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ՄԵԼՍ ՍԱՆԹՈՅԱՆԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ԳՐԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔԸ
Սոկրատ Խանյան
(Արցախ)
Հանգուցային բառեր՝ Մելս Սանթոյան, գրականագիտություն,
Արցախի գրական ընտանիք, մանկագրություն, նամականի, գրախոսություն, Արցախյան պատերազմ, ազատություն, անկախություն

Դժվար է հավատալ, որ այլևս մեզ հետ չէ Մելս Սանթոյանը, բայց ոչ
ոք չի կարող ժխտել, որ նա շարունակում է ապրել, արարել, զրուցել և՛
իրեն ճանաչողների, և՛ գալիք սերունդների հետ իր թողած գրականագիտական լուրջ ժառանգությամբ, մարդկային իր կերպարով, քաղաքացիական մտահորիզոնով, ազնիվ կեցվածքով, ընկերասիրությամբ, ընտանիքապաշտությամբ, ազգային միասնության թումանյանական խորհրդով,
չարենցյան պատգամով:
Մեր այս մտորումները զուտ ընկերական հավատարմության թելադրանք չեն, այլ տարիների ընթացքում գիտամանկավարժական մեկտեղյա
գործունեության, ազգային մշակույթի նշանակության նույնատիպ գիտակցության, ժողովրդի պատմական անցյալի, ներկայի, ապագայի վերաբերյալ նույնամարս ընդհանրացումների, հայ դասական և արդի գրականության կարևոր հիմնախնդիրների ներքնատեսության ու վերջապես
Արցախյան ազգային-ազատագրական պայքարի կարևորության ընկալման միևնույն դիրքորոշումների:
Մելս Սանթոյանի հետ հանդիպումներն սկսվել են 1988-ի հոկտեմբերի սկզբից ու տևել մինչև նրա անժամանակ մահը` խոր կսկիծ առաջացնելով բոլոր նրանց սրտերում, ովքեր գոնե մեկ անգամ հանդիպել ու
զրուցել են նրա հետ:
Մեր ծանոթությունը Մելսի հետ պատմական իրադարձությունների
հետևանքով էր: 1988թ. փետրվարի 13-ին հրաբուխի պես ժայթքել էր Արցախյան ազգային-ազատագրական պայքարը:
Այն ժամանակ Բաքվի Վ. Ի. Լենինի անվան մանկավարժական ինստիտուտի Ստեփանակերտի մասնաճյուղը միատարր չէր: Նշենք, որ այդ
մասնաճյուղն ստեղծվել էր վերոնշյալ բուհի հայկական բաժինը Բաքվում
փակվելու հետևանքով: Կոմկուսի Ադրբեջանի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Հեյդար Ալիևի հակահայկական քաղաքականության հետևանքով 1969-ին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում, որտեղ ապրում էր 400 հազար
հայ, փակվեց ավելի քան 5000 ուսանող ունեցող հայկական բաժինը ու
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տեղափոխվեց Ստեփանակերտ: Կրկնակի ցավալին այն էր, որ հայկական բաժնին զուգահեռ բացվել էր ադրբեջանական բաժին այն դեպքում,
երբ Բաքվում, Նախիջևանում ու Գանձակում գործում էր չորս ադրբեջանական մանկավարժական բուհ: Պարզ էր` Ադրբեջանի իշխանությունների նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզը թուրքացնելն էր,
կոնկրետ` Մեծ Հայքի 10-րդ նահանգը հայաթափելը:
Այսպիսով, 1969-ից մինչև 1988-ը Ստեփանակերտի մասնաճյուղում
ադրբեջանցի ուսանողների թիվը հայերի համեմատ ավելացել էր քառապատիկ: Նույնը վերաբերում էր նաև ազերի-թուրք դասախոսների թվին:
Հասկանալի է, թե ինչու կրթօջախի մթնոլորտն անչափ լարված էր, և
թե ինչու հենց հայ ուսանողներն էին իրենց դասախոսների ղեկավարությամբ դուրս եկել բողոքի` Արցախը մայր Հայաստանին վերամիավորելու
պահանջով: Հայ և ադրբեջանական բաժինների միասնական պարապմունքները դարձան անհնար: Ադրբեջանական բաժինը հայերիս պահանջով տեղափոխվեց Շուշի, իսկ հայկականը` Կիրովական: Ստեփանակերտից մի շարք դասախոսներ, որոնց թվում և ես, ցանկություն հայտնեցին
աշխատելու Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտում:
Սակայն 1988 թվականի ահավոր երկրաշարժն ամեն ինչ տակնուվրա արեց: Ստեփանակերտի ուսանողությունը վերադարձավ Արցախ, և
հայ դասախոսների առաջարկով ձևավորվեց Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի Ստեփանակերտի բաժանմունքը: Դա տեղին ու
արդյունավետ որոշում էր: 1989-ից ընդունելության քննությունները կազմակերպում էր Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտորատը` ռեկտոր Ռաֆիկ Եդոյանի ղեկավարությամբ:
Այդ օրերին էլ ավելի ջերմացավ իմ ու Մելսի եղբայրությունը ոչ
միայն կրթօջախի գործընթացում, այլև Արցախի գրական ընտանիքի ճանաչված անդամների շրջանում: Հասկանալի է, հանդիպումները տեղի
էին ունենում իմ տանը, որի անփոխարինելի բարեկամն էր դարձել
Մելսը:
Լավ հիշում եմ: 1990-ի օգոստոսյան օրերից մեկն էր: Ես էի, Մելսը,
մանկագիր Գուրգեն Գաբրիելյանը, քնարերգու Հրաչյա Բեգլարյանը և
զինվոր-բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանը: Մեր տանն էինք: Զրույցի թեման
արդի հայ գրականության ընթացքն էր: Հայաստանում ստեղծված գրականության մասին խոսելիս երևում էր Մելսի քաջատեղյակությունը նոր
տպագրվող երկերին: Ի դեպ, Մելսն ընթերցող-գրականագետներից էր:
Նրա մտորումները, եզրահանգումները բխում էին նոր հրատարակված
ստեղծագործություններից, որ ըմբոշխնել էր Մելսը: Նա ժամանակակից
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հայ գրականության խոշոր գիտակներից էր: Եվ խորհուրդ էր տալիս
արդի գրական պրոցեսը գնահատելիս նկատի ունենալ անցյալի գրական
ժառանգության չհնացող կուտակումները, վերաիմաստավորել ժամանակների կապը, ուշադրության կենտրոնում պահել գրական ընթացքի
միասնությունն ապահովող փուլերն ու ստեղծագործական առնչությունները, ցույց տալ այն պայմանները, որտեղ ձևավորվում է անհատականությունը: Նա ավելացնում էր. չպետք է մոռանալ ստեղծագործողի
խառնվածքը, հասարակական միջավայրը, կյանքի հրամայականով ծառացող խնդիրների կարևորությունը և այլն: Առանձնապես մատնացույց
էր անում անցյալի դասական և ժամանակակից տաղանդավոր գրողների
սերտ առնչությունները: Խորհուրդ էր տալիս գրական երկերը գնահատելիս առաջին պլանի վրա դնել գրողի տաղանդը, մտքի թռիչքը, պատկերավոր մտածողության աստիճանը: Այս պահանջների համապատկերին նա
գնահատում էր անցյալ դարի 60-80-ական թվականներին ստեղծված հայ
արձակն ու չափածոն, ընդգծում, որ այդ տարիներին արարված գրական
երկերն աչքի են ընկնում իրականության և մարդու հոգեբանության միջև
կատարվող դրական փոփոխություններով, քաղաքացու ճակատագրի
հանդեպ սևեռուն ուշադրությամբ:
Մելսը բարձր էր գնահատում 1960-ական թվականներին ասպարեզ
իջած գրողների խիզախությունը, մատնանշում արձակագիրներ Հ. Մաթևոսյանի, Վ. Պետրոսյանի, Պ. Զեյթունցյանի, Հ. Մելքոնյանի անունները: Հավատով ու ջերմությամբ էր խոսում Ռ. Դավոյանի, Հ. Գրիգորյանի, Ա. Հարությունյանի, Հ. Սարուխանի, Հ. Էդոյանի, Հ. Մովսեսի, Հ. Հովեյանի և նոր
ասպարեզ իջած շնորհաշատ բանաստեղծների մասին: Ուշագրավն այն է,
որ նա իր խոսքը համեմում էր բանաստեղծների հաջողված հյուսվածքների արտասանությամբ:
Ամեն անգամ հայ գրականության ընթացքը հոլովելիս նա օրինակներ
էր բերում նաև Արցախում ստեղծվող գրականությունից: Ճիշտն ասած, մեզ
գերագույն ուրախություն էր պարգևում նրա վերաբերմունքը արցախյան
գրականության հանդեպ: Այդ հանդիպումների ընթացքում մենք տեսանք,
որ Մ. Սանթոյանը, հիրավի, լայն մտահորիզոնի տեր հայրենասեր գրականագետ է: Իմ հիշողության մեջ մինչև հիմա թևածում են Մելսի դրվատական եզրահանգումները Արցախի գրական ընտանիքի` արձակագիրներ
Սարգիս Աբրահամյանի, Իսահակ Ալավերդյանի, Բագրատ Ուլուբաբյանի,
Մաքսիմ Հովհաննիսյանի մասին: Նա առանձին ոգևորությամբ էր շեշտում
բանաստեղծներ Բոգդան Ջանյանի, Գուրգեն Գաբրիելյանի, Հրաչյա
Բեգլարյանի, Վարդան Հակոբյանի պոետական հունձքը:
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Չեմ մոռանում այն պահը, երբ տաղանդաշատ մանկագիր Գ. Գաբրիելյանն ուզում էր «փորձել»` արդյոք նա կարդացել է վերոնշյալ գրողներին: Ու երբ Մելսն անցավ կոնկրետ երկերի արժևորմանը, մեր հիացմունքը վերածվել էր զարմանքի: Մեր դիմաց մի գրականագետ էր, ում հոգու
խորքում փայլում էին լոռեցու աշխատասիրությունն ու ազնվությունը,
մտքի լուսառատությունն ու նվիրյալ հայրենասերի հետաքրքրությունների աշխարհը:
Երբ Մելսն ափամեջ դրեց Ս. Աբրահամյանի «Սերունդների հետ»
երկհատորյա վեպի, Ի. Ալավերդյանի «Սիսակյանի օրագիրը» պատմվածաշարի, Բ. Ուլուբաբյանի «Թարթառ» վիպակի, Մ. Հովհաննիսյանի «Մենք»
ժողովածուի էջերը և խորիմացությամբ ծածանեց գնահատանքի համոզիչ
ընդհանրացումները, մենք չէինք կարողանում զսպել մեր եղբայրական
սերն ու համակրանքը մեր փառապանծ եղբոր հանդեպ:
Իսկ երբ խոսք բացվեց պոեզիայի մասին, Մելսը Հայաստանում
ստեղծվող պոետական նվաճումների զուգահեռների վրա ներկայացրեց
Բ. Ջանյանի «Իշխանաձորի կանաչը», Հ. Բեգլարյանի «Հրաշք երկիր իմ
Ղարաբաղ», Վ. Հակոբյանի «Ամարասի զանգերը», տողերիս հեղինակի
«Կարոտի կրակներ» ժողովածուները` դրանք համատեղելով համահայկական պոեզիայի տեսադաշտի վրա որպես մարտնչող գրականության
մնայուն արժեքներ, մեր ոգևորությանը չափ չկար: Չէ՞ որ մեր ստեղծածը
գնահատանքի է արժանանում մի այնպիսի գրաքննադատի կողմից,
որպիսին Մ. Սանթոյանն է:
Մելսը մի առանձին խանդաղատանքով էր խոսում Գ. Գաբրիելյանի
ստեղծագործության մասին: Պարզ դարձավ, որ նա` որպես գիտնականմանկավարժ, թումանյանական վերաբերմունք ունի փոքրերի համար
ստեղծվող մեծ գրականության հանդեպ: Քաջատեղյակությամբ խոսելով
Գ. Գաբրիելյանի «Ես հո փոքրիկ չեմ», «Եկեք հաշվել սովորենք», «Այբուբենը երգերի մեջ» ժողովածուների մասին` ընդգծեց. «Գուրգեն ջան, դու Սուրեն Մուրադյանի, Յուրի Սահակյանի և մյուս մանկագիրների շարքում քո
ինքնատիպությամբ մի նոր աստիճանի ես հասցրել ժամանակակից հայ
մանկական պոեզիան: Արցախյան բնության երանգներով դու ստեղծում
ես այնպիսի մանկագրություն, որի մեջ ծփում է արցախցի մանուկների
հայածին ներաշխարհը` իր բազմաբնույթ երանգներով»: Գուրգենը հուզված էր ու որպես սրտաբուխ պատասխան` կատարեց իր հորինած հանրահայտ «Ղարաբաղի հորովելը»` արժանանալով Մելսի բարձր գնահատականին: «Քո «Հորովելը», Գուրգեն ջան,– ասաց նա,– Մեծն Կոմիտասի
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«Հորովելի» ջերմությունն ունի. երկուսն էլ հայկական են, դարակազմիկ,
ապրող ու ապրեցնող»:
Հանդիպումն ասես Աստծո օրհնանքով էր ընթանում երևի այն պատճառով, որ Մելսի կրծքի տակ աստվածային զգացումների մի փունջ կար:
Այդ մաքուր զգացումների արդյունք հանդիսացավ այն գրախոսականը,
որ այդ օրերին գրել էր Մելսը Գ. Գաբրիելյանի «Աքլորականչ» գրքի մասին և նվիրել նրան:
Ստորև բերում եմ Գ. Գաբրիելյանի արխիվից վերցրած այդ գրախոսությունն ամբողջությամբ:
ՍՈՎՈՐԱԿԱՆԻ ԴԱՍԱԿԱՆ ԱՆՍՈՎՈՐԸ
(Գ. Գաբրիելյան, «Աքլորականչ», «Արևիկ» հրատ., Երևան, 1988)
Երևի դժվարին գործ է մանկաշխարհի մեջ մտնելը` ոչ միայն գրական հովեկ-հյուրի, այլև տիրոջ իրավունքով:
Գուրգեն Գաբրիելյան` տորքանգեղյան կառուցվածքով հսկա և մանուկների աշխարհ: Ու դարձյալ երևի այդ աշխարհի հետ գործ ունեցողը
պիտի որ հզոր լինի, լինի տան ֆիզիկապես ուժայր, որ ասել է թե` բարի,
որպեսզի կարողանա հավասարվել բարության մանկական թագավորության բնակիչներին:
Գ. Գաբրիելյանի շնչավորած մանկական աշխարհի միջուկը հայկական Արցախից ասպարեզ բերված մանուկն է` հավաքական մի կերպար`
զետեղված տասնյակ մանչուկների հայեցի ու կոնկրետ անվանակոչությունների մեջ: Մանչուկ, որին շրջապատող խաղալիքային ու կենդանական, բուսական ու ընտանեկան, երկրային ու տիեզերական ներկայացուցիչները դառնում են նպաստող միջավայր ու լիարժեք գործող անձինք`
մանկան հոգևորն ու մտավորը, նախասիրածն ու կամային-կամակորայինը, մարդկանց աշխարհի իմացական-ճանաչողականն ու բարոյականը
պատկերելու համար: Եվ այսքան «բարդությունները»` մանկական
առտնինը գեղարվեստականացնելու նպատակով. բոլոր ընտանիքներում
պրոբլեմ դարձած միակ ու ոչ միակ զավակի սնվելն ու քնելը, խաղալն ու
մանկական երևակայության սահմաններ չճանաչող ճախրանք-ֆանտազիան, սիրելն ու խռովելը և այլն:
Ընտանեկան ամենօրյա սովորական հոգսեր` այդ ամենը պոեզիա
դարձած (ավազահատիկներից` մարգարիտ), այնքան նրբին ու գտնված,
դրամատիկ տարրեր ունեցող լուծումներով, որ ակամայից պլշում ես, թե
ինչպես է պոետը գտնելով տեսնում առտնինի պոեզիան` մանկաշխարհի
ոգեղեն իրերը և կամ էլ իրերի աշխարհի ոգեղենը: Բոլորս ենք նայել ու
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շարունակում ենք դիտել այդ սովորականը, բայց տեսնելու պատիվը
տրվել է պոետին:
Դասական մանկագիրներից է գալիս Գ. Գաբրիելյանի պոետական
արվեստը: Գեղարվեստական պատկերի կառուցման ու գեղագիտական
մտածողության մեջ վճռականը բանահյուսությանն է պատկանում. որոշողը կապն է ժողովրդական բանահյուսության հետ, իսկ գեղագիտական
առաստաղայինը Հովհաննես Թումանյանինն է: Գաբրիելյանը ԱղայանԹումանյան մանկագիրների ավանդների ոչ միայն շարունակողն է, այլև
խորացնողը: Եվ լավն այն է, որ ասելիքի գեղարվեստական բեռը դրվում է
իմացականի վրա, իսկ խրատականը, արտաքուստ ու ներքուստ քիչ
լինելով, թաքնված է, տարածված ասելիքի, խոսքի տարբեր շերտերում,
խրատական, որը զուգորդվում է լրատվականին: Հեղինակային նուրբ
միտումը` սիրել հայրենին, մեծ աշխարհի բացման ու սեփականման
տարրերով: Լրատվականով նախապատրաստում է երեխային` «հասունացնում» է և նոր միայն վերջում բացում է հայրենին` բնությամբ ու
էությամբ` Քիրսի ու Մռովի երկնասլաց վեհության թռիչքով:
Հարուստ են Գ. Գաբրիելյանի` ոտանավորի կառուցման նախասիրությունները: Խոսքի խաղ է և կամ էլ խաղակնունք` գունախաղային շաղախով ու այն էլ ոտանավորի կառուցման, կոմպոզիցիոն բևեռացվող միտումով. թեզի ու անտիթեզի միասնություն, կառուցվածքային օքսիմորոն,
սկզբի ու ավարտ-վերջի հակադրամիասնություն, ընդ որում` վերջը
ժխտումն է մուտք-սկզբի, վերջը խտացումն է նախադրության, միջնամասերի ասվածի` հիմնականում չափազանց ուժեղ ընդհանրացումներով ու
ավելի հիմնականում` նովելիկ ավարտով: Հանելուկայինն ու շուտասելուկայինը, խոսքի անեկդոտիկ ու սրամիտ կոնստրուկցիաները դառնում
են ոտանավոր-խոսքի ողնաշարը:
Եվ հեչ էլ «մանկական» չէ Գուրգեն Գաբրիելյանի խոսքի մեղեդայնությունը ոչ միայն իմաստալից ալիտերացիաներով` «Նանն ու Նունեն» (էջ
5), այլև խոսքի սահուն ճապուկությամբ` «Ճերմակ ձմեռը» (էջ 39): Նախ
ճերմակի մաքուր օգտագործումը` այդ գույնն է ձմռան բնորոշը, և երկրորդ` ճերմակի անաֆորային կիրառումը խոսք-բանաստեղծությանը
շուտասելուկի «զգեստ» է հագցնում` երեխայի ուշադրությունը սևեռելով
ճերմակի բովանդակության վրա: Եվ եթե սրան էլ գումարենք մանկական
ոտանավորի միջոցներով բառաստեղծման, իմա` «ջրհեղեղացել» (էջ 33),
հակումը, ապա գաբրիելյանական լիարժեք պոետիկայի պատկերը կամբողջանա:
Ներարկվել, տարրալուծվել բնության ոգու մեջ, մտնել նրա կենդանի
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էության մեջ` «Արձագանք»-ում այնպես է գտնված, որ պարզապես ուրախությամբ զարմանում ես նման ձայնային-իմաստային համատեղությունարձագանքով.

Սարոն, երբ սարում
Շուշան էր քաղում,
Տեսավ, թե ոնց է
Սարը խրխնջում:
Մեկ էլ, երբ ծերպից
Ձորին է նայում,
Տեսավ, թե ոնց են
Սարերը մայում:
Մի օր էլ տեսավ
Կիրճի գավակում
Թե ոնց է սարը
Սրինգ նվագում:
Երբ տեսածը իր
Պատմեց – խնդացին`
Հոտը, հայրիկը
Ու հայրիկի ձին…
Այստեղ օտարի լծի տակ տասնամյակներ լինել զավթիչի գաղափարական աքցանի մեջ ու ատելության թույն չարտաթորել հարևանի դիմակով հանդես եկող, հայրենի հողդ զավթած-նվաճած, ֆաշիզմի տարրեր
դրսևորած դարավոր թշնամու դեմ՝ դարձյալ հօգուտ պոետի է խոսում:
Կան պոետական դժգոհության և ըմբոստացման պոռթկումներ, ազգային
հպարտության ու քաղաքակիրթ ազգի զավակի արժանապատվության
ղողանջներ կան, կա հայրենի բնաշխարհով գոհանալու միտում, և թույն
չկա չար աշխարհի ու թրքենի մարդու, անարժան ու երախտամոռ
հարևանի նկատմամբ: Երևի իր գործն է կատարել նաև Հովհաննես Թումանյանի պոետական երազանք-կտակը. «Ու պոետներ, որ չեն պղծել
իրենց շուրթերն անեծքով…»:
Արցախական հին ու մեծ աշխարհն ինքնատիպ-պոետական մի աշխարհ ունի` Գուրգեն Գաբրիելյան: Արդեն դասականության աստիճանի
հասած` խորացված ու ծավալված, ամբողջացված դասական մանկագրություն, որն արթնացնող «Աքլորականչի» պոետը եկել-հասել է ոչ թե
որդի-թոռ խթաններով ու պատահական ձոն-նվիրումներով, այլ Աստծո
կողմից որդեգրված ու գեղարվեստական լուրջ միտում-նպատակներ
ունեցող պոետական համակարգով, մանկագրություն, որը Գուրգեն Գաբ13

րիելյանի գեղագիտական նախասիրությունների ու ազգային ալտրուիզմով մկրտված գաղափարական հայացքի առհավատչյան է:

Մելս ՍԱՆԹՈՅԱՆ
Արցախ` Ստեփանակերտ
5.08.1990

Մելս Սանթոյանը օրինակելի ընկեր էր: Երբեք չէր մոռանում լավ ընկերոջը, հաղորդակցվում էր ոչ միայն հեռախոսով, այլև ավանդական
աստվածահաճո նամակներով: Նպատակահարմար եմ համարում բերել
նրա նամակներից երեքը, որոնք կենսաթրթիռ մասունքներ են ինձ
համար.
1. «Սոկրատ ապա, բարև:
Իմացել եմ, որ ապաքինվում ես: Շնորհակալություն տիկնոջդ, որ քեզ
նորից լույս աշխարհ բերեց: Համբուրում եմ աջը:
Սոկրատ ջան, Չարենցի 100-ամյակը նշեցինք, քեզ էլ էի ընդգրկել,
իսկ դու հարգելի բացակա էիր: Ինչևիցե, քո կամ մեր ծրագրում նշված,
կամ էլ` Չարենցի մասին որևէ հոդված ուղարկիր, կարող է ժողովածու
տպագրենք:
Բարևիր բոլորին, բոլոր մերոնց` Մեծն Գուրգենի նահապետությամբ:
Կարոտել եմ, շա՜տ: Հնարավոր չէ գալս` տարբեր պատճառներով: Գուցե
ամռանը ստացվի: Ինչևէ, տիկին Մարգոյին հարազատական պաչեր ու
մինչ նոր տեսություն:

Եղբայրդ` Մելս:
23.05.97թ.»:

2. «Սոկրատ ջան, բարև:
Գրում եմ, որ հանգստացնեմ ինձ, ուստի գրում եմ ամաչելով: Ինչո՞ւ
ձեր կողքին չեմ ու ձեզ հետ, ինչո՞ւ եմ ուրիշների նման հեռվից մասնակցում Արցախի ազատագրության մեծ կռվին ու պայքարին: Ամո՛թ ինձ ու
բոլոր նրանց, ովքեր հեռու են ձեզանից:
Իմանալով, որ դժվար է, չեմ էլ հարցնում քո, Գուրգենի որպիսության
մասին: Մի տեսակ անբարո է թվում նման հարցումը: Ո՞նց պիտի լինեք,
կռվում եք, էլի:
Բարևներ բոլորին, Համբուրիր բոլորին: Ես ձեզ մատաղ, որ կարողանում եք հայ մնալ, մնալ արցախցի ու բարձր, վեհ պահել պատիվը հայոց:
Փա՛ռք ձեզ, հազա՛ր փառք:
Սոկրատ ջան, առաջիկայում երևի նշենք Թումանյանի հոբելյանը:
Երևի գիտական նստաշրջան ևս լինի: Ձեզ հրավիրում եմ: Մի քանի զե14

կուցում պատրաստել տուր, որպեսզի մասնակցեք, եթե դրա հնարավորությունն ունեք: Նորից բարևիր բոլորին: Արևշատ համբերություն-համառություն բոլորիդ` հաղթողնե՛ր:

Միշտ քո` Մելս Սանթոյան
21.02.94
Ի քաղաքն Վանաձոր»:

3. «Սոկրատ ջան, բարև:
«Գրական թերթի» խմբագրի հետ հանդիպումը զարմացրեց: Հետո
իմացա քեզ հասած դժբախտության մասին: Ցավում ու ցավակցում եմ
ուշացումով:
Հետո էլ «Գրական թերթից» իմացա քո վաստակած հոբելյանի մասին
ու հրճվեցի: Ոչ մայրաքաղաքային հեռավորությունը տխուր դեր է խաղում` ժամանակին ո՛չ վատն ենք իմանում, ո՛չ էլ լավը: Ինչևիցե, եղբա՛յր,
Արցախ աշխարհի մարդը երկարակյաց էր, իսկ հիմա, երբ տերն է իր երկրի, կլինի առավել երկար ապրող, ապացույց` մեր Սարինյանն ու իմ
Խանյանը:
Համբուրում եմ վաստակած աջդ ու ցանկանում, որ անպակաս լինես
օջախներիդ` ընտանիքիդ ու ամբիոնիդ գլխից, որ քո արծաթահեր գլուխլեռը զարդարի գրամշակույթի անդաստանը, որ Նահապետի քո բարձունքից ջերմացնես ոչ միայն Արցախի, այլև Լոռու գրասեր սրտերը:
Ինչևէ, ողջ լե՛ր, եղբա՛յր, բարով-խերով հատես դար տանող հերթական 80- և 90-ամյա աստիճանները, իհարկե, մեզ հետ, որպեսզի կիսենք
քո կամեցող սրտի խինդը:
Ողջ լե՛ր, եղբա՛յր, ո՛ղջ:

Միշտ քո` Մելս Սանթոյան
17.02.2005թ.
Ի քաղաքն Վանաձոր
Բարևիր տիկնոջդ ու բոլորին»:

***
Իմ և Մելսի ընկերությունը շարունակվում էր նաև հեռախոսազրույցներով: Հիշողությանս մեջ միշտ հնչում են մեր հեռախոսազրույցներից
մեկի ելևէջները: Հիվանդ էր: Զանգեցի ու հնչեցրի իրեն ընծայած իմ բանաստեղծությունը` «Ափսոսանք» վերնագրով: Ուշադիր լսում էր և տողերի արանքում բարձրաձայնում` հա¯… Ահա իմ Մելսին նվիրած ձոնը.
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Աշնան կալում մորս եփած
Կճախաշը լիներ հիմա,
Ամբողջ գիշեր հորս եփած
Համով խաշը լիներ հիմա:
Ուխտաձորից բերած վարդիս
Անուշ բույրը լիներ հիմա,
Իմ առաջին Երազ-Սիրո
Ջերմ համբույրը լիներ հիմա:
Ջահելության խենթ օրերի՝
Սրտիս փայլը լիներ հիմա,
Մի օր որդիս պիտի ասի.
«Մոտս հայրս լիներ հիմա»:
Բանաստեղծությունն արժանացավ Մելսի հավանությանը: Անմիջապես հեռախոսի մեջ ծփաց իմ մի բանաստեղծության նրա արտասանությունը` «Տարիներս» վերտառությամբ.

Սարերն ի վեր տարիներս
Դեպի աստղեր սլացան,
Գագաթներին արևի հետ
Համբուրվեցին հրացայտ:
Հիմա դեպի ձորերը խոր
Վար են հոսում խենթացած,
Աղաչում եմ` Տարինե՛րս,
Մի քիչ դանդաղ իջեք ցած…
Լսափողում մեր ուրախության ու տխրության զգացումները շաղախվել էին ու դարձել կարոտի թթխմոր: Դա մեր վերջին զրույցն էր` օծված
ափսոսանքի արցունքով… Հազա՛ր ափսոս, մեր վերջին զրույցն էր…
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Мелс Сантоян и литературная семья Арцаха
Сократ Ханян
Резюме

Ключевые слова: Мелс Сантоян, литературоведение, писательская
семья Арцаха, детская литература, рецензия, письма, Арцахская война,
свобода, независимость
Данная статья посвящается славному 80-летию знатного ученого педагога Мелса Сантояна. Отмечается его тесная связь с профессорско-преподавательским коллективом Арцахского госуниверситета и представителями союза писателей Арцаха. Подчеркивается его богатый багаж литературных знаний, знакомство с деятельностью современных армянских писателей.

Mels Santoyan and the Literary Family of Artsakh
Sokrat Khanyan
Summary

Key words: Mels Santoyan, literary criticism, writer's family of Artsakh,
children's literature, review, letters, Artsakh war, freedom, independence
This article is dedicated to the glorious 80th anniversary of the
distinguished scholar Mels Santoyan. It is noted his close relationship with the
teaching staff of Artsakh State University and representatives of the Union of
Writers of Artsakh. It emphasizes his rich baggage of literary knowledge and
acquaintance with the activities of contemporary Armenian writers.
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ԷՊԻԿԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ
ՍԱՆԹՈՅԱՆԱԿԱՆ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Սիլվա Հովհաննիսյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ կերպարաստեղծման արվեստ, ստեղծագործական ազատություն, հեղինակային չափում, ինքնաչափում, օտար և
հարազատ միջավայրի չափում
Գիտատեսական մտքի ինքնատիպ դրսևորում է Մ. Սանթոյանի
«Էպիկական կերպարի ստեղծման չափումները» աշխատությունը, ուր
ասես ամբողջանում են Սանթոյան-գրականագետի, բանախոսի ոգեշունչ
խոսքն ու միտքը: Աշխատանքում հեղինակն անդրադառնում է կերպարաստեղծման չափումների դասական և արդի գնահատումներին՝ մեկնարկելով նաև կերպարաստեղծման առանձնահատկությունների շուրջ
իր դիտարկումները: Հոդվածը փորձել ենք կառուցել հիշյալ աշխատության տեքստի հետ որոշակի երկխոսության ձևաչափով՝ առանձնացնելով
նաև Սանթոյան-գրականագետի վերլուծությունների շարադրանքից ենթադրվող նոր հարցադրումներն ու գաղափարները:
Լինելով հայ և համաշխարհային բանարվեստի ճշմարիտ գիտակ՝
Սանթոյանը կերպար-կառույցի շուրջ իր ընդհանրացումները ներկայացնում է հեղինակային տարբեր նախասիրությունների, ստեղծագործական
տարբեր մեթոդների, հասարակական, ազգային և համամարդկային տարաբնույթ արժեքների հարաբերության շրջանակում:
Ուշագրավ է նաև, որ գրական երկի վերլուծությունը հիշյալ աշխատությունում դիտարկվում է ոչ միայն ավանդական դարձած զուտ գեղարվեստականության պահանջների, այլև գեղագիտական չափորոշիչների,
բարոյագիտական, փիլիսոփայական հասկացությունների, հարցադրումների շրջանակում:
Գրականության ընկալման սկզբունքների, կերպարաստեղծման չափումների, բանաձևումների հիշատակումով հեղինակը փորձում է բացահայտել գրողի ինքնատիպության գաղտնիքը: Սանթոյանի գրականագիտական խոսքը անկեղծ է ու անկաշկանդ: Նկատելի է նաև նրա անթաքույց սերը ոչ միայն ուսումնասիրվող հեղինակների, այլև առանձին հերոսների նկատմամբ:
Հիշյալ աշխատությունում մեկ անգամ ևս հաստատվում է, որ ցանկացած գրական ստեղծագործության գեղարվեստական արժեքը բնութա18

գրվում է կերպարաստեղծման վարպետությամբ, իսկ պատկերը լրացնելու է գալիս կերպարը: Կարևորելով այս մոտեցումը՝ հավելենք, որ
պատկեր-կերպարը բովանդակում է նաև հեղինակի աշխարհըմբռնումը,
լեզվամտածողությունը, լայն առումով այն նաև գրողի անհատականության ցուցիչն է: Արվեստում պատկերը տարողունակ է: Պատկերը արվեստի միջուկն է, որի շնորհիվ էլ ստեղծվում է նոր իրականություն: Սանթոյանը, հիշատակելով Կանտին, գտնում է, որ մեծ գերմանացին առաջինն է
տվել արվեստի՝ որպես ինքնուրույն իրականության համոզիչ գնահատականը:
Այստեղ տեղին է մեր կողմից հավելել նաև կանտյան այն դիտողությունը, ըստ որի՝ հանճարը ոչ թե գիտության մեջ է, այլ արվեստում, քանի

որ գիտությունը ճանաչում է այն, ինչը կա, բացահայտում է արդեն եղածը,
մինչդեռ արվեստը ստեղծում է ուրիշ, բոլորովին նոր իրականություն:

Նշված դատողությունը կարելի է լրացնել նաև Հերակլիտեսի ասույթով՝
«…արևը ամեն օր նոր է, եթե ոչ գիտնականի արևի, ապա արվեստագետի
արևի համար»: Արվեստում ոչ միայն նպատակն է ուրիշ, այլև օբյեկտը:
Թերևս ավելի ճիշտ կլինի ասել՝ անհատականացված օբյեկտը: Կասսիրերը գրում է, որ արվեստագետը մեզ համոզում է աշխարհը դիտել իր աչքերով. արվեստի շնորհիվ մենք վերապրում ենք մեր բոլոր կրքերը: «Արվեստում առանց հույզերի ծանր ճնշման պարտադրանքի մեր հույզերը
ազատվում են իրենց նյութական բեռից» [6, 227]: Ասենք, որ հենց այսպիսի
ազատությունն էլ հնարավորություն է տալիս արվեստում փորձարկելու,
փորձարարության դաշտ բերելու մարդկային վարքագծի բոլոր առկա և
ենթադրյալ ձևերը: «Ստեղծագործականի գաղտնիքը հենց ազատության
գաղտնիքն է» [7, 158]: Գուցե ճիշտ կլինի հետևել, որ գեղարվեստում ամբողջանում են երկու հակադիր աշխարհներ՝ իրականն ու մտացածինը,
որով էլ թերևս պայմանավորվում է արվեստի՝ որպես աշխարհի հոգևոր
յուրացման առանձնահատուկ ձևի սահմանման բարդությունը: «Ընդհանրապես արվեստ հասկացության բազմաթիվ սահմանումներ կան, սակայն բոլորն էլ խոցելի են»,– գրում է նաև Ա. Բալայանը [2, 264]:
Վերադառնալով մեր խնդրին՝ նկատենք, որ գրականությունը, լինելով
խոսքի արվեստ, ունի առավել մեծ ընդգրկման, ընդհանրացման, ազատության հնարավորություն: Ինչպես ժամանակին նկատում էր Հեգելը,
«Չկա այնպիսի բան, որ անցնի մարդու մտքով և հնարավոր չլինի արտահայտել բառերի միջոցով»:
Քննելով հեգելյան այս և այլ բնութագրումները՝ Սանթոյանը անդրա19

դառնում է առանձնապես էպիկական կերպարի արարման շուրջ մեծ գերմանացու այն մեկնություններին, որոնցում էպիկական հերոսները դիտվում են որպես ազգային բնավորության, առանձնահատուկի և համընդհանուրի համադրման ամբողջացում [1, 18]: Սանթոյանը նկատում է, որ
ազգային առանձնահատկությունների այսպիսի խտացումով էլ էպիկական հերոսը ներկայանում է որպես կենդանի սուբյեկտ, ինչն էլ հենց հնարավորություն է տալիս նրան անհնարինը դարձնելու հնարավոր. միայնակ մարտնչել թշնամական բանակների դեմ, կատարել անօրինակ
սխրանքներ և այլն: Ուրիշ խոսքով՝ էպոսում բնավորությունը և արտաքին
անհրաժեշտությունը դառնում են համարժեք ուժեր: Սակայն ասենք, որ
Սանթոյան-գրականագետի կողմից առանձնացվող այս գաղափարը
այնուհետև քննության է ենթարկվում ոչ միայն զուտ էպիկական մեծ
ժանրի՝ էպոսի, այլև էպիկական տարածք և շունչ ունեցող գրական այլ
կերպարներ բնութագրելիս:
Էպիկական կերպարի իր չափումների մեկնությունը Սանթոյանը
կառուցում է հայ արձակի մի շարք երկերի վերլուծության հենքի վրա:
Նրա դիտումով՝ գրական-գեղարվեստական կերպարը, որքան էլ հեղինակային, այնուհանդերձ ունի անցումային որոշակի մի սահման, երբ ձեռք է
բերում ինքնաճանաչման, ինքնակառուցման, ինքնազարգացման հնարավորություն: Այստեղ է, որ հեղինակային չափումը, մնալով իբրև
որոշիչ, լրացվում է կերպարի ինքնաչափման, ինչպես նաև հարազատ և
օտար միջավայրի չափումների միջոցով: Կերպարաստեղծման այս երկու
չափումներն էլ, Սանթոյանի դիտումով, վրիպել են գրականագիտական
վերլուծության ուշադրությունից և պահանջում են մասնագիտական համակողմանի քննություն:
«Իհարկե, կերպարի ստեղծման գործում,– գրում է նա,– տարբեր չափումները (ինքնաչափում, միմյանց չափումներ և այլն) մեծապես պայմանավորվում են հեղինակային չափումով, սակայն անընդունելի է հեղինակի նույնացումը իր ստեղծած կերպարներին»: Կարևոր է, որ հերոսների

ինքնաչափումը ենթադրվի նրանց գործողություններով, մյուս գործող
անձանց հետ հարաբերությամբ, ոչ թե կերպարը ծառայի հեղինակի ինքնաբացահայտմանը: Ասենք, որ Կասսիրերի դիտումով ևս «Կարելի է
խոսել, իհարկե, արվեստագետի անհատական խառնվածքի մասին, սակայն արվեստի ստեղծագործությունը ինքնին յուրահատուկ խառնվածք
չունի» [6, 229]:
Հեղինակային միակողմանի չափումը դատապարտում են նաև այն20

պիսի մտածողներ, ինչպիսիք են Արիստոտելը, Բուալոն, Հեգելը, Լեսսինգը և այլք: Իսկ ահա խոսելով ընդհանրապես ստեղծագործականի՝ որպես
երևույթի մասին՝ Ն. Ա. Բերդյաևը նկատում է, որ որքան էլ ստեղծագործությունը կրում է խիստ անհատական բնույթ, միևնույն է, ստեղծագործելու ընթացքում հեղինակը մոռանում է իր անձը, մոռանում է իրեն, հեռանում է ինքն իրենից, փորձում է հաղթահարել անհատական կեցության
սահմանները [7, 159]:
Անդրադառնալով մի շարք հեղինակային աշխատությունների, որոնցում այս կամ այն կերպ քննվում է գրական կերպարի չափումների
խնդիրը (Ն. Ադալյան, Արսեն Տերտերյան, Էդ. Ջրբաշյան, Գ. Լ. Աբրամովիչ, Գր. Գրիգորյան և ուրիշներ)` Սանթոյանը հետևում է, որ գրաքննության մեջ համեմատաբար քիչ է ուշադրություն նվիրվել նաև գրական
կերպարի կառուցման արվեստի պահանջներին:
Այս տեսակետից ավելի ուշագրավ է Սանթոյանի կողմից Ա. Բակունցի գրական հնարքների բացահայտման փորձը, որը, չնայած բակունցագիտության բազմաբնույթ մեկնություններին, այսօր էլ թերևս հնչում է
որպես նոր խոսք, նոր մոտեցում: Այսպես. բակունցյան կերպարաստեղծման արվեստում կարևորելով դետալի (մանրամասների) դերը՝ Սանթոյանը գտնում է, որ այն կրում է հոգեպատկերի ողջ ծանրությունը: Ավելին,
դետալի օգնությամբ Բակունցին հաջողվում է առաջին հայացքից հեշտ
թվացող միջոցներով հասնել պարզության՝ առօրեականը, սովորականը,
հպանցիկ դրվագն անգամ ներկայացնել իբրև գեղագիտականի վերածված իրականություն: Հավելելով ասենք, որ հենց վերջինիս շնորհիվ բա-

կունցյան հերոսները, որքան էլ անհատական, մեկուսացած, մոռացված,
այնուհանդերձ տիեզերական տարածքի մեջ են և բովանդակում են համամարդկային իդեալի չափորոշիչներ:

Ըստ Սանթոյան-գրականագետի՝ թեև հեղինակային չափումով են
պայմանավորվում մյուս չափումները, սակայն բոլոր չափումների զուգորդումով է ծնվում և ձևավորվում կերպարը: «Միրհավ», «Խոնարհ աղջիկը» պատմվածքները վերլուծելիս Սանթոյանը, կերպարաստեղծման մեջ
կարևորելով հերոսների հոգեբանական ինքնադիտումը, ներաշխարհային շարժումները, ապրում-պահերը, իրականն ու երազայինը, ճշմարիտն
ու թեականը, գրում է. «Բակունցի սիրահար զույգերը հասնելով միմյանց
միաժամանակ չեն հասնում» [1, 52-65]: Ասենք, որ թերևս այդ պատճառով
էլ նրանց փոխադարձ կապվածությունը դառնում է ապրեցնող հուշ, կյանքը իմաստավորող, ուղեկցող նպատակ, դառնում է ավելին, քան սերը:
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Ուստի ապրված և վերապրված կորստի չափով էլ որոշվում է նրանց
վշտի չափը: Այստեղ, կարծում ենք, կարելի է տարբերակել ևս մի չափում,
որը կառուցվում է գրական ստեղծագործության յուրացման ընթացքում
մեր՝ ընթերցողներիս կողմից, իսկ վերջինս թերևս պայմանավորվում է
պատկեր-կերպարի ոչ ամբողջական կառուցմամբ կամ, ինչպես ընդունված է բնորոշել, «չասելով ասելու», ասելիքի թերասացության շնորհիվ:
Թերասացությունը ծնում է բազմաթիվ ենթատեքստեր, ինչը թույլ է տալիս
ձևավորել նոր չափումներ, քանի որ կերպարը ինչ-որ իմաստով կերտվում է նաև ընկալման ընթացքում: Ընկալումը նաև համագործակցումն է
արվեստագետի հետ, այն ստեղծագործական յուրովի գործընթաց է, երբ
կարողանում ես հասկանալ, գիտակցել ներշնչվող գաղափարը: Ուրիշ
խոսքով՝ գեղարվեստական կերպարը լրացվում է նաև ընթերցողի աշխարհընկալման փորձառությամբ, անհատական ապրումներով, մտքերով, հույզերով: Թերևս այս նկատառումով էլ Սանթոյանը գրում է՝ կերպարից դուրս չկա ո՛չ իրականության պատկերում, ո՛չ ստեղծում, ո՛չ ճանաչում: Կերպարաստեղծման բակունցյան հնարքները վերլուծելիս
Սանթոյան-գրականագետի, գեղագետի վերլուծող-համադրող մտքին
երբեմն զուգահեռվում է պոետական մտքի հիացումը, սակայն այնքան
զգուշավորությամբ, որ այն ոչ թե խանգարում, այլ առավել համոզիչ է
դարձնում ասելիքը:
Հայտնի է, որ Բակունցի գրողական արվեստը առանձնանում է նաև
մարդկային ապրումների և բնապատկերների յուրօրինակ զուգորդումներով: Սերը դեպի մարդը դառնում է բնության սեր և փոխադարձություն:

Անցողիկը մարդկային կյանքում պահպանվում
խորհրդավոր ծլարձակումներով և այլն:

է

բնության

մեջ

Դետալ-պատկերների առատությամբ, Սանթոյանի դիտումով,
առանձնանում է նաև գեղարվեստական-պատմական քրոնիկոնի ժանրային նմանությամբ ստեղծված, սակայն իր կոմպոզիցիոն և ոճական
առանձնահատկություններով յուրօրինակ «Կյորես» վեպը [1, 48-49]: Գրականագետի դիտումով՝ «Կյորես»-ում պոետական հմայքի յուրահատկությունը կերպարի կառուցման «բեկորացված» կամ քրոնիկ եղանակն է,
որտեղ առանձնակի դեր ունի նաև հեղինակի կերպարը՝ որպես
«բացակայող ներկա»:
***
Կերպարաստեղծման չափումների շրջանակում առանձնակի ուշադ22

րություն է նվիրվում օտար և հայ երկու հեղինակների՝ Ֆր. Վերֆելի «Մուսա լեռան 40 օրը», Ս. Խանզադյանի «Խոսեք, Հայաստանի լեռներ» ստեղծագործությունների առանցքային կերպարների՝ Գաբրիել Բագրատյանի
և Ներսեհ Չավուշի բնութագրմանը [1, 62-65]: Կերպարներ, որոնցից օրհասական ներկան պահանջում է պաշտպանել հայ ժողովրդի ապրելու,
ֆիզիկական գոյության աստվածատուր իրավունքը: Ասենք, որ իրական
կյանքում ևս անհատի կամքի և գործողությունների մեծությունը պայմանավորված էր հենց այդ կենսական պահանջով, քանի որ մարդու համար

անհրաժեշտի հրամայական գիտակցումը ներքին տառապանքի արդյունքում կրկնապատկում է մտածելու և ստեղծելու ուժը՝ հնարավորը դարձնելով իրական:
Հիշյալ կերպարներում հայրենիքի նկատմամբ պարտքը ծնվում է
որպես պատկանելության զգացում, իսկ վերջինիս գիտակցումը՝ նաև
ինքնաճանաչման պայման:

Իր իսկ ինքնության գիտակցումը, իր վարքագծի գնահատումն ու արդարացումը Գաբրիելը (Մուսա լեռան 40 օրը) գտնում է ոչ թե իր ֆրանսուհի կնոջ, այլ մի անձնվեր հայուհու հոգեհարազատ կերպարում: Ասես
երևակում է այն գաղափարը, ըստ որի՝ օտարը կարող է գայթակղել, բայց

չի կարող երջանկացնել:

Սանթոյանի համոզմամբ՝ հայ ժողովրդին մշտապես ուղեկցող «Ի՞նչ
անել» հարցի շուրջ խորհրդածությունները հիշյալ երկու ստեղծագործություններում էլ դառնում են կերպարաստեղծման հիմնական գործոն:
Որոշումը միանշանակ է՝ ահեղ իրականությանը (իրականություն, որտեղ
մեռնելն ավելի հեշտ է, քան ապրելը) դիմակայելու միակ պայմանը զենքն
է: Եվ թեկուզ արդեն փոքրաթիվ խմբով սարն ի վեր ելնող ֆիդայական
խումբը պարտությանն անհաշտ հայ ոգու անկոտրում ուժի խորհրդանիշն է: Ներսեհ Չավուշի՝ զենքի շուրջ մտորումները ահազանգում են, որ

թշնամու վայրագության դեմ քրիստոնեական հնազանդության, ավետարանական քարոզների հետևանքով կատարվել է անդառնալի մի բան.
հայոց լեռներից խլվել է ոգին, իսկ առանց մաքառման ոգու ապրելն
անհնար է: Նկատենք, որ գրականագետ Ս. Սարինյանի դիտումով ևս

անցյալ դարասկզբին «հայ գաղափարաբանության գլխավոր դրույթը հայ
ոգու որոնումն էր, հայկական ինքնության հայտնությունը մեր հոգևոր
կերտվածքում» [4, 300]:
Հայտնի ճշմարտություն է՝ ոչ մի թշնամի չի կարող տոնել իր հաղթա-

նակը, քանի դեռ չես ընդունել սեփական պարտությունդ:
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Նկարագրական-վերլուծական դիտարկումներից հետո Սանթոյանը
գրում է՝ վերջապես վերջին չափումը մերն է՝ հետևորդներինս, և այն
ամենակարևորն է, քանի որ սերունդներին հղում է ընդօրինակման
ուղերձ [1, 95-97]:
Հայ ժողովրդի պատմական մաքառման փիլիսոփայությունը
Սանթոյան-գրականագետի հայացքով հարստացվում է նոր ըմբռնումներով: Հետևությունը մեկն է. հայրենիքի համար մարտիրոս-հերոսները
մշտապես կմնան խրամատներում, պայքարող մարդկանց կողքին՝ հաստատելով այն ճշմարտությունը, որ կան մահացածներ, որոնք ավելի շատ
են մասնակցում մեր կյանքին, մեր երազանքների իրականացմանը, քան
հազարավոր կենդանի մարդիկ: Սակայն այստեղ ուզում եմ հիշատակել
նաև Դ. Վարուժանի խոսքերը. «Դժբախտ է այն ազգը, որ մշտապես մար-

տիրոսների կարիք ունի»:

«Էպիկական կերպարի ստեղծման չափումները» աշխատությունում
ուշագրավ է նաև Մ. Գալշոյանի «Վերջին մոհիկանը» ժողովածուում
ընդգրկված հոգեբանական նովելների վերլուծությունը: Հոգեկան մեծ
տառապանք և մեծ երազանք ունեցող կերպարներ (նրանց համար ժամանակը հաշվարկվում է 1915թ.-ից), որոնք հիվանդ են հայրենիքի կարոտով,
որոնց համար ավետարանական դրախտը վերադարձն է Էրգիր:
Մ. Գալշոյանի հերոսները ևս տառապանքի մեջ են ճանաչում իրենց
ինքնությունը: Հերոսներ, որոնք ապրում են այն հավատամքով, որ հային

կարելի է գերեվարել, բայց ոչ երբեք ստրկացնել, գերին միշտ պայքարում
է շղթաներից ազատվելու համար, մինչդեռ ստրուկը հարմարվում է ճակատագրին:

Սանթոյանը նկատում է, որ Մ. Գալշոյանի արվեստում կերպարաստեղծման յուրահատկությունը նաև լեզվական եռադաշտ համադրությունն է՝ հայրենի բարբառ, գրաբարյան որոշ ձևեր և արդի գրական լեզու,
որը ևս նպաստում է, որպեսզի հերոսների գործողության և ապրելու
կենսաբանական տարածք դառնան անցյալն ու ներկան: Ասենք նաև, որ
Մ. Գալշոյանի հիշյալ լեզվական եռաչափությունը ունի ժողովրդական
մտածողությանն ու ոգուն հարազատ մնալու, հերոսների խոսքը ավելի
կենդանի ու համոզիչ դարձնելու միտում, քանի որ կերպարային առանձնահատկությանը բնորոշ բառի ընտրությունը երբեմն իր հետևից տանում
է նաև միտքը: Բառը ոչ միայն հնչյունային կողմով, այլև իր բովանդակությամբ առաջացնում է տարբեր զուգորդումներ, միտքը կապում է հեռու ու
մոտ պատկերների, մտապատկերների հետ:
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«Մ. Գալշոյանը մանրաքանդակ արվեստագետ է,– գրում է նաև Գառնիկ Անանանը,– նույնիսկ էպիկականության նա հասնում է գեղարվեստականության փոքր միջոցներով» [5, 145]:
***
Սանթոյանի «Էպիկական կերպարի ստեղծման չափումները»
աշխատությունում ուշագրավ մեկնություն է ստանում առանձնապես
ժողովրդական հեքիաթի հերոս, բայց միշտ նորացող Քաջ Նազարի
կերպարը: Նազարը ներկայացվում է երկու չափումներով՝ իբրև մարդ և
իբրև արքա: Բայց երկու չափումներում էլ հետապնդվում է մեկ նպատակ՝
ճանաչել հերոսին որպես մարդկային թերությունները ամբողջացնող տիպական կերպար: Սանթոյանը, ինչպես և պահանջվում է, քաջնազարությունը քննում է իբրև երևույթ՝ աշխարհագրական միջավայրից, ժամանակի ու տարածության սահմաններից դուրս: Քաջնազարությունը՝ որպես
մարդկային անվախճան զավեշտալի կատակերգություն: Նազար-հերոսը
ունի ոչ միայն իր պատմական նախատիպը, այլև իր անվերջ վերադարձով այսօր էլ մեր կողքին է: Հետևությունն այն է, որ՝ քաջնազարության

մշտական կեցության պայմանը իրականի և թվացյալի ընկալման շփոթն
է, երևութականը էական ճանաչելու ամբոխային մտածողությունը, որը
կարող է հաճախ բախտախնդիրներին բարձրացնել սոցիալական սանդուղքով: Նազար-հերոսի պատմական նժույգը վախն է, իսկ վախը ամե-

նաստեղծ է, քանի որ «վախի աչքերը մեծ են, ականջները երկար, արձագանքը չլսող» [1, 119]: Այս առումով Նազարը մենք ենք, բոլորս և
առանձին-առանձին: Մենք ենք մեր վախկոտությամբ զորացնում չարը,

տգիտությունը, թույլ ուժը, փոքր մեծությունը և նազարներ օծում:

Հավելենք նաև, որ ընդհանուր կուրության և մոլորության մեջ Հոֆմանի Գաճաճ Ցախես (Ցիննոբեր) հերոսի նման Նազար էպիկական հերոսը այսօր ևս հակված է հավատալու իր չեղյալ շնորհներին՝ ստանձնելով
թե՛ արվեստի, թե՛ գիտության, թե՛ քաղաքական կյանքի և թե՛ անգամ հավատքի մենաշնորհը: Կերպարի զարգացման եռաչափ դիտարկման
շրջանակում (հեղինակ-հերոս-օտար գնահատում) Նազար-արքա դառնալու համար բավական չեն տգիտությունը, վախկոտությունը, դաժանությունն ու գռեհկությունը. անհրաժեշտ են նաև դրանք քողարկող հատկանիշներ, ինչպիսիք են ստախոսությունը (Նազարը փչան է), մեծամտությունը (Նազարը մեծախոս է), խորամանկությունը, բարոյական պահանջները բացասող էլի շատ ուրիշ արգահատելի հատկանիշներ: Սանթոյանը
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հիշեցնում է, որ հայ գրականության մեջ նազարության թեման դրսևորվել
է կերպարաստեղծման նորանոր հնարավորություններով (Նազարը
որպես արքա, Նազարը որպես ճարպիկ քաղաքական գործիչ, Նազարը
իբրև խելք բանեցնող հռետոր և այլն): Ասենք նաև, որ այդ են վկայում
տրամաբանական նորանոր զարգացումներով ներկայացվող տարբեր հեղինակային մեկնությունները, որոնցում բացահայտվում են Նազարի կերպարային էկոլոգիայի նոր բաղադրիչներ (Մկրտիչ Սարգսյան, Ա. Իսահակյան, Ստ. Զորյան, Սիպիլ, Դ. Դեմիրճյան, Լևոն Շանթ և ուրիշներ):
Վերլուծելով Մկրտիչ Սարգսյանի «Քաջ Նազար» հեքիաթ-վեպում կերպարաստեղծման նորարարությունները՝ Սանթոյանը գրում է՝ հարազատ
մնալով Հ. Թումանյանի, Դ. Դեմիրճյանի և մյուսների շնորհիվ դասական
դարձած հեքիաթի սյուժետային պատումին, հեղինակը հավելում է նաև
ժողովրդական բանահյուսության տարրեր՝ ստեղծելով պատմական քաջնազարությանը նպաստող նոր միջավայր, նոր գունեղ, խոսուն կերպարներ (Փըսփըս, Դղիրդ), որոնց գործողություններն ու դերը կարծես զուգահեռվում են մերօրյա գովազդներին: Ահա նշված հերոսներից մեկի դիտողությունը Նազարին՝ «մենք առաջ կընկնենք և քո անունը կտանենք
հանձնելու աշխարհին: Դու քո անվանդ ետևից կամաց արի» [1, 46]: Սանթոյանը նկատում է, որ հիշյալ վեպ-հեքիաթի գեղարվեստականության
արժեքը նաև խոսքի յուրօրինակ կոմիզմն է, որը ոչ միայն միջոց է, այլև
նպատակ՝ կերպարը ավելի շարժուն և տեսանելի դարձնելու համար:
Այսպես՝ «Դրսում չթողնեք, ախոռում կապեք՝ ազնվական անասուն է»,
կամ պանդոկի անվանումն է «սուրբ անառականոց», և կամ «Դու շատ
պետքական սրիկա ես» և այլն: Իսկ արդեն Վալտեր Արամյանի «Երանոս
Կռմանցի» վեպ-հեքիաթի մեկնությամբ գրականագետը քննում է Քաջ
Նազարի հակոտնյա կերպարի կառուցման հեղինակային հնարքները:
Նշվում է, որ այս դեպքում նոր Նազարի հանդեպ բախտը այլ շռայլություն
ունի: Ինչ-որ խորհրդավոր ուժերի շնորհիվ ծնունդից ի վեր նրան տրված
է զգալ բնության տարերային ուժերը, հասկանալ բնաձայնությունների
լեզուն: Այստեղ, իհարկե, չկան Նազարի դասական կերպարի ատրիբուտները: Սակայն Սանթոյանի դիտումով՝ Երանոսի կապը ոչ թե ուղղակի
Նազարի, այլ «նազարիզմի» հետ է:
Վերլուծության շրջանակում Սանթոյանն առանձնացնում է նաև
Նազար-հերոսների, այսպես ասած, կենսափորձից հետևող ուշագրավ
դատողություններ: Ինչպես օրինակ՝ «Բախտը չի կարող շռայլ լինել բոլորի հանդեպ», կամ «Առանց բախտի մարդը ապրում է ու դարձյալ կապրի,
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բայց առանց հույսի ապրել չի կարող»: Այս և մի շարք այլ դիտողություններից հետևությունն այն է, որ բոլոր ժամանակներում ժողովուրդը

սիրում է ստեղծել իր հեքիաթը, իր առասպելը: Բայց որ ավելի վտանգավոր է, պատմական շրջադարձային պահերին պատրաստ է նաև իր ցանկությունները, իդեալները, սպասումները առարկայացնելու առանձին
անհատների, հաճախ նաև Նազարի պես բախտախնդիրների կերպարում: Եվ այդ կարծես թե օրինաչափ է, քանի որ մեր աշխարհընկալումը

վերջին հաշվով նյութակերպ է, առարկայակերպ: Օրինաչափ է նաև այն,
որ նազարների արքայական կոչումը անցողիկ է, ժամանակավոր, քանի
որ «գահը նվաճելը մի բան է, այն պահպանելը՝ մեկ այլ բան»: Սանթոյանը
նկատում է, որ Մկրտիչ Սարգսյանի Նազարը ևս գիտի, որ այդ գլխապտույտը երկար չի կարող շարունակվել, և շտապում է օգտվել կույր պատահականությամբ իրեն ընձեռված բոլոր վայելքներից: Բայց որքան էլ
ժամանակավոր, հեղինակը գտնում է, որ ժողովուրդը մշտապես նոր նազարներ կօծի, հազարերորդ Նազարին փոխարինելու կգա հազարմեկերորդը: Եվ այստեղ թերևս Սանթոյան-բանախոսի կողմից քննվող էպիկական կերպարի ստեղծման չափումների շրջանակում առանձնանում է
ևս մի չափում, որի ոչ միայն հեղինակը, կերտողը, այլև չափողը, այդ չափումը պահպանողն ու փոխանցողը իրական կյանքում թե հեքիաթում
հենց ժողովուրդն է: ժողովուրդը, որը ժամանակ առ ժամանակ ստեղծում
է քաջնազարության նորանոր տարբերակներ՝ առավել ճարպիկին շփոթելով արժանավորի հետ, և ինքնախաբկանքի հրապույրով ինքն էլ
սկսում է հավատալ իր մոգոնածին:
***
Սանթոյանի դիտումով՝ կերպարաստեղծման եռաչափ օրենքը Հր.
Մաթևոսյանի արվեստում արդեն ստանում է նոր բովանդակություն:
Մարդ-բնություն-կենդանի կողմերը այստեղ հանդես են գալիս որպես
միմյանց դիտող, միմյանց արժևորող հավասար գոյություններ [1, 182185]: Մաթևոսյանի արվեստում պատկեր-նկարագիրը աստիճանաբար
գունավորող շարժապատկերները դառնում են կենդանու ձևավորվող ներաշխարհ, մարդու և կենդանու փոխըմբռնում, գուցե կարելի է ասել` նաև
տոտեմական վերհուշ, դեռևս արխաիկ պատկերացումներից եկող հողի և
մարդու բարեկամության անդավաճան պայման և բնության փոխպայմանավորվածություն: Ուստի, ինչպես նկատում է գրականագետը, կողմերից
յուրաքանչյուրի աղավաղումը, օտարումը իր էությունից ահազանգում է
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մյուսի կորուստը: Հետաքրքրական է այն նկատառումը, ըստ որի` ինչպես
մարդն է ուսումնասիրում կենդանուն, այնպես էլ կենդանին` մարդուն՝
«Նա չվերցրեց իմ մտերմությունը, որովհետև գայլ էր», բայց և «Խոնարհը»
պատմվածքում աղջիկը շնորհակալ է գայլին, քանի որ «փախչելով գազանից Այգեստանից մինչև Դսեղ այդպես էլ չզգաց ցրտահար ոտքի ցավը»:
Սանթոյանը նկատում է, որ Հր. Մաթևոսյանի հայացքը դեպի բնություն
սիրո բոլորովին նոր դրսևորում է, քանի որ պանթեիզմը (բնապաշտությունը) այստեղ ասես դառնում է անախրոնիզմ: Մեր կողմից հավելենք
նաև, որ Մաթևոսյանը ընդունում է, իհարկե, որ սերն է բնության շարժիչն

ու լինելիության ուժը, սակայն միաժամանակ տեսնում է, որ տեսակի
պահպանման բնության անկասելի օրենքը վեր է այդ սիրուց: Տեսակի
պահպանման համար, որքան էլ զարմանալի է, զոհը պարտական է իր
դահճին: Այսպես, ձին զգայուն է, սլացիկ ու արագոտն, քանի որ կա գայլը,

արջը չի հարձակվում, քանի որ հրացանը իսկական է, ծերունին չի կրակում, քանի որ կա տուգանք: Մաթևոսյանի արվեստում գեղարվեստական
կերպարը ստեղծվում է մարդ-բնություն համադրության արդյունքում:
Ասես հիլոզոիզմի սկզբունքով հեղինակը մտածելու կարողությամբ
օժտում է ողջ բնությանը: Այստեղ նորից հիշատակվում է հեգելյան հայտնի թեզը՝ «Այն, ինչ բանական է, իրական է», իհարկե, որոշ խմբագրմամբ՝
«Այն, ինչ բնական է, բանական է»: Ողջ բնությունը ասես մարդակերպվում
է, անձնավորվում: Իտալացի փիլիսոփա-պատմաբան Բենեդատո Կռոչեի
բնորոշմամբ՝ արվեստագետը (այս դեպքում Մաթևոսյան-արձակագիրը)
համեմատության և փոխաբերության միջոցով ստիպում է բնությանը
խոսել, քանի որ արվեստը հենց դիսկուրս է աշխարհի հետ [6, 223]:
Մաթևոսյանի դիտումով՝ պայքարը՝ որպես գոյության պայման, շարունակվում է ամենուր, նույնիսկ «աշխարհի ամենաչքնաղ զմրուխտ դաշտում»: Վերլուծության արդյունքում, կարծում ենք, կարելի է եզրակացնել,
որ Մաթևոսյանը անհաշտ է մարդու ճշմարիտ տեսակը պահպանող

հոգևոր-բարոյականը գոյության իրավունքին զոհաբերելու իրողությանը:

Սակայն հիմնականում, ինչպես նկատում է Սանթոյանը, հեղինակի
տագնապը, անհանգստությունը մարդ-բնություն կապի ներդաշնակության խզումն է, գյուղական միջավայրի, գյուղական աշխարհի կորուստը,
որը Մաթևոսյանի գրչով ասես դառնում է «աշխարհ՝ աշխարհի մեջ»: Այն
իրականում նաև մարդկային ճշմարիտ կեցության աղավաղումն ու կորուստն է:
Ասենք, որ Սուրեն Աղաբաբյանի դիտումով ևս Հր. Մաթևոսյանի ար28

ձակը զարգանում է մարդագրության և կենդանագրության ուղղություններով: Սակայն կարծում ենք՝ ի տարբերություն Սանթոյանի՝ Աղաբաբյանը ուշադրությամբ քննում է առանձնապես իր բոլոր շերտերով ազգային
կենցաղի պատկերման մաթևոսյանական արվեստի հնարքները: «Հրանտ
Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը լուծում է այնպիսի բարդ գեղարվեստական խնդիր, ինչպիսին ազգային բնավորությունն է: Մաթևոսյանը
իրականության անմիջական դիտորդն է ու նույնքան անմիջական մեկնաբանը»,– գրում է նա [3, 305]:
Չմոռանանք նկատել, որ Մաթևոսյանի հերոսների կերպավորման
հնարքները, գեղարվեստական պայմանականությունների առանձնահատկությունները ուսումնասիրվել են թե՛ հայ և թե՛ օտարազգի գրականագետների ու գրողների կողմից (Զ. Ավետիսյան, Ե. Ալեքսանյան, Դ. Գասպարյան, Լ. Աննինսկի, Ա. Բիտով և ուրիշներ): Հետևությունը մեկն է՝
Մաթևոսյանի կերտած բոլոր կերպարները գեղարվեստական ասելիքի
բեռ ունեն և հագեցած են տարողունակ կենսափիլիսոփայությամբ:
Ամփոփելով ասենք, որ կերպարաստեղծման արվեստի առանձնահատկությունների իր ինքնատիպ բացահայտումներով, ընդհանրացումների և հարցադրումների գիտական վերլուծությամբ Մելս Սանթոյանի
«Էպիկական կերպարի ստեղծման չափումները» աշխատությունը
կարևոր ներդրում է գրականագիտական մտքի պատմության մեջ:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Մելս Սանթոյան, Էպիկական կերպարի ստեղծման չափումները,
Վանաձոր, 1994, 162 էջ:
2. Ա. Բալայան, Փիլիսոփայություն, դասախոսությունների համառոտագրեր, «Զանգակ», Եր., 2012, 351 էջ:
3. Սուրեն Աղաբաբյան, Դասականներ և ժամանակակիցներ, «Սովետական գրող», Երևան, 1986, 476 էջ:
4. Ս. Սարինյան, Հայոց գրականության երկու դարը, գիրք չորրորդ,
«Հայ գաղափարաբանություն և հայ իրականություն», «Զանգակ»,
Եր., 2005, 328 էջ:
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«Сантояновская» интерпретация критериев создания
эпического образа
Сильва Оганнисян
Резюме

Ключевые слова: искусство творения, творческая свобода, авторское
измерение, самоизмерение, измерение чуждой и родстенной измерение
среды
На основе анализа ряда произведений армянской прозы в статье представлены наблюдения литературоведа М. Сантояна, касающиеся критериев
создания эпического образа. При сравнительном изучении других научнотеоретических комментариев по этому вопросу представляется ряд обобщений, которые позволяют выделить роль данной работы в истории
литературоведческой мысли.

The Criteria for Epic Character Creation
through Santoyanean Interpretation
Summary

Silva Hovhannisyan

Key words: art of creation, creative freedom, author's measurement,
self-leveling, alien and friendly environment measurement
The article notes that in his paper on “The Standards for Creation of the
Epic Figure”, the author (M. Santoyan) presents his observations based on the
analysis of several works of Armenian prose. Our generalizations, stemming
from comparative studies of relevant academic interpretations, justify the claim
that his paper has an important role in the history of the theory of literature.

30

Լ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ «ՆՇԽԱՐՆԵՐ…»-Ը ՝
ՆԱԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Անահիտ Աթայան
(Արցախ)
Հանգուցային բառեր՝ Նշխարներ, ազգագրություն, ֆոլկլորագետ,
ժողովրդի կենսագրություն, պատմական հիշողություն, լեգենդ, հեքիաթ,
գիտական հետազոտություն, հանրագիտարանային արժեք, տեքստաբանություն
Բանասիրության մեջ բազմիցս խոսվել է հայ ժողովրդական բանահյուսության, ազգագրության բազում առանձնահատկությունների, միջազգային տարաբնույթ զուգահեռների, լեզվի և ոճի, բարձր գաղափարայնության, պատմական հենքի, ժանրային տեսական հիմնավորումների
մասին:
Արցախի ժողովրդական բանահյուսությունը հայ ժողովրդական
ֆոլկլորի անքակտելի մասն է` իր հրաշք գանձարանով ու անսպառ
ակունքներով: Նրա հավաքման ու հրատարակման գործում մեծ ու անգնահատելի է Բահաթրյան եղբայրների, Մակար Բարխուդարյանի,
Երվանդ Լալայանի, Կոնստանտին Մելիք-Շահնազարյանի, Սարգիս
Իսրայելյանի, Մարգարիտ Գրիգորյանի, Ալ. Ղազիյանի, Ա. Սարգսյանի և
մի շարք այլ բանահավաքների ու ազգագրագետների աշխատանքը:
Առաջնորդվելով «Յուրաքանչյուր ժողովրդական ժողովրդի չափ
թանկ է իմ սրտին» սկզբունքով է արցախցի մտավորական, ճանաչված
մանկավարժ, բանասեր, բանահավաք, ազգագրագետ Լ. Հարությունյանը
լրացնում բանահավաքների աստղաբույլը` հավաքելով ու հրատարակելով բանահյուսական-ազգագրական 5 ժողովածու` համոզված, որ բանահյուսությունն ու ազգագրությունը ժողովրդի կենսագրությունն են, նրա
պատմական հիշողությունը, որը դարերի ընթացքում վերածվել է ավանդության, լեգենդի, ասացվածքի, սովորության, հեքիաթի ու բանահյուսական այլ ժանրերի: Լ. Հարությունյանի «Նշխարներ Արցախի բանահյուսության» գրքերը արցախցու խորհրդածություններից, կենսափորձից,
ավանդական սովորույթների, ընտանեկան օջախի, պատվասիրության
մշտահունչ ակորդներից հյուսված ստեղծագործություններ են, մասունքներ, որոնք կրում են հողի աշխատավորի քրտինքի բույրը, հայրենի հողին կապված լինելու հավերժական ուժը, արցախցու պատվասիրությունն ու մարդասիրությունը:
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«Վեղը շատ չըրչարե: Վեղեն հիշքան շատ չըրչարիս, էնքան վեղը
քըխծրանում ա, վեղեն քաղծրն էլ տամա պրանետ: Ըստի ասիմ տու էլ
աշկդ ծակ չի պահիս, ըշտահետ էլ քացախ չանիս: Ծառ շատ տնգե, համա
շիլչըղնիս քրիստոսա տունգը պուք տաս, քամուն պերած սերմը տնգիս:
Վըղումդ թըմահեն ծառը տնգիսվուչ, չաշմիշ կընիս, հացըդ պատան
չի կենալ, սորփը մատաղդ ընթունելչի, կաթնըդ կը շաղե… Հաքիդ
վըղումդ խորվերթողե, վեր տական-կլխան փչող քամեն կարեվուչ թա
Ղյամադիք տակռեն պուք տա»: Սա արցախցու` հողին, հայրենի օջախին
ամուր կառչելու դարավոր պատվիրան է:
Լ. Հարությունյանի «Նշխարների» 5 հատորներն էլ ազգագրական,
բանահյուսական նյութերի անսպառ ու մնայուն գանձարան են և առաջին
հերթին արժևորվում են որպես հարազատ ժողովրդի կյանքը, նիստուկացն ու հինավուրց բառ ու բանը ամբարող ստեղծագործություններ: Հեղինակի բուն նպատակը մեր պատկառելի ժառանգության ընդհանրացումը, հավաքումը, դասդասումն է` գիտական դասակարգմամբ ու հետազոտության բանասիրական քննությամբ: Դրանք տեսական ու գործնական
ընդհանրացումներով ներկայացնում են Արցախի ժողովրդի կյանքը, նրա
լինելության գաղտնիքը: Բազմաթիվ հոդվածներ են հրատարակվել Լ. Հարությունյանի բանահյուսական գործունեության, գրի առած արժեքների
մասին, սակայն «Նշխարները» համալրված են կարևոր բանագիտական
նյութերով, ազգագրական տեղեկություններով, որոնք խորքային, կառուցվածքային փոփոխություններով անդրադարձնում են հայոց կյանքի ու
մտքի պատմական տարբեր ժամանակաշրջանների կարևորագույն
դրվագները, ժողովրդի բարքերն ու սովորույթները:
Ժողովածուները ստեղծվել են այն համոզմունքով, որ ժողովրդական
ստեղծագործությունների հավաքումն ու ուսումնասիրությունը նպաստում են յուրաքանչյուր ազգի ազգային ինքնաճանաչման զգացումի ձևավորմանն ու զարգացմանը. այն խիստ կարևոր է ոչ միայն ազգային պատմության, ժողովրդի կյանքի հետազոտման առումով, այլև գրական լեզվի
զարգացման, ժողովրդախոսակցական լեզվի բազմաճյուղ ուսումնասիրման համար:
Ազգագրական լայն ընդգրկում ունի Լ. Հարությունյանի աշխատանքը:
Այն հիմնովին ընդգծում է հեղինակի ինքնության, բանասիրական
հակումների, բանահավաքչական աշխատանքի, ազգագրության գիտակի, գրականագետի ու պատմականության և արդիականության խաչմերուկներում ճիշտ դիրքորոշում ունեցող բանագետի վաստակը:
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Լ. Հարությունյանի բանահյուսական-ազգագրական ժողովածուները,
մեծ ծառայություն լինելով ազգին ու ժողովրդին, ապացուցում են, որ աշխարհի բանարվեստին շատ բան ունի տալու Արցախի ժողովուրդը, որի
ստեղծածը հայագիտության մշտահմա կոթողներ են:
Բանահավաքչական աշխատանքը Լ. Հարությունյանին հնարավորություն է տվել ազգագրական նյութերը լուսաբանելու մեծ ընդգրկումով:
Նրա 5 ժողովածուներն էլ կարևոր աղբյուրագիտական արժեք ունեն նախ
և առաջ ազգագրագետների, պատմաբանների, ապա նաև ընթերցող լայն
շրջանների համար: «Ֆոլկլորագետը չի կարող շրջանցել ազգագրությունը, եթե ցանկանում է բազմակողմանի ու խորն ուսումնասիրել իր առարկան: Բանահյուսությունը և ազգագրությունը սերտորեն կապված են ժողովրդի հետ և երկուսն էլ արտացոլում են նրա պատմական զարգացման
ուղին, նրա կյանքն ու պայքարը, մեկը պոետական խոսքի, մյուսը` ազգագրական, կուլտուր-կենցաղային առանձնահատկությունների միջոցով:
Ֆոլկլորի և ազգագրության այսօրինակ սերտ կապն ու նպատակի
նույնությունը հրամայաբար պահանջում է ֆոլկլորագետից լինել լավագույն ազգագրագետ, իսկ ազգագրագետից` լավագույն ֆոլկլորագետ»,–
կարդում ենք Գր. Գրիգորյանի «Հայ ժողովրդական բանահյուսություն»
գրքում» 1:
Ակնհայտ է, որ ժողովրդական բանահյուսությունը ներքին կապ ունի
տվյալ ժողովրդի ազգային հնամյա հավատալիքների և ավանդույթների
հետ: Իսկ Արցախը պատմական Հայաստանի այն հատվածներից է, ուր
երկար է պահպանվել հեթանոսությունը: Այդ են վկայում Լ. Հարությունյանի նշխարներում հեթանոսական կյանքին ու կենցաղին վերաբերող
երևույթների մեկնությունները:
Գիտնականի անխոնջ ջանքերով է Լ. Հարությունյան ազգագրագետը
նոր լուսաբանություններ տվել հնագիտական պեղումների ժամանակ
Արցախյան հողում հայտնաբերված նյութական մշակութային երևույթներին: Շատ դեպքերում պատմաբանի հմտությամբ են կատարվում քաղաքական-տնտեսական, սոցիալ-կենցաղային մեկնաբանությունները: Մեծ է
Լ. Հարությունյանի դերը հայ ժողովրդական բանահյուսական հուշարձանների հայտնաբերման, գրառման, հետազոտության ու գիտական հիմնավորման գործում:
Մոտիկից շփվելով համագյուղացիների, շրջակա գյուղերի բանա-

1

Գ. Գրիգորյան, Հայ ժողովրդական բանահյուսություն, Երևան, 1967, էջ 21:
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սացների հետ՝ Լ. Հարությունյանը կատարում է հնագիտական, բարբառագիտական և ազգագրական հետազոտություններ: Ուսումնասիրությունները, գրքերի զանազան բաժինները վկայում են, որ բանահավաքազգագրագետը քաջատեղյակ էր ոչ միայն Արցախի ժողովրդի հարուստ
բառ ու բանին, այլև ծանոթ էր հարևան ժողովուրդների նիստուկացին,
Արցախի պատմության կարևոր իրադարձություններին, նրա դարավոր
կյանքի պատմությանը:
Լ. Հարությունյանի ազգագրական նյութերը քաղված են ամենատարբեր աղբյուրներից, ժողովրդից գրառված ու հավաքված է մի պատկառելի
բաժին, ստեղծված է մի մեծածավալ, արժեքավոր, յուրատիպ հանրագիտարան, որը վերաբերում է ժողովրդի իրական վիճակին, սոցիալական
պայմաններին, աշխատանքի մարդու հոգու տվայտանքներին, հույսերին
ու ձգտումներին: Հայրենի եզերքի բանասաց-բանահավաքների ջանքերով
Լ. Հարությունյանը ստեղծել է մի պատկառելի ժառանգություն: Բոլոր
նյութերի քննություններում տեսնում ենք թե՛ տեքստաբանություն, թե՛
ժանրերի տեսական հիմնավորում, թե՛ պատմություն, թե՛ գրականության, ազգագրության և բանահյուսության խորքային առնչություններ:
Բանասերի հմտությամբ են մեկնաբանված տեքստերը, ավանդությունները, դարավոր ծեսերն ու սովորույթները:
Ավանդությունները ազգագրական արժեք ունեցող բանահյուսական
կտորներ են: Դրանց նպատակը ոչ միայն գեղարվեստական պահանջի
բավարարումն է, այլ նաև համապատասխան պատմական, աշխարհագրական, կենցաղային գիտելիքների ու տեղեկությունների հաղորդումը:
Ավանդությունները և ավանդական զրույցները վաղուց մտել են ազգագրության, հնագիտության շրջանակները: Նման օրինակների հանդիպում ենք Լ. Հարությունյանի «Նշխարների» գրեթե բոլոր հատորներում:
Հեղինակի մոտ դրանք մի դեպքում զետեղված են «Զրույցներ, առակներ,
ավանդություններ» վերնագրի տակ, մի այլ դեպքում` «Ավանդությամբ
մեզ հասած տեղեկություններ», որոնց տակ քննարկվում են տարբեր տեղանուններ («Թաքավերեն պալատը», «Իրեք ծառ», «Քուչակավ լցված»,
«Մեծ Նահատակ», «Պիծի Նահատակ», «Աղջաբեդի», «Քարախպյուր,
Մռավա կլխեն», Ուվտարան, Ամարաս-վանք, Ամարաս-քաղաք, Աշան,
Հերշեն և այլն):
Ազգագրությունը ժողովրդի կենցաղը, սովորույթները, ծագումը, տարաբնակեցումը, էթնիկական յուրահատկությունները, պատմամշակութային առնչությունները հետազոտող գիտություն է: Այս ասպեկտով են
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գրի առնվել ու մեկնաբանվել բանահյուսական-ազգագրական նյութերը:
Լ. Հարությունյանը քաջատեղյակ է հայ ազգագրության անցած ճանապարհին: Այդ են վկայում ազգագրական նյութերի հմուտ դասդասումը,
ժանրային առանձնահատկությունների, ժողովրդի պատմության տվյալ
հատվածի առանձնահատկությունների դրոշմը ներկայացվող նյութի
վրա:
Փաստ է, որ ազգագրական նյութերի բովանդակությամբ առավել ակնառու է Հին Հունաստանի գրականությունը, որի ավանդույթները պահպանել ու զարգացրել են միջնադարի բյուզանդական, պարսկական ու
արաբական պատմիչներն ու աշխարհագետները: Որպես ինքնուրույն գիտություն` ազգագրությունը ձևավորվեց 19-րդ դ. կեսին, երբ տարբեր երկրներում ստեղծվեցին ազգագրական հիմնարկներ ու ընկերություններ,
հրատարակվեցին հատուկ հանդեսներ:
Բանասեր-մանկավարժ Լ. Հարությունյանը ծանոթ է մեր ազգագրության պատմությանը, հայ միջնադարյան մատենագրությանը, որտեղ
բազմաթիվ են ազգագրական նյութերը: Այդ են վկայում մամուլի էջերում
հրատարակված նրա բազմաթիվ հոդվածները գրականության, գրականագիտության ամենատարբեր թեմաների, հարցերի շուրջ:
«19-րդ դարի սկզբներին գրականության մեջ հաճախակի դարձան
ազգագրական նյութերի գրառումները (Մ. Թաղիադյան, Խ. Աբովյան,
Մ. Բժշկյան, Մ. Էմին, Ղ. Ալիշան և ուրիշներ): Սակայն բանահյուսությանը միահյուսված ազգագրության ձևավորման սկիզբը 60-80-ական թվականներն են: Ազգագրության մեջ մեծ դեր խաղացին Գ. Սրվանձտյանցը,
Գր. Խալաթյանը, Ե. Լալայանը և ուրիշներ: Մեծ ուշադրություն դարձվեց
ազգագրական նյութերի վերլուծմանը, ժողովրդական կենցաղի ու մշակույթի ուսումնասիրմանը»,– կարդում ենք «Հայկական սովետական հանրագիտարանում» 2:
Ազգագրության կարևոր բաժիններից մեկը համարելով բանահյուսությունը` Լ. Հարությունյանը բացահայտում է նրանց գեղագիտական
ֆունկցիան, ընդգծում ծագումնաբանական արմատները, որոնք տանում
են դեպի ժողովրդի պատմությունը, նրա կենցաղն ու բարքերը: Լ. Հարությունյանի հավաքած, գրի առած բանարվեստի նմուշները զուգակցվում
են ազգագրությանը` դառնալով հայ բանագիտության մեջ եզակի արժեք
ներկայացնող հատված, որի ուսումնասիրությունը, անտարակույս,
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ավարտված չէ: Ավարտված չեն, օրինակ, այնպիսի խնդիրների լուծումներ, որոնք վերաբերում են Արցախի բանահյուսության ազգային առանձնահատկություններին, որոշակի կառուցվածքային կապերին, լեզվաոճական հարցերին. «Սխալ կլիներ պնդել, թե հայ բանագիտությունը արդեն
լուծել է իր առջև ծառացած բոլոր հարցերը…,– գրում է Ա. Ղանալանյանը,– հայ ժողովրդի հարուստ բանահյուսության բոլոր ժանրերն ու ստեղծագործությունները, թեմաներն ու հարցերը չէ, որ արժանացել են հավաստի ու անհրաժեշտ ուշադրության: Համեմատաբար քիչ են հայտնաբերված, գրի առնված, ի մի բերված և ուսումնասիրված մեր ժողովրդական մանրապատումները, հմայական աղոթքները և այլն» 3:
Հիրավի, բազմաթեմա և բազմազան է Լ. Հարությունյանի ստեղծագործական աշխարհը: Այն դեռևս չբացահայտված շատ հարցեր ունի`
կապված բանահյուսական առնչությունների, ժողովրդի պատմամշակութային արժեքների քննության հետ:
Քննելով Լ. Հարությունյանի «Նշխարների» 5 հատորներում զետեղված նյութերը՝ նկատում ենք մի կարևոր հանգամանք՝ ազգագրական ու
բանահյուսական նյութերում ակնհայտ պաշտամունքը աստծո, երկնային
մոլորակների հանդեպ: Այդ մասին մանրամասն խոսում է հեղինակը իր
գրականագիտական հոդվածներում և հատկապես «Նշխարների» առաջին գրքի առաջաբանում:
Ղարաբաղցին պաշտում է աստծուն`որպես իր երկվորյակի, իր
շնորհակցի՝ միշտ էլ օրինակ ունենալով նրան, նրա մեջ փնտրելով
կատարյալը: Հայ աշխատավորը աստծո անվան հետ է կապում մարդկային բարօրության հույսը և պատեհ առիթով աղաչում, որ սատար լինի
նրանց, ովքեր նեղ օրում են: Նա աստծո գաղափարի մեջ է դրել նաև
ղեկավարի, առաջնորդի, զորավարի հանդեպ իր իդեալը: Նրա չգոյության
մեջ էլ նա տեսել է իր դարավոր երազանքների, հավատի փլուզումը:
«Աստուծ հիշքան կենդան ա ըլալ, մունք մռնեիս չընք ըլալ, էս մին
ըշխարքաս սաղ-սալամաթ քնիիսընք ըլալ էն մին աշխարքը: Մեռնելը
մհենհ ա: Մինչև մեռնելը սրտրնես ճաքումա» 4:
Ղարաբաղցին միայն Աստծո հետ չէր «ընկերական», այլև բնության
հզոր ու իրական բոլոր ուժերի` արևի, լուսնի, գիշերվա, ծովի…
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Այսպես. հնձվորը ջրով լի կուլան դրել էր ծառի ստվերում, ինքը գործի անցել: Արևը բարձրանում է դեպի կիզակետ, և կուլան ընկնում է
պլպլան արևի տակ: Ջուրը տաքանում է: Հնձվորը փորձում ու չի խմում,
հայացքը դարձնում է դեպի արևը. «Իմ տեղը վեր տու ընիս, կլակիս…»:
Կամ. «Լուսինը չարաճճի աղջնակ է եղել, չարչարել է մորը, երբ նա
խմոր էր հունցում: Համբերությունը հատած մայրը խմորոտ ձեռքով ապտակում է աղջկան: Նա խռովում է ու թռչում երկինք: Հիմա էլ խմորոտ ու
ալրոտ է նրա դեմքը և կարող ենք նայել ու տեսնել, թե ինչպես է ամպի
տակից կարոտով նայում իր մորը»: Բազում են օրինակները: Լ. Հարությունյանը խոսում է երաժշտության, երգի ու պարի, սգո երգերի ոգեղեն
ընդգրկվածության, նրանց թողած լայնածավալ ազդեցության սահմանների մասին:
«Համոզված եմ, որ համաշխարհային երաժշտության պատմությունը
այդ կապակցությամբ դեռ իր լիահնչյուն խոսքը կասի»: «Ինչպիսի անուններով թաքցրած լինեն նրանք, թեկուզ օտար երաժշտաշղարշով յոթ կեղևված, խոսում են մեր սրտի ու արյան հետ, մրմնջում են ուրիշներին անհաղորդ` հայկական ցավ ու կարոտով»,– գրում է բանահավաքը 5:
Լ. Հարությունյանը, հենվելով տարեց բանասացների պատմածների
վրա, բացատրում է «Յալի» պարի էությունը:
Պարը կատարվում էր «Նահատակ» կոչվող վանքի լայնարձակ տափարակում, իսկ վանքը գտնվում է Ղզղալա գյուղի մոտ՝ նույնանուն սարի
բարձրադիր հարթության վրա: Պարի պատրաստությունը կատարվում
էր արևագալից առաջ: Իսկ արևագալի հետ տաքանում էր պարը`
ընդգրկելով բոլորին (Յալի փռնել): Հետո դրան հետևում էին կոխը, խաղկապուկները, հետո` ճինջեխը, որի նկարագրությունը հետաքրքիր է ու
նպատակային: Լ. Հարությունյանը վկայում է, որ Յալին սկզբից արևապաշտական ծիսական պար է եղել, հետո այն ունեցել է իր տարատեսակները: Յալիին նախորդել է «կանչ» նվագը, որն ուղեկցվել է զուռնա-դհոլի
նվագակցությամբ:
Լ. Հարությունյանը խոսում է նաև կարպետի, գորգի, կենցաղային
գործածության այլ իրերի մասին: Հետաքրքիր բացատրություններ են
տրվում հայկական գորգանախշերի, վիշապագորգի մասին:
«Նշխարների» առաջաբանում հեղինակը խոսում է ղարաբաղյան
աղբյուրների մասին, իսկ աղբյուրի մոտ ղարաբաղցին հավերժակենաց
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ծառ է տնկել` թթենի, կաղնի, ընկուզենի, քեֆի սեղան է բացել, եկող-գնացողին, ծանոթ-անծանոթին նստեցրել է «վերին թարեքին», նրա պատվին
գինու նոր կարաս է բացել: Աղբյուրը շինել է «հովտու նավով»: Երկար նավը՝ անասուններին ջրելու համար, իսկ ակնը` մեծ ու փոքր, մեծ ու փոքրի
համար:
Լ. Հարությունյանը հիշատակում է, որ ղարաբաղցին հնուց ի վեր աչքի է ընկնում ամուր հիմք ունեցող բարոյականությամբ ու կայուն սովորություններով: Նույնիսկ կանոնարկված էին հայկական կյանքի բոլոր
բնագավառները: «Աշկը տեսածն ա սիրում»,– ասում է ղարաբաղցին, և
սա հենց պահպանել է ընտանեկան կայունությունը:
Ըստ ղարաբաղցու`սերը կծլարձակի տևական կենակցության ջերմոցում: «Թեկուզ մարթու կին, էլի մարթը կնգանան բդի հմանչի, կնեգը`
մարթան», կամ «Մեր Օսաննեն նհետ էնքան օրուքշեր ըմ ըրալ, քուր-ախպեր ընք տեռալ»:
Ղարաբաղցին ամուսնանալու հարցում խիստ պահանջկոտ է, վճռական: Նա զանազանում է ներքին և արտաքին գեղեցկությունը, վճռական
համարում ներքինը: «Ղշընգյոթունը սարու ձյուն ա, սարը բդի ղաշանգ»,
«Ղաշանգն ասում ա` ինձ հռնանցե եշի»: Տղամարդու համար է ասված՝
«կնեգ ըրա, քնենք ըրա» (լավ մտածիր): Համեստությունը, առաքինությունը այն թևերն են, որ կնոջը պետք է պահեն ավանդական բարձրության
վրա: Մի զրույցի մեջ կինը մեղադրվում է այն բանի համար, որ երազում
տղամարդուն ներկայացել է թեթևաբարո կողմերով. «Վեր իմ ըրազումս
տիըս, քու ըրազումդ հո՞ւնց կընիս»,– ասում է ամուսինը: (Էդ խոսքը
մտքումը ասելն էլ ա համոթ):
Ժառանգության հաշվառումը խիստ կարևոր է ամուսնական հարաբերություններում: Օխտը պորտը հաշվառելը ամուսնական հարցում
պարտադիր է:
«Սեր տնուտոռնը պեց ղարաբաղցե»,– այսպես են անվանել ղարաբաղցուն: Նույնիսկ ղարաբաղցու չափավորության մասին է խոսում այն
երևույթը, երբ ասում են. «Վեր մարթին աչքը հացեն յրան ընի, հիվանդանալ չի», «Վեր մին պենան շատ կերեր, կընհամե»: Հացի նկատմամբ պաշտամունքի հասնող սերն է ղարաբաղցու էությունը: «Մարթին անա
մրթավըտ պիտի կյա». ահա ղարաբաղցու ցանկությունը:
Լ. Հարությունյանը մոռացումից փրկում է արցախյան թռչունների,
կենդանիների, միջատների, խոտաբույսերի, ուտեստների, թխվածքների
երկար ցանկեր: Առաջին հատորի «Բանաձևային բանահյուսություն»
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բաժնում զետեղված են ասացվածքներ, պատկերավոր արտահայտություններ, խրատներ, օրհնանքներ, կենացներ, սպառնալիքներ, անեծքներ, ժողովրդական խաղեր, հանելուկներ, շուտասելուկներ, հին անձնանուններ և այլն, որոնք վերաբերում են արցախցու սովորույթներին, վարքուբարքին:
Լ. Հարությունյանի բանահավաքչական գործունեության մի կարևոր
առանձնահատկությունն այդ աշխատանքի ընդգրկած տեղագրական
լայն ոլորտն է` Արցախ աշխարհը, նրա պատմական հինավուրց տարածքը, ուր ապրել է հայը և ճակատագրի բերումով տարագրվել` իր հետ տանելով իր բանարվեստի նշխարները:
Երիցս ճիշտ է Խ. Աբովյանը. «Ժողովրդական բանահյուսությունը
ամենից առաջ հարուստ ու թանկագին նյութ կարող է տալ ազգագրագետի համար, քանի որ նրա մեջ լայնորեն դրսևորված են ժողովրդի հավատալիքները, սովորությունները, վարքն ու բարքը»:
Լ. Հարությունյանի շրջագայությունների, ժողովրդի մեջ հաճախակի
լինելու, նրա`լսելու կուլտուրա ունենալու, հետաքրքրասիրության
դրսևորման արդյունքն է ժողովրդի կյանքի, կենցաղի, վարք ու բարքի,
նիստուկացի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը: Հմուտ բանասացն ու
ազգագրագետը բացատրություններ ու ծանոթագրություններ է տվել ժողովրդական բանասացների տարիքի, սոցիալ-կենցաղային միջավայրի,
բանահյուսական բնատուր ընդունակությունների, կատարողական արվեստի վերաբերյալ: Այդ բացատրություններն ու ծանոթագրությունները
հնարավորություն են տալիս ավելի լայն պատկերացնելու բանահյուսական այս կամ այն ստեղծագործության բնույթը, ժանրային առանձնահատկությունները:
Ազգագրական նյութերը լուսաբանված են բազմակողմանիորեն ու
լայն ընդգրկումով:
Ժողովածուներում հետաքրքիր ազգագրական նյութեր կան ժողովրդական բժշկության, հարսանեկան ծեսերի, վիճակախաղերի, բուժիչ
բույսերի, բուժիչ աղբյուրների, սուրբ ծառերի, խաչի պաշտամունքի վերաբերյալ:
Ազգագրական բազմաթիվ նյութերը վկայում են արցախցու բարեպաշտությունը, հյուրամեծարությունը, ազնիվ, պարզ ու անխարդախ
ոգին: Անձնական բանահավաքչական աշխատանքներին զուգահեռ՝
Լ. Հարությունյանը իր մտերիմներին, ծանոթներին, աշակերտներին համախմբել է իր շուրջը: Նրանք բավականին նյութեր են տրամադրել հեղի39

նակին: Անմշակ այդ նյութերը բանահավաքը խմբագրել է` յուրաքանչյուրի մեջ դնելով նպատակամետ վերաբերմունք` հայ ազգագրությունը
ճիշտ գնահատելու առումով: Ազգագրական նյութերը 5 ժողովածուներում
էլ լուսաբանված են բազմակողմանիորեն և լայն ընդգրկումով: Հետաքրքիր է առաջին ժողովածուի «Բառարան» բաժինը: Նախաբանում հեղինակը հավաստում է, որ իր «մեկնությունները հաճախ խուսանավում
են նախածանոթ ու նախանշված շավղից»: Անկեղծ է ասված, այնքան
անկեղծ, որ չես էլ փորձում «մեղք գործել», ասել է թե` կասկածել շատ բացատրությունների ճշտությանը: Սա չէ կարևորը: Կարևորը հեղինակի
պրպտումներն են բառաբացատրությունների անդաստանում` թեկուզ
երբեմն վրիպումներով ու սխալներով, մտացածին որոշ ընդհանրացումներով, որի համար և հայցում է ընթերցողի ներողամտությունը: Այնուհանդերձ մեկնությունները յուրօրինակ բանալիներ են` բացահայտելու
երևույթը, սովորույթը, ազգային դիմագիծը, դիտելու դրանք ընդհանուր
ժողովրդական ստուգաբանության համապատկերում: Որոշ մտացածին
բացատրություններ ստվեր չեն ձգում գիտնական-բանասերի պրպտուն
մտքի, ստեղծագործական երևակայությամբ կատարած հայտնագործությունների վրա: Առավել` խորհելու տեղիք են տալիս:
Կարևորն այն է, որ Լ. Հարությունյանը կարողանում է բացել պատմական անցյալում Արցախի կյանքում ճակատագրի բերումով տնտեսական, առավել ևս` քաղաքական իրավիճակների վրա դարերի ընթացքում
ծանրացած վարագույրը, հետաքրքիր մեկնություններով բացահայտում է
հայ ժողովրդի արցախյան հատվածի հուշարձանների ներքին գաղտնիքները` կապված հոգևոր ու նյութական արժեքների ճանաչողական ու
դաստիարակչական նշանակության հետ:
«Բառարանի» բացատրությունների մի մասը դարձվածքներ են,
որոնք ևս արցախցու բնավորությունը, ազգային դիմագիծն են բնութագրում: Այսպես օրինակ.
1. թկը մհակ անել (կռվել, ծեծկռտուք անել, աղմկել),
2. էշը մոխրում թավիլ տալ – սիրած բանով զբաղվել,
3. ըստծու թափշուր անել – հանձնել Աստծո խնամակալությանը,
աղերսել Աստծուն,
4. թոզը եր անել – ծեծել,
5. ժժըպապա անել – պարել` դեմքը ծամածռելով,
6. երեսը պինդ – անամոթ, համառ և այլն:
«Նշխարների» հատորներում զետեղված են շուրջ 4 հազար դարձ40

վածքներ, ավելի քան 5000 բառ-հոդված` բացատրված, մեծ մասը` ստուգաբանված:
Ուշադրության արժանի են «Տեղանուններ» բաժնի բացատրությունները՝ Վարանդա, Մուղան-Մուխանի, Ղարաղշլաղ, Կանաչ Թալա,
Արքևան, Ցից քարեր, Հաղորտի և այլն: Իրավացիորեն բանահավաքը տեղանունը համարում է պատմական վկայություն, իր մեջ դարերի
խորհուրդը ներառող հուշարձան: Լ. Հարությունյանը նախ ներկայացնում
է անհիշելի ժամանակներից մեզ հասած տեղանվան պատմական կողմը,
ապա նաև` նրան առնչվող ավանդությունները, բառ ու բանը: «Մի նվիրական անուն» խորագրի տակ ազգագրագետը պատմում է «Քուչակեն
բաղ» տեղանվան մասին` այն կապելով տաղասաց-գուսան Քուչակի
պանդխտության հետ: Բացառված չէ, որ աստանդական բանաստեղծն իր
երկար կյանքի մի մասն անցկացրել է Ղարաբաղի դեռևս շեն քաղաքներում և գյուղերում: Գուցե նա իր սիրո և գինու երգերի մի մասը հորինել է
հենց հինավուրց Կուսաբերդի դիմաց և գինու, սիրո և խաղողի երգեր է
երկնել: «Վարանդա» տեղանունը հեղինակը դիտում է որպես վար և անդ
բաղադրիչներից կազմված բարդություն: Վար-վայր բառի հնչյունափոխ
ձևն է, որն Արցախի բարբառում վար, վեր, նոր ձևերով «բաղադրվելով
այլև այլ բառերի և ածանցների հետ, ստեղծել են բազմաթիվ բառադարձվածքային կազմություններ» 6:
Նախապես բառը նշանակել է ցածրադիր տարածք, դաշտ, դաշտավայր…
Բերված են վեր բառով կազմված հարադրությունների օրինակներ
(վեր եկած, վեր թափել, վեր հմբարել, վերօնիլ, վերքինիլ և այլն): Նշանակալից են Լ. Հարությունյանի կողմից կատարված պատմական, աշխարհագրական, կենցաղային միջավայրի նկարագրությունները և միաժամանակ կատարվող ստուգաբանությունը: Լ. Հարությունյանը պեղեց,
ուսումնասիրեց հայրենի լեռնաշխարհը, ճանաչեց հայրենի ծառը, թուփը,
շենը, ձորը, պատմական կոթողը, մոտիկից շփվեց ժողովրդի հետ, ուսումնասիրեց նրա կենցաղը, նիստուկացը` հրապարակ հանելով 5 հատորանոց աշխատություն` հայ ժողովրդի Արցախի հատվածի բանավոր ստեղծագործության գանձերը, և իր արժեքավոր լուման ներդրեց հայ բանագիտության մեջ: Լ. Հարությունյանի «Նշխարների» բանահյուսական ու ազգագրական արժեքը առաջին հերթին հետևյալն է. «Ինչ էլ որ պոկես թռչող
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ժամանակի բերանից, թեկուզ մի փոքրիկ, չնչին թվացող մի աղվամազ, լինելու է միակ ու թանկագին մեր ազգուտակի հիշատակի պես սիրելի»,–
գրում է Լ. Հարությունյանը: Բոլոր ժողովածուներում էլ մենք տեսնում ենք
հեղինակի անսքող սերը, հարգալից վերաբերմունքը բանահավաքչությամբ, ազգագրությամբ զբաղվող մարդկանց հանդեպ, իսկ բանասացները «իմ խելացի ու փորձառու զրուցակիցները երբ կային իմ շրջապատում,
ինձ այնպես էր թվում, թե վաղուց է, ինչ նրանք եկել են հարյուր հազար
տարվա հնությունից: 126-ամյա Սարգիս Դանիելյանը, 108-ամյա Շուքուր
Խաչատրյանը, Բերդաշենցի Գրիգոր Առստամյանը, Իդունց Կարանաբին…- Մեր սերունդներին էր հարկավոր մարդուն առողջ պահելու նրա
1000-ամյա փորձը: Բայց մենք անտարբեր գտնվեցինք դաժան օրերին:
Իսկ նա էլ մեր անտարբերությունից դառնացած հեռացավ մեզ պատկանող աշխարհից: Քանի՜ քանիսն են արհամարհված հեռացել` կուլ տալով
անգոսնության կծու հաբերը: Մենք չհասկացանք, որ բանասացը մարդ լինելուց զատ նաև արժեք է, իմաստուն, ասող, անող, հիշող, հին օրերի
հմայքն իմացող, անցյալը ներկային փոխանցող ազգային արժեք, որին
որպես այդպիսին, պետք է գնահատենք ու սիրենք»,– գրում է Լ. Հարությունյանը: Ինչպես խոստովանում է բանահավաքը, ստեղծագործական
տարիների իր երկրորդ կլանիչը ազգագրական աշխատանքն է եղել`
վերջին տասնամյակների իր ամենասիրելի զբաղմունքը: «Դրանով եմ հաղորդակցվել մեր ժողովրդի տարեգրությանը, և դրանով է, որ իմ մեջ ամբողջացավ ինքնուրույն ու հայկական, երբեք ուրիշին չնմանվող նրա լինելության կերպը: Եվ դա վեհացնում էր ինձ ու ես ավելի ամուր էի կապվում նրա առօրյային ու ապագային»,– գրում է նա:
Լ. Հարությունյանի «Նշխարների» հինգհատորյակից դուրս չի մնացել
հայրենի Արցախի կյանքին ու կենցաղին վերաբերող ազգագրական որևէ
դրվագ, որի գիտական, բանահյուսական արժեքը անչափ մեծ է: Ըստ հեղինակի` «հայ ժողովուրդն ունի ազնվատոհմիկ պատմություն: Նա ի
սկզբանե սուտ ու կեղծիք չի խառնել իր պատմությանը»:
Հայ ժողովրդի արցախյան հատվածի սովորություններն ու վարքուբարքը իրենց ակունքներով մաքրամաքուր են ու ժողովրդական: Ահա թե
ինչու բոլորի կողմից ընդունված են ու սիրելի:
Հայ ժողովրդական բանահյուսության, ազգագրության ուսումնասիրությունը ազգային ինքնաճանաչողության զարգացման գործոն է, նաև
Արցախի հնագույն պատմությունը աշխարհին հաղորդելու միջոց:
«Ի ծննդե մերված եմ քո ոգու գեղեցկությանը, ինչպես Արևին: Հավի42

տենական հայ, հավիտենական Արև»,– գրում է բանահավաք-ազգագրագետ, նաև մանկավարժ ու բանագետ Լ. Հարությունյանը 7:
Արցախցին գիտի իր բառ ու բանի արժեքը: Ահա թե ինչու իր խոսքն
ու զրույցը գրի առնողին միշտ էլ օրհնել է` «պերանդ քաղցր կենա: Ներակ
տեսնամ Աստված հար-հավիտենական կյանք տա քեզ, աշխարքս քզանավ լիանա…»:
Լ. Հարությունյանը հասցրեց գրել իր 5-րդ գիրքը՝ այն համոզմունքով,
որ մահվանից հետո հիշատակը չի թառամի: «Հուսով եմ, որ պետք կլինեմ
իմ ժողովրդին մահվանից հետո էլ»,– գրում է Լ. Հարությունյանը: Երիցս
ճիշտ է ասված: Գործն է անմահ…
Ամփոփենք` Լևոն Հարությունյանի «Արցախի բանահյուսության
նշխարներ» հինգ գրքերը ներկայացնում են պատմական Արցախի հինավուրց ժողովրդի բանահյուսական ժանրային նմուշները, որոնք բացահայտում են մեր նախնիների հավատալիքները, կենցաղը, արժեհամակարգը,
որը դեռևս չէր արժևորվել: Սույն հոդվածի արդիական նշանակությունն
ու գիտական նորույթը քննարկվող գրքերի բանագիտական արժևորումն
է, որոնցում շեշտվել է հայ ժողովրդի արցախյան հատվածի ազգային
նկարագիրը:
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«Реликвии» Л. Арутюняна еще и этнография
Анаит Атаян
Резюме

Ключевые слова: «Реликвии», этнография, фольклоровед, народная
биография, историческая память, легенда, сказка, научное исследование,
энциклопедическая ценность, текстология
В названии статьи «Л. Арутюняна “Реликвии”, а также этнография» говорится о пяти сборниках знаменитого арцахского педагога, филолога,
фольклориста и этнографа Левона Арутюняна, которые являются биографии арцахского народа, ее историческим воспоминанием, которые на
протяжение веков разложились на мифы и легенды, традиции, сказки и
другие фолклорные жанры.
Цель автора – обобщение, сбор и классификация исторического наследия, с научным иcследованием.
Этнографические материалы собраны из различных источников.
Пятитомник, имеющий энциклопедическую ценность, является и текстологией, и теоретическим обобщением этнографического жанра, и
историей, и этнографией.
Велика ценность этнографических материалов в сборниках.
Их важной особенностью является выраженное широкое географическое исследование Арцахской земли, ее исторической территории, где
жил армянин и волей судьбы нес на себе свои традиционные реликвии.
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Harutyunyan’s “Relics…” also as an Ethnography
Anahit Atayan
Summary

Key words: relics, ethnography, folkloragnetist, folk’s biography, historic
reminiscence, legend, tale, scientific research, encyclopedic value, textual
criticism
L. Harutyunyan's “Relics” and “Ethnօgraphy” intrօduce the five
cօllectiօns օf Levօn Harօutyunyan. The latter was a great pedagօgue,
philօlօgist, fօlklօre specialist and ethnօgraph. The mentiօned wօrks can be
regarded as the biօgraphy of the Artsakh peօple, their histօric recօllectiօns
which have becօme myths, legends, traditiօns, fairy-tales and օther fօlk wօrks
thrօugh many centuries. The author aimed tօ cօllect, classify, cօnsօlidate and
finally tօ investigate the histօric material.
The ethnօgraphic infօrmatiօn presented by him has different sօurces.
L. Harօutunyan's wօrk cօnsisting օf five vօlumes has encyclօpedic value. It is
the theօretic consolidation of ethnօgraphic genre. At the same time it is bօth
history and ethnօgraphy.
Օne օf the distinctive features օf the mentiօned wօrk is the wide-scale
geօgraphic study օf the Artsakh land and its histօric territօry where the
Armenians lived and inherited their traditiօnal relics by the will օf fate.
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ՊԱՅՔԱՐՈՂ ԿՆՈՋ ԿԵՐՊԱՐԸ ՀԱԼԻԴԵ ԷԴԻԲ ԱԴԸՎԱՐԻ
«ԿՐԱԿԵ ՇԱՊԻԿԸ» ՎԵՊՈՒՄ
Անժելա Ավագյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ Հալիդե Էդիբ Ադըվար, թուրք գրող, գրականություն, վեպ, «Կրակե շապիկ», հերոսուհի, պայքար, կին, քեմալական
շարժում

20-րդ դարում Թուրքիայի ներգրավվածությունն իրար հաջորդող
պատերազմներում պահանջ առաջացրեց, որ թուրք կանայք նույնպես
իրենց մասնակցությունն ունենան ընդհանուր պայքարին։ Բալկանյան
պատերազմների ընթացքում, երբ Ստամբուլ էին տեղափոխվել որոշ
թվով մուսուլման փախստականներ, ովքեր ունեին սննդի, հագուստի ու
բժշկական օգնության կարիք, կանանց բազմաթիվ կազմակերպություններ սկսեցին ակտիվ գործունեություն ծավալել նրանց օգնելու ուղղությամբ։ Այդ կազմակերպություններից մեկն էլ «Կարմիր կիսալուսինն» էր,
որի Կանանց մասնաճյուղը, օգնություն ցուցաբերելուց ու գումար հավաքագրելուց զատ, սկսեց մատուցել նաև բուժքույրական հինգամսյա դասընթացներ, որոնք պայքարին մասնակցելու նոր հնարավորություններ
ընձեռեցին կանանց։ Այդ դասընթացներին մասնակցած և ավարտական
քննությունները հաջողությամբ հանձնած կանայք ստանում էին հավաստագրեր և կարող էին արդեն բուժօգնություն ցուցաբերել։ Հայտնի է, որ
1914 թվականի նոյեմբերից մինչև 1915 թվականի ապրիլն ընկած ժամանակահատվածում ավելի քան 300 կին մասնակցեց այդ դասընթացներին
(նրանցից 120-ը ստացան հավաստագիր) 1։
Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին վիրավորների
քանակի աճին զուգահեռ մեծացավ նաև բուժքույրերի պահանջը։ Այդ ժամանակ Կանանց մասնաճյուղը սկսեց տարածել թռուցիկներ, որոնք կոչ
էին անում կանանց իրենց ազատ ժամանակը տրամադրել բուժքույրական դասընթացներին։ Վերոնշյալ կոչը և պատերազմը նախադրյալներ
ստեղծեցին, որ կանայք մասնակցեն նաև իրենց երկրի քաղաքական և
հասարակական կյանքին։ Բուժքույր լինելը միակ ձևը չէր ընդհանուր
պայքարին մասնակցելու համար։ Որոշ կանայք ներգրավվածություն
Տե՛ս Cevik-Compiègne B., From Gallipoli (1915) to the War of Independence
(1919-1922): Modernization of Turkish Womanhood, Cosmopolitan Civil Societies
Journal, Vol. 6, No. 3, 2014, p. 102.
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ունեին նաև զինվորական գումարտակներում։ Նման գումարտակների
ձևավորման պահանջ առաջացել էր դեռ 1918 թվականից սկսած, երբ
տղամարդկանց մահացության մակարդակը շատ բարձր թվի էր հասել։
1918 թվականի փետրվարին հայտարարվեց 18-30 տարեկան, փոքր տարիքի երեխա չունեցող կանանց զորակոչ 2։ Ծառայության ընթացքում
միայնակ կանայք պետք է միշտ մնային իրենց համար նախատեսված հատուկ բարաքներում, իսկ ամուսնացած կանայք իրավունք ունեին շաբաթական չորս գիշեր անցկացնելու տանը, սակայն այն պայմանով, որ սահմանված ժամին լինեն աշխատավայրում։ Սկզբնական շրջանում կանայք
ծառայում էին որպես ադմինիստրատիվ աշխատողներ, սակայն որոշ ժամանակ անց նրանք ստանձնեցին նաև այլ պաշտոններ՝ ներառյալ գումարտակի հրամանատարությունը և վարչական պարտավորությունները։
Այսպիսով՝ պատերազմը պահանջ առաջացրեց և ստեղծեց նախադրյալներ, որ կանայք դուրս գան իրենց զուտ կենցաղային գործերի շրջանակից և տղամարդկանց հետ միասին մասնակցեն իրենց պետության
համար մղվող պայքարին։ Նման կանանց թվաքանակը ավելի շատացավ
քեմալական շարժման ընթացքում 3։ Այդ շարժման ամենանշանավոր կին
մասնակիցներից է հայտնի թուրք գրող, թարգմանիչ, մանկավարժ և ֆեմինիստ Հալիդե Էդիբ Ադըվարը։ Էդիբը ծնվել է 1884 թվականին Ստամբուլում՝ պալատական պաշտոնյայի ընտանիքում։ Նրա հայրը, որ բարձր
պաշտոն էր զբաղեցնում Աբդուլ Համիդ Երկրորդի պալատում, եղել է
համեմատաբար առաջադիմական հայացքների տեր անձնավորություն,
ում շնորհիվ Հալիդե Էդիբը, բացի ընդունված արևելյան տիպի կրթությունից, ստացել է նաև արևմտյանը, հաճախել է Ստամբուլի Ամերիկյան քոլեջը, որն ավարտել է 1901 թ.: Դրանից հետո սկսվել է նրա ակտիվ
գրական-հասարակական գործունեությունը. Էդիբը գրել է հոդվածներ
Տե՛ս Cevik-Compiègne B., From Gallipoli (1915) to the War of Independence
(1919-1922): Modernisation of Turkish Womanhood, Cosmopolitan Civil Societies
Journal, Vol.6, No.3, 2014, p. 102.
3 Քեմալական շարժումը երիտթուրքերի նախապատրաստած ազգայնամոլական շարժում էր, որի նպատակն էր պահպանել Օսմանյան կայսրության տարածքային ամբողջականությունը և թուրքերի իշխանությունը հպատակ ժողովուրդների նկատմամբ։ Թուրքական պաշտոնական պատմագրությունը քեմալական
շարժման սկիզբը համարում է 1919 թ. մայիսի 19-ը, երբ Մուստաֆա Քեմալը ծովային ուղիով հասավ Սամսոն։ Այդ օրը նշվում է որպես ազգային տոն. տե՛ս
Սաֆարյան Ռ. և ուրիշ., Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն։ Բուհական
դասագիրք, Եր., 2014, էջ 24-25։
2
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թուրքական պարբերականների համար, աշխատել որպես խմբագիր, վարել ակտիվ քաղաքական կյանք 4։
Հալիդե Էդիբի հասարակական-քաղաքական կարևոր քայլերից մեկը,
որը նրա համար ճանապարհ է բացել դեպի քեմալական շարժում, եղել է
1919 թվականի հունիսի 6-ի նրա ելույթը՝ ուղղված իր ժողովրդին՝ պայքարելու և իրենց պետությունը պաշտպանելու կոչով։ Այդ ելույթից մոտ մեկ
տարի անց Էդիբը իր ամուսնու հետ ստիպված է եղել հեռանալ Անկարա 5։
Անկարա մեկնելով՝ Էդիբը միացել է քեմալական շարժմանը և ժամանակի
ընթացքում դարձել այդ շարժման ականավոր ներկայացուցիչներից մեկը՝
դառնալով Քեմալի մտերիմ մարդկանցից և խորհրդականներից, կատարելով թարգմանչի, մամլո խոսնակի, բուժքրոջ աշխատանք։ Շարժմանը մասնակցելու տարիներին նա ստացել է նախ սերժանտի, ապա սերժանտ-մայորի կոչում 6։ Այս կերպ հեղինակը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել իր
պետության պահպանման գործում, սակայն այդ ողջ ընթացքում նա չի դադարել զբաղվել գրական գործունեությամբ և հենց այդ տարիներին է գրել
իր ամենահայտնի վեպերից մեկը՝ «Կրակե շապիկը» 7։
Հալիդե Էդիբի 7-րդ վեպը՝ «Կրակե շապիկը», սկզբում հրատարակվել
է հատվածաբար «Ikdam» թերթում 1922 թվականի հունիսի 6-ից օգոստոսի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում 8։ 1923 թվականին վեպը հրատա4 Հալիդե Էդիբի հուշագրությունից հայտնի է, որ նա ծանոթ է եղել հայ երգահան Կոմիտասի հետ, ում հյուրընկալել է իր տանը և հիացել նրա արվեստով
(տե՛ս H. Edib, Memoirs of Halide Edib, New York/London, 1926, p. 373-374):
5 Տե՛ս Tanvir Wasti S., Halide Edib – Outside and Inside India, Academic and
Research Journal, Department of Urdu, IIUI, Vol: 2, No: 1, Jan-June 2010, p. 11.
6 Տե՛ս Sönmez E., The Novelist Halide Edib Adıvar and Turkish Feminism, Die Welt
des Islams, New Series, Vol. 14, Issue 1/4 (1973), p. 81.
7 Կրակե շապիկը թուրքերի համար դարձվածային արտահայտություն է, որը
նշանակում է մեծ տառապանք, որից ոչ ոք չի կարող փախչել (տե՛ս Adıvar H. E.,
The shirt of Flame, Duffield, 1924, p. xix).
8 Հրատարակումից անմիջապես հետո վեպի սյուժեի հիման վրա գրվել է սցենար, և նկարահանվել ֆիլմ։ Վերջինիս ռեժիսորն է հայտնի Մուհսին Էրթուղրուլը։
Ֆիլմն առաջին անգամ ցուցադրվել է 1923 թվականի ապրիլի 23-ին՝ Ազգային ժողովի հիմնադրամի երրորդ տարելիցին։ Ֆիլմը հատկանշական է եղել նրանով, որ
նրանում նկարահանվել են մուսուլման դերասանուհիներ։ Մինչ այս ֆիլմը Թուրքիայում արգելված էր մուսուլման դերասանուհիների՝ ֆիլմում կամ բեմում
հայտնվելը։ Թուրքիայի պատմության համար նշանավոր այս ֆիլմի ոչ մի օրինակ
չի հասել հետագա սերունդներին՝ այրվելով քաղաքապետարանում բռնկված
հրդեհի ժամանակ (տե՛ս Halavut H., Towards a Literature of Absence: Literary
Encounters With Zabel Yesayan and Halide Edib, http://openaccess.bilgi.edu.tr):
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րակվել է արդեն որպես գիրք, իսկ 1924 թվականին հեղինակի կողմից
թարգմանվել և հրատարակվել է անգլերեն՝ լինելով Թուրքիայի Հանրապետությունում անգլերեն թարգմանված առաջին վեպը 9։
Վեպի նախաբանում տպագրված է Հալիդե Էդիբի՝ թուրք հայտնի
գրող Յաքուբ Քադրիին ուղղված նամակը, որը բացահայտում է «Կրակե
շապիկ» վեպի վերնագրի պատմությունը.
«– Ես կգրեմ անատոլիական մի վեպ՝ «Կրակե շապիկը» վերնագրով,–
ասացիր դու (Յաքուբ Քադրի – Ա․ Ա.)։
– Ես նույնպես կգրեմ «Կրակե շապիկ»,– ասացի ես՝ ցանկանալով
կատակով բարկացնել քեզ։
– Չգրես, ուրիշ անուն չկա՞,– պատասխանեցիր դու կեսկատակ,
կեսլուրջ։
Այս զրույցից հետո, մտածելով Անատոլիայի մասին, ես այն պարզապես անվանում էի «Կրակե շապիկ»։ Ես շատ ազնիվ էի, որպեսզի քեզանից խլեի այդ արտահայտությունը, որը դու գտել էի այն ամենի համար,
ինչ տեղի էր ունենում այնտեղ» 10։ Սակայն որոշ ժամանակ անց Հալիդե
Էդիբը գրում է այդ վերնագրով վեպ և Յաքուբ Քադրիին ուղղված նամակի
շարունակությունում ներողություն է խնդրում նրանից. «Յաքո՛ւբ Քադրի,
ես քեզանից ներողություն եմ խնդրում, որ վերցրի այս անվանումը, որն
ինքն իրենով շատ մեծ նշանակություն ունի։ Եթե վերնագիրն ավելի հզոր
է, քան իմ գիրքը, ապա դա իմ մեղքը չէ։ Եթե ժամանակը չոչնչացնի իմ
«Կրակե շապիկը», ապա այդ նույն վերնագրով երկու գիրք կլինի, և գուցե
հիսուն տարի անց այդ երկու վեպը, հայտնվելով միևնույն գրադարակի
վրա, լեզու գտնեն, ինչպես Հանս Անդերսենի խաղալիքները» 11։ Ուշագրավ
է, որ Յաքուբ Քադրին այդպես էլ չգրեց իր «Կրակե շապիկը»։ Սակայն այդ
նույն վերնագրով, բայց լրիվ այլ բովանդակությամբ վիպակ ունի հայ
հայտնի գրող Զապել Եսայանը։ 1934 թվականին տպագրված «Կրակե
շապիկ» վիպակը Զապել Եսայանի վերջին ստեղծագործություններից
մեկն է 12։
«Կրակե շապիկ» վեպի նյութը հեղինակը ներկայացնում է գլխավոր
հերոսներից մեկի՝ հիվանդանոցում ծանր վիճակում պառկած Փեյամիի
Տե՛ս Halavut H., Towards a Literature of Absence: Literary Encounters With
Zabel Yesayan and Halide Edib, http://openaccess.bilgi.edu.tr.
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օրագրի տեսքով։ Փեյամիի օրագիրն ընդգրկում է 1918 թվականի սեպտեմբերից 1921 թվականի սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածը։
Վեպը սկսվում է գլխավոր հերոսուհու՝ Այշեի՝ Ստամբուլ ժամանմամբ։
Վերջինս, կորցնելով ամուսնուն ու որդուն, որ սպանվել էին հույների
կողմից Զմյուռնիայում (Իզմիրում), գալիս է Ստամբուլ վիրավոր ձեռքով և
սրտով։ Այշեն գալիս է Ստամբուլ իր զինվորական եղբոր՝ Ջեմալի մոտ և
մնում իր հեռավոր բարեկամ Փեյամիի և նրա մոր տանը՝ այդպիսով ներխուժելով վեպի գլխավոր հերոսների՝ Փեյամիի ու Իհսանի կյանք։ Այշեի
ժամանումից հետո Փեյամիի տունը վերածվում է ընդհանուր հավաքատեղիի, որտեղ հավաքվում են զինվորականներ, պետության ապագայով
անհանգստացող մարդիկ, որոնք փորձում են ճանապարհներ գտնել նոր,
միասնական պետություն կերտելու համար։ Նրանց բոլորի համար այդ
պետության ու պայքարի խորհրդանիշը դառնում է Այշեն, ով նրանց
խրախուսում է միանալ պայքարին՝ հանուն հայրենիքի։ Որոշ ժամանակ
Ստամբուլում մնալուց հետո շատերը, այդ թվում և վեպի գլխավոր հերոսները, հեռանում են Փոքր Ասիա՝ միանալու քեմալական շարժմանը։ Այս
քայլն իրականացնելիս հերոսներից յուրաքանչյուրն ունի իր դրդապատճառները։ Այշեն` նրանցից ամենախիզախն ու հայրենասերը, ցանկանում
է վրեժ լուծել իր ընտանիքի ու հայրենիքի համար և միանալ պայքարին՝
հանուն նոր, միասնական պետության, Իհսանը, որը զինվորական է, իր
պարտքն է կատարում հայրենիքի նկատմամբ և միևնույն ժամանակ
առաջնորդվում է Այշեի նկատմամբ տածած սիրով, իսկ Փեյամին, որ
միշտ հեշտ ու թեթև կյանք է վարել ու զբաղվել թղթաբանական գործունեությամբ, միանում է պայքարին՝ ապացուցելու նախ իրեն, ապա նաև
մնացածին, որ ինքը նույնպես անհանգստանում է հայրենիքի ճակատագրով և ընդունակ է մասնակցելու ռազմական գործողություններին: Սակայն պարզվում է, նրա այդ որոշումը դարձյալ ավելի շատ պայմանավորված է Այշեի նկատմամբ սիրո զգացմունքով։ Պայքարի ընթացքում Իհսանը՝ որպես հրամանատար, մասնակցում է կարևոր ճակատամարտերի։
Այշեն նույնպես ակտիվ մասնակցություն է ունենում և որպես բուժքույր
խնամում և օգնում է վիրավորներին և ոգեշնչում նրանց պայքարի իր
ոգով։ Վեպի ավարտին Իհսանն ու Այշեն զոհվում են, իսկ Փեյամին, գլխից
լուրջ վիրավորված, հայտնվում է հիվանդանոցում, որտեղ էլ, սպասելով
հերթական վիրահատությանը, գրում է իր այս օրագիրը։ Ցավոք, նա էլ
մահանում է վիրահատության ժամանակ։ Եվ վեպն ավարտվում է այն
դրվագով, ուր Փեյամիին բուժող բժիշկները զրուցում են նրա օրագրի մասին և ասում, որ փորձել են տեղեկություններ ձեռք բերել հրամանատար
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Իհսանի, բուժքույր Այշեի մասին, սակայն պարզել են, որ նման մարդիկ
չկան և չեն էլ եղել։ Վերջում նրանք գալիս են այն համոզման, որ այդ ամենը Փեյամիի վիրավոր գլխի հորինվածքն է։
Ինչպես մենք տեսանք վեպի սյուժեի հակիրճ նկարագրության մեջ,
գլխավոր հերոսուհին՝ Այշեն, որը միջին խավի կին է, վերածվում է իդեալականացված մի կերպարի՝ դառնալով նոր հայրենիքի խորհրդանիշը։
Վեպի գործողությունների զարգացմանը զուգահեռ` Այշեի կերպարը բազմաթիվ փոփոխությունների է ենթարկվում. նա հանդես է գալիս որպես
սովորական կին, այրի, ապա բուժքույր, զինվոր, և այդ բոլոր փուլերում
երևում է նրա մասնակցությունը պայքարին։ Առաջին անգամ մենք Այշեի
մասին տեղեկանում ենք Փեյամիի հետևյալ խոսքից. «Տասներկու տարի
առաջ մայրս ուզում էր ինձ ամուսնացնել (Այշեի հետ – Ա. Ա.) և հրավիրել
էր նրան Ստամբուլ։ Աստված իմ, ինչ-որ աղջիկ Զմյուռնիայից, այն էլ՝
Այշե անունով։ Ես հնարավորինս արագ հավաքեցի իմ ճամպրուկները և
հեռացա Եվրոպա» 13։ Այսպիսին է եղել Փեյամիի վերաբերմունքը Այշեի
նկատմամբ սկզբում, սակայն հետագայում նա բազում անգամ զղջում է
իր փախուստի և նման պահվածքի համար։ Այշեին ներկայացնող հաջորդ
դրվագում մենք արդեն տեսնում ենք այրի կնոջ, ով կորցրել է ամուսնուն և
որդուն, կարողացել է փախչել ու հասնել Ստամբուլ և ապաստան է գտել
Փեյամիի և նրա մոր տանը։ Այստեղ Այշեն պատկերված է որպես սևազգեստ մի կին՝ տխուր աչքերով, իրականությունից կտրված և հեռուները
սավառնող հայացքով։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Այշեն, իր վշտով
պարուրված, ուշադրություն չի դարձնում չորսբոլորը կատարվող իրադարձություններին։ Սակայն ընթերցողի մոտ այդ տպավորությունը
միանգամայն փոխվում է անգլիացի լրագրող Քուքի և Այշեի զրույցից
հետո։ Փեյամիի մոր ընկերուհի տիկին Սալիմեն նրանց տուն է բերում
անգլիացի լրագրող Քուքին, որպեսզի Այշեն պատմի Զմյուռնիայում տեղի
ունեցած իրադարձությունների մասին։ Այշեն սկզբից էլ դեմ է լինում այդ
հանդիպմանը, սակայն համաձայնվում է ներկա գտնվել։ Ամբողջ հանդիպման ընթացքում նա լուռ լսում է հավաքվածների զրույցները, պարոն
Քուքի խոսքերը այն մասին, որ Թուրքիան պետք է հայցի Անգլիայի ներողամտությունը ու պաշտպանությունը։ Այշեն չի հանդուրժում Քուքի այդ
խոսքերն ու վերաբերմունքը. «Պարո՛ն, թող Անգլիան ների նրանց, ովքեր
հայցում են այդ ներողամտությունը։ Դարդանելի ճակատամարտում եթե

13

Adıvar H. E., The shirt of Flame, Duffield, 1924, p. 7.
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մենք սպանել ենք, ապա մենք էլ ենք սպանվել» 14։ Այշեն հավելում է նաև,
որ հենց անգլիացիներն են մեղավոր Զմյուռնիայում տեղի ունեցած իրադարձությունների ու սպանությունների համար։ Այս խոսքերից հետո սենյակում ներկա բոլոր զինվորականները հանդիսավոր ծնկի են իջնում
Այշեի առջև։ Նրանց բոլորի համար Այշեն դառնում է Զմյուռնիայի
խորհրդանիշը, ում նրանք պատրաստ են տրամադրել իրենց ծառայությունները։ Այսպես Այշեն դառնում է այն ուժն ու խորհրդանիշը, որը ոգեշնչում է զինվորականներին, նրանց տանում պայքարի` հանուն իրենց
պետության։ Այս կերպ Հալիդե Էդիբը իր հերոսուհու միջոցով ցույց է
տալիս կնոջ ոգին, ուժը, որ նա կիրառում է հօգուտ հայրենիքի։ Այս դրվագից սկսած՝ վեպում վառ դրսևորում է ստանում Այշեի մասնակցությունը
պայքարին։ Որոշ ժամանակ անց նա Փեյամիի, Ջեմալի և Իհսանի հետ
մեկնում է Ստամբուլից՝ ընդհանուր պայքարին միանալու։ Ողջ ճանապարհին նա շփվում է զինվորականների հետ, խրախուսում ու ոգեշնչում
նրանց իր ներկայությամբ, ցույց տալիս իր հավատը պայքարին և սերը
բոլոր զինվորների նկատմամբ։ Զինվորականներն էլ նույն ջերմ զգացումով են պատասխանում նրան. նրանք ամեն կերպ փորձում են պաշտպանել Այշեին, ապահովել նրա անվտանգությունը։ Ամենից շատ նրան փորձում է պաշտպանել Իհսանը, ով անում է ամեն բան, որպեսզի Այշեին հեռու պահի ցանկացած վտանգից, ռազմական գործողություններից։ Այս
ամենը առաջացնում է Այշեի զայրութը, որը երևում է Փեյամիի հետ զրույցում. «Փեյամի՛, ես ամենից շատ ատում եմ նրանց, ովքեր ուզում են
պաշտպանել ինձ, պահել հեռու։ Ես չեմ կարողանում ո՛չ պայքարել
Զմյուռնիայի համար, ո՛չ էլ հետապնդել նրա թշնամիներին։ Բայց ես կարող եմ իմ օգնությունը ցուցաբերել վիրավորներին, փակել նրանց աչքերը
վերջին պահին, տալ նրանց մայրական կամ քույրական սերը, որի կարիքը նրանք այդքան ունեն։ Ես կարող եմ կիսել նրանց հոգեբանական տանջանքների ծանրությունը։ Բայց ինչո՞ւ Իհսանը թույլ չի տալիս անել այդ
ամենը։ Եթե նա ուզում է խնայել ինձ, ես կատեմ նրան։ Իմ իսկական ընկերները նրանք են, ովքեր ծանրաբեռնում են ինձ աշխատանքով, տանում
են ինձ դեպի դժվարությունները։ Դուք ուզում եք պահել ինձ անվտանգ։
Բայց անգամ Ստամբուլի կանայք, ովքեր հազիվ քսան տարեկան լինեն,
անցնում են կողքովս՝ ուսին դրած զենքերը, և ուրախ գնում պայքարելու՝
հանուն իրենց հայրենիքի» 15։ Հենց այս կերպ է վեպում դրսևորվում պայ-
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Նույն տեղում, էջ 48:
Adıvar H. E., The shirt of Flame, Duffield, 1924, p. 113.
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քարող կնոջ ոգին, որը դեմ է գնում ցանկացածին, ով փորձում է հետ պահել իրեն հայրենիքի համար մղվող պայքարից։
Սկզբում Այշեն միանում է պայքարին որպես բուժքույր և իր տպավորություններն ու զգացմունքները նամակով հայտնում Փեյամիին։ Այշեի
համար զինվորներին խնամելը սրբազան մի գործողություն է, որից նա
հաճույք է ստանում։ Նա զգում ու գիտակցում է իր կարևորությունը որպես բուժքույր, վերջապես իրականացնում իր ցանկությունն ու նպատակը՝ մասնակցելու պայքարին։ Նամակներում Այշեն մանրամասն պատմում է զինվորների պատմությունները, նկարագրում է նրանց վնասվածքներն ու դրանք բուժելու միջոցները և նշում է, որ այդ բոլոր տանջանքները
իրենց պետության համար են։ Նա նաև խնամում է Իհսանին, որը վնասվածք է ստանում ռազմական գործողությունների ժամանակ։
Վեպի ավարտին Այշեն մեկնում է ռազմի դաշտ, քանի որ ցանկանում
է ավելի մոտ գտնվել պայքարին և իր անմիջական օգնությունը ցուցաբերել։
Ռազմի դաշտում նա մահացու վիրավորվում է այն պահին, երբ փորձում է
օգնել վիրավոր մի զինվորի։ Նույն օրը մահանում է նաև Իհսանը։ Կարևոր է
նշել, որ վեպի ողջ ընթացքում՝ գործողությունների զարգացմանը զուգահեռ, ներկայացվում է այն զգացմունքը, որը Իհսանն ու Այշեն տածում են
միմյանց հանդեպ, և որը նրանք զոհաբերում են հանուն պետության։
Փեյամիի խոսքերից մենք իմանում ենք, որ մահվանից հետո է միայն, որ
նրանք միանում են. «Մենք նրանց դրեցինք կողք կողքի։ Ես թողեցի նրանց
միայնակ։ Ես զգում էի, որ նրանք կարծես հարս ու փեսա լինեն» 16։
Ուշագրավ է, որ վեպում որքան էլ Այշեն ընդհանրական կերպար է,
սակայն հեղինակը կանանց այդ շարժումը ներկայացրել է նաև այլ հերոսուհիների միջոցով: Վեպի սկզբում Էդիբը ներկայացնում է Ստամբուլի
Շիշլի թաղամասի բարձրաստիճան կանանց հավաքույթները, որոնց ընթացքում նրանք մշակում էին ծրագրեր, թե ինչպես կարող են օգտակար
լինել իրենց երկրի համար։ Կ․Պոլսի տարբեր թաղամասերի կանանց
միջև առաջանում է պայքար, թե նրանցից ով ավելի օգտակար կարող է
լինել հայրենիքին 17։ Վերոնշյալը ցույց է տալիս, որ եթե կանայք չէին մասնակցում բուն ռազմական գործողություններին կամ որպես բուժքույր
չէին խնամում զինվորներին, նրանք գտնում էին այլ ձևեր՝ պայքարին
մասնակցելու համար. նրանք այլևս ձեռքները ծալած չէին նստում ու
պայքարը թողնում միայն տղամարդկանց։
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Adıvar H. E., The shirt of Flame, Duffield, 1924, p. 264.
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Այսպիսով՝ Հալիդե Էդիբ Ադըվարը իր «Կրակե շապիկը» վեպում
ցույց է տալիս թուրք կանանց կարգավիճակի փոփոխությունը, նրանց
հայրենասիրական ոգու զարթոնքը, պայքարին մասնակցելու ձգտումն ու
ցանկությունը, պատրաստակամությունը՝ զոհելու անձնական սերն ու
կյանքը հանուն իրենց պետության։
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Образ борющейся женщины в романе
Халиде Эдиб Адывар «Огненная рубашка»
Анжела Авагян
Резюме

Ключевые слова: Халиде Эдиб Адывар, турецкая писательница,
литература, роман, Огненная рубашка, героиня, борьба, женщина,
Кемальское движение
В статье автор, рассматривая роман известной турецкой писательницы
Халиде Эдиб Адывар «Огненная рубашка», представляет предпосылки,
которые породили нужду для участия турецких женщин в борьбе за свою
родину. Изучая образ главной героини Айеши, автор показывает, каким
преображениям подверглась она: от простой женщины, потерявшей семью,
до медсестры и солдата. Также автор представляет образ идеализированной
женщины, которая становится духом борьбы.

The Image of Struggling Woman
in "The Shirt of Flame" by Halide Edib Adıvar
Anzhela Avagyan
Summary

Key words: Halide Edib Adıvar, Turkish writer, literature, novel, The Shirt
of Flame, heroine, struggle, woman, Kemalist movement
In the article, referring to the novel “Handan” by famous Turkish writer
Halide Edib Adıvar, the author represents the prerequisites for Turkish women
participation in the struggle for their country. Studying the image of the
protagonist Ayesha, the author states her transformations from a common
woman who lost her family to a nurse and a soldier, as well as presents the
image of an idealized woman who becomes the spirit of struggle.
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ՉՎՐԻՊԱԾ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԻԲՐԵՎ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆ.
ԳԱԳԻԿ ՍԱՐՈՅԱՆԻ «ԱՅԼԱԾԱՂԿՈՒՄ» ԳԻՐՔԸ
Արմեն Ավանեսյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ Գագիկ Սարոյան, պոեզիա, չվրիպած հատված,
թանկա, հոքու, մինիմալիստական, պատկերաշար

Նախ փորձեմ պարզաբանել, թե ինչ նկատի ունեմ «չվրիպած հատվածներ» ձևակերպումը անելով: Այս բնութագրումը քանիցս կիրառվել է
համաշխարհային գրականագիտության մեջ՝ հատկապես ճապոնական
մինիմալիստական կառուցումներ ունեցող հոքուի և թանկայի ժանրի
պարագայում: Բանն այն է, որ բառակցումի պարզ ձևերն ընտրելով՝ Ճապոնիայի միջնադարյան գրողները՝ Բասիոն, Օիսի Մինոմարոն, Սեյգիոն,
Օնոնո Կամացին, Մուրասակի Սիկիբուն և այլք, հնարավորինս պաճուճազերծում են խոսքը, ստեղծում թվացյալ պարզունակ բանաստեղծական
կառույց, որը, սակայն, խոր ենթաշերտեր ու իմաստային տարաբնույթ
դրսևորումներ է ունենում: Եվ ահա ռուս տեսաբան Ելենա Դյակոնովան
իր «Ինչպես կարդալ ու հասկանալ հոքուն» հոդվածում առաջ է քաշում
չվրիպած հատվածներ կառուցելու բանաստեղծական հնարքի թեզը 1:
Մերձավոր Արևելքում, կարելի է ասել, չվրիպած հատվածների հանգույն
են կառուցված քառյակները, որոնք, ճիշտ է, կառուցվածքային ձևերով
տարբերվում են հոքուի և թանկայի կառույցներից, միևնույն ժամանակ
նույն ջանքի արդյունք են. խոսքը խտացնել ու սեղմել՝ բառիմաստը
թանձրացնելու, խորացնելու նպատակով:
21-րդ դարը մեծ արագությունների ժամանակ է: Փոխվել են մարդու
կյանքի ռիթմերը, և ներկայի գերագույն հրամայականը ժամանակի սղությունն է: Այլևս կարծես թե ժամանակ չկա երկար ու բովանդակալի երկխոսության: Ըստ այդմ՝ պոեզիան իր հերթին վերափոխվել է և համահունչ
դարձել այսօրվա հրամայականին:
Եվ ահա վերջին տարիներին հայ գրականության մեջ բազմաթիվ
երևումներ են ունենում բանաստեղծական մանրակերտ կառուցումները՝
միջնադարյան հոքուի և թանկայի նմանությամբ: Արդի մի շարք բանաս-

1 Елена Дьяконова, Как читать и понимать хайку,
https://arzamas.academy/materials/703.
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տեղծներ (Վահան Վարդանյան 2, Աշոտ Գաբրիելյան 3, Նշան Աբասյան 4,
Զարուհի Բաթոյան 5, Արմեն Սարգսյան 6 և այլք) արդեն ամբողջական
գրքերով, ինչպեսև գրքերում առանձին բաժիններով ներկայացնում են
չվրիպած հատվածների նմուշներ:
Ահա Գագիկ Սարոյանի «Այլածաղկում» խորագրով գիրքը 7 ևս 21-րդ
դարի արագահոս ռիթմերի կնիքն է կրում: Գագիկ Սարոյանի պոետական
նախընտրությունն առանձնահատուկ է ոչ միայն այն պատճառով, որ
հիմնականում կառուցված է երեք, չորս, հինգ տողերի ամբողջականությամբ հյուսված բանաստեղծություններով, այլև հենց «չվրիպած հատվածներ»-ի համակցությամբ: Ճիշտ է, կան ավելի ծավալուն կտորներ, սակայն դրանք համահունչ են բանաստեղծի նախընտրությանը. այն է`
չվրիպած հատվածներ, ինչը հիշեցնում է սրբատաշ շար, որով տաճարի
պատերն են վեր խոյանում կամ հուլունքահատիկներ, որոնք սիրելիի
պարանոցին հատ առ հատ շողշողում են ապարանջանի ամբողջականությամբ: Հիմնական գործիքը բանի գերակայությունն է, որը Գագիկ Սարոյանի պարագայում անհանգիստ է, սեղմված զգացմունքներով, ինչն էլ
բանաստեղծը փորձում է իր ընթերցողին փոխանցել հիմնականում կարճ
վանկաշարով: Կարելի է փաստել, որ ստեղծվում են հետաքրքիր ու
առեղծվածային պատկերաշարերի անցումներ, որտեղ հայ բանաստեղծի
հոգին ենթարկվում է անիմացիայի:
Մի կարևոր տեսական նկատառում. դիտմամբ պարզեցված այս բանաստեղծական ձևերի մեջ (նման հոքուի կամ թանկայի), որոնք առանձին-առանձին ամբողջական միավորներ են, կարելի է ասել` բանաստեղծության նախնական մաս, բանաստեղծը հավատարիմ է մնում հաջորդական կարգով ցիկլեր ստեղծելու իր սկզբունքին, որոնք հաճախ կոտրվում
են, մասնատվում և ցրվում ամբողջական ստեղծագործության մեջ՝ նման
կերպ ստանալով բանաստեղծական եզակի շղթա:
Գրքում զետեղված են հետևյալ շարք-ցիկլերը՝ «Իհարկե…», «Աստծո
հրաշքներից», «Նկարագրումներ», «Երբ իմացավ…», «Աստծո հաջողուՏե՛ս «Պատկերագիրք կամ խոհեր» շարքը, Մարտակոչն Աստծո, Երևան,
Գրական էտալոն, 2012:
3 Տե՛ս «Գրպանի բանաստեղծություններ», Երևան, Անտարես, 2014:
4 Տե՛ս «Ուրիշ լռություն», Երևան, Արմավ, 2015:
5 Տե՛ս «Անմոռուկ», Երևան, Արմավ, 2014:
6 Տե՛ս «Չգրված գրքերի փոխարեն», Երևան, Անտարես, 2016:
7 Երևան, Արմավ, 2018: Սույն գրքից կատարվող մեջբերումների էջերը կնշվեն
մեջբերումներից հետո՝ փակագծերում:
2
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թյամբ…», «Կակաչաբոց», «Այլածաղկում», «Խլրտոցներ մանկությունից»,
«Քառասուն զոհաբերում ուրցաբույրի համար», «Պարադոքսներ», «Կանխանշաններ», «Մի գիշերվա տոմոգրաֆիան»:
Սրանք պոեմնե՞ր են, գուցե պոեմի նախապայմաննե՞ր:
Գագիկ Սարոյանի պատկերները քողարկված են, սակայն բացահայտման միտված: Այդ բացահայտման հաճույքը տրված է միայն ընթերցողին, քանզի յուրաքանչյուր ոք իր պատկերացումներով ինքնին մասնակցում է բանաստեղծության վերջնական կայացմանը: Սա բանաստեղծական խաղ է. կանոնները պարզ են. բանաստեղծը նետում է առաջին
բառը, յուրաքանչյուր հաջորդը ընթերցողը լրացնում է՝ իր ներսում կայացնելով իմաստային բուն ասելիքը:

Իհարկե, լռությունը
Ինձ կհրի իմ մեջ,
Եթե ծաղկի շուրթս նրա կրծքին (էջ 20):
Ամեն ոք, ով անծանոթ չէ գեղեցկության զգացողությանը, կզգա
Գագիկ Սարոյանի կարճ տողերում տեղադրված անգերազանցելի հմայքը: Թվում է` հնարավոր է լսել հավերժության շունչը: Բանաստեղծը նշանային համակարգի միջոցով կառուցում է իր «կարճ երգը», որը հաճախ
նման է մի քանի թեթև վրձնահարվածներով նկարած մշուշապատ կտավի, իսկ ընթերցողը իր երևակայությամբ պետք է նկատի մշուշի տակ քողարկվածը:
Բանաստեղծը դիտմամբ ճոճ է ստեղծում, ուր պատկերները անընդհատ անցումներ են կատարում այս ու այն կողմ.

Աստծո հրաշքներից.
Երբ խլեզ ես տեսնում
Դու խաչքարի վրա քարաքոսոտ,
Իսկ նա չի շարժվում։
Իսկ նա քեզ ասում է`
Ես մողես չեմ բնավ,
Տա՛ռ եմ, տա՛ռ եմ, տա՛ռ եմ`
Գրված քարի վրա՝
Հազար տարի առաջ,
Մաքուր ձայնավոր եմ`
Զուլալ սրտով... (էջ 32):
Երերման մեջ առավել լիարժեք են առարկայանում բանաստեղծի
սկզբունքը, աշխարհայացքը և, ի վերջո, հղումը միջնադարյան գեղագիտությանը: Ըստ բանաստեղծի՝ կյանքի ամեն երևույթ ունի թաքնված գե58

ղեցկություն, որը կարող է լինել ոչ անմիջապես տեսանելի, բայց նրանց,
ովքեր ցանկանում են բացահայտել այն, բանաստեղծն ուղղակի նշանների միջոցով մատնացույց է անում ճանապարհը: Դրանք կարող են լինել ոչ
պարզ ակնարկներ, շշուկով հուշում, հայացքի ուղղություն և այլն: Հետևաբար մեծ նշանակություն ունի ժամանակի խնայողությունը, ուստի
տեքստը հագեցած է նիշերով, որը հանգեցնում է խոսքի սակավության,
ինչն ավելի խորհրդավոր է դարձնում սովորական բառիմաստը: Նման
կերպ բնության պատկերները սոսկ նկարագրումներ չեն. ընկնող տերևները, շաղի կաթիլներն ու դրանց գոլորշիացումը, զրուցող աղբյուրն ու
Ջաջուռի աներես քամին խորհրդանիշեր են դառնում, որոնք երկիմաստ
ենթատեքստերով մեկ կյանքի անցողիկության խորհուրդն ունեն, մեկ
հավերժության, մեկ մաքրության, երբեմն էլ՝ բաժանման կարոտի ու
մենության:

Ծառն է ու երկինքը,
Որտեղ ես չկամ…
Նրանք են իմ մեջ:
Ծառը սոսափում է
Երկնքի լռությունից.
Մխիթարում է ինձ
Թռչուն-թռչուն… (էջ 56):

Գագիկ Սարոյանի բանաստեղծական հատվածների կառուցվածքը
պարզ է. բաղկացած է երկու բանաստեղծական լիսեռներից (բացահայտիչ-բացահայտյալ), ապա գծային անցումից և բուն տեքստից: Սա թերևս
յուրահատուկ անկախ բանաստեղծական ձև է: Հաճախ է կրկնում առաջին տողը՝ Երբ ես փոքր էի, Աստծո հրաշքներից, Երբ իմացավ, Աստծո
հաջողությամբ, կամ Էնքան..., Խոստացի՛ր... և այլն:

Աստծո հրաշքներից.
Վայելուչ է հարբել
Ծաղկած լորենու տակ… (էջ 53):
Բանաստեղծը փնտրում է կատարյալ կատարելության իմաստը, որի
համար իր տողերը, դառնալով հատվածային ամբողջություններ, ձգվում
են ուղղահայաց և ձգտում ամփոփիչ նշանակության: Իր պոետիկայում
բանաստեղծը կարևորում է գեղագիտական սկզբունքը, ինչը առերևութանում է հնչեղ բառապաշարով: Կիրառվում են անգամ բարբառային բառաշերտեր, ինչն ավելի անկեղծ է դարձնում ասելիքը: Գագիկ Սարոյանի
ասելիքը մոտավորապես սա է. միայնակ կրել իր վիշտը՝ հաղթահարելով
այն գեղեցկության հիացմունքով, և հասնել հոգևոր խաղաղության՝ նիր59

վանայի: Ուստի, կարելի է ասել, բանաստեղծը ընտրում է մեդիտացիոն
սկզբունքը, կատարում երևակայական ճախր, որի միջոցով է՛լ ավելի են
խտանում կյանքի ճանաչողության գուներանգները:
Յուրաքանչյուր բանաստեղծության մեկ տունը ևս բանաստեղծություն է՝ ամբողջի մեջ, թե առանձին վերցված, որտեղ ոչ մի ավելորդ բան
չկա, քանզի բանաստեղծն ընտրում է հստակ ուրվագծված մատընտիր
մանրամասները, որոնց միջոցով էլ ստեղծում է ամբողջական պատկերը.

Հարմար օր է`
Կարոտելու քեզ.
Լանջերը զմրուխտ են,
Երկինքները` խաղաղ... (էջ 144):
Անհավանական խորության պատկերը՝ լինի դա բնության, հոգևոր,
թե առօրեական, խորագույն մենության զգացում է հաղորդում: Բանաստեղծն ապրելով է քավում նախնական մեղքը, ուստի կարևորում է կյանքի ցիկլի անվերջանալիությունն ու անհասկանալիությունը, քանզի
մարդն ապրում է ինքնամաքրվելով ու այդ ճանապարհին գնում անխուսափելի նոր մեղանչումների:
Գագիկ Սարոյանի պոեզիայի ընթերցանությունը ենթադրում է որոշակի կառավարում: Ընթերցողը չի կարող անցնել աչքերով, պետք է դանդաղորեն ընթերցի՝ ֆիքսելով յուրաքանչյուր վանկ: Թվում է` ավարտվել է
պատկերը, սակայն այն շարունակվում է: Կյանքի ռիթմերն են այդպիսին.
կյանքը կարճ է, լի է վշտի և հաջողության, ուրախության և ցավի հաջորդականությամբ, բայց այնքա՜ն գեղեցիկ է:

Աստծո հաջողությամբ
Եթե այսօր էլ քեզ հիշեմ,
Ուրեմն` իմ ափերը
Սպասում են քո ծովերին.
Մի օր գալու ես, չէ՞,
Ցուրտ քաղաքից,
Որ սուզվես
Քո պսպղուն ալիքներով
Իմ ավազների հոգում... (էջ 107):
Այս գիրքն ամբողջությամբ սիրո շնչառություն է: Կան աստվածաշնչյան մոտիվներ, որոնք անպայման սիրուց են առթել, մանկության հուշեր,
որոնց հիմքում դարձյալ սերն է, բնության հարուստ պատկերներ, որոնց
ներկայությանը հոգի է հաղորդում ամենազոր սերը:
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Երբ իմացավ,
Որ հենց այնպես չի տրվում առավոտը,
Ասաց` սե՛րն է վճարը... (էջ 80):
Որքան էլ միայնակ լինի բանաստեղծը, միևնույն է, նա մոռացել է
օտարման թեման: Նա գնում է մեկուսացման, որպեսզի ավելի սիրի մարդուն, մարդուն, ով ամեն պահի մեղանչում է: Սակայն Գագիկ Սարոյանի
մարդասիրությունը չպետք է շփոթել պաթետիկ մարդասիրության հետ:
Օգտագործելով հեղինակային սիմվոլիկան ու պատկերները, բանաստեղծը ընդգծում է հոգու խորքը և ոգու ճախրը, երբ չկա ցուցանվելու ճիգ,
քանզի այն, ինչ պիտի լինի, «անորոշ է», բայց «անորոշ» պատճառով
պետք է սիրել այն, ինչ եղել է, այն, ինչ կա, և այն, ինչ պիտի լինի: Իսկ Գագիկ Սարոյանը դրա համար որպես բանալիներ շաղ է տալիս խորհրդանիշերն ու նշանային հարուստ համակարգ:

Երբ ես փոքր էի,
Ամեն ինչ իր տեղում էր,
Նույնիսկ այն, ինչ ուզում էի, որ լիներ,
Նույնիսկ այն, ինչ չունեի:
Երբ ես փոքր էի,
Ամեն ինչ իր տեղում էր`
Երազանքի մեջ (էջ 216):
Բանաստեղծը հաստատում է իր քնարական իշխանությունը, որը
մարդկային կարճ կյանքում պարզունակ վիճակների գնահատումն է, և
անհատի կյանքում կարևոր է ամեն մի ակնթարթ: Առողջ ոգի ունենալու
համար թերահավատությունը պետք է փոխարինել ամեն ակնթարթի
նկատմամբ վստահ սիրով, որը մերժում է մարդու եսակենտրոն և խիստ
անհատականացված բնույթը:
Այսպիսով, արդի բանաստեղծ Գագիկ Սարոյանի «Այլածաղկում»
գրքի բանաստեղծությունների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ամրագրել այն միտքը՝ ժամանակակից պոեզիան ակտիվ երկխոսության մեջ
է աշխարհում տիրող պոետական երևույթների հետ, և մեր ժամանակակից գրողները օգտագործում են տարակերպ կառուցվածքային ձևեր: Այս
դեպքում Գագիկ Սարոյանը առաջնորդվել է բանաստեղծության բեռնաթափման սկզբունքով. տեքստը հնարավորինս խտացնում է, ազատագրում ավելորդություններից և արդյունքում ստանում չվրիպած հատվածներով պատկերաշարային անցումներ:
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Неускользнувшие фрагменты как поэзия:
книга Гагика Сарояна «Иноцветение»
Армен Аванесян
Резюме

Ключевые слова: Гагик Сароян, поэзия, неупущенный отрывок
(фрагмент), танка, хайку, минималистичный, серия картин
Охарактеризование «неускользнувшие фрагменты» неоднократно
использовалось в мировой литературе, особенно в случае японских хокку и
танка, имеющих минималистическую стихотворную форму. Книга
«Иноцветение» Гагика Сарояна запечатлевает быстротечный ритм 21-го
века. Основным и первичным инструментом автора является слово, в
случае Гагика Сарояна, оно беспокойно, эмоционально зажато, и автор
пытается донести до своего читателя в основном сжатым, лаконичным
путем, излагая свои мысли кратким слогом. В поэтических формах,
которые отдельно друг от друга являются целостными единицами, поэт
придерживается своего принципа последовательности циклов. Образы,
созданные Гагиком Сарояном, хотя на первый взгляд скрыты, но они направлены на раскрытие. Удовольствие от этого распечатывания предназначено только для читателя, так как каждый из них, своим восприятием
участвует в конечном создании стихотворения.
В каждом стихотворении даже один «неускользнувший фрагмент»
также является цельным самостоятельным стихотворением, как в целом,
так и отдельно, где нет никаких излишеств, поскольку поэт выбирает
точные начертанные детали, с помощью которых создает полную картину
и образы.
Гагик Сароян полностью подтверждает свою лирическую силу, которая является оценкой бесхитростных ситуаций в короткой человеческой
жизни, и каждый момент по- своему важен для каждого индивидуума. Для
того, чтобы иметь здоровый дух, скептицизм должен быть заменен
любовью к каждому мгновению, которая в свою очередь отрицает человеческую эгоцентричность и высоко индивидуализированную природу
каждого.
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Unfailing Extracts as a Poem
Gagik Saroyan’s «Strange Flourishing» Book
Armen Avanesyan
Summary

Key words: Gagik Saroyan, poetry, unremitting paragraph (section), tanka,
hokku, minimalistic, range of pictures
The characterization of “unfailing extracts” is applied in the world literary
theory especially in Japanese minimalistic structures like haiku and tanka.
Gagik Saroyan’s “Strange flourishing” book carries the seal of the fast rhythms
of the 21st century. The main tool is the supremacy of word, which in Gagik
Saroyan’s poetry is turbulent, with compressed feelings where the author tries
to transfer it essentially with the help of short syllabus construction. In poetry
formats, which are separately observed as complete units the author remains
faithful to the principle of creating sequential cycles. The images of author are
disguised but they have the aim of revelation. The pleasure of revelation is
given to the reader, as each reader with his imagination participates to the final
perception of poetry.
One “unfailing extract” of each poetry is still a poetry, where there is
nothing, as the author chooses clearly outlined unique details by means of
which he creates the entire image.
The author confirms his lyrical power, which is the evaluation of
primitive situations in humans’ life and that in life of individual every moment
is important. For having a healthy soul it is necessary to change skepticism into
the confident love of every moment, which rejects the self-centered and
personalized character of human kind.
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ՄՀԵՐ ԲԵԺԱՆՅԱՆԻ «ԲՈՑ ԵՎ ԿԱՎ» ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ
Հերմինե Բաբուռյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ Մհեր Բեժանյան, տարածություն և ժամանակ,
հայրենիքի ըմբռնում, խոհափիլիսոփայական թեմա, սեր, գրական
առնչություններ

Մ. Գորկին իր գործունեության ընթացքում բազմիցս անդրադարձել է
գրականության ձևի և բովանդակության, դրանց հարաբերակցության,
դերի և նշանակության հարցերին՝ պնդելով, որ չարժե տարվել ձևապաշտական, նորարարական մոլուցքով: Ժամանակի հետ, սակայն, գրողի այս
համոզմունքն օրինաչափ կերպով փորձարկվում է տարբեր գրական սերունդների կողմից՝ հաստատագրվելով հերթական անգամ: Դասական
պոեզիայի հմայիչ մի ժողովածուի մասին քանիցս գրելու մտադրությունս
իրագործում եմ հիմա՝ փորձելով բացահայտել Մհեր Բեժանյանի թերևս
հանիրավի չարժևորված գեղարվեստական աշխարհի որոշ սահմաններ՝
վերլուծական մեթոդաբանությամբ շեշտադրելով «Բոց և կավ» (Վանաձոր,
1998, Վ. Վանատուրի խմբագրությամբ) ժողովածուն՝ բաժանված շարքերի, ըստ էության ակամա անսալով իր իսկ հեռավոր ակնկալիքին. «Եվ քո
ձայնի մեջ կզգամ հուսավետ Քաղցր կարիքը իմ վերադարձի»: Սույն հոդվածի արդիականությունն ու գիտական նորույթը պայմանավորված են
այն հանգամանքով, որ բանաստեղծի ժողովածուի համակողմանի քննության առաջին փորձն ենք ձեռնարկել՝ նյութի ուսումնասիրության գործընթացում անտես չառնելով, սակայն, շուրջ քսանամյա հեռավորությամբ
ևս մեկ անդրադարձ [3]՝ Խորեն Գասպարյանի համառոտ վերլուծությունը, ուր հեղինակը մարգարեաբար հարցադրում է, թե «ո՞վ գիտե՝ ե՞րբ
կտպագրվի հաջորդ ժողովածուն կամ հնարավոր կլինի՞ արդյոք»: Նույնքան մարգարեաբար Մ. Բեժանյանը քանիցս թեական է խոսում իրեն
հիշելու, իր վաստակի գնահատության մասին, ինչի շտկման նպատակով
ձեռնամուխ եղանք «Բոց և կավ» ժողովածուի վերլուծությանն ու արժևորմանը:
Իտալացի վիպասան Ումբերտո Էկոն գրքի վերնագրման արվեստի
շուրջ իր ուշագրավ մտքերում նշել է, որ վերնագիրը պետք է լինի այնպիսին, որ ընթերցողին չուղղորդի մեկ ճանապարհով՝ իմաստային բազմաշերտություն ապահովելով, շփոթի մտքերը, ոչ թե պարտադրի [4]: Մ. Բեժանյանի բանաստեղծական ժողովածուի վերնագիրը ևս բազմիմաստ է,
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թեև որոշակի իմաստային շեշտադրում կա դեպի հոգու և մարմնի հակադրամիասնության հավերժական թեման: Ի հավելումն նկատառենք նաև
ժողովածուի կազմի նկարը՝ երկրային, մարմնական մեղքի խորհրդանիշ
խնձորից կնոջ ձեռքերի ձգտումը դեպի երկինք՝ հոգևորի իշխանություն 1:
Նախ՝ գրող-գրական աշխարհ առնչության մասին: Բանաստեղծը
պոեզիան համեմատում է «բառե վառելիքի» հետ, որի բոցի դիմաց վարձատրությունը մի քանի գրոշ է, իսկ պատկերը որոշակի աղերսներ է ենթադրում «հուշարձանային» շարքի պոեզիային:

Իսկ մնացյալը… ծուխ է անտունած,
Որ իբր պիտի այնքա՜ն չմարի,
Մինչև մեր հուզիչ պատկերն ընդունած՝
Մի լավ օր փոխվի ողորկ մարմարի… [1, 57]:
Ինքնակա գոյություն են ունեցել բանաստեղծն ու պոեզիան, բայց
հանդիպել են այս կյանքում՝ դառնալով Նոյի ու տապանի հավերժական
միության խորհրդանիշ, որից, ըստ նրա, նոր մարդկություն է ծնվելու,
«Թեկուզ գալիքս դառնա Գողգոթա, Եվ դու փոխարկվես արյունոտ խաչի»
[1, 80]: Պայմանականորեն բեժանյանական գրական Գողգոթայով էլ անցնենք, որքան այն կտանի: Իսկ այն տանելով բարձրացնում է, քանզի նրա
համար բանաստեղծումը սրբազան ու արդար պարտք է՝ ի վերուստ կանխորոշված ընտրյալների համար.

Բանաստեղծները հավերժությունից
Գործուղվածներ են դեպի ինչ-որ դար:
Ես էլ եմ եկել անէությունից
Եվ ավարտում եմ գործը իմ արդար [1, 54]:
Բանաստեղծելու շնորհն իր համար երկակի էություն ունի՝ մի կողմից որպես «զրահ», մյուս կողմից՝ աքիլլեսյան գարշապար, որով հնարավոր է թափանցել կյանքն ու հոգին: Գրողի իր ճակատագիրը հավատարմորեն ընդունած Մ. Բեժանյանի համար, սակայն, ցավագին տողերի
պատճառ է դառնում մի հանգամանք, որ մեր ժամանակի հասարակության մեջ խորանում է ընթերցանության ճգնաժամը, պոետական խոհն ու
մտորումը դառնում են անպատասխան նամակ մարդկային հոգիներին,
ինչն էլ սուրբգրային զուգահեռով է այլաբանվում. բանաստեղծների «երգերն, ինչպես ագռավ կամ աղավնի, Դեռ գնում ու հետ չեն գալիս
ավետիսով» [1, 62]:
1 Արժե հիշատակել, որ ժողովածուի նկարազարդումների հեղինակը ևս բանաստեղծն է:
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Ժողովածուն բացող «Հառնող երկիր» շարքը Բեժանյանի՝ հայրենի
երկրի հանդեպ տածած տարամերժ ապրումների արտացոլանքն է՝ երկրի
հանդեպ սեր, անձնվիրության պատրաստակամություն, տագնապ հայրենիքի ճակատագրի առնչությամբ, բայց ի վերջո կարևորագույնը՝ երկրի
հարության համար բանաստեղծի՝ ճակատագրով ու հոգով պատրաստ
լինելը: Հայրենանվեր իր պոեզիայում Բեժանյանը հավաստիացնում է, թե
հայրենիքն իր կյանքն ապահովող արյունն է՝ հանդգնելով անգամ ինքնանզովքի.

Թող Աստված սրտիս տեղը մոռանա,
Եթե ուրանա Ձեռքս քեզ, Երկիր… [1, 6]:

Հայոց հայրենասիրական քնարերգության մեջ բանաստեղծը բերում
է գեղարվեստական համեմատությունների թարմ օրինակներ. դաշտը՝
նարեկյան հատոր, երկիրը՝ Աստծո կտոր, հայրենյաց երգը՝ բարուրի
մանուկ, ձայնը՝ դառնավարդ, ծխնիները՝ արցունքոտ, իսկ գրողի ազգային
գենետիկ հիշողության մեջ պատկերանում է «մեր վշտահասակ քարտեզ»
բնութագրումը: Հայրենիքը գրեթե չի պատկերվում երրորդ դեմքով, որ
գուցե սառը երանգ հաղորդեր նրա ձայնին. բանաստեղծը զրուցում է
հայրենիքի հետ՝ անձնավորելով, անչափ մարդկային կերպարի վերածելով: Ծովեզրյա երկրի հուշից ծնված անդարմանելի ցավից բացի, որ
թերևս անշտկելի անցյալ է, ավելի խոր մտահոգության արմատները ներկայում են՝ դեռևս շատ արդիական հարցադրումով.

Իմ Հայրենիքից՝ ի՞նչ կա, որ հայցեմ.
Գոնե օտարի ափսեն չդրվի: –
Լավ է իմ եղբոր սեղանին քաղցեմ,
Քան թե օտարից շան բաժին տրվի [1, 25]:
Մհեր Բեժանյանի պոեզիայում՝ մասնավորապես հայրենասիրական
գործերում, նկատելի գոյություն են ապահովում սուրբգրային խորհրդանիշերն ու անունները, գրաբարյան քաղցրահունչ, տողին երաժշտականություն հաղորդող կապակցությունները՝ պայմանավորված նաև նրա՝
գրաբարի դասախոս լինելու հանգամանքով:
Հուզական խոր լիցք ունի «Երկրիս» բանաստեղծությունը, ուր նախ
տպավորիչ է «Ա՜խ, գոնե Դո՜ւ ինձ չանիծես», իսկ ապա եզրափակող
«Բայց ըստ հոգուս դու ինձ դատիր, Ըստ իմ ձեռքի միայն ինձ տուր…»
հայցը հայրենիքին [1, 13]:
Եթե նույն ժամանակաշրջանում գրչակից ընկեր Հր. Սարուխանը
գրում էր, թե «իմ հայրենիքն այստեղ՝ իմ սենյակի մեջ է», Հովհ. Գրիգորյանը քնարական համեմատություն էր կառուցում՝ երկու ծայրաթևերում դնե66

լով մայր և նորածին սրբությունները, երկիր, «որ ազատորեն տեղավորել
եմ սրտիս մեջ, որ չկորցնեմ հանկարծ», ապա Բեժանյանը խտրականություն չի դնում «արժեքների» միջև. «Թանկ ես ինձ համար քո սրբով, լրբով և
ավազակով, Քո մուրացիկով, քո շիրմատնով և քո պսակով» [1, 14]:
Նկատենք, որ ժողովածուն հյուսող բանաստեղծությունները անցյալ
դարի 90-ական թթ. ծնունդ են, իրենց ժամանակի գեղարվեստական հայելին, ուստիև օրինաչափորեն ատաղձ են դառնում ժամանակի ցավի համար՝ «հացի հերթով», Ղազարոսներով՝ «Ում էլ հանդիպես՝ Ղազարոս է
մի, Սակայն չգիտես՝ մեռնո՞ղ, թե՞ հառնած» [1, 19], և իր չափով կարծես
մարգարեանում է. «Ներկայի մեղսոտ օրերի համար Մեղանչավոր է
միայն Ապագան» [1, 19]: Հիշյալ ժամանակաշրջանի կարիքաշատ իրականության ռեալիստական պատկերները ներդաշնակորեն կապվում են
անցյալի և ապագայի մասին գեղարվեստական մտորումներին: Իսկ այսօրինակ պատկերների ամփոփումը տրվում է Բեժանյանի ձեռագրին բնորոշ գերհավելման միջոցով. «Անհամն է հիմա համն ամեն համի» [1, 21]:
Մեկ այլ դեպքում հայրենապաշտ բանաստեղծն ակնարկում է ինքնամոռացման պատրաստակամությունը հանուն երկրի. «Եթե արթուն եմ
քո մեջ, իմ երկիր, Ուրեմն իմ մեջ քնած եմ արդեն» [1, 3]: Այն է թե՝ սեփական անձը մոռացած մարդը միայն կարող է իրեն ի սպաս դնել հանուն
հայրենիքի:
Գերխիտ խոհականությամբ աչքի ընկնող շարք է «Այսպիսի աշխարհ»-ը՝ «Քո Հուդան մարդկանց դեռ պետք է գալիս, Եվ պալատական
Յագոներ դեռ կան…» բնաբանով: Հընթացս ուշադրություն հրավիրենք
այն կոմպոզիցիոն իրողության վրա, որ Մհեր Բեժանյանի համար գրական նախասիրություն է շարքերի համար բնաբան ընտրել, ըստ որում՝ իր
իսկ բանաստեղծություններից քաղել բանալի-տողեր՝ գաղափարական
կարմիր գիծը ապահովելու համար:
Բեժանյանական աշխարհայացքի տարբեր դիտակետերից բանաստեղծը բացահայտում է կյանքի, մարդու գոյության, մարդ-հասարակություն հարաբերությունների, հասարակության մեջ արվեստագետի գոյակերպի վիճահարույց հարցերը: Եզրահանգումը մեկն է. «Բոլորն անցնում
են նույն հին դռներով», սակայն զարմանալիորեն շարունակում են մեկը
մյուսին դառնացնել, և մարդկանց մասին ճշմարտությունը, ինչպես դարեր շարունակ, նա հնչեցնում է իքս-խեղկատակի՝ ըստ էության բոլորիս
շուրթերով: Պատկեր առ պատկեր ամբողջանում է ժամանակաշրջանի
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էությունը՝ չարության օձով, հոգի կրծող նախանձի մկներով, խաբեության
սածիլներով և այլն, որ ոչ միայն քրոնոտոպային տեղայնացում են ենթադրում, այլև ընդհանրացում:

Եվ մութ է կաթում անձնամոլության մգլոտ կանթեղից:
Գահն ու աթոռը դրված են մեջքին խոնարհվածների,
Փայլում են քանի՜ ազնիվ մտքերի ճերմակ ոսկորներ:
Եվ այդ քաոսում բազում չիների
Պիղատոսությունն ու խլությունը ծնում են ծոռներ…
Հա՜… հա՜… հա՜… պիտի վերստին ասեմ.
Ամեն ինչ Ե՛ս եմ… [1, 29]:
Աշխարհի ու մարդկանց հետ երբեմնակի անհաշտության զգացումները, կարծում ենք, ամենալավ բանաստեղծական տողերն են կայացրել հիշյալ ժողովածուի գործերում՝ լինելով անկեղծ պոռթկումի արգասիք: Անհաշտ զրույցներին, սակայն, ակամա հաջորդում է հաշտության խոստովանությունը, ինչպես «Վագրին ձեռնոցներ հագցնելու պես՝ Մենք մեր վշտերին քծնում ենք հաճախ, Սակայն դա քեզնից փախուստ չկարծես…» [1, 33]:
Աշխարհում չարիքի, կեղծիքի դեռ շարունակվող իշխանությունը բերում է մտահանգման, թե «ջրհեղեղը չի վերջացել», իսկ պոետները «երազում են կյանքը փրկել ջրերից մութ, Մինչև հասնեն մարդեղության Արարատին՝ Լայն բացելով հույսի ամեն մի լուսամուտ» [1, 62]:
Իր և աշխարհի հարաբերությունը բանաստեղծը շարքի վերջին գործի մեջ մարմնավորում է հոգու և մարմնի հակադրամիասնության համոզիչ օրինակով: Աշխարհի համար ինքն է սխալն ու ավելորդը, իր համար՝ աշխարհը, բայց միևնույն ժամանակ մեկն առանց մյուսի անկարող է
ապրել:

Սակայն երբ լքեմ գիրկը քո՝ Հովտի՛,
Զղջումիդ միջից չկանչես հանկարծ,
Թե չէ կնոջ պես հինավուրց Ղովտի
Ես էլ արձանի կփոխվեմ անդարձ… [1, 68]:
Ինչ վերաբերում է մարդ-հասարակություն հարաբերությունների թեմային, դրան արված բանաստեղծական անդրադարձները Բեժանյանի
պոեզիայում հաճախադեպ են և ենթադրաբար՝ ապրված: Բանաստեղծի
դժգոհության պատճառ է դառնում անարդար մոտեցումը լավի ու վատի
նկատմամբ, որ նորովի բարձրացնում է մարգարտի ու փրփուրի
արժևորման մշտական խնդիրը.
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Ի՜նչ կրակներ նվիրեցին հազար անտեր գայլի ու շան,
Սակայն իմ այս ավեր խեցին ոչ փնտրեցին, ոչ էլ տեսան [1, 71]:
Ավելին, մարդիկ թիկունքով են շրջվում քնարական կերպարին, որ
հավատի ու վշտի միջից կարկամած հեռանում է՝ այդպես էլ առանց ո՛չ
դատապարտելու, ո՛չ փառաբանելու նրանց:
Այսպիսին է աշխարհը Բեժանյանի քնարական պատկերասրահում,
ուր բնաբանի գաղափարը կոմպոզիցիոն շրջանակման հնարքով արծարծվում է նաև շարքի վերջում, թե «Երեսուն արծաթն այնքան է ուժեղ,
Որ նրանց համար Գրպան է ճարվում» [1, 66]:
Բեժանյանի բանաշխարհում, ինչպես բոլոր ժամանակների գրողների գործերում, առանցքային մտասևեռումների առարկա է դառնում ժամանակի խնդիրը՝ իր այլազան չափումներով՝ անցյալ, ներկա, ապագա, և
թեմային հարակից այլ մտահոգությունների անդրադարձմամբ՝ մանկության հուշերի հարուցած ցավ, տարիների անդարձություն, հադեսյան
մտորումներ: Այս ամենի դրսևորման տարածք է դառնում գերազանցապես «Վերուվարումներ» շարքը՝ ժամանակի, մարդկանց, հոգեվիճակի վերուվարումներին ակնարկներով: Ժամանակը ճոճանակի խորհրդանիշով
մատուցող գրողը անցյալի և ապագայի խորհրդանշական կենտրոններ է
դարձնում հուշերն ու հույսերը՝ միևնույն ժամանակ բացահայտելով ժամանակի հարաբերականությունն ու ներկայի կորուստը անցյալ-ապագա
անցուդարձի մեջ.

Գերեզմանոցում ժամացույցները միշտ ե՛տ են ընկնում,
Ծննդատանը՝ բոլոր օրերին ընկնում են առա՛ջ:
Եվ մեր խոհերը ճոճանակի պես գալիս ու գնում՝
Մեկ մեր հուշերին, մեկ հույսերին են վազում ընդառաջ [1, 37]:
Հավերժությունը գրավում, հիացնում, բայց և սարսափեցնում է բանաստեղծին, քանզի կրիայի քայլերով դեպի հավերժը ընթացող մարդու
համար ակնթարթների դժվարությունն է պահած.

Ինձ առիթները դեռ չեն խնայում,
Եվ հառաչն է ինձ որսում տակավին:
Դեռ գիշերները իրենց հինայում
Դեմքս խառնում են ինձ օտար կավին [1, 88]:
Չնայած «Վերուվարումներ» վերնագրմանը՝ շարքում բանաստեղծի
հոգեվիճակը հաճախ անկումային տրամադրությունների, ռեալիստական
աշխարհընկալման արդյունք է, որ անչափ մարդկային է, համոզիչ,
հուզական լիցքով ու հավերժական հարցադրումների շեշտվածությամբ.
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Ախր, ո՞ւմ ինչ, եթե մեռնեմ՝ չտանելով ինձ հետ ոչինչ,
Ախր, ի՞նձ ինչ, թե կհառնեմ, եթե հառնեմ հանուն Ոչ ինձ [1, 71]:
Ակնարկելով թերևս այսօրվա գրական հառնումի պահը՝ Բեժանյանը
այսքանով չի սահմանափակվում. նրա հարցադրումներն իրենց հասցեատիրոջը գտնում են Աստծո մեջ, քանի որ հավանաբար պատասխան էլ
չեն ակնկալում: Բայց այս մենախոսական բնույթի զրույցը համեստ մահկանացուի խոսք չէ ամենևին, միջնադարյան բանաստեղծների խոնարհ
հայացք չէ Տիրոջ առաջ, այլ երբեմնակի հանդգնություն՝ ներքին ցավից ու
անհաշտությունից ծնունդ առած: Իրականության հետ ընդհանուր սահմանագիծ չգտնող գրողը Աստծուց նոր կերպար է հայցում՝ հակառակ
դեպքում «սպառնալով» մտնել Ագռավաքար: Մեկ այլ բանաստեղծության
մեջ թեման զարգացման գագաթնակետին է հասնում, երբ անուղղակի
մեկնաբանություն և հիմնավորում է գտնում «մինչև այս աշխարհը կավս
մարսի» բանատողում:
Գաղափարական-գեղագիտական տեսակետից հիշյալ շարքի շարունակությունն է «Կենտ շորշոփները», ուր անհատի ինքնամփոփման
թեման խորանում է, հոգևոր սլացքն իր տեղը զիջում է մարմնավոր
խնդիրներին: Այստեղ պատահական չէ մարմնի փոխարեն կավ բառի
բազմակի շրջանառությունը (երիտասարդության և սիրո վայելքի մասին
խոսելիս մարմին է կոչում), որ մեր պատկերացմամբ հողին վերադարձի
զգացողության շորշոփն է. կավի մեջ մտածը մի օր պիտի հեռանա՝ «կավը
հանգավ»: Ցավազգացության այս թեթև շորշոփը նկատելի գոյություն է
դառնում բանաստեղծի կյանքում, երբ խոստովանում է այն, ինչ ամեն ոք
կասեր՝ ցայգի և մայրամուտի հակադրությունը.

Աշունս եկավ, բայց գարնանս հետ
Իմ հարցուփորձը դեռ չի՜ ավարտվել [1, 147]:
Խոհական տարածք է նաև «Խլածաղիկներ» շարքը, ուր ասելիքի կուտակումները ճնշում են քնարականությունը, և եթե գրական փիլիսոփայության տեսակետից հաջողված է, ապա պոետական կատարման տեսակետից փոքր-ինչ նահանջ է մյուս շարքերի համեմատ:
Գրքի էջերում առանձնանում են բանաստեղծի սիրային ապրումների
անմիջական պատկերներն ու մտորումները՝ ամփոփված երկու շարքերում՝ «Դեպի սեր» և «Հաճույքի թռչուն», որոնք ամենևին էլ պատահական
չեն զատվել: Եթե առաջինում բանաստեղծի ասելիքը սիրո հոգևոր կողմին է առնչվում, ապա «Հաճույքի թռչուն»-ը հայոց պոեզիայում սիրային
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բաց, անկեղծ պատկերների անչափ ուշագրավ անկյուն է՝ անշուշտ,
բարձր գեղարվեստի մակարդակում, ի հակակշիռ մերօրյա գռեհիկ պատկերակերտման փորձերի (ասվածի ապացույց են «Ծաղկաթերթերը ընկել
են վաղուց զգեստների պես», «Մի՞թե», «Լճափնյա սեր», «Ոճիր և պատիժ»
գործերը): Այսօրինակ բանաստեղծությունները գեղեցիկի դրսևորում են,
որ իրենց չափով օրինաչափ են և ընդունելի. «Եվ ինչպես որ ունենք որոշ
նյարդեր՝ շնչելու համար հաճելի բույրեր, որոշ նյարդեր՝ զգալու համար
գեղեցիկ գույներ, և հաճույք ենք վայելում՝ հաղորդակցվելով ողորկ մարմինների հետ, այնպես էլ ունենք գեղեցիկն ընկալելու մի տարրական
ունակություն. այդ ունակության նպատակն ու միջոցներն ի՛ր մեջ են:
Պոեզիան այդ ունակության արդյունքն է. այն հասցեագրվում է գեղեցիկի՛
զգացողությանը» [2, 167]: Սիրային թեման հիմնականում հետահայաց
ապրումների քնարական գողտրիկ ուղիներով ընթերցողին տանում է
«դեպի սեր», իսկ ապրումների՝ ներկա ժամանակով շարահյուսվող հրաշալի պոռթկումները տեղ են գտնում «Հաճույքի թռչուն» շարքում:
Մ. Բեժանյանի համար սերը սրբազան սկիզբ է, որին է հանգում
մարդկային կյանքի ամեն մի քայլընթաց իրականից դեպի երազայինը,
շարժում, որ բնորոշում է ողջ երկրագնդի գոյությունն ու նպատակը: Նահապետ Քուչակին սիրային տաղերգման հարցում իր «սուրբ հայր» հայտարարած բանաստեղծը մի տեղ նույնիսկ դիմում է երգիծանքի՝ «մեջտեղում հարց կա տարիքի» ծանր կետը մեղմացնելով հումորիկ ոճավորումներով: Մինչդեռ հաջորդ բանաստեղծություններում լրջորեն հայտարարում է, թե «եթե քո սերը փոքր է քեզանից, Չի կարող դառնալ ինձպեսին
սրահ», քանզի, բանաստեղծի խորին համոզմամբ, սերն ամենազոր է,
հրաշագործ, ինչպես Տիրոջ քայլելը ծովի վրայով, ինչն էլ ակնարկվում է
«Սերը կանգնում է ջրերի վրա» տողով: Դեպի սեր տանող ճանապարհին
տառապանքի չափման խորհրդանիշը դառնում է ոչ ավել, ոչ պակաս Հոբ
Երանելին, երբ թվում է, թե «ես աքսորված եմ երջանկությունից»:
Գրողի հասուն հայացքը հայելի է դառնում ժողովածուի վերջին՝ «Շոշափումներ» և «Հադեսյան տուրքեր» շարքերի բանաստեղծությունների
հղացքի համար, ուր գերակշռում են անդրադարձները իր իսկ եսին, և ուր
արդեն կենսական բոլոր շրջադարձերից հետո «դարձ ի շրջանս յուր» կատարող մարդը խոստովանում է.

Արդեն ինձնով եմ ճանաչում ես ինձ,–
Արդեն իմ մեջ եմ ես վերադարձել [1, 209]:
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Մոտալուտ մահվան շունչը, մահկանացուի երկրային կյանքի անխուսափելի վերջի և մեծ դատաստանի մասին դառը մտորումները ակամա հարկադրանքով «Բոց և կավ» ժողովածուի այս ամփոփիչ հատվածում
փոխում են բեժանյանական քնարի մեղեդին, նոր տրամադրություն ավելացնում ասվածին, մահերգի արժեք ստանում: Մտորումները թափառում
են երկու ուղիներով՝ դեպի մահ և հետմահու կյանք. վերջին դեպքում ապրածն ու արարածը դրվում են որոշակի չափումների վրա: Մոռացման
մտավախությունը քանիցս պղտորում է բանաստեղծի միտքը, հավերժական երկբայությունը կրծում է սիրտը՝ «Տեսնես կյանքն ինձ հետ բան
կկորցնի՞», ուստի կարծում է, որ «ինձնից հետո քիչ բան կմնա – Ամենաշատը՝ կյանք – հանած Մհեր…» [1, 243]: Մինչդեռ Հ. Սահյանի հայտնի
բանաստեղծության երկվորյակը դարձող «Գուշակություն»-ը հուշում է,
որ աշխարհն էլի նույնն է մնալու, և մարդկանց վերաբերմունքից ոչինչ չի
ակնկալվում՝ բացի «ողորմի կավին» խոսքից:
Մհեր Բեժանյանի «Բոց և կավ» ժողովածուի «Վերջերգ»-ը թերևս արժանի քնարական վերջաբան կլինի նաև մեր ուսումնասիրության համար.

Իմ Սուրբ Աշխարհ, այս է ողջը,
Մի մեծ բան չեմ նաև Ես:
Հույս ունեմ, որ ի՛նձ էլ վերջում
Քո ոտքերից… կքերես [1, 273]:
Նկատի ունենալով սույն հոդվածի նաև ճանաչողական նշանակությունը և հաշվի առնելով անդրադարձի եզակիությունը՝ հավելենք որոշ
դիտարկումներ ևս, որոնք կնպաստեն Մ. Բեժանյանի բանարվեստի ամբողջական ընկալմանը, որից հետո միայն անցում կկատարենք մեր գիտական գնահատության եզրահանգումներին:
Արժե հիշատակել գրական առնչությունների թեման, որ ըստ էության տարբեր կերպ է զարգանում՝ անցյալի գրականության հետ, իր ժամանակի պոեզիայի և Սուրբ Գրքի: (Ի դեպ, սուրբգրային ինտերտեքստը
Բեժանյանի պոեզիայում առանձին հետազոտության առարկա է, որին
ձեռնամուխ կլինենք հաջորդիվ):
Ժողովածուն արժանի տիրույթ է պատկերավորման զանազան միջոցների, պոետական հնարքների կիրառության, դասական տաղաչափության և նորարարության փորձերի հանդիպման, միջնադարյան
պոեզիայից եկող ինքնադիմումի օրինակների: Բանաստեղծի մտորումները հաճախ տանում են ուշագրավ չափազանցությունների բոլոր շարքե72

րում, օրինակ՝ «Երկրի արցունքը մեծ է իրենից» [1, 94], «Մարդու տեղն
ինչքա՜ն պիտի նեղանա, Որ խուցը դառնա… բովանդակ աշխարհ» [1, 35]:
Բեժանյանը նորաբանություն կերտելու վարպետ է. հիշյալ ժողովածուի մեջ թերևս չկա բանաստեղծություն, որ գոնե մեկ նորակերտ բառ
չպարունակի, օրինակ՝ հուզաթաց, այսաշխարհիկ, առյուծակիր, Հայկատուր, այլ, որոնք որքան գրավիչ, երբեմն էլ արհեստական են հնչում՝ թելադրվելով հանգավորման անհրաժեշտությունից: Ավելին, հեղինակի
կողմից իմաստային շեշտադրումների զգալի շերտ են կազմում մեծատառով գրությամբ ուշադրություն հրավիրող բառերը, որոնք ոչ միայն
խորհրդանիշեր են (Նոր տող՝ գալիք), այլև ինտերտեքստային հղումներ:
Պոետի գործերում ակնհայտ գրական հնարքներ են հակադրությունը, որի հրաշալի օրինակներ կան՝ «Այնպե՜ս ես գնում, գալիս ես կարծես»
[1, 120], զուգահեռականությունը՝ «Ինձպես մեկն իրեն տեսնում է ընդ քեզ,
Քեզպես մեկն իրեն տեսնում է ինձ հետ» [1, 135], գրական բառախաղը՝
«Պատահաբա՛ր այստեղ եկա, Բայց կթռչեմ պատեհաբա՛ր» [1, 153]:
Այսպիսով՝ Մհեր Բեժանյանի «Բոց և կավ» ժողովածուի գրականագիտական վերլուծությունը, նրա պոետական աշխարհի առանձնահատկությունների վերհանումը բերում են եզրահանգման, որ իր ժամանակի
պոեզիայում ուրույն ձեռագիր գործադրող այս հեղինակը հանիրավի անտեսվել է, ոչ միայն արժանի, այլև առհասարակ գնահատություն չի ստացել: Ժողովածուի տաղաչափության դասական ձևերը «հագուստ» են դառնում հետաքրքիր մտքերի, արդիական հարցադրումների, ապրված զգացումների համար, իսկ դրանց թեմատիկ-գաղափարական հետագիծը
մարդկային և հասարակական հավերժական խնդիրներն են՝ կապված
հայրենիքի, սիրո, աշխարհի, բանաստեղծի կոչման, կյանքի ու մահվան
հետ: Այս ամենը լիարժեք հիմք և իրավունք է տալիս Մ. Բեժանյանի «Բոց
և կավ» արժեքավոր ժողովածուն մաքրել մոռացության փոշուց՝ բերելով
իր ժամանակի «պոեզիայի ուղեծիր»:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Բեժանյան Մհեր, Բոց և կավ, Վանաձոր, 1998:
2. Բոդլեր Շառլ, Էսթետիկա. քննադատություն, Եր., 1999, 434 էջ:
3. Գասպարյան Խ., Մհեր Բեժանյան. «Բոց և կավ», Լոռու մարզ, թիվ
6, 29.01.2000:
4. Эко Умберто, Заметки на полях «Имени розы», www.booksite.ru.
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Сборник Мгера Бежаняна «Пламя и глина»
Эрмине Бабурян
Резюме

Ключевые слова: Мгер Бежанян, время и пространство, философская
тема, любовь, литературные связи
Предметом литературоведческого исследования статьи впервые с
момента публикации послужил сборник стихов Мгера Бежаняна «Пламя и
глина». Проведен анализ с применением аксиологического метода: исследованы стихотворные ряды, обобщены тематические особенности. Основа
сборника – сочетания-антитезы душа и тело, жизнь и смерть, человек и
общество. Мгер Бежанян – интересный поэт, приверженец классического
стихосложения, поэзия которого перекликается с темами священного
писания.

Mher Bezhanyan’s “Flame and Clay” Collection
Hermine Baburyan
Summary

Key words: Mher Bezhanyan, philosophical theme, space and time, love,
literary connections
Mher Bezhanyan’s collection of poems, called “Flame and clay”, for the
first time has become a subject of literary studies since its publication in the
article. The analysis is structured on the method of axiology: the series of the
collection has been studied, generalizations have been done according to the
thematic peculiarities. The ideological trajectory of this collection is the eternal
problems of humanity and society, connected to the motherland, love, the
world, the poet’s name, life, and death. Mher Bezhanyan is an interesting poet
whose poems are written in a classic versification and include the essential
connection to the theme of sacred scripts. The basis of the collection is the
unity of opposites: the opposition of soul and body, life and death, the human
being and the society.
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ՄԵՍՐՈՊ ԹԱՂԻԱԴՅԱՆ. ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՆԵՐ
(«ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹԻՒՆ Ի ՀԱՅՍ»)
Զինաիդա Բալայան
(Արցախ)
Հանգուցային բառեր՝ Արցախ, գրականություն Արցախի մասին,
Խամսայի մելիքություններ, ազգային, XVIII-XIX դարեր, քաղաքական
դիրքորոշումներ, հուսախաբություններ ու կորուստներ, «Ճանապարհորդութիւն ի Հայս»
Մեր արմատը մեր հայրենիքն է:
Ով ուզում է երջանիկ լինել, նա պետք է նախ և
առաջ ձգտի հայրենիքի երջանկությանը:
Մեսրոպ Թաղիադյան

Հայ ականավոր գրող, լուսավորիչ, մանկավարժ, հրապարակախոս,
ազգային-լուսավորական գործիչ Մեսրոպ Թաղիադյանը ստեղծագործել է
XIX դարի առաջին կեսին: Ցավոք, հեղինակի թողած հարուստ գրական
ժառանգության միայն մի մասն է հրատարակված:
Մ. Թաղիադյանի բազմաժանր երկերի շարքում առանձնանում է
«Ճանապարհորդութիւն ի Հայս» ուղեգրությունը, որը հրատարակվել է
նրա կենդանության օրոք:
Թաղիադյանի «Ճանապարհորդութիւն ի Հայս» գրքի (բաղկացած է
երկու մասից` «Ճանապարհորդութիւն ի Մեսրովբայ Դ. Թաղիադեանց
Վ. Ա. սարկաւագի սրբոյ Էջմիածնի Հայս» և «Ճանապարհորդութիւն
Մ. Դ. Թաղիադեանց ի Պարսկաստան») առաջին մասի պատմական ժամանակահատվածը ընդհանրության մեջ 1819, 1821-23 թվականներն է
ընդգրկում, պատմական լանդշաֆտը` հայոց աշխարհը` Արարատյան
դաշտավայրը, Նախիջևանը, Սյունիքը, Շուշին, Գանձակը, Հաղպատը և
այլն, ապա նաև հնդկահայ համայնքը` հայոց աշխարհի և նրա գաղթավայրերի նորովի ուսումնասիրությամբ, իսկ լուսավորական, իմացաբանական, գեղագիտական աշխարհը` Արևելյան և Արևմտյան Հայաստանի
տեղագրական, ազգագրական, բուսական, պատմական, տնտեսական,
աշխարհագրական, կրթական կյանքի նկարագրությունը, լուսավորական
ծրագրերի, առաջադիմական գաղափարների առաջադրումը: Հեղինակի
քաղաքական դիրքորոշումը, գրողական դավանանքը հայ ժողովրդին
օտարի լծից ազատելու և լուսավորելու ձգտումն է, դրանց պատմականացումը, գեղարվեստականացումը ներկայացնելը` պատմության և ականատեսի փաստերով և գրչով, օտարի կործանարար տիրապետությունը
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քննելը և քաղաքական գնահատական տալը, օտար բռնակալի և նրա
կերպարի կեղեքիչ բնույթի մեկնությունը, ունեցած բացասական դերի
բացահայտումը հայ ժողովրդի քաղաքական ճակատագրում, երկրի
տնտեսական հարաբերությունների կասեցման դրդապատճառները
քննելը և դրանց էությունը բացահայտելը, որոնց արմատը Թաղիադյանը
ցարական ճորտատիրական կարգերից եկող վտանգի առկայությունն էր
համարում:
Հայրենիքի ազատագրության հարցը, այսպիսով, 18-րդ դարում ոչ
միայն հայոց բնաշխարհի ու նրա մտավորականության, այլև ի սփյուռս
հայության մտահոգությունների առաջնային հարցն էր, հարցադրումների
գլխավոր առարկան: Նման առաջնահերթ հայրենանվեր մտահոգություններ ուներ նաև Թաղիադյանը հայրենիքի փրկության հարցում, որում նա
նշում է հետևյալը. «Հայրենասէր եկաց ազգ մեր և կայ, զի թեպէտև
բազմիցս ընդ տերամբք խստասրտօք աշխարհ ծովացաւ արեամբ անմեղաց ազգին, սակայն դեռևս մեծագոյն մասն նորա ոչ մեկնեցաւ ի նմանէ»,
ապա ավելացնում է, թե հայերը «տակաւին կան և մնան տառապանօք ի
հողս Հայրենեաց իւրյանց» 1:
Անշուշտ, բազում վայրենաբարո թշնամիներ անհետացան պատմության թատերաբեմից, հայ ժողովուրդն իր արարող ոգուն հավատարիմ
հարատևում է` ազատաբաղձության ձայնին ունկնդիր:
Հայոց պատմագրության շարադրանքի ընդունված չափանիշները
խախտելով՝ Թաղիադյանը կարևորել է թե´ հայ եկեղեցու և մատենագիրպատմիչների թողած փաստական բազմաբնույթ նյութը` երկասիրություններն ու նրանց ուսումնասիրությունը և թե´ ֆոլկլորային ակունքները, բանահյուսական երկերը, ավանդությունները, վիմագիր արձանագրությունները և այլն:
Մ. Նալբանդյանի միջոցով մեզ հասած երկրորդ` «Ճանապարհորդութիւն Մ. Դ. Թաղիադեանց ի Պարսկաստան» կիսատ տպագրված մասում
հեղինակը ներկայացնում է Պարսկաստանի աշխարհագրական, պատմական տեղագրությունը, լայն իմացություններով տալիս երկրի բազմակողմանի նկարագիրը, պարսիկ տարրի երկու սեռերի հատկանշող գծերը, էթնիկ պատկանելությունը, որոնց շուրջ կատարելով հետաքրքիր դիտարկումներ, մեկնաբանություններ, գիտական կռահումներ՝ հեղինակը
ցուցաբերում է ընդարձակ իմացություն պարսից դիցաբանության,
առանձնապես պարսից ու հայ հնագույն առնչությունների շուրջ: Զուգա1

Թաղիադեանց Մ., Ճանապարհորդութիւն ի Հայս, Կալկաթայ, 1847, էջ 83:
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հեռ, Թաղիադյանը պատմությանն առնչվող հարցադրումներով, հայրենական խոր ցավով, բայց նաև գեղարվեստական շնչով նկարագրում է
նաև տարբեր պատճառներով Պարսկաստան քշված կամ այնտեղ
հայտնված հայ հատվածի քաղաքական ճակատագրի ծանր անցումները,
օտարության մեջ հայտնված հայության կեցության տարբեր` սոցիալական, քաղաքական, կրոնական, բարոյական իրավիճակները:
Հայրենագիտական պրպտումներին ունկնդիր՝ «Ճանապարհորդութիւն ի Հայս» երկում, պատմական նկարագրություններին, իրադարձություններին զուգահեռ, Թաղիադյանը արցախյան կյանքի կոնկրետ պատկերներ է ներկայացնում, արցախահայության հասարակական, քաղաքական, հոգևոր կյանքը բնութագրող շերտեր է բացահայտում, որոնց միջոցով ճանաչելի են դառնում ժամանակը բնորոշող երևույթներ, ապա ցույց
է տալիս աշխարհիկ և հոգևոր մարդկանց կերպարները բնութագրող մեկնաբանություններ, որոնց մեջ էլ կազմակերպված, հասունացած, բացահայտված ենք տեսնում պարմանի Մեսրոպ Թաղիադյանի գաղափարական, հասարակական, լուսավորական ձգտումները` եվրոպական քաղաքակրթության միջոցով բավարարելու իրեն հուզող հարցերի պատասխանները:
Հեղինակը, հետևելով նախնի մատենագիրների օրինակին, որպես
գրագիր` խոսելով իր մասնակցությամբ 1821 թ. դեկտեմբերին Հաքարի
գետն անցնող Հովսեփի որդի Մուսե հարյուրապետի` մի քանի ձիավորներով Եփրեմ կաթողիկոսին առաջնորդող խմբի` դեպի Արցախ կատարած ճանապարհորդությունից, ընդգծում է դժվարանց ճանապարհորդության ընթացքում տեսանելի Արցախի բնակավայրերի անմատչելիության,
խիստ բնավորության մասին, վիպական շնչով բնութագրում երկիրն ու
Շուշին, նրա պատմաշխարհագրական սահմանների ընդգրկումն ու անվանումը և կատաղի Հաքարին հաղթահարող խմբի ընթացքը. «….և անտի
ընդ անհնարին ելևէջս լերանց Արցախայ անցեալ եկն յամուրն Շուշի: Այլ
ծանի´ր, զի Արձախ, Փայտակարան և Ուտիք միահաղոյն առեալք, կոչէին
Աղուանք, կամ Աղուանից տուն (տես զքննութիւն իմ ի վերայ բուն
Փայտակարան աշխարհի և ծանօթութիւնսն)» 2:
Ապա գեղարվեստական գեղեցիկ դադարով Թաղիադյանն ընդգծում
է թե´ երկրի սար ու ձորերի անմատչելիության, թե՛ մարդկանց աներևա-

Թաղիադյան Մ., Ճանապարհորդութիւն ի Հայս, տե´ս Գրական ժառանգություն, հ. 9, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1975 (այսուհետև` Թաղիադյան Մ., Ճանապարհորդութիւն ի Հայս), էջ 156:
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կայելի քաջության, վիպական կերպարաստեղծ հզոր ուժի մասին, որից
միշտ էլ երկյուղել, սարսափել են թշնամիները. «Զճանապարհ այն զարմանալիս եցոյց մեր արդարև պատանին Յովսէփ: Հայրապետ մեր
բազմեալ յանդրուար գնայր, զոր բարձեալ տանէին ջորիք երկու ամեհիք`
յառաջօյ յետուստ լծեալք: Եզերք ձորոյն սաստիկ զառիթափ, ձորն խորին
յոյժ, և գետն որ ի նմա սաստիկ յորձանուտ: Ձիւնն պարապատեալ
ծածկէր զամենայն հետս և զշաւիղս անցից, և չէր ինչ ակնկալել, մեզ եթէ
ո´չ վտանգ յամենայն կողմանց: Յանցանել կարաւանին ընդ կիրճ մի ի
կրճիցն անմատչելեաց, խրտնեցան ջորիք անդրուարի Հայրապետին. և
ահա բուռն ուժգնութեամբ ի ձորն գահավիժեալ խորտակէին, եթէ չէր
քաջին Յովսէփայ զուսն անպարտելի ի ներքոյ մատուցեալ անդրուարին,
և զսաստիկ ծանրութիւն նորա` և ջորեացն երկոցունց, ի վեր կալեալ պահեալ վայրկեանս բազումս, մինչև ապուշացեալ կարաւանին հասեալ կորզեցին ի միջոյ զՀայրապետն զահիհարեալ, և ապա լուծին զգործին, և անվնաս զերծուցին զջորիս նորա» 3:
Հեղինակն իր խոսքը հիացական տողերով է ավարտում` նշելով արցախցի երիտասարդ Հովսեփի աներևակայելի քաջության օրինակը.
«Ահա´ այսպիսիս ունի իւր քաջս աշխարհն Սիւնեաց» 4:
Քարաժայռին թառած արքայատեղի Շուշին, որ հայ և օտար շատ ու
շատ հետազոտողների, գրական, մշակութային, քաղաքական գործիչների
ուշադրությանն ու գնահատականներին է արժանացել, գրավել է Թաղիադյանի ուշադրությունը ևս, որի ճանապարհորդությունների առանցքում հայտնվելով՝ հեղինակի կողմից գնահատվել է ճշմարտացի, ստացել
գեղարվեստական ու պատմական, տեղագրական դիպուկ բնութագրումներ: Քաղաքի չորս դին աներևակայելի չափերով սփռված բնութենաստեղծ պատնեշները, դեպի մելիքանիստ Ավետարանոց տանող բնակավայրը, դեպ որտեղ որպես աներեր դուռ անվանված ճանապարհն ընդգծելով՝ հեղինակը գեղարվեստական շնչով, մակդիրների հետաքրքիր
շարժով է բնութագրում Շուշիի թե´ բազում թշնամիների համար անհաս
աշխարհագրական հզոր դիրքը, այնտեղ ապրող էթնիկ տարրը (հայ,
թուրք), թե´ բնակիչների թվաքանակը, թաղամասերի դասավորվածությունը, Շուշիի հոգևոր կենտրոն լինելը, թե´ մեծահարուստ բարերար հայերի` Թառումյանց Զոհրաբ և Մարկոս եղբայրների գործունեության
շրջանակները` բանասիրական, հայագիտական, պատմաշխարհագրա-
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կան, տեղագրական հետաքրքիր մեկնումներ կատարելով. «Շուշի
անառիկն համարեալ ամրոց` կղզի իմն էր գոգջիր ամբարձեալ ի վերայ
քարալերին, որոյ յարևելից կողմանէ պարապատէր գետն ընդ որ մեք
եկաք, իսկ յաևմտից գետքն բխեալ յարևմտեան լերանց, և եկեալ համբուրէին զերեարս ի հիւսիսոյ ստորոտս նորա: Բնութիւն յամենայն կողմանց ահագին քարապարսպօք պատեաց զայն, բաց ի հիւսիսակողման
մասնէն, ուր ելից զթերին բնութեան արուեստն` հզօր պատնիշօք ընդ
դուռնն` որ հանէր յԱւետարանոցն գիւղ: Բնակիչք նորա Հայք և Թուրք:
Հայքն հաշուէին լինել 500 տունք, և ունէին եկեղեցիս զԱգուլեցւոց,
զՂարաբաղցւոց և զՂազանչւոց, այլ զքարակերտ և զմեծ եկեղեցին ի նորոյ
շինէին յայնժամ երկոքին եղբարքն Թառումեանք` Զոհրաբ և Մարկոս:
Շուշի զամենայն կերպարանս բերէր յինքեան զմիջնաբերդի, շրջակայ
լերինք յերից կողմանց նորա երևէին բերել զձև արտաքին պարսպաց
բերդին. գետորայք յորդեալք զնովաւ գործ խրամոց կատարէին ջրալերաց,
և ինքնին ի կեդրոնի ամբարձեալ, արդարև անառիկ լինէր, եթէ ի
մերձակայ լերանց անտի չհասանէին առ նա գնդակք թնդանօթոց:
Հիւսիսակողման քարաժայռն է առաւել բարձր, և ահաւորագոյն ևս
ձոր նորա» 5:
Թաղիադյանը վիպական հետաքրքիր պատմություն է ներկայացնում
Թառումյանց եղբայրների մասին, որի ժամանակաշրջանը կապված է
Ղարաբաղի տխրահռչակ, անօրեն, խարդախ, դաժան ու հարբեցող
խանի` Մեհտի Ղուլիի հետ. որպես վերջինիս հայր՝ նշում է Ահմեդ խանին, բայց որի հայրը եղել է սատանայի գործակից ու նրան գերազանցող
Իբրահիմ խանը` սատակված Մելիք Շահնազարի որդի, ռուսամետ մելիք
Ջումշուդի ջանադրությամբ. ցավալին այն է, որ հարբեցող ու ոխակալ
Մեհտի Ղուլիի սադրանքով էլ սպանվեց Վարանդայի մելիքության ժառանգորդ, մեծ հայրենասեր մելիք Ջումշուդը: Հետևենք Թաղիադյանին.
«Պատմէին, թէ «Ահմէդ խան, հայր Մէհդի խանին ցասուցեալ երբեմն ի
վերայ քեռ եղբարց Թառումեանց, հրամայեաց գահավէժ առնէլ զնա ի
ժայռից աստի ի խորախորս ձորոյն, այլ առ անհնարին բարձրութեան միջոցին, ասեն, հողմոց ի ներքս մտեալ երկայն և յոյժ ծաւալ հանդերձիցն
մեղմեցին զուժգնութիւն ծանրանաց նորա, և հեզիկ ի վայր բերեալ` կենդանւոյն իջուցին զնա ի ձորամիջին: Զոր հրաշից ի սակի եդեալ բռնաւորին, հրամայեաց այնուհետև ազատ շնչել նմա զօդ հասարակաց» 6:
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Քննաբանը քնարական շնչով առատ տեղեկություններ է տալիս նաև
Շուշիի կլիմայի, հայ բնակիչների բնավորության, խառնվածքային գծերի,
հայ կանանց պարկեշտության, հագած զգեստների ձևերի ու տեսակների,
վրացի գեղեցկուհիներին գերազանցող արցախուհիների անթերի գեղեցկության մասին. «Բնակիչք նորա ընդ այր և ընդ կին առոյգ են և աշխոյժք:
Ձև զգեստուց նոցա կոչեցեալ Ղարաբաղի` խառնուրդ իմն է Վրացի և
Պարսիկ ձևոց…. Կուսանք նոցա, որ զծայրագոյն պատկեր ամօթխածութեան ի դէմս կրեն, գեղեցիկք են յոյժ և ախորժատեսիլք: Ո´չ սքօղեն
զգլուխս իւրեանց, այլ գուտակ ի մորթոյ գառանց Ղալմուղաց դնեն ի
գլուխս` զօրեն պատանեաց, ձիւնափայլ փողքն ընդ կարմրութեան
այտուցն զուգակշռեալ, յօրինեն զնոսա խնձորս ճերմակ ու կարմիր. իսկ
գիսակք հոպոպեացն շուրջ զուսովքն ի թիկանց ցներբանս նոցին ծաւալեալ` հաւասարեն զնոսա (եթէ չգերազանցեսցեն) գեղեցկուհեացն Վրաց.
սովին և եթ տարբերութեամբ, զի սոցա` իշխէ ամօթ, իսկ նոցա` աշխոյժ» 7:
Թաղիադյանը թվարկում է Շուշիի բուսական հարստության, ծառատեսակների ու համեղ հատապտուղների, նրանց օգտակարության, անմահական գինու, ընտանի կենդանիների, մանավանդ ձիու ազնվազարմ
տեսակի, կանանց զբաղվածության, գեղագիտական ճաշակի, ժանյակագործության և այլ հատկանիշների մասին հետևյալը. «Գինի Շուշւոյ`
սոխի ջո՜ւր: Այլ Պարտաւայն, Աւետարանոցին, Շաքոյն, Շամախոյ, և
Գանձակայն` ազնիւք յոյժ, որովք լի է քաղաքն: Պտուղք համեմատ օդոյն,
այլ հունն, զկեռն, մորն, և մոշն, մամուխն, մասուր, կաղինն, շագանակն,
տանձ և սալորք անտառաց նորա պարապտ են և համեղ յոյժ: Շերամ
առատ է աստ` որպէս յամենայն Սիւնիս. մի ի գերագոյն բերոց նորա է է
ձին` Դիլիբոզ անուանեալ, որ երկրորդ դասի յամենայն ուրեք` նժույգին
Արաբացւոց, և հաւասար Թորգոմեան օդապարկաց, ուստի և մեծագնի
վաճառի յոյժ: Կանայք երկրիս առհասարակ արուեստաւորք են, և գործէն
պէսպէս ձեռակերտս մետաքսիս, իսկ արք նոցա առհասարակ վաճառականք և երկրագործք» 8:
Թաղիադյանի գրչի տակ գեղարվեստական հարուստ ընդգծումներով
երևում են Շուշիի Հախումյանց և Թառումյանց` երկու մեծատունների ծավալած գործունեության լայն շրջանակները` Ռուսաց երկրից Սիբիրներ,
Պարսից աշխարհ, Եվրոպա և այլուր, ահռելի հարստության ձեռքբերման
ազնիվ մղումները, ազգանվեր վարքը, նրանց օրավուր մեծացող պատիվը
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Ռուսաց երկրում, զբաղվածության ձևերը. «Տունն Հախումեանց` ամենահարուստ, որ և ի գանձարանի կայսերութեանն Ռուսաց ունէր մինչև
միլիոնս ռուբլեաց, և ի քաղաքացն Պարսից մինչև ի քաղաքս Սիբերիոյ և
Եւրոպայ` ձգէր առևտուր: Բայց ի վերայ այսորիկ ամենայնի` տակաւին
ճիշդս կարդայր զնոսա ազգն և ռիշտս, զի առ անբաւ գանձուցն յոլովութեան զարարս մեծագործութեան յանձինս ո´չ բերէին, տինա´ և ի դուզնաքեայ ողորմութենէ կարօտեալ և տառապեալ համազգւոյն զինքեանս ի
բաց որոշէին….» 9:
Հեղինակը շատ բարձր է արժևորում ժամանակակիցներից Հախումյաններին տրված բարձր գնահատականը, բնավորության ազգանվեր
գիծը, ժողովրդին ծառայող-ողորմացող պահվածքը՝ նրանց վերագրելով
հատուկ հատկանիշ: Հախումյանները «ջանալով հարստացուցանել
զնոսա, և ի տունս հաստատունս կազդուրել, զորս և Չրաղս իւրեանց
անուանէին, այսինքն է` ճրագունս փայլեցուցանել յարտաքս զանուն և
զերախտիս իւրեանց: Սէր բազում ճրագս ունելոյ բնիկ իմն էր քաղաքիս,
վասնորոյ և այր զարամբք ելանէր ճոխացուցանել զհամազգիս իւր` զի ի
պարծանաց սակի էր յոյժ ի տեռւոջն համբաւեալ գործն» 10:
Երկրորդ մեծահարուստ տունը վերոհիշյալ երկու Թառումյան եղբայրներն էին, որոնք ամենից վեհագույնն էին դիտված իրենց պահվածքով, ազգանվեր գործառույթներով, համազգային հռչակ ձեռք բերած
պատվանունով, գեղագիտական բարձր ճաշակով, հավատավոր վարքով.
«Վասն զի` սոքա ընդ իւրեամբք ունելով զամենայն արտոնութիւնս
զծովուն Կասպից, թէ զձկնորսական իրաւունս, և թէ զնաւագնացութեան
տեղեհարկս, բազմագունից պէտս ունէին գործավարաց յայն պաշտօն:
Ու՞ր մնայ, զի և վաճառականութեանցն առևտուր ո´չ ինչ նուազ քա´ն
զՀախումեանցն` ձգէր ի հեռաւոր ծագս աշխարհաց: Ճրագունք տան Թառումեանց գոլ մի մի շահապք շահաստանի, այնքան զարդարեալք և
պաճուճեալք` թէ զգեստու, թէ տամբ, թէ հարստութեամբ, մինչ յառաջին
տեսութեան իմում, համարել զնոսա տեարս տերանցն իւրեանց Զոհրապայ և Մարկոսի: Առօրէական բաշխոյք ողորմութեանց տան այսմիկ
առաւելոյր քան զռուբլիս 500, թո´ղ զմեծամեծ հասարակաց սեղանս, զոր
տային ի տան անդ իւրեանց: Եկեղեցին կառուցեալ համակ ի սպիտակ
վիմաց գեղեցկագոյն քան զբազումս ի հռչակաւոր եկեղեցեաց աշխար-
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հին` յայտնի արձան էր մեծագործութեան սոցուն» 11:
Թառումյանների նախնիները բնիկ շահկերտցիներ էին: Ավերի ենթարկվելով՝ Շահկերտից հեռացան դեպի Երևան: Տեղի բդեշխից չարաչար
տանջվելով՝ կրտսեր եղբայր Բաբան փախավ Փայտակարան, կամաց-կամաց հարստանալով` իր եղբայրներին կանչեց այնտեղ. Բաբան մահացավ
Դերբենդում: Եղբայրները տեղափոխվեցին Շուշի՝ շարունակելով գովության արժանի եղբոր` Բաբայի գործը:
Թաղիադյանը, հետաքրքիր կերպարների համակարգ ստեղծելով,
հատուկ ընդգծում է նրանց` հոգևոր այրերի, առաքինություններով զարդարյալ անձանձիր ուսուցիչների անուններ, ովքեր մեծ հետք են թողել
ապագա ազգային գործիչների ձևավորման, զարգացման, մատաղ սերնդի
դաստիարակության, կրթության, լուսավորության գործում՝ առաջնորդելով նրանց դեպի սխրանքներ, խիզախումներ, որոնցից երևելի հոգևոր
անձինք, այդ ժամանակներում շուշեցի երևելի մեծահարուստներից` Հովհաննես և Կարապետ Մարկոսյան Թառումյանցից, Աղա Բաբա Հախումյանցից, Մնացական Ջալալյանցից և ուրիշներից հրավիրվելով, հայտնվեցին Շուշիում, և որոնց գալուստի մեջ պատանի հեղինակն աստծո մատը
խառն է գտնում. «Ողորմութեամբն Աստուծոյ վերստին աստ պատահէր
Պօղոս վարդապետ Ղարադաղցի` նախկին վարդապետ իմ, և Յովսէփ
վարդապետ` իմաստասէր վերաձայնեալ, ուսուցիչ ուսուցչի իմոյ, զորս
հիրաւիրեալ էին երևելի գերդաստանք քաղաքիս` ի դաստիարակութիւն
ուստերաց և դստերաց իւրեանց: ….ուստի և ես սպրդեցայ ի նոսա` ուսանիլ զնորոգ և զպայծառ տրամաբանութիւն հօր Յովսէփայ վարդապետի:
Ուսանէի, այո´,– հոգնած ամեն ինչից գրում է պատանի Թաղիադյանը` ավելացնելով,– բայց այն զի միշտ զուրկ և թափուր ի մխիթարութեանց, և ո´չ որպէս կրօնակից եղբայրք իմ,– յուսահատութեամբ ծալեցի
զգիրք և գիրչ, և նստայ ծոյլ ի սենեկին: Եկն վարդապետն աստուածային,
զոր իբրև տեսի` զեղան արտասուք և լուռ միայն կացի….» 12:
Պատանի Թաղիադյանի տրտմության պատճառը իմանալով՝ նրա
ուսուցիչ Հովսեփ վարդապետը, փոխաբերական իմաստով ուսման, մեծ
գիտելիքի, լուսավորության փայլը, հարգը, ուսումը համեմատելով ազնիվ
երիվարի` օդապարիկ նժույգի և տգիտությունը` սովորական գրաստի
հետ, նշում է հետևյալը. ««Որդեա´կ իմ, գիտե՞ս որքանոյ արժէ նժոյգն
օդապարիկ»: «Հինգ հարիւր կամ հազար ոսկի», ասացի ցնա: «Եւ գիտե՞ս,–
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ասէ,– զի ի գնել և վաճառել նժոյգին պարտի գոլ յետկար վաւերական և
կնքել մատանեաւ դատաւորի քաղաքին ի հաստատութիւն իսկութեան
սերի նորա»: «Դիցուկ թէ»: «Ի հարկէ´, դու ո´չ գնեցեր զայն, և ո´չ վաճառեցեր. բայց լուա՞ր երբէք թէ գնեաց ոք զայն վասն առօրին զբօսանաց իւրոց,
կամ կրելոյ զբեռինս աղօնից ի ջրաղաց անդր»: «Ոչ բնաւ, զի ափսո~ս է
երիվար այնքան ազնիւ ի հասարակ գրաստու կարգի վարել» 13:
Մեսրոպի և հայր սրբի զրույցի կիզակետը բացահայտում է կյանքի
իսկական արժեքը` ուսումը` նրա տաք, թանկարժեք երակը. «Արդա~ր ես,
որդեա´կ, որքան արժէք իցեն օդապարիկ երիվարին, քառապատիկ
այնքան և ծախքն լինին և այս ամենայն վասն մի միայն աւուր վտանգի
կենաց հեծանողին»: «Ա´խ մի այդպիսի ձի, Հա´յր սուրբ, և յայնժամ
տեսանէիր թէ մինչև ու՞ր փախուցեալ հեռանայի»: «Յայդ իսկ եկեալ է
իմ»,– պատասխանեաց երանելին, և ինձ թուեցաւ թէ արդարև ունէր նա
զնժոյգ այդպիսի: «Յայդ իսկ եկեալ է իմ», կրկնեաց. «Օդապարիկ նժոյք քո
է ուսումն, որ որքան և մեծագին, և բազմահոգ իցէ քեզ այժմ, տակաւին օր
մի ապրեցուցանէ զհեծեալն, և փրկէ ի վտանգէ զկեանս նորա:- Մի´ նախանձիր ձայնի եղբայրց քոց, նոցա ձայն հազիւ հասանէ ի տանէ ի տուն,
ուսի´ր, և համբաւ քո հարցէ յաշխարհէ յաշխարհ» 14:
Այս խոսակցությունից հետո կարծես առանց հայր սրբի խրատի ու
վարդապետության մի ներքին շարժում, աշխուժություն է նկատում պատանի Մեսրոպը իր ներաշխարհում մանավանդ այն ժամանակ, երբ առավոտյան իր շարունակվող զրույցի ընթացքում հայր սուրբը խորիմաստ
բացահայտումներ է անում՝ տարբերակելով գիտելիքի ու կյանքը վերծանել կարողանալու գիտելիքի տարբերությունը, թե «Գիրք կարդալն մի
ինչ է, իսկ աշխարհն կարդալն` միւս….» 15, թե նույնիսկ զարդեղենը չի
կարող փոխարինել ճշմարիտ գիտելիքի տված ուժին, թե իսկական զարդը
ուսումն է, որ ձեռք կբերի պատանին, ապա հայր սուրբն ավելացնում է.
«….ակն պատուական ուսումնդ քո է, զոր պարտիս յարաժամ ի գործ դնել,
և առաջի այնոցիկ` որոց գիտիցեն զյարդ նորա: Ապա թէ ո´չ` որպէս բաղնէպանին ճառ, նոյնպէս և պարտիզպանին գոհար` միօրինակ անարգքն
են»: «Դու միայն ուսանել ջանա´,– ասաց,– և ոչ բնաւ փոշիմանիս»16:
Նրանք մերթ-մերթ հյուրընկալվում էին մեծատուն Զոհրապ և Դավիթ
Թառումյանների հարկի տակ: Վերջինս պատանու զրույցներից ճանաչեց
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նրա հորը` Դավթին, որն այլոց հետ Երևանում երկյուղած ու հալածված էր
Երևանի դաժան ու արյունարբու սարդար Մահմադ խանի (իշխել է մինչև
1807թ.) կողմից: Նա սիրվեց, հարգվեց շուշեցի մեծահարուստների` Զոհրապ և Դավիթ Թառումյանների, հատկապես Դավիթ Թառումյանի մոր`
Աննայի կողմից` սատարվելով, մեծարվելով նրանից որպես իրենց որդի:
Պատանի Թաղիադյանի՝ արցախյան միջավայրին վերաբերող հուշերում, ճամփորդական գրառումներում թրթռում է ոչ միայն դեպի իր հովանավորները տածած սիրո և երախտագիտության զգացումը, այլև, ինչպես
հեղինակն է ջերմորեն նշում, «յատուկ իմն սիրոյ և խանդաղատանաց
սիրուն հայուհեաց տեղւոյն: Սիրապատում առասպելաց զտեղի ունէին
անցք հրաշալւոյն,– եթէ սոսկ անցք կոչել արժանիցէ զանանցանելին ի
մտաց իմոց` զառաջին հանդիպումնն, զգրաւորական համապատասխանութիւն, զանմեղ կաթոգնութիւն, զաղի արտասուս, ընդ ուխտ և
երդմունս սիրոյ, զոր փոխադարձ հաւանութեամբ իրար տուաք և առաք:
Փոքր մի ևս, և ահա´ փոխէր բովանդակ վիճակ կենաց իմոց յայլ իմն եղանակ` եթէ չէր հարկին բռնացեալ ի վերայ մեր, և բաժանեալ մինչ ի սպառ» 17:
Մի քանի ամիս անցկացնելով Շուշիում՝ սուրբ հայրապետի հետ
շարժվում են դեպի Խաչեն գավառ: Թաղիադյանի ճամփորդական օրագրային հուշապատումները վիպական շնչով ներկայացնում են արցախյան հարուստ բնաշխարհը հայոց հզոր և տիրասեր բնակիչների, Մելիք
Վանու և նրա ժամանակակիցների, ժամանակաշրջանի իրադարձությունների ընդհանուր ֆոնի վրա, 19-րդ դարի առաջին տասնամյակներում
գործող անվանի քերթող-ասացողների, գուսանների, բազմականների`
ժողովրդի կերպարային գծերը. «Լոկ անուն սորա դողացուցանէր զշրջակայ ազգս, մինչև անգամ և զլեռնականս Կովկասու: Երկիր նորա առատ էր
հացիւ և մեղերբ. երիվարք նորա ընտիրք, և բնակիչք ամենայն Հայք հզօրք
և տիրասէրք յո´յժ: Աստի էր մեծանուն հայ ասողն Ալավերտի, կոյր
երկոքումբք աչօք, այլ լուսաւոր յոյժ երևակայութեամբն, որ ի հանդիսի
ուրեք Թուրքաց ի վէճ մտեալ ընդ մեծի հայ քերթողին Քէշիշ օղլի կոչեցելոյ,
և ըղձիւ յաղթանակ կանգնելոյ ի վերայ անպարտելի ախոյեանին` յետին
ամբարշտութեամբ զկողմն էառ զդենի նոցա, որով ի հարկէ´ ըստ քմաց
բազմականին գեր ի վերոյ հանդիսացաւ Որդւոյն երիցու»18:
Հեղինակը հիշատակում է Ծիրանաքարի դիրքը, հայկական բնակավայրին բնորոշ եկեղեցական ու աշխարհիկ-իշխանական շինություննե-
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րը, ծխական վիճակը. «….Այս գիւղ ընդ մէջ անկանի Գանձասարայ և
Գետկայ վանից. ունի աւերակ ամրոցի մեծի ի գլուխ հիւսիսակողման
լերին, բերէ երիվարս ազնիւս և ցորեան առատ» 19:
«Ճանապարհորդութիւն ի Հայս» գրքում Թաղիադյանը առանձնանշում է Արցախի մելիքների հայրենանվեր վարքը, կարևորում ռուսական
բարձր ատյաններում նրանց վարած բարձր պաշտոնները, մեկնաբանում
զբաղվածության աստիճանը, թվարկվում են ռուս-պարսկական առաջին
և երկրորդ պատերազմների ընթացքում խիզախությամբ և հայրենասիրությամբ աչքի ընկած Դիզակի Հովսեփ մելիք Փրիդոնյանի (Բեկլարյան) և
նրա մեծանուն եղբայրների` Շամիր բեգ Փրիդոնյանի (ծառայել է Կովկասյան գլխավոր հրամանատարության դիվանագիտական գրասենյակում` թարգմանչի պաշտոնով, մասնակցել է 1817թ. գեներալ Երմոլովի
առաքելությանը Թեհրան, ապա հանդիսացել է ռուսական դեսպան Մազարովիչի թարգմանը Թեհրանում. «….մի եղբայրն Շամիր անուն թարգման էր դեսպանութեան Ռուսաց ի Պարս, և յետոյ տեղակալ կայսրութեան
և հազարապետ եղեալ` պսակեցաւ պէսպէս կայսերական նշանօք») 20 ու
Դավիթ մելիք Փրիդոնյանի (XIX դարի սկզբներից ապրում էր Հնդկաստանում, կինը հնդկուհի էր, որդին` Հովսեփը, անգլերեն հրատարակվող
«Արա» գրական-պատմական-քաղաքական հանդեսի խմբագիրը) 21 ծառայությունները, գործունեության լայնածավալ շրջանակները, միաժամանակ նշում Թալին և Թալիշ եղբայրներին, որոնք դեռևս մանուկ էին:
Հեղինակը գորովով է փաստագրում Դիզակի դաշտավայրի բնակլիմայական պայմանների, հատապտուղների մասին: Թարթառ (Մայր գետ,
Տրտու – ընդ.՝ Զ. Բ) և Կուր գետերի հովտում փռված դաշտավայրի հիասքանչ նկարագրության մեջ բացվում է հայրենի բնության, արցախյան
պապենական բնաշխարհի անկրկնելի գեղարվեստական կերպավորումը. «Այս գիւղ (Դիզա – ընդ.՝ Զ. Բ) իբրև չորիւք հրասախօք յարևմտից անկանի գետոյն Թարթառայ. որ բուռն ընթանալով ընդ զառ ի վայր դաշտին
Խաչենոյ` անկանի ի Կուր: Դիզա է դրիւք դաշտային, օդ նորա ջերմ, բերէ
զամենայն ազգս ազգս արևմտեաց, և զորիս և զբամբակ, ուստի և լի է
մոծակօք» 22:
Հեղինակը միաժամանակ վիպական պարույրներով նկարագրում է
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Գյուլիստան բնակավայրի ռազմավարական երևելի դիրքը:
Լեռնային բարձրադիր գոտիները շուրջպարի տպավորություն են
ստեղծում իրենց խորհրդավոր ելևէջներով՝ ընդգծելով հայրենի բնության
անառիկության սքանչելի պատկեր` առանձնանշելով հատկապես Գյուլիստանի մելիքության ու պատմական միջավայրի վեհությունը, արձանագրելով արժեքավոր տեղագրական ու քաղաքական տեղեկություններ
ևս. «Ի գեղջէ աստի Դիզափայտ անուն կոչի և մեծի հարաւակողման
լերինն` որ երկայնեալ յԱրձախայ միագօտի ընթանայ յարևելից յարևմուտս` և միանայ ընդ Արմաղ լերին, ի ծոցս և ի ծորակս իւր ունելով հովասուն գիւղօրէս Հայոց: Երևելին յամենայնի է Գուլստան, իբրև ինն
մղոնօք ի վերուստ Դիզայ, ուրանօր յամի տեառն 1813 փակեցաւ դաշն
խաղաղութեան ի մէջ Ռուսաց և Պարսից» 23:
Թաղիադյանը բնութագրում է Հովսեփ մելիք Փրիդոնյան եղբայրների
մելիքական հզորությունը, ցուցաբերած յուրօրինակ քաջությունը, պատերազմների ժամանակ նրանց ունեցած մեծ դերակատարությունն ու մասնակցությունը, ռազմի դաշտ դուրս բերած զորքի մեծաքանակ թիվը. «Գավառն բովանդակ կալուած էր անխախտ ժառանգութեան Մէլիք Յովսեփայ
Փրիդոնեան և եղբարց, որ կարէր հանել ըստ հարկին` ձիաւորս հինգ հազար ի պատերազմ, ողջ Հայս` արիս և քաջամարտիկս» 24:
Թաղիադյանը, ընդգծելով Արցախի մելիքությունների բնական
հարստություններն ու մելիքների ռազմական հզորությունը, թվարկում է
նաև մելիք Հովսեփ Փրիդոնյանի ժառանգական տարածքների բնական
ռեսուրսները (հիմնականում գետերի հարևանությամբ էին զարգանում
քաղաքակրթությունները. քաղաքակրթության պատմության զարգացմանը հատուկ` Արցախի միջնադարյան քաղաքակրթության զարգացման
համար այդ գործոնները կարելի է կարևոր պարույրներ ընդունել)` հատուկ փռված գետերի երկայնքով, գովելի համարում դրանց բերքատվությունը, որպես նախադրյալ՝ այդ ամենում կարևորելով հայրենիքի` հայոց
Արցախի դերը արցախահայության պահպանման գործում, առանձնանշելով նրա բնականից հզոր աշխարհագրական, ռազմավարական դիրքը.
«Դիզայն անկանի ի հիւսիսոյ Դիզափայտի` ի տափարակ դաշտավայրի,
զմիջով անցանելով գետակին` որ խոխոջուն գայ իջանէ ի Գուլստանայ:
Թարթառ յարևելից անցանէ, և Կուր գետ ի հիւսիսոյ, որոց ամենահամ և
պատուական ձկունք հանապազորդեան զարդք են սեղանւոյ մեծամեծաց
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և փոքրկանց: Այս ընտիր և գետառատ դաշտավայր մացառացեալ
մոշտյիւք և այլ և այլ խառնուբնդոր բուսականօք` ո´չ յայլ պէտս մշակէր`
քան թէ յարօտ հօտից և հօրանաց նոցա: Տոնիր նորա` մի միայն, բայց և
զորիզ` ցորեան և զայլ արմտիս բերէ: Աշխարհ շերամոց լինէր, և արուեստարան մեծ լեղակի և շաքարի` եթէ միտ եդեալ էր բնակչաց» 25:
Դիզակի Հովսեփ մելիք Փրիդոնյանի իշխանական ընտանիքի ու նրա
բարքերի, նիստուկացի, արտաքին աշխարհի հետ ունեցած հարաբերությունների նկարագրությունը հնարավորություն է տալիս պատկերացում
կազմելու Արցախի մելիքական տան կենցաղավարության, տրանզիտային ճանապարհի՝ աշխարհագրական տեսանկյունից ունեցած առավելության կարևորության մասին, որոնք հատկանշում էին միջնադարյան Արցախի ու արցախահայության քաղաքական կյանքում մելիքների ունեցած
կարևորագույն դերակատարությունը. «Տուն Մէլիք Յովսէփայ անկանէր ի
միջավայր քառառաջ ճանապարհին, ընդ որ երթևեկս առնէին կարաւանք
ի Տփղեաց յԱրցախ, և ի Հայոց յԱղուանս: Անմարթ էր ումեք անցանել
առանց սեղանոյ հիւրասէր տան այսմիկ, առօրին երկու եզինք և չորս կամ
հինգ ոչխարք զենուին անդ` ի կերակուր անցաւորաց, բաց ի ձկանց և
յորսոց անտի` զորս յաջողակք ի ժողովրդոցն անդադար կրէին ի ներքս» 26:
Այս տեսանկյունից մելիք Հովսեփի վարքը մեզ հիշեցնում է Բագրատունի
Աշոտ Ողորմած արքային ու նրա ժողովրդասեր, բարեգութ էությունը:
Դավթի որդի Մեսրոպին շատ հավանեց ու սիրեց Հովսեփ մելիք
Փրիդոնյանի արժանապատիվ տիկինը, որը խնդրեց Անտոն եպիսկոպոսին` Մեսրոպին, իրենց մոտ թողնել, սակայն մերժում ստացավ, քանի որ
Մեսրոպ պատանին սուրբ հոր մոտ միակ աշխատող տիրացուն էր, գրագիրը, սպասավորը, ձիապանը և անվարձ բեռ բարձողը. ամենայնից
երևում է ուղևորությունների ժամանակ պատանի Թաղիադյանի կրած
հոգևոր և մարմնավոր տառապանքները, որոնք կարծես թե վերջ չունեին:
Պատանի Թաղիադյանի ճանապարհորդությունների ուղեծիրը ձգվում
է դեպի Գանձակ, որի շահական գովքը վիպական գեղեցիկ պատկերներով
է նկարագրում հեղինակը, որտեղ և հանդիպում է իր Մարգարիտ հորաքրոջը` շատ ու շատ ուրախանալով չսպասված հանդիպումով…
Անշուշտ, իրավացի է Ռ. Նանումյանը «Ճանապարհորդութիւն ի
Հայս» գրքում հեղինակի որդեգրած գաղափարակարգի հարցում, որի մասին նշում է հետևյալը. ««Ճանապարհորդութիւն ի Հայս» գրքում, տնտե-

25
26

Նույն տեղում, էջ 164:
Նույն տեղում, էջ 165:
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սական ու քաղաքական կյանքի ուսումնասիրությանը զուգընթաց, Թաղիադյանը տվել է հարուստ դիպվածներով լի իր կյանքի առաջին շրջանը,
մինչև Հնդկաստան ուղևորվելը» 27:
Այսպիսով` «Ճանապարհորդութիւն ի Հայս» ուղեգրության քննությունը Արցախի հասարակական կյանքի լուաբանման տեսանկյունից յուրովի հետաքրքիր, բազմաշերտ ու բազմաբովանդակ բացահայտումներ է
ներկայացնում` ընդհանրացված գրական, պատմական, քաղաքական,
հոգևոր, աշխարհագրական, ազգագրական սուր հարցադրումներով և գեղագիտական հետաքրքիր անդրադարձներով: Դրանք շատ ու շատ կողմերով ուսանելի և գնահատելի են արցախահայության, Արցախի քաղաքական ճակատագրի լուսաբանման տեսանկյունից արդի ժամանակաշրջանի հայության ոգուն համահունչ են, լի քաղաքական հնչեղություն
ունեցող ազգային գաղափարաբանության հայեցակարգով:
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Месроп Тагиадян: Арцахские записки
(«Путешествие по Армении»)
Зинаида Балаян
Резюме

Ключевые слова: Арцах, литературa об Арцахе, Меликств Хамсы,
национальный, 18-19 вв, политические ориентации, потери и надежды,
«Путешествие по Армении»

Известный армянский писатель первой половины XIX века М. Тагиадян
оставил богатое литературное наследие. Среди произведений известного
автора есть одно, выделяющееся как затрагиваемыми в нем вопросами и
проблемами, так и идеологическим составляющим. Это произведение, относящееся к жанру путевых записок и состоящее из двух частей: «Путешествие по Армении» и «Путешествие по Персии».
Как и в других произведениях автора, в работе «Путешествие по
Армении» мы раскрываем для себя народно-просветительскую, литературную и журналистскую деятельность известного писателя, которая, в свою
очередь, оставляет значительный след в истории армянской культуры
20-30-ых годов XIX века.
Будучи хорошо знакомым с исторической жизнью Армении, ее политическим портретом, автор задался целью и посчитал необходимым заново
ознакомиться с родным краем, его разными уголками, проводя сравнения
между былым и настоящим. Пытался найти решения бытовым, моральным
и политическим требованиям народа, поддержать его интересы, поскольку
родина находилась в плачевном состоянии, под иностранным гнетом.
В основе книги «Путешествия по Армении» лежат путевые заметки
Тагиадяна, охватывающие 1819, 1821-1823 гг., впечатления, полученные от
путешествий. Значительная часть путешествий связана с Арцахом...
С интересным эпическим духом автор обращается к девственной,
нетронутой природе Арцаха, описанию глубоких ущелий и гор, указанию
исторических, топографических мест, монастырей, храмов, святилищ.
Описанию быта и традиций арцахских князей, героизма дворян Арцаха,
проявивших мужество и патриотизм во время первой и второй русскоперсидских войн, раскрывающих многогранную жизнь армян Арцаха,
оценивая ее с позиции ключевой идеологии национального строительства.
Таким образом, работа «Путешествия по Армении» поднимает очень
важные пласты, представляя наряду с описанием различных областей
Армении и население Арцаха того времени, и деятельность дворян, и
сложный и противоречивый характер исторического периода, объединив
все это в целостное описание Арцаха.
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Mesrop Taghiadyan: Artsakh Notes
(“Travel to Armenia”)
Summary

Zinaida Balayan

Key words: Artsakh, Artsakh literature, Khamsa Melikdoms, national,
political orientation, educational movement, 18-19th centuries, “Travel to
Armenia”

The famous Armenian writer of the first half of the XIX century
M. Taghiadyan left a rich literary heritage. Among the works of a famous
author there is one, which stands out issues and problems that are touched in it,
as well as the ideological component. This work is related to the genre of travel
notes and consists of two parts: “Travel to Armenia” and “Travel to Persia”.
As in other works of the author, in “Travel to Armenia”, we reveal for
ourselves the educational, literary and journalistic activities of the famous
writer, which, in turn, leaves a significant mark in the history of Armenian
culture of the 20s – 30s of the XIX century.
Being well acquainted with the historical life of Armenia, its political
portrait, the author set himself the goal and found it necessary to get acquainted
with the native land, its different corners, drawing comparisons between the
past and the present. He tried to find solutions to the everyday, moral and
political demands of the people, to support their interests, since their homeland
was in a poor condition, under foreign yoke.
The book “Travel to Armenia” is based on Tagiadyan’s travel notes,
covering 1819, 1821-1823, impressions from traveling. A significant part of
travel is connected with Artsakh...
The author refers to the virgin, untouched nature of Artsakh, the
description of deep gorges and mountains, the indication of historical,
topographical places, monasteries, temples, sanctuaries with an interesting epic
spirit. Description of the life and traditions of the Artsakh princes, the heroism
of the Artsakh nobles, who showed courage and patriotism during the first and
second Russian-Persian wars, revealing the many-sided life of the Armenians of
Artsakh, evaluating it from the standpoint of the key ideology of national
construction.
Thus, the work of “Travel to Armenia” raises very important layers,
presenting along with descriptions of various regions of Armenia and the
population of Artsakh of that time, the activities of the nobles, and the complex
and controversial nature of the historical period, combining all this into an
integral description of Artsakh.
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ՄԻԽԱՅԻԼ ԿՈՒԶՄԻՆԸ ԵՎ ՀԱՅ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Արծվի Բախչինյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ Միխայիլ Կուզմին, Վարդգես Սուրենյանց,
Ալեքսանդր Թամամշև, հայ պոեզիան ռուսերեն թարգմանությամբ,
Կարեն Միքայելյան, Եղիշե Չարենց
Հայ գրականագիտությունը հատկապես խորհրդային շրջանում բավական անդրադարձել է ռուս գրողների՝ Հայաստանի և հայ իրականության հետ ունեցած կապերին՝ անկախ նրանց գրաված տեղից ռուս գրականության մեջ։
Ցայժմ չհետազոտված են մնացել հայ իրականության հետ ռուս գրող
Միխայիլ Կուզմինի (1872–1936) ունեցած առնչությունները։ Պատճառը
խորհրդային իրականության մեջ նրա ոչ այնքան ընդունված լինելն էր,
այն էլ՝ ոչ թե գաղափարախոսական, այլ զուտ անձնական նախասիրությունների առումով (Կուզմինը բացահայտ միասեռական էր)։ Մինչդեռ
թե՛ իր ժամանակ, թե՛ նաև արժեքների վերարժևորման մեր ժամանակաշրջանում Կուզմինի անձը և ստեղծագործությունը գնահատվել և գնահատվում են որպես ռուս գրականության, մասնավորապես Արծաթե դարի ամենից ուշագրավ էջերից մեկը։ Բանաստեղծ, արձակագիր, թատերագիր, թարգմանիչ, քննադատ, նաև երգահան Կուզմինը պետերբուրգյան
բոհեմայի երգիչն էր, որը, գրական ասպարեզ իջնելով 1906 թվականին, 30
տարի ակտիվորեն ստեղծագործեց մինչև իր մահը՝ կյանքից հեռանալով
ճիշտ ժամանակին, այլապես միասեռականությունը մերժող խորհրդային
հասարակարգը նրան ևս խստագույնս կպատժեր մեկ տարի անց սկսված
ստալինյան զտումների ժամանակ։
Սույն հաղորդման մեջ ի մի ենք բերել Միխայիլ Կուզմինի՝ հայությանն առնչվող հեռու և մոտիկ ամենատարբեր իրողությունները։
Հայերի մասին Կուզմինը լսել է դեռ մանկուց, քանի որ նրա ընտանիքը գրողի ծննդավայր Յարոսլավլում բնակվել է Հայկական (այժմ՝ Վոլգյան) փողոցի թիվ 21 հասցեում։ Սակայն հայերի առաջին անգամ նա
հանդիպել է թերևս Պետերբուրգում հաստատվելուց հետո։ 1905-1907 թթ.
իր օրագրերում նա բազմիցս հիշել է իր հայ ծանոթներին և անծանոթ հայերի։ Այսպես, «…գնացի <….> մի կտոր հաց ուտելու «Վենայում», որտեղ

միանգամից ընկա Պիլսկիի, Կամենսկիի, Մանիչի ու ինչ-որ հայի
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գիրկը…. Պիլսկին քարշ տվեց շախմատի ակումբ՝ հրավիրելով գիշերել իր
մոտ՝ նա, ես, Կամենսկին, Մանիչը և հայը…. Հանկարծ իշխան (ավագ) Վիդբոլսկին, Նիկոլաձեն, Բլյումենտալ-Տամարինը, ինչ-որ հայեր գրական
երեկո կազմակերպեցին» 1։ Կամ՝ «Նևսկի փողոցում հանդիպումներ եղան՝
Վալենտինը, ինչ-որ երկարահասակ հայ» 2։ Կարելի է ենթադրել, որ այս
անանուն հայերը եղել են Պետերբուրգի միասեռական շրջանակներից։
Կուզմինի շրջապատից է եղել հայազգի մի բանաստեղծ՝ Ալեքսանդր
Արտեմի Թամամշևը (1888–1940), որը, ի տարբերություն այլ ռուսագիր
հայազգի բանաստեղծների, անծանոթ է մնում հայ իրականությանը։ Նա,
ինչպես նաև նրա ընտանիքի անդամները, երեք տասնյակից ավելի անգամ հիշատակվում են Կուզմինի օրագրերում, քանի որ Թամամշևը եղել է
Կուզմինի մորաքրոջ որդու՝ գրող Սերգեյ Աուսլենդերի (1886–1943) գիմնազիական ընկերը։ Ալեքսանդր Թամամշևը 1907-ին ընդունվել է համալսարան, հաջորդ ուսումնական տարվանից աշխատանքի անցել պուշկինյան սեմինարիայում: 1910-ականներին գրած նրա պատմական-գրական
աշխատությունները սակավաթիվ են, սակայն խիստ արժեքավոր, որոնցից մեջբերումներ են կատարվում մինչև այսօր։ Դրանք վերաբերում են
ռուս գրականությանը, մասնավորապես Պուշկինին։ Թամամշևը հրատարակել է նաև բանաստեղծական երկու ժողովածու։ 1922-ին մեկնել է իր
ծննդավայր Թիֆլիս, որտեղ էլ նրա հետքը կորել է։ Գրական հակումներ
են ունեցել նաև Ալեքսանդրի քույրերը՝ Նինա և Սոֆյա Թամամշևաները,
որոնք 1913-ին կազմել են «Առավոտյան աստղ» ժողովածուն, որ պարունակում է սիմվոլիստ բանաստեղծների գործեր։
Կուզմինն ու Թամամշևը ծանոթացել են 1906-ի սկզբին, քանի որ
հունվարի 2-ի օրագրային գրառման մեջ հիշատակել է, որ Սերյոժան իր
մոտ է եկել ընկերոջ՝ «հայկական տիպի մի բավական թմբլիկ պատանու»
հետ 3։ Ինչպես կարելի է դատել Կուզմինի օրագրից, նա հաճախ է հյուրընկալվել Թամամշևների տանը։ Այսպես. «երեկոյան… գնացինք Թա-

մամշևների մոտ, այնտեղ ավելի հարմարավետ է ու ավելի ազատ, քան
կարելի կլիներ սպասել» 4, «Թամամշևների մոտ Պիլսկին էր, իրենց մոտ

Михаил Кузмин, Дневник 1905, 1906, 1907, Предисловие, подготовка текста и
комментарии Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина, изд-во Ивана Лимбаха, СанктПетербург, 2000, стр. 393-394.
2 Նույն տեղում, էջ 396։
3 Նույն տեղում, էջ 96։
4 Նույն տեղում, էջ 129։
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հրավիրեցին ժամը 9-ին «թաթախվելու» հայկական ձևով։ Գնացինք տուն,
շատ ձանձրալի էր։ Նորից Թամամշևների մոտ, այնտեղ 5 հատ հայ կար
(там было штук 5 армян)…» 5 ։
Կուզմինի օրագրերում չորս անգամ հիշատակվում է Պետերբուրգում
բնակված հայ մեծանուն նկարիչ և թարգմանիչ Վարդգես Սուրենյանցը։
Նա հիշատակել է, որ նկարիչ Սուդեյկինը մի ուղևորությունից առաջ ողջ
երեկոն անցկացրել է Սուրենյանցի մոտ 6։ 1906-ի դեկտեմբերի 31-ի
գրառման մեջ նա նշել է, որ ընկերներով գնացել են «Սուրենյանցի մոտ,
որի ո՛չ տան համարը, ո՛չ ճշգրիտ հասցեն մենք չգիտեինք» 7։ Մի քանի օր
անց՝ 1907-ի հունվարի 2-ին, Կուզմինը հիշել է, որ «Փոքրիկ դերասանու-

հիները դիմակահանդես են կազմակերպում ամսի 7-ին Սուրենյանցի
մոտ» 8, իսկ չորս օր անց գրառման մեջ նշել, որ «Եկավ Սուրենյանցը,
ասաց, որ դիմակահանդես չի լինելու, բողոքեց ինտրիգներից, Մեյերխոլդից» 9։ Այս ժլատ տեղեկությունները պիտի որ Սուրենյանցի կենսագրու-

թյան վրա որոշ լույս սփռեն. այն, որ նա մտադիր է եղել սկսնակ դերասանուհիների համար իր մոտ (հավանաբար՝ արվեստանոցում) կազմակերպել դիմակահանդես, և որ թատրոնի հետ համագործակցող նկարիչը
դժգոհություններ է ունեցել ռուսական թատրոնի մեծ նորարար Վսևոլոդ
Մեյերխոլդից։ Սուրենյանցի անունը Կուզմինը հիշել է նաև հետագայում՝
դերասանուհի Վերա Կոմիսարժևսկայայի մասին գրած իր հոդվածում՝
որպես «Սիրո ողբերգությունը» ներկայացման ձևավորող նկարչի 10։
Հայերի մասին Կուզմինի հիշատակումների մեջ թերևս միայն մեկ
իրապես արժեքավոր նորություն կա։ 1907-ի մայիսի 3-ի գրառման մեջ նա
նշել է, որ «Ազատ տպագրություն» ընկերությունում «կար մի երիտասարդ
հայ Թամամշևներից, որը հրատարակում էր «Երիտասարդ Հայաստանը»» 11։ Օրագրի հրատարակիչները ծանոթագրության մեջ հղել են 1907
թվականի «Ռուս» պարբերականում տպագրված մի հայտարարություն,
ըստ որի՝ «Ազատ տպագրություն» ընկերությունը պատրաստվել է հրաՆույն տեղում, էջ 349։
Նույն տեղում, էջ 280-281։
7 Նույն տեղում, էջ 295։
8 Նույն տեղում, էջ 302։
9 Նույն տեղում, էջ 304։
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Михаил Алексеевич Кузмин, Проза и эссеистика, Том 3, Москва, Аграф, 1999,

стр. 421.
11
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տարակելու ծայրամասային գրականության ժողովածուներ. առաջինը լինելու են «Երիտասարդ Լեհաստանը»՝ Տրոպովսկու և «Երիտասարդ Հայաստանը»՝ Նիմրովդ Բելի խմբագրությամբ, ինչը, սակայն, չի կայացել 12։
Նիմրովդ Բել ծածկանվան ներքո հանդես եկածը, ըստ Կուզմինի, եղել է
Թամամշև գերդաստանի անդամ, սակայն հազիվ թե դա լիներ Ալեքսանդրը, որին Կուզմինը ճանաչում էր։ Այս վկայությունը արժեքավոր է այն
առումով, որ պատկերացում է տալիս Թամամշևների ազգային նկարագրի վերաբերյալ. նրանք չեն եղել թիֆլիսահայ ուծացած ընտանիքի անդամներ, այլ հետաքրքրվել են հայ գրականությամբ և մտադիր եղել ռուսերենով ներկայացնել ժամանակակից երիտասարդ գրողներին։
Ի դեպ, Կուզմինի օրագրերում քսանչորս անգամ հիշատակված է
նաև հայազգի իշխան, արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյա,
արվեստագետ և հավաքորդ Վլադիմիր Արգուտինսկի-Դոլգորուկին
(Արղության-Երկայնաբազուկ, 1874–1941)՝ այն նույն Արգուտինսկին, որը
ժամանակին մտերիմ է եղել ռուս մեծ կոմպոզիտոր Պյոտր Չայկովսկու,
նրա եղբայր Մոդեստի ու նրանց զարմիկ Վլադիմիր Դավիդովի հետ՝
նրանց հետ կազմելով միասեռական մտերմությամբ կապված նեղ շրջանակ՝ հայտնի «Չորրորդ սյուիտ» անունով։ Սակայն, ի տարբերություն
Թամամշևի, Կուզմինը իշխանի հայ լինելու հետ կապված որևիցե
ակնարկ չի արել թերևս վերջինիս ուծացած նկարագրի պատճառով։
1909 թվականին Միխայիլ Կուզմինը գրել է «Սըր Ջոն Ֆիրֆաքսի
ուղևորությունը Թուրքիա և ուրիշ հրաշալի երկրներ» վիպակը։ Այստեղ
հայկականի մի թռուցիկ հիշատակություն կա, թե ինչպես 6-րդ գլխում
հերոսը՝ Ժակը, Կոստանդնուպոլսում գիշերները վազվզում է քաղաքի
հունական և հայկական թաղամասերում 13։
1923-ին Կուզմինն այցելել է Թիֆլիս։ Այստեղ նա, անշուշտ, հանդիպումներ պիտի ունեցած լիներ տեղի հայ մտավորականների հետ, սակայն դրա հետքը տակավին չենք հայտնաբերել։ Միայն նրա ակնկալվող
գալուստի հայտարարությունն ենք գտել ժամանակի մամուլում: «Մոտ
օրերս Թիֆլիս է գալիս բանաստեղծ Մ. Կուզմինը»,– ազդարարել է թիֆլիսահայ «Կարմիր աստղ» թերթը 14։
Քննվող թեմային կարելի էր և չանդրադառնալ, եթե չլիներ Կուզմինի

Նույն տեղում, էջ 525-526։
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կողմից հայ պոեզիայի նմուշներ թարգմանելու փաստը, ինչպես նաև նրա
ծանոթությունը հայ գրող, թարգմանիչ Կարեն Միքայելյանի (1883–1942)
հետ։ Այդ թարգմանությունները Կուզմինը հավանաբար կատարել է Միքայելյանի առաջարկով։ Երևանի Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի՝ Միքայելյանի անձնական ֆոնդում պահվում են
Կուզմինի՝ նրան ուղղված երեք նամակները 15՝ գրված 1935–1936 թթ.,
որտեղ հիշատակվում են որոշակի թարգմանություններ, որոնք Կուզմինն
ուղարկել է Միքայելյանին։ Որքան մեզ հայտնի է, դրանք ցայժմ անտիպ
են, որոնք ներկայացնում ենք մեր վերծանությամբ և հայերեն թարգմանությամբ։
Առաջին նամակը Կուզմինը գրել է 1935 թվականի օգոստոսի 10-ին։
Многоуважаемый Карен Сергеевич,
Числа 13-14 я Вам вышлю спешным порядком все переводы, на
которых мы остановились. Мне кажется, вышло удачно.
Если Вы еще располагаете возможностью уплатить мне, не дожидаясь
расчета Academi’и, я Вам буду крайне признателен, так как теперь очень
нуждаюсь в деньгах. Пошлите их на мой счет телеграммой по адресу:
Ленинград Улица Рылеева д. 17 кв. 9 Михаилу Алексеевичу Кузмину, но
известите меня за несколько дней по адресу Детское Село, Московское
шоссе 7 9/11 Дом отдыха СНР мне же.
Вернусь я в город только 28 Августа и за деньгами пошлю
племянника. Забот же получать деньги очень хлопотно. Посылаю Вам
доверенность на получении денег из Academi’и. Пожалуйста, дотроньте
это, если возможно, скорее, и известите меня.
Уважающий Вас
М. Кузмин
10 Августа 1935

Մեծարգո Կարեն Սերգեյի,
Ամսի 13-14-ին ես Ձեզ շուտափույթ կուղարկեմ բոլոր թարգմանությունները, որոնց վրա մենք կանգ ենք առել։ Կարծում եմ՝ հաջող են
ստացվել։
Եթե Դուք դեռ հնարավորություն ունեք ինձ վճարելու՝ չսպասելով
15 Տե՛ս Երևանի Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան,
Կարեն Միքայելյանի ֆոնդ, թիվ 362-364։
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Ակադեմիայի հաշվարկին, ես Ձեզ չափազանց երախտապարտ կլինեմ,
քանի որ հիմա ծայրահեղ կարիք ունեմ դրամի։ Ուղարկեք այն իմ հաշվին
հեռագրով՝ Լենինգրադ, Ռիլեևի փողոց, տուն 17, բն. 9, Միխայիլ Ալեքսեյի
Կուզմինի հասցեին, սակայն ինձ լուր տվեք մի քանի օր առաջ հետևյալ
հասցեով՝ Դետսկոե Սելո, Մոսկովյան խճուղի 7 9/11, Գիտական աշխատողների սեկցիայի հանգստյան տուն, դարձյալ ինձ։
Ես քաղաք կվերադառնամ միայն օգոստոսի 28-ին և դրամի հետևից
կուղարկեմ զարմիկիս։ Դրամ ստանալու հոգսը շատ աշխատատար է։
Ուղարկում եմ Ձեզ Ակադեմիայից դրամ ստանալու լիազորագիրը։ Խնդրեմ,
զբաղվեք դրանով, եթե հնարավոր է, արագ և տեղյակ պահեք ինձ։
Ձեզ հարգող՝
Մ. Կուզմին
10 օգոստոս 1935
Կարեն Միքայելյանին ուղղված հաջորդ նամակը Կուզմինը գրել է
չորս օր անց։
Многоуважаемый Карен Сергеевич,
Посылаю Вам переводы, переписанные от руки. Если можно, пожалуйста вышлите мне деньги по адресу: Ленинград, ул. Рылеева д. 17 кв. 9 и
известите об этом Детское Село Московское шоссе 7 9/11 Дом отдыха Секции Научных Работников. Пожалуйста, сделайте это. Поэма Христу и стихи
Сюникского вышли по моему удачно, Терьян похуже. Всего хорошего.
М. Кузмин
14 Августа 1935.

Մեծարգո Կարեն Սերգեյի,
Ուղարկում եմ Ձեզ թարգմանությունները՝ ձեռքով արտագրված։ Եթե
հնարավոր է, խնդրում եմ՝ դրամն ինձ ուղարկեք հետևյալ հասցեով՝ Լենինգրադ, Ռիլեևի փողոց, տուն 17, բն. 9 հասցեին և այդ մասին տեղյակ
պահեք Դետսկոե Սելո, Մոսկովյան խճուղի 7 9/11, Գիտական աշխատողների սեկցիայի հանգստյան տուն։ Խնդրեմ արե՛ք դա։ Քրիստոսին նվիրված պոեմը և Սյունեցու բանաստեղծությունները, իմ կարծիքով, հաջող
են ստացվել, Տերյանը՝ ավելի վատ։ Ամենայն բարիք։
Մ. Կուզմին
14 օգոստոս 1935։
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Այսպիսով, սույն նամակից իմանում ենք, թե ինչ թարգմանությունների մասին էր խոսում Կուզմինն իր առաջին նամակում։ Բանաստեղծի
մահից չորս տարի անց՝ 1940 թվականին, Մոսկվայում լույս տեսած «Հայ
պոեզիայի ծաղկաքաղ. հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը» ռուսերեն ծավալուն անթոլոգիայում ընդգրկվել են Առաքել Սյունեցու
«Աղօթքը» 16 և Տերյանի «Վերադարձ» բանաստեղծությունը՝ Կուզմինի
թարգմանությամբ 17։ Նամակում հիշված է նաև Քրիստոսի մասին բանաստեղծություն. խոսքը կարող է վերաբերել Ներսես Շնորհալու «Յիսուս
որդի» պոեմին կամ մեկ այլ միջնադարյան բանաստեղծության, որը
ժամանակի թելադրանքով չէր կարող մուտք գործել անթոլոգիա։
Կուզմինի արխիվի հետազոտումը կարող է լույս սփռել այս հարցի վրա,
թե ինչ թարգմանության մասին կարող է լինել խոսքը։
Կուզմինի՝ Միքայելյանին գրած երրորդ և վերջին նամակը թվագրված է 1936-ի հունվարի 2-ին՝ մահից երկու ամիս առաջ։
Многоуважаемый Карен Сергеевич,
Простите, что я задержал немного с переводом «Погребения». Я весь
декабрь был болен.
При случае скажите в бухгалтерии, что они при заключении договора
пометили только количество строк первой партии материала (sic) (совсем
без Сиаманто). Когда будут считаться, дайте им точное количество переведенного мною.
Поздравляю Вас с наступлением нового года и остаюсь искренно
уважающий Вас
М. Кузмин
2 Января 1936
ул. Рылеева д. 17 кв. 9

Аракел Сюнеци, Молитва, Антология армянской поэзии с древнейших времен до наших дней, сост. С. С. Арутюнян, В. Я. Кирпотин, Москва, 1940, стр. 259261. Կուզմինի այս թարգմանության արտատպումը տե՛ս А. Сюнеци, Молитва,
Поэзия народов СССР IV- XVIII веков. Вступ. ст. и сост. Л. Арутюнова и В. Танеева,
Москва, 1972, էջ 306-309։
17 Ваан Терян, Возвращение, там же, стр. 548.
16
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Մեծարգո Կարեն Սերգեյի,
Ներեցեք, որ մի քիչ ուշացրի «Թաղումի» թարգմանությունը: Ողջ
դեկտեմբեր հիվանդ էի։
Եթե ստացվի, ասացեք հաշվապահությունում, որ նրանք պայմանագիրը կնքելիս նշել են միայն նյութի առաջին մասի տողերի քանակը
(առանց Սիամանթոյի)։ Երբ հաշվարկ անեն, տվեք նրանց իմ թարգմանածների ստույգ քանակը։
Շնորհավորում եմ Ձեզ Նոր տարվա գալստյան առթիվ և մնում եմ
Ձեզ չափազանց հարգող
Մ. Կուզմին
2 հունվարի 1936
Ռիլեևի փողոց, տուն 17, բն. 9
Այս նամակից էլ պարզվում է, որ Կուզմինը թարգմանել է «Թաղումը»
բանաստեղծություն։ Խոսքը, անշուշտ, Սիամանթոյի համանուն բանաստեղծության մասին է, որի անունը, ինչպես տեսանք, հիշված է նամակում։ Սակայն վերոհիշյալ ժողովածուում Կուզմինի թարգմանությամբ
Սիամանթոյի բանաստեղծություններ չկան։
Անշուշտ, Կուզմինը հայերենին չի տիրապետել, ուստիև այստեղ
զանց կառնենք տողացիներից նրա կատարած թարգմանությունների
արժևորումը։ Սակայն սոսկ պատկերացում տալու համար հայկական
բանաստեղծության կուզմինական մեկնաբանության վերաբերյալ՝ կբավարարվենք յուրաքանչյուր ստեղծագործության առաջին քառատողերի
մեջբերմամբ։
Սյունեցու բանաստեղծությունը, որ ռուսերեն վերնագրվել է
«Աղոթք», նրա հատընտիրում հանդես է բերված «Քերթուած ԾԲ» վերնագրի ներքո։

Ահա մեծ լեառն եւ ահագին,
Լուսաբորբոք ըստ Սինային,
Այր մի պայծառ ի գլուխ նորին,
Որպէս ըզլոյս բոլորովին 18։
Ինչպես առհասարակ ընդունված է ռուսական թարգմանական
ավանդույթի մեջ, թարգմանությունը բավական հեռացել է բնագրից, թեև
18 Առաքել Սիւնեցի եւ իր քերթուածները, ուսումնասիրութեամբ հրատարակեց
հ. Մ. Պոտուրեան, Վենետիկ, 1914, էջ 335։
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յուրաքանչյուր տան մեջ պահպանել է ամեն տան նույնահանգությունը.

Горы в цветах – волшебный цвет,
Как фимиам, цветов привет,
Так ярко льешь ты славы свет,
Белей тебя и снега нет 19.
Տերյանի բանաստեղծության թարգմանությունը թեև Կուզմինը համարել է «ավելի վատ», սակայն դարձյալ առաջին տների համեմատությամբ տեսնում ենք, որ իրականում ռուսերենը մոտ է հնչում բնագրին՝
դարձյալ պահպանելով հանգավորման եղանակը (տվյալ դեպքում՝ abba).

Մենության խավար զնդանից կրկին
Ես վերադարձա հզոր ու հպարտ,
Եվ ինձ ողջունեց աղմուկը զվարթ,
Ու նոր խնդությամբ այրեց իմ հոգին…
Из тюрьмы моей одиноких стен
Я, могуч и горд, к вам опять вернулся,
И навстречу мне добрый шум проснулся,
И средь радости я забыл свой плен 20.
Ինքը՝ Կուզմինը, ի տարբերություն ժամանակի ռուս նշանավոր բանաստեղծների, հայերեն գրեթե չի թարգմանվել։ Սակայն նրան թերևս
առաջինը թարգմանել է հայ պոեզիայի՝ ժամանակի թիվ մեկ անունը՝
Եղիշե Չարենցը։ Վերջինս բանաստեղծի մահվան տարում՝ 1936-ին,
թարգմանել է Կուզմինի «Ալեքսանդրիական երգերից» շարքի թիվ 5 բանաստեղծության սկիզբը։ Մինչ այժմ գրականագիտության մեջ սույն
խնդրին անդրադարձել է ամերիկացի հայագետ Ջեյմս Ռասելը, որը,
սակայն, իր սովորույթի համաձայն, երևույթը մեկնաբանել է իր նախընտրած դիտանկյունից։ Խոսելով Չարենցի «Լուսաստղ» բանաստեղծության
վրա Պուշկինի «Մարգարե» ստեղծագործության ազդեցության մասին՝ նա
նշել է. «Հատկանշական է նաև, որ Պուշկինի մարգարեական տեսիլքի

թեման ընդհանուր առմամբ ոգեշնչող ու նշանակալից էր մեկ այլ
մոդեռնիստ գրող Միխայիլ Կուզմինի համար (1872–1936), քանի որ
Չարենցը ռուսերենից թարգմանել է նաև նրա բանաստեղծություններից
19

Аракел Сюнеци, Молитва, стр. 259.
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Անդ, էջ 548։
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մեկի մի հատվածը: Եվ մի քանի նկատառումներով իսկապես կարևոր է,
որ հենց Կուզմինն է ընտրվել: Նախ, ինչպես նշել եմ, Չարենցը
բիսեքսուալ էր: Նրա հոմոէրոտիկ բանաստեղծությունները երևան են
գալիս նրա կյանքի վերջին շրջանում, երբ ինքը նաև առանց վարանման
դառնում էր դեպի անցյալ ու աստվածապաշտություն։ <….> Բանաստեղծությունը համահունչ է Չարենցի մտորումներին ու ցանկություններին,
այդ իսկ պատճառով հենց այդ գործն է ընտրել թարգմանության
համար» 21:
Առանց բացարձակացնելու Ռասելի դիտարկումը և այդուհանդերձ
չբացառելով այն` ներկայացնենք Կուզմինի ստեղծագործության քննվող
հատվածը և Չարենցի թարգմանությունը՝ զուտ վերջինիս թարգմանական
հարազատությունը գնահատելու նպատակով.

Три раза я его видел лицом к лицу.
В первый раз шел я по саду,
посланный за обедом товарищам,
и, чтобы сократить дорогу,
путь мимо окон дворцового крыла избрал я,
вдруг я услышал звуки струн,
и как я был высокого роста,
без труда увидел в широкое окно
его:
он сидел печально один,
перебирая тонкими пальцами струны лиры,
а белая собака
лежала у ног не ворча,
и только плеск водомета
мешался с музыкой.
Երեք անգամ եմ ես հանդիպել նրան երես-երեսի: –
Առաջին անգամը` գնում էի ես պարտեզի միջով,
Ընկերներիս համար ճաշի ուղարկված,
Եվ` որպեսզի կրճատեմ ճանապարհը`
Պալատի պատուհանների մոտով ուղևորվեցի ես:
21

Yeghishe Charents, Poet of Revolution, ed. by Marv Nichanian, Mazda Publishers,

2003, p. 196-197.
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Հանկարծ ես լսեցի լարերի ձայն,
Եվ քանի որ բարձրահասակ էի,
Հեշտությամբ տեսա լայն պատուհանի միջով
Նրան. –
Նա նստած էր տրտում, միայնակ,
Քաշելով բարակ մատներով լարերը քնարի,
Իսկ սպիտակ շունը
Պառկած էր ոտքերի մոտ անտրտունջ,
Եվ միայն ջրացայտքի քչքչոցն էր
Ձուլվում նվագին 22:
Հայտնի չէ, թե ինչու է միայն այս հատվածը թարգմանել Չարենցը,
արդյո՞ք եղել է ամբողջական թարգմանություն, որը չի պահպանվել…
Չենք բացառում, որ թերևս այսքանով չեն սահմանափակվում Միխայիլ Կուզմինի` հայ իրականության հետ եղած առնչությունները։ Հետագա պրպտումները, հատկապես ծանոթությունը Կուզմինի անձնական
դիվանին, հնարավոր է, ի հայտ բերեն նոր, հետաքրքրաշարժ ուրիշ
առնչություններ ևս…

22 Եղիշե Չարենց, Անտիպ և չհավաքված երկեր, բնագիրը պատրաստեց և
ծանոթագրեց Անահիտ Չարենցը, Երևան, 1983, էջ 407։
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Михаил Кузмин и армянская действительность
Резюме

Арцви Бахчинян

Ключевые слова: Михаил Кузмин, Вардгес Суренянц, Александр
Тамамшев, перевод армянской поэзии на русский язык, Карен Микаелян,
Егише Чаренц
Выдающийся русский поэт и переводчик Михаил Кузмин (1872-1936)
имел разные связи с армянской действительностью. В своем «Дневнике
1905, 1906, 1907» он упомянул несколько армян, среди которых художник
Вардгес Суренянц и поэт Александр Тамамшев. Он был вовлечен в созданиe «Антологии армянской поэзии» на русском, в которую вошли его переводы армянских поэтов Аракела Сюнеци и Ваана Теряна. Эту работу он
координировал с армянским писателем Кареном Микаеляном, которому
он написал три коротких письма, впервые публикуемые в данной статье. В
тот же период отрывок из одного стихотворения из цикла «Александрийские песни» Кузмина был переведен выдающимся армянским поэтом
Егише Чаренцом.

Mikhail Kuzmin and the Armenian Reality
Summary

Artsvi Bakhchinyan

Key words: Mikhail Kuzmin, Vardges Surenyants, Alexander Tamamshev,
translation of Armenian poetry into Russian, Karen Mikayelyan, Yeghishe
Charents

Eminent Russian poet and translator Mikhail Kuzmin (1872-1936) has had
different connections with the Armenian reality. In his “Diaries of 1905, 1906,
1907” he mentioned several Armenians, among them artist Vardges Surenyants
and poet Alexander Tamamshev. He was also engaged in the translation of
works of the “Anthology of Armenian Poetry” where his translations of
Armenian poets Arakel Syunetsi and Vahan Teryan are included. This work he
coordinated with Armenian writer Karen Mikayelyan, to whom he has written
three short letters that have been published in current article for the first time.
In the same period, an excerpt from Kuzmin’s poems from his “Alexandrian
Songs” series has been translated by eminent Armenian poet Yeghishe
Charents.
102

ԳՐԻԳՈՐԻՍ ԱՂԹԱՄԱՐՑՈՒՆ ՎԵՐԱԳՐՎԱԾ ՏԱՂԵՐԸ
Հենրիկ Բախչինյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ Գրիգորիս Աղթամարցի, հայոց միջնադար,
բանաստեղծություն, սիրային քնարերգություն, Գրիգոր Րաբունի, բանաստեղծությունների տարբերակներ

Գրիգորիս Աղթամարցուն վերագրված են մի շարք տաղեր: Դրանց մի
մասի պատկանելությունը Աղթամարցու գրչին մերժելի է, մի քանիսինը՝
խիստ երկբայելի 1: Սակայն վերագրվածներից երեքը հավանական է, որ
հեղինակել է Աղթամարցին 2:
Ձեռագրերում առկա են տարբեր հեղինակների «Այբէն մինչեւ ի Քէն»
սկսվածքով և հայկական այբուբենը հոդող բազմաթիվ տաղեր: Իսկ
«Այբէն մինչեւ ի Քէն քենէ գանգատիմ ես» սկսվածքով հայտնի են երեք
տաղեր: Դրանք և «Այբէն մինչեւ ի Քէն գովեմ քանի յիմ լեզուէն» սկսվածքով մի տաղ Մկրտիչ Պոտուրյանը դասել է Աղթամարցուն վերագրելի
ստեղծագործությունների շարքին: Սակայն դրանցից միայն մեկը, որոշ
վերապահությամբ, կարելի է համարել Աղթամարցունը: Դա այն տաղն է,
որի երրորդ տողում հիշատակված է Գրիգոր մեծ Րաբունին:
Հայտնի է, որ Աղթամարցին իր ուսուցիչ Գրիգոր Րաբունի Չորթան
Արճիշեցուն ձոնել է երեք տաղեր: Հիշյալ տաղը Ներսես Ակինյանը
երկբայորեն վերագրել է Աղթամարցուն, բայց այն զետեղել է նրա «հարազատ տաղերու շարքին» 3: Ակինյանին ծանոթ ձեռագիր Տաղարաններից
մեկում տաղն ունի «Ի Գրիգոր բանէ աշակերտէ ասացեալ» խորագիրը:
Ըստ Ակինյանի՝ Պոտուրյանը (նաև Հակոբոս Տաշյանը) այդ տաղն Աղթամարցուն է վերագրել՝ «հաւանօրէն «Գրիգոր մեծ Րաբունին» Գրիգորիսի
ուսուցիչը համարելով... Տաղս ըստ բովանդակութեան ճշդիւ կը պատշաճի Գրիգորիս Աղթամարցւոյ, անով որ իր ուսուցիչն էր «Գրիգոր մեծ ՐաՏե՛ս Ն. Ակինեան, Գրիգորիս Ա կաթողիկոս Աղթամարի, Կեանքն եւ քերթուածները, Վիեննա, 1958, էջ ճժը-ճժթ, ճիբ-ճլ, Գրիգորիս Աղթամարցի. XVI դ.,
ուսումնասիրություն, քննական բնագրեր և ծանոթագրություններ Մայիս Ավդալբեգյանի, Երևան, 1963, էջ 305-308:
2 Ընդգրկել ենք մեր «Գրիգորիս Աղթամարցու բանաստեղծական ժառանգությունը» աշխատության «Երկբայելի տաղեր» բաժնում: Տաղերից մեջբերումները
կատարված են այստեղից:
3 Տե՛ս Ն. Ակինեան, Գրիգորիս Ա կաթողիկոս Աղթամարի, էջ 38-39, ճժզ-ճժէ:
1
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բունի», որուն հանդէպ ունէր ան յարգանք եւ երախտագիտական զգացումներ. բայց թէ այն իղձերն ու գովութիւնները, զորոնք կ’արտայայտէ
տաղասացը, Գրիգորիս Աղթամարցւո՞յ գրչէն են, չենք գտներ որ եւ է յատկանիշ՝ ինչպէս ապացուցելու, նոյնպէս հերքելու: Անտոնեանց Թ. 124 Տաղարանի վկայութիւնը, թէ աշակերտը «Գրիգոր» կը կոչուէր եւ ոչ «Գրիգորիս», շատ աննպաստ է Աղթամարցւոյ համար» 4:
Ակինյանից հետո, որը տաղը հրատարակել էր մեկ ձեռագրի և մեկ
տպագրի համեմատությամբ, Մայիս Ավդալբեգյանը Մաշտոցյան Մատենադարանի երկու ձեռագրի հիման վրա հրատարակել է մի նոր բնագիր՝
կից զետեղելով Ակինյանի կազմած բնագիրը՝ որպես տարբերակ 5: Ավդալբեգյանի օգտագործած ձեռագրերից մեկի խորագրում որպես տաղի հեղինակ նշված է «Ի Սիւնաց տէր Առաքելէ»: Տաղը համեմատելով Աղթամարցու ստեղծագործությունների հետ՝ Ավդալբեգյանն ասել է, թե այստեղ
«որոշակի հիշված է Գրիգոր Րաբունու անունը, իսկ հայտնի է արդեն, որ
Գրիգոր Րաբունին եղել է Գրիգորիս Աղթամարցու հոգևոր հայրը և
ուսուցիչը... Ձեռագրերից մեկում «Ի Սիւնաց տէր Առաքելէ» վերնագիրը,
մեր կարծիքով, նույնպես շփոթության հետևանք է: Այն բխում է Առաքել
Սյունեցու տաղերի նմանությունից: Ինչ վերաբերում է Ն. Ակինյանի
բերած Անտոնյան Տաղարանի «Ի Գրիգոր բանէ աշակերտէ ասացեալ»
խորագրին, ապա միանգամայն պարզորեն այդ աղճատված է. Գրիչը,
տաղում տեսնելով Գրիգոր Րաբունու անունը և բովանդակությունից
հասկանալով, որ դա ուսուցչին ուղղված աշակերտի խոսքն է, աղճատ
գրաբարով վերնագրել է՝ «Ի Գրիգոր (Րա)բունէ աշակերտէ ասացեալ», որ
գրչության սղումների հետևանքով կարող էր հասնել նշված վիճակին» 6:
Շատ սրամիտ բացատրություն է: Այդուհանդերձ, դրանով չի հարթվում
Ակինյանին տարակուսանք պատճառած Գրիգոր և Գրիգորիս անվանաձևերի տարբերությունը: Չբացառելով, որ խնդրո առարկա տաղի հեղինակը կարող է լինել Աղթամարցին, չենք բացառում նաև, որ հեղինակը
կարող է լինել Առաքել Սյունեցին: Նկատի ունենք ոչ միայն վերը հիշված
խորագիրը, այլև այն, որ Սյունեցին ստեղծել է «Այբէն մինչեւ ի Քէն» սկսվածքով տաղեր, նաև այն, որ նրա ուսուցիչը ևս կոչվել է Գրիգոր Րաբունի,
որ մեծն Տաթևացին է:
Նկատի ունենալով այդ տաղի որոշ բովանդակային մերձությունը

4

Նույն տեղում:

5

Գրիգորիս Աղթամարցի. XVI դ., էջ 157-161:

6

Նույն տեղում, էջ 307-308:
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Աղթամարցու՝ ուսուցչին նվիրված տաղերին՝ մենք ավելի հակված ենք
այն համարելու վերջինիս ստեղծագործությունը:
«Գանգատ մ’առնեմ սիրով քեզ, թէ միտ դնես ու լսես». ասել է Աղթամարցին ուսուցչին նվիրված տաղերից մեկի սկզբում: Երկբայելի տաղի
հեղինակն էլ, դիմելով Գրիգոր մեծ Րաբունուն, ասում է.

Այբէն մինչեւ ի Քէն քենէ գանգտիմ ես,
բաներս ես ո՞ւմ ասեմ, երբ դու լըսել չես:
Այս և «Գանգատ մ’առնեմ սիրով քեզ» սկսվածքով տաղն ունեն նաև
այլ համեմատելի տեղիներ: Ընդսմին, երկու տաղերում էլ գործում է նույն
հանգը, և տողավերջերին հաճախ կրկնվում է ես դերանունը: Ասենք նաև,
որ երկբայելի տաղը հյուսված է Աղթամարցու նախասիրած տասնմեկվանկանի չափով և հայկական այբուբենը հոդող բանակապով: Այստեղ
ևս անկեղծ ու սրտառուչ է հեղինակի գանգատը, որ երբեմն արտահայտվում է տպավորիչ համեմատություններով: Ահա դրանցից մեկը.

Ի քեզ եկի ծարաւ՝ թէ արբուցանես,
լուկ զջուրըդ թաքուցեր, թէ պապակիմ ես...
Սրան համահունչ են Աղթամարցու հետևյալ տողերը՝ ուղղված իր
ուսուցչին. «Է՜ դու մշտաբուղխ աղբիւր, արբենան արարածք ի քէն»,
«պասքեալ ծարաւիմ հոգով»:
Երկբայելի տաղի հեղինակն ուսուցչին ասում է. «Դրախտին ծառոյն
նման ծաղկեալ ես»: Աղթամարցին էլ իր ուսուցչին գրեթե նույն կերպ է
ներբողել. «Դրա՜խտ՝ վայելուչ ծառօք», «Դրախտ ես ծաղկածաւալ»:
Հայտնի է, որ ճգնակենցաղ Գրիգոր Րաբունին աշխարհիկ տաղերի
պատճառով երես էր թեքել իր սանից, և Աղթամարցին էլ ընդունել է իր
«մեղքը»՝ արդարանալով, թե գայթակղվել էր բանսարկու-սատանայից:
Երկբայելի տաղում, եթե Աղթամարցին է հեղինակը, նա փորձում է ցույց
տալ իր անմեղությունը՝ ասելով.

Դուն ա՛ռ ու քըննէ՛ զիմ գանգատս ու տե՛ս...
Եթե բան մի ղալատ ի գիրս գըտանես,
ըստ քո սուրբ խորհըրդոյդ, դու զինքըն ջընջես:
Ապա ավելացրել է.
Թէպէտ եւ կարդացող անուն ունիմ ես,
ժամուս միտքս է մոլար, ինձ մեղ չի դընես:
Առհասարակ, այս տաղը հյուսված է ջերմ հուզականությամբ ու գեղեցիկ պատկերներով: Ահա մի հատված ուսուցչի գովերգից.

Խոնաւ հաւու նըման անտուն գիտեմ զքեզ,
105

ծիծեռնեկի նըման լուկ բուն կու շինես,
կանաչ դաշտիդ նըման պայծառացեալ ես...
Սիրամարգի նըման սաւառնացեալ ես,
վարդի թըփի նըման աթլաս հագեր ես,
տունկ ես դու խընկենոյ, հոտով անուշ ես...
Բերենք նաև բանաստեղծի գանգատն ու անձնական ծանր հոգեվիճակն արտահայտող հետևյալ հուզառատ տողերը.

Ձայնիւ աղաչեցի, թէ՝ այրեցայ ես,
ղօղեալ յինէն՝ թաքեար, թէ մեռանիմ ես:
Ճըրագ անշիջելի ի վառ էի ես,
մուծեր ընդ գըրուանաւ, թէ շիջանիմ ես:

Յորդոր գետոց նըման անհուն գնացի ես,
նաւաբեկի նըման ընկըղմեցեր զիս...
Այս տաղն ամենայն հավանականությամբ պատկանում է և ըստ
ամենայնի արժանի է Գրիգորիս Աղթամարցու գրչին:
***
Աղթամարցուն վերագրված է նաև «Տաղ ի վերայ այգւոյ» խորագրով և
«Յամէն առաւօտ եւ լոյս» սկսվածքով տաղը: Ձեռագրերում այն անանուն
է: Առաջին անգամ այդ տաղը, առանց լուրջ հիմքի, Աղթամարցու ստեղծագործությունն է համարել Նիկողայոս Մառը 7: Կասկածելի է նաև Խաչատուր Լևոնյանի այն վկայությունը, թե իրեն հայտնի մի ձեռագրում տաղը խորագրված է եղել՝ «Ասացեալ է ի Գրիգորէ Աղթամարցւոյ» 8:
Այս տաղը ստեղծված է Եսայիի մարգարեության մի դրվագի հիման
վրա (Ե, 1-7): Հայ բանաստեղծի՝ այդ դրվագի ինքնատիպ մշակման բուն
բնագիրը չի պահպանվել: Այն, լայնորեն տարածվելով, բազմիցս խմբագրվել է և հասել մեզ մի շարք տարբերակներով, որոնք միմյանցից զգալիորեն տարբեր են 9:
Այս կապակցությամբ տե՛ս Ն. Ակինեան, Գրիգորիս Ա կաթողիկոս Աղթամարի, էջ ճէ-ճը, Գրիգորիս Աղթամարցի. XVI դ., էջ 312:
8 Այս կապակցությամբ տե՛ս Ն. Ակինեան, Գրիգորիս Ա կաթողիկոս Աղթամարի, էջ ճը, Գրիգորիս Աղթամարցի. XVI դ., էջ 321-324:
9 Տաղի գրչագրերի և հրատարակությունների վերաբերյալ տե՛ս Ն. Ակինեան,
Գրիգորիս Ա կաթողիկոս Աղթամարի, էջ ճժբ-ճժզ, Գրիգորիս Աղթամարցի. XVI դ.,
էջ 304:
7
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Ձեռագիր և տպագիր աղբյուրներից տաղի տասը տարբերակներ՝
որպես միջնադարյան ժողովրդական երգերի մի փունջ, հրատարակել է
Ասատուր Մնացականյանը 10: Մանրամասն փաստարկումներով Մ. Ավդալբեգյանը ցույց է տվել, որ խնդրո առարկա տաղը ժողովրդական երգ
չէ, այլ հեղինակային ստեղծագործություն 11: Ճիշտ է նկատել Ակինյանը,
որ «Տաղ մը, որ եօթնապատիկ խմբագրութեան կ’ենթարկուի, բնականաբար, պիտի կորսցնէր տաղասացին անունը» 12:
Տաղի լեզվաոճական ու պատկերային համակարգի քննությամբ
Մ. Ավդալբեգյանը փորձել է նաև ցույց տալ նրա հարազատությունը Աղթամարցու ստեղծագործությանը՝ գտնելով, որ տաղի հավանական
հեղինակը Գրիգորիս Աղթամարցին է 13: Չկարողանալով եղած տարբերակների համեմատությամբ կազմել մեկ միասնական քննական բնագիր
(ինչը, հիրավի, անհնարին է)՝ Մ. Ավդալբեգյանը հրատարակել է տաղի
տասնմեկ տարբերակներ 14:
Մենք տաղի դեռևս անհայտ սկզբնօրինակը վերապահորեն համարում ենք Աղթամարցու ստեղծագործությունը՝ նախընտրելով հինգ գրչագրերի և երեք տպագիր օրինակների համեմատությամբ Մ. Ավդալբեգյանի
կազմած առաջին տարբերակը:
Աղթամարցուն վերագրված այս տաղը ևս բարձրարժեք ստեղծագործություն է: Ունի այլաբանական բովանդակություն: Եթե Վարդի և Սոխակի այլաբանությամբ Աղթամարցու գրած տաղերում այգին փոխաբերում է սերը, առանց որի սիրահարի համար կյանք չկա, ապա այստեղ
պատկերվող այգին այլաբերում է առհասարակ երկրային կյանքը: Մարդը
տքնանքով մշակում է այդ այգին, ցանկապատում է, աղբյուր ու ավազան
շինում, մրգատու ծառեր ու խաղողի որթ տնկում, տներ կառուցում, և այդ
ամենը դեռ չվայելած՝ գալիս է հրավիրակ-մահը՝ բլբուլ-սոխակի կամ հոգեառ Գաբրիել հրեշտակի տեսքով, և ստիպում է մարդ-այգեպանին անվերադարձ դուրս գալ այգուց: Ընդդիմանում է մարդը՝ ասելով.

Ինչպէ՞ս ելնեմ ի յայգւոյս,
գէմ չար փուշ կայ պատերոյս:
Տե՛ս Ա. Մնացականյան, Հայկական միջնադարյան ժողովրդական երգեր, էջ
409-442:
11 Տե՛ս Գրիգորիս Աղթամարցի. XVI դ., էջ 312-318:
12 Ն. Ակինեան, Գրիգորիս Ա կաթողիկոս Աղթամարի, էջ ճժզ:
13 Տե՛ս Գրիգորիս Աղթամարցի. XVI դ., էջ 318-324, Ն. Ակինեան, Գրիգորիս Ա
կաթողիկոս Աղթամարի, էջ ճթ:
14 Տե՛ս Գրիգորիս Աղթամարցի. XVI դ., էջ 254-283:
10
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Ջուր եմ բերեր լեռներոյս,
աղբիւր եմ շիներ յայգւոյս,
դեռ չեմ խըմեր ի ջըրոյս.
կ’ասեն, թ’ «Արե՛կ ե՛լ յայգւոյս»:
Հատկանշական է, որ իր մի տաղում Աղթամարցին, անդրադառնալով նաև կյանքի վաղանցիկության ու մահվան թեմային, անձնավորել է
մահն իբրև հրավիրակի՝ ասելով. «յէգուց հրաւիրակն գայ եւ ասէ քեզ՝
«Աստի գնա՛»:
Մահվան դեմ անզոր է մարդը, որ ստիպված է թողնել արյուն-քրտինքով մշակած իր այգին՝ աշխարհը, երկրային կյանքը, ուստիև ողբում է նա
իր կորուստը, որ իր գոյությունն է.

Խաւրաւ աչերս ի լալոյս,
աւա՜ղ իմ կարճ արեւուս...
Առին զհոգիս ի մարմնոյս,
հանեցին զիս յիմ այգւոյս:
Այս տաղում, ինչպես գրում է Մ. Ավդալբեգյանը, «արտահայտված է
քրիստոնեական հավատով ու բարոյականությամբ սնված անհատի և՛
սերը կյանքի նկատմամբ, և՛ սիրո անհագուրդ ծարավը, և՛ ափսոսանքը
գեղեցիկը թողնելու համար, և՛, միաժամանակ, հավատն ու երկյուղը հանդերձյալ կյանքի հանդեպ: Բայց միջնադարյան մտայնությամբ ներծծված
այս բարդ զգացումը բանաստեղծ Աղթամարցու գրչի տակ վեր է ածվել
կյանքի գովերգի և իր տրամադրությամբ հաստատել է կյանքը, կամա թե
ակամա հակադրվելով երկնայինի գերադասության ու հանդերձյալ կյանքի գաղափարին» 15:
Անկախ այն բանից, թե խնդրո առարկա երկբայելի տաղի հեղինակն
Աղթամարցին է, թե ոչ, ասվածը ճիշտ է առհասարակ նրա ստեղծագործության ոգու և գաղափարական բովանդակության վերաբերյալ:
***
Աղթամարցուն վերագրվել է նաև «Գարունն է բացւեր, վարդն ի պաղչանին» սկսվածքով սիրային տաղը: Որոշ ձեռագրերում և հրատարակություններում վերագրված է նաև մի շարք այլ հեղինակների՝ Հակոբ Նետրարենց Արծկեացի, Հակոբ Սսեցի, Պաղտասար Դպիր, աշուղ Շիրին: Քանի որ
տաղն արդեն տպագրված է 1568 թվականին Կ. Պոլսում լույս տեսած
Տաղարանում (էջ 20-22), ուստիև, ինչպես նկատել է Ակինյանը, բացառվում
15

Գրիգորիս Աղթամարցի. XVI դ., էջ 97:
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է ավելի ուշ հանդես եկած Հակոբ Սսեցու, Պաղտասար Դպրի և աշուղ
Շիրինի՝ այդ գործի հեղինակ լինելը: Մնում են Հակոբ Նետրարենց Արծկեացին և Գրիգորիս Աղթամարցին: Պոտուրյանը, որոշ փաստարկումներով, հավանական է համարել «ընծայելու զայս Գրիգոր Աղթամարցւոյ» 16:
Նրանից առաջ արդեն Կարապետ Կոստանյանն այդ տաղը ընդգրկել էր իր
կազմած «Նոր ժողովածու»-ի Բ պրակում (Թիֆլիս, 1892, էջ 16):
Ըստ Ակինյանի՝ խնդրո առարկա տաղի հեղինակը Հակոբ Նետրարենց Արծկեացին է, իսկ «Գրիգորիս Աղթամարցի նոր խմբագրութեան ենթարկած է Յակոբ Արծկէցւոյ տաղը» 17: Ուստիև ինչպես նախորդ, այնպես
էլ այս տաղը Ակինյանը չի ընդգրկել իր կազմած ժողովածուի մեջ:
Ավդալբեգյանի կարծիքով՝ տաղի հեղինակն Աղթամարցին է, իսկ
Հակոբ Նետրարենց Արծկեացին «նրա երգողն ու թերևս եղանակողն է»:
Վերջին ենթադրությունն անընդունելի է, քանի որ Հակոբ Նետրարենց
Արծկեացին ոչ թե Աղթամարցու ժամանակակիցն էր, ինչպես կարծել է
Ավդալբեգյանը, այլ ապրել ու գործել է ավելի վաղ՝ 15-րդ դարի երկրորդ
կեսին 18:
Իր կազմած հատորում Ավդալբեգյանն ընդգրկել է տաղի իրեն հայտնի հինգ տարբերակներ 19:
Մենք այս տաղի նույնպես անհայտ սկզբնօրինակը, առավել մեծ վերապահությամբ, համարում ենք Աղթամարցու ստեղծագործությունը և
այս անգամ ևս նախընտրել ենք տասներկու գրչագրերի համեմատությամբ Մ. Ավդալբեգյանի կազմած առաջին տարբերակը:
Աղթամարցուն վերագրված այս տաղը միջնադարյան հայ սիրերգության գեղեցիկ նմուշներից է: Բերենք մի հատված.

Է՜ շամս ու ղամար, ա՜ստղ առաւօտին,
պայծառ արեգա՜կըն՝ լուսով ի լին,
լալ ակն ու գոհար ես դու մեծագին,
ծիրանի ծաղի՜կ՝ գոյն մանուշակին:
Գինով եմ, գինով, ցորեկս՝ արեւով,
գինով եմ, գինով, գիշերս՝ երազով:

«Բազմավէպ», 1905, թիվ 11, էջ 497:
Գրիգորիս Աղթամարցի. XVI դ., էջ ճիբ:
18 Տե՛ս «ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ». Գ, կազմեց Լ. Խաչիկյան, Երևան, 1967, էջ 175-176:
19 Տե՛ս Գրիգորիս Աղթամարցի. XVI դ., էջ 238-253:
16
17
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Դու՝ նըշդարենի, ծաղի՜կ շուշանին,
դու՝ կանաչ բըրքայ ի մէջ շուկային.
քաղաքըն Խաթայ ու Չինումաչին,
Խորասան բոլոր չէ՛ քո տեսոյդ գին:
Գինով եմ, գինով, ցորեկս՝ արեւով,
գինով եմ, գինով, գիշերս՝ երազով:
Աբեղյանը, Կոստանյանի հրատարակության միջոցով ծանոթանալով
թե՛ այս և թե՛ նախորդ տաղին՝ իբրև Աղթամարցու ստեղծագործությունների, այս սիրերգի վերաբերյալ գրել է, թե Աղթամարցին «իր արբեցման
ու երազանքի առարկան երգում է մի «բեղուն խանդով, գույների
հարստությամբ և թարմությամբ», որոնց մեջ շատ բան, հարկավ, նախորդ
բանաստեղծներից, ուրեմն և «Երգ երգոց»-ից է առած իբրև սովորական
ձևեր, բայց իր անկեղծ ավյունով այնպիսի գեղ ու փայլ տված նրանց, որ
շլացնում է ընթերցողներին» 20:
Այս սիրերգի որոշ տողեր համեմատելի են Աղթամարցու տաղերում
առկա պատկերներին, ինչը, անշուշտ, ապացույց չէ, թե այն պատկանում
է մեր այս բանաստեղծին: Մենք նաև հակված ենք տաղը համարելու ավելի վաղ շրջանի գործ...
Այսպիսով, Գրիգորիս Աղթամարցուն վերագրված երեք տաղերից
առաջինը («Այբէն մինչեւ ի Քէն») ամենայն հավանականությամբ նրա
ստեղծագործությունն է: Որոշ վերապահությամբ, այդպիսին ենք համարում երկրորդ տաղը («Յամէն առաւօտ եւ լոյս»): Մինչդեռ երրորդի («Գարունն է բացւեր, վարդն ի պաղչանին»)՝ Աղթամարցու գրչին պատկանելը
համարում ենք խիստ երկբայելի:

20

Մանուկ Աբեղյան, Երկեր, հտ. Դ, Երևան, 1970, էջ 492-493:
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Стихи приписанные Григорису Ахтамарци
Генрик Бахчинян
Резюме

Ключевые слова: Григорис Ахтамарци, армянское средневековье,
поэзия, любовная лирика, Григор Рабуни, варианты стихотворений
Великому армянскому поэту 16-го века Григорису Ахтамарци приписан ряд стихотворений. Однако некоторыe приписания неприемлемы, а
некоторые – чрезвычайно сомнительны. Тем не менее, в той или иной
степени вероятно, что три из приписанных Ахтамарци стихотворений на
самом деле созданы им.
Одно из стихотворений посвящено «великому Григору Рабуни». Так
называли также учителя Ахтамарци - Григора Рабуни Арчишеци, которому
поэт посвятил несколько од. Исследование показывает, что стихотворение
приписанное Григорису Ахтамарци, по форме и содержанию, имеет определенное родство с этимы одамы. Поэтому, по всей вероятности, оно
может принадлежать перу Григориса Ахтамарци.
Второе стихотворение приписанное Ахтамарци изображает сад, символизирующий земную жизнь. Это высокоценное стихотворение было
широко распространено в средние века. В своей основе это самобытное
произведение также имеет некоторую стилистическую схожесть со стихами Ахтамарци и сходство по содержанию, что послужило основой
некоторой оговоркой считать автором произведения Ахтамарци.
Третье стихотворение приписанный Ахтамарци – прекрасная любовная песня, которая приписана также и другим авторам. Правда, некоторые
строки этого произведения сопоставимы с образами из песен Ахтамарци,
однако это недостаточное доказательство того, что оно принадлежит его
перу. Стихотворение может быть произведением более ранней эпохи,
поэтому его с еще большей оговоркой надо рассматривать как сочинение
Ахтамарци.
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Poems Attributed to Grigoris Akhtamartsi
Henrik Bakhchinyan
Summary

Key words: Grigoris Akhtamartsi, Armenian Middle Ages, poetry, love
lyrics, Grigor Rabuni, versions of poems
A number of poems have been attributed to the great 16th century
Armenian poet Grigoris Akhtamartsi. However, some attributions are
unacceptable, and some are extremely doubtful. Nevertheless, in one degree or
another it is likely that three of the poems attributed to Akhtamartsi are in fact
produced by him.
One of the poems is dedicated to the “great Grigor Rabuni.” Akhtamartsi’s
teacher was also called like that – Grigor Rabuni Arjishetsi, to whom the poet
devoted several odes. The study shows that the poem attributed to Grigoris
Akhtamartsi, in form and content, has a certain relationship with these odes.
Therefore, in all likelihood, it may belong to the pen of Grigoris Akhtamartsi.
The second poem attributed to Akhtamartsi depicts a garden, symbolizing
the earthly life. This highly valuable poem was widespread in the Middle Ages.
At its core, this original work also has some stylistic similarities with the verses
of Akhtamartsi and likeness in content, giving us right to consider Akhtamartsi
the author of the work with some reservation.
The third poem attributed to Akhtamartsi is a beautiful love song, which is
also attributed to other authors. True, some lines of this work are comparable to
the images from Akhtamartsi’s songs, however this is insufficient evidence that
it belongs to him. The poem can be a work of an earlier era, so it should be
considered with an even greater reservation as Akhtamartsi’s composition.
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ՀԱՅԴՈՒԿԻ ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԸ
(ԸՍՏ ԽԱՉԻԿ ԴԱՇՏԵՆՑԻ «ՌԱՆՉՊԱՐՆԵՐԻ ԿԱՆՉԸ» ՎԻՊԱՍՔԻ)
Սիրուն Բաղդասարյան
(Արցախ)
Հանգուցային բառեր՝ Դաշտենց, հայդուկ, ազատագրական պայքար,
հայրենասեր, հերոս, բռնատիրություն, նախատիպ
Դարի հոգեբանական համայնապատկերի վրա պատկերված հայդուկները ասես ոգեղենացած, մոնումենտալ հուշարձաններ լինեն, որոնց
կողքով ընթերցողն անհնար է, որ անտարբեր անցնի: Ովքե՞ր են հայդուկները, և որո՞նք են նրանց առաքելության նպատակն ու գործողության
կերպը, նրանց հոգեբանությունն ու բարոյական նկարագիրը: Այս հարցերին սպառիչ պատասխան տվեց գեղագետ Դաշտենցը:
Հայդուկ բառը հայ իրականություն մուտք գործեց անցյալ դարի վերջին տասնամյակներին՝ «թուրքական դաժան լծի դեմ պայքարի ելած
մարտիկ» նշանակությամբ: Այն փոխառնված է բալկանյան ժողովուրդների պատմական փորձից, բառը նույն իմաստով գործածական է հատկապես Բուլղարիայում և Հարավսլավիայում: Հայդուկ գրական փոխառությանը զուգահեռ՝ հայոց կյանքում գործածվել են «կաչաղ», «ֆիդայի»` ժողովրդական մտածողությամբ իմաստավորված բառերը, որոնք ծագում են
ավազակ, ապստամբ, անձնազոհ բառերից: Թուրքական տիրապետության դեմ ոտքի ելած հունական ժողովրդական վրիժառուներին նույնպես
ավազակ էին անվանում: Մեծանուն վիպասան Րաֆֆին մտադիր էր
«Կայծերը» վերնագրել «Հայդուկներ», և առաջին տպագրության սկզբում
տեղադրվել է մի փոքրածավալ, բայց ուշագրավ առաջաբան՝ «Հայդուկներ» վերնագրով, որը հայ իրականության մեջ տվյալ պատմաքաղաքական երևույթի թերևս միակ խոր և բնորոշ գնահատականն էր: «Հայդուկը
բնական արտահայտությունն է բռնակալության լծի տակ ճնշված,
հարստահարությունից տանջված և յուր մարդկային բոլոր իրավունքները
կորցրած ժողովրդի կյանքի,– գրում է Րաֆֆին:– Հայդուկը ստրուկի
բողոքն է իշխողի բարբարոսության դեմ… Հայդուկը հասարակ ավազակից որոշվում է գլխավորապես նրանով, որ նա ոչ թե հափշտակության
ագահությունից դրդված կամ հանգամանքներից ստիպված է գործադրում
իր արյունահեղ արհեստը, այլ նրա սրտի հետ կապված է խորին
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ազգային զգացմունք և ազատության բաղձանք» 1:
Հայ գրականության մեջ առաջին հայդուկը Աբովյանի Աղասին է: 19րդ դարի 2-րդ կեսին Թուրքիայում կառավարությունը ավելացնում է
քրիստոնյաներից գանձվող հարկերը, բարձրացնում մաքսերը, անելանելի վիճակ ստեղծում առևտրականների և արհեստավորների համար:
Իրենց հերթին քրիստոնյաներից հարկեր էին գանձում նաև թուրք և քուրդ
ցեղապետերն ու ավատատերերը: Անլուր հալածանքներից և հարստահարություններից ազատվելու միակ ելքը ազատագրական պայքարի դրոշ
պարզելն էր: Այս շրջանի հայ ազգային-ազատագրական շարժման մեջ
ամենաուշագրավը Զեյթունի հերոսական մարտերն էին և նրանց գագաթնակետը հանդիսացող 1862թ. ապստամբությունը: Ապստամբությամբ և
զինված ուժերով թուրքական լծից ազատագրվելը դառնում է ծրագրային
խնդիր: Հատկապես Րաֆֆին «Ջալալեդդին», «Խենթը» և «Կայծեր» վեպերում հայ ժողովրդին, բալկանյան ժողովուրդների օրինակով, զինված
պայքարի էր կոչում օսմանյան տիրապետության դեմ: Դարերի խորքից
եկող ազատագրական պայքարի իր ոգին հայ ժողովուրդը ավանդաբար
փոխանցել է սերնդեսերունդ: Նրա համար հարատև նշանաբան է եղել իր
մեծ զավակներից մեկի` Ոսկեբերան Եղիշեի «Գիտակցված մահը անմահություն է» իմաստուն խոսքը: Հայդուկների համար ընդհանուր բնավորության գիծ են անսահման հայրենասիրությունն ու ժողովրդասիրությունը: Հայդուկի գործունեությունը հեղափոխական բնույթ է ստանում,
որովհետև նա իր սրով պաշտպան է հանդիսանում նեղյալին և ուխտում է
անգթաբար պատժել անիրավությունը:
Արևմտյան Հայաստանի աշխատավոր ժողովուրդը ընդունակ է հերոսական պայքարի հանուն ազատության, սակայն նա զուրկ էր պայքարի տեսականորեն մշակված ծրագրից, աղոտ պատկերացում ուներ
ստրատեգիայից ու տակտիկայից: Բացի դրանից՝ չկար որևէ առաջադեմ
կազմակերպություն, որ կարողանար գլխավորել ժողովրդական այդ ինքնաբուխ շարժումը: Հայդուկի հավաքական կերպարի մասին որոշակի
պատկերացում ընթերցողը կազմում է Անդրանիկի և Մախլուտոյի կյանքի և գործի մասին կարդալով, չնայած մյուս հայդուկների կերպարները
նույնպես ունեն հատուկ ֆիդայական գծեր: Վիպասքում տեղ են գտել
բազմաթիվ հայդուկների կերպարներ` Արաբոն, Աղբյուր Սերոբը, Սոսեն,

1 Հայ ժողովրդական ռազմի և զինվորի երգեր, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1989,
էջ 29:
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Անդրանիկը, Գևորգ Չաուշը, Սպաղանաց Մակարը, Հրայր Դժոխքը,
Սմբատը, Գալեն, Չոլոն, Մորուք Կարոն, Արծիվ Պետոն, Կայծակ
Անդրեասը, Տեր Քաջի Ադամը, Կոտո Հակոբը, Լաճկանցի Արթենը, Առղա
Զորիկը, Ալադին Միսակը, Սեյդո Պողոսը, Արտոնքա Ջնդոն, Մոսե Իմոն,
Բամբակու Մելոն, Փեթարա Մանուկը, Շենիքցի Մանուկը, Փեթարա
Իսրոն, Թադեն, Կուրավա Շմոն…
Ընդհանուր տպավորությունն այն է, որ Դաշտենցը վիպասքի հիմնական հատվածներում կարողացել է լայնորեն բացահայտել ու իմաստավորել հայդուկ-պարտիզանների սոցիալական և հոգեբանական վարքագիծը: Հասկանալի է, որ դա սոցիալական մի բարդ, պատասխանատու աշխատանք է, որը պսակվել է հաջողությամբ: Վիպասքը շարունակում է վերակենդանացնել ազատագրական շարժման հերոսների բնավորությունները, սխրագործությունները` մեկնաբանման կենսունակությամբ ու ցայտունությամբ: «Վիպասանը գտել է արտահայտչական համապատասխան
եղանակներ ու միջոցներ և ցուցաբերել գեղարվեստական մեկնաբանման
տակտ թե՛ հերոսական գործողություններն ու ազատագրական մտորումները պատկերելիս, թե՛ անհաջողությունները, ողբերգական մոմենտները
լուսաբանելիս: Դրական է նաև այն, որ Դաշտենցը այդ հերոսական
բախումները և դրամատիկական պահերը ներկայացնում է ինքնատիպ
ձևերով ու ժողովրդական ըմբռնողությամբ: Բազմաբովանդակ այս ստեղծագործության մեջ Դաշտենցը հանդես է եկել դարաշրջանի երևույթների
ու հանգամանքների, ժողովրդական հերոսների կյանքի ու հոգեբանության խոր ճանաչողությամբ: Պատումի ողջ ընթացքում շեշտվում է
հայդուկ-պարտիզանների մղած կռիվների օրգանական կապն ու պայմանավորվածությունը ժողովրդի սոցիալական ու ազգային ծանր կացությամբ և խորին ատելությամբ հանդեպ բռնակալական կարգերը» 2,– գրում
է Գ. Հովսեփյանը:
Կերպարի անհատականացման գաղտնիքը հեղինակի կարողությունն է` վիպական դեպքերի զարգացման ընդհանուր շղթայի մեջ, կոնկրետ իրավիճակներից ելնելով, պատճառաբանել անձի հոգեբանական
կողմնորոշումները: Հայդուկների կերպարներն անհատականացված են.
այս մարդիկ ինքնատիպ են ամեն ինչում: Սովորական մարդն իր արատներն ուզում է թաքցնել ուրիշներից: Հայդուկը ոչինչ չունի թաքցնելու ոչ
մեկից: Կարծես կուսական բնությունը մարդկային այս տիպը ներկայաց2

Գ. Հովսեփյան, Գրական դիմագծեր, Երևան, 1981, էջ 110:
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րել է իր իսկ կերպարով` անխաթար, ազնիվ, անաղարտ, մաքուր ներաշխարհով: Այս ամենը կատարվում է ընթերցողի համար աննկատ, աստիճանաբար:
Հայ ֆիդայիների հետ թուրքերի դեմ կռվում էին նաև քրդեր, ասորիներ, թուրքեր. «Հայ ազատագրական շարժմանը մասնակցում էին շատ
ասորիներ, քրդեր, թուրքեր և այլ ժողովուրդների ներկայացուցիչներ:
Քուրդ Մստոն և Ավդոն մի ժամանակ կռվել էին հայերի դեմ, իսկ հետո
անցել նրանց կողմը և դարձել թուրքական կառավարության կատաղի
թշնամիներ: Նրանք հերոսաբար կռվում և հայերին ազատագրում էին
բազմաթիվ չարիքներից: Թուրքերի դեմ պայքարին մասնակցում էին նաև
Վանի շրջանի գյուղերից ասորիներ Գրեն, Սահակը, Խումոշը և ուրիշներ:
Ասորիները միշտ համերաշխ էին իրենց բախտակից հայերի հետ» 3,–
գրում է Ծ. Աղայանը:
Հայդուկները հագնում էին լայն տաբատներ և գույնզգույն բաճկոններ` կարմիր և դեղին նախշերով: Գոտիներին ամրացնում էին կաշյա
քառակապ փամփուշտակալներ` պսպղուն փամփուշտներով: Դրանք քողարկելու համար բոլորն էլ անխտիր հագած էին անթև աբաներ: Կողքերին կապած էին տասնոց մաուզեր և դամասկոսյան կեռ դաշույններ:
Գլուխները ծածկում էին արախչիով կամ գդակով` մուգ կարմրավուն
փուշիներով ոլորած: Յուրաքանչյուրը մի պայուսակ ուներ մեջքին կապած և մի ճոկան` ժայռերը մագլցելու համար: Նրանք ունեին պարտադիր
կանոններ և չգրված, հաստատուն օրենքներ, որոնց հետևելը պարտադիր
էր նրանցից յուրաքանչյուրի համար: Այն հայ շինականը, երիտասարդը,
ով ըմբոստանում էր բռնության դեմ և ցանկանում զինվորագրվել հայդուկային շարժմանը, սկզբում անվանվում էր «Ճնճղուկ», որը նշանակում է
թափառիկ, ոստոստուն կյանք: Նախ և առաջ նա պետք է ճարպիկ լինի,
լավ ձի վարի, զենք գործածի, կարողանա ժայռեր մագլցել, լինի տոկուն,
հաստատակամ, հավատարիմ իր ուխտին:
Հայդուկները համոզված էին, որ իրենց փրկությունը զինված պայքարի մեջ է: Ահա Անդրանիկի խոսքից մի հատված, որ ասվել է Գելի գյուղում գումարված ժողովում. «Մեր միակ փրկությունը երկաթե շերեփի մեջ
է: Մենք պետք է զինվենք և, մեր երկրի բոլոր ճնշված ազգերի հետ ոտքի
ելնելով, տապալենք բռնակալ սուլթանին: Հայերը այս աշխարհի հարիսայից բաժին ունենալու ուրիշ միջոց չունեն» (էջ 111):
3 Ծ. Աղայան, Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի պատմությունից,
Երևան, 1976, էջ 222:
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Կարմիր իրիցու տան «Կոճղեզ» ավետարանը, որ, Արաբոյի թամբից
ընկնելով, կորել էր Բռնաշենի անտառում, գտել էր Տատրակ գյուղում
ապրող մի անառակ կին՝ անունը Զմո, և հանձնել Մախլուտոյին, իսկ
Մախլուտոն այն տվել էր Տեր-Փոթորիկին: Դրանից հետո հայդուկներն
իրենց երդումը տալիս էին այդ գրքի վրա, մի սրբացած գրքի, որ
մաքրված, լուսավորված էր ամպրոպների փայլով: Այդ մեծ երդումը վերակենդանացրեց ու հավերժացրեց Խ. Դաշտենցը: Նրանից ստացված
խորհուրդը ճառագեց նրա հայրենաբաղձ գրչի և հոգու թևածումով` հենց
նույն Մախլուտոյի հուշապատումի և մանրամասների վերակենդանացման հիման վրա: Դրանով, բոլորից առաջ և ամենից առավել, Դաշտենցը
մեզ է ժառանգում հայ ֆիդայիների հզոր կամքը, հրեղեն կանչը, մեծ ոգին,
չարի դեմ ծառացած նրանցից յուրաքանչյուրի առասպելական կերպարը:
Հայաստանի անկախության արևը»: Հայդուկի սիրեցյալը հայրենիքն է,
սիրուհին` Հայաստանը: Հայդուկը երդվում է սուրբ Ավետարանի վրա:
Սմբատի երդման արարողության ժամանակ Չաուշը իր դաշույնը դնում է
խաչի վրա: Երիտասարդ հայդուկը (այս խոսքերը կրկնում էին բոլոր հայդուկները երդվելիս), ծունկի գալով «Կոճղեզի» առաջ, երդվում է. «Երդվում
եմ իմ պատվի և ազգության վրա իմ բոլոր ուժով, եթե հարկ լինի նաև իմ
արյունով, ծառայել Հայաստանի ազատագրության դատին` ընդդեմ սուլթանի բռնակալության: Այսուհետև իմ բարձը Հայաստանի լեռները կլինեն
և իմ ամենամեծ բաղձանքը` Հայրենիքի համար մեռնելը: Բարով արժանանամ հրեղեն գնդակի համբույրին» (էջ 150):
Հայդուկն այլևս սեփական կյանք չուներ, այլ ընդհանրականի բաղձանք, նա հայրենիքի ծառան էր, ընկերոջ ծառան: Երբ նրան հարցնում են՝
ինչու է ուզում դառնալ ֆիդայի, պատասխանում է. «Ես եկել եմ
մատղվելու: Եթե չկարողանամ նահատակ դառնալ, թող դառնամ գոնե մի
պարզ զոհաբերում հայրենիքի համար» (էջ 150):
Վիպասքում հայդուկները հիմնականում համապատասխանում են
իրենց պատմական նախատիպերին: Այս առումով թերևս փոքր-ինչ
տարակուսանք է հարուցում Կայծակ Անդրեասի կերպարը: Այս մասին
Կ. Վարդանյանը գրում է. «Դժվարանում ենք բացատրել, թե ինչու նշանավոր Բալապեխ Կարապետը «Ռանչպարներում» դարձել է Կայծակ
Անդրեաս: Դաշտենցն ամենևին էլ անհրաժեշտություն չուներ այս առասպելական ֆիդայուն «ծպտելու», մանավանդ, որ «Նեմրութի վրա» գլխում,
թվարկելով Աղբյուր Սերոբի զինվորներին, հիշատակում է նաև Բալապեխ Կարապետի անունը: Այս անվանափոխությունը թերևս պայմանավորված է նրանով, որ Կարապետի արկածներով լի ոդիսականն ավարտ117

վում է 1915-ին (թուրքերը Բաղեշում նրան կախաղան են բարձրացնում),
իսկ վիպասքում նրա կենսագրությունը երկարաձգվում է մինչև 1940ական թվականները» 4:
Հարազատ հրաշապատումի ավանդական-ժողովրդական պատմելաոճին` Դաշտենցը ռանչպարական միջավայրի ընդերքից կերտում է
ազատագրական պայքարի հերոսների կերպարները` որպես քաջարի հերոսների, ընդօրինակման արժանի տիտանների կերպարներ:
Նշեցինք, որ հայդուկը շատ դեպքերում ունի ֆիդայական անուն:
Օրինակ` երդումից հետո պարզվում է, որ Սմբատի կնքանունը Մամիկոն
է, տատը Սմբատ է կոչել, իսկ որպես զինական՝ ստանում է Մախլուտո
անունը: Նա սկզբում խմբի շալակատարն էր: Օրենքով հայդուկը իրավունք չուներ ամուսնանալու, քանի դեռ հայրենիքը ազատագրված չէր
բռնակալության լծից: Ուրեմն նա իրավունք չուներ կնոջ հետ որևէ գործ
ունենալու, մանավանդ անծանոթ կնոջ: Սուրբ գրքի վրա երդվելուց հետո
Մախլուտոն ձեռնափայտով դաժանորեն ծեծի է ենթարկվում Հրայր
Դժոխքի կողմից, այնինչ նա ընդամենը մի անզգույշ շարժումով արձագանքել է անծանոթ կնոջ կանչին: Երդում տալը, դաժան ու խիստ կյանքին
ենթարկվելը դեռևս քիչ էին. հայդուկ դառնալու համար պետք է զենք
ունենալ: Աղբյուր Սերոբը կրկնում էր. «Սուլթանի երկրում առանց հացի
մնացեք, առանց զենքի մի՛ մնացեք» (էջ 158):
Մինչև զենք տրամադրելը Գևորգ Չաուշը Մախլուտոյին ներկայացնում է ֆիդայիների խմբին, պատմում նրա կատարած գործերի մասին, այն
մասին, որ տարոնցի այս երիտասարդը ուխտել է մատաղվել Հայաստանի
ազատագրության համար, որից հետո կարգադրում է նրան տրամադրել
փամփշտակալ, որը հայդուկը ձգում է ուսերի վրայով, վրան հագնում
աբան, աբայի վրա՝ պայուսակը, որին ամրացրած փոքրիկ տոպրակի մեջ
մի բուռ բոված կորեկալյուր էր և մի չորթան` իբրև նեղ օրվա պարեն:
Հայդուկներից ամեն մեկը «պաշտոն» ուներ. մեկը շալակատար էր,
մյուսը` եղանակը գուշակող, երրորդը` լավ հետախույզ, չորրորդը` չոր
փայտերից անծուխ կրակ վառող, մեկ ուրիշը հսկում էր, որ ֆիդայիները
ճանապարհին ծխախոտ չվառեն և վառելիս կրակը բռնեն ձեռնափի մեջ
և, որ ամենագլխավորն է, մնացորդները գետին չգցեն: Հազարիկ անունով
ֆիդային հսկում էր, որ հայդուկները լուսնյակ գիշերներին հրացանները
ուսերին չդնեն, փայտե կոթերը միշտ պահեն լուսնի կողմը, որ չփայլեն:
4 Կ. Վարդանյան, «Խ. Դաշտենցի «Ռանչպարների կանչը» վեպի ակունքները»,
«Գարուն», 1998, հ. 10, էջ 84:
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Տալվորիկցի հայդուկ Կամե Գասպարը հարուստ հայերի անասունները
փախցնում-ծախում էր քրդերին, քրդերից փախցնում-ծախում հայերին և
դրանով գումար հայթայթում ազատագրական շարժման համար: Հայդուկների խմբերը մի տեղից մյուսը տեղափոխվելիս ունենում են առաջապահ, որն առաջնորդում է խմբին, և հետնապահ, որի խնդիրն էր իր հետ
քարշ տալ մի ծառաճյուղ, որպեսզի հետքերը կորցնի: «Աշխարհում ֆիդային ոչ մի հարստություն չունի: Նա օթևան չունի: Յոթ օրից ավելի ֆիդային
իրավունք չունի մնալու նույն տեղում: Նա անվերջ շարժման մեջ է: Երբ
բոլորը քնած են, ֆիդային ելնում է ոտքի: Նա զրկված է լուսաբացի քաղցր
քնից: Ոչ ոք չպիտի իմանա, թե ֆիդային ինչ ուղղությամբ անհայտացավ
խավարի մեջ. ո՛ր ձորից ելավ և ո՛ր սարի լանջերով գնաց: Գյուղ մտնելիս
ֆիդայու իջևանը հայ լեռնականի գոմի կամ մարագի մութ անկյունն է:
Երբ ձմեռ է, նա պետք է գտնի որևէ քարայր և մտնի մեջը` մինչև գարունը
բացվի կամ սառած ձյունը փորի և ծածկվի ձյունի տակ` մի աննշան ճեղք
թողնելով լույսի և օդի համար:
Ֆիդային գերեզման չունի: Նրա ամենամեծ բաղձանքը կռվի մեջ
մեռնելն է` ազատության երգը շուրթերին և գնդակը ճակատին» (էջ 169):
Հայդուկները հատուկ վերաբերմունք ունեն ռազմի, ժողովրդական
հերոսների մասին ստեղծված երգերի և պարերի հանդեպ: Նրանք երգում
են մարտի գնալիս, հանգստի պահերին: Երգերի միջոցով ֆիդայիները ոչ
միայն հիշում են իրենց ընկեր վրիժառուներին, այլև կռվի գնալիս
ոգեշնչվում են և քաջալերվում, հոգեբանորեն կարողանում են տանել
դժվարություններով առլեցուն առօրյան: Հանգստի ժամերին, երգերից
բացի, նրանք պարում են «Թոնոքի», «Ծափ-պար» և այլ ժողովրդական
պարեր: Նման պահերին նրանք կանգնում են որպես պարիսպ, ապա
ցնցում են ուսերը և խոյանում առաջ` միմյանց մեջքի ոլորված ձեռքերով:
Դա պար չէ, այլ հողմի շառաչ. «Զույգերով կանգնեցին ճակատ ճակատի:
Ծունկի են իջնում, բարձրանում, օրորվում և պտույտներ գործելով ձեռքերը թափով բախում իրար: Նորից են չոքում, կռանում, կանգնում և նորից
շառաչելով բախվում են միմյանց… Ու այդպես պարելով էլ նրանք հոգնած թափվեցին ծառերի տակ, իրենց զենքերի և ուսապարկերի վրա,
իրենց պատանքների վրա» (էջ 172):
Համարյա բոլոր հայդուկների վրա կռվի հետքեր կան` սպիներ դեմքին, թիկունքին, ոտքին կամ ձեռքին: Գրողը պատկերավոր հիշեցնում է,
որ հայդուկներից ամեն մեկը վերքերի հին ու նոր սպիների մի թանգա5

Ս. Պողոսյան, Կ. Պողոսյան, «Ինձ բահ տվեք…», Երևան, 1990, էջ 434:
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րան էր: Իսկ ֆիդայու ամեն մի վերքը, ամեն մի սպին դրոշմ է բռնակալության դեմ մղած անթիվ կռիվների:
Հայդուկի ձին միշտ թամբած է, խուրջինը` կապած: Ամեն րոպե
նրանք կարող են ցատկել դրանց թամբերին և սլանալ խավարի կամ կիսամութի միջով: Նրանք ունեին պայմանական խոսքեր: Օրինակ, եթե
կողքին կամ մոտերքում թշնամի կա, պետք է ասել «Էշն ընկել է գլգլ»:
Մախլուտոն կարգադրություն է ստանում գնալու Բերդաքաղաք
(Կարս)՝ փամփուշտ բերելու: Մշեցի Տիգրանի հետ նրանք ճանապարհին
ներկայանում էին որպես աման կլայեկողներ, Մախլուտոն՝ նաև փուքս
փչող: Այսինքն՝ ի սեր գլխավոր նպատակի՝ ֆիդային պատրաստ է կատարելու ամեն գործ: Հայդուկները պաշտպան էին ոչ միայն բռնադատված հայերին, այլև մյուս ազգերին: Սա նշանակում է, որ ֆիդային արդարության զինվոր է: «Ֆիդայու հոգին վախ չի ճանաչում, ջերմեռանդորեն
նվիրված է հայրենիքի գաղափարին, բայց նաև զարմանալի միամիտ է:
Դա պարզ, ռամիկ մարդու ռանչպարի հոգին է, անվեհեր, բայց և դյուրահատ, որը հեշտությամբ վստահում է ժողովրդական խոսք ու զրույցին և
հենց ինքն էլ դրանք ստեղծում է: Այսպիսի հոգեբանական կոնտեքստում
շատ բնական են ընկալվում վեպի միջանկյալ գլուխները (գերբնական
սխրանքների, հրեղեն ձիերի, հրաշք ջրաղացների, հրաշագործ մաղի,
անգլիական թագավորի մոտ կատարած պատմական այցելության մասին
պատմող նովելները և այլն): Գրեթե յուրաքանչյուր գլխի, յուրաքանչյուր
զրույցի մուտքը էպիկական-ոճական լուծում ունի» 6:
Պայթող աղբյուրի հրաշքը հայ ֆիդայիներն էին: Հրեղեն շնչով այրեր,
հայրենիքի մատաղացու որդիներ, որ ապրեցին միայն հայրենիքի կյանքով և դեռ իրենց կենդանության օրոք դարձան պատմություն և լեգենդ:
Նշեցինք, որ նրանց հարսնացուները իրենց հրացաններն էին, օրենքով
արգելվում էր նրանց ամուսնանալ: Գևորգ Չաուշի սիրած աղջիկը՝ Հեղինեն, իմանալով, որ սիրած հայդուկը թաքնված է Ս. Հովհաննու վանքում,
գալիս է Մկրտիչ վարդապետի մոտ՝ խնդրելով պսակել իրեն Գևորգի հետ:
Գևորգի պատասխանն էր. «վարվեք, ինչպես կուզեք, ես պսակված եմ
հրացանիս հետ, Եղսոն թող մեռնի Ս. Հովհաննու վանքի մեջ իր քեռու
ձեռքով, ինձ թաղեք Ս. Կարապետի մեջ՝ ձեր ձեռքով» (էջ 259):
Հեղինեին տանում են անտառի մեջ սպանելու: Վանահայր Մկրտիչը
պատվիրում է Գոմերու Սարգսին հետևել, թե որտեղ են սպանելու իր

6

Ե. Ալեքսանյան, Խաչիկ Դաշտենցի վեպը, «Սովետական գրականություն»,
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քրոջ աղջկան, բայց գիշերով անսպասելիորեն կատարվում է Գևորգ
Չաուշի և Հեղինեի պսակադրությունը. «Նրանց առաջ կանգնած էր Ստեփանոս վարդապետը՝ գիրքը ձեռքին: Ետևից բարձրացած էր մի փոքրիկ
խաչ, իսկ խաչի վերևից՝ մի մերկացած սուր: Խաչ բռնողը Գալեն էր, սուր
պահողը՝ Փեթարա Մանուկը: Մեկը կնքահայր էր, իսկ մյուսը՝ հարսնեղբայր» (էջ 250):
Գևորգի հերոսական մահից հետո ընկերները սկսում են հոգ տանել
նրա կնոջ և երեխայի ապահովության մասին՝ հաճախ վտանգելով իրենց
կյանքը: Գևորգի պսակադրությունը, ինչպես նաև Աղբյուր Սերոբի կին
Սոսեի՝ ամուսնու գործին զինվորագրվելը, կարելի է ասել, նույնպես հայդուկային օրենքի խախտում էին:
Ոչ միայն հայդուկային, այլև սգո երգերի խոսքերի մեջ նույնպես
երևում է հայդուկի կերպարի մեծությունը: Սրտառուչ է Չոլոյի սգո ճառը
իր ընկեր Փեթարա Ախոյի հոգու համար, որը, երբ Սասունը պարտվեց,
առաջարկեց մի մեծ խարույկ վառել Անդոկի գագաթին և մեջը նետվելով՝
վառվել՝ թշնամու ձեռքը չընկնելու համար: Ախոն անցավ բազում կրակների և փոփոխական եղանակների միջով և իր ձիավոր գնդի հետ հասավ
Սարիղամիշ և ընկավ անտառի մեջ: «…Թե Ախոյի համար կիլաք, Ախոյի
արյուն թող իրեն համար մահ էղնի, իսկ մեզ՝ վրեժի խնդիր: Եթե աստված
կամենար ու ինձ նորից կյանք տրվեր, Ախո՛, ես դարձյալ կուզեի քեզ հետ
լինել, քո սերնդի հետ: Ու լինել այնպես, ինչպես եղա» (էջ 421):
Հայդուկներից յուրաքանչյուրն ուներ իր մականունը: Իր մեծահոգության և բարության համար դեպի հայ, թուրք և քուրդ հասարակ բնակչությունը՝ Անդրանիկը ստացել էր փաշա մականունը: Եվ այդ մականունը
նա ստացել է թուրք հասարակ բնակչության հանդեպ իր անսահման բարության և մեծահոգության համար: Ծնված լինելով Շապին-Գարահիսարում՝ Անդրանիկը համեստորեն պնդում է, որ ինքը փաշա չէ, իրեն դիմեն
Շապինանդ անվամբ: Զորավար Սմբատ Բորոյանի կնքանունը Մամիկոն
է, բայց ֆիդայական երդումից հետո նա ստանում է Մախլուտո զինական
անունը: Սերոբը անարդարության զոհերի պապակը զովացնող աղբյուրի
էր նման, դրա համար ստացավ Աղբյուր մականունը: Նրա մահից հետո
այդ անունը կրեց կինը՝ Սոսեն: Գևորգը կռվի ժամանակ սպանել էլ բարձրաստիճան մի չաուշի, որի համար ստացել էր Չաուշ մականունը: Թավրիզեցի, վեցերորդ հայկական կամավորական դրուժինայի հեծյալ վաշտի
հրամանատար Հայկ Բժշկյանը հայտնի էր Գայ մականվամբ: Հետաքրքիր
է ղարաբաղցի Նիկոլ Դումանի մականվան պատմությունը: Նիկոլը Ղարաբաղի Ղշլաղ (այժմ՝ Ծաղկաշատ) գյուղից է: Խաթավինի կռվից մի տա121

րի առաջ Նիկոլը իր խմբով դեպի Վան անցնելիս Պարսկաստանի սահմանագլխին ապավինել էր մի մարագի: Համիդիե ձիավորները, խոտի
խրձեր բերելով, հրդեհել էին մարագը՝ կամենալով ծխի մեջ խեղդել հայդուկներին: Նիկոլը հրամայում է ճեղքել պաշարման շղթան: Նա դուրս է
ցատկում կրակի բոցերի վրայով և անընդհատ կրակելով՝ սուրում է
առաջ: Քրդերը մնում են ապշահար՝ տեսնելով, թե ինչպես իրենց առջևից
փախչող հայդուկը դումանի, ծխի պես անհետանում է լեռան վրա: Շուտով իմանում են, որ նա ճանապարհին սպանել է երկու բռնակալ բեկերի:
Սարսափահար քրդերը այդ առասպելական հերոսի անունը կնքում են
Դուման և այդ անունով երգ են հորինում նրա մասին: Ալադին Միսակը
հաճախ էր երգում այդ երգը:
Շատ հայդուկներ կոչվում էին իրենց ծննդավայրերի անուններով՝
Ալիզոնանցի Միսակ, Փեթարա Մանուկ, Շենիքցի Մանուկ, Մշեցի Տիգրան, Մշեցի Ճիրո, Ալիզոնանցի Մուքո, Լաճկանցի Արթին, Սպաղանաց
Մակար, Սևքարեցի Սաքո, Սեբաստացի Մուրադ… Մորուք պահելու համար Կարոն կոչվեց Մորուք Կարո, իսկ թշնամու դեմ կռիվներում շեշտակի հարվածների և ճարպկության համար Անդրեասը ստացավ Կայծակ
մականունը, անօրինակ քաջության համար Պետոն կոչվեց Արծիվ Պետո:
Հրայր Դժոխքը (Արմենակ Ղազարյան) իր մականունը ստացել է թշնամուն դժոխքի կրակներին մատնելու համար: Անսպասելի հայտնվելու և
ճարպկորեն անհետանալու համար ստացել է նաև Ուրվական մականունը, իսկ մի ծածուկ քարայրում հայդուկների զենքը պահելու համար կոչվել է նաև Քարայր:
Ամերիկա գնալուց առաջ աննկուն զորավար Անդրանիկը ցրում է իր
հայդուկներին. «Անդրանիկն իր զինվորներին տուն էր ուղարկում առանց
վարձատրության, առանց որևէ երաշխիքի. միայն կամքի ուժն ու բարոյական վարձատրությունն էին կազմում նրանց գանձը, որ լուրջ կշիռ ու
արժեք ուներ ազատագրական պայքարի ռոմանտիկայով ոգեշնչված
մարտիկների համար: Նրանց արտաքին տեսքն անհրապույր էր. պատառոտված հագուստով էին, ծակծկված տրեխներով, տառապանք կար
դրոշմված նրանց դեմքին ու թախիծ՝ աչքերում: Տանն անհամբերությամբ
սպասող մանկանը նրանք ոչինչ չունեին տանելու, վաղը չոր հաց գնելու
գրոշ չկար գրպաններում: Վկայություն կա, և հավաստի է այդ վկայությունը, որ եթե Անդրանիկի զորախմբի ունեցած գումարը տրվեր զինվորներին, ապա դա հազիվ բավարարեր մեկ-երկու օրվա համար հաց ու պանիր հայթայթելու: Այդ ամենից մարդ կարող էր միայն խղճահարվել, որ
այդքան զրկանքներե վերջ, այդ անձնազոհ, խիզախ զինվորը այլ կերպ
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վարձատրվեր» 7,– իրավամբ նկատում է հայկական առանձին հարվածող
զորախմբի պատմագիր Ծ. Աղայանը:
Հայդուկներին պատանք էր տրվում, բայց սասունցի հայդուկը մերժում էր պատանք վերցնել: Նա մեռնում էր պատերազմի դաշտում և ամենաբարեբախտ դեպքում թաղվում լեռների մեջ՝ առանց պատանքի, նույնիսկ առանց քահանայի: Մ. Բախտինի վկայությամբ՝ Դոստոևսկին իր
հուշատետրում գրում է. «Հերետիկոսներին այրողին ես չեմ կարող բարոյական մարդ ճանաչել, քանզի չեմ ճանաչում ձեր թեզիսը, թե բարոյականությունը համաձայնությունն է ներքին համոզմունքների հետ: Դա սոսկ
ազդեցություն է, բայց՝ ոչ բարոյականություն: Բարոյական տիպերի իդեալ
ես ունեմ՝ Հիսուս Քրիստոսը: Հարցնում եմ. նա կայրե՞ր արդյոք հերետիկոսներին,– ո՛չ» 8: Ինչ խոսք, հայդուկները հերետիկոսներ չեն: Գիտակցելով իրենց առաքելության արդարացի լինելը, դառնալով անլուր շահագործումների և անմարդկային անօրինությունների զոհ դարձող հայ ժողովրդի ոգու և կամքի արտահայտիչը՝ հայդուկները (շարժման սկզբից
մինչև վերջ) իրենց հարց են տվել և ավելի քան համոզվել, որ ճիշտ ուղու
վրա են: Նրանք բացճակատ ու ազնիվ են ոչ միայն հայ, այլև քուրդ և ասորի ժողովուրդների առաջ:
Ֆիդայիներից ամեն մեկի կյանքը առասպելական, հեքիաթային, բայց
և իրական է: Ընթերցողը վեպն ընթերցելիս երբեմն տարակուսում է՝ սա
հեքիա՞թ է, թե՞ իրականություն: Մ. Գալշոյանը նկատում է. «Մեզ հասած
Դավթի հեքիաթը հանկարծ հայտնվում է որպես իրականություն, իսկ
իրականությունը, որ թշնամու դեմ մենակ կանգնած Արաբոն է, դառնում է
հեքիաթ: Դավի՞թն է Քուռկիկ Ջալալին հեծած կանգնել Մարութա սարի
գլխին, մենակ մի զինվոր, իսկ վարը՝ Մսրա Մելիքի ավարառու բանակն է.
թիվ կա աստղերին, թիվ չկա զորքին: Այո՛, նույն Դավիթն է, նույն միայնակ զինվորը» 9:
Արցախյան գոյամարտի օրերին հայ հերոս հայդուկների կերպարներն ուղենիշ էին նորօրյա ազատամարտիկների համար: Նրանցից շատերը իրենց համար ընտրել էին հայտնի հայդուկների անուններ, և գուցե
դա է պատճառը, որ հին օրերի պես թվով մի քանի անգամ մեզ գերազանԾ. Աղայան, Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի պատմությունից,
ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1976, էջ 698:
8 Մ. Բախտին, Դոստոևսկու պոետիկայի հիմնախնդիրները, Ստեփանակերտ,
2010, էջ 88:
9 Մ. Գալշոյան, «Բրաբիոն ծաղիկ որոնողը» («Ռանչպարների կանչը» վեպի
վերջաբանը), Երևան, 1984, Էջ 525:
7
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ցող թշնամուն հաղթեցինք: Տեղին է ասել Դ. Գասպարյանը. ««Ռանչպարների կանչը» վիպասք լինելուց զատ, կարճ ժամանակամիջոցում դարձավ
երևույթ և միավորեց ժամանակի ոգին: Այդ վեպի պահանջը կար ժամանակի մեջ: Այդ վեպը հարություն տվեց անցյալի հերոսներին և կերտեց
նոր հերոսներ, նրանց, ովքեր դարձյալ մեր աչքի առջև իրականություն
դարձրին Արցախի ազատությունը: Դաշտենցը հնօրյա մեր հերոսների
ոգեղեն հրդեհի ժառանգորդն էր և նորօրյա հերոսների հոգևոր հայրը» 10:
Այսպիսով՝ մինչև «Ռանչպարների կանչը» վիպասքի հրատարակվելը հայդուկների մասին գրվել են առանձին դեպքերի նկարագրություններ:
Սակայն Խաչիկ Դաշտենցն առաջինն էր, որ գեղարվեստորեն արձագանքեց հայդուկների ազատագրական պայքարին և ցույց տվեց նրանց նպատակասլացության և անձնուրացության, հայրենասիրության և մարդկային վարքագծի ամբողջական պատմությունը: Հոդվածի գիտական նորույթը վիպասքի և արցախյան գոյամարտի զուգադրման արձագանքն է, ինչն
արդիական է և առնչվում է մայր Հայաստանի, Արցախի ու Սփյուռքի
միասնության հրամայականին:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Խաչիկ Դաշտենց, Ռանչպարների կանչը, Երևան, 1984:
2. Հայ ժողովրդական ռազմի և զինվորի երգեր, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,
Երևան, 1989:
3 Գ. Հովսեփյան, Գրական դիմագծեր, Երևան, 1981:
4. Ծ. Աղայան, Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի պատմությունից, Երևան, 1976:
5. Կ. Վարդանյան, Խ. Դաշտենցի «Ռանչպարների կանչը» վեպի
ակունքները, «Գարուն», 1998, հ. 10:
6. Ս. Պողոսյան, Կ. Պողոսյան, Ինձ բահ տվեք…, Երևան, 1990:
7. Ե. Ալեքսանյան, Խաչիկ Դաշտենցի վեպը, «Սովետական գրականություն», 1984, հ. 9:
8. Մ. Բախտին, Դոստոևսկու պոետիկայի հիմնախնդիրները, Ստեփանակերտ, 2010:
9.Մ. Գալշոյան, «Բրաբիոն ծաղիկ որոնողը» («Ռանչպարների կանչը»
վեպի վերջաբանը), Երևան, 1984:
10.Դ. Գասպարյան, Հայ գրականություն, գիրք 2, Երևան, 2002:
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Դ. Գասպարյան, Հայ գրականություն, գիրք 2, Երևան, 2002, էջ 192:
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Коллективный характер гайдука
Сирун Багдасарян
Резюме

Ключевые слова: Даштенц, гайдук, освободительная борьба, патриот,
герой, диктатура, прототип
В своем романе «Зов Пахарей», Хачик Даштенц, подробно описал и
осознал социальное и психологическое поведение гайдуков, и их огромную роль. В статье упоминается, что гайдуки в произведении в основном
соответствуют своим историческим прототипам, являются достойными
героями национально-освободительной борьбы. Во многих случаях у них
есть фидаинские имена и общие черты, они жили только судьбой своей
родины, и еще при жизни стали яркими примерами идеальных патриотов,
любимых народом.

Collective Character of Haydouk
Siroun Baghdasaryan
Summary

Key words: Dashtents, haydouk, liberation struggle, patriot, hero,
dictatorship, prototype
In his novel “The Call of the Plowmen”, Khachik Dashtеnts described and
realized the social and psychological behavior of haydouks in detail, and their
big role. The article mentions that the haydouks in the work basically
correspond to their historical prototypes, are worthy heroes of the national
liberation struggle. In many cases, they have Fidaine names and similarities,
they lived only with the fate of their homeland, and during their lifetime they
became vivid examples of ideal patriots loved by the people.
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1918-1920 ԹԹ. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Դավիթ Գասպարյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ Հայաստանի Հանրապետություն, 1918-1920 թթ.,
անկախություն, հայ ժողովուրդ, պատերազմներ, Չարենց, Թումանյան,
Շանթ, Կ. Զարյան, Մահարի
1918-1920 թթ. պատմական իրադարձությունները ձևավորվեցին շարունակվող Առաջին համաշխարհային պատերազմի տեսադաշտում:
Ամեն ինչ նոր շրջադարձի ենթարկվեց 1917 թ. Ռուսաստանում նախ
փետրվարյան հեղափոխությունից, այնուհետև հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո: Կարճ ժամանակ անց տապալվեց նաև Օսմանյան ինքնակալությունը: Եվ այս փլատակների վրա հայ ժողովուրդը պետք է
դժվարին դիմակայությամբ գրեր իր պատմության նոր էջը:
Իրադարձությունները հաջորդում էին մեծ արագությամբ՝ Անդրկովկասյան կոմիսարիատ, Անդրկովկասյան սեյմ, Անդրկովկասի Դաշնային
Հանրապետություն, Սարդարապատի ճակատամարտ, Հայաստանի Հանրապետության հռչակում, կամավորական խմբերից ձևավորվող հայոց
բանակ, մինչև Երզնկա հասած ռուսական զորքերի նահանջ, Երզնկայի
պարտվողական զինադադար, հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական
պատերազմներ, հայ-վրացական բախումներ, Լենին-Աթաթուրք հակահայ դաշինք, բոլշևիկյան հասունացող, ուժգնացող ազդեցություն, Անկախ
Հայաստանի բոլշևիկացում, Հանրապետությունը կերտած ուժերի հանդեպ հաշվեհարդար, փետրվարյան ապստամբություն և ողջ մնացած ազգային գործիչների փախուստ երկրից:
Հայաստանի Հանրապետությունն ստեղծվեց շատ մեծ դժվարություններով և անցավ ծանր փորձությունների ճանապարհ: 1918-1920 թթ.
հայոց պատմության ամենաբեկումնային տարիներն են, որոնք չէին կարող իրենց անմիջական անդրադարձը չունենալ հայ հոգևոր կյանքում,
հատկապես գրականության մեջ:
Գրական-մշակութային կյանքը չդադարեց: Երևանում ու Թիֆլիսում
լույս էր տեսնում մամուլ, Ալեքսանդրապոլում հիմնադրվեց պետական
համալսարանը: 1919-ին Երևանում հիմնվում է գրադարան, գործում են
թատերական վարժարան, երաժշտական, հայոց լեզվի, մանկավարժական դասընթացներ: Տեղի է ունենում Երևանի նոր կայարանի հանդիսա126

վոր բացումը: Աստաֆյանն անվանափոխվում է Աբովյան:
Գրական քննադատ, այդ տարիներին նաև պետական գործիչ՝
խորհրդարանի անդամ, 1919-ին լուսավորության և արվեստի նախարար
Նիկոլ Աղբալյանը նույն թվականի սեպտեմբերի 28-ին հիմնադրեց Հայ
գրական ընկերությունը, որի առաջին ձեռնարկումներից մեկը հոկտեմբերի 16-ին Չարենցին նվիրված նրա դասախոսությունն էր՝ «Մի նոր բանաստեղծ»: Նորաստեղծ երկիրն իր նոր բանաստեղծի հայտնությունն էր
ավետում:
Աղբալյանը Չարենցի գրքերին ծանոթացել էր տարբեր խմբագրություններում նրա թողած օրինակներով: Անձնապես ծանոթներ չէին: Իսկ
նրա դասախոսության ժամանակ Չարենցն ուսուցչություն էր անում
Բաշքյադիկլար գյուղում: Թերթերից տեղեկանալով դասախոսության մասին՝ Չարենցը ներկայանում է Աղբալյանին և նրա հրամանով նշանակվում հանրային կրթության ու արվեստի նախարարության հատուկ
հանձնարարությունների կոմիսար, որտեղից իր դիմումի համաձայն
ազատվում է հունիսի 1-ին, երբ արդեն նախարար էր Գ. Ղազարյանը:
Այս տարիների իրադարձությունները գեղարվեստական երկերում
երբեմն ուղղակի հավաստիությամբ են արտահայտվում: Այս տեսակետից
ուշագրավ են Հովհաննես Թումանյանի, Լևոն Շանթի, Ավետիս Ահարոնյանի, Նիկոլ Աղբալյանի, Կոստան Զարյանի, Ավետիք Իսահակյանի, Վահան Տերյանի, Եղիշե Չարենցի, Ակսել Բակունցի, Վահան Թոթովենցի,
Լեռ Կամսարի, Գուրգեն Մահարու և մի քանի այլ գրողների ժառանգության առանձին էջեր, որոնցից կանդրադառնանք մի քանիսին և, առաջին
հերթին, Չարենցին՝ որպես ժամանակի ամենաազդեցիկ ներկայության:
Չարենցի սերտ կապվածությունն իր օրերին, այդ թվում՝ 1918-1920 թթ.
իրադարձություններին, ակնհայտ է ինչպես կենսագրական, այնպես և
ստեղծագործության հավաստիությամբ: Եվ ահա պատկերը. այդ տարիների մասին գրել է 17 պոեմ, բանաստեղծական 4 շարք, 1 վեպ, 1 հոդված
և շուրջ 30 բանաստեղծություն: Ընդ որում 1918 թվագրությամբ բանաստեղծություն չունի, 1919, 1920 թվականներ են: Ահա այդ գործերը.
ա) պոեմներ՝
«Սոմա», 1918, «Հատված», 1918, «Ամբոխները խելագարված», 1919,
«Նայիրի երկրից», 1920, «Դեպի ապագան», 1920, «Բրոնզե թևերը կարմիր
գալիքի», 1920, «Երգ ժողովրդի մասին», 1920, «Ամենապոեմ», 1920-1921,
«Խաղաղության ռադիո», 1921, «Չարենց-նամե», 1922, «Մաճկալ Սաքոյի
պատմությունը», 1924, «Ստամբոլ», 1924, «Իմ ընկեր Լիպոն», 1928,
«Խմբապետ Շավարշը», 1929, «Պատմության քառուղիներով», 1933, «Մահ127

վան տեսիլ», 1933, «Զրահապատ «Վարդան Զորավար»», 1933,
բ) բանաստեղծական շարքեր՝
«Ողջակիզվող կրակ», 1918, 1919-1920, «Էմալե պրոֆիլը Ձեր», 1920,
«Փողոցային պչրուհուն», 1920, «Տաղարան», 1920,
գ) վեպ՝
«Երկիր Նայիրի», գրել է 1921-1924 թթ., «Նորք»-ում տպագրել է 19241925 թթ., առանձին գրքով լույս է տեսել է 1926-ին,
դ) բանաստեղծություններ՝
առավել կարևորներն են՝ «Տաղ անձնական», 1919, «Անքնություն»,
1919, «Խավար է: Գիշեր է…», 1919, «Աղմկում է իմ սրտում», 1919, «Մորս
համար գազել», 1920, «Մարիոնետկա», 1920, «Վահան Տերյանի հիշատակին», 1920, «Մահվան տեսիլ», 1920, «Աստղիկ», 1920,
ե) հոդված՝
«Սևրի դաշնագրից մինչև «Հայ կանանց ալեծուփ մազերը» կամ ընդհակառակը», 1925:
Ժամանակի դեմքը քաղաքական դիրքորոշումն էր՝ պայմանավորված ռուսական հեղափոխության հանդեպ վերաբերմունքով: Ինքնակալության տապալումը խանդավառել էր ոչ միայն Չարենցին, այլև քաղաքական տարբեր ուժերի, որովհետև հոգնել էին ինչպես ինքնակալի, այնպես և փոխարքաների կամայականություններից, ովքեր, նստելով Թիֆլիսում, հատկապես բացասական գործելակերպ էին դրսևորում հայության
հանդեպ:
Չարենցը ողջունեց հեղափոխությունը և առանձնապես ա՛յն հույսով,
որ այդ նոր ալիքը փրկություն կբերի իր ժողովրդին: Այս մտայնության
արգասիք է «Ինչպես երկիրս անսփոփ, ինչպես երկիրս բախտազուրկ»
բանաստեղծությունը:
«Չարենց-նամե»-ում որոշակի վերաբերմունքով բանաստեղծն
ուրվագծում է իր կյանքի ուղին: Առաջին սիրո պես նրա համար նաև հայրենիքի սերն էր, որ «Եկավ – // Ուսերիս վրա // Մի անհուն տխրություն
բարդեց» (ԵԺ, 6 հատորով, Երևան, 1962-1968, հ. 2, էջ 159, այսուհետև
կնշվի միայն հատորն ու էջը): Հիմա, ահա, 1918 թվականն է: Հիշում է իր
«Ողջակիզվող կրակ» շարքի ենթաշարքերը: Այնուհետև. «Ազատվեց հին
կապանքից // Հոգիս՝ վիթխարի ցավով»: Ի՞նչ նկատի ունի այս տողերով՝
հայրենիքի նկատմամբ սե՞րը… Դեռևս շարունակում է. «Տասնըութ: //
Թվական հրի: // Ողջակեզ – կարմրակեզ բոցում»: Այսինքն՝ նվիրում
հեղափոխությանը. «Արթնացավ արև՜ – նայիրյան // Իմ հոգու նո՜ր
զնգոցում»: Աչքի առաջ իրական հայրենիքն էր. «Հրդեհ էր: Անհատնում
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կրակ: Արնաքամ վերքեր կարևեր» և «Նո՜ր հայրենիք»-ի երազային հույսը,
որ Սոմային ուղղված դիմումն է հիշեցնում.

Ինձ կանչում էր կարծես անծիր
Կարոտով – երկիր Նայիրին. –
Նորից Հայաստան գնացի
Տասնըինը թվի վերջերին:
Այնտեղ – Նայիրի երկրում,
Հնավանդ ցանկությամբ ուրիշ՝
Արդեն խմբապետ Դրոն
Պարզել էր երեքգույն դրոշ:
Պարզել էր – Երևան քաղաքում,
Հնամյա Մասիսին մոտիկ:
…Որպես քար՝ տխրությունն իջավ,
Ծանրացավ ուսերիս,
Սրտիս [2, 171]:
Այստեղ արդեն խորհրդային կարմիր բանաստեղծի թարմ արձագանքն է մոտիկ անցյալին: Բայց առաջիկա գաղտնագրված տողերը այլ
բան են հուշում: Ահա 1919-ի վերջերին նա Կարսում է.

Նույն երկինքն է՝ կաթսա արևի
Նույն խշշոցը քչփչան ջրի…
Բայց արևը իզուր է փորում
Կուրացած աչքերը շենքերի:
Իզո՜ւր է նայիրյան հեռուն
Ունկնդրում քչփչան ջրին [2, 172]:
Ի՞նչ է ասում խոսուն պատկերների այս գաղտնագիրը. «Նույն
երկինքն է՝ կաթսա արևի»՝ ակնարկ է հեղափոխությանը, «Նույն խշշոցը
քչփչան ջրի…»՝ ակնարկ է թուրքերի և բոլշևիկների գաղտնի բանակցություններին: Երրորդ տունը հեղափոխության իզուր, ապարդյուն լինելն է,
նաև զգուշացում է ռուս-թուրքական վտանգավոր դաշինքից:
Չարենցն սթափվում է և այստեղ է, որ հիշում է, թե ինչպես «մի լուրջ
քննադատ մի օր», այսինքն՝ Նիկոլ Աղբալյանը. «Սարսելով դահլիճն ու
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ֆոյեն – // Ավետեց ամբողջ աշխարհին, // Որ ծնվել է – մեծ մի պոետ»:
Համենայն դեպս խորհրդային առաջին տարիներին, երբ ինքն իրեն
համարում էր հեղափոխության բանաստեղծ, ծանր ծաղր կա մոտիկ անցյալի ողբերգական իրադարձություններին, որ երևում է «Ամենապոեմ»ում և արտասահմանից վերադառնալուց հետո գրած «Սևրի դաշնագրից
մինչև «Հայ կանանց ալեծուփ մազերը» կամ ընդհակառակը» պամֆլետում: Ծաղրում է ազգային երազանքը, այն, որ վարժապետ Սողոն «Դարերի մշուշի վրա // Գրում էր «Վեց վիլայեթ»»: Ասածն այն է, որ ցանկալին
դառնում է ծիծաղելի, երբ իրականն է ձեռքից գնում:
Որքան էլ Չարենցը փորձում է 1920-1921 թթ. անցման օրերին գրած
այս պոեմում թաքցնել իր նաիրյան մորմոքը, այնուամենայնիվ ակնարկները կան. «Իսկ եթե հույսերից իմ այս վառ // Իմ սրտում պիտ մնան վերքեր…»: Այդ վերքերը մնացին, ժամանակի հետ խորացան, ու մրմուռը
չանցավ:
Չմոռանանք՝ Առաջին Հանրապետության ղեկավարությունը 1920 թ.
դեկտեմբերի 2-ին (և ոչ թե նոյեմբերի 29-ին) իշխանությունը շատ սահուն
փոխանցեց բոլշևիկներին: Ավելի վաղ՝ 1920 թ. ապրիլի 28-ին խորհրդայնացած Ադրբեջանից Հայաստան թափանցած Հեղկոմը՝ Ս. Կասյան (նախագահ), Ա. Մռավյան, Ս. Տեր-Գաբրիելյան, Ա. Նուրիջանյան, Ա. Բեկզադյան, Ի. Դովլաթյան, կատարում էր Ադրբեջանի իշխանությունների հրահանգները և առաջին իսկ օրվանից նախկին իշխանության ներկայացուցիչների հանդեպ դիմեց դաժան բռնությունների:
Սիմոն Վրացյանն այսպիսի փաստ է վկայում. Երևանում հարգված
Թաղիանոսի «կոմունիստ որդին հեռացել էր Հեղկոմի հետ և կռվում էր
Հայրենիքի դեմ: Հայրը որոշել էր իր ձեռքով սպանել որդուն և հրացանը
ուսին գնաց ռազմաճակատ, ուր և նահատակվեց տաք կռվում» («Հայաստանի Հանրապետություն», Թեհրան, 1982, էջ 543, այսուհետև՝ ՍՎ ՀՀ):
Չարենցը 1920 թ. դեկտեմբերին ընդունվել էր կոմունիստական կուսակցության շարքերը: Նախ գաղափարապես, այնուհետև քաղաքացիական դիրքորոշումով ընտրեց այն ճանապարհը, որով գնում էր իր գրական ուսուցիչ Վահան Տերյանը: Փետրվարյան ապստամբության օրերին
Յանուշևսկու ջոկատում Արտաշատի դիրքերում էր՝ նախ որպես «շարքային կարմիրբանակային, վերջում՝ «Ազատամարտ» զրահագնացքի
քաղղեկ» («Գիրք մնացորդաց», Երևան, 2017, էջ 305, այսուհետև՝ ԳՄ): Այդ
ծառայության համար նրան տրվել է կարմիր պարտիզանի վկայական:
Իրականության հանդեպ Չարենցի ծաղրը, անգամ կծու հեգնանքն
այլ բան չէր, քան վշտի ծիծաղ: Հենց այդ վշտի ծիծաղն աներևույթ քողով
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ակնհայտ ողբերգության վերածվեց «Երկիր Նայիրի» վեպում: Մահվան
այս աշխարհում Չարենցն ինքն իրեն տեսավ որպես խեղկատակ. «Ես երգում եմ – ակամա: // Ի՛նչ էլ երգեմ. կուզեք – սեր, // կուզեք – մահ: // Ես
խեղկատակ եմ հիմա» (1, 218): Կյանքին ուղղված այս հայացքով չգիտես՝
լալի՞ս է, թե՞ ծիծաղում: Ահա այդ հոգեբանական ապրումներով էլ գրեց
«Երկիր Նայիրի» վեպը: Ինչպե՞ս կարող էր «Մահվան տեսիլ» (1920) եղերերգի ինքնազոհաբերման ծայրահեղ հոգեվիճակն ապրած բանաստեղծը
մեկ տարի անց սկսել ծաղրել իր ամենասրբազան ապրումները: Չէ՛ր կարող: Չէ՛ր կարող և վերջ: Ստեղծագործական շունչը պետք է ճիշտ զգալ՝
իրեն տեսնել որպես կամավոր զոհ, որպես անհեթեթության հասնող ցնորական վիճակի մատնված խեղկատակ, ով ամեն ինչ անում էր հայրենիքը փրկելու համար. 1915-ին կամավորական խմբերում էր, 1921-ին՝
բոլշևիկյան դիրքերում: Չարենցն ապրում էր հայրենիքի փրկության
տագնապներով և ապրում էր փակուղուց ելք որոնողի ճգնաժամ: Ահա
այս թրթիռներով է գրված «Երկիր Նայիրի» վեպը:
«Բոլորովին այլ ընթացք ստացան դեպքերը Կարսի ճակատում: Այստեղ գործում էին զորավար Հովսեփյանի բրիգադը – առաջին գունդ, գնդ.՝
Մազմանյան <…>: Կարսի ճակատում գործում էին սավառնակներ և
«Ազատամարտ» զրահագնացքը: Կարսի բերդապահն էր զորավար Փիրումյանը, իսկ բերդի հրետանիի պետն էր բոլգար սպա գնդ. Բաբաջանովը: Կարսի զորախմբի ընդհանուր հրամանատարն էր զորավար Սիլիկյանը, սպայակույտի պետ՝ գնդ. Վեքիլյանը: <…>: Զորքի մի մասը շտապ
կերպով զինված էր Անգլիայից նոր ստացված Ռոս հրացանով, որոնց
վարժ չէր: Թիկունքը լավ կազմակերպված չէր և հակապետական տարրերը՝ բոլշևիկները կարողանում էին դժվարություններ առաջացնել: Այսպես
հոկտ. 2-ին <…> խորտակվեց ճակատը զինվոր տանող գնացքը՝ 14 վագոններ ջարդվեցին, սպանվեց 12 և վիրավորվեց 43 հոգի: Բոլշևիկների
գործն էր այս: <…>: Հոկտեմբերի 28-ին նրանք (թուրքերը՝ Դ. Գ.) գրավեցին
Վեզենքոյի բարձունքները: Ամբողջ հոկտ. 28-ին տաք կռիվներ տեղի ունեցան: Մազմանյանի զորամասը ձգտում էր ետ խլել Վեզենքոյը: <…>: Համաձայն տրված հրամանի հոկտ. 30-ի առավոտյան մեր զորքերը պիտի
անցնեին հակահարձակման Վեզեքոյը գրավելու նպատակով: Սակայն
առաջին գունդը մերժեց կատարել հրամանը և տեղից չշարժվեց: Հուսահատ և անզոր՝ գնդ. Մազմանյանը ամենքի առջև մաուզերի երկու գնդակից ինքնասպանություն գործեց: Այս ևս չազդեց զորքի տրամադրության
վրա: Այդ միջոցին մեծ ուժով հարձակման դիմեցին թուրքերը: Սկսվեց
խուճապային փախուստ: <…>: Մեր սավառնակը թռավ Երևան: Կարսն
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ընկավ թշնամու ձեռքը: Գերի մնացին զոր. Փիրումյանը, զոր. Արարատյանը <…>, 30-ի չափ զանազան աստիճանի սպաներ և մոտ 3000 զինվորներ»
(ՍՎ, ՀՀ, էջ 479-480):
Գերիների մեջ էին նախարար Բաբալյանը, արքեպիսկոպոս Գարեգին Հովսեփյանը, փոխնահանգապետ Չալխուշյանը, քաղաքագլուխ Նորհատյանը և բնակչության մեծ մասը: Երեք օր շարունակ քաղաքը թալանի
ու արյան մեջ էր: Հինգերորդ օրը գերիներին այցելում են հայ կոմունիստներ «և իրենց թշնամիներին մատնում տաճիկներին: Հեղկոմի անդամներ
էին: Այնպես էին հավատացրել սրանց տաճիկ սպաները, որ իբր թե Կարսը պիտի հանձնեն բոլշևիկյան իշխանության: Եվ ամեն կերպ փայփայում
էին կոմունիստ տականքներին. փոխարենը սրանք մատնություն էին
անում և ցույց տալիս պահեստների տեղերը և անհրաժեշտ տեղեկություններ էին տալիս հայ զորքի և երկրի վերաբերյալ: <…>: Զոհ գնացին
Կարսում միմիայն 6000 հայեր» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 481):
Չարենցին հայտնի էր Մազութի Համոյի նախատիպ Համբարձում
Նորհատյանի հայրենասիրական բարձր նկարագիրը, հայտնի էր, որ 1918 թ.
ապրիլի 12-ին Կարսի կռիվներում՝ Մազրայի մոտ նահանջի ճանապարհը պաշտպանելիս, հերոսի մահով ընկել էր Կարսի քաղաքագլխի որդին՝
Գևորգ Նորհատյանը: Միջանկյալ նշենք՝ Ղարաքիլիսայի կռիվներում
անհայտ կորավ ապագա վարչապետ Համազասպ-Համո Օհանջանյանի
որդին՝ Մոնիկը: Հայրենիքի համար իրենց կյանքը չխնայեցին Հովհաննես
Քաջազնունու երեք որդիները. 1918 թ. զոհվեց Ղարաքիլիսայի հերոսամարտին մասնակցած Աշոտը, Զանգիբասարի կռիվների ժամանակ՝
1920-ի հունիսին, հերոսաբար ընկավ Արամը, իսկ 1920-ին Կարսում գերեվարվեց, ապա սպանվեց Ռուբենը: Ավելի վաղ վիրավորվել էր Մ. Շաթիրյանի որդին: Այս ամենը ոչ թե խոսքի, այլ գործի բարձր բարոյականություն էր, որի սահմանը Չարենցը երբեք չանցավ և խորհրդային գրաքննության պայմաններում ստեղծեց խորհրդանշական շատ թաքնված
հանգույցներ ու գաղտնագրեր ունեցող մի վեպ, որը պետք է ճիշտ
կարդալ, և այդ դեպքում, ինչպես ինքն է ակնարկում, «Հասկացողը կհասկանա» (ավելի հանգամանորեն տե՛ս Դ. Գասպարյան, «Երկիր Նայիրի»
վեպը, «Հայ գրականություն», գիրք 6, Երևան, 2017, էջ 241-283):
Չարենցի պես անմնացորդ հայրենասեր բանաստեղծն ուղիղ անդրադարձ չունի հայոց պետականության վերականգնման կապակցությամբ:
Ո՞ւր էր Չարենցը 1918 թ. մայիս-հունիս ամիսներին: Ամենայն
հավանականությամբ Մայկոպում, ուր 1918-ին Կարսն ու նահանգը թուր132

քերի վերահսկողության ներքո անցնելուց հետո տեղափոխվել էր Սողոմոնյանների ընտանիքը: Իսկ նրա՝ Հյուսիսային Կովկասում լինելու հավանականությունը հուշում են մի քանի տվյալներ. այցելել է ընտանիքին,
«Սոմա»-ն թվագրված ու տեղագրված է. «1918, հունիս-հուլիս, Ցարիցին»:
Ահա նաև իր վկայությունը. «1918 թ. Հյուսիսային Կովկասում՝ Մայկոպում
եղել եմ կամավոր կարմիրբանակային» (ԳՄ, էջ 305): Այս օրերին անպայման եղել է նաև Թիֆլիսում, ուր առանձին գրքով տպագրել է «Սոմա»
պոեմը: Այս ճշտումն անհրաժեշտ է այնքանով, որքանով առաջնային է
անմիջական ներկայության հարցը:
Հայոց պետականության վերականգնման անդրադարձն այսպես թե
այնպես հենց «Սոմա» պոեմն է: Սա քնարական պոեմ է առանց դիպաշարի, բայց ամեն ինչ ակնհայտ է: Եթե հայրենիքի որոնում չեն, հապա ի՞նչ
են այս տողերը.

Դարեր շարունակ, անվերջ, անդադրում,
Ու սիրտս – գարուն,
Կյանքս երգ շինած՝ քե՜զ էի փնտրում
Այս չար աշխարհում [2, 71]:
Սոման՝ և՛ որպես հնդկական դիցաբանության գլխավոր աստվածներից մեկը, և՛ որպես արբեցնող «սրբազան խմիչք», «սրբազան սեր», այս
դեպքում ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ՝ հայրենիքի ոգու մարմնավորում: Դա են հուշում մեջբերված հատվածի հաջորդ տողերը. «Բայց ես գիտեի, որ մեռնում
է նա, // Ով որ քեզ սիրե: // <…>: // Բայց տեսա հանկարծ քո դեմքը վերջին
// Այս աղջամուղջում»: Սա հե՛նց հայրենիքի դեմքն է.

Քո դեմքը տեսա, որպես սրբազան
Մի զոհաբերում,
Քո դեմքը տեսա աշխարհասասան
Այս հրդեհներում [2, 72]:
Նույնն է նաև հաջորդող տողերում. «Օ, Սրբազան հա՜րս դու
ազատության, // Դու – ազատությո՜ւն, // Դու – վերջին ցնորք վերջի՜ն
քաղցրության, // Դու – ոգու խնդում»: Ինչո՞ւ է օրհնում «Վայրկյանը
կարմիր աշխարհում այս չար». մի կողմից՝ հեղափոխություն, մյուս
կողմից՝ ազգային վիճակ: Դար ու դարեր մխացող սպասման պահը վերարծարծվում է հաջորդաբար: Նույնն են ասում նաև գիշերվա թանձր
մթնում գերեզմանից դուրս թռչող հրե սրի, երկունքի ու մահվան պատկերները: Իսկ մի՞թե ճակատագրական պահին համայն հայությանն
ուղղված կոչ չեն այս խոսքերը. «Հե՜յ հեռավոր ընկերներ ու եղբայրներ,– //
Դուք չե՞ք լսում. Ձե՛զ ենք կանչում,– // Զվարթ ու սեգ, // Եկե՛ք, մտե՛ք
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շուրջպարը մեր– // Եկե՜ք, եկե՜ք»: Նույնն է 8-րդ գլուխը.

Ու գալիս են անվե՜րջ անվե՜րջ
Ամբոխները ահագին,
Որ կյանքը հին ու սնամեջ
Ողջակիզեն կրակին [2, 78]:
Նույնն են և եզրափակիչ տողերը.

Կյանքս կմարի՝ հին, չնչին մի կայծ
Քո ոսկի հրում–
Բայց վառվի՜ պիտի սիրտս մոխրացած
Քո բոլոր գալիք արշալույսներում [2, 79]:
Սա հայոց պետականության վերականգնման օրհներգն է՝ փարած
հեղափոխության արշալույսին:
Նույնն է նաև «Ամբոխները խելագարված» դարձյալ քնարական
պոեմը: Սարդարապատի ճակատամարտը երկաթուղու կայարանում էր:
Չարենցի պոեմի գլխավոր խորհրդանշանը դարձյալ երկաթուղու կայարանն է, որ ոտքի ելած ուժերը պետք է գրավեն: Սարդարապատում ժողովրդական ցասումն իրոք հասել էր խելագարության աստիճանի,
որովհետև հայությունը բոլորեքյան շրջապատված էր հակառակորդի
ուժերով, փրկությունը միայն միաբանված ու ինքնամոռաց կռիվն էր: Նաև
երգ կար կռվողների շուրթերին. հուշագիրները վկայում են, որ ժողովուրդը հայրենասիրական երգերով էր գնում կռվի, որովհետև երանություն էր
հայրենիքի համար մեռնելը: Պոեմի 8-րդ մասում երգի ձայնը նմանեցվում
է զանգի՝ «…զանգ էր կարծես ձայնը նրա»: Հիշենք՝ Սարդարապատի ճակատամարտի ժամանակ անընդհատ հնչում էին Մայր տաճարի ու մյուս
եկեղեցիների զանգերը:
Այս մասին մանրամասն գրում են պատմագիրներն ու հուշագիրները: 1918-ի մայիսի կեսերին Արարատյան դաշտն ամեն կողմից շրջապատված էր թշնամիներով: Փախուստի ելք չկար: Միակ կարգախոսն էր՝
մահ կամ ազատություն: Ոտքի էր կանգնել Արարատյան դաշտի ամբողջ
բնակչությունը, նաև կին ու երեխա: Ընդհանուր հրամանատարը զորավար Մովսես Սիլիկյանն էր, սպայակույտի պետը՝ գնդապետ Վեքիլյանը,
զորքի թիվը հասնում էր 10000-ի: Այստեղ էին Երզնկայի, Մակուի, Վանի
առաջին և երկրորդ, Զեյթունի գնդերը, 4-րդ և 5-րդ գնդերը, պարտիզանա134

կան գունդը, սպայակույտի պարետի գումարտակը, հատուկ գունդը,
Սմբատի, Դալի Ղազարի, Մուրադի խմբերը: Մայիսի 21-22-ին մասնակի
ընդհարումներից հետո՝ մայիսի 23-ին, Սիլիկյանը տալիս է հարձակման
հրաման: Նա ժողովրդին դիմում է սրտառուչ կոչով: Որպես մի նոր Ղևոնդ
Երեց՝ զորքի մեջ հայրենասիրական ոգևորիչ խոսք էր ասում Գարեգին
եպիսկոպոս Հովսեփյանը: «Ճակատի զինվորը չէր միայն – ամբողջ երկիրը մի մարդ, մի շունչ դարձած՝ կռվում էր թշնամու դեմ՝ ազատություն
կամ մահ վճռական կամքով» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 140):
Մայիսի 24-ին թուրքերը դիմում են փախուստի, որ շարունակվում է
մինչև մայիսի 28-ը: Սիլիկյանը ժողովրդին կոչով դիմում է նաև Սարդարապատի վերջնական հաղթանակի օրը՝ մայիսի 29-ին: Այս կոչերն ուղեկցվում էին հաղթական կանչերով ու երգերով:
Այս ոգեշունչ տարերքը նաև «Ամբոխները խելագարված»-ի մեջ է,
ուստի այն ևս հայոց պետականության վերականգնման օրհներգ է՝ ներծծված ընդհանուր հեղափոխական տարերքի բարձր ոգևորությամբ:
Խորհրդային գրականագիտությունն այդ պոեմները դիտարկում էր
որպես հեղափոխության ազդականչ՝ առանց ազգային հիմքի, որովհետև
պաշտոնական գաղափարախոսությունն ուղղված էր Առաջին Հանրապետության դեմ: Վաղուց այդ սխալն ուղղելու ժամանակն է:
Նույն ոգին առկայծում է նաև երեք ռադիոպոեմներում և «Խաղաղության ռադիո» պոեմում: Այս ռադիոն ամենևին պաատահական չէ: 1919 թ.
«հոկտեմբերին արդեն վերջացել էր կառուցումը Երևանի ուժեղ ռադիոկայանի, որ գործում էր մինչև Բասրա, Թաշքենդ ու Հաշտարխան» (ՍՎ,
ՀՀ, էջ 353): Երևանում կառուցված ռադիոկայանը ռադիոկայան է դառնում նաև Չարենցի պոեզիայի համար: Սրանք ամենևին պատահական
զուգադիպություններ չեն: Եվ իզուր չէր Չարենցն աշխարհով մեկ աղաղակում.

Ռադիոկայան է իմ հոգին հիմա
Ամբո՛ղջ աշխարհի ու մարդկանց հանդեպ.
Ու բա՛րձր է, բա՜րձր է կայանն իմ հոգու՝
Մասիսի նման բա՛րձր է ու հաստատ–
Հզո՛ր, ահարկո՛ւ [2, 100]:

Ըստ թուրքական աղբյուրների՝ «Քյազիմ Կարաբեքիր փաշան իր
բանակով կատարելապես դեպի համայնավարություն էր գնում»: Մինչև
1921 թ. գործնական քայլեր էր անում կոմունիստ Մուստաֆա Սուբհին:
«Այս փաստերը կասկած չեն թողնում, որ բոլշևիկների և թուրքերի միջև
գոյություն ուներ սերտ բարեկամություն և գործակցություն», և պատահա135

կան չէ, որ «Թուրքերի հարձակումը Հայաստանի վրա անխառն հրճվանք
առաջ բերեց բոլշևիկների շարքերում» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 449, 473):
Կառավարությունը «խիստ օրենքներ սահմանեց դասալիքների դեմ:
<…>: Զինվորական նախարարի հրամանով Երևանի և Կարսի հրապարակներում կանգնեցրեց կախաղաններ: <…> այն կարծիքն է տիրում, որ
թյուրքերը, առանց որևէ արգելքի հանդիպելու, հաղթեցին հայերին, որ
հայկական բանակը ոչ մի դիմադրություն ցույց չտվեց: Այս կարծիքը արդյունք է բացարձակ տգիտության» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 477):
Այդուամենայնիվ Կարսն ընկավ: «Կարսի անկումից հետո պատերազմի ընթացքը հայերի համար այլևս դարձավ հուսահատական: Տեղի
ունեցավ կառավարության փոփոխություն…» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 497):
Վերջին զոհի գիտակցությունը չէր լքում ինչպես զինվորականին,
քաղաքական գործիչին, այնպես և բանաստեղծին: Գնդապետ Մազմանյանի ինքնասպանությունը հուսահատության վերջին ճիչն էր թուրքից ու
բոլշևիկից խաբված զորքի առաջ: Խելագարության պահը էլ ինչպե՜ս
պետք է լիներ: Վերջին զոհի նույն զգացողությունն էր համակել բոլոր
նվիրյալներին: Ահա և քաղաքական գործիչի կերպարը: 1920 թ. հոկտեմբերին՝ ծանր պարտությունից հետո, Օհանջանյանի կառավարությունը
հրաժարական տվեց: Վարչապետի պաշտոնում նորից առաջարկվեց Քաջազնունին. «Քաջազնունին մեծ դժվարությամբ համաձայնեց ընդունել
այդ պարտականությունը: «Պարոններ, ասում էր նա, ես գիտակցում եմ,
թե ինչ է պահանջվում ինձանից: Դուք զոհ եք փնտրում ալեկոծության
մատնված նավը փրկելու համար, և ուզում եք, որ ես լինեմ այդ զոհը: Եթե
այդ է Հայրենիքի փրկության միջոցը և հայ ժողովրդի կամքը, ես խոնարհում եմ նրա առջև» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 487): Ազգային համաձայնության կառավարություն կազմելու Քաջազնունու փորձերը ձախողվում են, նա ներկայացնում է հրաժարական և իր կողմից վարչապետի թեկնածու առաջադրում այդ ժամանակ գյուղատնտեսության և պետական գույքի նախարար Սիմոն Վրացյանին, ով և եղավ վերջին վարչապետը՝ կառավարելով
10 օր (23. 10. 1920 – 2. 11. 1920): Այնուհետև. «Զոհ էր պետք և եթե այդ էր
հայ ժողովրդի կամքը, որևէ մեկը իրավունք չուներ հրաժարվելու: Վրացյանը ստիպված եղավ ընդունելու այդ տարապայմանորեն ծանր պարտականությունը» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 488):
Ահա երկու ծայրակետեր. մի կողմից՝ ազգային զոհի գիտակցությունը, մյուս կողմից՝ դավաճանությունն ազգային գործին և դասալիքների
համար նախատեսված կախաղանները, Չարենցի մեջ միավորվում և
ծնունդ են տալիս «Մահվան տեսիլ» բանաստեղծությանը: Պատմական
136

իրողությունները վերածվում են ոգու կանչի: Ահա այդ բանաստեղծությունն ամբողջությամբ, որից մեկ տող անգամ անհնար է կրճատել.

Որպես լքված թավջութակի ձգված մի լար՝
Դողում է սիրտս կարոտով մի ահարկու,
Կարոտներիս գագաթն է այն՝ վերջի՜ն քնար,–
Մի պիրկ պարան ու երկնուղեշ փայտեր երկու:
Որպես բախտիս մութ քամահրանքը, կամ որպես
Մի հին խոստում, որ անկատար, դրժած թողի–
Կախաղանի փայտերն ահա քաղաքի մեջ
Կանգնել են, սեգ, ու սպասում են կախվողի:
Կանգնել են, լուռ, իրար կքած, փայտեր երկու,
Ու մեջտեղում դողում է, մեղկ ու երերուն,
Մի գորշ պարան, ինչպես տխուր այս օրերում
Անբոց մորմոքը նայիրյան իմ ո՜րբ հոգու:
Իջել է շուրջը մի անհուր իրիկնաժամ,
Ու լռություն մի անստվեր, անդուռ, անդող,
Ինչպես մորմոքը օրերի, ինչպես դաժան
Մահվան թախիծը՝ իմ անլուր սիրտը բանտող:
Ու խանութները, գորշ կքած, ու այն մարդիկ,
Որ հավաքվել են փայտերի շուրջը հիմա,
Մահվան բեկուն այդ քնարին այդքան մոտիկ–
Ի՞նչ են ուզում՝ այդքան տխուր ու ակամա:
Եվ արդյոք ո՞վ է երազել այդքան դաժան–
Ու լուսավոր առավոտները իմ հոգու
Ո՞վ դարձրեց – մի անկրակ իրիկնաժամ,
Ու գորշ պարան, ու երկնուղեշ փայտե՛ր երկու:
Գուցե այդ ե՛ս եմ, որ սրտով իմ լուսնահար
Ո՛չ մի կրակ հեռուներից ձեզ չբերի,
Ու ցանկացա, որ չօրհներգե ո՛չ մի քնար
Լուսապսակ, պայծառ գալիքը Նայիրի…
Երթամ հիմա: Ու կարոտով անմխիթար,
Իմ երգիչի երազներով ու հրերով,
Անհրապույր իմ օրերի երգով մթար
Ու նայիրյան իմ երազի վերջին սիրով, –
Երթամ մարող ու մարմրող իրիկվա մեջ,
Որպես ուրու հալածական, որպես տեսիլ–
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Տա՜մ պարանոցս կարոտին այն երկնուղեշ
Ու օրորվեմ՝ եղերական ու անբասիր…
Թող ո՛չ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի,
Ուրիշ ոտքեր կախաղանին թող մոտ չգան.
Եվ թող տեսնեն ի՛մ աչքերի մեջ կախվածի,
Իմ բո՛րբ երկիր, լուսապսակ քո ապագան:
Թող դուրս ընկած իմ աչքերի մեջ կախվածի,
Նոքա տեսնեն պայծառ օրերդ ապագա,–
Թող ո՛չ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի,
Ո՛չ մի ստվեր կախաղանին թող մոտ չգա [1, 324-325]:
Խորհրդայնացմանն անմիջապես հաջորդեց Հեղկոմի իշխանությունը, իր ցանցը հյուսեց չեկան, և ինչ թուրքերը չէին հասցրել, շարունակեցին հայ բոլշևիկները: Չեկայի առաջին գործը եղավ նախկին ղեկավարների՝ վարչապետերի, նախարարների, խորհրդարանի պատգամավորների,
խմբապետերի ձերբակալությունը՝ Հ. Օհանջանյան, Ա. Սահակյան, Ռ. Չիլինգարյան (Ռ. Դարբինյան), Հ. Տեր-Դավթյան, Վ. Նավասարդյան, Վ. Բաբալյան (նոր էր ազատվել թուրքական գերությունից), Գ. Վարշամյան,
Բ. Իշխանյան, Համազասպ և ուրիշներ: Դեկտեմբերի վերջին Բաքու աքսորվեցին 70 առաջնակարգ սպաներ: Հունվարի 10-ին զինակիցների հետ
Ռուսաստան աքսորվեց Դրոն, հունվարի 24-ին նույն ճանապարհով
ուղարկեցին 1200 զինվորականի, որոնց մեջ էին ազգային բանակի սյուները՝ սպարապետ Նազարբեգյանը, զորավարներ Սիլիկյանը, Հախվերդյանը, Ղամազյանը: Սկսվեցին բռնագրավումները, այլ կերպ՝ թափ առավ
ալան-թալանը. «Գրավում էին ամեն ինչ – բնակարան, կարասիներ, հագուստ, ուտելիք, ձի, տավար, հավ ու հավկիթ, մինչև իսկ թել ու ասեղ: Ժողովուրդը Ռուսաստանից էր սպասում օգնություն, այժմ իրենից էր խլվում
հացի վերջին պատառը և ուղարկվում Ռուսաստան» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 511):
Այս ամենի անդրադարձը նաև Չարենցի հրամանագրերում է ու
պաշտոնական գրությունների մեջ (տե՛ս ԳՄ, էջ 195-217):
Այս պայմաններում բռնկվեց փետրվարյան ապստամբությունը:
Սկսվեց 18-ին, Երևանում լռեցվեց ապրիլի 2-ին, ծայրամասերում՝ հուլիսի
10-ին: Այս ընթացքում իշխանությունն անցավ Հայրենիքի փրկության կոմիտեին, որի նախագահը վերջին վարչապետ Սիմոն Վրացյանն էր:
1921 թ. ապրիլի 2-ին ապստամբությունը ճնշվեց: «Ռուս զինվորների
սվինների պաշտպանությամբ» Արտաշատից ամոթահար Երևան վերադարձավ Հեղկոմը: «Կարելի է երևակայել բոլշևիկյան սարսափը, որ մարդիկ ապաստան էին խնդրում թյուրքից» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 562):
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Անկախության կորուստը վավերացվեց Կարսի խորհրդաժողովում
(26. 09. – 13. 10. 1921), որտեղ թուրքերի պահանջով վավերացվեց Մոսկվայի ռուս-թուրքական դաշնագիրը (16. 03. 1921): Հաջորդում է «Լոզանի
անարգ դաշնագիրը» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 568) և իսպառ մոռացնում Սևրի դաշնագրի հուսադրիչ սպասումը:
Ինչ եղավ՝ 1915-1916 թթ. ցարը հետաքրքրվեց հայությամբ, և երկիրն
ու ժողովուրդը ոչնչացան, 1920-ին Սևրի պայմանագրով Վիլսոնը գծեց
Հայաստանի սահմանները, և թուրքը զենքով վերացրեց այդ ծրագրի իրականացման ամենայն հույս:
«Բարեկամները» «մտահոգվեցին», թուրքը հարցերը լուծեց:
Հետո եկավ Ալեքսանդր Մյասնիկյանը, ձևավորվեց նոր Հեղկոմ,
երկիրն ընկավ քաղաքական նոր հոսանքի մեջ. «Ալ. Մյասնիկյանը
ստանձնելով Հայաստանի Հեղկոմի նախագահությունը, ՆԷՊ-ի շրջանին
հատուկ համեմատաբար ավելի մեղմ և շինարար քաղաքականություն
հետևեց երկրում՝ իրեն գործակից ունենալով Ս. Սրապիոնյան-Լուկաշինի
և Ս. Տեր-Գաբրիելյանի նման ավելի լուսամիտ և անպայման ավելի հայրենասեր բոլշևիկներ: Հայաստանի ժողովուրդը մի պահ ազատ շունչ քաշեց և նվիրվեց շինարարության: Պարսկաստանից վերադարձավ և տարագրված մտավորականության մի մասը ակադ. Ա. Թամանյանի գլխավորությամբ» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 567): Այս վերաբերմունքը՝ «ավելի լուսամիտ և անպայման ավելի հայրենասեր» գնահատանքով, անհետևանք չէր անցնելու.
Մյասնիկյանը պետք է դառնար կազմակերպված ինքնաթիռային աղետի
զոհ, իսկ Լուկաշինին ու Տեր-Գաբրիելյանին 1937-ը պետք է հոշոտեր:
Չարենցը սգաց Մյասնիկյանի կորուստը (Թուրքիային) իր վարած
երկերեսանի քաղաքականության համար համարեց «Միջազգային պոռնիկ» և նշված քաղաքական գործիչների հետ մեկտեղ դարձավ ստալինյան հալածանքների զոհ:
***
Ինչպես պատմությունը, այնպես և գեղարվեստը Առաջին համաշխարհային պատերազմի տեսադաշտում են: Ըստ պաշտոնական տվյալների՝ ռուսական բանակ էր զորակոչված երկու միլիոն հաշվվող ռուսահայության 13 տոկոսը՝ ավելի քան 250000: Ընդհանուր պատերազմի մեջ
դաշնակից ուժերի շարքում զենքի էր կոչված ավելի քան 300000 հայ:
1914 թ. հունվարի 26-ին Թուրքիայի մեծ վեզիր Սայիդ Հալիմը և Պոլսում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Գուլկևիչը ստորագրեցին բարենորոգումների ծրագիր, ըստ որի՝ «Հայկական վեց վիլայեթներին պիտի կցվեր
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Տրապիզոնի նահանգը ևս» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 5): Այդ տարածքը պետք է բաժանվեր երկու մարզպանությունների. առաջինի մեջ պիտի մտնեին Էրզրումի,
Տրապիզոնի, Սվազի վիլայեթները, երկրորդի մեջ՝ Վանի, Բիթլիսի, Խարբերդի, Տիգրանակերտի: Վերահսկիչները պետք է լինեին եվրոպացիներ,
թեկնածուներին պետք է նշանակեր Բարձր Դուռը:
Այս առաջարկությունն արվել է Ռուսաստանի պնդումով: Գերմանիան հրաժարվել է այդ ծրագրից: Հայ կամավորական խմբերի քաղաքական նշանակությունն այդ ծրագիրը կյանքի կոչելն էր, որ նշանակում էր՝
Ռուսաստանի հովանու ներքո ինքնավարություն վեց վիլայեթներին և
նրանց անբաժան մաս հայաբնակ Կիլիկիային:
Կամավորական խմբերն սկզբում չորսն էին՝ Անդրանիկ, Քեռի, Դրո,
Համազասպ: Ավելացավ հինգերորդը՝ գնդապետ Ջանփոլադյանի գլխավորությամբ: 1915-ի գարնանը Քեռիի, Դրոյի, Համազասպի խմբերը միավորվեցին Արարատյան ջոկատի մեջ՝ Վարդանի հրամանատարությամբ,
«որ Վանի գրավման գլխավոր ուժը հանդիսացավ» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 10): 1915-ին
կազմավորվեց իշխան Հովսեփ Արղությանի խումբը: Խմբերի թիվը հասավ 7-ի, որոնք 1916-ին «վերակազմվեցին հայկական հրացանաձիգ
գնդերի և մտցվեցին ռուսական կանոնավոր բանակի մեջ» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 10):
Հայ կամավորական խմբերի կարգադրիչ մարմինը՝ Արմեն Գարո, Սիմոն
Վրացյան, Հակոբ Զավրյան, Ռոստոմ Զորյան, Աբրահամ Գյուլխանդանյան, Հովսեփ Արղության, Նիկոլ Աղբալյան: Կարևոր մի դիտարկում.
«Ռուս քաղաքականությունը փոխվում էր հայերի վերաբերմամբ, և հայ
կամավորական խմբերը այլևս պետք չէին» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 10):
Սա ռուսական խորամանկ քաղաքականությունն էր՝ հայկական
հարցը շահարկելով՝ ներկայացնել իր ռազմատենչ ծրագիրը, որով բնականորեն թուրքերին պետք է գրգռեր հայերի դեմ և իրականացներ իր
վաղնջական ցանկությունը՝ Հայաստանն առանց հայերի:
Այդ ծրագիրն ավելի բորբոքվեց, երբ դեկտեմբերի առաջին կեսին
Թիֆլիս այցելեց Նիկոլայ Բ.-ն և հայության ջերմ խանդաղատանքի պայմաններում իրեն ներկայացած հայոց վեհափառ Գևորգ Ե-ի միջոցով հայտարարեց. «Ռուսաստանը պատերազմից հետո խոստանում է ապահովել
Թյուրքահայաստանի ինքնավարություն Ռուսաստանի հովանավորության ներքև» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 11):
Այս խոստումների ներքո տեղահանությամբ ու ջարդերով թուրքերն
իրականացնում էին ցեղասպանությունը: Ռուսներն առաջանում էին ու նահանջում, որի ընթացքում «իսպառ քարուքանդ եղան և իթթիհատական դահիճներից ազատ մնացած Ալաշկերտն ու Վասպուրականը» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 12):
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Այս ամենի կենդանի հայելին Չարենցի «Դանթեական առասպել»
(1915-1916) պոեմն է՝ Մեռած Քաղաքի, այսինքն՝ Վանի հրդեհված տների,
սրածված ժողովրդի պատկերներով: Ինքն է՝ որպես կամավոր կամավորական խմբի մեջ, և ժողովրդի մոտիկ օրերի արյունոտ պատմությունը:
Թյուրքահայաստանի նահանգների պարպումից հետո հետզհետե
փոխվեց նաև վերաբերմունքը հայերի հանդեպ. «1916 թվին այլևս «հայկական ինքնավարության» մասին խոսք չէր լսվում. կամավորական խմբերը
լուծարվեցին: Կովկասում իշխում էր մեծ իշխան (փոխարքա) Նիկոլայ
Նիկոլաևիչը՝ հակահայ քաղաքականության ներշնչողներից մեկը (ՍՎ,
ՀՀ, էջ 14):
1916 թ. գարնանը Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան և Ռուսաստանը
մշակել էին Թուրքիայի բաժանման գաղտնի ծրագիր, ըստ որի՝ հայկական տարածքները պիտի բաժանվեին Ռուսաստանի (Էրզրում, Վան,
Բիթլիս, Տրապիզոն) և Ֆրանսիայի (Կիլիկիան մինչև Խարբերդ, ավելացրած նաև Սիրիան) միջև: «Այսպիսով իրականանում էր Գոլիցինների և
Լոբանով-Ռոստովսկիների երազը – Հայաստանն առանց հայերի» (ՍՎ,
ՀՀ, էջ 14):
Հայության հույսերը հօդս ցնդեցին: Երկիրն ավերված էր, ժողովուրդը՝
ջարդված, ազգային գաղափարախոսությունն ու դիվանագիտությունը՝
անզոր: «Եվ ո՞վ գիտե ի՞նչ կլիներ վախճանը, եթե վրա չհասներ հրաշքը –
1917 թվի փետրվարի 28-ին, անսպասելի կերպով պայթեց Ռուսական Մեծ
Հեղափոխությունը» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 16): Վրացյանը շարունակում է. ինչպես
ամբողջ ինքնակալությունը, այդպես և ամբողջ Անդրկովկասը «խելահեղ
ոգևորությամբ տոնեց բռնապետության անկումը», որովհետև այդ ալիքը
«սրբեց-տարավ և կովկասյան սատրապներին» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 24, 17):
Ինչպես քաղաքական գործիչը՝ այս դեպքում Վրացյանը, այնպես և
բանաստեղծը՝ այս դեպքում Չարենցը, ազգային նույն մտահոգությամբ
հեղափոխության հանդեպ նույն հավատն էին տածում («Ողջակիզվող
կրակ» շարքը): Նույն ոգևորությունն ապրեց նաև Տերյանը (1917-1920 թթ.
առանձին բանաստեղծություններ):
Պատմական իրադարձությունները հաջորդում են իրար: Ժամանակավոր կառավարությունը մարտի 9-ի որոշմամբ Անդրկովկասի համար
ստեղծում է Հատուկ անդրկովկասյան կոմիտե՝ ОЗАКОМ, ՕԶԱԿՈՄ:
Գրավյալ տարածքները ենթարկվում են Ժամանակավոր կառավարությանը:
Առաջին ոգևորությունը նաև գործնական արդյունք է տալիս. «Կարճ
ժամանակում Թուրքահայաստանը, մանավանդ Վասպուրականի և
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Տարոն-Տուրուբերանի շրջանները վերակենդանացան» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 26):
Գյուղերը վերանորոգվում էին, ռուսներն օժանդակում էին հայերին,
թշնամանքը վերանում էր: Ազգային ոգին նորից վերելքի վրա էր: Ըստ
ՀՅԴ-ի պահանջների՝ «Ազատ Հայաստանը բովանդակելու է հայկական
վեց վիլայեթները և Կիլիկիան»:
Հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո ռազմաճակատների համար
առաջարկվեց հակառակորդ զինվորների «եղբայրացման սկզբունքը», և
կողմերին առաջարկվեց անցնել բանակցությունների (ՍՎ, ՀՀ, էջ 52): Այս
անցումը լավագույն դրսևորում է ունեցել հայ գրողներից Ստեփան
Զորյանի «Ջրհորի մոտ» պատմվածքում, որտեղ ավստրիական ճակատում ռուս և գերման զորքերն էին դիմակայված: Ծարավը, հակառակորդ
զինվորների դիրքերի միջև գտնվող ջրհորը եղբայրացման է տանում հակառակորդ ուժերին: Իսկ գլխավոր հերոսը Լոռու կողմերից «Ավստրու
ճակատը» հասած Բաղդասարն էր: Արևմտյան ճակատում, որտեղ Զորյանի Բաղդասարն էր, կար 80000 հայ զինվոր:
1918-1921 թթ. պատմական ժամանակաշրջանը համակողմանիորեն
արտացոլված է Զորյանի ժառանգության մեջ՝ «Ցանկապատ» (1923), «Պատերազմ» (1925) պատմվածքների ժողովածուները, «Հեղկոմի նախագահը»
(1923), «Գրադարանի աղջիկը» (1925) վիպակները, «Ամիրյանի ընտանիքը» (գրվել է 1921-ին, տպագրվել 1969-ին) վեպը:
Ի տարբերություն փետրվարյան հեղափոխության՝ «Հոկտեմբերյան
հեղաշրջումը Թիֆլիսում հանդիպեց խիստ բացասական վերաբերմունքի:
<…>: Անդրկովկասը հենց առաջին օրից բացասական դիրք բռնեց
խորհրդային իշխանության վերաբերմամբ» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 53):
ՕԶԱԿՈՄ-ին փոխարինեց տեղական իշխանությունը՝ նախ Անդրկովկասյան սեյմը, այնուհետև՝ Անդրկովկասյան կոմիսարիատը: Անդրկովկասի կոմիսար է նշանակվում Ստեփան Շահումյանը:
Ռուս զինվորները, լսելով, որ Լենինը հողը տալիս է գյուղացիներին,
արագորեն լքում են ճակատը, որպեսզի գնան և ստանան իրենց բաժինը:
Հեռացող ռուսները տեղերում դիմում էին հերթական տնաքանդության.
հայ ազգաբնակչությանն ստիպում են հեռանալ իրենց հետ:
Այս պահը՝ դեպի Վան և նորից հեռացում Վանից, առկա է Մահարու
«Պատանեկություն» վիպակում:
Նահանջող ռուսական զորքերը ենթարկվում են մահմեդականների
բռնություններին. կանգնեցնում են գնացքները, թալանում ամբողջ զինամթերքն ու զինվորների ունեցվածքը:
Նահանջողների մեջ էին նաև հայ զինվորները: Նահանջող հայկա142

կան ուժերի միջոցով Թովմաս Նազարբեկյանի հրամանատարությամբ
ձևավորվեց հայկական կորպուս: Դեռևս պահպանվել էին Վանի, Սասունի, Երզնկայի գնդերը: Ռուսական հարավային ճակատի երկարությունը
500 կմ էր՝ Սև ծովից՝ Տրապիզոնից մինչև Վան: Լքվող դիրքերում, ինչպես
կասեր Չարենցը և կպատկերեր «Երկիր Նայիրի» վեպում, վերահաստատվում էր «դարավոր ոսոխը»: Ընկնում են Երզնկան, Էրզրումը, Կարսը:
Ահա այս ամենի ոչ թե մեղմ երգիծանքը, այլ ահարկու ծաղրուծանակն է Չարենցի «Ազգային երազ» (1917-1918) պոեմը, թե ինչպես վստահությունը մատնվեց անճարակության հասնող ամոթալի պարտության:
Չարենցն այս երկը բնորոշել է «պոեմ երգիծական և ողբերգական»: Այս
օրերի արձագանք է նաև նրա «Հատված» պոեմը: Ազգային համատարած
շվարի կեղեքիչ պահն է.

Հեյ ո՞ւր եմ հիմա ես–
Էս ո՞ւր եմ–
Ես ո՞ւր եմ հասել.
Եվ ո՞ւր է,
Երկի՛ր իմ,
Քո հուրը–
Փրփուրը–
Լուսե:
Մենք, լուռ, շվարե՜լ ենք,
Լույսերս
Մարել ենք–
Հույսերս էն ո՞ւմ ենք տվել…
Եվ ո՞վ մեզ,
Էլ ո՞վ մեզ,
Էն ո՞վ պիտի տա–
Երկի՛ր իմ, թռիչք ու թևեր… [2, 68-70]:
1918 թ. ապրիլի 12-ին՝ երեկոյան ժամը 9-ին (նոր տոմարով՝ 25-ին, որ
մտցվեց 1918 թ. ապրիլի 17-18-ի գիշերը), Կարս մտավ թուրքական 11-րդ
դիվիզիան: Նույն թվականի մայիսի 15-ին թուրքերն արդեն Ալեքսանդրապոլում էին:
Չարենցն այս մասին չէր կարող չիմանալ և իր վեպը հյուսելիս չէր
կարող չմտաբերել այս փաստերը:
Պատմական հայրենիքում նորից հաստատվում է թուրքը՝ իր հետ
մեկտեղ գյուղերում ու քաղաքներում վերահաստատելով իր թափառա143

կան աշիրաթներին: Թուրքիայի պարտադրանքով ստեղծվում է Անդրկովկասի Դաշնային Հանրապետություն, որ նրա իսկ սադրանքներով 47 օր
անց քայքայվում է՝ տեղը զիջելով երեք անկախ պետությունների: Դա
Թուրքիայի երազանքն էր, որպեսզի իրականացնի իր համաթուրքական
քաղաքականությունը՝ սատարելով Ադրբեջանին, բարեկամություն անելով Վրաստանի հետ և շարունակելով 1915 թվականի հայաջինջ քաղաքականությունը: 1918-ի փետրվարին «թյուրքերն արդեն բոլշևիկների հետ
կնքել էին հաշտություն» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 112), որ վերջնականապես վերածվեց
հայակործան դաշինքի:
1918 թ. մայիսի 26-ին տեղի է ունենում Անդրկովկասյան սեյմի «վերջին ողբերգական նիստը» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 150): Նույն օրը Անդրկովկասի Դաշնային Հանրապետությունը քայքայվում է, և հաջորդաբար անկախություն
հռչակելու հերթը հասնում է Հայաստանին: Օրը հայտարարել են մայիսի
28-ը, բայց իրական օրը մայիսի 30-ն է: Այդ օրն էլ ընդունվել է «Հայտարարություն», որով մինչև կառավարություն կազմելը իրավիճակի տնօրինությունն անցնում է Ազգային խորհրդին: «Հայտարարության» հեղինակը
Նիկոլ Աղբալյանն էր: Ահա այն.
«ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Անդրկովկասի քաղաքական ամբողջության լուծումով և Վրաստանի
ու Ադրբեջանի անկախության հռչակումով ստեղծված նոր դրության
հանդեպ, Հայոց Ազգային Խորհուրդը իրեն հայտարարում է հայկական
գավառների գերագույն և միակ իշխանություն: Որոշ ծանրակշիռ պատճառներով թողնելով մոտիկ օրերը կազմել հայոց ազգային կառավարություն, Ազգային Խորհուրդը ժամանակավորապես ստանձնում է կառավարական բոլոր ֆունկցիաները՝ հայկական գավառների քաղաքական և
վարչական ղեկը վարելու համար:

Հայոց Ազգ. Խորհուրդ
1918 թ. մայիս 30
Թիֆլիս» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 153):

«Այսպիսով Հայաստանի անկախության հայտարարության օրը իսկապես պետք է համարվեր մայիսի 30ը: Հակառակ դրան համարվում է
մայիսի 28ը, այսինքն այն օրը, երբ Ազգ. Խորհուրդը վճռեց հաշտության
պատվիրակություն ուղարկել Բաթում» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 54):
Եվ ինչ էր այդ հաշտության դաշնագիրը. Հայաստանը հռչակվում է անկախ պետություն, տարածքը՝ մոտ 12000 քկմ, բնակչության թիվը՝ մոտ մեկ
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միլիոն գաղթական, տնանկ, սոված ժողովուրդ: «Եվ… մայրաքաղաքից յոթ
կիլոմետր հեռու՝ երևում էին թյուրքական թնդանոթները» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 156):
Անկախ Հայաստանի ծնունդն ընդունվեց ծանր մտահոգությամբ և
անգամ հեգնանքով՝ ի՜նչ անկախություն, ի՜նչ հանրապետություն: Ինչպես նշում է Վրացյանը, չկային ո՛չ ցնծության աղաղակներ, ո՛չ ծափեր:
Իսկ Ազգային խորհուրդը Թիֆլիսից Երևան տեղափոխվեց ոչ թե անմիջապես, այլ հուլիսի 17-ին՝ շուրջ 50 օր հետո, որովհետև վիճակ չկար, չկային
կեցության նվազագույն պայմաններ իսկ: Վրացիները կարծես մի կերպ
ազատագրվեցին հայերից՝ առանց Թիֆլիսից պաշտոնական ճանապարհման, անգամ գնացքով վերադարձի հարցում խոչընդոտներ հարուցեցին:
Այս ընթացքում վրացիները մեկ անգամ չէ, որ դիմել են հակահայ թուրքամետ գործողությունների և, ի վերջո, այնքան սրեցին վիճակը, որ հրահրեցին սահմանային ընդհարումներ:
Հայերը մենակ էին, այդ իսկ պատճառով բաց չէին թողնում ռուսների
պոչը: Առաջին վարչապետ ընտրվեց Քաջազնունին, ում թեկնածությանը
դեմ էր Պապաջանյանի ղեկավարած ժողովրդական կուսակցությունը:
Ըստ նրանց «նախ՝ Դաշնակցությունն իր վարած քաղաքականությամբ,
առհասարակ, պատասխանատու էր հայ ժողովրդի գլխին եկած աղետների համար, երկրորդ՝ թյուրքերի հետ ընդհանուր լեզու գտնելու համար
անհրաժեշտ էր նոր ուժ հրապարակ հանել» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 178):
Լուրեր էին շրջում, թե թուրքերը կարող են մտնել Թիֆլիս: Մի կերպ
Թիֆլիսում ապաստանած հայությունը հիմա էլ փախուստի ուղղությունը
վերցրեց դեպի Վլադիկավկազ: Ահա պատմական վկայությունը. «Թյուրքերի հյուսիս շարժվելու հետևանքով անասելի իրարանցում առաջ եկավ
և Թիֆլիսում <…>: Անտանելին, սակայն, հայ ժողովրդի <…> բազմահազար գաղթականության վիճակն էր: <…>: Թուրքական յաթաղանից
ազատվածները Հյուսիսային Կովկասում ընկան բոլշևիկյան դժոխքը»
(ՍՎ, ՀՀ, էջ 117-118):
Գրական մանրամասն անդրադարձը Մահարու «Երիտասարդության
սեմին» վիպակում է՝ փախուստ Թիֆլիսից, ճանապարհի դժվարություններ, Վլադիկավկազ, ունևորներին համակած բոլշևիկյան սարսափ, տեղական բարքեր ու միջավայր (ավելի մանրամասն տես Դ. Գասպարյան,
«Գուրգեն Մահարի», Երևան, 2013, էջ 157-164, 307-316):
Արտաքին թուրքին ավելանում է նաև ներքին թուրքը, որ հակահայ
գործունեություն էր ծավալում հայոց վերահսկողության գոտիներում:
Նրանք հատկապես հարձակողական էին գնացքի կայարաններում: Օրինակ՝ Ուլուխանլուում հայերին գնացքից իջեցնում ու սպանում էին: Հայոց
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ուժերն ստիպված են եղել դիմելու մաքրագործումների ու զսպման: Ահա
վկայությունը. «Երևանի կառավարության, ի վերջո հաջողվեց բանալ <…>
ճանապարհները՝ մաքրել խռովությունների բույն ծառայող մահմեդական
վայրերը և որոշ կարգ ու կանոն հաստատել» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 137): Այս իրողություններից մեկի գեղարվեստական արձագանքը Չարենցի «Խմբապետ
Շավարշը» պոեմում թուրքական Թալինի ազատագրման տեսարանն է:
«Մի խոսքով պետք էր ոչնչից պետություն ստեղծել» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 182):
Հաց չկար. անգամ կարտոֆիլի ու լոբու ալյուրով պատրաստված հացը, որի գինը հասել էր 5 ռուբլու, չէր ճարվում: 450000 գաղթականության
40000-ը Երևանում էր: Որբեր, անապաստաններ, դիակներ, խոլերա, բծավոր տիֆ: Մահվան գերանդին շրջում էր երկրով մեկ: Բանը հասնում է
երկրից կառավարության անդամների փախուստին: «Սկսվեց ժողովրդական նախարարների փախուստը Երևանից, ուր կյանքի պայմանները
շատ էին ծանր… <…>: Հայաստանն ուներ երեք պարենավորման նախարար և ո՛չ մի պարենավորում» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 53):
«Բեյյուք-Վեդիի կռիվների ժամանակ հայ կոմունիստները Երևանում
բաց թողեցին կառավարության դեմ ուղղված մի թռուցիկ, որով դասալքության էին հրավիրում զինվորներին: Թռուցիկների հեղինակները ձերբակալվեցին և արտաքսվեցին Հայաստանից» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 301): Այս խառնակիչ գործունեության անդրադարձը ևս առկա է Չարենցի «Երկիր Նաիրի» վեպում՝ Մարուքե Դրաստամատյանի և օրիորդ Սաթոյի գործունեության քննադատությամբ:
1919 թ. փետրվարի 12-ին Հայաստանի պատվիրակությունը Հաշտության վեհաժողովին ներկայանում է այսպիսի պահանջներով. «Ճանաչումը հայկական անկախ պետության, որ պիտի բաղկանար 1) Վանի, Բիթլիսի, Դիարբեքիրի, Խարբերդի, Սեբաստիայի, Կարինի և Տրապիզոնի 7
վիլայեթներից՝ դուրս ձգելով Տիգրիսի հարավակողմը և Օրդու-Սեբաստիա գծից դեպի արևմուտք գտնվող շրջանները. 2) Կիլիկիայի չորս
սանջակները՝ Մարաշ, Սիս, Ջեբել-Բերեքեթ և Ադանա՝ Ալեքսանդրեթով
հանդերձ. 3) Կովկասի հայկական հանրապետությունը՝ Երևանի ամբողջ
նահանգը, Թիֆլիսի նահանգի հարավային մասը, Ելիզավետպոլի նահանգի հարավ-արևմտյան մասը, Կարսի նահանգը՝ բացառությամբ Արդահանից հյուսիս գտնվող շրջանի» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 341-342):
Խոսքը նախապատրաստվող Սևրի հաշտության պայմանագրի մասին է: 1919 թ. հունվարի 30-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Վիլսոնի առաջարկությամբ «Վեհաժողովը որոշեց ազատել Հայաստանը և նշանակել հոգատար (մանդատեր)» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 343): Առաջարկություն կար նախկին Օս146

մանյան կայսրությունից ստեղծել երեք նոր պետություն՝ Հայաստան,
Թուրքիա և Պոլիս:
1920 թ. օգոստոսի 10-ին ստորագրվեց Սևրի դաշնագիրը:
Հայ գրողների միության նախագահ Հ. Թումանյանը դիմում է ՀՀ կառավարությանը՝ գրողներին օգնություն հատկացնելու հարցով: 1919 թ.
հուլիսի 9-ի որոշումով այդ նպատակով կառավարությունը հատկացնում
է 100000 ռ., որ բաժանվում է 8 ամենակարիքավոր գրողների:
1921 թ. Փետրվարյան ապստամբությունից հետո բոլշևիկները լուրեր
են տարածում ժողովրդի ծանր կացության մասին: Թիֆլիսում գումարված
հայ մտավորականների ժողովը որոշում է Երևան ուղարկել Թումանյանին՝
տեղում իրադրությունը պարզելու հանձնարարությամբ: Օրջոնիկիձեի
արտոնությամբ (Վրացյանը երգիծանքով սրան համարում է «Կովկասի
կարմիր փոխարքա») Թումանյանը Երևան է գալիս մարտի 20-ին: Նույն
օրը Հայրենիքի փրկության կոմիտեի նախագահ Վրացյանը հեռագրում է
Օրջոնիկիձեին, ըստ որի՝ Հայաստանում իրականացված հեղաշրջումը
«անպատասխանատու մարդկանց գործ չէ, այլ բառացի կերպով՝ ամբողջ
ժողովրդի», և որ «Թումանյանին տրվում է լիակատար հնարավորություն՝
ծանոթանալու իրերի իսկական դրության և տեղեկացնելու ձեզ» (ՍՎ, ՀՀ,
էջ 540-541): Մարտի 24-ին Թումանյանը հեռագրում է.
«Թիֆլիս, Օրջոնիկիձեին.
Հինգերորդ օրն է ես Երևանում եմ: Ծանոթանալով գործերի դրության՝ համոզվեցի, որ մեզ մոտ, Թիֆլիսում, կազմված համոզումը Հայաստանի դեպքերի մասին չի համապատասխանում իրականության: Շարժումը սկսվել է գյուղացիության մեջ, զանազան շրջաններում, տարածվել
է մինչև Երևան և իր հետևից քաշել է մտավորականությանը: Ստեղծվել է
հետևյալ դրությունը. զենքը ձեռքին միմյանց դեմ են դուրս եկել մի կողմից
Հայաստանի բանվորն ու աշխատավոր գյուղացիները, մյուս կողմից կոմունիստների զինված խմբերը, և հոսում է արյունը առանց որևէ հիմքի
թշնամության և փոխադարձ բնաջնջման համար: Ռազմաճակատում ընկեր կոմունիստները որոշ կերպով ասում էին, թե ամբողջ հեղափոխության ընթացքին կարմիր բանակը ավելի անմիտ կռիվ չի վարել: Այդ
պատճառով ջերմորեն խնդրում եմ ձեր հեղինակավոր միջամտությունը,
որպեսզի շուտափույթ կերպով վերջ տրվի այս ոչ ոքի համար պետք
չեղած արյունահեղության: Անհրաժեշտ եմ համարում ավելացնել, որ հեղաշրջումից հետո ձերբակալված կոմունիստներից և ոչ մեկը և ոչ մի
ռազմագերի այստեղ չէ գնդակահարված: Նման հաղորդագրություն
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անում եմ և ռազմաճակատում գտնվող ընկեր կոմունիստներին: Եթե
կպահանջվեն լրացուցիչ տեղեկություններ, խնդրում եմ կանչել ինձ ռադիոյի մոտ:
Հովհաննես Թումանյան»:
(ՍՎ, ՀՀ, էջ 541, նաև Հ. Թումանյան, ԵԼԺ, հ. 10, 1999 էջ 375):
Բայց վտանգավոր խժդժությունները շարունակվում էին:
Ալեքսանդրապոլը բոլշևիկների կենտրոնն էր, ուր մայիսի 1-ին տեղի
է ունենում բուռն ցույց: Հեղաշրջում անելու նպատակով հարձակվում են
ՀՅԴ ակումբի վրա: «Դաշնակցականները խուսափում են արյունահեղությունից: Հրապարակը մնաց բոլշևիկներին: Հակապետական շարժման
կենտրոն էր «Վարդան Զորավար» զրահագնացքը: Լուրը Երևան հասնելու պես զինվորական նախարարը կարգադրեց, որ «Վարդան զորավար»ի
պետ գլխապետ Մուսայելյանը գնացքը առնելով՝ մեկնի Ղամարլուի ճակատը: Մուսայելյանը ո՛չ միայն չկատարեց իր բարձրագույն իշխանավորի հրամանը, այլև կարգադրեց, որ Ղամարլուի ճակատից անմիջապես
Ալեքսանդրապոլ մեկնի զրահապատ գնացքի մի մասը, որ պահում էր
Հայաստանի սահմանները Վեդի-Բասարի թուրքերի դեմ: Հրամանը
կրկնվեց և սպարապետ զոր. Նազարբեգյանի կողմից, բայց Մուսայելյանը
նորից չենթարկվեց: Ընդհակառակը զրահապատ գնացքի վրա բարձրացրեց բոլշևիկյան դրոշը, որից հետո նույն Մուսայելյանի նախագահությամբ կազմվեց Հայաստանի ռազմա-հեղափոխական կոմիտե, որը հայտարարեց իրեն երկրի գերագույն իշխանություն» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 388- 389):
Չարենցի «Զրահապատ «Վարդան Զորավար»» պոեմը պատմական
այս իրադրության գեղարվեստական վավերացումն է:
Մայիսյան ապստամբության հովերով մայիսի 9-ին ռազմահեղափոխական կոմիտե է ստեղծվում նաև Կարսում և դիմում «նահանգապետ
Ղորղանյանին, բերդապետ Փիրումյանին և քաղաքագլուխ Նորհատյանին՝ պահանջելով 24 ժամվա ընթացքում կտրել ամեն կապ Երևանի հետ,
ճանաչել Ալեքսանդրապոլի խորհրդային կառավարությունը և շարունակել իրենց պաշտոնավարությունը» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 53):
Այս ամենն ազդեցություն է գործում զորքի և այլազգիների վրա: Մայիսի 14-ին կառավարության անունից կոչ է ուղղվում ժողովրդին, որի հեղինակը Դավիթ Անանունն է՝ Բախշի Իշխանյանի աշխատակցությամբ.
«Զրահապատ գնացքի մեջ պատսպարված մի խումբ անորակելի
ոճրագործներ <...> իրենց խելագար արարքով օգնում են միայն արտաքին
թշնամիներին – թե՛ Հայաստանը օղակող թուրք-թաթարական սպառա148

զեն բանդաներին և թե՛ Պոլսի քաղաքագետներին» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 393):
Այս խառն ու հակասական քաղաքական պայմաններում անկախ
երկրի կառուցման նախաձեռնություն են հանդես բերում շատ հայեր.
ցանկանում են կառուցել երկաթգիծ, կրի ու ցեմենտի գործարան, արդիականացնել գյուղատնտեսությունը: «Հայաստանի բնակիչներից ոչ պակաս
խանդավառ Հայաստանի անկախությամբ ոգևորվում էին և Հայաստանից
դուրս գտնվող հայերը, որոնցից շատերը բուռն կերպով ձգտում էին տեղափոխվել Հայաստան: <…>: Մի ճամփորդ հետևյալ ձևով է նկարագրում
իր առաջին տպավորությունները Հայաստանի մայրաքաղաքից. «Երբ
մտնում էի Երևանի ակումբը, տեսա, որ իմ բոլոր ծանոթները Բագուից,
Թիֆլիսից, Ռուսաստանից, բոլորը այնտեղ էին: Տեր Աստված, ո՞վ չկար
այնտեղ… Կազմվել էր մի հասարակություն, որի անդամները հենց նոր
եկած, իրար գլխի թափված՝ ուզում էին ստեղծել նոր մայրաքաղաքի
բնակչություն, նոր պետության քաղաքացիություն»» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 438):
Այս իրավիճակի ինչպես վավերական, այնպես և գեղարվեստական
իրակությունները զարմանալի նույնությամբ համընկնում են: Ահա պատմական վկայությունը. «Կառավարության հոգածության առարկա էր և
Սևանա լճի նավարկությունը: Սեպտեմբերից սկսած լճի վրա սկսեց բանել առաջին շոգեմակույկը: Մի քանի շաբաթ հետո սկսեց գործել «Աշոտ
Երկաթ» «ռազմանավը» մի արագահարված թնդանոթով: Հիմք դրվեց մի
ավելի մեծ շոգենավի շինության: Սեպտեմբերի 3-ին Շահթախթից Երևան
բերվեց «Սեստրիցա Նյուշա» շոգենավը, որ ռուսները տանում էին Վան և
թողել էին կես ճանապարհին: Նավը վերանվանվեց «Գեղանույշ» և նույնպես պիտի փոխադրվեր Սևան: Ենթադրվում էր Սևանի բոլոր եզերքները
կապել նավային հաղորդակցությամբ և հետզհետե զարգացնել նավագնացությունը:
Սևանի նավագնացության օգտին էին Խորհրդարանի անդամ Տիգրան
Ծամհուրը – «ծովակալ Սեյմուր» – և երիտասարդ ծովային սպա Թումանյանը, որ այնպես դաժանորեն սպանվեց բոլշևիկների ձեռքով՝ բոլորովին
անմեղ տեղը: Հոր՝ պրոֆ. Թումանյանի հետ եկել էր Բեսարաբիայից: Հայրը
վարում էր դրամների տպագրության գործը, ինքը, պատանի հոգու ամբողջ
եռանդով նվիրվել էր «հայկական նավատորմիղի» ստեղծման: Քաղաքականությամբ չէր հետաքրքրվում, բայց Հայաստանի խորհրդայնացումից
հետո անմիջապես դարձավ քաղաքական առաջին զոհը» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 435):
Բառացիորեն նույն պատկերն է Կոստան Զարյանի «Նավը լեռան
վրա» վեպում, որ ամբողջությամբ արտացոլում է Առաջին Հանրապետության այդ ժամանակները: Երկրի կառուցման նույն եռանդը, նույն դժվա149

րությունները, Սևանը նավարկելի դարձնելու նույն ծրագիրը, և անգամ
հոր և որդու Թումանյան ազգանունն է ընդհանուր թե՛ իրական գործչի, թե՛
գրական կերպարի համար: Նաև նավը Սևան հասցնելու ջանքերը, որ
գործադրում է գլխավոր հերոս Արա Հերյանը (ավելի հանգամանորեն տե՛ս
Դ. Գասպարյան, «Հայ գրականություն», գիրք 1, Երևան, 2000, էջ 106-131):
Շանթի գլխավորած պատվիրակությունը Մոսկվայում մնաց 4 ամիս
10 օր (4. 05. – 14. 09. 1920): Բանակցությունները չհասան տրամաբանական ավարտի, որովհետև անկախ Հայաստանի փոխարեն, որ կարող էր
դառնալ Լեհաստանի ու Ֆինլանդիայի նման մի երկիր, որոնք՝ որպես
ինքնուրույն պետություններ, տարբեր ճանապարհներով այդ տարիներին
առանձնացան նախկին ինքնակալությունից, ռուսները Հայաստանի
խորհրդայնացման ծրագիր ունեին և աշխատում էին այդ ուղղությամբ:
Բացի դա՝ հայ-ռուս դաշինքի վավերացմանը ռազմաքաղաքական տարբեր գործողություններով խանգարում էին թուրք-ադրբեջանցիները: Պահպանվել են Շանթի նամակները՝ գրված Վրացյանին: Դրանք անհրաժեշտ
են ինչպես պատմական իրավիճակի մեջ ճիշտ կողմնորոշվելու, այնպես
և Շանթի կենսագրության որոշ մանրամասների տեղյակ լինելու համար:
Ահա դրանք (պահպանում ենք բնագրային կետադրությունը և գրությունը՝ Լեգրան – Լըգրան):
«Լ. Շանթի նամակները Մոսկվայի բանակցութեանց մասին

Այս հատորի առաջին տպագրությունը պատրաստելիս, դրանից
առաջ և վերջը, քանիցս խնդրել եմ Լևոն Շանթին, որ գրի առնե իր հուշերը
Մոսկվայի բանակցությունների մասին: Միշտ խոստանում էր, բայց մինչև
մահն էլ խոստումը չկատարեց: Ինչ որ կարողացա «պոկել»՝ հետագա
երկու նամակներն են, որոնց մեջ հստակ կերպով արտահայտված է Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության նախագահի վերաբերումը դեպի բոլշևիզմը և դեպի հարաբերությունները բոլշևիկների հետ:
Բուն նյութի հետ առնչություն չունեցող կետեր կան նամակներում,
որոնք հետաքրքրական են Շանթի կենսագրության տեսակետից, ուստի
տվինք առանց հապավումի:
Ա.
Սիմոն ջան, ահա քանի օր է ուշացուցի նամակիդ պատասխանը
հուսալով որ կերպ մը տրամադրեմ ինծի և գոնե համառոտ բան մը գրեմ
քեզի քու ուզած հարցի մասին. բայց վերջապես եկա այն տխուր եզրակացության, որ անկարող եմ, այս վայրկյանին բոլշևիկներով ու բոլշևիկյան
տխմարություններով զբաղվելու բնավ գլուխ չունիմ. հիմա ես իմ գլխիս
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մեջ ունիմ իմ սեփական բոլշևիզմը. այնպես խրվեր եմ պարտքերու, անփողության, վիճակի անորոշության և օրվա ապրուստի դժվարություններու մեջ, որ չգիտեմ, ինչպես եմ տակեն դուրս գալու. մեր դպրոցի վիճակը
խախուտ է, վճարածը չնչին ու անկանոն, իսկ իմ բոլոր ձեռնարկներես ու
ծրագիրներես ոչինչ դուրս չեկավ, տված հայտարարությունս իմ անպետք
աշխատանքներուս վրա նոր անպետք աշխատանք մը ավելցուց՝ տեղեկատու և խորհրդատու Բյուրո: Երբ օր մը գալու ըլլա այն երջանիկ ժամանակը, երբ հնար մը ունենամ քիչիկ մը ազատ գլուխ ունենալու, և ուտելու
հացեն ու դպրոցի վճարեն դուրս ուրիշ բաներու մասին ալ մտածելու,
կնստիմ ու կգրեմ մեր դեպի Մոսկվա առաքելությունը և իմ տպավորություններս, իհարկե, ոչ իբրև պատասխան ստախոս ու ցած Չիչերիններու
ու Չիչերինիկներու, այլ անկախ աշխատանք մը ինքն իրեն համար, իբրև
հուշեր:
Հիմա քու հարցերուդ պատասխանեմ մեյ-մեկ նախադասությամբ: 1.
Մեր պատվիրակությունը ուղարկվեցավ, որովհետև բոլշևիկները արդեն
տեր էին Ադրբեջանին և անոնց հետ լեզու մը գտնելը դարձեր էր անհրաժեշտ թե վրացիներու համար և թե մեզի. Ռուսը նորեն եկեր էր Կովկաս: 2.
Մենք Մոսկվա հասանք այն ժամանակվա հաղորդակցության միջոցներու
հնարավոր արագությամբ: 3. Կարախանի հետ համաձայնության եկանք
բոլոր կետերու վրա. դաշինքը չստորագրվեցավ, որովհետև Բագվի հայ,
վրացի և թաթար կոմունիստները բոլոր միջոցներով սկսան ճնշում բանեցնել Մոսկվայի վրա, պահանջելով որ Ղարաբաղը, Զանգեզուրը և
Նախիջևանը թուրքական հողեր են, անվիճելի թուրքական և Հայաստանի
հետ միացնելու խոսք անգամ լինել չի կրնար: Մոսկվան 1-2 ամիս ժամանակ գործ դրավ իր Բագուի ընկերների հետ համաձայնության գալու և
տեսնելով որ անկարելի է, որոշեց բանակցությունները տեղափոխել Կովկաս և ուղարկեց Լեգրանը Բագու և հոնկե Երևան: Մենք ո՛չ թե ուշացած
կամ խանգարած ենք, այլ շարունակ դիմած պահանջած ենք, որ շտապեն,
որ վերջապես պատասխան մը տան, որ մենք գործ ունեինք և այդքան երկար Մոսկվա նստիլ չենք կրնար: 3. Այդ է մեր որոշման պատճառը. մեր
ետ գալն էլ կատարված է այն ժամանակվա հնարավոր արագությամբ.
կրնայինք Բագվով շատ ավելի արագ տեղ հասնիլ, բայց մենք չուզեցանք:
4. Լեգրանը անձնապես ոչ մեկ դեր չունի, հոն ներսը իրենց մեջ չգիտեմ,
թեև ներսն ալ կարծեմ կարևորություն ունեցող դեմք մը չէր. մեզի հանդեպ
խողովակ մըն էր, որ կկատարեր կենտրոնեն եկած հրահանգները. հարցերու ըմբռնման մեջ նույն դիրքը ուներ, ինչ որ ուներ Մոսկվան մեր դեմ.
համաձայնության գալու ջանք մը, Հայաստանեն Թուրքիա անցքը բանա151

լու ջանք մը: 5. Լըգրանի հետ բանակցողը եղեր է մեր պատվիրակությունը, որը սակայն միշտ խորհրդակցություններ է ունեցեր կառավարության
հետ, իսկ հիմնական պայմանները ստորագրելնես առաջ կառավարական
խորհուրդին ներկա են եղած և իրենց հավանությունն են տված բոլոր կուսակցություններու ներկայացուցիչները: Սխա՛լ է թե համաձայնության չեկանք: Լըգրանի հետ լրիվ համաձայնություն գոյացած է. և երկու կողմեն
բոլոր ձևականություններով ստորագրված է և՛ հիմնական համաձայնագիրը, և՛ երկու գաղտնի հավելվածները. դեռ քեֆ ալ ենք կատարեր երկու
պատվիրակություններս միասին մեր աշխատանքներու հաջող ավարտման առթիվ: Լեգրանը առավ մեր համաձայնագիրը և գնաց Բագու «ամեն
ջանք ի գործ դնելու» որ ընդունիլ տա իրենց Բագվի ընկերներուն մեր փոխադարձաբար ընդունած կետերը. ուրկե ետքը մեր դաշնագրությունը
պետք է ստանար մեր կառավարություններու վավերացումը և պետք է
հայտարարվեր: Եվ այդ բոլորը դարձավ ավելորդ Կարսի անկումով: 6.
Ո՞վ է այդ Ա. Կարինյանը. գրական հետաքրքրություններով և «հարուստ»
Մոսկվայի մոտերը ապրող երիտասա՞րդ մըն էր. եթե ան է, բարեկամ էր
մեզի, իր կողմեն վատ ոչինչ չեմ նկատած. արդեն վատ ի՞նչ կրնար ընել.
խոսք տանի՞լ-բերել. մենք դիտմամբ մեր բոլոր քարտերը բաց էինք պահած. իսկ այն քարտերը որ բանալ չէինք կրնար, չէինք բացած և ոչ մեկուն:
Այդ անունը կա հիշողությանս մեջ, բայց չեմ հիշեր թե ով է: Եթե Բագվի
խումբին կպատկաներ՝ կրնա իրենց ժողովներու մեջ իր դերը ունեցած
ըլլալ: Ահա՛, սիրելի՛ս, քու հարցարանիդ կարճ պատասխանները, չգիտեմ
բանի մը պիտի ծառայեն թե ոչ այդ հում վիճակին մեջ. ապահով եմ սակայն որ մնացածը դուն կեփես:
Մեջընդմեջ գրե ինծի, ի՞նչ աստիճանի լրջություն ունի Փարիզի մեջ
օրաթերթ մը հրատարակելու Բյուրոյի մտադրությունը, քանի մը կողմերե
լսեցի:
Այլև պիտի խնդրեի քեզմե անգամ մը Խատիսյանեն տեղեկանայիր
ի՞նչ եղավ Մարկոսյանի կտակի հարցը. Արժե՞ որ դեռ հույս կապեմ այդ
խնդրին, թե ապարդյուն աշխատանք է. կա՞ այդ կտակի գործադրությունը, որևէ մեկը մինչև հիմա ուսե՞ր է այդ հաշվով. 1924-25 թվին որևէ մեկը
ընդունե՞ր է, իբրև նոր սան. և վերջապես առաջիկա տարվան համար ընդունելություն կա՞. խելքի մոտի՞կ է, որ իմ տղաս ընդունին ըլլա Սուրենը,– բժշկություն – ըլլա Վիգենը – էլեքտրական էնժինիոր–: Խոսե՛ անգամ
մը Խատիսյանի հետ և գրե՛ ինծի քու մտածումը: Ես արդեն հույսս կտրեր
էի մեր անցած տարվան ըրած դիմումեն, երբ Խատիսյանը Մարսեյլ եղած
միջոցին նորեն հույս ձգեց մեջս. և հիմա չգիտեմ ինչ մտածեմ:
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Շատ ու շատ բարևներ քեզի, տիկնոջդ ու մեր ընկերներուն:
Համբույրներով՝ Լևոն Շանթ
1925 Մայիս 20, Մարսեյլ
Հ. Գ.
Աշոտը հոսկե անցնելու ժամանակ ըսեր է, որ դուն մեզի ուղարկելու
ես իմ լուսանկարը՝ եթե ունիս ձեռքդ՝ ղրկե՛. տղաքս կխնդրեն:
Բ.
Սիրելի՛ Սիմոն, ամենեն առաջ կետ-կետ պատասխանեմ տված հարցերուդ, թեև ատոնցմե մեկ քանիսին կարծեմ անցած նամակիս մեջ պատասխանած էի:
1. Մենք Վլատիկավկաս հասանք թե չէ ներկայացանք տեղի
բոլշևիկյան բարձր իշխանության, հասկցուցինք մեր ով և ինչացու ըլլալը
և խնդրեցինք, որ մեզի վագոն տրամադրվի, որովհետև այդ երջանիկ
օրերուն բոլշևիկյան թագավորության մեջ մեր արդի իմաստով ո՛չ
գնացքներ կային կանոնավոր երթևեկով, ո՛չ ճամբորդի իր ազատ կամքի
ոչ ալ գնովի տոմսակով, ոչ ալ երթևեկող գնացքներուն մեջ տեղ ու վագոն.
տեղ ունենալու համար կառավարութենեն պետք էր հատուկ իրավունք և
կարգադրություն. մինչև Մոսկվա հեռագրվեց, մինչև պատասխան եկավ,
մինչև վագոնի կարգադրություն եղավ անցան քանի մը օրեր. եթե մենք ալ
մեր քեֆի համար կիրակի օր մը ավելի մնացինք կամ պակաս ան ալ
արդեն չեմ հիշեր: Նույն պատմությունը նաև Ռոստով. հոն մեկ-երկու օր
գուցե կարողանայինք ավելի արագ շարժվել. Տերտերյանի եղբայրը նոր
մեռեր էր թիֆեն և ընկերս պետք է անգամ մը իրենց գյուղ երթար ու գար:
Բայց այդպես օր մը ավելի շուտ կամ օր մը ավելի ուշի հարցը չկար մեր
առջևը դրած. մենք ո՛չ վայրկյան մը ավելի շուտ հասնելու տենդն ենք
ունեցեր, ո՛չ ալ ավելորդ ժամանակ ենք վատներ, և ընդհանուր առումով
մեր դանդաղ կամ արագ շարժվիլը մեզմե կախված չէ եղեր, այլ
բոլշևիկյան կարգերեն: Պետք չէ մոռնաս, որ Հյուսիսային Կովկասը այդ
օրերուն Մոսկվայի հետ սոլիտ կերպով կապված երկրամաս մը չէր: Այս
բոլորը ես գրեցի քեզի՛ համար. իմ կարծիքով բոլշևիկյան այս կարգի «ամբաստանություններուն» պատասխանելը զուր ժամավաճառություն է:
Ի՞նչ կարևորություն ունի, դիցուք շաբաթ մը ավելի շուտ հասած ըլլայինք,
ի՞նչ էր փոխվելու. չէ՞ որ մեր հասնելեն ետքը ամբողջ երկու ամիս պարապ նստեցուցին մեզի այդ մեծապատիվ բոլշևիկները իրենց ավերակ
Մոսկվային մեջ. շաբաթ մը ավելի պիտի նստած ըլլայինք ահա՛ բոլոր
տարբերությունը:
2. Մեր կառավարությունը մեզի իբրև տիրեքթիվ տված էր երեք
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որոշում. ա. ռուսները պիտի ճանչնան մեր անկախությունը և գոնե
սկզբունքով հակառակ ոչինչ չունենան թուրքական մասերու միացմանը
մեր հողին. բ. բացարձակապես պետք է հարգեն մեր ազատությունը և մեր
ներքին գործերուն չի պիտի խառնվին, ուրիշ խոսքով կոմունիզմի պահանջ պետք չէ ըլլա և գ. Զանգեզուրն ու Ղարաբաղը պետք է մտնե հայկական սահմաններուն մեջ. ծայրագույն պարագային համաձայնիլ Ղարաբաղի խնդիրը հանրահարցի միջոցով վճռելուն: Այս երեք կետերն ալ
ռուսները անմիջապես ընդունեցին շատ թեթև առարկություններով.
անոնց համար թուղթն ու ստորագրությունը երբեք կարևորություն չէ
ունեցած. նոր էին ստորագրեր վրացիներու հետ դաշինքը և մեր իսկ ներկայության կխնդային այդ դաշինքին վրա, «այո՛ ամսվան մը համար» ինչպես կըսեին կես կատակ, կես լուջ: Եվ մենք արդեն գիտեինք, որ 9-րդ թե՞
11-րդ – լավ չեմ հիշեր – բանակը շարժման մեջ էր դեպի Վրաստան. լեհական պատերազմն էր, որ հետաձգեց Վրաստանի վրա հարձակումը:
3. Ռուսներու կողմեն մեզի առաջարկ չէ եղած Լըգրանի հետ ճամփորդելու մասին: Եթե ըլլար ալ մենք չէինք ընդուներ. մենք միշտ պահեր
ենք մեզի իբրև անկախ երկրի մը անկախ դեսպանություն և ո՛չ մեկ պայմանով Լըգրանի մը թևարկության տակը չէինք մտներ: Իսկ ետ դառնալու
որևէ հապճեպ չունեինք այդ աստիճանի. մենք մեր դերը արդեն ավարտած կհամարեինք, բոլոր էական խնդիրներու շուրջ մանրամասն զեկուցումներ ղրկած էինք մեր կառավարության և կկարծեինք, որ Լըգրանի
հետ մեր կառավարությունը ինքը կխոսի Հայաստանի մեջ՝ մեր արտաքին
գործերու նախարարը կամ անոր փոխանորդը: Ատկե զատ Նախիջևանով
անցնիլ կը ցանկայինք մեր կառավարության համար քանի մը միլիոն բերելու հաշիվներ ունեինք, այլև ընկերներ ունեինք սահմանը անցնելու.
կային նույնպես ուրիշ մանր հարցեր: Նորեն այս բոլորը կը գրեմ միայն
քեզի՛ համար. թե չէ՝ դեպի դուրս տալիք պատասխանս մեկ է. ռուս կառավարության կողմե մեզի առաջարկ եղած չէ, և եթե այդ առաջարկն եղած
ալ ըլլար՝ չէինք ընդունելու, պետք չունեինք ենթարկելու ինքզինքնիս այդ
կարգի տիպլոմատիկ խաղերու: Իբրև ի՞նչ պիտի մտնեինք Լըգրանի վագոնները, իբրև դաշնակի՞ց – չէինք –, իբրև գերի՞, իբրև պատա՞նդ: Սիրելիս, այս «նրբությունները» իհարկե չեն կրնալ հասկնալ մեր բոլշևիկ աղբարները, որոնք անկախությունը ո՛չ ճաշակած են և ո՛չ ցանկացած. բայց
մեր մեջ շատ ուժեղ էր այդ գիտակցությունը և այդ քաղաքացիական
հպարտությունն ու քաղաքականությունը:
4. Թիֆլիսեն մինչև Մոսկվա մեզի հետ էին Երզնկյանն ու Փիրումյանը, մեր «դելեկացիոնը» վագոնի մեջ, ընկերներու նման, քանի մը դաշ154

նակցական շատ մեղմացուցած քննադատություններե դուրս իբրև մեզի
գաղափարակից. կուգային հատկապես Ղարաբաղը Հայաստանին կցելու
համար աշխատելու. իբրև թե. պարզ էր, որ կուգային բոլշևիկների հետ լեզու գտնելու, այն ժամանակ կմտածեի իրենց ղրկող մարմիններու կողմեն.
իսկ հիմա կմտածեմ պարզապես իրենց անձնական կաշին: Մոսկվա հասնելուս պես իրարմե զատվեցանք. սկիզբները մեկ-երկու անգամ կուգային
մեր դեսպանատունը և կհաղորդեին մեզի «բոլշևիկյան տրամադրությունները», շատ երկրորդական ու անմեղ հաղորդագրություններ, քիչ-քիչ ատ
ալ կտրվեցավ. և անոնք սահեցան վերջնականապես բոլշևիկյան ծովին
մեջ. ձուկը գտեր էր իր տարրը. և մեզի հետ այլևս ոչ մեկ կապ. վերադարձեր են չգիտեմ երբ և ինչպես:
5. Ես Լըգրանի հետ ո՛չ մեկ կապ չեմ ունեցած Մոսկվայի մեջ, երեսն
ալ չեմ տեսած. անգամ մը միայն Տերտերյանը գնաց մասնավոր տան մը
մեջ մասնավոր կերպով հանդիպելու, իբրև պատահական տեսակցություն, գաղափարները շոշոփելու համար: Մեզի հետ խոսողը արտաքին
գործերու նախարարությունն էր, և անիկա մեզ Լըգրանի հետ բնավ հարաբերության մեջ չէ դրած պաշտոնապես. ուրեմն պաշտոնապես մենք
չէինք ճանչնար Լըգրանը. մեր վերջին կամ վերջընթեր տեսակցությունների միջոցին էր, որ Կարախանը հայտնեց մեզի պաշտոնապես, որ իրենք
Լըգրանը ուղարկած են Հայաստան հոն շարունակելու մեր «ընդհատած»
խորհրդակցությունը: Նպատակն էր անգամ մը մուտք ունենային Հայաստան, հետները «ցրվելու» ապրանք էին տարած ժողովուրդը գրավելու
համար, ինչպես և ահագին «գրականություն» և պերսոնել. այսինքն ներսեն քայքայելու ծրագիրը: Երբ մենք Թիֆլիս հասանք, Լըգրանը անգամ մը
Թիֆլիս եկած և վերադարձած էր. ես հոն ալ իրեն չեմ հանդիպած. և եթե
Թիֆլիս ալ ըլլար՝ իհարկե իրեն չէի հանդիպելու, առանց մեր կառավարության նոր հրահանգին այլևս իրավունք ալ չունեինք: Ես Լըգրանին
առաջին անգամ տեսած ու խոսած եմ Երևանի մեջ արտաքին գործերու
նախարարության հարկին տակ, երբ մեր կառավարությունը որոշեց, որ
Մոսկվա եղող կազմը շարունակե բանակցությունը Լըգրանի հետ:
6 և 7 հարցերուդ պատասխանելը դժվար է առանց մեր ընդարձակ
համաձայնագրերը աչքի տակ ունենալու, մանավանդ որ ես մեծ վստահություն չունիմ իմ հիշողության վրա: Կրնամ պատասխանել միայն խոշոր գիծերով: Լըգրանի պահանջներն էին. ա. բացարձակ հրաժարիլ Վերսայլեն, Եվրոպայեն. բ. ազատ անցք տալ մեր հողերուն վրայով զենք ու
ռազմամթերք անցնելու Ադրբեջանեն Թուրքիա և գ. թե մեկի, թե մյուսի և
թե վրացիներու հետ մեր ունեցած վեճերը հարթիլ իրավարարությամբ
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ռուսներու արբիտրաժին տակ: Այլև քանի մը մանր պահանջներ, ինչպես
օրինակ Կարսի մեջ գտնվող նեղ-գիծ երկաթուղային վագոնները հանձնել
իրենց,– որպեսզի տան թուրքերուն, Ազրբեջանի և Թուրքիայի մեջ մեր
հարավով երկաթուղային կապ հաստատելու համար:
Մենք ա. կետը կտրուկ մերժած ենք. անոնք քանի մը անգամ փոխեցին, փոխեցին և մնաց տակը անորոշ ու վերացական ոչինչ չըսող հայտարարություն մը: բ. կետի դեմ առարկեցինք, որ կվախնանք ռուսներեն
ստացած զենքերը մեր դեմ գործածեն թուրքերը, ինչպես և թուրք բազմություններու մեր հողերուն վրա գտնվիլը: Վերջ ի վերջո համաձայնեցանք
մեր զինվորական մարմիններու քննությունն ու վավերացումն ստանալե
ետքը, որ 1. զորք կրնան անցնել երկաթուղիով որոշ ջոկված պայմաններու տակ, անզեն և փոքր-փոքր քանակությամբ. 2. իսկ գալով զենքին
ռուսները ընդունեցին, որ ինչքան զենք որ անցնի մեր հողերուն վրայեն,
անոր – լավ չեմ հիշեր – 25 թե՞ 30 տոկոսը պետք է մնա մեզի, իբրև ինքնապաշտպանության միջոց: Այդ երկու թիվերին վրա գիտեմ որ սակարկություն եղավ, վերջը որը մնաց չգիտեմ, կարծեմ 30ը: գ. Կետը, այսինքը մեր
երեք դրացիներու հետ վեճերը կարգադրելու համար ռուսներու արբիտրաժը ընդունեցինք:
Փոխարենը անոնք ընդունեցին մեր անկախությունը, մեր ներքին գործերուն չխառնվել, արևելյան սահմանի մեջ պետք է մտներ Զանգեզուրը,
իսկ Ղարաբաղի համար իրավարարություն, ինչպես և Նախիջևանի համար, իբրև բալանս: Իսկույն պետք է միջամտեին թուրքերու հետ մեր պատերազմը կասեցնելու և իբրև առաջին պահանջ պիտի ստեղծեին չեզոք
գոտի մը մեր ու թուրքերուն մեջ հին ռուսական սահմանին վրա. և այս
բոլորը իբրև մեր ու թուրքերու ընդհանուր բարեկամ: Մեզի անմիջապես
պետք է վճարեին 2 ½ միլիոն ոսկի, Բագվի նավթային ճամբան պիտի բացվեր, պետք է տային երկրագործական գործիքներ, պետք է հանձնեին
Մոսկվայի մեջ մեր էջմիածնական և այլ ինչքերը, դյուրություններ պիտի
տային ռուսական քանի մը կենտրոններու մեջ հավաքված հայ գրենական
և գեղարվեստական երկերը Հայաստան փոխադրելու: Ահա՛ խոշոր գծերով և ինչ որ հիմա կրնամ հիշեր, ինչ որ երկու կողմեն ստորագրած ենք:
8. Լըգրանը սաստիկ կշտապեր մեր բանակցությունների միջոցին,
մենք քիչ մը ծանր կշարժեինք, ականջնիս Կարսի կողմը: Ստորագրելուն
պես Լըգրան գնաց ինքը, մեր կողմեն ոչ մեկ առաջարկ, համոզելու Բագուի ընկերները, որ ընդունին մեր եկած համաձայնությունը. նույնը նաև
պիտի աշխատեր թուրքերուն հետ: Բայց թե մեր կառավարությունը, թե
մեր զինվորականները, թե անգլիական ներկայացուցիչը կզարմանային
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բոլշևիկներու այդ տեսակ պայմաններ ստորագրած ըլլալուն. կա՛մ թուրքերը չէին ճանչնար ինչպես հարկ է, կամ մեզի օրորել կուզեին, կամ
վստահ էին որ անգամ մը Հայաստանի մեջ ոտքերնին դնելե ետքը, ամեն
ինչ կպայթեցնեին. գուցե և այս երեքը միասին: Եվ վերջապես եղածը թուղթի կտոր մըն էր և դատարկ ստորագրություն մը, ի՞նչ կարևորություն:
9. Լըգրանի դիրքը երկդիմի էր. մեզի, այսինքն մեր կառավարության
հանդեպ լիազոր բանագնաց մըն էր, մոտավորապես ինչպես մենք էինք
Մոսկվա. բայց անտարակույս է, որ բոլշևիկյան մարմիններու հանդեպ
անիկա ուներ մասնավոր իրավունքներ ու հրահանգներ թե՛ Հայաստանի
մեջ և թե՛ Հայաստանեն դուրս Հայաստանի հետ կապված գործերու վերաբերմամբ, որ ըսել է գրեթե ամեն հարցի վերաբերմամբ Կովկասի մեջ:
10. Իր թուրքերու հետ ունեցած կապի մասին ոչինչ ըսել չեմ կրնար:
Կհիշեմ, որ Երևանի մեջ շատերը – կամ գոնե քիչերը – կային, որ անոր
վրա կնայեին իբրև պատերազմական լրտեսի վրա մեր շարքերու թիկունքին: Ես բոլշևիկ մարդոց խոսքին ու կեցվածքին մեծ հավատք ունեցող
մարդ մը չեմ. և վերջապես քաղաքականությունը սուտի ու խաբեության
հյուսվածք մըն է. չեմ զարմանար, որ Լըգրանը թուրքերու առաջխաղացումը դյուրացնելու և մեզի ճզմել տալու քաղաքականությունը վարած
ըլլա, կա՛մ իր, կա՛մ Բագուի, կա՛մ Մոսկվայի թելադրանքով. բայց անկեղծ
ըլլալու համար պետք է ըսեմ, որ ես այդ աչքով չեմ նայած անոր վրա. կարելի է իմ տիպլոմատիկ հոտառությունն թույլ է եղած – մանավանդ կեղտոտ գործերու մեջ. իմ տպավորությունս այն էր, որ ան կջանար իրոք որ
հաշտության բերեր մեզի ու Բագուն, մեզի ու թուրքերը: Ինծի կթվի, որ Լենինը կողմնակից էր Հայաստանի մնալուն, նույնիսկ ո՛չ բոլշևիկյան. ինծի
կթվի, որ Կարախանը նմանապես այդ ուղղությամբ կաշխատեր. ինծի
կթվի որ ներքին կապ կար Լըգրանի ու Կարախանի մեջ: Լենին – Կարախան – Լըգրանյան քաղաքականությունը պարտվեցավ մեր Կարսի առջև
ունեցած պարտությամբ. հաղթանակեց բագույան քաղաքականությունը,
«բոլշևիկ Հայաստան անմիջապես» զենքով, և Հայաստանի կառավարությունը իրե՛նց ձեռքը հայ բոլշևիկներու: Ինծի կթվի, որ Աշ. Հովհաննիսյան
ու Սահակ Տեր-Գաբրիելյանը Կարախան-Լըգրանյան խելքի մարդիկներեն էին և ճիշտ ատոր համար ալ դրված էին Լըգրանի հետ: Վերջը
ատոնք բնականաբար բոլորն ալ փոխվեցան, երբ Բագուի բոլշևիզմը տարավ հաղթանակը: Ատոնք կամ պետք է սկսեին ջուրին տակ կամ պետք է
բագուցիներու հանկերգը պոռային: Մեկ երկուքը, որ ավելի խոր հոգի
ունեին, լռեցին ու անցան երկրորդական շարքերը. մյուսները նետվեցան
առաջ, Ա. Հովհաննիսյանին պես, խոշոր պատառներ խածնելու համար:
157

Մեր Կարսի կռիվներուն ժամանակը գիտեմ որ – բոլորովին կողմնակի ու
մասնավոր ճամբով – թե Աշոտը և թե Սահակը կցանկանային Կարսի
առաջ մեր զինական հաջողությունը. դեռ հայ էին:
Եթե Կարինյանը Փափազյանի քեռորդին է, իմ անցած օրվա գրածներս անոր չի վերաբերիր: Ան ուրիշ մարդ է: Փափազյանի քեռորդին գիտեմ, թեև դեմքը չեմ հիշեր. ոչ ալ հոգին կճանչնամ:
Սիմոն ջան, վերջացնելես առաջ երկու խոսք ալ իմ մասին: Գիտցած
եղի՛ր, որ Մարսիլիա մնալու չեմ: Ո՛չ մարդ կա հոս մարդավարի, ո՛չ ալ
դրամ, եթե մեկը ըլլար՝ կըլլար և մյուսը. այնպես որ ո՛չ իմ ծրագիրներս ո՛չ
ալ իմ ապրուստս ոտքի հանել չեմ կրնար հոս: Վերջին ամիսները շատ
դժվար կվճարեն և շատ ողորմելի մարդիկ են. չգիտեմ ամառվան ամիսներու վճարը ինչ պիտի ընեն. կրնաս երևակայեր դրամական վիճակս:
Մտադիր եմ Եգիպտոս անցնելու, դեռ պաշտոնական հրավեր չունիմ,
բայց մասնավոր նամակներու հենված հույս ունիմ, որ հաջողվի: Ընտանիքս պետք է փոխադրեմ Փարիզ. այդ մասին արդեն գրած եմ Տիգրանին,
որ բնակարանի հոգը քաշե: Եթե հնար ունեցա և եթե շուտով բնակարան
ճարվի մեկ-երկու շաբաթ ես ալ կուգամ Փարիզ Եգիպտոս մեկնելես
առաջ. և այն ժամանակ կխոսինք մանրամասն, եթե գալ չկարողանամ,
քեզի իրազեկ կպահեմ:
Սրտագին բարևներով ու ջերմ համբույրներով՝
Լևոն Շանթ
1925 հունիս 18, Մարսեյլ (ՍՎ, ՀՀ, էջ 608 -615):
ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Էլ ի՞նչ պետություն՝ առանց դրոշի, զինանշանի և օրհներգի, որոնց
շուրջ այսօր ևս քննարկումները չեն դադարում: Այս կապակցությամբ
դեռևս շարունակենք:
Դրոշը: Դիմենք անմիջական սկզբնաղբյուրին. «Հաստատվեց Հայաստանի ազգային դրոշակը՝ հորիզոնական կարմիր, կապույտ ու նարնջի
գույներով: Դրոշակի ձևի և գույների շուրջ եղան բավական երկար
խորհրդակցություններ. ի նկատի առնվեցին հայոց պատմական դրոշակները, լսվեց հայկաբան Ստ. Մալխասյանի հիմնավորված զեկուցումը
հայկական դրոշակի մասին և, ի վերջո, որոշվեց ընդունել վերոհիշյալ
երեք գույները՝ պայմանով, որ վերջնական հաստատումը կատարվի
Սահմանադիր Ժողովի կողմից, որը պետք է գումարվեր Հայաստանի
երկու հատվածների միացումից հետո: <…>: Առանձին պատգամավորներ
իրենց մտքում ունեին, անշուշտ, որոշ բացատրություն, ոմանք ճառով էլ
158

արտահայտեցին, բայց Հայ. Խորհուրդը այդ մասին որևէ որոշում չտվեց, և
դրոշակն իր ամբողջության մեջ, գույների ընտրությունն ու դասավորությունը, ավելի շուտ, արդյունք էր քվեարկության պատահականության:
Պատգամավորների մի մասի կողմից մասնավոր առարկություն էր լսվում
– մասնավորապես գործնական տեսակետից – նարնջագույնի դեմ – Հայաստանում դժվար էր այդ գույնի կտոր գտնել: Առաջարկվում էին փոխարենը դնել կանաչ գույն. ոմանք փաստ էին բերում, որ կանաչը մեր պատմական գույներից մեկն է: Բայց նարնջի գույնը առանձնապես պաշտպանում էր Քաջազնունին, որ ղեկավարվում էր սոսկ գեղագիտական նկատառումներով. կարմիրի, կապույտի և նարնջագույնի ներդաշնակությունը դուր էր գալիս նրա ճաշակին:
Կային, սակայն հայկական եռագույնի մեջ և գաղափար ու խորհուրդ
դնողներ: Այդ գույները, կարծես, բխում էին մեր կյանքից, խորհրդանշում
էին հայ պետականության ծագումն ու ապագան: Կարմիրը հայ ժողովրդի
թափած արյունն էր. կապույտը՝ Հայաստանի կապույտ երկինքը և
նարնջի կամ ոսկու գույնը՝ խտացումը աշխատանքի: Հայ ժողովուրդը, որ
արյունով էր ձեռք բերել իր ազատությունը, հայրենի կապույտ երկնքի
տակ, իր համբավավոր աշխատասիրությամբ պիտի վերաշիներ երկիրը և
ապրեր ազատ ու երջանիկ» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 183):
Զինանշանը: 1920-ի «Հուլիսին կառավարությունը հաստատեց
ակադ. Ալ. Թամանյանի կազմած և նկարիչ Կոջոյանի գծած Հայաստանի
պետական զինանշանի (գերբի) նախագիծը: <…>: Այս զինանշանը լուրջ
առարկություններ հանդես բերեց թե կառավարության մեջ և թե դուրսը:
<…>: Եվ, վերջապես, զինանշանը չէր գոհացնում մարդկանց գեղասիրական ճաշակին: Իր մեջ պարունակում էր շատ կենդանիներ. «կատարյալ
գազանանոց» սրախոսում էին ոմանք: Բայց և այնպես, կառավարությունը
հաստատեց ներկայացված նախագիծը, որովհետև պատմական կամ գեղագիտական ուսումնասիրություններ անելու ժամանակ չկար: Հաստատեց ժամանակավոր կերպով, մինչև Սահմանադիր ժողով, ինչպես և պետական դրոշը, բնականաբար» (ՍՎ, ՀՀ, էջ 436):
Հայոց պետականության ոգին խորհրդանշող դրոշի, զինանշանի,
ինչպես նաև օրհներգի մասին մենք դեռևս պետք է մտածենք. չմոռանանք՝
նախկինում ամեն ինչ արվել է շտապողականության պայմաններում և
ժամանակավոր բնույթ է կրել:
Լեզվական մի առանձնահատկության մասին: Մենք գերատեսչությունների ղեկավարին ասում ենք նախարար, իսկ նախարարների ղեկավարին՝ վարչապետ: Եթե նախարար, ուրեմն նրանց գյխավորը պետք է
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կոչվի նախարարապետ, իսկ եթե վարչապետ, ապա նրա ենթակաները
պետք է կոչվեն վարիչներ (մի բան, որ ժամանակին առաջարկում էր Նիկոլ Աղբալյանը): Հիմա, Վրացյանը երկու անգամ վարչապետի փոխարեն
օգտագործում է նախարարապետ եզրույթը: Նախարարապետ ստորագրել է նաև Օհանջանյանը (էջ 490-491, 605):
Լեզվական այս ճշգրտումն այսօր պետք է անենք նաև մենք:

Отражение исторических событий
в армянской литературе 1918-1920 гг.
Давид Гаспарян
Резюме

Ключевые слова: Республика Армении, независимость, война, Чаренц,
Шант, Маари
Исторические события 1918-1920 гг. сформировались в поле зрения
конца Первой мировой войны. Все подверглось новому перевороту после
революционных событий, произошедших в России и провозглашения
Республики Армении. Независимо от трудных историко-политических
событий, литературная жизнь в Армении не прекращалась. Было основано
Армянское литературное общество, издавалась пресса, проводились литературные мероприятия. Создавалась армянская литература новейшего
периода, в которой приняли участие многие писатели, в том числе
Туманян, Шант, Костан Зарян, Маари, к которым обращаемся частично, а
более подробно ссылаемся к созданным в этот период произведениям Е.
Чаренца.
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Reflection of the Historical Events
of 1918-1920 in Armenian Literature
David Gasparyan
Summary

Key words: Republic of Armenia, independence, Armenian people, the
wars, Charents, Toumanyan, Shant, K. Zaryan, Mahari
The historical events of 1918-1920 was formed during continuing purview
of the First World War. Everything is submitted to a new turn in 1917 in Russia
at first after the February revolution then after the October upheaval. Events
followed very quickly.
The Republic of Armenia was created with great difficulty and passed a
difficult trial. Nevertheless, the literary and cultural life did not stop. There
were published works, State University was founded. Nikol Aghbalyan, the
literary critic, who was statesman in those years (member of government),
Minister of Enlightenment and the Arts (1919), founded the Armenian Literary
Society in the 28th of September. The first undertaking of him was the lecture
dedicated to Charents “A new poet”. The start up country broadcast glad tidings
of a new poet.
The 1918-1920th were critical years in Armenian history, which could not
be reflected in the Armenian literature. In some literary works everything were
sometimes expressed authentically. From this point of view the individual pages
of the literary heritage of Hovhannes Toumanyan, Avetik Isahakyan, Vahan
Teryan, Levon Shant, Avetis Aharonyan, Nikol Aghbalyan, Kostan Zaryan, Ler
Kamsari, Eghishe Charents, Aksel Bakunts, Vahan Totovents, Gurgen Mahari
and others. In the article we have touched upon some works of Toumanyan,
Shant, K. Zaryan, Mahari, and with the wide coverage we will touch upon
Charents’ works of that period.
As a primary source enured Armenian publications, the historical works of
these authors were published in Yerevan and Tiflis.
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ԳԵՎՈՐԳ ԷՄԻՆԸ ԵՎ 1960-ԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՐԱԿԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
Մարտին Գիլավյան
Սիրվարդ Ասրյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ շարժում, մետաֆոր, ոճ, ինքնաճանաչում,
որոնում, պոեզիա, կառուցվածք, ձև
Անհատի պաշտամունքի հաղթահարումից հետո, պայմանավորված
հասարակական-քաղաքական, բարոյահոգեբանական մթնոլորտի բարեփոխումներով, գրական-գեղարվեստական զարգացումները մտան առաջընթացի նոր հուն: Շարժումը բնութագրվեց ստեղծագործական աննախադեպ աշխուժությամբ, ներքին հետաքրքիր խմորումներով և անսովոր լարվածությամբ, մտածողության, թարմ ոճերի ու ձևերի բուռն որոնումներով:
Շարժման ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը Գևորգ Էմինն էր,
ում ստեղծագործությունները, սկսած 1960-ականներից, գրական կյանքի
համապատկերում առանձնանում են համարձակ որոնումներով, անհատի ներաշխարհի խորքային ներթափանցումներով:
Դեռևս 1962 թվականից Ա. Ախմատովան, նշելով, որ, ճիշտ է, նոր
շրջանում չկան Վ. Մայակովսկու (մեր գրականության մեջ՝ Ե. Չարենցի
(Մ. Գ.)) պես ընդգծված առաջատարներ, ովքեր մի քանի գլուխ բարձր էին
կանգնած ընդհանուր մակարդակից, ավելացնում է, որ կան բազմաթիվ
տաղանդավոր բանաստեղծներ, որոնք ընդհանուր բարձր մակարդակ են
ապահովում. «Այնպիսի բարձր մակարդակ, ինչպիսին այժմ է, կարծում
եմ՝ չի եղել երբեք» 1:
Նոր շրջափուլում հայտնի բանաստեղծն առանձնացնում է մի շարք
էական ու բնորոշ գծեր՝ պատմության զգացողության ու իսկական հումանիզմի խորացում, հրապարակախոսական կրքոտության, փիլիսոփայական խորհրդածությունների մասշտաբայնություն ու զուգորդավորություն, երևակայության ազատ ու անկաշկանդ թռիչք, հարցադրումների
խորություն ու բազմազանություն, միաժամանակ՝ խոր զգացմունքայնություն ու քնարականություն:
Հայ պոեզիայում այդ շրջանում ամբողջ ձայնով սկսեց խոսել այն սերունդը, որին վիճակված էր շարունակել չարենցյան ավանդույթները և
1

Ахматова А., Об истинах старых и новых, «Литературная газета», 1962, №6.
162

մաքրել նախորդ տասնամյակների «ավգյան ախոռները»:
Նշելով, որ 1950-ականների կեսերից հետո գրական զարգացմանն
ուղղություն են տալիս միջին սերնդի ներկայացուցիչները, Գ. Մահարին
գրում է. «Հենց միայն Պ. Սևակի ներկա բոյ-բուսաթին նայելիս բավական է
համոզվել, թե ինչն է վերջին տասնամյակի բնորոշ գիծը. մինչև 1943-1954
թվականները դժվարությամբ աճող այս բանաստեղծը բացվեց և հարստացրեց մեր բանաստեղծությունը նոր, թարմ գույներով, խորացավ ու
բյուրեղացավ Վ. Դավթյանը և իր «Թոնդրակեցիներով» ու նոր գործերով
դարձավ հիրավի մեր բանաստեղծության ամառային ամպրոպը, ամրացավ և խոր արմատներով կանգնեց Հ. Սահյանը» 2:
Այդ շրջանի քննադատությունը տարբերակում էր պոեզիայի զարգացման մի քանի ուղղություններ՝ շեշտը դնելով հիմնականում գաղափարագեղագիտական և ոճական առանձնահատկությունների վրա: Ս. Աղաբաբյանն առանձնացնում էր նորարարական և ավանդական ուղղությունները: Քննադատի կարծիքով՝ Պ. Սևակին ավելի շատ յուրահատուկ է
«առարկայի մետաֆորային հեռավոր վերաձևումը», Գ. Էմինին՝ զննողական տարերքը, սովորական դեպքի պատմական արժեքի սուր ըմբռնումը,
մտքերի աֆորիզմային խտացումը, երևույթների մակերեսից նրանց խորքն
անցնելու հարցասիրությունը, Հ. Սահյանի աշխարհազգացողությունը հենվում է «ամեն օր նոր է թվում աշխարհը» սկզբունքի վրա, Վ. Դավթյանին
երևույթները «երևում են ինչ-որ կիսահեքիաթային շղարշով, որպես
պարզ հրաշքներ», նրա «քնարին բնորոշ է սովորական, առօրեական կենցաղից դուրս նետվելու հակումը», Հր. Հովհաննիսյանը այգու և այգեպանի
«հիանալի կապակցությամբ հայտնաբերում է մեր օրերի պատմության
տարբեր դրվագները», «ոճական այս երկու սկզբունքները,– գրում է Ս. Աղաբաբյանը,– խաչավորվելով իրար և հեռանալով իրարից, հավասարապես
մասնակցում են պոեզիայի նոր որակի ձևավորմանը» 3:
Բանաստեղծներից շատերն առաջընթացի նոր շրջափուլ մտան անցյալ տասնամյակի իրենց ստեղծագործությունները «վերարժևորելով»,
պոեզիայի ապագայի վերաբերյալ իրենց տեսակետները բարձրաձայնելով: Նախորդ շրջանի պոեզիայի «հրավառության, հանգավոր ախուվախերի, քառաստիճան ճիչերի» փոխարեն Հ. Սահյանն ապագայի բանաստեղծության մեջ տեսնում է.

2

Մահարի Գ., Անավարտ պատասխաններ, «Սովետական գրականություն»,

1964, №2, էջ 116:
3

Աղաբաբյան Ս., Պոեզիան և ժամանակը, «Գրական թերթ», 1965, №8, 10, 12, 14:
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Այնպիսի գույներ, այնպիսի բույրեր,
Այնպիսի կանաչ մի ուրախություն,
Այնպիսի թավշյա թախիծ ու կարոտ,
Որ մինչև անգամ երևակայել մենք չէինք կարող 4:
Ապագայի բանաստեղծները նկատելու են այն հրաշքները.

Որոնք տեսել են ու չեն նկատել
Զորավոր լույսի պայծառությունից
Մի քիչ մթագնած մեր այս աչքերը:
Նրանք գալու են և լսելու են
Այն շրշյունները սիրող շուրթերի
Եվ սրտերի այն փխրուն կանչերը,
Որ կյանքում որսալ չկարողացան
Աղմուկի, ծափի, որոտի սովոր
Մեր ականջները 5:
Արժևորելով նախորդ տասնամյակների (նաև՝ իր) ստեղծագործությունները՝ Գ. Էմինը գրում է, որ այդ շրջանի պոեզիան վերածվեց «խեղճ
ու կրակ ներբողի ու ճառի՝ հեռանալով ոչ միայն դարից ու ժողովրդից,
այլև պոեզիա կոչվելու տարրական իրավունքից»: Նա նաև նկատում է, որ
շատերի մոտ բանաստեղծություններն այժմ էլ հեղեղվեցին «ազգային ճառով», որովհետև «շատերը միամտորեն կարծում են, թե ճառը դադարում է
ճառ լինելուց, եթե, ասենք, Մաշտոցի մասին է, հայոց երգի, Արաքսի ու
Մասիսի»: Այս կապակցությամբ բանաստեղծը հղում է կատարում Գոգոլին. «Ճշմարիտ ազգայինը շրջազգեստի նկարագրության մեջ չէ, այլ անմիջական ժողովրդական ոգու: Բանաստեղծը նույնիսկ այն ժամանակ
կարող է ազգային լինել, երբ նկարագրում է բոլորովին ուրիշ աշխարհ,
բայց այդ աշխարհին նայում է իր ազգային տարերքի աչքերով, երբ զգում
և խոսում է այնպես, որ նրա հայրենակիցներին թվում է, թե հենց իրենք են
զգում և խոսում այդպես: Ազգայինը ոչ թե հագուստն ու խոհանոցն է, այլ
մտածողության եղանակը» 6:
Մինչև «ձնհալի» տարիները Գ. Էմինը հրատարակեց «Նախաշավիղ»
(1940), «Խաղաղության ծխամորճը» (1942), «Նորք» (1946), «Նոր ճանապարհ» (1949), «Խոսիր, Հայաստան» (1952), «Որոնումներ» (1955), «Մինչև
այսօր» (1959) ժողովածուները, որոնց մեծ մասում, ինչպես հետագայում
4

Սահյան Հ., Երկերի ժող., 2 հատ., հ. 1, Եր., 1973, էջ 213:
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ինքն է խոստովանում, երգում էր մարդուն՝ «չիմանալով ինչ է մարդը»,
«ենթարկվում էր օրերի գայթակղությանը», հանդես գալիս այդ տարիներին յուրահատուկ լոզունգային հայտարարություններով, իրեն համարում բոլոր ազգերի ու ժողովուրդների բարեկամը («Ամեն մի ազգ ու ցեղ
մոտ է ինձ ու եղբոր նման ժպտում է»), ոգևորվում ժողովուրդների կեղծ
բարեկամության կարգախոսներով («Ես սիրում եմ բոլոր լեզուները»,
«Մարի Յորե», «Իմ չեռնիգորցի բարեկամը» և այլն):
Նա ցավում է, որ աստված լեզուներ է ստեղծել՝ մարդկության «Հանուր տունը» ավերելու համար: Բայց եթե մարդիկ նորից միավորվեն և
ստեղծեն իրենց «Եղբայրության տունը», դժվար թե լիներ «աստծո կարիք»:
Նա երազում է խոսել բոլոր լեզուներով, Ռ. Բյոռնսի երգով շրջել Շոտլանդիայում, Ուիթմենի հանգով գնալ Նյու Յորք, հաղթել ֆաշիզմին և «այս
դարը փրկել… միջնադարից»:
Շրջադարձը սկսվեց «Երկու ճամփա» (1962) ժողովածուով. բանաստեղծը սկսեց գիտակցել, որ Պառնասի օրենքները չեն ներում «նույնիսկ
այն բանաստեղծին, ով ազնիվ մղումներով է վայելում պառնասյան
կյանքն ու կենցաղը, ով այդ մղումներով է փոխում շապիկը, բայց ոչ
մաշկը, սահմանումները, բայց ոչ էությունն ու էականը» 7:
Սկսած 1960-ականներից, ինչպես նկատում է Պ. Սևակը, Գ. Էմինի
պոեզիային բնորոշ է դարաշրջանի սրված զգացողությունը, որ հնարավորություն է ընձեռում հետ չմնալու «ժամանակից, դարաշրջանից, դարից»
և «վեր լինել ժամից, օրից, տասնամյակից, մեծանալ օրերի հետ, բայց
չգործել օրացույցով»:
Նոր շրջանում Գ. Էմինը ներկայացնում է մարդուն, ով «իր ահեղ դարի խենթ սիրահարն է» և ոչ թե պահի խեղճ ամուսինն ու ծառան: «Խենթ
սիրահարին» և «խեղճ ամուսնուն ու ծառային» բանաստեղծը համեմատում է ժամացույցի մեծ ու փոքր սլաքների հետ.

Մենք ծառայում ենք նույն ժամանակին
Եվ ցույց ենք տալիս ժամանակը նույն
Ես՝ դարի ժամը,
Դու… րոպեն դարի 8:
Պ. Սևակի պես Գ. Էմինը նույնպես սարսափում է «միջնադարից» և
ամուր կառչում է իր ժամանակին: Նա համոզված է, որ վաղ թե ուշ 20-րդ
դարը կդառնա Ճշմարտության, Բարու և Արդարության դար: «Նոր
7
8

Էմին Գ., Երկերի ժող., հ. 5, էջ 209:
Էմին Գ., Երկերի ժող., հ. 2, էջ 13:
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ճամփա» ժողովածուի «Ներբող մարդուն» շարքում բանաստեղծն արդեն
չի երգում ընդհանրապես մարդուն, նրա հերոսն արդեն պատմական
որոշակի ժամանակաշրջանի ծնունդ է, ով մղվում է ինքնաճանաչողության ու ինքնաարտահայտման, կասկածում է «անժխտելի ճշմարտությունների» գոյությանը, գնում է «ճորտին վայել» հոգեբանությունը հաղթահարելու ճանապարհով, փնտրում է իր արմատները:
1960-ականների բանաստեղծություններում Գ. Էմինն արդեն փորձում է շաղկապել ժամանակի տարբեր հոսքերը. «Ուր չվեցիր՝ հայոց
վշտի անծայր բանտից դու դուրս չեկար… Ուր գնացիր՝ մոխիր դարձավ
բույնդ նորից…»: Իսկ այժմ, երբ «Անապատում նոր կյանքի հուն է բացվել,
// Վարդ է բացվել քարի վրա, //Քարը դարձյալ տուն է դարձել, //Եվ նախանձից Մասիսն անգամ թեքվել է, որ Արազն անցնի», կռունկը դարձյալ
չվում է, որ ազատի «Սև զուլումից ու ձուլումից» իր ձագերին («Երգ կռունկի մասին»):
Բանաստեղծն արդեն հանդես է գալիս որպես հայոց պատմության
երթի, «Այս Մասիս լեռան մշտական ֆոնին դարեր խաղաղված ողբերգության» մասնակից: Եվ քանի դեռ կա Սփյուռք, հայրենիքը նման է «Սենայի
ափին, Նեղոսի հովտում, Պառնասի լանջին, Նյու Յորքի մայթին» հայրենական տուն փնտրող պանդուխտի տեսքով «մազերն արձակած որբևայրի կնոջ»:
Ճիշտ է, մենք «Թագ ու գահ, զորք ու բանակ» չենք ունեցել, բայց ամեն
մի հայ արքա է ու սպա»:
Հայ ժողովուրդն ապրում է «Յոթ երգ Հայաստանի մասին» գրքի
«հաղթել ապրելով» կարգախոսով, և բանաստեղծը երգում է ողջ աշխարհում «Եղեռնով ցրված», բայց «Հայրենի կարոտով միաբան» ժողովրդի արժանապատվության երգը.

Պարեց Սասունն, ու ողջ աշխարհը հիացավ,
Պարեց Սասունն, ու ողջ աշխարհը հասկացավ,
Որ պար չէ սա, այլ մի երկրի հին պատմություն,
Ուր պարտությունն անգամ ունի հպարտություն,
Եվ չի հաղթի ոչինչ այն քաջ ժողովրդին,
Որ այս ջանքով
ու այս կամքով
Պարել գիտի 9:
Սա «ի ծնե կարծես մեղապարտ և որպես գաղթական աշխարհ եկած»
9
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ժողովրդի հոգու վեհության ու վրեժի պոռթկումն է՝ «Պարիր, դու դեռ
երազ ունես կատարելու, //Վրեժ ունես պատմությունից դեռ հանելու»:
Արժանապատվության այս երգն ավելի է խորանում ու նոր գույներով հարստանում «Ախ, այս Մասիսը» շարքում.

Մենք փոքր ենք, այո,
Բայց ինչպես գնդակը փողում,
Սերմն արգավանդ հողում,
Ոսկու մի հատիկ,
Որ վերևից է նայում կապարի ու թուջի քարին… 10:
Անցյալն ու ներկան համադրվում և ապագայի տեսլականում են ուրվագծվում շարքի «Խաղողի որթը», «Հայկական երգ», «Սարդարապատ»,
«Աշտարակի գերեզմանոցը», «Դու մի նայիր» բանաստեղծություններում:
1960-ականների պոեզիան բանաստեղծական վարպետության բարձրացման, գեղարվեստական մտածողության թարմացման, սուր ու
մասշտաբային հարցադրումների, մտավոր ու զգացմունքային ներդաշնակությամբ բնութագրական նոր որակ էր՝ ժամանակի սոցիալական ու
ազգային պրոբլեմներին արձագանքելու, դարի ոգին ու փիլիսոփայությունը ընկալելու, պատմական անցյալը վերաիմաստավորելու, ժողովրդի հոգևոր փորձը ընդհանրացնելու, անհատի ներաշխարհը թափանցելու, նրա բարդ ապրումներն ու տագնապները բացահայտելու
ընդգծված միտումներով:
Իբրև ստեղծագործական ու աշխարհայացքային կենսական դիրքորոշման արգասիք՝ հայ պոեզիան հարստացավ քնարական ու քաղաքացիական չափածոյի նոր ժանրերով, ձևակառուցվածքային անսովոր տեսակներով, նկարագրական ոտանավորը և «աշուղական նեյնիմները» բացառող ասքային պատումները և լիրոէպիկական գեղեցիկ հյուսվածքները
հաստատող տեսական ու գործնական սկզբունքներով:
Գեղարվեստական շարժումը, ինչպես Պ. Սևակն էր ասում, նոր ձևով
դրեց խղճի և ոգու պոետական կշռաքարերի խնդիրը: Ժամանակն իր չափումներով, իրականությունն իր բարդ ու բազմազան ծալքերով, մարդն
այդ ժամանակի և միջավայրի մեջ, նրա զգացմունքների ու ապրումների
հակասական, հաճախ ողբերգական աշխարհը. ահա բեղմնավոր
որոնումների այն տարածքները, որոնք հերկվում էին 1960-ական թվականների պոեզիայում: Արդ հերկվորների առաջավոր շարքերում էր նաև
Գևորգ Էմինը:
10
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Геворг Эмин и развитие литературы 1960-ых гг.
Мартин Гилавян
Сирвард Асрян
Резюме

Ключевые слова: движение, метафора, стиль, самопознание, поиск,
поэзия, структура, форма
В статье вкратце представлены тенденции развития поэзии 1960-ых
гг., охваченные тематики, а также творческие особенности отдельных
поэтов. В данном контексте предпринята попытка обобщенного представления творческого портрета Г. Эмина.

George Emin and Literary Developments of 1960s
Martin Gilavyan
Sirvard Asryan
Summary

Key words: movement, metaphor, style, self-understanding, search,
poetry, structure, shape
In the article, the trends of progress of the poetry of the 1960s, the frames
of the thematic coverage and the creative peculiarity of individual poets have
been presented in brief.
There is an attempt to present the creative portrait of G. Emin in this
context briefly.
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ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ԵՎ ԿԱՊԻՏԱԼԻ
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ «ՆՈՐ-ԴԱՐ» ԼՐԱԳՐՈՒՄ
(1883-1907 ԹԹ.)
Տարոն Դանիելյան
(Հայաստան)
Հանգուցային
խմբագրություն

բառեր՝

թերթ,

վաճառական,

առևտրայնացում,

19-րդ դարի վերջին քսանամյակից Ռուսական կայսրության պարբերական մամուլում առևտրայնացումը մեծ թափ էր ստանում: Այս ոլորտում ներդրումներ էին կատարում հաջողակ գործարարները, որոնք
լրագրերի և ամսագրերի հրատարակության գործից էլ էին ակնկալում
խոշոր շահույթ: Պարբերական մամուլի առևտրայնացման ալիքը հասնում է նաև Կովկասի նահանգային կենտրոն՝ Թիֆլիս, որտեղ առևտրայնացված մամուլին բնորոշ զարգացում է ապրում հիմնականում ռուսալեզու մամուլը, իսկ վրացական և հայկական պարբերականների հիմնադիր-հրատարակիչների գործի հաջողությունը պայմանավորվել է մեծ մասամբ բաժանորդագրությունների քանակով:
Սպ. Սպանդարյանը և նրա խմբագրակազմը, «Նոր-Դար» լրագրի
էջերում մշտապես քննելով արդյունաբերության զարգացման հետևանքով արձանագրվող հանրային և քաղաքական-տնտեսական փոփոխությունները, նկատում էին, որ պարբերական մամուլը ամենից առավել է
ենթարկված մրցակցության օրենքին: Սակայն մրցակցային դաշտի կայացման նախապայման էին դիտարկում ընթերցասիրության տարածումը, որը, ըստ նրանց, քաղաքակիրթ դառնալու կարևոր գործոններից մեկն
է, քանի որ լավ թերթը «ամենևին երկիւղ չունի անհետանալու և
մրցութիւնից ամենևին նրան վտանգ կարող չէ սպառնալ» [22]:
Սպ. Սպանդարյանը, ձեռնարկելով թերթի հրատարակումը, մեծ
հույսեր էր կապում վաճառականության հետ, որը դեռևս այդ տարիներին
«գերիշխող տարրն էր հայկական կապիտալի ներկայացուցիչների մեջ»
[21, 62]: Այդ համոզմունքից ելնելով էր խմբագրակազմը պաշտպանում
տվյալ խավին և հայտարարում, որ բազմաթիվ թերթեր, որոնք իրենց գործերը պատճաշ կատարելու համար փողի կարիք ունեն, անընդհատ հայհոյում են վաճառականներին, իսկ հետո առանց ամոթի առաջարկում
նրանց բաժանորդագրվել թերթին [տե´ս 11]:
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19-րդ դարի վերջին քսանամյակում հայկական թերթի կանոնավոր
հրատարակումը դեռևս պայմանավորված էր բաժանորդագրության քանակական արդյունքներով, ինչն էլ միշտ մտահոգության առարկա է եղել
թիֆլիսահայ բոլոր պարբերականների խմբագրությունների համար:
Բաժանորդագրության հարցը թիֆլիսահայ իրականության մեջ
տարբեր շրջաններում ունեցել է տարբեր շեշտադրումներ. սկզբում գլխավոր խնդիրն ընթերցող ունենալն էր, ավելի ուշ՝ բաժանորդների մեծ թիվը:
Հետագայում այս երկու խնդիրները թվացյալ լուծումներ են ստանում՝ ի
հայտ բերելով նոր մտահոգություններ:
Բաժանորդագրությունների թիվը ավելանում է, սակայն դրանց մեծ
մասը ձևակերպվում է ապառիկ, և շատ հաճախ անպատասխանատու
բաժանորդները չեն կատարում իրենց պարտավորությունները: Թերթի
տարբեր համարներում «Նոր-Դար»-ի խմբագրությունը ստիպված է լինում տպագրել նմանօրինակ հայտարարություններ. «Խնդրում ենք «ՆորԴար»-ի այն բաժանորդներից, որոնք դեռ չեն ուղարկել թերթի բաժանորդագինը, բարեհաճեն ուղարկելու: Մենք այս խոսքերը չէինք կրկնիլ, եթէ
թուղթը, տպարանը և այլն ձրի լինէին: Ձրի մեր թերթի մէջ միմիայն
խմբագրի աշխատութիւնն է» [1]:
Հընթացս ավելանում է նաև ընթերցողների թիվը, սակայն նրանց
զգալի մասը նախապատվությունը տալիս է թերթերն անվճար կարդալուն, որի վկայությունն այն փաստն է, որ թերթի տարբեր համարներում
արձանագրվում են մտահոգիչ փաստեր: Օրինակ՝ Սիմֆերոպոլում կարող էր 90 բաժանորդ լինել, բայց ընթերցողների թիվը ավելի շատ էր: Ինչպես նկատում է պարբերականի թղթակիցը, թերթի համարները ընթերցարանից տնից տուն են տանում: «Հայերի անարդարութիւնը դէպի մեր
մամուլը ծայրահեղութեան է հասնում» [23]: Խմբագրության նամակագիրների վկայությամբ՝ այս երևույթն ավելի ծայրահեղ դրսևորումներ էր
ունենում: Օրինակ՝ Ղարաքիլիսայից մի նամակագիր հայտնում է, որ տեղացիներն ընթերցասեր են դարձել, սակայն կան մարդիկ, «որոնք 10 ր.
խնայում են լրագիր ստանալու համար և պոստի օրը ամենքից առաջ վազում են կայարանը, ստանում են ուրիշի հասցէին ուղարկուած լրագիրները, կարդում են և յետոյ տիրոջն են յանձնում» [16]:
Բաժանորդագրության հետ կապված այս խնդիրներն էին շատ անգամ ստիպում խմբագրությանը բարձրաձայնել պարբերականի կազմակերպական աշխատանքների և կապիտալի փոխհարաբերության հարցե170

րը: Լրագրի էջերում պարբերաբար ներկայացվում էին հաշվետվություններ կատարած ծախսերի մասին, որոնցում հիշեցման կարգով ընթերցողներին ներկայացվում էր թերթի հրատարակման համար կատարած
վճարների ամփոփ տեղեկատվությունը: Խմբագրությունը շեշտում էր, որ
ուրիշ տեղերում խմբագիրները հարստանում են, իսկ հայերի մեջ՝ սնանկանում, «ուրիշ տեղերում թերթը միջոց է տալիս խմբագրին և´ փարթամ
ապրելու, և´ իւր աշխատակիցներին վարձատրելու և հետևաբար և լաւ
գործելու, մեզանում նոյն թերթը պատճառ է դառնում խմբագրի սնանկութեան, աշխատակիցների չվարձատրուելուն և թերթի ապագայի վտանգմանը» [2]:
Հայ պարբերական մամուլի զարգացումը կապելով վաճառականության հետ և հայ մտավորականներին քննադատելով հայկական թերթերի
ու ամսագրերի նկատմամբ ունեցած արհամարհանքի համար՝ Սպ. Սպանդարյանը նշում է, որ եթե ժողովուրդը կամ վատաբանված առևտրական
դասակարգը գնան մտավորականության ետևից, ապա հայերը պետք է
հրաժեշտ տան ու մոռանան եկեղեցին, լեզուն, «լրագրեր, հայրենիք,
ընտանիք և նախնական ընտիր սովորութիւններ» [10]:
Վաճառականներին քննադատող պարբերականների գործելաոճը
«Նոր-Դար»-ը համեմատում է վաճառականների գործելաձևի հետ՝ նշելով,
որ տարբերություն չի տեսնում այդ երկուսի գործունեության մեթոդների
միջև: Նրա կարծիքով՝ եթե որոշ պարբերականների ինքնակոչ գործիչներ
հանդգնում են նախատել, քարկոծել առևտրական դասակարգին՝ նրան
անվանելով բարոյական կրթությունից զուրկ, խաբեբա, չարչի, որովհետև
«նա առևտրի ժամանակ լեզուն պտտցնելով, յուր ապրանքը գովում է
մուշտարու առաջ, կամ յայտարարութիւններ է տպում լրագրներում կամ
կպցնում է նրանց փողոցի պատերից, որ ինչ է, կարողանայ լավ առևտուր
անել, շատ ապրանք ծախել» [3], ապա նմանվում են նույն վաճառականներին: Խմբագրությունները հենց առևտրային մեթոդներն են օգտագործում բաժանորդ ունենալու համար: Այդ հնարքները կիրառվում են հատկապես նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին, երբ կատարվում է բաժանորդագրությունը:
Ի դեպ, պարբերական մամուլում առևտրային մեթոդների զինանոցն
օգտագործելու փաստը քննարկման առարկա էր դառնում նաև մասնավոր
զրույցներում: Նրանց կարծիքով՝ հասարակությունը պետք է զերծ մնա
առևտրային մեթոդներով հրատարակվող լրագրերից ու հանդեսներից.
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«անպետք ու վնասակար թերթը լավ է, որ գոյություն չունենա» [18, 282]:
Մոտեցումը պայմանավորված էր այն մտավախությամբ, որ պարբերական մամուլի արդյունաբերացման հետևանքով հրապարակում
հայտնվում էին նաև անկոչ հրապարակախոսներ, վարձու և անբարեխիղճ գործիչներ, անպատրաստ, անհեռատես ու փոքրոգի անձինք, որոնց
հիմնած ու ղեկավարած մամուլը բացի չարիքից ուրիշ ոչ մի բան չէր կարող տալ «այն ժողովրդին, որ դժբախտութիւն ունի այդպիսի մամուլն իր
սեփականը համարելու» [20]:
Փաստորեն, «Նոր-Դար»-ի խմբագրակազմը, համոզված լինելով, որ
պարբերական մամուլի համակարգն էլ է ձևավորվում շուկայական
օրենքների համաձայն, այնուամենայնիվ տարանջատում էր վաճառականությամբ և ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվող մարդկանց: Տարանջատումը պայմանավորված էր նրանց կատարած գործառույթներով.
վաճառականությունը նպաստում է հանրային հարաբերությունների
տնտեսական զարգացմանը, իսկ մամուլը որոշում է ժողովրդի հոգևոր
զարգացման և լուսավորության չափը. երկուսի հիմքում էլ կապիտալն է,
որը խթանում է գործի զարգացումը: Սակայն կապիտալի բացակայությունը պարբերական մամուլի համակարգում հանգեցնում է մի շարք բացասական երևույթների: Օրինակ՝ խմբագրակազմը տարբեր տարիներին
գրված հոդվածներում նշում է, որ եթե վարձատրման գումար չլինի, ապա
հայերը գրողների դասակարգ չեն ունենա, իսկ խմբագրությունները չեն
ունենա նյութի ընտրության հնարավորություն, քանի որ «վարձատրութիւնը ստեղծում է որոշ մրցումն, նա միևնոյն ժամանակ միջոց է տալիս
տաղանդաւոր անհատներին ապրել գրչի աշխատանքով» [7]: Ինչպես
նկատում են նորդարականները, ձրիագրության համակարգը լճացնում
ու փչացնում է գրական միջավայրը. հրատարակիչը կամ խմբագիրը,
վարձատրելու հնարավորություն չունենալով, բարոյական իրավունք էլ
չունի «աշխատակիցներ, թղթակիցներ կամ մասնագէտ գրողներ հրաւիրելու, սակայն տպագրական երեսը կամ թերթը լցնել է հարկաւոր» [5]:
Պետք է նշել, որ օբյեկտիվ այս դիտարկման հետ միասին ճիշտ հակառակ և գուցե սուբյեկտիվ գնահատականներ էլ էին հնչեցնում: Օրինակ՝
Նար-Դոսը կարծում էր, որ «տեղական ռուսաց թերթերը ավելի մեռած և
տաղտկալի են, քան հայոց թերթերը, չնայելով, որ առաջինները վարձատրում են իրենց աշխատակիցներին, իսկ երկրորդները՝ ոչ» [19, 107]:
Պարբերական մամուլը դիտելով որպես ճաշակ ձևավորող ու ժո172

ղովրդի կարծիքն առաջնորդող կարևոր գործիք՝ լրագիրը նրա դերը դիտարկել է նաև «առաջարկ-պահանջարկ» հարացույցում՝ փաստելով, որ
այստեղ նույնպես թափանցում են շուկայական կանոններ. որպես օրինակ է ներկայացվում փողոցային մամուլը, որի հարատևությունը «պայմանաւորուած է փողոցային խելքի և ճաշակի տէր մարդկանց թուով: Մի
հասարակութիւն ինչ չափով ապականուած է, ինչ չափով նրա մէջ մեծացող սերունդը թեթևամիտ է և անճաշակ, նոյն չափով տարածւում և աճում
է այդ հասարակութեան մէջ փողոցային մամուլը: Միայն նիւթական
սնունդը չէ պայմանաւորուած սպառողի ճաշակով, այլ և հոգեկան
սնունդը» [24]:
Միաժամանակ խմբագրության աշխատակիցները խոստովանում
էին, որ բազմաթիվ երկրներում արդյունաբերացման և մշակույթի զանգվածայնացման հետևանքով հանրության արժեհամակարգում տեղի ունեցած բացասական փոփոխությունների համեմատ հայկական մամուլը
«դեռ մի աստիճանով էլ բարձր է կանգնած < > Գոնե մեզնում չկան այնպիսի ծախվող (продажный) թերթեր, ինչպես Ֆրանսիայում և այլուր: Վերջապես <> «Каков поп, таков и приход»» [19, 106]: Նորդարականները
առևտրային և շահադիտական սկզբունքներով հրատարակվող թերթերը
համարում էին ծախված լրագրեր, որոնք «խանութպանի դեր են կատարում և ծախում են ապրանքը, որի համար արդէն կանխօրէն վճարը ստացուած է» [9]:
Նորդարականները նշում էին, որ ազգային ինքնաճանաչության գործում կատարած ահագին դերի կողքին հայ մամուլի բացասական կողմը
ոչնչանում է: «Վերջին մի քանի տարվա մեջ մեր կյանքի մեջ երևան եկած
ընդհանուր – ազգային շարժումը – դա բացառապես մեր մամուլի արդյունքն է, որի համար նա արժանի է ամենայն շնորհակալության» [19, 107]:
«Նոր-Դար»-ը ներկայացրել է նաև այն բացասական միջոցները,
որոնցով խմբագրությունները փորձում են ավելի շատ ընթերցող ունենալ
և գումար վաստակել: Դրանցից առաջինը հայհոյանքն է, որը կարծես
թերթերի այն համեմունքն է, առանց որի «թերթի համարը համ ու հոտ չի
ունենում» [17]: Խմբագրության դիտարկմամբ՝ ընթերցողների մի մասը
թերթ գնելիս առաջին հերթին փնտրում է տարբեր անձանց մերկացնող ու
հայհոյող հոդվածներ. եթե այդպիսիք չեն լինում, նրանց կարծիքով՝ համարը դատարկ է: Իսկ նման հոդվածներ հրապարակելու դեպքում համարը ձեռքից ձեռք է անցնում, նույնիսկ չստացողներն են հետաքրքրվում,
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կարդում ավելի շատ, քան ստացողները: «Շատերը, որոնք թերթ չեն ստանում, շտապում են գնել այդ համարը, և եթէ առանձին հաշիւ պահուի
պարզ կերևայ, որ թերթի այդպիսի համեմուած համարն առանձին համարներով աւելի շատ է ծախւում, քան թէ ուրիշ համարները, որոնց մէջ
լինին թէկուզ լուրջ յոդուածներ» [17]:
Հաջորդ խնդիրը 20-րդ դարասկզբին Կովկասում ռուսերենով լույս
տեսնող պարբերական հրատարակությունների օրեցօր ավելացող թիվն
էր: Առանձնապես ուշադրության կենտրոնում էր այն փաստը, որ «դրանց
հրատարակիչներն ու խմբագիրները մեծ մասամբ ծագումով հայեր են»
[12]: Սպ. Սպանդարյանի և նրա խմբագրակազմի համար լրագրի
սկզբնավորման օրվանից քննադատության թիրախ էին այն հայերը,
որոնք իրենց գովազդային հաղորդագրությունները և նույնիսկ մահազդերը տպագրում էին օտարալեզու պարբերականներում, ու առավել անընդունելի էր այն փաստը, որ հայերն իրենց կապիտալով հիմնում էին օտարալեզու պարբերականներ: Ինչպես նկատում է Լ. Ամսարյանը, «ՆորԴար»-ի խմբագիրն ու թղթակիցները «ձգտում էին կապիտալիզմի առաջընթացն օգտագործել հայ ժողովրդի ամբողջականությունը պահելու համար: Իսկ երբ կապիտալիզմի զարգացումը խախտում էր ժողովրդի դարերով սրբագործված ավանդությունները, ապա թերթը հանդես էր գալիս
որպես կապիտալիզմի քննադատ» [4, 337]: Փաստորեն, կապիտալի արտահոսքը դեպի ոչ հայկական միջավայր, ըստ նորդարականների, մասնատում էր հայերի ամբողջականությունը:
Պարբերական մամուլի համակարգում կապիտալի դերը հատկապես
ընդգծվեց 20-րդ դարասկզբին, երբ Կովկասի տարբեր վայրերում սկսեցին
հրատարակվել նոր պարբերականներ, շուկայում հայտնվեցին հատուկ
մասնագիտական կամ թեմատիկ ուղղվածության լրագրեր ու հանդեսներ,
և մամուլն սկսեց «աւելի մեծ նշանակութիւն տալ գրական քննադատութեան և քաղաքատնտեսութեան և աւելի շատ տեղ նուիրել ընդհանուր
ազգային կյանքին և գրականութեան» [6]:
Այս պայմաններում դժվարանում էր նաև պարբերականների հիմնադիրների և հրատարակիչների աշխատանքը, քանի որ մասնավոր անձանց կապիտալն անզոր էր դառնում մրցակցային դաշտում, իսկ խմբագրական գործում տեղի էր ունենում մասնագիտությունների ճյուղավորում: Պարբերական մամուլի համակարգում գոյատևելու համար ստեղծվում էին բաժնետիրական ընկերություններ, որի պահանջը արձանա174

գրում է նաև «Նոր-Դար»-ը. «Եթէ կայ նիւթական ապահովութիւն, եթէ կայ
ընկերութիւն, աշխատանքի բաժանմունք և վարձատրութիւն, գործը
կծաղկի և փառավոր պտուղներ կըտայ: Այլապէս՝ անհատական ոյժից
սպասել և միայն դրան ապաւինել - դրա ժամանակներն էլ անցան» [8]:
«Նոր-Դար»-ը, ինչպես և մյուս պարբերականները, մշտապես ուշադրության կենտրոնում էին պահում արտասահմանյան պարբերական մամուլի զարգացման մասին տեղեկությունները և թարգմանաբար ներկայացնում այն իրողություններն ու վերլուծությունները, որոնք լույս էին
տեսնում օտարալեզու հրատարակություններում: Թերթի մի քանի համարներում տպագրվեցին «Օդեսկի լիստոկ» պարբերականի թղթակից Լ.
Օբոլենսկու՝ ֆրանսիական մամուլի մասին «Revue politique at litteraire»
շաբաթաթերթում հայտնի գործիչների հնչեցրած կարծիքների մեկնաբանությունները և դրանց հիման վրա արված եզրահանգումները: Այս հոդվածաշարը հետաքրքրական է նրանով, որ հայ ընթերցողը պարբերական
մամուլի համակարգին ծանոթանում է խորքից. նրա առջև բացվում են
այս համակարգի անտեսանելի կողմերը, որոնց մի մասը հատուկ է նաև
ռուսաստանյան, մասնավորապես կովկասյան հրատարակություններին:
«Նոր-Դար»-ը ներկայացնում է ֆրանսիացի տնտեսագետ Պ. ԼերուաԲոլյեի այն տեսակետը, որ կաշառակերությունը, այսպես կոչված,
publicite-ի ձևով ֆրանսիական մամուլում սովորություն է դարձել:
Խմբագրությունն ընթերցողի ուշադրությունը հրավիրում է այն հանգամանքին, որ փաբլիսիթին գովազդ է հոդվածների, ֆելիետոնների, առաջնորդողների ձևով, սակայն ընթերցողը չի էլ կռահում, որ այդ հոդվածների
դիմաց խմբագրությունը գումար է ստացել այս կամ այն մարդու անձնական շահերին ծառայելու համար: «Հասարակութիւնն այդպիսով խաբւում
է. նրան տալիս են կարդալու ռեկլամ՝ իբրև լրագրի խմբագրութեան անկեղծ համոզմունք» [14]:
Ֆրանսիացի լրագրող և խմբագիր Լյուսիեն Մարկի կանխատեսմամբ, երբ փաբլիսիթին կվերանա, և կզարգանա հայտարարությունների
համակարգը, այդ ժամանակ էլ մամուլը անկախ և հետևաբար հարուստ
կդառնա. «Այժմ ամեն ոք աշխատում է գնել լրագիրը «publiesite»-ի համար,
և այդ բանից ստացուած եկամուտը խախուտ է, մինչև անգամ լրագրին
կաշառողի համար էլ այդ բանը քիչ օգուտ է բերում, որովհետև միւս
լրագրները, որոնք կաշառք չեն ստացել, իսկոյն ևեթ մերկացնում են կաշառք ստացող լրագրին» [13]:
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Ֆրանսիացի մտավորականները համակարծիք են, որ անհրաժեշտ է
խմբագրական մասը բաժանել այն մասից, որն ուղղակի հանդիսանում է
իբրև մի սյուն, որի վրա վճարովի աֆիշներ են կպցնում, և որից կարող է
օգտվել ամեն ոք [տե´ս 13]:
Պ. Լերուա-Բոլյեի կարծիքով՝ ֆրանսիական մամուլի կաշառակերությունն ու պոռնկագրությունը պայմանավորված են գլխավորապես նրա
աղքատությամբ, իսկ աղքատությունը՝ լրագրերի շատությամբ, դրան հակառակ՝ անգլիական մամուլը ազնիվ է, որովհետև հարուստ է: Ի հակադրություն նրան՝ Լ. Օբոլենսկին գրում է, որ անգլիական մամուլը հարուստ
է այն պատճառով, որ հասարակությունը, համոզված լինելով նրա
ազնվության մեջ, հավատում է, ուստի և կարդում է: Մինչդեռ ֆրանսիական մամուլի տնտեսական աղքատությունը կախված է հենց այն բանից,
որ նրան ոչ ոք չի հավատում, ուստի և ոչ ոք չի կարդում [տե´ս 14]:
Գրող, լրագրող, գրաքննադատ Ժյուլ Կազի կարծիքով՝ մամուլը փաստացի զենք է «զանազան սինդիկատների, աֆերիստների համար: Բայց
որպեսզի այդ պարոնները դիմեն լրագրի աջակցութեանը, այդ լրագիրը
պէտք է տարածուած լինի: Իսկ այդ նպատակով լրագիրը կաշուից դուրս է
գալիս, որպեսզի ուշադրութիւն գրաւի սկանդալներով, կրքերը գրգռելով և
այլն, և այլն: Եթէ նա այդպիսի միջոցների չդիմի, չի տարածուիլ, հետևաբար նրան չեն դիմիլ ֆինանսիստներն ու աֆերիստները նրա միջոցով
իրենց գործերն առաջ տանելու համար, որի համար և նրանք վարձատրում են» [15]:
Ակնհայտ է, որ ներկայացնելով այս հոդվածաշարը՝ «Նոր-Դար»-ը
բացահայտում էր նաև այն իրողությունները, որոնք ձևավորվում էին տեղական մամուլի համակարգում և արձագանքում էին համաշխարհային
մամուլի համակարգում տեղի ունեցող փոփոխություններին:
Այսպիսով՝ պարբերական մամուլի և կապիտալի փոխհարաբերության խնդիրները մշտապես վերլուծության էին ենթարկվում «Նոր-Դար»
լրագրի էջերում: Խմբագրությունը ցանկացած գործի հաջողության հիմքում տեսնում էր կապիտալի ուժը: Սակայն ի տարբերություն արդյունաբերական և առևտրային ոլորտների, ուր կապիտալի ավելացման համար
կիրառվում էին գովազդային տարատեսակ մեթոդներ, հոգևոր-ստեղծագործական գործունեության ոլորտում առաջնային էր համարվում հասարակության ու մասնավորապես ազգային շահերին ուղղված ազնիվ և անկաշառ գործունեությունը:
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Вопросы взаимосвязи капитала и периодической печати
в газете «Нор-Дар» (1883-1907 гг.)
Тарон Даниелян
Резюме

Ключевые слова: издание, купец, коммерциализация, редакция
Вопросы взаимосвязи капитала и периодической печати постоянно
анализировались на страницах газеты «Нор-Дар». Редакция в основе
любого успешного предприятия выделяла значимость капитала. Но, в
отличие от торговых и промышленных сфер, в которых для увеличения капитала использовались различные методы рекламы, в духовно-творческой
сфере первостепенным считалось честность и некорумпированность,
направленность на общественные и национальные интересы.

Issues on Interconnection of Capital and Periodical Press
in the Newspaper “Nor-Dar” (1883-1907)
Taron Danielyan
Summary

Key words: publication, salesman, commercialization, editorial
Issues on interconnection of capital and periodical press were constantly
analyzed in the newspaper “Nor-Dar”. At the heart of any successful business
the editorial highlighted the power of capital. But unlike the commercial and
industrial fields where diverse methods of advertising were used for increasing
the capital, in the sphere of spiritual-creative activity the honest and noncorrupted activities aimed at the interests of the society, particularly at national
interests, were considered as the primary ones.
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ԱՂՎԱՆԻՑ ԱՇԽԱՐՀԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ
ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
Վանո Եղիազարյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ հայագիտություն, Աղվանից աշխարհի
տոհմագրություն, Մովսես Կաղանկատվացի, Մովսես Դասխուրանցի,
Մխիթար Գոշ

Հայագիտության մեջ Աղվանից աշխարհի պատմությանն անդրադարձել են Մ. Էմինը 1, Խ. վրդ. Դադյանը 2, Կ. Շահնազարյանը 3, Գ. Զարբհանալյանը 4, Ղ. Ալիշանը 5, Մ. Օրմանյանը 6, Ն. Ադոնցը 7, Ա. Զամինյանը 8,
Հ. Օշականը 9, Վ. Հացունին 10, Հր. Աճառյանը 11, Մ. Գրիգորյանը 12, Աս.
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լոյս ընծայեաց հանդերձ ծանօթագրութեամբք Կարապետ վրդ. Շահնազարեան,
հտ. Ա և Բ, Փարիզ, 1860:
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5 Տե´ս Ղ. Ալիշան, Հեղինակ Աղուանից պատմութեան, Բազմավէպ, 1897, ԾԵ,
թիվ 11, էջ 575-578, նաև Ղ. Ալիշան, Հայապատում, Վենետիկ, 1901, էջ 384:
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22 Տե´ս Կ. Քիպարեան, Պատմութիւն հայ հին գրականութեան, Վենետիկ, 1992,
էջ 301-303:
23 Տե´ս Պ. Խաչատրեան, Հայ հին գրականութեան մատենագիտութիւն, Ե.,
2016, էջ 318-322:
24 Տե´ս Մ. Մկրյան, Երկեր, հտ. Ա, Ե., 1987, էջ 303-310:
25 Տե´ս Պ. Յովհաննիսեան, Մովսէս Կաղանկատուացին եւ իր «Աղուանից աշխարհի պատմութիւն»-ը, Մատենագիրք Հայոց, հտ. ԺԵ, Ե., 2011, էջ 27-31:
26 Տե´ս Հ. Սվազյան, Մովսես Կաղանկատվացու Աղվանից աշխարհի պատմության աղբյուրները, Պատմա-բանասիրական հանդես, 1972, թիվ 3, էջ 195-205, նաև
Հ. Սվազյան, «Աղվանից աշխարհ» հասկացությունը ըստ Մովսես Կաղանկատվացու, Բանբեր Հայաստանի արխիվների, 1973, թիվ 1, էջ 225-234, նաև Հ. Սվազյան, Աղվանից իշխաններ Ջուանշիրի և Վարազ-Տրդատի իշխանության տարեթվերի հարցի շուրջը, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1978, թիվ 11,
էջ 108-114, նաև Հ. Սվազյան, Աղվանից աշխարհի պատմություն, Ե., 2006, նաև
Հ. Սվազյան, Մի արժեքավոր աշխատության վերածնունդը, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2007, թիվ 1, էջ 236-248 և այլն:
27 Տե´ս Ս. Հայրապետեան, Հայոց հին եւ միջնադարեան գրականութեան
պատմութիւն, Անթիլիաս-Լիբանան, 1988, էջ 228:
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պարյանը 28, Վ. Եղիազարյանը 29, Վ. Սաֆարյանը 30 և այլք:
«Աղվանից աշխարհի պատմությունը» տպագրել են Մ. Էմինը 31,
Կ. Շահխաթունյանը 32, Վ. Առաքելյանը 33, ռուսերեն են թարգմանել
Ք. Պատկանյանը 34 և Շ. Սմբատյանը 35, անգլերեն` Չարլզ Դաուսեթը 36:
Աղվանից աշխարհի պատմության մասին հիշատակություններ են
թողել Մխիթար Գոշը (ԺԲ), Վանական վարդապետը (ԺԲ), Կիրակոս
Գանձակեցին (ԺԳ), Մխիթար Այրիվանեցին (ԺԳ), Գրիգոր Անավարզեցին
(ԺԳ), Վարդան Բաղիշեցին (ԺԷ), Ղազար Ջահկեցին (ԺԸ), Խաչատուր
Ջուղայեցին (ԺԸ), Եսայի Հասան-Ջալալյան կաթողիկոսը (ԺԸ-ԺԹ):
Հայ մատենագիրներից «Աղվանից աշխարհի պատմության»-ը
ծանոթ են Մաշտոց Ա Եղվարդեցին (897-898), Հովհաննես Դրասխանակերտցին (898-929), Անանիա Մոկացին (949-968), Ուխտանես եպիսկոպոսը (մոտ 920 - մոտ 986), սակայն վերջիններս չեն նշում պատմության հեղինակի անունը:
ԺԲ դարի պատմիչ Մխիթար Անեցին կրկին առանց հեղինակի անվան հիշատակում է Աղվանից պատմություն. «Սեբեոսը, որ Հերակլին է,

28 Տե´ս Դ. Գասպարյան, Հայ հին և միջնադարյան գրականության պատմություն, Ե., 2009, էջ 216-219:
29 Տե´ս Վ. Եղիազարյան, Հայ հին գրականության պատմություն, Ե., 2014,
էջ 421-426:
30 Տե´ս Վ. Սաֆարյան, Մովսես Կաղանկատվացին հայոց մշակույթի համակարգում, Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2013, թիվ 2, էջ 3-13, նաևՎ. Սաֆարյան, Հայ միջնադարյան գրականություն, Ե., 2016, էջ 119-130:
31 Տե´ս Մովսէսի Կաղանկատուացւոյ Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, ի
լոյս ընծայեաց Մ. Էմին, Մոսկվա, 1860, նաև 1912:
32 Տե´ս Պատմութիւն Աղուանից, արարեալ Մովսիսի Կաղանկատուացւոյ, ի
լոյս ընծայեաց հանդերձ ծանօթագրութեամբք Կարապետ վրդ. Շահնազարեան,
հտ. Ա և Բ, Փարիզ, 1860:
33 Տե´ս Մովսես Կաղանկատվացի, Պատմություն Աղվանից աշխարհի, թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Վարագ Առաքելյանի, Ե.,
1969:
34 История Агван Моисея Каганкатваци, писателя X в., пер. К. Патканяна, СПб,
1861:
35 Мовсес Каланкатуаци, История страны Аланк, пер. с древнеармянского,
предисловие и комментарии Ш. Смбатяна, Ер., 1984:
36 The History of the Caucasian Albanians By Movsès Dasxuranci, translated by C.J.F.
Dowsett, L., 1961:
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եւ Աղվանից պատմությունը, եւ Ղեւոնդ Երեցը…» 37: Հարկ է դիտել, որ
Մխիթար Անեցին խնդրո առարկա պատմությունը զետեղում է Սեբեոսի և
Ղևոնդի, այսինքն` 7-րդ և 8-րդ դարերի պատմիչների միջև, որով արդարացնում է Մովսես Կաղանկատվացու վկայությունը Ջիվանշիր իշխանին
ժամանակակից լինելու մասին:
Սակայն ԺԲ դարի մեկ այլ հեղինակ` Մխիթար Գոշը, իր «Ժամանակագրության» մեջ գրում է. «Մի ըստ այդմ գրեսցուք պատճառի, երկրորդ`
զի թէ ոք յաւժարեսցի գրել պատմութիւն զկնի գրեցերոյն պատմութեանն
Մովսէսի Դասխուրանեցւոյն, որ զբովանդակ պատմէ զտանս Աղուանից,
դիւրին լիցի յայսմանէ զչար հայրապետացն առնուլ, զի ոչ զամենեցուն`
անուն ի նորայն գտցէ պատմութեան, բայց զայնոցիկ, զորոց գրեաց» 38:
Մխիթար Գոշն Աղվանից բովանդակ, այն է` ողջ պատմության հեղինակ
համարում է Մովսես Դասխուրանցուն, ապա ինքը ևս կատարում է հավելում Դասխուրանցու պատմությանը` գրելով. «Զի յայն ժամանակէ
մինչեւ ցայժմ ոչ ոք գրեաց. եւ թէ պատահի ոք, յոյժ հարկաւոր է» 39:
Արդ` ԺԲ դարի երկու մատենագիրներ` Մխիթար Գոշն ու վերջինիս
աշակերտ Վանական վարդապետը, Աղվանից պատմության հեղինակ են
համարում Ժ դարի պատմիչ Մովսես Դասխուրանցուն, սակայն սկսած
ԺԳ դարից` Կիրակոս Գանձակեցուց մինչև Մ. Չամչյանց` հեղինակ է անվանվել Մովսես Կաղանկատվացին:
Հետաքրքիրն այն է, որ ԺԳ դարի պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցին
պատմիչների շարքում հիշատակել է Մովսես Կաղանկատվացուն` նրան
դիտարկելով Ուխտանեսից առաջ և Հովհաննես Դրասխանակերտցուց
հետո` համարելով 10-րդ դարի պատմիչ 40:
ԺԳ դարի մատենագիր Մխիթար Այրիվանեցին պատմիչների ցուցակում նրան հիշատակում է իբրև Է դարի պատմիչ` «Մովսես Աղվանից» 41,
ապա նաև որպես Գրիգոր Նարեկացու և Ուխտանեսի ժամանակակից

Մխիթար Անեցի, Հանդիսարանների աշխարհավեպ մատյան, թարգմանությունը գրաբար բնագրից և ծանոթագրությունները Վանո Եղիազարյանի, Ե., 2001,
էջ 14:
38 Մխիթար Գոշ, Ժամանակագրութիւն, տե´ս Մատենագիրք Հայոց, հտ. Ի, Ե.,
2014, էջ 605:
39 Մատենագիրք Հայոց, հտ. ԺԵ, էջ 430:
40 Կիրակոս Գանձակեցի, Հայոց պատմություն, Ե., 1982, էջ 24:
41 Մխիթար Այրիվանեցւոյ Պատմութիւն ժամանակագրական, ի լոյս ընծայեաց
Ք. Պատկանեան, Ս. Պետերբուրգ, 1867, էջ 37:
37

182

«Աղուանից պատմագիրն Մովսէս Կաղանկատուացի» 42: Այրիվանեցու
ուսումնասիրողը գրում է. «Ինչպես նկատելի է, Այրիվանեցին ճիշտ կողմնորոշվելով Աղվանքի պատմությունը տարբեր ժամանակներում (VII, X
դդ.) երկու Մովսեսների կողմից գրված լինելու հարցում, սխալվել է X դարում Մովսես Դասխուրանցու փոխարեն Մովսես Կաղանկատվացուն հիշատակելով: Հավանական է կարծել, որ այս սխալը նա փոխառել է Կիրակոս Գանձակեցուց» 43:
Կիրակոս Գանձակեցու նման Աղվանից աշխարհի պատմությունը
որպես Ժ դարի հեղինակի գործ հիշում են նաև Գրիգոր Անավարզեցին,
Վարդան Բաղիշեցին, Ղազար Ջահկեցին, Խաչատուր Ջուղայեցին, Եսայի
Հասան-Ջալալյան կաթողիկոսը:
Հայագիտության մեջ ևս Աղվանից աշխարհի պատմության հեղինակների հարցը միանշանակ չի ընդունվել:
Կ. Շահխաթունյանը 1860 թ. Փարիզում տպագրել է Աղվանից պատմությունը Ա և Բ հատորներով` վերջինում ներառելով միայն պատմության Գ մասը:
Գ. Զարբհանալյանը գրում է. «Մխ. Այրիվանեցւոյն ըսածէն յայտնի է`
որ այս ժամանակս, այսինքն` ի վերջ Ժ դարուն, գրած է զասոնք` Աղուանից պատմութեան շարունակողն, որ է անշուշտ Մովսէս Դասխուրանեցի» 44:
Ղ. Ալիշանը «Հեղինակ Աղուանից պատմութեան» հոդվածում հիշատակում է, որ Մխիթար Գոշը հեղինակ է անվանել Մովսես Դասխուրանցուն 45:
Մ. Օրմանյանը գրում է. «Մամիկոնեանին եւ Սեբէոսի ժամանակակից կը նկատուի նաեւ Մովսէս Կաղանկայտուացի, բնիկ Ուտէացի,
Աղուանից պատմիչ, որուն գրուածը երեք գիրքերու կը բաժնուի, սակայն
առջի երկուքը միայն սոյն Մովսէսի կը վերագրուին, եւ մինչեւ 683 կը
հասնին, մինչեւ երրորդը, որ անկէ երկու դար ետքի դէպքերը կը պարունակէ, համանունի մը գործ է, կամ թէ անանունի մը յաւելուածն է» 46:
Ն. Ադոնցը կարծում է, թե Աղվանից աշխարհի պատմությունը մեկ
հեղինակի` Ժ դարում ապրած Մովսես Կաղանկատվացու գործն է:
42

Անդ, էջ 71:

Է. Հարությունյան, Մխիթար Այրիվանեցի, Ե., 1985, էջ 94:
Գ. Զարբհանալեան, Հայկական հին դպրութեան պատմութիւն, էջ 453:
45 Տե´ս Ղ. Ալիշան, Հեղինակ Աղուանից պատմութեան, Բազմավէպ, 1897, ԾԵ,
43
44

թիվ 11, էջ 577:
46

Մ. Օրմանյան, Ազգապատում, հտ. Ա, Էջմիածին, 2001, էջ 928:
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Ուխտանես պատմիչի` Աղվանից պատմությունից օգտվելու հիմքով` Մ. Աբեղյանը, Կաղանկատվացուն չտարբերելով Դասխուրանցուց,
գրում է. «Այս հեղինակը 10-րդ դարում է գրել իր երկը» 47:
Ընդունելի է Մ. Աբեղյանի այն դիտարկումը, որ այդ պատմությունը
մի տեսակ քաղագրություն է, որի մեջ նյութերը հաջորդում են ժամանակագրական կարգով. «Նա գլխավորապես Աղվանից կողմերի պատմությունը նկատի ունենալով` իր ձեռի տակ ունեցած գրավոր աղբյուրներից`
թղթերից, կանոններից և այլն քաղում, կազմում է իր գիրքը, բազմազան
ոճերով, երբեմն մութն ու ճոխաբան, երբեմն էլ պարզ ու կենդանի, նայելով թե ի´նչ աղբյուրից է օգտվում: Նա առանց մշակելու կամ քննադատելու, մեջ է բերում ամեն ինչ, որ իր աչքին կարևոր է թվում, երբեմն նաև
այնպիսի բաներ, որ Աղվանից պատմության հետ որևէ առնչություն
չունեն» 48:
Հր. Աճառյանը հիշատակում է Մովսես Դասխուրանցու անունը
որպես «շարահարող Մովսէս Կաղանկատուացու Աղուանից պատմության (Ժ դարի վերջը)» 49:
Պատմությունն աշխարհաբար թարգմանող Վարագ Առաքելյանը
գրում է. «Գիրքը, իբրև ամբողջություն ու պատմական աղբյուր, ձևավորվել է մի քանի դարի ընթացքում: Նրա սկիզբը դրվել է յոթերորդ դարում,
իսկ վերջնական ավարտուն ձևակերպումը ստացել է 10-րդ դարի վերջում» 50: Ապա շարունակության մեջ գրում է. «Ուրեմն «Աղվանից աշխարհի պատմություն»-ը իր հիմնական մասով կազմվել է 7-րդ դարում: Սակայն 10-րդ դարում, գուցե 11-րդ դարի սկզբում մի այլ հեղինակ` Մովսես
Դասխուրանցին, այն վերջնականապես լրացրել, խմբագրել է, և գիրքը,
իբրև մեկ ամբողջություն, արտագրվել, ստացել է իր վերջնական տեսքը
ու այդպես էլ մեզ է հասել» 51:
Սակայն այս ամենից հետո էլ շարունակվում են «Աղվանից աշխարհի պատմության» հեղինակների հարցի շուրջ տարաձայնությունները:
Ն. Ակինյանը կարծում է, որ հեղինակը պատմության ավարտին հիշատակվող, Փառիսոսի վանքի առաջնորդ, Աղվանից կաթողիկոս դարձած
տեր Մովսեսն է. «Անշուշտ պատահական զուգադիպութիւն մը չէ, որ
վերջին կաթողիկոսն եւ Պատմութեան հեղինակը «Մովսէս» կը կոչուին:
47

Մ. Աբեղյան, Երկեր, հտ. Գ, էջ 506:

48

Անդ:

49
50
51

Հր. Աճառյան, Անձնանունների բառարան, հտ. 3, էջ 439-440:
Մովսես Կաղանկատվացի, Պատմություն Աղվանից աշխարհի, էջ 3:

Անդ, էջ 5:
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Այս Մովսէս եղած է Փառիսոսի վանքին վանական եւ ապա արժանացած
է կաթողիկոսութեան աթոռի վրայ բազմիլ. ուստի վաստակաւոր մըն էր,
շատերու մէջէն ընտրեալ մը: Իբրեւ այդպիսին կարող էր աշխատասիրել
«Աղուանից պատմութիւնը»» 52: Իսկ այս Մովսեսին Ն. Ակինյանը նախընտրում է անվանել «Դասխուրանեցի»: Ն. Ակինյանը կարծում է, թե «ամբողջի վրայ մէկ ձեռք գործած է» 53, այսինքն` ողջ գիրքը խմբագրված է մեկ
անձի կողմից, ապա շարունակում. «Արդ Գ գիրքի 23 գլուխը կ’աւարտի
քաղաքական պատմութեամբ, յիշելով Յովհաննէս Սենեքերիմի թագաւոր
պսակուիլը, որը տեղի ունեցած է 1004/5ին: Յաջորդ գլուխը նուիրուած է
Աղուանից կաթողիկոսներու յաջորդութեանց, վերջին կաթողիկոսն է
Մովսէս, 1002-1008, Յովհ. Սենեքերիմի կենդանութեան» 54: Այժմ ճշտված է,
որ Մովսեսն Աղվանից կաթողիկոս է եղել 982-988 թթ. 55:
Ն. Պողարյանը Մովսես Կաղանկատվացուն համարում է 10-րդ դարի
պատմիչ, սակայն գրում է. «Վանական վարդապետի համաձայն Աղուանից պատմագիրն է Մովսէս` Դասխորեն գիւղէն: Այս ալ իր կարգին կը
մնայ անծանօթ` Մովսէս Կաղանկատուացիին պէս» 56:
Կ. Քիպարյանը Կաղանկատվացու անունը զետեղում է Ժ դարի
պատմիչների շարքում, սակայն կարծում է, որ Դասխուրանցին «կազմած
ըլլայ Պատմութեան գիրքին ամբողջութիւնը` հաւանօրէն տասներորդ
դարուն» 57: Նկատենք, որ Կ. Քիպարյանը ևս անուղղակիորեն ընդունել է
երկու հեղինակների գոյությունը. «Ուրիշ տեղ մըն ալ Ուտի գաւառի Կաղանկատուք գիւղը յիշատակուած ատեն, գրողը կը յայտարարէ որ ինքն
ալ այդ գիւղէն է. որով գրիչներէն գոնէ մէկը Կաղանկատուացի է, բայց իր
անունը չի յիշատակեր» 58:
Մ. Մկրյանը գտնում է, որ Կաղանկատվացուն չի կարելի տեղափոխել 10-րդ դար, քանի որ նա 7-րդ դարի հեղինակ է, իսկ «երրորդ գիրքը մի
այլ, մեզ անհայտ հեղինակի գործ է, որը շարունակել է Աղվանից աշխար-

Ն. Ակինեան, Մովսէս Դասխուրանցի (կոչուած Կաղանկատուացի) եւ իր
Պատմութիւն Աղուանից, էջ 49:
53 Անդ, էջ 50:
54 Անդ:
55 Տե´ս Ե. քհն. Պետրոսյան, Հայ եկեղեցու պատմություն, մաս Ա, Հաղբատավանք, 1990, էջ 117:
56 Ն. Պողարեան, Հայ գրողներ, Ե-ԺԷ դար, էջ 172:
57 Կ. Քիպարեան, Պատմութիւն հայ հին գրականութեան, էջ 303:
58 Անդ, էջ 302:
52
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հի Պատմությունը Կաղանկատվացու թողած տեղից» 59` չհիշատակելով
Մովսես Դասխուրանցու անունը:
Ա. Հակոբյանը «Մատենագիրք Հայոց»-ի Գ, Դ, Ե հատորներում Աղվանից աշխարհի պատմությունից անջատել և հրատարակել է հատվածներ Վաչագան Աղվանից արքայի, Վիրո կաթողիկոսի, Անանուն Կաղանկատվացու, Հովսեփ Բրտիայրեցու (Անապատականի) և այլ անանուն հեղինակների անուններով` այդպիսով պատմությունը համարելով տարբեր
հեղինակների գործերի հավաքածու: Այս մասին Պ. Հովհաննիսյանն իրավացիորեն գրում է. «Մովսէս Կաղանկատուացու անունով մեզ հասած
բնագիրը տրոհելն ու դրանից առանձին հատուածներ անջատելն ու անջատաբար տպագրելը ճիշտ չէ եւ հակասում է բնագրերի հրատարակութեան դասական աւանդոյթներին» 60:
Մ. Կաղանկատվացու առիթով «Հայ հին գրականության պատմություն» գրքում գրել ենք. «Հարցն այն է, որ Աղվանից աշխարհի պատմությունը 8-րդ դարում ծանոթ է եղել Սողոմոն Մաքենացուն, 9-րդ դարում`
Մաշտոց Ա Եղվարդեցի (897-898) կաթողիկոսին: Հովհաննես Դրասխանակերտցի պատմիչը ևս 10-րդ դարում ծանոթ է «Աղվանից աշխարհի
պատմություն» գրքին: Նույն դարում Ուխտանես պատմիչը բառացի մեջբերումներ է արել «Աղվանից աշխարհի պատմություն»-ից: Անանիա Մոկացի կաթողիկոսը ևս իր թղթերի մեջ հիշատակում է պատմությունը,
սակայն ո´չ Ուխտանեսը, ո´չ Դրասխանակերտցին, ո´չ էլ Մոկացին չեն
նշում հեղինակի անունը» 61: Ամփոփելով նշել ենք, որ «մեզ համար
ընդունելին այն է, որ «Աղվանից պատմության» առաջին երկու գրքերի
հեղինակը Մովսես Կաղանկատվացին է, ով 7-րդ դարի պատմիչ է, իսկ
երրորդ գիրքը շարահարել է 10-րդ դարի մատենագիր Մովսես Դասխուրանցին. ավելի ուշ պատմությանը հավելվել է Աղվանքի կաթողիկոսների
անվանացանկը, որը հընթացս լրացվել է մինչև անգամ Մխիթար Գոշի
կողմից» 62:
Այսպիսով` եթե ընդունենք, որ Ժ դարում Աղվանից աշխարհի պատմությունն ավարտվում է Աղվանից Մովսես կաթողիկոսով (982-988), որն
իսկապես պատահականություն չի կարող համարվել, ուստի կարելի է
ենթադրել, որ հիշյալ Մովսես Դասխուրանցին հավանաբար հենց այս
կաթողիկոսն է: Դա արդարացվում է նաև այն հանգամանքով, որ մեր
Մ. Մկրյան, Երկեր, հտ. Ա, էջ 303:
Մատենագիրք Հայոց, հտ. ԺԵ, էջ 28:
61 Վ. Եղիազարյան, Հայ հին գրականության պատմություն, էջ 421:
62 Անդ, էջ 424:
59
60
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պատմիչներն Աղվանից պատմության հեղինակին հիշատակում են
Հովհաննես Դրասխանակերտցուց (898-929) հետո և Ուխտանեսից (մոտ
920 - մոտ 986) առաջ:
Կաղանկատույքը գտնվում է Մեծ Հայքի Ուտիք նահանգի Առանձնակ Ուտիք գավառում` Տրտու (Թարթառ) գետի ձախ ափին՝ Պարտավից
արևմուտք՝ Մարտակերտի Մաղավուզ գյուղի մոտակայքում: Նույն գավառում է գտնվել նաև Դասխուրանը:
Ցավոք, հայագիտությանը հայտնի չէ որևէ ստույգ տեղեկություն ո´չ
Մովսես Կաղանկատվացու, ո´չ էլ Մովսես Դասխուրանցու անձի մասին:
Մովսես Կաղանկատվացին վկայում է. «(Կաղանկատուք) նույն Ուտի
գավառում է, ուսկից և ես եմ» 63: Ակնհայտ է, որ պատմության հեղինակը
Ջիվանշիր իշխանի ժամանակակիցն է. «Հազկերտի թագավորության
քսաներորդ տարում պարսկական տերությունը ամբողջովին մեջտեղից
վերանում է. այդ հագարացիների համաշխարհային կռվի երեսունմեկերորդ և իմ տեր Ջվանշիրի տասնհինգերորդ տարին էր» 64: Ջիվանշիրն իշխանության գլուխ է անցել 637թ., ուստի նրա իշխանության
տասնհինգերորդ տարին 652 թվականն է: Ուրեմն առկա փաստերը բերում են այն եզրահանգման, որ Մովսես Կաղանկատվացին 7-րդ դարի
պատմիչ է, Ջիվանշիր իշխանի (637-670) ժամանակակիցը:
Պատմությունը կազմված է 3 գրքից. առաջին գիրքն ունի 30 գլուխ,
սկսվում է Աղվանքի պատմության վաղ շրջաններից և հասնում մինչև
աղվանների` քրիստոնեություն ընդունելը, ապա հեղինակն անդրադառնում է Մաշտոցի և նրա աշակերտների` Աղվանքում կատարած գործերին:
Պատմության առաջին գիրքն ընդգրկում է 4-5-րդ դարերի աղվանից
պատմությունը, որի համար աղբյուր են ծառայել Ագաթանգեղոսի,
Փավստոսի, Եղիշեի, Խորենացու պատմությունները և այլ հայերեն աղբյուրներ: Պատմության առաջին գիրքն սկսվում է Ադամի ժամանակից`
հասնելով մինչև Հաբեթի ծննդաբանությունը, ապա մի առանձին գլխում
թվարկվում են այն ժողովուրդները, ովքեր ունեցել են գիր ու գրականություն` հրեաներ, լատիններ, հռոմեացիներ, իսպանացիներ, հույներ, մարեր, հայեր, աղվաններ: Առաջին գլխում ներկայացվում են Աղվանքի
սահմանների, ապա Ուռնայր և Վաչագան Գ Բարեպաշտ (480-ական թթ.)
թագավորների մասին տեղեկություններ: Առաջին գիրքն ավարտվում է

63

Մովսես Կաղանկատվացի, Պատմություն Աղվանից աշխարհի, Ե., 1969, էջ 105:
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Անդ, էջ 140:
187

Մաշտոցի և նրա աշակերտների` Աղվանքում կատարած գործերի մասին
հիշատակություններով: Այստեղ կարևորվել է նաև քրիստոնեության
մուտքը Աղվանք: Աղվանից Ջիվանշիր իշխանի քրոջ` մարզպան Գրիգոր
Մամիկոնյանի կնոջ` Հեղինեի միջնորդությամբ Աղվանքի Իսրայել եպիսկոպոսին հաջողվում է Գրիգոր Լուսավորչի ծնոտից մի մասունք տանել
Գլխովանք: Հատուկ ուշադրությամբ են ներկայացվել Գրիգոր Լուսավորչի թոռ Գրիգորիսի քարոզչությունն Աղվանքում, կաթողիկոս ձեռնադրվելը և նահատակությունը:
Երկրորդ գիրքը կազմված է 52 գլխից. այն սկսվում է 5-րդ դարի
սկզբի իրադարձություններով և հասնում մինչև 7-րդ դարի կես: Աղվանից
պատմությունը եզակի աղբյուր է խազարների արշավանքների ուսումնասիրման համար: Պատմության երկրորդ գրքի` 7-րդ դարին նվիրված մասը ականատեսի կողմից պատմվելու տպավորություն է ստեղծում: Այդ
առումով չափազանց արժեքավոր է Ջիվանշիր իշխանի ժամանակների
պատմությունը: Կաղանկատվացու պատմության միջոցով է մեզ հասել
հայ միջնադարյան գրականության եզակի բանաստեղծական արժեքներից մեկը` Դավթակ Քերթողի «Ողբ»-ը:
Երրորդ գիրքն ունի 23 գլուխ. այն սկսվում է արաբական արշավանքների պատմությունից և հասնում մինչև 887թ.` Աշոտ Բագրատունու գահ
բարձրանալը, իսկ «վերջին դեպքը, որ հիշում է Կաղանկատուացին, է´
Պարտավ մայրաքաղաքի առումը ռուզիկների, որ է` ռուսների ձեռով 914
թվականից ոչ շատ հետո, որին հաջորդում է Աղվանից կաթողիկոսների
անվանացուցակը մինչև 988թ.» 65:
Պատմության Գ գիրքն սկսվում է արաբական արշավանքների պատմությունից. հեղինակը Գ գրքի Բ գլխում թվարկում է արաբ ամիրաների
անունները` հասնելով մինչև քսաներեքերորդ ամիրին` Հարունին, որի
ժամանակ «հայոց թվականության երկու հարյուր ութսուն տարին էր»,
այն է` 831 թ.:
Պատմության Գ գրքի Գ գլխում խոսվում է Աղվանից կաթողիկոս
Ներսես Բակուրի (686-704) մասին, որ ընդունել էր երկբնակություն, իսկ
հայոց Եղիա Ա Արճիշեցի կաթողիկոսի (703-717) միջնորդությամբ արաբ
ամիրա Աբդլմելիքը ճնշեց դավադրությունը: Եղիա կաթողիկոսը գնաց
Պարտավ, որտեղ ատյանի առաջ կանգնեցրեց Ներսես Բակուրին: Պատմիչը գրում է. «Ներսեսը ուղղափառ կերպով աթոռակալեց տասնչորս տարի, իսկ քաղկեդոնականությամբ` երեք ու կես տարի` նմանվելով Նեռին,
65

Կ. Քիպարեան, Պատմութիւն հայ հին գրականութեան, Վենետիկ, 1992, էջ 303:
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որ պատրաստվել է հանդես գալու վերջին օրերում: Սրանք այսպես լինելուց հետո նույն ժողովում ընտրեցին Սիմոնին, որ մի պարկեշտ ու սուրբ
մարդ էր և ձեռնադրեցին նրան Աղվանքի հայրապետ, որ Ներսեսի խռովությունը վերացրեց երկրից և բազմաթիվ ուղիղ կարգ ու կանոն ավանդեց շեղված եկեղեցուն» 66: Պատմիչի խոսքից պարզ երևում է, որ հեղինակը հայոց եկեղեցու ուղղադավան հավատամքի նվիրյալ է:
Այնուհետև Եղիա կաթողիկոսը թուղթ է ուղղում Աղվանքին, և Աղվանից կաթողիկոս Սիմեոն Ա-ն (704-705) առաջնորդվում է այն կանոններով, որ առաջարկում է հայոց կաթողիկոսը:
Ապա պատմիչն անցնում է Սիմեոնին հաջորդած Աղվանից Միքայել
կաթողիկոսին (705-742), որին հիշում է որպես արյունակիցների ամուսնությունն արգելողի:
Գ գրքի ԺԵ գլուխն ասես անտրամաբանական մի հատված է, որտեղ
ներկայացվում են շուրջ 100 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերը: Այս
գլխում համառոտ վկայվում է Հերակլ կայսեր (610-641), նրա որդի Կոստանդին Գ-ի (641) և Կոստասի (642-668), ինչպես նաև հայոց Ներսես Գ
Տայեցի (641-661) կաթողիկոսի մասին:
Պարզ երևում է, որ Դասխուրանցին փորձել է համակարգել իր ձեռքի
տակ եղած` Աղվանից աշխարհի պատմության մասին տարբեր աղբյուրներից հավաքած նյութերը:
Պատմության Գ գրքի ԺԶ գլուխը համառոտ մի ժամանակագրություն
է, որին հաջորդող գլխում հեղինակը կանգ է առնում Ստեփանոս Սյունեցու (670-735)` Բյուզանդիա գնալու, կայսեր պալատ կանչվելու, այնտեղից
վերադառնալու և սպանվելու մասին: «Մի տարի եպիսկոպոսություն
անելով` Մոզ գավառում սպանվում է: Ասում են, թե անբարոյական կանայք են սպանել նրան»,– գրում է պատմիչը 67` հիշելով նաև Մոզ քաղաքում 40 օր երկրաշարժ լինելու և Վայոց ձոր անվանվելու մասին ավանդազրույցը:
Հետաքրքիր է, որ Դասխուրանցին Ստեփանոս Սյունեցու թղթերից
կատարել է մեջբերում Իլիոն քաղաքի ավերման և Հռոմի կառուցման մասին, ապա հիշատակում, որ այս ժամանակներում Հռոմում թագավոր է
նստել Փիլիպոսը. խոսքն այս դեպքում հայազգի բյուզանդական կայսր
Փիլիպպիկոս Վարդանի (711-713) մասին է:
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ԺԹ գլխում համառոտ ներկայացվում են հայոց երկու հարյուր թվականից (771) այս կողմ եղած դեպքերը, ինչպես վերնագրել է պատմիչը:
Այս գլխում հիշատակվում են հայոց կաթողիկոս Եսայի Ա-ի (775-788),
Աղվանից կաթողիկոս Սողոմոն Ա-ի (781) անունները: Այս ժամանակներում արաբները գրավել են Աղվանքի Պարտավ մայրաքաղաքը:
Ի գլուխը ևս համառոտ մի ժամանակագրություն է, որտեղ հիշատակվում է հայոց կաթողիկոս Դավիթ Բ-ի (806-833) մահվան ժամանակ
արաբ զորավարների` Պարտավ բերվելու և տիկ հանվելու մասին: Ապա
հիշատակում է Եսայի Ապումուսեի գլխավորությամբ 850-ական թվականներին տեղի ունեցած ապստամբության, Բուղայի` երեք տարի Հայաստանի վրա իշխելու, նաև 893 թ. Դվինի երկրաշարժի մասին:
ԻԱ գլխում հիշատակվում են Աղվանից Հովսեփ Բ (849-876) և Սամվել (876-893) կաթողիկոսները, հայոց կաթողիկոս Գևորգ Բ Գառնեցին
(877-897), ապա պատմիչը գրում է. «Այս նույն ժամանակներում` 336 (887)
թվականին, հաջողվեց Աշոտ Բագրատունուն Հայաստանում բարձրացնել
իր թագավորական գահը, երբ երկար ժամանակ թագավորությունը վերացված էր Թորգոմյան տանից (Հայաստանից): Իսկ արաբների Հայաստան գալը, երկիրը գրավելն ու ստրկական հարկերի տակ դնելը տեղի
ունեցավ հայոց երեք հարյուր քառասուներկու թվականին: Դրանք բռնեցին հայոց Գևորգ հայրապետին և երկաթյա կապանքներով պատած բերին Պարտավ: Ապա բարեպաշտ Համամը, որը եղավ նաև Աղվանքի թագավոր, նույնպես Աղվանքի կործանված թագավորությունը վերականգնեց, ինչպես Աշոտ Բագրատունին նորոգեց հայոց թագավորությունը:
Սրանք միևնույն ժամանակ կատարվեցին» 68: Ինչպես տեսնում ենք, Աղվանից պատմիչը դեպքերը հասցնում է մինչև 887 թ.` Աշոտ Բագրատունու գահ բարձրանալը, ինչպես նաև Համամ Արևելցու՝ Հայոց արևելից
կողմանց կամ Աղվանքի թագավոր (894-895) դառնալը: Այս գլխի վերջին
իրադարձությունը ռուզիկների` ռուսների կողմից 988 թ. Պարտավ մայրաքաղաքի գրավումն է, որը ռուսների մասին հնագույն վկայություններից մեկն է: Իսկ ԻԲ գլխում հիշատակվում են Ատրներսեհը և Փիլիպեն,
որոնք Սահակ Սևադայի ծոռներն են: Սահակ Սևադայից (մոտ 895-940)
մինչև իր ծոռների ժամանակը ոչ պակաս 70 տարի պիտի անցներ,
այսինքն` Ատրներսեհի և Փիլիպեի ժամանակը կհասներ Ժ դարի վերջը և
ԺԱ դարի սկիզբը:
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Գ գրքի վերջին` ԻԳ գլխում համառոտ թվարկվում են Աղվանից կաթողիկոսների անունները և գործերը` հասնելով մինչև Մովսեսը, որ
Փառիսոսի վանքի առաջնորդն էր: Սրան նախորդում է Պետրոսը, վերջինիս էլ` Դավիթը, որին ձեռնադրել է Անանիա Մոկացի կաթողիկոսը
(946-968): Սա նշանակում է, որ Մովսեսի ժամանակը Ժ դարի վերջն է,
իսկ հիշատակված Աղվանից Մովսես կաթողիկոսն էլ հավանաբար Մովսես Դասխուրանցին է, որ հոգևորականի դիրքերից էլ շարադրել է իր
պատմությունը:
Ժ դարում Աղվանից աշխարհի պատմության ավարտից հետո կատարվել է ևս երկու լրացում, որ հավելվածի տեսքով տպագրել են «Մատենագիրք Հայոց»-ում 69: Վերջին լրացումը կատարել է Մխիթար Գոշը,
որը ևս ծնունդով Ուտիքից էր, ինչպես Կաղանկատվացին ու Դասխուրանցին: Գոշը մի լրացում է անում Աղվանից պատմության վերջում`
խրախուսելով նաև այլոց. «Սակայն մեք այժմ հանգուցեալ կամեցաք`
գրելով ըստ կարի. ոչ խափանել զայլոց, որք կամին գրել եւ յաւելուլ» 70:
Սակայն Աղվանից աշխարհի պատմության նման լրացում այլևս
հայտնի չէ:
Աղվանից աշխարհի պատմության մասին խոսելիս պետք է հաշվի
առնել, որ մեզանում պատմագրական արձակի ժանրը ունեցավ իր ժանրային առանձնահատկությունները` մասամբ թեքվելով դեպի տոհմագրություն: 7-րդ դարում է ստեղծվել մեր մյուս տոհմագրությունը` Տարոնի
պատմությունը, որին զուգընթաց էլ ստեղծվել է Աղվանից աշխարհի
պատմությունը` որպես տոհմագրության ժանրային ենթատեսակի արտահայտություն: Ինչպես Վահան Մամիկոնյանը Գլակա վանքում պահպանվող՝ Զենոբ Գլակի ձեռագրերի պատճեններն է զետեղել իր տոհմագրության մեջ` ամբողջացնելով 4-ից մինչև 7-րդ դարի Մամիկոնյան տան
պատմությունը, այնպես էլ Մովսես Կաղանկատվացին օգտվել է Աղվանից աշխարհի մասին եղած ձեռագրերից ու իրեն նախորդած հայ պատմիչների` Աղվանքին վերաբերող հատվածներից, որը հետագայում լրացրել է Մովսես Դասխուրանցին, ապա` Մխիթար Գոշը: Այդպես Արծրունյաց տան տոհմագրությունը ձեռնարկել է Թովմա Արծրունին, ու նրա կիսատ թողածը լրացրել է Անանուն Արծրունին, ավելի ուշ` 12-րդ դարում,
Վասպուրականի Ամյուկ ամրոցում Ալուզ իշխանի պատվերով վերանորոգվել, լրացվել է Անհայտ մատենագրի կողմից, ապա 14-րդ դարում`
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1303 թ., Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում Զաքարիա Ա Սեֆեդինյան կաթողիկոսի (1296-1336) պատվերով արտագրվել է Դավիթ գրչի ձեռամբ,
որը թողել է նաև գրչի հիշատակարան: Այն ևս շարունակաբար լրացրել
են Աղթամարի կաթողիկոսարանում` հասցնելով մինչև Դավիթ Բ կաթողիկոսի (1346-1368) ժամանակները` 14-րդ դարի կեսը:
Սա տոհմագրության ժանրային յուրահատկություններից մեկն է, որ
դրսևորվել է նաև Աղվանից աշխարհի պատմության պարագայում:
Ուստի անիմաստ է Աղվանից աշխարհի պատմության հեղինակների` Ա. Հակոբյանի «Մատենագիրք Հայոց»-ում կատարած տարանջատումը` Վաչագան Աղվանից արքայի, Վիրո կաթողիկոսի, Անանուն Կաղանկատվացու, Հովսեփ Բրտիայրեցու (Անապատականի) և այլ անանուն հեղինակների անուններով, քանի որ սրանք ոչ թե պատմության հեղինակներն են, այլ աղբյուրները:
Նշենք նաև, որ դեռևս 1960-ական թվականներից շրջանառության
մեջ է դրվել Զիա Բունիաթովի կեղծ գիտական տեսակետը 71, որն արժանիորեն հերքել է Ասատուր Մնացականյանը դեռևս 1966 թ. նախ` հայերեն, ապա` 1969 թ. ռուսերեն տպագրված «Աղվանից աշխարհի գրականության հարցերի շուրջը» (О литературе Кавказской Албании) գրքում,
ինչպես նաև Պարույր Սևակի համահեղինակությամբ տպագրված մի
հոդվածում 72: Ապա խնդրին անդրադարձել է նաև Կ. Մելիք-Օհանջանյանը 73:
Ավելին` Զիա Բունիաթովի հակագիտական տեսությունը փորձեց
շարունակել Ֆարիդա Մամեդովան 74, որ ժամանակին ստացավ արժանի

Տե´ս 3. Буниятов, Азербайджан в VII-IX вв., Баку, 1965.
Տե´ս Մնացականյան Աս., Աղվանից աշխարհի գրականության հարցերի
շուրջը, Երևան, 1966, նաև նույնի ռուսերենը` Асатур Мнацаканян, О литературе
Кавказской Албании, Ереван, 1969, նաև Асатур Мнацаканян, Паруйр Севак, По
поводу книги З. Буниятова «Азербайджан в VII-IX вв.», Պատմա-բանասիրական
հանդես, 1967, թիվ 1, էջ 177-190:
73 Տե´ս К. Мелик-0ганджанян, Историко-литературная концепция 3. Бунятова,
Вестник архивов Армении, Ереван, 1968, թիվ 2, էջ 169-190, նաև К. Мелик0ганджанян, Еще раз о национальной принадлежности Мхитара Гоша, автора
«Судебника», Вестник архивов Армении, Ереван, 1969, թիվ 1, էջ 183-198:
74 Տե´ս Փ. Мамедова, Интерпретация новых дополнительных глав парижского
списка «Истории албан» Моисея Каланкатуйского в свете эпиграфических данных
Гандзасарского храма (Тез. докл. всесоюзной научной сессии «Актуальные проблемы изучения и создания письменных источников», Тбилиси, 1982):
71
72
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պատասխան 75: Այդ ամենից հետո էլ վերջերս «Вестник Кавказа» կայքէջում Ֆ. Մամեդովան կրկին հանդես եկավ հարցազրույցով 76, ուր շարունակում է շրջանառել Զիա Բունիաթովի արդեն իսկ հերքված տեսակետները` անտեսելով ձեռագրական և այլ փաստեր, ինչպես օրինակ` այն, որ
Աղվանից աշխարհի պատմության ամենահին գրչագիրը Մաշտոցի անվան Մատենադարանի թիվ 1531 ձեռագիրն է` արտագրված 1288-1289 թթ.
Հովհանավանքում: Այս հերթական հակագիտական պնդումը ևս մեր կողմից ստացավ արժանի պատասխան 77:
Եզրակացություն` արդի հայագիտության մեջ Աղվանից աշխարհի
պատմության հեղինակների շարքում հանիրավի առանձնացվել են
Վաչագան Աղվանից արքան, Վիրո կաթողիկոսը, Անանուն Կաղանկատվացին, Հովսեփ Բրտիայրեցին (Անապատականը) և այլ անանուն հեղինակներ, մինչդեռ ընդունելին այն է, որ Է դարում Մովսես Կաղանկատվացու կողմից գրված Աղվանից աշխարհի պատմությունը Ժ դարի վերջերին լրացրել է Մովսես Դասխուրանցին, իսկ ԺԲ դարում Մխիթար Գոշը
մի հատված է հավելել, որով էլ ավարտվում է Աղվանից աշխարհի պատմությունը: Իսկ մյուս հեղինակների երկերը պատմության աղբյուրներ են,
որոնք քաղվածո պատառիկների տեսքով ներառվել են պատմության մեջ
Կաղանկատվացու կամ Դասխուրանցու կողմից:

Տե´ս Акопян А. А., Мурадян П. М., Юзбашян К. Н., К изучению истории Кавказской Албании (По поводу книги Ф. Мамедовой «Политическая история и историческая география Кавказской Албании (III в. до н. э.- VIII в. н. э.)»). Պատմաբանասիրական հանդես, 1987, թիվ 3, էջ 166-189, նաև Мушегян А. В., Псевдоалбанская литература и ее апологеты. Լրաբեր հասարակական գիտությունների,
1989, թիվ 8, էջ 16-33, նաև Պիվազյան Էմ., Նորից Մխիթար Գոշի մասին, տե՛ս
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1990, թիվ 5, էջ 14-22։
76
Տե´ս http://vestikavkaza.ru/interview/Farida-Mamedova-Istoriya-kavkazskoyAlbanii.html? utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com:
77 Տե´ս Վ. Եղիազարյան, Պատասխան ադրբեջանցի պրոֆեսորին, «Գրական
թերթ», 2018, մարտի 23, նաև Ехиазарян В., Контраргументы – против “аргументов”
75

азербайджанского историка Фариды Мамедовой: О Мхитаре Гоше и его
“Судебнике”, http://haydzayn.am/p/60197, նաև Հ. Բախչինյան, Բունիաթովականու-

թյուն և ալիեվականություն, «Ազգ» օրաթերթ, 27.04.2018:
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К вопросу об авторах «Истории страны Алуанк»
Вано Егиазарян
Резюме

Ключевые слова: арменоведение, генеалогия страны Алуанк, Мовсес
Каланкатуаци, Мовсес Дасхуранци, Мхитар Гош
В современном арменоведении среди авторов «История страны
Алуанк» несправедливо указываются: Вачаган царь Албанский, Католикос
Грузии, Аноним Каланкатуаци, Овсеп Бртиайреци (Пустынник) и другие
анонимные авторы. Между тем, надо признать, что написанная Мовсесом
Каланкатуаци в VII веке «История страны Алуанк» в конце X века была
дополнена Мовсесом Дасхуранци, а в XII веке Мхитар Гош добавил еще
один фрагмент, которым и завершается «История страны Алуанк». А
произведения других авторов стали историческими источниками, которые
в виде фрагментарных цитат были включены в «Историю» Мовсесом
Каланкатуаци или Мовсесом Дасхуранци.

On the Issue of the Authors of the Aghvank History
Vano Yeghiazaryan
Summary

Key words: Armenology, genealogy of Aghvank, Movses Kaghankatvatsi,
Movses Daskhurantsi, Mkhitar Gosh
In Modern Armenology among the authors of the "History of Aghvank"
Vachagan- the King of Aghvank, Catholicos Viro, Ananun Kaghankatvatsi,
Hovsep Brtiayretsi (The Hermit), as well as other authors were unfairly singled
out, whereas the main truth is that the "History of Aghvank" written in the 7th
century by Movses Kaghankatvatsi was completed at the end of the 10th century
by Movses Daskhurantsi. In the 12th century Mkhitar Gosh added a fragment to
the book to finish the History of Aghvank. As to the other authors' writings,
they are nothing but historical sources, which are included in the history by
Kaghankatvatsi or Daskhurantsi in the form of compiled pieces.
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ՂԱԶԱՐՈՍ ԱՂԱՅԱՆԻ ՀՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Աննա Թորոսյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ Ղազարոս Աղայան, հուշագրություն, «Իմ կյանքի
գլխավոր դեպքերը», ժանր, միջավայր, մանկություն, փաստագրություն
Ղազարոս Աղայանի ստեղծագործությունն առանձնանում է ժանրային ու թեմատիկ լայն ընդգրկմամբ, ներդաշնակված է գրողի ժողովրդասիրությամբ, ազգային կյանքի նուրբ իմացությամբ և զուգորդված է փիլիսոփայական ուրույն ընդհանրացումներով: Այդ գրական ժառանգության
համապատկերում ուշագրավ է «Իմ կյանքի գլխավոր դեպքերը» հուշագրությունը, որն իր գաղափարագեղարվեստական արժանիքներով նոր
որակ հաղորդեց ժանրի զարգացման ընթացքին: Հուշագրությունը՝ որպես
ինքնուրույն ժանրատեսակ, միտված չէ դեպի կերպարաստեղծում, չունի
ավանդական դիպաշար, իսկ գեղարվեստական խոսքը նվազ պատկերավոր է: Ինքնակենսագրական ժանրի ստեղծագործությունների ուսումնասիրությունն առավել հետաքրքիր է դարձնում այդ հեղինակի մոտեցումները, հոգեբանության բացահայտումը, իր անձի, գործերի, հոգևոր արժեքների, մտահորիզոնի վերաբերյալ ուսումնասիրողի դիտարկումները:
Հուշագրությունը պատմական կարևոր աղբյուր է, սակայն միայն պատմագրական տեղեկություններով չի սահմանափակվում. այն գրողի կենսագրությունն ամբողջական դարձնելու լավագույն միջոցներից է:
«Իմ կյանքի գլխավոր դեպքերը» հուշագրական երկում Աղայանը
ներկայացրել է իր անհատական գործունեությունը, սակայն զերծ չի մնացել այլ մարդկանց գրական դիմանկարները կերտելուց: Գրական այս
երկը սոսկ կենսագրական փաստերի վավերագրություն չէ, այլ արժևորում է ձեռք բերում ժամանակաշրջանի մշակութային-քաղաքական կյանքի դեպքերն ու դեմքերը ներկայացնելու շնորհիվ: Իր կյանքի նշանավոր
իրադարձությունների միջոցով Աղայանը ներկայացրել է այս կամ այն
հասարակական-մշակութային գործչի հետ իր շփումը՝ երբեմն բացահայտ ձևով ներկայացնելով իր ընդգծված բացասական կամ դրական
կարծիքը տվյալ անձի մասին: Աղայանի դիմանկարի կերտմանը բնորոշ է
սեփական անձի և գործելակերպի նկատմամբ տվյալ անձի դրսևորած վե195

րաբերմունքը, որը տեղ-տեղ դառնում է սուբյեկտիվ՝ անձնական տարրի
գերակշռությամբ պայմանավորված:
Գրական այս մեծարժեք ստեղծագործությունն աչքի է ընկնում պարզ
կառուցվածքով, անկեղծ ու անմիջական շարադրանքով: Առաջին մասում
ներկայացված է գրողի անհատական գործունեությունը, իսկ երկրորդում
տեսնում ենք Աղայան հանրային-քաղաքական գործչին: Գրողն այս ժանրատեսակին դիմել է պատկառելի տարիքում. տարիների հեռավորությունը հնարավորություն է տվել նրան գեղարվեստական մոտեցում ցուցաբերելու կյանքի՝ իր կողմից կարևոր համարված դեպքերին, ներկայացնելու
ժամանակաշրջանի գրական-մշակութային կյանքի գունապնակը: Մշակույթի, գրականության և արվեստի բազմաթիվ նշանավոր գործիչների
կյանքի աշխարհագրությունը կտրուկ ընդլայնվում է և իր ուշագրավ արտացոլումը գտնում հուշագրության ոճում:
Հայ գրականության մեջ գեղարվեստական ինքնակենսագրական
երկերի ստեղծման եռուն շրջանը 20-րդ դարի 20-ականների վերջն է և 30ականների սկիզբը: Այս շրջանում են ստեղծվում Զապել Եսայանի, Ստեփան Զորյանի, Վահան Թոթովենցի և Գուրգեն Մահարու ինքնակենսագրական վեպերը: Չնայած բազմաթիվ կորուստներին` Հայաստանում
խորհրդային իշխանությունների հաստատումը ժողովրդի համար դառնում է նշանակալի ջրբաժան: Դարասկզբի սարսափելի փորձություններով անցած շատ հայերի համար 1920-ականները դարձան կայունության,
«լուսավոր ապագայի» նկատմամբ որոշակի հույսեր ներշնչող նոր կյանքի
կառուցման շրջաններ: Հայ ժողովրդի պատմության երկար ընթացքում
առաջին անգամ հայկական հողի վրա սկսեցին հավաքվել մշակույթի,
գրականության, արվեստի, գիտության և տեխնիկայի բնագավառների
ստեղծագործ բազմաթիվ ուժեր: Հետևանքը եղավ կյանքի գրեթե բոլոր
կողմերի կտրուկ զարգացումը: Ահա այն դրական հեռապատկերը, որի
հիման վրա սկսեցին ստեղծվել հուշագրություններն ու ինքնակենսագրական ստեղծագործությունները։ Գրականությունն ու հրատարակչական
գործը, ենթարկվելով հանրապետությունում նոր իշխանության վերահսկողությանը, այդ ուղղությամբ բազմակողմանի օժանդակություն էին
ստանում. «ճիշտ» գրված հուշագրություններն ու ինքնակենսագրական
վեպերն այն ժամանակվա համար մարդկանց վրա ազդելու, նոր պահանջների ոգով նրանց դաստիարակելու գաղափարախոսական վիթխա196

րի միջոցներ էին։ Սակայն ներքին, օրգանական ազդակները, դրդելով
մարդկանց գրելու անցյալ կյանքի մասին, չափազանց հակասական էին
զուգադրվում «վերևից» եկող «քաղաքական» պատվերի հետ: Հուշագիրների մեծ մասը, անկեղծորեն ընդունելով նոր կյանքի դրական կողմերը,
նախ և առաջ համակված էր ցանկությամբ վերլուծելու այն, ինչն իրենք
ապրել էին մանուկ հասակում: Առաջին հերթին դրա պահանջը, այլ ոչ թե
նոր կյանքի «գովերգումն» էր իրենց հետաքրքրում: Այս «զանցանքին»
ավելանում էր առավել անթույլատրելի մի բան՝ անցյալի «իդեալականացումը»։ Այդպիսի իդեալականացում միանգամայն հնարավոր էր, քանի որ
առնչվում էր այն տարիքի նկարագրությանը, ինչն ընկալվում էր որպես
մարդկային կյանքի «ոսկե հասակ»։
«Իմ կյանքի գլխավոր դեպքերը» տպագրվել է 1893 թ. «Մուրճ» ամսագրում: Հուշագրությունը համապարփակ տեղեկություններ է բովանդակում գրողի կյանքի, հայկական իրականության, գրական-մշակութային
անցուդարձի վերաբերյալ: Հուշագրության լույսընծայումից հետո
«Մուրճի» խմբագիր Ա. Արասխանյանը հանդես եկավ գրախոսականով և
արժևորեց այս երկը. «Այդպիսի մի անձի գործունեության պատմությունը
շահավետ պիտի լինի ընթերցողների համար մանավանդ այն պատճառով, որ այդ ամբողջ պատմվածքում մի կյանք է ներկայացնում ժամանակակից հառաջադիմական ձգտումների, գաղափարական կռիվների, բնորոշ թե՛ անձի համար և թե՛ ժամանակի համար» 1:
Աղայանից հետո ժամանակակիցներից Պերճ Պռոշյանը 1894 թ. իր
հուշերից տպագրեց պատառիկներ՝ «Հուշիկներ» խորագրով: Ժամանակի
արևելահայ մշակութային աշխուժությամբ ապրող քաղաքում՝ Թիֆլիսում
բնակություն հաստատած Պռոշյանն անմիջական մասնակից էր գրականմշակութային զարգացումներին և արժեքավոր տեղեկություններ էր տալիս
դրանց մասին: «Հուշիկներում» բազմաթիվ առիթներով ներկայացված է ժողովրդական լայն զանգվածների՝ տգիտության ու խավարի մեջ խարխափումը, ինչպես նաև ընդգծվում է նրանց կրթության հարցը՝ որպես ժամանակի հրամայական պահանջ: Հատկանշական է, որ Պռոշյանին մեծ դեր էր
վերապահված մասնավորապես հայկական դպրոցների հիմնադրման գործում. հայ իրականության մեջ նա դարձավ իգական դպրոցի հիմնադիրը:
1
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Ղազարոս Աղայանի «Իմ կյանքի գլխավոր դեպքերը» և Պերճ Պռոշյանի «Հուշիկները» արժեքավոր գործեր են 19-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ
հասարակական-քաղաքական և մշակութային կյանքի ուսումնասիրության դիտանկյունից: Նույն ժամանակաշրջանում գրված երկու երկերը
ներկայացնում են կրթական գործընթացները, հայ մշակութային և գիտական մտքի պատմությունը, հասարակական-քաղաքական կյանքում աշխույժ դերակատարություն ունեցող անձանց:
Աղայանի հոր՝ Ստեփանի ճիշտ հակապատկերն էր մայրը` Հռիփսիմեն` Տեր-Անդրիասյանների ընտանիքից: Նա քնքուշ, գթառատ սրտի
տեր կին էր, գիտեր կարդալ ու գրել: Հռիփսիմեն տիպական հայ կնոջ կերպար էր, որն անախորժությունների և վեճերի ժամանակ փորձում էր մեղմացնել և խաղաղեցնել ընտանեկան հարաբերությունները՝ երբեմն Ղազարոսին ուղղված հարվածներն իր վրա կրելով: Ընտանիքի անդամների
մասին Աղայանն իր հուշերում թերևս քիչ է խոսում. «Մի դյուժին զավակ
բերավ մայրս` չորս տղա և ութ աղջիկ, որոնցից չորսն իրան էին նման,
իսկ ութը` հորս: Այժմ ողջ ենք չորս եղբայրքս միայն և չորս քույրս» 2: Համագյուղացի Մայիկոյին սիրահարվելը, նրա հետևից սարերում թափառելը պատճառ են դառնում, որ հայրը փոքրիկ Ղազարոսին վռնդի տանից:
Հետաքրքրական է, որ գրողը պատկերում է մանկության հիշողություններում տպավորված սոցիալական անհավասարությունը, որ դրսևորվել էր
իր ծնողների միակ զավակի՝ Մայիկոյի մասին պատմող հատվածում:
Փոքրիկ Ղազարոսը նրբորեն նկատել էր, որ աղջկան զուգված-զարդարված էին պահում, որից վերջինիս հմայքն ավելի էր մեծանում իր աչքում:
Այդ սերը «նախագեղարվեստական սիրո երգերի» սկիզբ է դառնում: Տերտերի, հոր հանդիմանություններն էլ ավելի են սաստկացնում մանկան
հոգում բույն դրած սիրո առաջին սրտմաշուկ զգացումը: Մանկական սիրահարության դառը պտուղները ճաշակած Աղայանը հոր կողմից երկրորդ անգամ վռնդվում է տանից: Ավելի ուշ իր թափառական և դժվարին
կյանքի մասին փիլիսոփայական խորհրդածումով գրում է. «Ես ընկա
երկրիս օվկիանոսը, ինչպես մի հեքիաթական աշխարհի մեջ, ինչպես մի
առասպելական, այլ ոչ իրական կյանքի մեջ: Այդ կյանքի հետ ես բնավ
ծանոթություն չունեի, դրսի կեղևն էի տեսել և շատ հավանել, բայց չգի2
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տեի, որ նա մի զարդարուն գերեզման է, չգիտեի, որ նրանում զարհուրելի
գազաններ և միջատներ կան…» 3:
Հայրենի Խաչեն գյուղաշխարհի բացառիկ ծնունդ Աղայանը հաստատում է, որ «մի հրաշք էր» գյուղացիների աչքում: Հավատի և նախապաշարմունքների զորեղությանը կարևորություն տվող գրողը գտնում է, որ
երեխային օգտակար և բարի բաներով նախապաշարելն իր արդյունավետությունն ունենում է: Հեղինակը խոստովանում է, որ փոքրուց հավատացել է նախապաշարմունքներին, բանաձևում է երջանիկ ազգի բնութագիրը. «Երջանիկ կարող է լինել այն ազգը միայն, որ գիտե, թե ոչ մի չարիք
աստվածանից նրան չի հասնում և երբեք էլ չի հասնիլ ոչ մի դեպքում: Իսկ
եթե ներկայացնե իրան, թե աստված իր գլխին բարկացել է և պետք է հրով
ու սրով ջնջել տա աշխարհի երեսից մի քուրդ կամ թուրքի ձեռով, այդ հավատը նրան իսկապես էլ կջնջի» 4:
Աղայանի հուշագրության ճանաչողական և գեղարվեստական արժեքը հեղինակի կողմից անցյալի դեպքերին և իրադարձություններին գեղագիտորեն մոտենալու, ժամանակակից գործիչների հետ ունեցած
առնչությունների միջոցով նրանց բնութագրելու և հուշերը վերարտադրելու հեղինակային ինքնատիպ մոտեցման մեջ է: Գրողը ներկայացրել է
ժամանակաշրջանի ազգային-հասարակական կյանքում տեղ գտած
խնդիրները, հայկական կենցաղին բնորոշ հատկանիշները՝ հեղինակային երևակայության համատեքստում արժևորելով և հաճախ ցույց տալով
դրանցում տեղ գտած թերություններն ու բացթողումները: Երկն արժեքավոր է մասնավորապես բարքերի գեղարվեստական պատկերների
հարստությամբ: Հուշագրության կերպարակերտմանը հատուկ են զուգահեռ հակադրությունը, հերոսների բևեռացման միջոցով մեզ հայտնի գործիչների կերպարակերտումը: Չնայած կերպարները վավերական են,
այնուամենայնիվ Աղայանը կտրուկ է իր բնութագրումներում ու երբեմն
սուբյեկտիվ: Նա հայտնի անձանց ներկայացնում է սևի և սպիտակի միջակայքում, իսկ գործողությունների և մարդկային բարդ փոխհարաբերությունների կենտրոնում՝ իրեն: Դրանցում զգալի է անձնական տարրի գերակշռությունը, իսկ բնութագրումները երբեմն ծայրահեղ են:
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Աղայանի հուշագրությունը, կարելի է ասել, «եսակենտրոն» է. հիմնական իրադարձությունները ծավալվում են հեղինակի անձի շուրջ և
ուղեկցվում են նրա ներաշխարհի և հոգեկան ապրումների բացահայտումներով, երբեմն ստեղծագործական ընթացքի մասին անձնական
գնահատությամբ: Անձնական ներզգացումների գերակշռությունը միաժամանակ զուգորդված է իրականության, մասնավորապես ազգային
կյանքի, ավանդական գյուղական իրականության, ընտանեկան հարաբերությունների ճանաչողության հարուստ ու հետաքրքրական դրվագներով: Գրական այս երկին հատուկ հմայք են հաղորդում նաև արկածային
դրվագները: «Աղայանի ինքնակենսագրության հուզական-բանաստեղծական ոճը հաճախ խախտում է պատմության ժամանակագրական ընթացքը: Ինչ-որ ասոցիացիաների միջոցով Աղայանը հեշտությամբ թռնումանցնում է մանկությունից դեպի ապագա և հակառակը» 5,– իրավացիորեն
նկատել է գրականության տեսաբան Հասմիկ Մարգունին:
Հիրավի, «Իմ կյանքի գլխավոր դեպքերը» հուշագրության կարևոր
առանձնահատկություններից է հեղինակային նարատիվի ցրվածությունը.
այն յուրօրինակ ռիթմ, ներքին լարվածություն է հաղորդում պատումին՝
ընթերցողի առջև բացելով մերթ մանկական անուրախ տարիների պատկերները, որտեղ երևում են սեփական հորից մերժված գեղջուկ պատանու
սրտմաշուկ հածումները, մերթ գալիքի իմաստնացած օրերը, այնուհետև
պատումն ստանում է հետընթաց շարժում... Ուրիշ խոսքով՝ ժանրային
այս դրվագայնությունը Աղայանի երկն առանձնացնում է մեզ հայտնի
համաբնույթ ստեղծագործություններից և մոտեցնում արևմտահայոց,
մասնավորապես Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզներին» նախորդած հուշագրական նախափորձերին 6:
Հուշագրության առաջին մասում ներկայացված է գրողի անհատական գործունեությունը, իսկ երկրորդում տեսնում ենք հասարակական
գործչին: Հեղինակն ընդգծում է հուշագրական երկի ստեղծման կարևորությունը. «Կես դար ապրելուց հետո՝ ավելին ձգելով արարչի կամքին՝ ես
վճռեցի ահա գրել իմ կյանքի գլխավոր դեպքերը, այն դեպքերը, որոնք
Մարգունի Հ., Ակնարկային գրականության ժանրերը, «Գրական ժանրեր.
պատմական զարգացումը և ժամանակակից վիճակը», Երևան, 1973, էջ 481:
6 Մանրամասն տե՛ս Մակարյան Ա., Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները», «Վէմ», հանդես, Երևան, 2016, թիվ 1, էջ 75-79:
5
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որևէ կերպով ազդեցություն են ունեցել իմ մտավոր և բարոյական զարգացման վրա» 7: Այնտեղ զետեղված են Աղայան-խորագետի՝ կենսագրական փաստերի, գեղարվեստական և գեղագիտական հայացքների ընդհանրացումները: Նրան հաջողվել է հեղինակային անձնավորման (ինքնակերպավորման) միջոցով ստեղծել մի կերպար, որը ժամանակային
զգալի հեռավորությունից գեղարվեստականացնում է իր անցյալը: Սա
հենց հուշագրական ժանրի ընձեռած հնարավորությունն է: Այս առումով
տեղին է հիշել ռուս տեսաբանի հայտնած կարծիքը. «Հեռավորությունն ու
տարածությունը երբեմն արվեստի են վերածում այն, ինչ երբեք չի եղել
արվեստ, ուստի ես կարծում եմ, որ ժամանակն ունի այդ տարօրինակ
ուժը` գեղարվեստականացման շնորհը…» 8:
Այսպիսով՝ Ղազարոս Աղայանի «Իմ կյանքի գլխավոր դեպքերը» հուշագրության ժանրի ուշագրավ երկ է, մարդկային ներաշխարհի բացահայտման, ստեղծագործական ընթացքի, ձեռքբերումների և բացթողումների մասին հեղինակի անձնական դիտարկումների ամբողջություն:
Արևելահայ գրական արձակում նոր սկիզբ առած գրական այս ժանրը հեղինակային ինքնատիպ լուծումների շնորհիվ մեզ ընձեռում է տարաբնույթ դիտարկումների հնարավորություն՝ ընդհանրության մեջ ցույց
տալով ժամանակի գրական-մշակութային կյանքի և 19-րդ դարի երկրորդ
կեսի հայ հանրային ու գրական-մշակութային կյանքի բնորոշ կողմերը:

7
8

Աղայան Ղ., Երկերի ժողովածու, հ. 4, Երևան, էջ 325:
Дикушина Н., Невыдуманная проза//Жанрово-стилевые искания в современ-

ной советской прозе, Москва, 1971, с. 156.
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Мемуары Газароса Агаяна
Анна Торосян
Резюме

Ключевые слова: Газарос Агаян, мемуары, «Главые события моей
жизни», жанр, портрет, среда, документальный, письмо, приключенческие
эпизоды
В статье рассматривается произведение Газароса Агаяна «Главые
события моей жизни», составляющее часть мемуарного наследия писателя.
«Главные события моей жизни», включающие события от 50-ых гг. до
начала 90-ых гг. 19-ого века, являются не только описанием биографических фактов, но и дают универсальное представление о жизни и бытие
армян данного периода, на основе историографических и фактографических материалов изображают культурную жизнь армян, посредством
описания разных случаев изображают ряд событий и лиц.

The Memorandum of Gazaros Aghayan
Anna Torosyan
Summary

Key words: Ghazaros Aghayan, memorandum, “The Major Events of My
Life”, genre, portrait, environment, documentary, childhood, letter, adventure
episodes
In article, we examine “The Major Events of My Life”, which is part of the
memoir legacy of Ghazaros Aghayan. “The Major Events of My Life” memoir,
which covers the events of the 1950s up to the beginning of the 1990s, is not
merely a collection of biographical facts, but a piece of writing which gives a
comprehensive idea of the Armenian social life of the very period: it depicts
Armenian cultural life based on historical documentary materials, revealing a
number of events and individuals through different events.
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՇԻՐԱԶ`ԿՈՐՈՒՍՅԱԼ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ
ԱՆՆԱՀԱՆՋ ՊԱՀԱՆՋԱՏԵՐԸ
Սիլվա Խաչատրյան
(Արցախ)
Հանգուցային բառեր՝ Հովհաննես Շիրազ, ցեղասպանություն, «Ողբ
Ղարաբաղի», Արցախ, քնարերգություն, կորուսյալ հայրենիք
Շիրազ մարդու և բանաստեղծի աննախադեպ հայրենանվիրման և
սխրանքի մասին ամբողջական պատկերացում կազմելու համար թերևս
հարկ է ապրած լինել «խորհրդային հայրենիք» հորջորջված անծայրածիր
բանտում, որտեղ կամայականորեն Ադրբեջանին բռնակցված «Հայոց
անուշ Արցախը դեռևս խորը թմբիրի մեջ էր և կեղծ ինտերնացիոնալիզմի
ծնծղաների տակ աննկատ հայաթափվում և թրքացվում էր… Խորհրդային գետնամած, ապազգային իրականության մեջ, ուր վախի ստրուկը»
մշտարթուն էր մեծամասնության գիտակցության մեջ, Անդրանիկի թրի
պես հատու շողացնելով իր ազգապահ քնարը, Հովհ. Շիրազը, չերկնչելով
ոչ մի արգելապատնեշից, հանդես էր գալիս արգելված թեմաներով՝
արծարծելով ազգային ցավոտ խնդիրներ, դառնալով ԿՈՐՈՒՍՅԱԼ
ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ պահանջատերը հայ գրականության մեջ…
Արհամարհելով պարտադրված կաղապարները՝ նա դարձավ
ԿՈՐՈՒՍՅԱԼ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ խիզախ ողբասացը, ծովից ծով Հայաստանի
բաղձալի հառնումի հավատավոր ըղձասացը և բզկտված հայոց երկրի
բռնազավթված բնակավայրերը վերադարձնելու հիմնախնդիրը բարձրաձայնող աննահանջ պահանջատերը: Նրա ամենատես աչքից չվրիպեց
հայոց Արցախը, ուր այցելելու բուռն ցանկություն ուներ, սակայն աթոռին
կառչած, իրենց չնչին կաշին թանկ գնահատող, եսակենտրոն ու ապազգային հայ չինովնիկների վախկոտության պատճառով անկատար մնաց
Արցախ այցելելու բանաստեղծի իղձը (ոչ մի պաշտոնյա Արցախում
հանձն չառավ բանաստեղծին հրավիրել Արցախ` պատճառաբանելով, որ
նացիոնալիստ բանաստեղծ է և իր ելույթով կվնասի հայ-ադրբեջանական
«բարեկամական» «կապին»): 1960-70-80-ական թթ. Արցախում ազգային
ՈԳԻՆ մշտարթուն էր պահում Հովհ. Շիրազի հանրահայտ «Ողբ Ղարաբաղին» երկը, որն անտիպ` ձեռագիր ու մեքենագիր, ճեղքելով բոլոր
կարգի արգելապատնեշները, մտնում էր Արցախի ուսումնական հաստատությունները` դառնալով ՍԹԱՓՈՒԹՅԱՆ կոչող ԶԱՆԳ…
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Արցախյան ազատագրական ազգապահ շարժումը, որը թեև սկիզբ
առավ 1988 թվականի պատմական դարձած փետրվարին, խոր ակունքներ ունի։ Ինչպես հայտնի է, շարժման առաջին փուլը 1960-ական թվականներին թափ առավ, երբ Արցախում ադրբեջանական դպրոցի ադրբեջանցի տնօրենը գլխատեց դպրոցահասակ հայ մանչուկին և թաղեց գյուղամերձ այգում։ Ոճրագործությունը բացահայտվեց, ոճրագործը դատապարտվեց, սակայն ալեկոծված ժողովուրդը չհանդարտվեց. ոճրագործին
վառեցին հենց ոստիկանական մեքենայի մեջ։ Ծավալված ազգային-ազատագրական շարժումը, ցավոք, խեղդվեց արյան մեջ, հարյուրավոր հայեր
նետվեցին բանտերը։ Արցախի մտավորականներից շատերը ստիպված
եղան դառնալ վտարանդի՝ ափսոսանքով պոկվելով հարազատ բնաշխարհից։ Թե՛ առաջին և թե՛ երկրորդ փուլում Արցախի ազգային-ազատագրական շարժումը նախապատրաստական երկարատև շրջան է անցել։ Հայ մտավորականության սերուցքը մայր Հայաստանում և Արցախում մշտարթուն էր, թեև խորհրդային քարոզչամեքենան խլացնում էր
ազգային խնդիրների մասին հնչած ցանկացած տեսակետ։ 20-րդ դարասկզբին Հայաստանից բռնազավթելով Արցախը և Նախիջևանը՝ կցեց
Ադրբեջանին, իսկ հայկական Ջավախքը՝ Վրաստանին, ԽՍՀՄ-ը ազգային սխալ և խտրական քաղաքականություն էր վարում։ Իրականում եղբայրության կեղծ կոչերի աղմուկում հայաթափվում էր հայոց հողը, և վայ
նրան, ով կհամարձակվեր բարբառել այդ մասին, արծարծել այս թեման։
Ազգայնամոլի պիտակով հետապնդվում, բանտարկվում կամ աքսորվում
էր։ Մինչև 60-ական թվականները, ինչքան էլ ամոթալի է, չէր ոգեկոչվում
1915թ. ապրիլի 24-ին Թուրքիայի կողմից Արևմտյան Հայաստանում ցեղասպանված մեկուկես միլիոն անմեղ ու խաղաղ հայերի հիշատակը։
Ազգային-ազատագրական շարժման ալիքը նախապատրաստվում էր
առանձին ազգանվեր խիզախ անհատների և ցեղի ոգին իրենց արյան հյուլեում կրող, ազգի ցավերով կիզվող սակավաթիվ գրողների կողմից, ովքեր,
տեսնելով ԽՍՀՄ հակազգային քաղաքականության աղետալի հետևանքները հայ ժողովրդի համար, սթափության զանգ էին հնչեցնում իրենց
ստեղծագործություններում, որոնք թեև սովետական գրաքննության
մամլիչով չէին անցնում, բայց անտիպ, ձեռագիր հասնում էին ժողովրդին։
Արցախում Լեոնիդ Հուրունցը ցավով ու ցասումով հյուսեց իր «Ինչպես հասցնեմ ճիչս սերունդներին» գիրքը, Վազգեն Օվյանը գրեց Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականությունը մերկացնող ստեղծագոր204

ծություններ։ Հայաստանում դեռևս մինչև 60-ական թվականները մշտարթուն էր ազգային մեծ վշտակիր, պահանջատեր և ըղձասաց Հովհաննես
Շիրազը, ով հայտարարեց՝ «Ոչ ոք չի կարող երգս կաշառել, // Դեպի Մասիս է երթս աննահանջ», ինչը ձեռնոց է՝ նետված պաշտոնական կեղծ քարոզչությանն ու ցեղասպանված մեկուկես միլիոն անմեղ հայերի մասին
հանցագործ լռությանը։ Ազգային հանճարի մշտամորմոք սիրտը ոչ միայն
կորուսյալ հայրենիք Արևմտյան Հայաստանում էր, այլև սովետական
կեղծ բարեկամության աղմուկում թրքացվող Արցախում։ Թեև բանաստեղծի մուտքն արգելված էր Արցախ, երգը հասնում էր անգամ ձեռագիր։
«Ողբ Ղարաբաղի»-ն խորհրդային բռնատիրության ժամանակաշրջանում
Ադրբեջանին բռնակցված Արցախի մասին գրված եզակի երգ է, որտեղ,
փաստորեն, մերկացվում է ԽՍՀՄ վարած ազգային սխալ քաղաքականությունը, բերենք հատված.

«Բարեկամդ» որ քեզ խլեց,
Էլ թշնամիդ բան կտա՞ քեզ,
Թե լուռ մնա քա աշխարհը՝
Չարը Երևանն էլ կտանի։
Մերկացնում է նաև Ադրբեջանի քողարկված նենգ ու հայադավ քաղաքականությունը՝ դառնորեն հեգնելով կեղծ բարեկամության տակ
թաքնված պանիսլամիստական նկրտումները։

Փոխել հայոց անունդ Արցախ
Օտար Ղարաբաղ են դարձրել։
Թրքազերին, հայկական բնակավայրերի անունները թրքական անվանումներով փոխելով, նպատակամիտված քաղաքականություն էր վարում։ Պատմական Հայքի 10-րդ նահանգ հայոց Արցախը յուրացնելու հեռահար ծրագրով անվանափոխվում էին Արցախի բազմաթիվ բնակավայրեր, ինչը չէր կարող վրիպել մասնատված հայոց հայրենիքի աննահանջ
պահանջատեր Հովհաննես Շիրազի աչքից։ Բանաստեղծը տեղյակ էր, որ
Արցախը արհեստականորեն հեռու էր պահվում մայր Հայաստանից,
որպեսզի, ինչպես նա նկատում էր «Ողբ Ղարաբաղի»-ում, «մոռանա
երգերն հայոց».

Կոմիտասի երգից զատված
Քեզ չեն թողնի իշխան մնաս
Քեզ կուլ կտան մուղամները
Թառդ կառնեն, վայ Ղարաբաղ։
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Պարզ ասված է՝ Արցախը Հայաստանից հեռու պահելու նպատակը
մեկն է՝ կտրել հայության այդ հատվածին իր հոգևոր հայրենիքից և մայրենի լեզվից։ Բավական է նշել այն փաստերը, որ ոչ մի հեռուստաալիքով
հնարավոր չէր լսել հայկական խոսք, և որ Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտում «հայ ժողովրդի պատմություն» առարկան արգելված էր ուսումնական ծրագրում։ Փոխարենը «Ադրբեջանի պատմություն»
մտացածին առարկան էր հրամցվում։
Հեռու Արցախից, մտահոգ Արցախի և Հայաստանից բռնազավթված
մյուս նահանգների ճակատագրով՝ բանաստեղծը շիկացման է հասցնում
իր խոսքը՝ դավաճան Վասակ անվանելով իր հայրենիքը բզկտողներին.

Քանի հողերս ինձ չեք տվել,
Ձեզ ելուզակ պիտի ասեմ։
Ավարայրի Վարդան դառած,
Ես ձեզ Վասակ պիտի ասեմ։
Եվ մարգարեանում է հայոց մեծ ըղձասացը՝ «Ա՜խ, երբ պիտի սուրբ
ցասումով վեր բռունցքվեն ձեռքերն հայոց»՝ կանխազգալով ազգայինազատագրական շարժումը Արցախում։
Հիրավի, տասնամյակներ հետո Արցախի շրջկենտրոններում և Ստեփանակերտում «վեր բռունցքվեցին հազարավոր ձեռքեր հայոց»՝ միացում
մայր Հայաստանին պահանջով, և բարձրախոսներից ղողանջեց արցախահայությանը սթափության կոչող զանգը՝ «Ողբ Ղարաբաղի»։

Ա՜խ, երբ պիտի ինչպես բանտից
Նախիջևանի ձեռքից բռնած
Տուն գաս հավետ՝ Մասիսի հետ,
Ղարսն ու Վանը ձեռքիցդ բռնած…
Որ ազգովի Մասիս ելնենք
Քարավանի ծայրից բռնած
Նորից ազգի ավազանում
Հայ մկրտվենք
Հայոց Արցախ։
Նույն հարթության վրա են 1915-ի ապրիլին ամայացած Արևմտահայաստանն ու թրքազերիների գաղութային լծի տակ գտնվող Արցախը,
որին սպիտակ եղեռն էր սպառնում։
Այսպիսով, Հովհաննես Շիրազն իր «Ողբ Ղարաբաղի» երկով սթափության զանգ հնչեցրեց հայաթափվող Արցախում՝ դառնալով խիզախ ու
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աննահանջ միակ զանգահարը խորհրդահայ գրականության և իրականության մեջ։ Նաև իրականության, քանզի երբ Արցախից ուսանողներս
մեծ բանաստեղծին հանդիպելու էինք գնում, առաջին հարցերը, որ հնչեցնում էր, սրանք էին՝ «թուրքերը շատացե՞լ են Արցախում, նեղու՞մ են հայերին»։ Ապա խիստ պահանջում էր՝ «Հայաստանում չմնաք, այստեղ սովորեք, գնացեք Արցախը հայ պահեք, դրանք կլցվեն և իրենցը կդարձնեն
մեր երկիրը»։
Ահա այսպես և՛ գրականության, և՛ իրականության մեջ Հովհաննես
Շիրազը սթափության զանգ էր հնչեցնում ի լուր կեղծ բարեկամության
նեյնիմների տակ նիրհած Արցախին՝ մշտարթուն լինելու և ազգային դիմագիծը պահելու համար պայքարի ելնելու։
Գրականության Գարեգին Նժդեհը հանճարեղ ներքնատեսությամբ
ցեղի իմաստուն բնազդով զգում էր Արցախի, նաև Հայաստանի մյուս մարզերի՝ Մասիսի, Ամասիայի, Նոյեմբերյանի թրքացման վտանգը, ինչպես
նաև Արցախում հասունացող ազգային-ազատագրական փրկարար շարժումը։ Հովհաննես Շիրազը իր հայրենաբաղձ գրականությամբ դարձավ
Արցախի ազգային-ազատագրական շարժման բացառիկ զանգահարը։
Խորհրդային գրաքննության մամլիչը հաշվի չառնելով՝ Հովհաննես
Շիրազը եղավ այն բացառիկ քերթողը, ով իր «Ողբ Ղարաբաղի» երկով
դարձավ Արցախի ազգային-ազատագրական պայքարի խիզախ զանգահարը։ Նա եղավ այն բացառիկ քերթողը, ով կանխազգաց նաև ազգայինազատագրական շարժման հասունացումը Արցախում։ Հովհ. Շիրազի բանարվեստի սրբազան առաքելությունը ՑԵՂԻ ՈԳԻՆ ՄՇՏԱՐԹՈՒՆ պահելն էր, թուրքական յաթաղանով և խորհրդային կայսրապետության բութ
դագանակով բզկտված ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ծվեններն իրար բերելն ու
ՄԱՅՐԵՆԻՆ անաղարտ պահելը. «Ինչ արժե հանճարը…, երբ իր ՑԵՂԻ
ճակատագրի գերզգացողությունը չունի և չի սնուցաներ իր ՑԵՂԻ հավիտենականության ձգտումը: Միևնույն չէ՞, կա, թե չկա նմանը, երբ իր
շրթունքներին ՑԵՂԻ խոսքը չէ և չգիտե վերադաստիարակել, արիացնել
ու վարել զանգվածները, երբ անզոր է զինվորագրել տալ մի մեծ ու արդար
դատի, կարիքի դեպքում` իր ժողովրդի ծոցեն շանթանման հերոսներ
քամել» [1]: Ժողովրդական ընդերքից սկիզբ առնող ՇԻՐԱԶՅԱՆ
ԲՈՑԱՇՈՒՆՉ ՔՆԱՐԸ «շանթանման հերոսներ քամեց, երբ Արցախում
վճռվում էր ՀԱՅ ՑԵՂԻ և ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ճակատագիրը: Շիրազ բանաստեղծի շրթունքին իր ՑԵՂԻ խոսքն էր` եղեռնված արևմտահայության
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փրկված բեկորների արդար պահանջը, ցասումն ու արցունքը, ինչպես
նաև Ադրբեջանին բռնակցված Արցախի մռունչը, ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ բռնազավթված գավառները վերադարձնելու, ոճրագործին և պատմությունը
կեղծողին պատժելու ահեղամռունչը: Բանաստեղծական այդ մռունչը լավայի պես ժայթքեց «Հայոց դանթեականը» մի ամբողջ հատոր կազմող
պոեմում, որը տպագրվեց հետմահու: 1915-ին թուրք բարբարոսների կողմից իրականացված ցեղասպանությունը դատապարտող ահեղամռունչ է
«Հայոց դանթեականը». այն իր հոգու ամբողջ խորությամբ հայոց Գողգոթան ապրած բանաստեղծի մղկտացող սրտի հառաչն է, նրա` ցասումից
եռեփվող հոգու հզոր բողոքը… տեսլաողբային ինքնատիպ ողբամատյան
է այն, որը պարզում է աշխարհին հայ բանաստեղծը՝ դատապարտելով
մեծ տերությունների անմարդկային և հանցագործ անտարբերությունը,
ինչի հետևանքով թուրք մարդակերները պատմական իր բնօրրանում անպատիժ հոշոտեցին արևմտահայությանը: «Ով աշխարհ,– գրել է բանաստեղծը,– այս եղեռնը քո խղճի վրա է ծանրացած… աչքերդ, թեև չոր, բայց
Հայոց այս մշտախարույկ ցավերի և տառապանքների, խոցերի ու վերքերի վկան են, խլված հողերի ու չթաղված դիալեռների վկան են…»:

Ես այս դարի սրտին պիտի փորագրեմ որպես վերքեր,
Որպես հետքերն Հայոց վշտի`
Երեք միլիոն հայ անուններ,
Որպես մեղքերն հողագնդի, երեք միլիոն անմեղ զոհեր
Որ մորթվեցին յաթաղանով….
Պոեմը բանաստեղծի հզոր պոռթկումն էր` ընդդեմ բոլոր ժամանակների ցեղասպանությունների: «Հայոց դանթեականը» պոեմը պետք է գրեր
ՀԱՅՈՑ արյունահոսող վերք ու վշտի մեծ սգակիր, հայոց աննկուն պահանջատերը, հայրենատիրության ազգապահ կրակն անշեջ պահող, հավատավոր ըղձասաց, հայ դասական քնարերգության Գարեգին Նժդեհ
Հովհ. Շիրազը և գրեց «Հայոց դանթեականը»՝ սրտի արյունով հյուսված,
որ հայոց անհատակ վշտից կերտած գեղարվեստական եզակի կոթող է,
գրական հուշարձան` 1915-ի անշիրիմ մնացած միլիոնավոր հայ անմեղ
նահատակների հիշատակին, հայամերժ ժամանակներում հայ ՈԳՈՒ
կրակն անմար պահող, իր ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԱՆՀՈՒՆ ՍԻՐՈՎ թագադրված,
իր գրասեղանն Ավարայր համարող, իսկ գրիչը` ԹՈՒՐ ԿԵԾԱԿԻ: Հովհ.
Շիրազը բանաստեղծական հզոր պոռթկումով, ի լուր անիրավ աշխարհի,
ՈՉ ասաց բռնությանն ու անարդարությանը, չարիք ծնող ու սնող ան208

տարբերությանը և ստեղծեց ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՎԱՎԵՐԱԳԻՐ՝ մարտահրավեր
նետելով պատմական փաստերը կեղծել փորձող կեղծարարներին…
Մեծն Գարեգին Նժդեհի «արյունակից» հոգեզավակն է Հովհ. Շիրազը, նրա
զտարյուն գաղափարակիրն ու զինվորը գրականության մեջ, ով առաջնորդվեց ՆԺԴԵՀՅԱՆ «Եթե թրքությունից մնա թեկուզ մեկ բուռ մոխիր,
մենք պետք է դատի կանչենք այդ մոխրին անգամ» պատգամով:
Այսպիսով` սույն հոդվածի գիտական նորույթն այն է, որ Արցախի
ազգային-ազատագրական բախտորոշ պայքարից դեռևս տասնամյակներ
առաջ՝ խորհրդային բռնատիրության տարիներին, ազգային մեծ բանաստեղծ Հովհ. Շիրազն իր քնարով մերկացրել է խորհրդային կեղծիքը հայադրբեջանական բարեկամության մասին:
Շիրազի «Ողբ Ղարաբաղի»-ն հնչեց որպես սթափության կոչող
ահազանգ, որպես պաշտոնական կեղծիքը մերկացնող ահեղ խարազան
և պայքարի բացահայտ կոչ: Հայաստանից բռնազավթված Արցախը բանաստեղծի մշտապես մխացող վերքերից էր, որին անդրադարձել է ոչ
միայն նշված երկում, այլև իր այլ երկերում:
Հովհ. Շիրազն այն եզակի գրողներից էր, որ իր ապրած կյանքով և
քերթությամբ նախապատրաստեց ու խթանեց Արցախի ազգային-ազատագրական պայքարը:
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Ованнес Шираз – настойчивый постулант
потерянной родины
Сильва Хачатрян
Резюме

Ключевые слова: Оганнес Шираз, геноцид, причитание (элегия, плач)
Карабаха, Арцах, лирика, потерянная родина
В статье «Ованнес Шираз – настойчивый постулант потерянной
родины» была предпринята попытка выявить исключительную роль
политико-патриотической поэзии единственного в армянской советской
литературе оппозиционного поэта в деле подготовки национально-освободительного движения Арцаха.
В частности, выделили известную поэму «Скорбь Карабаха», которая
еще до публикации распространялась в Арцахе и била в набат отрезвляя,
будя чувства национального самосознания и патриотизма, предотвращая
процесс отуречивания Арцаха, последовательно осуществляемого мусульманским руководством Азербайджана в Арцахе.
В данной статье также отмечается тот очевидный факт, что Ованнес
Шираз является единственным в армянской литературе настойчивым постулантом Айдата, ратующим за потерянную родину – Западную Армению.
В нашей литературе он был смелым выразителем чаяний армянского
народа, полным надежды певцом его неописуемых несчастий.
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Hovhannes Shiraz – a Persistent Postulant
of the Lost Homeland
Silva Khachatryan
Summary

Key words: Hovhannes Shiraz, genocide, “The Moan of Gharabagh”
(“Voghb Gharabaghi”), Artsakh, lyric, lost homeland (motherland)

In the article "Hovhannes Shiraz – a Persistent Postulant of the Lost
Homeland" an attempt to reveal an exclusive role of political and patriotic
poetry of the single oppositional poet in the Armenian Soviet literature in
preparation of the national liberation movement of Artsakh has been made.
In particular, we have pointed out the famous poem "Grief of Karabakh"
which extended in Artsakh still before publication and sounded the alarm, the
awaking feelings of national consciousness and patriotism, preventing the
process of Turkization of Artsakh, which was consistently carried out by the
Muslim leadership of Azerbaijan in Artsakh.
In this article, we also noted the obvious fact that in the Armenian
literature Hovhannes Shiraz had been the single persistent postulant of Haydat
who was standing up for the lost homeland – the Western Armenia. In our
literature he was the courageous spokesman of expectations of the Armenian
people and a hopeful singer of its indescribable misfortunes.
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Գ. ԽԱՆՋՅԱՆԻ «ԿՈԼԻԶԵՅ 21» ԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻ ՊԻԵՍՆԵՐԻ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԿԵՐՊԱՐՆԵՐԸ
Գագիկ Խաչիկյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ Գ. Խանջյան, դրամատուրգիա, տրագիկոմեդիա,
կատակերգություն, դրամա, պոստմոդեռնիզմ, կենսական խնդիրներ,
բնավորություն
Գուրգեն Խանջյանն արդի ամենահայտնի հայ գրողներից է: Նրա
բազմաժանր ստեղծագործությունների մեջ ծանրակշիռ տեղ ունեն դրամատիկական երկերը, որոնք գրված են թատերգական սեռի գրեթե բոլոր
ժանրերով: Դրանք ժամանակակից թեմատիկայով կատակերգություններ
են, դրամաներ, ողբերգակատակերգություններ (տրագիկոմեդիա), պատմական ողբերգություն և այլն: Դրամատուրգի ուշադրությունը սևեռված է
հատկապես վերջին տասնամյակների մեր իրականության հիմնախնդիրների, սոցիալական տարբեր խմբերի մարդկանց հոգեբանության ու տիպական բնավորությունների գեղարվեստական դիտարկումների վրա:
Արդիական թեմատիկա ունեն նաև նրա «Կոլիզեյ 21» [2] գրքի պիեսները:
Մեր նպատակն է արդի գրականագիտական պատկերացումների հայեցակետերից քննության ենթարկել այս ժողովածուի պիեսներում հեղինակին հետաքրքրող ու հուզող, հասարակական հնչեղություն ունեցող հիմնախնդիրները և կերպարների բարոյահոգեբանական նկարագրերի գեղարվեստական մի քանի էական առանձնահատկություններ: Մեր առջև
դրված նպատակին հասնելու համար կիրառել ենք ընդհանուր գիտական
ու գրականագիտական հանրածանոթ մեթոդների (համեմատական, մեկնաբանական, համադրական, հոգեբանական, արժեբանական) ընձեռած
մի քանի սկզբունքները: Թեմայի մշակվածության կապակցությամբ
ասենք, որ Գ. Խանջյանի թատերգական երկերի որոշ կողմեր՝ հեղինակներին հետաքրքրող գրականագիտական խնդիրների դիտանկյուններից
ուսումնասիրվել են հիմնականում գրականագետներ Ժ. Քալանթարյանի
[7, 137-160], Ա. Ավանեսյանի [1], Դ. Մնացականյանի [6, 185-228] աշխատություններում: Հանրապետական գրական և գիտական մամուլում
մի քանի հոդվածներ հրապարակել է այս տողերի հեղինակը [3, 17-25; 4,
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10-19; 5, 28-40] 1: Մասնավորապես «Կոլիզեյ 21» ժողովածուի պիեսների
վերլուծությանն այլ գրականագետների կողմից, որքան մեզ է հայտնի,
դեռևս անդրադարձ չի կատարվել:
Ճանաչված գրողի վերջին ժողովածուի մեջ զետեղված պիեսներն
ստեղծվել են մեր ժամանակների հասարակական ու բարոյական մի շարք
կարևոր հիմնախնդիրների հանդեպ հեղինակի զգայուն արձագանքի,
արատավոր իրողությունների և կերպարների նախատիպերի նկատմամբ
ըմբոստ վերաբերմունքի շնորհիվ: Մեզ հայտնի է կենսական երևույթների
նկատմամբ Գ. Խանջյանի գրողական մոտեցումը: Գրականության և իրականության փոխհարաբերությունների առնչությամբ իր գեղագիտական
ու ճանաչողական սևեռուն նպատակի մասին արտահայտվելով՝ Գ.
Խանջյանը գրել է. «Գրականությունը իմ ազատությունն է: Ճշմարտությունների ազատ որոնումներ՝ ահա գերխնդիրը» 2: Հետագայում կրկին իր
կարծիքն արտահայտելով գրականության միջոցով հասարակության
վրա ազդեցություն գործելու մասին՝ նա նշել է. «Ես չգիտեմ, թե ինչքանով
է գրականությունն ազդել հասարակության, ժամանակի վրա, մարդու
վրա առհասարակ... բայց իմ կարծիքով, գրականության խնդիրը աշխարհը վերափոխելը պետք է լինի: Պայթեցնելով կյանքը, գլխի վրա շուռ տալով կլինի, կռիվ տալով կլինի, համոզելով, թե ինչպես, բայց իր խնդիրը դա
է: Գուցե հնարավոր չէ, բայց եթե ես գրիչ վերցնեմ ու զգամ, որ աշխարհի
հետ կռիվ տալու բան չունեմ, չեմ գրի այլևս» 3: Իրականությունը գրականության մեջ պատկերելու նկատմամբ նման գործուն վերաբերմունքը,
ճշմարտության ազատ, անկաշկանդ որոնման, կյանքը «պայթեցնելով»
ներկայացնելու մասին մտքերը, մեր համոզմամբ, վկայում են հետմոդեռնիստական (պոստմոդեռնիզմ) գաղափարագեղարվեստական մտածողության հետ Գ. Խանջյանի դատողությունների հոգեհարազատությունը: Իր առաջադրած այդ սկզբունքներով էլ նա առաջնորդվել է նաև իր
դրամատիկական երկերն ստեղծելիս:
Պիեսների այս ժողովածուում Գ. Խանջյանի արծարծած կենսական
հիմնախնդիրները բացահայտվում են դրանցից ածանցված՝ գործող անձանց բարոյահոգեբանական առանձնահատկություններով և փոխհարաՏե՛ս Խաչիկյան Գ. Վ., Մտորումներ Գ. Խանջյանի «Արտավազդ-Շիդար» դրամայի մասին, «Նորք», Երևան, 2015, թիվ 4,146-152: Խաչիկյան Գ. Վ., Օլիգարխը և
իր միջավայրը Գ. Խանջյանի «Արմագեդոն» պիեսում, «Նորք», Երևան, 2016, թիվ 2,
144-150:
2 Տես «Գրական թերթ» /առանձնահատուկ համար/, 1995:
3 Տես «Գրական թերթ», 2004, թիվ 34:
1
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բերություններով, որոնք տեսանելի են դառնում իր նախասիրած թատերգական ժանրերի գեղարվեստական միջավայրերում: Այդ ամենը պիեսներում ներկայացվում է երբեմն անսովոր կենսադրվագներում, սակայն սոցիալական տարբեր խավերի մարդկանց բնորոշ կերպարներով ու
արարքներով: Հեղինակի ուշադրության կենտրոնում են մեր հասարակության մեջ առանձնացող, անկախության տարիներին անսպասելիորեն
հարստացած մարդիկ, օլիգարխներ, որոնք իրենց զոռբայությամբ, ճարպկությամբ, ահաբեկելով, տնտեսության տարբեր ասպարեզներում կատարած թալանի հետևանքով սեփականաշնորհման քաոսի մեջ կարողացան
ապօրինի ճանապարհներով ունեցվածք ձեռք բերել, դառնալ մեծահարուստներ: Այսպիսի նախատիպերի հիման վրա հեղինակի ստեղծած
կերպարները ներկայանում են իբրև յուրատեսակ չարիք հասարակության համար: Նման մարդկանց տիպական կերպարներ է ներկայացրել
դրամատուրգը «Կոլիզեյ 21» «երգիծական ողբերգության» (հեղինակի
բնութագրումն է) մեջ: Պիեսի հերոսներից Բաբկենը, Սիսակը, Կամոն
միջնակարգ ուսումնական հաստատություններում կիսատ-պռատ սովորած, սակայն հանրապետության մեջ նախկինում ստեղծված արտադրական ձեռնարկությունները կողոպտած, դրանք ապօրինի կերպով սեփականաշնորհած, նոր համատեղ գործեր ձեռնարկած գործընկերներ են:
Նրանց մարդկային ու սոցիալական էության, բարոյահոգեբանական
նկարագրի բացահայտումներն էլ հայտնվում են պիեսի գեղարվեստական պատկերման ու մերկացման կիզակետում:
Ժամանակակից թատերգական երկերում սյուժեն սովորաբար ծավալուն զարգացում չի ունենում: Հեղինակներն ստեղծում են իրադրություններ, վիճակներ, ուր հանդես են գալիս գործող անձինք, իսկ նրանք
հիմնականում կերպավորվում են խոսքի միջոցով: Գ. Խանջյանն իր հերոսների խոսքը կառուցելու, կերպարների ինքնարտահայտման, ժողովրդախոսակցական բառապաշարով տիպականացման գործում ստեղծագործական մեծ փորձ ունի: Նրա այդ ձեռքբերումը կիրառվել է նաև այս
ժողովածուի պիեսների՝ հատկապես անսպասելիորեն հարստացած, նոր
սոցիալական հոգեբանական գծեր ձեռք բերած հերոսներին իրենց խոսքի
միջոցով տիպական բնավորությամբ կերտելիս: Վերոհիշյալ դիտարկումների տեսանկյունից ուշագրավ է երեք հարստացած գործընկերներից
մեկի՝ Միսակի և տանտիրոջ՝ Բաբկենի դասընկեր Զաքարի երկխոսությունը: Զաքարը թեև գերազանց է սովորել արհեստագործական ուսումնարանում, սակայն անկախության տարիներին, ի տարբերություն իր
դասընկերոջ, չի կարողացել իր արժանի տեղը գտնել կյանքում: Եվ ահա
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Միսակն ասում է. «-Զաքար ախպեր, ուշացել ես, վախտին պիտի բաշից
բռնեիր, էն անկախության սկզբի տարիներին, էն որ բոլորը դեռ միամիտ
էին, հիմա եկել ես՝ ուզում ես պոչից կախվես, էն էլ ո՞ւմ, մե՛ր, չի ստացվի:
Նայի, մենք էս իրեք ընկերով էն սեփականաշնորհման տարիներին՝ որին
մի երկու կոպեկ գցելով, որին վախացնելով, որին ծեծելով, վաուչերները
ձեռներից առանք, գործարանների տեր դառանք, գործարանների եղածչեղածը ծախրտեցինք, տարածք ազատեցինք՝ պահեստներ դրինք, սառնարաններ, գարաժներ... Ջանք ենք թափել, է, կոպիտ ասած՝ վիզ ենք դրել,
հիմա փողն ինքն իրան գալիս՝ կաթում ա գրպաններս: Իսկ դու ի՞նչ էիր
անում էդ ժամանակ, գրքեր էիր կարդում, չէ՞... Բա էլ ի՞նչ պրետենզիա
կարաս ունենաս կյանքի նկատմամբ: ...Փողը գրքերով չեն շինում, պարոն,
հոտառությամբ ու ուժով են շինում» [2, 9]:
Հեղինակի գերնպատակն է ակնառու դարձնել ապօրինի ճանապարհով հարստացած ընկերների հոգևոր, մարդկային հետաքրքրությունների
շրջանակի, բարոյական արժեհամակարգի սահմանափակությունը, ցույց
տալ նրանց միջև եղած ներքին հակակրանքն ու մրցակցությունը, այդ
ամենի բերած չարիքները: Դրանք, ի վերջո, միմյանց ուղղակիորեն
ոչնչացնելու պատճառ են դառնում: Քանի որ փողն արդեն ինքնահոս
կերպով էր մտնում նրանց գրպանները, մնում էր մտածել իրենց անբովանդակ կյանքը զվարճության, հաճույքի համար ամենատարբեր եղանակներ օգտագործելով լցնելու, ձանձրույթը փարատելու բազմազան և
անսովոր ձևեր գտնելու մասին: Այդպիսի ապրելակերպն ու կենցաղավարությունը դարձել է նրանց առօրյայի բաղկացուցիչ, անբաժան մասը:
Ահա նման որոնումների մեջ գտնվելիս նրանց անսպասելիորեն ծառայություն է մատուցում Զաքարը, ով առաջարկում է զվարճանալ փոքրիկ «կոլիզեյում» գազանների մրցապայքար կազմակերպելու միջոցով:
Երկրորդ գործողության մեջ պատկերված իրավիճակը, գործող անձանց արարքները թեև բացառիկ իրողություններ կարելի է համարել, սակայն անհնարին ու անհավանական չեն: Ներկայացում ներկայացման
մեջ հնարքի միջոցով հեղինակն իր վերոհիշյալ երեք ընկերներին հանդես
է բերում հռոմեական կայսրերի հագուստներով. Կամոյի սիրուհի Աստղիկը հագել է հռոմեական բարձրաստիճան կնոջ հագուստ, Զաքարը՝ ծառայի: Փոքրիկ կոլիզեյում միմյանց դեմ կռվում են տարբեր տեսակի վայրի
գազաններ (դրանք պայմանական միջավայրում են, նրանց ձայներն են
լսվում): Այս գործողության մեջ հայ ժամանակակից մեծահարուստների՝
միմյանց գազանների փոսը նետելու արարքներին հեղինակը, անշուշտ,
խորհրդանշական իմաստ է հաղորդել: Պարզվում է, որ նրանք ընկերներ
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են այնքան ժամանակ, քանի դեռ համագործակցում են ընդհանուր գործի
(բիզնես) շրջանակում: Սակայն նրանց մտերմությունը թվացյալ է, քանի
որ հանուն իրենց անձնական հաճույքի բավարարման պատրաստ են
նույնիսկ ոչնչացնելու միմյանց՝ գազանների երախը նետելով: 21-րդ դարում նրանց կողմից սարքված փոքրիկ կոլիզեյում իրար կործանելու
դրվագը հեղինակի հնարանքն է, գեղարվեստորեն ստեղծված թերևս բացառիկ իրավիճակ: Բայց և այնպես, գործարարության բնագավառում
մրցակցության մեջ միմյանց հակառակորդ դառնալու և իրար չխնայելու,
ոչնչացնելու ներքին մղումը բնորոշ է նրանց միջավայրի մարդկանց, ինչպես նաև այս պիեսի հերոսների համար: Բացի այս՝ նրանք մինչ այդ արդեն, փաստորեն, վարժվել էին, որ կարող են նաև հանցագործություն կատարել և անպատիժ մնալ: Այս մասին է վկայում այն, որ Միսակը, քմահաճորեն զայրանալով Զաքարի վրա, նրան հրում գցում է գազանների
մեջ: Ընկերների հանդիմանանքին ի պատասխան՝ նա ասում է. «Միսակ –
Մի հատ Զաքար ավել, մի հատ Զաքար պակաս, ի՞նչ եք իրար խառնվել:
Էն ա, արդեն խեղդեցին ոնց որ» (փոսից՝ Զաքարի խռխռոցը) [2, 23]: Հեղինակը այսպիսի դրվագով պատժում է Զաքարին, որովհետև նա փորձում է
այս միջավայրի մարդկանց անսովոր, զվարճանքի քմահաճ պահանջմունքները բավարարելով գումար կորզել նրանցից: Այնուհետև Բաբկենն
ու Միսակը Կամոյի սիրուհուն՝ Աստղիկին, տիրելու համար Կամոյին են
գցում փոսը: Բաբկենը վերջին պահին խաբում է Միսակին և նրա հետ չի
թռչում փոսի մեջ՝ Զաքարի գրպանից բանալին հանելու նպատակով: Ողջ
է մնում միայն Աստղիկը, ով ընդունակ է կարեկցանք դրսևորելու. նա ցավում է ոչ միայն եղնիկի համար, որին իբրև մրցանակ տալու են հաղթող
գազանին, այլև Զաքարի, Կամոյի, որոնց նրանց ընկերները սառնասրտորեն նետում են գազանների առաջ: Վերջում նա իր մեջ ուժ է գտնում և
պատժելու համար հրում փոսն է գցում նաև Բաբկենին: Դաժան, անխիղճ,
հանցագործ այս մարդկանց մեջ նա թերևս այն անպաշտպան էակն է, որ
օգնության կարիք ունի:
Արդի հասարակության կեցության բարոյական հիմնախնդիրների
տիրույթում Գ. Խանջյանը «Պատահար» դրամայում մեր ժամանակակցին
դիտարկում է մարդու և մարդկայինի մասին ունեցած իր իդեալների հայեցակետերից: Այստեղ գեղարվեստական պատկերման ու քննության
առարկա են դառնում բարոյական արժեքների ու նյութական շահերի
միջև երկընտրանքի առաջ հայտնված հերոսների հոգեբանությունն ու
արարքները: Նյութական շահերի գայթակղության պատճառով ոտնակոխ
են արվում հոգևոր-բարոյական պատկերացումները: Խանջյանն իր գրո216

ղական ճաշակի ու նախասիրության, ստեղծագործական վարպետության
շնորհիվ ոչ թե մերկապարանոց կերպով է արծարծում վերոհիշյալ թեման, այլ այն ներկայացնում է դրամայի ընձեռած գեղարվեստական հնարավորությունների չափով: Նա գործող անձանց բնավորությունները ներկայացնում է նրանց անհատականացնելու դրամատուրգի փայլուն
հմտությամբ, կերպարների կենցաղային ու կենսական մտահոգությունները բացահայտում է դրամատիկ լարվածությունն աստիճանաբար խորացնելով: Մատնանշենք գուրգենխանջյանական դրամատուրգիայի մի
բնորոշ առանձնահատկություն ևս: Նա գեղարվեստական հնարքներ
ընտրելու նախասիրություններով հակված է հաճախ բացառիկ միջադեպի միջոցով բացահայտելու ժամանակակից մարդու թե՛ բնավորության
բնորոշ գծերը, թե՛ ներքին այնպիսի բնազդներն ու հոգեբանական մեխանիզմները, որոնք հերոսներին մղում են նախապես անսովոր ու անընդունելի վճիռներ կայացնելու: Հոգեբանական նման երկվության ու ճգնաժամի մեջ նրա գործող անձինք հայտնվում են դրամատուրգի կողմից ստեղծված ծայրաստիճան լարված իրավիճակներում: Նման մոտեցումը մերձավոր առնչություններ ունի էքզիստենցիալիզմի փիլիսոփայության ու գրականության մեջ մշակված սահմանային վիճակների մասին պատկերացման հետ, որին քաջածանոթ է հեղինակը: Այսպիսի հնարք դրսևորվել է
նաև «Պատահար» մեկ գործողությամբ դրամայում: Պիեսի հիմնախնդիրթեմայի մասին դրամատուրգն իր միտքը շատ սեղմ գրի է առել ավելի
վաղ՝ «Դրամատուրգիա» ամսագրում առաջին անգամ տպագրված տեքստից առաջ: «Փողի, շահամոլության սատանայական մեքենան հարվածում է մեր շեմքի հիմնասյուներին, դիմանալո՞ւ ենք գայթակղություններին, թե՞ տրվելու ենք... Խնդիր է» 4: Պիեսում փողի գայթակղության խնդրի
առաջ են հայտնվում ահա գյուղում ապրող ամուսիններ Լուսինեն և
Սահակը: Մեծահարուստ Տարոնն իր սիրուհու՝ Լիլիի հետ մեքենան հարբած վարելիս բախվում է նրանց գյուղական տան ցանկապատին ու
պատշգամբին, ավերում այն: Մեծահարուստ, երես առած, հղփացած, իր
հաճույքները բավարարելու համար փող չխնայող Տարոնը պատրաստ է
առատաձեռնորեն վճարելու Սահակին՝ ավերված պատշգամբը նորոգելու համար: Դրանից բացի, քանի որ ստիպված էին գիշերը մնալ Սահակի
տանը, նա ցանկանում է առիթն օգտագործել և բավականություն ստանալ
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նաև այդ գիշերվա պատահարից: Եվ ահա նա առաջարկում է Սահակին
խոշոր գումար (10.000 դոլար), միայն թե այդ գիշեր կենակցի նրա կնոջ՝
Լուսինեի հետ, իսկ Սահակն էլ՝ իր սիրուհու: Հայ տղամարդու և կնոջ
պատվախնդրության զգացումը նախապես ամուսինների մեջ ընդվզում է
առաջ բերում նման ցինիկ առաջարկի նկատմամբ: Սակայն Լիլիի և Լուսինեի, ապա Լուսինեի և Սահակի որոշ դատողություններ՝ ընդհանրապես փողով իրենց տան գործերը կարգավորելու, նույնիսկ ընտանեկան
բիզնեսով գյուղում զբաղվելու հեռանկարի մասին, կարծես նախադրյալներ են ստեղծում Տարոնի գայթակղիչ առաջարկությանն ակամա ընդառաջ գնալու համար: Ինչ խոսք, փողը ապրուստի կարևորագույն միջոց է,
հարմարավետ ու բարեկեցիկ կյանքով ապրելու, քաղաքակրթության բարիքներից օգտվելու նախապայման: Բոլորն են ձգտում այն ձեռք բերելու,
ինչը շատ բնական է: Ամբողջ խնդիրն այն է, թե ինչպես այն հայթայթել.
ոմանք քրտնաջան, ազնիվ աշխատանքով են դրամ վաստակում, ոմանք՝
գողանալով, խաբելով, թալանելով, գործարքների մեջ մտնելով, ուժով,
ոմանք՝ մարմնավաճառությամբ: Կարևոր է նաև այն, թե ձեռք բերված
գումարը ով ինչպես է ծախսում: Գործարար, մեծահարուստ Տարոնը կարծում է, որ փողը գնում է նրա մոտ, ով այն շատ է սիրում. նա փողի պաշտամունք ունի: Այդ իսկ պատճառով էլ առաջարկում է խմել փողի կենացը: Հարստացած Տարոնի համար փողը ծառայում է գերազանցապես նրա
զգայական հաճույքները բավարարելուն: Լիլին գիտակցաբար դարձել է
նրա սիրուհին հանուն փողի, վարժվել իր վիճակին: Այդ ճանապարհով
փող ձեռք բերելով՝ նա նաև օգնում է իր ծնողներին:
Պիեսում դրամատիկ լարվածությունն առաջանում է Տարոնի առաջարկի կապակցությամբ Սահակի և Լուսինեի՝ երկընտրանքի առջև
հայտնվելու հետևանքով: Ոտնակո՞խ անել հայկական ընտանիքում հաստատված բարոյական արժեքները, ամուսնական կապի մաքրությունը,
ամուսինների միմյանց նկատմամբ ունեցած սերն ու հավատարմությունը, թե՞ ընդունել հղփացած Տարոնի առաջարկը: Հանուն մեծ գումարով
բարեկեցիկ ապրելու՝ կնոջը մի գիշերով զիջել նրան:
Դրամատուրգը, այս կերպ յուրահատուկ սահմանային վիճակի մեջ
դնելով իր գործող անձանց, ձգտել է նրանց միջոցով բացահայտելու նաև
ընդհանրապես մարդուն հատուկ հոգեբանական մղումները: Մարդը մի
անգամ է ապրում, հետևաբար նա ձգտում է խաղաղ պայմաններում վայելելու բարեկեցիկ կյանքով ապրելու հնարավորությունները՝ դրա համար դիմելով հնարավոր ու անհնարին բոլոր միջոցներին: Սատանայի
մասին ակնարկով թերևս նաև այս միտքն էր արտահայտվում Սահակի և
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Լուսինեի հետևյալ խոսքերի ենթատեքստում. «Սահակ – Պիտի աշխատենք, ինչ եղել՝ եղել է, սատանեն մեզ հյուր եկավ էս գիշեր, ու պարզվեց՝
ինքը մեզնից ուժեղ էր: Լուսինե – Ես կարծում եմ՝ սատանեն մեր մեջ ա
միշտ, իրան առիթ էր պետք, էս գիշեր առիթ եկավ մեր տուն, ու մենք բաց
չթողինք էդ առիթը» [2, 53]: Եվ նրանք, փորձելով մոռանալ տեղի ունեցածը, սկսում են ձեռք բերված գումարով իրենց ապագա ծախսերի, ընտանեկան բիզնեսով զբաղվելու մասին հաշվարկներ անել: Սակայն այս ամուսինների նկատմամբ ավելի անողոք է դրամատուրգը: Նրանց վարքագիծն
ու ինքնախոստովանությունը հեղինակին չեն բավարարում: Ուստի դրամայի վերջին դրվագում (Պատկեր 2) նա ռեմարկով ներկայացված մի նոր,
ավելի հզոր ցնցումով խորտակում է նրանց գյուղական տունը՝ այդպիսով
բարոյական հաշվեհարդարի ենթարկելով ամեն դեպքում փողի գայթակղությանը չդիմացած, հայ ընտանիքին բնորոշ ընտանեկան բարոյականության նորմերը խախտած հաշվենկատ ամուսիններին:
Անկախության վաղ շրջանի տարիներին ստեղծվել էր մի կացություն, երբ թվացյալ ազատության պայմաններում Երրորդ հանրապետության մեջ մարդկանցից շատերը զրկվել էին աշխատատեղերից: Սեփականաշնորհման անօրինական ձևերից օգտվել չկարողացող, ճարպկություն ու խորամանկություն գործադրելու անընդունակ հայ մարդը կա՛մ
լքում էր հայրենիքը, կա՛մ մեկուսանում, ինքնամփոփվում էր, իսկ ոմանք
էլ ընկնում էին հուսահատության գիրկը, ինքնասպանության փորձեր
կատարում: Այս առումով, անշուշտ, հետաքրքիր են «Կամրջին՝ տարիներ
անց» պիեսի հերոսների՝ նկարիչ Գուրգենի և Սոնայի ճակատագրերը:
Հանրապետությունում ստեղծված տնտեսական, ֆինանսական ճգնաժամը, սեփական ստեղծագործական ունակություններն անկաշկանդ դրսևորելու և դրամ վաստակելու դժվարությունները նկարիչ Գուրգենին ինքնամեկուսացման, հոգևոր ու ստեղծագործական ճգնաժամի գիրկն էին
նետել, որի հետևանքով նա հարբում է, հալյուցինացիաների մեջ ընկնում.
չի կարողանում գտնել իր տեղը ստեղծված նոր կացության պայմաններում: Նրան այդ վիճակից չի կարողանում դուրս բերել նաև կոնսերվատորիայում սովորած, դաշնակահարի մասնագիտություն ունեցող Սոնան:
Նա ևս չի կարողացել հստակեցնել ներքին պահանջմունքները, գտնել
գործունեության իր ասպարեզը, հոգեպես կապվել իր գիտնական ամուսնուն: Սոնան ի վերջո գեթ խոստովանում է, որ ինքը շարունակ իր մեջ է
սևեռված ու ինքնամփոփված եղել, չի կարողացել սիրել, մտածել ու հոգ
տանել ուրիշի մասին: «Սոնա - Գիտե՞ս, ես եկել եմ այն համոզման, որ իմ
ձախորդությունների, իմ մենակության պատճառն իմ եսակենտրոնու219

թյունն է, ես երբեք կարգին հոգ չեմ տարել որևէ մեկի նկատմամբ, միշտ
միայն իմ մասին եմ հոգացել, նույնիսկ շուն կամ կատու չեմ պահում» [7,
94]: Այնուամենայնիվ, ապրելու պահանջը Սոնայի մեջ գերակայում է, ինչը մղում է մտերմանալու Գուրգենի հետ: Իսկ Գուրգենի ճակատագիրը
հեղինակն անորոշ է թողնում՝ ըստ ընթերցողի կամ բեմադրողի հայեցողության. նա կարող է ապրել Սոնայի հետ կամ ինքնասպանություն
գործել՝ կամրջից նետվելով: Նման տարընթերցման հնարավորությունը,
կերպարների արարքներին խաղային բնույթ հաղորդելու, իրականի և
երևակայականի, ինչպես նաև հեգնանքի հետևողական կիրառումը մի
անգամ ևս մեր ուշադրությունը սևեռում են այն առնչությունների վրա, որ
նկատելի է պոստմոդեռնիզմի գրականության հիմնական գործոնների [7,
25-26, 34] և այս երկի միջև:
«Ծերուկի այցը» կատակերգության մեջ պոստմոդեռնիզմի հետ
առնչությունը ևս կապվում է հերոսի ճակատագրի նկատմամբ հեղինակային տարընթերցում առաջարկելու հետ: Կատակերգության հիմնախնդիրը մարդու ճակատագրի հանդեպ ժամանակակից հասարակության
բազմաշերտ միջավայրի վերաբերմունքի ու պահվածքի դրսևորումն է, որ
արտահայտվել է ծերանոցից փախած ծերունի Խաչատուրի նկատմամբ:
Պիեսի գեղարվեստական տիրույթում այդ ամենն արտահայտվել է
Աշոտի և Հասմիկի ընտանիքի անդամների, հարևանների, հասարակության տարբեր խավերի ներկայացուցիչների բնավորությունների տիպական կողմերի ու արարքների ցուցադրմամբ: Այստեղ կիրառվել են կատակերգականի տարբեր դրսևորումները՝ հումորից մինչև սատիրական ծաղրը: Գործող անձերից ոմանց պատկերման մեջ կատակերգականի հիմքում ձևի և բովանդակության հակասություններն են, այս դեպքում՝
նրանց հասարակական կոչման ու վարքագծի հակասությունները, դրանց
ցայտուն արտահայտությունները ծերուկի հանդեպ վերաբերմունքի
միջոցով:
Ծերանոցից փախած Խաչատուրն ըստ էության համարձակ,
հայրենասեր անձնավորություն է: Միայն թե նա չի կարողանում բառերը
հստակ արտասանելով հասկացնել իր մտքերը, որովհետև երկրի
սահմանը պաշտպանելիս իր կողքին պայթած արկից կանտուզիա է
ստացել: Նրա որդին ու հարսը ԱՄՆ-ում են ապրում, նրան ցանկացել են
տանել, սակայն ինքը չի ուզում գնալ: Մի անգամ ինչ-որ մեկը կատակով
ասել է, թե կգան, հարկադրաբար կտանեն, և ահա նա հեռացել է հանրապետության շրջաններից մեկի ծերանոցից և եկել քաղաք, որ իրեն
չգտնեն: Ծերունին ընտանիքի մեջ ապրելու պահանջ ունի, որից մղված էլ
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ակամա հայտնվել է այս բնակարանում: Նրա նկատմամբ վերաբերմունքի, նրան տնից դուրս բերելու կապակցությամբ առաջացած եռուզեռի ու
նրա հետ առնչությունների շրջանակում էլ բացահայտվում են մյուս կերպարների բարոյահոգեբանական կողմերը, մասնագիտական ու սոցիալական կարգավիճակներով պայմանավորված կոչման և եսասիրության,
շահամոլության, փառամոլության միջև եղած հակասությունները: Այս
տեսանկյունից ոչնչացնող, սատիրական երգիծանքով է ծաղրված ոստիկանը: Նա, որ կոչված է օրենքի անունից ու շրջանակներում գործել, տանտիրոջից կաշառք է վերցնում ծերուկին տնից հեռացնելու համար, սակայն չի կարողանում, իսկ վերցրած փողն էլ չի վերադարձնում: Հատկանշական է նաև հարևանուհու՝ ինչ-որ կուսակցության ներկայացուցիչ,
ԱԺ պատգամավոր Վարդուհու կերպարը, ով ծերուկին տնից դուրս հանելու մասին հարևանի խնդրանքը կատարելու համար առիթն օգտագործում է՝ իր անձնական շահագրգռությունները բացահայտ վերահաստատելու համար: Նա, անթաքույց, եռանդուն ու հարձակողական մոտեցում
հանդես բերելով, ուզում է, որ իր օգնությանը դիմած հարևան ամուսիններն ընտրությունների ժամանակ իր օգտին ձայներ հավաքեն, հատկապես իր խանութից առևտուր անեն: Ավելին, նա ճամարտակաբան պատգամավոր է, ով շարունակ խոստումներ է տալիս, ուրիշների միջոցով լավություն անել է սիրում, սակայն երբ գործնականում որոշակի քայլ պետք
է կատարի, զլանում է: Երբ Աշոտն ու Հասմիկը առաջարկում են, որ նա
ծերուկին իրենց տուն տանի և խնամի, վերջինս ասում է. «Չհասկացա, էս
ի՞նչ եք առաջարկում ինձ, հասկանում ե՞ք, խոսելուց առաջ մտածում ե՞ք...
Ես սրա հավեսն ունե՞մ, ես սրա ժամանակն ունե՞մ... Բոմժին տուն
տանե՞մ...» [2, 117]: Ընդդիմության ներկայացուցիչ, ամբարտավան պատգամավորուհին, արագորեն կողմնորոշվելով, իշխանություններին քննադատելու ուղղությամբ է ուզում օգտագործել ծերուկի հետ կապված միջադեպը՝ առանց նրա փախուստի իրական հանգամանքների մեջ խորանալու: «Մի խոսքով,– ասում է նա,– լավ նայեք ծերուկին, ռումբ է, քաղաքական ռումբ... Ընդդիմադիր թևի լրագրողներին կբերեմ, էնպես մի գործ
սարքենք, էնպես մի գործ... (հռետորական) Ես համոզված եմ՝ նրան իր
տնից հանել են, օլիգարխներն իրենց շահի համար յուրացրել են այն տարածքը, որի վրա այս խեղճ ծերուկը մի քնձռոտ հյուղակ ուներ, փող չեն
տվել, խաբել՝ հանել փողոց...» [2, 117] և այլն: Հետո գալիս են լրագրողները, քննիչը: Սրանք ևս ներկայանում են՝ անփույթ աշխատանքով, երգիծանքի տարբեր երանգներով ծաղրված իրենց բացասական կողմերը ցուցադրելով: Եվ քանի որ կատակերգության մեջ պայմանական իրադրու221

թյուն է պատկերված (ծերունին պատահաբար էր հայտնվել այդ բնակարանում), և նրա նկատմամբ մյուսների վերաբերմունքն էլ տարբեր է, վերջին դրվագում ծերունի Խաչատուրի` այդ տանը մնալու կամ հեռանալու
թեման սկզբունքային նշանակություն է ստանում: Գրքում տպագրված
տարբերակում ծերունի Խաչատուրն աննկատ, ինքնակամորեն հեռանում
է տանից: Նրա այցի, իր նկատմամբ մյուսների, ինչպես նաև ընթերցողի
կամ հանդիսատեսի վերաբերմունքի միջոցով դրամատուրգը ստուգում է,
փաստորեն, մարդու, անծանոթի, ընդհանրապես անհատի հանդեպ մեր
միջավայրի մարդկանց՝ մտահոգություն, հոգատարություն և անտարբերություն դրսևորելու աստիճանը:
Այսպիսով, անկախության տարիների համար բնորոշ կենսական
կարևոր թեմաների արծարծումների, կերպարների սոցիալական բազմազանության, կենսալիության, նրանց էության հոգեբանորեն ճշմարտացի
ու տպավորիչ գեղարվեստական բացահայտումների շնորհիվ դրամատուրգն այս գրքի պիեսներով ուշագրավ ներդրում է կատարում վերջին
տարիների հայ դրամատուրգիայի ասպարեզում:
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Проблемы и персонажи сборника пьес
«Колизей 21» Г. Ханджяна
Гагик Хачикян
Резюме

Ключевые слова: Г. Ханджян, драматургия, трагикомедия, комедия,
драма, постмодернизм, жизненно важные вопросы, персонаж
В статье рассматриваются жизненно важные вопросы, поднятые
известным писателем Г. Ханджяном в сборнике пьес «Колизей 21» /2018/.
Рассматриваются также моральные и психологические особенности и
действия действующих лиц, особенности которых обусловлены появлением армян в новых социальных слоях и группах во время независимости.
Художественные системы пьес связаны с некоторыми основными принципами постмодернизма. Заметны проявления мастерства автора при создании персонажей. Они типизированы характерными аспектами их нравственности и психологии, речи, в мере используя лингвистическое-стилистическое разнообразие. Пьесами этой книги драматург вносит свой вклад в
сфере армянской драматургии последних лет, благодаря затрагиванию
жизненно важных вопросов, социальных разнообразий персонажей, художественному открытию их психологической личности.
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Problems and Characters of G. Khanjyan Collection
of Plays "Coliseum 21"
Gagik Khachikyan
Summary

Key words: G. Khanjyan, dramaturgy, tragicomedy, comedy, drama,
postmodernism, vital issue, character
The article examines the vital issues raised by the well-known writer
G. Khanjian in the collections of plays "Coliseum 21" (2018). The article
examines also moral and psychological traits and actions of the functioning
individuals, whose peculiarities are conditioned by the fact of the appearance of
Armenians among the new social groups emerged during the independence.
The artistic systems of the plays are related to some basic principles of
postmodernism. The skills of the author are visible while creating characters.
They have been typified by their characteristic aspects of their morality and
psychology, by speech, through the use of linguistic diversity. Due to the
psychologically accurate and impressive fictional discoveries of the vital issues,
the social diversity of the characters, the vitality, the essence of their
characters, the writer has made a remarkable contribution to the Armenian
dramaturgy in recent years.
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ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԸ ՍՈՒՐԵՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆԻ
«ԱՌԱՎՈՏ ԼՈՒՍՈ» ՊԱՏՄԱՎԵՊՈՒՄ

Անահիտ Հայրապետյան
(Արցախ)
Հանգուցային բառեր՝ Խաչատուր Աբովյան, Սուրեն Այվազյան, պատմավեպ, կյանք, գեղարվեստ, պատկեր, կերպար, հայրենասիրություն, արդիականություն
Հայ ժողովրդի մեծանուն զավակ, հայ նոր գրականության հիմնադիր,
մեծ լուսավորիչ Խաչատուր Աբովյանը ժամանակին գրել է. «Շո՛ւնչդ տուր,
հոգի՛դ տուր, բայց հայրենիքդ մի՛ տուր ուրիշին» 1: Հայ անվանի գրողներից Ավ. Իսահակյանը գրել է. «Աբովյանը խտացումը եղավ հայ ժողովրդի
երազանքների, ձգտումների, ցավերի ու տառապանքի, նրա հոգու և
իմաստության, նա եղավ հայ ժողովրդի լեզուն, սրտագին լեզուն… Խաչատուր Աբովյանը մեր նոր գրականության միֆն է, մեր նոր Մհերն է նա՝
ազատագրված, շղթայազերծ… մեր գրական ամեն տեսակների սկիզբն է
նա» 2: Եվ պատահական չէ, որ անմահ Աբովյանի կերպարին անդրադարձել են ականավոր հայ բանաստեղծներն ու արձակագիրները: Հայտնի է
մեծանուն գրող Ակսել Բակունցի «Խաչատուր Աբովյան» վեպը, որտեղ նա
ցանկացել է ցույց տալ հայ իրականության մեջ 19-րդ դարասկզբին
Աբովյանի երևան գալու պատմական անհրաժեշտությունը: Նա աշխարհ
եկավ շեփորելու ժողովրդի արարող մտքի զարթոնքը: Ակսել Բակունցն
Աբովյանի կերպարը ներկայացրել է ողբերգական հերոսի ասպեկտով՝
ընդգծելով այն խոր հակասությունը, որ դարասկզբի հին կարգերը
ստեղծել էին իրենց գոյությունն արդարացնող հասարակական նորմերի և
այդ կարգերի կաշկանդիչ շղթաները փշրել ցանկացող լուսավոր անհատների միջև: Բակունցին հաջողվել է ստեղծել Աբովյանի կերպարը՝ որպես
մարտնչող նահատակ, հերոս, որն իր գիտելիքների պաշարով և աշխարհընկալմամբ շատ բարձր էր իր միջավայրից:
Խաչատուր Աբովյանի կերպարին անդրադարձել է նաև մեծն Չարենցն իր «Դեպի լյառը Մասիս» պոեմով: Չարենցն իր տաղանդի հզոր
ուժով կարողացել է ցույց տալ անմահ լուսավորչի հայրենասիրական
վսեմ ձգտումները: Խ. Աբովյանի կենսագրության մեջ Չարենցը նույնու1
2

Խաչատուր Աբովյան, Երկեր, «Սովետական գրող» հրատ., Ե., 1984, էջ 119:
Ավ. Իսահակյան, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հ. 5, «Սովետական գրող»

հրատ., Ե., 1947, էջ 178:
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թյուն է տեսնում հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրի հետ: Ինչպես
չարենցագետ Գարեգին Հովսեփյանն է գրում. «Չարենցի պատմագրական
կոնցեպցիան պատահական դատողությունների ու տպավորությունների
հիման վրա չի հյուսվում, այլ հետևանք է այն բանի, որ այդ տարիներին,
երբ հայրենասիրություն բառն անգամ դժվար էր գործածել, Չարենցը բազմակողմանիորեն էր ընկալում Աբովյանի գրական վաստակը և՛ իբրև
անցյալի, և՛ իբրև ապագայի հանճարեղ խորհուրդ: Դրվատանքի արժանի
է այն, որ թե՛ Չարենցը, թե՛ Բակունցը միաժամանակ բացահայտեցին
Աբովյանի պատմական սխրագործության մեծագույն իմաստը» 3:
Ինչպես տեսնում ենք, արձակագիր Սուրեն Այվազյանն իրենից առաջ
ունեցել է մեծ լուսավորչի կերպարի ստեղծման նշանակալից փորձեր:
Հայ գրողներն Աբովյանի կերպարն ստեղծելիս առաջին հերթին նկատի են ունեցել հենց Աբովյանի բնութագրումը և՛ իր վեպի, և՛ իր անձի մասին: «Վերք Հայաստանի» վեպը գրողն ինքն է բնութագրում՝ «Ողբ հայրենասիրի»:
Ս. Այվազյանի «Առավոտ լուսո» պատմավեպն իր «Ճակատագիրն
հայոց» երկի տրամաբանական շարունակությունն է: Պատմական ժամանակաշրջանը 19-րդ դարի առաջին տասնամյակների քաղաքական, սոցիալական, ազգային-ազատագրական պայքարի բարդ հարաբերություններն են, որոնք ծավալվում են անդրկովկասյան ժողովուրդների միջև: Այվազյանը, ինչպես առաջին վեպում, այստեղ ևս արծարծում է հայ ժողովրդի ինքնության ձեռքբերման հիմնախնդիրը՝ վերջինիս լուծումը
կրկին կապելով Ռուսաստանի հետ, այս անգամ իր գաղափարական
ուղղվածությունն արտահայտելով Իսրայել Օրու հետքերով քայլող Խ.
Աբովյանի կերպարով:
Ուսումնասիրելով «Առավոտ լուսո» պատմավեպը՝ եկել ենք այն եզրակացության, որ անվանի արձակագիրը գլխավոր կերպարի ստեղծմանը հետևում է սյուժեի սկզբից մինչև վերջ՝ ուշադրության կենտրոնում
պահելով նրա հայրենասիրությունը:
Սյուժետային զարգացումն ընթանում է Էջմիածնի Մայր տաճարի
դպիր Աբովյան Խաչատուրի կյանքի նկարագրությունից մինչև մեծ լուսավորիչ-դեմոկրատ, ազատագրական պայքարի ջատագով հերոսի գործունեության դրվագներն ու նրա խորհրդավոր անհետացումը: Ինչպես գրականագետ Սևակ Արզումանյանն է նկատել, ««Առավոտ լուսո» ստեղծագործությունը չի դառնում լոկ կենսապատում, այլ այն պատմակենսագ3

Գ. Հովսեփյան, Չարենցի պոեզիան, «Հայաստան» հրատ., Ե., 1969, էջ 296:
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րական վեպի շրջանակներից շատ լայն մի երկ է» 4:
Վեպում նկարագրվում է Աբովենց մեծատոհմ տնից ծնված Խաչատուրի՝ Ավետիքի և Թագուհու դպիր որդու կյանքն ու գործը: Այո, նա
դպիր էր, բայց հոգևորականի աստիճաններով բարձրանալու ցանկություն չուներ, որովհետև ժամանակը պահանջում էր նրանից լինել «ռազմի
մարտիկ» և ոչ՝ հավատի, որովհետև նա ծնված չէր վանական լինելու համար, այլ «տեսանելի ու շոշափելի գործերի համար»: Էջմիածնի վանքում
արդեն նկատել էին Աբովյանի այս վարքագիծը և իրենց դժգոհությունն
էին հայտնել Եզնիկ եպիսկոպոսին: Նա փորձում էր աստվածավախությամբ ետ պահել Աբովյանին այդ մտորումներից, որոնք գնալով առարկայանում էին: Սակայն հայ ժողովրդի համար ճակատագրական այդ
պահին Աբովյանը գերադասելի էր համարում զենքը և ոչ թե սքեմը՝ ավելացնելով, որ «երբ քեզ պիտի սպանեն, դու չպետք է չոքես ու աղոթք անես,
այլ զենք բարձրացնելով դիմադիր լինես: Դե՛, որովհետև իմ հոգևոր
կոչումն դա թույլ չի տալիս, ի՞նչ արած, կաղոթեմ և իմ բոլոր չաղոթած
օրերիս համար ևս, միայն թե ռուսները նորից ետ չդառնան» 5:
Աբովյանի այս խոսքերից ակնհայտ են դառնում մի քանի կարևորագույն երևույթներ: Նախ, որ Աբովյանի աշխարհիկ հասունացումը կատարվում է քայլ առ քայլ, և պատմավեպի սկզբում, իհարկե, հաղթանակողը հոգևորականի իր կոչումը պետք է լիներ, որովհետև «այն աստվածը,
որ իրենք են ստեղծել, թույլ չի տալիս խաչի հետ զենք կրել»: Եվ նա, չդառնալով Երևանի բերդի գրավման անմիջական մասնակիցը, որպես ականատես կանգնել էր «Զանգվի աջ եզրին, մի դերբուկ տեղ, ուր քարն ու մամուռը խառնվել էին իրար: Կանգնել էր դերբուկի ամենաբարձր տեղը,
լայն թեզանիքներով ձեռքերը ծալած կրծքին, մազերը քամուն տված և նայում էր, թե ինչպես է տնքում հայոց աշխարհի սիրտը բազմադարյան վերքի ցավից» 6: Գրականագետ Հ. Գրիգորյանը, միանգամայն ճիշտ գնահատելով Այվազյանի կողմից ներկայացված այս գրական հնարանքը, գրում
է. «Ակսել Բակունցի նման Ս. Այվազյանն իր առջև նպատակ է դրել ցույց
տալ հասարակական այն կոնկրետ միջավայրը, ուր ձևավորվում են
Աբովյանի՝ մարդու և գործչի գծերը: Այվազյանը, սակայն, այդ ամենի համար գտնում է նոր գծեր, օգտագործում է նոր հնարանքներ, ստեղծում նոր
կերպարներ նրանց մեջ դնելով, խտացնելով այն ամենը, ինչը բնորոշ ու
4

Ս. Արզումանյան, Սովետահայ վեպ, «Սովետական գրող» հրատ., Եր., 1986,

էջ 211:
5
6

Ս. Այվազյան, Առավոտ լուսո, «Սովետական գրող» հրատ., Եր., 1976, էջ 5:
Նույն տեղում, էջ 38:
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էական է տվյալ ժամանակաշրջանի ու միջավայրի համար: Ընթերցողը,
այդպիսով, շոշափելիության չափ ականատես է դառնում գլխավոր հերոսի՝ Խաչատուր Աբովյանի հոգևոր զարգացմանը, նրա հասունացմանը» 7:
Վեպում ակնհայտորեն նկատում ենք Խ. Աբովյանի ռուսական կողմնորոշումը: Բազմիցս խոսելով հայրենիքի փրկության մասին՝ այն կապում է Ռուսաստանի հետ: Եվ բնական է, որ այդքան ոգևորված էր ռուսական զորքերի հաջողությամբ: Դեռևս այն ժամանակ, երբ ռուսական
մահաբեր սվինների լույսով կենսանում էր հեռու Սարդարապատը, դպիրը տեսնում էր Երևանի բերդը՝ խաղաղության կարոտ, խավարի մեջ իր
լուսաբացը փնտրող, հիշում նախնիների պատգամը՝ ավելացնելով
իրենը. «Ռուսաստանի հետ մեր բախտը կապելով երազում ենք ունենալ
մեր պետությունը, որովհետև հայը եթե պետություն չունի՝ իր երկրի ներսում կրկնակի ստրուկ է, իր երկրից դուրս՝ բազմապատիկ ստրուկ» 8:
Ավելորդ չենք համարում բերել գրականագետ Ս. Արզումանյանի դիտարկումը. «Սուրեն Այվազյանը հետևողականորեն ընդգծել է ժողովրդի ճակատագրի նկատմամբ անհանգիստ և նվիրյալ մի բնավորություն, որը
տառապագին որոնումներից հետո փրկության ճանապարհը կապում է
Ռուսաստանի հետ» 9: Այդ սքեմավոր պատանու արտաքինի մեջ
թաքնված էր մի խորունկ անհանգստություն, որը ծնվել էր հայրենիքի
նկատմամբ ունեցած սիրուց: Դա մտքի երկփեղկվածության արդյունք էր
նաև: Այս հայացքը մի կողմից աշխարհիկ կյանքից պարսպապատերով
կտրված վանքում լինելու արտահայտություն էր, մյուս կողմից՝ աշխարհիկ կյանքից եկող հոգսերի արձագանք: Պատահական չէ, որ վեպի հերոսներից մեկը՝ Գրիբոյեդովը, նկատում է. «Այս պատանին ծնվել է հայոց
դարավոր տառապանքից» 10: Միևնույն ժամանակ նկատենք, որ Աբովյանի
համար ընկալելի էր «երկու Ռուսաստան» հասկացությունը: Նա ըմբոստանում էր ցարիզմի դեմ, բայց ամբողջ ոգով սիրում էր այն ռուս ժողովրդին, որը կռիլովներ ու լոմոնոսովներ է ծնել:
Աբովյանի համար փրկություն էր Դորպատի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրիդրիխ Պարրոտը: «Բիբլիական հրաշքի» հետքերով նա հասավ
Հայաստան: Իրեն ուղեկից ունենալով Աբովյանին՝ հաղթահարեց Մասիսի
Հ. Գրիգորյան, Սուրեն Այվազյան, «Հայաստան» («Գրական հայրենիք»), Եր.,
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գագաթը և Աբովյանի համար դարձավ արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցվելու միակ հնարավորությունը: Պարրոտի միջամտությամբ Աբովյանը, աչքի առաջ ունենալով իր առաքելությունը, մեկնում է Դորպատ՝
ուսումնառության: Ս. Այվազյանն առանձնակի խնամքով է նկարագրել
գլխավոր հերոսի դորպատյան տարիները: Ամբողջ օրը Աբովյանն իրեն
նվիրում էր նոր գիտելիքներ ձեռք բերելուն, մեծ հափշտակությամբ ընթերցում էր արտասահմանյան գրականություն՝ միաժամանակ սովորելով այդ լեզուները: Աբովյանի առաջ փռված էր ամբողջ եվրոպական
առաջավոր մշակույթը՝ ի դեմս արվեստաբան ու նկարիչ Աուգուստ Մարիսա Հագենի, պրոֆեսորներ Պարրոտի և Դավիդ Ֆրիդլենդերի, բժիշկ և
բանահավաք Ֆելդմանի և այլոց: Գրական հավաքների ժամանակ Աբովյանն իր կեցվածքով ու իմացությամբ կարողանում էր ըստ արժանվույն
ներկայացնել հայ ժողովրդին, նրա պատմությունը:
Ս. Այվազյանը համոզիչ պատկերներով ցույց է տալիս, թե ինչպես
Խաչատուր Աբովյանը, զինված առաջավոր ու հիմնավոր գիտելիքներով,
հայրենիք է վերադառնում՝ նվիրվելու իր ժողովրդին լուսավորելու գործին, կյանքը կռվով առաջ շարժելու, կռիվ, որն ուղղված էր խավարամոլության և տգիտության դեմ: Ինչպես Աբովյանն ինքն է որակում. «Կռիվ
լուսավորության, հառաջադիմության համար և ինքնապաշտպանության» 11:
Աբովյանի ազատասիրությունը սերտորեն կապված էր հայրենասիրության հետ: Եղբորը՝ Վիրապին, Աբովյանն ասում է. «Հայրենիքն այդպիսի բան է, Վիրապ, ուր էլ գնում ես, նրա ճանապարհներով ես գնում,
ինչ էլ տեսնում ես, նրա աչքերով ես տեսնում, ինչի մասին էլ խոսում ես՝
նրա լեզվով ես խոսում, նրա մասին ես խոսում: Հիմա մենք մի կտոր
փրկված հայրենիք ունենք և մարդ ուզում է քայլել նրա բոլոր ճանապարհներով, սարերով, ձորերով և նրա ազատությունն զգալ անգամ քարերի,
հողի, բույսերի մեջ: Զգալ և մի անգամ շնչել ազատ հայրենիք ունեցող
մարդու խոր շնչով» 12: Բայց Աբովյանին հիասթափություն էր սպասվում
Հայաստանում, որովհետև նրա նախանշած ծրագրերը բավականին ուժեղ
հարված կարող էին լինել ժամանակի անդրկովկասյան հասարակարգի
համար: Եվ այդ ամենը նրան երբեմն հասցնում էր հուսահատության, և
նա ցավով խոստովանում էր. «Իմ ուժերը սպառվում են, տեսնում եմ հայրենիքի տարաբախտ վիճակը և հնար ու միջոց չունեմ որևէ բանով նրան

11
12

Նույն տեղում, էջ114:
Նույն տեղում, էջ 414:
229

օգնելու, որ իմ կյանքի առաջին և վերջին նպատակն է» 13:
Կերպարի ամբողջացման համար Այվազյանն այս ամենին զուգահեռ
ներկայացնում է նաև Աբովյանի անձնական կյանքը: Աբովյանը սիրում
էր… Բայց սերը նրա համար անհասանելի եղավ, որովհետև Դորպատում
սովորելու տարիներին նա միայն իր առաքելության մասին էր մտածում և
չէր կարող պատասխանել Ադելաիդայի սիրուն: Դեռևս վանական լինելու
տարիներին նա իր սրտում ուներ Նազլուին:
Այս դեպքում ևս Աբովյանն ակնհայտորեն նկատում էր երկու աշխարհների բախումը: Ահա դիպուկ օրինակը. աստղադիտարանի բարձունքից Խաչատուրը նայում էր իր երևակայության թևերով կշռաքարի
տարբեր կողմերում դրված երկու կանանց՝ Ադելաիդային և Նազլուին, և
համեմատության զուգահեռներ տանում նրանց միջև: Մեկն ազատ ապրելակերպի, մտածողության տեր անձնավորություն էր, որն իր «հիանալի
դերասանական խաղով» կարող էր հուզել բոլորին, իսկ մյուսը ՝ չարսավի
մեջ պարուրված, ասիական բարքերի կրողն էր: Այլ էին նաև պատկերացումները սիրո, ընտանիքի, ընտանեկան հարաբերությունների մասին:
Եվրոպական նիստուկացն Ադելաիդային թույլ էր տալիս հեշտությամբ
սիրային նոր արկածներ որոնելու, անգամ այն ժամանակ, երբ ինքը նշանված էր, մինչդեռ Նազլուն ամուսնու կողմից կարող էր թրատվել անծանոթին մի թաս ջուր տալու համար, իսկ հասարակությունը միայն կավելացներ. «Տե՛ղն էր»: Աբովյանի համար այլ աշխարհ էր Էմիլյան: Նա իր համբերատարությամբ և անսահման նվիրվածությամբ մշտապես եղել է
Աբովյանի կողքին:
Ամեն ինչի հանգուցալուծումը Ս. Այվազյանը տալիս է Հովհաննես
Կարբեցու հետ ունեցած զրույցի ժամանակ: Աբովյանը հրաժարվում է
հոգևորականի իր կոչումից, սկսվում են աշխարհիկ կյանքի հոգսառատ
օրերը: Այդ ժամանակ Աբովյանն աշխատում էր «Վերք Հայաստանի»
վեպի վրա և արդեն գրել էր մի քանի հատվածներ: Իսկ դա անհանգստացնում էր ցարական կառավարությանը: Պահնորդական վեցերորդ բաժանմունքում գործ է բացվում Աբովյանի դեմ՝ սբ. Աստվածածին եկեղեցում
թագավորին անվստահություն հայտնելու պատճառով: Վիպասանը
պաշտպանում է Միքայել Նալբանդյանի տեսակետը Աբովյանի
խորհրդավոր անհայտացման մասին: Ցարական սատրապները սև ծածկակառքով տանում են Աբովյանին. «Սլացավ կառք-անգղը, փոքրանալով
դարձավ ուրուր, փոքրանալով դարձավ ճուռակ, փոքրանալով դարձավ
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սև մի կետ ու հանգչելով ծնվեց լույս, որ հորիզոնում սև երկիրը բաժանեց
սև երկնքից: Փոշու այն գիծը, որ երկարել էր կառքի ետևից, մնացել ճանապարհի վրա՝ ողողվեց ցայգաբացի շողերով, որը և աստիճանաբար դարձավ արներանգ» 14:
Ինչպես տեսնում ենք, ի դեմս Աբովյանի` Այվազյանը կերտել է հայրենասեր հերոսի կերպար, որը, ազգայինը վեր դասելով անձնականից,
ամեն ինչ անում էր՝ դորպատյան լույսով Հայաստանը ողողելու համար:
Վեպում ներկայացված են նաև հայրենասեր պատմական հայտնի
գործիչներ, որոնք նույնպես աչքի են ընկնում իրենց նվիրումով: Տարագիր
լինելով հանդերձ՝ հայրենիքի կյանքով են ապրում Շահամիր Շահամիրյանը, Մովսես Բաղրամյանը, որոնք մեծ դեր են ունեցել նաև Հայաստան
զենք փոխադրելու գործում:
Պարսկական բանակում է ծառայում հայազգի Հակոբ Հարությունյանը, որը երկար տարիներ հավատարմությամբ կռվել է Աբբաս-Միրզայի
համար: Բայց Օշականի ճակատամարտի ժամանակ նրա արձակած
ռումբերից ոչ մեկն իր նպատակակետին չէր հասել, որովհետև նրա դեմ
թշնամի չկար, պարզապես «իր հայրենակիցների այս արդար կռվում
ինքն իր պարտքն է կատարել» 15:
Վեպում ըստ արժանվույն է ներկայացված նաև Ներսես Աշտարակեցին: Բացի իր հոգևոր կոչմանը հավատարիմ մնալուց՝ նա նաև մասնակցում է Հայաստանի ազատագրմանը: Լինելով ռուսական կողմնորոշում
ունեցողներից մեկը՝ Ներսես Աշտարակեցին ստեղծում է հայ աշխարհազորային գունդը, միացնում ռուսական զորքերին և նետվում մարտի:
Հայ ժողովրդի ճակատագիրը հուզում էր Ռուսաստանի մեծ զավակներին՝ Պուշկինին, Պուշչինին, Բեստուժևին և այլոց: Նրանց մեջ տեսնելով
իսկական նվիրյալների՝ Աբովյանն ասել է. «Իսկական հայրենասերները
նրանք են, ովքեր հարգում են օտարի հայրենասիրությունը» 16:
Հայ և ռուս գործիչներից բացի՝ «Առավոտ լուսո» վեպում հանդես են
գալիս նաև օտարազգի ներկայացուցիչներ՝ վրացիներ, դանիացիներ,
պարսիկներ, էստոնացիներ, գերմանացիներ, որոնցից յուրաքանչյուրն իր
հայրենիքի խտացումն է: Նրանց բոլորին կապում են մարդասիրությունը,
նպատակների միասնությունը և, որ ամենակարևորն է, անսահման հայրենասիրությունը: Այդ կերպարներից ոմանք պատմական դեմքեր են,
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16 Նույն տեղում, էջ 37:
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ոմանք էլ՝ գրողի երևակայության արդյունք: Այս առումով առանձնանում
է հատկապես էստոնացի Կրեյցվալդը: Նա ևս Աբովյանի նման հեռու Դորպատում բոլորին պատմում է էստոնացիների մասին: Եվ ահա հավաքույթի ժամանակ նա ներկաների դատին է հանձնում էստոնական էպոսը:
Բանահավաք Ֆելդմանը, լսելով նրա խոսքը և հիշելով Աբովյանի ներկայացրած հայկական էպոսը, շատ ընդհանրություններ է նկատում երկու
ժողովուրդների միջև: Դա երկու ճնշված ժողովուրդների ազատասիրությունից ծնված ինքնապաշտպանական զենք էր, որն ապացույցն էր այն
բանի, որ «մարդկային իրավունքները ոտնահարված ժողովուրդների
մարդասիրությունը այնպիսի մի ուժ է առաջացնում, որ փոքր լինելով
հանդերձ կարող են գնալ իրենցից շատ մեծերի դեմ և հաղթել» 17:
Ս. Այվազյանի «Առավոտ լուսո» պատմավեպը մնայուն արժեք է հայ
վիպագրության պատմության մեջ:
Եզրակացություն. «Առավոտ լուսո» պատմավեպում շարունակելով
Ակսել Բակունցի և Եղիշե Չարենցի ավանդույթները՝ Ս. Այվազյանն
ստեղծել է Խ․ Աբովյանի կերպարը 19-րդ դարի առաջին կեսի իրադարձությունների համապատկերում։ Հոդվածի գիտական նորույթը Աբովյանի
կերպարի խորքային վերլուծությունն է` նրա հոգեկան ապրումների երկփեղկված ենթաշերտերի բացահայտումը: Ս․ Այվազյանի պատմավեպն
ունի արդիական մեծ արժեք, քանի որ Աբովյանի գրական կերպարը հիշեցնում է նոր սերունդներին, որ հարատևելու մեր ճանապարհին անհրաժեշտ է հեռանկարային քաղաքականությամբ արարել բարձրարժեք
մշակույթ:

17
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Идея патриотизма в историческом романе
Сурена Айвазяна «Утро осиянное»
Анаит Айрапетян
Резюме

Ключевые слова: Хачатур Абовян, Сурен Айвазян, исторический
роман, жизнь, искусство, художественное изображение, образ, патриотизм,
современность
В данной статье рассматривается исторический роман известного
писателя Сурена Айвазяна, который называется «Утро осиянное». В этом
романе описываются политические, исторические события, которые
произошли в Армении в первом десятилетии 19-го века. В статье упоминаются известные авторы, которые создали художественный образ великого просветителя до С. Айвазяна. Основная цель в обсуждаемом романе
является патриотическая идея, которая описывается в переделах художественного образа Хачатура Абовяна.

The Ideology of Patriotism
in Suren Ayvazyan’s “Morning Light” Historical Novel
Anahit Hayrapetyan
Summary

Key words: Khachatur Abovyan, Suren Ayvazyan, historical novel, life,
art, artistic image, character, patriotic, modernity
In this article it is discussed the historical novel “Morning Light” by
famous writer Suren Ayvazyan. The event described in this novel refers to the
political, historical events that took place in Armenia in the first decades of the
nineteenth century. Here are mentioned the names of well-known authors who
made the artistic image of the great educator before Suren Ayvazyan. The main
point of the article is the patriotic idea which is described according to the
image of Khachatur Abovyan.
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ՄԱՐԻՆԱ ՑՎԵՏԱԵՎԱՅԻ ՊՈԵԶԻԱՅԻ ՀԱՅԵՐԵՆ
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ
Ռուզան Հովասափյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ բանաստեղծություն, թարգմանություն, չափածո,
քառատող, հանգավորում, հանգ, տաղաչափական, ենթատեքստ, լեզվամտածողություն, ժողովրդախոսակցական, կանոնական
Մարինա Ցվետաևայի պոեզիայից հայերեն թարգմանությունները,
որքան էլ տարօրինակ է, սակավ են 1: Ընթերցողի սեղանին ընդամենը
թարգմանական փոքրածավալ ժողովածու է 2 և թարգմանական մի գիրք
(Աննա Ախմատովայի հետ), որոնք առնվազն ընդգրկման առումով հազիվ
թե պատշաճ են այնպիսի տաղանդավոր բանաստեղծուհու համար, ինչպիսին Ցվետաևան է:
Այս պարադոքսային իրավիճակն արձանագրված է հայ գրականագիտության մեջ ևս, ինչը թարգմանության տեսաբաններն ու իրենք՝
թարգմանիչները, փորձել են հիմնավորել բանաստեղծուհու լեզվամտածողությամբ, ոճի այնպիսի յուրօրինակությամբ, որը չի տրվում կամ
առնվազն դյուրին չի տրվում որևէ այլ լեզվով թարգմանության 3: Նկատենք, որ Ցվետաևայի բնագիրը նույնպես երբեմնակի խախտում է ռուսաց
լեզվի կանոնականությունը թե՛ բառապաշարի, թե՛ քերականության
առումով, և ոչ ստանդարտ մտածողությամբ հեղինակը երբեմն խրթին ու
անմեկնելի է նաև բնագրով:
Այն իրողությունը, որ Ցվետաևայի բանաստեղծական ժառանգության չնչին մասն է հասու հայերեն ընթերցողին, ինչպես նաև այն, որ այս
հեղինակի ստեղծագործությունների թարգմանությունը անխուսափելիորեն կապված է ինչպես օբյեկտիվ, այդպես էլ սուբյեկտիվ դժվարությունՄ. Ցվետաևայի պոեզիայից հայերեն թարգմանություններ կատարել են
Գևորգ Էմինը, Սիլվա Կապուտիկյանը, Անահիտ Պարսամյանը, Հրաչյա Սարուխանը, Վահե Հովակիմյանը, Համլետ Կարճիկյանը, Վահագն Աթաբեկյանը,
Հրաչյա Բեյլերյանը, Կարինե Աշուղյանը, ուրիշներ:
2 Մարինա Ցվետաևա, Քեզ, հարյուր տարի հետո, Երևան, 1983, «Սովետական
գրող»:
3 Տե՛ս Գայանե Մալումյան, Թարգմանություն. տեսություն և գործընթաց, Վանաձոր, 2010, էջ 123-124:
1
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ների հետ՝ պայմանավորված հեղինակի ինքնատիպությամբ, սույն աշխատանքը դարձնում է նշանակալից՝ միաժամանակ վկայելով նրա արդիականության մասին:
Մեր նպատակն է բացահայտել Մարինա Ցվետաևայի պոեզիայի հայերեն թարգմանության որոշ առանձնահատկություններ՝ խնդիր ունենալով դրանք ներկայացնել փաստական մեկնաբանություններով:
Աշխատանքի գիտական նորույթը ռուս բանաստեղծուհու ստեղծագործությունների թարգմանության մի քանի հարցերի նորովի մոտեցման
անհրաժեշտությունը հիմնավորելու մեջ է: Ինչպես Ցվետաևայի պոետիկան է խիստ անհատական և յուրօրինակ, նույն ձևով և հնարավորինս համարժեքորեն ոճային փոփոխությունների պետք է «պատրաստ» լինի նրա
բանաստեղծության թարգմանությունը: Ակնհայտ է, որ բառացի, տողացի
թարգմանություններում Ցվետաևայի բանաստեղծությունը գրեթե մեռնում
է. ակնհայտ է նաև, որ Ցվետաևայի բանաստեղծությունը մերժում է շինծուությունը, եթե նույնիսկ ի սեր հնչեղ հանգի հեղինակը լեզվական մեղանչումներ է թույլ տվել: Հախուռն և կրակոտ խառնվածքով բանաստեղծը մեր
առջև ողջ բնականությամբ հառնում է միայն այն ժամանակ, երբ իր տարերքի մեջ է, տարերք, որ փշրում է սովորական պատկերացումները սիրո
մասին, կարոտի մասին, տառապանքի մասին, հավերժության մասին:
Թարգմանության տեսության մեջ ընդունված թարգմանական համարժեքության երկու կողմնորոշումներից՝ ձևական և դինամիկ, Ցվետաևայի ոճին, մեր կարծիքով, առավել հարիր է վերջինը, թեև չի բացառվում նաև երկրորդի միաժամանակյա ներկայությունը 4:
Բավական երկար ժամանակ զբաղված լինելով Մ. Ցվետաևայի բանաստեղծությունների հայերեն թարգմանությամբ և նպատակ ունենալով
ապագայում հայ ընթերցողին ներկայացնելու համեմատաբար լիակատար Ցվետաևա՝ մենք, բնականաբար, բախվել ենք դժվարին թարգմանական խնդիրների:
Արդ կփորձենք Ցվետաևայի մի քանի բանաստեղծությունների հայերեն թարգմանությունների օրինակով վերհանել թարգմանական որոշ
հարցեր՝ հիմնականում օգտվելով բաղդատման, համադրման և մեկնաբանական մեթոդներից:
4 Տե՛ս Юджин А. Найда, К науке переводить, Лингвистические аспекты
перевода, Е., Лингва, 2007, с. 9.
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Գևորգ Էմինը Ցվետաևայից տասնյակից ավելի բանաստեղծություններ է թարգմանել. նա Ցվետաևայի ստեղծագործությունների լավագույն
թարգմանիչներից մեկն է:
Էմինը բավականին հաջող է թարգմանել Ցվետաևայի «Никто ничего
не отнял» սկսվածքով բանաստեղծությունը. փոխանցված է ոգին, հանգերը ընդհանուր առմամբ գեղեցիկ են: Բացառություն է կազմում, թերևս,
առաջին քառատողը (Никто ничего не отнял! // Мне сладостно, что мы
врозь. // Целую Вас - через сотни // Разъединяющих верст.), որի մասնավորապես երկրորդ տողը թարգմանվել է՝ Ես գոհ եմ, որ մենք անջատված
ենք, ջոկ: Այս խիստ խոսակցական ոճի բառը՝ ջոկ, թարգմանության մեջ
հայտնվել է հանգի խնդիր լուծելու նպատակով՝ Այս հարյուրավոր
վերստերի միջով, մինչդեռ տարակուսելի է հանուն հանգի բանաստեղծության տողի այսօրինակ հասարակացումը: Տողն ավելի է հասարակացնում բնագրի мне сладостно արտահայտությունը ես գոհ եմ թարգմանելը.
խոսքը գոհ լինելու մասին չէ (գոհը իմացական վերաբերմունք արտահայտող բառ է), այլ քաղցր՝ հաճելի լինելու (որ զգացական վերաբերմունք
արտահայտող բառ է): Արդարացված չէ նաև Никто ничего не отнял նախադասության հաստատական բայը ենթադրական իմաստով թարգմանելը՝ Ոչ ոք, ոչ մի բան խլել չի կարող, // Ես գոհ եմ, որ մենք անջատված

ենք, ջոկ. // Համբուրում եմ Ձեզ ինձնից բաժանող // Այս հարյուրավոր
վերստերի միջով...:
Բացի այս՝ կարծում ենք, որ այս քառատողը ռուսերեն ու հայերեն
լեզվամտածողությունների տարբերության հետաքրքիր նմուշ է նաև:
Թվում է՝ բնագրի Целую Вас - через сотни Разъединяющих верст տողերը
հենց բառացի էլ պիտի թարգմանել, ինչպես արել է Էմինը՝ Համբուրում եմ
Ձեզ ինձնից բաժանող Այս հարյուրավոր վերստերի միջով: Ռուսերենում
հարյուրավոր վերստերի միջով համբուրելու փոխաբերությունը հնչում է,
մինչդեռ հայերենի լեզվամտածողությունը մերժում է բառացի թարգմանությունը. չի կարելի ասել՝ համբուրել… միջով, իսկ ահա համբուրել…
հեռվից-ը հայեցի է և սովորական: (Մեր թարգմանությամբ քառատողը
հնչում է՝ Ոչի՛նչ, ո՛չ մի բան չի խլել ոչ ոք, // Եվ որ բաժան ենք` հաճելի է

ինձ։ //Համբուրում եմ Ձեզ - մեզ բաժան պահող // Այս հարյուրավոր սառը
վերստերից»):
Գաղտնիք չէ, որ ցանկացած չափածո թարգմանության ժամանակ,
մանավանդ եթե գործ ունենք դասական տաղաչափությամբ գրված ստեղ236

ծագործությունների հետ, թարգմանիչը հանուն հանգի կարող է նույնիսկ
լեզվական մեղանչումներ թույլ տալ, ինչը, սակայն, հազվադեպ է լինում
արդարացված: «Вчера ещё в глаза глядел» սկսվածքով բանաստեղծության
առաջին քառատողի ավարտը` Все жаворонки нынче вороны, Գ. Էմինը
թարգմանել է՝ Արտույտներն այսօր ագռավ են դառել: Նկատենք, որ
դառել բառ բնագիրը չունի, թարգմանիչն այն հավելել է հանգի խնդիր լուծելու նպատակով: Կարծում ենք՝ տվյալ հավելումը շատ ավելի ընդունելի
կլիներ, եթե ժողովրդախոսակցական ոճի դառել բառի փոխարեն թարգմանիչն օգտագործեր դարձել կանոնական ձևը: Բայց քանի որ հաջորդիվ
հանգավորվող տողի հառել հանգաբառն ուղղակի ստիպել է թարգմանչին
հակվել դեպի բառի ոչ կանոնական ձևը, նա նախապատվությունը տվել է
վերջինիս: Անշուշտ, լեզվական մեղանչումն այնքան էլ մեծ չէ և նույնիսկ
աննկատելի է, սակայն դրա փոխարեն ընթերցողի համար նկատելի է
դառնում թարգմանչի ջանքը՝ թեկուզ մեղանչումներով հանգաբանական
խնդիր լուծելու: (Նույն բանաստեղծությունը թարգմանել ենք նաև մենք, և
վերոհիշյալ տողը բնագրի հետ նույնական է. Բոլոր արտույտներն ագռավ
են այսօր (այսօր բառը հանգավորվել է անխոս-ի հետ, որը թեև նույնպես
ոչ բնագրային՝ հավելված բառ է, բայց, կարծում ենք, տողին մերվել է բավականաչափ աննկատ՝ շինծուության տպավորություն չթողնելով))։
Նույնը կարելի է ասել այս բանաստեղծության ռեֆրենի մասին՝ Мой
милый, что тебя я сделала. Ռեֆրեն լինելու հանգամանքով պայմանավորված՝ այս տողն իր վրա (իր մեջ) է կրում ամբողջ բանաստեղծության հուզական լարվածությունը, նա է պայմանավորում նախընթաց տողերի
դրամատիկ ընթացքն ու հասունացումը, նրանով են պարբերաբար
պարպվում հուզական մեծ կուտակումները: Էմինի թարգմանությամբ այդ
տողը հնչում է՝ Ասա, սիրելիս, ես քեզ ի՞նչ արի։ Տաղաչափական խնդիր
լուծելով՝ թարգմանիչը նաև շատ գեղեցիկ գյուտ է արել՝ հավելելով ասա
բառը, ինչը կարծես բնագրի ենթատեքստից է բխում: Սակայն պետք է
որոշակի վերապահությամբ ընդունել ժողովրդախոսակցական ոճի արի
բառը. այն դարձյալ հասարակացնում է տողը: (Մեր թարգմանությամբ՝
Սիրելիս, ախր, քեզ ինչ արեցի: Ինչպես նկատելի է, մենք նույնպես զերծ
չենք մնացել բառահավելումից, բայց կարծում ենք, որ ախր-ի հավելմամբ
շատ ավելի է խորանում բանաստեղծության ներքին դրամատիզմը)։
Գ. Էմինը թարգմանել է նաև «Вчера ещё в глаза глядел» տողով
սկսվող բանաստեղծությունը: Նկատենք, որ կատարման արվեստի տե237

սանկյունից դա բարձրակարգ մի ստեղծագործություն է, որտեղ ոչ միայն
տողավարտի, այլև ներքին հանգերը, առձայնույթներն ու բաղաձայնույթները հայտնվում են ամենաանսպասելի տեղերում՝ ամենաանսպասելի
ձևերով: Ընթերցողը զուտ ենթագիտակցական մակարդակում է զգում,
օրինակ, հետևյալ տողում միաժամանակ թե՛ բաղաձայնույթի, թե՛ առձայնույթի գոյությունը՝ Отцеловал – колесовать. այդ երկու բառերի ձայնավորական միևնույն հաջորդական կազմությունը՝ օ-ե-օ-ա, տողը դարձնում է
զարմանալի դինամիկ, ավելին՝ հանգի տպավորություն է թողնում: Բնականաբար, թարգմանության մեջ հազիվ թե հնարավոր է հասնել բնագրի
այսօրինակ գեղեցկությանը, սակայն Գ. Էմինը գնացել է ավելի հեշտ ճանապարհով. նա ընդհանրապես խուսափել է колесовать բառի թարգմանությունից՝ Համբուրե՜ց, գնաց գիրկը ուրիշի, // Գնաց ուրիշին համբուրի,–
կասեն 5։ (Մենք փորձել ենք այլ կերպ թարգմանել՝ պահպանելով
բնագրում առկա պատժի հասկացությունը՝ Համբույրը մերժեց` ենթարկել
պատժի` // Այլոց համբուրել,– կպատասխանեն։ Ճիշտ է, անվաջարդել-ը
մեր թարգմանության մեջ նույնպես չի օգտագործվել (բառը երկար է, և
տողն ընկնում է ռիթմից), սակայն կարծում ենք՝ պատիժ բառը
փոխանցում է հեղինակի ասելիքը):
Մի քանի խոսք «Идёшь, на меня похожий» քերթվածքի մասին՝
Անահիտ Պարսամյանի թարգմանությամբ։ Նախ նշենք, որ Ա. Պարսամյանը Ցվետաևայից ամենաշատ գործեր թարգմանած թարգմանիչն է: Քանակական այդ գերազանցությունը նա, ցավոք, չի զուգորդում որակականի հետ: Ա. Պարսամյանի թարգմանությամբ Ցվետաևան հաճախ հնչում է
չափազանց սովորական, անկիրք, մինչդեռ «Թարգմանչի խնդիրն իր լեզվով բնագրի մոգականությանը հասնելն է, երբ մեկի հոգեբխմունքը արտազեղվում է մյուսի մեջ» 6: Ա. Պարսամյանն իր թարգմանություններում
հաճախ կորցնում է ոչ միայն բնագրի ցվետաևական մոգականությունը,
այլև նույնիսկ հայերեն փոխադրելու ստուգությունը և հայերենի կանոնականությունը: Սա ևս նկատված է հայ գրականագիտության մեջ. «Համա«…колесовать-ը (անվաջարդել) մահապատժի ձև է, որը Ցվետաևան համեմատում է ուրիշին համբուրող սիրածի մասին լուրն իմանալու ապրումի հետ։ Ցավոք, թարգմանության մեջ մահապատժին վերաբերող նույնիսկ մոտավոր
ակնարկ էլ չկա, սովորական լավ թարգմանված տողեր են» (Գայանե Մալումյան,
նշվ. աշխ., էջ 161):
6 Հակոբ Մովսես, Գրառումներ 2, Երևան, 2017, էջ 305:
5
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դրենք թարգմանության մեջ դիտարկված լեզվական, իմաստային, քերականական թերությունները, որոնք ստորև բերված օրինակներում ընդգծված են. Идёшь, на меня похожий, // Глаза устремляя вниз. // Я их

опускала - тоже! // Прохожий, остановись! Անցնում ես ինձ նման այնպես,
Աչքերդ վար խոնարհած, Ես նրանք հակել եմ նույնպես, Անցորդ, կանգ
առ մի ակնթարթ... 7։ (Մեր թարգմանությամբ` Գնում ես ահա, որ ինձ ես
նման, // Կախած հայացքդ թախծոտ. // Ես էլ եմ այդպես խոնարհել նրան.
// Կա՛նգ առ, օ, կա՛նգ առ, անցո՛րդ)։
Ա. Պարսամյանի թարգմանությունները Ցվետաևայի բնագրից հաճախ հեռանում են նաև տաղաչափական առումով: «Что другим не нужно
– несите мне» սկսվածքով բանաստեղծությունը հանգավորված է 1/2, 3/4
սկզբունքով, Ա. Պարսամյանը կամայականորեն փոխել է՝ 1/3, 2/4։
Մեկ այլ բանաստեղծության մեջ («Я тебя отвоюю у всех земель, у всех
времён») թարգմանության մեջ կան տողեր, որոնք ասելիքն իմաստավորող շատ կարևոր պատկերներից զուրկ են։ Ստորև բերում ենք երկու տող
բնագրից և Պարսամյանի թարգմանությունից՝ Я ключи закину и псов

прогоню с крыльца – // Оттого что в земной ночи я вернее пса.
Բանալիները նետած` շներին կարձակեմ ազատ, // Նրա համար, որ
հավատարիմ եմ քեզ նրանցից շատ։ Այստեղ в земной ночи – երկրային
գիշեր պատկերի կամ գոնե գիշերի հիշատակումը շատ կարևոր է, քանի
որ այդ բառով ընդգծվում է կանացի հավատարմությունը (մութը
դավաճանությանը նպաստող պայման է)։ Մեր թարգմանությամբ՝
Բանալիները նետած` կքշեմ շներին շեմից – // Նրա համար, որ
հավատարիմ եմ գիշերը շնից։ Իսկ ահա Но пока тебе не скрещу на груди
персты տողը (տողացի` Բայց առայժմ քեզ չեմ խաչի ճակատագրի
կրծքին) Պարսամյանը թարգմանել է` Եվ քանի դեռ չեմ խաչել ձեռքերդ
կրծքիդ վրա. իմաստային շեղումն ակնհայտ է:
Հարկ ենք համարում անդրադառնալ «Նարցիս» հանդեսում տպագրված՝ Ցվետաևայի «Никто ничего не отнял» սկսվածքով բանաստեղծությանը՝ Վահագն Աթաբեկյանի թարգմանությամբ: И знаю, ваш дар-

неравен, // Мой голос впервые – тих. // Что вам, молодой Державин, // Мой
невоспитательный стих քառատողը Աթաբեկյանի թարգմանությամբ
հնչում է` Շնորհս ձեզ անարժան է։ // Ու բեկվում է ձայնս մեկից։ // Ձեզ
7

Գայանե Մալումյան, նշվ. աշխ., էջ 125:
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ի~նչ, ջահել իմ Դերժավին, // Իմ երգերը խեղճ ու անկիրթ։ Անհարկի
ազատ այս թարգմանությունը փոխադրության տպավորություն է
թողնում` իմաստային շեղումներով: Բանաստեղծության И знаю ваш дар
– неравен (բառացի՝ Եվ գիտեմ՝ ձեր շնորհը հավասարը չունի) տողը
Աթաբեկյանի թարգմանությամբ հնչում է` Շնորհս ձեզ անարժան է։
Դերժավին բառի հետ հանգավորելու համար թարգմանիչը երկու բանաստեղծների շնորհների համեմատություն է հորինել՝ անարժան է, սակայն
ակնհայտ է, որ հանուն հանգի իմաստային այս զոհաբերությունը թարգմանության «աստվածը» հազիվ թե ընդունի: Իհարկե, անխուսափելի է, և
թարգմանիչը կարող է բնագրից նաև հեռանալ, մանավանդ երբ անհրաժեշտ է տաղաչափական խնդիր լուծել, բայց այդ հեռացումը բնագիրն
ինքը նախ պիտի արտոնի։ Եթե Ցվետաևան ասում է անկիրթ ստիխ (երգ),
պետք չէ դեռ մի բան էլ խեղճացնել այն: Ընդհակառակը՝ անկիրթը ենթատեքստում հանդուգն ու վայրիվերո է նշանակում, ուրեմն էլ ի՛նչ խեղճ:
(Մեր թարգմանությամբ` Ձեր ձիրքը - չունի հավասար իրեն. // Իմ ձայնը –
լուռ է առաջին անգամ. // Օ, Ձեր ինչին են, Դերժավին ջահել, // Իմ երգերը,
որ անկիրթ են այնքան)։
Վ. Աթաբեկյանը Ցվետաևայի «Быть нежной, бешеной и шумной» բանաստեղծության առաջին երկու քառատողերը, չգիտես ինչու, չի թարգմանել, իսկ թարգմանածները, մեղմ ասած, հաջողված չեն: Как
перепрыгивали ноги // Через плетень տողերը թարգմանվել են՝
Ցանկապատն էին ոտքերս թեթև // Ճախրանքով հատում: Ոտքերը
ճախրո՞ւմ են: Եթե նույնիսկ ճախրում են, ապա ինչպե՞ս են հատում. չէ՞
որ հատելը կտրուկ գործողություն է ենթադրում՝ ճախրանքին, այն էլ
թեթև, լրիվ հակառակ: Կամ` Браслет из бирюзы старинной- // На
стебельке // На этой узкой, этой длинной // Моей руке քառատողը Աթաբեկյանը թարգմանում է՝ Ապարանջանը` հինավուրց փիրուզ, // Ցողունը
պրկած // Այս նեղլիկ- երկար, նիհարիկ – երկար // Բազուկը գրկած։ Նախ՝
հանգավորումը թերի է. 2-րդ և 4-րդ տողերը թարգմանության մեջ հանգավորված չեն: Հինավուրց բառը իմաստային առումով փիրուզի ածականը չի կարող լինել. շփոթված է բառի գործածության տիրույթը: Բացի այս՝
հազիվ թե ճիշտ է рука-ն բազուկ թարգմանել, մանավանդ երբ խոսքը կնոջ
մասին է: Այդպես թարգմանելու ամբողջ աննպատակահարմարությունն
ակնհայտ է դառնում հետո, երբ մեջտեղ են գալիս рука-ի ածականները՝
նեղ, երկար: Մի՞թե ճիշտ է բազուկը բնորոշել այդ նվազական ածական240

ներով. դա ձեռքին կարող էր պատշաճել: Իսկ որքան բռնազբոսիկ է հանուն հանգի ոչ բնագրային մի պրկած հորինել, որ մեկ այլ հորինովի բառի
հետ հանգավորվի՝ գրկած: (Մեր թարգմանությամբ` Ցողունի վրա թևնոցը

կապույտ` // Հին ու փիրուզյա, // Այս նեղ ու երկար, այս ճերմակաթույր //
Իմ ձեռքի վրա։ Ճերմակաթույր-ը մեր կողմից հավելում է, սակայն
բնագրային պատկերը դրանից չի խաթարվում, իսկ հանգավորումը տեղն
է ընկնում։
Եզրակացություն. Մարինա Ցվետաևան հայերեն քիչ թարգմանված
բանաստեղծներից է, և դա պայմանավորված է նրա բացառիկ ինքնատիպությամբ ու այլ լեզու դժվար փոխադրելիությամբ: Նրա բանաստեղծությունը թարգմանության համար չի հանդուրժում ո՛չ կիսատ-պռատություն, ո՛չ էլ, առավել ևս, շինծուություն: Սակայն ամենակարևորն ու ամենադժվարը Ցվետաևայի ոճի փոխանցումն է թարգմանող լեզու, ինչը միշտ
չէ, որ հաջողությամբ է տրվում թարգմանիչներին:
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Несколько вопросов армянского перевода
поэзии Марины Цветаевой
Рузан Овасапян
Резюме

Ключевые слова: Марина Цветаева, оригинал, перевод, рифмовка,
стихосложение, стиль, строка, четверостишие
Что касается перевода на другие языки, то М. Цветаева является
одним из самых сложных авторов, и, возможно, этим объясняется тот факт,
что она не полностью переведена на армянский язык. В плане близости к
оригиналу, сохранению цветаевского стиля и духа имеющиеся переводы
имеют ряд недостатков.
В этой статье рассматриваются несколько вопросов армянского
перевода поэзии М. Цветаевой.

A few Questions about the Translation of the Poetry
Written by Marina Tsvetaeva into Armenian
Ruzan Hovasapyan
Summary

Key words: Marina Tsvetaeva, original text, translation, rhyme,
versification, style, line, quatrain
Marina Tsvetaeva is one of the most difficult authors in terms of being
translated into other languages, and this is perhaps the main reason, that her
literary works are not fully translated into Armenian. The available translations
have the disadvantages of being as close as possible to the original text for
preserving the style and spirit of the literary works of Marina Tsvetaeva.
This article deals with several issues of the poet's Armenian translation.

242

ՀԱՅԿԱԶ ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՊԵՐԻ ՄԻ
ՇԱՐՔ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օֆելյա Հովհաննիսյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ կենսագրական վեպ, Ռուբեն Սևակ, Դանիել
Վարուժան, Սիամանթո, Վահան Տերյան, պատմության հենք, արդիական
հարց, մտքի հերոսականություն, նուրբ հոգեբան, իրապաշտական
զննում, լինելիության ու մաքառման գաղափար
Հայկազ Հակոբջանյանը գրականություն մտավ իր երկրի ու հարազատ բնաշխարհի ընդերքից` բերելով անցած ժամանակների ու անցնող սերունդների պատմության ուշագրավ մատյանը, որի մեջ կենդանագրված է հայ ժողովրդի կեցության խորհուրդը: Գրական-ստեղծագործական կյանքի ընթացքում արձակագիրը կերպավորեց այն անպարտ հային, ով կարող է մաքառել ծննդավայրի համար, ով կարող է պայքարել
հանուն արդարության: Իսկ սա արդեն տեսակի հայտնաբերում է` մարդկային ճակատագրերի և այդ ամենի հոգեբանական ու լեզվական արտահայտման հարազատությամբ: Սա ժողովրդի ինքնությունն է` սերված
անցյալից ու պարզված գալիքին: Կարոտի կանչ էր 1990 թվականին լույս
տեսած «Ամանոսի լեռների առասպելը» վիպակը: Գրական փնտրտուքների
ընթացքում շուտով երևան են գալիս «Սպիտակ էդելվեյսներ», «Առկայծ
ճրագ», «Ո˜վ մարդկային արդարություն» խորագրերը կրող կենսագրական
վեպերը` նվիրված արևմտահայ նահատակ բանաստեղծներին` Ռ. Սևակին, Դ. Վարուժանին, Սիամանթոյին: Հ. Հակոբջանյանի կենսագրական
վերջին վեպը` «Եվ կյանքս այնպես դժվարին էր», նվիրված էր Վահան
Տերյանին: Արձակի մեծ ձևերի մեջ նույնքան վարպետ է Հ. Հակոբջանյանը,
որքան մանրաքանդակ դրվագումների: «Ամանոսի լեռների առասպելը»
իրապատում վիպակը 1915-1920թթ. Արևմտյան Հայաստանում ծավալված ողբերգական իրադարձությունների մասին էր: Պատկերագրվում է
Յոզղաթի գավառի Չաթ գյուղի ինքնապաշտպանության և Սամվել Չաուշի քաջարի խմբի աներևակայելի սխրանքը, որ գալիս է լրացնելու հայոց
Մեծ եղեռնի ողբերգական և միևնույն ժամանակ ինքնապաշտպանության
ելած մարտիկների հերոսական գործունեության բաց թողած որոշ էջեր:
Վիպակում արվեստագետի նուրբ դիտողականությամբ և հատու վրձնահարվածներով արտացոլված են հայ ֆիդայիների մարտական գործողությունները Յոզղաթից մինչև Ամանոսի լեռները: Ահա այդ պատմական
«վառելանյութից» Հ. Հակոբջանյանը ստեղծում է այս վիպակի պես մի
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«խարույկ», որտեղ սիրո տաքությունը խառնում է հայրենասիրության
շնչին: Աչքերիդ առջև հառնում է Սամվել Ինջեյանի խումբը` քաջարի կեցվածքով, մարտնչելու աննկուն կամքով: Տողերի արանքից կարծես կենդանանում են այն միջավայրն ու կենցաղը, ուր տեղի են ունենում գործողությունները: Թվում է` հին ծանոթների ես հանդիպել, և դժվար է զսպել
հուզմունքը, խոսում ես նրանց հետ, հարցուփորձ անում և դիտում քո
առջև դրված պատմական հայրենիքի պատկերը, որ որոնել ես երկար ժամանակ և գտել այնպես պատահաբար:
Վիպակն ստեղծվել է մեծ տաղանդով, վարակիչ հայրենասիրությամբ, գեղարվեստական պայծառ ու առինքնող ոճով: Այն ծնվել է տքնաջան աշխատանքով, ինքնամոռաց ուսումնասիրությամբ, համադրումներով ու կռահումներով:
Հ. Հակոբջանյանը նուրբ հոգեբան է` իր փիլիսոփայական ինքնատիպ խորհրդածություններով, և իր լավագույն երկերում այդպիսին է
մնում ինչպես գլխավորի, այնպես էլ մանրուքի մեջ. «Երկրին ուժեղ տղամարդիկ են պետք: Ուժի դեմ հազվադեպ են ուժ գործադրում: Ուժը հարգանք է ներշնչում: Իրավացի է նույնիսկ ուժեղ անիրավը, հզոր անարդարը: Նրան չարախոսում են հեռվից, սակայն հանդիպելիս հարգանքով
գլուխ են խոնարհում: Ո՞վ է երբևէ անտեսել ուժեղին: Նրա հետ հաշվի են
նստում» [2, 121]:
Պատմական թեման Հ. Հակոբջանյանին հետաքրքրել է իր գրականստեղծագործական կյանքի ողջ ընթացքում: Պատմությունը, ամենից
առաջ, հայեցություն է, փիլիսոփայություն: Մաքառումներով լեցուն մեր
անցյալի նկատմամբ պատասխանատվության խոր զգացումը թերևս այն
կարևորագույն հատկանիշն է, որ ամենից ավելի աչքի է ընկնում այս
ստեղծագործության մեջ:
Պատմության իրապաշտական ընկալումը պարտադրում է վերլուծական հայացք նետել նաև անցյալի առօրեական էջերի վրա, որոնք գուցե
ավելի լավ են արտացոլում ժողովրդի հոգեկան կերտվածքը: Եվ եթե հերոսականություն կա պատմական թեմայով գրված նրա երկերում, ապա
այդ մեծ մասամբ մտքի հերոսականություն է, գրչի ու վրձնի հերոսականություն: Հ. Հակոբջանյանը խոսքի վարպետ է, գեղարվեստական երկերում՝ զգաստ հետազոտող:
Արվեստի իսկական հայտնագործություն են Հ. Հակոբջանյանի կենսագրական վեպերը, որոնց մեջ իրապաշտական զննումներին հաղորդում է նոր հնարավորություններ` իր գեղարվեստական տպավորությունները զուգակցելով մարդու և ժամանակի կապի արտացոլմանը, պատմա244

կան առօրեականությունը ներկայացնելով այնպես, որ զգացվի ժողովրդի
պատմական ուղիների մշտնջենականությունը ժամանակի լուսավոր անհատի միջոցով: Գրողը համակրում է նրանց, ովքեր կապված են հարազատ միջավայրին ու արդար վաստակին, ովքեր ոգեշնչված են ազնիվ աշխատանքի երազանքներով ու հայրենի բնության գեղեցկությամբ, ովքեր
ամենածանր տաժանակրության պայմաններում անգամ պահպանում են
հոգու վեհությունը:
Հ. Հակոբջանյանն իր կենսագրական վեպերում կենդանագրել է այնպիսի անհատների կյանքի պատկերը, որի վրա փողփողում է լինելիության ու մաքառման գաղափարը։ Այստեղ գործում են ոչ թե պատմական
թվականները, այլ նրա ներքին օրենքները, ոչ թե աղբյուրներով հղված
փաստերը, այլ պատմական տարերքի թաքուն զսպանակները: Պատմությունը, ըստ արձակագիր Հ. Հակոբջանյանի ելակետի, շարժում են ոչ թե
խոշոր անհատների ինքնակալ կամքը, աստվածային նախախնամությունը կամ վերուստ սահմանված բարոյական սկզբունքը, այլ ժողովրդի սոցիալական ու պատմական հոգեբանությունն իրենց մեջ խտացրած ուժեղ
անհատները: Սա ինքնատիպ հայացք է՝ հայոց պատմությանը ուղղված:
Ինքնատիպը Հ. Հակոբջանյանի մտահղացումն է. հայոց պատմությունից
ու մշակույթից անբաժան արվեստագետի, գրչի անխոնջ մշակի միջոցով է
նա արծարծում ժողովրդի գոյության թեման: Կենսագրական վեպերի հերոսների դավանած գաղափարների, նրանց փոխհարաբերությունների
միջոցով վերակերտվում է մի ամբողջ աշխարհի համայնանկար: Ըստ արձակագրի` հայ ժողովուրդն իր լինելիությունը պահպանում է ոչ միայն
հերոսամարտերով ու մաքառումներով, այլև իր ստեղծագործական հարուստ ուժերի բարգավաճման, գեղեցկությունների պաշտամունքի, լայնախոհության, վերաշինման, աշխարհազգացումի ճանապարհով: Ինչպես իր ստեղծագործության մեջ նա վեր է հանում իրեն հոգեհարազատ
բանաստեղծների` Ռուբեն Սևակի, Դանիել Վարուժանի, Սիամանթոյի ու
Վահան Տերյանի հոգեաշխարհը, նրանց կյանքի ու գործի հանրագումարը, այդպես էլ հատու վրձնահարվածներով բացահայտում է ժողովրդի
հոգեկան արժեքների թանձրացումը` հին դարերից աղեղ կապելով դեպի
արդիականությունը:
Հ. Հակոբջանյանը մարդուն չի պատկերում այնպես, որ տեսնեն և շոշափեն, այլ ասես երաժշտության է վերածում, որ լսելով զգան: Կյանքի
վերստեղծման այս սկզբունքը, թվում է, նա որդեգրել է Ա. Բակունցից
(«Այու սարի լանջին», «Խոնարհ աղջիկը», «Ալպիական մանուշակ», «Միրհավ»): Նրա հերոսների ներքին ու արտաքին նկարագրի մեջ չպետք է
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«կերպարի», «տիպի» կանոնական բովանդակություն որոնել՝ զգացմունքների և տրամադրությունների, վիճակների և ճակատագրերի ուժեղ հակադրություն, փոխհարաբերությունների, նպատակների գլխապտույտ
ընթացք, ապրելակերպի ու հոգեբանության, զբաղմունքի և հնարավորության արագ սպառում, դիմագծի, բնավորության ծայրահեղ սրվածություն,
այնպիսի լարվածություններ, որոնց բախումը ստեղծում է վերապատմվող սյուժետային գիծ:
Արձակագիր Հ. Հակոբջանյանն իր հերոսների կյանքը ներկայացնում
է ոչ թե կենցաղի նեղ տեսադաշտով, այլ պատմական ընդարձակ
տիրույթի մեջ, ժողովրդի կյանքի մեծ շարժման քառուղիներում: Հայացքի
այս լայնությունը Հ. Հակոբջանյանի ռեալիստական զննումներին հաղորդում էր նոր հնարավորություններ:
Հ. Հակոբջանյանն իր գեղարվեստական տպավորությունները զուգակցում էր մարդու և ժամանակի կապի արտացոլմանը: Պատմական
առօրեականությունն այնպես է ներկայացնում, որ զգացվի ժողովրդի
պատմական ուղիների մշտնջենականությունը:
Մարդը կապված էր ժամանակի հետ հոգու անտեսանելի բազմաթիվ
թելերով: Փոխվում էին ժամանակները, փոխվում էին մարդիկ, փոխվում
էր աշխարհը, բայց անփոփոխ էին արժեքները: Արժեքները, որոնցով
մարդը չէր կորցնում իր նկարագիրը, հավատարիմ էր մնում իր ես-ին և
իր «մարդ» կոչմանը. «Միայն մեծերին է տրված լսել տիեզերական ձայները, ապրել տիեզերական տարածքներում, վեր կանգնել իրենց շրջապատից ու համամարդկային խնդիրների վրա ծախսել իրենց աստվածային
շնորհները…» [6, 374]:
Հ. Հակոբջանյանի կենսագրական վեպերում հեղինակային մտահղացման անմիջականությունն ու հստակությունը բացում են մեր առջև
յուրովի մի աշխարհ՝ հուզումներով ու տագնապներով, կարոտներով ու
սպասումներով, մարդկային տարբեր հոգեբանությունների, տարբեր անհատականությունների աշխարհը: Այս հարաբերությունների մեջ հեշտ է
նկատել հեղինակի տաղանդի էական հատկանիշը՝ հակումը դեպի հոգեբանական վերլուծությունը, որն արդեն երևացել էր «Ամանոսի լեռների
առասպելը» իրապատում վիպակում, թանձրացել կենսագրական վեպերում: Պատմական հայրենիքն արդեն վաղուց մշուշված երազ է դարձել,
խունացած գորգի գույների նման դարձել է նվազ պայծառ, բայց երբեք չի
կորցրել իր գրավչությունը: Թվում է` Հ. Հակոբջանյանի «Սպիտակ էդելվեյսներ», «Առկայծ ճրագ», «Ո՜վ մարդկային արդարություն» վեպերում
Էրգրի ինքնատիպ շունչն ու հևքը կան, կարոտի կանչն ու հիշատակը.
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«Ո՞վ կհանդգնի առավել լավ նկարագրել այն հարազատ վայրերը, որ,
ավա՜ղ, այժմ թուրքի ոտքն է կոխում, և տերերը վաղուց հեռացած են, քան
այն մանուկը, որի մանկությունը անցավ Ալիսի ափերին և Հողդարի բլրակի վրա, որոնք ներշնչեցին այն աստվածային ձիրքը, որ հետո պիտի
պանծացներ Սեբաստու անունը…» [5, 8]:
Քնարական զեղումներով ստեղծված իր պատումներում օգտագործելով գլխավոր հերոսների բանաստեղծություններից պատառիկներ`
Հ. Հակոբջանյանը կարողանում է այնպես անել, որ ընթերցողի աչքի առջև
բանաստեղծական տողը ձուլվի վեպի տողերին, դառնա նրա շարունակությունը.

Ո՜հ, ի՜նչ փույթ, կյանքը մեռնող,
Երբոր երազը կ՜ապրի,
Երբոր երազն անմա՜հ է… [5, 107]:

Նա ընթերցողին հասանելի է դարձնում կենսական այն մեծ ճշմարտությունը, որ բանաստեղծի կյանքի վեպը պիտի կարդալ նրա ստեղծագործության միջոցով: Հ. Հակոբջանյանն իր կենսագրական վեպերի գլխավոր հերոսներին օժտել է սիրո մեծ ուժով: Սերն է ուժ տալիս, որ մարդն
ապրի, ստեղծագործի, գնա դեպի հավերժությունը: Սիրո մեծ ուժը հեղինակը պատկերում է նույնքան քնարականությամբ և գունագեղությամբ,
որքան աշխատանքի գովերգը: Վերջիվերջո, նա իրար է հյուսում այս երկու թեմատիկ գծերը, քանզի այդ երկերում սիրում է հենց գրչի մարդը,
ստեղծագործ մարդը, և սերն է նրան մղում արարելու:
Հ. Հակոբջանյանի կերտած այս դրվագները գեղեցիկ են, նրբաճաշակ,
երբեմն շատ զուսպ, երբեմն էլ կրքոտ, լի կրակով, ավյունով: Կարող ենք
ասել, որ Հ. Հակոբջանյանի այս վեպերում չափածո հատվածների միջոցով
ընթերցողին ավելի հասանելի է դառնում հեղինակային խոսքը: Արձակագիրը կարողանում է պարզ և շիտակ խոսքով բացել իր հերոսների ներաշխարհը, և բանաստեղծությունն էլ դառնում է այդ բացահայտման
ուղեկիցը: Նա կարողանում է դիպուկ մեջբերումներ անել այնպես, որ ոչ
մի խրթին բառ կամ տող չի ներդրվում այդ միաձուլման մեջ: Վիպական
կառույցների մեջ մերթ խաչաձև, մերթ զուգահեռ զարգացող պատկերային
համաձուլվածքում, երբ անցյալն ու ներկան, հինն ու նորը փոխնիփոխ,
հաճախ միայնակ դառնում են գործողությունների հանգուցակետը, և՛ ժամանակ, և՛ միջավայր, և՛ տարածություն, գեղարվեստական-փիլիսոփայական ելակետ է մնում ապրելու կենսական ոգին: Հ. Հակոբջանյանի հոգեբանական ներթափանցումների զինանոցը հատու է, միագիծ լուծումներից
զերծ: Նա իր հերոսներին դիտում է տարբեր կողմերից: Նրա հերոսները
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առհասարակ ներկայացվում են ներաշխարհի նոր ծալքերով, մարդկային
հոգեբանության այլ ծփանքներով: Հ. Հակոբջանյանի կենսագրական վեպերը լայնապլան ու տարողունակ են՝ բազմաքանդակ հերոսներով, սյուժետային փոքր ու մեծ ճյուղավորումներով: Սակայն հեղինակը մշտապես
գործողությունների կենտրոնում պահում է գլխավոր հերոսներին՝ Ռուբեն
Սևակին, Դանիել Վարուժանին, Սիամանթոյին ու Վահան Տերյանին:
Հ. Հակոբջանյանի կենսագրական վեպերը պատմության հենքի վրա
բարձրացնում են արդիական հարցեր` կերպարների ու գործողությունների մեջ դնելով այնպիսի լիցքեր, որոնք ներազդում են մեր օրերի մարդկային և ազգային կենսաձևերի խմբավորմանը: Իսկ ամբողջության մեջ արձակագրի կենսագրական վեպերն այսօրվան են նայում պատմական
մտածողության, պատմության համարժեքները հուշելու, համեմատությունների և եզրահանգումների մղելու դրդիչ ուժով. «Ապա երկրի վրա
իջավ լռություն… Մեծ լռություն… Սարերը ծնկեցին, ձորերը հառաչով
լցվեցին: Այս երկրի վրա դեռ երկար ճանապարհ ուներ անցնելու մարդասպան մարդը… նա հույսը դրել էր անցնող ժամանակի վրա: Ոճիր կա,
որի առաջ անզոր է նաև ժամանակը: Առայժմ լռության աստվածուհի Տացիտան իր քղանցքներով ծածկեց արյունամած Հայոց աշխարհը» [3, 299]:
Վեպերը դառնում են յուրօրինակ կոչ, որոնցով հեղինակն անցում է կատարում տարաժամանակային հարթություններ և նույնանալով իր հերոսների հետ` նոր կենսագրություն է ապրում մեր պատմության էջերում.
«Փակեցե՛ք ձեր աչքերը, անտարբե՛ր մարդիկ անհոգի, խցե՛ք ականջներդ,
տրվե՛ք ձեր մսեղեն հաճույքներին… Արդարության առավոտը դեռ հեռու
է˜…» [5, 307]: Հ. Հակոբջանյանի կենսագրական վեպերը յուրօրինակ
խնկարկման ծես են՝ նվիրված հայ գրականության մեծերին: Հ. Հակոբջանյանն իր հերոսների կյանքը տեսնում էր ներկա օրվա միջով: Այդ
կողմնորոշումն առկա է նրա գրեթե բոլոր գործերում: Անցյալի ու ներկայի
միասնությունը ձևավորում է Հ. Հակոբջանյանի ստեղծագործության համար այնքան կարևոր նշանակություն ունեցող ժամանակների կապը, որը
ժամանակային պարզ հաջորդականությունից վերածվում է հերոսների
ներաշխարհն ու հեղինակային հայեցակետը բացահայտող զգացմունքային կապի: Ահա այս ժամանակների կապն է, որը թե´ սյուժեով, թե´ ասելիքի իմաստային ուղղվածությամբ կառուցում է արձակագրի գրեթե բոլոր
գործերը: Գրողը գունեղ երանգավորումներով կենդանագրում, նաև կերպավորում ու անհատականացնում է հայոց պատմության գեղարվեստական պատկերը, որն ունի իր հոգեբանությունը, իր թաքցրած գաղտնիքը,
անամոք թախիծը:
248

Գրեթե բոլոր ստեղծագործություններում իրականը նրբորեն կտրվումանջատվում է առարկայական կշռից, նյութական ծանրությունից, շարունակվում մտքի և զգացմունքների ոլորտում և տրվում երևակայության
թռիչքներին. «Սրբապատկերները լուռ հետևում էին այս ամենին: Նրանք
ևս խուլ էին, ինչպես խուլ էին Ճակատագիրն ու Աստված…» [4, 413]:
Այսպիսով, Հ. Հակոբջանյանի կենսագրական վեպերը յուրօրինակ
խնկարկման ծես են՝ նվիրված հայ գրականության մեծերին: Հ. Հակոբջանյանն իր հերոսների կյանքը տեսնում էր ներկա օրվա միջով: Այդ
կողմնորոշումն առկա է նրա գրեթե բոլոր գործերում: Անցյալի ու ներկայի
միասնությունը ձևավորում է Հ. Հակոբջանյանի ստեղծագործության համար այնքան կարևոր նշանակություն ունեցող ժամանակների կապը, որը
ժամանակային պարզ հաջորդականությունից վերածվում է հերոսների
ներաշխարհն ու հեղինակային հայեցակետը բացահայտող զգացմունքային կապի: Ահա այս ժամանակների կապն է, որը թե´ սյուժեով, թե´ ասելիքի իմաստային ուղղվածությամբ կառուցում է արձակագրի գրեթե բոլոր
գործերը:
Հ. Հակոբջանյանի կենսագրական վեպերում ձևավորվում են համահավաք նկարագրի տեր հերոսներ, որոնց գոյության գաղափարական և
զգացմունքային հենակետերն են հայոց պատմության ճանաչումը, հայրենակիցների համախմբումը հույսի ու արարման շուրջ և նախնիների
երկրի առասպելական հարության տարփողումը, այն ամենը, ինչով արձակագրի կենսագրական վեպերն արժևորվում են նաև ցեղասպանության գրական անդրադարձներում:
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Ряд особенностей биографических
романов А. Акопджаняна
Офелия Оганнисян
Резюме

Ключевые слова: биографический роман, Рубен Севак, Даниел
Варужан, Сиаманто, Ваан Терян, история, современный вопрос, героизм
мысли, деликатный психолог, реалистичное исследование, идея существования и выживания
Биографические романы А. Акопджаняна на исторической основе
поднимают современные вопросы, ставя такие эмоции в персонажах и
действиях, которые влияют на группировки человеческую и национальную форму существования в наши дни. А в целом. биографические романы
прозаика смотрят на сегодняшний день, как историческое мышление, подсказывая исторические ценности, толкая с мотивирующей силой на сравнения и выводы. А. Акопджанян жизнь своих персонажей видел через
настоящий день. Единство прошлого и настоящего формирует временную
связь имеющее важное значение в произведениях А. Акопджаняна, которая
простую последовательность времени превращает в эмоциональную связь
раскрывающую внутренний мир героев и точку зрения автора. В биографических романах А. Акопджаняна формируется сводное описание героев.
Признание истории Армении является опорой идеологического и
эмоционального существования этих героев.
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Some Features of Haykaz Hakobjanyan’s
Biographical Novels
Ofelya Hovhannisyan
Summary

Key words: biographical novel, Ruben Sevak, Daniel Varoujan, Siamanto,
Vahan Teryan, the basis of history, the current issues, historical thinking,
refined psychologist, realistic contemplation, the idea of existence and survival
H. Hakobjanyans’ biographical novels raise the current issues on the basis
of history putting into action such inclusions that influence the grouping of
human and national life nowadays. In the whole, the writers’ biographical
novels today are viewed with the force of making comparisons and conclusions
in historical thinking, prompting adequation in history. H. Hakobjanyan has
seen the life of his heroes in present life. The unity of the past and the present
forms the time link that is so important for Hakobjanyan's work, which is
turned from the simple sequence of time into an emotional link that identifies
the inner world of the heroes and the author's point of view. Consolidated
heroes are formed in his biographical novels, the ideological and emotional
principles of which are the recognition of Armenian history, the consolidation
of their compatriots over hope and creation, and the mysterious resurrection of
the ancestors' country.
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ԺԸ. ԴԱՐՈՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԹԵՄԱՅՈՎ
ՍՊԱՆԵՐԷՆ ԹԱՏԵՐԱԽԱՂ ՄԸ
Վարդան Մատթէոսեան
(Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ)
Հանգուցային բառեր՝ եւրոպական գրականութիւն, սպանական
թատերգութիւն, Խոսէ Վասքէս, հայկական թեմատիկա, հայ իշխանուհի,
Թաթարստան, Հեթում Կոռիկոսցի, Միքայէլ Չամչեան
Սպանական գրականութեան Ոսկեդարու (ԺԵ.-ԺԶ. դարեր) մեծ դասականները, ինչպէս Լոփէ տէ Վեկա եւ Գալտերոն տէ լա Պարքա, իրենց
կարգ մը թատերախաղերուն նիւթը փնտռեցին ժամանակի խորքին մէջ,
ո՛չ անպայման պատմական բնոյթի երկեր արտադրելու, այլեւ պատմական տարրերու իւրովի օգտագործումով իրենց համամարդկային մտահոգութիւնները արտայայտելու նպատակով։
Ուշ՝ ԺԸ. դարուն, սպանական թատերագրութիւնը պատմական
անցեալին վերադարձաւ, այսպէս կոչուած, «միջնադարացում»ի երեւոյթի
մը հետեւելով։ Այս ժամանակաշրջանի հեղինակները ո՛չ միայն դիմեցին
սպանական, այլեւ համաշխարհային պատմութեան՝ իրական թէ առասպելական հիմքերով, ուր ռուսական, անգլիական եւ արեւելեան նիւթերը
կը գերազանցէին՝ ըստ հանդիսատեսի ցուցաբերած նախասիրութիւններուն։ 1760-1800 թուականներուն լոյս տեսած թատերախաղերու մեզի հասած վերնագիրներէն էին «Սպանացիները Չիլէի մէջ», «Սկիւթիոյ ամազոնուհիները», «Հապսպուրկ թագաւորը Երուսաղէմի մէջ», «Պաշտպանութեան չկայ ճակատագրի դէմ եւ Թեբէի կործանումը», «Կարլ ԺԲ.՝
թագաւոր Շուէտի», «Յուստինէն, կամ անգլիացիները Ամերիկայի մէջ»,
«Ահմետ վեհանձնը», «Բաբելոնի բռնատէրը», «Պետրոս Մեծ՝ Մոսկովի
ցար», «Հադրիանոսը Ասորիքի մէջ», «Չինաստանի հերոսը», «Կատարինէ
Բ. Քրոնսթատի» եւ այլն 1։
Այս ծիրին կը պատկանի 1770-ին Մուրսիա լոյս տեսած ու Խոսէ
Վասքէսի (José Vázquez) հեղինակած «Հայաստանի մեծ իշխանուհին եւ
Թաթարստանի քրիստոնէացումը» (La gran princesa de Armenia, y la

1 E. Allison Peers, History of the Romantic Movement in Spain, vol. 1, Cambridge,
1940, p. 46-48.
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cristiandad de Tartaria) թատերախաղը 2։
Շատ բան յայտնի չէ հեղինակին մասին։ Բուն անունով Խոսէ Վասքէս
տէ Վիլլասանթէ (José Vázquez de Villasante), դերասան եղած է Սեւիլլա եւ
Մուրսիա քաղաքներուն մէջ։ Առաջին թատերական գործը՝ «Քրիստոսի
ծննդեան հրաշալի նշանները» (Las prodigiosas señales del Nacimiento de
Cristo), որ ձեռագիր մնացած է, գրուած է 1735-ին Սեւիլլայի մէջ։ Կը նշուի,
թէ աւելի ուշ գրած է ուրիշ, երաժշտախառն գործ մը (անթուակիր)՝ «Ինչ
որ ճակատագիրը կանխեց կ՚իրագործուի ի հեճուկս գիտութեան, եւ
Ռոսիմունտայի հմայքները» (Lo que el destino previno se logra contra la
ciencia, y Encantos de Rosimunda)։ Ըստ երեւոյթին, Վասքէս մահացած է
1776-էն ետք 3։
Հեղինակը հայկական թեմայով իր երեք արարնոց թատերախաղին
նիւթը քաղած է հայ-մոնղոլական յարաբերութիւններու կիլիկեան
շրջանէն։ Հայաստանի թագաւոր Արտեմիօ (Artemio), այր ժառանգ չունենալով, կ՚ուզէ իր գեղանի դուստրը՝ Մաթիլտէ (Matilde), ամուսնացնել
Հապէշիստանի արքայ Ֆալիպունտոյի (Falibundo) հետ, որ դրամ եւ
զինուորական օժանդակութիւն կը խոստանայ Թաթարստանի կայսր
Գասանոյի (Casano) դէմ։ Վերջինս Հայաստան կը ժամանէ սպառնալով
երկիրը քարուքանդ ընել եթէ Մաթիլտէ չամուսնանայ իր հետ։ Արտեմիօ
կը յայտնէ, թէ Ծերակոյտը պէտք է որոշէ։ Աւելի ուշ, աբբահայր
Գասիմիրօ (Casimiro)՝ Մաթիլտէի խոստովանահայրը, լուր կը բերէ, թէ
Ծերակոյտը համաձայն է, որ իշխանուհին ամուսնանայ Գասանոյի հետ։
Ֆալիպունտօ պատերազմ կը յայտարարէ Թաթարստանի դէմ։ Գասանօ
եւ Մաթիլտէ կ՚ամուսնանան ու կը մեկնին։
Երկրորդ արարին մէջ Գասանօ զօրավար Աստոլֆօ (Astolfo) լուր կը
բերէ, թէ Ֆալիպունտօ պարտուած եւ գերի բռնուած է։ Մեծ խանը ոչ միայն
թոյլ պիտի տայ, որ իր ժառանգորդը մկրտուի, այլեւ պատրաստ է իր արքունիքով, բարեկամներով ու ենթականերով մկրտուելու։ Յղի Մաթիլտէն
Comedia famosa La gran princesa de Armenia, y Christiandad de Tartaria,
compuesta por Joseph Bazquez, Còmico de la Compania de la M[uy] N[oble] y L[eal]
Ciudad de Murcia, año de 1770։ Շնորհակալութիւն կը յայտնենք բանասիրական
գիտութիւններու թեկնածու Արծուի Բախչինեանին, որ այս թատերախաղը մեր
ուշադրութեան յանձնեց։
3 Cayetano Alberto de la Barrera y Leirado, Catálogo biográfico y bibliográfico del
teatro antiguo español, desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII, Madrid, 1860,
p. 418.
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կ՚աղօթէ Աստուածածնին, որ իր զաւակը քրիստոնեայ մեծնայ, եւ
Աստուծոյ, որ իր ամուսինը քրիստոնեայ դառնայ, եւ ապա կը քնանայ։
Ֆալիպունտօ կը յայտնուի ու կ՚ըսէ, թէ կեղծած է իր պարտութիւնը,
որպէսզի կարողանայ սողոսկիլ արքունիքին մէջ։ Իր նկարը կը դնէ քնացած Մաթիլտէի ձեռքը։ Նկարը տեսնելով` Գասանօ կ՚ենթադրէ, որ կինը
զգացումներ ունի Ֆալիպունտոյի հանդէպ եւ կ՚որոշէ զայն սպաննել, բայց
ձեռքը կը թուլնայ եւ դաշոյնը ձգելով՝ կ՚երթայ։ Մաթիլտէ կ՚անդրադառնայ,
որ իր կարծած երազը իրականութիւն է։ Կ՚որոշէ իրեն հետ Թաթարստան
գացած Գասիմիրոյի քով երթալ հանգիստ ընելու։
Գասիմիրօ կը յայտնէ, թէ թագուհին հրէշատիպ զաւակի ծնունդ
տուած է, բայց Գասանոյին կ՚ըսէ, թէ իր ունեցած գեղեցիկ որդին
բզկտուած է արջի մը կողմէ։ Ֆալիպունտօ՝ ծպտուած, ճշմարտութիւնը կը
փսփսայ Գասանոյի ականջին, որ կ՚ուխտէ իր վրէժը լուծել։ Կը հրահանգէ
Ֆալիպունտոն թունաւորել, նորածինը գտնել եւ գազաններուն կեր դարձնել, Գասիմիրոն բանտարկել, թագուհին աքսորել, Աստուածածնի եւ
Քրիստոսի պատկերները կրակի տալ։ Աստոլֆօ կ՚առնէ մանուկը՝ խոստանալով զայն պահել։
Գասիմիրօ Թանկութ (Հիւսիսային Չինաստան) կ՚երթայ, ուր
Մաթիլտէ աքսորուած է, տանելով Աստոլֆոյէն կարեւոր նամակ մը, զոր
Ֆալիպունտօ կը յափշտակէ։ Գասանօ կը յայտնէ, թէ Հայաստանը բանակով մը կը յարձակի, որպէսզի իշխանուհին ազատագրէ, եւ Լեհաստանը,
Ռուսաստանը եւ այլք կը դրդէ, որ յարձակին Խրիմի ու Թաթարստանի
վրայ։ Աստոլֆոյին կը հրահանգէ, որ գրաւէ Թանայիսի (Դոն գետի) ու
Վոլգա գետի հոսանքը եւ Պորիստենէսի (Դնեպր գետի) սահմանը։ Մինչ
այդ, կը ծրագրէ Մաթիլտէն զոհաբերել Յուպիտերին։ Ֆալիպունտօ յիշեալ
նամակը կը յանձնէ Գասանոյին եւ ծրագիրները կը բացայայտէ։
Մաթիլտէ, Գասիմիրօ եւ Աստոլֆօ կը ձերբակալուին։ Հակառակ իր բողոքներուն, Մաթիլտէ կը տարուի գլխատուելու՝ շնութեան մեղադրանքով, բայց պատիժը ի կատար ածուելէ առաջ, Գասանօ կ՚ընդառաջէ անոր
խնդրանքին՝ որդին մկրտելու։ Գասիմիրօ կը կատարէ մկրտութիւնը, եւ
որդին հրաշքով կը գեղեցկանայ։ Ֆալիպունտօ կը խոստովանի իր բոլոր
յանցագործութիւնները Արտեմիոյի, Մաթիլտէի ու երեխային դէմ, եւ հողը
կը բացուի իր ոտքերուն տակ։ Գասանօ կը բացայայտէ, թէ Աստոլֆօ իրականութեան մէջ Արտեմիոյի որդին է, բուն անունով՝ Գլոտոմիրօ, որ փոքր
տարիքին առեւանգուած էր հայ թագաւորի պալատէն, եւ կ՚ընդունի, որ
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ամուսնանայ իր քրոջ հետ, որուն սիրահարած է։ Ապա ներողութիւն կը
խնդրէ Մաթիլտէէն, եւ բոլորը միասնաբար կը հռչակեն Թաթարստանի
քրիստոնէացումը։
Ինչպէս կը նկատենք, թատերախաղին գլխաւոր դէմքերը սպանական անուններ ունին` բացառելով Գասանոն (պատմական հիմք ունեցող
միակ կերպարը) եւ Ֆալիպունտոն։ Երկրորդական կերպարներուն
անուններն ալ նոյն սկզբունքին կը հպատակին։ Ասիկա սպանական թատերագրութեան սովորական երեւոյթ մը կը թուի եղած ըլլալ. յիշենք, օրինակ, Գալտերոնի «Կեանքը երազ է» հռչակաւոր թատերախաղը, որուն
բոլոր կերպարները սպանական անուններ կը կրեն, թէեւ գործողութիւնը
տեղի կ՚ունենայ Լեհաստանի մէջ։
Թատերախաղին նիւթը քրիստոնէութեան յաղթանակն է հեթանոսութեան վրայ՝ կաթողիկէ եկեղեցւոյ քարոզչութեան ընդմէջէն։ Հետաքրքրական է դիտել տալ, որ Հայաստանը (Կիլիկիան) ներկայացուած է իբրեւ
կաթողիկէ երկիր, իսկ երկրորդ արարին մէջ Գասանօ կը խնդրէ Գասիմիրոյէն, որ բացատրէ կաթողիկէ եկեղեցւոյ դաւանանքը։ Կարելի է ենթադրել, որ հոս ցոլացած են ԺԳ. դարու առաջին կէսի Կիլիկիոյ մէջ երեւան
եկած ուժեղ կաթոլիկամէտ հոսանքը, ինչպէս եւ Ատանա (1316) ու Սիս
(1342) գումարուած ժողովներուն որոշումները՝ Հայ Եկեղեցին ենթարկելու կաթողիկէ եկեղեցւոյ։
Թատերախաղը կարելի է մեկնաբանել իբրեւ բարիի ու չարի մաքառում՝ Մաթիլտէի ու Ֆալիպունտոյի կերպարներուն միջեւ։ Վերջինը,
քրիստոնեայ Հապէշիստանէն գալով եւ հեթանոս Գասանոյին հակադրուելով հանդերձ, բացասական կերպար դարձած է 4, ինչ որ պէտք է վերագրել Եթովպական եկեղեցւոյ «հերձուածող»ի հանգամանքին կաթողիկէ եկեղեցւոյ նկատմամբ։ Այդ բացասական բնոյթը, Ֆալիպունտոյի
Մեր կարծիքով, Ֆալիպունտոյի բացասական բնոյթը անունէն կը մակաբերուի. Falibundo՝ լատ. fallo «խաբել» (> falsum «կեղծ»), եւ bundus ածականակերպ
մասնիկ (հմմտ. լատ. morior «մեռնիլ» եւ moribundus «մեռնող»)։ Անունը, եթէ ոչ
կերպարը, թերեւս փոխ առնուած ըլլայ սպանական Ոսկեդարու նշանաւոր հեղինակ Պալթասար Կրասիանի (1601-1658) «Արատացոյցը» (Criticón) վէպէն, որուն
կերպարներէն Ֆալիպունտօ կը ներկայանայ իբրեւ սուտերու վարպետ եւ աշխարհի փաստական տիրակալ։ Ան պատրանքի եւ խաբէութեան թակարդներ կը
լարէ գլխաւոր կերպարներէն Անտրենիոյի դէմ, որ անմեղութիւնն ու նախնամիտ
թափը կը խորհրդանշէ (William Egginton, The Theater of Truth: The Ideology of
(Neo)Baroque Aesthetics, Stanford (California), 2010, p. 22)։
4
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գործունէութեան զուգահեռ, կ՚ընդգծուի սեւամորթ ըլլալու բազմաթիւ
յիշատակումներով ու «սարսափելի հրէշ» ըլլալու բնորոշումով 5։ Լռելեայն
կերպով, հեղինակը զայն պատկերացուցած է իբրեւ Սատանայի տարբերակ, եթէ հետեւինք վերջին յայտարարութեան՝ անհետանալէ առաջ.
«Ես հասարակ շրջումն եմ / մարդկային էակին, / եւ որպէսզի տեսնէք որ
ճիշդ է, / Դժոխքը կը թաղէ զիս» 6։
Թատերախաղին միակ պատմական անձնաւորութիւնը վերոյիշեալ
պայքարին արանքը գտնուող Գասանոն է, որ ինքզինք կը կոչէ «Թաթարստանի մեծ խան, Ռուսաստանի կայսր, Կազանի եւ Աստրախանի
թագաւոր» (“Gran Can de Tartaria, emperador de la Rusia, rey de Casán y de
Astracán”) 7։ Casano-ն կը համապատասխանէ Իլ-խան Մահմուտ Ղազանին
(1295-1304), որուն տիրապետութեան շրջանին մոնղոլները վերջին անգամ գլխաւոր դերակատարներ եղած են Մերձաւոր Արեւելքի քաղաքական թատերաբեմին վրայ 8։ Ինչպէս յայտնի է, Կիլիկիոյ թագաւորութեան
ու մոնղոլներու յարաբերութիւնները վերջ գտած են Ղազանի յաջորդ
Օլճէյթուի օրերուն (1304-1316), իսկ զանոնք վարող Իլ-խանութիւնը լուծարուած է 1335ին։
Այսուհանդերձ, Վասքէս պատմական ժամանակավրիպում (anachronism)
մը գործած է, անյայտ պատճառներով. թատերախաղին իրադարձութիւնները տեղի կ՚ունենան 1360ական թուականներուն, ինչպէս կը
փաստէ Գասանոյի 7 Մարտ 1362 թուագրեալ հրովարտակի մը հրապարակումը վերջին արարին մէջ 9։ Ժամանակը եւ վայրը, սակայն, իրարու համաձայնեցուած են. առաջին արարը տեղի կ՚ունենայ Կիլիկիոյ մէջ,
իսկ յաջորդ երկուքը կը զարգանան Թաթարստանի մայրաքաղաք
Cambaluc-ի մէջ (թատերախաղին մէջ՝ Cambaluz), այսինքն՝ Խանպալիք
La gran princesa de Armenia, p. 5.
Idem, p. 29.
7 Idem, p. 27.
8 Ինչպէս յայտնի է, Ղազանի հայրը իլ-խան Արղունն (1284-1291) էր, սակայն
թատերախաղը Գայթանոն (Caytano) կը յիշէ իբրեւ «երկու Թաթարստաններու մեծ
խան» (“Gran Can de las dos Tartarias”) եւ շարք մը այլ տեղերու թագաւոր ու կայսր,
որ «եղաւ հայր մեծն Գասանոյի» (“fue padre del gran Casano”) (idem, p. 4)։ Caytano,
հաւանաբար, Արղունի յաջորդ եւ Ղազանի հօրեղբայր Կէյխաթունի (1291-1294)
աղաւաղումն է, թէեւ բացառուած չէ, որ սպանական Cayetano անունին մէկ տարբերակը ըլլայ։
9 Idem, p. 27։
5
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(ներկայ Պէյճինկը), զոր 1272ին Քուպլայ խան հռչակած էր մեծ խանութեան անուանական ու անոր հաստատած մոնղոլական Եուան հարստութեան փաստական մայրաքաղաքը։ Հետեւաբար, վայրն ու ժամանակը
կ՚իյնան այդ հարստութեան վերջին կայսեր Թողոն Թեմիւրի տիրակալութեան (1332-1368) ծիրին մէջ, որ սակայն որեւէ դեր խաղացած չէ Չինաստանէն դուրս։
Վասքէս որպէս դիպաշար ընտրած է ԺԴ. դարուն ծագած ու Եւրոպայի մէջ լայն տարածում գտած աւանդազրոյց մը, որուն կորիզը երեւան
եկած էր 1279-1281էն սկսեալ, երբ Ապաղա խանն ու իր եղբայրը պարտութեան կը մատնէին Եգիպտոսի մամլուքները Սուրիոյ մէջ։ «Լեհական տարեգրութիւններ»ը (Annales Polonorum) 1274 թուականին տակ կը խօսին
«Թաթարներու թագաւոր»ի (rex Thartarorum) քրիստոնէութեան դարձին
մասին, որուն կից յիշուած է, առանց տրամաբանական յաջորդականութեան, անբնական ծնունդ մը, որ մկրտութեան ճանապարհով փոխակերպուած էր 10։ Թէեւ այս գրառումը կատարուած է 1340ի շուրջ, կարելի է ենթադրել, որ այդ տեղեկութիւնները, իրենց առասպելականութեամբ հանդերձ, եօթանասուն տարուան հնութիւն ունենային։ 1299ի վերջաւորութեան, Ղազան եւ իր զինակիցը՝ Կիլիկիոյ հայոց թագաւոր Հեթում Բ.ը,
ջախջախիչ պարտութեան մատնած էին մամլուքները, գրաւելով Դամասկոսը։ 1299-1300 թուագրումով, Ղազանի ու իր եղբօր առնչութեամբ, իտալական քրոնիկոն մը՝ Ճովաննի Վիլլանիի (1280-1348) “Chroniche”ն, եւ
երկու անգլօ-լատիներէն պատումներ (“Flores historiarum” եւ Ռիշանկըրի
“Chronica”ն, յաջորդաբար գրուած 1300-1307ի եւ 1307-1327ի միջեւ) վերապատմած են ոչ-քրիստոնեայ թագաւորին կրօնափոխութիւնը քրիստոնեայ կնոջ (Հայաստանի թագաւորի դստեր) կողմէ, հրէշաւոր զաւակին
հրաշալի փոխակերպումը եւ մահմետականներու պարտութիւնը Դամասկոսի մօտ 11։
Սոյն աւանդազրոյցէն բխած է 1330ի շուրջ յօրինուած անգլիական
ասպետական վիպերգը՝ «Թարսի թագաւորը» (The King of Tars), ուր
արդէն նկատելի է սկզբնական կորիզէն շեղումը։ Այստեղ սիրահարողը
ո՛չ թէ մոնղոլներու թագաւորն է, այլ Դամասկոսի սուլթանը, իսկ սիրա10

Robert J. Geist, “On the Genesis of ‘The King of Tars’”, The Journal of English and

Germanic Philology, 2, 1943, p. 261.
11

Lilian Herlands Hornstein, “The Historical Background of The King of Tars,”

Speculum, 4, 1941, p. 405։
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հարումի առարկան՝ Թարսի քրիստոնեայ թագաւորին (հնարաւոր է՝ Տարսոնի, այսինքն՝ Կիլիկիոյ թագաւորը) 12 գեղանի դուստրը։ Ամուսնութեան
առաջարկի սկզբնական մերժումէն ետք, 30.000 քրիստոնեայ աղէտալի
ճակատամարտի մը զոհ կ՚երթայ եւ իշխանուհին կը զիջի։ Սուլթանը կը
ստիպէ, որ ան հաւատափոխ ըլլայ։ Ամուսնութենէն ետք, հրէշակերպ
զաւակը կը ծնի, զոր սուլթանը կը վերագրէ իշխանուհիին ճշմարիտ
հաւատքի պակասին։ Սակայն, երբ անոր աղօթքները ո՛չ մէկ ազդեցութիւն կ՚ունենան, վերապահումով կը թոյլատրէ, որ նորածինը մկրտուի։
Վերջինը գեղեցիկ տղայ մը դառնալով, հայրն ալ կ՚ընդունի մկրտութիւնը,
եւ իր թուխ կերպարանքը կը սպիտականայ։ Ան կը ձեռնարկէ պայքարելու քրիստոնէութիւնը մերժող իր ենթականերուն դէմ։
Հ. Միքայէլ Չամչեան աւանդազրոյցին անդրադարձած է՝ հետեւելով
իտալացի տարեգիր Անտոնինոս Փլորենտիացիի (1389-1459), որ «պատմի
դարձել վասն այսր հեթմոյ երկրորդի, թէ ետ զդուստր իւր ’ի կնութիւն ղազան խանին, եւ ’ի լինել սքանչելեաց՝ ղազան խան քրիստոնեայ եղեւ» 13։
Ան աւելցուցած է, որ թէեւ Անտոնինոս Հեթում Բ.ի անունը չէ տուած, բայց
վերջինս Կիլիկիոյ թագաւորը ըլլալով Ղազանի ժամանակ՝ «ուրեմն վասն
հեթմոյ ասէ» 14։ Սակայն, ինչպէս գրած է ԺԴ. դարու ժամանակագիր
Ներսէս Պալիենց, Հեթում Բ. «ոչ էր երբեք լծեալ ընդ կին» 15։
Ղազանը ամուսնութեան ձեռնարկած էր գահ բարձրանալու ժամանակ եւ հայ արքայադստեր ձեռքը խնդրած էր՝ ամենագեղեցիկը գտնելով
զայն։ Ան ալ, «օրիորդ իմաստուն եւ պարկեշտ՝ խոնարհեալ ՚ի բանս հօր
իւրոյ», պատրաստակամ գտնուած էր, «եթէ խանն թոյլ տացէ ինձ պաշտել
համարձակ զօրէնս քրիստոսի»։ Ամուսնութենէն ետք, «ծնաւ ՚ի նմէ որդի
Tamar M. Boyadjian, “An Armenian Princess, a Mongol, and a Conversion Tale:
The Middle English Didactic Romance The King of Tars, and Its Adaptations”, in
Jasmine Dum-Tragut and Uwe Bläsing (eds.), Cultural, Linguistic, and Ethnological
Interrelations in and Around Armenia, Newcastle upon Tyne, 2011, p. 55։ Բացառուած
չէ, որ Tars-Tarsus-ը վկայակոչուած ըլլայ՝ Պօղոս առաքեալի ծննդավայր ըլլալու
պատճառով կամ անոր ազդեցութեամբ։
13 Չենք տեսած այս գործը (Antoninus Florentinus, Chronicon partibus tribus
distincta ab initio mundi ad MCCCLX, Nurnberg, 1484)։
14 Հ. Միքայէլ Չամչեանց, Պատմութիւն հայոց ՚ի սկզբանէ աշխարհի մինչեւ ցամ
տեառն 1784, հատոր Գ, Վենետիկ, 1786, էջ 380։
15 Վ. Յակոբեան (կազմող), Մանր ժամանակագրութիւններ XIII-XVIII դդ.,
հատոր 2, Երեւան, 1956, էջ 182։
12
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մի գարշատեսիլ ամենեւին՝ իբր զհրէշ իմն, յորում հազիւ նշմարէին կերպարանք մարդոյ», իսկ մոնղոլ իշխաններն ու իմաստունները, այդ
զաւակը «’ի պոռնկութենէ ստացեալ» նկատելով, խանին խորհուրդ տուած
էին, որ «պարտ է մատնել զմայր դորա ՚ի հուր հանդերձ դովաւ»։ Թագուհին խնդրած էր, որ իրեն առիթ տրուէր կանչել քահանայ մը «եւ խոստովանել նմա՝ էառ զխորհուրդն հաղորդութեան, եւ ետ եւս մկրտել
զաւակս»։ Մկրտութիւնը զաւակը կերպարանափոխած էր «եւ գեղեցկացաւ յոյժ յոյժ. մինչեւ ոչ գտանիլ համեմատ նման ի վերայ երկրի»։
Այնուհետեւ, Ղազան «հանդերձ անհամեմատ բազմութեամբ թաթարաց
ընկալեալ զհաւատն քրիստոսի, մկրտեցաւ եւ եղեւ Քրիստոնեայ»։ Իսկոյն
ուղարկած էր «դեսպան առ պապն վոնիփակիոս ութերորդ զմի ոմն փլորենտացի յազգէ լատինացւոց, զի պատմեսցէ նմա զեղեալսն» 16։
Արդարեւ, արդի պատմագրութիւնը մոնղոլ մեծ խանի դեսպաններուն կը վերագրէ այս պատումին շրջանառութիւնը Եւրոպայի մէջ 13001307ին 17։ Յայտնի փաստ է, որ Ղազան իսլամութիւն ընդունած էր իր թագաւորութեան սկզբնաւորութեան, թէեւ ո՛չ ինք եւ ո՛չ ալ իր եղբայրն ու յաջորդը Օլճէյթու որեւէ հրապարակային յայտարարութիւն կատարած են 18։
Անոր քրիստոնէացումի տարաձայնութիւններուն տարածումը հաւանաբար պէտք է կապել Պոնիփակիոս Ը. պապի կողմէ 1300 թուականը
իբրեւ յոբելինական տարի հռչակումին հետ 19։ Նման տարաձայնութիւններ լայնօրէն սփռուած են ԺԴ. դարուն Արեւմտուքի մէջ 20։ Ասոր
հետեւանքով ստեղծուած էր մոնղոլական նորաձեւութեան ալիք մը,
որուն ծիրին մէջ Gran Can (Մեծ խան), Alaone (Հուլաղու), Argone (Արղուն)
եւ Cassano (Ղազան) անունները յաճախ գործածուած են Իտալիոյ մէջ 21։
Ամէնուրեք գտնելով «ներհակութիւնս եւ անտեղութիւնս»՝ Չամչեան
եզրակացուցած է, որ «այդ ինքնահնար սուտ պատմութիւն ո՛չ է Անտոնինոսի, այլ թերեւս յայլմէ յօրինեալ եւ մուծեալ ՚ի գիրս նորա. որպէս պատահի եւ ’ի գրուածս այլոց ոմանց» 22։ «Յայլմէ յօրինեալ» ըլլալը ճիշդ կռահում

Չամչեանց, Պատմութիւն հայոց, էջ 379-380։
Hornstein, “The Historical Background”, p. 413.
18 Peter Jackson, The Mongols and the West: 1221-1410, London, 2005, p. 177.
19 Idem, p. 172.
20 Hornstein, “The Historical Background”, p. 407.
21 Jackson, The Mongols, p. 318.
22 Չամչեանց, Պատմութիւն հայոց, էջ 381։
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էր, քանի որ բաղդատականը ցոյց կու տայ, որ Անտոնինոս Փլորենտիացի
գրեթէ բառացիօրէն կրկնած էր Վիլլանիի քրոնիկոնին պարունակած
աւանդազրոյցը 23։
Չամչեան իրաւացիօրէն դիտել տուած է, որ «յայտ է թէ հիւսուածոյ
իմն ստեղծաբանութիւն է այդ ՚ի սուտ աւանդութենէ առեալ», ի շարս այլ
պատճառներու մատնանշելով, որ հայ պատմիչները, ներառեալ՝ Հեթում
Կոռիկոսցիի նման իրազեկ ու ժամանակակից աղբիւր մը, բացարձակ
լռութեամբ անցած են հայ արքայադստեր եւ մոնղոլ խանի ամուսնութեան
դրուագին վրայէն 24։
Սակայն կը թուի, թէ Չամչեանի աղբիւր Անտոնինոսը զանց ըրած է
Վիլլանիի կողմէ հաղորդուած կարեւոր տեղեկութիւն մը։ Արդարեւ, ըստ
վերջինիս, «թագաւորը ուղարկեց դուստրը իր եղբօր՝ եղբայր Հեթումի
հետ, եւ այլ կրօնաւորներու հետ, ասպետներու, տիկիններու եւ օրիորդներու ճոխ ընկերութեամբ» (“il Re mando la figliuola con frate Aiton suo
fratello, & con altri religiosi con ricca compagnia di caualieri, di donne &
damigielle”) 25, մինչ Չամչեան գոհացած է յայտնելով, թէ Ղազանի հետ
ամուսնութեան գացող արքայադստեր հետ «եղեն հարսնածու բազում
երեւելի անձինք, ընդ որս էր եւ կրօնաւոր եղբայրն արքայի, եւ այլ քանի
մի կրօնաւորք» 26: «Եղբայր Հեթում»ը նոյնինքն Հեթում Կոռիկոսցին կամ
Հեթում պատմիչն էր, որուն ներկայութիւնը 1299-1300ի Ղազանի
արշաւանքին մէջ ընդդէմ մամլուքներուն (որմէ ետք կրօնաւոր պիտի
դառնար) զինք խառնած կ՚ըլլայ աւանդազրոյցին մէջ, հայոց արքայի

Հմմտ. Croniche di messer Giovanni Villani cittadino fiorentino, Venezia, 1537,
p. 103։
24 Չամչեանց, Պատմութիւն հայոց, էջ 380։ Հաստատուն փաստ չկայ, որ
հիմնաւորէ այն տեսակէտը, թէ 1296-1298ին կիլիկեան գահը բռնագրաւած Սմբատ
Ա.ի ամուսնութիւնը Ղազանի մէկ ազգականուհիին հետ կրնայ վերածուած ըլլալ
Ղազանի ամուսնութեան՝ Հեթումեաններու մէկ շառաւիղին հետ (Hornstein, “The
Historical Background,” p. 410)։ Հմմտ. Չամչեանց, Պատմութիւն հայոց, էջ 380։
25 Croniche, p. 103։ Ֆրանսացի պատմաբան Կիւսթաւ Սուլիէ, իրաւամբ «հազար
ու մէկ գիշերուան հէքեաթի մթնոլորտ»ի ակնարկելով, սխալմամբ Հեթում
պատմիչը Հայաստանի անանուն արքային եղբայրը դարձուցած է (Gustave Soulier,
“Le moine arménien Hethoum et les apports d’Extrême-Orient à la fin du XIIIe et au
commencement du XIVe siècle”, Revue des Études Arméniennes, ancienne série, tome
IX, fascicule 1, 1929, p. 250)։
26 Չամչեանց, Պատմութիւն հայոց, էջ 380։
23
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եղբայր դառնալու աստիճան 27: Չամչեան գրած է, թէ «զի յաւելու Անտոնինոս` թէ հարսնածու եղեւ օրիորդին` կրօնաւոր եղբայր թագաւորին» 28,
ինչ որ կը պարզէ, թէ Վիլլանի տեղեկութիւնը կը բացակայի ֆլորենսիացի
հեղինակի գործէն։
Քրիստոնեայ իշխանուհիին մահուան դատապարտուիլը մկրտութենէն առաջ միայն յիշուած է երկու աղբիւրներու մէջ՝ Վիլլանիի գրանցած պատումը եւ գերմանացի հեղինակ Օթոքար Ստիրիացիի
“Österreichische Reimchronik”ը, գրուած՝ 1306-1308ին 29։ Cassano>Casano
անցումը, ինչպէս եւ գերմաներէնի նուազ մատչելիութիւնը սպանական
միջավայրին մէջ, ըստ մեզի հաւանական կը դարձնեն, որ Վասքէսի
աղբիւրը Վիլլանիի պատումը եղած ըլլայ։ Բնականաբար, ինչպէս բաղդատականը ցոյց կու տայ, սպանացի հեղինակը կարգ մը գրական հնարքներու եւ գեղարուեստական լուծումներու դիմած է՝ թատերական որոշակի կառոյց մը ստեղծելու նպատակով, որոնց շարքին՝ զուգակցել ողբերգականն ու կատակերգականը, ինչպէս եւ միախառնել վարքագրական ու
սիրային դրուագներ։ Մեր կատարած ամփոփումին ընթերցումը արդէն
կը պարզէ, որ թատերագիրը ազատութեամբ վերաբերած է պատմական
ու աշխարհագրական փաստերու հանդէպ, առանց մտահոգուելու անոնց
ճշգրտութեամբ, որքան որ անոնց ներկայութիւնը բաւարար էր ժամանակաշրջանի հանդիսատեսին ճաշակը գոհացնելու։
Իբրեւ եզրակացութիւն, պէտք է շեշտել, որ Խոսէ Վասքէսի անունն ու
գործը աննշան տեղ մը կը գրաւեն դասական ժամանակաշրջանի սպանական թատերագրութեան մէջ եւ զուտ պատմական նշանակութիւն
ունին։ «Հայաստանի մեծ իշխանուհին եւ Թաթարստանի քրիստոնէացումը» թատերախաղը, այսուհանդերձ, հետաքրքրական է իբրեւ միջնադարեան հայկական թեմայով աւանդազրոյցին ուշ դարերու գեղարուեստական վերստեղծում։

Claude Mutafian, “Héthoum de Korykos historien arménien. Un prince
cosmopolite à l’aube du XIVe siècle”, Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 1,
1996, p. 167-168.
28 Չամչեանց, Պատմութիւն հայոց, էջ 380։
29 Boyadjian, “An Armenian Princess”, p. 51-52.
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Испанская пьеса Армянской тематики
восемнадцатого века
Вардан Матиосян
Резюме

Ключевые слова: европейская литература, испанская драматургия,
Хосе Васкес, армянская тематика, армянская принцесса, Татария, Хетум
Корикосци, Микаэль Чамчян
В конце восемнадцатого века испанский театр обращался к историческому прошлому. Драматурги писали об испанской и мировой истории,
опираясь на исторические события или мифологию. В 1770 году малоизвестный автор Хосе Васкес опубликовал пьесу “La gran princesa de Armenia,
y la cristiandad de Tartaria” («Великая княгиня Армении и христианизация
Татарии»). Эта тема была взята из истории армяно-монгольских отношений
во время Киликийского армянского царства (тринадцатое-четырнадцатое
столетия), с сюжетом, основанным на широко распространенной традиционной легенде: обращение нехристианского царя в христианство женщиной христианкой (дочерью царя Армении), удивительная метаморфоза
чудовищного сына, и поражение мусульман. В статье рассматриваются
сюжет и тема пьесы, анализируются ее историческая основа и литературные источники.
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A Spanish Play of Armenian Theme
in the Eighteenth Century
Vardan Matiossian
Summary

Key words: European literature, Spanish playwrighting, José Vázquez,
Armenian theme, Armenian princess, Tartaria, Hetum Korikostsi, Mikayel
Chamchian
Spanish theater returned to the historical past in the late eighteenth
century. The playwrights made recourse to Spanish and world history, with
grounds in history or in mythology. A little known author, José Vázquez,
published the play “La gran princesa de Armenia, y la cristiandad de Tartaria”
(The Great Princess of Armenia and Christianization of Tartaria) in 1770. The
subject was taken from the Armeno-Mongol relations during the kingdom of
Cilicia (thirteenth-fourteenth century), with a plot based on a widespread
traditional legend: the conversion of a non-Christian king by a Christian
woman (the daughter of the king of Armenia), the wondrous metamorphosis of
the monstrous son, and the defeat of the Muslims. The paper discusses the plot
and the themes of the play, and analyzes its historical background and literary
sources.
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ՀՈՒՍԻԿ ԱՐԱՅԻ «ՏԱՆ ԴՈՒՌԸ» ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ
Սիրանուշ Մարգարյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ Հուսիկ Արա, «Տան դուռը», Ազատության
հրապարակ, քաղաքացիական դիրքորոշում, հայրենասիրության ծես,
ազգային ինքնություն, սաղմոսներ
Հուսիկ Արայի բանաստեղծությունը վաղուց արդեն օբյեկտիվորեն
լիարժեք ու ինքնակա իրողություն է ժամանակակից հայ գրականության
համաբնագրում:
Սկիզբը 1996-ին էր, երբ լույս տեսավ Արայի «Մարդու որդիները» բանաստեղծական ժողովածուն, ապա հաջորդեցին «Լուսանցքի մարդիկ»
(2003), «Սևագրություններ» (2004), «Աստծո հետ խոսելու ժամանակը»
(2012), «Ազատության հրապարակ» (2013) գրքերը, որոնք պոետական
լուրջ հայտ էին, ներկայության նշան, և սկզբի ու ընթացքի մեջ ստեղծագործական որոնումների ու բնագրային ամբողջականության, խոսքի,
ասելիքի լրումի մի հետաքրքիր ու բարդ հետագիծ են ներկայացնում: Հուսիկի բանաստեղծական աշխարհընկալման ու գրի ինքնության մասին
խոսել են գրականագետներ Ս. Սարինյանը, Հ. Համբարձումյանը, Ա. Նիկողոսյանը, Հ. Հակոբյանը և ուրիշներ, բայց նրա պոետական խոսքի իրականությունն այնքան բազմաշերտ կառուցվածք ունի, բանաստեղծական
տեքստն այնպես է շրջանցում իրեն նախորդածի հիշողությունն ու նոր
տողից ինքնաստեղծում իրեն, որ ամեն անգամ ընթերցումի ու մեկնաբանության նոր հնարավորություն է տալիս:
2015 թվականին «Անտարես» հրատարակչությունը ընթերցողի
սեղանին է դրել Արայի հերթական՝ «Տան դուռը» ժողովածուն:
Այս գիրքը ստեղծաբանական շարունակության մեջ կարծես թե չի
հեռանում Հուսիկի գրական նախասիրությունների ու բանաստեղծության
տեսակի, թեմատիկ շրջանակի ընտրության ու անձնական վերապրումների ծանոթ դաշտից, սակայն աշխարհատեսության խորքային թափանցումների ու ինտելեկտուալ փորձի, ստեղծումի փորձառնության իմաստով հայտնաբերում է հասունության ու ինքնության նշանի այն նոր
հանգրվանը, դեպի ուր ձգտում է բանաստեղծի ստեղծագործական որոնումների ներքին նպատակը: Այստեղ վերջին չորս տարիների ստեղծագործություններն են՝ «Ազատության հրապարակ», «Նոր Հայաստան»,
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«Սրտի ագռավ» շարքերը, սիրային երգեր ու սաղմոսներ, նաև պոեմներ
ու «100 տարի անց» էսսեն:
Մարդկային հոգու ամայության, նյութի վայրի գերակայության, դաժանորեն մերկ հաշվարկի ու կեղծ, անաստված աստվածապաշտության
ժամանակը պարզապես ու միայն տարեգրողն ու վկայողը չէ բանաստեղծը: Հետմղված պաթոսը, ժամանակակից բանաստեղծությանը բնորոշ
հրապարակախոսական կիրքը նահանջում են իրականության հետ հանդիպումի սարսուռից, ցավի զգացողությունից, ու արդեն բանականության
հզոր լիցքերով Արան շարունակում է ժամանակի երկու մեծ բեկորների
արանքում ծանրացած պատմությունը բանաստեղծելու, նոր ժամանակն
ու նրա հերոսներին բացահայտելու, նրանց պատմությունը լրումին
հասցնելու գրողական հանձնառությունը:
Բանաստեղծական ներքին պատկերի կառուցման մեջ շատ հաճախ
«սյուժետային» շարժումը, դեպքերի ու դիպվածների հետագիծը թեև կան,
երբեմն խիստ ծանոթ-ճանաչելի են, բայց խույս են տալիս արտահայտման մերկ, ճակատային ցուցադրումներից՝ շարժման տարածք ու ինքնաիրացում ապահովելով ստեղծագործության ներքին շերտերում: Ապրելու
աշխարհիկ ճիգի ցավոտ ակունքներին ու առօրեական սկզբին շատ մոտ՝
դրանք աբստրահվում են՝ կյանքի ու տեսիլքի ներքին բախման ու փոխադարձ բացասման մեջ փորձելով չկորցնել ներդաշնակության նախնական
հղումը: Հուսիկը գիտի, որ ոմանք ծնվել են պայքարի համար, ոմանք`
խոսքով, մտքով, աղոթքով այդ պայքարի պատմությունը պատմելու համար:
Գրողն ինքն է ու իր ժամանակը, ինքն ասացող է ու պատմում է իր
պատմության մանրամասները՝ հեղափոխության ու պատերազմի արանքում մնացած, բարդ ու հակասական վայրիվերումների հոսքին տրված
սերնդի կենսապատում, Ազատության հրապարակ, պատերազմի ու երկրաշարժի վերքերից վիրավոր, մարդաթափվող երկիր, առանց պատանեկության ու երիտասարդության մնացած մի սերունդ երիտասարդություն,
աներազ, անտեսիլք, երազները վիժեցնող ամեհի մի ժամանակ ու անկումների սարսափ. սա է ժողովածուի թեմատիկ ընդհանրության շրջանակը, և գոյության դաժան տրամաբանությամբ պարտադրված ապրելու
անհրաժեշտության ներքին կոնցեպցիան, որ միասնության է բերում բանաստեղծումի ներքին կոնտրաստները: Այստեղ է, որ գրողի մտասուզումների խորքում մի ներքին ենթագիտակցական մղում ընդհանուր
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բնագրից անջատում, առանձնացնում է «Առավոտ» պոեմը բնաբանող
չարենցյան տողերը, որ մի կատարյալ հասկանալի հաշվարկով ասես
վկայում-սահմանում են ժողովածուի փիլիսոփայական հայեցակարգը.
«Այդ մե´նք ենք երևի այն ուղտը հաստակող, / Որ Հիսուսի առակին
հակառակ – / Պիտի մտնենք՝ անգամ ասեղի նուրբ ծակով՝ / Ապագայի
դրախտը անարատ...» (Ե. Չարենց):
«Տան դուռը» բացվում է «Անմոռուկ» ստեղծագործությամբ, որ հնչում
է իբրև նորօրյա աղոթք՝ շատ նման, անվերահսկելի ու հնուց եկող
պատգամին, թե «ուր ձեր գանձն է, այնտեղ և ձեր սրտերը պիտի լինեն»,
ուր որ ձեր տունն է, այնտեղ է սկիզբն ու ավարտը ձեր պատմության.
– Մեր ոտքե՞րը, թե՞ ոգին է բարձրանում / արդեն քանի վաղնջական
ու նոր ժամանակ, / և չենք շտապում հասնել գագաթը նախախնամ. /
հանկարծ չավարտվի լեգենդը, / որ ամեն օր ու նորից է սկսվում:
Սա առասպելի սկիզբն է, որ պատմում է Հողի հետ հանդիպման ու
ինքնության ճանաչման մասին ու ապրում է գեղեցիկ մանրամասների ու
դառնաձայն աղաղակների մեջ հորինված մի կյանքով, ինչ նրան շնորհում է բանաստեղծը: Առասպել, որ կատարյալ անանձնական է և երեկվա
ու այսօրվա դյուրաբեկ սահմանին, իրեն ուղեկցող տարակույսների ու
երկմտությունների մեջ հաջորդ վայրկյանին պատրաստ է իր իսկ գոյության ծայրահեղությունը դառնալու:
Եվ որովհետև ինքնության ճանաչումը հնարավոր է միայն հիշողության դարձով, ուրեմն բանաստեղծական տարածք է վերադառնում Անցյալի տեքստը՝ վկայումի տարաբնույթ արտահայտություններով: Հիշողության իրացումը Արայի համար անընդհատ, ամեն պահի ու անողոքորեն
հեռացող արտաքին իրականության վկայաբերումը չէ ներկայի տեքստում և ոչ էլ նոստալգիկ-լիրիկական աուրա նրա բանաստեղծության համար: Նրա պատմության մեջ Աստված իրար է կապակցում Անցյալի ու
Ներկայի ժամանակները, ու ոչինչ չի հեռանում առհավետ, ոչինչ չի
ավարտվում անհետք ու անհետևանք:
Քրոնոտոպային միասնության խորքային հղումներում բանաստեղծություն ներառելով պահը, դեպքը, դիպվածը ու համոզված, որ «մեր տիեզերքը փակ անոթ է, ուր ոչ մի ձայն, ոչ մի շշուկ չի կորչում» (Խեչոյան)՝
գրողը ներկա պահի մեջ հայտնաբերում է անցյալի չավարտվող ներկայության նուրբ հակասականությունն ու նաև ապագայի տեսիլքը, որ դեպի
ներս, ներսի գոյության խորխորատներն է տանում.
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– Մի մարդ՝ անունը Նոյ. / ապրողների մեջ արդար, / և արդարներից
բարեպաշտն էր, / Աստծու մեկ խոսքով նավ շինեց, / երկրի գազաններից
առավ էգ ու որձ, / երկնքի թռչուններից՝ մարի, արու, / և ընտանիքն առաջ
արած՝ մտավ տապանը: / Մեր Տիրոջ կամքն էր...
Հուսիկի աշխարհատեսության մեջ հիշողությունը չավարտվող, շարունակական բնագիր է, փակ շրջագիծ ու անվերջ վերադարձի պարտադրանք, որի անավարտությունը ներքին իմաստ ու բանականության վկայություն ունի, որ շարժվում է՝ տրոհելու ու վերստին միացնելու անընդհատական ասքի պատառիկները, լրելու ազգային իմաստնության փորձառնությունը, որոնցով պատմությունը հյուսում է ժողովրդի գոյության
«մայր» բնագիրը:
Ճակատագրական բարդ հանգույցների ու ողբերգական դեպքերի,
դաժանությամբ անօրինակ կորուստների ու մեռելոց հույսի տարօրինակ
վերադարձերի, առ Տունը, առ Հողն ունեցած անմխիթար սքանչացումի ու
անաստված, աղոթքանման սիրո գեղարվեստական այլացումները գրողը
անձնական աշխարհընկալման տարածքից տեղափոխում է ազգային գոյության խորքերում պահված ժառանգականության, շարունակականության դաշտ: Եվ չի մասնատում, չի տրոհում պատմությունը, այլ ամբողջական պահելով աշխարհատեսության մեր առասպելը՝ նրա ծանր ու
հուսահատ ընթացքի մեջ ամբողջացնում է ազգային կենսագրության ու
գոյության մեր ժամանակը: Այդ ժամանակը ցավալիորեն երբեք անջատված չի եղել կորուստների ու անկումների զգացողությունից, ու ժամանակը տարեգրող այս բանաստեղծությունն էլ չէր կարող իր հեռո՜ւ խորքերում ծանրացած չլինել ցավի ներկայությունից: Ճիչ չկա, աղմուկ չկա, ու
ոչ էլ բառախեղդ ու պաթետիկ ինքնահրկիզում: Հուսիկը գրում է այնպես,
ինչպես ապրում է. նրա սե´րն էլ, ցա´վն էլ, հավա´տն էլ շա՜տ խոր տեղից
են գալիս ու լռության մեջ են ինքնաստեղծվում: Այնպես որ հաճախ թվում
է՝ նրա բանատողի մեջ համատարած լույս է, թվում է, թե բանաստեղծության մեջ ապրող լույսի ու անվերապահ սիրո այդ զգացողությունը
երբեմն սեղմում-մեռցնում է կենսական ցավի երակը: Բայց քիչ անց տեղի
է տալիս լույսի զգացողությունը, ու մնում է բանաստեղծի անձայն ինքնայրումի մեջ մխացող ճշմարտությունը. ցավն, ավա՜ղ, սպանում է մեր
միջի Աստծուն, ցավը, որ դարձել է մեր գոյության ստվերը, մեր երկրորդ
եսը կամ եսի երկրորդությունը: Թվում է՝ ամենակարող ժամանակը փոխած պիտի լիներ նահանջների ու ներսի պարտության այդ հաճախանքը,
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թվում է՝ ուրիշ, բոլորովին ուրիշ պիտի լինեին այսօրվան բաժին հասած
հարցերն ու հարցադրումերը: Բայց.
– Մենք նույն տեղում ենք խարույկ վառել հիմա՝ մի պատմություն
այս կողմ, / մի ամբողջ ժամանակ հետո:
Բանաստեղծը գիտի, որ «մի ամբողջ ժամանակ հետո», բոլոր ցավերից ու հավատախաբությունից հետո պատմությունն այս Հայրենիքը ապրեցնելու խնդիր ունի, պատմությունն իր համար ներկա է ուզում ու ուխտավոր մեկին, որ սրտից առաջ մտքին տա հայրենյաց սրբազան մասունքները ու այսօր, հիմա ճշմարի´տ, ճշմարի´տ դարձնի Հող, Տուն, Հայրենիք անունների ամբողջական զգացողությունը.
– Պատգամների դռան տունն ենք մոռացել, / ուր հավաքվում էինք
երեկոները, նկարում արև / ու լույսի մասին երգում մի հին մեղեդի...
Ուրեմն գրողն իրեն է վերապահում ուխտավոր լինելու առաքելությունն ու դրան ականատես, մասնակից իր հերոսներին ապրեցնում է մի
ժամանակի մեջ, որը չունի ո՛չ սկիզբ, ո՛չ վախճան, ու որի շարժումն ուղղորդում է մարդկային բարոյականությամբ ու հավատքով լուսավորված
մեն-միակ տեսիլքը.
– Քո այս ծիրանավոր տեսքով, երկիր, / ազատ ու ինքնիշխան, երազանք ես եղել՝ / ծաղկած թերթին մագաղաթի, / ձեռագրված մատյաններում ու գրքերի էջերին, / անգամ լրագրերում նոր ժամանակների:
Ահա այսպես, առասպելի ու հիշողության անունով անվերահսկելի,
պարտադրող ու կատարյալ դաժան է հայրենյաց Տեսիլքի, տան առասպելի հաճախանքը, ու Արան անհուսորեն դատապարտված է տեսիլքից իր
համար իր իրական հայրենիք ստեղծելու ճիգին, տունը տուն դարձնելու
տաժանակիր տքնանքին.
– Խնամք, մինչև իսկ հոգս է քեզ սիրելը, հայրենիք. / երբ առնում եմ
թևերիս մեջ, բեռ եմ զգում, / բաց եմ թողնում գրկիցս, դատարկվում եմ, /
նույն տագնապն է քեզ հետ և առանց քեզ:
Հուսիկը սպասելի-վստահորեն հասուն ու տեր է այդ ժառանգությունն ընդունելուն ու որդու խոնարհումով իր տան Աստծուն
երկրպագել-աղոթելուն.
– Ո՞վ էր, ասաց, թե ամենահեշտն ու շահեկանը / քեզ սիրելն է,
հայրենիք. / հիմա բառից, տողից, սիրուն խոսքից այն կողմ, / երբ իսկապես քեզ զգալու լրջությունն է հասել, / թերանում եմ անմնացորդ քեզ
ունենալ...
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Սպիտակ բանաստեղծության հաճախանքի մեջ ցավ կա ու պատասխանատվություն, ու բանատողն իր խորքերում երբեմն ճեղքվում, ծանրանում է նրանց ներկայությունից: Գուցե կամ թերևս ցավի երակի այսքան
մոտիկությունից է երբեմն փշրվում-փլուզվում բանարվեստի «տունը»,
ասացումի կատարելությունը, բայց, միևնույն է, մնում են բանաստեղծի`
ոգու մեջ թափանցելու կարողությունն ու առօրյա դեպք-դիպվածներից
անդին ինքնաստեղծվող-մշտապես ներկա արժանապատիվ սիրո ներկայությունը.
– Կանգնել ես իմ առջև՝ / երիտասարդ, խարտիշագեղ ու կապուտաչ,
/ իմ մի բուռ երկրի ազատություն. / խաղաղություն է քո հայացքը, / որ
լցվում է աչքերիս մեջ: /Քո անվանակոչության օրն էր, / երբ Սիմեոնի պես
գիրկս առա քեզ և ասացի. «Տեսա փրկությունդ, երկիր»: /... Թևերիս մեջ
առա քեզ, / սրտիս մոտիկ ու մաշկիս տակ պահեցի, / միակ երազս տվեցի
ու հեքիաթս, / որ չէի պատմել դեռ ուրիշ մեկին, / խոստովանեցի, ինչպես
ոչ մի կնոջ, / անգամ մորս և Աստծուն...
Այդ արժանապատիվ հասունությունն իրենով ծածկում է մնացած
ամեն բան. ճշմարտության սաղմնային կետին հասնելու համար գրողն
իրականության ժամանակով ճեղքում է Հայրենիքի՝ հավաքական, չպարտավորեցնող սիրուց ծնված միֆն ու զգայուն, մերկ նյարդով առնչվում
իրականության պատնեշին:
Ճեղքված միֆի ժամանակը, ինքն իր ներսում նահանջելով, տեղ է
բացում իրականության համար, ու բանաստեղծությունը, Գիրը սկսում է
ճանաչել, բացահայտել Կյանքը: Թվում է՝ կյանքի բանաստեղծական
անունը կոչնչանա իրականության նշանով փոքր-ինչ ավելի ճշգրտումից:
Հուսիկ Արան հենց այդ ճշգրտման մեջ է բացում իրական իրականությունը՝ ավելի խոր, ավելի աներազ ու առավել ճշմարիտ, հետ է մղում երևակայությունն ու տեսիլքը ու բանաստեղծություն դարձնում ճշմարիտ
կյանքի բնագիրը, կորուստների ու պարտության, գետնաքարշ գոյության
ու մեղքերի միջով անցնող սերնդի կենսապատումը: Ինքնության
փնտրտուքը: Բազմադիմությամբ սահմռկեցուցիչ, անորոշությամբ սպանող ժամանակի նշանը.
– Քեզ փրկելու իմ հորինված հնարով / ինձ մի սպանիր, երկիր
ոխակալ. / Դժվար դիպված է ապրել քեզ հետ մի հարկի տակ, / լինել
մոտիկ ու նույն մաշկի մեջ:
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րը, անհատականության խորունկ դրամայով նշանակիր կենսագրությունը, որն իր մեջ է պարփակում գրողի ինքնագիտակցությունն ու բանաստեղծության ներքին, թվացյալ հակասականությունը լուծում առ Հողն
ուղղված անհաշվենկատ ու պարտավորեցնող սիրո գաղափարի մեջ.
– Ու սեր եմ գրում դիմացը երկիր և հայրենիք բառերի՝ / որպես
հոմանիշ, / բառի խորքից դուրս եմ քաշում ոգին, / տալով փետուր՝
դարձնում թռչուն, / որ իմ գլխավերևում թևածես...
Մի հետաքրքիր պարադոքս է գործում Հուսիկ Արայի պարագայում:
Նրա ապրած կյանքի ու գրի ժամանակները տարբերություններ չեն գոյացնում. ինքն է ու ի´ր նման իր Գրականությունը՝ շիտակ, անսեթևեթ,
անկեղծիք՝ «երազաթափ», հուսահատ պահերին իբրև կյանքի ամենասովորական, «անբանաստեղծական» տարեգրություն, անցյալի հիշատակների ու գալիքի տեսիլների դարձի պահերին՝ իբրև աղոթք ու հավատքի
վկայագրում: Սա իր Ճակատի գիրն է, իր Ճակատագիրը, ու դրա մեջ նա
այնքան տիրոջ ու ծառայի պես է սիրում իր Տունը, այնքան որդիաբար,
գորովագութ չի ցավեցնում իր Հողն ու Հայրենիքը, որ անգամ չունի իր
ժամանակին հարմարվելու ու միջավայրը հաղթահարելու խնդիրը: Սա,
իհարկե, մեծ, փիլիսոփայական ժամանակի իմաստով: Իսկ մարդկային
կյանքի՝ քայքայումի ու կորուստների ցավին տրված ժամանակի իմաստով մի ծանր լույս, մի ներքին երկվություն է իջել, թանձրացել նրա պոետական աշխարհի վրա, որ անձնականության դաշտում միացյալ ամեն
ինչը՝ պատկերը, ֆաբուլան, խոհը, աննկատ առնում է իր մեջ ու ենթարկում իր փորձառնությանը.
– Ինքնության աստղը, / որ փնտրում էի երկնքի պորտին, / երկրի
կոնքի մեջ գտա – / Աստված ինքն էր / լույսը սահող կողքին գրված էր
Մարդ, / հողին ընկած մութ կողմում մեղք էր խզբզած...,– գրում է Արան, ու
կյանքի ընդհատակյա, լռության ձայնին ու մոռացումին տրված կողմը
տեսնելու, ցավը շոշափելու նուրբ, ներքին մեխանիկան ծնում է ու կործանում, մոռացության տալիս ու վերստին գտնում կյանքի անհամար կապերն ու հնարավորությունները, ցավի ու երջանկության շրջապտույտին
տրված գոյության սահմռկեցուցիչ անհավասարակշռությունը.
– Հիմա միևնույն դեմքի վրա երկու հայացք՝ / Աստված ու սատանա, /
ես, որ շփոթում եմ, ինչպես մեկը մյուսից տարբերեմ: Այստեղ է մարդը`
մեղավոր, անորոշ ու անհասցե` կյանքի փորձություններին ու մեղքի
փորձառնությանը տրված:
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Այս ծանր հոռետեսության, ներանձնական դրամայի ու վրիպած
կյանքի տեսանկյունից հետաքրքիր սյուժեներ են գծում ժողովածուի
պոեմներն ու որոշ բանաստեղծություններ.
– Մայրս պատմում էր, / հատկապես ինձանից թթված պահերին, / որ
թարս եմ ծնվել, / իսկ երբ լրիվ կուշտ էր լինում իմ տվածից, / ուղիղ
շպրտում էր քիթումռութիս, / որ թարս էլ ապրեցի:
«Ձախորդ վրիպակից» սկիզբ առած հեգնական-դառը հայացքը
սեփական կյանքին, ձախորդության ու վրիպումի ասքն ինքն իրեն
շարունակում, լրումի է հասցնում մանկությունից իբրև հուշի պատառիկ
երբեմն-երբեմն այցի եկող մոլորված ու ջարդված լույսի հիշողությամբ.
– Մի օր... դուռը առանց թակելու ներս մտավ լույսը, / որ առաջին
անծանոթ այցելուն էր իմ ննջարան, / իսկ ես՝ հազիվ 5 տարեկան երեխա.
/ թվաց հերթական խաղալիք է, / և կոտրեցի անզգույշ: / Հետո նորոգել
փորձեցի, / բայց միշտ կոտրված խաղալիք մնաց իմ լույսը:
Ջարդված երազի Լույսը սպառվում է գաղտնորեն, վրիպումով
ապրված կյանքի պատմությունը զուգահեռվում է մեղքի ու պարտության,
օտար լինելու ու անորոշության, երազի՝ ամենօրյա ու չվերջացող վախճանի պատմությանը.
– Այդպես իմ մեկնարկից մինչև հիմա, / հանդիպում ենք երբեմն ես և
լույսը, / հանկարծ ու պատահական՝ ինչպես դիպված: / Մերթ Աստված ու
մերթ սատանա է կամ ուղղակի՝ չգիտեմ ինչու եկած հրեշտակ./ բայց
միշտ կոտրված խաղալիք է, / որ փորձում եմ նորոգել:
Ահա նա՝ Հուսիկը, որ առանց վարանելու, ազնիվ ու միամիտ՝
ուրիշին է տալիս իր ունեցած ամենանվիրական Թաքունը, անուն
չունեցողը, որի համար նրան կա՛մ սիրում են անվերապահ, կա՛մ չեն
ներում երբեք:
Այս ծայրահեղ ազնվությունը, Թաքունը ուրիշին տալու միամիտ (չէ´,
մտածված) քայլը լույս աշխարհ է բերում սիրո ու ատելության մասին մի
պատմություն, որ գրողը լո´ւռ, լռության մեջ հանձն է առնում իր
կենսագրությամբ և ցավի ու համակերպումի մասին աղոթքի նման
բանաստեղծումով:
Ու չի խուսափում այդ պատմության ծանոթ-ցավեցնող ակնարկները,
օտար լինելու նշանն ու անաստված պարտությունները իրե´նը, միայն
իրե´նը համարելուց:
Նրա բանաստեղծական ծանր ընթացքի մեջ ամեն ինչ ներող մի
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հավատարմություն կա, լուռ մի նվիրվածություն, չավարտվող հավատ, որ
աշխարհայացք են ձևավորում ու բառերով սիրո մասին խոսելը դարձնում
պատմություն մի ունայն: Ինքը գիտի, իր ներսի թաքուն խորքերում
ճանաչել է Սերը՝ ամեն ինչ ծածկող, տաք ու զգայական, ինքը դրսի
աներևույթ հեռուներում էլ տեսել է Սերը, ու գուցե հենց դրա համար է, որ
ամենևին էլ «մտահոգված» չէ ո´չ Աստծուն, ո´չ Սերը փրկելու համար:
Բանաստեղծը գիտի, որ Աստված Սեր է, Սիրո մեջ ճանաչում,
հպվում է Աստծուն ու ժողովածուի բարդ բնագրում տեղադրում է
Սաղմոսներն ու սիրային երգերը՝ մեր տիեզերքում չանհետացող ձայների
ու վերադարձող կարոտների մասին պատմությունը պատմելու:
Աստծո անունը պատահաբար մտքին եկած բառ չէ կամ իրականությունից փախչելու, եսի ներքին քարանձավում թաքնվելու, ավերված ու
խառնաշփոթ ժամանակը բառնալու հնարավորություն:
Աստծո ներկայությունն ի սկզբանե մի հետաքրքիր լեյտմոտիվ է
գծում Արայի ստեղծագործության մեջ՝ մերթ իբրև հիվանդ իրականությունը լուսավորելու ճիգ, որ քննելի չէ գիտակցության հայեցողությամբ,
մերթ իբրև առօրյա կյանքի մղձավանջում հեշտորեն սպառվող հավատքի
(հույսի) անապական աղբյուրի վկայում, շատ հաճախ՝ իբրև հավասարը
հավասարի հետ երկխոսության վկայություն:
Պահի նուրբ հակասականության մեջ (Սերը մե՞ղք է, սերը Աստված
է. սիրելը մեղավոր լինե՞լն է, Աստված ինքնին սեր է) Արան բառնում է
ընդվզումի ներքին կանչը, կասկածի ձայնն ու երկարատև որոնումների
կռապաշտությունից հետո կարծես գտնում ցավի ու հափշտակության
հանգրվանը, ուր ապրում են Աստված ու Սերը (մեղքը) միաժամանակ:
Այստեղ հոգեբանական սուզումների ու պատկերի խորության իմաստով իսկական կատարելության է հասնում Հուսիկ Արայի բանաստեղծությունը: Անչափ նուրբ ու զգայուն, անսահման խոր ու խորքային.
«Ականջ դիր իմ խոսքերին, Տե´ր, և ուշ դարձրու աղաղակիս, ընդունիր ձայնն աղօթքներիս, Թագավոր իմ և Աստված իմ»,– պաղատանքի,
վստահության ու գոհության իր սաղմոսը Հին Կտակարանում այսպես է
երգում Դավիթը:
Հինկտակարանային սաղմոսերգության ձևույթով առ Աստված
ուղղված աղոթքի մեջ՝ Տրորված լաթ եմ, Տեր / օրվա բոլոր ժամերին օգտագործված, / որ շպրտվել եմ քո մոռացված անկյունը,– սաղմոսն այսպես է շարունակում, թողության ու ապաշխարումի անխաբ խնդրանքով
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պատմության սկիզբն ու ավարտն այսպես է կապակցում Հուսիկի բանաստեղծությունն ու տալիս Անունը անվերապահ.
– Լույսը իմ ձեռքերում մութ կլինի, / երբ գաս երկրորդ անգամ, /
աչքերս բաց ու չեն ճանաչի քեզ՝ / քո ամենահայտնի նշանների
մատնությամբ անգամ:
Սրանք մաքուր սաղմոսներ են, բայց քիչ ավելի ուշ Հուսիկը հետաքրքիր էքսպերիմենտ է անում՝ այս ձևույթի մեջ «տեղավորելով» սիրային բանաստեղծությունը:
Ըստ էության այս ձևը, որ վաղնջական է ու գալիս է Հին Կտակարանից, բանաստեղծական տարածության մեջ զրկվելով որոշակի կայուն բովանդակությունից, իմաստային նոր բովանդակություն է ստանում՝ ասես
հետամտելով ծանոթ աշխարհների նոր հայտնությունն ու նրանց մեջ
ննջող նախասկզբնական աստծու վերադարձի հափշտակությունը: Ժամանակի ու տարածության միասնականությունը՝ քրոնոտոպը, գրողը
ներկայացնում, կապակցում է մի ընդհանրական՝ սիրո գաղափարով, որ
նույնական է ու կրկնվող ժամանակի «փակ» ու «բաց» սահմաններում, իբրև
ուղեկիցը բնական ընթացքով իրար հաջորդող իրողությունների, մերթ
իբրև համադրման սահմանը անցյալ, ներկա, ապագա ժամանակների:
Սաղմոսի ձևույթը, որ աստվածաշնչային սկիզբ ունի, դառնում է կաղապար, որ լցվում է նոր բովանդակությամբ: Սա չի նշանակում սակայն,
որ կայուն կաղապարի ձևույթը շարունակության մեջ լիովին անջատվում
է իր նախնական գծերից ու մաքրվում Աստծով սքանչանալու, եսի փոքրության վերապրումի ու ներքին ներդաշնակություն (գուցե խաղաղություն) գտնելու մշտնջենական որոնման հետքերից:
Այստեղ գրողն իրացնում է տարածված ձևույթի իր միանգամայն անհատական ընկալումը՝ բանաստեղծական ձևի մեջ թերևս իրացնելով ասելիքի երկակի մեկնաբանությունը: Առաջին հայացքից կարծես թե որոշակիորեն առկախ է մնում սիրո հասցեատերը՝ առաջնային բնագրում պահելով աստվածաշնչյան նախասկզբի հիշողությունը՝ փեսայի՝ Քրիստոսի,
հարսի՝ եկեղեցու ու Սիրո՝ քրիստոնեական Լույսի այլաբանությամբ:
Սիրո աներևույթ, տաք ու նախնական-չաղարտված այս զգացողությունն
այդ հիշողության մեջ ասես իռացիոնալ գունավորում է ստանում՝ կեսաստիճան բարձրացված ոճի մեջ վերածվելով մեծ, քրիստոնեական սիրո
ձոներգի ու Անունը տալու աստվածաշնչյան խոսքի նոր ու ինքնատիպ
մեկնաբանության:
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Իսկապես թվում է, թե Դավթի երգի հանգույն Աստծուն է հղված այս
երգը, սակայն երևի թե տեքստի ներսում ներքին դրամատիզմով ու նախասկզբնական ապրումի ցավագին հակասականությամբ «մարդեղեն»
ցավին ու որոնումին մոտ, անչափ մոտ պատումի «այլընտրանքայնությունը» գտնում է առավել «աշխարհիկ» տարածություն, քան նրան վերապահված էր ի սկզբանե: Սաղմոսային ձևույթի մեջ ավանդականի ու նորարարության այս փոխհամատեղումը հետաքրքիր լուծումներ է ստանում՝ նոր նշան ու խորություն տալով Հուսիկի քնարերգությանը:
Սաղմոսներն այս ժողովածուում ութն են՝ առանց ստվերի բառ,
անսկիզբ ու անվերջ հիացում, ի խորոց սրտի խոսք ընդ Աստծո՝ ինքնասահմանափակման ու մեղքաքավության նարեկացիական երանգներով. –
Երբեմն թևերիդ վրա ինձ տար, / որքան էլ մեղքս ծանր լինի իմ մարմնից, /
քո մենակն եմ, Տեր, / ազնիվ չէ, որ գթությունդ շրջանցի ինձ: / Եզր հրված՝
օտար եմ այս ցածում, / ստիպված եմ անձս պահպանել քո երկնքից:
Այստեղ է սկիզբը, այստեղ են Լույսի ու Մթության նախնական ակունքը
ու դրանց առնչվելու աղոթքի ձայնը, ծնրադիր խնդրանքի բանաստեղծական պահը: Աղոթքի մեջ այսքան տեր ու մեղավոր, մեղքի մեջ այսքան
մաքուր ու Աստծուն մոտ,– ժամանակի անջատ բեկորների արանքում
հոսող ծանր կյանքի մեջ գրողն այսպես է գտնում հավասարակշռության
հնարավոր հանգրվանը ու այլևս իր իսկ հորինած տեսիլքին հետամուտ՝
նուրբ զգայություններով ու խորություններով ընդարձակում բանաստեղծության ու սիրո սահմանը: Այլևս միայն Սիրո´ սահմանը:
Բանաստեղծությունը տեսնում է հեռուները / այս ինչքա՜ն հեռու է
տեսնում բանաստեղծությունը / վկայում մի նախորդ պատմություն, որը
թերևս արժե հիշել ըստ ամենայնի: Սե´րը իմ սերը ասաց՝ լույս լինի, / քո
աչքերը եղան. / տեսավ, որ աչքերը չքնաղ են, / սպիտակ մասը ցերեկ
կոչեց, / սևը՝ գիշեր, / որ ամեն օր քնի և արթնանա քո կոպերի տակ:
Պատահական գծերից մաքրված, պատահական բառերից հեռու,
Արան պարականոն, բայց ծանոթ մի չափում է բացում, ուր թվում է, թե
առասպելից պոկված մաքուր երգի պատառիկներն է ապրեցնում կամ
«Երգ երգոցի» շարունակությունը հյուսում:
– Թե ում է նման երկնքի արքայությունը, / ես չգիտեմ, / ես չգիտեմ, /
բայց երկրի վրա իմ գանձը դու ես: / Ու տեսնելով քեզ՝ / հավաքեցի իմ
ընկերներին / և սիրո մասին խոսեցի այսպես. / երանի հոգով ազատիս,
որովհետև / քեզնով պիտի լցվեմ, / երանի կորցրածիս, որովհետև քեզ
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պիտի գտնեմ. / երանի համբերողիս, որովհետև / քեզ պիտի ժառանգեմ, /
երանի է ինձ, որ քաղցն ու ծարավն ունեմ քո մարմնի, / որովհետև պիտի
հագենամ:
Այլևս մնո՞ւմ է որևէ կասկած կա՛մ Աստծո, կա՛մ սիրո վերաբերյալ:
Մի՞թե որևէ երկվություն աղարտում է բանաստեղծական պատկերը՝ նրա
վրա ծանրացնելով երկվությունը, թե նրանք՝ Աստված ու սերը, կա՞ն, թե՞
չկան բանաստեղծի հոգում, ու թե առավել հավատում է նրանցից որին.
...Էլ ի՞նչ դրախտ, երբ քո լույսի մեջ եմ, / ո՞ր Ավետարանը կարող է
գայթակղել ինձ՝ / խոստանալով արքայություն, / երբ կատարյալ արքա եմ
/ քո մարմնի թագավորությունում:
...Ու նա դեռ շարունակում է կերտել իր արքայությունը՝ հայացքը
սևեռած իր իսկ ճակատագրին, որ անկախ իրենից, գոնե այս պահին
համարում է իր իսկ ստեղծածը.
Ու թե հարցնես այդ մերկ պահին՝ / ի՞նչ եմ ուզում ի խորոց սրտի. /
խմված լինեմ քո շուրթերից ամբողջովին՝ / մինչև վերջին կաթիլս, կասեմ,
/ իմ կողոսկրն ես՝ չքնաղորեն վերափոխված, / ուզում եմ վերադարձնել
իր տեղը, / որ ամփոփվես իմ մեջ նորից. / բայց ամեն բան թող քո կամքով
լինի, իմ սեր:
Հեթանոսորեն խենթ ու շքեղ, անաստվածորեն ազնիվ ու ազնվության
մեջ կատարյալ, մերկ ու խորության մեջ սարսռեցնելու չափ անխաբ.
այսպես մեղք են գործում, աստծուց օտարված, նոր աստված գտած,
անաստվածորեն մեղավոր են դառնում ու նոր տիեզերք, լույսի պես
մաքուր առասպել ու աղոթք հորինում.
– Դու իմ թանկն էիր, / լույսն ու օդը, /... Իմ եկեղեցին էիր, / աղոթքն ու
Աստվածը, / իմ լավն ու տաքն էիր, / իմ շատությունը, / իմ հացն ու ջուրն
էիր, / շնչառությունը...
Ապրված տարիները երևի քիչ են սահման դնելու իրականության ու
իրեն բաժին եկած երազի միջև.
– Քո աչքերը ամենասիրուն արևներն են տիեզերքի, / Եթե նայես ինձ՝
/ ես կպտտվեմ՝ / հայտնաբերած նոր մոլորակ / Քո մատները շշունջներ են
թափանցիկ, / եթե գրկես ինձ՝ / ես կհնչեմ ինքնանվագ երգեհոն:
Այսպես. աշխարհը ստեղծվում է մի գեղեցիկ սիրո հանգույն, ու աշխարհը խամրում, կորչում է մոռացության խավարում, երբ հոգին ճաշակում է կորստյան աղետն ու աներազ մարում ամայության անձավներում.
– Քո գնալուց / կյանքը կանգ առավ ու մեռավ ամեն բան. / ես ինչպես
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ապրեմ, երբ երկիրն է ամայի: / Երբ գնում ես, / քեզ հետ տանում ես
ամենը, ինչ ես ունեմ,/ իսկ քո գալով՝ / իմն ես դարձնում այն, ինչ չեմ
ունեցել:
Գտնումի ու կորստյան այս երկու բնագրերը բացվում-ճեղքվում են
իրարով, իրար մեջ ու շարունակ ետ շրջվում՝ պատմության մեջ կարոտի,
անհագուրդ ծարավի, սիրո մեջ հասո՜ւն, փորձառու ու նաև պարտված
լինելու պատմությունը բացելու:
– Դու իմ աշխարհն էիր, որ արդեն վրիպել եմ, իմ գիշերները վաղուց
են առանց քո երազների: Զանգերն են ղողանջում դանդաղ ու թույլ-թույլ,
և ես հեռացող ոտնահետքերի ցավն եմ զգում, որ կրկնվում են մարմնիս
մեջ:
Այնքան զուլալ ու կատարյալ է ցավի ու գեղեցկության այս դրաման,
ուր նրբագույն զգայությունների, հոգեկան թրթիռների, զգացմունքի
սքանչելի փոխակերպումների մասին ցանկացած դիտարկում այլևս դառնում է անպատեհ ու անիմաստ այնքան:
Մնում են միայն բարձր, գեղեցիկ գրականությանն առնչվելու հմայքն
ու բանաստեղծություն ընթերցելու աստվածային հաճույքը.
...Քո սկիզբն էի ես, / իմ վերջը եղար դու. / Մենք միասին կարող էինք
Աստված լինել՝ / հաստատելով խոսքը նախախնամ. / թե ես եմ սկիզբը և
վերջը: /...Դու իմ վերջին աղոթքն էիր, / որ տեղ չհասավ. / ու ես
սատանային եմ ծախում ինձ, / միայն թե լսվի աղոթքս, / որ երաշխիքն է
իմ ապրելու...
Ամփոփենք, տան զգացողությունն ու սերը կորցնելու տագնապներից
ու մտորումներից, ցավից են ծնվել Հուսիկ Արայի «Տան դուռը» ժողովածուի բանաստեղծությունները։ Գրողն այս ավերված ու ավերող աշխարհում երբեմն կռվով, երբեմն աղոթքի լեզվով` ինքնակիզումով դյութիչ ճակատագիր է կերտում, իր Տան առասպելը պատմում՝ հավատացած, թե
բոլոր ցավերից ու դավաճանություններից, անկումներից ու վայրէջքներից անդին այդ առասպելի մեջ է ապրում շարունակության Տեսիլքը, որի
առկայությունը բացառում է պարտությունը, որով ճշմարիտ է դառնում
ապրելու և բանաստեղծելու իմաստը:
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Легенда о Доме, заверенным прожитым
Резюме

Сирануш Маргарян

Ключевые слова: Усик Ара, «Домашняя дверь» («Дверь дома»),
Площадь Свободы, гражданская позиция, обряд патриотизма, национальная идентичность, псалмы
Усик Ара – один из интересных и своеобразных представителей
современной армянской поэзии.
Он известен в литературной среде своими собраниями сочинений,
таких как «Сыновья человека» (1990), «Маржинальные люди» (2003),
«Время говорить с Богом» (2012), «Площадь свободы» (2013) и многими
другими, которыми его произведение объективно завоевало свое ценное
место в панораме современной армянской поэзии.
В 2015 году Усик Ара представил читателю свою книгу стихов «Дверь
дома». Этот сборник обобщает произведения поэта последних четырех лет:
литературные ряды «Площадь Свободы», «Новая Армения», «Ворон
сердца», песни о любви и псалмы, а также поэмы и эссе «100 лет спустя».
В статье рассматривается сборник «Дверь дома», представляется
ведущая идея, идеологическая-эстетическая концепция, которая формирует общую структуру.
Сочетанием сложных психологических переходов распознавания
идентичности и осознания архетипа Дома,Родины, переданного от мифа к
истории, а также различных преобразований имен, связывающих
прошлый-настоящий-будущий текст, поэт создает прекрасную художественную реальность, где живет человек, который прежде всего является
гражданином с сегодняшними тревогами и вопросами, адресованными
завтрашнему дню. Здесь самый сложный этап нашей истории последних
лет, время ответственности, но с интересным замыслом, представляется
также и личное время человека с окраской любви, боли и чувства.
В этом смысле в книге «Дверь дома» любовные песни и псалмы
стремятся почти к совершенству и вызывают удивление правильно избранными морфемами и безупречным поэтическим искусством.
Статья заканчивается обобщением, что писаниеУсика Ара является
уникальной страницей в современной армянской поэзии и налагает на
читателя прекрасное ожидание.
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The Legend of the Living-attested House
Summary

Siranush Margaryan

Key words: Husik Ara, “The Door of Home” (“Tan Dur”), Square of
Independence, civic position, patriotic ritual, national identity, psalms
Husik Ara is one of the interesting and distinctive representatives of the
modern Armenian poetry.
He is best known in the literary environment for his collected works such
as “The man’s sons” (1990), “The people of margin” (2003), “The time to speak
to God” (2012), “Freedom square” (2013) and many others, due to which his
literature has impartially gained its valuable place in the panorama of the
modern Armenian poetry.
In 2015, Husik Ara has introduced his book of poetry “The house door” to
the reader. This collection of works summarizes the poet’s works of the last four
years: the literary series “Freedom square”, “New Armenia”, “The raven of the
heart”, love songs and psalms, as well as lyric poems and the essay “100 years
later”.
The article reviews the collection of works “The house door” and
represents the leading idea and the ideological-aesthetic concept which form
the common framework.
Through the combination of difficult psychological transitions of identity
recognition and the awareness of the Homeland, the archetype of the Home,
transmitted from myth to history, as well as the various transformations of
names, linking the past-present-future text, the poet creates a beautiful artistic
reality, where the person first of all is a citizen with today’s concerns and
tomorrow-addressed questions. Here you can find the most difficult stage of our
history of the last years, the time of responsibility but with an interesting idea,
including also the person’s personal time with love, pain and feeling coloring.
In this sense, in the book “The house door”, the love songs and the psalms
seek almost perfection and evoke surprise with perfectly selected morphemes
and pure poetic art.
The end of the article generalizes the concept that Husik Ara’s writing is a
unique page in the modern Armenian poetry and obliges the reader with a
beautiful expectation.
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ՍԻՐՈ ԱՐՏԱՀԱՅՏՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՍԻՐԵՐԳ
ՀԱՅՐԵՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄԻՆԵԶԱՆԳՈՒՄ
Հասմիկ Մելքոնյան
(Գերմանիա)
Հանգուցային բառեր՝ սիրային հայրեններ, մինեզանգ, հայագիտություն, գերմանական բանասիրություն
Մշակութաբանական և բնագիտական գիտություններում տիրում է
այն ընդհանուր կարծիքը, որ մարդն ընդունակ է զարգացնելու զգացմունքներ և դրանք արտահայտելու լեզվական միջոցներով: Նյարդահոգեբանությունը զգացմունքը տարբերում է հույզերից՝ այն բնորոշելով որպես
հույզերի գիտակից գործընթաց 1: Հուզական ներաշխարհը, սակայն, չի
մնում միայն անհատի ներսում ներփակված, այլ միմիկայի, ժեստերի և
գործողությունների միջոցով դուրս է մղվում արտաքին աշխարհ՝ ստեղծելով անհատի և միջավայրի փոխազդեցություն 2: Սոցիալական հոգեբանության մեջ իշխում է նաև այն կարծիքը, որ զգացմունքների ընկալումն
ու արտահայտման ձևերը, կախված ժամանակից և մշակույթի կրողներից, դրսևորում են տարբերություններ: Սիրո ձևակերպումն ու արտահայտումը նույնպես զերծ չեն ազդեցություններից. այն իր վրա կրում է
պատմամշակութային, հոգևոր, հասարակական, սոցիալական միջավայրի և նույնիսկ ապրելակերպի դրոշմը 3: Ժամանակից և մշակույթից կախված՝ կարող է առաջ մղվել մարմնական կամ հոգևոր սերը: Մերձավոր
Արևելքի հնագույն պոեզիայում, օրինակ, առաջ էր մղվում մարմնական
սերը, քնքուշ սիրո նկարագրություններ այստեղ չեն հանդիպում 4: Ի հակադրություն արևելյան հնագույն պոեզիայի՝ մարմնական սերն ու սեռական կարիքները ոչ մի նշանակություն չունեն միջնադարյան ասպետական սիրային քնարերգությունում՝ տրուբադուրների պոեզիայում և մինեզանգում: Այստեղ սիրո ձևակերպման հիմքը կազմում է այն համոզմունքը, որ վեհ և անհասանելի սերը բարձրացնում է մարդու արժեքը,
Հմմտ. Ingrid Kasten, Emotionalität und Prozess männlicher Sozialisation. Auf den
Spuren der Psycho- Logik eines mittelalterlichen Textes (2002), էջ 52:
2 Հմմտ. Eva Bänniger-Huber, Die Untersuchung von Schuldgefühlen in der
psychotherapeutischen Interaktion. Eine mimische Mikroanalyse (1995), էջ 39-56:
3 Հմմտ. Hasmik Melkonyan, Hayren-Dichtung und Minnesang. Ein struktureller
und motivgeschichtlicher Vergleich (2014), էջ 13:
4
Հմմտ. Brigitte Musche, Die Liebe in der altorientalischen Dichtung,
Zusammenfassender Kommentar (1999), էջ 153:
1
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դարձնում նրան կատարյալ և հետևաբար երջանիկ 5, իսկ մարմնական
սերը որակավորվում է որպես ցածրակարգ սեր և վճռականորեն մերժվում երգիչ-բանաստեղծի կողմից:
Սույն հոդվածի նպատակն է ներկայացնել սիրո բնորոշումն ու արտահայտման ձևերը սիրերգ հայրեններում և մինեզանգում՝ հիմք ունենալով սիրային մոտիվների պատմական զարգացումն ու համեմատական
վերլուծությունը: Այս առումով միջնադարյան սիրային երգերն առանձնահատուկ հետաքրքրություն են առաջացնում ոչ միայն այն պատճառով,
որ այստեղ ներկայացվում է զգացմունքների հարուստ ներաշխարհ՝ սեր
և ատելություն, ուրախություն և տխրություն, հույս և հուսահատություն,
այլ նաև այն պատճառով, որ այս երգերը, ինչպես իրավացիորեն նկատում է Ինգրիդ Կաստենը, իրենց մեջ փաստագրելով ժամանակի մտածելաձևերն ու աշխարհընկալումները, հանդիսանում են հույզերի վերլուծության լավագույն օրինակներ 6:
Ինչպես սիրերգ հայրեններում, այնպես էլ մինեզանգում երգվում է
հիմնականում կնոջ նկատմամբ տածած աշխարհիկ սերը, հայրեններում՝
միջին հայերենով, իսկ մինեզանգում՝ միջին գերմաներենով: Սիրահարված լիրիկական հերոսը ներկայացնում է իր հուզական ներաշխարհը,
գովաբանում սիրած էակին: Սիրո առաջացման մեջ մեծ դեր են խաղում
աչքերը: Նրանք ոչ միայն հոգու հայելի են, այլ նաև մարմնի պատուհանը
դեպի արտաքին աշխարհ 7: Որպես այդպիսին, աչքերը միջնադարյան սիրային երգերում հատուկ նշանակություն են ստանում. սերը սիրտ է
մտնում աչքերի միջոցով: 12-րդ դարի հոգևորական, “Di amore libri tres”
(Սիրո մասին) եռահատոր աշխատության հեղինակ Անդրեաս Կապելլանոսը նույնիսկ այն կարծիքին էր, որ միայն նրանք կարող են սիրել, ովքեր
տեսնում են, քանի որ կուրությունն ու սերը միմյանց բացառում ու
ժխտում են.

«Կուրությունը խափանում է սերը, քանի որ կույրը չի կարող տեսնել
այն, ինչը անսահմանափակորեն կզբաղեցնի իր ներաշխարհը: Հետևաբար չի կարող նրա մեջ սեր առաջանալ» 8:

5

Հմմտ. Peter Dinzelbacher, Sachwörterbuch der Mediävistik (1992), Minne, էջ 535-

536:
Հմմտ. Ingrid Kasten: Emotionalität und Prozess männlicher Sozialisation. Auf den
Spuren der Psycho- Logik eines mittelalterlichen Textes (2002), էջ 54:
7 Հմմտ. Manfred Lurker, Wörterbuch der Symbolik (1991), էջ 61:
8 Տե՛ս Andreas, königlicher Hofkapellan, Von der Liebe (2006), մաս 5, 20, էջ 11:
6
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Սիրահարը խոցվում է սիրուց, երբ նա տեսնում է սիրած էակին, և
դրանում աչքերն են մեղավոր.

Հայրեն Ա/ԾԶ, 10-17
Աչերուս խրատ տըւի,
Քանց հազար ծընօղ`զաւակի.
Թ’Արե՛կ, որ ի վայր նստինք,
Աստընվորս մեզ չի պիտի։
Աչերս այլ ի յիս ասաց.
Թ’Ես քեզ խելօք գիտէի.
Զաղէկն որ ի գնալ տեսնու`
Բեր աչեր, որ զինք չի հայի 9:
Բեռնգեր ֆոն Հոռնհայմ, MF 112,1
Չեմ վայելել ես դեռևս ըմպելիքն այն,
ինչը Տրիստանին վշտացրեց:
Բայց ես սիրում եմ նրան ավելի սրտանց,
քան Տրիստանն Իզոլդեին, այդպես է թվում ինձ:
Ահա թե ինչ են պատճառել իմ աչքերը ինձ 10:
Nu enbeiz ich doch des trankes nie,
dȃ von Tristan in kumber kam.
Noch herzeclȋcher minne ich sie
Danne er Ysalden, daz ist mȋn wȃn.
Daz habent diu ougen mȋn getȃn.
Աչքերը ներկայացվում են որպես մի օրգան, որը միմիայն սիրած
անձին է փնտրում.

Հայրեն Ա/Կ, 527-530
Այս իմ նենգաւոր աչերս
Ծըռկըտի, գա ըզքեզ փընտռէ.

Հայրենները մեջբերված են Ասատուր Մնացականյանի «Հայրեններ» ժողովածուից (1995):
10 Այս և հոդվածում առկա մյուս գերմաներեն բանաստեղծությունների հայերեն թարգմանությունները՝ Հասմիկ Մելքոնյանի:
9
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Ի տարբերություն սիրահարի աչքերի՝ սիրած կնոջ աչքերը միայն
վնաս են պատճառում. նրանք կախարդում են, դարձնում սիրո գերի և
նույնիսկ սպանում.

Հայրեն Ա/ՁԲ, 1219-122
Այդ քո աչերուդ խընճերն`
շատ մարդու արյուն է խմել:
Ուլրիխ ֆոն Գութենբերգ, MF 78,8

Ա՜խ, առանց զենքի վիրավորված եմ այսպես ցավագին,
ահա թե ինչ են ինձ հետ արել աչքերը նրա գեղեցիկ,
այնպես, որ չեմ կարող ես էլ երբեք առողջանալ, […]

Ich bin leider sȇre wunt ȃne wȃfen.
daz habent mir ir schoeniu ougen getȃn,
daz ich niemer mȇ geheilen kan, […]
Լիրիկական հերոսը այսպիսով խոցված է սիրուց, վիրավորված և
այլևս անզոր է սիրո առաջ: Սիրած էակը, աչքերով ներխուժելով սիրահարի միտք, սկսում է անգթորեն նվաճել ոչ միայն նրա մարմինը, այլ նաև
նրա միտքն ու հոգին.

Հայրեն Ա/ԽԱ, 25-32
Ուր էիր, ուսկի՞ց եկար,
քան զամեն ծաղիկ դու պայծառ.
Եկիր ւ’ի հոգիս մտար,
չես ի տար պահիկ մի դադար.
Սըրտիս մէջն ի ժուռ եկար,
ւ’ելնելու ճարա՛կ չի գըտար.
Զարկիր ի գըլխուս վերայ,
ւ’աչերուս ի վար թափեցար:
Մինչև մարմնի նվաճումը սերը նվաճում է սիրահարի հոգին՝ եկիր
ւ’ի հոգիս մտար: Սա կարևոր է այնքանով, որ սերը այսպիսով նվաճում է
ոչ միայն մարդու մահկանացու մասը՝ մարմինը, այլ նաև անմահ մասը՝
հոգին: Ի տարբերություն մարմնի՝ հոգին հավերժ է և բոլոր առումներով
պատվական ու գերազանց է մարմնից: Սակայն անմահ հոգին, որ գալիս է
Աստծուց և վերադառնում առ Աստված, նույնքան խոցելի է աշխարհիկ
սիրուց, որքան մահկանացու մարմինը: Հոգու և մարմնի հարաբերակցու282

թյանն առնչվող հարցերը առկա են դեռևս անտիկ փիլիսոփայության մեջ,
որտեղ մարմինը ստորադասվում է հոգուն: Ըստ Պլատոնի՝ հոգին
տիեզերքի միասնությունն ապահովող սկիզբ է, անմահ է և ինքնաշարժ:
Մինչդեռ մարմինը հոգու զնդանն է, որտեղ վերջինս փակված է իր երկրային կյանքի ողջ ընթացքում 11: Հոգու և մարմնի հարաբերակցությանն
են անդրադառնում նաև հայ միջնադարյան փիլիսոփաները: Նորպլատոնականության Ալեքսանդրյան դպրոցի ներկայացուցիչ Դավիթ Անհաղթը
նույնպես գտնում է, որ մարմինը հոգու զնդանն է, ժամանակավոր
հանգրվանը: Եվ միայն փիլիսոփայությունն է, որ հոգին կյանքի փորձությունների միջով անվթար անցկացնում և կրկին Աստծո հետ է միաձուլում 12: Սակայն XII դարից սկսած՝ մարմնին տրվում է որոշակի արժեք:
Չնայած հոգին շարունակում է մնալ մարմնից պատվելի, սակայն ճանաչողական գործընթացում կարևորվում է նաև մարմնի դերը: XIII դ.-ի հայ
աստվածաբան, իմաստասեր և պետական գործիչ Վահրամ Րաբունին
հոգու և մարմնի հարաբերակցությանն անդրադառնալիս նշում է, որ ծագումնաբանական առումով հոգու և մարմնի միջև առաջնության հարց չի
կարող լինել, որովհետև դրանք ստեղծվել են միաժամանակ: Հոգին պատվավոր է մարմնից, քանի որ Աստծո պատկերն է, սակայն դա չի նշանակում, որ մարմինը արհամարհելի գոյակցություն է: Հոգու և մարմնի
հարաբերությունը պետք է հիմնված լինի արդարության վրա 13:
Հոգևոր հայրենների 14 հեղինակները նույնպես անդրադառնում են
հոգու և մարմնի հարաբերակցությանը: Հայրեն Բ/Դ, 33-40-ում իմաստունին հարցնում են.

Հայրեն Բ/Դ, 33-40
Խելօքին հարցուկս ելան,
Թե զպատճառն ո՞վ իսկի գիտէ.
Աստուած է հոգի ստեղծել
’Ւ ի հողոյ մարմին կապել է.
Կարծեմ վասն այնոր արար,
Հմմտ. Platon: Das Gastmahl oder über die Liebe (1979), էջ 30-45:
Տե՛ս Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան, Երևան, 2002, Դավիթ Անհաղթ, էջ 267-269:
13 Տե՛ս Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան, Երևան, 2002, Վահրամ
Րաբունի, էջ 951-952:
14 Տե՛ս Հայրեններ Ա/ԽԵ, 17-24, Ա/ԻԵ, 5-12, Դ/ԺԷ, 37-40, Ա/ԿԱ, 9-16:
11
12
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Թէ ի վեր քաշել զնա կարէ.
Կամ զհոգին ի մէջ մարմնոյն,
Քան զխալաս ոսկի նա զուգէ։
Հոգին այստեղ ներկայացվում է որպես մարմնի զարդ, որը մարդուն
միշտ վեր է բարձրացնում, սակայն այն աշխարհիկ սիրուց նույնքան անպաշտպան է, որքան մարմինը: Այսինքն՝ սերը դիտարկվում է որպես
բարձրագույն արժեք: Հայրեններում շատ տարածված է «իմ հոգւոյս հոգի,
իմ եա՛ր» դիմելաձևը:
Այն բանից հետո, երբ սիրած էակը մտնում է սիրահարի հոգին, անցնում է սրտին, հաստատվում այնտեղ և այլևս ճար չի գտնում դուրս գալու՝ սըրտիս մէջն ի ժուռ եկար, եւ’ելնելու ճարա՛կ չի գըտար: Ոչ միայն
հայրեններում և մինեզանգում, այլ նաև համաշխարհային սիրային քնարերգության մեջ սիրտը հանդիսանում է սիրած էակի հանգրվանը.

Հայրեն Ա/Բ, 99 – 104
Քո սէրտ իմ սըրտիս միջին
Հանց մըտեր զէտ ոսկի բեւեռ.
Գնացեր է սրտիկս ի ներս,
Ու փառչին եղեր կեռ ու մեռ.
Քո տեստ իմ սրտիս միջին
Հերկ արեր ու դարձեր է եռ։
Հայնրիխ ֆոն Մորունգեն, MF 127,1
Եթե ես իմանայի, որ գաղտնիք կմնար,
թույլ կտայի տեսնել այն գեղեցիկ տիկնոջը,
ով իմ սիրտն է կոտրել. նա կտեսներ
գեղեցկուհուն՝ սրտիս ներսում:
West ich, ob ez verswîget möhte sîn,
ich lieze iuch sehen mîne schoene vrouwen,
der enzwei braeche mir daz herze mîn,
der möhte sî schône drinne schouwen.
Իսկ ինչո՞ւ է հատկապես սիրտը հանդիսանում այն օրգանը, որտեղ
սիրած էակը վերջնականապես հաստատվում է: Անտիկ մշակույթում
սիրտը դեռևս սովորական մի օրգան է: Պլատոնը այն առանձնապես չի
կարևորում: Արիստոտելը սիրտը համարում է հաճույքների, ցավերի և
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այլ զգացողությունների ֆիզիոլոգիական կենտրոն 15: Քրիստոնեությամբ
սիրտը ստանում է, սակայն, մեկ այլ նշանակություն. այն մարդու հոգևոր
կենտրոնն է, որը բաց է Աստծո խոսքի համար: Քրիստոնեությունը խոստանում է այնպիսի մի սիրտ, որը ի վիճակի է հասկանալու աստվածային
պատգամները և իրագործելու դրանք 16.

«Նոր սիրտ եմ տալու ձեզ, նոր հոգի եմ դնելու ձեր մէջ. ձեր
մարմիններից հանելու եմ քարեղէն սիրտն ու մարմնեղէն սիրտ եմ տալու
ձեզ. իմ հոգին եմ տալու ձեզ» (Եզեկիէլ 36, 26):
Ըստ քրիստոնեության՝ սիրտը ունակ է տարբերելու բարին և չարը,
սակայն Ադամի և Եվայի մեղքից հետո այն հակված է չարին: Եվ միայն
Քրիստոսով է Սուրբ Հոգին մուտք գործում մարդկային սիրտ. «Եւ

որովհետեւ դուք որդիներ էք, Աստուած մեր սրտերի մէջ ուղարկեց իր
Որդու Հոգին, որ աղաղակում է՝ Աբբա, Հայր» (Գաղատ. 4,6):

Այսպիսով սիրտը ոչ թե սովորական մի օրգան է, այլ խորհրդանիշ,
որը «[…] իր մեջ պարունակում է մարդու ներքինը, առեղծվածայինը, նրա
իմաստությունը, միտքը, գաղտնի ցանկությունները: Այն մարմնի
կենդանի կենտրոնն է, որտեղ մարդկային Եսը վերագտնում է իրեն» 17:
Որպես այդպիսին, սիրտը իդեալական վայր է սիրած էակի համար, որն
ընդմիշտ փակված է մնում այնտեղ և դուրս գալու ճանապարհ չի գտնում:
Սրան համարժեք մոտիվ է նաև «սրտի կորցրած բանալին», ինչպես
հետևյալ երգում.

Անանուն, MF 3,1
Դու իմն ես, ես՝ քոնը,
վստահ եղիր, որ այդպես է:
Դու փակված ես
իմ սրտում:
Կորել է սրտիս փոքրիկ բանալին,
Պետք է ընդմիշտ մնաս ներսում:

Հմմտ. Ole Martin Hoystad, Kulturgeschichte des Herzens (2006), էջ 54:
Տե՛ս Horst Wenzel, Frauendienst und Gottesdienst (1974), էջ 155-167:
17 Տե՛ս Roswitha Wisniewski, Hartmanns Klag-Büchlein (1963), էջ 358:
15
16
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Dû bist mîn, ich bin dîn.
des solt dû gewis sîn.
dû bist beslozzen
in mînem herzen,
verlorn ist das sluzzelîn:
dû muost ouch immêr darinne sîn.
Հայրեն Ա/ԽԱ, 25-32-ի վերջին երկու տողերում սիրած կինը, որը
սերն է մարմնավորում, որպես արցունք դուրս է հոսում՝ զարկիր ի
գըլխուս վերայ, ւ’աչերուս ի վար թափեցար: Միայն արտասուքն է
հանգստացնում լարված վիճակը:
Ինչպես տեսանք, սերը սիրերգ հայրեններում և մինեզանգում ներկայացվում է որպես բարձրագույն արժեք: Այն թեև հիվանդացնում է,
դարձնում սիրո գերի.

Հայրեն Ա/ԿԵ, 9-16
Առանց խոց, առանց եարայ
Զիս տեղիկս հիւանդ է ձըգեր.
Հարցունք մէկ ընդ իմ եղէք,
Որ ասեմ՝սև աչքն է արեր.
Էնօ՛ք սև աչքն է արեր.
Հայնրիխ ֆոն Մորունգեն, MF 137,10
Ես հիվանդ եմ, սիրտս՝ վիրավոր,
Տիրուհի՛ս, այդ ինձ իմ աչքերն են
պատճառել ու քո կարմիր բերանը:
Ich bin siech, mîn herze ist wunt.
vrowe, daz hânt mir getân
mîn ougen und dîn rôter munt.
Սակայն ի վիճակի է բուժել իր իսկ առաջացրած հիվանդությունը:
Այսինքն՝ այն ոչ միայն խոցում է, գերում և հիվանդացնում, այլ նաև հուսադրում, սովորեցնում համբերել և ապաքինում.
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Հայրեն Թամր.-531
Հիւանդ եմ քո սիրուդ,
Ա՛ռ խնձոր արեկ զիս ի տես,
Արե՛կ նիստ ի բարձիս վեր,
Ու ձեռքդ տար ու զիմ սիրտն տես.
Զիմ ցաւուն տեղն դու գիտես,
Ինձ օտար հէքիմ չի բերես
Թէ նեղէնայ դեղ արա՛,
Թէ չէ լից զնոր սէրդ ալ ի ներս 18:
Վալտեր ֆոն դեռ Ֆոգելվայդե L 98,34
Ազնվագույն տիրուհիս վիրավորում է և բուժում,
որին ես մյուսներից առավել եմ ծառայում:
Diu guote wundet und heilet,
dér ich vor in allen dienen sol.
Ինչպես գուսանները, այնպես էլ մինեզանգի երգիչները ստեղծագործում էին ոչ թե սենյակում փակված, այլ հասարակության առջև՝ հաշվի
առնելով հանդիսատեսի ճաշակն ու ցանկությունը.

Հայրեն Ա/ՁԲ, 141 – 148
Կասեմ, թէ հայրէն ասա,
Թե չէ ես ասեմ՝ դուն լսէ.
Զբերանդ ալ քենով ածէ
Ու զականջդ ալ ի գոց դու պահէ.
Զէտ օղ ի ականջըդ ա՛ռ,
Զետ կարմիր դեկան ծրարէ
Այն մարդ, որ շատ կզրուցէ,
Նա յետին խօսքն կու լսէ։
Վալտեր ֆոն դեռ Ֆոգելվայդե L 72,31
Որոշել էի երկար լռել, հիմա, սակայն,
ցանկանում եմ կրկին երգել, ինչպես առաջ:
18 Հայրենը մեջբերված է Հրանտ Թամրազյանի «Նահապետ Քուչակի բանաստեղծական աշխարհը» (2001) ժողովածուից:
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Ազնվագույն մարդիկ են ինձ այդ համոզել,
նրանք կարող են ինձնից դեռ ավելին պահանջել:
Ես կերգեմ և կարտասանեմ նրանց համար,
Ինչ ուզում են, ես այդ կանեմ. փոխարենը պետք է իրենք վիշտս
ողբան:
Lange swîgen des hât ich gedâht:
nû wil ich singen aber als ê.
dar zuo hânt mich guote liute brâht:
die mugen mir wol gebieten mê.
ich sol singen unde sagen,
und swes si gern, daz sol ich tuon:
sô suln si mînen kumber klagen.
Նրանք հանդիսատեսին մասնակից էին դարձնում իրենց հուզական
ապրումներին՝ ստեղծելով անհատի և ունկնդիր միջավայրի փոխազդեցություն: Երգելը միջոց էր՝ ուսուցանելու՝ հանչաք ես հայրէն ասի, որ
քաջերն՝ ի քարն ուսուցի: Երգելը միջոց էր նաև սիրած կնոջը գովաբանելու.

Հայրեն Ա/ԺԵ, 33 – 36
Հայրէն մի կամիմ ասիլ,
Աստընվորըս չկայ իւր գին.
Ի վերայ իմ եարոջ ծծին,
Մարգարտէ հատիկ մի կա՝ ծին.

Albrecht von Johansdorf MF 92,7
Ես երբեք չէի համարձակվի երգել այս տողերը,
եթե նա այսքան ազնիվ և անթերի չլիներ:
Նա պետք է ինձ թույլ տա խոսել իր առաքինությունների մասին:
Ich engetorste ir nie gesingen disiu liet,
waer sî vil reine niet und alles wandels vrî.
sî sol mir erlouben, daz ich von ir tugenden spreche.

Թե՛ գուսանները և թե՛ մինեզանգի երգիչները միաժամանակ բանաստեղծ, երգահան և կատարող էին, որոնք ներկայացնում էին սերը, սիրահարի վիճակը և գովերգում սիրած կնոջը: Խոսքը այն սիրո մասին է, որն
այդ պահին երգվում էր: Ժամանակը այդ պահից դուրս այլևս դեր չէր խաղում. սիրել, նշանակում էր երգել:
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Формы выражения любви в любовных
айренах и миннезанге
Асмик Мелконян
Резюме

Ключевые слова: любовные айрены, миннезанг, арменоведение,
немецкая филология
Определение сущности и форма выражения любви всегда испытывали историко-культурное, духовное влияние, а также воздействие социальной среды. В этом плане средневековые немецкие и армянские любовные
песни – миннезанг и любовные айрены (гномы) – вызывают особый
интерес, так как представляют не только богатый внутренний мир чувств,
но и фиксируют образ мыслей и мировосприятие эпохи, являясь лучшими
образцами для исследования эмоций и чувств. Как гусаны, так и миннезингеры были одновременно и поэтами, и музыкантами, и исполнителями,
которые создавали свои произведения перед обществом, учитывая вкусы и
желания зрителя и привлекая их к участию своих эмоциональных переживаний, создавая тем самым среду для непосредственного взаимодействия
между индивидом и слушателями.
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Forms of Love Expression in Love Hairens and Minnesang
Hasmik Melkonyan
Summary

Key words: sirerg hairen (medieval verse-song), minnesang, Armenology,
Germanic philology
The love definition and forms of expression are not free from historicocultural and spiritual environmental influences. In this sense medieval German
and Armenian love songs, i.e., minnesang and sirerg hairens stir up special
interest, as they present not only the creators' rich inner world full of emotions,
but also state the ways of thinking and scope of the time being excellent
examples of emotions analysis. Both songsters (goosans) and minnesang singers
were not only poets and composers but also performers, who were composing
before the audience taking account of the listeners' taste and desires, as well as
making them participate in their activities and thus creating direct interactions
between the individual and the audience environment.
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ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ-ՄԵԿԵՆԱՍ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄՆ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԴԻՎԱՆԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
(15-16-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ ԿԻՆ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ԳՐԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)
Մարիամ Մելքոնյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր` բանաստեղծ, մեկենաս, տոհմային հասարակություն, պալատական գրականություն, կին գրողներ
Միջնադարյան Արևելքում գիտնականն ու արվեստագետը գործունեություն էին ծավալում կրոնապետական և միապետական երկրներում,
որտեղ հասարակական տարբեր ոլորտներում, այդ թվում նաև մշակույթում և արվեստի մեջ գործում էին հստակ սահմանված կանոններ ու կաղապարներ։ Օսմանյան պետությունում, որտեղ կարգավիճակներն ու աստիճանները որոշվում էին անվերապահ իշխանություն ունեցող տիրակալի
կողմից [11, 9], այս փաստն առավել ուշագրավ է դիտարկել 15-16-րդ դարերում, քանի որ այս շրջանում կայսրությունը ոչ միայն քաղաքական,
տնտեսական, այլև մշակութային առումով որոշակի զարգացում էր ապրել:
Միջնադարյան միապետական երկրներում արքայատոհմերի միջև
մրցակցությունը և գերակայության համար պայքարն արտահայտվում
էին նաև գիտության և արվեստի հովանավորության մեջ [11, 10]։ Օսմանյան կայսրությունում ևս արվեստի տարբեր ճյուղերի, մասնավորապես
գրականության զարգացումը խրախուսվում էր անձամբ սուլթանի, վեզիրների և այլ պալատական պաշտոնյաների կողմից։ Սա առավել
ակնհայտ էր հատկապես այն պարագայում, երբ վերջիններս հանդես էին
գալիս մեկենասի դերում և պոետներին տալով գրական պատվերներ՝
դրա դիմաց արժանացնում էին տարբեր նվերների՝ նյութական աջակցությունից ընդհուպ մինչև պետական պաշտոնների շնորհում։
15-րդ դարում Փոքր և Միջին Ասիայում, Իրանում Թեմուրյանների
ներկայացրած «բարձր» մշակույթի և արվեստի վերածնունդն օսմանցիների համար դարձավ ուղենիշ: Միջին Ասիայում Թեմուրյանների ժամանակաշրջանում սկիզբ առած մշակութային զարգացումը թուրք պատմաբանները համեմատում են իտալական Վերածննդի հետ [10, 18]։
Արևելքում տիրակալի համար ժամանակի ճանաչված գիտնականներին և արվեստագետներին անհրաժեշտության դեպքում բռնի կերպով
պալատ բերելը սովորական երևույթ էր: Լենկ Թեմուրն (1336-1405) [1, 684]
իր գրաված երկրների ամենահայտնի գիտնականներին և արվեստագետ291

ներին հավաքել ու Սամարղանդ էր տարել: Այս մեթոդը յուրացվեց նաև
օսմանյան սուլթանների կողմից։ Օսմանյան պատմության համար շրջադարձային էր 1453 թ. Կոստանդնուպոլսի գրավումը, ինչը նպաստեց բյուզանդական և հելլենական մշակույթի տարրերի ներմուծմանն օսմանյան
արվեստի և գրականության մեջ՝ Ստամբուլը դարձնելով կայսրության
մշակութային կենտրոն։ Տարիներ անց՝ 1535 թ., Բաղդադի գրավումը
նպաստեց, որ հերաթյան գրական դպրոցի մի շարք ներկայացուցիչներ,
որոնց մեջ առանձնահատուկ տեղ ուներ հայտնի բանաստեղծ Ֆիզուլին,
պարտադրված սկսեն հանդես գալ որպես օսմանյան պոեզիայի ներկայացուցիչներ։ Օսմանյան սուլթաններից Սելիմ 1-ին Յավուզը (Ահեղ)
(1512-1520) [1, 686] Թավրիզն ու Կահիրեն գրավելուց հետո հարյուրավոր
արվեստագետների քշել էր Ստամբուլ [11, 12]:
Միջնադարյան միապետական երկրներում արվեստն իր ճյուղերով
գոյատևել է միայն որպես «պալատական բարձր մշակույթ»: Տիրակալի ու
բարձրաստիճան անձանց պալատները հասարակության մեջ պատվի և
հեղինակության, հարստության և կարողության միակ աղբյուրն ու
ապաստանն էին: Օսմանյան կայսրության մեջ ամենաբարձր կարգավիճակ ունեցող բանաստեղծը փադիշահի ուշադրությանն ու շնորհին արժանացած «բանաստեղծների սուլթանն» (ընդգծումը մերն է – Մ. Մ.) էր:
Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ այդ շրջանում միայն պալատական
պոետներն էին համարվում իրական բանաստեղծներ [11, 52]։
Գիտության և արվեստի պահապանն ու հովանավորը հանդիսացող
տիրակալը, որպեսզի կարողանար այս ոլորտում արժանապատիվ կերպով
իրականացնել իրավարարի և դատավորի դերը, պետք է անձամբ մաս
կազմեր գիտությանը և արվեստին [11, 10]: Ինչպես գրում է օսմանագետպատմաբան Հ. Ինալջըքը, եթե չլինեին բանաստեղծ-տիրակալները, ովքեր
ունեին իրենց դիվանը (ստեղծագործությունների ժողովածու –
Մ. Մ.),
թուրք գրականության մեծ հանճարներ գուցե երևան չէին գա [11, 10]:
Օսմանյան սուլթաններն իրենց հավաքած պոետների «մեջլիսներում» 1 գերակա դեր խաղալու ունակության համար պարտական էին այն
կրթությանը, որը դեռևս արքայազն լինելու շրջանում ստացել էին
ընտրյալ ուսուցիչներից: Նրանք մշտապես անբաժան էին գիտնականներից, ուսյալ մարդկանցից և պոետներից: Հայտնի է, որ Մուրադ 2-րդից
Գրական մեջլիսները պոետների հավաքներ էին, որոնք կազմակերպվում էին
պալատներում, այգիներում, գինետներում կամ սրճարաններում՝ գրականության,
կրոնի, գիտության վերաբերյալ զրույցներ վարելու և տարբեր բանաստեղծների
միջև մրցություն անցկացնելու նպատակով [9, 188-189]:
1
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սկսած՝ սուլթաններն անձամբ չափածո ստեղծագործություններ գրելու
փորձ են արել, և ամեն մեկը կազմել է իր դիվանը [11, 15]: Սա հիմք հանդիսացավ, որ ասպարեզ գան պոետ-տիրակալներ, ինչպիսիք են սուլթաններ Մեհմեդ 2-րդ Ֆաթիհը (Նվաճող) (1444-1446, 1451-1481 թթ.), Բայազիդ
2-րդը (1481-1512 թթ.), Սելիմ 1-ին Յավուզը (Դաժան) (1512-1520 թթ.), Սուլեյման 1-ին Քանունին (Օրենսդիր) (1520-1566 թթ.), Սելիմ 2-րդը (15661574 թթ.), Մուրադ 3-րդը (1574-1595 թթ.) և այլք [5, 564; 23, 70; 25, 60]:
Բանաստեղծները տիրակալի և ընտրյալ դասի աջակցության կարիքն ունեին [11, 9]: Արվեստի որոշակի ճաշակ և ընկալում ունեցող մեկենասի հովանավորության ներքո գտնվող արվեստագետը փորձում էր գրել
այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք նրա կողմից հավանության
կարժանանային: Այս առումով թուրք պատմաբան Հ. Ինալջըքը գրում է.
«Եթե օսմանյան դասական մշակույթը «բարձր արվեստի» ստեղծագործություններ է տվել, ապա դրանում կարևոր դեր ունի փադիշահի գրական
ճաշակը, քանզի ստեղծագործության «ընդունելի և պատվարժան» լինելն
ամեն ինչից առաջ կապված էր սուլթանի գովաբանության հետ» [11, 16]:
Ըստ այդմ պոետները տիրակալի հեղինակությունը, պալատի փառահեղ
անունը բարձրացնող հաճոյախոսություններ էին անում: Պալատական
բանաստեղծ ընտրվելու, շնորհ ստանալու համար անհրաժեշտ էր առաջին հերթին հրավիրվել «գրական մեջլիս», սուլթանին մի քասիդ ներկայացնել և արժանանալ նվերի: Մյուս կողմից՝ բարձր պաշտոնների հասնող
բանաստեղծներն անձամբ էին ստանձնում մեկենասի դերն ու մի շարք
ընտրյալ պոետների հավաքում իրենց շուրջը [11, 15-16]:
Ինչպես Վերածննդի դարաշրջանում Իտալիայից դուրս Եվրոպայի
մյուս երկրները իտալացի վարպետներին էին օրինակ ընդունում, այնպես
էլ օսմանյան պոետների համար Միջին Ասիայի և Իրանի բանաստեղծները, հատկապես Հաֆեզը, Հաքանին, Նիզամին, Նավոին և Ջամին, օրինակ
և ոգեշնչման աղբյուր են հանդիսացել [11, 20]:
Իրանական դասական գրականության մեծ ներկայացուցիչ Աբդուռռահման Ջամիին (1414-1492) թուրք պատմաբան Հ. Ինալջըքն անվանում
է Իսլամական աշխարհի Վոլտեր [11, 19], ում իրենց մոտ հրավիրելու համար մրցում էին Արևելքի բոլոր տիրակալները: Մեհմեթ Ֆաթիհ սուլթանը
նրան 5000 ոսկի նվեր էր ուղարկել և կանչել Ստամբուլ, Բայազիդ 2-րդը
ևս այս մեծ մտածողին և պոետին օսմանյան երկիր բերելու համար մեծ
ջանք էր գործադրել [11, 19]:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ օսմանյան դասական
կամ պալատական գրականության մեջ եղել են մոտ հազար բանաստեղծ293

ներ, ովքեր ունեցել են իրենց դիվանը [2, 2]։ Նրանցից 15-16-րդ դարերում
ստեղծագործել են այնպիսի գրողներ, ինչպիսիք են Ահմեդ փաշան, Ֆիգանին, Լամին, Քեմալ Փաշա-Զադեն, Ղազալին, Նեջաթին, Զաթին, Հայալին, Ֆիզուլին, Բաքին և ուրիշներ [15, 102-103]:
Այս շրջանում տղամարդ պոետների կողքին իրենց յուրօրինակ տեղն
են զբաղեցրել նաև կին գրողները, թեև նրանց քանակն անհամեմատ ավելի քիչ էր։ Օսմանյան գրականության մեջ մեծաթիվ բանաստեղծների շարքում կանանց սակավաթիվ լինելը ցույց է տալիս հասարակության մեջ
վերջիններիս ստորադասված կարգավիճակը [4, 3]: 15-16-րդ դարերում,
երբ բացահայտ կերպով առկա էր տղամարդ արվեստագետների, մասնավորապես բանաստեղծների գերակայություն, կանանց կողմից ստեղծագործելն ու հատկապես դիվան կազմելը գրեթե անհնար երևույթ էր [2, 2]:
Թերևս սա է պատճառը, որ անգամ խիստ սակավաթիվ կին գրողները չեն
կարողացել իրենց ստեղծագործություններում արտահայտել սեփական
զգացմունքները և ստիպված են եղել գրել տղամարդ պոետների մշակած
կաղապարների շրջանակներում [12, 13; 13, 445-454]:
Պետք է դիտարկել նաև մի կարևոր հանգամանք, որը մատնանշվում
է օսմանյան բանաստեղծուհիների կյանքի ու ստեղծագործությունների
ուսումնասիրությանը նվիրված աշխատությունների մեծ մասում: Ուսումնասիրելով կին գրողների կենսագրությունը՝ տեսնում ենք, որ նրանց
ճնշող մեծամասնությունը պատկանում էր վերնախավին: Այսինքն՝
ստեղծագործելու հնարավորություն ունեցած կանայք հիմնականում օսմանյան պետական պաշտոնյաների` փաշայի, շեյխ ուլ-իսլամի (Օսմանյան կայսրությունում բարձրաստիճան հոգևոր առաջնորդ), վալիի (նահանգապետ), քադիի (դատավոր) կանայք, աղջիկներ կամ մայրեր էին [7,
301; 12, 7]: Օրինակ՝ Զեյնեփ Հաթունի և Միհրի Հաթունի հայրերը քադի
էին, Սըդքը և Լեյլա հանըմները քադիասքերի (զինվորական և կրոնական
բարձրաստիճան դատավոր) դուստրեր էին, Ֆըթնաթ Հանըմի հայրը շեյխ
ուլ-իսլամ էր, իսկ Շերեֆ և Ֆերիդե հանըմների հայրերն ուսուցիչներ էին:
Բոլոր կին պոետները հատուկ կրթություն էին ստացել: Շատ դեպքերում
հենց իրենց հայրերն էին հանդիսանում ապագա բանաստեղծուհիների
ուսուցիչները (օրինակ՝ Միհրի Հաթունի դեպքում)։ Այս կանայք տիրապետում էին մի քանի օտար լեզվի, գեղագրության և երաժշտության դասեր
էին առնում [14, 301]: Գրականագետ Ֆ. Քըլըչն ուշագրավ է համարում
այն հանգամանքը, որ այս կանանցից շատերը մանկուց մեծանում, ապ294

րում էին պոետիկ միջավայրում: Այսինքն՝ պոեզիայի վերաբերյալ իրենց
գիտելիքները ստանում էին հենց ընտանիքներում: Օրինակ՝ Միհրիի,
Շերեֆ Հանըմի հայրերը, Հաթիջե Իֆֆեթ Հանըմի պապը, Լեյլա Հանըմի
քեռին և այլք պոետներ էին [14, 301]:
Օսմանյան գրականության մեջ տարբեր ժամանակաշրջաններում
ապրած կին գրողների գրական գործունեությունը բաժանվում է երկու
փուլի․ Դիվանի գրականության և Թանզիմաթի շրջանը համարվում է
առաջին փուլ (15-19-րդ դարեր) [21, 49-55], իսկ Թանզիմաթից մինչև
Թուրքիայի Հանրապետության ստեղծման շրջանը (19-20-րդ դարեր)`
երկրորդ փուլ [22, 55-59]: Այստեղ ակնհայտ երևում է ժամանակագրական
խիստ անհամապատասխանություն: Գրականագետ Ն. Բեքիրօղլուն
նշում է, որ ժամանակագրական տեսանկյունից առաջին փուլը երկար է,
սակայն բանաստեղծուհիների քիչ թվաքանակ է ներառում` ի տարբերություն երկրորդ փուլի: Բեքիրօղլուն մասնավորապես գրում է. «Դիվանի
պոեզիայում կին պոետների թվաքանակում եղած «վախեցնող ամայությունը» գրականության մեջ կանանց հատկացված բաժնի վերաբերյալ
մտահոգիչ պատկեր է ստեղծում» [6]: Դիտարկվող ժամանակահատվածում ապրած օսմանյան բանաստեղծուհիների մասին տեղեկություններն առավել քան սակավ և թերի են: Տարբեր աղբյուրներից և ուսումնասիրություններից հայտնի են դառնում վերը նշված դարերում ապրած
հետևյալ բանաստեղծուհիների անունները` Զեյնեփ Հաթուն, Միհրի
Հաթուն, Թութի Հանըմ, Նիսայի, Այշե Հուբբի: Այս հեղինակներից առավել
մանրամասն տեղեկություններ կան միայն Միհրիի մասին, ով իր ստեղծագործություններում արտահայտած գաղափարներով առանձնանում է
ինչպես իր ժամանակակից, այնպես էլ ավելի ուշ շրջանում ստեղծագործած կին գրողներից: Որպես ուշագրավ հանգամանք նշենք նաև, որ սույն
բանաստեղծուհիներից մեզ է հասել միայն Միհրիի դիվանը, մնացածների
ստեղծագործությունների մասին պատկերացում են տալիս թեզքիրեները
(կենսագրական հուշագրություններ) և այլ աղբյուրներ: Նշված պոետներից վերջին երեքի վերաբերյալ տեղեկություններն առավել կցկտուր են և
հաճախ տրվում են անուղղակիորեն [24, 136-137]: Թեզքիրեների մեծ
մասն անդրադառնում է միայն Զեյնեփին և Միհրիին: Այդ օրինակին են
հետևել նաև մի շարք հայտնի թուրք գրականագետներ, ինչպես Մ. Ֆ.
Քյոփրուլուն, Ն. Ս. Բանարլըն, Շ. Սամին և այլք: Դիտարկվող ժամանակաշրջանի բանաստեղծուհիների գրական գործունեությունը հնարավոր է
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դարձել միայն բարձրաստիճան մեկենասների ցուցաբերած աջակցության և հովանավորության շնորհիվ։ Նշված կին գրողների մասին ստորև
առանձին-առանձին ներկայացված տեղեկություններից երևում է, որ
նրանք ապրել ու ստեղծագործել են սուլթանի կամ արքայազների պալատներում՝ վերջիններիս հովանու ներքո։
Զեյնեփ Հաթուն
Կենսագրական հուշագրությունները, տարատեսակ աղբյուրներն ու
ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս Զեյնեփ Հաթունին համարելու
օսմանյան առաջին կին գրողը: Ըստ պատմագիր Լաթիֆիի՝ նա ծնվել է
Քասթամոնուում [20, 178], իսկ ըստ Աշըք Չելեբիի` Ամասիայում [3, 83 b]:
Ապրել է Սուլթան Մեհմեթ 2-րդ Ֆաթիհի ժամանակ։ Գրականագետ
Ա. Մ. Հաջըբեյզադեն Զեյնեփի մասին գրում է. «Կամ Քասթամոնացի հայտնի արվեստագետներից մեկի աղջիկը, կամ էլ Ամասիայից ինչ-որ քադիի
կինն է եղել։ Իր կազմած դիվանը ներկայացրել է երջանկահիշատակ նորին
գերազանցություն սուլթանին։ Հայտնի դարձած հետևյալ գազելի համար
մեծագույն գովասանքի և շնորհների է արժանացել» [10, 15-16]:
Keşf it nikabını yeri göğü münevver it/Bu âlem-i anâsırı firdevs-i enver it
İki cihânda kılmamışım nesneye nazar/Yâ Rabb habîbinin bana vaslın müyesser it
Depret lebini cûşa getir havz-ı kevseri/Anber saçını çöz bu cihânı muattar i
Yâri yolunda ışk ile derdinden öleni/Kim der sana ki hecr ile cânın mükedder it
Hattın berât yazdı sabâya dedi ki tîz/Var mülket-i Hıtâ ile seyr-i sikender it
Zeyneb ko meyli zînet-i dünyâya zen gibi/Merd-âne var sâde dil olup terk-i zîver it

Բա´ց արա քողդ, երկրին ու երկնքին դեմքդ ցո´ւյց տուր,
Այս պարզ աշխարհը փայլող դրախտ դարձրու:
Երկու աշխարհում նրան հայացքս չեմ ուղղել,
Տե´ր Աստված, ինձ սիրելիին հասցրո՛ւ,
Շարժի՛ր շուրթերդ, Դրախտի Ավազանին ոգևորություն պարգևի՛ր,
Համպար մազերդ արձակի´ր, այս աշխարհն անուշաբո´ւյր դարձրու:
Քո սիրուց ու վշտից մահացողին կես ճայնապարհին թողեցիր,
Ո՞վ ասաց քեզ՝ հեռանալով կյանքդ վշտալի դարձրո´ւ:
Տիկինը բերաթ գրեց, զեփյուռին ասաց. «Արա´գ»,
Մինչև Չին աշխարհի երկրները գրավի՛ր:
Զեյնե՛փ, դու մի կնոջ նման հակված ես դեպի այս աշխարհի զարդերը,
Մարդու նման մաքուր սի՛րտ եղիր, զարդն ու զարդարանքը թո՛ղ:
Զեյնեփը, ով կրթությունն իր հորից է ստացել, բանաստեղծուհի Միհ296

րիի հետ եղել է արքայազն Ահմեդի գրական շրջանակի կարևոր անդամներից մեկը [2, 5]։ Նրանց միջև գոյություն է ունեցել գրական մրցակցություն, և այդ առիթով միմյանց ի պատասխան բանաստեղծություններ են
գրել։ Մահացել է Ամասիայում, սակայն մահվան տարեթվի հետ կապված
տեղեկությունները միանշանակ չեն, գրականագետներից Գյոլփընարլըն
նշում է 1474 թ. [8, 18], իսկ Թ. Այը՝ 1563 թ. [4, 81]։
Միհրի Հաթուն
Միհրի Հաթունը (?-1506 թթ.) 15-րդ դարի դիվանի ամենահայտնի բանաստեղծուհին է: Ենթադրվում է, որ ծնվել է 1460-ական թթ.: Լինելով բանաստեղծ քադիի դուստր՝ լավ կրթություն է ստացել, սովորել է արաբերեն
և պարսկերեն: Սուլթան Մեհմեթ Ֆաթիհի օրոք եղել է Ամասիայի վալի
արքայազն Բայազիդի, իսկ Բայազիդ 2-րդի օրոք՝ վերջինիս որդի արքայազն Ահմեդի, ինչպես նաև վերջինիս մոր գրական շրջանակի անդամ
[2, 5]: Նրա Դիվանում 200-ից ավելի ուշադրության արժանի գազելներ
կան [17, 144]: Միհրիի գազելների և քասիդների մի զգալի հատված նվիրված է Բայազիդին և Ահմեդին: Դրանցում բանաստեղծուհին գովաբանում
է սուլթանի և արքայազնի քաջությունը, զենքի ուժը: Ուշագրավ են նրա
հետևյալ տողերը՝ նվիրված արքայազն Ահմեդին, որտեղ բանաստեղծուհին վերջինիս համեմատում է պատմական և դիցաբանական կերպարների հետ.

Bir cihângîr zamân senine eyere vîrmez âmân
Himmetin tiğî eder dev-i Narîmân dönüm
Yüzüne karşû cedâl eynemez Sâm ü Sevar
Rustam ü Zâl olamaz erlik île sâna kırım [26, 14]

Ո´վ դու, բոլոր ժամանակների աշխարհի տիրակալ, նա` ով գութ չունի մարդու
հանդեպ,
Քո թրի ուժը վախեցնում է Նարիմանի դևին:
Քո դեմ չեն կարող կռվել Սամն ու Սեվարը,
Ռուստամն ու Զալը չեն կարող համեմատվել քեզ հետ տղամարդկության մեջ:

Միհրին տոների ժամանակ արքայազնին որպես շնորհավորանք
ներկայացրած քասիդների և գազելների համար ստացել է 3000 աքչե
պարգև, ինչը շատ տղամարդ բանաստեղծների ստացածից ավելին էր [11,
75]։ Դա թերևս ցույց է տալիս օսմանյան գահի ժառանգորդի կողմից
բանաստեղծուհու յուրօրինակ տաղանդի արժևորումը։ Միհրին մահացել
է 1506 թ. Ամասիայում [8, 17-18]։
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Թութթի Հանըմ
Սուլթան Սուլեյման Քանունիի շրջանի պալատական զրուցակիցներից 2 է եղել։ Փադիշահի թույլտվությամբ ամուսնացել է բանաստեղծ
Բաքիի հետ։ Այս առումով գրականագետ Ա. Մ. Հաջըբեյզադեն իր «Մեր
բանաստեղծուհիները» գրքում գրում է. «Երջանկահիշատակ նորին գերազանցություն սուլթան Սուլեյմանի ժամանակ պերճախոսությամբ և գեղեցիկ խոսքով հայտնի բանաստեղծուհին հիշյալ սուլթանի թույլտվությամբ
ամուսնական կապի մեջ է եղել Դիվան ունեցող բանաստեղծ Բաքիի
հետ»: Բաքիի ծանոթներից մեկը նրան կատակով ասում է.
– Շնորհավորում ենք, արժանացաք Թութթիին։
Ի պատասխան՝ Բաքին.
– Եղբա՛յր, Թութթիին այդքան մի՛ բարձրացրու։ Ագռա´վ է, ագռա´վ։
Թութթին, սա լսելով, ասում է [10, 22-23].
Bağteten olmuş iken tutti gurâba hemnişin,
Yine şekvâyı gurâb eyler garâbet bundadır [10, 23]
Հանկարծ թութթին (թութակը) ագռավին հավասար է դարձել,
Նորից ագռավն է բողոքում, սա է տարօրինակ:
Իր կենսագրականում սրանից բացի այլ տեղեկություն չի տրվում [10, 23]:
Նիսայի
Թեզքիրեների համաձայն՝ 16-րդ դարում ստեղծագործել է Նիսայի
անունով մի բանաստեղծուհի: Նրա մասին հայտնի է միայն այն, որ վերջինս, լինելով սուլթանական հարեմից, սուլթան Սուլեյմանի ավագ
որդու` արքայազն Մուսթաֆայի սպանությունից հետո նրան նվիրված

Զրուցակից (nedim, musahib) – Օսմանյան կայսրությունում պաշտոն դարձած
կարգավիճակ, որը տրվում էր մեկ կամ մի քանի անձանց՝ սուլթանի հետ գիտական, գրական զրույցներ վարելու համար։ Սուլթանն իր մտերիմ մարդկանց շրջանակից անձամբ էր իր համար զրուցակից ընտրում։ Վերջիններս սովորաբար լինում էին ժամանակի ուսյալ մարդկանցից՝ պատմագիրներ, կրոնագետներ, հաճախ՝ պոետներ։ Հարեմում կին ընկերուհի-զրուցակից (nedime, musahibe) ընտրելու իրավունք ունեին սուլթանի մայրը՝ Վալիդե սուլթանուհին, քույրը, արու զավակ ունեցող կանայք։ Կին զրուցակից կարող էր ունենալ նաև սուլթանը [28]։
2
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երկու մերսիե 3 է գրել [22, 210]: Մերսիեներում Նիսային խիստ քննադատական և կոպիտ խոսքեր է ուղղում սուլթանին և նրա կնոջը` Հյուրրեմին
(ծագումով ուկրաինուհի, իրական անունը Ալեքսանդրա, ըստ արևմտյան
աղբյուրների՝ Ռոքսոլանա): Իր բեյթերից մեկում բանաստեղծուհին վերջինիս անվանում է «Urus câdûsu» [16, 228] («ռուս վհուկ»): Նիսային զայրացած հաշիվ է պահանջում սուլթանից և կնոջից` դառնալով ժողովրդի
տրամադրությունների արտահայտիչը, քանի որ նրանց շրջանում արքայազնի մահապատիժը խիստ բացասական արձագանք էր ստացել: Այս
թեմայով մերսիեներ գրած տասներեք տղամարդ պոետներից ոչ ոք այնքան խիստ խոսքերով չի դիմել սուլթանին, որքան այս բանաստեղծուհին:
Այդ է վկայում նրա մերսիեներից մեկի հետևյալ հատվածը.

Zulm idüp nev-cevâna eyledün cevr-i fezâ
Boynına dakdun kemendi cânına kıldun ezâ
Şefkat îmândur bilürken kılmadın havf-i hüdâ
Merhametsüz şâh-ı âlem n’itdi Sultan Mustafâ
Տանջելով՝ երիտասարդի հանդեպ մեծ անարդարություն գործեցիր,
Վզին պարան դնելով՝ կյանքը տանջանքի դատապարտեցիր:
Եթե իմանայիր, որ գութը հավատ է, սուրբ վախը չէիր խախտի,
Աշխարհի անգութ շահն ի՞նչ արեց, սուլթա´ն Մուսթաֆա:
Bir Urus câdûsunun sözin kulagına koyup
Mekr ü âle aldanuban ol acûzeye uyup
Bag-ı ömrün hâsılı o serv-i âzâda kıyup
Bî-terahhum şâh-ı âlem n’itdi Sultan Mustafâ [15, 228]
Մի ռուս վհուկի խոսքին ականջ դնելով,
Խորամանկության և խաբեբայության հավատալով՝ վհուկին
ենթարկվելով:
Կյանքի այգի հասած այն ազատ նոճին կտրելով,
Աշխարհի անխիղճ շահն ի՞նչ արեց, սուլթա´ն Մուսթաֆա:
Այշե Հուբբի
Քյաթիբ Չելեբին 4 իր արաբերեն կենսագրական աշխատության մեջ
Մերսիե – սուլթանի, արքայազնի կամ պալատական պաշտոնյաների մահից
հետո վերջիններիս նվիրված ողբերգ: Գրվել է հիմնականում քասիդի ժանրի
շրջանակներում [18, 116-118]:
4 Քյաթիբ Չելեբի (1609-1657 թթ.) – թուրք պատմագիր, աշխարհագիր և կենսագիր [26]:
3
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գրում է, որ Հուբբին Ամասիայից է եղել։ Այշե Հաթունը ժամանակի մտավորականներից Շեմսի Չելեբիի կինն է, ով եղել է սուլթան Սելիմ 2-րդի
ուսուցիչը: Տիկին Այշեն նաև եղել է սուլթան Սելիմ 2-րդի զրուցակիցը։
Որոշ աղբյուրներ համարում են, որ նա հենց սուլթանի հարեմից և նրա
կանանցից մեկն էր [19, 270-271]: «Խուրշուդ և Ջեմշիդ» 3 հազար բեյթ
ունեցող չափածո ստեղծագործության, ինչպես նաև արաբերեն, պարսկերեն և օսմաներեն բանաստեղծությունների հեղինակ է, որտեղ երևում է
գրողի տաղանդը [10, 24]: Այշե Հուբբին մահացել է 1582 թ. [4, 8-9]։

Gazel-i meşhûr
Hâlümi ne hâcet ki beyân ide zebânum
Elbetde bu hâlümden o yârün haberi var
Âşık nice sağ ola çü senden ola ayru
Hâşâ ki o eyliyle gayrilere meyli [9, 25]
Հայտնի գազել
Ի՞նչ կարիք կա, որ լեզուս վիճակս բացատրի,
Անկասկած, իմ այս վիճակի մասին այն սիրելին լուր ունի:
Սիրահարն ինչպե՞ս ողջ լինի, երբ հեռու է քեզնից,
Աստված չանի, որ նա ուրիշներին ձգտի:
Ուսումնասիրելով 15-16-րդ դարերում Օսմանյան կայսրությունում
գրական և մշակութային կյանքի առանձնահատկությունները՝ պարզ է
դառնում, որ այս ժամանակահատվածում ստեղծագործելու և դրանով
հաջողությունների հասնելու հնարավորություն ունեին միայն այն բանաստեղծները, որոնք ունեին պետական բարձր պաշտոն զբաղեցնող
մեկենաս: Վերջիններս պոետներին ցուցաբերում էին նյութական աջակցություն, տարատեսակ նվերներով նրանց մղում էին ստեղծագործելու:
Հաճախ մեկենասի դերը ստանձնում էր անձամբ սուլթանը, ով ուներ իր
ընտրյալ գրական շրջանակը: Այս հանգամանքն իր ազդեցությունն է
ունեցել նաև կին գրողների ստեղծագործական կյանքի վրա։ Առանց այն
էլ սակավաթիվ բանաստեղծուհիները, ովքեր բացառապես վերնախավի
անդամներ էին, ստեղծագործելու հնարավորություն էին ստացել միայն
սուլթանի կամ արքայազնի գրական շրջանակ մուտք գործելու շնորհիվ,
այլապես կնոջ մուտքը գրականություն և առանց բարձր հովանավորության ստեղծագործելը հասարակության կողմից անընդունելի և անհնար
երևույթ էին։
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Отражение отношений поэт-меценат в литературе
османского дивана
(на примере литературной деятельности
женщин-писателей XV-XVI веков)

Резюме

Ключевые слова: поэт, меценат,
дворцовая литература, женщины-писатели

Мариам Мелконян
патримониальное

общество,

В средневековом Востоке ученый и деятель искусства действовали в
рамках социальных отношений и культуры, доминирующих в данном
обществе. Этот факт отражен явственнее в патримониальном Османском
государстве, где статусы и степени определялись правителем, обладавшим
абсолютной властью. Это наиболее примечательно особенно в XV-XVI
веках, когда Османская империя достигла апогея не только политического,
экономического, но и культурного развития.
В патримониальнօм обществе искусство и наука выживали только как
высокая «дворцовая культура». Деятель искусства, покровительствуемый
меценатом, имеющим определенный художественный вкус и понимание,
пытался сочинять произведения, которые были бы одобрены им.
Женщины-писатели занимали особое место рядом с поэтами мужчинами в этот период, хотя их число было намного меньше. Информация об
османских поэтессах рассматриваемого периода более чем неполна. Из различных источников и исследований известны имена поэтесс этого
периода: Зейнеп Хатун, Михра Хатун, Тутти Ханим, Нисаи, Айше Хубби.
При изучении особенностей литературной и культурной жизни в Османской империи в XV и XVI веках, становится ясно, что только те поэты,
которым покровительствовали султан, великий визирь или высокопоставленные чиновники, могли добиться успехов в это время. Это обстоятельство повлияло также на творчество писательниц. Поэтессы, число
которых было не велико, были исключительно представительницами
элиты и получали возможность сочинять только войдя в литературный
круг султана или принца.
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The Reflection of Relations Poet- Patron
in the Ottoman Divan Literature
(based on the Literary Activity of Female Writers
of the 15th and 16th Centuries)

Summury

Mariam Melkonyan
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In the Medieval East, a scientist and an artist acted in the frame of social
relations and culture dominant in the current society. This fact was more
obvious in the patrimonial Ottoman state where the statuses and degrees were
determined by the sultan who has absolute power. This is most remarkable
especially in the 15th and 16th centuries, when the Ottoman Empire reached the
apogee of not only political annd economic, but also cultural development.
In the patrimonial state, art and science coulde survive only as a high
“palace culture”. An artist patronaged by the benefactor with certain artistic
taste and perception, was trying to write works that would be approved by him.
Women writers have a special place among the poets in this period,
though their number was smaller. The information about the Ottoman female
poets, who lived in the reviewed period, was more than incomplete. From the
various sources and studies, the names of the poets of this period are known:
Zeynep Hatun, Mihri Hatun, Tutti Hanim, Nisayi, Ayse Hubbi. Studying the
peculiarities of literary and cultural life in the Ottoman Empire during the 15th
and 16th centuries makes clear that only those poets who were under the
patronage of the sultan, the great vizier or other high-ranking officials, were
able to achieve success at this time. This circumstance also had its impact on the
work of female writers. Women poets whose number was not big, were
exclusively represntors of the elite and had the opportunity to compose only
after entering the literary circle of the sultan or the prince.
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ՎԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏԸ ԵՎ ԽՈՐԱՆԱՇԱՏԻ ԴՊՐՈՑԸ
Թամարա Մինասյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ Հովհաննես Վանական վարդապետ,
Խորանաշատ, գրչության կենտրոն, ձեռագիր, Հովհաննես վարդապետ
Ուշեցի, Գրիգոր Ակներցի, Ստեփանոս Աղթամարցի

Հայ միջնադարյան մատենագիտության մեջ հիշվում են երկու
Հովհաննես Տավուշեցի վարդապետներ, որոնք ապրել են 12-13-րդ դարերում: Բարեբախտաբար, երկուսի մասին էլ ժամանակակից աղբյուրները
կենսագրական ստույգ տվյալներ են հաղորդում:
Տարիքով ավագը, որ աղբյուրներում կոչվում է նաև Հովհաննես վարդապետ Ուշեցի 1, Կիրակոս Գանձակեցու հաղորդմամբ, ճանաչված էր գիտությամբ ու խոհեմ վարքով: Շատ շուտ կորցնելով կնոջը՝ նա տրվում է
կուսակրոնության և վերահասու լինելով Սուրբ գրքի գիտությանը՝ ընդունում է վարդապետական աստիճան: Հովհաննեսը շրջում էր տեղից տեղ,
ուսուցանում էր Աստուծո խոսքը բոլոր այն տեղերում, որտեղ խաթարված էր պահոց ծիսակարգը, բարեկարգում էր այն, օրենքներ սահմանում
և առաքինի վարք էր սովորեցնում մարդկանց 2: Քահանա ձեռնադրվելուց
հետո երկար տարիներ Մխիթար Գոշը աշակերտել է Հովհաննես վարդապետ Տավուշեցուն և նրանից ստացել վարդապետական գավազան 3:
Նրա ծննդյան ու մահվան թվականները հայտնի չեն: Բայց քանի որ
գիտենք Մխիթար Գոշի ծննդյան մոտավոր (1120-1130 թ.թ.) և մահվան
ստույգ թվականները (1213 թ.), կարող ենք ասել, որ Հովհաննես վարդապետ Տավուշեցին ապրել ու գործել է 12-րդ դարում և մահացել ոչ ուշ, քան
12-րդ դարի վերջին տասնամյակներին:
Հովհաննեսի գիտնական և վարդապետ լինելու փաստն ինքնին վկաՀ. Յ. Տաշեան, Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց
ի Վիեննա, Վիեննա, 1895, էջ 182: Գ. Զարբհանալեան, Հայկական հին դպրութիւն,
Վենետիկ, 1897, էջ 686:
2 Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն Հայոց, աշխատասիրութեամբ՝ Կ.
Մելիք-Օհանջանյանի, Երևան, 1961, էջ 207-208, էջ 95: Հ. Յ. Տաշեան, Ցուցակ
հայերէն ձեռագրաց…, էջ 182: Ղ. Ալիշան, Հայապատում, Վենետիկ, 1901, էջ 401402: Մ. Չամչյան, Հայոց պատմություն, հ. Գ, 1984, էջ 187:
3 Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 208, Հ. Յ. Տաշեան, Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց…,
էջ 182:
1
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յում է այն մասին, որ 12-րդ դարում Տավուշ գյուղաքաղաքում եղել է
դպրոց: Թե ինչպիսի դպրոց է եղել այն, և բացի աստվածաբանական գիտելիքներից ուրիշ ինչ առարկաներ են դասավանդվել, դժվար է ասել,
բայց փաստ է, որ այդ դպրոցը եղել է բավականին հայտնի: Դա է վկայում
նաև այն, որ այստեղ երկար տարիներ կրթություն է ստացել արդեն քահանա ձեռնադրված Մխիթար Գոշը. «Եւ իբրեւ եհաս յարբունս հասակի
ձեռնադրեցին զնա քահանայ կուսակրոն եւ պաշտէր զքահանայութիւնն
յոլով ամս: Ցանկացաւ հմուտ լինել մտաց գրոց սրբոց եւ հանդիպեցաւ նա
Յոհաննէս վարդապետի Ուշիցի անուանեալ» 4: Հենց Մխիթար Գոշի հայսմավուրքային վարքից էլ տեղեկանում ենք, որ Հովհաննես վարդապետը
կոչվել է նաև Ուշեցի, որն, ինչ խոսք, Տավուշեցի անվան կարճ ձևն է:
Թեպետ ուղղակի վկայություն չունենք, բայց կարծում ենք, որ Հովհաննես
Տավուշեցու դպրոցը ուսուցչի մահից հետո այս կամ այն ձևով պետք է շարունակեր իր գործունեությունը՝ բավարար հիմքեր ստեղծելով գրչության
մեկ այլ կենտրոնի՝ Խորանաշատի դպրոցի ստեղծման համար: Այս
հետևությանն ենք հանգում՝ նկատի ունենալով, որ Տավուշ-Նոր ԳետիկԽորանաշատ ուսումնական կենտրոնները իրար հետ շղթայված են բազմաթիվ կապերով, հատկապես ուսուցչապետերի և աշակերտների փոխհարաբերություններով և նրանց գործունեությամբ: Այդ կապերը Նոր Գետիկի հետ ավելի ուժեղացան և խորացան, երբ Խորանաշատում հիմնվեց
բարձր տիպի դպրոց՝ վարդապետարան, որը 13-րդ դարի 20-ական թվականներին արդեն հիշվում էր միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր
հոգևոր և մշակութային կենտրոնների շարքում: Հիմնադրման ժամանակներից Խորանաշատի գրչության կենտրոնը կապված էր Հայաստանի
մշակութային մյուս կենտրոնների հետ, ամենից առաջ՝ Նոր Գետիկավանքի հետ:
Խորանաշատի դպրոցի հիմնադիրը Վանական վարդապետն է: Նա
ուշ շրջանի ձեռագիր աղբյուրներում և մատենագիտական գրականության մեջ կոչվում է Հովհաննես Վանական վարդապետ, ծննդավայրի անունով նաև՝ Հովհաննես Վանական վարդապետ Տավուշեցի: Վանական
վարդապետի կյանքի ու գործի մասին մեզ հասած տվյալներն ստույգ են,
որովհետև այն ավանդել են նրա աշակերտները՝ Կիրակոս Գանձակեցին,
Վարդան Արևելցին և Գրիգոր Ակներցին: Վանականի վարքի մեկ այլ
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տարբերակ էլ մեզ է հասել հայսմավուրքյան խմբագրությամբ 5:
Վանական վարդապետը ծնվել է 1181 թվականին Տավուշ գավառում:
«Էր նա յաշխարհէն Աղուանից ի Տաուշ գաւառէն, ազգաւ հայ, եւ ծնողքն
նորա նուիրեցին զնա Աստուծոյ եւ սրբութեամբ սնաւ ի վանս Գետկայ առ
երէց եղբօրն իւրում, որում անուն էր Պօղոս՝ կուսան եւ սուրբ աբեղայ» 6:
Վանականը գալիս է Նոր Գետիկ: Այստեղ ավագ եղբոր՝ Պողոս քահանայի
մոտ սկզբնական կրթություն է ստանում, քսան տարեկանում ձեռնադրվում է քահանա, ապա աշակերտում մեծանուն գիտնական Մխիթար
Գոշին և 1207 թվականին նրանից ստանում վարդապետական գավազան:
Ուսումնառության ընթացքում առանձնանալով իր անսահման աշխատասիրությամբ և ունակություններով՝ դառնում է ուսուցչի սիրելին, գաղափարակիցն ու օգնականը, նրա հետ մասնակցում Լոռեի (1204 թ.) և Անիի (1207) եկեղեցական ժողովներին և իբրև ականատես՝ գրի է առնում
այդ ժողովների պատմությունը: Այդ մասին Կիրակոս Գանձակեցին գրում
է. «Զբովանդակ իրս և զբան և զգործ այս ժողովոյ գրեաց մեծիմաստ և
առատամիտ վարդապետն Վանական յիւրում Պատմութեանն, զի ականատես էր նա իրացն եղելոց և ականջալուր. յաշակերտի կարգի գոլով
յայնժամ առ մեծ վարդապետին» 7:
Վանականը 1214-1215 թվականներին Նոր Գետիկից վերադառնում է
ծննդավայր և 1220-ական թվականների սկզբին Գարդմանի թիկունքին՝
Երգեվանք բերդի դիմաց, իշխան Վահրամ Գագեցու հովանավորությամբ
հիմնում Խորանաշատի բարձր տիպի դպրոց-վարդապետարանը, ինքն էլ
դառնում վարդապետարանի առաջին ուսուցիչը 8: 1240 թվականին Խաչենի իշխան Հասան-Ջալալ Դոլայի հրավերով մասնակցում է Գանձասարի
օծման արարողությանը: Վանական վարդապետ Տավուշեցին վախճանվում է 1251 թվականի Արեգ ամսի տասին (մարտի 18)՝ շաբաթ օրը, և իր
կտակի համաձայն՝ թաղվում Խորանաշատի մոտ գտնվող աղքատների
գերեզմանոցում 9։ Վանականի մահը ծանր կորուստ էր բոլորի համար,
որովհետև, ինչպես գրում է Կիրակոսը, զրկվեցին երանելու լուսավոր
վարդապետությունից ու հոգեշահ խոսքերից: Նրա հուղարկավորության
արարողությանը ներկա են եղել գավառի Սարգիս եպիսկոպոսը՝ բազՂ. Ալիշան, Հայապատում, էջ 462:
Նույն տեղում:
7 Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 178:
8 Այս մասին մանրամասն տե՛ս Հ. Ոսկեան, Յովհաննէս վանական եւ իւր
դպրոցը, Վիեննա, 1922:
9 Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 347:
5
6

307

մաթիվ վարդապետներով ու քահանաներով, Աղվանից Ներսես կաթողիկոսը և Հովհաննես եպիսկոպոսը 10:
Թվում է՝ բանասիրության մեջ Վանականի անձի հետ կապված որևէ
խնդիր չպիտի լինի, որովհետև մեզ հասած կենսագրական տվյալները
դրա առիթը չեն տալիս: Այդուհանդերձ, հարց է ծագում՝ որտեղից Վանականի Հովհաննես անունը, եթե այն չենք հանդիպում ժամանակակից
աղբյուրներից որևէ մեկում՝ ո՛չ Վարդան Արևելցու, ո՛չ Գրիգոր Ակներցու
և ո՛չ էլ հատկապես Կիրակոսի մոտ, որը միշտ եղել է ուսուցչի կողքին և
իր Պատմության էջերում բազմաթիվ վկայություններ է թողել իրենց բարեկամության մասին: Այն չենք հանդիպում նաև Վանականի հայսմավուրքային վարքում:
Ընդհանրապես հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ նույնանուն հեղինակների ինքնության, ապրած ժամանակի, նրանց երկերի հեղինակային պատկանելության խնդիրները միշտ էլ շփոթի տեղիք են
տվել: Այդպես է նաև Վանական վարդապետի դեպքում:
Անդրադառնալով «Հովհաննես Վանական վարդապետ» անվանաձևին՝ նկատենք.
ա. Կամ՝ Հովհաննեսը Վանական վարդապետի աշխարհիկ անունն է,
որը դուրս է եկել գործածվելուց, երբ նա հոգևորական կոչման է արժանացել, բայց պահպանվել է բանավոր ձևով և գործածվել ուշ շրջանի ձեռագրերի մեջ:
բ. Կամ՝ ի սկզբանե եղել է Հովհաննես անունը, Վանականը հետո է
ավելացել՝ իբրև նրա գործունեությունը բնորոշող մականուն, հետագայում էլ այլ Հովհաննեսներից տարբերվելու համար ուղղակի կոչվել է մականունով, ինչպես դա եղել է Սարկավագի պարագայում:
գ. Չբացառելով նախորդ երկուսը՝ ավելի հակված ենք այն տեսակետին, որ «Հովհաննես Վանական վարդապետ» անվանաձևը միջնադարյան ձեռագրական ավանդույթից եկող շփոթ է: Հետևելով այդ ավանդույթին՝ հետագայի գրիչները Վանականի երկերի վերնագրերում և ձեռագրերի հիշատակարաններում ներմուծել են Հովհաննես անունը, որը, ինչ
խոսք, առաջացել է ուսուցիչ-աշակերտ՝ Հովհաննես վարդապետ Տավուշեցի-Մխիթար Գոշ և Մխիթար Գոշ-Վանական վարդապետ Տավուշեցի
փոխհարաբերություններում անունների և դերերի շփոթի արդյունքում:
1662 թվականին Երնջակի Ս. Կարապետի վանքում Ալեքսիան դպիրի
ձեռամբ օրինակված Գրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանցի» հիշատակա10

Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 348:
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րանում (ՄՄ 4120, թղ. 207բ) ահա թե ինչպես է ներկայացնում գրիչը միջնադարյան այս աստղաբույլը. «էր երանելի մեծ վարդապետն Մխիթար,
որ մականուամբ Գոշ կոչեցաւ, եւ սորին աշակերտ Վանական վարդապետն, որոյ Յովհաննէս էր անունն, եւ սորին աշակերտ Վարդան վարդապետ, սորին աշակերտ՝ Ներսէս, սորին՝ Մեծ Եսայեայն, սորին աշակերտ՝
Յոհան Որոտնեցի, սորին՝ Գրիգոր Տաթեւացին, սորին Դանիել վարդապետն, սորին՝ Յոհաննէս Համշէնցին, սորին՝ Թորոս վարդապետն, սորին՝
Գրիգոր Տարօնացին, սորին՝ Յոհանէս՝ Շիրակն կոչեցեալ, սորին՝ Ղուկաս
Կեղացին, սորին՝ Սրապիոն Ուրհայեցին, որ եղեւ կաթուղիկոս հայոց:
Սա ուներ Բ. (2) աշակերտ՝ Գրիգոր Կեսարացին եւ Մովսէս Սիւնեցին...»:
Հետագայի ուսումնասիրողները, մեկը մյուսին կրկնելով, պահպանել
են ձեռագրերից եկող ավանդույթը 11, իսկ երբեմն էլ նույնացրել Հովհաննես վարդապետի և Վանական վարդապետի կյանքն ու գործը 12:
Խորանաշատի դպրոցը միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր գիտական, մշակութային ու հոգևոր կենտրոններից էր, իսկ նրա ուսուցչապետ Վանական վարդապետ Տավուշեցին՝ ժամանակի հեղինակավոր
աստվածաբաններից ու գիտնականներից մեկը:
Կիրակոս Գանձակեցին Վանականի մասին գրում է, որ սուրբ ու
պարկեշտ մարդ էր ու ամեն բարի գործի մեջ առաջադեմ, ողջախոհ ու
զգաստ էր ամեն ինչում, իսկ վարդապետական խոսքով գերազանցում էր
բոլորին, մտքով բեղմնավոր էր ու խոսքով ճարտար և որպես աղբյուր
ամենքին խմեցնում էր ուսուցչական խոսքը: Նրա կյանքն ու գործը
չգրված օրենքներ էին շրջապատի համար 13: Տարածված էր նրա համբավը, և Հայաստանի տարբեր վայրերից շատերն էին գալիս Վանականին
աշակերտելու:
Խորանաշատի վարդապետարանի կրթական համակարգում դրված
էր «յոթն ազատ արվեստների»՝ «քառյակ» և «եռյակ» գիտությունների ուսուցումը: Վարդապետարանում սաներն ուսանել են 7-8 տարի: Հոգևոր
առարկաներից բացի այստեղ դասավանդել են պատմություն, իմաստաՀ. Ոսկեան, Յովհաննէս վանական եւ իւր դպրոցը, Լ. Խաչերեան, Հայագիր
դպրութեան ուսումնագիտական կենտրոնները… միջնադարեան Հայաստանում
եւ Կիլիկիայում (V-XVI), Լիզբոն, 1998, էջ 608-611: Փ. Այնթապյան, Վարդան
Արևելցի, Երևան, 1987, հ Ա, էջ 26, 35, 51, 59 և այլուր, 1989, հ Բ, էջ 27, 29, 48, 88 և
այլուր, Հ. Ոսկեան, Արցախի վանքերը, Վիեննա, 1953, էջ 157-158:
12
Ռուբեն վարդապետ, Հովհաննես վանական վարդապետ Տաուշեցի,
«Էջմիածին», 1945, Բ, էջ 22-26:
13 Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 218:
11
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սիրություն, մատենագիտություն, երաժշտություն, քերականություն,
ճարտասանություն, թվաբանություն, երկրաչափություն, աստղաբաշխություն, տրամաբանություն և այլ առարկաներ:
Ձեռագրեր ընդօրինակելու արվեստը միշտ էլ գրչության կենտրոնների առաջին և հիմնական առարկաներից էր: Այդպես էր նաև Խորանաշատում, երբ ուսուցչապետ Վանական վարդապետը կրթական և քարոզչական գործին զուգահեռ մեծ տեղ էր հատկացրել ձեռագրեր օրինակելու
գործին, ինքն էլ անձամբ հետևում էր այդ աշխատանքներին: Նա իր սաներին ստույգ և ընտիր օրինակներից արտագրել էր տալիս ձեռագիր
մատյաններ, որոնցով հարստացնում էր վանքի մատենադարանը: Խորանաշատում են գրվել և որպես դասագրքեր օգտագործվել են նաև Վանականի երկերը, որոնք կիրառվել են նախ իր դպրոցում, ապա ուրիշ դպրոցներում: Ի՞նչ է հասել մեզ գիտության այս մշակից 14: Վարդապետարանի
աշակերտների համար աշխարհիկ և հոգևոր առարկաների մասին իմացական շտեմարան էր նրա «Հարցմունք և պատասխանիքը» (Երուսաղեմ,
ձեռ. 587, թերթ 8-83, ձեռ. 1288, թերթ 2-142), որը պարունակում է բոլոր այն
գիտելիքները, որ պարտավոր էին իմանալ նրա սաները ուսման ընթացքում: Օգտվելով Անանիա Շիրակացուց՝ աշակերտներին աստղաբաշխական ու տոմարագիտական գիտելիքներ տալու նպատակով գրում է «Յաղագս տարեմտին» ճառը, որը նախատեսված է եղել Ամանորին եկեղեցիներում կարդալու համար 15: Վանական վարդապետի մյուս գործերն են
«Բացատրութիւն Աղօթից Ամբակումայ Մարգարէի» (Ճռաքաղ, 1859),
«Մեկնութիւն Յոբայ», որը նախորդ մեկնիչներից (Հեսիքսոս, Ստեփանոս
Սյունեցի, Դավիթ Քոբայրեցի) արված քաղագրություն է (Երուսաղեմ, ձեռ.
68, թերթ 252-378), «Համեմատութիւն Հնոյ և Նորոյ կտակարանաց» (Երուսաղեմ, ձեռ. 587, թերթ 1-3, ձեռ. 1273, թերթ 143-6), «Պատճառք վասն առաջաւորաց պահոց» (Երուսաղեմ, ձեռ. 173, թերթ 496-500), «Տեսութիւն շարականին Ուրախացիր պսակ կուսից» (Երուսաղեմ, ձեռ. 617, թերթ 151-6),
«Գովեստ Հայոց ազգի» (Երուսաղեմ, ձեռ. 773, թերթ 163-5): Կիրակոս
Գանձակեցու և Վարդան Արևելցու վկայությամբ՝ Վանական վարդապետը հեղինակել է նաև մի պատմություն, որտեղ մանրամասն շարադրված
է եղել մոնղոլների և նրանց արշավանքների պատմությունը, որը կարևոր
սկզբնաղբյուր է եղել մոնղոլների՝ Հայաստան կատարած արշավանքների

14
15

Հ. Ոսկեան, Յովհաննէս վանական եւ իւր դպրոցը, էջ 20-36:
Լ. Խաչիկյան, «Յաղագս տարեմտին ի Վանական վարդապետէ ասացեալ»,

«Բանբեր Մատենադարանի», թիվ 1, 1941, էջ 156-169:
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վերաբերյալ 16: Այս վերջին գործը, դժբախտաբար, մեզ չի հասել: Վարդան
Արևելցին վկայում է, որ իր «Հաւաքումն Պատմության» երկը շարադրելիս
որպես սկզբնաղբյուր օգտվել է Վանականի Պատմությունից 17:
Վանականը՝ իբրև աստվածաբան, ակտիվորեն մասնակցում էր ժամանակի դավանաբանական վեճերին: 13-րդ դարի կեսին սկիզբ առած
հռոմեաբյուզանդական դավանաբանական մի վեճի առիթով նա գրում է
«Խրատ դաւանութեան» ճառը, որ պահպանվել է Կիրակոս Գանձակեցու
Պատմության մեջ (Կիրակոս Գանձակեցի, Գլ. Ծ): 1250 թվականին, երբ Վերին Խաչենի Ծար գավառում սկիզբ առած, Դավիթ Ծարեցի Մոլորեցուցչի
գլխավորած աղանդավորական շարժումն ընդգրկել էր «զամենայն գաւառս» Հայոց արևելից կողմանց և դարձել էր խիստ վտանգավոր, վրդովել
ու պայքարի էր հանել շատ անվանի հոգևոր գործիչների: Վերջիններս
բանադրում էին Դավիթ Ծարեցուն և նրա կողմնակիցներին, որոնց մեջ
կային նաև հոգևորականներ ու ավատատեր ազնվականներ 18: Վանական
վարդապետը նույնպես պայքարում էր այս վտանգի դեմ և այդ առիթով
գրում է «Գիր սաստից և մեղադրանաց» վերնագրով թուղթ:
Գրչության արվեստը ծաղկում էր Խորանաշատի վանքում ու կապվում Վանականի անձի հետ: Մեծ էր դպրոցի և նրա րաբունապետի հեղինակությունը: Գրիչներն իրենց օրինակած ձեռագրերի հիշատակարաններում հաճախ գրչության վայրը ճանաչում ու նշում էին նրա անունով՝ «ի
վանս վարդապետի Վանականի»: Ուսուցչի մասին հատկապես հիացմունքով են խոսել նրա աշակերտները: Կիրակոս Գանձակեցին վկայում
է, որ դպրոցը, ի դեմս մեծիմաստ ու հանճարեղ ուսուցչապետի, ձեռք էր
բերել մեծ անուն և համբավ, որտեղ կրթություն ստանալու էին գալիս
տարբեր վայրերից. «Բազումք դեգերէին առ նա ուսման աղագաւ ոչ միայն
վարդապետական բանի, այլ ամենայն կեանք նորա և շարժումն անգիր
օրէնք էին տեսողացն» 19: Վարդան Արևելցին նրան անվանում է «համբաւատենչ և արդիւնական, փառաւորեալ հայրն մեր» 20: Գրիգոր Ակներցին՝ «Ի նեղ եւ ի դառն ժամանակիս փայլէր իբրեւ զարեգակն՝ Սուրբ Հոգի
վարդապետն մեր Վանականն յերկիրն արեւելից, յերկրորդ արեւելք
անուանեալ, լի լույսով եւ անհաս գիտութեամբ ամէնիմաստ Հոգւոյն
16

Նույն տեղում, էջ 151:

Վարդան Վարդապետ, Հաւաքումն պատմութեան, Վենետիկ, 1862, էջ 92,
146-147:
18 Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 326-328:
19 Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 218:
20 Վարդան Վարդապետ, 146:
17
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Սրբոյ, զոր եւ բազում երկամբք եւ աշխատութեամբ ձրի բաշխեր զկերակուրն հոգեւոր, այսինքն՝ զբան վարդապետութեան հոգւոյն, նմանեալ
երկնաւոր վարդապետին Քրիստոսի, հեզութեամբ եւ խոնարհութեամբ,
լռութեամբ եւ երկայնամտութեամբ» 21:
Վանականը դպրոցում ձեռագրեր ընդօրինակելուց բացի մեծ տեղ էր
հատկացնում նաև խմբագրական աշխատանքներին: Նա իր աշակերտներին հանձնարարում էր ծիսական ժողովածուների, հատկապես Հայսմավուրքների և Տոնապատճառների կազմության և խմբագրման աշխատանքներ: Հայսմավուրքային ժողովածուների խմբագրման աշխատանքներում փայլում էին Իսրայել Խաչենցին և Կիրակոս Գանձակեցին, որոնց
վերագրվում է Հայսմավուրքի՝ իրարից տարբեր երկու խմբագրություն:
Իսկ Տոնապատճառների խմբագրումն ու վերակազմումը իրականացնում
էր Վարդան Արևելցին 22:
Խորանաշատում մեզ ծանոթ առաջին գրիչը Վանական վարդապետի
աշակերտ Ստեփանոս Աղթամարցին է: Ն. Ակինյանը կարծում է, որ այս
Ստեփանոսը Աղթամարի Ստեփանոս Բ Նկարեն կաթողիկոսն է, որ
վախճանվել է 1272 թվականին 23: Ստեփանոսը 1223 թվականին «ի վանքս
Խորանաշատու՝ ի գաւառիս Գարդմանայ առ ոտս ուղփաճեմ և աստուածարդիւնական վարդապետիս Վանականի» ընդօրինակում է մի Ժողովածու, որի հիշատակարանում նախ հիշում է րաբունապետ Վանական
վարդապետին, որ «փայլէ ի ժամանակիս որպէս զաստղ առաւաւտու», ապա իր հորը՝ տեր Սարգսին, հորեղբորը՝ տեր Հովհաննեսին, և եղբորը՝
Իգնատիոս քահանային 24: Գրիչը անմեղադրություն է խնդրում, որովհետև
«ի ձմեռնային յաւուրս գրեցաւ, այլ աղաչեմ չլինել մեղադիր թիւրութեան,
զի զհոլովն ճրագով գրեցի»:
Սրանից մեկ տարի հետո՝ 1224 թվականին, Ջաջուռ Խաղբակյանի
դստեր և Սևադյաց Աբասի որդի Կուկ իշխանի կնոջ՝ Վանենու պատվերով
գրվում ու նկարազարդվում է մագաղաթյա երկաթագիր մի Ավետարան,

Գրիգոր վրդ. Ակներցի, Պատմութիւն թաթարաց, Երուսաղէմ, 1974, էջ 27,
տե՛ս նաև՝ Գրիգոր Ակներցի, Պատմություն նետաձիգների ազգի մասին, քնն.
բնագիրը՝ Ն. Պողարյանի, արևելահայերեն թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները՝ Գ. Խաչատրյանի և Վ. Եղիազարյանի, Երևան, 2011, էջ 38-39:
22 Փ. Այնթապյան, Վարդան Արևելցի, հ. Ա, էջ 244:
23 Ն. Հ. Ակինեան, Գաւազանագիրք կաթողիկոսաց Աղթամարայ, Վիեննա,
1920, էջ 40-41:
24 ՄՄ ձեռ. 2101, թերթ՝ 205, նյութ՝ թուղթ, 17,2 × 12,5, գիր՝ բոլորգիր, տող՝ 22:
21

312

որը Վանական վարդապետն անվանում է Տավշո Ավետարան 25, իսկ
հետագայում վանքի անունով կոչվում է «Խորանաշատի Ավետարան» 26:
Հայտնի չեն ձեռագրի գրիչն ու ծաղկողը: Ձեռագիրն ունի չորս ավետարանիչների պատկերներ, ութ խորաններ, կիսախորաններ, զանազան լուսանցազարդեր, որ պարզ ու ներդաշնակ ծաղկազարդել է տաղանդավոր,
բայց մասնագիտական հմտություն չունեցող նկարիչը 27: Ծաղկողն օգտագործել է ոսկի և բազմազան գույներ: Ձեռագրի հետագա ճակատագրի մասին հաղորդումները նրա գերեվարումների և փրկագնումների մասին են:
Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու՝ Վանական վարդապետը 1229 թվականին,
երբ Ջալալեդդինի արշավանքներից ավերվեց Երգեվանքի բերդի հանդեպ
գտնվող նրա վանքը, խուսափելով թշնամուց, ապաստանում է Լորուտ
գյուղի՝ իր ձեռքով փորած մերձակա մի քարայրում, որտեղ կառուցել էր
եկեղեցի: Այստեղ էլ շարունակում է ուսուցանել 28: Մոնղոլներն իմանում
են Վանականի տեղը, պաշարում են քարայրը 1236 թվականին, ուսուցչապետին և աշակերտներին, որոնց մեջ էր նաև Կիրակոս Գանձակեցին, գերեվարում են՝ իրենց հետ տանելով ողջ գույքը՝ շուրջառներ, արծաթյա
խաչեր, անոթներ, բազմաթիվ գրքեր և արծաթով ընդելուզված երկու Ավետարան, որոնցից մեկը այս գեղեցիկ մագաղաթյա մատյանն է. «...եւ խուզեալ առին, որ ինչ կայր առ ումեք... խաչ արծաթի և երկու Աւետարանս
ընդելուզեալ» 29: Որոշ ժամանակ անց Գագ բերդի բնակիչները մեծ
ՄՄ ձեռ. 4823, թերթ՝ 319, նյութ՝ մագաղաթ, 36 × 23, գիր՝ բոլորագիծ երկաթագիր, տող՝ 19:
26 «Խորանաշատի Ավետարանին» են անդրադարձել Գ. Սրվանձտյանցը
(Գ. Սրվանձտեանց, Թորոս Աղբար, Կ. Պօլիս, 1884, էջ 272-275), Գ. Հովսեփյանը
(Գ. Յովսէփեան, Խաղբակեանք կամ Պռօշեանք Հայոց պատմութեան մէջ, հ.
Ա, Վաղարշապատ, 1928, էջ 34, նույնի՝ Յիշատակարանք ձեռագրաց, էջ 837-842),
Ա. Սվիրինը, (А. Н. Свирин, Миниатюра древней Армении, М., 1939, էջ 90), Վ. Լազարևը (В. Н. Лазарев, История византийской живописи, М. 1947, էջ 12 ), Լ. Դուրնովոն (Л. А. Дурново, Очерки изобразительного искусства средневековой Армении, М.,
1979, էջ 32), Հ. Հակոբյանը (Հ. Հակոբյան, Արցախ-Ուտիքի մանրանկարչությունը
XIII-XIV դդ., էջ 51-62):
27 Հայկական մանրանկարչություն, աշխատասիրությամբ՝ Լ. Դուռնովոյի և
Ռ. Դրամբյանի, Երևան, 1967, էջ 204:
28 Քարայրը կոչվում է Վանական վարդապետի քարայր և գտնվում է Տավուշ
բերդի հարավային կողմում՝ Լորուտ գյուղի մոտ: Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 247,
Մ. Բարխուդարեանց, Արցախ, Բագու, 1895, էջ 434, Հ. Ոսկեան, Յովհաննէս Վանական եւ իւր դպրոցը, էջ 13:
29 Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 247:
25

313

փրկագին են տալիս՝ 80 դահեկան, ազատում են Վանական վարդապետին, իսկ Կիրակոսը, որ մոնղոլների բանակում թարգմանիչ էր ու գրագիր, փախչում է ու ապաստանում Նոր Գետիկի վանքում: Վերադառնալով Խորանաշատ՝ Վանականը նորոգում է այն, վերականգնում դպրոցը և
նորից սկսում է ուսուցչական գործունեությունը: Մոնղոլների կողմից
գերված երկրորդ ձեռագրի ճակատագիրը ցայսօր անհայտ է, իսկ «Խորանաշատի Ավետարանը» 1238 թվականին Տփխիսում մոնղոլները հանում
են աճուրդի: Բարեբախտաբար, այստեղ է լինում նաև Վանական վարդապետը, որը մեծ փրկագնով ձեռք է բերում մատյանը և վերադարձնում Խորանաշատ: Նրա ձեռքով է գրված Ավետարանի հետագայի հիշատակարանը. «Ես՝ Վանականս, գրեցի իմով ձեռամբս ի Տփխիս քաղաքի՝ ի դրան
Սբ. Քառասնիցս, զի գերեալ էր Աւետարանս ի Տաւշոյ ի Մուղան ի թաթարէն, եւ յետ երից ամաց բերեալ անվնաս վաճառեցին ի ՈՁԷ (1238) թուիս,
որ փառաւոր աւագէրէց Սարգիս, հասարակ պատուական քահանայիւք և
աստուածասէր ժողովրդական տանուտէրաւք բազում ծախաւք և աշխատութեամբ գնել ետուն ի մեզ» (թերթ 155ա): 1517 թվականին Ավետարանը
տանում են Տաթև, որտեղ Ալեքսանոս աբեղան ոմն Ղասումի խնդրանքով
փոխում է արծաթյա կազմը, նոր կոստղազարդ կաշվե կազմ է դնում՝ մետաղյա անկյունազարդերով և Ա փեղկին մետաղյա մի խաչ: Մատյանն
այս կազմով էլ հասել է մեզ: 16-րդ դարում նորից գերվում է ձեռագիրը և
փրկագնվում մելիք Հովասափի կողմից ու ընծայվում Վանի Սբ. Վարդան
Զորավար եկեղեցուն: 1915 թվականին բանասեր Ս. Տեր-Ավետիսյանը
Վանում տեսնում է Ավետարանը և նահանգապետ Դիտմենի միջնորդությամբ ուղարկում է Սբ. Էջմիածին 30: Վանենին «Խորանաշատի Ավետարանից» ութ տարի հետո՝ 1232 թվականին, Գետիկա վանքում Ստեփանոսից
ստանում է նոր ու շքեղ մի Ավետարան և իր հոր՝ Ջաջուռ իշխանի
հիշատակին նվիրում Հավապտուկ վանքին, որը Խաղբակյանների
հոգևոր կենտրոնն ու տոհմական տապանատունն էր 31: Այս ձեռագրի հետագա ճակատագիրը ևս հայտնի չէ:
Գրիգորիս քահանան, որը Վանականի աշակերտն ու եղբորորդին էր,
1252 թվականին Ստեփանոս քահանայի պատվերով «ի նեղ և դառն ժաՅու. Վարդանյան, Խորանաշատի գրչագրի դեգերումները, «Գրքերի աշխարհ», 1979, թ. 5, մայիսի 15:
31 Գ. Յովսէփեան, Խաղբակեանք կամ Պռօշեանք…, էջ 29, նույնի՝ Յիշատակարան ձեռագրաց, էջ 882, Ա. Մաթևոսյան, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ,
ԺԳ դար, Երևան, 1984, էջ 181-183, Մ. Բարխուդարեանց, Աղուանից երկիր եւ
դրացիք, Թիֆլիս, 1893, էջ 234:
30
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մանակիս... զի բազմացաւ անհնարին վիշտք և նեղութիւնք ի վերայ ամենայն աշխարհի ի ձեռն անաւրէն և այլակերպ զաւրուն նետողաց, որով
բազմացեալ են քան զաստեղս եւ քան զաւազ ծովու... ի վանս Վարդապետի Վանականի Խորանաշատ կոչեցեալ ընդ հովանեաւ Սբ. Աստուածածնիս» (թերթ 361ա) ընդօրինակում է մի Ժողովածու 32, իսկ 1255 թվականին
Թադե և Հայրապետ եղբայրների համար արտագրում է Վանականի
«Հարցմունք ու պատասխանիքը» 33:
13-րդ դարում Սարգիս գրիչը Մխիթար րաբունապետի համար արտագրում է Վարդան Արևելցու Երգ երգոցի մեկնությունը 34: Մատյանը
կազմում է Յոհանը և հիշում իր ծնողներին և աշակերտ Հովհաննես կրոնավորին:
1283-ին՝ Պետրոս վարդապետի առաջնորդության տարիներին, «ի
վանս Վանական Վարդապետի» Մարտիրոս գրիչը ծերացյալ հասակում
արտագրում է Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգությանը» 35:
Սրանով ավարտվում է Խորանաշատի գրչության կենտրոնի առաջին
շրջանը, և սկսվում է ամլության շրջանը՝ տևելով շատ երկար տարիներ:
Խորանաշատի վարդապետարանի գործունեության բեղուն շրջանն
ավարտվում է Վանականի մահով: Րաբունապետի մահից հետո վանքի
առաջնորդ է դառնում նրա եղբորորդի Պողոս վարդապետը, իսկ դպրոցի
ուսուցչապետությունն ստանձնում է Վանականի ազգակից և աշակերտ
Գրիգորիս վարդապետը 36: Վերջիններս չեն կարողանում նույն բարձրության վրա պահել դպրոցի հեղինակությունը, և աստիճանաբար խամրում է
երեսուն և ավելի տարիներ գիտական, մանկավարժական և քաղաքական
բուռն գործունեություն ծավալած վարդապետարանի փառքը: Չնայած
դրան՝ հետագայի գրիչները, նկատի ունենալով վարդապետարանի երբեմնի հռչակն ու անունը, հիշատակարաններում վանքն անվանում են
«բարձրահամբաւ», «մեծայարկ գմբեթաձև», «հռչակաւոր սուրբ ուխտն Խորանաշատ»:
Վանականի դպրոցում աճեցին Կիրակոս Գանձակեցին, Վարդան
Արևելցին, Մաղաքիա կրոնավորը, Ստեփանոս Աղթամարցին, Գրիգոր
Ակներցին, Ներքին Խաչենի Իսրայել արքեպիսկոպոսը, Մարկոսը, փիլիսոփա Սոսթենեսը, Առաքել, Հովսեփ և Խաչենի Մարկոս վարդապետնեՄՄ ձեռ. 2273, թերթ՝ 364, նյութ՝ թուղթ, 17 ×12, գիր՝ բոլորգիր, տող՝ 26-28:
ՄՄ ձեռ. 6106, թերթ՝ 274, նյութ՝ թուղթ, 12 × 8, գիր՝ բոլորգիր, տող՝ 24:
34 ՄՄ ձեռ. 5452, թերթ՝ 205, նյութ՝ թուղթ, 24,5 × 15, գիր՝ բոլորգիր, տող՝ 26:
35 ՄՄ ձեռ. 1563, թերթ՝ 340, նյութ՝ թուղթ, 17 × 12,2, գիր՝ բոլորգիր, տող՝ 19-22:
36 Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 248:
32
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րը՝ բոլորն էլ իրենց գործի լավագույն գիտակներ, որոնք վարդապետական աստիճան ստանալուց հետո իրենց ուսուցչի գործը շարունակեցին
տարբեր հոգևոր և գրչության կենտրոններում:
Վանական վարդապետի ամենից բեղմնավոր սանն ու վարդապետարանի առաջին շրջանավարտներից էր Վարդան Արևելցին, որ ժամանակակիցների կողմից մեծարվել է «սուրբ», «հոգիապայծառ սուրբ հայր»,
«լուսավոր վարդապետ», «եռամեծ», «տիեզերալույս վարդապետ» պատվանուններով։ Իսկ Գրիգոր Տաթևացին նրան պատվել է «Մեծն Վարդան»
անունով։
Մխիթար Գոշի մոտ կրթություն ստանալուց հետո Վարդանը գալիս է
Խորանաշատ և աշակերտում Վանական վարդապետին, նրանից ստանում վարդապետական աստիճան և 1235 թվականից զբաղվում գիտական, մանկավարժական, եկեղեցական ու քաղաքական բեղմնավոր գործունեությամբ: Նա բացում է դպրոցներ, սկզբում՝ Կայենո բերդի Սբ.
Անդրեաս վանքում, ապա՝ Խոր վիրապում, որտեղ շարունակում է Վանական վարդապետի դպրոցի ավանդները: Խոր վիրապում Արևելցուն աշակերտում են Գրիգոր Բջնեցի վարդապետը, Արարատյան գավառի Գրիգոր եպիսկոպոսը, Գևորգ Սկևռացին, Հովհաննես Երզնկացի Պլուզը,
Եսայի Նչեցին, Ներսես Մշեցին: Վերջինս Սուրբ գրքի մեկնություն էր դասավանդում, իսկ րաբունապետի մահից հետո փոխարինում է նրան, ապա դպրոցը տեղափոխում Մշո Առաքելոց վանք:
Վարդան Արևելցու թողած մատենագիտական հարուստ ժառանգությունը՝ պատմական, մեկնողական, քերականական բնույթի երկեր, ճառեր, ներբողներ, խրատներ, թղթեր, շարականներ, թարգմանություններ,
նրան դասում են մեր մատենագիրներից լավագույնների շարքերում:
Վարդան Արևելցին հայ մեկնաբանական մտքի ամենանշանավոր դեմքերից էր, հիմնադիրը մի ամբողջ մեկնաբանական դպրոցի: Վարդանը ճանաչված էր միջնադարյան Հայաստանում ու Կիլիկիայում և ակտիվ մասնակցություն ուներ դավանաբանական խնդիրներում: Նա մասնակցել է
1243 թվականի Սսի եկեղեցական ժողովին, այնտեղ սահմանված կանոնները 1245 թվականին բերել Հայաստան: 1248 թվականին կրկին մեկնել է
Կիլիկիա՝ իր հետ տանելով «արևելյան» վարդապետների պատասխան
թուղթը, մասնակցել 1251 թվականի Սսի ժողովի ընդունած կանոնների
մշակմանը։ Կոստանդին Ա Բարձրբերդցի կաթողիկոսի հանձնարարականով գրել է «Թուղթ խրատականը», Հեթում Ա թագավորի պատվերով՝
«Ժղլանքը»: Վարդանը 1267 թվականին խմբագրում ու լրացնում է Տոնապատճառ ծիսական ժողովածուն: Իսկ նրա «Հաւաքումն պատմութեան»
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երկը կարևոր աղբյուր է ժամանակաշրջանի՝ Հայաստանի և հարևան
երկրների ու ժողովուրդների պատմության ուսումնասիրության համար 37:
Ե՛վ Գետիկավանքում, և՛ Խորանաշատում Վարդան Արևելցու ուսումնակիցն ու ընկերն էր Կիրակոս Գանձակեցին: Նոր Գետիկի վանքում
վաղ մանկությունից աշակերտելով Վանական վարդապետին՝ 1215 թվականին նրա հետ գալիս է Խորանաշատ և ուսումը շարունակում այստեղ:
1236 թվականին նա ուսուցչի հետ գերեվարվում է մոնղոլների կողմից:
Փախչելով մոնղոլների բանակից՝ ապաստանում է Նոր Գետիկում, որի
դպրոցը Մխիթար Գոշի մահից հետո էլ (1213 թ.) դեռ շարունակում էր իր
գործունեությունը: Այդ ժամանակ դպրոցում դասավանդում էին Աբրահամը, Մխիթարը, Հովասափը, նշանավոր Հովհաննես Արմանեցին, իսկ
դպրոցը գլխավորում էր Գոշի աշակերտ Մարտիրոսը: Վերջինիս մահից
հետո Նոր Գետիկավանքի դպրոցի րաբունապետն է դառնում Կիրակոս
Գանձակեցին:
Կիրակոս Գանձակեցու գլխավոր երկը «Հայոց պատմությունն» է, որտեղ հեղինակը՝ որպես ականատես, տեղեկություններ է հաղորդում մոնղոլների՝ Հայաստան կատարած արշավանքների, լեզվի, կենցաղի, բարքերի, հասարակական կառուցվածքի, Հուլավյանների պետության քաղաքական, տնտեսական պատմության, Հայաստանի հայ իշխանների, Կիլիկիայի հայկական պետության և մոնղոլների փոխհարաբերությունների մասին:
Վանականի մյուս աշակերտը Գրիգոր Ակներցի պատմիչն է: Նա
1265-1266 թվականներին մեկնում է Կիլիկիա և դառնում Ակներ վանքի
միաբան: Այստեղ Ականց անապատի առաջնորդ Ստեփանոսի համար
Գրիգորը 1273թ. ընդօրինակում է Միխայել Ասորու «Ժամանակագրութիւնը» և գրում «Պատմութիւն թաթարաց» երկը 38: Երկու երկերն էլ պահպանվել են Երուսաղեմի Սբ. Հակոբյանց գրատան թիվ 32 ձեռագրում, որը հենց
հեղինակի ինքնագիրն է 39: Հիշատակարանում Գրիգորը հիշում է իր ուսումնակից ընկերների՝ Վարդան Արևելցու և Կիրակոս Գանձակեցու
Վարդան Արևելցու կյանքին ու գործունեությանը ծավալուն ուսումնասիրություն է նվիրել Փ. Անթապյանը, տե՛ս Փ. Անթապյան, Վարդան Արևելցի, հ. Ա, հ. Բ:
38 Գրիգոր վրդ. Ակներցի, Պատմութիւն թաթարաց: Այս երկը վերագրվել է Մաղաքիա աբեղային: Տե՛ս Մաղաքիա աբեղայի Պատմութիւն վասն ազգին նետողաց,
Ս. Պետերբուրգ, 1870:
39 Ն. Պողարեան, Մայր ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, հ. Ա, Երուսաղէմ, 1966, էջ 144-147: Ա. Մաթևոսյան, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ,
ԺԳ դար, էջ 427, 429: Հմմտ. Գրիգոր վրդ. Ակներցի, Պատմութիւն թաթարաց:
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մահվան թվականները. «Ի թուականին Հայոց Չ և Ի (1271) փոխեցան ի
Քրիստոս փառաւոր վարդապետքն Հայոց՝ Վարդան և Կիրակոս» 40: Ակներցու Պատմությունը ընդգրկում է 1230-1273 թվականների իրադարձությունները և կարևոր սկզբնաղբյուր է Հայաստանում մոնղոլական տիրապետության ժամանակաշրջանի վերաբերյալ։ Հեղինակը արժեքավոր տեղեկություններ է հաղորդում ժամանակի տնտեսական և քաղաքական կյանքի, մոնղոլների կրոնի, հավատալիքների, կենցաղի և սովորույթների
մասին։
Վանականի լավագույն աշակերտներից էր Առաքելը, որին հանդիպում ենք Գրիգոր Ակներցու մոտ՝ Վարդանի, Կիրակոսի, Հովսեփի հետ
հիշվելիս. «Նոյնպէս եւ գովելի աշակերտքն իւր Վարդան եւ Կիրակոս, Առաքելն եւ Յովսէփ խաչանման բաժանեալ զաշխարհն Արևելից լուսաւորեցին կենարար վարդապետութեամբ Հոգւոյն Սրբոյ» 41: Գ. Հովսեփյանը
Վանականի աշակերտ Առաքելին նույնացրել է Մահկանաբերդո գավառի
Դեղձուտ և Առաքելոց վանքերի առաջնորդ և րաբունապետ նշանավոր Առաքել վարդապետի հետ, որը, Վանականից ստանալով վարդապետական աստիճան, գալիս է Մահկանաբերդո գավառ և Դեղձուտում հիմնում
բարձր տիպի դպրոց: Առաքելի դպրոցը գավառի նշանավոր գրչության
կենտրոններից էր, որտեղ ձեռագրեր էին ընդօրինակվում ընտիր և ստույգ
օրինակներից: Այնքան էր տարածվել Առաքելի դպրոցի համբավը, որ ընտիր և ստույգ օրինակ ձեռագրեր ունենալու համար այստեղ էին գալիս
անգամ Նոր Գետիկից 42:
Իսկ Հովսեփը, որ դավանաբանական հարցերում բարձր հեղինակություն էր վայելում, դառնում է Արտազ գավառի թեմակալ: Կիրակոսի
վկայությամբ՝ Հովսեփը վերաշինում է Թադեոս առաքյալի վանքը, կառուցում գավիթը և ստեղծում միաբանություն 43:
Վանականի աշակերտներից Մարկոսը ևս բարձր դիրքի էր հասել
Խաչենում. նա Հասան Ջալալի շքախմբի կազմում բանակցությունների էր

Ն. Պողարեան, Մայր ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, հ. Ա, էջ 146: Ա.
Մաթևոսյան, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար, էջ 403:
41 Գրիգոր վրդ. Ակներցի, էջ 67:
42 Գ. Յովսէփեան, Հավուց թառի Ամենափրկիչը, Երուսաղէմ, 1937, էջ 62: Դիվան հայ վիմագրության, Իջևանի շրջան, պր. VI, կազմ.՝ Ս. Ավագյան, Հ. Ջանփոլադյան, Երևան, 1977, էջ 110:
43 Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 311:
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գնացել Բաթու խանի մոտ 44:
Խորանաշատի գրչության կենտրոնի գործունեության մասին հետագայի գրավոր տեղեկությունները վերաբերում են ուշ շրջանին:
15-րդ դարից ունենք մեկ ձեռագիր, որի գրչության տեղի մասին
անհայտ գրիչը գրում է. «սուրբ ի գերահռչակ ուխտս Խորանաշատայ ընդ
հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս»: Մատյանը ավետարանիչների պատկերներով և կիսախորաններով ծաղկում է Ստեփանոս եպիսկոպոսը և
Ղուկասի նկարի տակ թողնում հիշատակարան. «Նկարող Ստեփանոս եպիսկոպոսս յիշեցե՛ք» (թերթ 137բ) 45:
Խորանաշատի գրչության կենտրոնի երկրորդ բեղուն շրջանը եղավ
17-րդ դարում, երբ վանքի առաջնորդն էր Հովհաննես եպիսկոպոսը:
1620 թվականին անարժան և մեղսասեր Հակոբ երեցը օրինակում է
Ավետարան և Խորանաշատը հիշում Զակամ գավառի կազմում. «ի դուռն
սուրբ, բարձրահամբաւ Սբ. Խորանաշատու և ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս սուրբ Վանական Վարդապետիս և Գրիգոր վարդապետիս,
և Սբ. Յովանիսիս՝ ի ծորս Զակամա՝ ի գեղս, որ կոչի Լղարակ» (թերթ
284բ): Գրիչը խնդրում է հիշել իր ծնողներին՝ Ղազարին և Ուստիանին,
ինչպես նաև տնտեսին՝ Էթարին, որ ոչ միայն այս, այլև ուրիշ շատ ձեռագրերի ստեղծման աշխատանքներում իրեն շատ է օգնել 46: Քանի որ
ձեռագիր արտագրելու արվեստը նաև վայելչագրություն է, գրիչը թողություն է խնդրում սխալների ու խոշոր գրի համար և փորձում է արդարանալ. այդպես է գրել, որովհետև արդեն ծեր է, աչքի լույսն էլ՝ նվազ, ժամանակներն էլ անբարենպաստ էին Շահ Աբասի բերած նեղությունների
պատճառով, անօրինություններն այնքան շատ են, որ գրով հնարավոր չէ
պատմել. «զի նուազեալ էր զաւրութիւն մարմնոյս և ի աչացս լոյսն պակասեալ, զի չէշմաւ գրէի, զի չար ժամանակիս գրեցաւ, զի բազում նեղութիւնք
ունէաք ի ձեռն տաճկաց, որ Աբազ… աւերաց զաշխարհն, զմեծամեծս կոտորեաց և այրէաց զաշխարհն և զամէն առու գերի արաւ, տարաւ ի
յաշխարհն իւր, այնչափ չարիս գործեաց, որ գիր ոչ կարէ պատմել» (թերթ
284բ):
1631-1657 թվականներին Խորանաշատում տեսնում ենք Իսրայելի և
Խոնդաղի որդի Եսայի գրչին՝ ձեռագրեր օրինակելիս, որը հիշատակարաններում գրչության տեղը հետևյալ կերպ է նշում՝ «ի յերկիրս Տայուշ, ի
Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 359: Բ. Ուլուբաբյան, Խաչենի իշխանությունը XXVI դարերում, Երևան, 1975, էջ 197-202:
45 ՄՄ ձեռ. 5601, թերթ՝ 311, նյութ՝ թուղթ, 17,5 × 13, գիր՝ բոլորգիր, տող՝ 21:
46 ՄՄ ձեռ. 6669, թերթ՝ 286, նյութ՝ թուղթ, 20,5 × 15, գիր՝ բոլորգիր, տող՝ 19-20:
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գեղս, որ կոչի Թաւուզ, ընդ հովանեաւ սուրբ Նահատակիս ի յաթոռս Խորանաշատայ Սբ. Աստուածածնիս եւ ի Վանական Վարդապետի սուրբ
գերեզմանի եւ ի սոցին սպասաւորի տէր Յովհաննէս արհեպիսկոպոսի»:
Խաչատուր քահանան 1631 թվականին իր ծնողների՝ Հովհաննես քահանայի և Խաթունի հիշատակին Եսայի գրչից խնդրում և ստանում է մի
Ժողովածու՝ հիշատակարանում հիշելով կնոջը՝ Սալահին, հողագործ
որդուն՝ Ծատուրին, և մյուս որդուն՝ Աղա սարկավագին: Պողոս երեցը, որ
կորցրել է ընտանիքի բոլոր անդամներին՝ ծնողներին՝ Մովսեսին և
Րելիսեին, կողակցին՝ Նոբարին, զավակներին՝ Գրիգորին և Եղիսին, մնացել էր մենակ, ու կյանքը երերուն ու անիմաստ էր դարձել, նույն տարում
էլ Խաչատուրից թանկ գնով ձեռք է բերում այս մատյանը՝ որպես հիշատակ իր մերձավորների, և խնդրում աղոթքներում հիշել նրանց 47:
1637 թվականին Եսայի գրիչը օրինակում է Մաշտոց, որի հիշատակարանում խնդրում է հիշել իրեն՝ գրչին, ծնողներին՝ հորը՝ Իսրայել քահանային, եւ մորը՝ Խոնդաղին, կնոջը՝ Սուլթանաղին, եղբայրներին՝ Մաթեոսին և Հովհանին, որդիներին՝ Ստեփանոսին, Սենեքարիմին և Սրապիոնին, և դուստրերին՝ Վարվառին, Թեկլիին և Սառիկին 48: 1639 թվականին՝ «ի դառն եւ անբարիշտ ժամանակիս», երբ ամենայն տեղ զորացել էին
անիրավությունն ու անկարգությունը, և ծով մեղքերի պատճառով շատացել էր անօրինությունը, Եսայի գրիչը Թումա կրոնավորի համար օրինակում է մի Ավետարան, որի հիշատակարանում գրչության տեղի մասին գրում է. «ընդ հովանեաւ Սբ. Խորանաշատայ Աստուածածնիս ի գաւառս Զագամ»: Գրիչը հիշատակարանում հիշում է թուրք-պարսկական
պատերազմից Բաղդադի հետ կապված անցքերը. «ի թագաւորութեան
Պարսից Շահ Սափո եւ Յունաց թագաւորութեան Սուլթան Մուրատա ի
թուականութեան Հայոց Ռ եւ ՁԷ (1638) ամի... ժողովեցան անթիւ զաւրքն
Յունաց գնացին ի վերայ Բաղդատա բերդին դէմ յանդիման, էառ զբերդն
թոփիւ եւ զարբազանաւք եւ կոտորեաց զաւրս բերդին ԺԲՌ (12000) զաւրք
Պարսից...» 49: 1640 թվականին Եսայի գրիչը օրինակում է մի Մաշտոց, որի
հիշատակարանում դարձյալ խնդրում է հիշել իրեն, ծնողներին եւ
որդիներին 50: 1642 թվականին որդու՝ Դավիթ սարկավագի համար ԳաՎ. Հակոբյան, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԷ դ., հ. Բ, Երևան,
1978, էջ 466։
48 ՄՄ 8941, թերթ՝ 160, նյութ՝ թուղթ, 25 × 20, գիր՝ բոլորգիր, տող՝ 26:
49 Վ. Հակոբյան, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԷ դ., հ. Բ, էջ 785։ Հ.
Ոսկեան, Արցախի վանքերը, էջ 157-158:
50 ՄՄ 3998, թերթ՝ 230, նյութ՝ թուղթ, 18,5× 13,5, գիր՝ բոլորգիր, տող՝ 22:
47
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լուստի որդի Թամուրը Ժամագիրք է պատվիրում, որն ավարտում է Եսային և հիշատակարանում դարձյալ խնդրում հիշել իր և Թամուրի բոլոր
մերձավոր հարազատներին, ինչպես նաև տնտեսներին, որ հոգացել են
իրենց կեցության խնդիրները 51: Վերջին անգամ Եսայի գրչին տեսնում ենք
1657 թվականին, երբ նա Աստվածատուր քահանայի համար «ընդ հովանեաւ մեծայարկ գումբեթաձև Խորանաշատ Սբ. Աստուածածնիս և Վանական Վարդապետի սուրբ գերեզմանիս» ավարտում է մի Ժողովածու 52:
1674 թվականին Ավետիս քահանան Մաշտոց ձեռաց է օրինակում «ի
հայրապետութեան տէր Պետրոսի և յաթոռ Խորանաշատու» 53: Ձեռագիրը
խոնավությունից վնասված է, տեղ-տեղ անընթեռնելի է, վնասված է նաև
հիշատակարանը, չկա սկիզբը, հատվածաբար կարդացվում է հիշատակարանի վերջին մասը միայն: Տկար ու տարտամ ու անարմատ Ավետիս
գրիչը ուժ ու կարողություն է գտել ավարտելու ձեռագիրը, սակայն գրել է
թերություններով ու սխալներով, դրա համար խնդրում է անմեղադիր լինել «եւ ոչ ծաղր առնէք», որովհետև իր կարողությունը այդչափ էր: Գրիչը
խնդրում է հիշել նաև իր ծնողներին՝ Հասանին և Սառիկին, իր կենակից
Թանկազիզին, տեր Մարգարին, Մարտիրոսին, Հոռոմսիմին, Եղիսաբեթին, Հեղնարին: Հետագայում ձեռագիրը պատկանել է տիրացու Դավթին,
ապա Նիկողայոս վարդապետին:
Այսպիսով, Խորանաշատի վարդապետարանը հայ մշակույթի և
գրչության նշանավոր կենտրոններից է, որի սկզբնավորումն ու ծաղկումը
եղավ 12-13-րդ դարերում: Մշակութային այս կենտրոնը Նորգետիկավանքի վարդապետարանի անմիջական շարունակությունն է: Դպրոցը, որը
ուներ պատմագիտական ուղղություն, հայ մշակույթին և հայ եկեղեցուն
տվեց երևելի դեմքեր՝ խոհեմ մտավորականներ և նվիրյալ հոգևոր գործիչներ, որոնք իրենց ուսուցչի փորձն ու գիտելիքները տարածեցին միջնադարյան Հայաստանի մի շարք հոգևոր և գրչության կենտրոններում:

ՄՄ 8882, թերթ՝ 160, նյութ՝ թուղթ, 25 × 20, գիր՝ բոլորգիր, տող՝ 26:
ՄՄ ձեռ. 2116, թերթ՝ 250, նյութ՝ թուղթ, 25,5 × 15,5, գիր՝ բոլորգիր, տող՝ 30:
53 ՄՄ 3536, թերթ՝ 134, նյութ՝ թուղթ, 20 × 15, գիր՝ բոլորգիր, տող՝ 21:
51
52
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Архимандрит Ванакан и школа Хоранашата
Резюме

Тамара Минасян

Ключевые слова: Архимандрит
Ованес Ванакан, Хоранашат,
скрипторий, рукопись, архимандрит Ованес Ушеци, Григор Акнерци,
Степанос Ахтамарци
Получив степень архимандрита в монастыре Нор Гетик с рук Мхитара
Гоша, Архимандрит Ванакан вернулся в родной Тавуш и в начале 1220-ых
годов основал школу высшего типа для архимандритов в Хоранашате,
которая в кратчайшее время стала одним из научных, культурных и
духовных центров Армении. Учебная система школы включала преподавание «семи свободных искусств», «четвёрки» и «тройки» наук.
В школе Ванакана большое место уделялось также работам по
переписыванию рукописей, а также созданию и редактированию ритуальных сборников, в частности Прологов и Синаксариев. Школа, имевшая
историко-научную ориентацию, дала армянской культуре и церкви
выдающихся деятелей, разумных интеллектуалов и преданных духовных
лиц, которые распространили опыт и знания своего учителя в целый ряд
духовных и рукописных центров средневековой Армеиии.
В этой школе получили образование Вардан Аревелци, Киракос
Гандзакеци, Григор Акнерци, Степанос Ахтамарци, Исраэл Хаченци, философ Мостенет, Овсеп, предводитель епархии провинции Артаз, и другие.
Плодовитый период деятельности архимандритской школы Хоранашата закончился смертью Ванакана, а первый период деятельности
рукописного центра – в 1280-ых годах, и начался длительный период
застоя. Письменные сведения о последующем периоде деятельности рукописного центра Хоранашата относятся к XVII веку, когда настоятелем
монастыря был епископ Ованес. Это второй плодовитый период деятельности рукописного центра Хоранашата, когда стал известен переписчик
Есаи.
В статье говорится также об имени «Архимандрит Ованес Ванакан»,
широко распространенном в литературе, когда речь идёт об Архимандрите
Ванакане, но это лишь ошибка, идущая из средневековой рукописной
традиции.
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Archimandrite Vanakan and the School of Khoranashat
Summary

Tamara Minasyan

Key words: Аrchimandrite Hovhannes Vanakan, Khoranashat,
scriptorium, manuscript, archimandrite Hovhannes Ushetsi, Grigor Aknertsi,
Stepanos Akhtamartsi
Having received the degree of archimandrite in the monastery of Nor
Getik from the hands of Mkhitar Gosh, Archimandrite Vanakan returned to his
native Tavush region and in the early 1220-es founded a higher type of school
for archimandrites in Khoranashat which in the shortest time became one of
the scientific, cultural and spiritual centers of Armenia. The educational system
of the school included the teaching of the “seven liberal arts”, the “quadruple
set” and the “triple set” of sciences.
In the school of Vanakan, a great place was also given to the work of
copying manuscripts, as well as the creation and editing of ritual collections, in
particular, Prologues and Synaxaries.
Having a historical and scientific orientation, the school gave Armenian
culture and outstanding figures of Church, clever intellectuals and devoted
clergymen, who spread the experience and knowledge of their teacher to a
number of spiritual and manuscript centers of medieval Armenia.
Vardan Areveltsi, Kirakos Gandzaketsi, Grigor Aknertsi, Stepanos
Akhtamartsi, Israel Khachentsi, philosopher Mostenet, Hovsep, chief of the
Diocese of Artaz province, and others received education at this school.
The prolific period of the activities of the archimandrites’ school of
Khoranashat ended with the death of Vanakan, and the first period of activity
of the manuscript center in the 1280-es, and began a long period of stagnation.
Written information about the subsequent period of activity of the Khoranashat
manuscript center dates back to the 17th century, when the head of the
monastery was Bishop Hovhannes. This is the second prolific period of activity
of the Khoranashat manuscript center, when the scribe Yesai became known.
In the article it is also spoken about the name “Archimandrite Hovhannes
Vanakan”, which is very frequent in the literature, when it comes to
Archimandrite Vanakan, but this is only a mistake coming from the medieval
manuscript tradition.
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ՊՈՂՈՍ ՄԱԿԻՆՑՅԱՆԻ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ
Եվա Մնացականյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ Հովհաննես Թումանյան, Պողոս Մակինցյան,
քննադատություն, անհատական հոգեբանություն, դալուկ դեմքեր, բնապատկերներ, գյուղաշխարհի նկարագրություն, մեծագույն բանաստեղծ

Հայտնի է՝ Հ. Թումանյանի ստեղծագործությունը հետևողականորեն
իր վրա է սևեռել ժամանակի քննադատության ուշադրությունը՝ հաստատվելով նրա հետաքրքրությունների կիզակետում: Այդ տեսակետից
բավական ուշագրավ են Պ. Մակինցյանի՝ Թումանյանին նվիրված քննադատական հոդվածներն ու գրախոսությունները, որոնք տարբեր խորություններով, տեսանկյուններով ու մեթոդներով փորձում են բացահայտել
Թումանյանի բանաստեղծական խոր ու տարողունակ աշխարհը: Մակինցյանի քննադատական ելույթներին գրականագիտության մեջ տարբեր առիթներով ու մեկնաբանություններով ժամանակին անդրադարձել
են Էդ. Ջրբաշյանը, Հ. Թամրազյանը, Ս. Մանուկյանը, Հ. Դարբինյանը և
ուրիշներ: Այդ անդրադարձների քննությունն այս հաղորդման նպատակից դուրս է: Մեր խնդիրն է ամփոփ վերլուծությամբ ի մի բերել և ներկայացնել Մակինցյանի՝ թումանյանական արվեստի ընկալման չափանիշներն ու դրույթները՝ տեղ-տեղ փորձելով մեր օրերի գեղարվեստական գիտակցության դիտակետից իմաստավորել բարձրացված որոշ խնդիրներ:
Սրանով էլ պայմանավորված է հոդվածի գիտական նորույթը:
Պ. Մակինցյանը Թումանյանին առաջին անգամ հրապարակայնորեն
անդրադարձել է ուսանողական տարիներին՝ 1910 թ. մարտի 21-ին,
Մոսկվայի հայկական ակումբում 1: Հ. Թումանյանի մասին խոսելիս երիտասարդ քննադատը խոր վերլուծություններ չի անում. ընդգծում է բանաստեղծի մեծ վարպետությունը բնության զարմանահրաշ տեսարաններ
նկարագրելիս, «համով հոտով պատմելու» հմտությունը, սակայն ըստ
Մակինցյանի՝ «հերոսների հոգեբանությունը նա հաճախ չի կարողանում
ընդգրկել ամբողջովին: Այդ դեպքում նա դիմում է կենդանական և բուսական աշխարհներին և գեղեցիկ ալեգորիաներով տալիս մարդկանց և

Մոսկվայի Հայկական ակումբի հիմնական նպատակն է մայրաքաղաքում
ապրող հայերին մերձեցնել ազգային կուլտուրային՝ հասարակությանը ծանոթացնելով հայ գեղարվեստին և գրականությանը:
1
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իրերի հարաբերությունը աշխարհում» [5]: Երիտասարդ քննադատը Թումանյանի ստեղծագործություններում նկատում է երկու խոշոր գիծ՝
«լեգենդական և ապա դյուցազնական կողմը, ուր բանաստեղծը աչքի է
ընկնում իր տաղանդի ամբողջ փայլով» [5]: Առանձնահատուկ ուշադրության է արժանանում «Շունն ու կատուն» գրվածքը: Ուշագրավ է՝ մատնանշված հիմնական բնութագրումները գրեթե կրկնվում են նրա՝ հետագա
տարիներին հնչեցրած տեսակետներում 2:
Մակինցյանի առաջին լուրջ գրաքննադատական ելույթը պետք է
համարել 1912 թ. «Գարուն» ալմանախի 3-րդ գրքում 3 տպագրված «Դիմագծեր» խորագրով երկմասանոց ստվարածավալ հոդվածը՝ նվիրված Հովհ.
Թումանյանին և Ավ. Իսահակյանին:
Գրախոսը Թումանյանի երկերը քննում է ժամանակի սոցիալ-քաղաքական, պատմական հարաբերությունների համատեքստում՝ միաժամանակ դիտարկելով հայ նոր գրականության զարգացման շղթայում: Անդրադառնալով ստեղծագործությունների բովանդակությանը, գեղարվեստական առանձնահատկություններին, ոճին՝ հենց սկզբից մատնանշում է
այն ընդհանուր գիծը, որը բնորոշում է բանաստեղծի գրական դիմագիծը.
«Իսկապես որ նրա ոճը, նրա modus dicendi-ն, արտահայտելու եղանակըբնորոշում է նրա գրական դեմքը: Հովհ. Թումանյանը ամեն ինչ պատմելու
եղանակով է արտահայտում, անկախ նրանից, թե ի՛նչն է նրա ստեղծագործության նյութը՝ բնությունը, որևէ հոգեկան ապրում, թե զրույց, ողջ մեկ
է, նա բոլորը պատմում է, ասում է» [6, 249]: Իսկ ասել, պատմել, բնության և
հերոսների ներաշխարհն ու զգացմունքները բացել Թումանյանը, ըստ
գրախոսի, կարողանում է «իր լեզվի, իր կատարյալ լեզվի շնորհիվ» [6, 250]:
Մանրակրկիտ ուսումնասիրության ենթարկելով բանաստեղծի երկերը՝ Մակինցյանն արտահայտում է տարատեսակ, երբեմն իրարամերժ
կարծիքներ, որոնց մասին բարձրաձայնել են թումանյանագետները:
Միանգամայն իրավացի է Հ. Թամրազյանը, երբ խոտելի է համարում Մակինցյանի այն կարծիքը, թե «Ամեն մի գեղարվեստագետ իր հետաքրքրությունը կենտրոնացնում է կամ մարդու, կամ անցքերի վրա» [6, 254]: Սա
զարմանալի բաժանում է, ինչը հասարակ տրամաբանությամբ անգամ
հակասում է գեղարվեստի չափանիշներին: Հոդվածագիրը, ակնհայտ
Մամուլը արձագանքում է Մակինցյանի այս բանախոսությանը՝ անելով որոշ
դիտարկումներ:
3 Նույն գրքում տպագրվում է նաև հրապարակախոս և պատմաբան Դ. Անանունի «Անցյալի մեծարանքը (Հովհաննես Թումանյանի քնարը)» մեծածավալ
հոդվածը:
2
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առավելություն տալով Թումանյանի կողմից ազգային պոեմայի հայտնությանը, հայ գյուղացու գործելակերպի, մտածողության վարպետ բացահայտմանը, բնության ու բնապատկերների եզակի նկարագրությանը,
նկատում է, թե Թումանյանը բոլորովին էլ նպատակ չի հետապնդում
կերպարներ ստեղծելու. նրան առավելապես հետաքրքրում են անցքերը.
«Եվ որքան ցայտուն ու գունեղ է գյուղական կյանքի պատկերը, այնքան
դժգույն և հոգեբանորեն թերի են գյուղացիների պորտրետները: Փառահե՜ղ շրջանակ դալուկ դեմքերի համար» [6, 260]: է. Ջրբաշյանը Մակինցյանի այս մոտեցումը սկզբունքային և տեսական իմաստով իրավացիորեն
համարում է սխալ. «...Գրականության, իբրև «մարդագիտության» մեջ
բնությունը չի կարող անջատվել, հակադրվել մարդուն, դիտվել ու պատկերվել նրանից անկախ: Նա միշտ պետք է մարդկային բովանդակություն
կրի, այլապես մեռած է և անիմաստ: Լեռնային բնության տեսարաններն
այստեղ միշտ ծառայում են մարդկային էության և ուժերի արտահայտմանը, իսկ իդեալականը մարդու և բնության ներդաշնակությունն է՝ եթե
կուզեք նույնիսկ արտաքին-ֆիզիկական և ոչ միայն ներքին հոգեբանական իմաստով» [9, 92-93]:
Մակինցյանը քանիցս պնդում է, թե Թումանյանը «շատ քիչ է զբաղվում մարդկային ապրումներով, մարդկային բնավորություններով, և անհատական հոգեբանությունը, մարդը, որպես մի ուրույն անձնավորություն, միանգամայն բացակայում է նրա գործերում... Մարդը ծառայողական դեր է կատարում Հով. Թումանյանի ստեղծագործության մեջ. մարդը
լոկ միջոց է անցքերը կենդանագրելու համար» [6, 254-255]: Անշուշտ, այս
դիրքորոշումը միանգամայն սխալ է. Թումանյանի հանճարի ուժի դրսևորումներից մեկն էլ հենց այն է, որ բանաստեղծը մշտապես ուշադրության
կենտրոնում է պահել իր հերոսների զգայական ներաշխարհը, դրա անտեսանելի խորշերը: Թումանյանի գեղագիտական կարևոր խնդիրներից է
եղել բացահայտել մարդ անհատի հոգեկան գեղեցկությունները, որոնք
հաճախ մնացել են ուշադրությունից դուրս, աննկատ ու չբացահայտված:
Հպանցիկորեն անցնելով բանաստեղծությունների վրայով՝ Մակինցյանը առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում պոեմներին՝ ներկայացնելով յուրաքանչյուրի դիպաշարն ու իր գնահատականը: Սակայն բոլոր դեպքերում Մակինցյանը մատնանշում է կերպարների անհատականության հոգեբանական տարրերի բացակայությունը՝ իբրև էական բացթողում: Նկատելի է քննադատի մակերեսային մոտեցումը երկերի վերլուծության հարցում: «Արդյոք ի՞նչ է զգում երեխա-հարսը, երբ նրան ստիպում են ամուսնական պարտականություններ կատարել, արդյոք ի՞նչ
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ապրումներ, ի՞նչ երազներ ու խոհեր են հուզում Մարոյի հոգին – թող
երեխայական ապրումներ, երազներ ու խոհեր լինեն դրանք – անհայտ է
մնում...» [6, 261],– հայտարարում է Մակինցյանը: Միանգամայն ճիշտ է
նկատում Հ. Թամրազյանը. «Սակայն ներհուն քննության դեպքում, դժվար
չէ այս առաջին պոեմում անցքի հետ միասին տեսնել մարդուն, հերոսուհուն» [2, 87]: Իսկապես, Թումանյանը պոեմի առաջին տողերից էպիկական ոճով արձանագրում է օբյեկտիվ իրականությունը, սակայն տողերում ակնհայտ երևում են հեղինակի խոր վիշտն ու կորստի ցավը Մարոյի
ճակատագրի հանդեպ: 9-ամյա Մարոյի ներաշխարհի հոգեբանական
հնարավոր դրսևորումները Թումանյանը տալիս է ոչ թե մերկապարանոց
նկարագրությունների, այլ գեղարվեստական պարզ, բայց և անօրինակ
պատկերների միջոցով. դժբախտ Մարոն ընդամենը երկու կարճ նախադասությամբ ինքն է բաց անում իր մանկական հոգին. «Ես սիրում եմ մայրիկին, Ես չեմ ուզում լինել կին» [3, 12]:
«Սաքոն, որպես տիպ – մի անկարելիություն է...,– շարունակում է
Մակինցյանը:– Մի այդպիսի չոբան՝ որպես տիպ – հոգեբանական
անհնարություն 4 է, իսկ եթե դա մի եզակի, մի ուրույն դեմք է... այդ
դեպքում «Սաքոն» իսպառ անկատար մի գործ է: Հ. Թումանյանը չի կարողացել մեզ այնպես ներկայացնել իր հերոսի ապրումները, նրա բնավորության ուրույն հատկությունները, որ մեզ համոզիչ թվա նրա պատմությունը» [6, 261]: Քննադատի համար անհամատեղելի են ուժը, քաջությունը և
վախի զգացումը, ուստի այս դիտակետից էլ անընդունելի և անհամոզիչ է
համարում Սաքոյի կերպարը:
«Անուշ» պոեմի հերոսների նկատմամբ քննադատն ավելի ներողամիտ կեցվածք է ընդունում՝ նրանց համարելով առավել «կենդանի դեմքեր», Անուշի խելագարվելը՝ «Սաքոյի խելագարվելու պես» ոչ անբնական,
այնուամենայնիվ, «պոեմին կյանք տվողը, պոեմի ուժն ու զարդը գյուղի
մթնոլորտն է և ոչ շինականները» [6, 263]:
Դարձյալ կրկնում է միևնույն դրույթը, թե անհատական հոգեբանուԳաղտնիք չէ, որ մարդու բնավորության, մտածողության, հոգեբանության
ձևավորման գործում մեծ դեր ունի մանկությունը: Մեծերից լսած պատմությունները, հեքիաթներն աներևույթ ուժերի, կենդանիների մասին խոր տպավորություն
են թողնում երեխայի աշխարհընկալման ձևավորման վրա և ապրում են նրա ենթագիտակցության մեջ: Մանուկ հասակում ունեցած վախերը անհետևանք չեն
մնում: Երբեմն դրանք դառնում են հոգեկան և նյարդային հիվանդությունների
պատճառ, որոնք կարող են ի հայտ գալ տարիներ անց, երբ մարդը մտասևեռվի
դրանց շուրջ:
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թյան բացակայությամբ էլ Թումանյանը կարողանում է «երանգների ամենանուրբ խաղով» պատկերացնել «կենսական փոխհարաբերությունները¦,
գյուղաշխարհի մթնոլորտը: Մակինցյանը ցավալիորեն անտեսում է
հոգեբանական այն նուրբ լիցքերը, որոնցով կենդանագրվում և գեղարվեստական ուժով առանձնանում են պոեմի կերպարները: Ինչևէ, հոդվածագիրը, հարազատ մնալով իր որդեգրած չափանիշներին, նույն սկզբունքով շարունակում է բանաստեղծի երկերի քննությունը. «Թումանյանի լեգենդներում մարդիկ երևան են գալիս լոկ գրուպպային հատկություններով, նրանք սումմար բնավորություններ են, միանգամայն զուրկ որևէ անհատական հատկանիշներից» [6, 264]: Այս կարծիքը, ըստ Է. Ջրբաշյանի,
բխում է Թումանյանի երկերի ժանրային առանձնահատկությունները
հաշվի չառնելուց, ինչն էլ հանգեցնում է «բանաստեղծի կերտած հերոսների հոգեկան աշխարհի հարստության ակնհայտ թերագնահատման,
խանգարում էր տեսնելու, որ էպիկական դեպքերի և կոլեկտիվ կյանքի
հոսանքում Թումանյանը բացահայտում է մարդկային հոգու ամենանուրբ
ծալքերի կյանքն ու շարժումը» [4, 201]:
Մակինցյանը «Սասունցի Դավիթը» համարում է պոեմների մեջ ամենահաջողվածը: Այս դեպքում քննադատը բավական հիմնավոր, գիտական
լրջությամբ համեմատում է պոեմի և բանահյուսական նախօրինակի նմանություններն ու տարբերությունները՝ առաջինը համարելով միանգամայն
ինքնուրույն գործ: Կենտրոնանալով Դավթի կերպարի, նրա գործի և
խոսքի թումանյանական հղացումների վրա՝ Մակինցյանն իրավացիորեն
մատնանշում է դրանց առավելությունները՝ միաժամանակ մեկնաբանելով հեղինակային փոփոխությունների նպատակն ու գաղափարական
միտվածությունը. «Նա ժողովրդական վարիանտից առնում է այն, ինչ որ
ըստ նրա հասկացողության սազում է դյուցազնին, և ավելացնում այն, ինչ
որ այնտեղ պակասում է, որովհետև բանաստեղծը պատկերացնում է հերոսին ըստ իր ըմբռնումի, իր ցանկացած գունավորումով» [6, 294]:
Հեղինակային որոշ բացթողումներ Մակինցյանը համարում է տեղին
և պատճառաբանված, սակայն մեկ-երկու դեպքում, չհամաձայնելով Թումանյանի հետ, կրճատումներն անվանում է «վնասակար»: Այսպես՝ միանգամայն հասկանալի և ընդունելի է Դավթի մանկական չարությունների
դրվագները հանելը (առաջին հրատարակության մեջ կային). դրանք դաժանության որոշ գծերով ստվերում էին մեծահոգի և բարեսիրտ հերոսին:
Սակայն Մակինցյանը սխալ է համարում բնագրային այն փաստերից
հրաժարումը (օրինակ` Ձենով Օհանի կնոջ թշնամական վերաբերմունքի
բուն պատճառը, Կոզբադինին «վազան շուն» անվանելու նախապատմու328

թյունը), որը անհասկանալի է դարձնում գործողությունների տրամաբանությունը:
Հարկ է նկատել, որ շատերն առհասարակ պոեմի մասին խոսելիս
անտեսում էին այն կարևոր հանգամանքը, որ «Սասունցի Դավիթը» գրվել
է նախևառաջ երեխաների ընթերցանության համար, ուստի հենց դրանով
էլ պայմանավորված է բանաստեղծի՝ ժողովրդական մի շարք պատումներից որոշ դրվագների ընտրությունը: Պոեմի բովանդակությունը, ազգային-հայրենասիրական գաղափարախոսությունը, երեխաների դաստիարակության խնդիրները դառնում են այն նախապայմանները, որոնցով
առաջնորդվում է Թումանյանը՝ դուրս թողնելով բազմաթիվ մանրամասներ, սյուժետային դրվագներ: Այս դեպքում ևս զարմանալի և անհասկանալի է Մակինցյանի դիտողությունը. Թումանյանը չէր կարող ներառել
բոլոր այն փաստերը, որոնք հակագեղարվեստական էին, հակաբարոյական, անհասկանալի մանուկ ընթերցողին:
Այնուամենայնիվ, «Սասունցի Դավիթը» համարելով ամենահաջողված պոեմը՝ Պ. Մակինցյանը աղերսներ է տանում նաև Գր. Բալասանյանի
նույնանուն պատմական պոեմի հետ, ընդգծում Թումանյանի ստեղծագործության անհամեմատ բարձրարժեք լինելը: Դրա կարևոր նախապայման
քննադատը համարում է լեզուն. «Հովհ. Թումանյանի հերոսները հայերեն
են խոսում, և նրանց լեզուն՝ սահուն, ոճը վճիտ է, և ոչ մի խրթին համեմատություն, ոչ մի մթին պատկեր. անզարդ-հարազատ ժողովրդական
լեզու, հստակ ու հնչեղ, որպես լեռնային արծաթախոս վտակը» [6, 299-300]:
Պոեմի մակինցյանական վերլուծություններն ու մեկնաբանություններն աչքի են ընկնում հետաքրքիր դիտարկումներով, հերոսների հոգեբանության նուրբ ելևէջների բացահայտմամբ, գաղափարական արժեք
ներկայացնող պատկերների վերծանմամբ: Գրախոսը հիշատակում է
նաև Լ. Մանվելյանի կարծիքը՝ տրամագծորեն հակառակ տեսակետը
հաստատելու համար. «Այդպե՞ս է արդյոք: Հովհ. Թումանյանը միայն ժողովրդական շե՞նքն է նորոգել և զարդարել այն պճրանքով: Իհարկե ոչ:
Հովհ. Թումանյանը նոր ոգի, նոր բովանդակություն է ներշնչել այդ շենքին
և ժողովրդի հավաքած քարերից իր սեփական կառուցվածքն է հրաշակերտել: Իսկ այն հանգամանքը, որ բանաստեղծը բնագրին մոտ է մնացել
– դա պլյուս է և ոչ մինուս» [6, 302]: Պ. Մակինցյանի գնահատականն անբեկանելի է. «Եվ թող պ. Բալասանյանի պատմական պոեմը հազար անգամ մոտ լինի բնագրին, իսկ հենց իրա պ. Մանվելյանի դրամատիկական
պոեման հազար անգամ հեռու- ողջ մեկ է. իսկական և անզուգական գեղարվեստական գործը պատկանում է Հովհ. Թումանյանի» [6, 304]:
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Շարունակելով թումանյանական աշխարհի քննությունը՝ Մակինցյանն ընդգծում է՝ բանաստեղծի երկերը հավասարապես գրավում են և
մեծահասակին, և փոքրահասակին: Ձեռնպահ մնալով լեգենդների, հեքիաթների, մանկական ոտանավորների մանրակրկիտ քննությունից
(ըստ նրա՝ սրանք բավականաչափ հայտնի և գնահատված են հենց բանաստեղծի անմիջական ունկնդիր-ընթերցողներից)՝ Մակինցյանը հատուկ խնամքով է անդրադառնում «Գիքորին»՝ այն «արդի բելլիտրիստիկայում» համարելով «բացառիկ գոհար»: «Ավելի քան տասը դեմք է
պարունակում այս փոքրիկ զրույցը, և բոլորը իրանց բնորոշ հոգեբանությամբ» [6, 310],– խոստովանում է Մակինցյանը և փորձում մատնանշել
հոգեբանական այն անցումները, որոնք նկատելի են պատմվածքում հերոսների տարատեսակ առնչությունների, երկխոսությունների ընթացքում: «Եվ որքա՜ն երկի արտաքինը, անպաճույճ լեզուն ու ոճը համապատասխանում են բովանդակությանը,– գրում է Մակինցյանը՝ նկատի առնելով պատմվածքի վերջին դրվագը, երբ Համբոն, Գիքորի հագուստներն
առած, վերադառնում է գյուղ:– Ոչ մի շախսեյ-վախսեյական բացականչություն, առանց կուրծք ծեծելու, առանց ախ ու վախի, վայնասունի, արտաքուստ հանգիստ ու հասարակ լեզվով զրուցում է բանաստեղծը և հումորիստական, և ողբերգական մոմենտները: Բայցևայնպես դա ստեղծագործության պրիմիտիվ եղանակ չէ. ոչ միայն մեծ շնորհք ու կիրթ ճաշակ,
այլև մեծ աշխատանք է հարկավոր այդօրինակ կատարելության հասնելու համար: Որովհետև այդ պարզությունը, ինչպես Տոլստոյի լեզվի պարզությունը, ձեռք է բերվում ժամանակով, աշխատանքով» [6, 310-311]:
Մակինցյանն ընդգծում է Թումանյանի լեզվի և ոճի բացառիկությունը,
ժողովրդական մտածողության պարզ և խոր զգացողությունը: Միայն
պետք է նկատել, որ ինչպես Թումանյանի այս պատմվածքում առհասարակ, այնպես էլ քննադատի նշած վերջին դրվագում որևէ «հումորիստական» նրբագիծ չկա:
Ի վերջո, մի վերջին հայացքով ամփոփելով Թումանյանի անցած
գրական ողջ ճանապարհը՝ Մակինցյանը հոդվածն 5 ավարտում է այն ան20-րդ դարի 10-ական թվականներն էին, որ հայ իրականության մեջ հատկանշվում էին քաղաքական ու գեղագիտական կողմնորոշումների խայտաբղետ
խճանկարով: Ուստի «Գարուն» ալմանախի 3-րդ գրքի հոդվածների, այդ թվում և
Պ. Մակինցյանի «Դիմագծեր» ուսումնասիրության և՛ դրական, և՛ բացասական
արձագանքները չուշացան՝ ծայր տալով հետաքրքրական բանավեճի և՛ արևելահայ, և՛ արևմտահայ հատվածներում: Դրանցից հատկանշական է Ռ. Դարբինյանի
ընդարձակ գրախոսականը: Հոդվածի վերջին՝ 6-րդ մասում, Ռ. Դարբինյանը հա5
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բեկանելի համոզմամբ, որ «Հով. Թումանյանը մեր մեծագույն ազգային
բանաստեղծն է, որովհետև նա մի ամբողջ շկոլա է առաջ բերել և հետևողներ է ունեցել՝ Վահան Միրաքյանից սկսած մինչև Մեսյան և «Հասկերի»
շուրջը համախմբված երիտասարդ գրողները,– ապա ուրեմն նրա մուսայի աստիճանաբար զարգացման մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը մեր
գրական քննադատության մերձավոր խնդիրներից մեկն է» [6, 315]:
Այսպիսով՝ թեև Մակինցյանի «Դիմագծեր» հոդվածն աչքի է ընկնում
որոշակի հակասականությամբ, և ժամանակի հեռավորությունից ինչ-ինչ
դրույթներ վիճարկելի և անընդունելի են, սակայն անհնար է չգնահատել
այն հանգամանքը, որ դա Թումանյանի ստեղծագործական աշխարհի,
ոճի, մեթոդի բացահայտման առաջին լուրջ փորձն էր, որ հետագայում
դարձավ թումանյանագիտության հիմնային ուսումնասիրություններից:
Պ. Մակինցյանի՝ Թումանյանին գնահատելու հակասական սկզբունքը գործում է նաև հետագայում: 1916 թ. «Մշակի» հմ. հմ. 97, 98-ում
«Գրական մանրուքներ» խորագրի ներքո Պ. Մակինցյանը անդրադառնում
է Թումանյանի դիտարկումներին` կապված Սայաթ-Նովայի և Նահապետ
Քուչակի երգերի թարգմանությունների հետ 6: Հոդվածագիրը, որ օգնել էր
մառոտակի անդրադառնում է Թումանյանին նվիրված հոդվածներից մեկին
միայն՝ Պ. Մակինցյանի «Դիմագծեր»-ին՝ բացարձակ լռության մատնելով Անանունի «Անցյալի մեծարանքը» (դա պատահական չէր. դաշնակցական գաղափարախոսին մարքսիստ քննադատի հոդվածը չէր կարող բավարարել ո՛չ գեղարվեստական բնագրի վերլուծության մեթոդի, ո՛չ աշխարհայացքային ելակետի առումով): Դարբինյանը բնորոշ քաղվածքներ է անում Մակինցյանի հոդվածից և լռելյայն համաձայնելով քննադատի բնութագրումներին՝ եզրափակում է. «Որպես գեղարվեստական տաղանդ Հովհ. Թումանյան անտարակույս մեր մեծագույն ազգային բանաստեղծն է. և կարժեր որ թրքահայ ընթերցողն ալ մտերմանար անոր՝
այնպես, ինչպես ռուսահայ ընթերցողը» («Ազատամարտ», հմ. 925, Կ. Պոլիս, 1912):
6 Նախքան «Հայաստանի պոեզիան» ժողովածուի լույսընծայումը 1915թ.
«Русская Мысль» ամսագրի սեպտեմբերի համարում տպագրվում է Նահապետ
Քուչակի և Սայաթ-Նովայի երգերից մի քանիսի ռուսերեն թարգմանությունը՝ կատարված Վ. Բրյուսովի կողմից: Նույն թվի «Հորիզոնի» հմ. 266-ում Թումանյանը
տպագրում է «Քուչակ Նահապետի և Սայաթ-Նովայի ռուսերեն թարգմանությունների առիթով» հոդվածը: Անդրադառնալով թարգմանություններին՝ Թումանյանը
բարձր է գնահատում դրանք, սակայն անում է որոշ դիտողություններ ու
ճշգրտումներ երգերի բնագրերի բացատրության և թարգմանության ինչ-ինչ
սխալների առիթով: Որոշ դիտարկումներ էլ Թումանյանն անում է դեռևս
չթարգմանված երգերի առիթով՝ հետագայում հնարավոր սխալներից զերծ
պահելու համար:
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Բրյուսովին, անդրադառնում է բանաստեղծի մատնանշած բառերի իմաստային ոչ ճիշտ գործածությանը, հետևաբար և ոչ ճիշտ թարգմանությանը՝
միայն փոքր մասով համաձայնելով արված դիտողություններին: Մակինցյանը, թեև բանաստեղծի կատարած ուղղումներն ու մեկնաբանությունները որոշ չափով համարում է չհիմնավորված՝ դրանցից ընդունելով
միայն մեկը, այնուամենայնիվ նշում է, որ «ապարդյուն չէ անցել Հովհ.
Թումանյանի ջանքը և որքան էլ քիչ լինի նրա օգնությունը, այնուամենայնիվ պետք է նրանից շնորհակալ լինենք», որովհետև բանաստեղծին
առաջ մղող ուժը անկեղծ սերն է դեպի հայ գրականությունը և «ազնիվ
շահագրգռությունը` Սայաթ-Նովայի և Նահապետ Քուչակի երգերը ըստ
կարելվույն կատարյալ թարգմանված տեսնելու…» 7:
Նույն թվականի մայիսի 29-ին «Մշակի» հմ. 117-ում Պ. Մակինցյանը
ողջունում է «Հայրենիքիս հետ» գրքի ծնունդը՝ նկատի ունենալով ծանր ու
խառնակ ժամանակները: Ընդհանուր գծերով ներկայացնելով ժողովածուի բովանդակությունը՝ Մակինցյանը մեկ-երկու բնութագրող բառերով
թվարկում է արդեն ծանոթ ստեղծագործությունները, որոնցից որոշ գործեր վաղուց դարձել էին հայ ընթերցողի սեփականությունը: Ներկայացնելով «Հին կռիվը» պոեմի սյուժետային որոշ հատվածներ՝ գրախոսը ցանկություն է հայտնում պոեմը տեսնել ամբողջությամբ. ««Հին կռիվը» վաղուց հետե մտածած մի մեծ պոեմ է: Ե՞րբ պիտի պոետը տա մեզ այդ պոեմը լրիվ… դա ոչ միայն շատ հետաքրքրական է, այլև կարևոր մեր գրականության համար, որովհետև նրա մեջ առաջին անգամ պոեմի նյութ է դառնում մեր մոտիկ անցյալի մի խոշոր հասարակական հոսանքը» [8]:
Քննադատը լավ տեղյակ էր, որ պոեմի ավարտուն տարբերակը՝ իր
հինգ մասերով («Տանը», «Ճամփին», «Երկրում», «Հրդեհը», «Ժողովրդի
մեջ»), 1911թ. այլ ձեռագրերի ու թղթերի հետ առգրավվել էր ժանդարմական վարչության կողմից և այդպես էլ չէր վերադարձվել: Բայց, չգիտես
ինչու, պոեմի անավարտությունը վերագրում է հեղինակի թերացմանը:
Պոեմի տպագրված հատվածներում էլ հաջողված է համարում միայն
Մակինցյանի այս հոդվածը առիթ է դառնում Թումանյանի մի նոր արձագանքի՝ «Գրական նկատողություններ» վերնագրով: Բանավեճն արժանանում է
ուշադրության: «Արև» թերթի թղթակիցը՝ M. ստորագրությամբ, համոզված գրում
է, որ Թումանյանի նշած երկու դիտողություններն էլ՝ կապված Քուչակի հայրենների թարգմանությունների հետ, միանգամայն ընդունելի են: Հոդվածագիրը բավական մատչելի և պարզ փաստարկումներով վերլուծություն է կատարում՝ անուղղակիորեն ապացուցելով Թումանյանի բանաստեղծական լեզվամտածողության ճշմարտացիությունը:
7
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գլխավոր հերոսի՝ Վահանի ծնողների կերպարները, իսկ նրա և
ընկերների՝ «տղերանց» մասին որևէ դրական խոսք չի գտնում ասելու:
Տարօրինակ է նաև, որ գրախոսի վրա, ինչպես ինքն է խոստովանում, ոչ
մի տպավորություն չեն թողել հանրահայտ «Հոգեհանգիստը» և «Հայրենիքիս հետ»: «Այսպիսով մեր սիրելի պոետը,– եզրափակում է քննադատը,–
երես չի տալիս ընթերցողին. նոր լույս տեսած գրքույկը ոչինչ նորույթ չի
պարունակում մեջը, բայցևայնպես «Հայրենիքիս հետը» կուրախացնի հայ
ընթերցողին, որովհետև գրքի սով է, որովհետև Հովհ. Թումանյանի պոեզներն են...» [8]:
Մեկ ամիս անց «Արև» թերթի հմ. 141-ում տպագրվում է Վ. Մենակի
«Մի հոդվածի առիթով» պատասխան նյութը: Հոդվածագրին նախ զարմացնում է, որ Հ. Թումանյանին մշտապես «խնկարկած» քննադատը հանկարծ «դժգոհ է իր սիրած բանաստեղծից»: Ի՞նչն է պատճառը: Հետևում է
հեգնանքի նրբերանգ պարունակող պատասխան. ժողովրդի համար այս
ծանր օրերին Թումանյանը «թույլ է տվել իրեն՝ երգել իր հայրենիքը»: Բերելով հատվածներ «Հոգեհանգիստ» բանաստեղծությունից և արժևորելով
այն՝ իբրև հազարավոր մարդկանց համար հնչեցրած ողբ՝ Վ. Մենակը
անդրադառնում է Մակինցյանի այն մտքին, թե «Հոգեհանգիստ» ու «Հայրենիքիս հետ» բանաստեղծությունները որևէ զգացողություն չեն առաջացնում, և իրավացի հարց է տալիս. «Ինչո՞ւ է պ. Մակինցյանը կարիք
զգացել անպատճառ ցուցադրել զգացվելու իր անընդունակությունը» [1]:
Քննադատը շարունակում է ներքին պայքարը Պ. Մակինցյանի գրախոսության դեմ՝ ասելիքը կենտրոնացնելով հատկապես «Հին կռիվը»
պոեմի շուրջ: Այս դեպքում նշանակալից է Վ. Մենակի դիտողությունը
«տղերանց» մասին Մակինցյանի բացասական ակնարկի վերաբերյալ:
Ընդհանուր գծերով և որոշ հատվածներով ներկայացնելով պոեմի բովանդակությունը՝ հոդվածագիրը գալիս է այն եզրակացության, որ «տղերքը»՝
Վահանը և իր ընկերները, չնայած պոեմի անավարտությանը, ներկայացված են իբրև հայրենասեր ու անձնազոհ մարդիկ:
1929 թ. Պ. Մակինցյանը, տուրք տալով ժամանակի գաղափարական
պահանջներին, մարքսիստական վերլուծության է ենթարկում Թումանյանի ստեղծագործությունները: Քաղաքական հրամայականով պայմանավորված՝ Մակինցյանը որոշ վերապահումներ է անում Թումանյանի
երկերի ժողովրդայնության, արվեստի ինքնատիպության վերաբերյալ,
սակայն բարեբախտաբար մնում է այն տեսակետին, որ Թումանյանը ժողովրդական բանաստեղծ է, և նրա ստեղծագործությունը պատկանում է
դարերին:
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Այսպիսով՝ որքան էլ հակասական և վիճելի լինեն Պ. Մակինցյանի տեսակետները Թումանյանի ստեղծագործությունների վերաբերյալ (հատկապես կերպարների ներաշխարհի և հոգեբանության բացակայության
կապակցությամբ), այնուամենայնիվ, նա «գրական ճաշակ ունեցող» այն
քննադատներից էր, որոնք սուր հոտառությամբ զգում և տեսնում էին այն
արժեքավորն ու առանձնահատուկը, որ ուներ միայն Թումանյանը:
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Ованес Туманян в оценке Погоса Макинцяна
Ева Мнацаканян
Резюме

Ключевые слова: Ованес Туманян, Погос Макинцян, критика,
индивидуальная психология, бледные лица, пейзажи, описание
деревенского мира, величайший писатель
В статье представлен обобщенный анализ критических статей и рецензий П. Макинцяна, посвященных Ов. Туманяну, рассмотрены критерии
и положения, по которым он подходил к восприятию туманяновского
творчества. Среди разнообразных работ критика привлекает внимание
объемная статья «Черты лица». Это первый серьезный опыт раскрытия
творческого мира, стиля, метода Туманяна, ставший в дальнейшем одной
из важных основ туманяноведения. Макинцян, обращаясь к содержанию,
художественным особенностям, стилю произведений Туманяна, с самого
начала подчеркивает ту общую черту, которая характеризует литературный портрет поэта и его художественное творчество – это его способ выражения. Ов. Туманян все выражает через повествование, независимо от того,
что является предметом его произведения – природа, душевное переживание или беседа – он все «рассказывает, говорит».
Макинцян, отдавая Туманяну явное первенство в создании национальной «поэмы», мастерском раскрытии быта и мировоззрения армянской
деревни, исключительном описании природы, подчеркивает спорную
мысль, что поэт вовсе не преследует цель создания образов: его больше
интересуют события. Исходя из этой точки зрения, критик считает Маро,
Лорийского Сако, Ануш и других героев «бледными лицами», лишенными
индивидуальности.
Макинцян считает произведения поэта одинаково интересными как
для взрослых, так и для детей. Он очень высоко оценивает «Давида
Сасунского», считает, что «Гикор» – это «исключительное сокровище»
«современной беллитристики». Несмотря на противоречивые оценки,
Макинцян твердо убежден в том, что Ов. Туманян – наш величайший
национальный поэт, создавший «целую школу».
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The apprisal of Hovhannes Toumanyan
by Poghos Makintsyan
Yeva Mnatsakanyan
Summary

Key words: Hovhannes Toumanyan, Poghos Makintsyan, critique,
individual psychology, pale faces of heroes, landscapes, description of
countryside, great poet
The article presents the complete analysis of P. Makintsyan’s critical
articles and editions devoted to Toumanyan, as well as the criteria and bases for
the understanding of Toumanyan’s art. In the variety of critical works stands
apart the long article “Face lines”, which is the first serous try to reveal
Toumanya's creative world, which later became one of the most important
bases to know the poet’s work. Addressing the content of Toumanyan’s works,
Makintsyan focuses on the style, peculiarities, and content, and highlights the
common line that characterizes the literary face and fiction works “That is his
way of expression. Toumanyan expresses everything through tale irrespective
of the fact what the essence of his works is: nature, any psychological feeling, or
just a conversation. He tells everything.”
Makintsyan gives an obvious advantage to the appearance of national
“poema”, the masterful expression of an Armenian village, its work and
thinking, exceptional description of countryside. However, he stresses the
argument that the poet is not aimed at creating characters. Rather, he focuses
more on events. In this sense, Maro, Loretsi Sako, Anoush and other heroes are
considered “pale faces”, without personal psychology.
Makintsyan considers Toumanyan’s poems to be equally important for
both, the elderly and the young. He appraises highly “David of Sassun”, and
considers “Gikor” to be “present belletrist”, “exceptional germ”. In spite of
controversial appraisals, Makintsyan undoubtedly believes that Toumanyan is
the greatest poet of our nation, who gave birth to a “whole new school”.
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ՄԻՔԱՅԵԼ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ՄԱՍՈՆ ԼԻՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
Ֆելիքս Մովսիսյան
(Հայաստան)
Երևցավ նա որպես մարգարե՝ մի ձեռքում ջահ, մյուսում՝ սուր:
Ավետիք Իսահակյան

Հանգուցային բառեր` Կ. Պոլիս, Զմյուռնիա, Լոնդոն, մասոն, օթյակ,
գաղտնի ընկերություն, ազատություն, Ս. Թագվորյան, Հ. Սվաճյան,
Ա. Գերցեն, Մ. Բակունին
19-րդ դարի հայ հասարակական, քաղաքական մտքի նշանավոր
դեմքերից գրող, հրապարակախոս, փիլիսոփա, հայ ռեալիստական գեղագիտության և քննադատության հիմնադիր Միքայել Նալբանդյանին
(1829-1866) նվիրված բազմաթիվ հիմնարար ուսումնասիրություններում
ներկայացված են նրա կապերը մեծ թվով հասարակական, քաղաքական
գործիչների ու ազատագրական պայքարի ղեկավարների հետ: Դրանցում
կարևոր տեղ է հատկացված նաև տարբեր կազմակերպությունների և ընկերությունների հետ նրա առնչություններին ու համագործակցությանը:
Սակայն առ այսօր պատմագիտությունում հիմնովին բացահայտված չէ
նրա մասոնական պատկանելության հարցը։ Դրան առաջինն անդրադարձել է հասարակական, քաղաքական գործիչ և հայ մասոնության գիտակ Ռուբեն Բերբերյանը 1: Նա «Հայրենիք» ամսագրի 1929-1930թթ. հրապարակումներում Միքայել Նալբանդյանի «սրտառուչ ապրումներն ու
եղերական կյանքը» ներկայացրել է նրա մտերիմ ընկերների պատմածների հիման վրա 2, իսկ Կ. Պոլսի «Սեր» օթյակին նվիրված իր հոդվածում 3
փորձել է բացահայտել Միքայել Նալբանդյանի՝ մասոնությանն անդամաԲերբերյան Ռուբեն Հովհաննեսի (1873-1942) - արդյունաբերող, լրագրող,
գրական գործիչ: 1928թ. դարձել է «Հյուսիսային աստղ» օթյակի անդամ, ստացել
18-րդ աստիճանի Վարպետի աստիճան, իսկ 1930 թ.՝ դարձել Ծեսերի Վարպետ:
1931-1932 թթ. եղել է «Ազատ Ռուսաստան» օթյակի անդամ, իսկ 1932-1933 թթ.՝
«Հյուսիսային աստղի տիրական շքանշանի» քարտուղար: Տե´ս Берберова Н. Н.
Люди и ложы. Русские масоны XX столетия. Нью-Йорк. 1986, стр. 113.
2 Բերբերեան Ռուբէն, Միքայել Նալբանդեան։ Սրտառուչ ապրումները եւ եղերական կեանքը, «Հայրենիք», Պոսթըն, 1929, օգոստոս, թիվ 10, էջ 78։
3 Տե´ս Բերբերեան Ռուբէն, Հայ մասօնները եւ «Սէր» օթյակը Պոլսոյ մէջ, «Հայրենիք», Պոսթըն, 1937, ապրիլ, թիվ 6, էջ 130-133:
1
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գրվելու հավանականությունը և մոտավոր ժամանակը: Ավելի ուշ այս
խնդրին անդրադարձած ռումինահայ պատմաբան Հակոբ Սիրունին
Ռ. Բերբերյանի հակիրճ ուսումնասիրությունը համարում է «թանկագին
ուղեցոյց Նալբանդեանի ալեկոծ կեանքը ճանաչելու համար» 4: Նա գրում
է, որ Կ. Պոլսի հայ մասոնների հետ Մ. Նալբանդյանի կապերի վերաբերյալ իր դատողությունները «բացառիկ նորութիւն մը պիտի չպարունակեն» 5, քանզի շարադրված են արդեն հայտնի և իրեն մատչելի եղած նյութերի հիման վրա: Յ. Ճ. Սիրունին Մ. Նալբանդյանի ազատ որմնադիր լինելու հարցը պայմանավորում է սոսկ Կ. Պոլսի հայ մասոնների հետ նրա
անձնական կապերով՝ անտեսելով, որ Մ. Նալբանդյանը առնչություններ
ունեցել է նաև զմյուռնիահայ, ռուս և եվրոպացի մասոնների հետ: Անկախ
այն բանից, թե Մ. Նալբանդյանը որտեղ և երբ է մասոն ձեռնադրվել,
աներկբա է մի բան. նա հայկական որևէ օթյակի անդամ չի եղել: Հայկական առաջին օթյակը՝ «Տիգրան» թիվ 1014 անվանումով, հիմնվել է 1864թ.
ապրիլի 27-ին Զմյուռնիայում 6: Այս օթյակին նա անդամագրվել չէր կարող, քանի որ 1862թ. հուլիսի 14-ին ձերբակալվել և գտնվում էր Պետերբուրգի Պետրոպավլովյան բանտում 7:
1860-ական թթ. սկզբին Կ. Պոլսում և Զմյուռնիայում գործում էին
անգլիական, ֆրանսիական ու իտալական «Արևելյան», «Բոսֆորի աստղ»,
«Հոմեր», «Բուլվեր», «Odd Fellows», «Արևելքի միություն», «Իտալիա» և այլ
օթյակներ 8: Դրանցից որևէ մեկին Մ. Նալբանդյանի հավանական անդամակցության մասին ոչ մի փաստաթուղթ, հիշատակություն կամ տեղեկություն չի պահպանվել: Մ. Գ. Ներսիսյանը, հիմնվելով արխիվային մի
շարք փաստաթղթերի վրա, ցույց է տալիս, որ Մ. Նալբանդյանը 1860-

Սիրունի Յ. Ճ., Պոլիս եւ իր դերը, հատոր երրորդ, Անթիլիաս, 1987, էջ 163:
Նույն տեղում:
6 Տե´ս «Կեանք եւ Արուէստ», 1935, էջ 73, «Հայրենիք», 1955, փետրվար, թիվ 2, էջ
81, Պէյլէրեան Ա., Ազատ որմնադրութեան մուտքը Օսմանեան կայսրութիւն եւ
Պոլսոյ հայկական «Սէր» օթյակը ԺԹ դարուն: «Հայկազեան հայագիտական հանդես», Պէյրութ, 2001, էջ 161, Jamgocyan O. Les Francs-Macons Armenins et la
Constitution de l΄Armenie ottomsne Constantinople 1863, Paris, 2017, p. 67.
7 Դարոնյան Ս., Միքայել Նալբանդյան, Ե., 1979, էջ 426, Հովհաննիսյան Ա.,
Նալբանդյանը և նրա ժամանակը, հ. 1, Ե., 1955, էջ 426:
8 Տե´ս «Կեանք եւ Արուեստ», Փարիզ, 1935, էջ 78, նույն տեղում, 1936, հոկտեմբեր, թիվ 8, էջ 225, «Հայրենիք», 1937, ապրիլ, թիվ 6, էջ 128, հունիս, թիվ 6, էջ 92-94,
1954, հոկտեմբեր, թիվ 10, էջ 93, Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 151, 152, 158,
Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 58, 63-64, 80, 90:
4
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1862թթ. գործնական քայլեր է կատարել արևմտահայ առաջադեմ տարրերից Կ. Պոլսում գաղտնի կոմիտե ստեղծելու ուղղությամբ: Կոմիտեի նպատակը պետք է լիներ կազմակերպել և գլխավորել արևմտահայ ազատագրական շարժումները թուրքական բռնակալության դեմ։ 1860-1862 թվականները Մ. Նալբանդյանի համար մասոնության շարքերը համալրելու
ամենահավանական տարիներն էին: Ըստ Ռ. Բերբերյանի և Յ. Ճ. Սիրունու՝ 1861-1862 թթ. Մ. Նալբանդյանը «շատ հավանաբար ֆրանսիական
կամ անգլիական մի մասոնական օթյակի անդամ էր» 9: Նրանք չեն պարզաբանում, թե Մ. Նալբանդյանը որտեղ է անդամակցել մասոնությանը:
Մեր կարծիքով՝ նա կարող էր ազատ որմնադիր ձեռնադրված լինել
ինչպես Կ. Պոլսում՝ տեղի երևելի հայ մասոնների աջակցությամբ, այնպես էլ Եվրոպայում գտնված ժամանակ՝ ռուս, ֆրանսիացի, լեհ, իտալացի
մի քանի կարկառուն մասոնների հետ հաստատած կապերի և ունեցած
մտերմության շնորհիվ: Թեպետ այս վարկածը հաստատող փաստաթղթային հիմնավորում չկա, սակայն դա բոլորովին չի բացառում, որ
Մ. Նալբանդյանը հենց այդ ճանապարհով կարող է մասոն դարձած լինել:
Այս հարցում շատ բան կախված է այն օթյակից, որին նա անդամագրվել
է: Բանն այն է, որ մասոնական ոչ բոլոր օթյակների արձանագրություններն են պահպանվել և մեզ հասել: Կ. Պոլսում 1860-1870-ական թվականներին հիմնված «Հայկ» կամ «Օրիոն», «Արամ», «Արմենակ» օթյակների
մասին գրեթե ոչինչ հայտնի չէ, քանի որ դրանց փաստաթղթերը չեն պահպանվել: Մասնակիորեն պահպանվել են «Տիգրան» թիվ 1014 օթյակի արձանագրությունները: Զուտ պատահականորեն փրկվել է Կ. Պոլսի՝ 1866թ.
հիմնված «Սեր» օթյակի արձանագրությունների մի մասը 10: Հետևաբար չի
կարելի բացառել, որ Մ. Նալբանդյանի՝ մասոնությանն անդամագրված
օթյակի արձանագրություններն այս կամ այն պատճառով նույնպես չեն
պահպանվել: Մ. Նալբանդյանը մասոնության մասին տեղեկացված է եղել
և բազմաթիվ շփումներ է ունեցել հայ, ռուս, անգլիացի, ֆրանսիացի, լեհ և
իտալացի բարձրապատիվ մի քանի մասոնների հետ: Նրանք կարող էին
նպաստել Մ. Նալբանդյանի մասոն դառնալուն, որի պատասխանը հարկավոր է փնտրել անգլիական, ֆրանսիական և իտալական Մեծ Օթյակների կամ էլ նրանց արտոնագրով Կ. Պոլսում և Զմյուռնիայում հիմնված
«Հայրենիք», 1937, ապրիլ, թիվ 6, էջ 133, Սիրունի Յ. Ճ., նշվ. աշխ., էջ 196:
«Սեր» օթյակի արձանագրությունների մի մասը 1920թ. Կ. Պոլսի Ղալաթիա
թաղամասի հույն նպարավաճառի խանութի մի անկյունում՝ հին թերթերի կապոցի մեջ, պատահաբար գտել է Ռուբեն Բերբերյանը: Տե´ս «Հայրենիք», 1937, մարտ,
թիվ 5, էջ 74:
9
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դուստր օթյակների փաստաթղթերում, եթե դրանք պահպանվել են: Քանի
որ Մ. Նալբանդյանի՝ հայկական օթյակի անդամագրվելը բացառվում է,
ուստի անհրաժեշտ է դիտարկել եվրոպական օթյակների տարբերակը:
Չհիշատակելով եվրոպական հավանական որևէ օթյակի անուն՝
Ռ. Բերբերյանը գրում է. «Անուղղակի փաստերը մինչեւ յայտնի աստիճան
իրաւունք են տալիս կարծելու, որ Մ. Նալբանդյանցը ընծայուած է եղել
մասօն մօտաւորապէս 1861-1862թթ. անգլիական կամ ֆրանսիական որևէ
օթյակի» 11: Մ. Նալբանդյանը, իսկապես, կարող էր ազատ որմնադիր ձեռնադրված լինել եվրոպական որևէ օթյակում արտասահման կատարած
ուղևորությունների ժամանակ։ Նրա առաջին ուղևորությունը Եվրոպա
սկսվել է 1859թ. մարտի 24-ին, երբ Փարիզ մեկնելու ճանապարհին եղել է
Վարշավայում, Բեռլինում, որտեղից ապրիլի 15-ին ուղևորվել է Փարիզ:
Այստեղ նա պետք է պարզեր «Հյուսիսափայլը» արտասահման տեղափոխելու և այնտեղ տպագրելու հնարավորությունները 12: Փարիզում նա ծանոթացել է «արևմտահայ ազատամիտ հրապարակախոսության հիմնադիր» 13 Ստեփան Ոսկանյանի (1825-1901) հետ: Այդ մասին Գաբրիել արքեպիսկոպոս Այվազովսկին (1818-1880) գրում է, որ «իր հեղափոխական
գաղափարներով… ու խռովասեր նկարագրով հայտնի «Արևմուտք»
թերթի զմյուռնիացի երիտասարդ խմբագիր Ստեփան Ոսկանյանը 1859թ.
ապրիլին Փարիզում «բախտ ունեցավ հանդիպելու պարոն Նալբանդեանին, որը հայտնեց իր ոչ պակաս կործանարար գաղափարները» 14:
«Արևմուտքի» խմբագիրն արևմտահայ հասարակական, քաղաքական կյանքում արդեն նշանավոր դեմք էր: 1848թ. փետրվարի ֆրանսիական հեղափոխության օրերին «առաջադիմութեան անձնուէր զինուոր» 15
Ս. Ոսկանյանը «ապստամբներուն հետ էր… և զեն ի ձեռքին Թյուլըրի
մտնելու պատիվն ունեցավ» 16: Նա այս «հեղափոխութեան մէջ այդ պայքարն առաջին անգամ մտցնողը եղավ հայութեան խավարչտին շրջանա-

«Հայրենիք», 1937, ապրիլ, թիվ 6, էջ 132-133:
Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, Երևան, 1949, հ. ΙV, էջ 60,
62-63:
13 Հովհաննիսյան Ա., Նալբանդյանը և նրա ժամանակը, հ. 1, Երևան, 1955, էջ 300:
14 Տե՛ս Ինճիկյան Ա., Միքայել Նալբանդյանի կյանքի և գործունեության տարեգրությունը, Ե., 1954, էջ 114-115:
15 Լէօ, Ստեփան Ոսկան, «Մուրճ», Թիֆլիս, 1901, թիվ 11, էջ 116, 117:
16 «Արևմուտք», Փարիզ, 1859, սեպտեմբերի 1, թիվ 17, էջ 132:
11
12
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կում» 17: Ս. Ոսկանյանը 18-րդ դարի Ֆրանսիական մեծ հեղափոխության
գաղափարակիրներից էր, որն ընթացավ «Ազատության, հավասարության, եղբայրության» մասոնական կարգախոսով 18: Մասոնական այս գաղափարը համոզմունք էր ազատամիտ Ս. Ոսկանյանի համար, ով իտալական «Ազատություն» մասոնական օթյակի անդամ էր 19: Նա իտալական
ազատագրական պայքարի ղեկավարներից Պիեմոնտի վարչապետ
մասոն Կոմս Կամիլո Կավուրի 20 (1810-1861) անձնական քարտուղարն էր
և նրա զավակների ուսուցիչը 21:
Մինչ փարիզյան ուղևորությունը Ս. Ոսկանյանին անձնապես չճանաչող Մ. Նալբանդյանը նրան համարում էր առաջադեմ հրատարակիչ,
«բանաստեղծական ճոխ քանքար» և «ազատախոս հեղինակ» 22, իսկ ծանոթությունից հետո՝ «գիտնական պարոն» և «գիտուն հրատարակող» 23։
Ս. Ոսկանյանը չէր կարող լինել Մ. Նալբանդյանի՝ մասոնության շարքերը
համալրելու առաջարկության հեղինակը, խորհուրդ տվողը կամ նախաձեռնողը մի շարք պատճառներով: Նրանց կարճատև ծանոթությունը
մտերմություն կամ ընկերություն չդարձավ: Թեև Ս. Դարոնյանը գրում է,
որ «Մ. Նալբանդյանի և Ստ. Ոսկանյանի հայացքները շատ հարցերում
էին համընկնում» 24, իրականում նրանք համախոհներ չէին գրական, քաղաքական մի շարք հարցերում: Այդ մասին Մ. Նալբանդյանը գրում է, որ
հարգարժան Ս. Ոսկանյան «գիտական պարոնի …. մի քանի կարծիքների
հետ չեմ կարող համաձայնիլ» 25: Նրանք համախոհներ չէին ոչ միայն գրական որոշ հարցերի 26, այլև 1859թ. ապրիլին սկսված իտալական ազգայինազատագրական պայքարին անմիջականորեն առնչություն ունեցած

Չօպանեան Ա., Դէմքեր, «Անահիտ», Փարիզ, 1903, հունիս-հուլիս, թիվ 6-7,
էջ 85-86:
18 Տե´ս Пименова Л. А., Идеи свободы во французской революции ΧVIII века.,
Новая и новейшая история, М., 1992, N 1, с. 62.
19 «Հայրենիք», Բոստոն, 1937, մարտ, թիվ 5, էջ 82-83:
20 Տե´ս Ланин П., Тайные пружины истории, «Молодая гвардия», М., 1991, N 8,
с. 252.
21 Լէօ, Ստեփան Ոսկան, «Մուրճ», 1901, թիվ 12, էջ 170:
22 Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 1, Ե., 1940, էջ 148:
23 «Հյուսիսափայլ», Մոսկվա, 1859, սեպտեմբեր, թիվ 9, էջ 697:
24 Դարոնյան Ս., Միքայել Նալբանդյան, Ե., 1979, էջ 290:
25 «Հյուսիսափայլ», 1859, սեպտեմբեր, թիվ 9, էջ 697:
26 Տե՛ս Ստեփանյան Գ. Ս., Նալբանդյանի գրական ստեղծագործությունը, Ե.,
1959:
17
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Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոն ΙΙΙ-ի 27 և արևմտահայերի Ազգային
սահմանադրության հարցում: Մ. Նալբանդյանը հեգնում էր նրանց, ովքեր
1860թ. ձեռք բերած ազգային-եկեղեցական կանոնադրությունը հորջորջում էին սահմանադրություն, որն իբր թե հայությանը լիակատար ազատություն է շնորհում 28: Նա սահմանադրությունն անվանում էր «թլպատված» և մասնակիորեն «խեղացած» 29 փաստաթուղթ, մինչդեռ, Ստ. Ոսկանյանի կարծիքով, սահմանադրության մեջ է «փրկութիւնը և հետևապես
հոն նաև լուսաւորութիւնը»: Այս դիրքորոշման համար Մատթեոս Մամուրյանը նրան անվանում էր «հովով լեցուն փամփուշտ մը» 30:
1859թ. ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 22-ը Մ. Նալբանդյանը գտնվում
էր Լոնդոնում, մայիսի վերջին անցել է Գերմանիա, հուլիս-սեպտեմբեր
ամիսներին շրջագայել է Լեհաստանում 31: Նրա կենսագրության այս ժամանակահատվածի վերաբերյալ տեղեկությունները խիստ աղքատիկ են:
Չեն պահպանվել Լեհաստանից, Գերմանիայից և Լոնդոնից գրված նրա
շատ նամակներ, որոնք հնարավորություն կտային դատողություններ
անելու այդ երկրներում մասոնների հետ նրա ունեցած շփումների մասին: Մի քանի անուղղակի փաստեր են միայն ցույց տալիս, որ 1859թ. Մ.
Նալբանդյանը հավանաբար Լոնդոնում կապեր է հաստատել ԳերցենՕգարյով խմբի հետ 32, որի անդամներից ոմանք մասոն էին: Այդ ուղևորության մասին նա «Հիշատակարանում» գրում է. «Շատ պատահեցա գեղեցիկ և պատվական հոգու տեր մարդերի, որոնք դարձան ինձ շատ լավ ծանոթք, բայց նոքա պարապում էին կամ յուրյանց ազգային գործերով կամ
ընդհանուր մարդկության գործերով» 33: Ո՞ւմ նկատի ունի Մ. ՆալբանդԼուի Բոնապարտ Նապոլեոն ΙΙΙ-ի (1808-1873) գործունեությունը սերտորեն
առնչվում է մասոնների հետ: «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք» օթյակը նպաստեց նրա
նախագահ ընտրվելուն: 1862թ. Նապոլեոն ΙΙΙ-ը կայսերական հրամանով «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք» օթյակի Մեծ Վարպետ նշանակեց ծովակալ Բեռնար Մանյանին, որի մահից հետո մասոններին թույլատրեց ինքնուրույն ընտրել Մեծ Վարպետ: Տե´ս Ридли Дж. Указ. соч., с. 254-262, Рубинский Ю. И. Масоны во Франции.
Вопросы истории, М., 1976, N 9, с. 140.
28 Նալբանդյան Մ., Անտիպ երկեր, Ե., 1935, էջ 48:
29 Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 4, Ե., 1983, էջ 292:
30 Վրույր, Հայկական նամականի, Զմյուռնիա, 1872, Էջ 25:
31 Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. Ι, էջ 92-95, 410-421, հ. ΙV,
էջ 262:
32 Դարոնյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 277:
33 Նալբանդյան Մ., «Հիշատակարան», Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. Ι,
էջ 412:
27
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յանը, երբ առանց անուններ հիշատակելու գրում է «պատվական հոգու
տեր» մարդկանց մասին, ովքեր զբաղված էին «ընդհանուր մարդկության
գործերով»: Այդ մարդիկ Լոնդոնի քարոզիչնե՞րն էին, թե՞ մասոնները,
որոնց գործունեության հիմնական նպատակը համայն մարդկության
ազատության, հավասարության և եղբայրության գաղափարի իրականացումն է: Կարելի է միայն ենթադրություններ անել։
Մ. Նալբանդյանի նոր ուղևորությունն արտասահման տևեց ավելի
քան մեկուկես տարի՝ 1860թ. նոյեմբերից մինչև 1862թ. մայիսը: Այդ ընթացքում նա երկու անգամ եղավ Կ. Պոլսում 34: Մ. Նալբանդյանի այցելությունը Կ. Պոլիս առաջինը ողջունեց «Մեղուի» երիտասարդ խմբագիր Հարություն Սվաճյանը (1831-1874), ով նոյեմբերի 30-ին իր խմբագրած հանդեսում գրում էր. «հիրավի բախտ մը կը համարինք մեզի համար պ. Նալբանդեանին ի Կ. Պոլիս գալուստն ու մեր ճանաչվորութիւնը իրեն հետ» 35:
Նույն համարում Հ. Սվաճյանը տպագրեց նաև Մ. Նալբանդյանի «Օշական» բանաստեղծությունը, ինչպես նաև իտալական ազգային-ազատագրական պայքարի հերոս, մեծ մասոն Ջուզեպպե Գարիբալդուն 36 նվիրված հոդված 37: Հ. Սվաճյանի այս քայլը հազիվ թե պատահական էր: Մեր
կարծիքով՝ դա խորապես մտածված էր, որով իր հարգանքի տուրքն էր
մատուցում ազատատենչ երկու գործիչներին:
Արևմտահայ «Լուսաւորյալներու ամենէն յանդուգն յառաջապահ» 38,
1850-1860-ական թվականներին արևմտահայ հրապարակախոսության
ամենահամարձակ, ուղղամիտ, աննահանջ, «արի և խրոխտ» կեցվածք
ունեցող Հ. Սվաճյանը, ում «լեզուն մի բոց էր, գրիչը շանթ», 39 շատ արագ
Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. ΙV, էջ 90, 270, 273,
Հովհաննիսյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 341-342, Դարոնյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 326:
35 «Մեղու», Կ. Պոլիս, 1860, նոյեմբերի 30, թիվ 117:
36 Ջուզեպպե Գարիբալդին (1807-1882) «Երիտասարդ Իտալիա» գաղտնի ընկերության անդամ էր: 1844թ. նա Բրազիլիայում անդամագրվել է «Արիության
ապաստարան» օթյակին, այնուհետև Մոնդեվիդեոյի «Հայրենիքի բարեկամներ»
թիվ 50 օթյակին: 1863թ. ընտրվել է Պալերմոյի Մեծ Արևելք օթյակի Մեծ Վարպետ,
իսկ 1864թ. Իտալիայի «Մեծ Արևելք» օթյակի Մեծ Վարպետ: 1872թ. ցմահ ընտրվել
է Մեծ Վարպետ, իսկ 1882թ.՝ Մեմֆիսյան արարողակարգի եգիպտական ճյուղի
ղեկավար: Տե՛ս Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем. Пер. с ит., М.,
1990, с. 278.
37 Տե՛ս «Մեղու», 1860, նոյեմբերի 30, թիվ 117, Սվաճյան Հ., Հրապարակախոսություն, Ե., 1960, էջ 125-126:
38 Ասատուր Հ., Դիմաստուերներ, Կ. Պոլիս, 1921, էջ 50:
39 Չերազ-Տեմիրճիպաշեան, Դամբարան, Կ. Պոլիս, 1878, էջ 10:
34
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մտերմացավ Մ. Նալբանդյանի հետ: «Հայոց Դեմոկրիտ» 40 Հ. Սվաճյանը և
Մ. Նալբանդյանը Կ. Պոլսում բազմիցս շփվեցին իրար հետ, դարձան մտերիմներ, համախոհներ ու եռանդուն գործընկերներ: Կ. Պոլսում Մ. Նալբանդյանը Հ. Սվաճյանի հետ ստեղծեց մի կազմակերպություն, որն անվանում էր «Երիտասարդների ընկերություն» 41: «Մեղու» հանդեսի շուրջը
համախմբված այդ միությունը նպատակ էր հետապնդում միավորելու
հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարը Օսմանյան կայսրության և Արևմտյան Եվրոպայի ճնշված ժողովուրդների, ինչպես նաև ցարական Ռուսաստանի ժողովուրդների ազատագրական շարժմանը 42:
Հ. Սվաճյանից բացի՝ Մ. Նալբանդյանը շփվել է նաև արևմտահայ
ականավոր հասարակական գործիչներ Սերովբե Թագվորյանի, Մատթեոս
Մամուրյանի և Հովհաննես Քյաթիպյանի հետ 43, ովքեր 1860 թվականին
արդեն մասոն էին: Ռ. Բերբերյանը նրանց մասոն լինելու մասին գիտեր,
սակայն ճիշտ չի ներկայացնում նրանց օթյակները: Նա Հ. Սվաճյանին և
Ս. Թագվորյանին ներկայացնում է որպես ֆրանսիական «Մեծ Արևելք»
օթյակի, Ս. Թագվորյանին՝ նաև ֆրանսիական «Les Vrais Amiea» օթյակի
անդամ, իսկ Մ. Մամուրյանին՝ Զմյուռնիայի «Տիգրան» օթյակի անդամ,
ովքեր 1866թ. անդամագրվեցին Կ. Պոլսի «Սեր» հայկական օթյակին՝
դառնալով դրա կարկառուն դեմքերը 44: Իրականում Ս. Թագվորյանը,
բացի ֆրանսիական օթյակից, 1860թ. մասոն ձեռնադրվել է նաև անգլախոս «Արևելյան» թիվ 687 օթյակում, այնուհետև անդամագրվել «Սեր»
օթյակին 45: Հ. Սվաճյանը և Մ. Մամուրյանն ամենայն հավանականությամբ «Սեր» օթյակի անդամ չեն եղել, քանի որ նրանց անունները օթյակի

Տե´ս «Արևելյան մամուլ», Զմյուռնիա, 1874, էջ 477:
Միքայել Նալբանդյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. III, էջ 107:
42 Տե´ս Դարոնյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 329։
43 Տե´ս Մակարյան Ա., Միքայել Նալբանդյանը և արևմտահայ դեմոկրատիան,
Ե., 1946։ Ստեփանյան Գ., Նոր նյութեր Մ. Նալբանդյանի արևմտահայ բարեկամների մասին: ՀՍՍՀ ԳԱ «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների», 1961, թիվ
8, էջ 91-96:
44 Տե´ս «Հայրենիք», 1937, մարտ, թիվ 5, էջ 77, 83, Նույն տեղում, 1937, մայիս,
թիվ 7, էջ 124, 125, 129, 130:
45 Տե´ս Պէյլէրեան Ա., Ազատ որմնադրութեան մուտքը Օսմանեան կայսրութիւն եւ Պոլսոյ հայկական «Սէր» օթյակը, ԺԹ դարուն: «Հայկազեան հայագիտական հանդես», Պէյրութ, 2001, էջ 152, Jamgocyan O., Les Francs-Masoms
Arméniens, Paris, 2017, s. 60:
40
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անդամների ցուցակում բացակայում են 46: Մ. Մամուրյանը և Հ. Սվաճյանը
1850-ական թվականներին դարձել են իտալական «Իտալիա» օթյակի
անդամ, այնուհետև Մ. Մամուրյանն անդամագրվել է Զմյուռնիայի
«Տիգրան» օթյակին 47:
1860թ. Մ. Նալբանդյանը Կ. Պոլսում ենթադրաբար հանդիպումներ է
ունեցել նաև բանաստեղծ Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանի 48 և գրող Ծերենցի
(Հովսեփ Շիշմանյան) հետ 49, ովքեր մասոն դարձան մի փոքր ուշ 50: Ս.
Թագվորյանի և Մ. Նալբանդյանի ծանոթությունը կայացել է կա՛մ 1859թ.
Փարիզում, կա՛մ 1860թ. Կ. Պոլսում: Ս. Թագվորյանը լայն կապեր ուներ
եվրոպական մի շարք գործիչների, մասոնների, ռուս քաղաքական վտարանդիների և հատկապես Լոնդոնի քարոզիչների հետ, հավանաբար
ավելի շուտ, քան Մ. Նալբանդյանը: Պատահական չէ, որ Ս. Թագվորյանի
միջոցով պետք է Մ. Նալբանդյանը քաղաքական աշխատանք տաներ հայության շրջանում 51: Ս. Թագվորյանի և Հ. Սվաճյանի միջոցով Մ. Նալբանդյանը Կ. Պոլիս հասնելուց օրեր անց անդամագրվել է «Հայոց բարեգործական ընկերությանը» 52: Այս ընկերության ակունքներում ընկած էր
դեռևս 1846թ. ապրիլի 1-ին Կ. Պոլսում հիմնված և ընդհատումներով

Տե´ս Պէյլէրեան Ա., ԺԹ դարու հայկական «Սէր» օթեակի անդամ ազատորմնադիրներու ընդհանուր ցուցակ: «Հայկազեան հայագիտական հանդես»,
Պէյրութ, 2003, էջ 425-430:
47 Տե´ս Պէյլէրեան Ա., Ազատ որմնադրութիւնը, էջ 166, «Հայրենիք», 1955,
փետրվար, թիվ 2, էջ 82, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 69:
48 Տե´ս Սաֆարյան Վ., Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան, Երևան, 1972, էջ 117-118:
49 Տե´ս Հայ նոր գրականության պատմություն, հ. 3, Երևան, 1964, էջ 507:
50 Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանը (1827-1868) մասոն ձեռնադրվել է 1867թ. մարտի 27ին Կ. Պոլսի «Սեր» օթյակում: Ծերենցը (1822-1888) Կ. Պոլսում 1862թ. նոյեմբերին
հիմնված ֆրանսախոս «L΄Union d΄Orient» («Արևելքի միություն») օթյակի անդամ
էր, այնուհետև մտավ «Սեր» օթյակ։ Տե՛ս «Կեանք եւ Արուեստ», 1935, էջ 76, «Հայրենիք», 1937, մայիս, թիվ 7, էջ 123, նույն տեղում, 1955, էջ 95, Պէյլէրեան Ա., Ազատ
որմնադրութեան մուտքը, էջ 175, Պէյլէրեան Ա., ԺԹ դարու հայկական «Սէր»
օթեակի անդամ ազատ-որմնադիրներու ընդհանուր ցուցակ: «Հայկազեան հայագիտական հանդես», էջ 424, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 82-83։
51 Դարոնյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 368:
52 Տե՛ս «Մամուլ», Կ. Պոլիս, 1871,19 հունիսի, թիվ 152, էջ 377, «Նոր կեանք»,
Լոնդոն, 1899, 1 հուլիսի, թիվ 13, էջ 195:
46

345

գործող «Համազգյաց ընկերությունը» 53:
«Համազգյացի» հիմնադիրներից Սերովբե Ազնավուրը, Հակոբ
Կրճիկյանը, Հովսեփ Շիշմանյանը, Հովսեփ Վարդանյանը մասոն էին
դարձել դեռևս 1840-1850-ական թվականներին՝ Եվրոպայում սովորելու
տարիներին: «Համազգյաց» ընկերության անդամներից ոմանք 1860թ. անդամագրվեցին Հայոց բարեգործական ընկերությանը: 1860թ. նոյեմբերին,
երբ բարեգործական ընկերությունը վերջնականապես վերակազմավորվեց, և Մ. Նալբանդյանը եկավ Կ. Պոլիս, ընկերության ընդհանուր ժողովում ընտրված դիվանի 20 հիմնադիր անդամներից Սերովբե Թագվորյանը, Գրիգոր Աղաթոնը, Հովսեփ Շիշմանյանը, Հարություն Սվաճյանը,
Սրապիոն Հեքիմյանը, Գրիգոր Օտյանը Կ. Պոլսում գործող եվրոպական
օթյակների անդամ էին, իսկ Մինաս Մինասյանը, Մարտիրոս Մյուհենտիսյանը, Հովսեփ Վարդանյանը, Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանը, Տիգրան Յուսուֆյանը մասոն դարձան մի փոքր ուշ 54: 1860-ական թվականներին Բարեգործականին անդամագրվեցին նաև բժիշկներ, հասարակական գործիչներ Սերովբե Վիչենյանը (Սերվիչեն), Ստեփան Ասլանյանը, Բարունակ Ֆերուհխանը 55, ովքեր նույնպես Կ. Պոլսում գործող եվրոպական մասոնական օթյակների անդամ էին 56:
«Մասիսը» ողջունեց համազգային ընկերության ստեղծումը՝ համարելով այն «ազնիւ եւ ճշմարիտ ազգասիրական ձեռնարկութիւն» 57: Թերթը
տպագրում է բարեգործական ընկերության «մեծարգո հիմնադիրներ»
Մ. Աղաթոնի և Հ. Շիշմանյանի՝ հոկտեմբերի 17-ին խմբագրությանը հղած
նամակը, որտեղ պարզաբանվում էին ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունները 58: Չբավարարվելով դրանով՝ թերթի խմբագիր
Կարապետ Յութուճյանը (1823-1904), ով արևմտահայ «ամէնէն կարկա-

Տե՛ս Ալպօյաճեան Ա., Ազգային սահմանադրութիւնը, իր ծագումը և կիրառութիւնը։ Ընդարձակ օրացոյց ազգային հիվանդանոցի, Կ. Պոլիս, 1910, էջ 250,
Ե. Քյոմուրճեան, Ստամպոլի պատմութիւն, Վիէննա, 1931, էջ 568:
54 Տե´ս «Հայրենիք», 1937, մարտ, թիվ 5, էջ 77, 83, նույն տեղում, 1955, ապրիլ,
թիվ 4, էջ 101, նույն տեղում, 1955, հունիս, թիվ 6, էջ 94, Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ
152, 157-158, 175, Jamgocyan O., նշվ աշխ., էջ 60, 80-82, 91-92:
55 Տե′ս «Մամուլ», 1871, 19 հունիսի, թիվ 152, էջ 377:
56Տե′ս «Հայրենիք», 1955, հունիս, թիվ 6, էջ 94 , նույն տեղում, 1955, հուլիս, թիվ
7, էջ 95։
57 «Մասիս», 1860, 6 հոկտեմբերի, թիվ 452:
58 Տե՛ս «Մասիս», 1860, 27 հոկտեմբերի, թիվ 455:
53
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ռուն դէմքէրեն մեկն էր» 59 և 1862թ. անդամագրվեց Կ. Պոլսի «Արևելքի
Միություն» ֆրանսիական օթյակին 60, կարևորում էր Բարեգործականի
ստեղծման օգտակարությունը հայության համար: Նա հստակ բացահայտում է, որ ընկերության հետապնդած իրական նպատակը սոսկ բարեգործությունը չէ. «ասանկ ընկերութիւն մը՝ ըստ մեզ լուսաւորութեան եւ
քաղաքակրթութեան քայլափոխ մըն է ազգերնուս համար. ուստի եւ իր
հիմնարկութիւնը ուրախութեամբ ողջունելով՝ անխափան յարատեւութիւն ու կատարեալ յաջողութիւն կը մաղթենք իրեն» 61:
Բարեգործական ընկերության անդամների թվում Գ. Աղաթոնի,
Հ. Շիշմանյանի, Գ. Օտյանի, Հ. Սվաճյանի, Ս. Թագվորյանի, Սերվիչենի
պես հայրենասեր, ազգասեր ու ազատամիտ մարդիկ ձգտում էին
արևմտահայության համար անհամեմատ ավելին անել, քան դա թույլ էին
տալիս ընկերության պաշտոնական ծրագրեր «Հայտարարությունը» և
«Կանոնադրությունը»: Կասկած չկա, որ Բարեգործականի անդամ մասոնները օգտագործում էին ընկերության լեգալ հնարավորությունները՝
մասոնական գաղտնագործունեություն իրականացնելու համար: Կարծում ենք՝ սրանով է պայմանավորված նաև Մ. Նալբանդյանի անդամակցությունը Կ. Պոլսի համազգային բարեգործական ընկերությանը:
Մ. Նալբանդյանը բարեգործություն իրականացնել չէր կարող, որովհետև
դրա համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ չուներ և մշտապես
Կ. Պոլսում չէր ապրում: Հետևաբար Բարեգործական ընկերությանն անդամագրվելը բոլորովին այլ նպատակ էր հետապնդում և կապված էր
թուրքական իշխանությունների կողմից արտոնված ընկերության միջոցով գաղտնագործունեություն իրականացնելու հետ: Դա հաստատվում է
նաև ընկերության անդամների՝ Ս. Թագվորյանի կազմած ցուցակից՝
տպագրված «Մասիս» թերթում: Նա ընկերության բոլոր անդամներին
թվարկում է անվանապես, մինչդեռ չցանկանալով Մ. Նալբանդյանին բացահայտել՝ նշում է նրա ազգանվան և անվան սկզբնատառերը՝ «Ն.Մ.» 62:
Մ. Նալբանդյանի անդամակցությունը Կ. Պոլսի բարեգործական ընկերությանը հաստատում է նաև նրա գաղափարական անհաշտ հակառակորդներից Հովհաննես Չամուռճյան Տերոյենցը: Նա «Մասիսի» խմբագիր Կ. Յութուճյանի հետ ունեցած բանավեճի ժամանակ ասում է, որ տաԶարդարեան Վ., Յիշատակարան, առաջին հատոր, Կ. Պոլիս, 1910, էջ 85:
Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 157-158, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 84:
61 «Մասիս», 1860, 3 նոյեմբերի, թիվ 456, «Հանդես ամսօրեա», Վիեննա, 1952,
հունիս-մարտ, թիվ 1-3, էջ 144-148:
62 Տե՛ս «Մասիս», 1860, 22 դեկտեմբերի, թիվ 463:
59
60
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րիներ առաջ Ռուսաստանից եկած Մ. Նալբանդյանը քանիցս այցելել է
Բարեգործական ընկերության հավաքատեղի, որտեղ «դիվաց գոյութիւնն
ուրացավ»: Մինչդեռ «դռնամիջյան ժողովարանում» աղանդավորների
«ընկերութեան» անդամներից ոմանք նրա «անձը գովեցին ու պաշտպանեցին» 63: Ըստ Հ. Չամուռճյան Տերոյենցի՝ «Նալբանդեանցի գալով իրեն
ասուպի երևույթը որքան տևեց նե՝ ժողովակին գրավոր փաստաբանն
եղաւ»: Ավելին, «հիշյալ ժողովակում» նա մեկ-երկու շաբաթ նաև նախագահեց 64: Արփիար Արփիարյանը հետագայում նույնպես հավաստում է,
որ Մ. Նալբանդյանը այցելել է Բարեգործականի նիստերին և նոյեմբերդեկտեմբերին մի քանի ելույթ ունեցել 65:
Կ. Պոլսում Մ. Նալբանդյանի հաստատած սերտ կապերը Հ. Սվաճյան-Ս. Թագվորյան խմբի հետ, «Երիտասարդների ընկերության» ստեղծումը, Համազգային բարեգործական ընկերությանն անդամագրվելը և
այդ ընկերության անդամ մի խումբ մասոնների հետ անմիջական շփումները բնականաբար չէին կարող անհետևանք մնալ ազատասեր գործչի
համար: Դրա վկայություններից մեկն այն է, որ 1860 և 1861 թվականներին
Մ. Նալբանդյանը Թիֆլիսից, Կ. Պոլսից և Լոնդոնից նամակներ է գրել ինչոր «քվակերների»։ Նրանց ինքնությունը հայ պատմագիտությունում բացահայտված չէ: Ակադեմիկոս Ա. Հովհաննիսյանի կարծիքով՝ «անհնար է
պատկերացնել», որ Մ. Նալբանդյանը կարող էր որևէ կապ ունենալ քվակերների 66 կրոնական կազմակերպության հետ: Նրա կարծիքով՝ քվակերները նաև Լոնդոնի քարոզիչները չէին, որոնց հետ Մ. Նալբանդյանի
հանդիպումները կարող էին տեղի ունեցած լինել Լոնդոնում 1862թ.
«Մասիս», 1864, 7 հունիսի, թիվ 643, Մրմրեան Հ., Տասնեւիններորդ դար եւ
նով. Պրուսացի Տերոյենց, Կ. Պոլիս, 1908, էջ 211:
64 Տե՛ս Հ. Չամուռճեան Տերոյենց, Մ. Մ. Այվազեանին նամակին քննութիւնը
քրիստոնեական եկեղեցվո կառաւարութեանը վրայ, Կ. Պոլիս, 1863, էջ 9, 18:
65 Տե՛ս Ա. Արփիարյան, Հայաստան և Պոլիս, «Նոր կեանք», Լոնդոն, 1899, 1
հուլիսի, թիվ 13, էջ 195:
66 Քվակեր՝ անգլերեն quaker` բառացի դողդոջուն: Բարեկամների կրոնական
ընկերության (Religious Society of Friends) պաշտոնական ինքնանվանումը: Քրիստոնեական բողոքական շարժում, որը սկիզբ է առել 1659 թվականին Անգլիայում
և Ուելսում: XVII դարում քվակերները, ի դեմս պրեսբիտերականների, սուր քննադատում էին Անգլիայում ձևավորված ազդեցիկ կրոնական համակարգերը՝ կաթոլիկությունը, անգլիկանությունը և պուրիտանիզմը: Տե՛ս Павлова Т. А., Квакерское
движение в Англии (вторая половина XVII-начало XVIII в) // Религии мира.
История и современность, М., 1982, с. 186-190, Павлова М. А., Дух просвещения и
ранние квакеры. Человек XVII столетия, часть 1, М., 2005, с. 149-159.
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հունվար-ապրիլ ամիսներից ոչ շուտ: Հետևաբար, եզրակացնում է նա,
Մ. Նալբանդյանը քվակեր ասելով նկատի է ունեցել հեղափոխական որևէ
կազմակերպության 67:
Կարծում ենք՝ տրամաբանական չէ, որ Մ. Նալբանդյանը հանձինս
քվակերների նամակներ է գրել հեղափոխական որևէ կազմակերպության: Անգլերեն քվակեր բառն օգտագործվում է նաև քառյակ իմաստով:
Մ. Նալբանդյանը քվակեր բառը գործածելիս նկատի է ունեցել կոնկրետ
մարդկանց, տվյալ դեպքում՝ քառյակի: Այս իմաստով բացառված չէ, որ
քվակեր անվան տակ Մ. Նալբանդյանը նամակներ է գրել գաղտնի որևէ
ընկերության կամ կազմակերպության չորս անդամների: Մասնավորապես, նա քվակեր կարող էր անվանել Պետերբուրգում սովորող իր հայրենակիցներին: Նրանցից Մ. Նալբանդյանը ծանոթ էր Մ. Ա. Օհանովի 68 հետ,
ով ուսանողական կոմիտեի ղեկավարներ Ն. Ուտինի և Ե. Միխաելիսի
մտերիմն էր: Վերջիններս դարձան «Զեմլյա ի վոլյա» գաղտնի ընկերության անդամ և անմիջականորեն կապված էին ցարիզմի դեմ հեղափոխական պայքարի կոչող «Սովրեմեննիկի» ղեկավարներից Ն. Գ. Չեռնիշևսկու
(1828-1889) հետ 69:
Մ. Նալբանդյանը կապեր ուներ նաև հայեր Ն. Շանիշևի, Մ. Լալաևի,
Կ. Եզովի և ուրիշների հետ 70: Նրանցից Լալաևները և մայրական գծով
նրանց ազգական Պանաևները կապող օղակ էին Պետերբուրգի հայ երիտասարդության և «Սովրեմեննիկի» միջև 71: Սկսած 1858թ.-ից՝ «Սովրեմեննիկը» դարձել էր ռուսական հասարակական մտքի գաղափարական
կենտրոն և հեղափոխական-դեմոկրատական ուղղության ձայնափող:
Հետևաբար «Սովրեմեննիկի» հետ կապեր ունեցող այս հայ երիտասարդներին Մ. Նալբանդյանը կարող էր քվակեր անվանել: Շատ հավանական
է, որ ի դեմս քվակերների՝ Մ. Նալբանդյանը նամակ է գրել Կ. Պոլսի «Բարեգործական ընկերություն հայոց»-ի անդամներին: Նրանց մի մասի հետ
նա առնչություններ է ունեցել, իսկ Հ. Սվաճյանի, Ս. Թագվորյանի, Հ. Քյաթիպյանի հետ մտերմություն հաստատել:
Այս իմաստով հիմնազուրկ չէ Ռ. Բերբերյանի այն վարկածը, որ մաՏե՛ս Հովհաննիսյան Ա., Նալբանդյանը և նրա ժամանակը, հ. 1, էջ 455:
Տե՛ս Арешян С. Г., Армянская печать и царская цензура, Ереван, 1957, с. 212-215.
69 Տե՛ս Пантелеев Л. Ф., Воспоминания, М., 1958, с. 156.
70 Տե՛ս Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողավածու, հատոր IV, էջ 267,
276:
71 Տե՛ս Даронян С. К., Некрасов и армянская общественность (50-60-х гг. XIX
века), Ереван, 1972, с. 172-176.
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սոնության հետ Մ. Նալբանդյանի ծանոթությունը տեղի է ունեցել 1860թ.՝
Կ. Պոլսում գտնված ժամանակ: Ըստ Ռ. Բերբերյանի՝ մասոնության մասին նրան պատմել է Հ. Սվաճյանը, ով «ֆրանկ-մասոնների օթյակների
անդամ էր» 72: Նա ներկայացրել է մասոնների նպատակը, հայտնել, որ Կ.
Պոլսում գործող ֆրանսիական և իտալական օթյակներում մասոնները
զբաղվում են քաղաքական հարցերով, իսկ իտալական օթյակները մեծ
դեր են խաղում իտալական ժողովրդի ազգային-ազատագրական ընթացող պայքարում։ Այս տեղեկությունները Մ. Նալբանդյանի համար «նոր
էին և թովիչ», դրանց նա վերաբերվեց մեծ հետաքրքրությամբ, մանավանդ
որ ըստ Հ. Սվաճյանի՝ «Ֆրանկ-մասոնների արևելյան ճյուղերը կարող են
հայ ժողովրդի վերաբերյալ ևս որոշակի դեր խաղալ» 73: Մ. Նալբանդյանը
նրան խոստացավ Հնդկաստանից վերադառնալուց հետո ուսումնասիրել
մասոնությունը: Ռ. Բերբերյանը ենթադրաբար է գրում, որ Մ. Նալբանդյանին մասոնության հետ ծանոթացրել է Հ. Սվաճյանը՝ հաշվի առնելով
նրա մասոն լինելը, գործունեությունը և Մ. Նալբանդյանի հետ անձնական
մտերմությունը: Առաջնորդվելով այս տրամաբանությամբ՝ չի կարելի անտեսել նաև Ս. Թագվորյանին, ով Հ. Սվաճյանից ավելի շուտ էր մասոն
դարձել, անհամեմատ ավելի լայն գաղտնագործունեություն էր ծավալում
և սերտ կապեր ուներ եվրոպական բազմաթիվ հեղափոխական գործիչների ու մասոնների հետ: Ռ. Բերբերյանի կողմից Ս. Թագվորյանի դերը
Մ. Նալբանդյանին մասոնության հետ ծանոթացնելու հարցում անտեսելը
հավանաբար պայմանավորված է նրանով, որ նրա գործունեության մասին շատ բան չգիտենք: Ստույգ հայտնի է, որ նա դեռևս 1850-ական թվականներին Ֆրանսիայում դարձել է մասոնական օթյակների անդամ, 1860ական թվականների սկզբին մասոնական ակտիվ գործունեություն է ծավալել, կազմել հայության ազատագրման ծրագիր 74: Նա կապեր ուներ
Ա. Գերցենի, Ն. Օգարյովի և իտալական Ռիսորջիմենտոյի ղեկավարներից հայտնի հեղափոխական գործիչ և բարձրաստիճան մասոն Ջուզեպպե Մացցինիի 75 հետ 76: Ի տարբերություն Հ. Սվաճյանի՝ Ս. Թագվորյանը
Բերբերեան Ռ., Միքայել Նալբանդեան, «Հայրենիք», 1930, փետրվար, թիվ 4,
էջ 93:
73 Նույն տեղում, էջ 94:
74 Հովհաննիսյան Ա., նշվ. աշխ., հ. 1, էջ 444-445:
75 Ջուզեպպե Մացցինին (1805-1872) մասոն ձեռնադրվել է 1830թ.: Նա «Երիտասարդ Իտալիա», «Երիտասարդ Եվրոպա» գաղտնի ընկերությունների հիմնադիրն էր, մասոնական մի շարք օթյակների անդամ, «Իտալիայի Մեծ Արևելք»
օթյակի Մեծ Վարպետը, բավարական իլլումինատների օրդենի առաջնորդը: Տե´ս
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բարձրաստիճան մասոն էր, «Արևելյան» օթյակի վարպետ 77: Այնպես որ
Ս. Թագվորյանը նույնպես կարող էր Մ. Նալբանդյանին ծանոթացել մասոնության հետ։ Ավելին, նա ընդունակ էր նպաստելու, որ Մ. Նալբանդյանը Կ. Պոլսում անդամագրվեր եվրոպական որևէ օթյակի, մասնավորապես իր օթյակին:
Մ. Նալբանդյանը երկրորդ անգամ Կ. Պոլսում եղել է Հնդկաստանից
վերադառնալուց հետո՝ 1861թ. դեկտեմբերին: Զմյուռնիայից Կ. Պոլիս մեկնելու օրը՝ նոյեմբերի 20-ին, Հ. Սվաճյանը, «Մեղու» հանդեսում իր ընթերցողներին տեղեկացնելով Մ. Նալբանդյանի ուղևորության բարեհաջող
ավարտի մասին, ընթերցողների անունից նրան «խորին շնորհակալություն» է հայտնում իր առաքելության «փառաւոր հաջողութեան» համար 78: Նա գրում է, որ Մ. Նալբանդյանը Զմյուռնիայում հանդիպել է «Հաշտենից» և «Վասպուրական» ընկերությունների անդամների հետ, ովքեր
արդեն «լսած և իմացած էին իր ազատականութեան և ազգասիրութեան
վրայ, երբ կկրեր իր ազատական դրոշը»: Հ. Սվաճյանը Մ. Նալբանդյանին
համարում է «փրկավեր դրութեան տեր» գործիչ, ում հետ հանդիպումը
թեպետ «կարճատև եղավ, սակայն մեր հիշողութիւնը համակրութեան
այնպիսի դրոշմով մը կնքեց, զոր ժամանակին թևը անկարող պիտի ըլլա
սրբել ու ջնջել» 79: Նա միաժամանակ հայտնում է, որ Մ. Նալբանդյանը մի
քանի օրից մեկնելու է Լոնդոն: Բայց հանգամանքների բերումով նա Կ.
Պոլիսը լքեց միայն դեկտեմբերի 27-ին: Ինչո՞ւ Մ. Նալբանդյանը
նախատեսվածից ուշ մեկնեց Լոնդոն և մեկ ամսից ավել ինչո՞վ է զբաղվել
Կ. Պոլսում, ո՞ւմ հետ է հանդիպել և ի՞նչ է քննարկել: Այդ մասին ոչինչ
հայտնի չէ: Արդյո՞ք դա պայմանավորված չէ նրանով, որ այդ ընթացքում
Մ. Նալբանդյանը զբաղվել է գաղտնագործունեությամբ, իսկ Ս. Թագվորյանն ու Հ. Սվաճյանը նրան նախապատրաստել են անդամագրվելու
մասոնությանը: Դա բացառված չէ, մանավանդ որ չափազանց քիչ տեղեկություններ են պահպանվել Կ. Պոլսում Մ. Նալբանդյանի երկրորդ այWilliam R. Rendslow, Giuzeppe Mazzini, 10 000 Famous Freemasons, New York, 2004,
vol. 2, Гоголицин Ю. М., Указ. соч., с. 139-140, Ланин П., Указ. соч., с. 252,
Соловьев О. Ф., Масонство далекое и близкое. «Новая и новейшая история», М.,
1992, N 4, с. 76, Карпачев С. П., Масоны, М., 2008, с. 246.
76 Տե´ս Ղազարյան Հ., Հարություն Սվաճյան, Երևան, 1986, էջ 332։
77 Տե´ս «Հայրենիք», 1937, մարտ, թիվ 5, էջ 77, 83, Պէյլէրեան Ա., Ազատ որմնադրութեան մուտքը…., էջ 152:
78 «Մեղու», 1861, 20 նոյեմբերի, թիվ 146, էջ 217-218:
79 «Ծաղիկ», 1861, 20 նոյեմբերի, թիվ 15, էջ 120:
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ցելության ժամանակ ծավալած գործունեության մասին: Հնարավոր չէ, որ
նա այդ մեկ ամսվա ընթացքում ակտիվ շփումներ ունեցած չլինի Ս. Թագվորյանի, Հ. Սվաճյանի, Հ. Քյաթիպյանի և արևմտահայ մյուս մասոնների
հետ: Նա վատառողջ չի եղել, ինչը կարող էր խանգարող հանգամանք
լինել հանդիպումներ չունենալու համար: Մինչդեռ դեկտեմբերի 14-ի
երեկոյան նա Հ. Սվաճյանի հետ մասնակցել է «Արևելյան թատրոնի» անդրանիկ ներկայացմանը 80: Մ. Նալբանդյանը ներկայացումից առաջ Կ.
Պոլսի թատրոնին նվիրված «իմաստալից ճառ մը կըսե, որ բուռն ծափահարութեամբ կընդմիջվի և կգնահատվի» 81: Հետևաբար ինչո՞ւ ոչինչ չի
պահպանվել Մ. Նալբանդյանի մյուս հանդիպումների մասին: Ինքնին
ուշադրության արժանի է և բացահայտման կարիք ունի նաև այն փաստը,
որ դեկտեմբերի 20-ին Հ. Սվաճյանի «Մեղուն» ոչ միայն զետեղեց Մ. Նալբանդյանի «Ազգային թատրոն Կ. Պոլսի մէջ» ելույթը, այլև «Հյուսիսափայլից» արտատպեց «Իտալացի աղջկա երգը 1859 թվականից» բանաստեղծությունը նոր՝ «Իտալացի աղջիկ» վերնագրով 82:
Ինչո՞ւ է մասոն Հ. Սվաճյանը ազատատենչ Մ. Նալբանդյանի՝ մասոնական գաղափարախոսությամբ ազատությունը գովերգող այս բանաստեղծությունը «Հյուսիսափայլից» արտատպում հատկապես Մ. Նալբանդյանի Կ. Պոլսում գտնված ժամանակ: Արդյո՞ք դա չի առնչվում այդ օրերին
Մ. Նալբանդյանի՝ մասոն դառնալու իրողությանը: Մեր կարծիքով՝
Հ. Սվաճյանը դա մտածված է արել և դրանում կոնկրետ իմաստ դրել: Նա,
երբ Մ. Նալբանդյանի հետ անձնապես ծանոթ չէր, Կ. Պոլիս կատարած
առաջին այցելության օրը «Մեղու» հանդեսում տպագրում է նրա «Ազատություն» բանաստեղծությունը: Մինչդեռ դառնալով նրա մտերիմ ընկերն
ու համախոհը՝ «բռնութեան թշնամի եւ ազատութեան լուսամիտ ու անվեհեր կուսակից» 83 Հ. Սվաճյանը գերադասում է հենց այդ պահին արտատպել նրա՝ ազատասիրությունը գովերգող բանաստեղծությունը: Դժվար
թե սա պատահականություն լինի: Չի բացառվում, որ նա դրանով ակնարկում է Մ. Նալբանդյանի՝ մասոնական եղբայրական ընկերությանն անդամագրվելը, քանի որ այդ բանաստեղծությունը գրված է մասոնական
ազատատենչության ոգով: Հ. Սվաճյանն իր համար պատիվ էր համարում
Տե՛ս Ստեփանյան Գ., Ուրվագիծ արևմտահայ թատրոնի պատմության, հ. 1,
Երևան, 1962, էջ 219:
81 Այվազյան Ա., Մ. Ղազարեան Պայտարեանց [Նալբանդեանց], Շար հայ կենսագրութեանց, հատոր 2, Կ. Պոլիս, 1893, էջ 113:
82 «Մեղու», 1861, 20 դեկտեմբերի, թիվ 147, էջ 225-229:
83 Վրույր (Մ. Մամուրյան), Հայկական նամականի, Զմյուռնիա, 1872, էջ 259-260:
80
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Մ. Նալբանդյանի հետ մտերմությունը և բարձր գնահատում նրա գործունեությունը: Տարիներ հետո նա խոստովանում էր, որ մտադիր է «Այն վաղամեռիկ մարդուն, այն իրավամբ գիտուն և ստուգիվ ազգասեր չնաշխարհիկ անձին Նալբանդեանցի վարքը գրել, որ պարտք մը սեպած եմ
ինծի՝ իր մտերմագույններեն մին ըլլալու պատիվն ու բախտը ունեցած
ըլլալու համար» 84: Հ. Սվաճյանը միաժամանակ ծրագրում էր «անոր մեկ
քանի մանր գրությունները հրատարակել, ուր իր հոգին կըփայլի, ուր իր
իղձերն կխոսին» 85: Ցավոք, Հ. Սվաճյանի այս մտահղացումը մնաց անկատար, այլապես այն կարող էր որոշակի լույս սփռել Կ. Պոլսում Մ. Նալբանդյանի կյանքի և գործունեության մեզ անհայտ դրվագների, ինչպես
նաև մասոն լինելու իրողության վրա:
Եթե Մ. Նալբանդյանը կարող էր մասոնությանն անդամագրված լինել Կ. Պոլսում գտնված ամիսների ընթացքում, հայ մասոնների հետ
շփումների և նրանց հետ հաստատած մտերմության արդյունքում, ապա
նույնը չի կարելի ասել 1860թ. դեկտեմբեր-1861թ. հունվարին Իտալիայում
անցկացրած ժամանակի մասին: Նա շուրջ տասը օր անցկացրել է Իտալիայում, որտեղից 1861թ. հունվարի 4-ին գնացքով մեկնել է Փարիզ 86: Այդ
օրերին իտալական ժողովրդի ազատության համար ընթացող պայքարը
գրավում էր Մ. Նալբանդյանի և նրա գաղափարակիցներ Հ. Սվաճյանի,
Ս. Թագվորյանի և այլոց անթաքույց ուշադրությունը: Ոգևորված իտալական ազատագրական պայքարի առաջամարտիկ Ջ. Գարիբալդու հերոսական պայքարից՝ նրանք հույսեր էին փայփայում, որ մի օր իրենց հայրենիքն էլ կազատագրվի: Հ. Սվաճյանը Ջ. Գարիբալդուն նվիրված հոդվածում գրում է. «Այս անձը, առաքեալն աստծո, կուգա մարդկութեան բարերար ըլլալու եւ գերի ու ստրուկ ժողովուրդներու իրենց ազատութիւնը
ստացնելով… Կարիպալտի՝ նոր ժամանակիս դիւցազունը, նոր սերնդին
սիրտը թնդացուց և նորահասակ Մեղուն նախանձեցավ անոր և անոր
փրկեալներուն բախտին վրայ» 87:
Մ. Նալբանդյանը, կիսելով Հ. Սվաճյանի ոգևորությունը իտալացիների՝ պայքարի ելնելու կապակցությամբ, օրեր անց՝ 1860թ. դեկտեմբերի
30-ին, Նեապոլից նրան գրած նամակում պատմում է Ջ. Գարիբալդու կամավորներին Մեսսինայի նավահանգստում տեսնելու մասին: Այդ երիտասարդների «դեմքի վերա գծագրված էր ուրախություն… նոցա ճակաՍվաճյան Հ., Հրապարակախոսություն, էջ 459:
Նույն տեղում, էջ 460:
86 Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 4, էջ 82-86, 88, 91, 273:
87 «Մեղու», 1860, նոյեմբերի, թիվ 116, էջ 250-251:
84
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տը փայլում էր արժանավոր պարծանքով» 88: Մ. Նալբանդյանի՝ Իտալիայում գտնվելու մասին մեզ շատ քիչ բան է հայտնի, թեև ժամանակակիցները պատմում էին նրա և Ջ. Գարիբալդու անձնական ծանոթության մասին 89: Այդ օրերին նրանք չեն հանդիպել, քանի որ Ջ. Գարիբալդին Հարավային Իտալիան ազատագրելուց և Նեապոլը նվաճելուց հետո՝ 1860թ. նոյեմբերի 7-ին, իշխանությունը հանձնել էր Վիկտորիո Էմմանուիլ Երկրորդին և մեկնել Կապրերա կղզի 90: Իտալիայում Մ. Նալբանդյանը չի հանդիպել նաև Ջ. Մացցինիին, ով Իտալիան լքել և 1860թ. դեկտեմբերի 20-ին վերադարձել էր Լոնդոն: Ջ. Մացցինիի հետ Մ. Նալբանդյանի ծանոթությունը տեղի է ունեցել 1862թ. սկզբին Լոնդոնում՝ Ա. Ի. Գերցենի տանը:
Ջ. Մացցինին Մ. Նալբանդյանի վրա թողնում է «ոչ թե ժողովրդական
տրիբունի, այլ մարգարէի ու միսթիքի տպավորութիւն»: Մի քանի օր անց
նա Ա. Ի. Գերցենի տանը կրկին հանդիպում է Ջ. Մացցինիին ու նրա
մասոն գործընկեր Ա. Սաֆֆիին 91: Նա Մ. Նալբանդյանին պատմում է
Ջ. Մացցինիի և Ջ. Գարիբալդու գաղափարական տարաձայնությունների
և «անձնական հարաբերությունների լարված» 92 լինելու մասին։ Ջ. Մացցինին մեծ մասոն էր, նրա կյանքի ու մասոնական գործունեության
կրեդոն էր «Ես սիրում եմ իմ երկիրը, որովհետև ես սիրում եմ բոլոր
երկրները»: Նա գտնում էր, որ եվրոպական բոլոր ժողովուրդները պետք է
ապրեն եղբայրության և հավասարության մեջ, նախատեսում էր
Ավստրո-Հունգարիայի, Ռուսական և Օսմանյան կայսրությունների կործանումը, քաղաքականապես մասնատված Իտալիայի և Գերմանիայի
միավորումը 93: Ջ. Մացցինին «ազատությունը, հավասարությունը, եղբայրությունը համարում էր այն եռակի անխորտակելի հավերժական տարրերը, որոնք կարող են տանել դեպի սոցիալական խնդիրների լուծումը» 94։
Նրա մասոնական գաղափարները չէին կարող ազդեցություն չթողնել
երիտասարդ Մ. Նալբանդյանի վրա, ով խոստացել էր ի նպաստ իտալա-

«Մեղու», 1871, թիվ 54, Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 4,
էջ 82-83:
89 Հովհաննիսյան Ա., նշվ. աշխ., գիրք 1, էջ 445-446:
90 Տե´ս История Италии. Под ред. К. Ф. Мизиано, том 2, М., 1970, с. 237.
91 Աուրելիո Սաֆֆին (1819-1890) իտալական Ռիսորջիմենտոյի երևելի գործիչներից էր, իտալական կարբոնարների գաղտնի ընկերության անդամ:
92 «Հայրենիք», 1930, մայիս, թիվ 7, էջ 93-94:
93 Տե´ս Кирова К. Э., Жизнь Джузеппе Мадзини, М., 1981.
94 Меринг Ф., История германской социал-демократии, т. 1, М., 1923, с. 94.
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կան շարժման հանգանակություն կատարել և ուղարկել Իտալիա 95։ Հաշվի առնելով Ջ. Գարիբալդու հետ Մ. Նալբանդյանի սոսկ նամակագրական
կապը, իսկ Ջ. Մացցինիի հետ թռուցիկ երկու հանդիպումը՝ կարելի է
վստահաբար ասել, որ իտալական Ռիսորջիմենտոյի երկու երևելի գործիչներն ու բարձրաստիճան մասոնները չէին կարող լինել Մ. Նալբանդյանին մասոնական օթյակի անդամագրողները:
Բացառվում է նաև Մ. Նալբանդյանի՝ մասոնությանն անդամագրվելը
1861թ. հունվար-ապրիլին Փարիզում կարճատև գտնված օրերին: Այս այցելության ժամանակ նա ծանոթանում է լեհական ազգային-ազատագրական պայքարի ղեկավարներից երևելի մասոն Ադամ Չարտոռիյսկու 96
հետ։ Ֆրանսիական լրագրերը նրան անվանում էին «Լեհաստանի ոչ
պաշտոնական դեսպան» 97, իսկ լեհ քաղաքական վտարանդիները, մասնավորապես լիտվական «Անկեղծ միասնություն» Մեծ Օթյակի մասոնները ցանկանում էին տեսնել Լեհաստանի թագավոր 98: Մ. Նալբանդյանի
հետ իր տանը կայացած առաջին հանդիպման ժամանակ Ա. Չարտոռիյսկին գոհունակություն է հայտնել «Պոլիսից եկած ռուսահայ գրողի հետ»
ծանոթանալու համար, պատմել նրան 1830 թվականին լեհական
ապստամբության և Լեհաստանն ազատագրելու իր ծրագրի մասին:
Երկու շաբաթ անց կայացած նոր հանդիպման ընթացքում լեհ «ազատասէր հեղափոխականը» Մ. Նալբանդյանից հետաքրքրվել է, թե արդյոք
հայերն ունեն իրենց օրհներգը 99: Նրանց միջև հետագայում շփումներ չեն
եղել, որովհետև այդ հանդիպումներից երեք ամիս անց Ա. Չարտոռիյսկին
մահացավ: Կարճատև ծանոթությունը ծերունի Ա. Չարտոռիյսկու հետ
որևէ հիմք չի տալիս ենթադրելու, որ նա կարող է որևէ կերպ նպաստած
լինել մասոնությանը Մ. Նալբանդյանի անդամագրվելուն: Անվարան կաՆալբանդյան Մ., Անտիպ երկեր, էջ 137-142, Մադոյան Գ., Նոր վավերագրեր
Միքայել Նալբանդյանի մասին, Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1981, թիվ 2, էջ
137-142։
96 Ադամ Եժի Չարտոռիյսկին (1770-1861) բարձրաստիճան մասոն էր, Լեհաստանի «Մեծ Արևելք» օթյակի անդամ: Ռուսաց կայսր Ալեքսանդր Առաջինի «Երիտասարդ բարեկամների» ակումբի և բացառապես մասոններից բաղկացած
«Գաղտնի կոմիտեի» անդամ էր։ Տե՛ս Чарторыйский Адам. Мемуары. М., 1998,
Шолкович С. В. О тайных обществах в учебных заведениях Северо-Западного края
при князе Адаме Чарторыйском. «Заря», 1871, N 5, с. 65.
97 «Հայրենիք», 1929, դեկտեմբեր, թիվ 2, էջ 87:
98: Տե՛ս Платонов О., Масонский заговор в России, М., 2001, с. 3, 19.
99 «Հայրենիք», 1930, ապրիլ, թիվ 6, էջ 139:
95
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րելի է պնդել, որ Մ. Նալբանդյանը մասոնությանը չի անդամակցել նաև
1861թ. ապրիլ-նոյեմբեր ամիսներին՝ Հնդկաստան կատարած ուղևորության և հետդարձի ժամանակ: Կալկաթայում նա շփվել է հիմնականում
հայ համայնքի անդամների ու հոգևորականների հետ: Նրանք թեպետ Մ.
Նալբանդյանին որակում էին մասոններին բնութագրական «շնորհապերճ», «ազգասէր եւ աչալուրջ քաջակիրթ» 100 բառերով, այնուամենայնիվ
մասոնության հետ որևէ առնչություն չունեին:
Մ. Նալբանդյանը կարող էր մասոնության շարքերը համալրել Լոնդոնում գտնված ժամանակ ռուս քաղաքական վտարանդի գործիչներ,
մասոնության գաղափարակիրներ Ա. Ի. Գերցենի 101, Ն. Պ. Օգարյովի 102 և
Մ. Ա. Բակունինի 103 հետ շփումների և նրանց ազդեցության տակ: Մ. Նալբանդյանը Լոնդոնում առաջին անգամ եղել է 1859թ. ապրիլի 24-ին:
Հետագա այցելությունները կայացել են 1861թ. հունվարի 11-18-ը, ապա
փետրվարի 3-ին, երբ մնացել է մի ամբողջ ամիս 104: Որոշ հետազոտողների կարծիքով՝ Մ. Նալբանդյանն այդ այցելությունների ժամանակ կարող
էր ծանոթացած լինել Լոնդոնի խմբակի անդամների հետ, որոնց համար
«լուրջ հանդիպումները կազմում էին …. նրանց գաղտնիքը» 105։ Մ. Նալբանդյանը գաղափարական ընդհանրություններ ուներ Ն. Պ. Օգարյովի
100 Արկածք տեառն Յովհաննու Խաչիկեան խաչակիր աւագ քահանայի եւ ասպետի եւ այն, Կալկաթա, 1863, էջ 38, 193:
101 Ալեքսանդր Իվանովիչ Գերցենը (1812-1870) մասոն չէր։ Իր մասոն չլինելու
մասին գրում էր. «երբեք չեմ մասնակցել որևէ գաղտնի ընկերության,… քանի որ
չեմ հանդիպել այնպիսի ընկերության, որտեղ ես կարողանամ որևէ բան անել»:
Տե´ս Герцен А. И., Былое и думы, М., 1973, с. 372.
102 Նիկոլայ Պանտելեևիչ Օգարյովի (1813-1877) մասոն լինելու մասին հավաստի փաստաթղթային հիմնավորում չկա: Ենթադրվում է, որ նա եղել է իտալական
օթյակի անդամ:
103 Միխայիլ Ալեքսանդրվիչ Բակունինը (1814-1878) մասոնությանն անդամագրվել է 1845թ. Գերմանիայում: 1864թ. Ֆլորենցիայում անդամակցել է «Սոցիալական առաջընթաց» իտալական օթյակին: 1865թ. ապրիլի 3-ին դարձել է օթյակի 32րդ աստիճանի վարպետ, անդամագրվել նաև ֆրանսիական օթյակի: Ղեկավարել
է «Ինտերնացիոնալ եղբայրության ալյանսը»: Գրել է «Ժամանակակից մասոնության կատեխիզիս» գիրքը: Տե´ս Серков А. И. Русское масонство. 1731-2000. Энциклопедический словарь, М., 2001, с. 1205-1206, 1207, 1210., Соловьев О. Ф.
Русские Масоны. М., 2007, с. 174, Платонов О. Масонский заговор в России, М.,
2001, с. 10, 105.
104 Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. ІV, էջ 62, 273:
105 «Литературное наследство», № 41-42, т. 2 , М., 1941, с. 274.
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հետ։ Նրա «Ազատություն» բանաստեղծությունը գաղափարական լուրջ
մերձավորություն ուներ 1858թ. «Պոլյարնայա զվեզդա» հանդեսում տպագրված Ն.Պ. Օգարյովի «Ազատություն» բանաստեղծության բովանդակության հետ։ Այդ մերձավորության մասին գրում էին Մ. Նալբանդյանի ժամանակիցներից բանաստեղծ Հովհաննես Քուչուբեկյանը 106, ավելի ուշ
ռուս բանաստեղծ Յուրի Վեսելովսկին 107։ Երկու բանաստեղծությունների
բովանդակային համընկնումները, անկասկած, վկայում են այն մասին, որ
Մ. Նալբանդյանին հոգեհարազատ էր Ն. Պ. Օգարյովի՝ մասոնական ազատատենչության ոգով լեցուն ստեղծագործությունը։ Մ. Նալբանդյանի
«Ազատության» հետ սերտ առնչություններ ունեն նաև նրա «Մանկության
օրեր» և «Ապոլոնին» բանաստեղծությունները։ Դրանցում ազատատենչ
բանաստեղծը ոչ միայն պայքարի է կոչում հանուն ազատության, այլև
պատրաստվում էր անձամբ մասնակցելու նրան։
Մ. Նալբանդյանը հերթական անգամ այցելել է Լոնդոն 1862թ. սկզբին
և մնացել մինչև ապրիլի 4-ը 108, ծանոթացել է Ա. Ի. Գերցենի և Մ. Բակունինի հետ 109, ինչը վերածվեց ջերմ և մտերմիկ հարաբերությունների:
Դա վկայում է նաև Ա. Ի. Գերցենի կինը՝ Ն. Ա. Տուչկովա-Օգարյովան իր
հուշերում 110: Թեպետ Մ. Նալբանդյանն այդ ժամանակ վաղուց արդեն
ձևավորված անհատ էր, կայացած հրապարակախոս, գրող և հասուն քաղաքական գործիչ, այնուհանդերձ Լոնդոնի քարոզիչների հետ նրա ծանոթությունը, շփումներն ու քաղաքական բազում հարցերի շուրջ ունեցած
քննարկումները լուրջ ազդեցություն թողեցին նրա հետագա քաղաքական
գործունեության վրա: Մ. Նալբանդյանի մտերիմ ընկերներից Հովհաննես
Բերբերյանի պատմելով՝ արտասահմանից վերադառնալուց հետո նա
ամբողջովին տարված էր Ա. Ի. Գերցենով և «Կոլոկոլով», մի փոքր էլ՝ ռուս
վտարանդիներով 111: Լոնդոնի քարոզիչների վերաբերմունքը Մ. Նալբանդյանի նկատմամբ չափազանց հարգալից և բարյացակամ էր, ովքեր
ջերմ վերաբերմունք ու անսահման վստահություն ունեին նրա
նկատմամբ: «Կոլոկոլի» աշխատակից Ն. Վ. Ալբերտինին Մ.
Նալբանդյանին բնութագրում էր որպես «մի մարդ, որը լիովին վայելում է
Տե´ս «Մեղու Հայաստանի», 1882, 14 հուլիսի, թիվ 73։
Տե´ս Веселовский Ю. А. Очерки армянской литературы, истории и
культуры. М., 1915, с.191.
108 Տե´ս Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. ІV, էջ 274:
109 Տե´ս Նալբանդյան Մ., Անտիպ երկեր, էջ 67:
110 Տե´ս Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания. Ленинград, 1929, с. 313.
111 Հովհաննիսյան Ա.,նշվ. աշխ., հ. 1, էջ 445:
106
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Լոնդոնի ռուսների հարգանքը» 112: Ն. Պ. Օգարյովի կարծիքով՝
«Նալբանդյանը ոսկի հոգի ունի, նվիրված է անշահախնդիր, նվիրված է
միամտորեն, սրբության հասնելու չափ»: Ա. Ի. Գերցենը նրան համարում
էր «ազնվագույն մարդ», ում շարունակում է «հիշել ու սիրել» 113: Նույնքան
ջերմությամբ նա Մ. Նալբանդյանին ներկայացնում է Ի. Ս. Տուրգենևին 114:
Մ. Ա. Բակունինն այնքան հարգում և սիրում էր Մ. Նալբանդյանին,
որ նրանից լուսանկարներ էր խնդրել և ստանալով դրանք՝ երկուսը պահել իր մոտ, իսկ մյուսները «մեծագույն փափագով նրանից ընդունել էին»
Ա. Ի. Գերցենը և Ն. Պ. Օգարյովը 115: Նա այնքան կապվել էր Մ. Նալբանդյանին, որ վերջինս եթե մի օր նրան չէր այցելում, ապա անմիջապես
գնում էր նրա մոտ և կշտամբում իր երիտասարդ բարեկամին իրեն մոռանալու համար: Նա Մ. Նալբանդյանին ներկայացնում է որպես «պատվական մի մարդ», ընդգծում նրա «ազնվությունը, անսպառ բարությունն ու
բարի կամեցողությունը» 116, բնութագրում «ոսկի մարդ, ամբողջովին հոգի
և անձնվիրություն», մարդ, ով «գրավում է ոչ թե խելքով, այլ սրտով» 117:
Մ. Նալբանդյանի բարությունը վկայակոչում է նաև Ն. Ա. ՏուչկովաՕգարյովան 118:
Լոնդոնում Մ. Նալբանդյանը կապեր է հաստատել նաև Ա. Գերցենի և
Ն. Օգարյովի հավատարիմ ընկերներ ու օգնականներ Պ. Մարտյանովի,
Վ. Կովալևսկու, Վ. Կելսիևի, Ի. Սավիչի, ինչպես նաև լեհ վտարանդի գործիչներ Ս. Տխորժևսկու, Լ. Չերնեցկու և այլոց հետ, որոնց մի մասը մասոնական օթյակների անդամ էր: Ելնելով դրանից և ռուս հեղափոխական
Ա. Ա. Սլեպցովի հուշերից՝ Մ. Կ. Լեմկեն գտնում է, որ Լոնդոնում գտնված
ժամանակ Մ. Նալբանդյանը մասնակցություն է ունեցել Ա. Գերցենի և
Ն. Օգարյովի «Կոլոկոլի» գաղափարական ազդեցության տակ 119 1861թ.
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Лемке М., Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», СПБ,

1908, с. 136.

Лемке М. К., Указ. соч. с. 22, Герцен ПСС и П., ч. XXVІІ, с. 243, «Былое»,
1906, N 1, с. 230-231.
114 Տե´ս Герцен А. И., Полн. собр. соч. и писем, ч. XV, с. 105.
115 Տե´ս Лемке М. К., Указ. соч., с. 82.
116 «Былое», СПб, 1925, N 3, с. 38.
117 Лемке М. К., Указ. соч. с. 124.
118 Տե´ս Тучкова-Огарева Н. А., Воспоминания, с. 313, Елизаветина Г. Ф., Н. П. Огарев,
М., 1983, с. 3-18.
119 Տե´ս Линков Я. И., Революционная борьба А. И. Герцена и Н. П. Огарева и
тайное общество «Земля и Воля», М., 1964.
113
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Սանկտ Պետերբուրգում ստեղծված «Զեմլյա ի վոլյա» գաղտնի կազմակերպության հիմնադրմանը: Նրա կարծիքով՝ Լոնդոնի խմբի անդամներ
Ն. Ա. Սեռնո-Սոլովևիչի, Ն. Ն. Օբրուչևի, Ա. Ա. Սլեպցովի և Մ. Նալբանդյանի խորհուրդների, ցուցումների և առաջարկությունների հիման վրա
Ն. Պ. Օգարյովը շարադրել է «Զեմլյա ի վոլյայի» գաղափարական ուղղությունն արտահայտող «Ինչ է հարկավոր ժողովրդին» հոդվածը 120, որը
լույս տեսավ «Կոլոկոլի» 1861թ. հուլիսի 1-ի համարում: Մ. Կ. Լեմկեի հետ
այս հարցում համամիտ են Ն. Ֆ. Բելչիկովը 121 և Ա. Կարինյանը 122։ Նրանց
հետ համամիտ չէ Յ. Զ. Չեռնյակը, ըստ որի՝ Մ. Նալբանդյանը չէր կարող
մասնակցություն ունենալ Լոնդոնում և Պետերբերգում ընթացող կազմակերպական գործընթացներին, որովհետև այդ ժամանակ (1861թ. մայիսհունիս) գտնվում էր Հնդկաստանում 123: Նրա հոդվածից հետո որոշ պատմաբաններ սկսեցին ավելի զգույշ արտահայտվել Մ. Նալբանդյանի մասնակցության մասին 124, բայց Վ. Բոգրադը հրապարակեց նոր փաստաթղթեր, որոնք վկայում էին «Զեմլյա ի վոլյայի» կոմիտեի անդամ Ա. Ա. Սլեպցովի տետրակի գոյությունը 125: Այն հիմնովին հաստատում էր Մ. Նալբանդյանի գաղափարական սերտ առնչությունները «Զեմլյա ի վոլյայի»
հետ։
Ն. Ա. Տուչկովա-Օգարյովայի պատմելով՝ Լոնդոնի քարոզիչների և
Մ. Նալբանդյանի ծանոթությունն ու շփումները տևել են մոտ երկու
ամիս 126: Այդ ժամանակը լիովին բավարար էր, որպեսզի բարձրաստիճան
մասոն Մ. Բակունինը և Մ. Նալբանդյանը ոչ միայն մոտիկից ծանոթանան
ու շփվեն միմյանց հետ, այլև ձեռք բերեն փոխադարձ վստահություն և
մտերմանան: Նրանց շփումների արդյունքում բացահայտված գաղափարական մի շարք հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշումների և համոզմունքների ընդհանրությունը, ինչպես նաև հաստատված մտերիմ կապերը
Տե´ս Герцен А. И. ПСС и П., т. XІ, М., 1919, с. 136.
Տե´ս «Литературное наследство», № 25-26, М., 1936, с. 420.
122 Տե´ս Կարինյան Ա. Բ., Մ. Նալբանդյանը և 19-րդ դարի 60-ական թվականների ռուս առաջավոր գործիչները, Ե., 1979, էջ 112-113։
123 Черняк Я. З., Был ли Н. П. Огарев адресатом письма взятого при аресте Чернышевского, «Литературное наследство», № 62, т. 2, с. 420-432.
124 Эльберг Я., Герцен, М., 1963, с. 503, Путинцев В. А., Н. П. Огарев, М., 1963, с.
0-166.
125 Боград В., О мемуарах А. А. Слепцова, «Литературное наследство», № 67, с.
669-684.
126 Тучкова-Огарева О., Воспоминания, с. 189-190.
120
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Մ. Բակունինին հնարավորություն կընձեռեին իր երիտասարդ գործընկերոջը ծանոթացնելու մասոնությանը, նրա գաղափարախոսությանը և հետապնդած նպատակներին: Ավելին, Մ. Բակունինը կարող էր լինել այն
մարդը, ով Մ. Նալբանդյանին համոզեր դառնալ մասոնական օթյակի անդամ: Ճիշտ է, Մ. Բակունինը անգլիական որևէ օթյակի անդամ չէր, բայց
նա լայն շփումներ ու կապեր ուներ բազմաթիվ մասոնների հետ: Նրա մասոնական կապերը հիրավի ինտերնացիոնալ էին, ուստի ոչ մի դժվարություն չէր Մ. Նալբանդյանին անգլիական կամ ֆրանսիական որևէ օթյակում մասոն ձեռնադրել: Մ. Նալբանդյանի և Լոնդոնի քարոզիչների հայացքները համընկնում էին հատկապես եվրոպական ժողովուրդների ազգային-ազատագրական շարժումների ու պայքարի հարցում: Ազատության ջատագով Մ. Նալբանդյանը չէր «նախանձում Իտալիայի ազատության, դորա հակառակ առ ի սրտե ուրախ էր.… տեսնելով նորա ազատությունը» 127: Նա զայրույթով գրում է, որ «Ավստրիան.… բռնացել է Լոմբարդիո վերայ և չէ կամենում Վենետիկը ձեռքից թողալ» 128: Մ. Նալբանդյանը
գտնում է, որ լեհերն անկախություն ձեռք բերելու հարցում ամենևին
չպետք է ապավինեն անգլիական կառավարության համակրությանը,
քանզի 12 մլն ժողովրդի «երեսնամյա բողոքն և արյունաթաթավ մարտիրոսությունը բավական» է, որպեսզի նրանք ազատություն և ինքնուրույնություն ունենան 129: Նրա համոզմամբ՝ «Ռուսիոյ գերմանաթաթար կառավարությունը իբրև մի վամպիր ծծում է Լեհաստանի արյունը» 130, իսկ
«Պրուսիան Լեհաստանի մահվան առաջին պատճառն է» 131:
Եվրոպական միապետությունների դեմ պայքարի անհրաժեշտության մասին Մ. Նալբանդյանի դատողությունները մասոնական գաղափարախոսության դրույթներ են: Մասոնական գաղափարախոսության
համաձայն՝ հեղափոխական պայքարի ճանապարհով հարկավոր է տապալել եվրոպական միապետությունները և նրանց կազմում ապրող ժողովուրդներին ազատություն շնորհել: Այս նույն տրամաբանությամբ Մ.
Նալբանդյանը համոզված էր, որ ռուսական կայսրության կործանումով
մեծ թվով ժողովուրդներ ազատություն և անկախություն կստանան: Այս
մասին նա գրում է. «Ռուսիո մեջ խմորված ազատությունը համարձակ
կարելի է մարդկային ազատություն անվանել.… քանզի ոչ միայն ինքը
Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 4, Երևան, 1947, էջ 86:
Նույն տեղում, էջ 88-89:
129 Նույն տեղում, հ. 4, էջ 84:
130 Նույն տեղում, էջ 87-88:
131 Նույն տեղում, հ. 3, էջ 89:
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ռուսը կուզե իր ազատությունը, այլ.… Լեհաստան, Ֆինլանդիա, Փոքր
Ռուսիա, Կովկաս, Վրաստան և Հայաստան» 132: Ելնելով այս իրողությունից՝ Մ. Նալբանդյանը եզրակացնում է. «Ռուսիո ազատությունը, ընդհանուր մարդկության ազատության վերաբերությամբ, մեծ խորհուրդ
ունի» 133: Նույն համոզմունքը Մ. Նալբանդյանն ուներ նաև Օսմանյան
կայսրության նկատմամբ: «Հիշատակարանում» նա քննադատում է
«Թուրքիայի խարխալյալ կառավարությանը», որը կաշկանդում է մտավոր կյանքի զարգացումը: «Ուր չկա մտքի և բովանդակության ազատություն,– գրում է Մ. Նալբանդյանը,– այնտեղ կա հոգու ստրկություն, իսկ
ուր ստրկություն, այնտեղ չկա կյանք» 134:
Մ. Նալբանդյանը հստակ գիտակցում էր և համոզված էր, որ 18481849թթ. եվրոպական հեղափոխական և ազգային շարժումների հետևանքով հատկապես 1859թ. սկսված իտալացիների ազատագրական պայքարով լուրջ տեղաշարժեր են տեղի ունենում: Այս մասին նա գրում է.
«Մարդկությունը մի խմորված վիճակի մեջ գտնվում է ներկայումս, մարդկության մեջ երևում է մեծ գործունեություն, մեծ շարժողություն» 135: Եթե
ազատատենչ Մ. Նալբանդյանն ի սրտե ցանկանում էր եվրոպական ժողովուրդների ազատությունն ու անկախությունը, ապա նրա նոր բարեկամներ Ա. Գերցենը, Ն. Օգարյովը և Մ. Բակունինը նրանց ազատության
պլաններ էին կազմում: 1862թ. Ա. Գերցենը կազմել էր սլավոնական ժողովուրդների ազգային-ազատագրական պայքարի ծրագիր, որը նախատեսում էր դրան մասնակից դարձնել նաև կովկասյան ժողովուրդներին: Այդ
ծրագրի իրականացումը Լոնդոնի քարոզիչները հանձնարարել էին
Մ. Նալբանդյանին 136:
1862թ. եվրոպական ժողովուրդների ազգային-ազատագրական պայքարի ծրագիր էր մշակել նաև Մ. Բակունինը և մայիսի 10-ին ուղարկել
Ջ. Գարիբալդուն: Նա առաջարկում էր պայքարի հաջողության դեպքում
ստեղծել «սլավոնական բոլոր ժողովուրդների ընդհանուր դաշնություն»,
հասնել սլավոնների և հունգարացիների միությանը, ազատագրել լեհական հողերը, Ռուսաստանում հեղափոխություն սկսել, կործանել ավստրիական և ռուսական կայսրությունները և դրանց փոխարեն ձևավորել

Նույն տեղում, էջ 61:
Նույն տեղում:
134 Նույն տեղում, հ. 1, էջ 440-441:
135 Նույն տեղում, էջ 460։
136 Տե´ս Հայ գրականության պատմություն, առաջին գիրք, Երևան, 1940, էջ 348:
132
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«ազատ ժողովուրդների ինքնավարություն ու դաշնություն» 137:
1862թ. ապրիլին Մ. Բակունինը «Կոլոկոլում» տպագրած մի հոդվածում ազատության համար հարավսլավոնական ժողովուրդների պայքարում նրանց դաշնակիցների թվում նշում է նաև հայերին 138: Նա ծրագրում
էր կովկասյան ժողովուրդներին «վերադարձնել լիակատար ազատություն և իրենց բախտը տնօրինելու իրավունք» 139: Այս կապակցությամբ նա
գրում է. «Մենք կամենում ենք եղբայրական և, եթե հնարավոր է՝ դաշնային միություն Լեհաստանի, Լիտվայի, Ուկրաինայի, Մերձբալթյան բնակիչների և Անդրկովկասյան երկրի ժողովուրդների հետ» 140: Մ. Ս. Բակունինն իր ծրագիրը Ջ. Գարիբալդուն ուղարկելու օրը ծածկագիր նամակ է
գրել նաև Մ. Նալբանդյանին, որտեղ իր և Ա. Ի. Գերցենի անունից խնդրում էր աջակցել Թիֆլիս մեկնող «Զեմլյա ի վոլյայի» անդամ Ն. Ի. Վորոնովին «Կոլոկոլը» Կովկասում տարածելու գործում: Մ. Նալբանդյանը
պետք է Ն. Վորոնովին ծանոթացներ Կ. Պոլսի և Թիֆլիսի «առևտրական
բարեկամների» («Կոլոկոլի» փոխադրումը կազմակերպողների՝ Ֆ. Մ.) և
«լավ մարդկանց» (գաղտնի ընկերությունների անդամների՝ Ֆ. Մ.) հետ 141:
Ա. Գերցենը և Ն. Օգարյովը դժգոհ էին, որ Մ. Բակունինը Մ. Նալբանդյանին տված անզգույշ հանձնարարություններով վտանգի է ենթարկում
իրենց «արևելյան բարեկամին»: «Մ. Բակունինը,– գրում է Ա. Վ. Ամֆիտեատրովը,– շատ բաներում մեղավոր էր, բայց միայն բակունինյան բարեհոգությունը կարող էր չեզոքացնել այն վերամբարձ տոնը, որով Գերցենը և Օգարյովը նրան կշտամբում էին մեղքերի համար» 142:
Մ. Բակունինն իր էությամբ շուտ հրապուրվող մարդ էր, կարելի է
ասել, հավերժ ռոմանտիկ էր: Ցանկացած գաղափար, որը նրան թվում էր
ճիշտ, ամբողջովին նրան կլանում էր և նա ամենայն կրքոտությամբ ու
եռանդով ցանկանում էր այն կյանքի կոչել: Դրանում նա տեսնում էր իր
կյանքի և գործունեության իմաստը: Մ. Բակունինի տարերքը հեղափոխությունն էր: Նա 1848թ. ֆրանսիական, չեխական և գերմանական հեղափոխություններին ակտիվ մասնակելու համար դատապարտվել էր մա-

137

Лемке М. К., Указ. соч. с. 86.

Տե´ս Бакунин М., Несколько слов южным славянам, «Колокол», 1862, 15
апреля, N 129.
139 Герцен А. И., ПСС и письем, т. XV, с. 406.
140 Նույն տեղում:
141 Лемке М. К., Указ. соч. с. 80.
142 Амфитеатров А. В., Святые отцы революции. М. А. Бакунин, СПб, 1906, с. 4.
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հապատժի, որը փոխարինվել էր ցմահ բանտարկությամբ 143: Մ. Բակունինն անհավանական եռանդի, խելահեղ կրքերի տեր փայլուն արկածախնդիր անձնավորություն էր, ավելի ճիշտ՝ ազատության համար պայքարի մոլեռանդ, ով բառացիորեն հմայում էր իր հետ շփվող բոլոր մարդկանց: Այս իմաստով բացառություն չէր նաև Մ. Նալբանդյանը: Ն. Ա. Տուչկովա-Օգարյովայի պատմելով՝ Մ. Նալբանդյանի հետ ծանոթանալուց
հետո Մ. Բակունինը պարզապես «գրավեց և տիրեց նրան» 144: Մ. Բակունինը Մ. Նալբանդյանին համարում էր քաղաքական և հեղափոխական
գործիչ, ուստի բարեկամաբար իր կրտսեր գործընկերոջը հորդորում էր.
«մի շեղվեք փշոտ ճանապարհից» 145: Նա Մ. Նալբանդյանին ոչ միայն քաղաքական հանձնարարություն է տվել՝ Ա. Գերցենի «Կոլոկոլը» տարածել
Կովկասում 146, այլև դիմել է անձնական խնդրանքով, որը կարող էր
վտանգավոր հետևանքներ ունենալ:
1862թ. հուլիսի 14-ին Մ. Նալբանդյանին ձերբակալելու անմիջական
պատճառը «Լոնդոնի խմբակի» հետ հարաբերություններ ունենալն էր:
Երրորդ բաժանմունքի ձեռքն էին ընկել Մ. Բակունինի կազմած «ռուս, լեհ
և բոլոր սլավոն բարեկամներին» ուղղված ազատագրական պայքարի
հորդորող տպագիր կոչը և Մ. Նալբանդյանին հասցեագրված նրա երեք
նամակը: Դրանցից պարզվում է, որ Սիբիրից Լոնդոն փախած Մ. Ա. Բակունինը Իրկուտսկում թողած իր կնոջը Փարիզ փոխադրելու խնդրանքով
դիմել էր ռուս գրող Իվան Տուրգենևին և Մ. Նալբանդյանին, ով այդ դժվար
ու վտանգավոր գործը հաջողությամբ իրականացրել էր 147:
Մ. Նալբանդյանն իր ձերբակալությունը «թյուրիմացություն է համարել»՝ մտածելով, որ գործը կպարզվի, ու «անմիջապես կազատվի»։ 148 Ոստիկանության բաժանմունքում տված ցուցմունքի ժամանակ նա, հավատարիմ մնալով գաղտնագործունեության սկզբունքներին, հայտարարում
է, որ քաղաքական շփումներ չի ունեցել Ա. Ի. Գերցենի, Ն. Պ. Օգարյովի և
Մ. Ա. Բակունինի հետ 149: Նույն կերպ վարվում է նաև Մ. Բակունինը, ով
Տե´ս Пирумова Н. М., Бакунин, М., 1970. с. 87.
Тучкова-Огарева Н. А., Воспоминания, с. 190.
145 Лемке М., Очерки освободительного движения «шестидеятых годов», с. 28.
146 Տե´ս Նալբանդյան Մ., Անտիպ երկեր, էջ 773:
147 Տե´ս Лемке М., Очерки освободительного движения шестидесятых годов,
СПБ, 1908, с. 18.
148 Շահազիզ Ե., Միքայել Նալբանդեանցը Ս. Պետերբուրգում (1862-1865),
«Լումա», 1902, թիվ 4, էջ 113:
149 Հովհաննիսյան Ա., նշվ. աշխ., հ. 1, էջ 444:
143
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միտումնավոր գրում է, որ Մ. Նալբանդյանը «ոչ մի համերաշխություն չունի ինձ հետ: Ասենք շատ բան չի էլ հասկանում քաղաքականությունից,
քանի որ առևտրի մարդ է» 150: Դատաքննության ժամանակ Մ. Նալբանդյանին առևտրի մարդ և քաղաքականության հետ գործ չունեցող է որակում նաև նրան «իսկական բարեկամ» համարող, «Լոնդոնի քարոզիչների»
գործով մեղադրվող մասոն Ն. Ա. դը Տրավերսենը 151: Դրսևորելով մասոնական եղբայրական համերաշխություն՝ դրանով նրանք ցանկանում էին
իրենց գործընկերոջը հեռու պահել ոստիկանության հետապնդումներից:
Մ. Նալբանդյանի ձերբակալության համար Ա. Ի. Գերցենը և նրա
տղան մեղադրում էին Մ. Ա. Բակունինին, ով փորձանքի զոհ դարձրեց
իրենց ազնվագույն ու բարի «արևելյան բարեկամին» 152: Ա. Ի. Գերցենը
հանդիմանում էր Մ. Բակունինին, որ, 10 տարի բանտարկված մնալով,
շարունակում է «խարխափել անորոշ զգացմունքների մեջ… բռնկված հեղափոխական գործունեության մարմաջով, որի մեջ հեղափոխականություն չկա: Շաղակրատությամբ,– գրում է Ա. Ի. Գերցենը,– միայն Նալբանդովին չէ, որ կործանեցիր» 153: Ն. Ա. Տուչկովա-Օգարյովան նույնպես
գտնում էր, որ Մ. Նալբանդյանը «կորստյան մատնվեց Բակունինի անզգուշությունից: Նալբանդովը վարձահատույց եղավ Բակունինի հետ բարեկամության համար» 154:
Մասոն Մինաս Բերբերյանի 155 կարծիքով՝ «մենք շատ քիչ բան գիտենք մեր երևելի հայրենակցի կյանքի ու գաղափարների» մասին:
Թեպետ ամեն տարի նոր փաստեր են բացվում Մ. Նալբանդյանի կյանքից,
«հորիզոնը լայնանում է, փոխվում է մեր հայեցակետը» 156, այնուամենայնիվ ամեն ինչ բացահայտված չէ նրա կյանքի և գաղտնագործունեության
առանձին դրվագների մասին: Մասնավորապես Մ. Բակունինի՝ Մ. Նալ«Былое», СПБ, 1925, N 3(31), с. 38.
Հովհաննիսյան Ա., նշվ. աշխ., հ. 1, էջ 436:
152 Герцен А. И., ПСС и П., Под ред. М. К. Лемке, М., 1920, том ΧV, с. 105.
153 Герцен А. И., ПСС и П., М., 1920, том ΧV, с. 491.
154 Тучкова-Огарева Н. А., Воспоминания, с. 190.
155 Մինաս Բերբերյանը (1871-1919) Ռուբեն Բերբերյանի ավագ եղբայրն էր,
հայտնի հասարակական գործիչ, Հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ,
հրապարակախոս: 1917-1918թթ. Հայաստանի կառավարության անդամ էր: Տե՛ս
Берберова Н., Люди и ложи, с. 113. Հովհաննիսյան Ռ., Հայաստանի Հանրապետություն, 1918-1919, հ. 1, Երևան, 2005, էջ 66։
156 Բերբերեան Մ., Յիշատակարան, «Նոր կեանք», Նոր Նախիջևան, 1906, 24
սեպտեմբերի, թիվ 13, էջ 147:
150
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բանդյանին ուղղված «շատ հետաքրքրական» նամակները «մի քանի մութ
տեղեր Մ. Ն.-ի կեանքից պարզում են՝ բայց ոչ բոլորը» 157: Մեզ հասած
նրանց նամակագրությունից չի բացահայտվում Մ. Նալբանդյանի մասոն
լինելու հարցը: Եվ դա օրինաչափ է: Չնայած Ա. Գերցենը և նրա կինը
Մ. Նալբանդյանին համարում էին Մ. Բակունինի անզգուշության զոհը,
այնուհանդերձ նա պահպանում էր մասոններին բնորոշ գաղտնագործունեության կանոնները: Որքան էլ անզգույշ լիներ իր նամակագրությունում, Մ. Բակունինը՝ որպես բարձրաստիճան մասոն, երրորդ անձանց
հղած նամակներում չի բացահայտում Մ. Նալբանդյանի մասոն լինելը։
Ինչպես Լոնդոնի քարոզիչները, այնպես էլ Մ. Նալբանդյանը, միմյանց
հետ նամակագրական կապ էին պահպանում՝ օգտագործելով ծածկագրեր և գաղտնագրեր: Մասոնները և գաղտնի ընկերությունների անդամները դա անում էին ոչ միայն իրենց գաղտնագործունեությունը թաքցնելու նպատակով, այլև ելնելով անձնական անվտանգության նկատառումներից:
1862թ. մայիսի 6-ին Մ. Բակունինը Փարիզում գտնվող Մ. Նալբանդյանին ուղարկել է ծածկագրված բառարան, որտեղ գաղտնագրված էին ոչ
միայն նրանց ընդհանուր բարեկամները, այլև աշխարհագրական բազմաթիվ անուններ և ժողովուրդներ: Նա միաժամանակ Մ. Նալբանդյանին
ցուցում է տալիս՝ սովորեցնել Ն. Ի. Վորոնովին 158 ինչպես վարել գաղտնի
գրագրություն։ 159 Մայիսի 10-ին Մ. Նալբանդյանին հասցեագրված գաղտնագիր նամակում Մ. Բակունինը մանրամասն շարադրում է Լոնդոնի
կենտրոնի գործակալներ Մ. Նալբանդյանի և Ն. Ի. Վորոնովի գործողությունների ծրագիրը: Նա Մ. Նալբանդյանին հորդորում է սովորեցնել
Ն. Ի. Վորոնովին, թե ում դիմի Թիֆլիսում Կ. Պոլսի հետ կապվելու համար՝ ընդգծելով, որ դա ոչ միայն իր խնդրանքն է, այլև Privat-ի, ըստ
գաղտնագրի՝ Ա. Ի. Գերցենի 160:
Մ. Բակունինի օրինակով Մ. Նալբանդյանի կազմած ծածկագրում,
որով նա կապ էր պահպանում մասոն Ս. Թագվորյանի հետ, ռուսը
Նույն տեղում, էջ 146:
Նիկոլայ Իլյիչ Վորոնովը (1832-1888) «Զեմլյա ի վոլյա» գաղտնի ընկերության
անդամ էր, Գերցենի «Կոլոկոլի» գաղտնի թղթակից, հեղափոխական, հրապարակախոս, խմբագիր և կովկասագետ: Տե՛ս И. П. Лейберов, Цебельдинская находка
(из истории революционных связей между Петербургом и Кавказом), М., 1976.
159 Տե՛ս Лемке М., Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», с.
76-79.
160 Лемке М., Указ. соч., с. 79-81.
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Սամսոնի բարեկամն էր, Ա. Գերցենը՝ Լոնդոնի բարեկամը, Ջ. Գարիբալդին՝ Լիվոռնոյի բարեկամը, Ա. Չարտոռիյսկին՝ Փարիզի բարեկամը,
Ջ. Մացցինին՝ պարոն Մարտիրոսը, իսկ Մ. Բակունինը՝ պարոն Ալմինկան 161: Մասոններ Մ. Բակունինի և Ս. Թագվորյանի հետ գաղտնագործունեություն իրականացնելիս մասոններին բնորոշ ծածկագրեր և գաղտնագրեր կիրառելը Մ. Նալբանդյանի՝ մասոնական օթյակի անդամ լինելու
անուղղակի վկայություններից մեկն է:
Մ. Նալբանդյանի կյանքի և գործունեության 1860-1862թթ. համընկան
եվրոպական ժողովուրդների ազգային-ազատագրական պայքարի,
գաղտնի ընկերությունների գործունեության ակտիվացման և մասոնության նկատմամբ հետաքրքրության ուժեղացման տարիների հետ: Այդ
ժամանակաշրջանի վերաբերյալ բավարար քանակությամբ նյութերի բացակայությունն ընդհանրապես և Մ. Նալբանդյանի գործունեության մասին մասնավորապես հնարավորություն չեն տալիս բացահայտելու նրա
գաղտնագործունեության հետ կապված առանձին դրվագները: Մ. Լեմկեն
իրավացիորեն գրում է, որ 1860-ական թվականների հեղափոխականների
գործունեությունը, «լինելով ժամանակի համար արտասովոր կերպով
գաղտնի կազմակերպված, այդպես էլ չի բացահայտվի մեզ համար» 162: Դա
վերաբերում է նաև Մ. Նալբանդյանի մասոն լինելու խնդրին։ Մ. Նալբանդյանի առնչությունները մեծ թվով մասոնների հետ և նրանց հետ
իրականացրած գաղտնագործունեությունը հազիվ թե պատահական լինեն: Այս իմաստով կարևորվում են մասնավորապես նրա կապերը բարձրաստիճան մասոն Մ. Բակունինի հետ, ով մասոնությունն ու նրա հնարավորությունները օգտագործում էր իր հեղափոխական գործունեության
համար: Մ. Բակունինը «հսկայական կամքի ուժ և մտավոր բարձր զարգացում ունեցող» վառ անհատականություն էր: Նա իր անբռնազբոս բնավորությամբ, անմիջականությամբ մարդկանց վրա ազդելու, նրանց
միտքն ու հոգին գրավելու աներևակայելի ուժ ուներ: Ուստի ամենևին
զարմանալի չէ, որ «մոտիկանալով Նալբանդյանի հետ՝ պետք է նրա վրայ
ազդէր և իրոք ազդել էլ է» 163:
Լոնդոնում Մ. Նալբանդյանի շփումներն ու մտերմությունը Ա. Գերցենի,
Ն. Օգարյովի և Մ. Բակունինի հետ տևել են երկու ամիս՝ 1862թ. փետրվարի
161
162

с. 165.

Տե՛ս Նալբանդյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 4, էջ 283-284:
Лемке М., Политические процессы в России 1860-х гг., изд. 2-е, М., П., 1923,

163 Տէրտէրեան Ա., Միքայել Նալբանդեան. Ազգութեան հրապարակախոսը,
Ալեքսանդրապոլ, 1910, էջ 59:
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սկզբից մինչ ապրիլի սկիզբը 164: Հետևաբար Մ. Նալբանդյանը Մ. Բակունինի
օգնությամբ մասոն դառնալ կարող էր միայն այդ ընթացքում:
Մ. Նալբանդյանի մասոն լինելու անուղղակի վկայություններից մեկը
Ս. Թագվորյանի՝ 1862թ. մայիսի 14-ին նրան գրած նամակն է: Կիսածածկագիր այս նամակը, որը վերծանել է Մ. Ներսիսյանը 165, հստակ պատկերացում է տալիս այն մասին, որ Ս. Թագվորյանը գիտեր Մ. Նալբանդյանի
մասոն լինելու մասին: Նամակում Ս. Թագվորյանը նրան դիմում է, ինչպես մասոնը՝ մասոնին: Եթե Մ. Նալբանդյանը մասոն չէր, ապա նամակի
բովանդակությունից հետևում է, որ նա մասոնական գաղտնիք է հայտնում ոչ մասոնին: Մինչդեռ, անկախ նրանց մտերմության աստիճանից,
մասոն Ս. Թագվորյանը պարզապես իրավունք չուներ նոր ստեղծվելիք
օթյակի մասին տեղեկություններ հաղորդելու ոչ մասոն Մ. Նալբանդյանին: Վերոհիշյալ նամակում Ս. Թագվորյանը գրում էր. «Աշխատեցա որ
Հոթֆելո եղբայրաց լօժ ունենամք հոս եւ հրամանը ունինք, քանի մը
ատենէն լօժը պիտի բանանք: Այս լօժին անունն է «Հայկ» կամ «Օռիօն»:
Ասի եղբայրութիւն մըն է Անգլիոյ պաշտպանութեան տակ եւ Դռնէն ալ
հրաման առնուած է, որ եղբայրութիւնը իշխանութիւն ունենայ իրեն
գաղտնի ժողովներ ընելու: Այս ալ ֆրեր մասօններու եղբայրութեան պէս
է, բայց կարծեմ աւելի պարզ, եւ նպատակն է՝ անկար եղբայրները իրենց
հիւանդութեան ատեն զիրենք հոգալ եւ ստակով նպաստել: Թէ որ մեր
լօժը բաւական կարողութիւն չունենայ աղքատ եւ հիւանդ եղբարց օժանդակելու՝ այն ատեն Լոնտոնի մայր լօժը պարտական է մեզի նպաստելու
դրամով» 166:
Ս. Թագվորյանի այս նամակում խոսքը 1862թ. հունվարի 25-ին
Կ. Պոլսի Բերա թաղամասում անգլիացիների շրջանում ստեղծված մանչեստրյան «Odd Fellows» մասոնական օթյակի հայկական մասնաճյուղ
ստեղծելու մասին է: Այն հիմնադրվեց 1862թ. օգոստոսի 21-ին «Հայկ» կամ
«Օրիոն» անվանումով՝ արևմտահայ մասոնության ռահվիրա Սերովբե
Ազնավուրի 167 և նրա համախոհ Ս. Թագվորյանի նախաձեռնությամբ 168:
Тучкова-Огарева Н. А., Воспоминания, с. 190.
Տե՛ս Ներսիսյան Մ. Գ., Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը թուրքական բռնապետության դեմ 1850-1870 թթ., Երևան, 1955, էջ 137-138:
166 Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 3, էջ 439, հ. 5, Երևան,
1983, էջ 362:
167 Սերովբե Ազնավուրը (1814-1890) 19-րդ դարի հայ մասոնության ամենաերևելի դեմքն էր, մասոնությունում ամենաբարձր՝ 33 աստիճանի վարպետ: Նա
մասոնությանն անդամագրվել է 1854թ. Լոնդոնում, անգլիական «Jordan» («Հորդա164
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Հ. Սվաճյանի բնութագրմամբ՝ «Հասակը կարճ, բայց միտքը երկար»
Ս. Թագվորյանը «Հայկ» կամ «Օրիոն» օթյակի գլխավոր հիմնադիր և առաջին վարպետ Ս. Ազնավուրին իր նամակում չի հիշատակում: Հավանաբար նա այդպես վարվում է այն պատճառով, որ Ս. Ազնավուրն ու Մ. Նալբանդյանը ծանոթ և մտերիմ չէին: Այդ մասին մեզ որևէ տեղեկություն չի
հասել, համենայն դեպս Ս. Թագվորյանի և Մ. Նալբանդյանի նամակագրությունում Ս. Ազնավուրի անունը չի հիշատակվում: Ինչ վերաբերում է «Հայկ» կամ «Օրիոն» օթյակի ստեղծման հանգամանքներին և հետապնդած նպատակին, ապա Ս. Թագվորյանը միանգամայն հավաստի է
ամեն ինչ ներկայացնում Մ. Նալբանդյանին: «Odd Fellows» եղբայրական
ընկերությունը Կ. Պոլսում հայկական մասնաճյուղ բացեց՝ բարեգործություն իրականացնելու և հիվանդ ու անխնամք մարդկանց օգնություն
ցույց տալու նպատակով 169:
«Հայկ» կամ «Օրիոն» օթյակն իր գործունեությունը նույնպես սկսեց
բարեգործություն կատարելով, որի բարեգործական բնույթը կասկածի
տակ առավ արևմտահայ պահպանողականների առաջնորդներից
«Երևակ» թերթի խմբագիր Հովհաննես Չամուռճյան Տերոյենցը: Նա մասոնությունը քննադատող «Խորհուրդ գաղտնի ընկերութեանց» գրքում և
«Երևակ» թերթում գրում է, որ «Հայկ» կամ «Օրիոնը» եղբայրասիրական
ընկերություն չէ, ինչպես պնդում են նրա հիմնադիրները, այլ «Ֆրանմասօնեան ընկերություն» 170: «Հայկ» կամ «Օրիոնի» մասոնական բնույթի և
նպատակների մասին Ս. Ազնավուրը «Մասիս» թերթում մի քանի անգամ
հանդես եկավ պարզաբանումներով: Նա մասոնության վերաբերյալ
Հ. Չամուռճյան Տերոյենցի «ցափռտունքներուն մտացի, խոհեմ ու քաղաքավար ոճով» 171 պատասխան տվեց: Նա փորձում է հիմնավորել, որ
նան») թիվ 201 օթյակին, այնուհետև Մանչեստրի «Odd Fellows» օթյակին: Նա
Կ. Պոլսում գործող անգլիական և ֆրանսիական յոթ օթյակներից հինգի հիմնադիրներից էր, Զմյուռնիայի «Տիգրան» թիվ 1014 օթյակի հիմնադրման նախաձեռնողներից մեկը և Կ. Պոլսի «Սեր» օթյակի հիմնադիրն ու առաջին Գերհարգելի
Վարպետը: Տե՛ս «Հայրենիք», Բոստոն, 1937, մարտ, թիվ 5, էջ 83, ապրիլ, թիվ 6,
էջ 128, մայիս, թիվ 7, էջ 77, 1954, հոկտեմբեր, թիվ 10, էջ 93-99, 1955, դեկտեմբեր,
թիվ 12, էջ 75, Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 151, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 48:
168 Տե՛ս «Մասիս», 1862, 25 օգոստոսի, թիվ 551:
169 «Հայրենիք», 1954, հոկտեմբեր, թիվ 10, էջ 94:
170 Չամուռճեան Տերոյէնց Հ., Խորհուրդ գաղտնի ընկերութեանց, Կ. Պոլիս,
1863, էջ 76-77, «Երևակ», Կ. Պոլիս, 1864, 8 ապրիլի, թիվ 14, էջ 109:
171 «Հայրենիք», 1954, հոկտեմբեր, թիվ 10, էջ 93:
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«Հայկ» կամ «Օրիոնը» սոսկ բարեգործական ընկերություն է և նույնիսկ
տպագրում է անդամակցության անդամավճարի չափերն ու պայմանները 172, բայց ակնարկում է դրա մասոնական լինելը: Նա յուրաքանչյուր
հոդվածում ներկայանում է որպես «Հայկ» կամ «Օրիոն» օթյակի նախագահ կամ վարպետ, ինչպես ընդունված է մասոնությունում:
Հ. Չամուռճյան Տերոյենցին արժանի հակահարված տվեց նաև «Մասիս» թերթի մասոն խմբագիր, արևմտահայ ազատական հոսանքի պարագլուխ Կարապետ Յութուճյանը 173: Նա Հ. Չամուռճյան Տերոյենցի
գրքում մասոնության վերաբերյալ դատողությունները համարում է «քմակարկատ յօրինաց և անօրինաց… ձանձրալի… անպատկառ սուտեր…
չարախոսութիւն» 174, իսկ «Երևակում» հրատարակված «տխմարութիւնները ճիզվիթական թերթերու փսխունք և ոչ այլ ինչ» 175:
«Հայկ» կամ «Օրիոնի» մասոնական բնույթը չէր ժխտում նաև
Սերովբե Թագվորյանը, ով Մ. Նալբանդյանին գրում է, որ այն «ֆրեր մասոններուն եղբայրութեան պես է»: Ավելին, նա ընդգծում է. «Յոյս ունիմ, որ
այս եղբայրութենէն օգուտ քաղենք, վասնզի ատոր ծայրը հեռուն է» 176:
Ս. Թագվորյանն այս նամակում Մ. Նալբանդյանին ոչ միայն տեղեկացնում է Կ. Պոլսում ստեղծված օթյակի մասին, այլև ակնարկում է, թե ինչ
հեռանկարներ կարող է ունենալ մասոնությունը իրենց ընդհանուր գործի
համար: Նրա նամակի վերջին միտքը վկայում է այն մասին, որ նա դիմում է Մ. Նալբանդյանին՝ որպես մասոնի: Բայց Ս. Թագվորյանը որտեղից գիտեր Մ. Նալբանդյանի մասոն լինելու մասին, եթե ընդունենք, որ
նա մասոնությանն անդամագրվել է Լոնդոնում Մ. Բակունինի շնորհիվ:
Դա կարող էր տեղի ունենալ 1862թ. փետրվար-մարտ ամիսներին, իսկ
Ս. Թագվորյանը վերոհիշյալ նամակը Մ. Նալբանդյանին գրել է մայիսի
14-ին: Բնականաբար այդ մասին նրան ծածկագիր կարող էր տեղեկացնել
միայն Մ. Նալբանդյանը, ով վստահաբար գիտեր Ս. Թագվորյանի մասոն
լինելը: Ժամանակագրական առումով դա հնարավոր էր անել մինչև
1862թ. մայիսի սկիզբը: Դրանից հետո միայն Ս. Թագվորյանը նրան՝
Տե՛ս «Մասիս», 1862, 8 նոյեմբերի, թիվ 560:
Կարապետ Յութուճյանը (1823-1904) բարձրաստիճան մասոն էր: Նա 1862թ.
նոյեմբերի 24-ին անդամագրվել է Կ. Պոլսում հիմնված ֆրանսիական «Արևելքի
միություն» օթյակին, իսկ 1866թ.՝ հայկական «Սեր» օթյակին: Տե՛ս Պէյլէրեան Ա.,
նշվ. աշխ., էջ 175, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 82-83:
174 «Մասիս», 1863, 27 մայիսի, թիվ 598, 28 հուլիսի, թիվ 599:
175 «Մասիս», 1864, 25 ապրիլ, թիվ 637:
176 Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 3, էջ 439:
172
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արդեն որպես մասոն եղբոյր, իրեն իրավունք կվերապահեր հայտնելու Կ.
Պոլսում ստեղծվող օթյակի մասին: 1862թ. փետրվարից մինչև մայիսի
սկիզբը Մ. Նալբանդյանը Լոնդոնից Ս. Թագվորյանին նամակներ է գրել
մարտի 29-ին, ապրիլի 3-ին և ապրիլի 27-ին 177: Ցավոք այդ, ինչպես նաև
մասոններ Հ. Սվաճյանին ու Հ. Քյաթիպյանին հղած նամակները չեն պահպանվել, այլապես դրանք կարող էին հավաստել մեր առաջ քաշած այն
վարկածի իսկությունը, որ Մ. Նալբանդյանը մասոն է դարձել Լոնդոնում:
Մ. Նալբանդյանի մասոն լինելու մասին անուղղակի վկայություններ
կան նրա ձերբակալության և մահվան վերաբերյալ արևմտահայ մամուլի
և մասոնների արձագանքներում: Դրանցում նրանք միահամուռ ընդգծում
են ոչ միայն նրա հայրենասիրությունն ու ազգասիրությունը, այլև ազատատենչությունը և ազատության համար նահատակվելու պատրաստակամությունը: Արևմտահայ մամուլում Մ. Նալբանդյանի ձերբակալությանը առաջիններից մեկն անդրադարձած «Փարիզի» խմբագիր Ա. Մուրադյանը, կարևորելով «ազգասեր և գործունեա» հայորդու մատուցած ծառայությունները, միաժամանակ ափսոսանք է հայտնում, որ նա «սոսկալի
մատնութեան» և «փոքրոգի նախանձոտներու կրիցը զոհ կերթա, որ ազգին համար փոքր կորուստ մը չէ» 178:
Հնդկահայ «Եղբայրասերի» բնութագրմամբ՝ Մ. Նալբանդյանը «արիաջան վաստակօք և աննկուն հոգւով» ծառայեց իր ժողովրդին և «վառեալ
գոլով ազգասիրութեամբ՝ միշտ զօգուտն ազգի իւրոյ խոկայր» 179: Թերթի
խմբագիր Ե. Տեր-Հարությունյանը, Մ. Նալբանդյանին համարելով «հայրենասէրք և բարեկամք Ազատութեան», ընդգծում է. «ազատութիւն երևի
լինել միայն նորա յանցանքն» 180:
Արևմտահայ նշանավոր դեմքերի կենսագիր Վ. Զարդարյանը Մ. Նալբանդյանին գնահատում է սահմանադրության հաստատման գործում
«մեծ օգտակարություն ունենալու և իր ազատաշունչ գաղափարների»
համար: Ըստ նրա՝ Մ. Նալբանդյանի «բանտարկութեան պատճառը կը վերագրուի թշնամիներու մատնութեան իսկ ոմանց ենթադրութիւնը գաղտնի ընկերութեան մը անդամ ըլլալը կը կարծուի» 181: Սրանից հետևում է,
որ ժամանակակիցներից ոմանք իմացել են Մ. Նալբանդյանի մասոն
լինելու մասին, այլապես չէին ենթադրի, որ նրա ձերբակալության
Տե՛ս ԳԱԹ, Նալբանդյանի ֆոնդ. վ. 616 ⁄ 101:
«Փարիզ», 1862, 26 սեպտեմբերի, թիվ 76:
179 «Եղբայրասեր», Կալկաթա, 1862, 20 նոյեմբերի, թիվ 26:
180 «Եղբայրասեր», 1863, թիվ 33-36:
181 Զարդարեան Վ., Յիշատակարան, առաջին հատոր, Կ. Պոլիս, 1910, էջ 6:
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հավանական պատճառը գաղտնի ընկերության անդամ լինելն է:
«Ծաղիկ» թերթի մասոն խմբագիր Գրիգոր Չիլինկիրյանը 182 Մ. Նալբանդյանի ձերբակալության իրողությունը ներկայացնում է բացարձակապես մասոնական գաղափարախոսության և գործունեության տեսանկյունից: Ազգային-ազատագրական խնդիրները «բազուկի» և «զինական հեղափոխութեամբ» լուծելու կողմնակից Գ. Չիլինկիրյանի կարծիքով՝ «Ռուսիոյ հայոց վիճակը տխուր է», իսկ «երիտասարդությունը տրտմալի
կերպով ճնշում կը կրէ»: Այնուհետև զուտ մասոնական դատողությամբ
նա գրում է, որ Ռուսաստանում «Ազգաջինջ քաղաքականութեան մը գավազանը կսպառնա հայրենասիրական խլրտումներու, եւ չենք կարծեր,
որ ուրիշ ազգաց հետ մերինն ալ կարենա ոգի առնուլ մինչև որ զորաւոր
ճիւղեր չարձակեն ազատութեան այն սերմերը, որք երկար ժամանակե ի
վեր ծաւալած են այս լայնատարած երկրին մեջ եւ որք հազիւ-հազ սկսան
ծլիլ եւ բողբոջիլ Եվրոպայի լուսաւորութեան անձրևի շնորհիվը» 183:
Ազատության սերմեր և լուսավորության գաղափարներ տարածող
Մ. Նալբանդյանի գործունեությունը դիտարկելով այս տեսանկյունից՝
Գր. Չիլինկիրյանն այնուհետև գրում է. «Վկա է մեր ըսածին հայրենասեր
երիտասարդի մը անիմանալի և տխուր ձեռբակալութիւնը, ուր մատնութեան մատը կնշմարվի» 184: Ավելի ուշ «Ծաղիկը» տպագրում է մասոն
Մ. Մամուրյանի տեղեկությունները Մ. Նալբանդյանի ձերբակալության
իրական պատճառների մասին: Ըստ նրա՝ պատճառը Մ. Նալբանդյանի
«գաղտնի նամակագրութիւնն է Լոնդոնի «Կոլոկոլ» «հակառուս օրագրին
խմբագիր Հերցենի հետ», իսկ ռուսաց դեսպանի մատնությունը նրա «ընթացքին վրայ իր կառավարութեան զանազան տեղեկութիւններ տուած
ըլլալով՝ Նալբանդեանց ամբաստանութեան ներքև կը ձգեն» 185: Մ. Մամուրյանը դատապարտում է ռուսական կառավարությանը, որի պատճառով «Նալբանդեանց մը, որ ուղիղ ճանապարհը հայտնելուն արծուի
ճիրաններու տակ կճնշուի եւ ազատութիւն գոչելով հոգին կփչե» 186:
Մ. Նալբանդյանի ձերբակալությունը մատնության և նրա գաղտնագործունեության հետ կապում է «Մեղուի» խմբագիր մասոն Հ. Սվաճյանը:
Նա Մ. Նալբանդյանին նվիրված ընդարձակ հոդվածում գրում է. «… մեկ
Գրիգոր Չիլինկիրյանը (1839-1923) Զմյուռնիայի «Տիգրան» թիվ 1014 օթյակի
անդամ էր: Տե՛ս Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 161, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 69, 71:
183 «Ծաղիկ», 1862, 10 դեկտեմբերի, թիվ 53, էջ 433:
184 Նույն տեղում:
185 «Ծաղիկ», 1867, 15 հոկտեմբերիի, թիվ 145, էջ 661:
186 «Արևելյան մամուլ», Կ. Պոլիս, 1871, մարտ, թիվ 1:
182
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քանի վատ հոգիներ անհամբեր սրտով ու անարգ վրեժառութեամբ անոր
առանց արդար դատարանի դատապարտութեան լուրը կսպասեն» 187:
Սրանից հետևում է, որ Հ. Սվաճյանն իրազեկ էր Մ. Նալբանդյանի ձերբակալության հանգամանքներին, ինչը կապում է «օտարազգի բարեկամների» հետ կապեր ունենալու հետ: Նա նկատի ուներ ոչ միայն Մ. Նալբանդյանի կապը Լոնդոնի քարոզիչների հետ, այլև նրա մասոն լինելը։
Գնահատելով Մ. Նալբանդյանի գործունեությունը՝ Հ. Սվաճյանը նրան
բնութագրում է որպես «ազատամիտ, ազատութեան բարեկամ, փափաքող և ջանացող ոչ միայն իր ազգին, այլ ընդհանուր մարդկային ազատությանը» 188: Սա զուտ մասոնական դատողություն է, որովհետև համայն
մարդկության ազատությանը հասնելը մասոնական գաղափարախոսության հիմնական դրույթներից է: Մ. Նալբանդյանին համարելով աննկուն
կամքի տեր մարդ՝ Հ. Սվաճյանն այնուհետև գրում է, որ նա «ավելի
կըսիրե կախաղանին առջև խոնարհիլ, քան թե վատաբար ծունր դնել անիրավութեան
մարդատեաց
կուռգերուն
առջև» 189:
Իր
միտքը
հիմնավորելու համար նա տպագրում է Մ. Նալբանդյանի «Ազատություն»
բանաստեղծության վերջին ութնյակը, որը հնչում էր որպես
կառափնարան գնացող մասոնի երդում:
Հ. Սվաճյանի հաջորդ միտքը Մ. Նալբանդյանի մասին անուղղակիորեն հաստատում է նրա մասոն լինելը, քանի որ այդ գնահատականը
նույնպես բխում է մասոնության գաղափարախոսությունից: Նա գրում է.
«Նալբանդեանցը հանցաւոր է, այո՛, մարդկութիւնը գերութեան, թշվառութեան, և տգիտութեան մէջ հաւիտեան կաշկանդեալ պահելու ջանացող
առանձնաշնորհեալ համարուած մարդոց առջև, ոչ արդարութեան եւ
իրաւանց առջև» 190: Այս դատողությունը վկայում է այն մասին, որ Հ. Սվաճյանը Մ. Նալբանդյանին գնահատում է որպես մասոնի, ով իր գործունեությամբ պայքարել է մարդկային ազատության համար, և այդ պայքարը մնացել է անավարտ:
Ազատասեր երկու գործիչների գաղափարական և մասոնական համերաշխության մասին է վկայում այն փաստը, որ անազատության մեջ
գտնվող Մ. Նալբանդյանը պաշտպանության տակ առավ իր գրչակից և
համախոհ եղբայր Հ. Սվաճյանին: 1864թ. փետրվարի 11-ին ցարական իշ«Մեղու», 1862, 20 սեպտեմբերի, թիվ 172, էջ 197:
«Մեղու», 1862, 20 սեպտեմբերի, թիվ 172, էջ 197, Հ. Սվաճյան, Հրապարակախոսություն, էջ 254-258:
189 «Մեղու», 1862, 20 սեպտեմբերի, թիվ 172, էջ 197:
190 Նույն տեղում, էջ 199:
187
188

372

խանությունները բանտարկված Մ. Նալբանդյանին հնարավորություն
տվեցին թղթակցել «Հյուսիսափայլին» և զբաղվել գրական գործունեությամբ: Օգտվելով այդ հնարավորությունից՝ նա գրեց «Ազգային թշվառությունները», որտեղ պաշտպանեց Հ. Սվաճյանի «Մեղուի» ուղեգիծը 191 և
նրան նվիրեց «ուղերձ առ Մեչուխեչայն ի Կոստանդնուպոլիս» բանաստեղծությունը:
Մ. Նալբանդյանի մասոն լինելու անուղղակի վկայություններից մեկը
Պետրոպավլովյան ամրոցում նրա գրած պարոդիան է Ռ. Պատկանյանի
«Պատանու երգը» (1861) բանաստեղծության կապակցությամբ: Դա
ամենևին պայմանավորված չէր Ռ. Պատկանյանի հետ նրա անձնական
բարդ հարաբերություններով, ոչ էլ մարդկային տեսակով: Ղազարոս
Աղայանի բնութագրմամբ՝ նրանք միանգամայն տարբեր անհատականություններ էին 192, գաղափարական տարաձայնություններ ունեին մի շարք
հարցերում, մասնավորապես Հայաստանի ազատագրման ուղիների վերաբերյալ: Մ. Նալբանդյանը այդ խնդրին նայում էր ազատագրական
պայքար ծավալելու տեսանկյունից, մինչդեռ Ռ. Պատկանյանի «Պատանու
երգը» բանաստեղծությունում բացահայտվում էին Հայաստանի ազատագրման ուղու վերաբերյալ նրա «ռոմանտիկական պատրանքները» 193: Այդ
բանաստեղծությունում «Երիտասարդ Հայաստանը» գովերգելը Ռ. Պատկանյանի ռոմանտիկական երազանքն էր, «որն արտահայտում էր օտարության մեջ գտնվող հայ երիտասարդության ազգային-հայրենասիրական տրամադրությունները» 194: Իր պարոդիայում Մ. Նալբանդյանը հեգնում է հայրենիքի վերացական կերպարի ուրվականայնությունը, «գեղեցիկ հեռվի» պատրանքների փխրուն եռանդը, որը կտրված էր իրականությունից: Նա դրան հակադրում է Հայաստանի ազատագրման համար
գործնական պայքարը: Մյուս կողմից բացառված չէ, որ Ռ. Պատկանյանին
քննադատելով՝ Մ. Նալբանդյանն իր դիրքորոշումն է արտահայտում
«Երիտասարդ Հայաստան» գաղտնի ընկերության նկատմամբ: Այդ
կազմակերպության գոյության մասին 1864թ. գրում էր «Մոսկովսկիե վեդոմոստի» թերթի խմբագիր Մ. Ն. Կատկովը՝ վկայակոչելով Ռ. Պատկանյանի «Պատանու երգը» և Մ. Նալբանդյանի կապերը Ա. Ի. Գերցենի ու Ջ.
Մացցինիի հետ: Մ. Ն. Կատկովի դեմ հանդես եկած Ա. Ի. Գերցենը «ԿոլոՏե՛ս Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 3, էջ 107:
Աղայան Ղ., Իմ կյանքի գլխավոր դեպքերը: Երկեր, հ. 3, Երևան, 1940,
էջ 85-86, 111:
193 Տե՛ս Ս. Դարոնյան, Միքայել Նալբանդյան, էջ 442:
194 Ս. Սարինյան, Հայկական ռոմանտիզմ, Երևան, 1966, էջ 321-324:
191
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կոլում» հեգնում էր, որ «հայրենիքի փրկիչ» իշխան Միխայիլ Նիկոլաևիչ
Ռոմանովը «կանխեց Ռուսաստանի գլխին կախված սոսկալի աղետը։ Նա
հայտնաբերեց երկու-երեք գիմնազիստների, որոնք կազմել էին «Երիտասարդ Վրաստանի և Երիտասարդ Հայաստանի» գաղտնի ընկերությունը» 195: «Երիտասարդ Հայաստան» գաղտնի ընկերության խնդրին արձագանքեց նաև Ստ. Նազարյանցը: Նա Մ. Նալբանդյանին գրում է. «Արդարև՝
ցավալի է, որ մի Կատկովի պես վետոմոստագիր պիտի յուր կարող ազդեցութեամբ աղավաղի հասարակաց կարծիքը, տալով ժողովրդին չգիտես որ տեսակ անճոռնի կարծիքներ եւ հայացք» 196:
Մ. Նալբանդյանի ազատ որմնադիր լինելը անուղղակիորեն վկայում
են նաև նրա մահվան կապակցությամբ հայ պարբերականների և մասոնների արձագանքները: 1866թ. ապրիլին Մ. Նալբանդյանի մահն առաջինն
իր ընթերցողներին հայտնեց «Մեղու Հայաստանի» թերթը, որի խմբագիր
Պետրոս Սիմեոնյանը (1830-1911) նրա հետ ծանոթ էր 1860թ. Թիֆլիսում
եղած օրերից և նամակագրական կապ ուներ 197: «Մեղու Հայաստանին»,
«սրտի ցավոք» հայտնելով «ծաղիկ հասակում» Մ. Նալբանդյանի մահը,
գրում է. «այս լուրը ամեն զգացող և բարեմիտ հայի սիրտը պետք է խորը
խոցոտե»: Թերթը կասկած չուներ, որ «ամէն ճշմարիտ և բարեզգաց հայ,
մեզ հետ միասին, կցանկանա նորա հոգուն հավիտենական հանգիստ» 198:
Մ. Նալբանդյանի մահը ցավով հայտնում է նաև «Վաճառական» թերթը.
«ցաւալի է մեզ էսպես տխուր համբաւ տալը, որովհետև շատ քիչ են մեզանում առհասարակ նրա պէս երիտասարդներ, որոնք իրանց գրչով շուռ ու
մուռ լինեն տված հայութենին վերաբերած հարկաւոր խնդիրները» 199: Այս
լուրը նույնությամբ, առանց որևէ վերաբերմունք դրսևորելու, արտատպում է «Արշալույս արարատյանի» 200 մասոն խմբագիր Ղուկաս Պալդազարյանը 201:
Պոլսահայերը Միքայել Նալբանդյանի մահվան լուրը ստացել են
«Հայկական աշխարհ» ամսագրից, որը 1866թ. մայիսին գրում է. «Մի մարդ
«Колокол», 1865, 25 мая, N 197.
Ստ. Նազարյանց, Նամականի, էջ 274-275:
197 Մելիքսեդ-Բեկ Լ.Մ., Հայ գրողները և Հայաստանը, Երևան, 1964, էջ 102-107։
198 «Մեղու Հայաստանի», 1866, 16 ապրիլի, թիվ 14, էջ 107:
199 «Վաճառական», Թիֆլիս, 1866, ապրիլ, թիվ 7:
200 Տե՛ս «Արշալույս արարատյան», 1866, 23 հուլիս, թիվ 784:
201 Ղ. Պալտազարյանը «Տիգրան» թիվ 1014 օթյակի անդամ էր: Տե՛ս «Հայրենիք»,
1955, փետրվար, թիվ 2, էջ 82, Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 161, Jamgocyan O., նշվ.
աշխ., էջ 69, 72:
195
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պակսեցաւ Հայկական աշխարհից… Կարճ եղաւ Նալբանդյանցի օրը,
բայց անխորհուրդ չէր դա հասկացող հայերի համար» 202: Մ. Նալբանդյանի մահվանն այլ կերպ արձագանքեց «Երևակի» խմբագիր Հ. Չամուռճյան
Տերոյենցը, ով Մ. Նալբանդյանի հետ բազմաթիվ հարցերի շուրջ գաղափարական լուրջ տարաձայնություններ ուներ: «Հայկական աշխարհի»
նման ազդարարելով, որ «մի մարդ պակսեցաւ» հայոց աշխարհից, նա
միաժամանակ ավելացնում է՝ «մոլորեալ մը իր պատիժը գտավ» 203:
Մ. Նալբանդյանի մահվան մասին «Հայկական աշխարհի» «գուժալի
լուրը» և «Երևակի» դամբանական մաղթանքն առաջ բերեցին մասոն
Մ. Մամուրյանի զայրույթը: Նա «Ծաղիկ» հանդեսում դատապարտում է
«Հայկական աշխարհի» անտարբեր լրատվությունը, իսկ Հ. Չամուռճյան
Տերոյենցի վարքագծի մասին գրում. «Երևակը անոր դիակին առջև կը
խնդայ… ի՜նչ անտարբերութիւն… ի՜նչ սառնութիւն… ի՜նչ դժոխային
ժպիտ» 204: Մ. Մամուրյանը Մ. Նալբանդյանին համարում է «Հայաստանի
տխուր հորիզոնի վրայ փայլող աստղ», ով չի պատկանում այն մարդկանց
դասին, ովքեր «կենաց ստորին աստիճանին վրայ կը սողան եւ, ինչպես որ
եկան, այնպէս կը դառնան ի հող, առանց ապրելու բարոյապէս եւ
մտապէս» 205: Մ. Մամուրյանն այնուհետև մասոնական գաղափարախոսությամբ հստակ ակնարկում է Մ. Նալբանդյանի մասոն լինելը: Նա
գրում է. «Նալբանդեանցի հանճարը բոլոր ազգը կը գրկէր, վասնզի այս
կամ այն փոքր խմբակի մարդ չէր, այլ ընդհանրութեան, վասնզի ընդհանրութեան համար էր անոր պահանջած ազատութիւնը» 206: Մ. Մամուրյանը
սրանով ցանկանում է ցույց տալ, որ Մ. Նալբանդյանն անհամեմատ ավելի մեծ է, քան ցանկացած «փոքր խմբակի» անդամը: Ասել է թե՝ նա սոսկ
գաղտնի ընկերության անդամ չէր, այլ մասոնական օթյակի: Նրա կարծիքով՝ Մ. Նալբանդյանը՝ որպես մասոն, պատկանում է մարդկությանը, ում
պահանջած ազատությունը համայն մարդկության համար է: Եթե Մ. Նալբանդյանի մահվան պատճառը նրա «թշնամիներուն լարած դարաններն
են», ապա դրա պատասխանատվությունը կրում է Ռուսաստանը: Ռուսաց կառավարությունը Մ. Նալբանդյանի դատապարտությամբ «բոլոր
ազգը ի խոր խոցած եւ հայ երիտասարդութեան սրտին մէջ ատելութեան

«Հայկական աշխարհ», Թիֆլիս, 1866, մայիս, թիվ 1-2:
«Երևակ», 1866, մայիս։
204 Նույն տեղում։
205 «Ծաղիկ», 1866, 15 հուլիսի, թիվ 124, էջ 489:
206 Նույն տեղում, էջ 490:
202
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եւ վրեժխնդրութեան անշրջելի կայծ մը ձգած է» 207: Հետևաբար, եզրակացնում է Մ. Մամուրյանը, Մ. Նալբանդյանը մեռած չէ, ու նրա ձայնը լսելի է
ազատության կոչով: Իր միտքը նա հիմնավորում է Մ. Նալբանդյանի
«Ազատություն» բանաստեղծության վերջին քառատողը ներկայացնելով,
որը համարում է «վսեմ եւ սպառնալից գոչում»։ Դա Մ. Նալբանդյանի
կյանքի ու մահվան խորհուրդն է, հետևաբար նրա «մահարձանին վրայ
պետք է արձանագրել, ինչպէս որ դրոշմված է ամէն ազատասէր եղբօր
հոգու մէջ… իբրև նուիրական կտակ…» 208: Այս միտքն արտահայտելով՝
Մ. Մամուրյանը մեկ անգամ ևս ակնարկում է Մ. Նալբանդյանի մասոն լինելը, քանի որ մասոններն իրենց համարում են ազատասեր և միմյանց
անվանում են եղբայր 209: Մ. Մամուրյանի արձագանքը Մ. Նալբանդյանի
մահվան կապակցությամբ, անշուշտ, մասոնական համերաշխության
դրսևորում է, որ միակը չէ: Մեզ չեն հասել «Տիգրան» օթյակի արձանագրությունները, որոնք կարող էին բացահայտել զմյուռնահայ օթյակի վերաբերմունքը Մ. Նալբանդյանի մահվան վերաբերյալ: Այս տեսակետից
ուշագրավ է Կ. Պոլսի «Սեր» օթյակի անմիջական արձագանքը։ 1866թ.
հունիսի 5-ին «Սեր» օթյակի առաջին Գերհարգելի Վարպետ, Կ. Պոլսի և
Զմյուռնիայի մասոնների շրջանում «կարկառուն դէմք» 210 Սերովբե Ազնավուրի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ օթյակի նիստ: Դատելով նիստի
սևագիր արձանագրությունից, որը բազմաթիվ ջնջումներով և բացթողումներով է, այն ամբողջովին նվիրվել է Մ. Նալբանդյանի հիշատակին:
Եթե Մ. Նալբանդյանը մասոն չէր, ապա ինչո՞ւ է «Սեր» մասոնական
օթյակն անդրադարձել նրա մահվանը: Չէ՞ որ մասոնական օթյակներում
երբեք կամ շատ բացառիկ դեպքում է նիստ նվիրվում ոչ մասոնի: Մ. Նալբանդյանի դեպքում «Սեր» օթյակի ամբողջ նիստը նվիրվել է «օտարի»
կամ, մասոնների լեզվով ասած, ոչ ադեպտի 211:
«Երևակ», 1866, մայիս:
Նույն տեղում, էջ 491:
209 Տե՛ս Борзаковский Д., Франк-масонство и тайныя общество древняго и
нового мира, М., 1900, с. 4, 25, Курбатов В. И., Тайное общество масонов, М., 2007,
с. 58.
210 «Հայրենիք», 1955, փետրվար, թիվ 2, էջ 79, Պէյլէրեան Ա., Ազատ որմնադրութեան մուտքը…, էջ 161:
211 Ադեպտ-լատիներեն adeptus հետևորդ, հասանող: Մասոնությունում ադեպտը օթյակում ձեռնադրվածն է, եղբայրը: Տե՛ս Уайт А. Э., Новая энциклопедия
масонства, Пер. с англ., Санкт-Петербург-Москва-Краснодар, 2003, с. 13, Соловьев
О. Ф., Масонство. Словарь-справочник, М., 2001, с. 208.
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Նիստը բացել է Ս. Ազնավուրը, այնուհետև Մ. Նալբանդյանին նվիրված «Ազատասեր դեմքեր» չափազանց հետաքրքիր և հուզիչ ելույթով
հանդես է եկել «ժամանակի ամենակրթուած եւ տաղանդաւոր հրապարակագիր» 212 Մատթեոս Մամուրյանը: Նրա ելույթը Ռ. Բերբերյանն անվանում է զեկուցում 213, իսկ Յ. Ճ. Սիրունին՝ ճառ 214: Մ. Մամուրյանի ելույթ
ունենալն ինքնին հետաքրքիր փաստ է մասոնության պատմությունում,
քանի որ նա Զմյուռնիայի «Տիգրան» թիվ 1014 օթյակի 215 անդամ էր 216 և ոչ
թե «Սեր» օթյակի: Ինչո՞ւ է Մ. Մամուրյանը ելույթ ունեցել, ոչ թե եվրոպական փայլուն կրթություն ստացած, լուսավորության ու հասարակական
առաջընթացի ջատագով Ս. Ազնավուրը: Չէ՞ որ նա, ի տարբերություն Մ.
Մամուրյանի, բարձրապատիվ մասոն էր և «Սեր» օթյակի ղեկավարը: Ռ.
Բերբերյանը և Յ. Սիրունին այս հարցին ուշադրություն չեն դարձնում:
Կարծում ենք՝ դա պայմանավորված է ոչ թե նրանով, որ «տաղանդավոր
գրագետ» Մ. Մամուրյանը կարող էր ավելի լավ ելույթ ունենալ, քան Ս.
Ազնավուրը: «Սեր» օթյակի մասոնները հավանաբար հաշվի էին առել այն
հանգամանքը, որ Ս. Ազնավուրը Մ. Նալբանդյանի հետ ծանոթ չէր և նրա
հեղափոխական գաղափարները չէր կիսում, մինչդեռ Մ. Մամուրյանն ու
Մ. Նալբանդյանը գաղափարակիցներ էին: Մ. Մամուրյանի խոսքը՝ որոշ
փոփոխություններով, Մ. Մ. ստորագրությամբ, 1866թ. հուլիսի 15-ին
«Ծաղիկ» հանդեսում 217 տպագրել է «չափէ դուրս ազատախոհ, չափէ
դուրս պայքարող հոգի ունեցող» 218 խմբագիր Գրիգոր Չիլինկիրյանը։
Մ. Մամուրյանի զեկույցը մասոնական գաղափարախոսությամբ շաղախված բավական հուզիչ, միաժամանակ տրամաբանված և վերլուծական խոսք է: Նրանում ազատախոհ Մ. Մամուրյանը մասոնական դատողությամբ նշում է, որ «մարդու ամենամեծ շնորհն է – մտքի ազատութեան
պահանջը»: Այնուհետև անդրադառնալով Մ. Նալբանդյանին՝ ասում է.
«Հայրենիք», 1937, ապրիլ, թիվ 6, էջ 130:
Նույն տեղում:
214 Սիրունի Յ. Ճ., Պոլիս և իր դերը, հ. 3, էջ 188:
215 «Տիգրան» թիվ 1014 օթյակը հիմնվել է 1864թ. ապրիլի 27-ին: Օթյակը գործել
է 30 տարի և վերջնականապես փակվել 1894թ. հունիսի 6-ին: Տե՛ս «Կեանք եւ
Արուեստ», Փարիզ, Ե տարի, 1935, էջ 73-74, «Հայրենիք», 1955, փետրվար, թիվ 2, էջ
81-84, Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 161-162, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 67-75:
216 «Հայրենիք», 1937, մարտ, թիվ 5, էջ 83, Նույն տեղում, 1955, փետրվար, թիվ 2,
էջ 82, Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 161, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 68:
217 Տե´ս «Ծաղիկ», 1866, 15 հուլիսի, թիվ 124, էջ 489-491:
218 «Հայրենիք», 1937, մայիս, թիվ 7, էջ 132։
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«Մարդ մը որ ազատ ոգու քարոզիչ է եղած մեր հոգուն մոտ է եւ մեր
ուսուցիչը պետք է ըլլայ: Այդպէս է ռուսահայ մեզի ծանոթ երիտասարդ
գրագէտ Մ. Նալբանդեանցը» 219: Սա շատ հետաքրքիր միտք է, որ անուղղակիորեն խոսում է Մ. Նալբանդյանի մասոն լինելու մասին: Գաղափարական առումով ազատախոհ մարդը, առավել ևս քաղաքական գործիչը,
կարող է ընկալվել որպես «ազատ ոգու քարոզիչ» յուրաքանչյուր մարդու,
այդ թվում՝ մասոնի համար: Բայց մասոնական գաղափարախոսությամբ
այդ ազատախոհ մարդը և ոչ մասոնը չի կարող համարվել մասոնների
ուսուցիչ: Մինչդեռ Մ. Մամուրյանը Մ. Նալբանդյանին անվանում է «մեր
ուսուցիչ», ասել է թե՝ մասոնության ուսուցիչն ընդհանրապես և օթյակում
ներկա մասոնների ուսուցիչը՝ մասնավորապես: Նման գնահատական ոչ
մասոնին տալ հնարավոր չէ: Նա «անդադար ազատություն» պահանջող
Մ. Նալբանդյանին մասոնական դիմելաձևով անվանում է «ազատասեր
եղբայր», ով մահկանացուն կնքել է «սկզբունքի համար»: Մ. Մամուրյանն
այնուհետև ընդգծում է. «այս տեսակ նահատակութեան արդիւնքն է եւ
պիտի ըլլայ, միշտ մարդկային ազգի յառաջադիմութիւնը» 220: Սա մասոնական գաղափար է, քանի որ ազատ որմնադիրների գործունեության
նպատակը ինքնակատարելագործման ճանապարհով աշխարհի և անհատի վերափոխումն է, մարդկային առաջադիմություն և հասարակական առաջընթաց ապահովելը 221:
Մ. Մամուրյանի արտահայտած այս մտքերը չեն վկայում սոսկ այն
մասին, որ նա՝ որպես մասոն, հանդես է գալիս մասոնական դատողություններով ողողված ելույթով: Նրա խոսքը «Սեր» օթյակում և «Ծաղիկ»ում տպագրված հոդվածը, իրոք, մասոնական բնույթ ունեն: Մ. Մամուրյանի ելույթը մասոնության մասին ընդհանրական խոսք չէ, այլ կոնկրետ
նվիրված է Մ. Նալբանդյանի հիշատակին: Եթե Մ. Նալբանդյանը մասոն
չէր, ապա Մ. Մամուրյանի խոսքը պետք է բոլորովին այլ բովանդակություն ունենար: Մինչդեռ նա Մ. Նալբանդյանին բնութագրող և նրա գործն
ու հիշատակը հավերժացնող մասոնական դատողություններ է անում:
Մ. Մամուրյանն այնուհետև ասում է. «Այս ազգային ազատասէր մեծն
դեմքը ինչպես կենդանության ատեն, նոյնպէս մահուանէն ետեւ պիտի
մնայ կենդանի ու գործէ ազգին մէջ, քանի շղթան ու սուրը չեն կըրնար
կաշկանդել եւ սպաննել այն լուսատու գաղափարները, որոնց հռետոր

«Ծաղիկ», 1866, 15 հուլիսի, թիվ 124, էջ 489:
Նույն տեղում:
221 Տե՛ս Спаров В., Полная история масонства в одной книге, М., 2010, с. 258.
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կանգնեցաւ նա» 222: Մ. Մամուրյանը ոչ միայն արժևորում է Մ. Նալբանդյանի կյանքն ու գործը՝ համարելով այն անմահ, այլև հերթական անգամ
քողարկած դատողությամբ, բայց մասոններին միանգամայն հասկանալի
լեզվով գնահատում է նրան՝ որպես ազատ որմնադրի: Նա խոսքի մեջ օգտագործում է մասոնական շղթա և սուր խորհրդանիշերը 223 և ընդգծում է,
որ Մ. Նալբանդյանը «լուսատու գաղափարների հռետոր է»: Սրանով
Մ. Մամուրյանը դարձյալ հաստատում է Մ. Նալբանդյանի մասոն լինելը:
Բանն այն է, որ մասոնությունում ազատ որմնադիր համարվում է այն
մարդը, ով լուսավորյալ է և լույս է ստացել օթյակում մասոն ձեռնադրվելու ժամանակ: Լույսն այս իմաստով ձեռնադրման պարտադիր պայման է,
լույս չստացած մարդկանց մասոնները համարում են խավարամիտ 224:
Մ. Նալբանդյանին անվանելով լուսատու գաղափարների հռետոր՝ Մ. Մամուրյանը բացահայտում է նրա լույս տվող և լուսավոր գաղափարների
(ասել է թե՝ մասոնական) քարոզիչ լինելը: Իրականում Մ. Նալբանդյանը
սոսկ լուսավորության գաղափարակիր չէր: Նա գտնում էր, որ լուսավորության մասին խոսակցությունն առանց իրական ազատության
«կորստաբեր իմաստականություն է», ուստի բացականչում էր. «Կեցցե
Ազատություն» 225:
Դիմելով օթյակում ներկա մասոններին՝ Մ. Մամուրյանն ասում է.
«Եղբայրք, Նալբանդեանցը հաւատքի մը համար, ես ասի՝ ճշմարտութեան
և ազատութեան հաւատքին համար զոհ ընկավ» 226: Մասոնական գաղափարախոսությունից բխող հերթական այս միտքն արտաբերելով՝ Մ. Մամուրյանը կրկին ակնարկում է, որ իր խոսքը նվիրված է մասոնի: Նա շեշտում է, որ Մ. Նալբանդյանը ոչ թե իր մահկանացուն է կնքել, այլ ճշմար«Ծաղիկ», 1866, 15 հուլիսի, 124, էջ 190:
Մասոնությունում շղթան խորհրդանշում է միասնություն: Յոթ օղակից
բաղկացած շղթայի պատկերը հանդիսանում է մասոնական տաճարի զարդը:
Սուրը խորհրդանշում է արևի լույս, որը պետք է լուսավորի յուրաքանչյուր մասոնի սիրտը: Այն միաժամանակ մտավոր և բարոյական ուժի ու հզորության
խորհրդանիշ է: Սուրը և մուրճը միասին համարվում են օթյակի Գերհարգելի
վարպետի իշխանության խորհրդանիշը: Սուրն օգտագործվում է օթյակում մասոնական հերթական աստիճան շնորհելու արարողության ժամանակ և դրվում է
ձեռնադրվողի ուսին, իսկ ձեռնադրության ընթացքում հնչում է համապատասխան արարողակարգային ճառ: Տե՛ս Карпачев С. П., Масоны. Словарь, с. 265-266,
456, Курбатов В. И., Тайное общество масонов, с. 68.
224 Տե՛ս Карпачев С. П., Указ. соч., стр. 389.
225 Նալբանդյան Մ., ԵԼԺ, հատոր 1, էջ 441:
226 «Հայրենիք», 1937, ապրիլ, թիվ 6, էջ 132:
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տության և ազատության համար պայքարում զոհ դարձել: Մ. Մամուրյանի ելույթի եզրափակիչ միտքն առհասարակ վկայում է, որ նրա խոսքը
բացառապես մասոնի մասին է: Նա ասում է. «Եղբայրք, ճշմարիտ մասոնը
Ազատ Ոգու տեր է եւ ազատորէն ան ճշմարտութիւն կը փնտռէ» 227:
Սա մասոնության մասին արված վերացական դատողություն չէ, այլ
կոնկրետ խոսք՝ ուղղված մի մարդու հիշատակին, որին տվյալ պահին
հարգում էր Կ. Պոլսի հայկական «Սեր» օթյակը: Մ. Մամուրյանի՝ մասոնական գաղափարախոսությամբ առլեցուն հռետորական փայլուն ելույթից հետո «Սեր» օթյակի Գերհարգելի Վարպետ Ս. Ազնավուրը խոր լռության մեջ առաջարկեց հարգել Մ. Նալբանդյանի հիշատակը և ավելացրեց
ըստ արարողական ծեսի երեք անգամ՝ «ողբանք, ողբանք, ողբանք»:
Այնուհետև նա իր խոսքը եզրափակեց. «Եղբայրք, մասոններու մահը եւ
կեանքը զիրար կը յաջորդեն, մենք ալ իբրեւ բարի մասոններ լծուինք մեր
աշխատանքին եւ շարունակենք լոյսի ճամբով ընթանալ, փնտռել
զճշմարտութիւն ու Մարդկային Տաճարը կառուցանել» 228:
19-րդ դարի «հայ որմնադրութեան մէջ եզական դեմք» 229 Ս. Ազնավուրն իր խոսքով նույնպես հաստատում է Մ. Նալբանդյանի մասոն լինելը: Նա խոսում է մասոնի մահվան և կյանքի մասին: Եթե Մ. Նալբանդյանը
մասոն չէր, ապա մասոնական գաղափարների անաղարտության ջատագով Ս. Ազնավուրը 230՝ որպես բարձրապատիվ մասոն և օթյակի վարպետ,
Մ. Նալբանդյանի հիշատակին նվիրված նիստը վարելիս չպետք է օգտագործեր «մասոնի մահը» արտահայտությունը: Ոչ մասոնի մասին օթյակի
վարպետ Ս. Ազնավուրն իրեն այդպիսի արտահայտություն պարզապես
թույլ չէր տա: Մինչդեռ Գերհարգելի Վարպետ Ս. Ազնավուրը ոչ միայն
«Սեր» օթյակում հարգանքի տուրք է մատուցել Մ. Նալբանդյանի հիշատակին, այլև օթյակի անդամներով հաջորդ տարի նշել նրա մահվան տարելիցը:
«Հայրենիք», 1937, ապրիլ, թիվ 6, էջ 132:
Նույն տեղում:
229 «Հայրենիք», 1954, հոկտեմբեր, թիվ 10, էջ 93:
230 1867թ. Ս. Ազնավուրը մասոնական գաղափարներն անաղարտ պահելու
հարցում տարաձայնություններ ունեցավ Կ. Պոլսում մասոնական գործունեություն իրականացնող «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք» օթյակի Գերագույն խորհրդի անդամ Լուի Ամիաբլի հետ: «Մեծ Արևելքի» ղեկավարությունը Ս. Ազնավուրի դիմումն այդ կապակցությամբ անտեսեց, որի պատճառով նա տարեվերջին, որպես
բողոքի նշան, հրաժարվեց «Սեր» օթյակի Վարպետի պարտականություններից:
Տե՛ս Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 167-168:
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1867թ. փետրվարի 28-ին Կ. Պոլսի «Նաում» թատրոնը բեմադրել է
«Արևելյան թատրոնի» դերասան, դրամատուրգ, «Սեր» օթյակի անդամ
Ռոմանոս Սետեֆճյանի 231 «Վարդան Մամիկոնյան, փրկիչ հայրենյաց»
ողբերգությունը: Ներկայացումն այնպիսի մեծ խանդավառություն է առաջ
բերել երիտասարդության շրջանում, որ հասարակության պահանջով
երկրորդ անգամ ներկայացվել է «ավելի փառավոր կերպիվ՝ ի յիշատակ
պ. Մ. Նալբանդեանցի» 232: Ներկայացման սկզբում մասոն Ռ. Սետեֆճյանը
հանդես է եկել Մ. Նալբանդյանի մահվան տարելիցին նվիրված «գեղեցիկ
բանախոսությամբ», որն ամենայն հավանականությամբ գրել է Հ. Սվաճյանը: Նա ըստ երևույթին քաղաքական նկատառումներով նախընտրել է
բեմ չբարձրանալ, որպեսզի չվնասի «Մեղուին» 233 և թերթի շուրջը համախմբված «նալբանդյանացեղ» մարդկանց 234: Հավանաբար այդ է պատճառը, որ մասոն Կ. Յութուճյանի «Մասիսը», տեղեկացնելով պիեսը երկրորդ
անգամ բեմադրվելու մասին, այն հայտարարում է ոչ թե «Արևելյան թատրոնի» ներկայացում, այլ նորաստեղծ «Նաումի» թատրոնի, որի ղեկավարը մասոն Հակոբ Վարդովյանն էր 235: Ներկայացման մեջ զբաղված էին
բացառապես «Արևելյան թատրոնի» երիտասարդ ուժերը, որի դերասաններից Սրապիոն Հեքիմյանը, Ստեփան Էքշյանը, Վարդան Փափազյանը
նույնպես մասոն էին 236: Ներկայացման վերջում ապագա դերասանուհի,
տասնամյա Վերգինե Գարագաշյանը «Նալբանդեանցի հոգին ձևացնելով՝
անոր շիրմեն դուրս ելավ եւ ազատութեան վրայ անոր գրած տաղն երգեց,
ուր ազատասէր բանաստեղծը նուագած է» 237: Վ. Գարագաշյանն արտաՏե՛ս «Հայրենիք», 1937, մայիս, թիվ 7, էջ 130, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 102:
Տե՛ս «Մասիս», 1867, 18 մարտի, թիվ 788:
233 «Մեղուն» տպագրվել է անկանոն, տարբեր պարբերականությամբ: 1865թ.
հունիսի 23-ին «Մեղուն» հերթական անգամ փակվել էր: Տե՛ս «Մեղու» հանդեսի
մատենագիտություն, Ե., 2003, էջ 5-7:
234 Տե՛ս Ստեփանյան Գ., Ուրվագիծ արևմտահայ թատրոնի, հատոր առաջին,
էջ 302:
235 Հակոբ Վարդովյանը (1840-1898) Կ. Պոլսում 1861թ. նոյեմբերի 9-ին հիմնված
անգլիախոս «Բուլվեր» թիվ 891 մասոնական օթյակի անդամ էր: Տե՛ս Պէյլէրեան
Ա., նշվ. աշխ., էջ 154, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 62, «Կեանք եւ Արուեստ», 1935,
Փարիզ, Տարեգիրք ե տարու, էջ 79:
236 Սրապիոն Հեքիմյանը (1832-1892) Կ. Պոլսի անգլիախոս «Արևելյան» թիվ 687
օթյակի անդամ էր, իսկ Ստեփան Էքշյանը (1834-1901)՝ Զմյուռնիայի «Տիգրան» թիվ
1014 օթյակի: Վարդան Փափազյանն անդամագրվել էր «Սեր» օթյակին: Պէյլէրեան
Ա., նշվ. աշխ., էջ 152, 161, 166, 178, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 69-71:
237 «Մասիս», 1867, 18 մարտի, թիվ 788:
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սանել է Մ. Նալբանդյանի «Ազատություն» բանաստեղծությունը, որն այդ
օրերին մեծ պահանջարկ ուներ երիտասարդության շրջանում: Բանաստեղծի «հորինած գողտրիկ երգը» ձեռքից ձեռք արտագրում էին նրա լուսանկարի վրա և բաժանում 238: Ապրիլին Մ. Նալբանդյանի հիշատակին
նվիրված ներկայացման կազմակերպիչները տպագրեցին նրա լուսանկարն ու բանաստեղծությունը, որը վաճառվում էր 239: «Սեր» օթյակի անդամները, հավատարիմ մնալով մասոնական բարեգործության ավանդույթին, Մ. Նալբանդյանի հիշատակին նվիրված ներկայացումից ստացված ամբողջ հասույթը «բաժանեցին կարօտեալ եղբայրներու մէջ» 240:
Մ. Նալբանդյանի մասոնական պատկանելության մասին թեպետ
անհերքելի փաստաթղթեր և անմիջական վկայություններ չկան, սակայն
վերը նշված բոլոր անուղղակի փաստերը հիմք են տալիս եզրակացնելու,
որ նա չափազանց մեծ հավանականությամբ ազատ որմնադիր էր: Կ. Պոլսում գաղտնի ընկերություն ստեղծելը, «Բարեգործական ընկերություն
հայոցին» անդամագրվելը, մեծ թվով հայ և օտարերկրացի բարձրաստիճան մասոնների հետ անմիջական կապերը և համատեղ գործունեությունը, մասոնական գաղտնագործությամբ ծածկագրեր և գաղտնագրեր կազմելը, դրանցով մի խումբ մասոնների հետ ակտիվ նամակագրություն
ունենալը, Լոնդոնի քարոզիչների և «Զեմլյա ի վոլյա» գաղտնի կազմակերպության հետ կապերը, «Սեր» օթյակում նրա հիշատակին նվիրված մասոնական արարողակարգով հատուկ նիստ անցկացնելը և մահվան տարելից նշելը հանգեցնում են այն հետևության, որ Մ. Նալբանդյանը նույնպես մասոն էր: Նրա շփումներն ու կապերը եղել են հիմնականում անգլիական, ֆրանսիական և իտալական օթյակների անդամների հետ: Ուստի մեծ հավանականությամբ նա այդ օթյակներից որևէ մեկի անդամ էր:
Մ. Նալբանդյանի գործունեությունից կարելի է եզրակացնել, որ նա մասոնությանն անդամագրվել է 1860 կամ 1861 թվականների նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Կ. Պոլսում եղած ժամանակ՝ Ս. Թագվորյանի կամ
Հ. Սվաճյանի ջանքերով: Չի բացառվում նաև Լոնդոնում հատկապես
1862թ. փետրվար-մարտ ամիսներին նրա մասոն դառնալը Մ. Բակունինի
միջոցով:

Ստեփանյան Գ., Մ. Նալբանդյանի «Ազատություն» բանաստեղծության
հարյուրամյա կյանքը: ՀՍՍՀ ԳԱԱ «Տեղեկագիր», 1954, թիվ 11, էջ 51-78:
239 «Մասիս», 1867, 30 մարտի, թիվ 789:
240 «Մասիս», 1867, 18 մարտի, թիվ 788:
238
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К вопросу о масонстве Микаэла Налбандяна
Феликс Мовсисян
Резюме

Ключевые слова: Константинополь, Смирна, Лондон, масон, ложа,
тайное общество, свобода, С. Тагворян, А. Свачян, А. Герцен, М. Бакунин
О принадлежности к масонству Микаэла Налбандяна неопровержимые документы и непосредственные свидетельства до нас не дошли.
Однако некоторые косвенные факты дают основу предположить, что, по
всей вероятности, он был вольным каменщиком. В частности, он состоял в
константинопольском «Благотворительном обществе армянском», большая
часть основателей и членов которого были масонами. Непосредственное
общение и совместное сотрудничество Микаэла Налбандяна с армянскими
и иностранными высокопоставленными масонами, составление шифров и
тайнописи для масонской секретной деятельности и активная переписка с
их помощью с группой масонов, связи с пропагандистами из Лондона и
тайной организацией «Земля и воля», выражение масонских идей в некоторых произведениях, проведение в ложе «Сер» специального заседания по
масонскому обряду, посвященному его памяти, и почитание годовщины
его смерти позволяют заключить, что он также был масоном. Контакты и
связи М. Налбандяна были, в основном, с представителями английских,
французских и итальянских лож. Следовательно, по всей вероятности, он
тоже был представителем одной из этих лож. Исследуя деятельность
М. Налбандяна, можно сделать вывод, что он вступил в масонскую организацию в ноябре-декабре 1860 или 1861 гг. во время пребывания в Константинополе, благодаря усилиям С. Тагворяна или А. Свачяна. Не
исключается, что он стал масоном в феврале-марте 1862 года в Лондоне
при участии М. Бакунина.
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On the Question of Michael Nalbandyan’s Masonry
Feliks Movsisyan
Summary

Key words: Constantinople, Smyrna, London, Mason, Lodge, secret
company, freedom, S. Tagvoryan, H. Svachyan, A. Herzen, M. Bakunin
We haven’t got any documents and direct evidence of Michael
Nalbandyan’s being a Mason so far. However, several indirect facts give reasons
to conclude that he was most likely a Freemason. He joined the
Constantinople’s “Armenian Charity Company” in particular, in which most of
the founders and members were Masons. M. Nalbandyan’s direct contacts and
joint activities with high–rank Armenian and foreign Masons, and as making
Masonic secrecy codes and ciphers and having active correspondence with a
group of Masons with them, his close relations with the preachers of London
and “Zemlia and Volia” secret organization, expressing Masonic ideas in some of
his works, holding a special session with Masonic rituals in his memory, as well
as commemorating the great thinker's death anniversary in the “Ser” Lodge,
make us to conclude that he was also a Mason. M. Nalbandyan’s relations were
mainly with the members of English, French and Italian Lodges. Therefore, he
was most probably a member of one of those Lodges.
M. Nalbandyan’s activities make us consider that he joined Masonry with
the efforts of S.Tagvoryan or H. Svachyan, in November – December, 1860 or
1861, when he was in Constantinople. It is not also excluded that he became a
Mason through M. Bakunin’s efforts in February-March, 1862, in London.
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ՀԵՌԱՎՈՐ ԱՆՑՅԱԼԻ ԿՈՐՈՒՍՅԱԼ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐ

ՈՒՐԱՐՏՈՒԻ ԹԱԳԱՎՈՐ ՌՈՒՍԱ HAY ԿԱՄ ԱՐՄԵՆԻ ՈՐԴԻ
Ալբերտ Մուշեղյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ Արամ, Արամու, Վանյան թագավորներ,
Ուրարտու, Ռուսա Էրիմենայի որդի, արմենի որդի, հայորդի, Ռուսայի
առեղծվածը, Լեհման-Հաուպտ, Միրյո Սալվինի, Մուծածիր, Ուրզանա
քրմապետ, Սարգոն II, Ասարհադդոն, արևի աստված Շամաշ, Ադոնց
Հայկյան տոհմի 6-րդ նահապետ Արամը, որին Մովսես Խորենացին
ներկայացնում է որպես Ասորեստանի առասպելական թագավոր Նինոսի
ավագ ժամանակակից 1, ճշտիվ համապատասխանում է մ.թ.ա. IX դարի
առաջին կեսի ասսուրական արձանագրություններում հիշատակված
Ուրարտուի թագավոր Արամու կամ Արամե ցեղապետին, որը իշխել է
Հայկական լեռնաշխարհում ըստ Հայ ժողովրդի պատմության՝ 888-845
թվերին, իսկ ըստ Ն. Ադոնցի՝ 880-ից համարյա մինչև 843-840 թթ. 2:
Նրան հաջորդեց Ուրարտուի Վանյան հարստության հիմնադիր
Սարդուրի I-ը (կամ Սեդուրի) (845-825) 3, որի տոհմի 11 գահակալները՝
որպես Վանյան թագավորներ, իշխեցին հորից որդի մինչև մ.թ.ա. 590
(կամ 585) թվականը՝ Իշպուինի (825-810), Մենուա (810-786), Արգիշտի I
(786-764), Սարդուրի II (764-735), Ռուսա I (735-713), Արգիշտի II (713685) 4, Ռուսա II (685-645), Սարդուրի III (645-635), որին Աշշուրի թագավոր Ասուրբանիպալը իր տարեգրության մեջ անվանում է Իշտարդուրի:
Ասուրբանիպալը թագավորել է 668-633 թվերին, այսինքն՝ ժամանակակից
Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Տփղիս, 1913, Գիրք Ա, գլուխ ԺԳ,
էջ 43. «Այս Արամ, սակաւուք ամօք յառաջ քան զտիրելն Նինոսի Ասորեստանեայց
և Նինուէի, նեղեալ յազգացն որ շուրջ զիւրեաւ՝ ժողովէ զբազմութիւն ընտանի
արանց քաջաց և աղեղնաւորաց, և որք ի տէգ նիզակի կամակարողք, նորատիք և
հարուստք յոյժ և յաջողաձեռնութիւն իսկ, և երեսաւորք ի սիրտ և ի պատրաստութիւն պատերազմի, իբր թէ բիւրս հինգ»:
2 Ն. Ադոնց, Հայաստանի պատմություն, Երևան, 1972, էջ 186, 195:
3 Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. 1, Երևան, 1971, էջ 288:
4 Ն. Ադոնցը Արգիշտի II-ին տալիս է գահակալության 33 տարի՝ 713-680 թթ.
(էջ 195)։
1
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էր Ռուսա II-ին և նրա որդուն 5: Այստեղ Ուրարտուի գահակալների
շարքը կարծես ընդհատվում է 6:
1892 և 1894 թվերին, երբ ասսուրագիտության հայտնի տարեգրքի 7-րդ
և 9-րդ համարներում 7 հրապարակվեցին գերմանացի նշանավոր հետազոտող, ուրարտական արձանագրություններ հայտնաբերող և վերծանող
Լեհման-Հաուպտի Թոփրակ-Կալեում (Վան քաղաքի հյուսիսարևելյան
ծայրամաս) գտած ութ բրոնզե վահանների ու քանդակների և դրանց բեկորների լուսանկարներն ու արձանագրությունները, գիտական շրջանակներին հայտնի դարձավ Վանյան մի նոր թագավոր՝ Rusa Erimenahini
(Էրիմենայի որդի):
XIX դարի վերջին ֆրանսիացի ասսուրագետ Թյուրո-Դանժենը և գերմանացի ուրարտագետ Լեհման-Հաուպտը Էրիմենայի որդի Ռուսային
համարում էին Ռուսա I և զետեղում Սարդուրի II-ից հետո, որով փաստորեն Էրիմենայի որդին նույնացվում էր Սարդուրի II-ի որդի Ռուսայի հետ:
Այս կարծիքը միանգամայն անհիմն է: Մուծածիրի Ուրզանա քրմապետը
Սարգոն II-ին ժամանակակից Ռուսա I-ին 735 թվին հաստատում է
«նախկին թագավորների հայրենական գահին» (КУКН №387 տող 11):
Հասկանալի է, որ Ուրարտուի գահը հենց Ռուսա I-ի նախնիների գահն
էր, ոչ թե Ռուսա III-ի, որի հայր Էրիմենայի թագավոր լինելու առեղծվածը
մինչև հիմա լուծված չէ:
Ռուսա I-ը, Ուրզանա քրմապետի օրհնությամբ գահ բարձրանալով,
նախորդ ուրարտացի թագավորների նման շատ ոսկե ընծաներ ու գանձեր էր մատակարարում ուրարտական Արդինի սրբավայրին, որ ասորեստանցիք անվանում էին Մուծածիր: Ինչպես տեղեկանում ենք արձանագրությունից, այս մտերմության և բարիքների փոխարեն Ուրզանան
Ռուսա I-ին հանձնում է իր մարտակառքերը, որոնց շնորհիվ Ռուսան արշավում է Ասորեստանի լեռները և կոտորած սարքում այնտեղ: Այս ամեН. В. Арутюнян. Корпус урартских клинообразных хадписей. Ереван, 2001, с.
489, также Биайнили, Ереван, 1970, с. 331.
6 Ավելի ուշ Կարմիր բլուրում հայտնաբերված բրոնզե վահանի արձանագրության և գլանաձև կնիքի դրոշմվածքի վրա հայտնաբերվել է Սարդուրի՝ Սարդուրիի որդի թագավորը, որի հիման վրա Սարդուրի III-ից հետո ավելացվել է Սարդուրի IV (620-ական թվեր). տե՛ս Н. Арутюнян. Биайнили, с. 331.
7 Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete. Leipzig-Berlin, VII, 1892, IX, 1894.
5
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նին տեղեկանալով՝ Ասորեստանի թագավոր Սարգոն II-ը (722-705 թթ.)
իր արձանագրության մեջ Ուրզանային անվանում է «չարագործ և ուխտազանց, որ դրժել է Աշշուրի աստվածներ՝ Շամաշին, Նեբոյին և Մարդուկին տված երդումը» 8, և 714 թվին արշավելով Մուծածիրի վրա՝ կողոպտում է Ուրզանայի տաճարի բոլոր գանձերն ու ոսկե սպասքները: Այդ
լսելով՝ Ռուսա I-ը ինքնասպան է լինում:
Ռուսա I-ի այս եղերական ճակատագիրն էր պատճառը, թե մի այլ
բան, հետագայում Լեհման-Հաուպտը հրաժարվեց Ռուսա III-ին նրա հետ
նույնացնելու գաղափարից և Էրիմենային ենթադրաբար հայտարարեց
Ուրարտուի թագավոր՝ հատկացնելով նրան 625-605 թթ., իսկ վերջինիս
որդի Ռուսային՝ 605-ից մինչև Ուրարտուի անկումը՝ 590 թ.:
Ավելի ուշ Ն. Ադոնցը Էրիմենայի գահակալման տարիների վերաբերյալ հանգեց այլ հետևության. «Նույնպես ստույգ չգիտենք, թե Ռուսա III-ի
հայր Էրիմենան թագավոր եղե՞լ է, թե ոչ: Ասորեստանցիները Մենուային
և վերջին Ռուսային չեն ճանաչում այն պարզ պատճառով, որ Մենուան
շատ հաջողակ հակառակորդ էր, և Ասորեստանի այնքան գոռոզ վեհապետներին ձեռնտու չէր հիշատակել նրա անունը (ես կավելացնեի նաև
նրա արիության գործերը – Ա. Մ.), իսկ Ռուսա III-ը իշխում էր այն դարաշրջանում, երբ Աշշուրի պետությունն արդեն ավերակների էր վերածված:
Մնացածի վերաբերյալ՝ երկու ցուցակները փոխադարձաբար միմյանց
հաստատում են» 9:
Պատահական չէ, որ Ռուսա III-ի անունով 10 որևէ փոքրիշատե նշաArmenien einst und jetzt, Reisen und Forschungen von C.F.Lehmann-Haupt,
Zweiter Band, Erste Hälfte, Berlin und Leipzig, 1926. Viertes Buch. In Nord-Assyrien, S.
310. Թարգմ. գերմաներենից՝ Ա. Մուշեղյան։
9 Ն. Ադոնց, էջ 183-184:
10 Վերջին տարիներս մի շարք նոր ուսումնասիրություններ են հրապարակվել
Rusa I, Rusa II, Rusa III (Erimenahini) թագավորների գահակալման շրջանի և
նրանց գործերի համեմատական քննության վերաբերյալ, ինչպես՝ M. Salvini. Le
due stele di Rusa Erimenahi dal Keșiș Göl - «Studi Micenei ed Egeo-Anatolici», № 48,
2006; նույնի՝ Argišti, Rusa, Erimena, Rusa und die Löwenschwänze: Eine urartäische
Palastgeschichte des VII Jh. v. Chr. - «Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern
Studies», vol. 2, 2007; նույնի՝ Rusa I. II. III. - «Reallexikon der Assyriologie und
Vorderasiatischer Archäologie», Bd. II, 5,6, 2007. S. Kroll. Rusa Erimena in
archäologischem Kontext - «Acta Iranica», № 51, Louvain 2012. M. Roaf. Could Rusa son
8
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նակալից դրվագ չի նշմարվել Ուրարտուի անկման շրջանի ասսուրական
արձանագրություններում: Նույնիսկ Բրիտանական թանգարանի ֆոնդապահ Գեդդի (Gadd) հրատարակած «Բաբելոնյան ժամանակագրության»
մեջ, որտեղ Բաբելոնի տիրակալ Նաբոպալասարը հայտնում է Իզալայի
լեռներից մինչև Ուրաշտու գավառի քաղաքը հասնելու մասին (նկատի
ունի մայրաքաղաք Տուշպայի գրավումը), Ուրարտուի որևէ գահակալի
անուն կամ գոյություն նա չի հիշատակում, չնայած որ Ուրարտուն համարվում էր Ասորեստանի դաշնակիցը: Բայց Ուրարտուի թագավորը չի
հիշատակվում նաև մեդա-բաբելական միացյալ ուժերի աջակիցների
թվում:
Եվ չնայած սրան, հաշվի առնելով Ռուսա Էրիմենախինի (Էրիմենայի
որդի) արքայի վերաբերյալ գոյություն ունեցող ութ ուրարտերեն քանդակազարդ արձանագրությունները, ուրարտագետները ստիպված եղան
այդ մեծարված Ռուսային զետեղել Ուրարտական արքայացանկի վերջնամասում՝ որպես Ուրարտուի անկման շրջանի 11-րդ գահակալի:
Ինչ վերաբերում է Էրիմենային, ապա, հակառակ Լեհման-Հաուպտի,
Ն. Ադոնցը Ռուսայի հայր Էրիմենային գահակալության ոչ մի տարի չի
հատկացնում. «Եթե մենք Էրիմենային առայժմ մի կողմ թողնենք, մինչև
որ ապացույց ստացվի այն մասին, թե նա իշխել է կամ, գուցե, նույնանում
է Սարդուրիի հետ, ապա պետք է Ռուսա Էրիմենախինիին ընդունենք
որպես Սարդուրիի հաջորդը»: Այստեղից Ադոնցը եզրակացնում է, թե
«Սարդուրին իշխել է 646-610 թթ., իսկ Ռուսան՝ 609 թվականից մինչև
Ուրարտուի կայսրության վերջը՝ 585 թվականի դեպքերի հորձանքում
նրա անհետանալը» 11:
Սակայն այն, որ պատմաբանի սուր աչքը չի հայտնաբերել Ուրարտուի վերջին թագավոր Ռուսա III-ի վերաբերյալ որևէ հետք ասսուրական արձանագրություններում, ըստ իս, միայն մեկ բացատրություն ունի,
և դա այն է, որ այս Ռուսան իրականում չի պատկանում Ուրարտուի
անկման շրջանին: Ութ բրոնզե վահանների բեկորները, ինչպես և ծունկի

of Erimena have been King of Urartu during Sargon’s eighth Campaign? – «Acta Iranica»,
№ 51, Louvain 2012 և այլն:
11 Ն. Ադոնց, էջ 195:
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բերած ցուլի 12 բրոնզե մի քանդակ, որոնց վրա հիշատակված է Rusa
Erimenahini անունը, խոսուն վկաներն են Ռուսա արքայի մարտնչող ու
անվեհեր կերպարի: Ադոնցի «Հայաստանի պատմություն»-ում «ծնկաչոք
ցուլ» թարգմանությունը ճիշտ չի արտահայտում բրոնզե քանդակի գաղափարը: Աստղային երկնակամարում Օրիոնի համաստեղությունը հակադրվում է Ցուլի համաստեղությանը, որոնց մեջ, ըստ հին ավանդության,
անձնավորված են հայ ժողովրդի նախնի Հայկ նահապետը և ասորեստանցիների թագավոր Բելը: Ռուսա արքան ինքն է Բելին, այսինքն՝ ցուլ
ծունկի բերողը, և ամենևին արդարացի չէ նրա տեղը որոնել Ուրարտուի
կործանման հորձանուտում: Նրա պատվո պատվանդանը Ուրարտուի
հզորության բարձունքին է, որը ինքն է կերտել՝ համաձայն արձանագրության խոսքի՝ առնացի և շինարար 13 (arniú šinili) գործերով:
2002 թվին իտալացի ուրարտագետ Միրիո Սալվինին Վանից արևելք
գտնվող հին հայկական Էրմանց կամ Էրմանիս գյուղի մոտ անակնկալ
հայտնաբերեց Ռուսա Էրիմենախինի արքայի մի նոր ընդարձակ արձանագրություն, որը, ի տարբերություն նախկինում գոյություն ունեցած
տրաֆարետային մակագրություն հիշեցնող բրոնզե վահանների և այլ
քանդակազարդ բեկորների, պարունակում է 64 տող՝ սեպագիր քարակոթողի երկու հակադիր երեսին, չհաշված վերջին երեք տողերը, որոնք թեև
համարակալված են, բայց առանց տեքստի 14: Դրանից չորս տարի անց
հայտնաբերվեց նաև նույն արձանագրության ամբողջական կրկնօրինակը Սավաջք բնակավայրում:
Պատմական գիտությունների դոկտոր Երվանդ Գրեկյանը նախ 2004
թվին Սալվինիի հայտնաբերած արձանագրությունը հրապարակեց իր

Ն. Ադոնց, էջ 182, արձ. № 163ա-բ, Н. Арутюнян. КУКН, № 441a-b – Ն. Հարությունյանը, փաստորեն, չի տեսել Սայսի հրատարակած՝ ցուլի քանդակի լուսանկարը, ուստիև արձանագրության մեջ չի հիշատակում այն: Ն. Ադոնցի ֆրանսերեն բնագիրը (Nicolas Adontz. Histoire d’Arménie: Les origines du Xe siècle au VIe
(Av. J. C.). Préface de René Grousset. Paris, 1946, P. 180, № 163 a-b.) այստեղ ունի՝ «Un
taureau agenouillé («ծունկի եկած (բերած) ցուլ» – Ա.Մ.) et des rosettes, en bronze,
portant le nom de Rusa Erimenahini»:
13 Н. Арутюнян. КУКН, № 414, տող 9:
14 M. ՏaIvini. Una Stele di Rusa III Erimenahi dalla zona di Van – Studi Micenei ed
Egeo-Anatolici, XLIV/1, 2002.
12
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դիտարկումներով 15: Սրա հետ մեկտեղ, 2017 թվին «Կառլ Ֆրիդրիխ Լեման-Հաուպտը և ուրարտական արքայացանկը» հոդվածում 16՝ նրա նոր
անդրադարձը երեք Ռուսաների հարցին, զանազան օտարազգի հետազոտողներից քաղված շատ ենթադրություններ է պարունակում՝ հեղինակի
եզրակացությամբ հանդերձ:
Թվում է, թե նոր հայտնաբերված ընդարձակ արձանագրությունը և
նրա համադրումը նախկինում հայտնի արձանագրությունների հետ
պետք է բացահայտեին նոր մանրամասներ Ռուսա Էրիմենախինի արքայի և նրա ծագման վերաբերյալ: Սակայն պետք է ասեմ, որ այս կապակցությամբ ծայր առած նոր բուռն հետաքրքրությունը և Ռուսա Էրիմենախինի արքայի վերաբերյալ առաջարկվող ժամանակագրական լուծումները բոլորովին բավարար չեն: Դրա փոխարեն ուրարտագետները եռանդուն ձեռնամուխ եղան քննելու Իշպուինի թագավորից մինչև Արգիշտի IIը ուրարտական արքայատան գահակալների ժառանգական օրինականությունը՝ սրա հետ ծանրանալով նաև այն խնդրին, թե ո՞ր Ռուսան
է կառուցել Ռուսախինա 17 փոքր քաղաքը կամ Քեշիշ-գյոլը: Ի վերջո,
ուղիղ մեկ դար հետո՝ 1890-ական թվերին, Էրիմենայի առեղծվածի երկարատև անպտուղ որոնումները հանգեցրին դարձյալ նույն սխալին. բոլոր
Ե. Գրեկյան, Գյովելեքի ուրարտական արձանագրությունը, «Պատմաբանասիրական հանդես», № 1, 2004, էջ 224-252:
16 Ե. Գրեկյան, «ՎԷՄ», 2017, թիվ 2, էջ 23-37:
17 Գրեկյանի և նրա վկայակոչած օտար հեղինակների հոդվածներում միանգամայն սխալ են գործածվում ուրարտական տեղանունների՝ Կիլբանիկայի և Էիդուրուկայի անունները: Այսպես, Գրեկյանի մոտ կարդում ենք՝ «Կիլբանիկայի քաղաք» (էջ 25), «Էիդուրուկայի քաղաքի պեղումները» (էջ 26), «Կիլբանիկայի քաղաքի հիմնադիրը» (էջ 27) և այլն: Այնուհետև հոդվածում մեջբերված է Սալվինիի տեսակետը, թե «Ռուսախինիլի Կիլբանիկային Ռուսա Արգիշթորդու հիմնադրած
քաղաքների շարքում պետք է կառուցված լիներ ավելի վաղ, քան Ռուսախինիլի
Էիդուրուկային» (էջ 28): Ուրարտական տեղանուններին կցված –kai վերջավորությունը նշանակում է «առջև(ում), դիմացը» և ցույց է տալիս, որ այդ տեղանքի առջև
որևէ նոր քաղաք կամ բերդ է կառուցվել: Ուստի այդ անունները պետք է գործածել
առանց –կայի՝ Քիլբանի, Էիդուրու և այլն ձևով: Բացի այդ՝ Քիլբանին ոչ թե քաղաք
է, այլ երկիր (KUR Qilbani), իսկ Էիդուրուն նույնպես քաղաք չէ, այլ լեռ (ŠADÛ
Eiduru): Ըստ այսմ՝ КУКН-ի ռուսերեն թարգմանության մեջ կարդում ենք՝ «(Руса)
трон установил в (городе) Русахинили перед (страной) Килбани» (№ 412a, стк. 2-3);
«(Руса) эту крепость величественно построил перед горой Эйдуру» (№ 412b, стк. 2-3):
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հետազոտողները եկան այն մտքին, թե հարցին հարմար լուծում գտնելու
համար հարկ է Ռուսա Էրիմենախինի թագավորին զետեղել Արգիշտի IIից առաջ: Սրանով չնչին տարբերությամբ կրկնվեց XIX դարի վերջին
Թյուրո-Դանժենի և Լեհման-Հաուպտի որդեգրած տեսակետը:
Թեև, ըստ պատմական իրողության, Ուրարտուի գահին Ռուսա I-ին
հաջորդել է նրա որդի Արգիշտի II-ը, բայց, հակառակ սրան, Մ. Սալվինին՝ Ռուսա Էրիմենախինի արքայի ընդարձակ արձանագրությունը հայտնաբերողը, Ռուսա III-ին զետեղում է Արգիշտիից առաջ: Հետևելով Սալվինիին՝ Գրեկյանը նույնպես ենթադրում է, թե ինքնասպան Ռուսային
հաջորդած պետք է լինի Ռուսա Էրիմենախինի թագավորը. «…մեզ հայտնի նյութի ընձեռած հնարավորությունների սահմաններում,– գրում է
Գրեկյանը,– առավել հավանական է թվում Ռուսա Էրիմենայորդուն տեսնելու Ռուսա Սարդուրորդուց հետո և մինչև Ռուսա Արգիշթորդի ընկած
ժամանակահատվածում: Ըստ այդմ փոխվում է նրանց հաջորդականությունը որպես Ռուսա II (Ռուսա Էրիմենայորդի) և Ռուսա III (Ռուսա
Արգիշթորդի): Ռուսա Էրիմենայորդու իշխանության շրջանը մենք թվագրում ենք Ք.ա. 713-708 թվականներով» («ՎԷՄ», էջ 34-35): Ստացվում է,
որ 714 թվին ինքնասպան եղած Ռուսա I-ին, որի հայրն էր Սարդուրի II-ը,
չգիտես որտեղից, հաջորդել է մի նոր Ռուսա Էրիմենախինի՝ 713-708 թթ.,
որի Էրիմենա անունով հայրը Բիայնայի նախորդ թագավորների մեջ չի
հիշատակվում:
Գրեկյանը միանգամայն իրավացի է, որ միայն իրենց հայտնի նյութի
և ենթադրությունների հիման վրա է հնարավոր նման ժամանակագրական սայթաքում թույլ տալ: Այլ աղբյուրներ էլ, որոնց հիշյալ հետազոտողները առհասարակ չեն անդրադառնում, աներկբա վկայում են, որ Ռուսա
Էրիմենախինի արքան ապրել և գործել է երկարատև՝ մ.թ.ա. VI դարում,
ուստի բոլորովին անտեղի է նրան նախորդ դար տեղափոխել՝ ընդամենը
հինգ տարի հատկացնելու համար:
***
Ճիշտ այն ժամանակ, երբ «ՎԷՄ» համահայկական հանդեսում տպագրվում էր Գրեկյանի` երեք Ռուսաներին նվիրված ծավալուն հոդվածը
(2017 թ., թիվ 2, ապրիլ-հունիս), ես «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթում (2017 թ., հուլիս Ա, թիվ 13) հրատարակեցի «Հեռավոր անցյա391

լի կորուսյալ գաղտնիքներ» ոչ այնքան ծավալուն ուսումնասիրությունը,
որտեղ անդրադարձել եմ Ռուսայի և նրա հայր Էրիմենայի հետ կապված
բոլոր առեղծվածներին և հիմնավորապես լուծել դրանք: Այդ հրապարակումը ուղղված էր մեր ուրարտագետներին, որոնք ըստ երևույթին մինչև
հիմա էլ անհաղորդ են մնացել դրան: Հոգ եմ տարել նաև օտար ուրարտագետների մասին՝ ավելի ընդարձակ տարբերակը 2018 թվի հունվարին
տրամադրելով ՀՀ ԳԱԱ անգլերեն «Հիմնարար հայագիտություն» համացանցային հանդեսին՝ հարցին միջազգային հնչեղություն տալու համար,
որը, ցավոք սրտի, մինչև հիմա չի տպագրվել՝ չնայած քանիցս իմ գործադրած ջանքերին և հիշեցումներին:
Ծանոթանալով ժամանակակից ուրարտագետների կարծիքներին՝
ես ցավով եկա այն համոզման, որ կարծես թե նրանցից ոչ մեկը ծանոթ չէ
նորվեգացի անվանի լեզվաբան և պատմաբան Յորգեն Կնուդզոնի տեսակետին, որը 1893 թվականին հրատարակել է Ասարհադդոն և Ասուրբանիպալ թագավորների ժամանակվա «Աշշուրական աղոթքները արևի
(Շամաշ) աստծուն» 18: Ասորեստանի ամենավրեժխնդիր և գոռոզ վեհապետներից Ասարհադդոնը (Ašurahiddina), որը անհաշտ վերաբերմունք
ուներ Ուրարտուի և նրա արքաների հանդեպ, իր աղոթքներում՝ ուղղված
արևի Շամաշ աստծուն, խնդրում է երկնային նշաններով պատասխանել,
թե ի՞նչ վտանգ է սպասվում կիմմերների հետ դաշնակցած Ուրարտի
երկրի (mtUrarti) Ուրսա կամ Ռուսա թագավորի արշավանքից, որին Պա...
երկրում (mtPa…) Իաաա (mIaaa) են անվանում 19:
Այստեղ «mIaaa» ոչ թե ինչ-որ ձայնարկություն է, այլ դրա տակ ինքը՝
հրատարակիչ Կնուդզոնը, հասկանում է Ռուսա թագավորի armen (հայ)
մակդիրը. վերջին «a» հնչյունը հոլովական վերջածանց է: «m» դետերմինատիվը ցույց է տալիս, որ տվյալ մակդիրը վերաբերում է արական անձի:
Այդ մակդիրի հայերեն տառադարձումը «Յայա» ձևով հանդիպում ենք
ԵՊՀ-ի հրատարակած Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիայում 20,
ինչպես և այդ անհաջող աղբյուրից օգտված հեղինակների մոտ, բայց դա
Assyrische Gebete an den Sonnengott. Aus der Zeit Asarhaddons und
Asurbanipals. Herausgegeben von Dr. J. A. Knudtzon. Band II. Einleitung, Umschrift
und Erklärung, Verzeichnisse. Leipzig. 1893.
19 Dr. J. A. Knudtzon. § 48, S. 149-150.
20 Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, Երևան, 2007, հտ. 1, էջ 137:
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լեզվական թյուրիմացություն է: Մեսրոպյան այբուբենը թույլ է տալիս
առավելագույնս ճշգրիտ տառադարձել ցանկացած հնագույն և նոր
եզրույթ, ուստի այդ մակդիրը պետք է տառացի ընդօրինակել, ինչպես աշշուրերենում՝ «Իաա(ա)»: Այս հայ անվանումը ես ցույց եմ տվել մ.թ.ա. III
հազարամյակի կեսերի Էբլայի արձանագրություններում 21, որտեղ այն
գործածված է Ha-ia և Ha-ya (սեպագրում՝ Ha-a) ձևով: Նշանակում է՝ հայ
անունը նախորդ երկու հազարամյակում նվազագույն չափով է փոփոխություն կրել:
Ուստի ես այս Ռուսա III-ին իր Էրիմենախինի հայրանունով 590
թվից փոխադրում եմ մ.թ.ա. VII դարի սկիզբը և նույնացնում Ռուսա II-ի
հետ: Այս դեպքում ինչպե՞ս պետք է հաշտեցնել Ռուսա II-ի և Ռուսա III-ի
երկու տարբեր հայրանունները՝ Արգիշտի և Էրիմենա. հարց, որ այս
կռահման ամենադժվարին գլուխկոտրուկն է:
Բանասերները հարկ եղած ուշադրության չեն արժանացրել Ասարհադդոնի այս կարևոր վկայությունը, որից հրատարակիչ ու մեկնաբան
Կնուդզոնը անվերապահ եզրակացրել է Ռուսայի հայկական ծագումը.
«Եթե մենք 48 և 49 [պարբերություններում] գործ ունենք Ուրսա կամ Ռուսա հայ թագավորի հետ,– ընդգծում է դոկտոր Կնուդզոնը,– ապա դա հիշեցնում է § 51-ում հանդես եկող, նույնպես Սարգոնի ժամանակից, հայտնի մուշկերի թագավոր Միտաային: Եթե երկու անունների միջև աղերս
գոյություն ունի, ապա դա մեզ տանելու է ավելի հեռու՝ դեպի
արևմուտք» 22: Բոլոր այս հարցադրումները «խոսում են ընդդեմ Ասուրբանիպալի և, ուրեմն, հօգուտ Ասարհադդոնի ժամանակի» 23:
Մուշկերի հիշատակումը ցույց է տալիս, որ Կնուդզոնը քաջատեղյակ
է նաև Եփրատից արևմուտք՝ Կապադովկյան Կեսարիայում բնակված
մուշկերի հայկական ծագման մասին, որոնց ավանդությունը դեռևս V
դարում հաղորդում է Մովսես Խորենացին, և դրա վկայությունն է Կեսարիայի նախկին Մաժաք (լատ. Mazaka) անունը 24: Տվյալ դեպքում Հայկյան
6-րդ նահապետ Արամի և կողմնապետ Մշակի ազգակցական կապը ԽոԱ. Մուշեղյան, Մովսես Խորենացու դարը, Երևան, 2007, էջ 152:
Dr. J. A. Knudtzon. S. 153-154.
23 Dr. J. A. Knudtzon. S. 154.
24 Ագաթանգեղայ Պատմութիւն Հայոց,
Տփղիս, 1909, § 796: Մովսիսի
Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Ա, ԺԴ; Բ, Զ; Բ, ԺԴ և այլն:
21
22
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րենացու մոտ պետք է դիտել որպես արմենների և մուշկերի ցեղակցության հնագույն վկայություն, որ պահպանվել է հայ ժողովրդի հիշողության մեջ, և գրի է առել Պատմահայրը: Մուշկերի արտագաղթը դեպի
Ուրարտու՝ մինչև Ասորեստանի սահմանները մ.թ.ա. II և I հազարամյակներում, հաստատվում է նաև ասորեստանյան արձանագրություններով 25:
Այդ են վկայում ուրարտական Մաշգուն, Մշկունիք, Մուշկինի գավառանունները 26:
Մինչդեռ Ասարհադդոնի սույն վկայությունը, ինչպես և Ռուսա թագավորին Կնուդզոնի տված արմեն մակդիրը հույժ կարևոր կռվան են ծառայում՝ վերջապես բացահայտելու, թե ով է ուրարտական 8 վահանների
բեկորներին, ինչպես և Միրիո Սալվինիի հայտնաբերած ընդարձակ արձանագրության մեջ հիշատակված Ռուսա Էրիմենախինին, որին գրեթե
բոլոր ուրարտագետները Ռուսա III-ի հայր և առանձին թագավոր են ճանաչել:
Այստեղ, ինչպես տեսնում ենք, իրար են հանդիպում երկու Ռուսա
թագավոր. մեկին իր Պա… երկրում հայ են անվանում, իսկ մյուսը քանդակազարդ բրոնզե հավաքածուի արձանագրություններում կոչված է
Ռուսա III-ի հայր` Rusaše Erimenahiniše (Ռուսան` Էրիմենայի որդին):
Կողք կողքի դնելով այս երկու հաղորդումները՝ մենք բացահայտում ենք
մինչև այժմ չնկատված մի զարմանալի իրողություն. հանձին Էրիմենայի
որդի Ռուսայի՝ մեր առջև կանգնում է VII դարի առաջին կեսի Ասորեստանի թագավոր Ասարհադդոնի ժամանակակից Ռուսա Հայը: Ուստի
առեղծվածի միակ ճիշտ լուծումը պատկանում է տողերիս գրողին՝
1. Այն, որ Ուրարտիի Ուրսա արքային իր աղոթքներում քանիցս հիշատակել է VII դարի առաջին կեսի Ասորեստանի թագավոր Ասարհադդոնը, բոլոր դատողություններից ավելի պերճախոս ապացույց է, որ
Ուրսան կամ Ռուսան հենց Ասարհադդոնի ժամանակակիցն է, և ոչ մի
դեպքում նրան VII դարից չի կարելի փոխադրել VIII դար՝ իբրև Արգիշտի
II թագավորի նախորդ, ինչպես այդ անում են Սալվինին, Գրեկյանը և այդ
բանավեճերի մյուս մասնակիցները.
2. Ռուսայի Էրիմենախինի մակդիրը նրա հայրանունը չէ, այլ «հայ»

25
26

Ա. Մուշեղյան, Մովսես Խորենացու դարը, էջ 332:
Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. 1, էջ 240, 295, 333, 426:
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ցեղանունը – ըստ այսմ, Ռուսա Էրիմենախինի պետք է հասկանալ ոչ թե
Ռուսա Էրիմենայի որդի, այլ Ռուսա Հայ, Հայորդի.
3. Սրանով վերջ է գտնում ուրարտական թագավոր Էրիմենայի՝ 2700
տարի տևած առեղծվածը, որը ամենատարբեր անհիմն ենթադրությունների առարկա է դարձել բազմաթիվ ուսումնասիրողների քննարկումներում:
Այժմ միանգամայն տեղին է վերհիշել վաղուց մոռացության տրված
մի իրողություն. 1933 թվին ռուս ուրարտագետ Ի. Ի. Մեշչանինովը՝ Նիկողայոս Մառի նշանավոր աշակերտներից, Rusa Erimenahini մեկնաբանեց
ոչ թե իբրև հայրանուն, այլ իբրև հայ՝ «Руса армянин» 27 (Ռուսա հայ): Ընդ
որում, Մեշչանինովը այդ ենթադրությանը հանգեց առանց տեղյակ լինելու Կնուդզոնի հրատարակած Ասարհադդոնի վերոհիշյալ աղոթքներին:
Չնայած Մեշչանինովի ենթադրությունը պաշտպանեցին եվրոպական
լեզվաբանության և վաղնջահայերենի խոշոր հետազոտող Գ. Ջահուկյանը, ականավոր պատմաբաններ Ս. Տ. Երեմյանը և Գ. Տիրացյանը, ինչպես
և բանասեր-բանահյուսագետ Մ. Հասրաթյանը, սակայն այս կարծիքի դեմ
դուրս եկավ Ի. Մ. Դյակոնովը և 1950-60-ական թվերի իր մի շարք հրապարակումներում բազմիցս կտրականապես մերժեց նման մեկնաբանումը՝ համարելով այն հակագիտական: Դյակոնովի ենթադրությամբ՝ Էրիմենան եղել է Սարդուրի III-ի հորեղբայրը և Ռուսա II-ի եղբայրը, որի
պատճառով իբր Էրիմենան կառավարել է կարճ ժամանակով: Դյակոնովի
այս անհավանական ենթադրությանը հաջորդում է նրա չափազանց
կտրուկ մերժումը. «Следует, конечно, совершенно отбросить уже ранее
весьма маловероятную гипотезу, согласно которой отчество Русы III
Erimenahe – не отчество, а этноним «армянин»» 28:
Ցավոք, Դյակոնովի ժխտական կարծիքի եռանդուն պաշտպանն էր
երախտավոր ուրարտագետ Նիկոլայ Հարությունյանը. «Трудно согласиться с И. И. Мещаниновым, который склонен Rusa Erimenahi толковать
не как «Руса, сын Эримены», а как «Руса армянин»... Эта точка зрения,
лишенная всякого основания, почему-то до сих пор принимается на веру
И. И. Мещанинов. К анализу имени Эримена. «Язык и мышление», I, 1933,
с. 37-42.
28 И. М. Дьяконов. Урартские письма и документы – Москва-Ленинград, 1963,
с. 57-58.
27
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некоторыми арменоведами (С. Т. Еремян, Г. А. Тирацян и др.). Против нее
в последнее время категорически возражали И. М. Дьяконов и автор публикуемой книги» 29:
Այսպիսով, Դյակոնովի և նրա հետևորդների ջանքերով միանգամայն
անտեղի ի չիք դարձավ Մեշչանինովի ենթադրությունը: Գալով Կարմիր
բլուրում հայտնաբերված «Էրիմենա» անունը կրող գլանաձև կնիքին՝
հարկ է նշել, որ այդ անունը որևէ կապ չունի Ռուսա II-ի հետ, և ինչպես
արդեն գրել եմ իմ մի այլ ուսումնասիրության մեջ, «այս Էրիմենան միանգամայն տարբեր է Թոփրակ–կալեյում (Վան) հայտնաբերված վեց տարբեր վահանների բեկորներին դրոշմված Էրիմենայից, որը հիշվում է որպես ուրարտական թագավոր: Հենց այն հանգամանքը, որ գլանաձև
կնիքի վրա միանձնյա նշված է Էրիմենա անունը, ցույց է տալիս, որ այդ
անձը Արմենի(ոս) թագավորն է՝ մ.թ.ա. 585 թվականից Հայկազունիների
նոր հարստության հիմնադիրը (դինաստ), որի անունով էլ՝ դեռևս գործածվող ուրարտական սեպանշաններով պատրաստվել է նշված թագավորական կլոր կնիքը առանց հայրանվան: Եվ քանի որ Արմենիոս թագավորից է սկսվում Հայկազունիների նոր հարստությունը Այրարատ նահանգում, այս պատճառով էլ նախորդ թագավորի անունը կնիքի վրա չի
նշված» 30:
Այսպիսով, հանձին Ռուսա II արքայի՝ հայ ժողովրդին են հանձնվել
հազարամյակների նրա գոյության երկու անձնագրերը, որոնցում Հին
Արևելքի միջազգային սեպագրերով վավերացված են հայ ինքնանունը և
Արամե ցեղապետից ժառանգված արմեն ցեղանունը:
Այստեղից բացահայտվում է, որ Էրիմենա (= հայ) տառադարձումը
պետք է նույնիմաստ համարել Մենուայի և Արգիշտի I-ի արձանագրություններում հիշատակված Armeini, Armeniuhini ցեղանվան հետ, որոնք դիտավորյալ տառադարձվում են U-ով՝ KUR Urme (Ուրմե երկիր), Urmeini 31,

Н. Арутюнян. Биайнили, с. 332 прим. 94.
Ա. Մուշեղյան, Հայկազունիների հարստության վերականգնումը Ուրարտուում մ.թ.ա. 585 թ. և նրա հիմնադիր Արմենիոս թագավորը – «Հայկազունիներ.
առասպել և պատմություն», Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2013, էջ 161-175:
31 Ն. Ադոնց, էջ 169: Տե՛ս նաև Н. Арутюнян. КУКН, с.529, KUR Urme բառի տակ:
29
30
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Urmeniuhini 32, Urmeniuhidi 33, Urmeuedi 34, և դրանով ջանում են կոծկել հայ
ցեղի առկայությունը Հայկական լեռնաշխարհում մինչև մ.թ.ա. VI դարը:
Մինչդեռ բաբելոնյան և աքքադերեն ավելի հին արձանագրություններում
ամենուրեք առկա է միայն Armi, Armani, Armanum ընթերցվածը:
Ըստ այսմ, Ռուսա Հայորդին Ռուսա II-ն է, որ հաջորդել է Արգիշտի
II-ին՝ գահակալության նույն տարիներով (մ.թ.ա. 685-645 թթ.): Նա է
ստեղծել Քեշիշ-գյոլ ծովը, բայց ոչ կլիմայական փոփոխությունների
պատճառով, ինչպես ենթադրում է Գրեկյանը՝ XXI դարի մարդու մտայնությամբ, այլ իր նոր Ռուսախինիլի մայրաքաղաքը, որտեղ հիմնել էր իր
գահը, ջրով ապահովելու, շրջակա ցանքերն ու այգիները ոռոգելու համար (տե՛ս КУКН № 391 արձանագրությունը՝ սխալմամբ վերագրված
Ռուսա I-ին): Ռուսա Հայը կամ Հայորդին բիայնացի չէ: Այս և շատ ուրիշ
նորույթներ Ռուսա Հայորդու մասին իմ բացահայտումներն են: Ռուսայի
արձանագրության մեջ եղած tubarduni ubardugi (ubardui) ուրարտերեն
բառերը (Մ. Սալվինիի նորագյուտ արձանագրության ԴԿ I տող 7 և ՀԿ II
տող 29-30) բոլորովին էլ Ռուսայի թագադրման մասին չեն, ինչպես թարգմանում է Գրեկյանը, այլ հիշատակում են Ռուսայի օտարածին լինելը:
Ի դեպ, պետք է հարգանք ունենալ Սալվինիի հանդեպ, որը Ռուսա
III-ի՝ իր հայտնագործած արձանագրությունը ներկայացնում է իտալացի
հայրենակիցներին հայերիս նկատմամբ հարգալից վերնագրով՝ «Una Stele
di Rusa III Erimenahi dalla zona di Van» – «Մի կոթող Ռուսա III Էրիմենախի-ի՝ Վանի շրջակայքից»՝ հիշատակելով գյուղի հին հայկական
Էրմանց կամ Էրմանիս անունը, մինչդեռ Գրեկյանը արձանագրությունը
վերնագրում է գյուղի թուրքերեն անունով՝ «Գյովելեքի ուրարտական արձանագրությունը», ինչը կարող էր, բայց չի արել Միրիո Սալվինին:
Ունենք նաև Pa… երկրի հետ կապված աշխարհագրական այլ տվյալներ, որոնք նույնքան անհերքելի բացահայտում են Ռուսա Հայորդու բնիկ
հայրենիքը՝ Բիայնայից դուրս, որտեղ նրան ժողովուրդը «հայ» է անվանում. այդ փաստարկներին կանդրադառնանք այլ առիթով:

Ն. Ադոնց, էջ 157, 201, 212, 223, 366:
Ն. Ադոնց, էջ 157:
34 Ն. Ադոնց, էջ 174:
32
33
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Утерянные секреты далекого прошлого

Царь Урарту Руса или сын Армена
Резюме

Альберт Мушегян

Ключевые слова: Арам, Араму, Ванские цари, Урарту, Руса сын
Эримена, сын Армена, сын армянина, тайна Руса, Леман-Хапут, мирой
Салвини, Мусасир, Верховный жрец Урзана, Саргон II, Асархаддон, Бог
солнца Шамаш, Адонц
В 2002 году италянский урартолог Мирьо Сальвини восточнее города
Ван, в селе Эрманц (иначе: Эрманис), внезапно обнаружил стелу с пространной надписью урартского царя Русы III Эрименахи. Новое ценное
открытие послужило поводом для всевозможных догадок о происхождении Русы сына Эримены и законности унаследования им урартского
трона. Сам Сальвини, которому принадлежит честь обнаружения нового
открытия, после некоторых колебаний пришел к выводу, что Руса III
Эрименахи был предшественником урартского царя Аргишти II (713-685).
Следуя ему, другие исследователи, как и историк Ерванд Грекян, в своих
публикациях также предполагают, что Руса сын Эримены правил после
Русы I, покончившего собой в 714 г. до н.э., после того как царь Ассирии
Саргон II разграбил бесценные сокровища Мусасира.
Автор публикуемого в данном сборнике исследования с сожалением
отмечает, что все участники вышеуказанной дискуссии при обсуждении не
имели представления о тех исторических источниках, при помощи
которых лишь возможно основательно разгадать загадочный образ, происхождение и время правления урартского царя Русы сына Эримены.
Речь идет об изданных в 1893 году ассирийских молитвах богу солнца
Шамашу, в которых ассирийский царь Асархаддон сообщает, что «царь
Урарти Урса или Руса в своей стране Па... называется И-а-а-а». А под
этими гласными издатель Йорген Кнудзон, выдающийся норвежский
языковед и историк, раскрывает армянское происхождение царя Русы Hay
и называет его сыном армена. И так как этот Урса или Руса был современником Асархаддона, правителем Ассирии в первой половине VII века до
н.э., то автор данных строк отождествляет его с царем Русой II, правителем
Урарту в 685-645 гг. до н.э. И нет никакой надобности современника
Асархаддона Русу II считать предшественником Аргишти II, якобы
правившим Урарту в 713-708 гг. до н.э.
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The Lost Secrets of the Remote Past

The King of Urartu Rusa Hay or the Son of Armen
Albert Musheghyan
Summary
Key words: Aram, Aramu, The kings of Van, Urartu, Rusa the son of Erimena,
the son of Armen, Armenian, the mistery of Rusa, Lehmann-Haupt, Miryo Salvini,
Mutsatsir, clergyman Urzana, Sargon the Second, Asarhaddon, Shamash the king of
Sun, Adonts
In 2002 the Italian Urartologist Mirjo Salvini in the Armenian village of
Ermanc (or Ermanis) quite by chance discovered a stele with a spacious inscription
by the Rusa lll Erimenahi King of Urartu. The new valuable discovery was an
opportune occasion for different suppositions and hypotheses related to Rusa's
genesis, dynasty as well as the legality of the Urartu throne succession by him.
Michael Roaf simply calls him Rusa l, who ruled from 735-714 B.C. The famous
German researcher Lehman-Haupt was of the same opinion, who later changed his
mind. Salvini himself, whom we are grateful to for the discovery of that inscription,
after some hesitations arrived at a conclusion that this Rusa the son of Erimena has
preceded the King of Urartu Argishti ll (713-685). Following him, the other
researchers, like Ervand Grekyan, also suppose that the son of Erimena ruled in
Urartu (713-708) after Rusa l, who committed suicide in 714 B.C. when he found
out that Sargon ll, the King of Assyria had robbed the treasures and statues of the
Urartu cultic centre in Musasir (Ardini).
The author of the present publication Albert Musheghyan states that the
participans of the above-mentioned discourse had no idea of those historical sources
with the help of which it would be possible to decipher the mysterious image of
Rusa lll, as well as the real time of his enthronement. Here the author points out the
book of "Assyrian prayers to the God of Sun Shamash", which was published by the
famous Norwegian linguist and historian, Dc. Jorgen A. Knudtzon (vol.ll, Lipsiae,
1893), in which the Assyrian King Assarhadon informed that "Ursa or Rusa, the
King of Urarti was called Ia-a-a in his country of Pa...". And these vowels are not
simply incoherent interjections, Dr Jorgen Knudtzon supposes the word "hay"
inside them, which asserts the fact that Rusa is an Armenian king.
On this base the author of this publication calls this king Rusa Hay, and his
patronymic "Erimenahi", which weren't known to Knudtzon, he translates as the
Son of Armen, i.e. Hayordi. Thus, as far as this Ursa or Rusa and the Assyrian King
Asarhaddon (Vll century) are of the same period of time, A. Musheghyan
indentifies Rusa with Rusa ll, the successor of Argishti ll, who ruled in Urartu in
685-645. And there is no need the contemporary king of Assarhaddon Rusa ll
Hayordi to "transfer" the previous century.
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König Urarti Rusa Hay oder Sohn von Armen
Der italienische Urartolog Mirjo Salvini hat 2002 in einem armenischen dorf
Ermanz (oder Ermanis) östlich der Stadt Van eine Stele mit der räumlichen (64zeiligen) Inscription des urartäischen Königs Rusa Erimenahi gefunden. Die neue
köstliche Erfindung diente als günstige Ursache für allermöglichste Vermutungen
über die Herkunft und Stamm dieses urartäischen Königs, die Rechtmäßigkeit
seiner Herrschaft in Urartu – wann wurde sein Vater Erimena wirklich ein König in
Urartu? M.Roaf hielt ihn für den Rusa I (735-714), wie um ein Jahrhundert früher
Lehmann-Haupt angenommen hatte. Selbst Mirjo Salvini, wem wir für seine
Erfindung dankbar sind, zuletzt verschloß, Rusa III Erimenahi sei Vorgänger des
urartäischen Königs Argišti II (713-685). Die anderen Forscher wie auch Ervand
Grekyan, hinzu annahmen, Rusa Sohn von Erimena regierte in Jahren 713-708,
nach Rusa I, nach dessen Selbstmord in 714, als Assyriens König Sargon II
wertvollste Schätze der urartäischen Kultstätte Mussassir plünderte.
Aber der Autor dieser Publikation A. Muscheghyan bemerkt mit Bedauern,
alle Teilnehmer oben angeführter Diskussion hätten keine Ahnung von den
historischen Quellen, mit deren hilfe könte man gründlich die rätselhafte Gestalt
des urartäischen Königs Rusa Sohn von Erimena enträtseln und seine
Regierungszeit in Urartu bestimmen. Die Rede ist von den «Assyrischen Gebeten an
den Sonnengott. Aus der Zeit Asarhaddons und Asurbanipals» - Herausgeber: der
berühmte norvegische Linguist und Historiker Dr. J. A. Knudtzon (Band II, Leipzig.
1893). In diesen Gebeten übermittelt assyrischer König Asarhaddon: «der König
Urarti Ursa oder Rusa nenne man Ia-a-a in seinem Land Pa...». Da unter diesen
Vokalеn versteht Knudtzon das armenische Wort Hay, so nimmt er auch den Ursa
für einen armenischen König an. Auf diesem Grund nennt Autor dieser Publikation
den König Rusa Hay (Armenier), und übersetzt seinen Vatersnamen «Erimenahi»
Sohn von Armen. Endlich, wenn dieser Ursa oder Rusa war Zeitgenosse
Asarhaddons, des Königs Assyriens der ersten Hälfte des VII Jahrhunderts, so muß
man ihn mit dem Rusa II gleichstellen, der in Urartu in Jahren 685-645 regierte: als
Thronfolger des Argišti II. Und es hat kein Bedürfnis den Zeitgenossen Asarhaddons
ins forige Jahrhundert zu versetzen.
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՇԻՐԱԶԻ ԱՆՏԻՊՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԸ
Սամվել Մուրադյան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ Հովհաննես Շիրազ, անտիպ էջեր, պոեզիա,
ձեռագիր երկեր
Կյանքս անցավ Արազի պես լեռնահոսուն ու խելառ,
Կյանքում ես շատ թեթև եղա, բայց ծանրությունն իմ անճառ՝
Ինչպես ավազն անցնող գետի՝ մնաց իմ ձույլ երգերում,
Շա՜տ անգին քար պիտի գտնեք իմ ավազում ոսկեբառ: –
Դեռևս 1950-ական թթ. գրված այս ինքնաբնութագիրը հավաստի է ու
աներկբա: Հավաստի է նաև, որ ամենից բեղմնավոր հայ գրողներից մեկի՝
Հովհաննես Շիրազի գեղարվեստական աշխարհում միաժամանակ գործել են մի քանի բանաստեղծ՝ մեծ քնարերգուն, ամենալայնաշունչ պատմափիլիսոփայական ու արդիական պոեմների էպիկ հեղինակը և հզորագույն հեգնաբանը մեր չափածո խոսքարվեստում:
Իրեն «Սասունա ծուռ» հորջորջած այդ «մեծ խենթին» (Վիլյամ Սարոյանի բնորոշումն է) հայությունը, վերջին հրաժեշտը տալով, հուղարկավորեց 35 տարի առաջ՝ 1984 թ. մարտի 17-ին: Հայոց մեծերից քչերն են արժանացել համաժողովրդական այնպիսի անափ սիրո ու հարգանքի, որը
դրսևորվեց մարգարե բանաստեղծի կռահած «բոլորից հոծ թաղման» ժամանակ: Ժողովուրդը նրա լավագույն քերթվածները, անգամ ծավալուն
պոեմները թեև գոց գիտեր, սակայն նրան ճանաչում էր հիմնականում
տպագրված գործերով, այսինքն՝ ոչ լիարժեք, թեև բանավոր լսել էր ու
բնազդով գիտեր, որ նա թողած պիտի լիներ հսկայական անտիպ ժառանգություն:
Բայց այսքա՞ն... Չզարմանանք: Հովհ. Շիրազը, ինչպես խորհրդային
ցանկացած գրող, սեփական հրատարակչություն ու անկախ տպարան
չուներ, որ իր գործերը տպեր: Իսկ պետական հրատարակչությունները
սպասարկում էին միայն միակուսակցական պետության գաղափարական գլխավոր ուղղությանը ծառայողներին: Առանց գլավլիտի կնիքի,
այսինքն՝ պետական արտոնության, ոչ մի տպարան իրավունք չուներ
տպագրության ընդունելու որևէ գործ: Լավ գրքեր էլ էին տպվում, իհարկե,
բայց հետո եթե պարզվեր, որ տպագրվածը հակասում է գլավլիտի կանոնադրությանն ու հատուկ արգելող ցանկերին, պատասխանատուները
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խստորեն կպատժվեին: Այս պատճառով էլ Հովհ. Շիրազի՝ գաղափարապես անընդունելի համարվող ստեղծագործությունները կա՛մ չէին տպագրվում, կա՛մ տպվում էին «գաղափարական քաղհանից» ու զտումից
հետո:
Ողջության օրոք Հովհ. Շիրազի ստեղծագործության կեսից ավելին,
փաստորեն, մնացել էր անտիպ: Մի հանգամանք, որի մեջ որոշ նենգամիտներ, առանց երևույթի մեջ խորանալու, առանց որևէ բանից խորշելու,
ծիծաղելիորեն հենց բանաստեղծին էին մեղադրում և այս փաստը վերին
ատյաններում, կարևորագույն ընտրությունների ժամանակ նրա դեմ օգտագործում իբրև լուրջ հանցանշան: Բայց ինչ հիմա ենք տեսնում, վեր է
ամեն երևակայությունից. մեր առջև է անտիպ երկերի մի գեղարվեստական մեծ ու բազմահարուստ աշխարհ, որից տարբեր պատճառներով
զրկված են եղել ժամանակակիցներն ու հաջորդ սերունդները:
Պատկերացնելու համար ասենք, որ հետմահու տպագրվեցին «Հայոց
դանթեականը» (1989), «Անի» (2011) և «Թոնդրակեցիները» (2014) մեծածավալ պատմափիլիսոփայական պոեմները (այս երեքի ընդհանուր ծավալը՝
շուրջ 35 000 տող) և առայժմ՝ «Հուշարձան հայրիկիս» (2017) քերթողագիրքը, որոնք ընթերցած մասնագետներն անգամ խոստովանեցին, թե մեր
առջև է մի նոր ու հզոր բանաստեղծ: Պարզվում է, սակայն, որ բանաստեղծի ողջության օրոք և հետմահու հիշյալ տպագրվածներով չի սահմանափակվում իր բեղմնավորությամբ էլ բացառիկ Հովհ. Շիրազի գրական ժառանգությունը:
Դեռ չենք խոսում տպագրության կարոտ նրա շուրջ 10 հազար նամակների, ծանոթներին ու անծանոթներին նվիրած գրքերի, հրավիրատոմսերի վրա հանպատրաստից չափածո մակագրությունների մասին,
իսկ հանրության մեջ սփռված ու որպես սրբազան մասունք պահվող ձեռագիր կամ մեքենագիր բանաստեղծությունների ստույգ քանակությունը
հնարավոր էլ չէ ճշտել:
Այնուամենայնիվ, գրավոր Շիրազը մեծիմասամբ փրկված է, բայց,
ինչպես Համո Սահյանն էր ասում, արտակարգ սրամիտ բանավոր Շիրազին այլևս անհնար է կորստից փրկել: Լավագույն դեպքում բանավոր Շիրազը դեռ որոշ ժամանակ կպահպանվի իր հետ շփված սերունդների հիշողության մեջ:
Բազմահազար ճշմարիտ երկրպագուներից ու համակիրներից բացի՝
նույնիսկ հետմահու, բանաստեղծն ուներ և ունի և՛ իր հանճարը գնահատող գրական ազնիվ բարեկամներ, և՛ չարկամ ու պարադոքսային հա402

տուկենտ հակառակորդներ՝ նույնպես նրա բացառիկ օժտվածությունն
ընդունող: Այսօր էլ նրանք չգիտես ինչ սկզբունքներով են գնահատում
բանաստեղծին ու բանաստեղծությունը, և առհասարակ ո՛րն է գեղարվեստական արժեքը գնահատելու նրանց չափանիշը, որ Հովհ. Շիրազ ազգապահ բանաստեղծին մշակութաբանական արժեք չեն համարում, անիմաստ հակադրում են նախորդներին ու հաջորդներին և առանց խորանալու մեր բանաստեղծական մտքի զարգացման օրինաչափությունների
և հզոր անհատների գեղարվեստական մտածողության յուրահատկությունների մեջ՝ անում են անհեթեթ եզրակացություններ ու նսեմացնող
անպարկեշտ հայտարարություններ «շռայլում» Շիրազի ու մյուս իրական
մեծությունների հասցեին:
Միշտ էլ հանճարներին ուղեկցել են տաղանդազուրկ գրամոլներ,
որոնք այսօր հիշվում են ոչ թե իրենց ստեղծած մնայուն արժեքներով, այլ
որպես մեծերին ուղեկցած, նրանց խանգարած ու չարախոսած անցողիկ
ժամանակակիցներ, ինչպես Պուշկինի դեպքում՝ մի Կաչենովսկի, Թումանյանի դեպքում՝ մի ամբողջ «դրամբյանիզմ» ու «ոչ-գրական ոչնչություններ», Մեծարենցի դեպքում՝ Ենովք Արմեն ու Ժագ Սայապալյան,
Տերյանի դեպքում՝ նրան ընդամենը «հայատառ ոտանավոր գրող, բայց
էությամբ ոչ հայ բանաստեղծ» համարող Մամբրե Մատենճյան և ուրիշներ, Չարենցի պարագայում՝ նրան «իրական տաղանդներին խանգարող»,
«խորհրդային գրականության զարգացման ճանապարհին ընկած քար»
համարող և նրան «ժամ առաջ պայթեցնել ու հեռացնել» պահանջողներ:
Հովհ. Շիրազ բանաստեղծը, որ հիշյալ մեծերի դասակիցն է, չէր
կարող բացառություն լինել ու չարժանանալ իր ժամանակի հաստիքային
չարախոսների նենգաբարո վերաբերմունքին: Բայց հենց Շիրազն է նրանց
տված դառնությունները բանաստեղծականացնելով կծու ակնարկներով
հիշեցնում այդ ապաշնորհ կամ շնորհալի չարագործներին:
1930-ական թթ. վտանգավոր ժամանակներում նրա առաջին գրական քայլերը խրախուսողներից ու սատարողներից մեկը հանճարեղ
Եղիշե Չարենցն էր, ում ավանդները Շիրազը կիրառում էր նույնիսկ վերջինիս արգելված ժամանակներում: Խոր էր նրանց հոգևոր կապը, և Չարենցին նվիրված բազմաթիվ անտիպ բանաստեղծությունները նոր լույս
են սփռում Չարենց-Շիրազ գրական ազգակցության և իր մեծ նախորդի՝
«Ես իմ անուշ…»-ի հանճարեղ հեղինակի հանդեպ Հովհ. Շիրազի վերաբերմունքի և ամբողջ դարաշրջանի գրական անցուդարձի վրա։ «Ընկածներին բարձրացնող սանդուղքների քարն է հոգիս»,– գրել է բանաստեղծը
403

1950-ական թթ.՝ Ե. Չարենցին արդարացնելու օրերին:
Ժամանակի ընթացքում Գուրգեն Մահարին, Սուրեն Աղաբաբյանը,
Հրանտ Թամրազյանը, Սողոմոն Սողոմոնյանը, Մկրտիչ Սարգսյանը,
Սերգեյ Աթաբեկյանը, տողերիս գրողը և այլ գրական մարդիկ իրենց հոդվածներով, ուսումնասիրություններով ու գրքերով հիմք դրեցին շիրազագիտությանը: Սակայն եղան մարդիկ, ովքեր, բանաստեղծի ողջության
օրոք գրահրատարակչական բնագավառի ղեկավարներ լինելով, արտաքուստ ժպտալով, վճռորոշ տեղերում նրան տալիս էին նեղմիտ պաշտոնական աննպաստ որակումներ, գաղտնի կամ հայտնի խանգարում նրա
գործերի տպագրությանը, իսկ մահից անմիջապես հետո նույն մարդիկ
հապճեպ հուշագրքեր հրատարակեցին՝ ներկայանալով որպես բանաստեղծի ամենամերձավոր մտերիմներ: Հիմնականում սրանց է վերաբերում Շիրազի երգիծական անտիպ բանաստեղծությունների, առակների,
էպիգրամների ու բեյթերի մեծ մասը:
Բանաստեղծի ժառանգները թեև բարեհաճորեն մեզ տրամադրել են
անհրաժեշտ նյութեր, սակայն, ցավոք, արխիվային ամբողջ ժառանգությունն ուսումնասիրելու հնարավորություն չենք ունեցել: Մեր «Հովհաննես Շիրազ» մենագրության երկու հատորները (գիրք Ա՝ Ե., 2012, գիրք Բ՝
Ե., 2016) հրատարակելուց հետո բանաստեղծի կրտսեր որդին՝ արվեստագետ Վանանդ Շիրազը, մեզ վստահեց խորհրդային ժամանակների՝
երեք կողմից փոկերով կապվող երեք մեծ թղթապանակ՝ շիրազյան հազարավոր անտիպ ձեռագիր ու մեքենագիր բանաստեղծություններով,
որոնք հնարավորության դեպքում կարող են տպագրվել մի քանի հատորներով և ամբողջացնել Հովհ. Շիրազի գեղարվեստական աշխարհը:
Դրանք գրվել են մեծ բանաստեղծի ավելի քան կեսդարյա գրական ուղու
գրեթե ողջ ընթացքում:
Ցավոք, Հովհ. Շիրազը բոլոր ստեղծագործությունների գրության ժամանակը նշելու սովորություն չուներ և տարեթիվ դնում էր այն երկերի
տակ, որոնց գրության ժամանակն ու հանգամանքները հատկապես
կարևորում էր: Հատուկենտ թվակիր ձեռագրերում նշված են 1934-1984
թվականները: Չնայած անտիպների զգալի մասին մենք ծանոթ էինք բանաստեղծի հետ շուրջ քառորդդարյա մտերմության ընթացքում, սակայն
մի պատկառելի մասը, խոստովանենք, նույնիսկ մեզ էր անծանոթ:
Ինչ խոսք, բոլոր ձեռագրերի հանգամանալից ուսումնասիրությունը
պարտադիր պիտի լինի շիրազյան երկերի լիակատար ակադեմիական
հրատարակություն իրականացնելիս: Ցավոք, այդպիսի հրատարակու404

թյուն թեև պետականորեն նախատեսված է, բայց ինչ-ինչ պատճառներով
դեռևս չի կազմվում մասնագիտական այն հանձնաժողովը, որն իրականացնելու է այդ անհրաժեշտ, դժվարին ու պատվաբեր գործը: 2015 թ.
Հովհ. Շիրազի ծննդյան 100-ամյակի հոբելյանական միջոցառումների
հրապարակված ծրագրում նշված էր նաև բազմահատորյակի հրատարակությունը: Նախորդ իշխանությունները կառավարական բարձր ամբիոններից թեև խոստացան, բայց... բարեխղճորեն մոռացան: Սակայն հուսահատված չենք:
Մեր ժամանակներում առանց պետական հովանավորության գիրք
տպագրելը կապված է մի շարք նյութական ու բարոյական դժվարությունների հաղթահարման հետ: Շիրազյան հետմահու գրեթե բոլոր գրքերի
հրատարակման մասնակցի և կազմողի իրավունքով հավաստում ենք, որ
«Անի» պոեմը տպագրվեց Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր
Արամ Սիմոնյանի բարյացակամ միջամտությամբ, իսկ Հովհ. Շիրազի
ձեռքով 1977 թ. կազմված «Հատընտիրը», ապա և «Թոնդրակեցիները»
պոեմն ու «Հուշարձան հայրիկիս» գրքերը հրատարակվեցին Գյումրու
քաղաքապետարանի հովանավորությամբ:
2017 թ. հոկտեմբերի 1-ին՝ Գյումրի քաղաքի օրվա տոնակատարության շրջանակում իրականացվեց նաև նախորդ՝ «Հուշարձան հայրիկիս»
գրքի շնորհանդեսը: Այդ միջոցառմանն էլ քաղաքապետը հանրության
առջև խոստացավ հովանավորել նաև անտիպների տպագրությունն ու
հարգեց իր խոստումը՝ հովանավորելով Ա գրքի տպագրությունը: Կարգը
մերն էր, բայց հազարավոր ձեռագրերից մեկ հատորի չափով ընտրելն ու
տպագրության պատրաստելը միայնակ անհնար էր: Այստեղ մեզ նեցուկ
եղավ բանաստեղծի որդին: Որդիական պարտքը հասկանալի է, բայց կա
նաև անմիջական ժառանգների հետ նրանց հոր տպագրվող գիրքը համաձայնեցնելու բարոյական խնդիր: Ահա ինչու ենք անգնահատելի համարում Վանանդ Շիրազի հետ համագործակցությունը:
Հովհ. Շիրազի գեղարվեստական աշխարհի նորահայտ գանձերին
հաղորդակցվելու հաճելիության հետ մեկտեղ արձանագրենք ոչ հաճելի
մի իրողություն. անխնամ ձեռագրերը անբարենպաստ պայմաններում,
ցավոք, լավ պահպանված չեն, և նրանց վիճակը գնալով վատթարանալու
է: Տասնամյակների ընթացքում, ժամանակի ավերիչ ազդեցությանը ենթարկվելով, դրանք խունացել են ու տեղ-տեղ արդեն քայքայվել, դարձել
գրեթե անընթեռնելի: Բայց այդ գունաթափ, փշրվող ձեռագրերը անգնահատելի մասունքներ են:
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Անտիպ գործերը, կարելի է ասել, որոշ իմաստով՝ տպագրվածների
երկվորյակներն են, և որևէ մեկի մտքով անգամ թող չանցնի, թե դրանք
տպագրության ոչ արժանի կամ թույլ գործեր են, որ ժամանակին չեն
տպագրվել: Ընդհակառակը, հենց անտիպներում առավել ցայտուն է
պատկերն այն մրցակցության, որն առկա է եղել հայրենի և համաշխարհային գրական մեծությունների հետ: Մի կողմից՝ Նարեկացի, Քուչակ,
Սայաթ-Նովա, Թումանյան, Իսահակյան, Վարուժան, Մեծարենց, Տերյան
ու Չարենց, մյուս կողմից՝ Հոմերոս, Դանթե, Ֆիրդուսի, Շեքսպիր, Գյոթե ու
Հայնե: Սրանք են Հովհ. Շիրազ բանաստեղծի նախընտրելիներն ու չափանիշները, սրանց անուններն են հաճախակի հոլովվում անտիպներում:
Նրանցում նույնպես գեղարվեստական հզոր ուժով արտացոլված է
խորհրդային դարաշրջանի իրականությունն իր բնորոշ, բայց և շատերի
համար անծանոթ կողմերով: Այս գործերում Հովհ. Շիրազը պատկերել է
այն, ինչ ուրիշները կամա թե ակամա, գիտությամբ թե անգիտությամբ
շրջանցում էին, իսկ նա մարգարեաբար կանխատեսել է այն, ինչ այսօր
տեսնում ենք, կամ իրականացման ընթացքի մեջ է: Հենց այս պատճառով
էլ նա ժամանակին ոչ միայն դուրս չի եղել խորհրդային պետության,
գրողների միության և հրատարակչական մարմինների տեսադաշտից,
այլև, ընդհակառակը, նույնիսկ արժանացել է չափից ավելի ուշադրության ու զգուշավոր վերաբերմունքի:
Իրողություն է, որ նրա երկերը գրաքննչական մաղով անցկացվելուց
հետո տպվել են ամենաբարձր տպաքանակով, որն ակնթարթորեն է
սպառվել: Բայց այս դեպքում կարող է ծագել բնական հարց. իսկ ինչո՞ւ են
անտիպ մնացել շիրազյան այսքան շատ ստեղծագործություններ: Եղել են
օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ տարբեր պատճառներ:
Հիմնականը, անշուշտ, քաղաքականն էր: Առիթ ունեցել ենք ասելու,
թե Խորհրդային Հայաստան միակուսակցական պետության մեջ Հովհ.
Շիրազը մի ինքնուրույն ազգային անկախ պետություն էր՝ իր ազգային,
ներքին ու արտաքին քաղաքականությամբ, և վայելում էր ժողովրդի բացարձակ մեծամասնության սերն ու վստահությունը: Անգամ պետական
բարձրագույն պաշտոնյաների մեջ ուներ իր բացահայտ ու թաքուն
երկրպագուներն ու համակիրները: Այն եզակի բանաստեղծն էր նա, ով
այն ժամանակներում մտածում և գործում էր այնպես, ինչպես մենք
այսօր՝ անկախության ու հեղափոխության օրերին, ով իր տարաժանր
գործերում առաջինն էր բարձրացնում համայն հայությանը հուզող կենսական հիմնախնդիրները՝ պատմական արդարությունը վերականգնելու,
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ցեղասպանությունը դատապարտելու և նրա հետևանքները արդար հատուցմամբ վերացնելու, բռնությամբ խլվածը վերադարձնելով՝ հայրենիքն
ամբողջացնելու և համայն հայությանը իր հայրենի պատմական հողատարածքների վրա համախմբելու, Հայաստանում հայոց լեզուն անաղարտ պահելու և սփյուռքում սպիտակ եղեռնը հայապահպանությամբ
կասեցնելու սուր հարցադրումները: Եվ հենց սրանք էլ անկարելի էին
դարձնում շիրազյան երկերի տպագրությունը խորհրդային պետության
մեջ, որտեղ համայնավարությունն ու սուտ ինտերնացիոնալիզմը, «կոմունիզմի նպատակը ազգերի ձուլումն է» կարգախոսն ու աթեիզմի գաղափարները քարոզվում ու պարտադրվում էին կեղծ գիտականության
ծխածածկույթով: Այս պարագայում չէր խրախուսվում ազգասիրության և
անկախ հայրենիքի մասին հրապարակային ցանկացած բանավոր ու
գրավոր արտահայտություն: Տիրող վարչակարգի և իր ազգային երազների հակադրությունը դիպուկ է պատկերել բանաստեղծը 1957 թ. գրված իր
«Հայոց զանգը» առականման անտիպ բանաստեղծության մեջ.

Մի խամ աքլոր չէր երկնչում,
Ժամանակից շուտ էր կանչում,
Ազգին շուտ էր հանում քնից,
Որ ծով կարոտն առնի Վանից...
Շատ որ կանչեց՝ շա՜տ զայրացան,
Վերի հարկերն իրար անցան,
Թե՝ ի՜նչ Մասիս, ի՜նչ է ուզում,
Ձայն է տալիս և երազում,
Կտրում մեծաց անուշ քունը,
Շա՜տ է ըմբոստ, քանդե՛ք տունը:
Արթնացնող ժամացույց է իմ հոգին,
Պիտի գոռամ, որ դեղ դառնամ հայ վերքին…
Բայց շուտ կանչող աքլորին են շուտ մորթում.
Է թող մորթեն, չեմ լռելու էլ երբեք.
Քանի մնա Արարատս մութ բանտում,
Կմռնչամ՝ թեկուզ իրավ ինձ մորթեք...
Ա՛յս է ինքնակերպավորված Հովհ. Շիրազ գրողի տեսակը. ճշմարիտ
ժողովրդական բանաստեղծի տիպար, ով գիտեր՝ ի՛նչ է գրում և ո՛ւմ համար, ով իր պաշտելի Չարենցի պես «հանուն սիրո հարստություն լքող էր
և ոչ թե հանուն հացի սիրո վրա թքող»: Նա հակադրվեց ժամանակի գրա407

կան արատավոր բարքերին, ապրեց որպես «հայոց դերվիշ», չհաշտվեց
ստի ու կեղծիքի հետ և անարատ պահեց հայ բանաստեղծի խիղճն ու
բարձր՝ նրա գրչի պատիվը:
Հովհ. Շիրազի ստեղծագործությունների անտիպ մնալու մյուս պատճառները պակաս կարևոր չէին: Կային պետությանը առավել «հավատարիմ ու հարազատ» երևալու ճիգեր գործադրող, հաճոյանալով՝ նրա շնորհած արտոնություններից օգտվելու պատրաստակամությամբ խղճազուրկ անտաղանդ, միջակ, անգամ տաղանդավոր գրողների ու քննադատների իրարահաջորդ խմբեր, ովքեր, սկսած 1930-ական թթ., հատուկ
արտոնություն-հանձնարարությամբ հալածում էին մեծ ու հզոր անհատականություններին, ինչպես Չարենցին, Բակունցին, Մահարուն, Լեռ
Կամսարին, Թոթովենցին, Զ. Եսայանին, Խ. Դաշտենցին, Հ. Շիրազին, Պ.
Սևակին և ուրիշների: Հաճկատարների հալածանքն իրենց գրչակիցների
դեմ մանավանդ անհատի պաշտամունքի մռայլ ժամանակներում ուղղորդվում էր համապատասխան մարմինների կողմից և սովորաբար
ունենում էր տխուր, հաճախ ողբերգական հետևանքներ. «անձամբ ընկեր
Ստալինի դեմ կազմակերպված մահափորձի» մեղադրանքի դեպքում
ավարտվում էր «պատժի առավելագույն չափով», ավելի նվազ «հանցանքների» դեպքերում՝ բանտարկությամբ կամ Սիբիր աքսորելով, իսկ ազատվելուց հետո՝ ձայնազրկությամբ, և սրանք միշտ ուղեկցվում էին նրանց՝
ազգային բովանդակությամբ ստեղծագործությունների դատապարտմամբ, արգելումով կամ ոչնչացումով:
Շիրազյան որոշ ձեռագիր քերթվածներ իրենց բովանդակությամբ հիշեցնում են Ե. Չարենցի՝ 1934-1937 թթ. անտիպ էջերը, որոնց ամբողջապես չէր կարող ծանոթ լինել Հովհ. Շիրազը: Դրանք լիարժեք պատկերացում են տալիս մոտիկ անցյալի մեր ողբերգական պատմության, անհատի
պաշտամունքի դարաշրջանի գրական բարքերի և մանավանդ չարաբաստիկ 1937, 1949 թթ. սահմռկեցուցիչ իրադարձությունների մասին: Հորինովի մեղադրանքների և զրպարտությունների զոհ դարձած անմեղների՝
կտտանքներով ուղեկցվող դաժան հարցաքննությունների, չգործած
մեղքեր հարկադրանքով խոստովանելու, ամենօրյա ահուսարսափի մեջ
ապրած մարդկանց տագնապները պատկերված են հարազատորեն: Իր
մարդկային տառապանքներով ու այս բնույթի ստեղծագործություններով
բանաստեղծը սերունդների առջև դառնում է դարաշրջանի ճշմարիտ
վկա: Թեև նա բազմաթիվ մատնագրերի, հրապարակային պարսավագրերի առկայությամբ էլ չի մահապատժվել (ինքն ասում էր՝ գրեթե պատանի
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տարիքս է կյանքս փրկել, Իսահակյանն ու Ալազանն էլ էին այսպես մեկնաբանում), սիբիրյան աքսորավայրերում չի եղել Գ. Մահարու, Վ. Ալազանի, Վ. Նորենցի, Մ. Արմենի և ուրիշների պես, սակայն հենց Երևանում
ապրել է այդ մղձավանջային իրականության բոլոր սարսափները, և նրա՝
ականատես վկայի, նաև իր ազգային հավատամքի համար նահատակի
ու մարտիրոսի պատկերավոր խոսքը նույնպես վավերագրի արժեք ունի:
Բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի, հայոց ցեղասպանության ու
պահանջատիրության, Արցախի ու Ջավախքի, սփյուռքի ճակատագրի
մասին պետականորեն պարտադրված լռություն: Բայց Հովհ. Շիրազն այդ
թեմաներով խիզախորեն գրել է ճակատային սուր հարցադրումներով
այսօր էլ զարմանալի երկեր: Մեծ հանդգնություն էր, օրինակ, «Ղարաբաղի
ողբը», «Ջիվանու Ջավախքին», «Արցախուհուն», «Ահազանգ» (Ապստամբություն բանաստեղծի հոգում), «Հայոց դերվիշի վիշտը» և այլ անմրցելի
գլուխգործոցները ոչ միայն գրելը, այլև կարդալն ու տարածելը: Անտիպ
այդ գործերը, կարգախոսի պես շրջելով ժողովրդի մեջ, կատարեցին
իրենց պատմական դերը՝ բարձրացնելով նոր սերունդների ազգային ինքնաճանաչողությունն ու ինքնագիտակցությունը, մղելով արդար պահանջատիրության և հոգեբանորեն ու գաղափարապես նախապատրաստելով
1960-1990-ական թվականների և այսօրվա հերոսական սերնդին:
Իր եռամաս երգիծական գործով էլ՝ «Մեր գյուղերի անունները», «Մեր
գրողականները», «Մեր մարդկանց անունները», ժողովրդի բանաստեղծը
հայ իրականության մեջ իրագործեց մի հեղաշրջող ծրագիր. ծաղրուծանակով հարկադրեց հրաժարվել արաբական, պարսկաթուրքական տիրապետության ժամանակների հուշ օտար տեղանուններից ու անձնանուններից՝ այդպիսով հայացնելով Խորհրդային Հայաստանը: «Մեր գրողականները» կա՛մ հրատարակիչներն են ժամանակին մերժել, կա՛մ հեղինակն ինքը չի ջանացել տպագրել՝ իր գրչակիցներին չնեղացնելու և
առանց այն էլ լարված մարդկային հարաբերությունները չվատթարացնելու համար:
Գլավլիտի՝ պետական գաղտնիքի պահպանության գլխավոր վարչության գործունեությունն էլ մի ուրիշ աղետ էր գրողների և հատկապես
Շիրազի համար: Այդ հիմնարկի գրաքննիչին դուր չեկած որևէ միտք կամ
արտահայտություն կարող էր դառնալ ամբողջ ստեղծագործության արգելման կամ լավագույն դեպքում՝ այդ միտքը ստեղծագործությունից հանելու պատճառ: Այս իրավիճակը բանաստեղծին թելադրել էր մի համոզում, թե «Միտք մեռցնելը ավելի մեծ ոճիր է, քան մարդ սպանելը»: Ահա
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ինչու էր գլավլիտի հետ անհաշտ Հովհ. Շիրազը ձգտում միևնույն կարևոր
միտքը, գաղափարը կամ պատգամը, խորհրդային իրականության տգեղությունները քննադատող, բանաձևի արժեք ունեցող միևնույն պատկերավոր արտահայտությունը երբեմն դնել տարբեր ստեղծագործությունների մեջ: Նպատակը պարզ էր. եթե գլավլիտը կամ խմբագիրը այդ «վտանգավոր» միտքը մեկից հաներ, մեկնումեկում կարող էր պատահաբար
մնալ: Սա իրեն արդարացրած մի հնարք էր, որով բանաստեղծը երբեմն
հասնում էր իր նպատակին: Բայց պատահում էր, որ հսկողները չէին
նկատում, և տպվում էին երկուսն էլ: Այդ դեպքում կրկնությունն անխուսափելի էր, որի պատճառով չարամիտներն աղմկում էին՝ տեսե՜ք տեսե՜ք՝ Շիրազն իրեն սպառե՜լ է, ինքն իրեն կրկնո՜ւմ է... Այս մղձավանջային իրավիճակում էլ, առանց տպագրվելու հույսի, սեփական մեծության և ժողովրդի բանաստեղծի դերի խոր գիտակցությամբ նա գրել է
բարձրորակ երկեր, որոնց մեջ առկա են և ինքնաբնութագրող տողեր:
Անտիպների շարքը պետք է դասել նաև մասամբ տպագրված գործերը և հատկապես նրանք, որոնց մի մասը տպվել է, իսկ մյուս մեծ կամ
փոքր մասը՝ ոչ: Այդպես, օրինակ, 1942 թ. գրվելուց 47 և հեղինակի մահից
5 տարի հետո՝ 1989 թ., «Հայոց դանթեականը» պոեմը տպվել է մեր մոտավոր հաշվումներով 460 տող պակաս: Հիմա դրանք ինչպե՞ս, առանձի՞ն
տպենք...
Քաղաքական տեսակետից վտանգավոր բանաստեղծությունների,
պոեմների հանդեպ զգուշավորությունը հասկանալի է, բայց ինչո՞ւ են անտիպ մնացել խոհաքնարական բազմաթիվ գլուխգործոցներ, ինչպես այս
մեկը.

Կամաց-կամաց մեկ էլ տեսար ծերանում,
Կյանքի ծովից չխմած ենք վերանում. Դատարկ մի՛ թող թասը ոչ մի վայելքի.
Ոչ մեկիս մահն իր գործում չի թերանում: Բայց վա՜յ նրան՝ ով տանում է, ո՛չ թողնում,
Նա քուն չունի նույնիսկ հողե անկողնում:
Եվ սրա նման՝ շատերը: Ուրեմն՝ գրական նախանձի հետ միասին
գործել է նաև մի այլ՝ անբացատրելի՜ քաղաքականություն:
Արդ, ի՞նչ սկզբունքներով պետք է կազմվեն անտիպ բանաստեղծությունների մի քանի հատորյակները: Ժամանակագրական կարգը ճիշտ
կլիներ ակադեմիական հրատարակության դեպքում, եթե բոլոր բանաստեղծությունները, ինչպես Թումանյանի, Տերյանի, Չարենցի պարագա410

յում, ունենային ստույգ կամ գոնե մոտավոր գրության տարեթվեր ու զետեղվեին համապատասխան շարքերում: Քանի որ շարքեր չկան, և քիչ
գործեր են թվագրված, ճիշտ կլինի անտիպ էջերի հատորները կազմել՝
բանաստեղծությունները խմբավորելով պայմանական կայուն բաժիններում, որոնք պետք է ձևավորվեն բովանդակային և ժանրային սկզբունքներից ելնելով: Պետք է օգտվել հեղինակի ողջության օրոք տպագրված
«Քնար Հայաստանի» երեք գրքերի և Երկերի վերջին 1-4-րդ հատորներում
առկա բաժինների կառուցման սկզբունքներից, թեև այդ բաժինները նույնպես պայմանական են: Թվում է՝ դյուրին պիտի լիներ նաև բանաստեղծությունների դասակարգումն ըստ բովանդակային՝ թեմատիկ-գաղափարական ցայտուն հատկանիշների՝ քնարականներ, հայրենականներ, սիրայիններ և այլն: Սակայն Հովհ. Շիրազի պարագայում դա նույնպես կարող
է չարդարացվել, քանի որ առկա են թեմաների ներթափանցումներ. քնարականի, խոհափիլիսոփայականի, անգամ սիրային թեմայի մեջ դրսևորվում է հայրենականը, կամ հակառակը, հայրենասիրական-քաղաքացիականի մեջ՝ փիլիսոփայականը, արդիականի մեջ՝ պատմականը, և հակառակը: Վերջիվերջո, այս բանաստեղծը կերտել է թեև բազմաթեմա, բայց
միասնական քնարական աշխարհ, որի միավորների մեջ երբեմն դյուրին
է նկատել կենտրոնաձիգ թեման, երբեմն՝ դժվար: Հաճախ միևնույն ժանրաձևի, ասենք՝ քառյակի դեպքում, տեսակավորումը դժվարանում է,
որովհետև միևնույն քառյակը հավասար իրավունքով կարող է համարվել
և՛ սիրային, և՛ խոհափիլիսոփայական, և՛ ազգային-հայրենասիրական:
Բոլոր դեպքերում, արդեն տպագրվել է «Անտիպ էջերի» Ա գիրքը,
մյուսներն ընթացքի մեջ են: Հուսանք՝ ընթերցողը կունենա Հովհ. Շիրազի
գեղարվեստական մեծ աշխարհին լիարժեք ծանոթանալու, նրա մինչև
օրս անհայտ մնացած ստեղծագործությունները վայելելու հնարավորություն:
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Мир неизданных произведений Ованеса Шираза
Самвел Мурадян
Резюме

Ключевые слова: Оганнес Шираз, неизданные страницы, поэзия,
рукописные сочинения
После смерти Ованеса Шираза осталось огромное количество его
неизданных произведений, созданных в течение полувековой литературной жизни. Автор статьи после кончины Шираза подготовил к публикации, отредактировал и издал со своими предисловиями и примечаниями
несколько книг поэта: «Ани» (2011), «Тондракийцы» (2014), «Памятник
отцу» (2017) и др. Из сохранившихся в архиве поэта многочисленных
стихотворений автором были собраны и размещены по соответствующим
разделам стихи Шираза, вышедшие в свет в 2018 году в сборнике «Неизданные страницы. Книга 1». В настоящее время готовятся к изданию последующие сборники. В статье рассматриваются вопросы художественной
ценности и жанровых особенностей неизданных произведений Шираза,
отмечаются трудности их распределения по разделам, раскрываются
причины, по которым они не могли быть в свое время опубликованы.
Автор выражает уверенность в том, что издание этих произведений позволит читателю узнать и понять поэтический мир Ованеса Шираза в его
полноте и целостности.
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The Unprinted World of Hovhannes Shiraz
Samvel Muradyan
Summary

Key words: Hovhannes Shiraz, unpublished pages, poetry, works in
manuscript
After the death of H. Shiraz a large number of works created during his
half-century literary path has remained unprinted. After the poet’s death the
author of the article, who has prepared for publication and with his own
introductions, notes and edits has published a range of poet’s books, such as
“Ani” (2011), “Tondrakians” (2014), “A Monument To My Father” (2017) and
others. From thousands of preserved poems he has chosen sorting them in
relevant sections: in 2018 the author has already published “Unprinted Pages,
Book One”. Now he is preparing for publication the rest of the volumes. The
author touches upon the artistic value and genre characteristics of the
unprinted works, the reasons for not being printed, the difficulties which
occurred while sorting them and expresses conviction, that with publishing the
unprinted works, they will be preserved from being lost and will complete the
poetic heritage of H. Shiraz.
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«ԱԶԳԱՅԻՆ ՋՈՋԵՐ»ՈՒ ԵՐԳԻԾԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐՆԵՐԸ
Յովսէփ Նալպանտեան
(Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ)
Հանգուցային
բառեր՝
սատիրա,
ռեալիզմ,
կատակերգական, սատիրական կերպարներ, հեգնանք

ողբերգական,

Հայ նոր գրականութեան պատմութիւնը, անկասկած, չենք կրնար
պատկերացնել առանց Յակոբ Պարոնեանի եւ իր անգերազանցելի ստեղծագործութեան: Ան մեր իրականութեան անմահ փառքերէն մէկն է եւ
պիտի մնայ:
Մեծ քաղաքացի, դեմոկրատ, մարդ որ իր էութեամբ՝ հումանիստ,
ազգասէր, սթափ միտք, ուղղամիտ էր, այս բոլորի հետ միասին անմնացորդ կերպով նուիրուած էր իր սկզբունքներուն՝ արդարութեան, ճշմարտութեան. ապրեցաւ եւ ստեղծագործեց շատ ծանր ու անհանդուրժելի
պայմաններու մէջ, երբ «ժամանակը հայերէն չհասկնար», երբ «էշ մը ունեցողն աւելի պատիւ եւ մեծարանք կը վայելէ քան զայն որ հանճար ունի»,
երբ «մոլիներն ալ չեն դադրիր հալածելէ երիգծաբանները»:
Պարոնեանը երգիծանքը հասցուց բարձրագոյն եւ նոր անհասանելի
աստիճանի: Արեւմտահայ գրականութեան 1870-80-ական թուականներու
կեդրոնական դէմքն էր. ինքը, նոյնպէս, իրապաշտական քննադատութեան հիմնադիրը եղաւ:
Երգիծական դիմանկարի հիմնադիրն էր: «Ազգային ջոջեր»ը իր
գլուխգործոցն է. նախորդը չունէր եւ մնաց մինչեւ այսօր անգերազանցելի:
Զարմանալի ինքնատպութեամբ, բարձրարուեստ երգիծանքով եւ
կծու ոճով մը կը ցուցադրուեն անցեալ դարի 2-րդ կէսի ազգային ջոջերը
յատուկ հայելիի մը մէջ: Պարոնեանը փաստագրական առատ եւ հիմնական տեղեկութիւններ կու տայ հասարակական-քաղաքական, ազգային
հայ «ջոջեր»ու կենսագրային տուեալներու մասին:
Հայ իրականութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով` ազգային վերնախաւը՝ մարդիկ, որոնք կը տնօրինէին հայ-հասարակական-ազգային
կեանքը, կը քննադատւէին եւ կը պարզաբանուէին այնպիսի դիմանկարներու մէջ, որտեղ յստակօրէն ընթերցողը կը տեսնէ այդ «ջոջեր» կոչեցեալներու դատարկութիւնն ու սնամէջ ըլլալը:
«Ազգային ջոջեր»ը առաջին անգամ լոյս տեսաւ «Թատրոն» պարբերականին մէջ, 1874 սեպտեմբերին Բարունակ Ութուճեանի դիմանկարով:
Մինչեւ 1875-ի կէսերը, յետոյ դադրեցուց, որովհետեւ քաղաքական իրա414

դարձութիւններուն շուրջ արեւելեան հարցով կը գրէր զանազան լուրեր:
Ապա շարունակուեցաւ տպագրուիլ Գափամճեանի «Լոյս» պարբերականին մէջ:
Կ. Պոլիսը, ինչպէս գիտենք, այդ շրջանի արեւմտահայերու կեդրոնն
էր: Դեռեւս նոր հաստատուած էր 1863 թ. արեւմտահայերու Ազգային
սահմանադրութիւնը, որը մեծ եւ դժուարին ջանքերու գնով իրագործեցին,
Եւրոպայի գիտական մեծ օջախներու եւ համալսարաններու մէջ
կրթութիւն ստացած առաջաւոր մարդիկ ինչպիսիք էին՝ Օտեան, Ռուսինեան, Թագւորեան եւ այլք: Այս առաջադէմ մարդիկ, իսկապէս իրենց
բոլոր կարելիութիւններով պայքարեցան կղերական, հետադէմ եւ ամիրայական վերնախաւի դէմ:
Այդ առաջաւոր ազգային զարթօնքը, անշուշտ, իր անդրադարձը պիտի ունենար, յետոյ շարունակուեցաւ 1877-78 թթ. ռուս-թրքական պատերազմի տարիներուն:
Ահա այս շրջանին է, որ Պարոնեանը կը գրէր իր «Ազգային ջոջեր»ը,
երբ յախուռն հայրենասիրութեամբ, յոյսերու, ոգեւորութեան աննախընթաց շրջան մը կ'ապրէր պոլսահայութիւնը՝ մասնաւորապէս, արեւմտահայութիւնը ընդհանրապէս:
Երգիծական նոր ձեւի մէջ գեղարուեստական անգնահատելի
հարստութեամբ Պարոնեանը եկաւ իր խօսքը ըսելու այնպիսի ժամանակի մը մէջ, որտեղ կը բացակայէր պետական անկախութիւնը եւ այդ
պատճառով ժողովրդի մէջ բոյն դրած անկազմակերպուածութիւնը, յարմարուողականութիւնը, շատ-շատերու մօտ ազգային պատկանելութեան
գիտակցութեան բացակայումը, ինչպէս՝ Կարապետ Պ. Երամեան եւ Կաթոլիկ եկեղեցիի հայ գործիչները: Գրողը բացայայտելով եւ քննադատութեամբ եկաւ ուղղելու թերութիւններն ու արատները, անսկզբունքայնութիւնը, քաջալերելով միշտ առաջաւոր, ազգի համար կենսականն ու
կարեւորը, դրականը, երգիծանքի իւրայատուկ ուժով կազմակերպելու
ազգի համար լաւագոյնը եւ զերծ պահելու վնասակար արատները:
1879-80 թթ. «Ազգային ջոջեր»ը կրող խորագրով կը տպուի 3 գրքոյկ:
Երգիծական դիմանկարներու ուրուագծերը, կը բնութագրուին անով,
որտեղ կ'երեւի «ջոջեր»ու բնաւորութիւնը, կենցաղը, հոգեբանութեան, հասարարական գործունէութեան, սնամէջութեան եւ այլ յատկանիշներ:
Ջոջերը իրական եւ կենդանի մարդիկ են, իր ժամանակակիցները:
Յ. Պարոնեանը, ճանչնալով անոնց վարքն ու բարքը, սովորութիւններն ու
կարողութիւնները, իրենց ապրելակերպը, հայեացքները, համոզումները,
հմտօրէն նկարագրած է դիմանկարներու ստեղծման մէջ՝ միաձուլելով
415

իրական փաստայինը եւ գեղարուեստականը, բացայայտելով անհատի եւ
միջավայրի օրգանական կապի անխուսափելիութիւնը:
Պարոնեան նոր դիմանկարներու տպագրութեան յառաջաբանի մէջ
կ'ըսէ. «Մենք այս հրատարակութեամբ աշխատած ենք մեր ազգին մէջ
գտնուած երեւելի անձերուն կենսագրութիւններն ընելով անոնց թերութիւններն ցոյց տալ այն անաչառութեամբ, որ կենսագրէ մը կը պահանջուի՝ առանց սակայն դուրս ելնելու հեգնաբանութեան սահմանէն: Կը
համարձակինք ըսելու, որ ոչ ոք վիրաւորել ուզած ենք եւ ներկայացուցած
ենք անձերն այնպէս, ինչպէս որ են եւ ոչ թէ ինչպէս որ կ'ուզեն իրենք եւ
եթէ ընթերցողն տեղ տեղ ծանր կէտերու հանդիպի՝ անոնց պատասխանատուն մենք չենք. ո՞ր հայելին գաճաճն «Աքիլլէս» կ'անդրադարձնէ, ո՞ր
լեռն «սուրբը» սատանայ կը կրկնէ»:
Ի՞նչն է երգիծանքի չափանիշը «Ազգային ջոջեր» երգիծական կերպարներուն մէջ:
«Ազգային ջոջեր»ը, քաղաքական երգիծանք համարուելէ բացի, այն
հասարակական-ազգային իւրայատուկ դիմանկարներու անհանդուրժողական քննադատութիւնն է, ինչպէս ըսինք, ուղղուած ընդդէմ հայ հարուստներուն (բուրժուազիա), հոգեւորականներուն, խմբագիրներուն,
փաստաբաններուն, բժիշկներուն, գրողներուն: Անոնց հասարակական
դերն ու դիրքը ի նկատի ունենալով՝ ինքը տարբեր մօտեցում կը ցուցաբերէ «ջոջեր»ու իւրաքանչիւրի նկատմամբ:
Պարոնեանը նոյնիսկ մանր ու աննշան համարուող դէպքերէն
կ'երթայ դէպի այնպիսի ընդհանրացումներ ի մասնաւորի՝ նոր շրջանի
գրած դիմանկարներուն մէջ, որտեղ նշեալ «ջոջ»ը կը բնորոշուի ըստ արժանւոյն, ինչպէս Քրիստոստուր Ղազարոսեանին դիմանկարի սկիզբը.
«Այս ջոջին ալ ծննդեան թուականը յայտնի չէ իւր սկզբունքներուն
պէս» [1, 169]:
Վահան Պարտիզակցիի հասցէին կը գրէ. «Այնչափ բարի զաւակ մ'եր,
որ իր ծննդէն երկու ամիս առաջ հայրը մեռաւ, իւր տղան երեսը չտեսնելու համար, երկու ամիս ետքն ալ մայրը հոգին փչեց՝ իւր զաւակին երեսը
տեսած ըլլալուն համար» [1, 142]:
Արդարեւ Պարոնեանը «Ազգային ջոջեր»ու սկզբնական շրջանէն
մինչեւ ոճի կատարելագործումը անցած է բարդ ու երկար ճամբայ, շուրջ
եօթը տարի: Այդ շրջանին մէջ խոր ապրումներով եւ երկունքով, գեղարուեստական եւ երեւակայութեան լայն ընդգրկումներով ու իմաստաւորմամբ, հասած է յիրաւի՝ երգիծական դիմանկարներու ստեղծման
կատարելութեան:
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«Ազգային ջոջեր»ու երգիծական, կատակաբանական կերպարներու
նոր տպագրութիւնը 1879-80 թթ. 24 դիմանկար էր: Այս աշխատութեան
սահմաններու սեղմութեան պատճառով չենք կրնար անդրադառնալ բոլորին: Ուստի ջոջերը պայմանականօրէն պիտի ներկայացնենք ըստ սուր
սատիրայի (երգիծանք)` ոչնչացնող, անողոք ծաղր, եւ ըստ հումորի (բարեմիտ ծիծաղ)` մեղմ ծաղր:
Իր ստեղծագործական ամբողջ կեանքին մէջ սկզբունքային անզիջող
դիրքերէն կատաղի պայքար կը մղէր անմակարդակ հոգեւորականութեան դէմ: Պայքար` ոչ թէ անոնց ուղղելու, կրթելու, այլ ընդհանրապէս
շարքերէն հեռացնելու անխախտ վճռականութեամբ: Անողոք սատիրային
կը պատկանին Խորէն Գալֆայեանը, Անտոն Հասունեանը, անվեղար
հոգեւորական Տէրոյենցը եւ Կարապետ Պ. Երամեանը:
Այս չորս անձնաւորութիւններուն մասին գծած դիմանկարները շատ
կը տարբերուին միւս դիմանկարներէն իրենց սրութեամբ եւ յատկանշական իւրայատուկ փաստերով:
Պարոնեանը, «Ազգային ջոջեր»ը դարձնելով անողոք պայքարի զէնք,
պիտի մարտնչեր բոլոր արատներու դէմ այնպիսի ոչնչացնող ծաղրով ու
ճկունութեամբ, որ շշմիլ կարելի է:
Խորէն Գալֆայեանին ինքնատիպ սատիրայով կը ծաղրէ իր առաքինութիւնը, ողջախոհութիւնը, ուղղամիտ կուսակրօն ըլլալը. «Նախազգացմամբ գուշակեց կարծես, թէ ձեռք պիտի քաշեր օր մը այս աշխարհիս վաղանցուկ հաճոյքներէն, թէ իւր կեանքն Աստուծոյ ծառայութեան նուիրելով մեծ քաղցրութիւն պիտի զգար: Ուստի, օր մը աչերն վեր առնելով
կնկան մը երես չէր նայեր... բազմութեան մէջ, փութանք աւելցնել, թէ մէկէ
մը տեսնուելու կասկած կամ երկիւղ չունեցած ատենն ալ չէր նայեր
կիներու... եթէ ծէր ըլլային. եւ յատկապէս, կուսակրօն ըլլալու համար
ամէն տրամադրութիւն ունէր» [1, 9]:
Ծաղրելով Նար-Պէյի անսկզբունքայնութիւնը՝ կ'ըսէ. «Խորէն եպիսկոպոս ալ, իբրեւ մարդ, քանի մը տարիներ Նար Պէյով շատանալէ վերջ
ուզեց, որ Լուսինեան ալ յորջորջուի» [1, 14]:
Նար-Պէյի` իբր գրողի ոչնչութեան մասին կ'ըսէ. «Չափազանցութիւն
ըրած չենք ըլլար եթէ ըսենք թէ՝ իբրեւ մատենագիր աւելի ծառայած է ազգին քան իբրեւ կուսակրօն: Իւր աշխատասիրութիւններուն մէկ մասը
1870-ին Բերայի հրդեհին, յիշուած հրդեհը իսկական պատահած է, հրոյ
ճարակ եղան, ինչպէս, գրուած ըլլան դժբախտաբար այն ամէն երկասիրութիւններն որք տպուած չեն... գրուած չեն» [1, 16]:
«Վարքէն կրնանք գուշակել թէ իւր յարգած սկզբունքներն
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հետեւեալներն ըլլալու են.

«Սիրէ հայրդ ու մայրդ... եթէ հարուստ են.
Սիրէ թշնամիներդ... երեսանց.
Սուտ մի խօսիր... եթէ շահ չունիս.
Թող մի տար որ կիրքերդ գերի ըլլան անձիդ.
Դրացիներդ անձիդ պէս սիրէ» [1, 17]:

Անտոն Հասունեանը այն քաղաքական գործիչն էր, որ կ'ուզէր կաթոլիկ հայերը անջատել բուն հայ ազգէն` օտարացնելով անոնց: Իբրեւ
դաւաճանի եւ ազգուրաց մարդու, իր ժամանակները մեծ աղմուկ յարուցելով ստեղծուեցաւ «հակահասունեան շարժում»: «Իւր անունը անմահացնելու համար կը փափագէր Հռոմէական հայերուն բարութիւն ընել,
այնպէս վարուելով անոնց հետ, ինչպէս կը վարուի կօշկակար մը իր
աշակերտին հետ» [1, 109]:
Ազգադաւ քաղաքականութեան համար Պարոնեան կ'ըսէ. «Իւր գործերն բաւական են ապացուցանել, թէ հայու զաւակ չէ, եթէ ըլլար՝ անկարելի էր, որ իր ազգն սպանելու աշխատէր, քանի որ ազգն սպանողներու
համար պատիժ մը սահմանուած չէ» [1, 107]:
Եւս բնորոշ պատկեր մը. «Հոս կը վերջանայ ահա կենսագրութիւնն
այն մարդուն, որուն դէմքն օր մը պզտիկ տղայ մը տեսնելով վախցած է եւ
մինչեւ այսօր կու լայ» [1, 116]:
Կղերա-աւատական գաղափարներու պաշտպան, տխրահռչակ
«Երեւակ» թերթի խմբագիր Յովհաննէս Տէրոյենցին Պարոնեանը նոյնպիսի աններելի, անողոք ծաղրի կ'ենթարկէ. «Յովհաննէս Տէրոյենց կամ
Յովհաննէս պատուելի կամ Պրուսացի Յովհաննէս կամ Յովհաննէս Տէր
Կարապետեան կամ Չամուրճեան Յովհաննէս: Իւր ծննդեան հետեւեալ
գիշերը ծնան դեւերն, որոնց գոյութիւնն այն թուականէն ի վեր հաստատւած ճշմարտութիւն մ'է» [1, 41]: «Ձայնն այնքան բարձր էր, որչափ իւր
ոճը, այնչափ անուշ, որչափ իւր յօդուածները եւ այնչափ բարակ, որչափ
«Երեւակին» թուղթը» [1, 42]:
Պարոնեանը կը ժխտէ Տէրոյենցի հրատարակած մատենագրութիւնները, քերականական ձեռնարկը` նկատելով մեծ վնաս հայ ժողովրդի
համար. «Այս քերականութեան վերջին երկու մասերը արժանի չեղան լոյս
տեսնելու, բայց առաջինը մեծ, խիստ մեծ ընդունելութիւն գտաւ... նպարավաճառներէն, որոնք յիշեալ քերականութեամբ սորվեցան, թէ ինչպէս
պանիր կը փաթաթուի թուղթերու մէջ: Անունին պաշտօնը մակբայի
տուաւ, մակբայինը դերանունին, եւ այնպէս վարւելով բարեկարգեց Հայաստանը... քերականութիւնն ըսել պիտի ուզէի» [1, 44]:
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«Մասիս» թերթի խմբագիր Կարապետ Ութուճեանը նոյնպէս կը
պատկանի նոյն խումբին: Սոյն դիմանկարը առաջին անգամ գրած էր
1874 թ., երկրորդ անգամ վերամշակեց ինչպէս ութը դիմանկարներ ու
տպագրեց 1879 թ. «Լոյս»ի մէջ: Ահա այս նոր տարբերակներուն մէջ Պարոնեանը կը խստացնէ լեզուի պատկերաւորումը, կենդանութիւնը, գիծերու խտացումով եւ շատ ճշդումներով, այնուհետեւ նոր գրած դիմանկարները կը հասցնէ կատարելութեան:
Ազատախոհ հայեացքներու տէր մարդ էր Ութուճեանը, շողոքորթող,
շահամոլ: Կու տան մի քանի օրինակներ առանց մեկնաբանութեան:
«...Եւ տարակոյս չունինք, որ եթէ Կալիգողային օրով խմբագրութեան
պաշտօնին մէջ գտնուած ըլլար՝ գովաբանելով պիտի դրուատէր Կալիգողայի այն որոշումն որով ձին հիւպատոս անուանել կ'ուզէր եւ անշուշտ
խմբագրական յօդուածով մը ձին ալ պիտի շնորհաւորէր ըսելով. «Հռովմայեցիներու համար նոր դարագլուխ մը բացւեցաւ»» [1, 58]:
«...Իբրեւ խմբագիր մեծ թերութիւններ կրնայ ունենալ, բայց իբրեւ
սխալական մարդ մեծ առաւելութիւններ ունի» [1, 61]:
«Սովորութիւն ունի փողոցը քալած ժամանակ միշտ գետինը նայիլ.
կարծես բաժանորդ կը փնտռէ» [1, 62]:
Ջոջերու գաղափարական բովանդակութիւնը Պարոնեանը կու տայ
3-էն մինչեւ ութը էջերու մէջ. ահա Կարապետ Երամեանի դիմանկարին
մէջ ինքնուրոյն վարպետութեամբ կը գտնենք ընդամէնը 3 տող ձեւի մէջ:
Ժխտողական ինչպիսի վերաբերմունք այլասերուած ամիրային, որը
արդէն իր «հասարակական գործունէութիւնը» ի սպաս կը դնէ թրքական
կեղեքիչներուն:
«Կարապետ Պէյ Երամեան, ծնած է 1830-ին: Կազմով բարեձեւ, սեւ
աչերով եւ սեւ ընքուիներով մարդ մ'է:
Մզկիթ մը շինել տուած է» [1, 224]:
Սատիրա հեգնանքին կը պատկանին նշանաւոր «Մշակ»ի մտաւորական-խմբագիր Գրիգոր Արծրունին, Կարապետ Փանոսեանը, Ծերենցը
եւ ուրիշներ: Այս կերպարներուն մէջ Պարոնեանը չի մոռնար գնահատանքի խօսք ալ ըսելու այս մարդոց հասցէին, անոնք բարոյական արատներէ եւ անձնական շահախնդրութենէ հեռու են: Չի մոռնար, սակայն,
հիմնական արատները ի յայտ բերել, ծաղրել, անոնց յիշեցնելով՝ որ հասարակական-ազգային գործիչները պէտք է հեռու մնան այդպիսի
աններելի եւ յոռի ուղեգիծէ:
Արծրունին քաղքենի (պուրժուա) դասակարգի պարագլուխներէն
մէկն էր: 1878-էն ետքը, երբ այդ հոսանքի ծրագիրները ի դերեւ ելան, Արծ419

րունին սին երազանքներով կ'ուզէր յեղափոխութեամբ վերադարձնել
հայկական հողերը. «1878-ին Արծրունու թերթն ամէն օր կը հրատարակուէր այլանդակ գաղափարներով: Կը յանդիմանէր Ս. Պատրիարքն,
թէ ինչո՞ւ պատրիարքարանն ու երեսփոխանական ժողովն Կարին չփոխադրեր, որպէսզի ուժը հոն միանայ» [1, 162]:
Արծրունիի լեզուական անհեթեթութեան մասին կը գրէ. «Երբեմն
այլանդակ կարծիքներ կը յայտնէ այնպիսի այլանդակ լեզուով, որ ընթերցողն կը շուարի կը մնայ, թէ երկու այլանդակութիւններուն որո՞ւն վրայ
խնդայ եւ որո՞ւն վրայ լայ» [1, 163]:
«Րէյնալ պատերազմական մինիստրին պախարակեց, որ խիստ մեծուրաներ չգործադրեց սենատորի մը դէմ, որ լեքիդիմական ցուցմունքներ
առաւ: Կապինետը կամենում է դեմիծիոնէ տալ: Բիւտժէի սոմաները ընդունուած են սենատից-եպիսկոպոսների կրեդիտը մերժեց եւ ժողովի
սեսիան փակուած է յայտնում: Բիւլլըդէնը կը ծանուցանէ, թէ կայսրուհին
պլեւրիտ ունի» [1, 163]:
Մտրակահարելէ յիտու գովասանքի խօսքը չուշանար. «Իբրեւ հայ՝
ազգասէր է, եւ իբրեւ խմբագիր՝ անխոնջ գրող եւ կրուող» [1, 165]:
Պարոնեանը իւրաքանչիւր դիմանկարի վերջը մեծ վարպետութեամբ
եւ սթափ հայեացքով կը նկարէ յիշեալ «ջոջ»ը մի քանի տողերու մէջ այդպիսի բնորոշ ու ինքնատիպ ոճով, որ մինչեւ հիմա մեր գրականութեան
մէջ մնաց անկրկնելի. «Պ. Արծրունին պէտք է ունենայ այն դէմքը, զոր
կ'ունենայ մարդ, երբ սխալմամբ գաւաթ մը կազ խմէ» [1, 168]:
Ծաղրելով Կարապետ Փանոսեանի դատարկախօսութիւնը իբր
խմբագիր` կ'ըսէ. «Ինչո՞ւ չերգեմ նաեւ այսօր այն պատերազմ դիւցազներու, որք, սագի փետուրներով զինուած, վեց ամիս իրարու դէմ կատաղաբար պատերազմեցան եւ դաշտի վրայ հազարաւոր ընթերցողներ վիրաւորուելէն ետքը՝ արիւնով ներկեցին համեստ դէմքերը: Ըսէ ինձ, ով Մուսա,
ինչպէ՞ս եղաւ, որ Օրագիր ոճրագործ բառին վրայ սրտմտելով ասպարէզ
կարդաց Մանզումէին, շուտ ըրէ, եկուր եւ օգնէ ինձ, որ այս վեցամսեայ
պատերազմն արձակ երգով մը կարող ըլլամ երգել» [1, 88]:
Ապա կը յարէ. «Սակայն ես վեր կը դասեմ զինքն միշտ այն քանի մը
խմբագիրներէն, որ միշտ երկու անգամ երկուքը հինգ կը ներկայացնեն
վսեմափայլ, բարձրապատիւ ածականներով, վասն զի անվայել ոճով
պաշտպանուած ճշմարտութիւնը միշտ նախապատիւ է բաճկոնի մը
զոհուած ճշմարտութենէն» [1, 92]:
«Յոգնութիւն բնաւ չգիտեր, շաբաթ մը շարունակ կարող է քալել. լեզուն այս մասին ծունկերէն աւելի յառաջադէմ է: ...Լուսաւորիչ մ'է, եւ եթէ
420

լեզուն եւ ընթացքը քիչ մը բարեփոխէ՝ շատ ծառայութիւններ կարող է
ընել ազգին, որ դժբախտաբար կաւիճով պատի վրայ կը գրէ լրագրի մը
բարիքները եւ օրացոյցի մէջ կ'արձանագրէ անոր թերութիւնները» [1, 94]:
Դիմանկարներէն զգալի մաս մը գրուած է նուրբ եւ հումորի թեթեւ
զարկերով, ուղղելու, կսմթելու… առանց ցաւի:
Այս դիմանկարներուն մէջ անողոք ծաղր եւ սուր սատիրա բացառուած է, քանի որ բոլորը կը պայքարէին սուլթանական բռնապետութեան
դէմ. Պարոնեանը մեղմօրէն կը ծաղրէ անոնց միամիտ ըլլալը, բնաւորութեան ապիկարութիւնը, կենցաղի մէջ իրենց ցուցաբերած աններելի
սխալները ու հասարակական ինքնահաւանութենէ տառապած մոլութիւնները:
Ցոյց կու տայ Ծերենցի անհեռատեսութիւնն ու դիւրըմբռնելութիւնը
ազգի շահերու նկատմամբ, կ'ըսէ. «Նախ ազգին մեծ մասը պզտիկ մասին
հետեւեցին, այսինքն բոլոր հայ ազգը պապակ ընել: Երկրորդ՝ ազգին
պզտիկ մասը մեծ մասին հետեւցնել, այսինքն բոլոր հայ ազգը Էջմիածնայ
կաթողիկոսին հնազանդեցնել» [1, 78]:
Խօսելով Շիշմանեանի ջերմեռանդութեան մասին իբր դաստիարակ
եւ հայրենասէր գրող` կ’ըսէ. «Թէ հրապարակի, թէ լսարաններու եւ թէ
վէպերու մէջ Շիշմանեան Էֆէնտին աշխատած է եւ կ’աշխատի երիտասարդներու սրտին մէջ հայրենասիրութիւն արծարծել, ուստի իւր խօսքերն միշտ սիրով մտիկ ըլլուելու արժանի են» [1, 83]:
Երգիծաբանը կը մտրակահարէ եւ անտարբեր չ’անցնիր թատերական գործիչ Յակոբ Վարդովեանի նկատմամբ:
Յիրաւի է, որ Վարդովեանը սուլթանական դաժան պայմաններու մէջ
թատերական աննկուն գործիչ էր, բայց իր խաղացանկը զուրկ էր ժողովրդի
թշուառութիւններուն եւ ազգային հարցերու թափանցման մէջ, իրապաշտ
չէր, թարգմանելով օտար ու ոչ այժմէական թատրերգութիւններ ու ներկայացնելով զանոնք` հեռու կը մնար բուն ժամանակի պահանջուող ոգիէն.
«Խումբը կազմելուն պէս՝ թարգմանիչներ բռնեց եւ օտար խաղերով սկսաւ
ազգին զեղծումներն հարուածել, ճիշդ այն մարդուն պէս, որ ապտակն
օտարին գլխուն իջեցնելով՝ տղան ծեծած ըլլալ կը կարծէ» [1, 254]:
«Վարդովեան էֆէնտին հասակով բարձր, կազմով միջին, գոյնով
դեղին, դէմքով երկար, մօրուքով կարճ, ուղեղով փոքր մարդ մ'է: Ամէն
բանէ կ'ուզէ իրեն շահ հանել, եթէ իրեն «բարի լոյս» ըսես՝ ասիկա շատ
աղուոր նիւ մ'է, ասիկա կատակերգութիւն մը շինէ տէ՝ խաղանք՝ կ'ըսէ»
[1, 255]:
Պարոնեան հսկայի մասին Արշակ Չօպանեան ըսած է. «...Անիկա
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անպարտելի էր եւ ահաւոր: Անոր ուժը ցուցնելու համար կ'ըսէին.
«Արփիարեանն անգամ կը վախնայ անկից»:
Մ. Թէօլէօլեան հետեւեալը կ'ըսէ. «...Աւելորդ ու անարդար զեղում մը
չէ հաւատալ, թէ մեր գրականութեան մէջ Պարոնեան անունը երգիծանքի
սեռին համազօր անուանակոչում մը դարձած է այլեւս. մինչեւ մեր օրերը,
պարոնեանականութիւնը ներկայ է Պեշիկթաշլեանի «Ծաղրանկարներ»ուն մէջ ալ: Անշուշտ, այս վերջին անունին մօտ շատ աւելի շեշտուած
են գոյնը, քնարական նկարագիրը, արուեստի տարրեր: Սակայն, ոճական
որոշ ձեւեր կու գան Պարոնեանէն, փոյթ չէ թէ նո՛յնքան տաղանդով իրագործուին: Այս հաստատումը կ'ընենք՝ ո՛չ թէ ստորագնահատելու համար
Նշան Պեշիկթաշլեանի ծաղրանկարներուն արժէքը, այլ՝ առաւել տուրք
ընծայելու համար Պարոնեանի տաղանդին, որ կը տոկայ մեր օրերու
խստակրօնութեանց, եւ որ, վստահօրէն, տակաւին երկար ատեն թարմ ու
առոյգ պիտի մնայ»:
Պարոնեանը արատի ու անարդարին դէմ պայքարող էր, հայ ժողովրդի շահերու համարձակ ու հզօր պաշտպանը: Ան կը թափանցէր
կերպարներու ներաշխարհը, կը բացայայտէր անոնց շատ օրինաչափութիւնները, զարմանալի խորութեամբ ու պարզութեամբ:
Պարոնեանը իր խայթող իրապաշտով կը ձգտէր կեանքի բազմակողմանի, համապարփակ արտացոլման, եւ միշտ համարձակօրէն միաձուլելով ողբերգականն ու երգիծականը:
Պարոնեանի ժամանակակիցը Մատթէոս Մամուրեան երգիծանքի
ուժը պատկերաւոր կերպով նկարագրած է, ըսելով. «Պարոնեանի գրչին
իմաստն, ինչպէս ձեռնածուի ափին մէջ գանակն՝ այնպիսի շրջիւններ
կ'ընէ, որ աչաց աննշմարելի կէտ մը դառնալէ ետեւ՝ կ'իյնայ ու կը պայթի
ռումբի պէս, եւ աչերդ, գլուխդ եւ երբեմն սիրտդ կ'արիւնէ, կ'այրէ...»:
Անմահ գրող:
Երկու բառ եւ բովանդակալից եւ համապարփակ իմաստ:
Երկու բառ, որուն քիչերը եղան արժանի եւ շատ քիչերը իրեն նման
ապրեցան դաժան պայմաններու մէջ, եւ մահացաւ այդպէս խղճալի,
աղքատ ու լքուած: «Պոլիսը թոյլ տուած էր, որ մեծ էտիրնեցին անօթի
ապրի: Պոլսոյ հայութիւնը անօթութենէ մեռցուց զայն»,– գրած է Հրաչ
Զարդարեան:
Ինքը մնաց միշտ աննկուն, անխախտ, միշտ մաքառող ու պայքարող
անկրկնելի գրող մը: Պատմական դժբախտ հանգամանքներու բերումով
անգամ կորսուեցաւ Հայոց ծիծաղի հանճարի շիրիմը, բայց անոր երկերը
դարձան յաւերժական յուշարձաններ:
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Յակոբ Պարոնեան, Երկերու լիակատար ժողովածու, 10 հատոր,
1974, հատոր 2-րդ, Երեւան:

«Национальные столпы» и сатирические образы
Овсеп Налбандян
Ключевые слова: сатира,
сатирические образы, ирония

Резюме

реализм,

трагическое,

комическое,

Историю новой армянской литературы невозможно представить без
сатиры Акопа Пароняна. А. Паронян – борец с пороками и несправедливостью, смелый и могущественный защитник интересов армянского народа. Он проницательно раскрывал внутренний мир образов, с удивительной глубиной и ясностью выявил ряд общих закономерностей. А. Паронян
с присущей ему язвительной реалистичностью пытался отобразить многогранность и всеобъемлемость жизни, смело объединяя трагическое и
сатирическое.

"National Big Men" and Satirical Images
Hovsep Nalpantian
Summary

Key words: satire, realist, tragic, comic, satirical images, satire, irony
We can't imagine History of New Armenian Literature without Hakop
Paronyan's satire. Paronyan was struggling against vice and injustice of any
kind. He was a daring and great defender of the Armenian people's interests. He
could penetrate into his images' inner world, reveal many regularities typical of
them with surprising intensity and clarity.
Hakop Paronyan with his stinging realism was eager to reflect the real life
comprehensively and thoroughly always merging tragedy with mockery.
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ՀԱՅՐԵՆԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ
ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ
Ռուզաննա Սայիյան
(Արցախ)
Հանգուցային բառեր՝ հայրեներգություն, ազատություն, արտահայտման ձև, ընդվզում, ճշմարտության ու սկզբունքի գեղարվեստական
արտացոլում, ասելիքի ձև
Հայրեներգության թեման փոխանցման մեխանիզմով անցնում է
գրեթե բոլոր ստեղծագործողներին, պարզապես փոխվում է ասելիքի ձևը
իրականության և ժամանակի մեջ, բանաստեղծական մտքի ու հոգու
եռանդի անդուլ ընթացքի մեջ: Հայրեներգության թեման իր ուրույն արտահայտման երանգն է ստացել նաև Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիայում: Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիայի հայրեներգության թեմային
անդրադարձել են Արքմենիկ Նիկողոսյանն 1 ու Սուրեն Աբրահամյանը 2:
Թեմայի մշակվածությունը ամբողջական ու սպառիչ չէ: Վերլուծության
չեն ենթարկվել հայրեներգության թեմայի բոլոր ստեղծագործությունները, ինչը հենց դարձել է հոդվածի խնդրո առարկայի հիմնական նյութը:
Հայրեներգությանն առնչվող նրա ստեղծագործությունները քիչ են,
բայց տարողունակ: Մինչանկախության շրջանում լույս տեսած բոլոր ժողովածուներում էլ հայրեներգության թեման արծարծվել է: Հայրեներգությունը, կարելի է ասել, սկսում է «Քեզ հետ և քեզ համար» բանաստեղծությամբ, որն ընդգրկված է «Երգեր առանց երաժշտության» առաջին ժողովածուում: Բանաստեղծությունը հետագայում խմբագրվել և հրատարակվել է նաև «Դանդաղ ժամեր» ժողովածուում: Հ. Գրիգորյանի հայրեներգությունն արտահայտող որոշ բանաստեղծություններ յուրօրինակ հեղափոխություն են` գեղարվեստական ձևերի, մտքի, արտահայտման ազատության առումով:
«Բոլորովին ուրիշ աշուն» ժողովածուում ընթերցում ենք «Հայաս-

Նիկողոսյան Ա., Հովհաննոս Գրիգորյանի պոեզիան (Նոթագրումներ մենագրության համար), Գրական թերթ, 10.08.2015, թիվ 16:
2 Աբրահամյան Ս.,
Հովհաննես Գրիգորյանի հայրեներգությունը, Գրական
թերթ, 24.10.2015:
1
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տան» բանաստեղծությունը, որը բավականին հետաքրքիր խորք ունի:
Այստեղ Հայաստան երկիրը նույնացվում է «ծերացած մոր», «նորածին
զավակի» հետ: Ինչպես առաջինը, այնպես էլ երկրորդը անվերապահ նվիրումի և հոգածության խնդիր ունեն:

Սա իմ երկիրն է- չափսերով այնպիսին,
Որ կարող եմ վերցնել հետս,
Թե մի հեռու տեղ գնամ… 3:
Իսկ «Իմ» բառի մեջ կարելի է պեղել բանաստեղծի սիրո և նվիրումի
չափն առ հայրենիք:
Չափի կատեգորիան Ա. Նիկողոսյանն այլ կերպ է մեկնաբանում այս
բանաստեղծության մեջ. «Ժամանակի հայրենասիրական պոեզիայի
կարծրակաղապարներից մեկը Հայաստանի տարածքային ու հայ ժողովրդի քանակական փոքրությունն ընդգծելով` մեծ կարողությունների
ու կարելիությունների հետ համեմատումն է» 4: Չափն այստեղ կարելի է
պատճառավորել նաև բանաստեղծի՝ երկրի պաշտպանության մտահոգության խոր ենթագիտակցական մղումներով:
Ս. Աբրահամյանը համեմատականներ է տանում Հովհ. Գրիգորյանի
և Վ. Տերյանի հայրեներգությանն առնչվող ստեղծագործությունների միջև:
«Ինչպես Տերյանի «Երկիր Նաիրի» շարքի բնաբանում է ասվում՝ «Ես սիրում եմ հայրենիքը, բայց տարօրինակ սիրով» (Լերմոնտով),– նույնը և
Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիայում, որ անսովոր, «տարօրինակ սիրո» աշխարհայեցությունն է կրում, ուստի հայրենիքի ճակատագրի տագնապի,
ողբերգական սիրո ընկալումն է հիմքում, ուր մեծը և փոքրը փոխատեղվում են միմյանցով, հետևապես պառակտված է թե՛ էպիկականի և թե՛
քնարականի միասնությունը» 5:
Հայրեներգության բոլոր բանաստեղծություններում էլ կա ոգեղենություն, բյուրեղյա մաքրություն ու սխրանք՝ զերծ ավելորդ ռոմանտիկությունից: Հիրավի, այս և հայրեներգությունն արտացոլող ոչ մի ստեղծաԳրիգորյան Հ., Բոլորովին ուրիշ աշուն, Բանաստեղծություններ, Երևան, Հայաստան հրատ., 1979, էջ 25:
4 Նիկողոսյան Ա., Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիան (Նոթագրումներ մենագրության համար), Գրական թերթ, 10 օգոստոսի, 2015:
5 ԱբրահամյանՍ., Հովհաննես Գրիգորյանի հայրեներգությունը, Գրական
թերթ, 24.10.2015:
3
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գործության մեջ չկան պարտադրվող սահմաններ:
Բավականին հետաքրքիր է «Ոստիկանական լրատու» բանաստեղծությանը «գեղարվեստական» գնահատական տալը: Ճշմարտություն,
ընդվզում, սկզբունք, ու այս ամենը՝ գեղարվեստորեն արտացոլված: Սա
յուրատիպ հրովարտակ է, որի էությունը էթնիկական բնավորության ու
հոգեկերտվածքի դրսևորումն է:

Ուշադրություն,
ևս մի հետաքրքիր տեղեկություն.
20-րդ դարի վերջին, ժամը 16-ն անց 15 րոպեին,
հայ ժողովուրդը դուրս է եկել իր հայրենիքից
և այլևս չի վերադարձել…
Արտաքին նշանները` բազմադարյան, բազմաչարչար,
տաղանդավոր, աշխատասեր, համբերատար,
աչքերի մեջ անսահման թախիծ,
սիրտը կոտրված մի քանի տեղից…
Տեսնողներին խնդրում ենք
շտապ հայտնել պառլամենտ,
որին մի քանի օրով ժողովուրդ է հարկավոր
նոր ընտրությունների համար… 6:
Ա. Նիկողոսյանի կարծիքով՝ «Ոստիկանական լրատու» բանաստեղծության մեջ «պարոդիկ կերպընկալումն արտահայտվում է դասական
հայրեներգության բառապաշարի կիրառությամբ, որը ծառայում է իր հայրենիքից դուրս եկած և այլևս չվերադարձած հայ ժողովրդի արտաքին
նշանները` «…բազմադարյան, բազմաչարչար, տաղանդավոր, աշխատասեր, համբերատար, աչքերի մեջ անսահման թախիծ, սիրտը` կոտրված
մի քանի տեղից…» ներկայացնելու համար: Արտաքինը պատահական
չեմ ընդգծում. այդ բառով Գրիգորյանը տարազում է այսպես կոչված հայրենասիրական պոեզիայի` հայ ժողովրդի էութենության պարագրկումի
մակարդակը» 7:
Ասելիքի մեջ կենսունակ են այս շրջանի՝ հայրեներգությանն
6
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առնչվող բոլոր ստեղծագործությունները: «Հայրերի հող» բանաստեղծության առանցքում ազգակիր անհատն է՝ ազգային հիշողության, մտածողության, արժանապատվության, ինքնագիտակցության ու ազգային խոր
նույնականացման հոգեբանական խորքով: Այս բանաստեղծության մեջ
ևս ստեղծագործական ազատությունը բացարձակ է:

Ես այս երգը երգում եմ կանգնած,
Որովհետև դու նա ես,
Ում խաղաղության համար մեռնում են առանց կասկածելու,
Որովհետև դու նա ես,
Ում համար կռվի են ելնում առանց հրամանի,
Որին ասում են՝ միակ,
Կարոտում են հեռվից… 8:
Ազգային արժանապատվություն են ենթադրում «Ես այս երգը երգում
եմ սկզբից, որովհետև դու նա ես, որին կորցնելուց հետո էլ ոչինչ չենք
ունենա կորցնելու» տողերը, իսկ ազգային ինքնավեհացման և ընթերցողին ևս նույն հոգեվիճակները հաղորդող տողեր են նույն բանաստեղծության «Ես այս երգը երգում եմ գլխաբաց, որովհետև դու նա ես, ում ձեռքը
պիտի իջնի մեր գլխին օրհնության նման, երբ մենք ճանապարհ ենք ընկնում, երբ մենք սկսում ենք օրը, երբ մենք ծնունդ ենք տալիս տողին ու
մտքին» 9 տողերը:
Իսկ «Հրեշտակներ մանկության երկնքից» գրքում (1992) ամփոփվել
են հայրենիքի թեման արտացոլող «Աղոթք», «Եվ ի՞նչ աներ Աստված»,
«Հայ ժողովրդի պատմության համառոտ ձեռնարկ անհրաժեշտ հետևություններով» բանաստեղծությունները: Հայրեներգության թեման արտացոլող ամենադիպուկ և ասելիքի ու ապրումների առումով առավել ընդգրկուն բանաստեղծությունը արտացոլվեց 2002 թվականին հրատարակված «Կես ժամանակ» ժողովածուում, որի վերափոխված խորագիրն էր.
«Հայ ժողովրդի պատմության համառոտ ձեռնարկ նրանց համար, ովքեր
հաստափոր գրքեր կարդալու ո՛չ ժամանակ ունեն, ո՛չ էլ տրամադրություն»:
Հայրեներգության թեման շոշափվում է բոլոր ժողովածուներում:
8
9
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Գրիգորյան Հ., Դանդաղ ժամեր, Սովետական գրող, Եր., 1986, էջ 9:
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«Հրեշտակներ մանկության երկնքից» ժողովածուում ընթերցում ենք
«Աղոթք» 10 բանաստեղծությունը, որտեղ նա հայրենիքը քարտեզագրում է
խիստ փոքր չափերում՝ զուգորդելով այն «նորածնի բարուրի հետ», ով
«ավեր ու մահի», «ավար ու թալանի» մեջ է: Նա միշտ փոքր խորհրդանշային համակարգում է ներկայացնում ու արտացոլում հայրենիք կատեգորիան, չնայած միանգամայն հետաքրքիր բեմագրերի մեջ էլ արտահայտում է սերն առ այն:
«Երբեք չմեռնես – ահա թե ինչ կասեմ քեզ» ժողովածուն ևս յուրատիպ է ասելիքով: Այստեղ բանաստեղծի խոսքը հիմնվում է ապրումների
ու զգացածի առավել մեծ փորձի վրա: Ժողովածուն սկսվում է հայրեներգության թեմայով, որտեղ «Նոր ժամանակներ»-ում 11 ևս բանաստեղծի
մտահոգության նյութն է դառնում «29,8 համարի կոշիկի չափ երկիրը», որ
«երկար տասնամյակներ արագիլի նման ցցված է մի ոտի վրա»: Այստեղ
ավելի շատ առկա է հայրենիքի ու ժողովրդի ճակատագրի նկատմամբ
ունեցած մտահոգությունը, որը համակցված է զայրույթի հետ: Հարցադրման ենթատեքստը նույնն է՝ ազատ ու անկախ երկրի ներկան ու ապագան՝ «երկու ոտքով մայր հողին կանգնելու» իրողությունը:

Հայրենիքները սովորաբար թշվառ են լինում,
և ինչքան թշվառ են ու խեղճ,
այնքան ավելի շատ են հայրենիք:
Իսկ զորեղ ու հարուստ երկրները սովորաբար կոչվում են
անունով, ասենք` Անգլիա, կամ Միացյալ Նահանգներ,
և սովորաբար ոչ ոք չի մեռնում նրանց կարոտից...
Այդպիսի հայրենիքում օջախներն էլ են ինքնատիպ.
Հայրենի տները սովորաբար կիսաքանդ են լինում` ի՞նչ
իմաստ ունի նորոգելը, եթե փլվելու է նորից երկրաշարժից
հերթական և կամ առօրյա ռմբակոծությունից…:
Կիսաքանդ տներ` բերնեբերան լցված տնքտնքացող պառավներով,
անմարդ կնանիքով և անթրաշ տղամարդկանցով, որոնց
կյանքի մի կեսը բանտերում է անցնում, մյուսը` օտարության մեջ
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և կամ հիվանդանոցներում, որտեղից սովորաբար գերեզմանոց են
տանում` չստուգելով անգամ ո՞ղջ են, թե՞ մեռած… 12:
Հուզական գործոնները երկփեղկված են, որոնցում առկա են և՛ ոգևորությունը, և՛ տառապանքը, սթենիկ ու ասթենիկ (ճնշող, մտահոգող,
վախի զգացում առաջացնող) վիճակները: Գրողի երևակայության հուզական ազդակը և՛ սերն է, և՛ մտահոգությունը, և՛ կարոտը: Հուզական վիճակների մի ամբողջ բարդույթ, որով ասելիքը գեղարվեստական արժևորում է ստանում:

Հայրենիքում օրը սովորաբար մի եղանակ է ունենում`
ցուրտ, դաժան ձմեռ, որը վերջանում է քեզ հետ միասին,
և հետո, տարբեր ինչ-որ կարճ շրջան, որ համակված է
ձմռան սպասման տագնապ ու վախով… 13:
Այստեղ ևս բանաստեղծի հուզական մտածողության երևույթն է, որը
դառնում է ստեղծագործական մտածողության պայման ու վերաճում
ստեղծագործական ընթացքի:
Այլ է Հովհաննես Գրիգորյանի հայրեներգության շունչը: Հայրեներգությունն այստեղ ավելի ազնիվ ու անկեղծ է, ավելի ճշգրիտ: Այս թեման
ավելի ազատ ու ինքնիշխան է դարձնում նրա ստեղծագործական տարածքը: Այն անկաշկանդ խոհի, անսովոր կենսազգացողությամբ արտացոլված խոհահուզական ինքնատիպ դրսևորում է՝ տարողունակ աշխարհընկալմամբ:
Նա ընկղմված է հայրենասիրության բարձրակարգ զգացողության
խորքի մեջ՝ գնալով դեպի նրա բազմանշանակության հայտնաբերումը։
Հայրեներգության թեմայի մեջ բանաստեղծին ավելի մոտիկից ենք ճանաչում, ավելի մերձ է դառնում ընթերցող և բանաստեղծ հաղորդակցումը,
ավելի ընկալելի՝ խոհը, ավելի զգալի՝ ապրումն ու հույզը:
Հայրեներգության թեմայի վերլուծությունը թույլ է տալիս ասել, որ
կառուցվածքային ու գեղագիտական սկզբունքն այստեղ առավել ընդգծված ու որոշակի է, բանաստեղծի ես-ը՝ ավելի ստույգ: Ստեղծագործական ակտը բանաստեղծին տանում է դեպի հայրեներգության մեծ թեման՝
վերադարձնելով նրան ամենաթանկը՝ հայրենիքը: Հայրենիքի տառա12
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պանքը Հովհ. Գրիգորյանի ստեղծագործություններում անձնականանում
է շոշափելու չափ, ու նրա ասելիքի պատկերավոր մտածողության մեջ
ներշնչանքի պարզությունն է:
Հայրենասիրությունը ծնվում և ստեղծագործական ընթացք է դառնում՝ հիմքում ունենալով անգիտակցականի և ինքնության խոր բովանդակություն, որի մի մասը վեր է ածվում ստեղծագործական ակտի, մյուսը՝ շարունակում մնալ անգիտակցականի խոր շերտերում՝ ուղերձներ
հղելով գիտակցությանը: Հայրենիքի մասին նրա մտորումները մեկ խանդավառ ու կրակոտ են, մեկ՝ ծանր մտորումներով ու համառ որոնումներով արտահայտված: Երկու դեպքում էլ ինքնահաղթահարման զգացողությունն ակնառու է: Հենց այստեղ է հայրեներգությունը դառնում ճշմարիտ
պոեզիա:
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1. Նիկողասյան Ա., Պարոդիկ կերպընկալման բանաստեղծությունը:
2. Աբրահամյան Ս., «Հովհաննես Գրիգորյանի հայրեներգությունը»,
Գրական թերթ, 24.10.2015:
3. Գրիգորյան Հ., Երկու ջրհեղեղի արանքում, Եր., Նաիրի, էջ 22:
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Патриотизм в поэзии Ованнеса Григоряна
Рузанна Саиян
Резюме

Ключевые слова: патриотизм, свобода, форма выражения, протест,
художественное выражение правды и принципов, форма высказывания
Его произвидения, связанные с патриотизмом, немногочисленны, но
глубокие. Тема патриотизма выражалась в произвидениях Ов. Григоряна
как периода до независимости, так и в произвидениях периода после
независимости.
Во всех стихотворениях о патриотизме присуствует духовность,
кристальная чистота и подвиг-свободный от чрезмерного романтизма. И
ни в одном из произведений, выражающих потриотизм, нет обязывающих
границ. Есть протест, принцип, язык и слово правды.

The Songs of Native Land in the Poetry
of Hovhannes Grigoryan
Ruzanna Sayiyan
Summary

Key words: songs of native land, freedom, the way of expression,
rebellion, the artistic reflection of truth and principle, the way of telling
His works concerning the songs of native land are few but meaningful.
Literary critics Suren Abrahamyan and Arqmenik Nikoghosyan refered to this
theme. The theme of native land was reflected in G. Hovhannisyan's pre and
post independence works. In all his poems about native land there is spiritism,
crystal clearness and courage free of any kind of romanticism. His works
reflecting the native land are free from imposing borders. There is rebellion,
principle, a language of truth and speech.
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ԱԼԻՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ
«ԼԵՆԻՆԱԿԱՆ-ԿՈՒՄԱՅՐԻ-ԳՅՈՒՄՐԻ» ՎԵՊԻ ՊՈԵՏԻԿԱՆ
Անի Փաշայան
(Հայաստան)
Հանգուցային բառեր՝ Ալիս Հովհաննիսյան, ռիթմ, արձակ, Լենինական,
Կումայրի, Գյումրի, պատում, Արևաշող, Ազնիվ
Վեպը մեծ արձակի ամենահետաքրքիր ձևերից մեկն է, որի պոետիկան կարելի է բնորոշել որպես գեղարվեստական ձևերի մեծ հնարավորություն՝ պատկերելու մարդկային ներաշխարհը և շրջապատող իրականությունը՝ բազմաթիվ կերպարներով և բնավորություններով, տարածաժամանակային հնարավորություններով, միևնույն ժամանակ արձակի
արվեստին բնորոշ ռիթմական պատկերներով: «Վեպն իբրև արվեստի ձև
այն է, ինչ գերմանացիները կոչում են Dichlung (պոեզիա): Իր բարձրագույն ձևում այն այսօր դրամայի հետ էպոսի ժառանգորդն է, երկու մեծ
ձևերից մեկը» 1: Նաև կյանքի և իրականության լավագույն վավերագիրն է,
որը ներկայացնում է կատարվող իրադարձությունների շղթան կամ դրա
մի մասը, արձագանքում աշխարհում կամ տվյալ երկրում տեղի ունեցած
և ունեցող կարևոր դեպքերին: Երբ գրողը հետաքրքրված է իր շուրջը
կատարվողով, ապա նա արձանագրում է նաև պատմական փաստեր,
որին միացնում է նաև իր իսկ կողմից ստեղծված հերոսների ճակատագրեր, մուտք գործում նրանց ներաշխարհ, այսպիսով ստեղծում ընդհանրական շղթայի մի հսկա տարածություն, որին ավելացնում է արձակի
հանդեպ իր վերաբերմունքը, այսինքն՝ վիպելու իր կերպը:
Արդի արձակի ներկայացուցիչ Ալիս Հովհաննիսյանը վիպելու իր
եղանակն ունի: Նրա պատմողը չի մասնակցում իրադարձություններին,
չի հայտնում իր կարծիքը, և պատումն իր մեջ է վերցնում դեպքերի հաջորդականությունը՝ հեղինակի մանրամասն արձակի դրսևորմամբ: Նրա
«Լենինական-Կումայրի-Գյումրի» վեպը, որը սյուրռեալիստական ընդգծված դրսևորում ունի, կարևոր էջ կարելի է համարել արդի արձակում,
լույս է տեսել 2001 թվականին «Դարձ նավահանգիստ» ժողովածուում:
1

Ռընե Ուելլեք, Օսթին Ուորրեն, Գրականության տեսություն, Երևան, 2008,

էջ 314:
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Գրողը պատկերել է 1988 թ. Լենինականի երկրաշարժից հետո քաղաքում
և հատկապես մարդու հոգեվիճակում կատարվող փոփոխությունները,
երբ ահռելի ցավը պաշարում է մարդկանց հոգիները՝ դժոխքի վերածելով
ապրելու ամեն մի ցանկություն: Այս վեպում ցանկացած հատված կամ
մաս արտահայտում է բանաստեղծական մտածողություն՝ այսպիսով
վեպը դարձնելով շատ արտահայտիչ և հուզական: Միևնույն ժամանակ
գրողը չի ցուցաբերում լալկանություն, նա իրականությունը ներկայացնում է այնպիսին, ինչպիսին որ կա՝ չխուսափելով սարսափազդու և
սրտակեղեք տեսարաններից: Այսքանով հանդերձ այն գերբեռնված չէ
այդպիսի պատկերներով. գրողը սահուն անցումով ինքնատիպ տարածության կտավ է հորինում, որտեղ փորձում է հեռանալ ավելի ու ավելի
ընդգրկուն հոգեվիճակային ցուցադրումներից: Երբեմն նույնիսկ նա
հեռանում է երկրաշարժը և նրա հետևանքները կամ քաղաքն այդպիսի
կործանված տեսքով պատկերելուց և կանգ է առնում ճակատագրի հարվածի՝ որպես ոչ պատահական երևույթի արձանագրման փաստի վրա: Ի
վերջո, վեպը ճակատագրերի ներկայացում է, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ
փորձում է հասկանալ՝ ինչու հենց իրե՛ն տրվեց այդպիսի վիշտ: Գրողը
ուղիներ է փնտրում նրանց փրկության համար, յուրաքանչյուրի համար
ընտրում ևս մեկ հնարավորություն՝ նորից սկսելու կյանքը, արժևորելու
ապրած յուրաքանչյուր օրը: Հերոսներն ինքնահաստատման մեծ ճանապարհ են անցնում:
Այս վեպը քրիստոնեական վերաբերմունք ունի աշխարհի հանդեպ:
Ընդհանրապես բառը, անեծքը, բարեմաղթանքը դառնում են մետաֆորներ՝ ցույց տալով խոսքի ուժը: Հետաքրքիր է ընտրված նաև վեպի վերնագիրը. հինը՝ Լենինականը, Կումայրին՝ արդեն անցածը, նորը՝ Գյումրին,
որն ապագա ունի, որովհետև գրողը տալիս է նոր կյանք ստեղծելու իր
բանաձևը: Դա Աստծու և հոգու, ազգային ներուժի հետ ներդաշնակ և
հաշտ ապրելու կարողությունն է, որը պիտի առաջնորդի ցանկացած
քրիստոնյայի: Վեպը միայն քրիստոնյաների համար չէ: Այն իր մեջ համամարդկային գծեր ունի ցանկացած հավատի մարդու համար: Բազմաձայն
այս վեպը բաժանված չէ առանձին գլուխների: Այսպիսի կառուցվածքն
օգնում է տեսանելիորեն զգալու և հետևելու դեպքերի զարգացումներին:
Ժամանակակից վեպն իր կառուցվածքն ունի արդեն իսկ՝ ավելի արագահոս, շարժուն եզրագծերով: «Այն, ինչ մենք կոչում ենք վեպի կոմպոզիցիա,
գերմանացիները և ռուսներն անվանում էին մոտիվացիա (դրդապատ433

ճառ): Այդ տերմինը կարելի է հաջողությամբ ներմուծել անգլերեն լեզու,
քանի որ այն վերաբերում է և՛ կառուցվածքային կամ պատմողական կոմպոզիցիային, և՛ հոգեբանական, սոցիոլոգիական կամ փիլիսոփայական
տեսության ներքին կառուցվածքին, որոնցով առաջնորդվում են մարդիկ,
այլ կերպ ասած պատճառականության որոշ տեսությանը: Դեռևս Վալտեր Սկոտը գրել էր. «Իրական և հորինված պատմության հիմնական
տարբերությունն այն է, որ առաջինը, դիմելով դեպքերի աննշան դրդապատճառներին, մնում է անորոշ… մինչդեռ երկրորդ դեպքում հեղինակը
պարտավոր է նաև… պատճառաբանել ամեն ինչ»» 2: Քարուքանդ եղած
քաղաքի և նրա բնակիչների մասին այս վեպում տարբեր պատմություններ ու մարդկային ճակատագրեր են, որոնց միանում է շարժուն, հարահոս կյանքը: Վիպասան Ալիս Հովհաննիսյանը պատճառաբանում է նաև
կատարված դեպքերի դրդապատճառները:
ԿԵՐՊԱՐՆԵՐ ԵՎ ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Յուրաքանչյուր արձակագիր գրականության մեջ նշանավորվում է
իր բերած կերպարներով: «Լենինական-Կումայրի-Գյումրի» վեպում մի
շարք հերոսներ առանձնանում են ինքնատիպությամբ: Վեպի նորարարությունն առաջին հերթին պայմանավորված է մի շարք նոր հերոսների
ներկայությամբ: Ոչ մի հերոս նման չէ մյուսին: Ամեն մեկն իր քաղաքի մի
գույնն է, նախշը, երբեմն ողբերգական, բայց և անփոխարինելի տվյալ
իրադրության սահմաններում: Եթե նախկինում վիպագիրները մանրամասն կերպով նկարագրում էին իրենց հերոսների արտաքինը, ապա վերջին շրջանում նկատելի է այդպիսի նկարագրությունների աղքատություն:
Վիպագիրներին հուզում են նրանց հոգեվիճակը, մյուս մարդկանց և
կյանքի հետ ունեցած առնչությունները, նրանց ոգորումները: Ալիս Հովհաննիսյանը նույնպես՝ որպես ժամանակակից արձակի ներկայացուցիչ,
փորձել է խորքային վրձնումներով պատկերել իր հերոսների տառապանքը, նոր կյանք սկսելու նրանց աննկուն փորձերը: Այստեղ հերոսները
կտրված չեն միջավայրից, նրանք սերտ կապի մեջ են գտնվում, հաճախ
միաձույլ են: Նրանց կապում է ոչ միայն հայրենի քաղաքն իր մեծ ցավով,
այլև Աստծու հանդեպ ունեցած հատուկ վերաբերմունքը: Տեսանելի
ընդգրկուն է հենց Աստծու կերպարն այս վեպում: Նա ամենուր է. հենց
2

Ռ. Ուելլեք, Օ. Ուորրեն, Գրականության տեսություն, Երևան, 2008, էջ 322:
434

առաջին էջից երևում է նրա տեսունակ հայացքը: Լենինականցի Մուկուչը՝ ընտանիքի հայրը (այս վեպում առանցքային կերպար), Երևանի
«Շիրակ» հյուրանոցում զվարճանում է երկու գեղեցկուհիների հետ: Հենց
այդ ժամանակ է Մուկուչն իմանում երկրաշարժի մասին: Լենինականցին
իր հարազատ քաղաքում չէր. «Մուկուչը երկու ձեռքով բռնեց գլուխը,
թրմփաց ու սկսեց գլուխը ուժգին խփել հատակին, կարծես իրեն էլ գլուխ
պետք չէր այսուհետ: Աստված ինձ պատժեց» 3: Ընդհանրապես, հավատի
նկատմամբ Հովհաննիսյանի վերաբերմունքը նկատելի է այս առումով.
մեղավորը պիտի պատժվի, և պատվիրանների հետևման գաղափարն է
կրում վեպը: Գրողը չի պատկերում քաղաքի կյանքը մինչև երկրաշարժը,
բայց դրանից հետո նա ետ է բերում քաղաքի պատմության ինչ-ինչ
դրվագներ: Ուրեմն՝ քաղաքի հոգին հիվանդ էր մինչև երկրաշարժը: Պակասել էր կարևոր ինչ-որ բան, և քաղաքը խարխափում էր ոչ լավ կյանքի
մեջ: Դրա համար Հովհաննիսյանը պատումի մեջ ներառում է Ծովինարի
պատմությունը, որովհետև այս կերպարը հագեցնում է վեպի հյուսվածքն
իր ներկայությամբ: Ծովինար-Ռութը եկել էր Գյումրի և որպես լրագրող՝
նյութ էր պատրաստում և հրապարակում այլ երկրներում: Իր հավաքած
նյութն այն իրապատումն է, որի շուրջ կարելի է հավաքել քաղաքի իրական կերպարը: Այս վեպում գրողը կերպավորել է մի քաղաքի կերպար,
որն անդունդի եզրին է հայտնվել, ավերվել, զուգահեռ՝ քարուքանդ են լինում մարդկային հոգիները: Ամոքումը և փրկությունը հոգու մաքրությունը և Աստծուն լիակատար ապավինելը պիտի լինեն: Ծովինարի գրառումներից. «Գոնե մեկ անգամ պետք է մորս ծննդավայրում եղած լինեի
երկրաշարժից առաջ և հետո: Բայց այստեղ հայտնվեցի միայն երկրաշարժի տասներորդ տարում: Չեմ կարող հաստատապես ասել՝ ավելի
շատ կարծր նյո՞ւթն էի ուզում տեսնել, թե՞ որսալ այն, ինչ հարահոս է՝
խոսքը, տրամաբանությունը, երեխաների ու մեծերի աչքերը, արտաբերվող բառերի հնչերանգը: Ի՞նչն է անծանոթ, օտար: Մի՞թե չգիտեմ, որ
Գյումրին Հայաստան մարմնի հաշմված մի անդամն է, չգիտեմ, որ ոչ թե
վերածննդի, այլ վերակենդանացման մեջ է գտնվում, ինչպես ամբողջ Հայաստանն ու Արցախը, ինչպես ամբողջ Հայաստանն է գործազուրկների
երկիր››:
Մթի, կորուստների, հառաչանքների, աղեկտուր ձայների շաղախ
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կարծես լինի քաղաքը: Զուսպ պատկերների չճչացող հևքով է արձակագիրը վրձնել նրա վարքն այդ օրերին: Բայց քաղաքը չպիտի մեռնի, չպիտի
կորչի, այլ պիտի վերածնվի: Այդ պատճառով է նա ստեղծում որոշակի
նկարագրով հերոսներ, որոնց կերպարով կարևոր ասելիք է փոխանցում.
«Անծայր վշտից մարդուն դուրս բերելու հնարներ մարդը միշտ էլ կարող է
գտնել, եթե փորձի: Յուրաքանչյուրին պետք է զբաղեցնել ըստ իր հակումների, նախասիրությունների. աշխատասերին աշխատանք, բնածին լիդերին աշխատանք կազմակերպելու հնարավորություն: Թվում է՝ ամենադժվարը բնածին անբանի համար զբաղմունք գտնելն է, բայց Հայաստանում բնածին անբանը հեշտությամբ է տեղ գտնում, տեղավորվում է բոլոր
այն աթոռներին, որոնց վրա նստելու համար խելացի, բանիմաց մարդիկ
դեռ տատանվում են, լրացուցիչ հիմնավոր գիտելիքներ ձեռք բերած չլինելով՝ դեռ հապաղում են: Եվ ժամանակը աշխատում է հօգուտ մակերեսում լողացողների: Շատախոսում են: Շատախոսելը և բուն գործից
մշտապես ուշանալը հայերին անցել է իրենց ռուս եղբորից: Ինչքա՜ն
խելոք են խոսում նրանց մեկնաբանները, ինչքա՜ն բան են հասկանում
նրանց քաղաքական գործիչները, ժուռնալիստները, բայց ամենակարևոր
պահին միշտ ուշանում են, և հսկա երկիրը շարունակում է ճոճվել անդունդի վրա››: Հովհաննիսյանն ավելի է թանձրացնում իր ասելիքը քաղաքի պատկերների առանձին դրվագներով, քաղաք, որն առաջին հայացքից
վերջին շնչում է գտնվում: Բայց կան մարդիկ այդ քաղաքում, նրանք են,
որ պիտի վերականգնեն, ամրացնեն ու փրկեն հարազատ օրրանը:
Նրանց կերպարների պատկերներով պիտի վերականգնվի այն ամբողջական կտավը, որ կոչվում էր քաղաք, բայց ոչ այն նկարագրով, որն ուներ
հին քաղաքը, այլ բոլորովին նոր, ավելի բարվոք, ավելի լուսավոր և
առողջ հոգու ամրությամբ:
Ալիս Հովհաննիսյանի վեպում կարելի է առանձնացնել ոչ միայն կերպարների և բնավորությունների մի մեծ շղթա, այլև ճակատագրերի,
որոնց կյանքի ընթացքը տարբեր է, բայց բոլորին միավորում են քաղաքը
և մեծ աղետը, որ տեղի ունեցավ այնտեղ: Նրանց միավորում են անցյալը,
դժբախտությունը, սերը, ատելությունը, բայց ամենից շատ՝ փրկությունը:
Այստեղ բոլորն են ցանկանում փրկվել, փրկվել ամբողջապես՝ թե՛ մարմնով և թե՛ հոգով: Հովհաննիսյանն ապացուցում է նաև, որ մարդկային կապերն ու ընտանիքներն էլ ամուր չեն, և երկրաշարժը կործանում, նաև
միավորում է շատերին: Այն, ինչ թույլ էր, կազմաքանդվում է: Մուկուչի
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ընտանիքի պատմությունը սրա վկայությունն է: Իր կողմից չսիրված կինը
սիրվում է ուրիշից: Տանջված, ամուսնու ընտանիքից հալածված և երկրաշարժի ժամանակ դստերը կորցրած կինը փրկում է իրեն՝ նոր կյանք սկսելով: Վեպում կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում Մուկուչի ընտանիքը: Ամբողջ կյանքում սիրելով Աննային, ում, ի դեպ, սիրում էին այդ քաղաքում
բոլոր տղամարդիկ, նա իր կյանքը կապում է Արևաշողի հետ: Փաստորեն,
երկրաշարժը արմատապես փոխում է նաև մարդկանց անձնական կյանքը: Գրողն անհաշտ է կյանքի թերությունների, մարդկային ստոր բնազդների հանդեպ: Հատկապես Ազնիվի զգացածն ու ապրածը մեծ տխրությամբ և ափսոսանքով են պատկերված: Հեռանալով իրեն չսիրող ամուսնուց՝ Մուկուչից՝ նա իր կյանքը կապում է Ստյոպայի հետ, որը հարկ համարեց Ազնիվին և նրա՝ երկրաշարժից փրկված մյուս դստերը՝ Հասմիկին,
տանել Հունաստան, «որպեսզի ցրվեն կնոջ տխուր մտքերը» 4: Բայց Ազնիվը չէր հաշտվում նաև այն մտքի հետ, որ Մուկուչին զիջում է Արևաշողին.
«Եվ կարոտում էր Մուկուչի թավ մազածածկույթին: Չարախնդում ու
դառնանում էր Մուկուչի կատարած ընտրությունից, կարծես ինքն էր դիտավորյալ հաջողեցրել նրա անհեթեթ ամուսնությունը հենց Արևաշողի
հետ» 5: Բայց Արևաշողն էլ փրկեց Մուկուչի հոգին: Սիրեց նրա Մուրադ
որդուն, մոր պես գորովալից վերաբերմունքով նա սիրել տվեց իրեն: Սա
բացառիկ բնավորությամբ հերոսուհի է, որի անունը՝ Արևաշող, պատահական չի ընտրվել գրողի կողմից: Հետաքրքիր է զարգանում Հովհաննիսյանի «պատմողականությունը» հերոսներին պատկերելիս: Ինչպես նկատեցինք վերևում, նա սառը վրձնումներով է տալիս նրանց անցած կյանքը,
ապրածն ու զգացածը, բայց գրիչը հարուստ է գորովանքով. ոչ մի կերպար
հենց այնպես չի ստեղծում, կարծես որոշակի առաքելությամբ է նա հայտնաբերում նոր հերոսին: Անուններ ընտրելը, ճակատագրեր, դեպքեր,
հանդիպումներ կազնակերպելը, հանկարծակի գործողությունների, նաև
քաոսի պատկերումները, այսինքն՝ տալիս է այն կյանքի պատկերը,
որտեղ կան հարցերի թնջուկ, խառնաշփոթ:
Առանձնակի նրբությամբ է պատկերված Գայանե Մարտիրոսյանի
կերպարը: Համալսարանի ռեկտոր, առաքինի և համեստ՝ իրեն սպիտակ
ագռավ է զգում հարազատ քաղաքում: Նա նման չէ մյուսներին, և այս
4
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օրինակը ուղեցույց է գրողի կարևոր ասելիքներում: Այսպիսին է նա տեսնում ապագա քաղաքի մարդուն: Այսպիսի մարդկանց ներկայությունը
միայն կարող է փրկել երկիրը: Սա վաղուց մտածված կերպար է, որը
խորհրդանիշ է: Իր կյանքի անցած ուղին, շրջապատի վերաբերմունքը,
ներքին պայքարը, հասարակությանը և մարդկությանը օգտակար լինելու
ձգտումն առինքնող են: Յուրահատուկ խառնվածք նկարագրելով՝ կարելի
է համոզվել, որ ոչինչ հենց այնպես չի արվում Հովհաննիսյանի կողմից:
Իր կերպարներին օժտում է որոշակի համոզմունքներով՝ դարձնելով բարոյաբանական միտումների կրողներ:
Հնի կործանման խորհրդանիշ է Աննայի կերպարը, ով իր գեղեցկությամբ անտարբեր չէր թողնում ոչ մեկին: Նա իր քաղաքի զարդն էր, իգականության խորհրդանիշը: Աննային սիրում էին բոլոր տղամարդիկ, այդ
թվում՝ Մուկուչը: Նա այնքան էր սիրում Աննային, որ երկրաշարժի լուրը
լսելուց հետո «առաջին պատկերը, որ սառը ջրից ու ապտակներից հետո
հայտնվեց մտքում, ոչ հայրն էր, ոչ մայրը, ոչ երեք երեխաները, ոչ կինը:
Նրան պատկերացավ Աննան՝ մեռած, սպիտակ զգեստով, ընկած այն
ստվարաթղթե փլատակների վրա, որ տարիներ առաջ սարքել էր իրենց
համադասարանցի Ռոլանդը՝ դպրոցական բեմում «Նամուս» խաղալու
համար: Աննան, ում մտքում նվիրում էր բռնցքամարտի մրցումներում
շահած իր բոլոր մեդալները, ում համար դարձավ աշխարհի չեմպիոն, ում
անունով կոչվելու էր այն շքանշանը, որով պարգևատրվելու էին իր երազած բռնցքամարտի դպրոցի սաներից լավագույնները» 6: Ճիշտ է, Աննան
չզոհվեց երկրաշարժի ժամանակ, բայց նրա մահը խորհրդանիշն է հին
արժեքների կործանման: Աննայի ֆանտասմագորիկ մահը նույնպես
խորհրդանիշ է: Այդպիսի մեկն այլևս չէր կարող գոյատևել նոր ընթացք
վերցրած քաղաքում: Աննայի ինքնակործանումը որքան ողբերգական,
նույնքան էլ հասկանալի է: Հնի կործանման խորհրդանիշ է նաև պառավ
կնոջ դին, որին դիահերձարանում տեսավ Մուկուչը: Այդ ծեր կինը մուրացկան էր եղել նախկինում, ում Թիֆլիսից էին բերել նրա թոռները և թողել եկեղեցու բակում: Գրողի ցանկությունն է արտահայտված այստեղ՝
չլքել ծնողներին, մուրացկան չդարձնել: Կինը թեպետ կնճռոտ դեմք,
ոտքեր և ձեռքեր ուներ, բայց մարմինը երիտասարդի էր: Սա նույնպես
խորհրդանիշ է: Կնոջ հավերժացումն է, որ այսպիսի պատկերով է ներկա6
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յացնում գրողը: Արտասովոր կերպարների մեջ աչքի է ընկնում Շուշանը:
Երկրաշարժը նրան հաշմանդամ է դարձրել: Ֆիզիկապես ջախջախված,
բայց լուսավոր այս կերպարի հայտնաբերմամբ գրողը հուշում է ամենակարևորի մասին, թե կարևորը եղել է և կմնա հոգին: Ահա վեպի գաղափարական հենակետերից գլխավորը: Շուշանի կերպարը գրողի
գեղագիտական բարձունքն է: Նրա ամուսնությունը հոլանդացի օդաչուի
հետ ևս պատահական չէ, որն ասում է Շուշանին. «Ես ուզում եմ քո
թևերով թռչել: Պարգևիր ինձ այդ ուրախությունը» 7: Նաև ասել էր. «Այն,
ինչ մնացել է քո հրաշագեղ մարմնից, ամենևին քիչ չէ, որ իր մեջ տեղավորի քո հոգին: Մարմինը հոգու փոքր տունն է: Կրճատվել է քո հոգու փոքր
տունը: Բայց հոգին ունի նաև մեծ տուն, դա աշխարհն է» 8: Նրանց սերը
նույնպես այն փրկությունն է, որն անհրաժեշտ է վերակառուցվող քաղաքին: Շուշանը՝ որպես ուսուցչուհի, նույնպես բացառիկ է: Պարզվում է՝
ամենևին ձեռքեր պետք չեն լավ ուսուցիչ լինելու համար: Պայծառ ժպիտն
ավելի է պետք աշակերտներին: Նրանք սիրով էին կատարում Շուշանի
հանձնարարությունները, և չկար տետրը կամ գրիչը մոռացող մեկը: Նրա
դասը իրադարձություն էր աշակերտների կյանքում:
ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
«Ժամանակը տեսնելու կարողությունը,– գրում է Բախտինը,– այն
աշխարհի ամբողջական տարածության մեջ կարդալը և մյուս կողմից
տարածության բովանդակությունը ոչ որպես անշարժ միջավայր, այլ
որպես պատրաստի տվյալ, ամբողջականություն և իրադարձություն ընկալելը՝ ահա սա է ժամանակի քայլերը կարդալ կարողանալը՝ սկսած
բնությունից և վերջացրած մարդկային բարքերով ու գաղափարներով» 9:
Ալիս Հովհաննիսյանը յուրովի է մոտենում տարածաժամանակային գեղագիտությանն իր լավագույն ստեղծագործություններում: Եթե «Ճյուղեր,
տերևներ» վեպն ընդգրկում է տարածաժամանակային մեծ պատկեր,
ապա «Կումայրի-Լենինական-Գյումրի» վեպում այն խտանում է ժամանակային մեկ տիրույթի մեջ՝ ամբողջանալով մեկ քաղաքի և նրա հոգու
տարածության մեջ մեկ դրվագում: Դա որոշակի թվական է՝ 1988: Ամեն
Նույն տեղում, էջ 200:
Նույն տեղում:
9 Бахтин, Эстетика словесного творчества, Москва, 1987, с. 15, 216:
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ինչ պտտվում է այս իրադարձության շուրջը: Առհասարակ վեպի կյանքը
բաժանվում է երկու մասի՝ մինչև երկրաշարժը և նրանից հետո: Մինչև
երկրաշարժն ընկած ժամանակը վեպի խորքերում է, հեղինակի եզրահանգումներում: Վեպի իրական ժամանակը սկսվում է երկրաշարժից
հետո: Դրանից հետո է սկսվում սարսափելի կորուստների, խարխափման, հայտնաբերման և զղջման ժամանակը: Դա հաճախ լռության և հերոսների ներքնախոսության պատկեր ունի, ահռելի ափսոսանքի և խղճի
թնջուկ է հիշեցնում: Կյանքն ինչ-որ տեղ կանգ է առել այս քաղաքում,
որտեղ հերոսներն իրենց կենսասիրությամբ պիտի ետ բերեն ապրելու
ժամանակը: Գրողն այս հարցը լուծում է յուրահատուկ ձևով: Նա փոխում
է իր հերոսների կյանքի գիծը՝ շրջափոխելով հույզերը, պատկերացումները, անգամ ունեցած սովորությունները: Անփոփոխ է թողնում միայն սիրելու կարողությունը: Մարդիկ շարունակում են սիրել և այդպիսով նորոգել կյանքը: Գրողը չի պատկերում՝ ինչպես են կառուցվում շենքերը, նա
հիմնականում կարգի է բերում յուրաքանչյուրի անձնական կյանքը, դասավորում այն կորցրած ժամանակի հետքերով: Նրանք, իսկապես,
գտնում են իրենց կորցրած ժամանակը: Վիպասանն իր հերոսների
կյանքն է փոխում արմատապես: Այդ դեպքում չքվում է սարսափազդու
11.41-ը՝ այն նշաթիվը, երբ տեղի ունեցավ աղետը: Կիսակործան քաղաքի
դժբախտության պատճառներից մեկը անեծքախառն խոսքերի տարածությունն էր: Տարածք, որ խանգարում էր մարդկանց հանգիստ ապրելուն:
Ամենուր էր նա, մեծ կանանց, տղամարդկանց, սկեսուրների շուրթերին:
Կուտակված բառերը մարմնավորվել ու պայթել էին նաև այդպես և չարիք
էին տարածում: Մարդիկ չէին պատկերացնում իրենց քաղաքն առանց
անեծքի: Այն անգամ զանգի ձայն էր հիշեցնում, որն իր մեջ մարդկային լեզու ուներ: Այնքան շատ էին այդ լեզուները, որ սար էին գոյացրել:
Կարևոր տեսարան է այդ սարի այրվելը: Մուկուչի զարմանալը ևս հետաքրքիր է պատկերված: Նա չի պատկերացնում, որ հարազատ քաղաքում այլևս չի լսվելու անեծքի ձայնը: «Մի՞թե 100 հազար անեծք է հնչել
մեր քաղաքում,– հարցրեց նա Քրիստափոր Մեքսերջյանին: – Ինչու ես
զարմանում,– պատասխանեց ծերուկ գիտնականը,– արի հաշվենք: Լենինականը 300 հազար բնակիչ չունե՞ր: Երեխաներին հանիր, մնացած 100
հազարից հանիր կանանց, նրանցից անեծքի անընդունակներին, հաշվիր
10 հազար, դա էլ հանիր: Գումարիր օրը 10 անգամ անեծք հանողներին:
Կստացվի 500.000, դրանից հանիր 100.000-ը՝ որպես իրար անեծքով չե440

զոքացրածներ: Տեսա՞ր, մոտավորապես այդքան են անիծում մեր քաղաքում›› 10:
Վեպում սահուն անցումներով երևում է տառապանքի տարածությունը՝ որպես մշտական ներկայություն: Այն հոսում է հերոսների կյանքի
ճանապարհներով, միանում նրանց խոհերին ու կորուստներին: Երկրաշարժն իր դրոշմն է դնում բոլորի կյանքում: Չկա մեկը, որ որևէ կորուստ
չունենա այդ օրերին: Եթե անգամ ոչ մեկը չի զոհվում ընտանիքից, ապա
նա՝ քաղաքի բնակիչը, սահմռկեցուցիչ տեսարանների ականատեսը պիտի լինի: Ծամածռված դեմքով քաղաքն անընդհատ է տառապում՝ առանց
կանգ առնելու. բացել է իր մակերեսը, որի մեջ մարդկային անկենդան
մարմիններ են, որոնք գտնողը մի պահ միայն երջանիկ է զգում իրեն: Տառապանքը անդեմ հալածում է բոլորին: Այդ օրերին ժամանակային փոքր
տիրույթում խոշտանգվում է կյանքը, ամեն վայրկյան ցավ պատճառում.
խեղված ճակատագրեր, մարմիններ: Եվ գրողը ստեղծում է փրկության
մեծ տարածություն: Դրանք Շուշանի թևերն են, նրա ժպիտը, համընդհանուր սերը, որի տերն են դարձել շատ հերոսներ: Նրանք նորոգում են
իրենց հոգիները: Փրկության տարածությունն անմիջապես զգում է քաղաքը, և բացվում է քաղաքը՝ որպես ապաստարան միայնակ մարդկանց:
Վեպի վերջին հատվածում ակնհայտ է քաղաքի վերածնունդը: Եվ դա
երևում է Լենինականի երկրաշարժին հաջորդած 10-ամյակի առաջին
շրջանավարտների վերջին զանգին: Քաղաքը վերակենդանանում է ժպիտից ու սիրուց և մեծ հավատից:
Կարևոր տարածություն են զբաղեցնում վեպում անազատությունը,
դարավոր անմարդկային ավանդույթները, որոնք կաշկանդում ու խանգարում են մարդուն: Գրողն առաջ է քաշում կնոջ անազատության հարցը:
Նա կախված է ամուսնու ընտանիքի մեծերից և մյուս անդամներից և չի
կարող ինքնուրույն որոշումներ կայացնել: Կինը դեռ չի ձերբազատվել
միջնադարյան ապրելակերպից: Սա շատ համարձակ քայլ է վիպասան
Հովհաննիսյանի կողմից: Նա տալիս է ընտանեկան բարքերի անազատ և
անմարդկային կողմերը, այսպիսով դատապարտում այն կյանքը, որն
ապրում է ամուսնացած կինը. «Երբ ծովեզրյա սրճարանում նստած միասին դիտում էին հույն ժողովրդի գիշերային զվարճությունը, Ազնիվը
առեղծվածային ժպիտով ժպտաց աշխարհի անեզրության մասին հենց
10
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նոր արած գյուտի վրա: Ինքը ո՜ւր, Ադրիատիկի վրա փայլփլող այս
ուրախ լույսերն ուր: Եվ այնուամենայնիվ, ինքն Ազնիվն է, այստեղ է,
Ուկրաինայում է, Գյումրիում է, աշխարհում է և ոչ տալերի, սկեսրոջ, սկեսուրի, հարևանների, փողոցի զննման, քննարկման առարկա: Հիմա ինքն
է զննում ու քննարկում աշխարհը: Ո՞վ էր թույլատրել: Որտե՞ղ են հիմա
չթույլատրողները: Ստյոպան աշխարհի ուժեղներից մեկն է, որ կնոջը
տվել է թույլտվությունից օգտվելու հնարավորություն: Երկրաշարժից
առաջ օձն իր պորտով, թռչունն իր թևով չէր թափանցի լենինականյան
տան ամրակուռ պարիսպներից ներս: Մի անգամ շեմն անցած հարսին
չէր ազատի ոչ մի թագավորի որդի» 11:
ՌԻԹՄԸ
Արձակի հյուսվածքի ամենակարևոր առանձնահատկությունը
խոսքի ռիթմն է, գրողի վիպելու ամբողջական պատկերը: «ԼենինականԿումայրի-Գյումրի›› վեպն արագահոս ընթացք ունի: Որպես ժամանակակից վեպ՝ նա հաղթահարել է պատումի այն ընթացքը, որտեղ խոսքի
պատմությունը շարժուն է, կարևոր ասելիքով, առանց կանգառների: Վիպասանը սահուն և հետևողական առաջ է տանում իր պատումի կյանքը՝
հընթացս նոր և թարմ մտածողության հոսք մատուցելով: Մարդկային
անասելի ցավն ամենևին չի կանգնեցնում պատումի ընթացքը: Այն գետի
նման շարժվում է դեպի հիմնական ասելիքը, որը հիմնարար գաղափարներով, կարևոր եզրահանգումներով է: Հովհաննիսյանի արձակի լեզուն
հարուստ է: Վեպն աչքի է ընկնում լեզվական հարուստ պատկերներով,
որտեղ մարդու զգացողությունները և կյանքը ներկայանում են թափանցիկ և շատ համոզիչ: Ահա դրանցից մեկը. «Տեսա դաշտերի կողմից մոտեցող մի պատկեր: Դա մի սքանչելի կին էր: Գլխի շուրջը հյուսված ծաղկեպսակի մեջ շողշողում էր նոր բարձրացող արևը: Նրա արևախանձ դեմքը
դաշտերի, սարերի ձյան, ճերմակ ամպերի նորոգությամբ էր շնչում, անխռով էր, լուրջ: Ոտքերը բոբիկ էին: Մոտեցավ, կանգնեց իր շանը զբոսանքի հանած տղամարդու կողքին: Ես արագացրի քայլերս, որ հավասարվեմ
նրանց: Կինը իր երկար, թուխ մատներով հազիվ դիպավ տղամարդու
ուսին, քնքուշ, շատ մեղմ, շատ սիրող ձայնով, կարծես ամբողջ գիշեր տառապել էր տղամարդուն հասած ցավով և տառապանքով, ասաց (ես պար11
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զորոշ լսեցի). «Հեչ դարդ մի էնե, էկող տարի, էս վախտս, ես քեզի արու
զավակըմ կպարգևեմ…»» 12:
Վեպը երկու ճյուղ ունի: Առաջինը պատմողինն է, մյուսը Ծովինարի
գրառումներն են: Իրար մեջ, իրարից սնվող այս ճյուղերը նոր հոսք, հագեցվածություն են հաղորդում վեպին: Տարբեր, առանձին հոսք-Ձայներ
են: Այս ձևը նաև բազմաձայնություն է հաղորդում: Առաջին հայացքից այն
չերևացող է, բայց վեպի զարգացումներով աստիճանաբար ավելի է
տարորոշվում: Ծովինար-Ռութի գրառումների մասը հարստացնում է
այսպիսի արձակը, որը նաև փաստական է: Վիպելու կերպի մեջ
ակնհայտ է նաև հրապարակախոս Հովհաննիսյանի ձայնը: Սա նույնպես
որոշակի ռիթմական շերտ է ավելացնում, ավելի ընդգծում հեղինակի
ասելիքը: Նորարարական այս վեպը, անշուշտ, նոր խոսք է արդի հայ արձակում: Ռիթմական պատկերները հզորանում են նաև վիպասանի հնարամիտ պատումի մի առանձնահատկությունից ևս: Վիպական կյանք բերելով բազմաթիվ հերոսների ճակատագրեր՝ նա ամեն անգամ ներկայացնում է մի նոր հերոսի, նրա հետ միասին՝ ճակատագրական անսովոր
իրադարձություններ, որոնք անընդհատ նորոգում են վեպի հյուսվածքը,
նոր շունչ հաղորդում՝ ավելի հետաքրքիր դարձնելով վեպն ամբողջապես:
Շարժուն և կենսալի են նաև երկխոսությունները, այնքան կենդանի, որ
երբեմն լսելի է ամբողջ շրջապատը՝ հառաչանքներով և բացականչություններով, աղմուկով և նոր կյանքի գեղգեղանքով: Գունեղ և հարուստ
բառապաշարը ևս հարստացնում է գրողի ասելիքը՝ ստեղծելով
խորհրդավոր և ազդեցիկ նոր իրականություն:
Եզրակացություն` Ալիս Հովհաննիսյանի «Լենինական-ԿումայրիԳյումրի» վեպն աչքի է ընկնում արտահայտչականությամբ, ինքնատիպ
կերպարներով, սյուժետային տարբեր գծերի ամբողջականությամբ, ինչպես նաև խոր ընդհանրացումներով: Առանձին քննության են ենթարկվել
վեպի տարածաժամանակային պատկերը, կործանվող քաղաքի կերպավորումը՝ որպես տառապանքի օջախ, ցավակիր մարդկանց վերածնունդը, ընդհանրապես, վեպի կառուցվածքը:
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Поэтика романа Алис Ованисян
«Ленинакан-Кумайри-Гюмри»
Резюме

Ани Пашаян

Ключевые слова: Алис Ованисян, ритм, проза, Ленинакан, Кумайри,
Гюмри, сотворение, Аревашог, Азнив
В статье анализируется искусство романа Алис Ованисян «ЛенинаканКумайри-Гюмри». Рассматриваются персонажи и характеры, проблемы
времени и пространства, а также ритм романа. Писатель умело описывает
разрушенный город и его возрождение. Она описала изменения в городе
после землетрясения в Ленинакане в 1988 году и особенно в психологии
человека, когда огромная боль душ осажденных людей превратилась в ад
при каждом желании жить. В этом романе любой сегмент или часть
выражают поэтическое мышление, что делает роман очень выразительным
и эмоциональным. В то же время писатель не проявляет оплакивание, он
представляет реальность такой, какая она есть, избегая ужасающих и
душераздирающих сцен.

The Art of prose in Alice Hovhannesian's
“Leninakan–Kumayri–Gyumri” Novel
Summary

Ani Pashayan

Key words: Alice Hovhannisyan, rhythm, prose, Leninakan, Kumayri,
Gyumri, novel, Arevashogh, Azniv
This article analyzes the art of Alice Hovhannisyan's novel “LeninakanKumayri-Gyumri”. Here are discussed characters, the problems of space and
time and the rhythm of the novel. The writer skillfully depicts the ruined city
and its rebirth. She described the changes in the city after the Leninakan
earthquake in 1988 and especially in the human psychology, when the
enormous pain of the besieged people's souls transformed into hell every wish
to live. In this novel, any segment or part expresses poetic thinking, thus
making the novel very expressive and emotional. At the same time, the writer
does not display dullness; he presents the reality as it is, avoiding horrifying and
heartbreaking scenes.

444

ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Աթայան Անահիտ – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Արցախի
պետական համալսարան
Ասրյան Սիրվարդ – Հայաստանի պետական մանկավարժական
համալսարան
Ավագյան Անժելա – ասպիրանտ, Երևանի պետական համալսարան
Ավանեսյան Արմեն – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ
ԳԱԱ գրականության ինստիտուտ
Բաբուռյան Հերմինե – բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Վանաձորի պետական համալսարան
Բալայան Զինաիդա – բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
Արցախի պետական համալսարան
Բախչինյան Արծվի – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ
պատմության ինստիտուտ
Բախչինյան Հենրիկ – բանասիրական գիտությունների դոկտոր
Բաղդասարյան Սիրուն – բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Արցախի պետական համալսարան
Գասպարյան Դավիթ – բանասիրական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր
Գիլավյան Մարտին – բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Դանիելյան Տարոն – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի պետական համալսարան
Եղիազարյան Վանո – բանասիրական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր, Վանաձորի պետական համալսարան
Թորոսյան Աննա – հայցորդ, Երևանի պետական համալսարան
Խանյան Սոկրատ – բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Արցախի պետական համալսարան
Խաչատրյան Սիլվա – բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
Արցախի պետական համալսարան
Խաչիկյան Գագիկ – բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ,
Շիրակի պետական համալսարան
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Հայրապետյան Անահիտ – մագիստրանտ, Արցախի պետական
համալսարան
Հովասափյան Ռուզան – Վանաձորի պետական համալսարան
Հովհաննիսյան Սիլվա – փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Վանաձորի պետական համալսարան
Հովհաննիսյան Օֆելյա – Շիրակի պետական համալսարան
Մատթէոսեան Վարդան – պատմական գիտությունների թեկնածու
Մարգարյան Սիրանուշ – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ
ԳԱԱ գրականության ինստիտուտ
Մելքոնյան Հասմիկ – փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր,
Բեռլինի ազատ համալսարան
Մելքոնյան Մարիամ – ասպիրանտ, Երևանի պետական համալսարան
Մինասյան Թամարա – բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ՝ Մատենադարան
Մնացականյան Եվա – բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտ
Մովսիսյան Ֆելիքս, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Վանաձորի պետական համալսարան
Մուշեղյան Ալբերտ – բանասիրական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ
գրականության ինստիտուտ
Մուրադյան Սամվել – բանասիրական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր, Երևանի պետական համալսարան
Նալպանտեան Յովսէփ – ԱՄՆ, Լոս Անջելես
Սայիյան Ռուզաննա – հայցորդ
Փաշայան Անի – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
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