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Խմբագրական 
Գրելը նման է մեղուներու աշխատանքին՝ ոչ միայն մարդոց մտքերուն առողջ 

սնունդ հայթայթելու, կեանքերը քաղցրացնելու կամ երբեմն ալ խայթելու յատկու֊ 
թիւններով, այլ նաեւ թուղթին կամ պաստառին առջեւ յամեցող եւ սահող կեան-
քերու աշխատասիրութեամբ: 

Ա յս բոլորէն անկախ, գրելը նաեւ անձնական փորձառութիւն մըն է, հիմնուած՝ 
գրողին ու լեզուին միջեւ առկայ եղող յարաբերութեան վրայ։ Փորձառութիւն մը, 
որ կոտրելով անձնականի սահմանները, կը դառնայ ընկերային երեւոյթ, քանի որ 
լեզուն ալ ընկերային երեւոյթ է,– անապատին մէջ չիք լեզու։ Հետեւաբար անձին 
եւ ընկերութեան միջեւ յարաբերութիւն մը կ՚ենթադրէ գրելը, իսկ ընկերութիւն մը 
ցոլացումը կը դառնայ այն գաղափարներուն, որոնք, մեկնելով պատմական կեն– 
սաձեւերէ, ի շարս այլ արտայայտչաձեւերու, գիրին ընդմէջէն ձեւ կ՚առնեն եւ կը 
թանձրանան։ Այդ գիրին մեղուներն են գրողները։ Իսկ արտայայտութիւն գտնող 
գաղափարները կրնան ըլլալ դրական, շինիչ՝ ինչպէս կ՚ըսէին ժամանակին որոշ 
գաղափարական հէնք տալով բառին, կամ՝ բացասական։ Գաղափարները կրնան 
կառուցել լոյս սփռող մշակոյթներ, կամ՝ ահ ու սարսափ տարածել մարդոց կեան-
քերէն ներս։ Ա յս ամէնուն դիմաց մեծ է պատասխանատուութիւնը գրողներուն, 
որոնց գրիչներէն կ՚անցնին յաճախ շինիչն ու քանդիչը։ 

Ա յս թիւով կու տանք երկրորդ եւ վերջին հատուած մը Վահէ Օշականի Կա -
մարջ անտիպ վէպէն, որմէ ետք՝ Յասմիկ Սիմոնեանի մեղուներու տզզոցով հիւս– 
ւած գեղեցիկ բանաստեղծութիւնը՝ ձօնուած մօրը։ Անոյշ Ակներեան իր 
պատմուածքով ցոյց կու տայ գաղափարին ծնունդն ու կեանքը, տուփի մը մէջ ու 
անկէ անդին, որուն կը յաջորդեն փունջ մը բանաստեղծութիւն հայրենի երիտա-
սարդ բանաստեղծ Արամ Մամիկոնեանէն, «Բագին»ի երկարամեայ աշխատա-
կից՝ բանաստեղծ Փանոս ճերանեանէն եւ երկու արձակ կտորներ ճ է ս ի Արլէնէն։ 

Թարգմանական բաժնով կը ներկայացնենք դոկտ. Վիգէն Թիւֆէնքճեանի 
գրիչով թարգմանութիւններ Ի. դարու սկիզբի անգլիական վէպի տիրական դէմքե-
րէն Հենրի ճէյմզի մասին, ինչպէս նաեւ հատուածներ նոյնինքն ճէյմզի յհշԲօւէաե 
օք & Լոժրի բ. վերախմբագրեալհրատարակութեան առթիւ գրած նախաբանէն։ 

Բանասիրական բաժնով կը շարունակենք հրատարակութիւնը Սիհրան Սի֊ 
նասեանի հաւաքած եւ ծանօթագրած Զապէլ Եսայեանի նամակներուն՝ ուղղուած 
Արամ Անտոնեանին, իսկ դոկտ. Վարդան Մատթէոսեան հայերէն տառերու լա-
տինացման փորձերու պատմականին առնչուող սպառիչ եւ կարեւոր յօդուած մը 
կը ներկայացնէ։ Վերլուծական բաժնով կու տանք Ն ա զ ի կ Գարամանուկեանի 
համապարփակ գրութիւնը՝ Գրիգոր Պըլտեանի Կրկնագիր մարդը վէպին մէջ տեղ 
գտած կրկնագրութեան ու յիշողութեան կապերուն մասին։ 

Վերջապէս գեղարուեստական բաժնով Գարոլինա Սահակեանը կը զրուցէ լու-
սանկարիչ Գերման Աւագեանին հետ։ 
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Կամուրջ 
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆ 

Նայեցաւ նախ Ալիսին, այդ ծանօթ, նոյնիսկ մտերիմ կերպարանքին, որուն 
շուրջ աչքերը ու երեւակայութիւնը դարձեր էին մանկութենէն ի վեր, փորձելով գո-
հացնել անքուն հետաքրքրութիւն մը անոր ու հօր մասին։ Թէ ի՞նչ էր փնտռածը, 
պահանջածը, ինչո՞ւ կը նախանձէր երբ հայրը զայն ծունկերուն վրայ նստեցու-
ցած հրաշալի, անվերջանալի, անկարելի պատմութիւններ կը պատմէր, ու յետոյ, 
երբ աւելի մեծցան անոնք՝ երկուքը մէկ, շաբաթ երեկոները շուկաները կը պտտէ-
ին, խօսելով, կատակելով իբրեւ ինք գոյութիւն չունենար կամ թէ մայրը աշխարհի 
մէջ քրոջը չափ կարեւոր մէկը չըլլար, որ այդ ատենները պատշգամը մինակը կր 
նստէր բուրդ կը հիւսէր տխուր, անիմաստ բան մը դէմքին։ Ինչո՞ւ այս ամբողջը 
կ՚ըլլար — բան չէր հասկնար այդ ժամանակ բացի հօր լրջութենէն, խիստ կտրուկ 
լեզուէն երբ իրեն հետ կը խօսէր այն օրերուն ուր կ ՚օգնէր անոր դերձակի խանու-
թին մէջ դուն մեծ տղայ ես այչեւս կրկնելով երբ հազիւ ինը տարեկան էր։ Յաջորդ 
տարին արդէն հայրը ոստիկան էր ու բոլորովին անմերձենալի իրեն համար այ-
լեւս, բացի երբ հիւանդ ըլլար ձմեռները ու այն ատեն այնքան մարդկային, անուշ 
դէմք մը կ ՚առնէր որ իր լալը կու գար ինչո՞ւ Այիսը բնաւ հիւանդ չըւլաբ մտածելով 
ու հասկնալով հիմա տասը տարեկանին թէ հօրը սէրն էր որ զայն ատանկ առողջ 
կը պահէր։ Հօրը ձեռքերը ու մօրունքին հոտը, որոնք այնքան կը սիրէր զգալ, 
հեռուէն ու գաղտնի ու ատոր վրայ էր որ սկսեր էր հեռանալ քրոջմէն ու երեւակա-
յութեան բոցը տակաւ կը մարէր ու աշխարհին մէջ իրեն տրուած պզտիկ անկիւնը 
աւելի պաղեր էր, աւելի մոռցուեր էր մարդոց կողմէ, մինչ իր ամբողջ ուզածը մարդ-
կութենէն ու աշխարհէն քիչ մը սէր էր, անուշ խօսք մը։ Այսպէս հասեր էր տ ա ս ն ը 
մէկ տարիքը, անխօս, վտիտ տղեկ մը, բացարձակապէս մերկ՝ մարդկային 
փորձառութենէ, որեւէ հաւաքական, ընտանեկան ապրումէ, առանց մէկ հատ ըն-
կերոջ դպրոցին մէջ ու դուրսը խելայեղ փնտռելով եղբօր ներկայութիւնը, բայց ան 
շուքի պէս բան մըն էր, կատուի պէս կենդանի մը իր ծածուկ կեանքով այդ տարի-
ներէն իսկ։ Այդ տարին էր որ առանց գիտնալու ինչպէս կամ ինչու, հայրը յան-
կարծ նշմարեր էր իր գոյութիւնը, լուռ վերացական իր պտտիլը ամէն ինչի քովերէն։ 
Ատկէ վերջն էր որ կը խօսէր հետը հերոս տղաս ըսելով ու ինք էր հիմա որ իր ամ-
բողջ կծկուած, լռութեան դատապարտուած, ապրուած գուրգուրանքը հօր ձեռքե-
րուն, ոստոստուն աչքերուն մէջ թափեր էր. միասին սինեմա կ՚երթային, նոյնիսկ 
մէկ երկու անգամ ակումբի հանդէսներուն տարեր էր զինք ու քովը նստեցուցեր 
անհանգիստ աթոռներուն վրայ, իր պզտիկ ձեռքը անոր խոշոր ափին մէջ մինչ հե-
ռուն բեմէն մէկը պոռալով, աչքերը դուրս ինկած կը խօսէր հայ ժողովուրդի, Հա-
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յաստանի ու Դաշնակցութեան մասին ու իրմէ զատ ամէն մարդ այնքան կեդրո 
նացումով մտիկ կ՚ընէր, որ կը կարծէր թէ արձաններ ըլլային որոնք յանկարծ 
կեանքի կը փշրուէին, կը սկսէին խօսիլ, խնդալ, ծափահարել հօրը հետ որ կը 
խառնուէր, կը ձուլուէր աղմուկին մէջ, որմէ ինք այնքան հաճոյք կ՚առնէր, բոլոր 
սա մարդիկը, մէկ հատ կին չկար, ամէնն ալ ուժով, տոկուն մարդիկ հօրը պէս ուս 
ուսի, կոշտ ու մերկ դէմքերով, մեծ բառերու ցանցին մէջ բռնուած, անկարող իրար-
մէ ու բառերուն ստեղծած կապերէն դուրս շարժում ու խօսք ընելու, բանտի պէս 
սրահին մէջ թխմուած — ու ոչ մէկ հարցում ոչ մէկ բացատրութիւն՝ կեանքի մեծ 
խնդիրներուն մասին, ոչինչ՝ որ հասկցնէր իրեն թէ ինչ է Հայաստանը ու Հայու-
թիւնը, ինչ կապ ունին իր թեթեւ մարմնին հետ, իր հօր պատմութիւններուն հետ, թէ 
ինք Աբոն մեծ հայր մը ունէր ժամանակին, որ Ուրֆայի պատերուն տակ կռուեր 
էր թուրքին հետ հայհոյելով ու խնդալով, կեանքէն մեծ ու տարբեր շինուած մէկը, 
որ դեռ տեղ մը ողջ էր ու կը շարունակէր իր կռիւը թուրքին հետ։ Սէկ բան սակայն 
զինք կը չարչարէր, այդ ալ թուրքն էր որուն դիմագիծը, կերպարանքը, նետուած 
ակումբի ծուխին ու ժխորին մէջ՝ կը շարունակէր մնալ ամենէն տարտամ ու խար-
խափուն իրականութիւնը իր աշխարհին, թուրքը աշխարհէն դուրս տանող ճամ-
բան, թուրքը Աստուծոյ քով սատանայի պէս ու թուրքը ամէն հայու սրտին ցաւի 
պէս այրող, հայը չարչրկող, թուրքը ամէն կողմ ուր հայ կար, հայէն աւելի իրական 
երբեմն երբ կու լային պարահանդէսներու մէջ ու իրար կը պատմէին հին օրերէն, 
երբ կը կատղէին այդ հանդէսներուն, երբ կը բարկանային անծանօթ պատճառով 
մը ու կը զգար թէ կը թուլնար անոնց ուժը, իրար քիթ քիթի կու գային... այդպէս էր 
որ Աբոն իր հօր վրան էր փոխադրեր իր բոլոր շուար սպասումը աշխարհէն, այդ 
անհանդարտ, կորսուած, աննախատեսելի մարդը, օր մը բարկացող օր մը քաղցր, 
դերասանի պէս գրեթէ, օր մը անգտանելի իր գիշերուան մէջ կորսուած, մէկու մը 
հետ չխօսելով տան մէջ, ուր կեանքին սահմանները կը կծկուէին, ձայները կը դ ա դ 
րէին ու երեկոյեան մանաւանդ կը հատնէր աննշան երթալ-գալերու, նայելու եւ 
նայուելու, մինակութեան մէջ ծալլուելու, բան մը չընելներու եւ սակայն տեւելու ցիր 
ու ցան թափթփուքին մէջ կեանքի հաւաքուիլը փշրանքներուն ճաշարանէն սալոն 
ու ետ սենեակի վարդագոյն բազմոցը իր հին հոտով ու մանկութան գորգը իր 
պզտիկ ծաղիկներով ու եռանկիւններով որոնց ժամերով կը նայէր երբ հիւանդո^ 
թենէն նոր ելած կը նստեցնէին զինք... ու այդ անհատնելի շշուկը անտեսանելի 
շարժումի մը որ գոյութեան անցնիլն էր իր մէջէն ու դէպի տան կարասիները ու դէ-
պի հայրն ու մայրը մինչեւ խոհանոցի մթութիւնները... որպէսզի նորէն փնտռէ կա-
պը, իմաստը այս բոլորին ու չգտնէր։ Ատոր վրայ էր որ, անզգալաբար վախը մտաւ 
մէջը թէ կրնար կորսնց նել հայրը, թէ մահ ըսուածը ու հայրը շատ մօտ էին իրարու, 
անբաժանելի մասերն էին կեանքի մէկ անսահման ապահովութեան, երկուքն ալ 
ապրելու սէրն էին տարբեր ձեւերով՝ որոնց մէջ անխուսափելիօրէն կը մտնէր թուր-
քը իր լեղի բայց քաշողական համով մտքին համար ու մանաւանդ երեւակայու-
թեան ճամբաներուն։ Սինչեւ որ վստահութիւն գտաւ թէ պէտք չէր որ կորսնցնէր 
զանոնք, բայց կամաց կամաց հայրը կորսնցնելու անձկութիւնը կը դառնար ջղա-
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յին մեղմ տագնապ մը՝ երբ ան ոստիկան եղած իր գիշերային պաշտօնին վրայ 
ըլլար, մինչ ինք, Աբոն, մութին ու լոյսին մէջ նոյնքան արթուն պառկած տեղէն փեղ-
կի ճեղքէն փողոցին լոյսին կը նայէր երկար երկար պահերով, մտածելով հօր մա-
սին, որ գիշերուան վախերուն մէջ անորոշ կերպարանք մը կը դառնար։ Գիտէր որ 
հօրը գործը վտանգաւոր էր, ու մտածումէն ուժ մը, ուրախութիւն մը ու նաեւ վախ 
մը կ ՚անցնէր իրեն, սակայն իր ճերմակ երեւակայութիւնը ոչինչ յ ստակ կրնար շի-
նել իրեն մտքին՝ բացի քանի մը աղօտ խօսքերէ, որ հայրը ըսեր էր իրեն ու քրոջ։ 
Աբօ չէր գիտեր թէ երջանիկ էր թէ դժբախտ, բայց բարի, անվնաս դժգոհութիւն մը 
ունէր բոլոր այն բաներուն դէմ, իրական թէ անիրական, որոնք հօր ձայնին կեց– 
ւածքին ու տրամադրութեան մէջ իր հասկացողութենէն դուրս երանգ մը կը մտցը– 
նէին։ Օրինակ սա թուրքի պատկերը, առաջին հերթին։ Ցետոյ, խեղճ մարդոց 
տառապանքը ու գինովներու, գողերու, ծուռ մարդոց մասին լսած ամբողջ կէս կա-
տար խօսակցութեանց պատառները, որոնք առտուն հայրը տուն կը բերէր ու 
սրտէն փրցնելով, անտանելի ցաւի մը պէս, սեղանին ու իրենց անպատրաստ 
ականջներուն մէջ կը նետէր, ընկճուած ու մռայլ՝ եթէ չըլլար իր հետաքրքրիր ներ-
կայութիւնը անոր քով, հարցական նայուածքը անոր երեսին ուղղուած։ Ասով հան-
դերձ կեանքի հեղեղը անցեր գացեր էր քովէն ու անիրական, գրեթէ շինծու 
իրականութիւն մը միայն կրցեր էր բռնել ան ոչ թէ մարմնով որ կը թուէր թէ իրը չէր... 
այլ մտքի պզտիկ ցանցով։ Այսպէս, երբ աւարտեր էր նախակրթարանը, սպասեր 
էր որ հայրը որոշէ թէ ինչ պիտի ընէ հօրը շուրջ պրկուած իր թոյլ ու խիտ ժամա-
նակով։ Ոչ մէկ պահանջ ունէր, ոչ մէկ ցանկութիւն, ոչ մէկ տառապանք ետին մնա-
ցեր էր մանկութեան օրերու մաղէն եկուր քեզի մեքանիսեանի քով դնեմ, գոնէ 
արհեստ մը կը սորվիս, հէ՞, ի՞նչ կ՚ըսես Արօ...դուն շատ գչուխ չանիս դպրոցի ու 
յաջորդ օրն իսկ վարպետ Մովսէսի կարաժին ու կրպակին մէջ նեղ անկիւն մը 
գտեր էր ինքզինքը, առանց հարցումի կամ պատասխանի, առանց երեւակայու-
թեան, քննելով վարպետին խոշոր կերպարանքը, թաւ յօնքերը ու տակը կորսուած 
աչքերը, ձեռքերու ուռած երակները ու ամբողջ անձը որ ոչ կը խօսէր ոչ ալ կը շար-
ժէր տեղէն, այլ սառած փողոց կը նայէր մինչ երկու աշկերտները կը զբաղէին օ դ ո 
ներով ու փողոցին աղմուկը ներս կը բերէին մարդուն լուռ դէմքին շուրջ ու ինք կը 
մտածէր թէ ով որ ալ ըլլար աս հսկայ մարդը՝ անկասկած լաւ մէկն էր, ուժով ու բա-
րի իր հօրը պէս, կեանքի խորհրդաւոր պաշարը հաւաքած ու պահած հոս իրենց 
համար ու կը բաւէր որ ինք ճիշդ անոր պէս ըլլար, որպէսզի ոչինչ կորսուէր կեան-
քի շարունակականութենէն, որ կը տարածուէր տունէն հոս ու ետ տուն հօր քով 
ընկ. Մովսէս կ՚ըսէ որ քեզմէ գոհ է, Աբօ, ամմա քիչ մը աչքը բաց պէտք է ըսաս^^ 
կու ամիս ետքն էր ասիկա երբ ինք արդէն սկսեր էր հասկնալ ինչ կը նշանակէ աչ-
քը բաց ըլլալ, առանց աւելորդ շարժումի ու խօսքի, դանակի պէս սուր ու 
վերջնական՝ կայնիլ երկու վիտա սակարկող, վարանող, ոլորուն հոգիով որդերու 
պէս մարդոց առջեւ ու սպասել որ վերջ գտնէ դերասանութիւնը՝ թէ մարդիկ իրաւ 
այդպէս խեղճ են, հինգ ղրուշի համար տասը երդում կ՚ընեն, կը ստեն ու զաւակ-
ներուն աչքին լոյսը գրաւի կը դնեն, որովհետեւ քաջութիւն ըսուածը չունին, կը 
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վախնան իրարմէ ու հայր չունին որ հոն գայ ու կռթնին վրան..։ Սակայն Աբոն միտ-
քը այս հարցերով շատ չի չարչրկեց օր մը պատասխանը կը գտնեմ մտածելով։ 
Դ ե ռ հազիւ տասներեք տարեկան ու իր ամբողջ խելքը ու կամքը դրաւ քիչ բայց 
պարզ մտածումներով զբաղելու, մարդոց հետ կապուած զգացումները սրելու, դխ^ 
րացնելու, իր յ ստակ տեղը գտնելու բազմութեան մէջ ու քանի մը յ ստակ գաղա-
փարներ շինելու, տեղաւորելու առանց սակայ ն հօր հարց նելու— սիրել կամ ատել, 
բարի կամ չար, արդար ու անարդար, շիտակ կամ սխալ, հայ ու օտար, ինքը եւ 
ուրիշները, ծուռը եւ ուղիղը։ Քոյրը, օրինակի համար՝ ծուռ էր։ 

Որքան նայեցաւ հիմա անոր անսեռ, երկրաչափական մարմնին, այնքան 
յստակացաւ ընելիքը, այնքան աղջիկը դադրեցաւ իր հին, վտանգաւոր քոյրը ըլ-
լալէ։ Թեթեւ քրտինք մը կար ափին մէջ, որուն վարժուեր էր ասանկ պարագանե-
րու։ Ետեւէն երկու հոգի կը վիճէին, սակայն իր մէջ նուազագոյն ջղայնութիւնն իսկ 
չկար, միայն աճապարանք մը կանգ չառնելու, շարժումները շարունակելու պա-
հանջ մը, սովորութիւն մը։ Հիմա լռութիւն նորէն, յետոյ կրկին աղմուկը սրճեփին ու 
երկու վիճողներուն։ Աչքերն ու ականջները ամբողջովին կլանուած շուրջի յետին 
մանրամասնութիւններով, բայց միտքը բոլորովին պարպուած, ինքն իր մէջ բոլո-
րովին մինակ ու անկապ, պաղ անտարբերութեամբ տեսաւ տղուն կերպարանքը 
աղջկան մարմնէն երկու քայլ ետեւ, անոր գորշ, ուռած տաբատը, գլուխը քիչ մը 
առաջ ինկած լաւ ըսաւ ինքնիրեն ու զգաց որ ինք մայթէն վար էր իջեր արդէն ու 
կը քալէր շուրջի ամբողջ իրականութիւնը հետը շարժելով դէպի քոյրը ու մաքուր 
անբիծ ապագայի մը մէջ, որ միայն ինք կրնար ստեղծել իր ուզած ձեւով։ 

Ալիս յանկարծ ետ նայեցաւ, շողացին աչքերը ու կանգ առաւ, աջ ձեռքը կար-
միր պայուսակին մէջ։ Ինք սակայն շարունակեց, տասը քայլ կար լռութեան ու ան-
շարժութեան՝ որ պիտի լեցուէին իրմով։ Ո ւրախ էր առանց մասնաւոր բան մը 
զգալու, այլ պարզապէս այնքան բնական էր ամէն բան որ գեղեցկութիւն մը 
ստեղծուած էր, իր ուզած գեղեցկութիւնը, կատարելութիւնը կացութեան որմէ միայն 
վտանգը կը պակսէր։ Երբ հասաւ՝ կանգ առաւ։ Հիմա երեքն ալ ժորժի խարխլած 
օդոյին քովն էին։ 

– Քալէ։ 
Առանց սպասելու, հազիւ հասած, ցած նոյնիսկ մեղմ ձայնով, գլուխն ալ շար-

ժելով, առանց տղուն նայելու բայց գիտնալով անոր շուարումը, ինքնիր լուռ վա-
խին մէջ խրած։ 

– Գործիդ նայէ, Աբօ։ 
Արագ, գրեթէ գոց սորված ու սկիզբէն պատրաստուած, նոյնիսկ շեշտը մարմա-

րի պէս կարծր, ողորկ բայց ապրուած ոչ թէ մակերեսէն այլ ներսէն, գիտակցու-
թեան տաքութեան մէջէն, տարիներու ընթացքին հոն հապճեպ կտոր կտոր 
թխմուած, ճմռթկուած ու տակաւին չգործածուած նոփ նոր սէրը՞ թէ կարօտը՞ որ 
իր գաղտինքն էր աշխարհէն ամբողջովին ծածուկ շինուած ու պահուած ու գաղտ-
նի պահուած մանաւանդ եղբօր մաքուր, անբեկանելի ջինջ ներկայութենէն, հիմա 
այսպէս պրկումի ու պայքարի պահերու երբ իրար այնքան կը մօտենային՝ որ 
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կրնար ձեռքը երկարել առանց վախի ու դպնալ անոր, շոյել այտը ու հասկցնել 
առանց խօսելու թէ իրենց խճողուն, աննշան կեանքին մէջ, իր կէս-մանչ, ոսկրուտ 
արտաքինին, ձեւի չմտնող մազերուն ու դէմքին մէջ ուրիշ իրականութիւն մը կար, 
որ միայն ինք ու եղբայրը կրնային ապրիլ, միասին ապրեցնել։ 

– Քալէ՛ ըսի։ 
...Սիայն թէ ինքզինքը այդպէս սարսափելիօրէն լուրջի չ՚առնէ, որովհետեւ այդ 

ամբողջը՝ կուսակցութիւն, Հայաստան, հայրիկ ըսուած բաները, որոնց մասին ոչ 
ոքի կը խօսէր, բայց ինքը քոյրն էր ու գլխուն մէջէն կրնար հետեւիլ իր մտածում-
ներուն՝ գանկին մէջ ուռած գունաւոր պալոններ էին ու եթէ մարտական իսկ չըլ-
լար Աբօ այդպէս երեխայական, եղերական ու անփոխարինելի մէկն էր իրեն 
համար, ոչ թէ իր մէջ պահուած կտրիճ սրտին համար այլ այդ անկարելի քաջու-
թեան, կտրիճութեան իսկ պատճառով՝ որ աւելորդ, ձրի բան մըն էր, տղայական 
նոյնիսկ ու մանաւանդ քայքայիչ, որովհետեւ գիտէր թէ եղբայրը կեանքէն դուրս 
տեղ մը կ՚ապրէր ու ջիղերու մնայուն պրկումով մըն էր որ կը դիմանար աշխարհի 
իրականութեան, զայն հեռու կը պահէր իրմէ, կրնար ինքն իրմով գոհանալ ու մ ե ր 
ժել մարդոց սէրն ու չարութիւնը, կոյր մնալ ուրիշներու տագնապներուն ու հիմա, 
քսանվեց տարեկանին նախակրթարանէն նոր ելած տղու մը պէս կայնիլ հոն, կո-
կիկ ու անբիծ, անմեղ մանաւանդ եւ ուրիշներու կեանքին ծրագիրը ուզել գծել իր տղա-
յական, ծիծաղելի սկզբունքներուն համաձայն։ Ալիսին խնդալը եկաւ բայց զսպեց։ 

– Աբօ, խելքդ չի հասնիր ասոր։ 
Աբօ կամաց մը քակեց վարի կոճակը բաճկոնին զոր մէկդի դրաւ, ձեռքերը 

նստեցուց գօտիին ու կը պատրաստուէր խօսելու բայց Ալիս ժամանակ չտուաւ։ 
– Կը զարնեմ հա, կատակ չեմ ըներ կոր... ձեռքս զէնք կայ, գիտցած եղիր։ 
Անմիջապէս զղջաց ըսելուն, զգալով ինչպէս անոր միտքը շփոթեցաւ ե ր կ վ ա յ ^ 

եան մը, ինչպէս ան չկրցաւ մէկ անգամէն ըմբռնել բարդ կացութիւնը ու հիմա պի-
տի չկրնար խօսիլ իսկ անոր հետ, որովհետեւ ի՞նչ կրնաս ըսել եղբօրդ մէկ 
երկվայրկեանի մէջ որ տեղը բռնէ տարիներու մօտ ու հեռու լռութիւններու մէջ 
կորսուած սիրոյ բնական ցաւին ու վայելքին, ինչպէ՞ս հասկցնել հիմա անոր որ 
պատիւ, քաջութիւն, սկզբունք ու իտէալ՝ պարզ բառեր են, որոնք ցեխին խառնուե-
լով միայն կ՚ապրին, ապրուելիք կը դառնան ու ինք եթէ կորսնցնէ իսկ այդ գեղե-
ցիկ, անբռնաբարելի բառերը՝ դեռ ուրիշ շատ բաներ կան կեանքին մէջ, որոնք 
կ՚արժէ որ առնես ու տաս մարդոց հետ, սեղմես կուրծքիդ ու մոռնաս, թէ ինք, Ալիս, 
իր ամբողջ ողորմելի, չմարսուած փորձառութեամբ իրմէ աւելի հասուն էր, կեան-
քէն աւելի մեծ պատառ մը կրնար խածնել։ Այնպէս որ լռեց։ 

Աբօ, յանկարծակիի եկած, հեռու պահեց նայուածքը կարմիր պայուսակէն ուր 
գիտէր որ զէնքը պահուած էր անոր ջղային, ոսկրուտ ձեռքին մէջ ու անկէ վեր բա-
րակ թեւին մէջէն երկարելով մինչեւ մանրուկ, խիտ երեսը գիծերը աւրուած, նեղ 
շրթունքները, ծուռ քիթը, մինչեւ դէմքին ետին անշարժ կայնած գաղտնի մէկը՝ 
որուն մասին ոչինչ գիտէր։ Ո՞վ էր այդ մէկը...։ Աբօ իր բոլոր ուժով, փորձեց այդ 
կարճ երկվայրկեանին բառեր գտնել, որ ինքզինքին ըսէր թէ ինչ պէտք է ընէ քրոջ 
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որ կեանքին ու մահուան մէջտեղ իյնար ինք, որ տակաւին մաքուր մնար ա շ խ ա ր 
հը...կարելի չէ այլապէս շնչել երբ չես գիտեր թէ մարդոց անձկութիւնը ինչ ձեւեր 
կրնայ առնել ու քեզ ներսէն իսկ կամաց կամաց քանդել մէկ երկվայրկեանի մէջ, 
պղտորել այնպէս մը որ ամէն ինչ անկարելիօրէն դժուար անիմաստ կը դառնայ ի 
վերջոյ ու արձանի պէս կը լսես քրոջդ ձայնը։ 

– ...քեզի սիրելուս կ՚ըսեմ, Աբօ... 
Աբոյի միտքը հօրը գնաց ու տեսաւ Գէորգ Չաւուշի նկարը, մէկ ոտքը քարի մը 

վրայ դրած բնական ու այնքան մարդկային ու դիւրին, ինչքան պարզ էր հերոս ըլ-
լալը առաջ, երբ մարդ մինակն էր լեռներուն մէջ, սեւ ճերմակ ամէն ինչ։ Ս է ծ տխրու-
թիւն մը կը կուտակուէր տեղ մը ու Աբօ շ ա տ տարտամ վախ մը զգաց այդ 
աննախատեսելի նոր իրականութիւնը ո՞ւր պիտի տանէր զինքը։ 

– ...գիտեմ որ քաջ ես, Աբօ, չես վախնար... գիտեմ... բայց մեղք է, ամօթ է ա ղ ջ ը 
կայ վրայ զէնք քաշել...պատիւ չկայ մէջը։ 

Եղբօրմէն չորս տարի փոքր էր բայց անկէ աւելի արագ մեծցեր էր ու կրնար մօ-
տաւորապէս հասկնալ եղբօր միտքը, այդ ծաղիկի պէս տղեկը, որ իրեն նման մե-
ծերու շուրջ, աներեւակայութիւն, անգուրգուրանք, փայտի պէս չոր աշխարհին մէջ 
հասակ նետեր էր։ Ինքը գոնէ իր մեծ որոշումները իր կամքով առեր էր, մեղքի մէջ 
մտեր ու դուրս ելեր էր միս մինակը — երկվայրկեանային արագութեամբ տեսաւ 
Տիգրանն ու Այնճարցի տղոց խանութը, Համրա սէնթըրի սենեակին պատուհանը, 
յետոյ ժ ո ր ժ ը իր քրտինքոտ երեսով։ Ա յս ամբողջը շահած էր կեանքէն ու չէր 
կրնար ձգել որ եղբայրը աւրեր մէկ ապուշ շաժումով։ Տեսաւ եղբօր դէմքը ու անոր 
բարակ, թափանցիկ կեանքին փորձառութիւնը հաւաքուած կէս-ծանօթ, շիլ ու թո-
թով, չկրկնուող, կէս-հասուն ու արդէն ապրուած անթիւ տարիներու քացխած հա-
մը բերաննին հոս հոն պտտող մարդոցմէ ու հիմա յանկարժ ամլացած, անկարող 
զգացումները բնական անմիջականութեամբ ապրելու առանց միջնորդի, որ պի-
տի գար անպայման ակումբէն, սրճեփի հին օրացոյցի պատկերներէն, խմբական 
երգերու կէս-հասկցուած բառերէն ամէն տեղէն բացի սրտէն եզրակացուցեր էր 
Ալիս շատոնց, վախնալով ու գթալով նոյն ատեն։ 

– Ո՞ւր կ ՚երթաս կոր։ 
– Անանկ, կ՚երթամ կոր։ 

– Ո՞վ է ասիկա։ 
– Հէչ, ծանօթ մը։ 
Ալիս շունչ մը առաւ, անցեր էր վտանգը, ծրեր էր եղբօր կամքը ու կարճ լռու-

թեան ընթացքին գիտեր որ այլեւս չէր կրնար առաջուան պէս սիրել զայն աս աւ 
քեզի դաս մը ըլայ աղբարիկ մտածեց, չուզելով տեսնել անոր կործանումը աւելի 
երկար։ Բայց սպասել, հետաքրքրուած թէ ինչ կ ՚ընեն կուսակցական ու ազգային 
պատուին պաշտպան մարտականները երբ յանկարծ կեանքի գաղտնի իրակա-
նութիւնները, բառերէն, երգերէն ու պողպատէն անդին գտնուող հում հեղեղը մարդ-
կային ճշմարտութեան՝ գլուխ ցցեն ու աւրեն գոց սորված, հին ժաքէթ մտածում-
ները ու առանց ժամանակ տալու պահանջեն որ անմիջապէս ապրուին։ 
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Աբոյին համար երազի պէս անցաւ պահը։ Սէկ վայրկեան ամէն ինչ յ ստակ դիւ-
րին անխուսափելի էր ու յաջորդին՝ քոյրը խառնուեր էր ֆետայիներուն, կոմիտէի 
ընկերոջ ու ազգին պատիւին — նայեցաւ քրոջ անջնջելի իրաւութեան, անոր նեղ-
լիկ ուսերուն բեռցած տարիներու սէրին ու ցաւին. յանկարծ դէմը մարդկային էակ 
մը ելեր էր։ Ու ինք, առանց պատճառի թակարդը ինկած ըլլալու, անզօր անպաշտ-
պան խեղճ մարմին մը ըլլալու զգացումը ունեցեր էր։ Ու վախը ինկեր էր սրտին։ 
Ոչ թէ մեռնելէն որու երեւակայութիւնը երբեք չէր ունեցեր, այլ պարապ, անել լռո^ 
թենէն, որուն մէջ մնացեր էր ինչ պիտի ընեմ... ինչ պիտի ընե/մ^կնելով մտքին մէ-
ջէն, հազիւ զգալով սկիզբը այն հսկայ տագնապին որուն մէջ պիտի իյնար եթէ 
աղջկայ վրայ ուժ բանեցնէր, նոյնիսկ եթէ զայն վախցնէր ու արթնցնէր անոր մէջ 
կին էակին թաքուն, սարսափելի զօրութիւնը որմէ միշտ խուսափեր էր... ու այս բո-
լորին ետին ընտանիքին անտեսուած, խորհրդաւոր ուրուականն էր որ կը տ ե ս ն ը 

ւէր։ 
Հազիւ նշմարելի շարժում մը ըրաւ, կէս քայլ մը դէպի տղան որ Ալիսին քով հա-

սած կը սպասէր, թոյլ դէմքը աւելի կակուղցած, քրտնած նորէն, թուքը կլլելով, ափե-
րը թաց, տարտամօրէն հասկնալով որ իր գլխէն վեր որոշումներ կը տրուէին։ Բայց 
Ալիս Աբոյին ժամանակ չտուաւ։ 

– Չդպնաս։ 
– Սի՛ խառնուիր։ 
– Չդպնա՛ս ըսի։ 
Տղան արդէն քայլ մը կ ՚առնէր հեռանալու համար։ Ալիս զգաց ու եթէ եղբայրը 

չըլլար հոն կայնողը պիտի քանէր անկէ։ Սակայն հիմա ուժ պէտք էր տար անոր։ 
Օդօ մը անցաւ քովէն։ Նաւահանգիստէն մուրճի խուլ հարուածները վերսկսեր էին։ 

– Եղբայր մեղբայր չեմ ճանչնար, Աբօ։ Ասոր մինչեւ ծայրը կ՚երթամ, հա, գիտ-
ցած եղիր...։ 

Վ ա ր առաւ պայուսակը։ Պէտք չկար այլեւս, գիտէր։ Կեանքին մէջ այսքան 
մեղքցած չէր որեւէ մէկուն վրայ... Ինք որ սիրոյ թաքուն ակնկալութեամբ քալեր էր 
եղբօր հանդիպումին ու նոյնիսկ աչքը առած էր անոր զէնքին ձայնը լսել, զգալ իր 
մէկ հատիկ եղբօր հարուածը երեսին, մարմնին այնքան մեծ կարօտով, անկարե-
լի սիրով, որու դէմ բոլորովին անզէն կ՚ուզէր զգալ։ Հիմա սակայն տխուր էր նորէն, 
յոգնած գրեթէ ու լսեր էր որ մարդիկ երբեմն կու լան նոյնիսկ երբ առանձին են ու 
ամօթն ու գութը չեն կրնար զսպել։ Աչքին պոչով տեսաւ ինչպէս ժորժ կամաց մը 
օդոյէն ներս սպրդեցաւ։ Ա յն ատեն վերցուց նայուածքը դէպի եղբօր դեղնած, 
պզտիկցած կերպարանքը։ Կայներ էր հոն, ճզմուած կեանքի իրաւութեան տակ, 
իջած յանկարծ իր, կուսակցութեան ու հայութեան բուն, անխուսափելի համեմա-
տութիւներուն աս է եղեր ուրեմն խեղճ ու միս մինակ, ոչ կարող սիրելու ոչ ալ 
ուրիշ բանի, միջատին պէս որ միայն մէկ բան լաւ կրնայ ընել ինչը՞ վերջին ան-
գամ նայելով եղբօր որ արդեօք ըսելի՞ք մը ունէր իրեն, ծանր ու խճողուն ամայու-
թեան մէջ առկախ, անճանաչելի գրեթէ, բարի ու մաքուր ու եթէ կարելի ըլլար վրան 
պիտի վազէր, կուրծքին սեղմեր զայն, իր աննման աղբարը զոր նոր կը տեսնէր ա ն 
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միջապէս մոռնալու համա՞ր թէ այս պատկերը պիտի մնար աչքին մէջ մինչեւ ուր 
որ երթայ կեանքը։ 

– Մնաս բարով, Աբօ։ 
Պատասխան չկար անշուշտ ու պիրկ մորթը երեսին չթուլցաւ, ամբողջ կեանքը 

կը փախէր մէջէն ու ոչինչ կրնար ընել, ոչ իսկ ատել սա աղջիկը որ կը ժպտէր հի-
մա, ոչ թէ իրեն անշուշտ անկարեյի բան է մտածեց նայելով անոր ծուռ սրունքնե-
րուն որոնք կը շարժէին դէպի օդօ, ոչ իսկ ատել՝ երբ ընտանիքին պատիւը երկու 
փարայի կ՚ընէ... անկարելի է ու իրեն այնպէս թուեցաւ, որ ոչ ատելութիւնը ոչ ալ 
պատիւը այնքան իրական էին որքան քրոջ այդ արտայայտութիւնը որ այնքան 
քիչ անգամ տեսեր էր իր կեանքին մէջ, մանաւանդ իր կողմը ուղղուած, տեսակ մը 
գութ ու գուրգուրանք ու սէր միասին։ 

– Կեցիր...մի՛ երթար...։ 
Տարօրինակ, անփորձ յուզում մը կար ձայնին մէջ ու ինք հազիւ հազ լսեց իր 

բառերը, այնքան օտար էին անոնք։ Թեւերը կախուեցան, երկու հոգի խօսելով ան-
ցան քովէն, ապրիլ մը կար տեղ մը ու ինք դադրած, լմնցած էր ամբողջ տիեզերքի 
բեռը վրան։ Սիայն թէ կարելի ըլլար մէկ անգամ շերտ մը հացի պէս մութին մէջէն 
տեսնել առանց փնտռելու, սպասելու ու այսպէս բանտարկուած իրմէ ուժով կա-
ցութեան մը տակ, դիտել ինչպէս քոյրը կռնակը իրեն կը դարձնէր։ Ձեռքի փոքր 
շարժում մը ունեցաւ դէպի անոր կողմը բայց Ալիս չնշմարեց։ Ն ե ր ս մտաւ օդոյին 
մէջ, նստաւ տղուն քովը ու շշնչաց։ 

– Եալլա, քշէ՛, ուշացանք։ 
ժորժ աշխատցուց մեքենան։ 

– Քանի ՞ է ժամը։ 

– Ք ի չ առաջ հարցուցիր։ 
– Քանի ՞ է։ 
– Չորսը քսան անց ըլլալու է։ 
Ամբողջ հանդիպումը մէկ վայրկեան չէր տեւեր, սակայն Ալիսին այնպէս թուե-

ցաւ որ ժամէ մը ի վեր ջիղերը պիրկ ու սպառած պայքար կը մղէին անծանօթ 
ուժի դէմ։ Տղան նորէն բան մը հարցուց, բայց ականջ չտուաւ։ Գոցեց աչքերը, 
կրթնեցաւ, բոլորովին ուժաթափ ու այն ատեն տեսաւ հօր պատկերը, տրտում, բեկ-
ուած իր մեծ ուժին մէջ ու եթէ տղան չըլլար քովը հաւանաբար լար եղբօ՞ր թէ հօր 
կերպարանքին վրայ ոչինչ ոչինչ...ոչ մէկ ըմբոստութիւն կրկնելով ու դեռ երեւա-
կայելով անոր փլատակ պատկերը փողոցին եզերքը, ոչ տղայ ոչ մարդ ոչ եղբայր 
ոչ ալ օտար...անանուն անտէր մէկը որ պայթած պալոնի պէս կը սմքէր, իր հօր 
հետ...։ 

Հատուած՝ Կամուրջ անտիպ վէպէն 
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Մեղուներ պահող 
աղջիկը 
ՅԱՍՄԻԿ ՍԻՄՈՆԵԱՆ 

ՅԱՍՄԻԿ 
ՍԻՄՈՆԵԱՆ 

Օնած է 1987-ին, 
Երեւան; Ուսանած է 
Խ. Աբովեանի 
անուան 
Հայաստանի 
պետական 
մանկավարժական 
համալսարանի 
բանասիրական ու 
Կովկասի հիմնարկի 
լրագրութեան 
բաժանմունքին մէջ։ 
Հեղինակ է 
բանաստեղծական 
երկու գիրքի։ 
Արժանացած է 
շարք մը 
մրցանակներու, 
որոնց կարգին՝ 
Հանրապետութեան 
նախագահի 
երիտասարդական 
մրցանակին՝ 
«Գրականութիւն» 
բնագաւառին մէջ, 
«Գրեթերթ»–ի 
մրցանակին եւայլն։ 
2007-էն ի վեր 
Հայաստանի 
գրողներու 
միութեան անդամ է։ 
Մասնակցած է 
շարք մը գրական 
խորհրդաժողով-
ներու՝ Հայաստանի 
մէջ եւ անկէ դուրս։ 

Գիրքերը 
թարգմանուած են 
բազմաթիւ 
լեզուներու։ 

մեղրից ես դու ծնուել, 
ինձ մեղրից հարցրու 

հին հնդկական բանաստեղծութիւն 

Սէղուապահը պապս է, 
իսկ ես մօրս մասին եմ ուզում խօսել, 
որ ժիր մեղու է, 
եւ տունը մայրիկի բուրում է տարատեսակ համադամ թխուածքներով, 
եւ սիրտը մայրիկի փափուկ է մանուշակի տերեւի պէս, 
ու մենք բոլորով ուտիճների նման կծոտում ենք անդադար մայրիկին, 
որ ժպտում է լուռ ու գեղեցիկ՝ ի պատասխան մեր տգեղ խօսքի, որի մէջ 

ձայնաւորները շատ են, բաղաձայնները՝ կարճ։ 

Մայրիկն աշխատում է օրն ի բուն, 
եւ իսկապէս կ՚ուզէր հանգստանալ, եթէ վստահ լինէր, որ դա եւս աշխատանք է։ 
Ն ա յաճախ է օգտագործում «երջանիկ» բառը, երբ նկարագրում է իրեն ու մեզ 
եւ այնքան վստահ է խօսում, որ դժուար չի կռահել՝ նա քիչ է երջանիկ եղել, 
որովհետեւ այդպէս վստահ կարող են լինել միայն դժբախտները, իսկ 

երջանիկները կասկածում են միշտ։ 

Մայրիկը սիրում է իր ծաղիկներին։ 
Ծաղիկները սիրում են մօրս, 
եւ այդ սէրը չի կեղտոտւում բառերով ու գունազարդ պատկերներով։ 
Դ ա ծաղկումի ու շոյանքի միջեւ մի բան է, որ անհեթեթ է թւում մեզ 
ու յատկապէս հայրիկին, որին թւում է՝ լուսամուտագոգը զաւթել են 
եւ սպառնում է պարբերաբար ազատել մեր տունը կանաչ ելուզակներից։ 
Բայց մայրիկը սիրում է ծաղիկներին, 
ծաղիկներն էլ սիրում են մօրս ու առաւել փարթամ աճում։ 
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Մայրիկը թխում է անուշեղէններ՝ ոլորուն, շերտ առ շերտ, քառակուսի ու կլոր։ 
Ն ա փորձարար է, որ ոչ մի կերպ չի գնահատւում 
քաղցրի հանդէպ պահպանողական հայեացքներ ունեցող մեր տանը, 
եւ ալիւրի հետքը նրա այտին խիզախումի նշան է յամառ, 
որ անտարբեր սրբւում է իմ կամ եղբօրս կողմից։ 
Ն ա կարդում է գրքեր 
ու ժամանակակիցներից գիտի բոլորին 
ոչ միայն դէմքով ու գրքի կազմերով։ 
Հաւանում է քչերին։ Ե ս այդ թւում չկամ։ 
Յատկապէս թարգմանութիւններս համարում է անտաղանդ, 
Իսկ փորձարկումներս լեզուի՝ լեզուի հանդէպ բռնութիւն։ 
Տարիների հեռուից եկած նրա խոհարարական գրքոյկում 
Սեւակից յաջողուած տողեր կան, 
հատուածներ Բ. Պրուսի «Տիկնիկից» 
եւ կարելի է գտնել ցուցումներ, 
թէ ինչպէս պատրաստել միգատօ եւ ինչպէս հաշուարկել օրերը՝ 
յղիանալու համար ցանկալի սեռի պտղով։ 

Մայրիկը չի խմում, չի ծխում, ատում է ծխող կանանց, 
եւ ամէն անգամ նորովի է մեռնում, 
երբ սիկարէթի հոտ է առնում ինձնից, 
երբ սիկարէթի մասին յիշատակւում է բանաստեղծութեանս մէջ, 
երբ սիկարէթով նկար է յայտնւում համացանցում՝ իւր աղջկայ աքթիւ 

մասնակցութեամբ։ 
Մայրիկը բռնում է սիրտը, լացում 
եւ յիշեցնում արցունքների միջից, 
որ ծխելուց ատամները դեղնում են, ձայնը՝ կոպտանում, 
իսկ մազերը կարող են թափուել։ 

Հօրս առաջին կրակայրիչը նուիրել է մայրիկը։ 

Երբեմն մենք կռւում ենք, 
ու մայրիկը պնդում է մշտապէս, որ ինձ փոխեցին իմ գրքերը 
ու տարան իր աղջկան, եւ ես բնաւ իր այն աղջիկը չեմ, որ ունեցաւ գարնանը, 
որ այդ ես չէի կարդում, այլ գրքերն էին կարդում ինձ 
ու նշումներ անում վրաս եւ ընդգծում մատիտով, 

մայրիկը յիշեցնում է յաճախ 
որ ես տրամաբանելուց զրօ էի, 
եւ երբ միասին հաշւում էինք, թէ քանի ոտք ունի աթոռը, իմ պատասխանը 
ապուշի պէս լռելն էր։ 
ուզում եմ ասել քեզ, մա, որ շատ բան առանձնապէս չի փոխուել 
լռելը շարունակում է մնալ իմ հոպին 
թէեւ դու էլ շարունակում ես սարսափել, թէ ոնց քեզնից ծնուեցի ես 
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ու միակ բանը, որ յարմար գտայ ժառանգել քեզնից, ոտնաթաթերդ են մեծ 
ո՞ւմ քաշեցիր էսքան անպատասխանատու 
չես դադարում ամէն օր զարմանալ 
ու ես էլ 
չեմ դադարում 
ամէն օր 
զարմացնել 

քեզ հետ, մա, քեզ հետ, 
ապրելով անհնարին դաժան կեանքը այս՝ 
բացթողումների, տագնապի ու սիրոյ 
հիմա, երբ մի պստլիկ կատու տաքացնում է որովայնս դատարկուած 
ես քեզ եմ պարզում ձեռքս 
որովհետեւ չունեմ ոչ մէկի 
որովհետեւ ինչ ունեմ, դու ես 
քո ներումը մեծ 
եւ երբեք չկիսատուող սիրտը քո 
որ այնքան յաճախ է գոռացել ինձ վրայ 

զ ա յ ր ո յթ ի ց 
յուսահատութիւնից 

ինձ տուն տար մա 
լուա՛ դէմքս 
եւ երբ գրականութիւնը իմ ետեւից գայ 
ասա, որ ես յոգնել եմ շատ 
ասա, որ ես մենակ եմ շատ 
ասա, որ ես յետ եմ գնում 
եւ իմ մանկութիւնը 
թողած 
դեղինի մէջ՝ 
մեղրի ու մէզի, արեւի ու ոսկու 

ասա 
եղաւ 
լաւագոյն սկիզբը 
ու վատագոյն սկիզբը եղաւ 
ասա, որ ինձ կերան 
ասա, որ ես չկամ 
ասա թող ինձ քեզ մօտ թողնի, մա 
ասա թող ես դառնամ պստլիկ շարժուն մեղու 
բզզամ ու չերեւամ 
բզզամ ու չերեւամ 
բզզամ ու չերեւամ 
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Վտանգաւոր տուփը 
ԱՆՈՅՇ ԱԿՆԵՐԵԱՆ 

– Բոլորովին անընդունելի՛ է։ Ա՛նընդունելի։ 
– Գիտեմ։ 
– Ահռելի բան է, եւ ո՛չ ոք կ՚անդրադառնայ ատոր։ 

Ատոմ եւ իր ընկերը նստած են դէմ դիմաց, զգալիօրէն վրդոված։ Պատուհանէն 
դուրս արեւը մերթ կը յայտնուի ամպերուն ետին, վայրկեանի մը համար գաղջ ջեր-
մութիւն կը սրսկէ սենեակէն ներս եւ ապա կրկին կը կորսուի։ 

Ատոմին կինը, որ քիչ մը անդին բազկաթոռի մը վրայ նստած գիրք կը կարդայ, 
յաճախ լսած է ամուսնոյն բարկացկոտ արտայայտութիւնները։ Ատոմ յաճախ կը 
սրդողի, երբ հանգամանքները չեն պահպանուիր, երբ հարցեր կը ցցուին եւ կ ՚ ա ն 
տեսուին ուրիշներու կողմէ։ Բայց այս պահուս ան սովորականէն աւելի ջղագրգիռ 
կը թուի կնոջ, որ պահ մը մտահոգուելէ ետք կը վերադառնայ իր գիրքին։ 

– Շուկան այս պատուհասով ողողուած է հիմա։ Մարդիկ անմեղօրէն կը գնեն 
այս տուփը, առանց անդրադառնալու՝ թէ ի՛նչ կը գնեն^ կը շարունակէ Ատոմ։ 

– Վստահաբար շատեր գիտնալով կը գնեն։ 
– Ա տ աւելի վտանգաւոր է։ Ատիկա կը նշանակէ, որ արդէն համաձայնութիւն 

սկսած է գոյանալ։ 
– Լաւ, բայց ի՞նչ կրնանք ընել։ Ե ս ալ մտահոգ եմ, որ այս ընթացքով ամէն տեղ 

պիտի տարածուի ասիկա։ 
– Պէտք է շուկայէն ձեւով մը վերցնել, անհետացնել։ Մեռցնել, եթէ կ՚ուզես։ 
– Հա, բայց ինչպէ՞ս։ 
– Քանի մը ձեւ կայ։ Օրինակ՝ կրնանք բոլորը գնել եւ թափել։ 
– Բայց շուտով նորը կը պատրաստուի եւ կը դրուի շուկայի վրայ։ Յետոյ, ես 

այդքան դրամ ալ չունիմ։ Դուն ունի՞ս։ 
– Քանի մը ձեւ կայ ըսի։ Ուրիշ բան մը որ կրնանք ընել՝ կրնանք ցոյց կազմա-

կերպել խանութին դիմաց եւ շարժում ստեղծել ատոր դէմ։ 

Կնոջ ուշադրութիւնը լրիւ գրաւած է հիմա ամուսինը։ Ան գլուխը վեր կ՚առնէ իր 
կարդացած գիրքէն եւ կը հարցնէ. 

– Ի՞նչ շարժում կը ստեղծես կոր։ 
– Վերջերս շուկայ իջած եւ բաւականաչափ ծախուող գաղափարի մը դէմ։ Մար-

դիկ այդ չըլլալիք գաղափարը առած, գեղեցիկ տուփերու մէջ դրած՝ կը ծախեն ան-
գիտակ մարդոց ։ Եւ երթալէն ա՛լ աւելի կը տարածուի այդ գաղափարը։ 

ԱՆՈՅՇ ԱԿՆԵՐԵԱՆ 

Գրող, խմբագիր, 
հրատարակիչ, 
թարգմանիչ։ 
Օնած է Պէյրութ, 
այժմ կը բնակի 
Մոնթրէալ, 
Գանատա։ 
Աւարտած է 
Մոնթրէալի Մգկիլ 
համալսարանը՝ 
մասնագիտանալով 
Անգլերէն 
գրականութեան եւ 
վերլուծական 
իմաստասիրու-
թեան մէջ։ 
կանուխ տարիքէն 
աշխատակցած է 
գրական եւ 
հասարակական 
պարբերաթերթ-
երու՝ Լիբանան, 
Գանատա եւ 
Հայաստան։ 
Սեփականատէրն է 
Շօւ՚հեօո 6օօ1<տ 
հրատարակչական 
ընկերութեան։ Իր 
բանաստեղծութիւն– 
ներու առաջին 
հատորը՝ Սկիզբ 
խորագրով, լոյս 
տեսաւ 2015-ին։ 
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– Կ՚երեւի մարդոց ուզածն է ատիկա։ 
– Մարդիկ չեն գիտեր, թէ ի՛նչ կ՚ուզեն։ Կ ը գնեն ինչ որ համոզես իրենց, որ լաւն 

է։ 
– է հա՛, բայց ատ շարժումը ո՞ւր եւ ինչպէ՞ս պիտի ստեղծենք,— կ՚ըսէ Ատոմին 

ընկերը։ — Գիտե՞ս քանի խանութ կը ծախէ կոր արդէն ատ գաղափարը։ Մինչեւ 
մէկ խանութէն միւսին անցնինք՝ արդէն մնացած խանութները ծախած եւ տարա-
ծած կ՚ըլլան միւս բոլոր տուփերը։ 

– Տէ, լաւ։ Դեռ ուրիշ ձեւեր կան։ 
– Ըսէ նայինք։ 
– Աս մէկը քիչ մը խորամանկ է։ Դուն թերեւս չհաւնիս,— կ՚ըսէ Ատոմ, ակնոց-

ներուն վրայէն կնոջ նայելով։ 
– Առաջին անգամը պիտի չըլլայ։ Ոչ ալ ատիկա պիտի կեցնէ քեզ,— կ՚ըսէ կի-

նը։ 
– է, ի՞նչ է աս խորամանկ ձեւը,– կ՚ըսէ Ատոմին ընկերը անհամբեր։ 
– Նո յն տուփէն մենք ալ շինել կու տանք, բայց միայն երեւութապէս նոյնը. իս-

կութեան մէջ գաղափարին խեղաթիւրուած տարբերակը կը ստեղծենք եւ կը դնենք 
տուփին մէջ ։ 

– Այսինքն՝ թունաւորուած տեսակը,– կինը կ՚ըսէ՝ նայելով Ատոմին ընկերոջը։ 
— Դուն համաձա՞յն ես ասոր։ 

– Նայինք ի՛նչ է Ատոմին ըսածը։ Ես համաձայն եմ, որ այս տուփը վերցուի շու-
կայէն։ Այս կամ այն ձեւով պէտք է մեռցնել այս գաղափարը։ 

– Ըսել կ՚ուզէք ժողովուրդը խաբելու գնով կ՚ուզէք անհետացնել ձեր չհաւնած 
գաղափարը։ – Ատոմին կինը կը գոցէ գիրքը զուսպ բարկութեամբ, եւ հարցաքըն 
նիչի նման աչքերը կը սեւեռէ ամուսնոյն վրայ։ 

– Հապա ի՞նչ։ Երբ մարդիկ մեր տարբերակը գնեն եւ տեսնեն, թէ ակնկալուած 
արդիւնքը չի տար այդ գաղափարը, իրենք զիրենք խաբուած կը զգան, եւ գաղա-
փարին շուրջ ստեղծուած հետաքրքութիւնը հետզհետէ կը պակսի ու շուտով կը 
մեռնի։ 

– Այս ի՛նչ յանդգնութիւն։ Գիտէք, չէ՞, որ ձեր այս մօտեցումին անունը ֆաշ– 
– Ատոմ,– կ՚ընդմիջէ ընկերը,– քիչ մը շատ չարամիտ չէ՞ աս մօտեցումդ։ 
– Ինչո՞ւ չարամիտ ըլլայ։ Այդ տուփը ի՛նքը չարիք կը տարածէ, ո՛չ ես։ Եւ հա-

ճիս, ֆաշիզմ մի՛ կոչեր մեր մօտեցումը,— կ՚ըսէ Ատոմ դառնալով կնոջ։ – Մենք 
ոչինչ կը պարտադրենք մարդոց։ Պարզապէս կ՚օգնենք, որ ճիշդ քայլերը առնեն։ 

– Անշուշտ դո՛ւք էք որոշողը, թէ ի՛նչ են ճիշդ քայլերը։ 
– Լա՛ւ,– կրկին կ՚ընդմիջէ ընկերը։ – Ըսենք, որ ընդունեցանք այս «խորամանկ» 

մօտեցումդ։ Ի՞նչ ախտով պիտի վարակենք այս գաղափարը եւ յետոյ ինչպէ՞ս պի-
տի վարպետօրէն ծածկենք կատարուածը, որ մարդիկ չանդրադառնան եւ գնեն 
մեր կեղծուած տուփերը։ 

– Մասնագէտներ կը վարձենք, գաղափարին մէջ դարձուածք մը կը դնեն, որ 
մարդոց աչքերէն կը վրիպի, բայց ճիշդ ժամանակին իր վնասը կը հասցնէ գաղա-
փարը լաւ մը աղաւաղելով։ 
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– Հնարամիտ է,– կ՚ըսէ կինը,– մինչեւ որ ուրիշ մըն ալ քո՛ւ գաղափարդ աղաւա-
ղէ նոյնքան եւ աւելի գեղեցիկ տուփի մէջ զետեղուած իր գաղափարով։ 

– Հոգս չէ, այնքան ատեն որ այդ մէկը քաշուած է շուկայէն։ Իմ նպատակս զայն 
ջախջախել է, ոչ թէ անպայման նոր գաղափար մը մէջտեղ բերել։ Ըստ իս, ատի-
կա գոյութիւն ունենալու իրաւունք չունի։ Այդքա՛ն։ Մնացեալը ժամանակը կ ^ ր ո 

շէ։ 
– Բայց դուք երկուքդ իսկապէս գիտէ՞ք այդ տուփի լրիւ բովանդակութիւնը, իր 

ամբողջ մանրամասնութեամբ եւ բացատրականներով,– կը հարցնէ կինը։ 
– Ես շատ լաւ գիտեմ, – կ՚ըսէ Ատոմ եւ կը հեռանայ երկուքէն։ 
– Ես այդքան լաւ չեմ գիտեր,– կ՚ըսէ ընկերը։ – Քու ըսածներէդ դատելով կ ՚ ե ն 

թադրեմ, որ լաւ բան մը չէ մէջինը։ Բայց լաւ կ՚ըլլար մէյ մը նայէինք, թէ մէջը ճիշդ 
ի ՞ ն չ կ ա յ ։ 

– Հիմա ըսածներո՞ւս սկսար կասկածիլ։ 
– Չէ, բայց սխալ բան մը չկայ աչքերովս տեսնել ուզելուս մէջ։ 
– Հարցում մը կնոջս կողմէ եւ դուն արդէն սկսար վստահութիւնդ կորսնցնել իմ 

վրաս։ 
– Չէ, ճանըմ։ Հետաքրքրութիւնս արթնցաւ։ Նայիմ մէյ մը ի՞նչ կ՚ըսէ կոր այս 

գաղափարը։ 
– Դուն ե՞րբ պիտի դադրիս սա «կոր»ը գործածելէ։ 
– Երբե՛ք։ Ինչո՞ւ պիտի դադրիմ եղեր։ 
Ատոմին կինը կը նկատէ ամուսնոյն քունքերուն վրայ յայտնուող երակները, կը 

զգայ՝ որ պէտք չէ աւելի հրահրուի հարցը, բայց ինք ալ անհանգստացած, որ Ատոմ 
իր ընկերը կը նախատէ, կ՚ըսէ. 

– Հազիւ քեզմէ տարբեր կարծիք մը յայտնեց՝ յարձակողականի անցար։ Այս 
ի՞նչ անհանդուրժողութիւն է։ Ընկերդ է վերջապէս, եւ ընկերդ կամ ոչ՝ իր կարծիքը 
ունենալու իրաւունք ունի։ 

Ատոմ պահ մը կը լռէ, կը զսպէ ներքին մղումը լեզուին ծայրը հասած կծու հա-
կահարուածը արտասանելու եւ երկար շունչ մը առնելէ ետք կ՚ըսէ. 

– «Կոր»ը թրքերէնէն կու գայ եւ գաւառական կը հնչէ։ 
– Ն ա խ եւ առաջ թրքերէնէն չի գար,– կ՚ըսէ ընկերը՝ Ատոմին կնոջ պաշտպա-

նողականէն խրախուսուած։ – Եթէ քիչ մը թրքերէն գիտնայիր, կը գիտնայիր, որ 
բային այդ ժամանակը որ «կոր»ը կը բնորոշէ՝ ուրիշ ձեւով կ՚արտայայտուի թրքե-
րէնին մէջ։ Եւ երկրորդ, լեզուն ժողովուրդէն կը ծնի, պահանջքին համաձայն։ 
Արեւմտահայը պէտքը զգացած է յստակացնելու գործողութեան այդ ժամանակին 
նուրբ տարբերութիւնը պարզ ներկայէն, բային վրայ աւելցնելով «կոր»ը։ 

«Լաւ^ կը մտածէ Ատոմ։ Խաղանք այս խաղը, որ հանդարտի մեր ընկերը։ Վերջ 
ի վերջոյ ի՞նչ կրնայ ըսել, որ փոխէ կարծիքս, երբ ես չեմ ուզեր փոխել ինք ինչ ալ 
ըսէ»։ 

– Ըսել կ՚ուզես, որ օրինակ՝ «կ՚երթամ կոր»ը աւելի՞ կամ տարբե՞ր բան կ՚ըսէ, 
քան «կ՚երթամ»ը,– կը հարցնէ Ատոմ։ 

– Անշո՛ւշտ։ «Կ՚երթամ»ը «ես ընդհանրապէս կ՚երթամ» իմաստով կարելի է 

17 | ԲԱԳԻՆ 



ԹԻՒ 4 2017 

հասկնալ։ Օրինակ՝ «Ես դպրոց կ՚երթամ», այսինքն՝ ես ուսանող եմ եւ դպրոց կ՚եր-
թամ ընդհանրապէս։ Բայց երբ կ՚ըսես՝ «Ես դպրոց կ՚երթամ կոր», յստակ է, որ ըսել 
կ՚ուզես՝ թէ հիմա, ա՛յս վայրկեանիս դէպի դպրոց կ՚ուղղուիս կոր։ Արեւելահայե-
րէնը կը զանազանէ այս երկու իմաստները «կը գնամ» եւ «գնում եմ» երկու ձ ե ^ 
րը գործածելով։ Մենք չենք կրնար արտայայտել իմաստային այս նրբութիւնը 
առանց «կոր»ի գործածութեան։ 

– Հիմա դուն ալ այս գաղափա՞րը պիտի սկսիս ծախել,– կ՚ըսէ Ատոմ հեգնա-
կան, չկարենալով վիճարկել ընկերոջ փաստարկներուն դէմ։ 

– Ինչո՛ւ չէ։ Վստահ եմ գնող կ՚ըլլայ։ 
– Ես առաջին յաճախորդդ կ՚ըլլամ,– կ՚ըսէ Ատոմին կինը ժպտելով։ 
– Չեմ զարմանար,— Ատոմ կը մռթմռթայ քիթին տակէն։ 
– Լսեցի այդ անհեթեթութիւնը,– կ՚ըսէ կինը։ – Ցաւալի է, որ տրամաբանական 

փաստարկն անգամ չի թափանցեր պարիսպէդ ներս, որ կարենաս գոնէ մէկ ան-
գամ ընդունիլ ուրիշին կարծիքը։ 

– Լաւ հիմա, չկռուինք,– ընկերը կը փորձէ կասեցնել վէճը։ – Ես երթամ եւ այդ 
տուփէն հատ մը գնեմ, որ լաւ մը ուսումնասիրեմ։ 

– Վազ անցիր։ Ատոր մասին ի՛նչ որ կ՚ուզես գիտնալ ես քեզի կ՚ըսեմ,– կ՚ըսէ 
Ատոմ։ 

– «Վազ»ը թրքերէն է, եւ «վազ անցիր»ը թրքերէնէն առնուած է,– կինը ցած ձայ-
նով եւ հանդարտ կը մատնանշէ։ 

– Հիմա երկուքդ իմ դէ՞մս անցաք։ 
– Չէ, այդպէս չէ։ Կրնանք վիճաբանիլ քեզի հետ առանց քու դէմդ ըլլալու։ 
– Այդպէս է, այդպէս։ Քիչ առաջ ինք ինծի համաձայն էր, որ այդ տուփերը պէտք 

է վերցուին մէջտեղէն, որ անոնց բովանդակութիւնը վնասակար է։ Իսկ հիմա՝ քու 
մէկ հարցադրումովդ՝ հետաքրքրութիւնը շարժած է եւ կ՚ուզէ նոյ նիսկ գնել հատ մը 
եւ «նայիլ, թէ ճիշդ ի՞նչ կայ մէջը»։ Դուն ալ զիս կը խայտառակես թրքերէն բառ մը 
գործածած ըլլալուս պատճառաւ։ 

– Խայտառակե՞լ։ Դուն «կոր»ը չուզեցիր որ գործածուի, որովհետեւ թրքերէն է 
ըսիր, հակառակ անոր որ այդ չէ իրականութիւնը, եւ մէկ վայրկեան ետք՝ թրքերէն 
բառ գործածեցիր։ Չեմ հասկնար. դուն կրնաս թրքերէն բառ գործածել, բայց ո՞չ 
ուրիշը։ 

– Ձգենք այս նիւթը, խնդրեմ,– կը միջամտէ Ատոմին ընկերը։ – Ես երթամ եւ 
հատ մը այդ տուփէն գնեմ հոս բերեմ, որ մէկ անգամ ընդմիշտ լաւապէս քննար-
կենք այդ գաղափարը։ Պէտք է գիտնանք ինչի՞ դէմ կը պայքարինք։ 

– Ես քննարկելու պէտք չունիմ,– կ՚ըսէ Ատոմ։ – Դուք երկուքդ լաւ մը սերտեցէք։ 
Տեսնենք ձեր վրայ ի՞նչ ազդեցութիւն պիտի ունենայ այդ ահռելի գաղափարը։ 

– Օ՜, անոր մեր վրայ ունենալիք ազդեցութենէն կը վախնաս,– կ՚ըսէ կինը։ 
– Բայց դուն կը փորձես մեր վրայ ազդել քո՛ւ գաղափարներովդ։ 

– Ո՛չ, եթէ համաձայն չէք իմ գաղափարներուս։ Ես ձեզի ոչինչ կը պարտադրեմ։ 
– Ուրեմն ո՞ւր մնացին «խորամանկ» ձեւերդ ուրիշին գաղափարները բնաջըն 

ջելու։ 
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Ատոմին ընկերը կը սկսի անհանգստանալ այր եւ կնոջ միջեւ հետզհետէ ահագ-
նացող վիճաբանութենէն։ 

– Ես կ՚երթամ կոր,– կ՚ըսէ եւ կը մեկնի։ 

Ատոմ կը նստի բազկաթոռին։ Ընելիք ուրիշ բան չգտնելով՝ կնոջ կարդացած 
գիրքը կը վերցնէ եւ կը փորձէ կարդալ։ Ո՞ւր էր նիւթը եւ ուր հասաւ, կը մտածէ։ Ին-
չո՞ւ կնոջ ներկայութեան բացաւ այս նիւթը, երբ շատ լաւ գիտէր, որ կինը դիպուկ 
խօսքերով պիտի ցնցէր իր դիրքը հարցին նկատմամբ։ Այդ մտածումը զինք աւելի 
կը գրգռէ եւ արագ-արագ գիրքին էջերը կը դարձնէ, առանց որեւէ տող կարդալու։ 
Ծխելը դադրելէն ի վեր այսքան անհանդարտ չէր զգացած։ Ինչքա՜ն փրկարար 
պիտի ըլլար հիմա հատ մը վարելն ու մուխին մէջ ինքզինք կորսնցնելը։ Հատ մը 
վառէ՞ր արդեօք։ Սիկարէթ մնացե՞ր էր տան մէջ։ 

Կինը հեռուէն կը հետեւի ամուսնոյն ջղագրգիռ շարժումներուն։ Կը ցաւի տես-
նելով զինք այդ վիճակին մէջ, սակայն կարեկցութեան եւ հպարտութեան միջեւ 
տատանելով, կը մնայ անշարժ։ Բուռն վիճաբանութենէ ետք անախորժ կացու-
թիւնը մեղմելու իր պատրաստակամութիւնը Ատոմ տկարութիւն համարած է միշտ։ 
Զինք հանգստացնելու համար տեղի տալը հիմա իր հպարտութեան զիջումը պի-
տի ըլլար միայն, առանց օգնելու, որ Ատոմ անդրադառնար իր ազնիւ քայլին։ Չա-
փահաս մարդ է ինք, թող ինքզինք հանգստացնէ այս անգամ, կը մտածէ կինը եւ 
խոհանոց կ՚ուղղուի։ 

– Սուրճ կ՚ուզե՞ս,– կը հարցնէ։ 
– Հա, լաւ կ՚ըլլայ։ 
Կինը նիւթը փակուած կը նկատէ եւ սուրճի պատրաստութեան կը սկսի։ 
– ճի շդ չէ, որ ես կ՚ուզեմ իմ գաղափարներս պարտադրել,– նիւթը կը վերսկսի 

Ատոմ, կարծես ինքզինք համոզելու համար։ 
– Բայց այդ տպաւորութիւնը կը ձգես։ 
– Ե ս պարզապէս կը պայքարիմ սխալ Գաղափարին դէմ, գլխագիր։ Ատիկա 

ինչպէ՞ս իմ գաղափարս պարտադրել կ՚ըլլայ։ 
– Երբ ամէն գնով, նոյնիսկ մարդիկ խաբելու գնով, կը փորձես ուրիշին գաղա-

փարը բնաջնջել, դուն քուկդ պարտագրած կ՚ըլլաս։ 
– Բայց ես նոր գաղափարով մը չեմ գար, որ ըսես, թէ ես իմս կը պարտադրեմ։ 

Ես պարզապէս կը փորձեմ մարդիկ հեռու պահել վնասակար գաղափարներէ։ 
– Անշո՛ւշտ որ դուն ալ գաղափարով մը կու գաս։ Քու գաղափարդ ճիշդ այն է, 

որ միւսին գաղափարը «վնասակար» կը դատես։ Եւ ա՛յդ կեցուածքդ է, որ կ՚ուզես 
ուրիշն ալ ընդունի։ 

– Բայց ի՞նչ կայ սխալ ատոր մէջ։ Ես համոզում մը ունիմ եւ այդ համոզումով 
կ՚ուզեմ վարակել շուրջիններս։ Ո՛չ առաջինն եմ, եւ ո՛չ ալ վերջինը, որ իր գաղա-
փարները ուզէ տարածել։ 

– ճիշդ ես. ատոր մէջ սխալ բան չկայ։ Բայց երբ դուն անհանդուրժող կեցուածք 
ցուցաբերես ուրիշին գաղափարին հանդէպ, ակնկալէ, որ ուրիշն ալքու գաղափա-
րիդ հանդէպ անհանդուրժողական ըլլայ։ 
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– Թող աւելի զօրաւորը յաղթէ, ուրեմն։ 
– Չեմ կարծեր, թէ յաղթելու եւ պարտուելու հարց կայ հոս,– կ՚ըսէ կինը, սուրճը 

գաւաթներուն մէջ լեցնելով։ – Գաղափարները չեն մեռնիր։ Հեղուկի նման կը սա-
հին ամենափոքր ճեղքէն ներս եւ կը տարածուին, անկախ զանոնք կասեցնելու 
փորձերէն։ 

Ատոմին ընկերը ներս կը մտնէ ձեռքը գեղեցիկ տուփ մը։ Կը դնէ զայն սեղանին 
վրայ եւ դիմացը կը նստի, առանց զայն բանալու։ 

– Բանանք պրպտե՞նք,– կը հարցնէ Ատոմին կինը։ 
– Ն ա խ սուրճերնիս խմենք,– կը պատասխանէ Ատոմին ընկերը։ 
Սուրճը կը խմուի, գաւաթները կը վերցուին, դեռ Ատոմին ընկերը տուփին դի-

մաց լուռ նստած կը մնայ։ 
– Ինչո՞ւ բերիր եթէ պիտի չբանաս,– կը հարցնէ յանկարծ Ատոմ։ 
– Պիտի բանամ, բայց չեմ ուզեր, որ դուն նեղանաս։ Քեզի դէմ հակառակութիւն 

չունիմ։ Իմս պարզ հետաքրքրութիւն է։ 
– «...ամենափոքր ճեղքէն ներս կը սահին®», – կը մրմնջէ Ատոմի կինը։ 
– Պատմեմ ի՛նչ տեսայ խանութին մէջ,– կը շարունակէ ընկերը։– Նախ՝ խանութ 

թափած էին երիտասարդէն մինչեւ ծերը, եւ սոված մարդու պէս՝ տուփը բանալով 
մէջինը կը չափէին-չափչփէին։ Զգալի էր պահանջքը նոր գաղափարի։ Վստահ որ 
այս ապրանքին հեղինակները լաւ գիտցած են, թէ ի՛նչ է մարդոց փնտռածը։ Տես-
նես քանի տարբեր տեսակները կային այս տուփին։ Փոքր չափէն մինչեւ բաւա-
կան մեծը եւ բոլորն ալ տարբեր-տարբեր գոյներով։ Դեռ հատ մըն ալ կար, շատ 
գեղեցիկ զարդարուած տուփով՝ որ ցուցափեղկի մէջ կղպուած դրուած էր, եւ որ 
միայն պահակին ընկերակցութեամբ խանութին ետեւի սենեակին մէջ կրնայիր 
բանալ եւ քննել։ Այդ տուփին մէջ, ըստ ծանուցումին, գաղափարը իր ամբողջ մ ա ն 
րամասնութեամբ եւ նոյնիսկ ուրիշ տեղ չբացայայտուած, բացառիկ բաժիններով 
տրուած է։ Բայց ինծի համար շատ սուղ էր ատիկա, եւ ես այս մէկը առի։ 

– Միւսներուն հետ բաղդատած՝ ասիկա ո՞ր չափն է,– կը հարցնէ Ատոմին կի-
նը։ 

– Ամենափոքրն է։ Մտածեցի, որ ամենէն ապահովը կ՚ըլլայ այս մէկը,– կը պա-
տասխանէ ընկերը, նայելով Ատոմին կողմը։ 

– Բա՛ց, վերջանանք,– հրամայելու պէս կ՚ըսէ Ատոմ։ 
– Լա՛ւ, լա՛ւ, կը բանամ։ 

Եւ տուփը կը բացուի։ 

Ատոմ կը հեռանայ եւ կ՚երթայ կը կանգնի պատուհանին առջեւ, մինչ կինը կը 
մօտենայ տուփին։ 

Տուփէն դուրս կը բերուի բովանդակութիւնը։ Կը փռուի սեղանին վրայ եւ անոր 
պարփակած գաղափարը բաժին առ բաժին կը յայտնուի իր երանգներով։ Ա տ ո 
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մին ընկերն ու կինը խոր հետաքրքրութեամբ կ՚ուսումնասիրեն նորայայտ գաղա-
փարը եւ մերթ ընթ մերթ գնահատումի արտայայտութիւններ կ ՚արձակեն։ Կ ը փոր-
ձեն Ատոմն ալ քաշել իրենց խանդավառութեան մէջ, բայց չեն յաջողիր։ Ատոմ 
անդրդուելի կը մնայ եւ չի հեռանար պատուհանէն, այլ՝ հայեացքը ուղղած պա-
տուհանէն դուրս, լուռ կը հետեւի պարտէզի ծառերուն աշնանային տերեւաթա-
փին։ 

Գաղափարին ուժականութիւնը տպաւորած է ընկերն ու կինը։ Բայց ոչ ոք կ ՚ո^ 
զէ կրկին բորբոքել վէճը՝ հարցադրելով Ատոմին դիրքը գաղափարին դէմ։ Վ է ճ ը 
աւարտած է։ Կողմերը վար դրած են իրենց զէնքերը եւ վէրքերը լզելու ժամը հա-
սած է։ 

Կինը կը մօտենայ Ատոմին եւ ձեռքը կը բռնէ քնքշօրէն։ 
– Օդը սկսաւ փոխուիլ արդէն,– կ՚ըսէ, ինք ալ պատուհանէն դուրս նայելով։ 

– Երթամ պատշգամին թաղարները ներս բերեմ, որ հովէն չվնասուին։ 
Կարգ մը հակումներ անյաղթահարելի են։ Կ ը նմանին պարի մը, որ ինքզինք 

կը ստեղծէ, կը նորոգէ, նուագուող եղանակին համաձայն։ 
Ատոմ կը սեղմէ կնոջ ձեռքը եւ դանդաղօրէն ազատ կ ՚արձակէ զայն։ 

Սինչ Ատոմի կինը կը հեռանայ սենեակէն, ընկերը գաղափարը վերստին կը զե-
տեղէ տուփին մէջ, կը գոցէ կափարիչը եւ կը կարդայ տուփին ետեւը գտնուող գրու-
թիւնը։ Յանկարծ բացագանչութիւն մը կ ՚արձակէ եւ աչքերը սառած կը դառնայ 
Ատոմին։ 

– Գաղափարին հեղինակներու ցանկին մէջ քու անունդ ալ կայ, Ատո՛մ։ 
Ատոմ ընկերոջ կը պատասխանէ առանց հայեացքը դարձնելու պատուհանէն. 
– Աւրեցին, ձգեցին, ընկեր։ Ա յս չէր իմ ուզածս։ 

Երբ չեն մեռնիր պատմուածքներու անտիպ շարքէն 
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Սեւ այրի 
ԱՐԱՄ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ 

ԱՐԱՄ 
ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ 

Օնած է 1991-ին։ 
Դարմանական 
բուժում ուսանած է 
Երեւանի Մ. 
Հերացիի անուան 
պետական 
բժշկական 
համալսարանի 
հոգեբուժութեան 
բաժնին մէջ։ 
Գործերը 
տպագրուած են 
«Գրեթերթ» 
(ցրտէտւ՚էՅտ), 
«Ինքնագիր» 
(ւո1<ո3ցւռօոց), 
«Գրանիշ» 
(ցո3ուտհ.օոց), 
«Մշակութային» 
(օս1էսոՅ|.Յտ) եւ այլ 
գրական 
պարբերականներու 
ու կայքերու մէջ։ 
2016-ին լոյս տեսած 
է անոր 
բանաստեղծու-
թիւններու առաջին 
ժողովածուն՝ 
Օանր ջուր։ 

ու ես, սէր իմ, յանկարծ քեզնով եմ լցւում, ոնց որ գիշերը ուրուականներով, 
չկայ ոչինչ աւելի բացայայտ, քան այս թանձր մութը, 
ու ես լուսնի գունատ հանդերձներում ցանցեր եմ նետում՝ 
որսալու համար քո մի շարժումը, խոնաւը շնչիդ 

հարցնէիր ինձ սիրոյ վայրը, 
ու ես քեզ զբօսնելու կը տանէի մարմնիս արահետներով, 
ուր դու հնագէտի ձեռքերով կ՚ուսումնասիրես 
աչքերն այս՝ երկու տխուր ջրափոսեր, 
յետոյ թեք սարահարթերը պարանոցիս, 
քիչ աւելի ներքեւ կը մագլցես բլուներն 
ու կ՚անցնես որովայնիս բաց լանդշաֆտով՝ 
գտնելու համար իմ մէջ սկիզբն ամէնի 

ողջ գիշեր գլխիվայր ճօճւում եմ անհեթեթութեան մէջ, 
կեանքս՝ թելից կախ, 
իսկ գիշերից աւելի երկար ձգւում է սպասումը, 
որքան դանդաղ են ժամերը, ու որքան կիսատ եմ ես, 
հպումներդ երկրաշարժում են աշխարհն իմ ու հեռանում, 
ու թող որ անասելի հեռու ես, 
բայց ես բարձրացնում եմ ձեռքս ու օրերի հեռանալն եմ ցոյց տալիս, 
որ ապացոյցներն են քո գոյութեան 
ու իրաւունքն իմ այս արատների 

սովորում եմ, թէ ով ես դու ու մեկնւում քո ներկայութեան մէջ, 
գետ եմ, որ պառկում է իր աղմուկի հետ համահունչ 

ու եթէ ուզեմ Կիրկէի մերձափնեայ ժայռերին կը նստեմ, բառերով 
թակարդներ կը հիւսեմ, 

եթէ ուզեմ կասկածների, տագնապների վարագոյրը կողմ կը քաշեմ, 
մի փեղկ կը բացեմ, գոգին բոյսեր ու լռութիւն կը դնեմ, եթէ ուզեմ, 
ախ, սէր իմ, իմ հասցէն մի տուն է՝ գիշերուայ կէսին արթուն պատուհաններով 
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պատկերացրու միայն՝ ոնց է սէրն ինձնից յորդում, 
ողողելով կեանքն ու դրանից յետոն, 
եւ դու՝ հմուտ լողորդ, 
եւ ես՝ ընդգրկուն կապոյտ, ինչպէս Կալիպսոն 

ու այս կերպ յանկարծ մղձաւանջն է աւարտւում, 
ու այս կերպ յանկարծ դու ես յայտնւում կապոյտի միջից, 
սէր իմ, ճանապարհները խճճուել են ոտերիդ, այլեւս ոչ մի շարժում, 
եւ ես պոկւում եմ իմ ստուերներից յաջորդ կատարեալ սպանութեան համար 
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մ.֊ին 

փորիր կրծքավանդակիս հողը, 
սրտիս մի բուռ լճում ես խեղդել եմ իմ ողջ կոպտութիւնը, 
սէրն իմ՝ դաշտային փուշ, տարածուել է սրունքիդ, ճանկռում է, 
ուզում է՝ տեսնես, 
թէ ինչպէս են հեռանում երկրաշարժուող առաւօտները, ու ամէն մէկի մէջ դու ես, 
քեզ կ՚ասեն՝ սիրունիկ ես, 
քեզ թռչնակ կ՚անուանեն, 
բայց յիշիր, որ առաջինը վաղանցիկ է, իսկ երկրորդը՝ խելքից դուրս տխուր 

ա՜խ, բառեր, բանաստեղծական ստրիպտիզ, հոգու ցաւը կը բուժեն մի օրում, 
ծառն աւելի իմաստուն է. 
երբ ձմեռն անցնի, նորից բոյն հիւսիր վէրքի խորը ափսէում, 
աչքիդ որսացանցում՝ համաչափութիւնը մեր երեսների, 
ինչի՞ մասին կարող ենք զրուցել, 
մահուա՞ն, 
անպոչ մի ջրահարսի՞, 
ինչպիսի՜ տրտմութիւն, ծնօտները մեզ դեռ չեն պոկոտել 

եւ ինչպիսի՜ ուրախութիւն՝ ջնջուել տասնեակ յիշողութիւնների միջից, 
թոյլ տալ, որ ոտնահետքերն առանց մեզ շարունակեն լճափի մեր զբօսանքը, 
դեռ երէկ քամոտ մատներդ քանդում էին դէմքիս աւազը, 
իսկ այսօր այնտեղ, 
ուր տարածւում են քո ժպտալու պարզ պատճառները, 
ես ցաւոտ կապտուկ եմ, 
արեան մի բիծ՝ կաշուիս սպիտակ կտաւին 

ինձ տանջողը անընդհատ վերադարձն է դէպի նոյն ձայնը, նոյն ձեռքերը, 
նոյն սարսափելի հերթականութիւնը եղանակների, 
եւ, օ՜, հրաշք՝ մաշկս ծերանում է, սպիներս՝ ոչ, 
դու հարցնում ես ու մատով դիպչում մենակութեան իմ թաքուն նշաններին, 
էս մեկը ամառային ճամբարում արեցի, էս մէկը՝ երբ տասնեօթ էի, 
բայց կարեւորը քո մի շունչն է, քո մի հպումը, քո խուփ կոպերը 

երջանկութեան պահին 
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տարին դանդաղ այրոցով պոկում է մաշկդ, 
հիմա դու էլ բոժոժ չես՝ ալպիական սպիտակեղէնի 

գրկախառնութիւնների մէջ, 
մի թեւդ՝ սեւ, միւսը՝ ամպ, դու թռչում ես դէպի խոշորաչեայ կովերը, 
որ քիչ հեռւում որոճում են իրենց կանաչ հանգստութիւնը՝ 
սպանդանոցի մթութեանը հնազանդ, 
թէ իսկ ես լճափին քո վերջին ոտնահետքն եմ, ալիքից յետոյ կը մաքրուեմ 
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է.֊ի հետ խաղալիս 

թափանցիկ մատդ՝ լոյսի շերտ, որ իջնում է դէմքիս վրայ, 
ու ճիչդ պայթում է օդում իբրեւ հրավառութիւն, 
արեան փոթորիկներ են, մոխիր ու ոսկոր, 
եւ մէջքս բացւում է քո վրայ անձրեւանոցի պէս, 
այն կը պաշտպանի քեզ ու փուլ կը գայ, 
ես հպւում եմ քո վարդագոյն կոպին, ու աչքդ բացում է իր թաւշէ 

ծաղկաթերթերը, 
ես հող եմ քեզ համար, որ փաղաքշեմ արմատներդ իմ խոնաւ երազներով 

դու կը լինես տասնութ տարեկան ու միայնակ, 
դու կը սիրես պատուհանագոգից թափուող լռութիւնը, 
ու մայրամուտին երակներիդ միջով հրաշք տղաներ կը վազեն, 
իսկը՝ հերակլեսներ ու դաւիթներ, 
եւ ի՞նչ հրեշտակներ կը քնեն թէյիդ բաժակում, 
ի՞նչ թռչուն կը նստի ցուցամատիդ բարակ ճիւղին, 
ո՞ւմ ուսին կը յենես մղձաւանջներից փոշոտուած ճակատդ, 
երբ ես կծկուած կը լինեմ ինչ-որ մի լճի ցուրտ որովայնում 

ափդ՝ ափիս, 

քո ձկնային շնչառութիւնն ինձ ստիպում է մամռակալել, 
մի՛ նայիր իմ աւերուածութեանը, 
մաշկիցս խաղաղութեան դրօշակներ մի՛ կտրտիր, 
ժամանակը նաւ էր, որ վերցրեց ինձ մի անգամ, 
ու հիմա ամէն օր հեռացնում է քեզանից 

քեզ պատմել եմ փայտէ ձկան մասին, որ մի անգամ խորտակուել էր երազում, 
դա իմ յստակ մակերեսն է, որ քանդում է ուրուագծերն իր, ու իմ աչքը՝ 
դատարկ անդունդ, 
բայց ճիշդ է նաեւ այն, որ ինքնամոռաց սիրահարուած եմ, 
որպէս գթութիւն՝ բոլորի վրայ միապաղաղ թափուող մահուան կաթիլներին, 
պստօ, ես արդէն գիտեմ, 
որ տարին՝ սպի, ու ցուրտը հաստ կեղեւ է ծնում 
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դու հայելի ես ինձ համար՝ արտացոլող տեմպն իմ ծերացող ոսկրի, 
ափսոս՝ արմատ չեմ ես, որ ծածկեմ ինձ հողով, 
ու մատիս ծայրից կրկին կանաչ ծիլեր բարձրանան, 
որքան հրաշալի է մեր այս պահի չթարգմանուող լռութիւնը 
կամ լուսինը, որ աստծոյ մատնահետքն է պատուհանի սառած այտին 

դէմքիդ կաւճէ հանդարտութիւն է իջնում ու մի բարակ ստուեր՝ կզակիդ 
փոսում, 

ո՞ւմ մահն են գուժում եկեղեցու մռայլ զանգերը, 
ո՞վ է մատների ջերմ բարձիկներով իջեցնում կոպերը մեր, 
մեռեալ քուն, մեռեալ քուն, 
ճեղքող ցաւ, մի երկրաշարժ ու վե՛րջ 
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Պատկեր 
ՓԱՆՈՍՃԵՐԱՆԵԱՆ 

ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ 

Օնած է Պուրճ 
Համուտ, Լիբանան 
1942-ին, ուր 
Մեսրոպեան 
վարժարանին եւ 
Մխիթարեան 
հայրերուն մօտ 
ստանալէ ետք 
նախակրթարանի եւ 
երկրորդականի 
ուսումը, երկու 
տարի կ՛ուսանի 
Հայաստան՝ 
հետեւելով հայ 
գրականութեան 
դասընթացքներու։ 
Ապա Հայկազեան 
գոլէճ՝ հետեւելով 
հայագիտութեան. 
ուսումը կը 
շարունակէ 
Պէյրութի 
Ամերիկեան 
համալսարանին 
մէջ, ուրկէ կը 
ստանայ 
քաղաքական 
գիտութիւններու 
մագիստրոսի 
աստիճան։ 
2000 թուականին 
վերջնականապէս 
կը հաստատուի 
Մոնթրէալ, 
Գանատա։ 
վաթսունական 
թուականներէն 
աշխատակցած է 
«Բագին» գրական 
հանդէսին, իսկ 
Մոնթրէալի մէջ՝ 
«Հորիզոն 
գրական»փն։ 

Աշունն այն տարի 
մեզ անակնկալի բերաւ. 
մեր տան բարտին ճամբեզրի 
շարունակեց կանաչ մնալ։ 
Տերեւները՝ նման սիրոյ բացիկներու, 
կը սօսափէին, 
եւ ճնճղուկները 
իրենց գոյն-գոյն ճռուողիւնով 
չէին դադրեր արեւագալը հարսներգելէ։ 

Սէնք ուզեցինք միաձուլուիլ 
տակաւ կորսուող 
այդ յամեցող աշունին հետ, 
եւ զուր փնտռեցինք այն անծանօթը, 
որ մեզ առնէր 
այդ պատկերին մէջ գունագեղ, 
բայց չգտանք ... 
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Նկատում 
Լուսաբացին 
մայթէ ի մայթ եռուզեռող 
թռչուններու ստուերներու 

ի՜նչ անաղմուկ բազմութիւն ... 

Կէսօրէ ետք՝ 
քիչ-քիչ մեկնող 
ու ետ դարձող մարդոց միջեւ 

ի՜նչ լուսաւոր հանդիպում ... 

Երեկոյեան՝ 
մայրամտող արեգակի 
եւ նորայայտ լուսնի միջեւ փոխանակուած 

ի՜նչ սիրալիր սեւեռում ... 

Փանոս ճերանեան 
հ ր ա տ ա ր ա կ ա ծ է 
հետեւեալ 
բանաստեղծական 
հատորներր՝ 
Քամիներ (1979), 
Ընդմիջուած 
լռութիւն (1991), 
Քեզ ինչպէս կոչեմ.. 
(1998), Ի լուր ... 
(1999), որ 
արժանացած է 
«Գէորգ 
Մելիտինեցի» 
գրական 
մրցանակին, 
Բառերուն լոյսը 
(2005)։ Մամուլի 
տակ է իր 
ժամանակներ 
հատորր։ 

Իսկ գիշերուան ուշ ժամերուն՝ 
ամայութի՜ւն ամէնուր – 
ճանապարհը քեզ առանձին կ՚առաջնորդէ 

չես գիտեր ուր։ 

Մտերմիկ Հայքու 
Կը սիրէ զիս, չի սիրեր ... 
Ապրիմ-մեռնիմ ծաղիկը 
Շիրմաքարի մը կողքին։ 
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Մատթէոս Ձարիֆեանին 
Հովը անցաւ 
աշնան ծաղկի ջերմութեամբ 
քերթուածէդ 
սիրոյ տողեր շշնջելէն 
լուսամփոփիս վարդակարմիր ճաճանչին 

իսկ ես արթուն 
ողջ գիշերը 
հովին սոյլը 
կը լսէի տակաւին ... 

Առնչութիւն 
Ծա՛ռ, 
տերեւներդ 
մօրս արցունքներուն նման 

առատ կը թուէին, 
բայց քեզ լքող 
թռչուններն ի տես 
տերեւ-տերեւ 
կ՚արտասուես ... 
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Գեղարուեստական 
արձակի արուեստը* 
ՎԻԳԷՆ ԹԻՒՖԷՆՔՃԵԱՆ 

1880-1910 երեսնամեակի 
անգլիական թէ ամերիկեան 
գրականութեան ամենէն 
ցայտուն դէմքերէն մէկն է 
Հենրի ճէյմզ։ Ծնած էր Ն ո ր 
Եորք 1843-ին. 1869-ին կը 
հաստատուի Անգլիա, ուր 
կ ՚ապրի մինչեւ իր մահը 
1916-ին։ Հեղինակն է տասն-
եակներով վէպերու, վիպակ-
ներու եւ պատմուածքներու, 
որոնցմէ ամենէն ուշագրաւ 
խորագիրներն են IV.Խէ 
Ատւտւշ 1<ՈՕՈ՛ (1897), 7 Խ 
Ոսա օք էեշ Տօշ^ (1898), Ոհշ Բօւ֊էռւէ օք 3 Լտւձյ (1881, 1908), Ոհշ ^ւո§տ օք էեշ ՕօVՇ 
(1902), Ուշ ճահտւտտտւձօռ (1903) եւ Ուշ Օօ1ժշո Տօ^1 (1904)։ Գրական արդիակա-
նութեան (1ւէշաւ՜7 աօճշաւտա) շարժման նախօրեակին հրատարակուած այս գոր-
ծերը այդ շարժումը կը կամրջեն գրական իրապաշտութեան հետ եւ ուղին կը 
հարթեն ճէ յմս ճոյսի, Վիրճինիա Ուոլֆի, Թ . Ս. էլիըթի, աւելի ուշ Նաթանիէլ Ո ւ է ս 
թի եւ այլոց գործերու երեւման։ 

Ստորեւ թարգմանաբար կու տանք 7 Հոկտեմբեր 2017-ին "Ոհշ 1ոտհ Ուաշտ" 
օրաթերթին մէջ Հենրի ճէ յմզի վաստակին մասին ճ ո ն Պանվիլի ստորագրած 
անդրադարձը, որուն կը հետեւին հատուածներ նոյնինքն ճէ յմզի 7հշ Բօէ՚ուէ օքտ 
Լտւժ^-ի բ. վերախմբագրեալ հրատարակութեան առթիւ գրած նախաբանէն։ 

*Վերնագիրս փոխառութիւն մըն է Հենրի ճէ յմզի 1հշճւ՝էօքՈօէԽո գրութենէն, լոյս տեսած Լօոց 
աա՚տ աԱցԱշաշ-ի Սեպտեմբեր 1884-ի թիւին մէջ, որպէս պատասխան Ուոլթըր Պէզանթի նոյն վ ե ր 
նագրով գրած մէկ յօդուածին։ 

ՎԻԳԷՆ 
ԹԻՒՖԷՆՔՃԵԱՆ 

Օնած է Հալէպ։ 
60-ական 
թուականներուն 
հաստատուած է 
Մոնթրէալ։ 
2006-ին Սո^օ֊տւէշ ճտ 
^օոծշտ1–էն 
վկայուած է 
անգլերէնով 
գրականութեան 
ճիւղին մէջ 
Մագիստրոսի 
աստիճանով, իսկ 
2016-ին աւարտած 
է իր դոկտորական 
ուսումը (ԲԻ.Օ.) նոյն 
համալսարանին 
մէջ, աւարտաճառի 
նիւթ ընտրելով 
կնոջական 
անհատականութեան 
կազմաւորումը՝ 
ամերիկացի գրող 
Հենրի ճէյմզի 
վէպերուն մէջ։ 
Ասպարէզով 
ուսուցիչ, 
Թիւֆէնքճեան 
անգլերէն լեզու եւ 
գրականութիւն 
դասաւանդած է 
Սո^շւտւէշ ճս 
^ս6ե6^ ձ ^օոէւշտ1–ի 
(1977-2002), եւ 
Սուրբ Յակոբ 
Ազգային 
վարժարանին մէջ 
(1981-2010)։ 
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Հենրի Ճէյմզէն ետք վէ պերը 
երբեք այլեւս նոյնը չեղան 

ՃՈՆ ՊԱՆՎԻԼ 

2002-ին 
նշանակուած է այս 

Վ ե ր ջ ի ն 

հաստատութեան 
հայերէնով 
դասաւանդուող 
ծրագիրներուն 
պատասխանատու , 
իսկ 2010-2011 
տարեշրջանին ՝ 
վարժարանի 
տնօրէն։ 
Թիւֆէնքճեան 
մասնակցած է 
«Հորիզոն Գրական 
յաւելուած»ի 
խմբագրութեան։ 
2014-էն սկսեալ, 
անդամ է 
Համազգայինի 
Կեդրոնական 
Վարչութեան եւ 
այժմ «Բագին»ի 
խմբագրական 
խորհուրդին։ 
Թիւֆէնքճեան նաեւ 
կը գործէ 
Համազգայինի 
Մոնթրէալի 
« Պ ե տ ր ո ս 
Ադամեան» 
թատերախումբին 
մէջ իբր 
դերակատար եւ 
բեմադրիչ։ 
2014-ին Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Արամ Ա. 
Վեհափառ 
Կաթողիկոսին կողմէ 
պարգեւատրուած է 
«Մեսրոպ Մ ա շ տ ո ց » 
շքանշանով։ 

Թէեւ յ ա ճ ա խ այնպէս կը զգամ, թէ 
զինք կարդացեր եմ օրօրոցի օրերէս, 
սակայն համեմատաբար ամօթալի 
իրողութիւնը այն է, որ Հենրի ճէ յմզին 
ծանօթացայ համեմատաբար ուշ տա-
րիքիս։ 1970-ական թուականներուն էր, 
որ առաջին անգամ կարդացի 1եշ ԲՕԲ-
էռւէ օք տւ Լտւժյ-ն, իր գրական ասպարէ-
զի միջին տարիներուն նշանակալի 
իրագործումը, չըսելու համար իր բոլոր 
վէպերուն յաջողագոյնը, ինչպէս իր ըն-
թերցողներէն շատեր կը դասեն զայն։ 
Անմիջապէս ինկայ Վարպետին հմայ-
քին տ ա կ ու անկէ ի վեր ծնրադիր եմ իր 
առ ջեւ։ 

Ոհշ Բօւէաւէ-ին հետ այդ առաջին 
հանդիպումս կայացաւ Ֆլորանսի մէջ, 
ուր կնոջս ու զաւկիս հետ իջեւանած էի 

ճշԽ ՏօոԽ փողոցին մէջ փոքր ար-
տասովոր պանդոկ մը, որուն տէրերը 
երկու դիակնային՝ այլ ազնիւ ու գրեթէ 
երկուորեակի նմանող եղբայրներ էին։ 
Ինծի կը թուէր, թէ աղուոր զուգադիպու-
թիւն մըն էր վէպին գործողութիւներուն 
մեծամասնութեան Ֆլորանսի մէջ տե-
ղադրումը, բայց կար անկէ աւելի մեծ 
զուգադիպութիւն մը, զոր կ 'անգիտա-
նայի այդ օրերուն։ 

Մեր պանդոկը քանի մը փողոց ան-
դին էր այն կէտէն, ուր հարիւր տարի-
ներ առաջ ճէ յմզ սկսած էր վէպին 
կառուցումը, Արնօ գետին վրայ նայող 
սենեակի մը մէջ, գետ մը՝ որ իր թանձր 
ողողատի մը գոյ նով ու տեսքով գետէ 
աւելի դանդաղաշարժ ցեխի հոսանք 
մըն է։ Չէի անդրադառնար, որ մեր 
պանդոկը նոյնիսկ աւելի մօտ էր \ա 
ճշԽ ՏօոԽ-ի ծայրը՝ Բւոշա ժւ Տոոէո 

ի[օVՇ^Խ հրապարակի վրայ այն 
տան, ուր ճէ յմզ կ ՚ապրէր 1եշ Բօէաէ-ի 
վերջին բաժինները գրած օրերուն։ 

Ինծի համար, ուրեմն, գործը ն կ ա ր 
ւած է Թոսգանայի մայրաքաղաքին 
յատուկ արեւի խարտեաշ լոյսով, նոյ-
նիսկ եթէ վէպին առաջին գլուխները 
տեղակայուած են Անգլիոյ գիւղական 
շրջանին մէջ, եւ նոյնիսկ եթէ՝ վէպի երկ-
րորդ մասին մէջ, գրեթէ ամբողջո^ 
թեամբ, վէպի վերնագրին համանուն 
տիկինը՝ Իզապէլ Արչըրը, Հռոմ կ ՚ապրի 
ու կը տառապի։ 

Ըսի, թէ ճէյմզին ծանօթացայ համե-
մատաբար ուշ. բայց իրականութեան 
մէջ իր Ոհշ Ոսա օք էհշ Տօշ^-ն կարդա-
ցած էի 1960-ական թուականներու 
սկիզբը, դիտելէ ետք այդ գործէն մշակ-
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ւած ճ ե ք Գլէյթընի Ոհշ Խոօօշոէտ ֆիլ-
մը, Թրումըն Գափոթիի եւ ճ ա ն Մ ո ր թ ի 
մըրի ճարտար պատշաճեցումով եւ հո-
յակապ նկարահանումով, որ այս պա-
րագային զարմանալի չէ. Գլէյթըն իր 
համբաւը շահած էր իբր ֆիլմեր նկա-
րա հա նող։ 

Պէտք է ընդունիմ, որ օրին չէի տպա-
ւորուած Ոհշ 7սա օքէհշ Տ&շ^-ի ընթեր-
ցումով։ Ֆիլմին բաղդատած, վիպակին 
կառուցումը համարած էի նուազ ճար-
տար, կիսով յաջողակ, կամ միայն մ ա ս 
նակիօրէն սահմռկեցուցիչ։ Ապշեցուցիչ 
է հիմա, որ այդ գիրքը^ ապահովաբար 
ճէ յմզի գեղեցկագոյն կարճ գործը^ 
օրին ինծի թուացած էր չոր, գրեթէ կոշտ, 
իսկ լեզուն անթափանցելիօրէն խիտ։ 
Վ ի պ ա կ ը հրատարակուած է 1898-ին, 
եւ, ըստ իս, ջրբաժանն է ճէ յմզի միջին 
տարիքի առաւել կամ նուազ պարզ գ ո ր 
ծերուն, ընդ որում՝ Ուշ Բօէ՚ուէ օք ո Լոձր 
ն, եւ ճէ յմզի յառաջացած տարիքի երեք 
արտակարգ եւ յեղափոխիչ գլուխ-գոր 
ծոց ներուն միջեւ՝ 7հշ ճաԽտտոժօռ (իր 
նախասիրած վէպը), Ոհշ IV.ա§տ օք էհշ 
ԹօVՇ եւ 7հշ Օօ1ժշո Յօսւ1։ 

Շչացում եւ ապշանք 

Ոեւէ մէկը, որ կարդացած է կամ 
փորձած է կարդալ ճէ յմզի ուշ արտադ-
րած գործերը, պիտի մտաբերէ, թէ ինչ-
պէս շ լացած ու ապշած է Ի. դարու 
առաջին երկու տասնամեակներու իր 
արձակին ոճային եղափոխութեամբ, 
ոճ՝ որ նախակազմուած էր բռնելու գի-
տակցական կեանքի հսկայ ու մանուա-
ծապատ նրբիմաստութիւնը, եւ նախա-
դասութիւններու լաբիւրինթոսային շա-
րահիւսութեամբ, գիտակից կեանքի 
գործուածքը։ 

ճէ յմզ ճ ո յ ս միշտ պատրաստ էր ըն-
դունելու, թէ մարդ արարածը միշտ չէ, 
որ կը մտածէ գիտակցականութեան հո-
սանքի (տ&շոա օք օօոտօԽստոշտտ) եղա-

Արուեստը կը ձեւատրէ սայթաքելու, 
բայց չիյնալու կցկտուր այն 
գործընթացը, որ կը յատկանշէ 
մարդուն գոյավիճակը մեր աշխարհին 
մէջ։ Չենք յիշեր մեր ծնունդը եւ պիտի 
չգիտնանք, թէ մահացած ենք։ Ինչ որ 
կը մնայ, այս երկու ծայրայեղ 
յաւիտենական անգոյութիւններուն 
միջեւ տարուբերող 
խառնաշփոթութիւնն է։ 

նակով, այն՝ որ ինք նորարար ու ազդե-
ցիկ գործածութեամբ ծաւալած էր իր 
Ս1յտտշտ վէպին մէջ։ Ի դէպ, գիտակցա-
կանութեան հոսանքի յղացքը բանաձե-
ւողը Հենրի ճէ յմզի եղբայրը՝ Ուիլեըմն 
էր, իր կարգին փիլիսոփայ ու հոգեբան 
մը։ 

Հենրի ճէ յմզի արդիական թեք նիքը 
շատ կը տարբերէր ճ ո յ ս ի թեքնիքէն, 
բայց, ըստ իս, նոյնքան արմատական 
էր իր ձեւով։ 

Անմտութիւն պիտի ըլլար պնդել, թէ 
ոեւէ անձ կրնայ ժամ մ ՚իսկ տրամադ-
րած ըլլալ իր խոհերուն ու տպաւորո^ 
թիւններուն արձանագրութեան՝ արձա-
կի այն եղանակով, որ ճ ո յ ս կը պարզէ 
իր վիթխարի ու երբեմն տ ա ղ տ կ ա լ ի 
օրէն անթափանցելի ուշ վէպերուն մէջ։ 
Միաժամանակ, անվեհեր ընթերցող մը, 
որ կը մխրճուի օրինակ՝ 7հշ Օօ1ժշո 
Յօ^-ին մէջ, նոյնիսկ տարտամօրէն 
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պիտի գիտակցի, թէ ինչպէս բռնուած է 
այնպիսի փորձառութեան մը մէջ, որ կը 
նմանի գիտակցականութեան փորձա-
ռութեան. նոյն խարխափող անորոշու-
թիւնը մտացիր թափառումներու եւ 
փայփայուող կարծիքներու, որոնք աւե-
լի ուշ կը լքուին դարձեալ փայփայուե-
լու համար, նոյն կասկածը՝ թէ բան մը 
գիտենք առանց զայն գիտնալու, եւ մէկ-
մէկ, յանկարծական պարզաբանում-
ներ, մառախուղի յանկարծական ցրում-
ներ, եւ յայտնաբերումի լոյսին տ ա կ 
անակնկալ անցումներ դէպի երանա-

Ընդհակառակը, նոյնիսկ երեւութա-
պէս ամենէն աւելի ճեղքեր բացող ա ր 
ւեստի գործը ամբողջական, յղկուած 
բան մըն է, ոսկեայ անօթ մը, առանց 
դոյզն իսկ բիծի մը՝ որ անոր կատարե-
լութիւնը պիտի խնդրականացնէր, ինչ 
որ է պարագան ճէ յմզի Ոհշ Օօ1ժշռ 
Յօ^1 վէպի անօթին։ Հրաշալիօրէն, 
խանգարող արուեստի գործ մը կեան-
քին տեսքը ունի, անոր համը, ձայնը, 
զգացողութիւնը։ 

Գաղտնիքը ոճին մէջ է 

Գրականութեան մէջ^ ըսած է ճ կ մ ^ 
կ՚անցնինք երջանիկ աշխարհէ մը, 
որուն մէջ ոչինչ գիտենք առանց ոճի, 
բայց նաեւ ամէն ինչ կը փրկուի անով։ 

ւէտ ճշդութիւններ։ Ա յս է, կ՚ըսենք, մեր 
զգացողութիւններուն ու մոլորումներուն 
բնոյթը, առօրեայ իրականութեան շ փ ո 
թեցուցիչբարդութեանց մէջ։ 

«Արուեստը կեանք կը ստեղծէ», գրած 
է ճէյմզ, ողջմտութեան աննկուն տիպար 
գրողին՝ Հ. ճ . Ուէլզ-ին ուղղած իր նա-
մակներէն մէկուն մէջ։ ճէ յմզի հաստա-
տումը չափազանցեալ կը թուի, մինչեւ 
այն պահը, երբ կ՚անդրադառնանք, որ 
արուեստագէտը^ եւ ճէ յմզ երբեք չէ 
դադրած այդ ըլլալէդ ըսել կ՚ուզէր, թէ ար-
ուեստը կը ձեւաւորէ սայթաքելու, բայց 
չիյնալու կցկտուր այն գործընթացը, որ 
կը յատկանշէ մարդուն գոյավիճակը մեր 
աշխարհին մէջ։ Չենք յիշեր մեր ծնունդը 
եւ պիտի չգիտնանք, թէ մահացած ենք։ 
Ինչ որ կը մնայ, այս երկու ծայրայեղ յա-
ւիտենական անգոյութիւններուն միջեւ 
տարուբերող խառնաշփոթութիւնն է։ 

Ա յս դիւթական հնարքին գաղտնիքը 
ոճն է։ Գրականութեան մէջ^ ըսած է 
ճէյմզ, - կ ՚անցնինք երջանիկ աշխարհէ 
մը, որուն մէջ ոչինչ գիտենք առանց ոճի, 
բայց նաեւ ամէն ինչ կը փրկուի անով։ 

Իրական կեանքի մէջ մարդիկ չեն 
խօսիր ճէ յմզի տիպարներուն նման, 
բան մը՝ որ բարեբախտութիւն մըն է, 
բայց երբ կը կարդանք ճէ յմզի երկխօ-
սութիւններէն էջ մը, կը համոզուինք, թէ 
կը լսենք շնչող, ապրող եւ մանաւանդ՝ 
մտածող մարդկային էակներ։ 

ճէ յմզի տիպարները ոչ իսկ մէկ 
վայրկեան պիտի փափաք էին ապրիլ 
անքնին կեանքեր։ Զիրենք ստեղծողին 
նման, անոնք կը նշմարեն ամէն բան, 
կ ՚արձանագրեն ամէն ինչ, նոյնիսկ 
իրենց ամենէն դիւրախաբ վիճակին 
մէջ։ Անոնք կ ՚ապրին միշտ գիտակցա-
կան կեանքեր եւ միշտ ալ գիտակ են 
իրենց գիտակցական էութեան։ 

ճէ յմզ փոխակերպեց վէպի ձեւը, 
կամ առնուազն անոր տուաւ ամբողջո-
վին նոր տարազ մը ունենալու կարե-
լիութիւնը։ Եթէ ինծի հարց տրուէր, թէ 
ո՞ւր է ճ է յմզի այս փոխակերպման 
սկզբնակէտը, պիտի ըսէի՝ 1հշ Բօէ՚աէ-ի 
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42-րդ գլուխը (ըստ հեղինակին՝ «Գրքին 
լաւագոյն բաժինը»), ուր գիշերուան 
խորը, Իզապէլ Արչըր, իր եւ ամուսնոյն 
Կիլպըրթ Օզմընտի Հռոմի պալատին 
մէջ, կրակարանին մօտ նստած, զննա-
կան խորհրդածութեան կ՚ենթարկէ իր 
կեանքին աղէտը, այն՝ որ յառաջացած 
էր իր իսկ որոշումով (եւ ուրիշներու դա-
ւադրութեամբ)։ Ա յս գլուխը, որ կը նա-
ւարկէ Իզապէլի գիտակցականութեան 
հոսանքին մէջ, ծննդավայրն է «հոգե-
բանական վէպ»ին։ 

Նոյնպէս այստեղ է, որ վէպը կը ծնի 
իբր արուեստի կաղապար։ Անկէ ետք, 
վէպերը շարունակեցին, եւ տակաւին կը 
շարունակեն, գրուիլ հին եղանակներով՝ 
կենցաղային, քաղաքական, կատա-
կերգական կամ արկածախնդրական 
մօտեցումներով։ ճէ յմզ հիացող մըն էր 
ժամանցի եւ զուտ հաճոյքի համար 
կարդացուող վէպերու հեղինակին՝ Րա֊ 
պըրթ Լուիս Սթիւընսընի։ Սակայն 7հշ 
Բօւ՚էաւէ-էն ետք, վէպը կարիք չունէր 
պարզապէս վէպ ըլլալու, բաներու մա-
սին ըլլալու. այլ պիտի ըլլար, ինչպէս 
Պեքէթ կ՚ըսէ ճ ո յ ս ի Ոոոշցաւ՚տ ^Օշ-ին 
մասին, նոյնինքն «բան»ը։ 

Ինչպէ՞ս կրնայի վարանիլ Վարպե-
տին յղած հրաւէրին դիմաց, երբ իր Ոհշ 
Բօւ՚էուէ-ը կ ՚աւարտի իւրայատուկ եւ 

Ոհշ Բօւէաէ-էն ետք, վէպը կարիք 
չունէր պարզապէս վէպ ըլլալու, 
բաներու մասին ըլլալու. 
այլ պիտի ըլլար, ինչպէս Պեքէթ կ՚ըսէ 
ճոյսի Բտոշչթռ՚տ Գ&էշ-ին մասին, 
նոյնինքն «բան»ը։ 

տարօրինակ յանկարծադիպութեամբ 
մը։ Ինչպէ՞ս պիտի չհետեւէի Իզապէլ 
Արչըրի վիճակուած բախտին։ Գրակա-
նութեան վեհ ստեղծագործութիւններէն 
մէկն է ան, արուեստի վիթխարի գի֊ 
տակցականութիւններէն մին, եւ, իր թե-
րութիւններով ու ձախողութիւններով 
հանդերձ, իսկական հերոս կին մը։ 

ՇԽբշոսք կ ՚ըսէ ֆրանսացին, երբ կը 
փափաքի մեծութեան մը անդրադառ-
նալ. իմ կարգիս, ի տես Իզապէլ Արչը-
րի, իրլանտական տոհմային եղանա-
կով, գլխարկս կը հանեմ Հ. ճ .փն։ 
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Հատուածներ 
Ոհշ Բօբէաւէ օք օւ Լտւձյ-ի 

նախաբանէն (1908) 

ՀԵՆՐԻ ՃԷՅՄՁ 

Հիմա, երբ այստեղ արձանագրելու 
համար կը փորձեմ մտաբերել լվէպի 
յղացմանյ գաղափարիս հունտը, կը 
տեսնեմ, որ ան չէր կայացած իբրեւ 
«դիպաշար», ապիրատ անուն՝ երեւա-
կայութեան մէջ կայծկլտող շարք մը 
կապակցութիւններու, կամ այն կացո^ 
թիւններէն մէկուն, երբ իրենց ներքին 
տրամաբանութեամբ, կապակցութիւն 
ները գրողին համար անմիջապէս կը 
շարժին, արտորանքով կը տողանցեն, 
կամ արագաքայլ կը դոփեն։ Իմս միակ 
տիպարի մը գաղափարն էր՝ կերպարն 
ու նկարագիրը ուշագրաւ երիտասարդ 
կնոջ մը, որուն վրայ պիտի բարդուէին 
«նիւթ»ի՝ եւ մանաւանդ միջավայրի բո-
լոր տարրերը։ Ա յս երիտասարդ կնոջ 
կատարելութեան չափ շահեկան կը 
համարեմ յիշողութեան այս դիտումը, 
որ երեւակայութեան մէջ կը բացուի [վէ-
պ ի զարգացման շարժառիթին վրայ։ 
Ասոնք թովչութիւններն են գրողի ար-
ուեստին, ծաւալման այս դարանակալ 
ուժերը, հունտին դէպի վեր ձգտող այս 
հարկադրութիւնները, տուեալ գաղա-
փարին գեղեցիկ վճռականութիւնը՝ կա-
րելի չափով հասակ նետելու, լոյսին ու 

օդին բացուելու եւ պերճօրէն ծաղկելու 
այնտեղ։ ^..յ Միշտ սիրով յիշած եմ 
տարիներ առաջ Իւան Թուրկենեւի 
շրթներէն լսած մէկ նշմարս, որ կը վե-
րաբերէր ստեղծագործական արձակի 
ծագման իր սովորական փորձառու-
թեան։ Թուրկենեւ կ՚ըսէր, թէ իրեն հա-
մար, ծագման մեկնակէտը տեսիլքն էր 
իր դիմաց սաւառնող անհատի մը կամ 
անհատներու, որոնք կը թախանձէին 
իբր գործունեայ կամ կրաւորական դէմ 
քեր, զինք կը շահագրգռէին կամ իրեն 
կը դիմէին այնպէս ինչպէս որ էին եւ 
անով ինչ որ էին։ Այսպէս, Թուրկենեւ 
զիրենք կը դիտէր այդ վիճակին մէջ, իբ-
րեւ ժւտբօահԽտ, զանոնք կը տեսնէր գո-
յութեան պատեհութիւններուն ու բ ա ր 
դութիւններուն ենթակայ, վառ եւ կեն-
դանի, բայց հարկ էր նաեւ գտնել անոնց 
պատշաճող այն յարաբերութիւնները, 
որոնք առաւելագոյնս պիտի ապրեցնէ-
ին զանոնք։ Պ ի տ ի երեւակայէր, ս տ ե ղ 
ծէր, ընտրէր եւ ի մի բերէր այդ կեր-
պարներուն ամենէն օգտակար՝ այլեւ 
զիրենք ապրեցնող ամենէն նպաստա-
ւոր կացութիւնները եւ իրենց իսկ յառա-
ջացուցած բարդութիւնները։ 
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* * * 

Գեղարուեստական արձակի տունը 
ոչ թէ մէկ պատուհան ունի, այլ միլիոն 
մը^ կարելի պատուհաններու որեւէ թիւ 
մը^ որ եւ անհաշուելի է։ Անոնցմէ ամէն 
մէկը բացուած է, կամ տակաւին կրնայ 
բացուիլ, շէնքի ընդարձակ ճակտին, 
ճնշումներովը անհատի տեսլականի 
կարիքին եւ անհատական կամքին։ 
Տարբեր ձեւի եւ տարբեր չափի այս 
բացուածքները, միասնաբար, այնպէս 
կը նային մարդկութեան տեսարանին 
վրայ, որ իրենց դիտարկումներուն մէջ՝ 
պարզուածէն աւելի նոյնութիւն պիտի 
ակնկալէինք գտնել։ Լաւագոյն պարա-
գային, անոնք լուսամուտներ են միայն, 
մեռած պատի մը վրայ բացուած ծա-
կեր, բարձ րա դիր ու ան կա պ ա կից։ 
Կեանքին վրայ բացուող ծխնիներով 
դռներ չեն անոնք, բայց կը յատկանըշ-
ւին իւրաքանչիւրին կանգնած կերպա-
րանքով մը, զոյգ մը աչքերով՝ կամ 
առնուազն հեռադիտակով մը, որ, 
կրկին ու կրկին, կը ծառայէ իբր գործիք 
դիտարկումի, իւրայատուկ գործիք մը, 
որ կ ՚ապահովէ զայն գործածողին՝ բ ո 
լորէն զատորոշ անջատ տպաւորութիւն 
մը։ Դիտողն ու իր դրացիները նոյն տե-
սարանը կը դիտեն, բայց մին աւելին կը 
տեսնէ, միւսը նուազ, մին՝ սեւ իսկ միւսը 
ճերմակ, մէկը՝ խոշոր եւ միւսը փոքր, 
մին՝ կոպիտ իսկ միւսը նուրբ տեսարան 
մը, եւ այսպէս շարունակաբար։ Բարե-
բախտաբար, կարելի չէ ճշդել, թէ պա-
տուհանը ինչ չի կրնար ցոյց տալ դի-
տողին. «բարեբախտաբար» ճիշդ անոր 
համար, որ դիտարկումի տարածքը ա ն 
սահ ման է։ Պ ա ր զուող տե սա րա նը, 
մարդկայինը, «նիւթի ընտրութիւն»ն է, 
պատին վրայի բացուածքը, լայն թէ 

նեղ, պատշգամով կամ ցածլիկ, «գրա-
կան տարազ»ը։ Բայց անոնք, առանձ-
նաբար թէ միասին, ոչինչ կ ՚արժեն 
առանց դիտարկող արուեստագէտին 
իրազեկութեա ն ։ լ® յ 

Ա յս բոլորը դարձդարձիկ յածում մըն 
է Ոհշ Բօւէաե-ին իմ առաջին տարտամ 
հպումիս, որ սկսաւ միակ տիպարի մը 
ձեռքբերումով լ®ի Անոր տիրացած էի 
լրիւ, երկար ժամանակ առաջ, եւ այդ 
տիրութիւնը զինք ընտանի դարձուցած 
էր առանց իր հրապոյրը աղօտելու։ 
Զինք կը տեսնէի շարժման մէջ, այսպէս 
ըսած՝ անցումի մէջ, ստիպողաբար, 
տանջողաբար, այսինքն՝ ենթակայ ճա-
կատագրի մը, որուն ճշդումը հիմնա-
կան խնդիրս պիտի ըլլար։ Ա յս վառ 
կերպարը տարօրինակօրէն վառ էր, 
հակառակ անոր որ չէր կալանուած, չէր 
կաշկանդուած ինքնութիւն կազմող բո-
լոր թնճուկներով եւ պայմաններով։ Եթէ 
տակաւին կը սպասէր տեղակայման, 
ա պ ա ինչպէ՞ս կրնար այդքան վառ ըլ-
լալ։ Տիպարներու կենդանութեան տա-
րողութիւնը կը ճշդենք անոնց տեղա-
կայման պահուն։ Վ ե ր ի հարցումին 
պատասխանը կարելի է տալ գեղեցկ-
օրէն՝ անկասկած, եթէ գրողը կարենայ 
ձեռնարկել այն նուրբ, այլեւ հսկայա-
ծաւալ աշխատանքին, որ գրառումն է 
իր երեւակայութեան զարգացման 
պատմութեան։ Գրողը պիտի նկարագ-
րէ տուեալ պահու մը արտասովոր դէպ-
քերը եւ պարզաբանման եղանակով 
պի տի կա րե նայ ըսել, թէ նպաս տ ա ւոր 
պայմաններու տակ, կարելի դարձած 
էր տիրանալ (ուղղակի կեանքէն), այս 
կամ այն կազմաւորուած, շնչաւորուած 
տիպարին կամ կերպարին։ Ինչպէս կը 
տեսնուի, այդ կերպարը զետեղուած 
էբր զետեղուած այն երեւակայութեան 
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մէջ, որ կը կալանաւորէ, կը պահպանէ, 
կը պաշտպանէ, կ՚ըմբոշխնէ զայն, գի-
տակից անոր ներկայութեան՝ իր մտքի 
մթին, խճողուած եւ այլասեր աշխա-
տանոցին մէջ, ճիշդ այնպէս, ինչպէս 
թանկագին գեղօրներու զգուշաւոր 
մանրավաճառը, իրեն վստահուող հազ-
ւագիւտ «կտոր»ի մը համար «կան-
խավճար» կու տայ կտորին տէր 
թշուառացած տիկնոջ կամ շահադէտ 
սկսնակ ծախողի մը, այն վստահո^ 
թեամբ, թէ կտորը պատրաստ պիտի ըլ-
լայ իր արժանիքը պարզելու ամէն 
անգամ, երբ բանալին դառնայ պա-
հարանի կղպանքին մէջ։ 

Կ՚ընդունիմ, որ վերոյիշեալը որոշ 
չափով գերանուրբ վերաբանութիւն մըն 
է այստեղ արծարծած «արժէք»իս՝ 
իգական այն պատկերին, որ տ ա ր օ ր ի 
նակօրէն, երկար ժամանակ տրամադ-
րութեանս տ ա կ էր։ է.® Յամենայն 
դէպս, բանն այն է, որ այս միակ ու 
փոքր հիմնաքարը՝ իր ճակատագիրը 
դիմագրաւող երիտասարդ կինը, Ոհշ 
Բօւ՚էռւէ-ի հսկայ շէնքին ամբողջ կազ-
մածն էր։ Շէնքը դարձաւ քառակուսի եւ 
տարածուն տուն մը, կամ գէթ այդպէս 
կը թուի հիմա, երբ կը վերադառնամ եր-
կին։ Շէնքը կը կառուցուէր կնոջ շուրջ, 
մինչ ան կանգնած էր այնտեղ, կատա-
րելապէս առանձինն։ է...յ Բայց տրա-
մաբանական աճման ո՞ր գործընթա-
ցով, այս «անձնաւորութիւն»ը,- լոկ 
բարակ ստուերը խելացի, բայց յաւակ-
նոտ կնոջ մը^ պիտի օժտուէր Նիւթի 
վսեմ յատկանիշերով. եւ ինչպիսի դի^ 
րութեամբ, նման նիւթ մը կրնար անեղծ 
մնալ։ Միլիոնաւոր յաւակնոտ աղջիկ-
ներ, խելացի կամ ոչ, ամէն օր կը դի-
մագրաւեն իրենց ճակատագրերը, եւ 
ի՞նչ կը նշանակէ ճակատագրին բաց-

ւիլ, աշխատութեան տեսակէտէն։ Վէպը 
իր էութեամբ «աշխատութիւն» մըն է, 
բանի մը մասին աշխատութիւն՝ որուն 
կաղապարին մեծութիւնը անշուշտ կը 
ճշդէ նաեւ աշխատութեան տարողու-
թիւնը։ Հետեւաբար, գ ի տ ա կ ց ա կ ա ն 
օրէն, ա՛յդ էր ակնկալուածը^ կազմա-
կերպ ձեւ տալ Իզապէլ Արչըրի մասին 
աշխատութեան մը։ 

* * * 

է.® Նիւթի կեդրոնը տեղադրէ երի-
տասարդ կնոջ ինքնագիտակցութեան 
մէջ^ կ ՚ըսէի ինքզինքիս^ եւ պիտի ունե-
նաս նոյնքան հետաքրքրական որքան 
գեղեցիկ բարդութիւն մը։ Հակէ այդ կէ-
տին վրայ որպէս կեդրոն. ծանրագոյն 
կշռաքարը դիր այն նժարին, որ կնոջ 
ինքզինքին հետ յարաբերութեան կշիռը 
պիտի ըլլայ։ Միաժամանակ, կինը պի-
տի հետաքրքրուի իրեն անյարակից 
բաներով, եւ այդպիսով, իր յարաբերու-
թիւնը զերծ պիտի մնայ սահմաններէ։ 
Ն ժ ա ր ի միւս թեւին դիր թեթեւ կշռաքա-
րը (այն՝ որ ընդհանրապէս հ ե տ ա ք ը ^ 
րութեան հաւասարակշռութիւնը կը 
խախտէ)։ Վերջապէս, նուազագոյնն 
ծանրացիր կնոջ արբանեակներուն՝ 
մանաւանդ այրերուն ինքնագիտակցու-
թիւներուն վրայ։ Անոնց վրայ հակումդ 
թող ծառայէ աւելի մեծղի ինքնագի-
տակցութեան զարգացումին։ Տես, թէ 
ո՛ւր կարելի պիտի ըլլայ հասնիլ այս 
ճամբով։ Պ ա տ շ ա ճ հնարամտութեան 
մը հա մար աւե լի յար մա րա ւէտ դաշտ 
կրնա՞յ ըլլալ։ Աղջիկը կը սաւառնի ան-
կասելի օրէն, որպէս հրապուրիչ էակ, եւ 
աշխատութիւնը պիտի ընթանայ զինք 
այս բանաձեւի գերագոյն եզրերով՝ ու 
մանաւանդ անոնց գրեթէ բոլորով 
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թարգմանելուն մէջ։ Մտահան մի ըներ, 
որ զինք իրապէս «կատարել»ը անհրա-
ժեշտ պիտի դարձնէ ամբողջովին 
վստահիլը իրեն եւ զինք յուզող խնդիր 
ներուն։ 

լ®յ Մէկ բան վճռած էի. թէեւ հե-
տաքրքրութիւն ստեղծելու համար 
աղիւսներ պիտի դիզէի մէկը միւսին 
վրայ, այսուհանդերձ պատեհութիւն 
պիտի չտայի, որ առարկուէր, թէ որեւէ 
բան գծէ, չափէ կամ հեռապատկերէ 
դուրս էր։ Կառոյցը ընդարձակ պիտի ըլ-
լար, այսպէս ըսած՝ գեղեցկօրէն քան-
դակուած եւ ներկուած կամարներով, 
բայց անոնց ներքեւի քառեկաւոր սա-
լայատակը՝ ընթերցողին կոխած գետի-
նը, ամէն ուղղութիւններով պիտի տա-
րատուէր դէպի պատերուն հիմերը։ Եր-
կին վերանայման սա պահուն, այս հին 
կանխազգուշական մօտեցումը ինծի 
համար ամենէն ցցուն խնդիրն է, վկա-
յութիւն մը՝ ընթերցողին զուարճութիւն 
հայթայթելու բուռն փափաքիս։ Կը 
մտածէի, թէ նկատի առնելով նիւթիս 
հնարաւոր սահմանափակումները, այդ 
մատակարարումը չէր կրնար չափա-
զանցուած ըլլալ, իսկ մատակարարման 
զարգացումը ընդհանրական ձե ւաւո 
րում պիտի տար իմ ջերմեռանդօրէն 
յարած նպատակիս։ լ...յ Բնականա-
բար, էական էր, որ երիտասարդ կինը 
բարդ էակ մը ըլլար. ատիկա տարրա-
կան պայման մըն էր, կամ գէթ Իզապէլ 
Արչըրի արարման լոյսը։ Այդ լոյսը 
կ՚ընթանար միայն որոշ ուղիով մը, 
բայց տրամադրութեանս տակ կային 
այլ լոյսեր, բախող ու մաքառող բազմա-
գոյն լոյսեր, որոնք կրնային վկայո^ 
թիւններ հանդիսանալ Իզապէլ Արչըրի 
կերպարին բարդութեան։ 

* * * 

Որպէսզի երկը դրոշմ նուաճէր, հարկ 
էր ցուցաբերել իր կատարելապէս բնա-
կան ընթացքը պահող կեանքի մը տի-
րոջ վրայ՝ անոր «եռանդուն» ներաշ-
խարհին ազդեցութիւնը։ Այդ նպատա-
կակէտին ամենէն կայուն կիրարկումը, 
ըստ իս, գրքին կէսէն քիչ անդին, այն 
երկար հաստատումն է երիտասարդ 
կնոջ խոհական հսկումին, որ Իզապէլ 
Արչըրի համար սահմանաքար մը պի-
տի ըլլար։ Իր ամենէն պարզացուած վի-
ճակով, այդ գլուխը խուզարկու քննա-
դատութեան հսկում մըն է, բայց աւելի 
առաջ կը մղէ վէպին անցուդարձերը, 
քան քսան նման «պատահար»ներ։ լ.® 
Երիտասարդ կինը նստած է մարող 
կրակին առջեւ, ուշ գիշերին, յ ա ն կ ա ր 
ծօրէն սրած ճանաչումներու դիւթան 
քին տակ։ Այդ գլուխը պարզապէս 
պատկերացում մըն է կնոջ անշարժ դի-
տարկումին, ու փորձ մը՝ իր յստակա-
տեսութեան արարքը նոյնքան «հե-
տաքրքրական» դարձնելու, ինչքան, 
ըսենք, կարաւանի մը երեւման անակըն 
կալը կամ ծովահէնի մը ինքնութեան 
հաստատումը, պատկերացումը նաեւ 
այս վիպագրին համար թանկագին՝ նո^ 
նիսկ անհրաժեշտ ճշդումներէն մէկուն։ 
Այս ամէնը՝ առանց նոյնիսկ կնոջ մօտե-
ցող ոեւէ մէկուն կամ անոր իր բազկա-
թոռէն բարձրանալուն։ Յայտնապէս 
գրքին լաւագոյն բաժինն է սա, այլեւ գե-
րագոյն պատկերացումը գործին ընդ-
հանուր ծրագրաւորման։ 
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Սեպհական 
ՃԷՍԻ ԱՐԼԷՆ 

Պիտի գրես, պիտի գրես, եւ անպայման խելացի բան մը դուրս պիտի բերես։ 
Անկարելի է որ այդքան գիրքեր կարդալէն ետք, այդքան դասախօսութիւններ լսե-
լէն ետք, այնչափ տեղեկութիւն կլլելէն ետք ըսելիք խելացի բան մը չունենաս։ 

Միտքը՝ կղզի մը անիրականութեան ծովու մէջ. յոյս մը, որ բան մը կայ իրմէ 

դուրս. վստահութիւն մը, որ երբ քար կը տեսնուի, քար կայ։ 

Չէ՛, այդպէս չըլլար։ Նորէն սկսէ՛։ 

Պիտի գրես, պիտի գրես, անկարելի է որ այնքան համերգ լսելէն ետք, այնքան 
նկար տեսնելէն ետք, այնքան բանաստեղծութիւն ուտելէն ետք, գեղեցիկ բան մը 
ստեղծելիք չունենաս։ 

Սիտքը՝ փոշի մը ցօղ ծաղկի թերթի վրայ, մարդոցմէ աննկատ կը թրթռայ, քամի-
էն զարնուած գետին կ՚իյնայ, վայրկեան մը կը շողայ անհետանալէն առաջ։ 

Ձգտիլ պատկերի, որ քեզմէ միշտ խուսափի, որ քեզմէ միշտ անդին ըլլայ. կը 
մնայ փոխաբերութիւնը առանց իմաստի՝ բոլոր սորվածներուդ արդիւնքը։ Եւ ին-
չի՞ պիտի ծառայեն սորվածներդ. ետեւ պիտի թողուին։ Հագուստի պէս պիտի հ ա ն 
ւին, եւ խաւարին մէջ մերկ պիտի իյնաս։ Սիայն միտքդ պիտի ունենաս, որ ա՛լ քեզի 
չի պատկանիր։ 

Ուրեմն, կրնա՞ս զանոնք կանխաւ լքել, որպէսզի միայն բնականը մնայ։ Այդ-
պէս եղած ըլլալու է ծնած ատենդ հաւանաբար. կարելի՞ է որ նորէն այդպէս ըլլաս։ 
Բան մը կա՞յ սորվածներէդ դուրս, որ արտայայտել կարենաս։ Սիտքդ իր սեփա-
կան միտքը ունի՞ ըսելիք ուրիշներու ըսածներէն դուրս։ 

Այդ միտքը կը փնտռեմ, քիչ-քիչ կը յաջողիմ, շատ անգամ չեմ գտներ կամ կը 
խաբուիմ։ 

ՃԷՍԻ ԱՐԼԷՆ 

Օնած է Պեւըրլի, 
Մասսաչուսէց, 
մեծցած՝ Սան Լուիս 
Օպիսփօ , 
Գալիֆորնիա։ 
Ներկայիս կ՚ապրի 
Լոս Անճելըս, ուր 
ՍՇԼ^-ի Սերձաւոր 
Արեւելեան 
Լեզուներու եւ 
մշակոյթներու 
բաժանմունքին մէջ 
ԲԻՕ կը կատարէ՝ 
կեդրոնանալով 
միջնադարեան 
շրջանին վրայ, 
միաժամանակ 
արեւմտահայերէնի 
դասեր տալով 
կիրակնօրեայ 
դպրոցի մը մէջ։ 
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Քովնտի մարդ 

Ընկեր մը ունիմ որ շատ տարօրինակ է։ Ամէն մարդու որ հանդիպի նոր ես մը 

կը ներկայացնէ։ Չեմ ըսեր որ միշտ իր ուզածը այն է՝ կրնայ ըլլալ որ իսկապէս 

փոխուած ըլլայ եւ կարելի չըլլայ հին եսը ներկայացնել՝ այն որ եղած է բայց այ-

լեւս չէ։ Սակայն շատ անգամ երբ մարդու մը հանդիպի կը ստուգէ որ ներկայա-

ցուցած եսը յարմարի անոր։ Երբ փիլիսոփայի հանդիպի, կարծես շատ 

հետաքրքուած ըլլայ փիլիսոփայութեամբ. երբ բանուորի հանդիպի, կարծես ինքն 

ալ գործարանի մէջ աշխատի. երբ մարզասէրի հանդիպի, կարծես ինքն ալ մ ա ր 

զախաղերու գիտակ ըլլայ ։ 

Արդեօք բուն ես մը չունի՞. կամ թերեւս իր բուն եսը չի կրնար կամ ալ չուզեր 

դուրս բերել անյայտ պատճառով մը։ Կրնայ ըլլալ որ մեծ վախ ունենայ իր իսկա-

կան եսը ցուցնելու։ Կրնայ ըլլալ որ իր բուն եսը ինք չճանչնայ։ Նաեւ կրնայ ըլլալ 

որ շատ խոհեմ է՝ չուզեր մէկը դառնաց նել եւ այդ պատճառով յարմար եսը կը ն ե ր 

կայացնէ իր հանդիպածին։ Կրնայ ըլլալ որ կը յարմարեց նէ որոշ բարեսիրական 

նպատակի համար, առաքեալին պէս որ պարծեցաւ խաբէութեամբ՝ ընդ ամենայ-

նի ամենայն եղէ, զի թերեւս ապրեցուցից զոմանս։ 

Յամենայնդէպս, միշտ կը խորհիմ թէ որքան դժուար է բոլոր այս եսերը յիշել եւ 

չշփոթել։ Ի՞նչ կը պատահի երբ ան յանկարծ ինքզինք գտնէ նախապէս հանդի-

պած մարդոց մէջ, որոնցմէ ամէն ոք իր տարբեր եսերէն մէկուն ծանօթացած ըլ-

լայ։ Ո ՞ր եսը կ՚ըլլայ։ Թերեւս ուրեմն նախընտրելու է մարդոց առանձին-առանձին 

հանդիպիլ, ամէն անգամ իր եսը քիչ մը բարեփոխելով։ 

Ի ր եսերէն որո՞ւ ծանօթացած եմ։ Ա յն որ ինծի յարմար եղած ըլլալու է։ Թերեւս 

ծանօթացած ըլլամ այն եսին, որ միշտ տարբեր կ՚երեւի իր հանդիպած պահուն, 

մինչ իր կայուն եսն է որ կը ներկայաց նէ բոլոր միւսներուն։ Թերեւս ըլլայ, կամ նոյ-

նիսկ կա՛յ բուն ես մը որուն ցարդ չեմ ծանօթացած։ 

Հաւանական է, որ աւելի եսեր ունենայ՝ որոնց տեղեակ չեմ ու չըլլամ բնաւ։ 
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(1921-1934 թթ.) 
Բ. 

ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ 

ՄԻՀՐԱՆ 
ՄԻՆԱՍԵԱՆ 

Օնած է Հալէպ, ուր 
յաճախած է 
Ազգային 
Հայկազեան 
վարժարան եւ 
Ազգային Բարէն 
Եփփէ ճեմարան; 
Արաբերէնի 
թարգմանելով 
առանձին 
հատորներով 
հրատարակած է 
Պարոյր Սեւակի, 
Նահապետ Քուչակի 
եւ արդի հինգ հայ 
բանաստեղծներու 
գործերը, իսկ 
արաբերէնէ 
հայերէնի 
թարգմանած է 
հայկական 
թեմաներով արաբ 
գրողներու գործեր, 
որոնց մէկ մասը 
ամփոփուած է 
Անապատին 
Կակաչները 
հատորին մէջ։ 

9֊ 
23 Յունիս 1929 

&սշ Լ&ա&րէաշ 

(տ. շէ օ.) 

Սիրելի պարոն Անտոնեան, 
Քանի օր է որ ձեզ պիտի գրեմ բայց աչքերս կուրնալու չափ հիւանդ էին ինչ-

պէս եւ լիարդս։ Այսօր քիչ մը աղէկ եմ (թէեւ դաշտահանդէսին չի կրցայ երթալ) եւ 
աւելի լաւատեսութեամբ կը նայիմ աշխարհիս վրայ: 

Ձեզմէ դարձեալ ծառայութիւն մը պիտի խնդրեմ, կրնա՞ք ինձ ղրկել երկտողով 
մը Արմենակ պէյ Սագըզի1 անձնական հասցէն։ Ներսէս Չամքերթէնը2 ուզեց ինձ-

1 Արմենակ պէյ Սագըզեան (Կ. Պոլիս 1872-Կ. Պոլիս 1944)։ Հա յ եւ արեւելեան արուեստներու քա-
ջածանօթ մասնագէտ։ Յ ա ճ ա խ ա ծ է Կալաթասարայի լիսէն, ա պ ա Փարիզի մէջ հետեւած է իրաւա-
բանութեան։ Վերադառնալով ծննդավայր, պաշտօն ստանձնած է հաշուակալութեան պետական 
դիւանին մէջ։ 1922-1942-ին ապրած է Փարիզ, որմէ ետք վերադարձած է Կ. Պոլիս։ 
Ունի արուեստագիտական բնոյթի բազմաթիւ ուսումնասիրութիւններ հայերէն ու մանաւանդ ֆրան-
սերէն լեզուներով՝ նուիրուած հայկական ոսկերչութեան պատմութեան, գորգագործութեան, յախ-
ճապակիի, գեղանկարչութեան, փայտափորագրութեան, հիւսուածեղէնի, ճարտարապետութեան եւ 
այլն։ Առանձին հատոր հրատարակած է նաեւ պարսկական մանրանկարչութեան մասին։ 
2 Կ ը բնակէր Պրիւքսէլ-Պելճիքա։ Ե ղ ա ծ է Հ. Բ . Ը. Միութեան տեղական վարչութեան փոխ ատենա-
պետը։ 
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մէ եւ մինչեւ օրս չի գտայ, ճիշդը ըսելով չի կրցայ փնտռել։ 
Միեւնոյն ատեն կը յիշեցնեմ ձեզ որ գրեթէ խոստացաք յառաջիկայ կիրակի 

Վիրօֆլէ գալու։ Եթէ արգելք մը չունիք եւ այդ խոստումը կրնաք կատարել, ոչ 
միայն ես այլ եւ ամբողջ տնեցիներով չափազանց գոհ կ՚ըլլանք։ Եկէ՛ք ցորեկուան 
ճաշին եւ կը ջանամ ձեզ հաւնեցնելիք պուլղուր մը եփել։ Կ ը ճաշենք ժամը 1ին, 
այնպէս որ շատ կանուխ ելլելու պէտք չես ունենար։ 

Ցտեսութիւն ուրեմն եւ շատ սիրալիր բարեւներ մեր ամէնուս կողմէն։ 
Զապէլ Եսայեան 

10-
2 Յուլիս 1929 

8սշ Լ&ա&էէաշ 
՝\1աք1ծ7 (տ. շէ օ.) 

Սիրելի պարոն Անտոնեան, 
Ներփակ կը գտնէք կտրոններ «Խորհրդային Հայաստան» թերթէն ուր ձեզ հե-

տաքրքրող դատական խնդիր մը կայ։3 Այդ պատմութեան բարոյականը այն է որ 
պէտք է զգուշանալ գիրք սիրողներէն, մանաւանդ շատ սիրողներէն։ 

Կը յուսամ որ կիրակի լաւ տեղ հասաք եւ առհասարակ ձեր տրամադրութիւնը 
աղէկ է։ Այս առթիւ ձեզ էկը ղրկեմ իմ եւ տնեցիներուն սիրալիր բարեւները։ 

Ձերդ Զապէլ Եսայեան 

3 Ակնարկութիւնը կ ՚երթայ Երեւանի Միասնիկեանի անուան հանրային գրադարանի (այժմու Հա-
յաստանի Ազգային գրադարանի) տնօրէնի տեղակալ Լեւոն Ուռէկլեանի դատավարութեան, որ տե-
ղի ունեցած է Հ ա յ ա ս տ ա ն ի Գերագո յն դատարանին մէջ։ Յիշեալը ամբաստանուած էր պետա-
կան հ ա ս ա ր ա կ ա կ ա ն հիմնարկութենէ մը ծրագրուած ձեւով գողութիւն ընելու եւ իր պաշտօնը շա-
հադիտական նպատակներով գործածելու մէջ։ Ուռէկլեան գրադարանէն գողցած է 1300 գիրք եւ դա-
տավարութեան ընթացքին յա յտարարած , թէ՝ «Ես սիրում եմ գիրքն առհասարակ»։ Ա ն դատա-
պարտուած է եօթը տարուան բանտարկութեան։ 
Դատավարութեան լայնօրէն անդրադարձած է Երեւանի «Խորհրդային Հայաստան» Է1921-1940-
ին «Խորհրդային Հայաստան» կը կոչուէի օրաթերթը իր 9, 18-22 եւ 27 Յունիս 1929-ի թիւերով։ Ըստ 
երեւոյթին, թերթի այդ կտրօններն են, որ Եսայեան ղրկած պիտի ըլլայ Անտոնեանին։ Հետաքրքրա-
կան է, որ դատավարութեան «ժողատենակալ» ներկայացած է մեծ լեզուաբան փրոֆ. Հրաչեայ 
Աճառեան։ 
Աճառեանի ուսանող-բարեկամներէն Գառնիկ Ստեփանեան, Աճառեանի նուիրուած իր յուշերու հա-
տորիկին մէջ անդրադարձած է այս դատավարութեան եւ տուած հետեւեալ մանրամասնութիւննե-
րը. « . 1 9 2 0 - ա կ ա ն թուականների վերջերին Երեւանի Հանրային գրադարանում կատարուել էր 
գրքերի գողութիւն։ Գողերը բռնուելէին։ Տեղի էր ունեցել հասարակական բաց դատ։ Եւ® որքան էլ 
տարօրինակ թուայ, որպէս հասարակական մեղադրող հանդէս էր եկել մեծ լեզուաբանը, որն ամ-
բողջ կեանքի ընթացքում դատարանի հետ գործ չէր ունեցել։ Ն ա ցասումնալի մի ճառ էր ասել, պա-
հանջելով խստօրէն պ ա տ ժ ե լ ա յ ն մարդկանց, որոնք գողանալով գրքեր, սերունդներին զրկում էին 
մարդկային մտքի նուաճումներին հաղորդակից դառնալու հնարաւորութիւնից» (Գառնիկ Ստեփան-
եան, Աճառեանի հետ (Յո^եր, Երեւան, «Հայաստան», 1976, էջ 102)։ 

Պ ե տ ր ո ս Արք. 
Միրաթեանի 
համահեղինակու-
թեամբ 
հրատարակութեան 
պ ա տ ր ա ս տ ա ծ է 
19-րդ դարասկզբի 
Հա լ էպի 
պատմութեան 
առնչուող հայ գրողի 
մը արաբերէն 
ձեռագիրը։ 
Կ ՛աշխատակցի 
հայագիտական 
հանդէսներու 
պատմաբանասիր -
ական 
ուսումնասիրութիւն-
ներով, նուիրուած՝ 
հայ հնատիպ 
գիրքին, հայ 
պարբերական 
մամուլի 
մատենագիտութ-
եան, հայերէն 
ձեռագիրներուն, 
Հա յոց 
ցեղասպանութեան 
պատմութեան եւ 
այլ թեմաներով։ 
Զբաղած է նաեւ 
բանահաւաքչութ-
եամբ եւ 
Ցեղասպանութենէն 
հարիւրաւոր 
վերապրողներէ գրի 
առած է անոնց 
վկայութիւններն ու 
ա զ գ ա գ ր ա կ ա ^ 
բանահիւսական 
հսկայական նիւթ։ 
2012-էն ի վեր 
կ՛ապրի Երեւան ու 
կը պաշտօնավարէ 
Մեսրոպ Մաշտոցի 
Անուան 
Մատենադարանի եւ 
Հա յոց 
Ցեղասպանութեան 
Թ ա ն գ ա ր ա ^ 
Ինստիտուտի մէջ։ 

* * * 
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11-
3 Սեպտ. 1929 

179, ճշ 
Ր&ոտ ^ տ ) 

Սիրելի պարոն Անտոնեան, 
Վերջապէս տեղաւորուեցանք մեր Բարիզի բնակարանին մէջ։ Թէեւ քիչ մը նեղ 

ւածք ենք, մանաւանդ Վիրօֆլէի հետ բաղդատմամբ բայց ուրախ ենք որ վերջա-
պէս շէյիր ուշաղի4 դարձանք։ Շ ա տ ուրախ պիտի ըլլայինք եթէ յառաջիկայ 
կիրակի իրիկուն գայիր մեզ հետ ընթրելու։ Հիմակ որ Բարիզ ենք դժուարութիւնը 
նուազ է քեզ համար եւ մեզ համար հաւասարապէս հաճելի մէկ երկու ժամ անցնել 
քեզ հետ։ Կարգ մը նոր աւարներ կան որոնց մասին կը խօսիմ անձամբ, եթէ ձեզ 
կը հետաքրքրեն, բաշալոդա՛։ 

Եթէ պարոն Թէքէեանը5 դեռ Բարիզ է, ուրախ կ՚ըլլանք եթէ ձեզ ընկերանայ։ 
Իրեն խօսեր եմ արդէն եւ համաձայն է։ Ես իր հասցէն չեմ գիտեր, բարի եղիր իրեն 
գրելու։ 

Ցտեսութիւն ուրեմն եւ շատ բարեւներ մեր ամենուս կողմէ։ 
Զապէլ Եսայեան 

Յ. Գ . 1) Պուլղուրը ապահովուած է։ 
2) Գոհ կ՚ըլլամ եթէ երկտողով մը ինձ պատասխանես։ 

* * * 

12-
24 Դեկտ. 1929 

179, ճտ 
Ր&ոտ 

Սիրելի Արամ, 
Այս առաւօտ ստացայ նամակդ եւ ստացագրի պատճէնը։ Շ ա տ շնորհակալ եմ 

4 Թրքերէն՝ քաղաքի տղայ, քաղաքացի։ 
5 Ն կ ա տ ի ունի բանաստեղծ, վիպագիր, հրապարակագիր, խմբագիր եւ ագգային-կուսակցական գոր-
ծիչ Վ ա հ ա ն Թէքէեանը (Կ. Պոլիս 1878-Գահիրէ 1945)։ Ուսումը ստացած է ծննդավայրի տարբեր 
վարժարաններու մէջ՝ Ներսէսեանի, Պէրպէրեանի եւ Կեդրոնականի։ 1896-ին խոյս տալով թրքա-
կան հալածանքներէն՝ ապաստանած է Եւրոպա, ա պ ա անցած է Եգիպտոս ու ապրած անդաստա-
կան կեանք մը՝ շրջելով բազմաթիւ երկիրներ։ 
Տարբեր վայրերու մէջ ու տարբեր ժամանակներու հիմնած ու խմբագրած է բազմաթիւ թերթեր ու 
հանդէսներ. սակայն իր անունը առաւելաբար կապուած կը մնայ Գահիրէի «Արեւ» օրաթերթին, 
որուն խմբագրութիւնը վարած է երկար տարիներ։ 
Անդամակցած է Հնչակեան, Վերակազմեալ Հնչակեան, Հայ Սահմանադիր Ռ ա մ կ ա վ ա ր եւ Ռամ -
կավար ազատական կուսակցութիւններուն՝ միշտ վարելով պատասխանատու պաշտօններ։ 
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ըրած ջանքերուդ համար եւ կրնամ ըսել թէ արդիւնքը կիյնայ տ բւօ։ Սէր պատուա-
կան բարեկամը պ. Բաշալեան ինձ խոստում մը ըրած էր եւ այս առաւօտ կսպա-
սէի իրմէ երկտողի մը, բայց դեռ չստացայ։ Սէկ երկու օրէն անշուշտ անկէ ալ լուր 
մը կ՚առնեմ եւ կը յուսամ որ այս միացեալ ուժերով հասնիմ մինչեւ այն օրը երբ իմ 
խնդիրներս վերջնական ձեւ մը կստանան ինչ որ չի կրնար ուշանալ։ 

Դարձեալ եւ դարձեալ շնորհակալութիւն եւ սրտագին մաղթանքներ։ Կը յուսամ 
շուտով կը տեսակցինք ։ 

Սիրալիր բարեւներով 
Զապէլ Եսայեան 

* * * 

13-
10 Փետր. 1930 

179, ՏԱՏ ՃՏ 
Րաւտ (15Տ) 

Սիրելի պարոն Անտոնեան, 
Սինեմայի ներկայացումները կը շարունակուին տունս, բայց առ այժմ թողունք 

օր մը անձամբ կը պատմեմ որովհետեւ խնդալիք բաները չեն պակսիր։ 
Կը խնդրեմ քեզմէ, եթէ կարելի է ինձ ղրկես ժէնէրալ Պրէմոնի6 այժմու հասցէն։ 
Յետոյ կը խնդրեմ նաեւ որ եթէ հէրիֆ7 մը ներկայանայ այդտեղ պարոն Բա-

շալեանը տեսնելու, նկատի ունենաս որ ինձ համար է եւ քաղցրութեամբ վարուիս 
հետը։ 

Մոռցայ գրելու պարոն Բաշալեանի որ Կիլիկիոյ միսիոնիս ատեն իշխանո^ 
թեանց հետ փոխանակուած նամակները & քաէ սո տքքտէ եասք.... եւ կը խնդրեմ որ 
խօսակցութեան ընթացքին անդրադառնայ այդ շրջանի գործունէութեանս։ 

Ի միջի այլոց շատ հետաքրքրական բաներ կան այդ ծրարիս մէջ, որոնք այ-
սօր պատմական նշանակութիւն ունին. միասին օր մը կը նայինք եւ եթէ ձեզ կը հե-
տաքրքրեն կու տամ մատենադարանին։8 

Շատ սիրալիր բարեւներով 
Զապէլ Եսայեան 

6 Զինադադարին, ֆրանսական գրաւման շրջանին Կիլիկիոյ ընդհանուր կառավարիչ, 19 Յունուար 
1919- 4 Սեպտեմբեր 1920։ 
7 Թրքերէն՝ մարդ։ 
8 Ըստ երեւոյթին, Եսայեան փաստաթուղթերու այդ ծրարը յանձնած է Նո ւպարեան մատենադարա-
նին, որովհետեւ փաստօրէն նոյն մատենադարանի իր անձնական թղթածրարին մէջ կան իր կ ի լ ^ 
եան գործունէութեան վերաբերող ֆրանսերէն տասնեակ փաստաթուղթեր, որոնք այլ կերպ չէին 
կրնար հոն հանգրուանել, մանաւանդ որ Անտոնեանի նման մատենադարանապետ մը այդպիսի 
առիթ մը չէր կրնար փախցնել։ 
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14-
13 Յունիս 1930 

179, ճտ 
Ր&ոտ 

Սիրելի պարոն Անտոնեան, 
Ստացայ ձեր 12 Յունիս թուակիրը եւ ջերմապէս շնորհակալ եմ ձեր հոգածութեան 

համար։ Նախզգուշական միջոցներ չենք առած իմ եւ այստեղի մարդոց մօտ եղածը 
պարզ քաղաքավարական ձեւակերպութիւն է եւ փոխարէն աւելին չեմ սպասեր։ 

Արթուն ըլլալը արթուն եմ, դժբախտաբար իմ առողջական անկայուն վիճակս ինձ 
շատ կը վնասէ, այլապէս Պրիւսէլ կ՚երթայի եւ տեղւոյն վրայ կը ջանայի կարգադրել։ 

Դարձեալ շնորհակալութիւն եւ միշդ Ձերդ սիրալիր բարեւներով 
Զապէլ Եսայեան 

* * * 

15-
10 Յուլիս 1930 

179, ճտ 
Ր&ոտ ^ տ ) 

Սիրելի պարոն Անտոնեան, 
Հրանդին9 գործը յաջողեցաւ եւ այս ուրախ լուրը կշտապեմ ձեզ իմացնելու, 

որովհետեւ գիտեմ թէ մօտէն եւ սրտանց կը հետաքրքրուիս։ 
Կը տեսնես որ արթուն ըլլալը արթուն էի, դուն իմ սէրսէմ10 երեւոյթիս մի նայիր, 

որքան մեծ օօսբ մը ընելու վրայ ըլլամ այնքան սէրսէմ երեւոյթ մը կստանամ ինչ-
պէս կատուազգիները։ 

Այս նամակս պատռէ եւ բովանդակութիւնը միտքդ պահէ։ Այս օրերս օր մը հա-
ճոյքով կ՚անցնիմ ձեզ մօտ եւ կը խօսակցինք։ Սօֆին օհօք եւեԱօէհշզսշ-ի եւ 
^ահ^տ^-ի պաշտօն մը ստանձնեց ^օտ-ի գրադարանին մէջ, Թուլուզի մօտ։ Ան 
ալ հասկցածդ չէ։ 18 թեկնածուներու մէջ ինքը պաշտօնը ստացաւ շնորհիւ իր բրօ-
ֆէսորին եւ տեղւոյն ճշբսէշ-ին ազդեցիկ միջամտութեան եւ այդ բոլորը սարքեց ին-
քը առանձին, երբ յոյսը կտրեց վիզան ստանալու։ Հազիւ թէ պաշտօնը ընդունած 
էր հեռագրով վիզան եկաւ, բայց այժմ հարկադրուած է գոնէ տարի մը մնալ։ Իմ 
կարծիքով այսպէս լաւ եղաւ որովհետեւ այդ պաշտօնը օհ&քէոտէօ-ի պաշտօն մըն է 
եւ յետագային մեծ կարեւորութիւն կ՚ունենայ որ այդ պաշտօնը վարած է եւ կը յու-
սամ լաւագոյն տպաւորութիւնը կը թողու։ 

Շատ բարեւներ եւ սիրալիր զգացումներով, 
Ցտեսութիւն Ձերդ 

Զապէլ Եսայեան 

9 Եսայեանի զաւակը։ Ուսանած է Կ. Պոլսոյ Սխիթարեան վարժարանը, ապա՝ Փարիզի ՓիեռՔուրիի 
անուան քիմիական համալսարանը (Նամակներ, էջ 381-382)։ 
10 Թրքերէն՝ մտազբաղ։ 
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16-
1 Հոկտ. 1930 

179, ՏԱՏ ՃՏ 
Ր&ոտ (XV^) 

Սիրելի պարոն Անտոնեան, 
Կը խնդրեմ ձեզմէ, ինչպէս բերանացի ըսեր եմ, որ Հրանդը առաջնորդէք որու 

մօտ որ հարկ է որպէսզի ստանայ իր ռոճիկը։ 
Այս խնդիրէս զատ ահա եւ շարք մը ուրիշ խնդիրքներ։ 
1) Եթէ արգելք մը չունիք հաճեցէք շաբաթ իրիկուն գալ մեզ հետ ընթրելու։ Ձեզ 

կը յանձնեմ նաեւ պարոն Թէքէեանին ըսելու որ չափազանց ուրախ կ՚ըլլամ եթէ 
կարենայ ձեզ ընկերանալ։ 

Եթէ շաբաթ օրուան համար արգելք մը ունիք հաճեցէք ինձ իմացնել։ Այդ պա-
րագային կ՚ընթրենք ուրիշ օր մը յառաջիկայ շաբթուան մէջ։ 

2) Կրնա՞ք իմ տրամադրութեանս տակ դնել երկար ժամանակով Նանսէնի11 

գիրքէն հատոր մը։12 Եթէ կարելի է շատ գոհ կ՚ըլլամ։ Ֆրանսացի բարեկամի մը 
խոստացայ։ 

3) Պարոն Բաշալեանը վերադարձած է՞ թէ ոչ, կամ ե՞րբ պիտի վերադառնայ։ 
Եթէ արդէն Բարիզ է ըսէք իրեն որ այս անգամ օօ^շտ-ի մը համար չէ որ զինքը 
տեսնել կը փափաքիմ։ 

Ցտեսութիւն ուրեմն եւ կանխայայտ շնորհակալութիւներով շատ սիրալիր բա-
րեւներ։ 

Ձերդ Զապէլ Եսայեան 

11 Ն կ ա տ ի ունի նորվեկիացի նշանաւոր գիտնական, բեւեռախոյզ, մարդասէր եւ քաղաքական-հա-
սարակական գործիչ Ֆրէտիոֆ Նանսէնը (1861-1930)։ Ա ն ծնած ու մահացած է Նորվեկիա։ Առա-
ջին Աշխարհամարտի աւարտէն ետք զբաղած է գերիներու, գաղթականներու եւ սովահարներու 
հարցերով։ Ե ղ ա ծ է Ազգերու Լ ի կ ա յ ի փախստականներու հարցերու գլխաւոր ներկայացուցիչ։ 
Փախստականներու համար ստեղծած է յատուկ անձնագրի դրութիւն, որ իր անունով կոչուած է 
«Նանսէնեան անձնագիր», որմէ օգտուած են բազմահազար արեւմտահայ աքսորականներ։ 1925-
ին այցելած է Խորհրդային Հա յաստան եւ ծանօթացած ներգաղթի պայմաններուն։ 1922-ին ստա-
ցած է խաղաղութեան Նոպէլեան մրցանակ։ 
12 Ն կ ա տ ի ունի Նանսէնի "Լ՛ուաշատ տէ 1տ Րաօհտ Օոտոէ" (Հայաստան եւ Մերձաւոր Արեւելքը գիրքը), 
տպուած՝ Փարիզ, տպարան տ̂տտւտ, 1928, 364 էջ։ Գիրքը նախ լոյս տեսած է նորվեկերէն, Հայաս-
տանի մէջ խորագրով, ա պ ա թարգմանուած է անգլերէնի ու ֆրանսերէնի Հայաստան եւ Մերձաւոր 
Արեւելքը խորագրով, իսկ գերմաներէն թարգմանութիւնը ունի Խաբուած ժողովուրդը վերնագիրը։ 
Եսայեան՝ Արշակ Սաֆրաստեանին յղուած 7 Մայիս 1931 թուակիր նամակի մը մէջ, ըսած է, թէ ինք 
ձեռնարկած է յիշեալ գիրքի հայերէն թարգմանութեան աշխատանքներուն։ Ըստ Եսայեանի դուստր 
Սօֆիի՝ մայրը թարգմանած է յիշեալ գիրքը, բայց ան չէ յիշած, թէ ե՞րբ եւ ո՞ւր տպագրուած է ան 
(Նամակներ, էջ 293, 385)։ Կ ը կարծենք, թէ թիւրիմացութեան արդիւնք է Սօֆիի այս հաստատումը։ 
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17-
30 Հոկտ. 1930 

179, ճշ 
Ր&ոտ ^ տ ) 

Սիրելի պարոն Անտոնեան, 
Հրանդը յաջողութեամբ անցուց Քօօ1շ ճշ ՕհւաԽ-ի մուտքի քննութիւնը որուն ար-

դիւնքը երէկ իրիկուն յայտնեցին։ Ընդունուած են 74 աշակերտներ որոնք դասա-
ւորուած են իրենց ստացած թիւերուն համեմատ։ Հրանդը դասաւորուած է 12Տինչ 
որ կը համարուի շատ լաւ արդիւնք մը։ 

Գիտեմ թէ ինչքա՜ն բարեկամական զգացումով կը հետաքրքրուիք մեզմով, այդ 
պատճառով է որ ձեզ հաղորդակից կ՚ընեմ այս լաւ լուրին եւ մեր ուրախութեան։ 

Այս օրերս կ՚անցնիմ մատենադարանէն եւ կը տեսնուինք։ 
Ձերդ սիրալիր բարեւներով 

Զապէլ Եսայեան 
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Ո՞վ է կրկնագիր մարդը 
ՆԱԹԱԼԻ ՆԱԶԻԿ ԳԱՐԱՄԱՆՈՒԿԵԱՆ 

"օհ&զսշ բշրտօոոշ & 6է6 սո բշսբԽ բօսր աօւ. Օտէ 
ւաաշոտշ տսէաւ ա՛տ րշոճս աօւ-աՏաշ եԽո բ1ստ 

զսշ յշ ոշ 1'տսատ Vօս1ս." 

^տսոօշ 81&ոօհօէ 
ԼԱ ԲՕԽ մս յօսբ 

Նորվան արք. Զաքարեան իր «Առաջին ընթերցում Գրիգոր Պըլտեանի Կրկնա-
գիր մարդը» վերնագրով յօդուածին մէջ («Բագին» 2016, թիւ 1-2) հրաշալի կերպով 
կը ներկայացնէ այս հատորը։ Ան մեզի կ ՚ընծայէ տարբեր շերտերը այս եզակի 
գործին, որուն մէջ կ՚ուրուագծուին ինքնութեան հարցը, օտարութիւնը, եւ այդ օտա-
րութեան փորձառութենէն վերածնող մարդը։ 

Չեմ ուզեր գիրքին նիւթը դարձեալ ներկայացնել հոս, այլ կ՚ուզեմ Կրկնա գիր 
մարդը հատորի իմ ընկալումս ներկայացնել։ Ինչպէս իր բոլոր պատումներուն մէջ, 
Գրիգոր Պըլտեան կ՚ընտրէ խորագիր մը որ զանազան իմաստներ ունի։ Առնենք 
առաջին պատումը՝ Սեմեր. այս խորագիրը կրնանք նկատել կեանքի նոր սեմը 
որուն վրայ կը գտնուին վերապրողները, կրնանք նաեւ մտածել թէ ան՝ էլմոնի, 
Վերժինի, Անթիքայի կեցած սեմն է, այսինքն այն միջնակէտը որ հին աշխարհը 
կը կապէ նորին՝ օտարութեան։ Եւ ինչո՞ւ չէ՝ գրականութիւնը, որուն սեմին պատու-
մը կը սկսի եւ կը դառնայ անլռելի աղէտին ահաւորութիւնը ու անոր ձգած անդար-
մանելի վէրքը խօսելու։ Նո յն վերլուծումը կրնանք ընել միւս բոլոր պատումներուն 
համար։ Պըլտեանի պատումներուն խորագիրները բազմիմաստ են։ Իմ հետաքըրք-
րութիւնս շարժողը անոր բազմիմաստութիւնը ըմբռնելն ու պատումը վերծանելն է։ 

Գալով Կրկնագիր մարդը պատումին, Նորվան արք. Զաքարեան շատ լաւ կը 
վերլուծէ ըսելով թէ ազթէք պատկերագիրը վերծանող Խոագինը կրնանք դիտել որ-
պէս Մաշտոցի կրկնագիրը, իսկ Խոագինի ինքնակենսագրութիւնը գրողը՝ որպէս 
Կորիւնի կրկնագիրը։ Ն ո յ ն ատեն ամէն մէկը միւսին կրկնագիրն ալ կրնանք նկա-
տել։ Սակայն, այս խորագիրը զիս աւելի հեռուներ կը տանի։ 

Ինքնութեան նիւթը կը սկսի առաջին գլուխէն իսկ եւ կապուած է մեր հետ ծնած 
այն թաքուն էութեան, որուն գոյութեան անգիտակից ենք. 

Մտերիմ անծանօթը ...աէւաստ աօօ§աէստ մեր մէջ, մեր խորքերուն ծուա-
րածը, հոն գտնուողը, տեսակ մը գաղտնիք, շօշափելի անգիտակից, ան 
որուն հետ կը ծնինք, կը հոմծնինք... կը հասկնա՞ք, անոր հետ-անոր մէջ-

ՆԱԹԱԼԻ ՆԱԶԻԿ 
ԳԱՐԱՄԱՆՈՒԿԵԱՆ 

Օնած է Հալէպ։ 
1970-ական 
թուականներուն 
գաղթած է Ֆրանսա։ 
Հետեւած է 
ւ ս ^ ւ շ օ - ի 
Հայկական բաժինի 
ուսման ծրագիրին 
եւ 2015-ին ստացած 
է Մագիստրոստի իր 
»ր կ ր ո րդ 

վկայականը՝ նիւթ 
ունենալով "ԼՅ 
^օօտթօտւէւօո 1Յ 
տ6տօւՐ6 6է 1Յ 
ն^ոտտւգս6 ճս 1՜60|է 
ճՅՈՏ ^«սV^6 ճ6 
1<հ1<օք 66|6ն1|ՅՈ"։ 
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անով... հրահանգ մըն է, չմոռնաք, օտարացման, մօտի, հեռուի, նմանի, 
անկարելի նոյնի՝ նոր, պատմական մարդաբանութեան շրջագիծին մէջ։ 
(ԿՄ, էջ 15) 

Ուրեմն, ի՞նչ յարաբերութիւն կը ստեղծուի մեզի մաս կազմող մտերիմ անծա-
նօթին եւ մեզ շրջապատող անծանօթ օտարին միջեւ։ Եթէ մարդը ապրի իր ծնած 
ու մեծցած շրջանակին մէջ, արդեօ՞ք պարագան նոյնը կ՚ըլլայ, թէ ոչ՝ այս մտերիմ 
անծա նօթը գործօն կը դառնայ օտարութեան մէջ։ Ինչպէ՞ս կարելի է մեզ շրջապա-
տող օտարը հասկնալ երբ մենք մեր մէջ ունինք պահուըտած անծանօթ մը։ Պար-
զապէս կը գտնուինք երկու անծանօթներու միջեւ՝ ներքինը որ անգիտակից է, եւ 
արտաքինը որ անմատչելի է։ Անմատչելի իր լեզուով, մշակոյթով, սովորութիւն նե-
րով, բարքով եւ ներքին կանոններով։ Թերեւս գիտակցութիւնը կ՚արթննայ այս եր-
կուքին հանդիպումով։ 

Գրիգոր Պըլտեանի այս վէպը ճամբորդութիւն մըն է սերունդներու, երկիրներու 
ու Պատմութեան մէջ ուր անցեալը եւ ներկան կը միաձուլուին գծելու համար վէ-
պին երկու գլխաւոր տիպարները՝ պատմողը եւ մեքսիքացի ազգագրագէտը։ Կ ը 
ներկայացնէ այս երկու անձերուն յարաբերութիւնը իրենց անցեալին, փարիզեան 
նոր միջավայրին եւ իրենց իսկ անձին հետ։ Ինչպէ՞ս այս երկու տարբեր հորիզոն-
ներէ եկողներուն միջեւ բարեկամական կապ մը կը ստեղծուի եւ ո՞ւր կ ՚ ա ռ ա ջ ն ո ր 
դէ այդ կապը։ Ի՞նչ դեր կը կատարէ ամէն մէկը միւսին վրայ ինքնահասկացումի 
ճամբուն վրայ։ Թէ ինչպէ՞ս բնիկ միջավայրէն խզումը կրնայ վերակենդանացնել 
ինքնաճանաչումը։ Եւ թէ ինչպէ՞ս մարդը կամաց-կամաց կը սկսի տիրապետելիր 
ճակատագրին, ստեղծելով հինին վրայ հիմնուած նոր ինք մը, հնարելու համար 

ինքզինքը։ 
Վէպը պատմողը համալսարանական ուսանող մըն է որ կը սերտէ մարդաբա-

նութիւն-ազգագրութիւն։ Ն ո ր տեսանկիւնէ դիտուած այս գիտութիւնը կը սերտէ 
մարդը իր ներկայ միջավայրին մէջ, եւ ոչ անպայման անցեալի պատկանող կամ 
հեռուն գտնուող ցեղախումբերը։ Ուրեմն այս մեկնակէտէն արձակուած պատմո-
ղը կը քննարկէ իր նոր շրջապատը. «...ձեզի կը պակսի հակառակին ճանաչումը» 
(ԿՄ, էջ 19) կ՚ըսէ դասախօսը։ Ա յս քննարկումը կը սկսի փարիզեան ճաշարանի 
մը մէջ. նոյն դասախօսին կարծիքով «շատոնց է որ գիտենք՝ խօսիլն ու համտեսե-
լը կ՚ըլլան լեզուով, եւ ուրեմն ի՞նչ... մեր ուզածը կերպն է... իմ ձեզմէ ուզածս դիտո-
ղութիւն է, ո՛չ դատողութիւն, երեւոյթներու զուտ, անխառն մանրակրկիտ դիտար-
կում, ՃՏ ւ՚օետշ^&էւօո...» (ԿՄ, էջ 22)։ 

Եթէ մագաղաթի ջնջուած էջի մը հետքերը կարդալու համար լեզուն պէտք է 
հասկնալ, նոյնպէս օտար մը հասկնալու համար անոր սովորութիւններն ու բար-
քերն են քննարկելիները։ Սակայն պատմողը տակաւին խզուած չէ իր անցեալէն, 
կ ՚ապրի անով, իր ծննդավայր Պէյրութով, իր ետին ձգած մանկութեան ու պատա-
նեկութեան յուշերով. այսինքն՝ զուգահեռ աշխարհի մը մէջ։ Ներկայի ամէն մէկ 
պատկեր զինք ի դէմ կը դնէ անցեալէն եկող մտապատկերի մը որ կը վերածուի 
տագնապի։ Ա յս հոգեվիճակին մէջ է որ այդ զուգահեռ աշխարհէն անջատուիլը 
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անհնար կը թուի. «Թերեւս կան մարդիկ որոնք իրենք իրենց ազգագրագէտն են, 
մշտապէս տարաշխարհորդի կացութեան մէջ։ Սիշտ ինքնանջատման։ Տեսակ մը 
բնազանցական վկայ, կարող՝ նոյնացնելու ապրումն ու վերապրումի ժամանակը» 
(ԿՄ, էջ 40)։ Ա յս վէպը պայքար մըն է օտարի ներգրաւման եւ ծանօթէն տ ա ր ա ն 
ջատումին միջեւ։ Ա յ ս պայքարով կը սկսի ինքնափնտռտուքը որովհետեւ ինքնու-
թեան հարցը միշտ ներկայ է. «... ամեն անգամ երբ ինքնութիւնդ պարտէիր պարզել, 
հոլովել, միշտ ո՞վ, ի՞նչ, ինչպէ՞ս, ուրկէ՞, մանաւանդ ուրկէ՞» (ԿՄ, էջ 17)։ Օ տ ա ր 
պիտակը կը դառնայ անանջատելի բնութիւն օտարութեան մէջ։ 

Հ Ա Ն Դ Ի Պ Ո Ւ Մ 
Ի ր յաճախած փարիզեան ճաշարանին մէջ պատմողը կը հանդիպի Խ ո ա գ խ 

նին՝ մեքսիքացի ազգագրագէտին։ Ան պէտք ունի մէկու մը որ իր ինքնակենսագ-
րութիւնը գրէ եւ կ ՚առաջարկէ պատմողին որ իր գրիչն ու ձայնը ըլլայ։ Ա յս 
հանդիպումը կարեւոր դարձուածք մըն է վէպին տարածումին մէջ։ Խոագին՝ իրա-
կան կամ երեւակայական անձնաւորութիւն, պատմողը կը մղէ իր մէջ թաքնուած 
ան ծա նօթ մտերի մը բացայայտելու։ Հոս պզտիկ վերադարձ մը Հարուածը պա-
տումին։ Կարդացողները գիտեն թէ ինչպէ՞ս պատմողը ինքն իր հօր հետ ունեցած 
յարաբերութիւնը կը յստակացնէ երբ իրենց դրացի երիտասարդ Յովհաննէսը իր 
հայրը՝ Համբիկը կը սպաննէ զէնքի երեք հարուածներով։ Ա յս հայրասպանութիւնը 
առիթը կ՚ըլլայ որ պատմողը լուծէ իր իսկ ունեցած խրթին յարաբերութիւնը իր հօր 
հետ։ Կարծէք հարցի մը լուծումը արտաքին գործիչի մը պէտք ունի։ Յիշենք չոր-
րորդ պատումը՝ Պատկերը, եւ Սեդօ էմիին քաշած նկարները որոնք հեղուկի մը 
մէջ լուացուելէ ետք է միայն որ տեսանելի կը դառնան։ 

Խոագինին եւ պատմողին միջեւ շատ մը անհատական եւ ազգագրական նմա-
նութիւններ կան։ Երկուքն ալ օտար են Փարիզի մէջ եւ հետաքրքրուած ազգագ-
րութեամբ։ Յիշենք որ բնիկ մեքսիքացիները ջարդուած ու անհետացած են Հայոց 
ցեղասպանութենէն դարեր առաջ։ Աղէտը հիմքն է երկուքին ազգագրական պատ-
մութեան եւ մաս կը կազմէ իրենց ներքին էութեան, այսինքն՝ անծանօթ մտերիմին։ 
Հարցը հոն է թէ այս հեռուէն եկած ազգագրական պատմութիւնը որ արձանագըր-
ւած է մարդուն ամենաթաքուն ես-ին, ինքնութեան մէջ, ինչպէ՞ս է որ կը պարզուի։ 
Ե՞րբ անիկա թաքուն ըլլալէ կը դադրի։ Ուրկէ՞ կը սկսի անոր գիտակցութիւնը։ Արդ-
եօք անոր ժառանգորդը պատրա՞ստ է ջնջուած էջերը կարդալու ջանքին եւ զա-
նոնք վերարտադրելու։ 

Խոագինին ինքնակենսագրութիւնը պատմողին մէջ վրդովում կը յառաջացնէ։ 
Տագնապը նոյնը պիտի չըլլար եթէ Խոագին իր կենսագրութիւնը պահանջած ըլ-
լար, պատմողը գիտակից է ուրիշի մը ինքնութեան թափանցելու դժուարութեան։ 
Ինքնին, իր իսկ օտարութիւնը անձկութեան աղբիւր մըն է. «Կարծես նոր եկեր ես 
Փարիզ եւ կ ՚աշխատիս ջնջել ետիդ ամեն ինչ, դառնալ յիշազուրկ։ լ...յ Մէկը կ ՚ապ-
րի մէջդ, կը խափանէ ներքին զրոյցդ։ Դո՛ւն, ա՛ն» (ԿՄ, էջ 70)։ 
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Ա Ն Դ Ր Ա Դ Ա Ր Ձ 
Երբ վերջապէս պատմողը կ՚որոշէ Խոագինին ինքնակենսագրութիւնը գրել, կը 

սկսի յաճախել Փարիզի մարդաբանական թանգարանը էյֆէլի աշտարակին դի-
մաց, ուր կ ՚աշխատի Խոագին որպէս մասնագէտ Սիջին Ամերիկեան բաժնին։ 
Ա յս յաճախակի այցելութիւնները առիթը կը ստեղծեն թէ՛ օլմէք, թոլթէք, ազթէք, 
նաուա, մայա եւ միշթէք մշակոյթները սերտելու, եւ թէ՛ Խոագինը մօտէն ճանչնա-
լու։ Առիթը կ՚ունենայ պեղելու հեռուէն եկող հայկական եւ մեքսիքական առաս-
պելները, դիցաբանութիւնը, աւանդավէպը եւ ազգագրութիւնը։ Կ ը բաղդատէ եւ 
նմանութիւններ կը գտնէ երկու ազգերու պատմական իրողութիւններու միջեւ։ Ան 
կը սերտէ ազթէք պատկերագիրը որուն մասնագէտն է Խոագին եւ որ զայն կար-
դալու բանալին գտած է, այսինքն որոշ կերպով Շամբոլիոն մը որ եգիպտական 
մեհենագիրը վերծանեց, այն տարբերութեամբ որ Խոագինի գիւտը տակաւին չէ 
վաւերացուած մասնագէտներու կողմէ։ 

Խոագինը պատմողէն կը խնդրէ հայերէնով գրուած գիրք մը տեսնել, լսել եւ 
թարգմանութինը կարդալ։ Շուտով կը կապուի հայերէնին, կը սիրէ տառերը եւ լեզ-
ուին երաժշտութիւնը։ Կ ը հետաքրքրուի Սեսրոպ Մաշտոցի կեանքով։ Թուական-
ներու առնչութեամբ ազթէք պատկերագրութիւնը կը պատկանի երրորդ-չորրորդ 
դարուն, իսկ հայերէն այբուբենը՝ հինգերորդ դարուն։ Ամէն մէկուն ետին առաս-
պել մը կայ։ Եթէ փետուրի արուեստ կոչուող պատկերանկարը յղացած է Քեցալ՜ 
քոաթլ՝ այսինքն փետրաւոր օձը, այբուբենի ստեղծագործութիւնը կը վերագրուի 
Մաշտոցի տեսիլքին որ կը նկատուի երկնային. «չափով հայրական ու սուրբ աջով 
ծնաւ նորոգ եւ սքանչելի ծնունդները հայոց լեզուի նշանագիրներուն» (ԿՄ, էջ 409)։ 

Խոագին կը խանդավառուի երբ կը լսէ թէ Կորիւն գրած է Մաշտոցի կեանքը 
Վարք Մաշտոցի անուան տակ։ Ի ր մտքին մէջ զուգահեռ մը կը ստեղծուի իր եւ 
Մաշտոցի միջեւ։ Երբ պատմողը կը կարդայ Վարք Մաշտոցի գիրքը, ան կը նկա-
տէ թէ Կորիւն չէ թափանցած Մաշտոցի ետին գտնուող գիւտարարին, չէ կրցած 
պեղել կերպարը, անոր միտքն ու էութիւնը, ինքնութիւնը։ Այբուբենի գիւտը զետե-
ղած է պարզ տեսիլքի մակարդակի մը վրայ առանց թափանցելու Մաշտոցի խո-
րունկ մտածումին։ Ան կը ձեռնարկէ Կորիւնի ջնջուած մագաղաթին ընթերցումին, 
հասկնալու կիսակտուր գրութիւնը, էջերը վերծանելու եւ անոր վրայ կրկնագրելու։ 
Ա յս գիրքին քսանվեցերորդ գլուխը Վարք Մաշտոցի երկի կրկնագիր էջերն են ուր 
Մաշտոցի ապրած հինգերորդ դարու շրջապատը, մտայնութիւնը, պատմական 
իրականութիւնը կ՚ուրուագծուին։ Երեւելի կը դարձնէ գիւտին ետին գտնուող միտ-
քը. «...ամեն բանէ աւելի ձեռնարկեր էր նոր մարդը ստեղծելու եւ մարդիկը փոխե-
լու արկածախնդրութեան» (ԿՄ, էջ 484)։ Անշուշտ յունարէնի տառերով կարելի էր 
գրել հայերէնը, սակայն, Մաշտոցի ստեղծող մտքին ետին իր ժողովուրդին ինք-
նուրոյն տեղը հաստատելու ծրագիրը կայ. «...որպէսզի ըլլար ինքզինք՝ պիտի 
կորսնցնէր լեզուն, պիտի բանաւորը թաղէր տառերուն տակ, լ.® միայն գրուածը 
կը խօսի, կը բանի, յաւերժօրէն» (ԿՄ, էջ 478)։ Ա յս էջերուն մէջ, Մաշտոցի կրկնա-
գիր պատմավէպն է որ կը կարդանք։ Գիւտարարը կը զրուցէ ինչպէս մեզի, նոյն-
պէս իր աշակերտ Կորիւնին հետ։ Շնորհիւ երեւակայութեան եւ Մաշտոցի հետ 
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գրական նոյնացման, պատմողը զայն կը կենդանացնէ։ Ան իր սուրբի հանգաման-
քը ձգելով մարդկային կը դառնայ կարդացողին մտքին մէջ, որ կ ՚անդրադառնայ 
անոր մտատանջութիւններուն, երկդիմութեան եւ անոր մտադրած ծրագիրին, հաս-
նելու համար գիւտին։ Մագաղաթի հին ու անկատար էջերէն մեկնելով, Գրիգոր 
Պըլտեան նորովի կը յօրինէ Մաշտոցի կեանքը եւ զայն կը զետեղէ ներկայի մէջ։ 
Շնորհիւ Խոագինին, պատմողին գիտակցութիւնը կ՚արթննայ իր լեզուին եւ այբու-
բենին հանդէպ, որ իր կարգին դրդապատճառը կ՚ըլլայ Վարքի կրկնագրութեան։ 
Կ ը խորհիմ թէ պատմողին մէջ ծուարած մտերիմ ան ծա նօթը գործօն կը դառնայ 
իր մէջ գտնուողը վերծանելու։ Ինչպէ՞ս կրնայ գիրի մարդուն սրտին մէջ այբուբե-
նը հնարող Մաշտոցը թաքնուած չըլլալ։ Առանց այդ տառերուն ինչպէ՞ս կարելի է 
գրել։ Իսկ եթէ Կորիւն գրած չըլլար անկատար Վարք Մաշտոցին, արդեօ՞ք պատ-
մողը պիտի գրէր Մաշտոցի կեանքն ու գործը։ 

Ո Ւ Ր Ի Շ Ը Թ Ա Ր Գ Մ Ա Ն Ե Լ - Ի Ն Ք Ն Ա Կ Ե Ն Ս Ա Գ Ր Ե Լ 
Գալով Կորիւնին եւ պատմողին, զուգահեռ մը կը նշմարենք երկու կենսագիր-

ներու միջեւ, հակառակ անոր որ պատմողը կը մտածէ թէ Կորիւն ո չ կարողութիւնը 
ունեցած է Մաշտոցը ըմբռնելու եւ անոր ճ շմարիտ ինքնութեանը թափանցելու, ո չ 
ալ կրցած է խզուիլ ինքն իր անձէն, որպէսզի կարենայ Մաշտոցին մտածումը 
թարգմանելու փոխանցել մեզի։ Կորիւն տարիներու ընթացքին Մաշտոցին ընկե-
րակցած է եւ սակայն իր ակնոցով դիտուած վկայութիւն մը մատուցած է. 

Փորձը կ ՚անհետանայ, փա՜ռք Աստուծոյ, մնացեր է աւարտած գոր-
ծը։ Ինքնակենսագրութիւնը առաջինը կը փոխադրէ երկրորդին մէջ, պա-
հելով երկրորդը՝ ի բաց։ ճշմարտութիւնը կը դարձնէ ճշմարիտ։ Բայց ես 
ատոր կարող չեմ։ Ուստի ինքը պէտք է զոհել նա-ին առջեւ, անով։ Հոս է 
Կորիւնի բախտը, հոս կը սկսի անոր ժամանակը։ Արտագրողը, օրինա-
կողը միշտ տեղ մը կ ՚ապահովէ ինքն իրեն համար գրութեան մէջ։ Ստո-
րագրութեան պէտք չունի։ (ԿՄ, էջ 497) 

Հոս կը սկսի նախաբանը ուրիշի մը «ինքնակենսագրութիւնը» գրելու անկարե-
լիութեան։ Պատմողը կ՚ըսէ թէ ինք կարող չէ Կորիւնի նման առասպելի մը ետեւ 
պահուըտելով ստապատում ընելու. «...ձեռնածել անոր առասպելը, համբաւը, ինչ 
որ ես անկարող եմ ընելու Յովակիմի համար,անոր գլխուն նման խաղ ինչպէ՞ս 
կրնամ խաղալ» (ԿՄ, էջ 499)։ Ու նաեւ պատրաստ չէ ինքն իր հիմնանիւթէն պ ա ր պ ը 
ւելու, ուրիշ մը ընդունելու համար իր տեղ։ 

Ա Ն Կ Ա Ր Ե Լ Ի Հ Ա Ն Դ Ի Պ Ո Ւ Մ 
Այսուհանդերձ նշենք, թէ Մաշտոցի անյաջող կենսագրութեան եւ Խոագինի 

չգրուած «ինքնակենսագրութեան» պատճառները նոյնը չեն։ ճ ի շ տ է որ երկուքն 
ալխորաթափանցելու, ներըմբռնելու կարողութենէն կու գան։ Հակառակ վարպետ-
աշակերտի երկար տարիներու մտերիմ ընկերակցութեան, Կորիւն չէ կրցած նր^ 
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նանալ անոր հետ։ Երկրորդ պարագային, Խոագին չկրցաւ ինքն իր զգացումնե-
րը, ապրումները եւ իր ճշմարտութիւնը փոխանցել պատմողին, որ ան կարենայ 
Խոագինի ինքին մէջ մտնել եւ «ինքնակենսագրութիւնը» գրել։ Կորիւնի մօտեցու-
մը հաւատքի եւ հաւատալիքի վրայ հիմնուած է, պատմողինը՝ ներքին մարդուն 
ճանաչումին վրայ։ Եթէ ինքնապատում ըլլար գրելիքը, կարելի պիտի ըլլար իրա-
կանացնել Խոագինին երազը, սակայն առանց պատումի գործը կը դառնայ պարզ 
ինքնակենսագրութիւն մը, վկայում մը Խոագինին գիտական աշխատանքին։ Հար-
ցը հոն է թէ գիտական գործ մը մասնագէտ գիտնականներն են որ կը վաւերացը 
նեն եւ ոչ ինքնակենսագրութիւնը։ Եթէ նոյնիսկ Խոագին իր հոգեկան եւ զգա-
ցական ապրումները հաղորդած ըլլար, արդեօ՞ք պատմողը պիտի կարենար զայն 
մեզի փոխանցել։ Ի ր մտերիմ անծանօթին մէջ տեղ մը ունէ՞ր անոր պատմութիւնը, 
որ կարենար զայն թարգմանել։ 

Թ Ա Ր Գ Մ Ա Ն Ե Լ Ե Ւ Փ Ո Խ Ա Ն Ց Ե Լ 
Սեմերէն սկսեալ Գրիգոր Պըլտեանի բոլոր պատումները իր նախնիներուն 

պատմութիւնը կը թարգմանեն եւ կը փոխանցեն։ Ան կրնայ պատումի ճամբով նոյ-
նանալ իրեններուն հետ. հոս եւս կը գուշակենք թաքնուած մտերիմ ան ծա նօթին 
դերը որ արձանագրուած է մեր մէջ, մեր ծնունդէն առաջ իսկ։ Խոագին իր ինքնա-
կենսագրութեան խորագիր ընտրած է՝ ̂ շ1է&տ, որուն թարգմանութիւններէն մէկուն 
եզակին է Շրջում։ Պատմողին համար հարցը այն է թէ Խոագին չէ կրցած ինքն իր 
կեանքին մէջ այդ շրջումը ընել, ինքն իր մտերիմ ան ծա նօթին հանդիպիլ։ Այսինքն, 
չէ կրցած ինքզինք հնարել, վերանորոգել։ Ա ն պատկերագիրը կրցած է վերծանել, 
սակայն չէ յաջողած նոր ծնունդ մը տալ ինքզինքին։ Այն տպաւորութիւնը կ՚ունե-
նանք թէ Խոագինին այս անկարողութիւնն է որ պատմողը կը մղէ իր մէջ թ ա ք ն ը 
ւած մտերիմը յայտնաբերելու։ Ա յնչափ զարմանալի կերպով ան հայոց 
պատմութեան վերաքաղը կ՚ընէ, սկսած՝ Հայկ ու Բելէն, հասնելով մեր օրերուն Պէյ-
րութի եւ Փարիզի հայութեան կեանքին։ Կու տայ դարերու ընդմիշտ մտահոգո^ 
թիւնը՝ աղէտը. հայ ժողովուրդին, անոր լեզուին, մշակոյթին չքացման աղէտը։ Ա յս 
վէպին մէջ կը հանդիպինք Ղեւոնդներու, Արտաներու եւ Բանասէրներու որոնք բո-
լորն ալ այդ չքացումը կը գուշակեն։ Իսկ պատմողը կը գրէ ու դարձեալ կը գրէ, մե-
զի կը փոխանցէ հայոց պատմութեան ծալքերը, եւ ներկայ դարու ժամանակա-
գրութիւնը։ 

Կարդացողը ցնորքի բաւիղներէ կ ՚անցնի հասկնալու համար պատմողին մօ-
տեցումը՝ ինքնութեան, օտարութեան, նոյնին, նմանին եւ նոյնանալու հարցերուն։ 
Պատմողը պատումի ճամբով կը նոյնանայ Մաշտոցին հետ, կը հերքէ Կորիւնին 
գործը, կը գնահատէ Խոագինին դերը իր մէջ ծուարած մտերիմ անծանօթը արթնցը 
նելու մէջ ։ 

Կարելի՞ է երկ վերածնունդի կոչել այս վէպը։ 
Իսկ ո՞վ կրնայ ըլլալ Կրկնագիր Մարդը, եթէ ոչ վերածնողն ու գրողը։ 
«...միայն գրուածը կը խօսի, կը բանի, յաւերժօրէն» (ԿՄ, էջ 478)։ 
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Հայերէն տառերու 
լատինացումի փորձեր 
1930-ական թուականներուն 

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ 

1953-ին Պոսթոնի «Հայրենիք» ամ-
սագրին մէջ Լ Ե Մ ստորագրութեամբ 
յօդուած մը կ՚անդրադառնար 1930-ա-
կան թուականներու Հայաստանի մտա-
ւորականութեան դէմ բռնաճնշումնե-
րուն։ Հեղինակը՝ Բ. Աշխարհամարտի 
խորհրդահայ ռազմագերիներէն Լեւոն 
Սկրտչեանը (բուն անունով՝ Լեւոն Քար՜ 
տաշեան, 1919-1998),1 Միւնիխ հաս-
տատուած ու խորհրդային հարցերու 
վերլուծաբան դարձած էր, իսկ 1960-
1990-ական թուականներուն նաեւ «Բա-
գի ն»փ մնայուն աշխատակից պիտի 
ըլլար։ Ան ի միջի այլոց կը գրէր. 

«Հայկական մշակութային հիմերը 
քանդելու որեւէ միջամտութիւն ընդդի-
մութեան էր հանդիպում։ Յայտնի է, որ 
1932 թ. աշնան, ոմն Լ. Եաղուբեան հայ-
կական տառերի լատինացման ծրա-
գիրն էր յղացել եւ արդէն յօրինել էր նոր 
տառաձեւերը։ (Այդ առթիւ նոյնիսկ 

ակադ. Մառի Լենինգրադից գրաւոր 
կերպով յայտնած կարծիքը հրատա-
րակուեց թերթում)։ Թերթերում յատուկ 
սիւնակներ էին յատկացւում նոր տառե-
րով տպուած նիւթերին։ Ահագին քանա-
կութեամբ բրոշիւրներ լոյս տեսան 
հայալատին տառերով։ Պէտք կա՞յ 
ասելու, թէ ի՞նչ էր նշանակում այդ։ 
Բայց հետեւանք չունեցաւ այդ եւ մոռա-
ցութեան տրուեց»։2 

Այս տուեալներուն հաւաստիութիւնն 
ու անոնց պատմական շրջագիծը բա-
ցայայտելու համար պէտք է 1920-ա-
կան թուականները երթալ։ 

4 Մարտ 1922-ին Խորհրդային Հա-
յաստանի կառավարութեան հրամա-
նագրով հաստատուած «նոր» կամ 
«բարեփոխուած» ուղղագրութեան հիմ-
քը հանդիսացած էր Մարտ 1921-ին 
ներկայացուած ծանօթ հայերէնագէտ 
Մանուկ Աբեղեանի նախագիծը, որ 

1 Տե՛ս Բ ա խ տ ի ա ր Յովակիմեան, Հայոց ծածկանունների բառարան, Երեւան, 2005, էջ 187, 753։ 
2 Լ Ե Մ , 1936-1938 Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարութեան ամբողջական ջարդը, «Հայրենիք» 
ամսագիր, Յունիս 1953, էջ 36։ 

ՎԱՐԴԱՆ 
ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ 

Հայագէտ, թարգմանիչ, 
խմբագիր եւ ուսուցիչ։ 
Օնած է Մոնթէվիտէօ 
(Ուրուկուայ), 
1964-ին։ Աւարտած է 
Պուէնոս Այրէսի 
Խրիմեան կրթական 
հիմնարկութիւնը եւ 
Պուէնոս Այրէսի 
պետական 
համալսարանը։ 
2000-էն կ՚ապրի 
Նիւ ճըրզի։ 2006-ին 
պաշտպանած է 
տոքթորական 
աւարտաճառը 
Հայաստանի 
Գիտութիւններու 
ակադեմիայի 
պատմութեան 
ինստիտուտին մէջ՝ 
արժանթինահայ 
համայնքի 
պատմութեան 
մասին։ 1980-ին 
սկսած է 
աշխատակցիլ հայ եւ 
օտար մամուլին։ 
Հեղինակ է հայերէն 
հինգ եւ սպաներէն 
մէկ հատորի՝ հայոց 
պատմութեան, 
գրականութեան, 
սփիւռքագիտութեան 
մասին։ Թարգմանած 
է տասնութը 
հատորներ։ 
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իւրացուած էր Լուսաւորութեան ժ ո ղ ո 
վըրդական կոմիսար (1921-1922) Պօղոս 
Մակինցեանի առաջադրանքով, առանց 
Աբեղեանի կամ յատկապէս կազմուած 
յանձնաժողովին վերջնական հաւանու-
թեան։ «Նոր» ուղղագրութիւնը Օգոստոս 
1940-ին կը դառնար մերօրեայ հ ա յ ա ս 
տանեան ուղղագրութիւնը, որ յաճախ 
սխալմամբ կամ դիտմամբ «արեւելահա-
յերէնի ուղղագրութիւն» կը կոչուի։ 

Ուղղագրութեան հրամանագրի նե-
րածականին մէջ, Մակինցեան կը բա-
նաձեւէր «ժողովրդական լայն խաւերի 
համար գրականութեան ուսումը հեշ-
տաց նելու, ընդհանուր կրթութիւնը բարձ-
րացնելու եւ դպրոցն ուղղագրութիւն 
սովորելիս գործ դրած անպէտք եւ 
ապարդիւն ժամավաճառութիւնից եւ 
աշխատանքից ազատելու նպատակը»,3 

որ երեւութական էր միայն։ Արդարեւ, 
Օգոստոս 1919-ի ոչ-ռուսախօս ազգերու 
կրթական գործիչներու համառուսական 
առաջին խորհրդակցութեան, ան առա-
ջարկած էր լատինական տառերու որ-
դեգրումը՝ խորհրդային ժողովուրդներու 
մերձեցումին սատարելու համար։ 
1924-ի վերջերուն, Մակինցեան 1919-ի 
իր առաջարկին եւ 1922-ի որոշումին 
տրամաբանութիւնը կը բացատրէր 
հետեւեալ ձեւով. 

«Հայերէնի ուղղագրութեան ռէֆորմն 
այս սկզբունքով թէ "գրիր ինչպէս ար-
տասանում են"՝ հնարաւոր կը դարձնէ 
նաեւ այբուբենի, գրի ^ֆորԱը։ (. . .) 
Անձնապէս ես ոչ մի դէպքում ոչ միայն 

ձայն չէի տայ այդ ռէֆոր մին, այլ եւ չէի 
առաջարկի ժող. Կոմ. Խորհրդի քննու-
թեան, եթէ նրան չհամարէի մի աստի-
ճան՝ դէպի լատինական գիրը անցնելու 
գործը դիւրացնելու համար։ 

(...) Խորհրդային իշխանութեան Հա-
յաստանում հաստատուելու չորրորդ 
տարեդարձի օրը, երբ մենք վերյիշում 
ենք մեր աջողութիւնները զանազան ճա-
կատներում՝ մեր տօնը ամենեւին մթագ-
նած չենք լինի խոստովանելով պայմա-
նական անաջողութիւնը ուղղագրու-
թեան ռէֆորմի գործում։ Պայմանական 
ենք կոչում այս անաջողութիւնլըյ այն 
պատճառով, որ լատինական գրի անց-
նելու ժամանակ՝ այժմեան ուղղագրո^ 
թիւնը կարող կը լինենք համարել իբրեւ 
անցողական աստիճան։ 

(...) Խորհրդային իշխանութեան Հա-
յաստանում հաստատուելու չորրորդ 
տարեդարձին Հայաստ. լուսժողկոմը 
պէտք է հերթական դարձնէ ռէ ֆորմը 
շարունակելու խնդիրը։ Պէտք է ստեղծել 
նոր գրեր եւ պէտք է թոյլ տալ այնուհե-
տեւ հեղինակներին՝ տպել հայերէն կամ 
լատիներէն գրերով ըստ իրենց կամքի, 
ինչպէս լինում է ներկայումս Ադբբէյջա-
նում»։4 

Մակինցեանի յօդուածը հայերէնի 
թարգմանելով, հայագէտ Ստեփան 
Մալխասեան ընդարձակ քննադատա-
կանով մը կ ՚անդրադառնար նաեւ լա-
տինական այբուբենի հարցին ու ցոյց 

3 Մէջբերումը տե՛ս Մ. Աբեղեան, Ուղղագրութեան ռեֆորմը, Երեւան, 1925, էջ 112։ 
4 Պ . Մակինցեան, Լատինական գրի մասին, «Մարտակոչ», 5 Դեկտեմբեր 1924։ Յօդուածը նախա-
պէս ռուսերէն հրատարակուած էր Թիֆլիսի « Զ ա ր ե ա Վ ո ս տ ո կ ա » օրաթերթին մէջ (29 Նո յեմբեր 
1924)։ Քննադատութիւներու համար, տե՛ս Արշակ Ալպօյաճեան, Բարեփոխութիւն թէ չաբափո-
խութիւն. հին գաղա փարի մը վերազարթնու մը, «Հայաստանի կոչնակ», 21 Մ ա ր տ 1925, էջ 363-364. 
Հ. Վարդան Հացունի, Երեւանեան ուղղագրութեան դէմ, «Բազմավէպ», 3, 1925, էջ 76-78։ 
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կու տար անոր կատարեալ անբաւարա-
րութիւնը՝ հայերէնի հնչիւնները ճշգրտօ-
րէն արտայայտելու։ Ա ն համամիտ 
կ՚ըլլար հայագիր կամ լատինագիր 
հրատարակութիւններ ընելու Մակինց-
եանի առաջարկին, պայմանաւ որ կա-
տարուէին առանց մէկուն կամ միւսին 
յատուկ հովանաւորութեան։ Մ ա լ խ ա ս 
եան կ՚եզրակացնէր, թէ հայերէն գիրը 
յաղթական կը դառնար, իսկ փորձին հե-
տեւանքը կ ՚ըլ լար քանի մը տասնեակ 
հազար ռուբլիի աւելորդ ծախս եւ քանի 
մը լատինատառ գիրք, «որոնք իբրեւ 
հազուագիւտ նմոյշներ կը պահուեն 
գրադարաններում եւ մեր յետնորդներին 
կը յիշեցնեն մեր ուղղագրական ա յ ժ մ 
եան վերապրումներն ու որոնումները»։5 

«Ապագայ»փ մէջ, Հրաչ Երուանդ կը 
գրէր, թէ Մակինցեան «իր առաջարկը 
ծառայեցուցած է ռազմավարական նա-
հանջի մը նոր ուղղագրութենէն»6 եւ թէ 
լատինական տառերու ընդունումը « ա ն 
կարելիութենէն ոչինչով նուազ բան մըն 
է»։7 Պատասխանելով Մալխասեանին, 
Մակինցեան կը հերքէր ամէն նահանջ. 
«Մենք պէտք է ամենակտրուկ կերպով 
յայտարարենք, որ մեր ուղղագրութեան 
ռէֆորմը նկատել ենք մի քայլ, որ դի^ 
րացնում է անցումը լատինական գրերի։ 
Մենք ոչ մի դէպքում համաձայն չենք 
յետ գնալու կամ մերձենալու հին ուղ-
ղագրութեան։ Ընդհակառակը, մենք 

ջերմ պաշտպան ենք շարունակելու մեր 
ուղղագրութեան ռէֆորմի գործը, վերջ-
նականապէս նախապատրաստելու 
հայերէն տգեղ, քառակուսի, աչքի հա-
մար վնասակար եւ եւրոպական կուլ-
տուրայից մեզ անջատող գրերի վերա-
ցումը եւ լատինական գրերի գործածու-
թիւնը»։8 «Բազմավէպ»փ խմբագրական 
մը, յիշելով նոր ուղղագրութիւնը վե-
րաքննող յանձնախումբի մը կազմու-
թեան լուրը, կը յայտնէր, թէ «Խորհ. 
Հայաստանի Վարիչները "լաւագոյն" 
միջոցը գտեր են... լատինական տառե-
րու կիրարկումը՝ փոխանակ հայ տառե-
րու՛՛...»։9 

1925-ին, նախագահելով Մ. Ս. Դ ա -
ւիթ Բէկի նոր ուղղագրութեան վերաբեր 
եալմէկ դասախօսութեան Փարիզի մէջ, 
նշանաւոր լեզուաբան ու հայերէնագէտ 
Անթուան Մէյէն կը բացատրէր, ի միջի 
այլոց, «լատիներէն այբուբէնի խւօյ ը ն 
դունումէն առաջ գալիք աղետալի խւօյ 
հետեւանքները, ազգային տեսակէ-
տով»։10 1926-ին, Պետրոս Տօնապետ-
եան կը գրէր «Նոր Երկիր»փ մէջ, թէ 
«այսպէս է վարուած Երեւանի Գիտո^ 
թեանց եւ Գեղարուեստից Կաճառի նա-
խագահը, այսպէս նաեւ կը ձգտին վար-
ուիլ ուրիշ մի խումբ անլեզուագէտ հայ 
լեզուաբաններ յեղաշրջութեան այդ աշ-
խարհին մէջ։ Դ ո ք ա կհո ւզեն թաղել բ ո 

5 Ստ . Մալխասեան, Լեզուային հարցեր, «Մարտակոչ», 9, 19 եւ 24 Դեկտեմբեր 1924։ 
6 Հրաչ Երուանդ, Պատուաբեր եւ անհրաժեշտ նահանջը, «Ապագայ», 3 Յունուար 1925։ 
7 Հրաչ Երուանդ, Պատուաբեր եւ անհրա ժեշտ նահանջը, «Ապագայ», 10 Յունուար 1925։ 
8 Մէջբերումը տե՛ս Լատինական այբուբենի մասին, «Արձագանգ Փարիզի», 15 Փետրուար 1925։ Պ ա -
տասխանը լոյս տեսած էր Երեւանի «Կոմմունիստ» թերթին մէջ։ Մակինցեանի «տգեղ», «անկիւնա-
ւոր» եւ «աչքերի վնասակար» տառերու պնդումին մասին, տե՛ս Յովհ. Գ . Պապէսեան, Հայ գիրը 
պէտք չէ փոխել, «Կեանք եւ արուեստ» , Գ . տարի, 1933, էջ 111-114։ 
9 Ուր լեզու անդ հայրենիք, «Բազմավէպ» , Յունուար 1925, էջ 2։ 
10 Փարիզեան կեանք, «Արձագանգ Փարիզի» , 1 Մ ա ր տ 1925։ 
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լորովին հայ այբուբենը եւ հայ լեզուն 
ձայնագրելլատինական այբուբենով»։11 

Մակինցեանի լատինական այբուբե-
նի անցնելու գաղափարը մեկուսի նա-
խաձեռնութիւն մը չէր, ինչ որ կը հերքէ 
այն տեսակէտը, թէ «լատիներէն տառե-
րին անցնելու միտքը մի ուրուական է, որ 
ծնուել է մի մարդու մէջ ու նրա հետ չքա-
ցել»։12 Փարիզաբնակ գրագէտ Կարէն 
Սիմոնեան ներկայացուցած է 1919-էն 
մինչեւ 1930-ական թուականները գ ը ր 
ւած խորհրդային փաստաթուղթերու 
շարք մը։ Անոնց ընդմէջէն կը յայտնուի 
ծրագրի մը գոյութիւնը, որ ուղղուած էր 
ռուսերէնի եւ, լայն իմաստով, խորհրդա-
յին այլ խզուներու այբուբեններու լ ա տ ի 
նացումը ապահովելու եւ պարտադրե-
լու։ Ան կը մեկնէր Լենինի «նախապէս 
բռնաճնշուած ազգութիւններու լեզունե-
րու ու գրականութիւններու զարգա-
ց ո ւ մ ի առաջադրանքէն, որ ռուսերէնի 
պարտաւորիչ կիրարկումը բացայայ-
տօրէն կ՚արգիլէր,13 ուղղուած էր ռուսե-
րէնի եւ, լայն իմաստով, խորհրդայ ին 
այլլեզուներու այբուբեններու լատինա-
ցումը ապահովելու եւ պարտադրելու։ 
Սկզբնական նպատակն էր այբբենա-
կան միօրինականացումով սատարել 
տարբեր ժողովուրդներու համաձուլու-

մին, զանոնք նախապատրաստելով Լեւ 
Թրոցկիի ու իր համախոհներուն «հա-
մաշխարհային յեղափոխութեան» գա-
ղափարի իրագործումին։ Լատինական 
այբուբենը Եւրոպայի՝ ապագայ յեղա-
փոխութեան գլխաւոր վայրին մշակու-
թային հիմքը ըլլալով, պրոլետարական 
դաշինքի իրագործումը աւելի պիտի դիւ-
րանար, միաժամանակ միացեալ խոր-
հրդային ժողովուրդը արմատախիլ ընե-
լով իր մշակութային անցեալէն։ Մայիս 
1922-ին (այսինքն՝ հայերէնի «բարե-
փոխուած» ուղղագրութեան հրամանա-
գրումէն երկու ամիս ետք) ազգութիւննե-
րու այբուբենի բարեփոխումի յանձնա-
ժողով մը ստեղծուած էր։ 1922-1923-ին 
լատինական այբուբենը Ատրպէյճան 
մուծելու առաջարկներ արդէն կը քննար 
կուէին Մոսկուայի Արեւելագիտական 
հիմնարկին (ինստիտուտ) կողմէ։14 Իր 
գոյութեան առաջին տասնամեակին, 
խորհրդային վարչակարգը կը լատի-
նացնէր բոլոր բնիկ լեզուներու այբու-
բենները, բացառութեամբ սլաւական 
մեծ լեզուներուն (ռուսերէն, ուքրաներէն 
եւ բելառուսերէն), հայերէնին ու վրացե-
րէնին։ 1927-1933-ին լատինական այ-
բուբեններ մշակուեցան շուրջ 30 փոքր 
ազգութիւններու այբուբեն չունեցող լե-

11 Պ . Տօնապետեան, Ուղղագրութեան ճակատագիրը Խորհրդային Հայաստանի մէջ, «Նոր երկիր», 
26 Դեկտեմբեր 1926։ Խօսքը 1925-ին հիմնուած Հ Ս Խ Հ Գիտութեան եւ արուեստի ինստիտուտին մա-
սին էր, որուն նախագահները մինչ այդ եղած էին Հ ա յ կ Գիւլիքեւխեանը (Ապրիլ-Հոկտեմբեր 1925) 
եւ Մանուկ Աբեղեանը (Հոկտեմբեր 1925-էն)։ Աբեղեան յօգուտ լատինական այբուբենի որդեգրու-
մին արտայայտուած չէր, թէեւ 1925-ի նշումը, թէ լատինական տառերուն անցումը «հեշտ գլուխ գա-
լու բան չէ», պ ա տ ճ ա ռ բերելով, իբրեւ օրինակ, որ «չունենք ընդհանուր միակերպ արտասանութիւն» 
(Աբեղեան, Ուղղագրութեան ռեֆորմը, էջ 113), կտրուկ մերժում մըն ալ չէր։ 
12 Պ . Ե . Շարաբխանեան, Հայերէնի ուղղագրութեան հարցերը, «Պատմաբանասիրական հանդէս», 

2, 1990, էջ 96։ 
13 1տ&ետ11տ X. &տաժ1տւ, ճ Տտօօոմ աւտտտձ Օբբօւէսուէյ։ Ըստտաո ա ՏտԾտԶէ ատ յ 01օե&1 ԼԱոցսԱցտ, "ւոէտած՜ 
էւօո&1 Բօ1ւէւօ&1 Տատոօտ ՏտV^տV, 3, 1993, բ. 259. 
14 ՝^ւ11աա Ոտւա&ո, Լաջաջտ ԲԽոոաջ Զոմ 1ՎյՃօոյ1 ՕտVտ1օբտտոէ: 7հտ Սշետհ Տճթտոտոօտ, 8տճա ծոմ 

1991, բ. 218. 
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զուներու համար։15 1920-ական թուա-
կաններու վերջաւորութեան, խորհրդա-
յին երկկողմանի քաղաքականութիւնը 
կը ձգտէր անգրագիտութեան վերացո^ 
մին՝ տեղական այբուբենները փոխարի-
նելով լատինական գիրով, եւ բովանդա-
կութեան վերացումին՝ զուտ «սոցիալիս-
տական» բովանդակութեամբ նիւթեր 
հրամցնելով գրել-կարդալ սորվող բազ-
մութիւններուն, որոնք հին, մէկդի ձըգ-
ւած այբուբեններով գրուած «բուրժուա-
կրօնական» նիւթերու ծանօթանալու 
հնարաւորութենէն զուրկ կը մնային ար-
դէն։16 

1929-1930-ին պիտի սաստկանար 
կիւրեղեան գիրերու դէմ յարձակումը՝ 
լատինական գիրերու կողմնակից « մ ի 
ջազգայ նական»ներու կողմէ։ Նոյեմբեր 
Դեկտեմբեր 1929-ին, Գիտութեան Գ ը Ւ 
խաւոր Վարչութեան (Գլխգիտութիւն) 
լատինացումի ենթայանձնախումբի նիս-
տերէն մէկուն, կովկասեան լեզուներու 
մասնագէտ Ն . Տ. Եակովլեւ կը ներկա -
յաց նէր շարք մը դրոյթներ, որոնցմէ եօթ-
ներորդը կը յայտնէր. 

«Ռուսական այբուբենը ներկայիս ո՛չ 
միայն գաղափարականօրէն օտար է 
ընկերվարական շինարարութեան, այլ 

նաեւ գլխաւոր արգելքն է թէ՛ ուրիշ ազ-
գային այբուբեններու (եբրայական, հայ-
կական, վրացական) եւ թէ՛ ուրիշ կիւրեղ-
եան այբուբեններու (պելառուսական, 
ուքրանական, արեւելեան ֆինլանտա-
կան եւ ուրիշներ) լատինացումին»։17 

Խորհրդային Սիութեան լուսաւորու-
թեան կոմիսար (1929-1937) ու յետագա-
յին ստալինեան մաքրագործումի զոհ 
Անդրէյ Բուբնովը (1883-1938) 16 Յունուար 
1930-ին Ստալինին կը ներկայացնէր 
մաքրագործումի ապագայ ուրիշ զոհի 
մը՝ Գլխգիտութեան վարիչ Իւան Լ ա ^ 
պոլի (1896-1943)18 ստորագրութեամբ 
զեկոյցը՝ ուղղագրութեան բարեփոխու-
մի աւարտին եւ ռուսական այբուբենը 
լատինացնելու խնդրին մասին։ Վերջի-
նին ակնարկելով, կ՚ըսուէր, թէ «մասնա-
ւորապէս այս գործի նկատմամբ շա-
հագրգռուած է տպագրական արդիւնա-
բերութիւնը, որի ներկայացուցիչները 
տուել են հնարաւոր տնտեսման նախ-
նական հաշուարկները։ Միայն "ո՚՚-ից 
"ւ՚՚-ի անցնելը պէտք է տարեկան 4 մի-
լիոն ռուբլու խնայողութիւն տայ, այդ 
թւում՝ 1 միլիոն ռուբլի՝ տարադրամով 
(գունաւոր մետաղներ)»։19 

Սակայն, 1925-ին յայտարարուած 

151աօհծտ1 Օ. Տաւէհ, ԼԱոցացտ օոճ Բօ\VՏ^ Խ էհտ &տօճօո օք էհտ ՍՏՏ11, 1917-1953, 8տճա տոժ ̂ տ՜^ ՚%ւ՜է, 
1998, բ. 133. 
16 2տտV ԼտVա, ՇօԱտօէաաէԽո աճ Տօօա1 Ըոջատտոոջ։ ՏօV^տէ ճճաւատէՐօէԽո աճ էհտ 1տատ օք ՍշհտԽտէօո, 
1917-1939, Լտւճտո օոճ Տօտէօո, 2015, բ. 190. 
17 Տե՛ս 7տո՜7 յհտ ճքքեաօէԽտ ճօճօո Ըաբետ։ ԻքօէԽոտ օոճ Ի1օճօաԱտա տ էհտ ՏօV^տէ Սաօո, 1923-
1939, 1էհօօօ (Ա^), 2001, բ. 196-197։ 
18 Ի . Լուպպոլ՝ գրականութեան պատմաբան ու փիլիսոփայ, Գիտութիւններու Ակադեմիայի թղթա-
կից անդամ էր 1933-ին։ 1935-ին մասնակցած է Փարիզի մշակոյթի պաշտպանութեան գրողներու 
միջազգային համագումարին (տե՛ս Կուլտուրական ժառանգութեան խնդիրը. ընկ. Ի. Կ. Լուպպոչի 
զեկուցումը զրողների փարիզեան միջազգային կոնգրեսում, «Գրական թերթ», 11 Յուլիս 1935)։ 1939-
ին ակադեմիկոս ընտրուած է իբրեւ վարձատրութիւն Ակադեմիայի մաքրագործումին ունեցած մեծ 
դերին։ Սակայն , 1940-ին ձերբակալուած է ու մեռած՝ 1943-ին (1աօհօտ1 Րօատհ, յհտ Լտտտտ^ 7տոօ^. ՏՉ-
V^տէ Տէօէտ Տտշսոէյ, 1939-1953, ^տտէբօւ՜է (Շօոոտօէւօսէ) օոճ Լօոճօո, 1996, բ. 33)։ 
19 Կարէն Ա. Սիմոնեան, Կրեմլինի յոյժ գաղտնի փաստաթղթերից մի քանիսը, Երեւան, 2003, էջ 25։ 
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«ընկերվարութիւն մէկ երկրի մէջ» քա-
ղաքականութիւնը շուտով համաշխար-
հային յեղափոխութեան ուղղութեան տե-
ղը պիտի առնէր։ Համամիութենական 
Կեդրոնական Կոմիտէի քաղբիւրոն, 
որուն քարտուղարը Ստալինն էր, 25 
Յունուար 1930-ի իր նիստին կ՚որոշէր 
«Գլխգիտութեան առաջարկել դադարեցը 
նել ռուսական այբուբենի լատինականա-
ցումի աշխատանքը»,20 իսկ 5 Փետրուա-
րին Գլխգիտութիւնը քաղբիւրոյին կը հա-
ղորդէր, թէ լատինացումի յանձնաժողովը 
լուծարուած էր ու մամուլին դիմում եղած՝ 
լատինացումի հետ կապուած յօդուած-
ներ չհրատարակելու, որոնք «գնացել են 
ոչ թէ Գլխգիտութիւնից, այլ Յանձնաժո 
ղովի առանձին անդամներից»։21 

Ըստ երեւոյթին, այս որոշումը ա ն մ ի 
ջապէս գործադրուած չէ։ 1930-1931-ին 
տակաւին յօգուտ լատինացումի ձայներ 
կը բարձրանային, որոնց շարքին էր 
անոր առաջին ջատագովներէն մէկը՝ 
Լուսաւորութեան երբեմնի կոմիսար 
Անատոլի Լունաչարսկին։ 1930-ին, Ն ո ր 
Թրքական Այբուբենի Համամիութենա-
կան Կեդրոնական Կոմիտէի 
ամսագրին մէջ, ան կը յիշատակէր Լե-
նինի այն համոզումը, թէ ի վերջոյ ռու-
սերէնը լատինական գիրին պիտի անց-

նէր։ Նո յն թուականին, այդ կազմակեր-
պութեան չորրորդ լիագումար նիստին 
որոշումը լատինական այբուբենը «Հոկ-
տեմբերի այբուբենը» կը հռչակէր։22 

Այդ ծիրին մէջ պէտք է դիտել Լ. Եա՜ 
ղուբեանի վերոյիշեալ ծրագիրը, որ ըստ 
երեւոյթին, իսկապէս 1932-ին յղացուած 
էր։23 Լեւոն Եաղուբեան՝ իբրեւ պետական 
տպարանի տնօրէն,24 1924-ին լուսժողկոմ 
ԱսքանազՄռաւեանիկողմէ նախաձեռնը 
ւած հայերէն տառերու ձեւափոխումի 
յանձնաժողովի մը մաս կը կազմէր՝ Ստե-
փան Լիսիցեանի, Յակոբ Կոջոյեանի, Ա. 
Տէր-Յարութիւնեանի եւ Մ. էփրիկեանի 
հետ,25 որ շօշափելի արդիւնքի հասած չէր, 
ինչպէս եւ 1926-1927-ին գործած Հ Ս Խ Հ 
Գիտութեան եւ Արուեստի ինստիտուտին 
կից ուղղագրութեան եւ տառերու բարեփո-
խութեան 11 հոգինոց յանձնաժողովը, որ 
հաշուետու գիրք մը հրատարակած էր 
1927-ին։ 1933-ին «Խորհրդային Հայաս-
տան» օրաթերթի խմբագրութիւնը կը նշէր, 
թէ «մեր շրիֆտի |տպատառի. Վ . Մ յ բարե-
փոխութեան (...) կարեւոր գործի վրայ կու-
սակցութեան ԿԿ-ի յանձնարարութեամբ 
աշխատում է ընկ. Լ. Եաղուբեանը, որը մի 
շարք ընկերների եւ կազմակերպութիւննե-
րի աջակցութեամբ հասել է արդէն որոշ 
շօշափելի արդիւնքի»։26 

20 Անդ, էջ 28։ Տե՛ս նաեւ աւ՜էա, 7հտձքՏոտէԽտճօճօո Ըտբռտ, բ. 198։ 
21 Սիմոնեան, Կրեմլինի յոյժ գաղտնի, էջ 28-29։ 
22 Ոտւաօո, Լտւոջստւջտ Բհռռտց աւմ 1ՎշէԽա106V61օբտ6ոէ, բ. 133-134. 
23 Հմմտ. V1̂ մ̂ տ^^ ̂ ւ հ Խ ց ^ ւ օ հ "Տօոբէտ օոմ Բօեէւօտ ւո էհտ ՍՏՏՏ.," Տէսմ ՏԽոտճօւ, X I V , 2017, 
բ. 12։ 
24 Պ ա տ ր ի կ Սարոյեան, «Անմոռանալի յուշեր», տե՛ս Դաւիթ Գասպարեան (կազմող), Չարենցի հետ 
(ուշեր), Երեւան, 1997, էջ 124։ 
25 Հայաստանի լորեր, «Ապագայ», 17 Յունուար 1925 (Կոջոյեանի անունը դարձած է «Անջոյեան», 
եւ կը պակսի էփրիկեանի անունը)։ Ամբողջական ցանկին համար, տե՛ս Մ. էփրիկ, Հայերէն տառե-
րի ձեւա փոխ ման խնդիրը (ուրուագիծ), Երեւան, 1931, էջ 1 (առանձնատիպ՝ «Տեխնիկան մասսանե-
րին» ամսագրէն)։ Ա յ ս յանձնաժողովի ստեղծումին անդրադարձի մը համար, տե՛ս Ա., Հայերէն 
տառերու բարեփոխութեան հարցը, «Ապագայ», 6 Փետրուար 1925։ 
26 Խմբագրութեան կողմից, «Խորհրդային Հայաստան», 30 Մ ա ր տ 1933։ 
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Խմբագրական նախաբանը կը ներ-
կայացնէր Լ. Սկրտչեանի կողմէ յիշ-
ւած՝ կարկառուն լեզուաբան ու կովկա-
սագէտ Նիկոլայ Մառի (1864-1934) 
Յունուար 1933-ի նամակը։ Ան կը յայտ-
նէր, թէ «հայկական տառերի տեխնի-
կա կան լատինացման այն ուրուագիծը, 
որը յանձնուել է ինձ ի քննութիւն, մեծ 
նուաճում է հեղինակի առաջադրած 
խնդրի սահմաններում», աւելցնելով, որ 
«ընդհանուր դիաչեկտիկ մօտեցում է 
ցուցաբերւում գրութեան լատինացման 
եւ ու նիֆի կաց ման պրոբչե մի լուծմանը, 
որն անխուսափելի է քանակապէս ու 
որակապէս բազմապիսի լեզուներ ունե-
ցող Խ Ս Հ Մ - ի սահմաններում»։27 Մառի 
գրութիւնը տպուած էր թէ՛ բարեփոխ լ 
ւած եւ թէ՛ սովորական տպատառերով՝ 
բաղդատութեան կարելիութիւնը տալու 
եւ տեղի խնայողութիւնը ցուցնելու հա-
մար։ Անոր հետեւող Եաղուբեանի յ օ դ 
ւածը կը պատճառաբանէր, թէ նոր 
մշակուած տառերը մեծ խնայողութիւն 
պիտի բերէին հրատարակչատուներուն 
(70 առ հարիւր) ու թերթերուն (միայն 
«Խորհրդային Հայաստան»^ 35-40 առ 
հարիւրի կորուստ ունէր)։ Ըստ յօդուա-
ծագրին, հինգ սկզբունքներ գործադըր 
ւած էին՝ տառերուն պատկերը չփոխել 
(ինչ որ, ի դէպ, ճիշդ չէր), տառերը լայնցը 

նել, պոչերը հանել, ա-ի երեք մատները 
մէկի վերածել, եւ յատուկ գլխագրերը 
վերց նել։28 

«Ապագայ» լուրը կու տար, նաեւ 
տպելով Մառի գրութիւնը նոր տառե-
րով։29 Անոր խմբագրականը լռութեամբ 
կ ՚անցնէր լատինացումի հարցին վրա-
յէն եւ կը գոհանար ողջունելով Հայաս-
տանի վարիչներուն շրջահայեցութիւնը 
«այսպիսի համազգային բնոյթ ունեցող 
հարցի մը լուծման համար» ու կոչ ուղ-
ղելով առաջարկներ ներկայացնելու։30 

Նո յն թերթին մէջ, Արշակ Չօպանեանը 
անյաջող կը նկատէր Եաղուբեանի տա-
ռերը, որոնց տեսքը «մասամբ ռուսա-
կան, մասամբ վրացական տառերու 
տպաւորութիւնը կը թողու աւելի քան լա-
տինաձեւ հայկականի»։31 «Յառաջ»փ 
լրատուութիւնը կը նշէր, որ «գէշ ուղղագ-
րութիւն մը տալէ յետոյ, ահա Երեւան 
կու տայ գէշ տառերու նմոյշ մըն ալ»։ 
Յիշելէ ետք Եաղուբեանի պատճառա-
բանութիւններն ու Մառի նամակը, թեր-
թը կ ՚եզրակացնէր. «Ինչ որ ալ ըսուի, 
առաջարկուած նոր տառերը երբեք 
նպատակայարմար չեն, ոչ իսկ լատի-
նացուած»։32 Շաւարշ Սիսաքեանի 
խմբագրականը կը յայտնէր՝ արձագան-
գելով Չօպանեանին, թէ առաջարկուող 
նմոյշը «հեռաւոր կապ անգամ չունի լ ա 

27 Ակադե մի կոս Ն. Մառը շրիֆտի բարե փոխութեան մա սին, «Խորհրդային Հայաստան», 30 Մ ա ր տ 
1933։ 
28 Լ . Եաղուբեան, Մեր տպագրական շրիֆտը բարելաւելու հարցը, «Խորհրդային Հայաստան», 30 
Մ ա ր տ 1933։ 
29 Հայերէն տառերու բարե ւիոխու մը, «Ապագայ», 15 Ապրիլ 1933. Նոր հայերէն տառերու եր կու նմոյշ -
ներ, անդ։ Յաջորդական թիւերով արտատպուած են թէ Լ . Եաղուբեանի յօդուածը («Մեր տպագրա-
կան տառերը բարելաւելու հարցը», «Ապագայ», 22 Ապրիլ 1933) եւ թէ՛ Մ ա ռ ի նամակը (Ակադեմիկ 
Ն. Մառը գրերու բարեփոխման մա սին, «Ապագայ», 26 Ապրիլ 1933։ 
30 Հայերէն տառերու բարեփոխումը, «Ապագայ», 15 Ապրիլ 1933 (խմբագրական)։ 
31 Ա. Չօպանեան, Հայ տպագրական տառերու բարեփոխումը, «Ապագայ», 29 Ապրիլ 1933։ 
32 Հայ կա կան տառերն ալ, «Յառաջ», 6 Մայիս 1933։ Եաղուբեանի յօդուածը վերատպուած է քանի 
մը օր ետք (Հայկական տառերը փոխելու խնդիրը, «Յառաջ», 12 Մայիս 1933)։ 
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տիներէնի հետ, եւ աւելի շատ կը նմանի 
ռուսական, մանաւանդ վրացական տա-
ռերու», դիտել տալով, որ «հոգեբանա-
կան այս պահուն, եւ այս ցիրուցան 
վիճակին մէջ, ամենէն բարեմիտ բարե-
փոխումն ալ կրնայ յանգիլ չարափոխ-
ման, անմիտ եւ անճոռնի նորաբանու-
թեան մը», եւ որ «տառերու "բարեփո-
խումն" ալ, ինչպէս ուղղագրութեան 
"բարեփոխումը", ամէն բանէ առաջ պի-
տի ծառայէ կտրելու կապը՝ անցեալին 
հետ, Հայաստանի եւ գաղութներուն մ ի 
ջեւ(...)»։33 Երկրորդ խմբագրական մը կը 
զարգաց նէր այն միտքը, որ «թէ ուղղագ-
րութեան եւ թէ տառերու փոփոխութիւնը 
մաս կը կազմեն ընդհանուր ծրագրի մը, 
որ կրնայ կոչուիլ ռուսացում, թէ ձեւով եւ 
թէ ներքին բովանդակութեամբ»։34 

«Ապագայ» կ ՚արտատպէր Մալխաս-
եանի՝ Թիֆլիսի «Պրոլետար» օրաթեր-
թին կողմէ տպուած յօդուածին եզրակա-
ցութիւները։ Ընդհանուր ձեւով դրական 
վերաբերելով Եաղուբեանի տառերուն, 
հեղինակը կը փորձէր մեղմացնել եզրա-
բանութիւնը, յայտնելով, թէ «լատինա-
ցում» բառին օգտագործումը ճիշդ չէր, 
քանի որ բարեփոխութիւնը կը հետեւէր 

«լատինական այն տառերին, որ արդէն 
բարեփոխուած էին դարերի ընթացքում 
եւրոպական ազգերի ձեռքով»։35 

«Կեանք եւ արուեստ» տարեգիրքի 
(1934) խմբագրական կարճ նշմար մը 
կը յուշէր, թէ խնդրին քննութիւնը բաւա-
կան մելան հոսեցուցած էր մամուլին 
մէջ, իսկ լատինական տառերը որդեգրե-
լու տեսակէտը գրեթէ ո՛չ մէկ պաշտպան 
գտած էր։36 

Երեւանի մէջ, Մարքսիզմ-Լենինիզմի 
ինստիտուտին մէջ «այն ժողովը՝ որ 
քննութեան էր առնում նոր տառերի այս 
առաջարկը՝ շատ յարգելի պատճառա-
բանութիւներով տապալեց այն, գրեթէ 
միաձայն»։37 Եաղուբեանի՝ «ռուսական 
անյաջող տառերի ժապաւէնաձեւով 
մշակած տառերի» գործածութիւնը կ ՚ ա ր 
գիլուէր։ Այդ տառերը «պատահականու-
թեան ու կամայականութեան խոր կնիք 
էին կրում», իսկ միակ հիմնաւորումը 35-
45 առ հարիւր տնտեսումի անհիմն խոս-
տումն էր։38 Մոսկուա ու Լենինկրատ 
մեկնելով, Եաղուբեան ձուլել կու տար իր 
յօրինած տպատառերը, որոնցմով քանի 
մը սիւնակ կը հրատարակուէր 1933-ին 
«Խորհրդային Հայաստան»փ մէջ,39 

33 Շ., Տառերու "բարեփոխումը", «Յառաջ», 11 Մայիս 1933։ Կապերու խզումին մասին, տ ե ս նաեւ Հ. 
Արիս Վարդանեան, Հայ տառերու բարեփոխումը, «Ապագայ», 26 Յուլիս 1933։ 
34 Շ., Բարեփոխում թէ ռուսացում, «Յառաջ», 16 Մայիս 1933։ 
35 Հայ տպագրական տառերու բարեփոխումը, «Ապագայ», 5 Յուլիս 1933։ Ծանօթագրութեան մէջ, 
խմբագրութիւնը առիթը կ ՚օգտագործէր քննադատելու «Յառաջ»փ դիրոքորշումը, որ «առիթէն օգտ-
ուելով " լատինական՛ ն ալ "ռուսական՛ ի վերածեց»։ 
36 Հայկական տառերը փոխելու հարց, «Կեանք եւ արուեստ տարեգիրք», Դ . հատոր, 1934, էջ 113։ 
37 Գ . Լեւոնեան, Հայերէն տպագրական տառերի բարեփոխութեան նոր առաջարկի մասին, « Գ ր ա -
կան թերթ», 10 Հոկտեմբեր 1934։ 
38 Մ. էփրիկ, Ե . Դանչօ , Հայերէն տառերի բարեփոխութխնը, Երեւան, 1934, էջ 3 (առանձնատիպ՝ 
« Գ ր ա կ ա ն թերթ»փ 20 Յունիս 1934-ի թիւէն)։ 
39 Տե՛ս, օրինակ, Երե ւա նը դուրս բերել հա կա սա նի տարա կան դրութիւ նից, «Խորհրդային Հայաս -
տան», 3 Ապրի լ 1933։ Գրութիւնը լոյս տեսած է սովորական եւ բարեփոխուած տառատեսակներով՝ 
Տպագրա կան շրիֆտը բարե փոխելու հա մար վերտառութեամբ։ Յաջորդ նիւթը (ճանապաբհաշինա-
բաբո^թի^նր Հայաստանամ, «Խորհրդային Հայաստան», 24 Մայիս 1933) լոյս տեսած է միայն բա-
րեփոխուած տառատեսակով։ 
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բայց «"ստանտարտիզացիա՚յի են-
թարկուած այդ "շրիֆտ՛ը», կը գրէր բա-
նասէր Գարեգին Լեւոնեանը, «ընդունե-
լութիւն չգտաւ եւ հանուեց գործածո^ 
թիւնից, եթէ ոչ ընդմիշտ, գոնէ երկար եւ 
անորոշ ժամանակով»։40 

Այսուհանդերձ, Եաղուբեան «Հայ-
կական տառերի բարեփոխութիւնը» 
գրքոյկը լոյս ընծայած է 1934-ին եւ 
1935-ին։41 Ըստ երեւոյթին, երկրորդ 
հրատարակութիւնը (15 էջ) առաջինին 
լրացուած օրինակն է (7 էջ՝ ըստ Հայաս-
տանի Ազգ. Գրադարանի նկարագրու-
թեան)։ Կողքը կը ներկայացնէ լատի-
նացած տառատեսակը՝ այբբենական 
կարգով, ինչպէս եւ այն հաշուարկը, թէ 
անոր որդեգրումով որքա՞ն խնայողու-
թիւն կարելի էր կատարել։ Հայկական 
աւանդական ու «բարեփոխեալ» տա-
ռատեսակները զուգադրուած են աղիւ-
սակով մը։ Տպագրութիւնը (500 օրինա-
կով)՝ Ռուսաստանի Պետական Հրա-
տարակիչներու Ընկերակցութեան 
( 0 ^ 3 ) Իվան Ֆետորովի անուան « Պ ո 
լիգրաֆկնիգա» աշխատանոցին կողմէ, 
աւարտած էր 21 Ապրիլ 1935-ին։ Թէեւ 
նշուած չէ, տպարանը Լենինկրատ 
(այժմ՝ Ս. Փեթերսպուրկ) կը գտնուէր։ 

Երկրորդ էջը կը սկսի շարադրել հայ -
կական տառի զարգացումի պատմու-
թիւնը՝ աւանդական տառատեսակով, որ 
կը կրկնուի յաջորդ էջին մէջ, արդէն 
«բարեփոխեալ» տառատեսակով, ու կը 

շարունակուի մինչեւ էջ 8, ուր կը գտնենք 
հեղինակին ստորագրութիւնը։ Ան կը յ ի 
շէ 1850-1860-ական թուականներու 
Գաբրիէլ արք. Այվազովսկիի եւ ճ ա ն ի կ 
Արամեանի տառերու բարեփոխումի 
փորձերը՝ հետեւելով եւրոպական կլո-
րացումի օրինակին, որոնցմէ մնացած է 
Աամեան տառատեսակը, «իսկ ներկա-
յիս Արամեանի ձեւափոխուած տառա-
նիշները համարւում են ամենալաւը»։42 

Այնուհետեւ, Եաղուբեան կը շարադրէ 
հայկական տառատեսակ ներու իր 
քննադատութիւնը հինգ կէտերու մէջ, 
կրկնելով երեք գաղափարներ՝ տեսողու-
թեան խանգարում, միօրինակութիւն եւ 
ընթերցողի ձանձրոյթ.43 

ա) Ըստ 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ կէտերուն, 
մեր տառերը «տեսողութեան ապարա-
տից աւելնորդ էներգիա խլում» են, 
«ծանրաբեռնում լենյ տեսողութեան 
ապարատի աշխատանքը», իսկ ա-ը 
«ազդում լէյ տեսողութեան ապարատի 
աշխատանքի վրայ»։ 

բ) 1-ին, 4-րդ եւ 5-րդ կէտերը կը 
կրկնեն, թէ «մեր տառերն (... ) միապա-
ղաղ են եւ այդ պատճառով ըստացւում 
Տ ® է ցրուացութիւն Տ՛®, շուտ առաջա-
ցող յոգնածութիւն (...)», «նրանց գծագ-
րութիւնն էլ չափազանց միապաղաղ է 
(...) ու շուտ է ձանձրացնում ընթերցո-
ղին», եւ ա տառը «ընթերցողին շուտով 
յոգնեցնում ու ձանձրացնում է»։ 

Այնուհետեւ, ան կը վերարտադրէ 

40 Լեւոնեան, Հայերէն տպագրական տառերի։ 
41 Լ . Եաղուբեան, Հայկական տառերի բարեփոխութիւնը, Երեւան, 1935։ Շնորհակալենք Հայաս-
տանի Ազգային Գրադարանի անձեռնմխելի գրականութեան բաժնի վարիչ տիկ. Ալիսա Ադամեա-
նին, որ Լ . Եաղուբեանի եւ Մ. էփրիկեանի վերոյիշեալ երեք գրքոյկներուն լուսանկարուած 
օրինակները մեր տրամադրութեան տ ա կ դրած է։ 
42 Եաղուբեան, Հայկական տառերի, էջ 4։ 
43 Անդ, էջ 5։ 
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1933-ի պնդումը, որ անհրաժեշտ է աւե-
լի շատ տեղ գրաւող հայկական 10 օօւ՜՜ 
բստ գիրը մօտեցնել լատինականի 8 
բտէւէտ տառատեսակին՝ տպագրական 
կորուստը նուազեցնելու համար։ Ըստ 
հաշուարկներու, ա գիրի գործածութիւնը 
630 տպագրական մամուլի կորուստ 
պատճառած էր 1934-ին (10.080 մեծա-
դիր էջնոց գիրք)։ Նոր տառերու մշակու-
մը առաջնորդուած է 11 սկզբունքներով, 
որոնք ընդլայնումն են 1933-ի վերոյիշ-
եալ սկզբունքներուն։44 Մնացեալ էջերը 
գրաւուած են տարբեր նոր տառատե-
սակներու նմոյշներով, ներառեալ՝ 8 եւ 
10 չափերով էջերու շարուածքով, անոնց 
բերած խնայողութիւնը ցոյց տալու հա-
մար։ 

Սոյն «լատինացած» տառերուն մէկ 
մասը (օրինակ՝ ա-ը) արդէն հայերէն 
նախատիպէն բոլորովին հեռացած էր։ 
Ըստ էութեան, բարեփոխումը անցումա-
յին հանգրուան մըն էր՝ լատինական այ-
բուբենի որդեգրումի ճանապարհին։ 

Սակայն, գրած է Սիմոնեան, «մինչ 
Հայաստանի մէջ հրատարակութեան 
էին պատրաստւում լատինագիր հայե-
րէնով գրքերը, Մոսկուան զարգացնում 
էր ազգային լեզուները լլկելու մի նոր 
ծրագիրը, որի մէջ ռուսաց լեզուն եւ ռու-
սաց այբուբենը անձեռնմխելի կարգա-
վիճակ էին ստանալու»։45 «Պրոսվես-
չենիյէ նացիոնալնոստէյ»փմէջ 1933-ին 

հրատարակո ւած յօդուած մը կը 
յայտնէր, թէ ռուսական այբուբենը ցա-
րական շրջանին գաղութարար եղած էր, 
բայց այժմ, «պրոլետարական դիկտա-
տուրայի տակ, ռուսական այբուբենը 
հակառակը դարձած է այս ժողովուրդ-
ներուն համար. ռուսական միսիոնարա-
կան գաղութարար այբուբենէ վերափոխ 
ւած է Մեծ Հոկտեմբերի այբուբենին եւ 
դարձած՝ միջազգային պրոլետարական 
մշակոյթ ստեղծելու գործիք մը»։46 1933-
1934-ին Կեդրոնական Ասիոյ համայնա-
վար համալսարանի նախկին տեսուչ Ի. 
Խանսուվարովի «Լատինացումը լենին 
եան ազգային քաղաքականութեան 
գործիքն է» ռուսերէն գրքոյկը (1932) 
ջախջախիչ քննադատութեան կ ՚ ե ն 
թարկուէր «Պրաւդա» օրաթերթին եւ 
«Բոլշեւիկ» տեսական ամսագրին մէջ։ 
1933-1935-ին լատինացումի գործադ-
րութիւնը կը շարունակուէր, սակայն 
ընդհանուր գործընթացը իր հոգեվարքը 
կ՚ապրէր։47 

1936-ին տեղի կ՚ունենար վերջնա-
կան շրջադարձը։ Մինչ այդ, լատինա-
ցումի ընդդիմացողները կարելի էր 
քննադատել իբրեւ «մեծառուսական 
ազգայնամոլութեան» եւ «ռուսականա-
ցումի հին քաղաքականութեան» ջա-
տագովներ։ Այդ տարի, համախորհրդա-
յին Կեդրոնական Կոմիտէն կը քննադա-
տէր լատինացումի քաղաքականու-

44 Անդ, էջ 7-8։ 1933-ին « Ա պ ա գ ա յ » փ տ պ ա ր ա ն ա տ է ր Գ ր ի գ ո ր Պ ա հ ր ի ն ցոյց տուած էր, որ «եթէ մեր 

գրերուն մէջ՝ առանց որեւէ ձեւի փոփոխութիւն մտցնելու, միայն գծենք զանոնք լատինական տառե -

րու չափերոն վրայ», արդիւնքը աւելի պ ա կ ա ս տեղ գրաւող տ ա ռ ա տ ե ս ա կ կ ՚ը լ լար (Հայ տպագրա-

կան տառերու բարեփոխումը, «Ապագայ» , 12 Յուլիս 1933. ընդգծումը բնագրային է)։ 
45 Սիմոնեան, Կրեմ^ւնի յոյժ գաղտնի, էջ 30։ Դ ժ բ ա խ տ ա բ ա ր , հեղինակը յաւելեալ մանրամասնու-

թիւններ տուած չէ լ ա տ ի ն ա տ ա ռ հայերէն գիրքերուն մասին։ 
46 Ոտւածո, Լտւոջսօւջտ ԲԽռաոջ աւմ 1ՎյՃօոյ1 06V61օբտ6ոէ, բ. 134. 
47 1^ա՝էա, Բհտ ճքճոոԱէԽտ ճօէւօո Ըտբետ, բ. 419-420; Բւտւտաւ, ԼԱոցսԱցտ Բ1Աոուոց Զոմ 1ՎյՃօոյ1 06V61-

օբտտոէ, բ. 135։ Տե ս նաեւ Սիմոնեան, Կրեմինի յոյժ գաղտնի, էջ 30-31։ 
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թեան պատասխանատուները՝ զայն 
բացարձակացնելու մեղքով։48 Արդէն 
հնչած էր 1920-ական թուականներու 
միջազգայնական ցնորքէն հրաժարելու 
պահը. 1936-1939-ին միութենական լե-
զուներու լատինացած կամ նորաստեղծ 
լատինական այբուբենները կիւրեղեան 
տառատեսակներու կը վերածուէին։ 

Զուգահեռաբար, 13 Մարտ 1938-ին, 
կառավարական հրամանագիր մը ռու-
սերէնի ու ռուս գրականութեան ուսու-
ցումը պարտաւորիչ կը դարձնէր խորհր-
դային բոլոր ոչ-ռուսական դպրոց ներուն 
մէջ, ինչ որ, ի դէպ, Լենինի կողմէ որեւէ 
լեզուի միահեծան պարտադրանքին դէմ 
դրուած արգելքը կը խախտէր։49 Ք ա ն ի 
մը օր ետք, համապատասխան կերպով, 
Խորհրդային Հայաստանի Կենտրոնա-
կան Գործադիր Կոմիտէն եւ ժողովր-
դական Կոմիսարների Խորհուրդը կը 
հրա պա րա կէ ին «Հայ կա կան Խ Ս Հ ոչ-
ռուսական դպրոց ներում ռուսաց լեզուի 
դասաւանդումը բարելաւելու մասին» 
որոշումը։ Ռուսերէնի «անբաւարար» 
դասաւանդումը, ըստ 1936-1937-ի ստա-
լինեան մաքրագործումներու յաջորդող 
ամիսներու բառապաշարին, կը նկատ-

ւէր «հակայեղափոխական-տրոցկիս-
տական-բուխարինական եւ նացիոնա-
լիստական-դաշնակցական տարրերի 
քայքայիչ աշխատանքի արդիւնքը, 
որոնք փորձում էին բոլոր միջոցներով 
վիժեցնել ռուսաց լեզուի դասաւանդումը 
հայկական Խ Ս Հ դպրոց ներում»։50 Յա-
ջորդ կէս դարուն, ռուսերէնի մշակութա-
յին տիրապետութիւնը պիտի հետեւէր 
1938-ի այդ օրերու վարչակարգի վերա-
դաս անուններէն Անաստաս Միկոյեա-
նի բանաձեւած պատճառաբանութեան՝ 
«Ով ուզում է կուչտուրական լինել, նա չի 
կարող եդա գնալառանց ռուսաց լեզուն 
իմանալու։ Ով ուզում է լինել կրթուած, 
նա չի կարող հաղորդակից չլինել ռու-
սական կուլտուրային, ռուսական գրա-
կանութեան, երկրին»,51 հասնելով այն 
աստիճանին, որ 1989-ին՝ Խորհրդային 
Միութեան անկումի նախօրեակին, մ ո ս 
կովեան պաշտօնաթերթերէն «Իզվեստ-
իա»ն պիտի արձանագրէր, թէ «ինտէբ-
նացիո նալաց ման անուան տակ ռուսաց 
լեզուն աստիճանաբար դարձել էր միա-
կը գործավարութիւնում, տարբեր մար-
մինների, հիմնարկների եւ ձեռնարկո^ 
թիւններիփոխյարաբերութիւններում»։52 

48 8ա՜ե&ա ճ.. ̂ ոմտւտօո ծոմ 8ո&ո Օ. ՏւԽտւ՜, Տզա1հյ, ՏքՏժտոօ^, Զոմ Բօհճօտ Խ ՏօV^6է ՅՈԽջա1 ՏմսօԶէւօո 
ԲօԽք, 1934-1980, "1հտ ճ.տտոօծո Բօեէւօճ Տատոօտ 8^16^" , 4, 1984, բ. 1021. 
491տ&ետ11տ X. &տամ1տւ, յհտ ՜էՀօո-Խւտտւա ԼաջսԱցտտ ամ էհտ ՇԽԱտոցտ օք Տսստտւօո։ Բհտ Ը,Ատէտա ամ էհտ 
ԱՏտէտռւ Xռ^ճ^է^օո, ւո ւմտտ (տմ.), Տօօաեոջատէւօ ՐտռբտօէԽտտ օո ՏօV^6է ^&էւօո&1 Լ&ոջս&ջտտ։ Xհտ^̂  Բ&տէ, 
Բ՜6տ6ոէ օոմ Րսէա՜տ, 8տճա, ՚^օէ &ոմ ճտտէտւմ&տ, 1985, բ. 353. 
50 Տիրապետել ռուս մեծ ժողովրդի հզօր լեզուին, « Գ ր ա կ ա ն թերթ», 25 Ապրի լ 1938։ 
51 Անդ։ 
52 «Իզվեստիա», թիւ 8, 1989 (մէջբերումը տե՛ս Հ. Յարութիւնեան, Արդի գրական հայերէնը (առկայ 
վի ճակը, հոգ սերը, զար գաց ման հեռանկար ներ^, «Լենինեան ուղիով», 6, 1989, էջ 88)։ 
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Ես օգտագործում եմ 
լուսանկարը՝ խնդիր 
բարձրացնելու համար 

ԳԱՐՈԼԻՆԱ ՍԱՀԱԿԵԱՆ 

ԳԱՐՈԼԻՆԱ 
ՍԱՀԱԿԵԱՆ 

Օնած է 1984-ին, 
Երեւան։ Բարձրագոյն 
կրթութիւնը ստացած 
է Երեւանի պետական 
համալսարանի 
Արեւելագիտութեան 
բաժանմունքին մէջ՝ 
տիրանալով մաքիստ-
րոսի վկայականի, 
ինչպէս նաեւ 
Հայաստանի 
Գիտութիւններու 
ազգային 
ակադեմիայի 
Արեւելագիտութեան 
հիմնարկի ասպիրանդ 
է։ Նոյն հիմնարկին 
մէջ Թուրքիոյ բաժինի 
գիտաշխատող է եւ 
ԳԱԱ Գիտակրթական 
միջազգային 
կեդրոնին մէջ՝ 
թրքերէնի դասախօս։ 
Կը վարէ 
Համազգայինի 
Հայաստանի 
գրասենեակի 
փոխտնօրէնի 
պաշտօնը։ 
Ունի հրապարա– 
կումներ հիմնականին 
մէջ 

արեւելագիտութեան 
հարցերու մասին։ 

2017 բուտ կանի Յու նի սին Հա մազգային հայ կբբա կան եւ մշա կաբային 
միաբխնն իրականացրեց Շուշի. 48 ժամ չուստնկտբչտկան նախագիծը, որի 
նպատակն էր ցոյց տալ մեբօբետյ Շաշիի քաղաքային կեանքի ողջ գանտպ-
նա կը եւ հա սարակ քաղաքացան իր առօր եայով։ 

Այս զրոյցը նախագ ծի հա մա կար գող, վտ^եբտգբող լա սանկարիչ Գեր ման 
Ա^տգետնի հետ է։ 

Ի՞նչ է վա^րագրա կան լու սանկերը։ 
Վաւերագրական լուսանկարը, կար-

ծես, լուրջ գիրք է, որը պէտք է կարողանալ 
կարդալ։ Այն, ինչը մենք տեսնում ենք մա-
մուլի էջերում դրա հետ բնաւ կապ չունի։ 
Ընթերցողին «հրամցնում են» էժանագին 
քատրեր, ինչպէս որ հեռուստադիտողնե-
րին «կերակրում են» ֆիլմաշարերով, եւ ոչ 
թէ կրթական ծրագրերով։ 

Լուրջ նախագծերը պահանջում են 
լուրջ ծախսեր։ 

Տարիներ առաջ մենք երազում էինք 
այն ժամանակների մասին, երբ բոլոր 
մարդիկ էլ սովորեն լուսանկարչութեան 

այբուբենը։ Չէ՞ որ լուսանկարել, ինչ-
պէս եւ գրել ու կարդալ պէտք է սովորել։ 
Եւ հիմա այդ ժամանակն է։ Այսօր նկա-
րում են բոլորը։ Մարդիկ սկսել են հաս-
կանալ լուսանկարչութեան հնարքները։ 
Ի ս կ հիմքերը հասկանալով՝ նրանք կը 
սկսեն «կարդալ» լուսանկարները։ 

Այդուհանդերձ, ամէն լուսանկար 
անող լու սան կա րիչ չէ։ 

Ինձ համար գլխաւորն այն է, թէ ին-
չո՛ւ է մարդն իր ձեռքը վերց նում լուսանը-
կարչական գործիքը։ Վաստակելո՞ւ 
համար, թէ՞ իր զգացմունքներն ու զգա-
ցումները արտայայտելու։ 
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Ե ս ինձ չեմ համարում լուսանկա-
րիչ դասական ընկալմամբ։ Ե ս օգ-
տագործում եմ լուսանկարը, որպէսզի 
բարձրացնեմ եւ լուծեմ այս կամ այն 
խնդիրը։ Գուցէ հենց այդ է պատճա-
ռը, որ ինձ գործընկեր չեմ համարում 
բոլոր նրանց, ովքեր լուսանկարում 
են։ Դ ա նման է նրան, որ համեմատես 
լուրեր գրող լրագրողին վիպագրի 
հետ։ Նրանք երկուսն էլ օգտագոր-
ծում են գրիչ, ինչպէս որ մենք օգտա-
գործում ենք լուսանկարչական 
մեքենայ։ 

- Ո՞ւմ աղ^ցո^իւնն էք կրել 
Պէտք է յ ստակ պատկերացնել 

այն ժամանակը, երբ ես սովորում էի 
լուսանկարել։ Համացանց չկար, գո-
յութիւն ունէր «երկաթէ վարագոյ-
րը»։ Ամերիկեան «Րօբս1ա՜ Րհօէօ՜ 
§աբհ^» ամսագրի մասին ես միայն 
լսել Էի։ Այնպէս որ լուսանկարչու-
թեան ոլորտում առաջին քայլերս 
արել եմ լիովին միայնակ՝ առանց 
որեւէ հեղինակութեան «ազդեցո^ 
թեան»։ Շ ա տ աւելի ուշ՝ Պոլիտեխնի-
կական ինստիտուտն աւարտելուց 
յ ետո յ , ս կ ս ե ց ի յ ա ճ ա խ ե լ ե ր ե ւ ա ն 
ե ա ն լ ո ւ ս ա ն կ ա ր չ ա կ ա ն ակումբ, որ-
տեղ ծանօթացայ վարպետներ՝ Վահան 
Քոչարի եւ Գ ա գ ի կ Յարութիւնեանի 
հետ։ 

Ցաւօք, սերունդների յաջորդակա-
նութիւն, որպէս այդպիսին, չի եղել։ 
Վարպետները չէին փափաքում կիսել 
իրենց փորձառութիւնը երիտասարդ 
լուսանկարիչների հետ։ Ի ն ձ մնում էր 
միայն նայել նրանց աշխատանքներին 
եւ սովորել։ Պատկերացումներիս մէջ 
շրջադարձային փոփոխութիւն տեղի 
ունեցաւ, երբ ես տեսայ մեծ լուսանկա-
րիչ Անդրանիկ Քոչարի աշխատանքնե-

աԺԽ, 

՛տ — ՚ 

^տա1 բօտէւ–̂  շարքէն՝ Յասմիկ Սիմոնեան 

րը, ով 1947 թ. էր եկել Հայաստան 
Եգիպտոսից։ Իմ կարծիքով, նա ա ն ա ր 
դարօրէն մոռացութեան է մատնուել, թէ-
պէտ իր նկարած դիմապատկերները 
ոչինչով չեն զիջում Եուսուֆ Ք ա ր շ ի լու-
սանկարներին, նոյնիսկ, իմ կարծիքով, 
աւելին են։ Տարբերութիւնն այն է, որ նա 
նկարել է իր համար հայրենիք դարձած 
Հայաստանում եւ ոչ թէ քաղաքական 
գործիչներին եւ դերասաններին։ Խ ո ր 
հըրդային Հայաստան ներգաղթելուց 
յետոյ, դժբախտաբար, նա զրկուել էր 
ազատ տեղաշարժուելու հնարաւո^^ 
թ ի ւ ն ի ց ։ 

Անդրանիկ Քոչարը թողել է հսկայա-
կան ժառանգութիւն, որն ընդգրկում է 
այդ տարիներին Հայաստան այցելած 
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եւ մեր երկրի հասարակ ու երեւելի 
մարդկանց դիմանկարները։ 

Ամենայն հաւանականութեամբ, տա-
րիներ հեռուից նայելով՝ ես կարող եմ 
ասել, որ Անդրանիկ Քոչարի արուեստն 
ինձ վրայ մեծ ազդեցութիւն է թողել։ 

Ի հարկէ, չեմ կարող չխօսել Եուրի 
Ռ ո ս տ ի մասին։ Երբ առաջին անգամ 
«Լիթերաթուրնայա գազեթայում» տե-
սայ նրա լուսանկարները, որոնք ո^ 
ղեկցյում էին կարճ թեքսթերով, հ ա ս 
կացայ, որ լուսանկարը՝ որպէս գրա-
կան-գեղարուեստական ստեղծագոր-
ծութիւն ընթերցողին ներկայացնելու 
համար շատ բան է անհրաժեշտ ս ո վ ո 
րել։ 

«Ազդուել» բառն ինձ համար նշա-

նակում է նայել գործընկերների աշխա-
տանքներին, կարողանալ գնահատել 
դրանք, հիանալ եւ սովորել նրանցից։ 
Ե ս «ազդուել եմ» ինչպէս Ռիչըրտ Ա ^ 
տոնից , այնպէս էլ Արեգ Բալայեանից։ 
Սովորում եմ եւ մէկից, եւ միւսից։ 

Կա՞յ սերունդ ների բախում հայ Լու -
սանկաբչաթէան մէջ։ 

Երիտասարդ սերունդը պարտաւոր 
է հեղինակութիւն ներին «տապալել»։ 
Հակառակ դէպքում այդ սերունդը որե-
ւէ նոր բան չի ստեղծի։ Այդպէս է բնու-
թիւնից։ Բայց նախքան հնին ձեռնոց 
նետելը եւ նորը կառուցելը, հարկ է ճա-
նաչել այն, ինչ ստեղծուել է քեզանից 
առաջ։ 
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Այնպէս որ սերունդների միջեւ բա-
խումը բնական երեւոյթ է։ Շ ա տ աւելի 
վատ է, երբ սերնդակիցներն են տ ա ս 
նամեակներ շարունակ «գզվռտւում» 
իրար հետ։ Եւ եթէ երիտասարդների 
պարագայում ես լաւատես եմ, քանի որ 
տարիքի հետ նրանք էլ այդ գիտակցո^ 
թեա նը կը հաս նեն, ա պ ա սերն դա կից -
ների պարագայում որեւէ բան փոխելն 
արդէն անհնար է։ 

Լուսանկաբչութիւնր կարո՞ղ է լինել 
ազ գային։ 

Կախուած է նրանից, թէ ի՛նչ իմաստ 
ենք դնում «ազգային» բառի մէջ։ Լու-
սանկարը՝ որպէս այդպիսին գոյութիւն 
չունի։ Լուսանկարը հեղինակն է ստեղ-

ծում, ով պարապութեան մէջ չի կրթուել 
ու կայացել։ Բնականաբար միջա-
վայրն ազդում է անհատի ձեւաւորման 
վրայ։ Այսինքն, կարող ենք ասել, որ նա 
ընկալում է այն, ինչ նկարում է, իր 
կրթութեան եւ միջավայրի ոսպնեակի 
միջոցով։ 

Ս ի պարզ օրինակ բերեմ։ Ռուս (կամ 
ամերիկացի) լուսանկարիչը կամ հե-
ռուստալրագրողը, ով եկել է Արցախ 
Ապրիլեան պատերազմը լուսաբանելու 
համար, մի գերնպատակ ունի՝ գեղեցիկ 
նկար յանձնել իր հեռուստաալիքին։ 
Ն ա կարող է նոյնիսկ թեքսթ չգրել. իր 
փոխարէն կը գրեն այլ գործընկերներ 
հեռուստաալիքի վարած քաղաքակա-
նութիւնից մեկնած։ 
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Այդ օրերին որոշ հայ լուսանկարի^ 
ներ հպարտանում էին, որ իրենք կարո-
ղացել են «Ռոյթերզ»փ միջոցով լցնել 
ամբողջ լրատուական դաշտը իրենց լու-
սանկարներով։ Որոշ ամերիկեան հրա-
տարակութիւն ներ ինձ դուր եկան։ Ինչ-
քան մեծ էր իմ զարմանքը, երբ տեսնում 
էի, որ հայ լուսանկարչի լուսանկարների 
տակից ատրպէյճանական քաբոզչամե-
քենայի թեքսթերն էին, որտեղ խօսւում էր 
«ստեփանակերտցի անջատողականնե-
րի» մասին։ Եւ դա, ընգծեմ, ամերիկեան 
խոշոր ամսագրերից մէկում։ 

Ի՞նչ կարելի է խօսել ազգային լու-
սանկարի մասին։ Այդ լուսանկարիչնե-
րի դաստիարակութիւնը թոյլ է տուել 
իրենց անձ նա կան շա հը աւե լի բարձր 

դասել Հայաստանից։ Իսկ այդ օրերին 
պատերազմը ոչ միայն մարտի դաշտում 
էր ընթանում, այլեւ տեղեկատուական։ 
Այն շարունակւում է նաեւ հիմա։ 

Բայց եթէ ռուս լուսանկարիչն այս 
պատերազմում «երրորդ» անձ է, ով ջա-
նում է իր հրատարակութեան էջերին 
«անկողմնակալութիւն» խաղալ, ապա 
հայ լուսանկարչի համար լրիւ այլ իրա-
վիճակ է։ Այդ պատերազմն իր հողում է, 
եւ նա չպէտք է «անկողմնակալ լրագրո-
ղի» դեր խաղայ, այլ զգայ իրեն տեղե-
կատուական պատերազմի մարտիկ։ 
Եթէ ռուս լուսանկարիչը, ընկնի մեր հա-
կառակորդի ձեռքը, ամենայն հաւանա-
կանութեամբ նա կենդանի կը մնայ։ 
Հաւատացէք, որ հայ լուսանկարիչը 
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նման հնարաւորութիւն չի ունենայ։ Լա-
ւագոյն դէպքում լրագրողին կը ստիպեն 
ուտել իր վկայականը։ 

Արդեօ՞ք ընդունեյի է փոխզիջումը 
ձեր ԼՈԼսանկարչութեան մէջ։ 

Փոխզիջումները հնարաւոր են 
միայն այն մարդկանց նկատմամբ, ում 
նկարում ես։ Պէտք է յարգես նրանց 
ցանկութիւնները եւ «կոտրես» նրանց 
տրամադրուածութիւնը քո ոսպնեակով։ 
Եթէ մարդը հրաժարւում է նկարահան 
ուել, դու պէտք է քո պահուածքով հա-
մոզես մարդուն, որ քեզ համար իսկա-
պէս կարեւոր է այն, ինչ անում ես։ Աւե-
լին, համոզել նրան, որ դա ոչ միայն քեզ 
համար է կարեւոր, այլ նաեւ շ ա տ այլ 
մարդկանց։ 

Փոխզիջումներն անհրաժեշտ են, 
երբ աշխատում ես երկարատեւ վաւե-
րագրական լուսանկարչական նա-
խագծի վրայ ։ 

- Ի՞նչ չէք նկարի։ Կա՞յ արդեօք ֆո-
տո էթիկա ։ 

Մեռած մարդու դէմքը։ Ս ա պարզ, 
մարդկային էթիկա է։ 

Սարդու դէմքը միայն ու միայն իրեն 
է պատկանում։ Իսկ եթէ նա մահացած 
է, չի կարող իր համաձայնութիւն տալ։ 

Ի հարկէ, պէտք է խոստովանել, որ 
դա շատ դիւրին միջոց է ընթերցողների 
(դիտողների) շրջանում ցնցում առա-
ջացնելու եւ նրանց ուշադրութիւնը գրա-
ւելու տեսանկիւնից, բայց դա ինձ հա-
մար չէ։ 

71 | ԲԱԳԻՆ 



Այնճար, Լիբանան, 2006 

^աեւ գրում էք, չէ՞։ 
Հիմա ո՞վ չի գրում® 
Իսկ եթէ աւելի լուրջ, թեքսթն անհրա-

ժեշտութիւն է վաւերագրական լուսան-
կարչութեան մէջ։ Չէ՞ որ ես գեղեցիկ 
նկարներ, հիասքանչ տեսարաններ չեմ 
նկարում, այլ մարդկանց։ Եւ նրանցից 
իւրաքանչիւրի պատմութիւնը շատ կա-
րե ւոր է։ Պէտք է պար զա պէս կա րո ղա -
նալ լսել մարդուն եւ յետոյ պատմել այն 
ընթերցողին, դիտողին։ 

21-րդ դարի արհեստագիտական մի-
ջոցները փոխել են լուսանկարի նկատ-
մամբ դասական մօտեցումները։ Այսօր 
օգտագործելով ասեւաշճա-ի միջոցնե-
րը թեքսթը, լուսանկարը եւ ձայնը ն ե ր 
կայացւում են հաւասարապէս՝ առանց 

մէկը միւսին ստորադասելու։ Լ ո ւ սանը 
կարչի բուն խնդիրն է հասցնել գաղա-
փարը հանդիսատեսին, գտնել նրա 
գիտակցութիւնը բացելու բանալին։ 

-«Վիզուաւ պո եզիա» նախագ ծի բա -
նալին ո՞րն էր։ 

Այս լուսանկարչական նախագծի 
գաղափարը ծնուել է վաղուց՝ 1989 թ., 
երբ ես մտայ «Գարուն» գրական հան-
դէս որպէս պայմանագրային աշխա-
տակից։ Չկար կայուն աշխատավարձ, 
սոսկ հնարաւորութիւն շփուելու երի-
տասարդ բանաստեղծների եւ գբակա-
նագէտների հետ։ Դ ա Հայաստանում 
ազգային շարժման գագաթնակէտի 
տարին էր, որը բնականաբար իր ա ր 
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տացոլումը գտաւ նաեւ գրականութեան 
դաշտում։ Ի յայտ եկան նոր դէմքեր, ով-
քեր իրենց անունը չէին արատաւորել 
համայնավարական վարչակարգի հետ 
շփումներով։ 

Այդ տարիներին պահպանւում էր մի 
աւանդոյթ, որի համաձայն, երիտա-
սարդ բանաստեղծները ընկերական 
հաւաքներին առաջին անգամ կարդում 
էին իրենց բանաստեղծութիւնները։ Ինձ 
բախտ է վիճակուել մասնակցելու այդ 
միջոցառումներին, որոնց շնորհիւ ես, 
յայտնուելով հայալեզու միջավայրում 
(խօսում էի բացառապէս ռուսերէն), 
սկսեցի հայերէն սովորել։ Ե ս ծանօթա-
ցայ Արմէն Դաւթեանի, Տիգրան Պ ա ս 
կեւիչեանի, Վ ա հ ա գ ն Աթաբեկեանի, 
Վահրամ Մարտիրոսեանի, Խաչիկ 
Մանուկեանի եւ այլոց հետ։ Թէպէտ ես 
չէի կասկածում, որ հանճարեղ լուսանը-
կարիչ եմ, չէ՞ որ երիտասարդ տարի-
քում մենք բոլորս էլ հանճար ենք, 
սակայն տարիներ անց հասկացայ, որ 
հանգամանքների բերումով ես պատ-
րաստ չէի իրականացնել այդքան լուրջ 
նախագիծ։ Ցանկացած տարբերակ, որ 
այդ ժամանակ մտքիս գալիս էր, լու -
սանկարը կախուածութեան մէջ էր 
դնում բանաստեղծութիւնից։ Լ ո ւ ս ա ն ը 
կարը, կարծես, դառնում էր բանաստեղ-
ծութիւն ների համար նկարազարդում։ 
Դ ա ինձ չէր բաւարարում։ Ցանկանում 
էի լուսանկարը բանաստեղծութեան 
հետ հաւասար ներկայաց նել։ 

Անհրաժեշտ եղաւ 25 տարի, որ այդ 
գաղափարս իրագործուէր։ Միայն Ե. 
Պրոտսքու «Խոնարհուել ստուերի 
առաջ» էսսէն կարդալուց յետոյ էր, որ 
գտայ լուծման բանալին։ 

«Տարօրինակ բան է բանաստեղծին 
դէմքը։ Տեսականօրէն հեղինակի տես-

քը պէտք է նշանակութիւն չունենայ ըն-
թերցողի համար. ընթերցանութիւնը ի ն 
նասիրահարուածների զբաղմունքը չէ, 
ինչպէս եւ գրելը, այդուհանդերձ, այն 
պահին, երբ բանաստեղծի բաւական 
թիւով բանաստեղծութիւններ մեզ դուր 
են գալիս, մենք սկսում ենք հ ե տ ա ք ^ ը ^ 
ւել գրողի արտաքինով։ Դ ա , հաւանա-
բար, կապուած է այն ենթադրութեան 
հետ, որ արուեստի գործ սիրել նշանա-
կում է ճանաչել ճշմարտութիւնը կամ էլ 
նրա այն մասը, որն արտայայտում է 
արուեստը։ Բնութիւնից անինքնավս 
տահ՝ մենք ուզում ենք տեսնել նկարչին, 
ում մենք նոյնացնում ենք իր ստեղծա-
գործութեան հետ, որպէսզի յետագա-
յում իմանանք, թէ ինչպէս է ճշմարտու-
թիւնը մարմին առնում», - գրել է Ե. 
Պրոտսքին իր էսսէում։ 

Հենց այս խօսքերն են հանդիսանում 
«Վիզուալ պոեզիա» նախագծի բանա-
լին։ 

^եր առաջի՞ն նախագիծը։ 
Նախագծերով աշխատելը (1օո§ ճաշ 

բայշօէտ) բաւականին ուշ եմ սկսել՝ 1998 թ.։ 
Ս ի անգամ լուսանկարահանման 

առաջարկ ստացայ մի հիմնադրամից, 
որը ֆինանսաւորել էր Վարդենիսի 
նեարդահոգեբուժական տուն - ինտեր-
նատի վերանորոգման աշխատանքնե-
րը։ Նրանց անհրաժեշտ էին լուսանը-
կարներ տարեկան հաշուետուութիւնր 
պատրաստելու համար։ Ընկերս՝ Էդիկ 
Բաղդասարեանը, ով աշխատում էր 
այդ հիմնադրամում որպէս մամուլի 
խօսնակ, ինձ պատուիրեց այդ լուսանը-
կարները։ Ինտերնատում ես ապշեցի 
հիւանդների վիճակից։ Բուժհիմնար-
կում ոչ լոյս կար, ոչ ջուր։ Անտանելի 
գարշահոտ էր։ Սոռանալով, թէ ինչի 
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համար եմ եկել, սկսեցի նկարել հ ի 
ւանդներին եւ միջավայրը, որում ապ-
րում էին նրանք։ Յետոյ լոյս տեսաւ մի 
թերթային յօդուած, դրան յաջորդեց 
միւսը։ Յօդուածներին կից կային նաեւ 
լուսանկարներ։ Կառավարութեան ար-
տահերթ նիստում քննարկուեց հոգե-
բուժարաններում իրավիճակի հարցը։ 
Եւ սառոյցը տեղից շարժուեց։ Հի ւանդ 
ների վիճակը սկսեց լաւանալ։ Ե ս չդա-
դարեցի նկարել Վարդենիսում։ Ն կ ա -
րեցի մինչեւ 2007 թ.՝ մինչեւ տնօրէնի 
փոխուելը, բայց դա արդէն այլ պատ-
մութիւն է։ 

Որեւէ թեմայի վրայ երկար տարի-
ներ աշխատելը շատ դժուար է եւ սովո-
րաբար գումար էլ չի բերում։ ճ ի շ դ 

հակառակը։ Հարկ է լինում մի կերպ աշ-
խատել, որպէսզի յետագայում հնարա-
ւոր լինի իրականութիւն դարձնել այս 
կամ այն գաղափարը։ 

Նախագծերի գաղափարները հենց 
կեանքն է տալիս։ 

Ինչ^լէս առաջ եկաւ «Մահացու 
խաղալիքներ» նախագիծը։ 

Երբ նկարում էի Երեւանի Կոյրերի 
դպրոցում, բացայայտեցի, որ որոշ երե-
խաներ իրենց աչքերը կորցրել են պայ-
թուցիկ զինամթերքի պատճառով, 
որոնք ցրուած են մեծ քանակութեամբ 
Արցախեան պատերազմից յետոյ։ Պա-
տերազմն աւարտուեց, բայց երեխանե-
րը տարիներ անց շարունակում էին 
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զոհուել եւ խեղուել այդ սարսափելի զի-
նամթերքից։ Ես սկսեցի նկարել այն 
երեխաներին, ովքեր թէպէտ հաշման-
դամ էին դարձել պատերազմից յետոյ, 
սակայն պատերազմի պատճառով։ 

Արցախ եւ Հայաստանի սահմանա-
մերձ գիւղեր մեկնելու համար անհրա-
ժեշտ էին միջոց ներ, եւ ես մի նախագիծ 
գրեցի եւ ուղարկեցի Շուետ՝ ատտ61ե1&ճփ 
հիմնադրամ։ Ի զարմանս ինձ՝ նախա-
գիծս յաղթեց մրցոյթում, եւ ես նիւթա-
կան աջակցութիւն ստացայ հիմնադը 
րամից։ 2002 թ. սկսած, մի քանի ա մ ս ը 
ւայ ընթացքում շրջեցի ամբողջ Արցա-
խի եւ Հայաստանի սահմանամերձ գխ^ 
ղերում։ Նկարեցի մօտ 50 երեխայ։ Եւ, 
ցաւօք, տեսայ շատ մանկական գերեզ-

մաններ, որոնք ինձ ցոյց տուեցին 
անմխիթար ծնողները։ Նրանց երեխա-
ները զոհուել էին ռազմամթերքի պայ-
թուցիչների եւ արկերի պայթիւնից, 
որոնք երեխաները գտել էին պատե-
րազմից յետոյ։ 

Սի քանի տարի անց՝ 2004 թ., մի հե-
ռուստաընկերութիւն ֆիլմ նկարահա-
նեց այդ լուսանկարչական նախագծի 
մասին։ Ֆիլմը ցուցադրուեց Արցախում 
եւ Երեւանում։ Ցաւօք, այդ տարիներին 
այդ հեռուստաընկերութիւնը չէր հե-
ռարձակւում ամբողջ Հայաստանի տա-
րածքում, եւ ֆիլմը չկարողացան դիտել 
սահմանամերձ գիւղերում։ 

Հետաքրքիրն այն է, որ գրեթէ միշտ 
գտնւում են մարդիկ եւ կազմակերպո^ 
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թիւններ, որոնք պատրաստ են աջակ-
ցել մեծ կարեւորութիւն ունեցող ծրագրե-
րին։ Ե Ո Ւ Ն Ի Ս Է Ֆ - ը ֆիլմի մի քանի 
հարիւր օրինակ տի. վի. տխ-ներ պատ-
րաստեց եւ ուղարկեց Հայաստանի 
սահմանամերձ գիւղեր։ Երեխաները 
տեսան վտանգը, որ պարունակում են 
«Մահաբեր խաղալիքները»։ Այդպիսով 
իմ լուսանկարչական նախագիծը հա-
սաւ իր հասցէատիրոջը։ 

Կարող եմ ասել, որ 2007 թ. յետոյ, 
երբ ֆիլմը լայնօրէն ցուցադրուեց Հա-
յաստանում, որեւէ դէպք չի եղել, որ երե-
խաները վնասուեն ռազմամթերքից։ Ոչ 
մի դէպք։ 

Միակ բացառութիւնը Գիւմրին էր, 
որտեղ ռուսական հրաձգարանում եր-
կու երեխայ զոհուեց։ Նրանք գտել էին 
նռնականետի լիցք։ Ամենայն հաւանա-
կանութեամբ նրանք քարով խփել էին 
պայթուցիչին։ Նշեմ, որ Գիւմրին միակ 
քաղաքն էր, որտեղ հեռուստաալիքնե-
րը հրաժարուեցին ֆիլմը ցուցադրել՝ 
յղում կատարելով այն փաստի վրայ, 
որ Արցախը հեռու է, իսկ Գիւմրիում 
պատերազմական գործողութիւններ 
չեն եղել՝ անտեսելով ռուսական հ ր ա ձ ^ 
գարանի վտանգը։ 

Ա յս նախագծի շնորհիւ երեխաների 
փրկուած կեանքերը ինձ համար ամե-
նաբարձր պարգեւն են լուսանկարչու-
թեան մէջ։ 

Արցախեան պատևրավմի հետե-
անքների խրովի մեկնաբանաթխն է 
«Մահից յե տոյ ծնաածները» նախա գի -
ծը։ 

Ինչպէս գիտէք, Արցախեան պատե-
րազմի տարիներին զոհուածների թիւը 
երկու՝ հայկական և ատրպէյճանական 
կողմերից կազմել է շուրջ 30,000 մարդ։ 

Տասնեակ հազարաւոր երեխաներ որբ 
են մնացել։ Հասկանալի պատճառով ես 
չէի կարող այս նախագիծն իրակա-
նացնել եւ Հայաստանում եւ Ատրպէյ-
ճանում։ Նո յնիսկ Հայաստանում նա-
խագծի իրականացման ժամանակ ես 
չկարողացայ ներգրաւել այն հսկայա-
կան թիւով երեխաներին, ովքեր կ ո ր ց ը 
րել էին իրենց հայրերին։ 

Տարիներ առաջ, երբ ես ծանօթացայ 
մի երեխայի հետ, ով ծնուել էր իր հօր 
մահից յետոյ, նախագիծն ինձ համար 
յստակ ուրուագծեր ստացաւ։ Ե ս որոշե-
ցի սահմանափակուելմիայն նկարելով 
այն երեխաների, ովքեր ծնուել էին 
իրենց հօր մահուանից յետոյ։ Որպէսզի 
առաւել արտայայտիչ լինէր ասելիքս, 
ես ստիպուած էի սպասել մինչեւ այդ 
երեխաները դեռահաս դառնան։ Այդ 
տարիքում նմանութիւնը հայրերի հետ 
աւելի ցայտուն է դառնում։ 

Իմ նախագծի հերոսների մասին 
տեղեկութիւն ստանալու համար ես 
ստիպուած էի հարց ու փորձ անել Ղ ա ՜ 
րաբաղեան պատերազմի վեթերաննե-
րի հասարակական կազմակերպութիւն 
ների անդամներին։ Տեղեկութիւնների 
մի մասը ստացայ՝ այցելելով այն վայ-
րեր, որտեղ 20 տարի առաջ ընթացել 
էին մարտական գործողութիւնները։ 

Նկարահանումների ժամանակ օգ-
տագործել եմ «երկակի պատկերի» 
կամ «լուսանկարը լուսանկարի մէջ» 
մեթոտը, որը թոյլ տուեց ընգծել դեռա-
հասների նմանութիւնը իրենց հայրերի 
հետ, ում նկարները նրանք բռնել էին։ 

«Մահից յետոյ ծնուածները» նա-
խագիծը ներկայացուել է 2013 թ. Ա մ ի 
են քաղաքում (Ֆրանսիա) «Լուսանը-
կարչական աշուն» փառատօնին։ 
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-ԽԱ մէկ արցախեան թեմա՝ Շուշի. 
48 ժամ, որն իրա կա նաց Վ»Լ է Հա մազ -
գային հայ կրթական եւ մշակութային 
միութեան հետ հա մա տեղ։ 

Շուշին որպէս բնակավայր ինձ 
միշտ գրաւել է։ 

Առաջին անգամ եղել եմ այնտեղ 
1986 թ., առաւել յ ա ճ ա խ սկսեցի այցե-
լել 1992 թ. սկսած։ Եւ ամէն անգամ մի 
նոր բան էի բացայայտում ինձ համար, 
կարծես քաղաքը մաս-մաս բացւում էր 
իմ առաջ։ 

Ա յս տարի գարնանը՝ հերթական 
այցիս ժամանակ, ճանապարհին զրու-
ցում էինք Ս պ ա ր տ ա կ Ղարաբաղցեա-
նի հետ, եւ ծնուեց Շուշիին նուիրուած 
նախագիծ իրականացնելու գաղափա-
րը։ Ն ա խ ա գ ծ ի նպատակն էր միանգա-
մից բացել քաղաքը այնքան, ինչքան 
հնարաւոր էր, յաղթահարել տարիներ 
շարունակ խորացած տարածութիւնը 
հայ մարդու եւ հայրենի քաղաքի միջեւ, 
ի վերջոյ, ընկերանալ նրա հետ։ 

Համազգային հայ կրթական եւ մշա-
կութային միութիւնը աջակցեց իմ տա-
րիներ փայփայած երազանքին։ Ն ա -
խագծին մասնակցեցին լուսանկարիչ-
ներ Հայաստանից, Արցախից եւ Վ ր ա ս 
տանից։ Նրանք ունէին 48 ժամ Շուշին 
նկարելու համար։ 

Հազարաւոր յաջողուած քատրերից 
մեծ դժուարութեամբ ընտրեցինք այն 
աշխատանքները, որոնք ընդգրկուած 
են Շուշի. 48 ժամ շքեղ պատկերագրքի 
մէջ։ 

Եւ եթէ խօսելու լինեմ վերջերս ստա-
ցած մրցանակների կամ պարգեւների 
մասին, պիտի առանձնացնեմ Շուշիին 
նուիրուած այս եռալեզու ալպոմը որ-
պէս դրանցից ամենաարժէքաւորը։ 

Առհասարակ, ինձ համար ամենաե-
րանելի մրցանակը աշխատանքիս ար-
դիւնքը տեսնելն է։ 
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™ Կմաար 
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ 

՚ ք յ ք է ճ 

ՖՐԱՆՍԱՀԱՅ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ 

1922-1972 

Ֆրանսահայ գրականութիւն. 
1922-1972. Նոյնէն այլր 

Հեղինակ՝ Գրիգոր Պրլտեան 

Գիրքր լոյս տեսած է Երեւա-
նի մէջ, 2017-ին, «Սարգիս Խա– 
չենց - Փրինթինֆօ - Անտարես» 
հրատարակչատու նէ ն: 

Գիրքր առաջին անգամ հա-
մապարփակ ձեւով կր ներկա-
յացնէ «ֆրանսահայ գրականու-
թիւն» կոչուած բացառիկ երեւոյ-
թին աւելի քան կէսդարեայ ուղին։ 
Գիրքին քննութեան առարկան 
են ո չ միայն այդ շրջանի գլխա-
ւոր հեղինակներուն գործերր, այլ 
նաեւ գրական մամուլր եւ այն-
տեղ արծարծուած հարցերր, 
շրջանին ֆրանսահայ կեանքր՝ 
«Մենքի» տղոց կագմաւորումէն, 
գժտութիւններէն մինչեւ Որբունխ 
ին, Սարաֆեանին ու Զ ա ր դ ա ր 
եանին վերջին օրերր։ 

Տեսաբանական լուրջ հենքով 
հանդերձ՝ գիրքր երբեմն նոյնիսկ 
«գրականագիտական վէպի» մր 
տպաւորութիւնր կր ձգէ։ Աշխա-
տութիւնր մասամբ թարգմանո^ 
թիւնն է հեղինակի ֆրանսերէն 
լեզուով գործին «Շազս&ոէտ տոտ մտ 
եէէտաէա՜տ օւատատոոտ տո ք^օոօտ, մս 
ա ա տ ձ 1'տսծտ, 1922-1972», 

տմւէաոտ, Րօոտ 2001։ 

Զ Ա Պ Է Լ Ե Ս Ա Յ Ե Ա Ն 
Սպասման Սրահին ՍԷջ 

Գք Իօ՞ւ՛ ՚̂ օլւոէ̂ է՝ ւ՛ 
• 

Կայաններ 
Հեղինակ՝ Վահէ Օշական 

Աշխատասիրութեամբ՝ 
Գրիգոր Պրլտեանի 

Կայաններ խորագրին տակ 
^տ Րօտէւօտ շարքի սոյն հատորր 
կր ներկայացնէ բանաստեղծ 
Վահէ Օշականի (1922-2000) 
քերթուածներու հատրնտիրր։ 
Գրագէտի հատորներէն ր ն տ ր ր 
ւած են զանազան էջեր, 0աղաք 
ժողովածուն սակայն տրուած է 
ամբողջութեամբ ։ 

Գիրքր կր բացուի Վ . Օշակա-
նի «Գրական հռչակագիր»ով։ 
Ա յս անհատական հանգանակր 
իր պատմական րնդհանուր ներ-
կայացումէն անդին՝ ենթակայա-
կան կէտեր կր նշէ, որոնք լոյս կր 
սփռեն բանաստեղծի ամբողջ 
արտադրութեան վրայ։ «Յաւե^ 
ւած» բաժնին մէջ զետեղուած են 
այն երկու ինքնադատութեան 
փորձերր, ուր հեղինակր կր քննէ 
իր իսկ գործերր։ 

Գիրքր լոյս տեսած է Երեւա-
նի մէջ, 2017-ին, «Սարգիս Խ ա -
չենց - Փրինթինֆօ» հրատարակ-
չատունէն։ 

Սպասման սրահին մէջ 
Հեղինակ՝ Զապէլ Եսայեան 

Խմբագիր՝ 
Սեւան Տէյիրմենճեան 

2017-ին Պոլսոյ «Արաս» 
հրատակաչատունէն լոյս տեսաւ 
Ի. դարու արեւմտահայ արձակի 
կարեւոր դէմքերէն՝ Զապէլ Եսայ-
եանի Սպասման սրահին մէջ վէ-
պր։ Ասիկա գրագիտուհին 
առաջին վէպն է, կր ներկայացնէ 
փարիզեան կեանքէն առնուած 
դրուագ մր, ուր երիտասարդ, սա-
կայն աղքատ մայր մր՝ էվան, իր 
վտիտ ստինքներէն բնութեան 
զլացած կաթր կր փորձէ ապահո-
վել մայրանոցի միջանցքներուն 
մէջ՝ վկան դառնալով հիւանդա-
նոցի պաշտօնեաներուն անխիղճ 
վերաբերմունքին։ Վէպր թերթօնի 
ձեւով առաջին անգամ տ պ ա գ ր ր 
ւած է «Ծաղիկ»ի մէջ, Սեպտեմ-
բեր 1903-էն սկսեալ։ Սպասման 
սրահին մէջի այս հրատարակու-
թեան յառաջաբանր գրած է Գրի-
գոր Պրլտեանր, իսկ գիրքին 
կողքր պատրաստած է Արէտ Կ ր 
ճՐՐ ։ 
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Օտարութեան փորձընկալումը 
Մշակոյթ եւ թարգճանութիւն 
վիպապաշտ Գերճանիոյ ճէջ 
Հեղինակ՝ Անտուան Բեռման 

Թարգմանեցին՝ Ր ա ֆ ֆ ի 
Աճէմեան եւ Մարկ Ն շ ա ն ե ա ն 

«Իմացութիւն» գրադարանի 
այս հատորը կը ներկայացնէ 
ֆրանսացի թարգմանիչ, թարգ֊ 
մանութեան տեսաբան Անտուան 
Բեռմանի Օտարութեան փորձըն– 
կալումը. Մշակոյթ եւ թարգ մա -
նութխն վի պա պաշտ Գեր մանիոյ 
մէջ ուսումնասիրութիւնը՝ արեւմը– 
տահայերէն թարգմանութեամբ։ 
Հատորին «Յաւելուածը»ը կ ՛ամ-
փոփէ Ֆրիդրիխ Շլեգելին Կոտո-
րակներ եւ Իդէաներ շարքէն 
հատուածներ եւ «Զրոյց բանաս-
տեղծութեան մասին» գրութիւնը։ 
Վերջաւորութեան ընթերցողը կը 
գտնէ Մարկ Ն շ ա ն ե ա ն ի յօդուա-
ծը՝ թարգմանութեան սկզբունքի 
մասին։ 

Երկերի լիակատար ժողովածու 
15 հատորով֊ 11-րդ հատոր 

Հեղինակ՝ Գուրգէն Մահարի 

Լ ո յ ս տեսաւ Գուրգէն Ս ւ ա 
հարիի Եր կերի լի ա կա տար ժո -
ղովածու 15 հատորով-ին 11-րդ 
հատորը, Երեւանի մէջ, 2017-ին, 
«Անտարես» հրատարակչատու-
նէն, 824 էջ։ Ա շխատասիրո^ 
թեամբ՝ Գրիգոր Աճեմեանի։ 
Խմբագիրներն են Վ ա ր դ ա ն 
Մատթէոսեան եւ Արքմենիկ Ն ի ՜ 
կողոսեան։ 

Սո յն հատորին մէջ առաջին 
անգամն ըլլալով ընթերցողին կը 
ներկայացուին Գ . Ս ա հ ա ր ի ի 
գրական-մշակութային եւ հրա-
պարակախօսական յօդուածնե-
րը, որոնք սկիզբ կ ՛առնեն 
որբանոցային տարիներէն եւ 
կամաւոր ու պարտադիր ընդմի-
ջումներով կ ՚երկարին աւելի քան 
կէս դար։ 

* 

Ճ11Շ§ՕՈ& 

Հեղինակ՝ Ա ր ա Արծրունի 

2017-ի աւարտին Ս ե ծ ի Տանն 
Կիլիկիոյ կաթողիկոսարանի 
տպարանէն լոյս ընծայուեցաւ 
«Գէորգ Սելիտինեցի» գրական 
մրցանակի 92-րդ հատորը՝ թա-
տերագիր, արձակագիր եւ հրա-
պարագիր Ա ր ա Արծրունիի 
ՃԱտջօոՅ-ն, խմբագրութեամբ՝ 
ժ ի ր ա յ ր Դանիէլեանի։ 

Հեղինակը իր երկը բնորո-
շած է երեւակայածին վէպ, որուն 
մէջ ընթերցողը կը հանդիպի «սո-
վորական ոճերէն տարբեր եղող» 
իր մօտեցումներուն ու մ տ ա հ ո 
գութիւններուն։ 

Ա ր ա Արծրունիին գրական 
այս վերջին ստեղծագործութեան 
մէջ, հակառակ երեւակայածին 
վէպ բնութագրումին, կարելի է 
հանդիպիլ ընդհանուր մարդկու-
թիւնը (ո չ անպայման հայկակա-
նը) յուզող հոգեվիճակներու, 
անարդարութեան դէմ ընդվզում-
ներու, հասարակ մարդուն դէմ 
ցցելով իսկական արժէքներով 
թրծուած մարդը՝ գերմարդու տի-
պարով յատկանշուող, սակայն 
խուսափելով գերմարդը ֆ ե թ ի 
շացնելու փորձութենէն։ 
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Վաւերագրող լուսանկարիչ Գերման Աւագեան իր 
սկզբնական կրթութիւնը ստացած է Գերմանիոյ եւ Պ ե 
լոռուսիոյ մէջ։ 1980-1985 Հայաստանի մէջ յաճախած 
է Բազմարուեստեան հիմնարկ, Րօ՞^տ նո§տտտւ՝ա§ բա-
ժանմունք։ 1996-ին եւ 1999-ին Երեւանի մէջ հետեւած 
է ^&§ոսա եւ ^&§ոսա Րհօէօ յօա՝ոօ1ւտա աշխատանոց-
ներու, որոնք կը կրեն Նիւ Եորքի «Օբտո Տօշւտէ^ ԽտէԻ 
էսէտ»-ի հովանաւորութիւնը։ 

Իբրեւ ազատ լուսանկարիչ սկսած է գործել 1988 
թուականին՝ համագործակցելով հայկական եւ օտար 
տարբեր կազմակերպութիւններու հետ, ինչպէս՝ «Հա-
յաստան» համահայկական հիմնադրամ, Ե Ո Ւ Ն Ի Ս Է Ֆ , 
«Սի. Էն. Էն.», Եու. Էն. Տի. Փի., Համաշխարհային դրա-
մատուն, «1̂ տմւօ&1 ւատտւօո ̂ տ^տ» (Նիւ Եորք), Տտաոօհ 
8օ11 քօսոմտէւօո (Թուրքիա), ՕՏՇն (Վրաստան) եւայլն։ 

• 2002-էն մինչեւ 2017 դասախօսութիւններ 
տուած է Հայաստանի մէջ եւ անկէ դուրս, ինչպէս նաեւ 
վարած է լուսանկարչական տարբեր աշխատանոցներ։ 
Ստորեւ՝ քանի մը հատը։ 

• 2011-ին հիւր դասախօս էր 0օ11աա՝ե 1ոտէւէսէտ օք 
Րհօէօ§աբհ^, 0օ11աա՝ե 1ոտէւէսէտ օք Րհօէօցաբհ^-ի մէջ, 
ՄիացեալՆահանգներ։ 

• 2008-ին լուսանկարիչներու աշխատանոցի 
առաջնորդ եղած է Թիֆլիսի մէջ։ 

• 2006-ին հիւր դասախօս էր ^՚օւ՝1ճ Րւտտտ Րհօէօ 
Րհօէօյօա՝ոօ1ւտա դասընթացքին հետեւողներուն՝ Շ&ԱՇ&-
տստ ^տճա ւոտէւէսէտ-ի մէջ։ Նո յն տարին Տաւուշ մարզի 
Բերդ շրջանին մէջ մանուկներու յատուկ աշխատանոց 
գլխաւորած է։ 

• Ե Ո Ւ Ն Ի Ս Է Ֆ - ի կողմէ հովանաւորուած "Լտէհ&1 
ծրագիրով շուրջ 30 ճամբորդական լուսանկարնե-

րու ցուցահանդէսներ ունեցած է, ինչպէս նաեւ հանդի-
պումներ՝ սահմանամերձ շրջաններու մանուկներուն հետ։ 

Տիրացած է բազմաթիւ մրցանակներու. 
• 2008 Շ օսոէ^ Շօօւճատէւօո Շօաաւտտւօո օո 

ա^/ճ10Տ , 7սետւ՝օս1օտ1տ տոժ 1տտստտ ւո էհտ &Ճ.. 
0օոօաե1տ ատոէւօո ՚Դհտ ճ^օշտէտ օք էհտ ա՜^ճւՕՏ 1տտստ" 

• 2005 Երեւանի մամլոյ ակումբ - տարեկան 
մրցանակ 

• 2005 ^տճա Օ^տռւէ^ 1ոտէւէսէտ. Յատուկ մրցա-
նակ՝ ընկերային լուսանկարչութեան 

• 2002 0&տտտ1ե1տճ Րօսոճտէւօո, Շուէտ 
• 2002 Ոքէ^ Շա՚^տ քօսոճտէւօո Օօշսատոէա՝^ 

Րհօէօ§աբհ^, Սան Ֆրանսիսքօ 

• 2001 \Տ՝տստ Տէսճւօ / ՕՏ1 Տօատ քօսոճՅէւօո 
• 2000 Օաոէ ւո տսբբօւ՚է օք էհտ բայտշէ, 

«Լւ§հէ տէ էհտ նոճ օք էհտ 7սոոտ1» 
• 1995 ՍաՇնք՝, ճյատոա. Տարուան լաւագոյն լու-

սանկարիչը 
• 1987 ՍՏՏ& Սուօո-^ւճտ Րհօէօջաբհ^. Պրոնզ մե-

տալ, Մոսկուա 

Տուած է բազմաթիւ ցուցահանդէսներ 
• 1986 - Միութենական ցուցահանդէս, Մոսկուա 
• 1990 - Անհատական ցուցահանդէս, Երեւան 
• 1992 - «Ղարաբաղ 92», Երեւանի պատմութեան 

թանգարան 
• 1994 - «Ծանօթ դէմքերու քաղաքը», անհատա-

կան, Երեւան 

• 1995 - «Վաղուայ տունը», Ե Ո Ւ Ն Ի Ս Է Ֆ , Երեւան 
• 1996 - Հայկական արուեստի ցուցադրութիւն, 

Գերմանիա 
• 1997 - «ՏՕՏ-ի կանչ բանականութեան թագւա 

ւորութենէն անդին», անհատական, Երեւան, 1999-ին՝ 
Գանատա 

• 1999 - Ե Ո Ւ Ն Ե Ս Ք Օ , «Մի՛ անտեսէք երէցները», 
Երեւան 

• 1999 - «Չյայտարարուած պատերազմի ուղինե-
րով». Ղարաբաղի տագնապը 

• 2000 - «Լոյսը փապուղիի աւարտին», Ե Ո Ւ Ն Ի -
ՍԷՖ , ՄԱԿ-ի գլխաւոր գրասենեակ, Երեւան 

• 2000 - Համաշխարհային դրամատուն Ընկերա-
յին ներդրումներու հիմնադրամ 

• 2002 - Լտէհ&1 տճհւեւէւօո տէ 1ոէտատէւօո&1 ̂ ոէւ՜ 
Լօոճ ւաոտտ Շօոքտւտոօտ (Գանատայի արտաքին գործոց 
նախարարութեան հովանաւորութեամբ), Երեւան 

10- 2005 - 1՝հտ 01օե&1 ք՚սոճ էօ Ո§հէ Ճ.10Տ, 1սետաս 
տւտ տոճ – օրացոյց 

• 2006 - «Մերհաբարեւ», Երեւան- Պոլիս 
• 2010 - աոոտգաոտ, Թիֆլիս 
• 2010 - «Թիֆլիսի դէմքեր», Պոլիս 
• 2012 - «Մահէն ետք ծնածները», Շուշիի արուես-

տի փառատօն 
• 2012 - «Մահէն ետք ծնածները», Ֆրանսա 
• 2014 - «20 տարի ետք. Ծանօթ դէմքերու քա-

ղաք», Երեւան 
• 2017 - Լտէհ&1 ցուցահանդէս, Երեւան (Հո-

վանաւորութեամբ՝ Շտոէտւ Տսատուէա՚աո Օտաւաո§ 
օոճ նճբտւ՚էւտտ-ի) 



ա Հրատարակութիւն 
Համազգայինի 

| | Կեդրոնական վարչութեան 


