
Գ ր ա կ ա ն ո ւ թ ի ւ ն - Ա ր ո ւ ե ս տ - Ի մ ա ց ա կ ա ն Ա շ խ ա ր հ 



ՎԱՐԻՉ ԽՄԲԱԳԻՐ 
Յակոբ Պալեան 

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ 
Նազօ Գէորգեան 

ՍՐԲԱԳՐՈՂ 
Նորա Բարսեղեան 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Սարգիս 
Կիրակոսեան 
Մովսէս 
Հերկելեան 
Շուշիկ 
Տասնապետեան 
Յ ա կ ո բ 
Տ է ր Ղուկասեան 
Զ ա ք ա ր 
Քէշիշեան 
Անուշ 
Թրուանց 
Արքմենիկ 
Նիկողոսեան 
Հ ր ա ն դ 
Մարգարեան 
Աւետիս 
Հ ա ճ ե ա ն 
Յարութիւն 
Պէրպէրեան 

Է Զ Ա Դ Ր Ո Ի Մ ՝ 
Անի Փէհլիվանեան-Սարգիսեան 

Հ ա ս ց է ՝ 
Պ ո ւ ր ճ Հ ա մ ո ւ տ 
Շ ա ղ զ ո յ ե ա ն կ ե դ ր ո ն 
բ . յ ա ր կ 

6 ատԱ։ 

Հ ե ռ . 0 0 9 6 1 1 2 4 1 0 7 2 

Տ պ ա գ ր ո ւ թ ի ւ ն ՝ 
Հ ա մ ա զ գ ա յ ի ն ի 
« Վ ա հ է Ս է թ ե ա ն » 
տ պ ա ր ա ն ի 

Ց ր ո ւ ո ւ մ ի կ ե դ ր ո ն ՝ 
Հ ա մ ա զ գ ա յ ի ն ի 
Գ ր ա տ ա ր ա ծ , 
Շ ա ղ զ ո յ ե ա ն կ ե դ ր ո ն , 
Պ ո ւ ր ճ Հ ա մ ո ւ տ 
Հ ե ռ . ( 0 1 ) 2 4 1 2 6 3 / 4 
Ֆ ա ք ս ՝ ( 0 1 ) 2 6 0 3 2 9 
Փ ո ս տ ա ր կ ղ ՝ 8 0 1 0 9 6 Պ . Հ ա մ ո ւ տ 

^ ^ ^ ^ Հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւ թ ի ւ ն ՝ 
• • • • • • • I Հ ա մ ա զ գ ա յ ի ն ի 

I 1 Կ ե դ ր ո ն ա կ ա ն Վ ա ր չ ո ւ թ ե ա ն 

(Լիբանան) 

(Լիբանան) 

(Լիբանան) 

(Լիբանան) 

(Լիբանան) 

(Հայաստան) 

(Հայաստան) 

(Մ. Նահանգներ) 

(Մ. Նահանգներ) 

(Գանատա) 

ԲԱԳԻՆ 
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ, ՆՈՅԵՄԲԵՐ, ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2013 

ԾԲ. ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 4 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ 
• ԽՄԲԱԳԻՐԻ ՍԻԻՆԱԿԸ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԷԱԿԱՆ է ԼԵՁՈՒԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ 
ԵՒ ԱՆՈՐ ՈՐԱԿՈՎ ԻՒՐԱՑՄԱՆ 1 

• ՄԱՀ 
ՄԱՀ ՍՕՍ ԱՐՏԱՇԷՍ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ 3 
ՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐ՝ ՍՕՍ ՍԱՐԳՍԵԱՆԷՆ 4 
ՍՕՍ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԿԸ ՎԿԱՅԵՆ ՍՓԻՒՌՔԻ ԲԵՄԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՆԵՐ 5 

• ԱՐՁԱԿ 
ՃԱՄԱ՜Լ - Լալա Մինասեան 9 
ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՄԵՐԼԱՆԸ - Սուսաննա Յարութիւնեան 19 

• ԲԱՆԱՍՏծՂԾՈԻԹԻԻՆ 
ՏԱԳՆԱՊ ԵՒ ԽՌՈՎՔ - ԱԿՆԹԱՐԹ ՄԸ ՄԻԱՅՆ -
ԱՓՍՈՍԱՆՔ - Խաչիկ Տ է տ է ե ա ն 23 

• ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՀՐԱՆՏ ՆԱՁԱՐԵԱՆՑ ԵՒ «ԻՍԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ» -
Վարդան Մատթէոսեան 26 

• ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ 
ԱԼԻՍ ՄՈՒՆՐՕ -
2013-ի Գրականութեան Նոպէլեան մրցանակի դափնեկիր - Բ. 36 
ՓՐԻՒ (Բ&Ս^) - Ալիս Մունրօ 39 

• ՕԻՍՕԻՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 
ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԻ ՀԱՅ ՍԻՐԱՀԱՐՔ ՀՍԿԵԼՈՒ ԵՆ -
ՏԻԳՐԱՆ ՉՈՒՀԱՃԵԱՆԻ 
« Լ Է Պ Լ Է Պ Ի Ճ Ի ՀՕՐ ՀՕՐ ԱՂԱ» ՕՓԵՐԱՆ - Ժիրայր Բ ա բ ա զ ե ա ն 4 5 

• Ա Ր Խ Ի Ի 
ԳԱԲՐԻԷԼ ԼԱՁԵԱՆԻԵՒ ԱՐՇԱԿ ՋԱՄԱԼԵԱՆԻ 
ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ՝ ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆԻՆ - Միհրան Մինասեան 6 5 

• ԱՐՕԻծՍՏ 
ԳԻԾՈՎ ԵՒ ԳՈՅՆՈՎ ԽՕՍՈՂ ԼԷՈՆԻ ՓԻԼԱՐԹ - Բ. 77 

ՎՐԻՊՈՒՄ 
Ընթերցողին ուշադրութեան կ՛ուզենք յանձնել, թէ «ԲԱԳԻՆ»ի 
2003-ի երկրորդ թիւէն սկսեալ այբենական թուագրումը սխալ 

կը տպուի. 2003-ին անիկա պէտք է ըլլար ԽԲ., ըստ այնմ 
շարունակուելով հասնէր 2013 թուական, որ պէտք է ըլլայ ԾԲ.։ 

Այս թիւով մենք կ՛ ուղղենք այդ սխալը եւ յետ այսու կը 
շարունակենք ճիշդ այբենական թուագրումով։ 

Կ ո ղ ք ի ն կ ա ր ՝ Լ է ո ն ի Փ ի լ ա ր թ 

«Արմատներ եւ ժ ա ռ ա ն գ ո ւ թ ի ւ ն - Լ ի բ ա ն ա ն » 
&ՕՕէՏ ՏՈԺ աոէծ§Շ օք Լշետոօո (2008) 100x80 ^ 



ԽՄԲԱԳԻՐԻ ՍԻԻՆԱԿԸ 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԷԱԿԱՆ է 
ԼԵԶՈՒԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ^ | 

ԵՒ ԱՆՈՐ ՈՐԱԿՈՎ ԻԻՐԱՑ0ԱՆ ք ± 

Գրակա նութեան, լեզուի, ինքնութեան եւ, մեր պարագային, ազգային քաղաքակա նու֊ 
թեան առնչութիւններր համապարփակ ձեւով չեն քննուիր եայրենի պետութեան, եոն 
գործող քաղաքական ուժերու, սփիւռքի կազմակերպութիւններու կողմէ եւ շռնդալից 
խորհրդաժողովներու րնթացքին, անոնք գումարուին Հայաստանի, թէ աշխարհի մեծ ոս-
տաններուն մէջ։ 

Կիւլպենկեան եիմնարկութեան երկու պատասխանատուներ՝ հոգաբարձու Մարթին 
Եսայեան եւ հայկական բաժնի տնօրէնի պաշտօնին նոր հրաւիրուած Ռազմիկ Փանոս– 
եան կ՚ահազանգեն ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆի կորուստին մասին եւ պատրաստակամու-
թիւն կր յայտնեն կացութիւնդ դարմանելու։ Հաճելի է իմանալ, որ կան հարցով տագնա -
պողներ, որոնք թերեւս դարման կրնան բերել։ 

Կորուստդ միայն հաղորդակցական լեզուին չի վերաբերիր, բացի այն պարագայէն, 
երբ այլեւս լեզուն չենք համարեր ազգի ինքնութեան պատուանդանդ, որ ծնունդ տուած է 
գրականութեան, եւ լեզուի կորուստի իբրեւ հետեւանք փուլ կու գայ այդ պատուանդանդ։ 
Սոսկ հաղորդակցական լեզուն, խեղճացած բառապաշարով, աղքատացնող փոխառու– 
թիւններով շնչող շարահիւսութեամբ, ստեղծագործական գործիք չ՚դլլար։ 

Լեզուի պաշտպանութիւնդ եթէ միաժամանակ չդնթանայ անով ստեղծուող գրակա -
նութեան հետ, ուր ան կ՚արտայայտուի ծիածանային հարուստ երանգներով, վստահ 
կրնանք դլլալ, առանց ճապկումներու անձնատուր դլլալու, որ կդ յանգինք մեր «ոսկեղի 
նիկ»ին սպասարկուներէն Շաւարշ Միսաքեանի տարազին, կ՚ունենանք «եաց-պա-
նիր»ի հայերէն մդ։ Թէ ան ալ որքա՞ն կդ տեւէ® 

Ընդհանրապէս հայերէնի, այսօր արեւմտահայերէնի պաշտպանութիւնդ համապար-
փակ կերպով հեռանկարային պէտք է դլլայ։ Այդպէս չէ։ Հայերէնդ, իր զոյգ աշխարհա -
բարներով, պէտք է ազատագրել վայրագ ներխուժումներէ, օտար բառերէ եւ օտարաբա -
նութիւններէ, հասկնալի եւ արդիական դլլալու ոչինչ նշանակող եւ հակազգային նահան -
ջականութենէ, օրինակ՝ լատինատառ հայերէնով հաղորդակցելու խայտառակ անձնա -
տուութենէ։ 

Գրականութիւնդ ոչ միայն բովանդակութեան, այլ նաեւ լեզուի ազնուացման հունով 
պէտք է դնթանայ։ Հայ գրողդ ամբոխային ակնկալութիւններու կեր պէտք չէ հայթայթէ, ^ 
այլ բառագանձդ, շարահիւսութիւնդ եւ քերականութիւնդ պահէ հարազատութեամբ ։ ® 

Տեղատուութեան սադայէլի շրջանակէն դուրս պէտք է գալ։ Օտար ուժեր տիրած են օ 
մեր երկրին, անոնց տիրապետութիւնդ դնդունած ենք նաեւ մեր լեզուին մէջ՝ աշխարհի 
բոլոր լեզուներուն առջեւ լայն բանալով դռներդ։ ® 



Կիւլպենկեան հիմ նարկութեան պատասխա նատու ներուն ազնիւ տագ նապը պէտք է 
տարածել լեզուին եւ գրականութեան վրայ։ 

Քաղաքակրթական-արհեստագիտական նուաճումներուն հետ ծնունդ առած են նոր 
բառեր՝ զանոնք անուանելու համար։ Փոխանակ զանոնք գործածելու ինչպէս որ են, ըստ 
մեր ապրած երկիրներուն եւ մշակութային ազդեցութիւններուն, ունենալով պետութիւն, 
կաճառ (ակադեմիա), միջազգային տարողութեամբ մտաւորականութիւն, ԲԱՌԱԿԵՐ-
ՏՈՒՄի այժմէական աշխատանքին պէտք է ձեռնարկել, այդ բառերը հայացնելով պէտք 
է մտցնել մեր հաղորդակցական եւ գրական լեզուին մէջ, մերժելով պարտուողականու -թիւ նը ։ 

Այս ձեւով ազգային մշակոյթ եւ քաղաքականութիւն անսեթեւեթ կերպով կը միաձուլ– 
ուին։ 

Արեւմտահայերէնի պաշտպանութիւնը եւ վերականգնումը Շաւարշ Սիսաքեանի սուր 
երգիծանքէն, «հաց–պանիր»էն աւելիին պէտք է ձգտի։ Այդ աւելին կը վերաբերի որակին, 
որ այսօր կը բացակայի մեր տուներէն, յաճախ դպրոցներէն, թերթերէն, ձայնասփիւռնե -
րէն, հեռատեսիլէն։ Կարծէք կառոյցներ կը պահենք քաղքենիական ինքնագոհութեան 
համար, փակագիծի մէջ դնելով անոնց ստեղծման իսկական նպատակը։ 

Այս բոլորը ըսելը աւելի դիւրին է, քան ընելը։ Սակայն, վերականգնումի մեր ճիգերուն 
եթէ ընկերացնենք հայերէն գիրքի եւ գրականութեան տարածումը, ընելով այնպէս, որ 
անոնք հասնին իւրաքանչիւրին իր յարկին տակ կամ համակարգիչի պաստառին վրայ, 
յոյսը կը վերածնի եւ կը տարածուի։ 

Այսօր ինչպէ՞ս հայ գրականութիւնը, որպէս լեզու եւ որակ պիտի հասնի իւրաքանչիւ -
րին, երբ կը տեսնենք քանի մը հարիւրի սահմանին մէջ շնչահեղձ եղող տպաքանակը, 
չվաճառուող եւ «գաղտնի» մնացող գիրքերը... Անփառունակ պատկերը նոյնինքն լեզուի 
վերականգնման համար յոռետեսութիւն կը ներշնչէ։ 

Կիւլպենկեան հիմնարկութիւնը առանձին չէ, կան առաւել կամ նուազ մեծ կազմակեր -
պութիւններ, որոնք եթէ անմիջականի մտմտուքը յաղթահարեն, իրենց փառքը չփնտռեն 
քարի, մարմարի, աթոռ-աթոռակի մէջ (խօսքը չի վերաբերիր դպրոց փակողներուն), 
կրնանք կրկնել Աւետիս Ահարոնեանի խօսքը, որ՝ «դեռ կայ հրաշքը», որ հեքիաթի խնձո -
րին պէս երկինքէն պիտի չիյնայ։ 

Հայ գրականութիւնը պէտք է վերստին մտնէ մեր տուները։ Անոնք հայու տուն չեն ըլ-
լար, եթէ հոն չլսուի Մուշեղ Իշխան բանաստեղծին խօսքը, մանաւանդ մոռցողներուն 
կողմէ. 

«Հայ լեզուն տունն է հայուն աշխարհի չորս ծագերուն, 
ուր կը մտնէ ամէն հայ իբրեւ տանտէր հարազատ»։ 
Կիսամիջոցներով եւ պարտուողական պատշաճեցումներով ոչ ինքնութիւն կը նուաճ -

ուի, ոչ ալ կը պահուի, այլ պարզապէս կը ձգձգուի վերջնական շիջումը։ Պատմութեան 
ներկայ հանգրուանին պիտի գիտնա՞նք վտանգի գիտակցութեան իմաստութեամբ 
առաջնորդուիլ։ Հարցում է։ Պատասխա՞նը® 

| Ազնիւ «մշակութային քաղաքականութիւն»ը աթոռակ եւ «տուրիզմ» չէ։ Զանգուածը 
պիտի բերե՞նք գիտակցութեան այս բարձրութեան, որ աղմկարարութիւն չէ, այլ վաղ 
ուան հեռանկարով իսկական ղեկավարում։ 

3. ՊԱԼԵԱՆ, 28 Հոկտեմբեր 2013 
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ՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐ՝ 
ՍՕՍ ՍԱՐԳՍԵԱՆԷՆ 

Ողբացեալ Սօս Սարգսեան ոչ միայն մեծ արուեստագէտ էր, 
այլ նաեւ իր ժողովուրդին պատմութեան եւ ապրումներուն ունկնդիր վկան։ 

•Սփիւռքն ու մենք, որքան էլ մեզ անջատ են պահել, մեր էութիւնդ մնացել է նոյ-
նդ։ Այնտեղ էլ հոգիներ կան, որ ապաւինում են հրաշքին։ Պայքարելո՞ւց ենք յոգ -
նել, հայ լինելո՞ւց, միամի՞տ ենք, յուսահատուեցի՞նք, թէ ծուլացանք։ 

•Ազգային ծրագիր չկայ, եւ կազմուած չի եղել հնում ազգային մատեանդ։ Հին 
ու նոր մեր իշխաններդ քաղաքական պատգամներ չեն թողել։ Սեր իշխաններդ 
մի՞թէ բան չունէին մեզ փոխանցելու ու մի՞թէ չեն հաւատացել ապագային։ 

•Ինչի՞ց է, որ մեր սուրդ դառնում է «Թուր Կեծակի», երբ բարձրացնում ենք 
իրար վրայ (օտարից, թշնամուց միշտ էլ մի ճար կդ գտնուի, հայ «ֆիդայուց» 
պրծում չկայ։ Մարդկանց թուքդ չորանում է, երբ ասում են՝ «ֆիդայի եմ, մեքենա-
յից իջի». Սարսափ® Խորոտ էինք ծաղիկ հանեցինք)։ 

•Բարդ ու հակասական Սփիւռքդ մեր® 
Հայրենանուէր սուրբ խենթեր, բայց եւ հալւում են հատիկ-հատիկ՝ խառն 

ամուսնութիւններ, օտար դպրոցներ, քաղաքակրթութիւն, որ քոնից բարձր է, 
հմայքներով լիքդ կենցաղ, հանդարտուած քաղաքական կեանք։ Չձուլուելու հա-
մար գերճիգեր են պէտք։ 

•Պատմում են, Աֆրիկայում, հաւանաբար՝ Եթովպիայում կամ գուցէ Սենեգա-
լում, ով գիտէ, խառն ամուսնութիւններից այնքան սեւամորթ հայեր կան, որ հա-
ւատացած են, թէ հայերդ սեւամորթ են։ Պատմում են, օր մդ այդ երկիրն է դնկնում 
եւրոպահայ մդ, տեղացիք կդ հաւաքուեն ասոր գլխուն ու շատ կդ զարմանան, 
հետն էլ կ՚ուրախանան՝ փառք քեզի, Աստուած, կ ՚դսեն, չէինք հաւատայ, վերջա-
պէս սպիտակամորթ հայ տեսանք® 

«Ռաբիս® Ռաբիսութիւն® Քաղհան անող չկայ, մոլախոտդ կերել է ամէն բան։ 
Ռաբիսութիւնդ աղտոտել է հայոց ազգային երաժշտութիւնդ, ժանգով պատել ար -
ուեստդ, գրականութիւնդ, կենցաղդ, հայոց լեզուն։ Երկար տեւող հիւանդութեան 
պէս մի բան է, որին սովորել ենք, հանդուրժում ենք, դարձրել ենք մերդ։ Ռաբիսու -

| թիւնդ վարքագիծ, պահուածք, մտածելակերպ է։ Ամէն տեղ բուսած շօշափուկնե -
^ րով կառչել է հայոց ամբողջականութեանդ, քաշում է ցած, ցած, ցած® Մինչեւ 

ո ւր® 
® «Վարագոյրից այս կողմ» հատորին մէջ, «Չորուկ ճիւղեր»էն, 
8 «Հայաստան» հրատարակչութիւն, Երեւան, 1991 



ՍՕՍ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՍԱՍԻՆ ԿԸ ՎԿԱ5ԵՆ 
ՍՓԻՒՌՔԻ ԲԵՄԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՆԵՐ 

ՎԱՉԷ ԱՏՐՈՒՆԻԻ ԽՕՍՔԸ 

Երեք էին. Խորէն Աբրահամեանը, 
Մհեր Մկրտչեանը եւ Սօս Սարգսեանը։ 
Երեք դասընկերներ։ Երեք բեմընկեր 
ներ։ 

Առաջինը մայրաքաղաքի մարդն էր, 
քաղաքաբնակի մտածողութեամբ, իր 
կատարողական ձեւով եւ նիւթերով, իր 
բեմական արուեստի ամբողջ արտա 
յայտչամիջոցներով, ան դարձաւ խոր -
հըրդահայ բեմարուեստի երեւելիներէն 
մին։ 

Մհերը ուրիշ էր։ Ոտքէն գլուխը գիւմ -
րեցի։ Իր մեծութիւնը իր հաղորդակա -
նութեան ու անմիջականութեան մէջ էր։ 
Բնատուր շնորհքով օժտուած էր եւ 
տաղանդաւոր։ Ան էր եւ մնաց հայ բեմի 
ու շարժապատկերի անկրկնելի գոհա -
րը ։ 

Երրորդը Սօսն էր® Իր ողջ էութեամբ 
ա յ ն ք ա ն հարազատ, անկեղծ, պարզ, 
քչախօս, համեստ։ Վերջապէս, բառին 
ամէնէն յարգելի ու ամէնասիրելի 
իմաստով՝ գիւղացի։ Այդպէս էին 
Հրանտ Մաթեւոսեանը եւ Մուշեղ Գ ա լ ֊ 

շոյեանը, նաեւ Մինասը® Ասոնց մեծու-
թիւնը գիւղէն կ ՚երթայ ուղղակի աշ-
խարհի ամէնէն լուսաւոր ոստանները 
եւ բոլոր ժամանակներու համար կը 
դառնայ համամարդկային արժէք։ 
Այդպէս էր նաեւ Լոռեցի Սօսը։ 

Ուրեմն երրորդը Սօսն էր, իր ողջ 
ստեղծագործական էութեամբ գունեղ, 
համաժողովրդային, հաղորդական, 
խորաթափանց եւ յաճախ սրտամօտ, 
երբեմն ալ՝ մտամօտ։ 

Կան բաներ, զորս ես չեմ հասկնար։ 
Խելօքները աւելին գիտեն, թէ ինչո՞ւ 
այդպէս կիրքով նետուեցաւ շարժա-
պատկերին գիրկը եւ ամբողջովին 
տրուեցաւ այդ հոգեմաշ արուեստին։ 
Այդ ալ՝ խորհրդային տարիներուն, երբ 
այդ արուեստը «Խաթաբալա» էր 
պարզապէս։ Մեթրերով այրող արժէ-
քաւոր ժապաւէններ կային կամ մոռա - ^ 
ցութեան եւ աքսորավայրերու մէջ հ ա ն ® 
գող ազնիւ հոգիներ։ 

Որքան հիանալի էր «Եռանկիւնի» ^ 
ռ 

ժապաւէնին մէջ, նաեւ «Մենք ենք, մեր « 
օ 



սարերդ», եւ որքան տխուր էր հետա-
գային նկարաեանուած ժապաւէննե-
րու մեծ մասին մէջ անդնդեատ 
կրկնուող կերպարայնութիւնդ։ ճշգրիտ 
գնահատական թող տան ֆիլմարուես -
տի գիտակներդ, ես բեմի մարդ եմ եւ 
գիտեմ, թէ ի՞նչ կդ նշանակէ, երբ բեմի 
տաղանդաւոր ճարտար, վիրթուոզ դե -
րասանդ շաբաթներով անգործ կդ 
քաշքշուի նկարահանման հարթակնե-
րէն դէպի նկարաեանուող բնութիւնդ եւ 
ձայնագրութիւներէն դէպի անհեթեթ 
քննարկումներդ։ Ինչպիսի բեմական 
կատարումներ կորսնցուցինք։ Ես 
բախտդ ունեցայ զինք յաճախ դիտելու 
բեմի վրայ եւ գիտեմ, թէ ի՜նչ եզօր 
քուրմ էր ան։ Սակայ ն® 

Քաղաքականութիւնդ իմ ասպարէզս 
չէ, բայց գիտեմ, որ իրական արուեստդ 
կդ վերջանայ հոն, ուր ծափահարու-
թիւնն ու դիւանագիտութիւնդ կդ սկսին։ 
Ի՞նչ կապ կար տաղանդաւոր դերա-
սան ու ազնիւ մարդուն եւ քաղաքակա-
նութեան միջեւ։ Նախագահական թեկ -
նածուներ շատ կրնան դլլալ, բայց քիչ 
են բեմի արժանաւորներդ։ 

Դերասանի վարպետութիւնդ տարիք 
չի ճանչնար։ Գինիի պէս է, որքան ե ի ն 
նայ, այնքան համով կդ դառնայ, կ ՚ ա ր -
ժեւորուի։ Աստուած երկար կեանք 
պարգեւեց Սօսին։ Ափսոս, որ վերջին 
տարիներուն պաշտօնէ պաշտօն 
քաշքշեցին զինք. թատերախումբի ղե -
կավարում, չկայացած բեմադրութիւն, 
թատերական կաճառի տնօրէնութիւն, 

| անվերջանալի շրջապտոյտներու եւ 
Հ հանդիպումներու կարուսէլ®, իսկ 
^ բե՞մդ, դերակատարո՞ւմդ։ Բեմի մ ա ր 
® տունակ եւ մարզունակ նժոյգդ, խորքի 
օ 

եարազատութեամբ գիւղացի Սօսդ 
հայրենակերտումի կոչերու լծկան եզ 
դարձուցին։ 

Բեմի տաղանդաւոր մարդդ գէթ բե -
մին վրայ պիտի մեռնէր® 

Վերջին անգամ եանդիպեցանք 
2004- ին, Հալէպի մէջ։ Շուրջի աղմու -
կին մէջ շշուկով կդ զրուցէինք։ «Ինչո՞վ 
զբաղած է ք ^ հարցումին պատասա-
խանեց. «Ցուշագրութիւններ կդ ստո -
րագրեմ ու հանդիպողի հետ կդ նկար -
ուիմ»։ Խմած չէր, յոգնած էր։ Սա-
կայն® 

Դուք չէք տեսած Սօս Սարգսեանդ 
բեմին վրայ։ Հզօր Աճէմեանի եսկողու -
թեամբ, Փափազեանի, Աւետեանի, 
Ներսիսեանի եւ Սկրտչեանի խաղդն 
կերութեամբ այդ ի՜նչ մոլեգնող ու երա-
վար տօնախմբութիւն էր։ Հզօր եայ ա լ ֊ 
ֆաներու եետ® Մնաց միայնակ օմե -
կա։ 

Հիմա, միւսներուն պէս, ձգեց հեռա-
ցաւ։ Լսեցի, որ զինք հանգչեցուցած են 
պանթէոնին մէջ, իսկ մարդդ իր մեծու -
թեամբ ողջ է միլիոններու յիշողութեան 
մէջ, եոն՝ ուր մեռնիլ չկայ։ 

Բեմդ անմահներու զբօսարանն է։ 
Այս քանի մդ տողերէն անդին, զորս 

ջերմագին յիշողութիւններով կդ նուի 
րեմ Սօսի բեմական արուեստին, փոք-
րիկ ներողութիւն մդն ալ «ԲԱԳԻՆ»ի 
դնթերցողներուն, որ անդնդունելի հա-
մարուելիք անկեղծութեամբ գրեցի մեծ 
Սօս Սարգսեանի մասին՝ «ի յիշատակ 
անմոռացութեան»։ Պարզապէս մեծու -
թիւններու մասին պէտք չէ գրել թախի -
ծով։ Սակայն® 

Վաչէ Ատրունի 
11 Նոյեմբեր 2013, Լիբանան 



ՅԱԿՈԲ ՏԷՐ ՂՈԻԿԱՍԵԱՆԻ ԽՕՍՔԸ 

ՍՕՍ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԿԱՄ «ՆԱՀԱՊԵՏԸ ՀԱՅՈՑ» 

Թող ներուի առանց խորացման ճիգի 
խօսիլ մեծ արուեստագէտին մասին։ 
Հիմա, որ Սօս Սարգսեան արդէն 
արուեստի մեր պատմութեան երախ-
տաւորն է՝ որպէս անմեռ յիշատակ, 
կ՛ուզեմ անդրադառնալ իր «Նահա-
պետ» եւ «Ձորի Միրօ» ժապաւէններու 
տիպարներուն։ Սփիւռքահայուն հա -
մար անոնք յատուկ իմաստ ունեցան եւ 
ունին։ Արդարեւ, եօթանասունական 
ներուն, շուրջ վեց տասնամեակի լռո^ 
թենէ ետք, այդ օրերուն ազգային իրա -
ւունքներու պաշտպանութեան համար 
մղուած «զինեալ պայքար» կոչուածը, 
մեծ թափով ինքզինք կը պարտադրէր 
հայ եւ միջազգային հանրային կար-
ծիքին։ Այս զոյգ ժապաւէնները սփիւռ -
քահայութեան համար «ֆետայիի կեն -
դանի պատկերներ» կը բերէին։ 

Արդարեւ, մինչեւ այդ ժապաւէններու 
տարածումը ֆետայիները կը տեսնը 
ուէին պարզ երկու եզրերով (ժւաշոտաո), 
սեւ-ճերմակ նկարներ էին։ Այս 
ժապաւէնները եկան շունչ տալու այդ 
նկարներուն եւ «կենդանացնելու» ժո 
ղովրդային յիշողութեան մէջ ապրած 
հերոսական առասպելները։ Այս մօտե -
ցումով, «Նահապետ» եւ «Ձորի Միրօ» 
առասպելի եւ ժողովուրդի երեւակայու -
թեան մէջ տեւող հերոսներ էին։ 

«Նահապետ»ը ձեւով մը կը 
մարմնաւորէ հայկական լեռնաշխար 
հը, ինք՝ կենդանի ժայռ մը, հայր մը՝ տէր 
իր ընտանիքին։ Իր մէջ կը տեսնենք 

ազգի տիրութեան գաղափարը։ «Նա-
հ ա պ ե տ է ընտանիքը ջարդուած է, 
բայց կրկին կը վերակառուցէ իր ընտա -
նիքը, տան լոյսը վառ պէտք է մնայ, 
որպէսզի ազգը ապրի եւ տեւէ։ Բնական 
է, որ «Նահապետ» սերունդի հայր ըլ-
լալու կամքը կ ՚արտայայտէ։ Եւ «Միրօ» 
երիտասարութեան եւ յեղափոխութեան 
պայքարը կը խորհրդանշէ։ Իսկ եթէ 
Սօս Սարգսեան նկարահանած ըլլար 
«Կարօտ»ը, երեք ժապաւէններով 
ստեղծուած կ՛ըլլար երրեակ պատումի 
պատկեր մը՝ ներկայացնելով յեղափո -
խական երիտասարդը, նահապետ հայ-
րը, ծերունի հայրը, որ կ՛ապրի կարօտը 
իր հայրենիքին եւ հայրենի տան։ Այս 
պատկերով պատումը հայ ազգի, 
մասնաւորաբար սփիւռքահայու կեան-
քին ամփոփ դրուագումն է, Հայաս-
տանի Հանրապետութեան վերան -
կախացումը նախորդող ժամանակա 
շրջանին։ Այսօր կարելի է հարց տալ, 
թէ «Նահապետ» եւ «Միրօ» տարբեր 
իմաստ եւ հոգեբանական արտայայ-
տութիւն մը կ՛ունենայի՞ն, տարբեր 
ըսելիք մը կ՛ունենայի՞ն Արցախեան 
ազատագրական շարժման եւ անոր 
տիպարներուն մասին։ 

Կ՛արժէ նշել, որ «Նահապետ» եւ 
«Ձորի Միրօ» ժապաւէններու նկարա - ^ 
հանումը կրցած են իրականաց նել խոր - ® 
հըրդային գրաքննութեան եւ սահ - ^ 
մանափակուած ազատութեան շրջա- օ 
նին՝ ստեղծելով «հայ պատմական հե - տ 



րոս»ի տիպարները։ 
Կ՛ուզենք նաեւ դիտել տալ, որ իր 

ժապաւէններուն մէջ Սօս Սարգսեանի 
խաղաոճը շատ «թատերական» է, եւ 
հանդիսատեսը կը զգայ բեմադրիչին 
«թատրոնի մարդ» ըլլալը։ Այս կը տես -
նենք, երբ «լուռ պահեր» կը նկարա-
հանուին, եւ «ներքին աշխարհը կը խօ-
սի»՝ դէմքի յատկանշական եւ տպա-
ւորիչ արտայայտութիւններով, նայ-
ուածքով։ 

Արդէն «Նահապետ»ի սկիզբը մեզի 
«կը զեկուցուի», շուրջ տասը վայրկ -
եան, առանց խօսքի, այլ բեմական խա-
ղով եւ պարզ պատկերով։ Կը հասկը -
նանք «Նահապետ»ով ներկայացուող 
խնդիրը, ջարդ, գաղթ, հողին հետ սերտ 
կապ եւ «վերականգնում», երբ տունը 
կը կառուցուի։ 

Սօս Սարգսեանի արուեստին մէջ 
զգալի կերպով ներկայ է շարժանկարի 
խորհրդային դպրոցի ազդեցութիւնը, 
ինչ որ զարմանալի չէ։ Կը խորհիմ, որ 

եթէ արտասահմանի մէջ ստեղծա-
գործէր այդ ազդեցութիւնը նուա՞զ կամ 
տարբե՞ր կ՛ըլլար, այսինքն հայկական 
գիծը աւելի կը շեշտուէ՞ր։ Բայց անվա-
րան պէտք է ըսել, որ Սօս Սարգսեանի 
ստեղծագործութեան մէջ հայկականը 
մնայուն եւ կենդանի գիծ է միշտ, 
հայկականը սրբութեան պէս է։ Այս 
ապրումին պատճառով է, որ իր ստեղ-
ծած երկու տիպարները, հակառակ 
անոր որ անոնք մաս կը կազմեն մեր 
«հայրենասիրական աշխարհին», 
կենդանի, հարազատ եւ ապրող 
տիպարներ են մինչեւ այսօր։ 

Չեմ համարձակիր ըսել, որ տարբեր 
պայմաններու մէջ Սօս Սարգսեան այլ 
մեծ իրագործումներ կրնար ընել։ Բայց 
ան հայ թատրոնին եւ շարժանկարային 
արուեստին կը ձգէ նկատառելի 
ժառանգութիւն մը։ 

Յակոբ Տէր Ղուկասեան 
15 Նոյեմբեր 2013 

Սօս Սարգսեան հարուստ վաստակ ունի 
Յիշեցման համար քանի մը թատերախաղեր եւ ժապաւէններ 

Թատերական. 1955՝ Նամուս, 1962՝ Վարդանանք, 1964՝ Ռոմէօ եւ ժիւլիէտ, 
1966՝ Սալէմի վհուկները, 1966՝ Պէպօ, 1968՝ Դոն Քիշոտ, 1969՝ Օթելլօ, 1975՝ Ծանր 
է Հիպոկրատի գլխարկը, 1977՝ Կենդանի դիակ, 1981՝ Հացաւան, 1982՝ Ջոն ար -
քայ։ «Համազգային» թատրոնին մէջ բեմադրած է. 1992՝ Սանիտայի թաղապետը, 
1993՝ Լիր արքայ, 1994՝ Սի գաւաթ բարութիւն, 2006՝ Ծննդեան տօները Սինեոր 
Կուպիէլլոյի տանը, 2007՝ Խեղճ Պետրոս, 2009՝ Չեխովեան կատակներ։ 

2 Շարժանկարներ. 1959՝ Նուագախմբի տղաները, 1967՝ Եռանկիւնի, 1969՝ Գա -
րուն ա, ձիւն ա արել, 1969՝ Մենք ենք, մեր սարերը, 1970՝ Հեղնար աղբիւր, 1971՝ 

3 Խաթաբալա, 1973՝ Քաոս, 1973՝ ժայռը, 1975՝ Իմ սիրտը լեռներում է, 1977՝ Նա-
8 հապետ, 1978՝ Յուսոյ Աստղ (Մխիթար սպարապետ), 1979՝ Ձորի Սիրօ։ 
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բ ե ր է ն ի ս խ ա լ 
հնչումի իբրեւ հե-
տ ե ւ ա ն ք ճ ա մ ա լ 
ա ն ձ ն ա ն ո ւ ն ը 
կ ր ն ա յ վ ե ր ա ծ ո ւ ի լ 
ուղտի։ 

2 . Ե ա ւ ր ո ւ մ - ձ ա գ ս 
(թրք.) ։ 

- Ահա, ծերուկը կու գայ, - խնդաց զի նուոր ներէն մէկր, - ո՛ւղտ,1 վազէ՛ 
օգնէ։ 

Կը ծաղրէին կնոջ արաբերէնը։ Երբ առաջին անգամ իրենց անուն-
ները հարցուց, Հասանը, Ֆիրասն ու Ահմատը, թէեւ քիչ մը օտարոտի, 
բայց դիւրին հնչեց, իսկ ճամալին անունը այնպէս ըսաւ, որ տղաքը 
խնդացին, փորձեցին ուղղել, չեղաւ, ծեր կինը, առանց արաբերէն լեզ-
ուին հարուստ նրբութիւններէն գաղափար ունենալու՝ այդ երիտասարդ 
զինուորը ուղտ անուանեց,,, 

ճամալ չէր ուզեր, որ խնդային ծերուկին վրայ։ Ինչպէս կրնայ, այդ-
պէս թող ըսէ։ ճերմակ մազերով, փափուկ վարմունքով ու պատկառելի 
արտաքինով կին մըն էր։ Հայ էր, ու արաբերէնը՝ տկար։ 

- Ուրկէ եկած էք, հաւրո^մ,1- հարցուց։ 
Աւելի հետաքրքրութիւն ցոյց տուաւ, երբ ճամալ Տէր Զօր ըսաւ։ Կի -

նը առաւել ուշադրութեամբ նայեցաւ անապատի մարդու թուխ դէմքին 
վրայ փայլող սեւ աչքերուն ու հարցուց, 

- Ո՞ր ընտանիքէն ես։ 
Չէ՛, չէր ճանչնար, միայն, կարծես ինքն իրեն համար, ըսաւ՝ «Եփրա -

տի ջուր խմած ես, եաւրում, մեր տղան ես»։ 
Հիմա, մաշած սալաքարերուն վրայէն զգոյշ քայլերով դէպի զինուոր -

ները կը յառաջանար։ Հրանօթի կրակոցի ձայնէն ցնցուեցաւ ու երե -
րաց։ ճամալ վազեց օգնելու՝ ձեռքէն առնելով օշարակի գաւաթներով 
սկուտեղը։ 

յլ & 
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Երիտասարդ զինուորներ իբրեւ պահակ կը կենային ճիտէյտիէի 
ոլոր մոլոր, նեղ ու սալարկուած նրբանցքներէն մէկուն բերանը։ Դիրքը 
յարաբերաբար յարմար էր այնքանով, որ կ՛երեւէին եկեղեցիներուն 
հրապարակը, դէպի Թիլէլ տանող մասը, դէմի բարձրայարկերու տա-
նիքներուն գէթ եզերքները ու հրապարակ մտնող միւս երկու նրբանցք-
ներուն մուտքերը։ Կը պատսպարուէին միջնադարեան երկաթէ դուռ ու -
նեցող փոքրիկ մուտքի մը բերանը՝ քարէ կամարին տակ։ Անցքին վրայ 
բացուող երկու դրացի տուներուն բնակիչները կը գոցէին իրենց բակե -
րը տանող երկաթէ դռները, բայց այս ընդհանուր կրկնադարպասը 
ստիպուած էին բաց ձգել։ 

Ամիսներ է արդէն, որ հոս են, կը ճանչնան բոլոր թաղեցիները։ Վեր -
ջին կռիւը շատ ծանր էր, երկու կողմէն ալ զոհեր եղան, տուներ վնաս -
ուեցան։ Բնակիչներու մէկ մասը փախած էր։ Սակաւաթիւ մնացողնե -
րէն էր «Խալէն» ։ Երբ թաղը ազատագրուեցաւ, գացողներէն մաս մը վե -
րադարձաւ։ Կիները կը հիւրասիրեն զինուորները օշարակով կամ 
պտուղով, բայց մանաւանդ՝ այս ծեր կինը։ Անոր ուշադրութիւնը սկիզբը 
կը շփոթեցնէր տղաքը, մայրական խնամք կը տանի անծանօթ զինուոր -
ներուն։ Ապա իմացան, որ առանձին կ՛ապրի։ Վարժուեցան անոր շուր -
ջօրեայ հիւրասիրութեան, բայց անոր տկար արաբերէնը կատակով կը 
դիմաւորեն։ 

ճամալ չի կատակեր կնոջ ներկայութեան. յարգալից ժպիտով մը կը 
դիտէ զայն ու անկէ կը հեռացնէ իր հայեացքը, երբ ան իրեն նայի։ 
Իրենց գիւղը ընդունուած չէր կիներուն դէմքին նայիլ, իսկ քրիստոնեայ 
կին ինք տեսած էր Տէր Զօրի մէջ։ Իրենց գիւղը քաղաքին մօտ էր, ու գի -
տէին, թէ տարուան մէջ օր մը հոծ բազմութեամբ հայեր կու գային հոն, 
իրենց նահատակներուն յուշարձանին այցի։ 

Իրենք, պատանի տղաք, մանրամասնութիւններով հետաքրքրուած 
չէին ու հայը այլ քրիստոնեաներէն չէին ալ զանազաներ. իրենց համար 
հետաքրքրական էր Հալէպէն ու այլ վայրերէ եկած քրիստոնեայ մար -
դոց տեսքը, վարուելակերպը, մանաւանդ՝ աղջիկներուն ազատութիւնը։ 
Նոր արթնցող պատանութեան խենթ արիւնի մղումով կը հետեւէին աղ-
ջիկներուն, բայց հեռուէ հեռու միայն։ Տէր Զօրի բնակիչները յատուկ 
յարգանք ունէին հայերուն հանդէպ։ Մեծերէն ազդուած՝ իրենք ալ կը 
յարգէին այդ մարդոց սուգը։ 

Այդ յիշողութիւնը լոյս մը բացաւ, ու ճամալ յանկարծ անդրադարձաւ 
կնոջ խօսքերուն՝ «Եփրատի ջուր խմած ես...»։ Ապրիլեան օր մըն էր, ու 
հայերը կրկին այցելած էին Տէր Զօր։ Իրենք, քանի մը դասընկեր, հե -
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3 . Ֆ ո ւ ր ա տ եւ 
Տըճլէ– Ե փ ր ա տ ի ու 
Տ ի գ ր ի ս ի ա ր ա բ ա -
կան ա ն ո ւ ա ն ո ւ մ -
ն ե ր ը ։ 

4.ևւալէ– ծ ա ն օ թ 
կ ա մ ա ն ծ ա ն օ թ կի-
ն ե ր ո ւ դիմելու ժո-
ղ ո վ ր դ ա կ ա ն ձեւ ՝ 
մ օ ր ա ք ո յ ր ։ 

5 . Ի ր հ ա պ ի - ա հ ա -
բեկիչ ։ 

տաքրքրութամբ կը դիտէին զանոնք։ Նկատեցին, որ եւրոպացի զրօսա -
շրջիկներու նմանող խումբ մը իջած էր Ֆուրատին եզերքը։ Անոնք 
գետին մէջ կը լուային իրենց ձեռքերը, ջուրը կը քսէին իրենց դէմքերուն, 
կուրծքերուն՝ տարօրինակ, ծիսական հանդիսաւորութեամբ ու յուզու– 
մով։ Յաջորդ օրը, երբ դասարանին մէջ խօսքը ըրին, պատմութեան ու-
սուցիչը ըսաւ, թէ Ֆուրատը Հայաստանէն կը բխի, նաեւ՝ Տըճլէև3։ Հայե -
րը Ֆուրատը իրենց սուրբ գետը կը նկատեն։ Ան նաեւ նահատակներու 
յիշատակին կապուած է, քանի որ հազարաւորներ, մանաւանդ կիներ 
ու աղջիկներ, թուրքերէն ազատելու համար նետուեցան գետը ու անոր 
ալիքներուն մէջ գտան իրենց գերեզմանը։ Այդ օրը դաս չըրին, ուսուցի -
չը հայերուն մասին բաւական տեղեկութիւններ տուաւ իրենց։ 

Ու հիմա Խալէն4 հայ է։ Ան մինակ է։ Ըսաւ, թէ զաւակները այլ երկիր -
ներու մէջ կ ՚ապրին, ու թոռնիկները տարիներով չի տեսներ։ «Հիմա ձեր 
տարիքի տղաք են, պզտիկ էին երբ գացին», ու աչքերը լեցուեցան։ Ալ 
ինչպէ՞ս կատակես անոր հետ։ 

փփփ 

ճիտէյտիէ թաղամասը, ուր իրենց խումբը տակաւին կը մնայ՝ ընդդի -
մադիրներէն պաշտպանելու, հին քաղաքն է, մասամբ քրիստոնեանե-
րով ու հայերով բնակուած. քանի" եկեղեցի՝ փոքր տարածութեան վրայ։ 

Հին քաղաքի նեղ ու սալարկուած անցքերուն մէջ, ուրկէ հազիւ երկու 
մարդ կ ՚անցնին քով քովի, բազմաթիւ նեղլիկ խանութներու ու բացօ-
թեայ սեղանիկներու վրայ նախապէս աշխոյժ առեւտուր կ՛ընթանար, 
կեանքը կ ՚եռար, մինչդեռ թաղամասին վրայ կարծես կը յամենար խա -
ղաղ միջնադարու շունչը։ 

Անծանօթ մարդը բնաւ չի կրնար կողմնորոշուիլ, թէ ուր պիտի հասնի։ 
Կ ՚երթաս ոլոր ֊մոլոր անելի մէջ ու անակնկալօրէն յայտնագործութիւն 
կ ՚ընես կամ կ ՚ելլես ծանօթ տեղ մը, ուր միշտ այլ ճամբայէ կը հասնէիր։ 

Հիմա ամայութիւն է, միայն զինուորները կը վազվզեն ու կը կրակեն, 
երբ յարձակում ըլլայ։ Այդպիսի պահերու միջնադարեան թաղամասի 
ժամանակակից բնակիչները սսկուած, դուռ ու փեղկեր ամուր գոցած՝ 
չեն երեւիր։ Զրահահանդերձ ասպետներու ձիերու պայտերը չէ, որ կը 
հնչեն սալայատակներուն վրայ. կռիւի ելքը որոշողը դէմ դէմի սուրերով 
կռուող այրերու բազուկի ուժը չէ. դաւադիր է ամէն բան, ու չես գիտեր 
ուրկէ կրնայ գալ քեզ երկինք տանող կտոր մը կապարը։ 

Երկինքէն ուղղաթիռը կրակ կը թափէ, «ծակերէն» կ ՚ելլեն պահուը -
տած իրհապիները5։ Ապա զինուորները կ ՚անցնին յարձակումի, տա -
նիքներ կը մագլցին, բակեր կը մտնեն, յաճախ մեծ դժուարութեամբ, 
քանի որ բնակիչները, սոսկահար, չեն հաւատար, թէ զինուորներն են ու 
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դուռ չեն բանար, մինչ ընդդիմադիր ղափասները6 տանիքներէն կը 
կրակեն։ 

05 
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փփփ 

Յարաբերական դադարի միջոց է, ու ծեր կինը դարձեալ եկեր է։ Օր -
ուան մէջ քանի մը անգամ ջուր, կերակուր կամ անուշեղէն կը հրամցնէ 
զինուորներուն. «Կերէք, ձագերս, ձեր մօր աչքը չտեսնէ ձեր վիճակը»։ 
Անոնց քովը, քարին կը նստի ու կը զրուցէ։ Ամէն անգամ, հեռանալէն 
առաջ կ՛ապսպրէ զգոյշ ըլլալ։ 

- Աստուած ձեզ պահէ, ձեր մայրերուն աչքը չլացնէ,- կը կրկնէ։ Յան-
կարծ ահռելի պայթիւն կը լսուի, կինը կը ցնցուի, խաչ կը հանէ ու իր լե -
զուով կը շարունակէ. 

- Այսչափ ճահիլ տղաք մահու բաժին կը դառնան, ինչո՞ւ այս զուլու -
մը, Աստուած։ 

ճահիլները անոր ըսածը չեն հասկնար, կը զգան։ 
Երբ օշարակը խմեցին, ճամալ կնոջ ձեռքէն առաւ սկուտեղը, օգնե -

լու. ան արդէն կը դողար։ Դրան շեմէն ետ դառնալ ուզեց, բայց կինը 
ձեռքով նշան ըրաւ, որ ներս մտնէ։ 

Մետաղէ ծանր դուռը հրելով՝ մտան արաբական ոճի հին, սալարկ-
ուած բակ մը։ Բազմաթիւ թաղարներու մէջ զանազան բոյսեր ու ծաղիկ -
ներ կային, իսկ անկիւնը յասմիկի մեծ տունկ մըն էր՝ ճերմակ ծաղիկնե -
րու բոյրով։ Անոր վերընթաց ճիւղերը մտեր, միահիւսուեր էին ամլացած 
թթենիին, դեղնող տերեւներու մէջէն աստղիկներ բացեր էին։ Բակին մէկ 
անկիւնը կար մետաղէ դռնակ մը, որ փոսի մը վրայ կը բացուէր։ Հոն, հո -
ղէ պարուրաձեւ աստիճաններէն եթէ իջնես, կը մտնես մէկը այն բազ-
մաթիւ զով ու հողաբոյր գետնուղիներէն, որոնք հանդիպելով ու խաչա-
ձեւուելով՝ հին քաղաքի թաղամասերը կը կապէին իրարու ու հազա-
րամեայ բերդին։ Հոս գրեթէ բոլոր բակերը ունին այդ ուղիներէն։ Անոնց 
իւրաքանչիւր դարձուածքին կան խորշեր, զորս թէ° հիները, թէ° նորերը 
իբրեւ սառնարան կը գործածեն։ 

Հակադիր կողմերէն քարէ բարձր ու կոշտ աստիճանները կը տանէ-
ին դէպի բակը եզերող վերնայարկի սենեակները ու տանիք։ Կարելի էր 
տանիքէ տանիք շրջիլ եւ ուզած բակդ իջնել։ Բայց այդ հին օրերու մար -
դոց «անզգոյշ» կենցաղն էր։ Ներկայիս ոմանք պատեր բարձրացուցեր, 
փշաթելեր քաշեր ու զիրենք մեկուսացուցեր են, քանի որ, ըստ հին 
իմաստութեան՝ դուռդ գոց պահէ°, դրացիդ գող մի° հաներ։ 

Բայց, մանաւանդ, այդ հնաոճ տուներու եւ գետնախորշերու մեծ մա -
սը ճաշարաններու ու պանդոկներու վերածուած են։ Խաղաղութեան 
օրերուն արեւելեան կենցաղի խորհրդաւորութեամբ հետաքրքրական 
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7 . Տ ի ո ւ ա ն - մ ա ս ՝ 
ա ր ա բ ա կ ա ն հին 
տուներու մէջ։ 

կամ հազարումէկ գիշերներու վայելքներու վառ երեւակայութեան 
տրուած եւրոպացի զբօսաշրջիկներ կը հիւրընկալուէին արեւելեան 
ոճով յարդարուած գետնախորշերուն մէջ, հաճոյքով կը ծծէին ճարկի– 
լէի (կլկլակ, « Բ . » ) անուշաբոյր ծուխը ու կը կարծէին արեւելքը ճան^ 
ցած ըլլալ։ Այս դէպքերէն ի վեր եւրոպացիները, իրենց ձեռքերն ու յիշո -
ղութիւնը լուալով՝ վայելքի այլ երկիրներ կ ՚որոնեն, մինչ քաղաքի ու այս 
թաղամասի պանդոկ - ճաշարաններու տէրերը, իրենց խօսքով՝ «ճանճ 
կը քշեն»։ Իրականութեան մէջ՝ ճանճ ալ չ ՚այցելեր ճաշարանները, այլ 
միայն նոյն Եւրոպայէն առաքուած՝ երկինքէն կարկուտի պէս տեղացող 
փամփուշտներ եւ հրետանիի գնդակներ, որոնց շնորհիւ ճաշարաննե -
րէն մաս մը այրեր ու փլեր է։ 

Վարի յարկը խոհանոցն էր ու հիւրասրահը, ուր կը մտնէիր 
տիուաՕէն1։ Բակի մակարդակէն կէս մեթրի չափ բարձրութեան, դէպի 
բակը բացուած սենեակի մը մեծութեան բեմահարթակ էր այդ, ուրկէ 
մուտք կրնայիր ունենալ միւս սենեակները։ 

Ո ր փաշան ապրած էր երբեմնի շքեղ այս տունը, որոնց ընդունած 
էր իբրեւ պատուական հիւր, ու տիուաԶը, Դամասկոսի երփներանգ ու 
ոսկեթել դիպակներով ծածկուած բազմոցներուն թիկնած, մարմանդ 
կրակին վրայ ժամերով եփած արաբական բուրաւէտ սուրճն ու թանձր 
օշարակը վայելելէ ետք՝ քննարկած երկրի կառավարման հարցեր, 
ապա Աարկիլէի անուշաբոյր ծուխերուն ընդմէջէն ունկնդրած արեւել-
եան խաղաղ ու քաղցր մեղեդիները նուագածուներուն։ Հիւրերու մեկ-
նումէն ետք, տանտէրը կը հանգստանար՝ դիտելով բակի կեդրոնի 
շատրուանի շուրջ պարող գեղուհիին օձագալար մարմինը, մինչ աւա -
զանի ջուրերուն մէջ ֆլլէ (ծաղիկ, «Բ.» ) , վարդեր ու յասմիկներ կը բու-
րէին, սիրոյ ու երազանքի գինովութեան մէջ կը սահէր արաբական 
քաղցր երեկոն։ 

Այժմ որմնախորշին մէջ մրափող փառայեղ կատուն միայն այդ վա-
յելքին շարունակողն էր։ Հիւրին գալուստը զգալով՝ ան թեթեւակի շար-
ժեց ականջները, հազիւ կիսաբաց աչքերու մէջէն ճշդեց եկուորին կա-
րեւորութեան (կամ վտանգաւորութեան) չափը, ապա լայն շարժումով 
մը մէկ ոտքը երկարեց ու շարունակեց իր մորփէական նիրհը։ 

Այս բակը բնաւ գաղափար չունէր, թէ դուրսը պատերազմ էր. մտերիմ 
խաղաղութիւն կար, հին տան հարազատ բոյրը, որ ընտանեկան 
հանգիստի ու սիրոյ կը տրամադրէր։ Բայց կինը միայնակ կ ՚ապրէր։ 

Ան խոհանոցէն ելաւ ու նշանով ճամալը հիւրասենեակ հրաւիրեց։ 
Հակառակ անոր որ տակաւին ամառ էր, բայց ամէնուր գորգեր էին 
փռուած։ Յատակի գորգը տեսնելով՝ ճամալ իր զինուորական կոշտ 
ճտքակօշիկներուն նայեցաւ ու տատամսած՝ կեցաւ։ Կինը անոր ձեռքէն 
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բռնեց, երեխայի պէս նստեցուց բազմոցին ու ինք ելաւ։ 
Արաբական ոճի մեծ սենեակ էր՝ որմնադարաններով, հրաշալի 

նախշազարդուած փայտէ պատերով ու առաստաղով։ Նոր բնակիչնե -
րը տախտակէ միջնորմով մը խոշոր սենեակը բաժնած էին ու զայն 
ծածկած մեծ պարսկական գորգով։ Յատակի ու բազմոցներու գորգե -
րը, կիսամութը եւ հաճելի զովութիւնը մոռց նել կու տային դուրսի տապը, 
թոհուբոհը ու կը հրաւիրէին անհոգ հանգիստի։ 

Դրան դէմի պատին, վեհանիստ լերան մը ձիւնածածկ երկու գագաթ -
ները կը փայլէին. աջին եկեղեցիի նկար էր։ Որմնադարաններու մէջ 
կային զարդեր ու, մանաւանդ, գիրքեր, որոնք անմիջապէս գրաւեցին 
ճամալին ուշադրութիւնը։ 

Կինը անուշեղէնի ու պտուղի պնակներով վերադարձաւ խոհանո -
ցէն, ծանր շարժումներով յաղթահարեց մէկ աստիճանի բարձրութիւնը 
ու տակաւին ոտքի սպասող ճամալին ըսաւ. 

- Նստիր, մի° քաշուիր, տղուս պէս ես, թոռնիկիս պէս,՜ ճշդեց,- մի° 
ք ա շ ո ւ ի լ ապա նկատելով գիրքերուն ուղղուած անոր հայեացքը, 
աւելցուց. 

- Ողորմած ամուսինիս գրադարանն է, կը դողար վրան, տղաս ալ կը 
կարդար, բայց հիմա ո՜ւր են... 

ճամալ շփոթած էր, բայց նաեւ հաճելի էր այս միջավայրը՝ անծանօթ 
իրերով, պատկերներով։ 

- Կեր, հաւրու ու իր լեզուով դարձեալ խօսեցաւ ինչ որ բաներ, 
որոնք, անկասկած, օրհնութիւն բառեր էին։ 

ճամալ շփոթը յաղթահարել կարող չէր։ Այս անծանօթ կինը հարա-
զատի պէս էր. կարծես իր մայրը կամ մեծ մայրն էին իր դիմաց ու իրենց 
սէրը ուտել ստիպելով կ ՚արտայայտէին։ Ու կոշտութեան վարժուած զի -
նուորը փափկեր էր որմնախորշի մէջ նիրհող կատուին պէս։ 

Ուշադրութիւնը գրաւեց միջնորմի գորգին կախուած հին ու դեղնած 
լուսանկար մը. Տէր Զօրի շրջանի արաբական տարազներով մարդու մը 
ու պատանիի մը միատեղ լուսանկարը։ 

- Խալէ°, ասիկա հա՞յրդ է,- հարցուց։ 
Կինը նստեցաւ գորգածածկ բազմոցին ու պատասխանեց. 
- Ոչ, տղաս, շէյխ Իպրահիմն է, Տէր Զօրի շէյխերէն. քովի տղան է 

հայրս. ինք փրկած է ջարդէն, մինչեւ տասներկու տարեկանը պահած, 
ապա բերած է Հալէպ ու մեր ազգին յանձնած։ Հոս նկարուեր են յիշա-

| տակի համար։ Հայրս զինք իր հայրը կը համարէր, ընտանեկան կապ 
ճ ունէինք։ 
^ ճամալին հետաքրքուած հայեացքին ի պատասխան, կինը քանի մը 
® բառով բացատրեց բաներ, զորս ուսուցիչէն լսած էր, սակայն մասնաւոր 
օ 
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կարեւորութիւն չէր տուած։ Հիմա, իր հասուն միտքին դիմաց, որոշակի 
մարդ մըն էր Խալէին հայրը՝ իր հող ու ընտանիքէն բռնութեամբ 
փրցուած, չար հովերէ քշուած ու ապա Հալէպ հաստատուած հայու 
տարօրինակ ճակատագիրով։ Շատ հարցումներ ունէր տալիք, բայց 
պէտք է երթար։ 

- Խալէ՛, հիմա երթամ, բայց ետքը ինծի աւելի մանրամասն պիտի 
պատմես, կ՛ուզեմ ամէն բան գիտնալ, պիտի գրեմ ձեր պատմութիւնը։ 

Կինը, առանց ուշադրութիւն ընելու անոր դիմադրութեան, գրպան -
ները խնձորներ դրաւ։ 

- Տղաս, տունէ տեղէ հեռու, սիրտդ ի՞նչ կերակուր կ՛ուզէ, ըսէ՝ շինեմ։ 
- Չէ՛, Խալէ՛, բան մը պէտք չէ, միայն քու առողջութիւնդ։ 
- Չ՛ըլլա՛ր, ըսի, արդէն պիտի ընեմ, ուզա՛ծդ թող ըլլայ։ 
ճամալ փորձեց յիշել մեծ մօր եփած կերակուրները ու ըսաւ. 
- Լա՛ւ, Խալէ՛, եթէ կ՛ուզես՝ մուճատտարա8 ըրէ։ 
- Տղա՛ս, շնորհքով բան մը ըսէ, մուճատտարաԱ ի՞նչ է որ։ 
- Չէ՛, խալէ՛, մեծ մօրս եփած մուճատտարաԱ կարօտցեր եմ... 
Շփոթած ու կարմրած ելաւ։ Ինչո՞ւ պատերազմ էր. ինչո՞ւ այս անծա -

նօթ կինը այսպէս, լալու չափ հոգատար էր իրեն հանդէպ, Շէյխ Իպրա -
հիմի մը փրկած հայ որբի դուստրը. ինք ինչպէ՞ս ընէր, որ ան չդողար 
վախէն... 

Կինը ծանր քայլերով ընկերացաւ զինուորին մինչեւ դարպասը, կե-
ցաւ դրան մէջ ու սպասեց հեռանալը։ 

- Քա՛, տիկին Ազնի՛ւ, ինչո՞ւ տունդ կ՛առնես ատոնք։ Հասկցա՛նք ջուր 
կամ ուտելիք տալը։ Կրնայ բան մը գողնալ կամ ալ..., - կանչեց անցքը 
աւլող դրացուհին։ 

Ծեր կինը դժգոհութեամբ ձեռքը թօթուեց ու ներս մտաւ։ 
Ծանր քայլերով յառաջացաւ, ծունկին ուժ տալով յաղթահարեց 

տիուանի բարձրութիւնը, մտաւ հիւրասենեակ ու կեցաւ հին լուսանկա -
րին առջեւ։ 

- Աս ալ ձեզի համար, լո՛յս իջնէ ձեր հոգիներուն, - մրմնջեց, խաչակըն -
քեց, ապա ձեռքն առաւ այլ շրջանակ մը, ուրկէ երկու երիտասարդներ 
լայն ժպիտներով կը նայէին իրենց մեծ մօր։ Սրբեց արցունքները, ելաւ 
խոհանոց երթալու։ Երեկոյ էր։ Այդ ժամուն ինք Սուրիոյ ու Հայաստա-
նի լուրերը կը լսէր, իր Աւետարանը կը կարդար, ապա կ՛աղօթէր ու կը 
պառկէր։ 

Ուղղուեցաւ խոհանոց՝ պատրաստելու յաջորդ օրուան մուճատտա– 
րային ոսպը։ Կատուն ցատկեց տեղէն, մէջքը ուռեցուց, իրանի վարի 
մասը գրեթէ գետնին քսելով մարմինը երկարեց, այսինքն՝ արթնցաւ ու 
վազեց տիրուհիին ետեւէն։ օ 

Օտ 



- Տեսա՞ր, աղջիկի մը պէս կը կարմրի ու կ ՚ամչնայ, է՜, վաղր գլխուն 
ի՞նչ պիտի գայ։ Իմ Արմէնս ու Տիգրանս ո՜ւր են,,,. տէլհֆօԶ կ ՚ընեն՝ ել 
եկո՜ւր,...է՜... Ի՜նչ նորէն ոտքիս տակ կ ՚իյնաս, անօթեցա՞ր։ Լաւ, համ-
բերէ՜,– կը խօսէր կատուին։ 

Սառնարանէն ապուխտի շերտ մը հանեց ու նետեց կատուին, որ 
օդին մէջ որսաց։ 

Կինը գաւաթով չափեց ոսպը, պարպեց սկուտեղին մէջ ու դրաւ սե -
ղանին, որ յաջորդ օրը «ընտրէ». հիմա լոյսը բաւարար չէ։ Ապա տա-
տամսեցաւ. տղուն չհարցուց՝ ձաւարո՞վ, թէ՞ բրինձով կը սիրէ մուճատ– 
տարաԶ. ինչպէ՜ս մոռցաւ։ Բայց զայն լսելու չէ, Աստուած գիտէ՝ քանի 
ամիս է տունէն հեռու, կռիւներու մէջ. հաւ ալ պէտք է տապկէ անոր հա-
մար։ Հանեց ու սեղանին դրաւ ձաւարի ու բրինձի պարկիկները։ Վաղը 
դրացուհիին կը հարցնէ, թէ արաբները ինչո՞վ կ ՚եփեն։ Սեղանին շարեց 
նաեւ սոխերը, սոխրածի տապակն ու կաթսան, ձէթն ալ։ Նայեցաւ ան-
կիւնը, կլորիկ փորով կաւէ կարասին, ուր իր ընտիր թթուաշը կը պահէր։ 
Ամէն ինչ պատրաստ է, վաղը առտու կ ՚եփէ, Սոնայէն ալ կը խնդրէ, որ 
Ապու Ապտոյէն թանի համար մածուն գնէ։ 

Բակին կեդրոնն էր, երբ ահաւոր պայթիւնի մը ձայնէն ցնցուեցաւ, 
կեցաւ։ Ձեռքը տարաւ կուրծքին, շունչ առաւ, կթոտած ծունկերը հազիւ 
շարժելով հասաւ հիւրասենեակի դրան ու գրեթէ ինկաւ բազմոցին։ 

Դժոխքը երկրի մակերես ելած՝ ծծումբ ու թոյն կ՚արտաշնչէր։ Վերէն 
ուղղաթիռին կրակոցները, բոլոր կողմերէն պայթիւններու ու կրակա-
հերթերու, բիրտ հայհոյանքի ու կանչերու, կոտրտուող ապակիներու 
ձայներ, վազվզուք, հրթիռներու չարագոյժ սուլոց։ 

Ուժ չգտաւ ելլելով դուռը գոցելու։ Ծանր կը շնչէր։ Ձեռքը երկարեց ու 
քովի սեղանիկէն առաւ Աւետարանը, բացաւ էջադիրով նշած մասը։ 
Կատուն տեղաւորուեցաւ քովը ու լայն բացուած աչքերով կը լսէր ձայ-
ները։ 
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Ամբողջ գիշեր շարունակուեցաւ թաղամասի կռիւը։ Կը կռուէին նաեւ 
թաղամասի այրերը, որոնք, նախորդ օրերուն, առաջին յարձակումը 
յետ մղած էին իրենց միջոցներով։ Կրակոցներուն ընդմէջ կը հնչէին սա– 
լաֆ^ներու9 հայհոյանքներն ու սպառնալիքները՝ ուղղուած զինուորնե -
րուն ու բնակիչներուն. 

- 0աֆէրներ10, բոլորդ պիտի մորթենք.... ԱԱա՜հուաքպա ր... 
Ու մինչ գոց դուռերու ետին պահուըտած «քաֆէրները» կ ՚աղօթէին 

իրենց սրբութիւններուն, երբեմն զինուորներէն պատասխան սպառնա-

9 . Ս ա լ ա ֆ ի - իսլա-
մ ա կ ա ն ծ ա յ ր ա յ ե ֊ 
ղ ա կ ա ն ն ե ր ։ 
10 Ք ա ֆ է ր ( կ ե ա ֊ 

ւուր) ֊ ա ն հ ա ւ ա տ ։ 



լիքը կը հնչէր՝ խոստումի պէս. 
- Շուտով ձեզի ձեր երկնային փերիներու գիրկը պիտի ղրկենք.... 
Առտուան կողմ հակառակորդը սկսաւ փախուստ տալ դէպի ետին 

թաղամասերը՝ իր ճանապարհին քանդելով, այրելով ու կողոպտելով, 
անծանօթ բակերու, տանիքներու ու անցքերու մէջ ձգելով զինակիցնե -
րու տասնեակ դիակները։ 

Հին Հալէպը կը մխար ու առնական զուսպ հառաչանքով՝ կը մղկտար 
իր վէրքերէն։ 

Թշնամիին դիակները հաւաքեցին, ալիւրի պարկերու պէս վրայ վրա-
յի նետեցին փոքր բեռնաթափ մեքենաներու մէջ ու տասնեակ զէնքերու 
անդադար հրաձգութեամբ, աղաղակներով ցուցադրելէ ետք թաղերուն 
մէջ, տարին մէկտեղելու՝ ցնոր կարգադրութիւն։ 

Գունատ ու շուար բնակիչները սկսան գլուխները դուրս հանել փեղ-
կերէն, ապա, նաեւ՝ դուրս ելլել, մինչ աւելի հեռու թաղերու մէջ ահաբեկ-
ուած էին ու մեծ յարձակումի մը ենթարկուիլ կը կարծէին։ 

ճամալ ծունկերուն վրայ ինկած էր վիրաւոր Ահմատին առջեւ, անոր 
գլուխը իր գիրկը, ու օգնութիւն կը պոռար։ Երբ ընկերոջ արդէն անշնչա -
ցած մարմինը կը տանէին, միտքը մերժեց ընդունիլ, թէ Ահմատը մեռած 
էր. կը շարունակէր մնալ ծունկերուն վրայ. պառկիլ ու քնանալ հոս՝ սա -
լայատակին, քնանա՛լ ու մոռնալ ամէն ինչ։ Յոգնութիւն չէր զգացածը, 
ինքզինքին հաշիւ չէր տար զգացածին մասին, որ յաղթանակի ուրա-
խութենէն աւելի՝ նողկանք էր։ Այո՛, անգամուան մը համար ալ ինք 
փրկուած էր, բայց այսօր ալ մտերիմ ընկերը զոհուեցաւ. իսկ վա՞ղը... 
Անոր վերջին հայեացքը, զոհուած ընկերներու, նաեւ հակառակորդ 
երիտասարդ արիւնակից ներու, հաւատակից ներու տասնեակ դիակնե -
րը կը պղտորէին միտքը, սրտխառնուք կու տային։ 

Զինուորները, որոնք գիշերուան դաւադիր մարտերուն ընթացքին, 
ինքնապաշտպանական բնազդի մղումով ու զայրոյթի մէջ՝ ակամայ հե -
րոսացումի մէջ էին, այժմ թուլցած ջիղերով, ազատելու համար վախի 
վերջին դողէն՝ կ՛անարգէին թշնամիին դիակները, կը քաշքշէին վիրա -
ւորները, ամբոխի դատաստանին ձգելով անոնց ճակատագիրը։ 

Ամբոխը, յաղթանակի գինովութեան հիւանդագին ցնծութեան մէջ՝ 
ամիսներու իր սարսափի ու մտալլկումի վրէժը կը լուծէր անարգելով, 
թքելով, հարուածելով արդէն ։ 

Երբ դառն հանդիսութիւնը աւարտած էր, ու զինուորները ազատ՝ ճա-
մալ յանկարծ անօթութեան ու յոգնութեան սուր զգացում ունեցաւ։ Յի -
շեց Խալէն, անոր խաղաղ յարկը ու մուճատտարաԱ։ Ուտել չէր կրնար, 
բայց ծերուկը, անոր գորգապատ լուռ սենեակը, նիրհող կատուն տես -
նելու փափաք ունէր։ օ 
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Թաղը անճանաչելի էր. սխա՞լ եկած էր. փլատակներ, ջարդուած 
ապակի, խանութներու փայտէ կրկնափեղկերու բոցի լեզուներ, պայ-
թուցիկի ու անյայտ բաներու արդէն ծանօթ հոտ ու սեւ ծուխի գալար -
ներ։ Աւերակներու քարերուն վրայէն ցատկելով հասաւ Խալէի դուռը։ 
Ականի հարուածէն անոր հետքը գրեթէ չէր մնացած՝ տձեւ ու սեւցած 
մետաղի հալոցքի կտոր մը միայն։ 

- Խալէ՛, ո՞ւր ես, ես եմ, ճամալը, մի՛ վախնար,՜ պոռաց ամբողջ ու -
ժով։ Մնաց անպատասխան։ Լռութիւնը դաւադիր էր։ Հայեացքն ինկաւ 
հիւրասենեակին վրայ, բաց դուռէն տեսաւ կնոջ ոտքերը։ Նետուեցաւ 
հոն։ Ամէն կողմ փշրուած ապակի ու քարի սեւցած կտորներ։ Իր մուտ-
քի թափէն ահաբեկուած կատուն սուր ճչաց ու դուրս նետուեցաւ։ 

- Խալէ՛, ե՛ս եմ, ճամա՛լը, ֊ կանչեց։ 
Կինը բազմոցին կիսաթեքուած նստած էր, գլուխը մէկ կողմ ծռած, ոտքե-

րը՝ անբնական դիրքով։ Բացուած գիրք մը ինկած էր յատակին։ 
ճամալին մարմնէն դող մը անցաւ, ու ան պոռաց աւելի բարձր. 
- Խալէ՛, ես եմ, ճամա՛լը։ 
Ուրկէ ուր յայտնուած դրացին յուշեց. 
- Վերջացեր է։ 
Տղան ետ չնայեցաւ. ծունկերուն վրայ ինկաւ կնոջ առջեւ ու շշնջաց. 
- Խալէ՛, ե՛ս եմ, ճամալը, ինծի ո՛ւղտ ըսէ, վնաս չունի՛, հարիւր ան-

գամ ըսէ։ 
Մահու չափ յոգնած էր ու տեղէն շարժիլ չէր ուզեր։ Գլուխը հակած՝ 

հարիւրաւոր դիակներու մէջէն անարցունք անցած տղան իր բոլոր լա-
ցը արտասուեց այդ օտար կնոջ առջեւ։ Աչքին առջեւէն արագ կ'անցնէ-
ին գիշերուան դէպքերը, ընկերներուն դէմքերը, Ահմատին՝ արիւնէն 
կարմրած կուրծքը, անհամար դիակները, ու կու լար տղու պէս։ Ապա 
հայեացքը վեր առաւ ու հանդիպեցաւ դեղնած լուսանկարին, որ ծռած 
էր միայն։ Խալէի գլխուն վերէն կը նայէր անապատի տարազով հայ 
պատանին. անոր պատմութիւնը, զոր ինք պիտի գրէր, մնաց անաւարտ։ 

Երբ դէպի ելքի դուռը կ՛երթար, խոհանոցի սեղանին նկատեց ոսպով 
լեցուն սկուտեղը, գետին գլորած սոխերը, պառկած ձէթի շիշը ու ակա-
մայ ամբողջ ուժով սեղմեց քլաշԶիքովիԶ11 կոշտ կոթը։ 

Յասմիկին տունկը դաժան գիշերուան դէմ բացած իր ծաղիկներով 
կը բուրէր, բայց բակին մէջ ցրուած ճերմակ ծաղիկները կը ճզմուէին զի -
նուորին կրունկներուն տակ։ 

Երկրին երեսէն միայն ոխակալ աստուածները կը քալէին եւ կը կոր -
ծանէին տաճարներու զանգակատուներն ու մինարէները։ 
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ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՄԵՐԼԱՆԸ 
Չխղճաց։ Նոյնիսկ էն ժամանակ, 

երբ պարանը վիզը գցած տապալեցին 
Սատտամին, ու հպարտ արձանը գետ -
նին ընկնելով ջարդուխուրդ եղաւ, փո-
շու միջով պարանը գլուխը քարշ տա -
լով տարան, երբ ժողովուրդը ուրախու -
թեան ճիչերով թռաւ արձանի փորին ու 
սկսեց թռվռալ, երբ մարդիկ վազում էին 
պոկուած գլխի ետեւից, քարերով 
խփում ու թքում էին երեսին։ Ծանօթ 
մահ էր. իրենք էլ Լենինին էին էդպէս 
վզքաշ արել։ Մանաւանդ Սատտամ 
Հիւսէյնը, որ կեանքի վերջին օրերին 
փախաւ ու մտաւ գետնախորշը, ինչ-
պէս Հիթլերը, էդ զուգահեռը Հրայրին 
ստիպեց մտածել, որ մահապատիժն էլ 
կարող է մարդու ցաւ չպատճառել, երբ 
դու նստած ես երեւանեան լուսաւոր 
բնակարանում, ոտքերիդ քաշել ես ուղ 
տի բրդից հիւսածոյ ծածկոցը ու աշ-
խարհը զմռսել հեռուստացոյցի մէջ։ 
Իսկ, այ, Քազաֆին մեղք էր։ Սա արդէն 
արձանը չէր, ինքն էր՝ վիրաւոր, անզօր, 
պատգարակով գետնին դրուած, ով 
սարսափից ու զարմանքից մեռել էր 
աւելի շուտ, քան հոգին դուրս կը գար 
մարմնից, որովհետեւ իր իսկ ժողովուր -
դը՝ գոհունակութեան ժպիտը դէմքին, 
մահակներով հարուածում ու ոտքերով 
տրորում էր սեփական արնածոր թա -
գաւորին... իրօք մեղք էր։ Ու չնայած 
տանը մենակ էր, հինգ ամսուայ դադա -
րից յետոյ բժշկից թաքուն, ինքն իրենից 

ու հիւանդութիւնից թաքուն ձեռքը մեկ-
նեց ծխախոտին. հէնց էնպէս, որ չա-
մաչի, որ ցոյց տայ, թէ անտարբեր չի, 
ինչ որ բան, ինչ որ շարժում արեց որ 
պէս ըմբոստութիւն։ 

Մինչ Քազաֆիի հէրն անիծում էին, 
Վահանը հասցրեց խախտում անել 
կարմիր լոյսի տակ, գլխապատառ 
խաչմերուկը կտրել անցնել, որ յան 
կարծ չուշանայ։ Եւ շունչ քաշեց միայն 
էն ժամանակ, երբ ներս մտաւ ու թանկ 
խանութների արտասահմանեան տա-
ռերով տոպրակները նետեց յատակին։ 
Ցուցադրելով, ասես գոռալով՝ այսպի -
սին է իմ սէրը քո հանդէպ, միջից շորեր 
հանեց, փռեց բազմոցին։ Զննեց հէնց 
նոր տոպրակից հանուած բաճկոնի 
պիտակը ու գոհունակ խնդաց ։ 

- Արագացրու® - շտապեցրեց, - ժա -
մանակ չունենք։ 

Հրայրը ոտները ծածկոցի տակից 
հանելով՝ աչքի պոչով տնտղեց տոպ-
րակները։ 

- Անցան, անցան թագաւորների 
հպարտ ժամանակները.. Ո՞նց կարելի 
ա, այ մարդ, էդպէս վարուել...֊ Հայեաց-
քը դարձեալ հեռուստացոյցին, ուր ժողո-
վուրդը դեռ մահակներով հալածում էր 
Քազաֆին, նախատեց Հրայրը, ֊ Փ ա ս 
տօրէն աղքատութիւնն էլ առաւելութիւն -
ներ ունի, փաստօրէն բախտաւորութիւն 
ա, որ մենք գազ ու նաւթ չունենք։ 

Եղբայրը բաճկոնը մօտեցրեց բազ-
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մոցին նստած Հրայրին ու փռեց նրա 
վրայ՝ ստուգելու՝ փո՞քր չէ։ 

- Հանգիստ էղի® էդ Քազաֆին չի, 
կրկնակը կըլնի։ Թագաւորները դրան 
ցից տասնեակներով են ունենում։ 

- Լաւ կ'ըլնէր®- Հրայրը տնքրտալով 
շուռումուռ տուեց բաճկոնը։- Չնայած 
կրկնակն էլ մարդ ա, երեւի նրա բաց 
վէրքն էլ կը ցաւի, եթէ մաշուած, մեխերը 
դուրս եկած կօշիկով տրորեն։ 

Վահանը որոշեց եղբօր տրամադրու -
թիւնը բարձրացնել հայկական ռատի -
ոյից լսած կատակով. 

- Ամերիկայի նախագահը սարսափի 
մէջ ա,~ ասաց,~ յանկարծ յայտնաբերել 
ա, որ իրենց բոլոր պետական գաղտ -
նիքները ծածկագրուած են արաբական 
թուերով։ 

Հռհռացին։ Ապա Հրայրը տրորեց 
կուրծքը ու ցաւակցօրէն տարուբերեց 
գլուխը, հասկացնելով, որ բուռն ծիծա -
ղը արդէն իր բանը չէ, իր հիւանդոտ 
մարմնի համար հոգս է։ 

Եղբօր վախը վանելու համար Վա -
հանը յիշեցրեց. 

- Յիշո՞ւմ ես՝ էն յայտնի պայծառա -
տեսը ասեց՝ երեք պահապան հրեշտակ 
ունես։ 

Հրայրը բաղդատեց. 
- Մէկը երեքի համեմատ շատ ա, 

հինգի համեմատ քիչ. ու չգիտեմ՝ հրեշ-
տակների համար ճակատագրից շնոր -
հակալ լինե՞մ, թէ չէ։ 

Ծուլօրէն թեւը խոթեց բաճկոնին մէջ։ 
- Սենց ոտից- գլուխ նոր մէկ էլ մարդու 

է հագցնում են մեռնելիս։ 
ճ - Կամ էլ ամուսնանալիս^ կատակի 
Տ տուեց Վահանը։ 
Ղ Հրայրը տանից շուտ դուրս եկաւ՝ էն 
00 
§ հաշուարկով, որ սպասել չտայ. մինչեւ 

ինքը ֆսֆսալով ու տնքրտալով իջնի 
աստիճաններից, եղբայրը դուռը կը 
կողպի, միաժամանակ կը հասնեն մե-
քենային։ Սի քանի աստիճան իջաւ ու 
ցածից դռների մէջ կանգնած եղբօրը 
նայելով յանձնարարեց՝ ջուրը մի ան-
գամ էլ ստուգի, բաց թողած չըլնենք։ 
Եղբայրը ներս գնաց, ստուգեց, եկաւ. 

- ... Փակ էր։ Ամէն ինչ վերցրե՞լ ես՝ 
անձնագիր, ուղեգիր® - հարցրեց սպա -
սողական։ 

Հրայրը բաճկոնի վրայից տըպ -
տըպացրեց կուրծքը, զգաց թղթերի կոշ-
տութիւնը ծոցագրպանում՝ 

- Հա,~ ասաց,~ վերցրել եմ։ 
Վահանը բանալին պտտեց փականի 

մէջ։ 
- Դրանք ի՞նչ ազգ ե ^ . ^ հարցրեց 

Հրայրը մեքենայ նստելիս։ 
- Ուզբեկնե՞րը® - եղբայրը փակեց մե -

քենայի դուռը,~ լաւ ազգ են, ասում են՝ 
Թամերլանի թոռներն են։ 

- Հա՞ որ,~ կարծես չհաւատաց,- իբր 
Թամերլանն ո՞վ դառաւ, մարդակեր էր, 
էլի® 

- Դէ հիմա®- նեղացաւ Վահանը,~ 
մեր ունեցածն էլ էդ ա, հնարաւո^^ 
թիւններս էդքան ա ներում։ 

Մեքենան պոկուեց տեղից։ 
- Հօ այլասերուած չե՞ն,~ շարունա-

կեց հարցաքննել Հրայրը^ հիմա լիքն 
են դրանցից։ 

Տօ չէ® դրանք մինչեւ տասը կնիկ են 
պահում® ճիշդ ա՝ մի խալաթով® - ծաղ -
րեց եղբայրը։ 

- Դրանք մի խալաթով տասը կնիկ են 
պահում, ամէն կնկանից տասը երեխայ 
ունենում, մենք մեր սիրուհիներին պա 
հում ենք ոսկու մէջ ու ոչ մի երեխայ 
չենք ունենում® Գիտե՞ս մոնղոլների 



կայսրութիւնը ինչի վերացաւ։ 
- Հօ քննութիւն չեմ յանձնո՞ւմ։ 

Այ էդտեղ մոնղոլները մեզ նման էին՝ 
ձուլուեցին աշխարհին։ Քանակով քիչ 
էին, չէին հասցնում ղեկավարել-հսկել 
կայսրութիւնը ծայրէ ծայր® ձուլուեցին։ 

- Այ, ցաւդ տանե՜մ® - ծոր տուեց 
Վահանը, - ինչ ես կորցրել՝ ինչ ես ման 
գալիս։ 

- ճանաչո՞ւմ էիր։ 
- Ո՞ւմ։ Ուզբեկի՞ն։ Հեռուից-հեռու։ 
- է ՞ ։ 
- Դէ ասեցի, էլի, Թամերլանի թոռնե -

րից էր։ 
- Իսկ Թամերլանը համաձա՞յն ա։ 
- Այ մա՜րդ®՜ ղեկը գրկելով ծիծա -

ղեց Վահանը^ որ Թամերլանին տես -
նես՝ հարցրու։ 

- Ասում ես՝ ինչի՞ց մեռաւ։ 
- Հէ ՚չ .– նետեց Վահանը ի միջի այ-

լոց, - գիշերով փողոցում մարդկանց էր 
պատահել՝ կոկորդը կտրել էին։ 

Դո՞ւ էիր կազմակերպել։ 
Առանձնապէս չէ® կմկմաց Վա 

հանը,~ ուղղակի ծանօթ ոստիկան ու-
նէի, զանգեց, ասեց՝ արի® 

- Ընտանիք էլ ունէ՞ր։ 
- Ընենց հարցեր կը տաս. ինչ իմա -

նամ՝ ունէ՜ր, չունէ՜ր® դրանք երկրոր 
դական բաներ են։ 

- Ջահել էր։ 
- Քեզնից՝ հա՛։ 
- Դիակը տանեցիք տեսել են։ 

Ո՞նց չեն տեսել, շաբաթից աւել ա՝ 
թաղել են։ 

- Բա՞ն չեն ասել։ 
Ի՞նչ պիտի ասէին՝ չեն էլ նկատել։ 

Ընտիր անգլիական հանդերձ հագին, 
մազերին մազափայլ ու օծանելիք 

փչած, ձեռուոտը մոմած՝ տարել են® 
Ըտենց դէպքերում ո՞վ ա դիակը խ ո ^ 
զարկում։ 

- Որ նկատէին, հաստատ խօսակ-
ցութիւն կը լինէր։ Հիմա դա հաստատ 
Չինգիզ Խանի թոռն էր ու մի խալաթով 
տասը կնիկ էր պահո՞ւմ։ «Պահո՜ւմ 
զարմացաւ մտքումդ արդէն ախպօրս 
փառասիրութիւնը շոյւում ա» ։ 

- Քո համար մէկ չի^^ նետեց ա ն 
տարբեր, Համ էլ՝ Թամերլանի® Չին 
գիզ խանին ծոռան ծոռ ա գալիս։ 

- Մէկ ա, բայց եթէ ըդտենց ա՝ կեցցես, 
ուզբեկ®. Թաղմանը կայի՞ր։- Եղբայրը 
չէր նայում Հրայրին, բայց ձայնից հաս 
կանում էր, որ սիրեց ուզբեկին։ 

- Որ ասեմ հա՝ կը հաւատա՞ս։ 
- Տեսնես՝ մերն ա սրտալից լացել, թէ՞ 

էրեխէքը։ 
- Հետաքրքիր մարդ ես. քեզ պէ՞տք 

են ուզբեկն ու իր մահը՝ ով ա շատ լա -
ցել, ով չի լացել։ 

- Իմանանք էլի® սիրո՞ւն էր։ 
- Չեմ տեսել։ 
- Ոչ մի անգա՞մ® եթէ մի խալաթով 

տասը կնիկ ա պահել, սիրուն եղած կը 
լինի։ Խելք ունէ՞ր։ 

«Առա՜ հա՛® ներքուստ հրճուեց 
Վահանը, ընդհանրութիւններ ա 
փնտռում®»։ 

- Ի՞նչ իմանամ,- նեղսրտեց բարձ-
րաձայն։ 

- Դէ որ էկել հասել ա Ռուսաստան՝ 
ունեցած կը լինի, համա որ կոկորդը 
կտրել են՝ առանձնապէս ոչ։ Մասնա-
գիտութեամբ ի՞նչ էր։ 

- Հետաքրքիր մարդ ես® ուզբեկը 
Մոսկուայում մասնագիտութեամբ ի՞նչ 
պիտի ըլնի՝ բեռնակիր։ 

0» 
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Հրայրը անսպասելիութիւնից ձգուեց 
տեղում, ձեռքը բռունցք արած, զայրա-
ցած, վրայ եկաւ. 

- Արա, դու ինձ էդ ինչի՞ տեղ ես դրել։ 
- Հանգիստ էղի,~ վախից դեղին լոյ-

սի տակ կտրուկ արգելակեց Վահանը,~ 
սիրտը յիշողութիւն չունի։ Ցիշողութիւնը 
արեանն ա։ Իսկ դա բժիշկները տեղը-
տեղին լուացել են, ախտահանել, գունա -
թափել, օսլայել® ոնց ասեմ՝ ուզբեկից ու 
Թամերլանից բա՛ն չի մնացել։ 

® Եղբայրը Հրայրի համար ուզբեկի 
սիրտ էր ճարել, աւելի ճիշտ գնել, ու 
գնում էին Մոսկուա՝ վիրահատու-
թեան, որ նրա բէզարած-քրքրուած 
սիրտը փոխարինեն ուզբեկի առոյգ, 
ապրելու պատրաստ սրտով։ Գնում 
էին՝ պլպլան, թանկանոց աւտոյով, 
Հրայրին տակից- ծեր նոր հագցրած, որ 
բան է՝ թէ յանկարծ ուզբեկի սիրտը 
խամութիւն անի չընտելանայ, կամ, 
ասենք, Հրայրի արիւնը խորթութիւն 
զգայ®- էդպիսի դէպքերում հազար 
բան կայ,~ ամէն ինչ լինի ոնց հարկն է։ 

Ինքնաթիռի շարժասանդուխք Հրայ-
րը բարձրացաւ հեւալով, մի երկու տեղ 
ուժասպառուած կանգնեց, շունչ քաշեց։ 

ճակատին մազերը հատ ̂ ա տ դա-
սաւորած, եղունգներին կապոյտ մանր 
ծաղիկներ նկարած, համազգեստի մէջ 
ձգուած ուղեկցորդուհին ցոյց էր տալիս 
բաց մուտքը ու կոկած ժպիտով ասում՝ 
համեցէք։ Հրայրը շրջուեց՝ ասես հա-
մոզուելու համար, որ եղբայրը ետեւից 
գալիս է. 

| - Բա վիրահատութիւնից յետոյ իմ 
Հ սիրտը ի՞նչ են անելու։ 
^ - Բժիշկն ասում ա էնտեղ սիրտ չկայ, 
® ցանց ա։ 
օ 

- Բայց դէ հանելուց յետոյ մի բան 
պիտի անեն։ 

- Դէ՝ ուզբեկինը կը դնեն տեղը։ 
- Բա իմը ի՞նչ կ՛անեն։ 
- Կը գցեն շներին, ի՞նչ պիտի անեն,~ 

կատակեց Վահանը։ 
- Հօ յիմար չե՞ս։ 
- Բա ընենց հարցեր ես տալիս. օրա -

կան հազար էդպիսի վիրահատութիւն 
են անում, հօ՞ չեն դնելու թանգարանում։ 

Հրայրը նայեց՝ ուղեկցորդուհին 
համբերատար դեռ ժպտում էր։ 

«Բայց էդ դէպքում® սրտիս անկիւն 
ներում անուններ կան թանկ պահած, 
բա դրանց ճակատագիրը ո՞նց պիտի 
լինի»,~ մտածեց կանգ առնելով® 
Խղճաց ուզբեկին, որ շտապում էր տուն 
տաք ճաշ ուտելու, բայց ստիպուած էր 
սեփական արեան գոլորշին կուլ տալ։ 
Նրա մօրն էլ խղճաց, որ չէր հասկացել, 
թէ ինչ կողոպտուած ունայնութիւն է որ -
դու թանկարժէք զգեստի տակ։ Բժշկին 
էլ խղճաց, որ գիտութեան վերջին ճիչով 
ուզբեկի սիրտը նախապատրաստել էր 
յաջորդ կեանքին, եղբօրն էլ խղճաց, որ 
նրա ետ գցած փողը հերիքել էր ընդա-
մէնը ուզբեկի սրտի, ուղեկցորդուհուն էլ 
խղճաց, որ ժամերով հայելու առաջ 
ինքն իրեն ժպտացել, ժպիտը մշակել 
էր, մինչեւ յղկուի, դառնայ մանրէա-
զերծ՝ բոլորի համար ու ոչ ոքի® ապա 
շրջուեց, ու նոյն հեւոցով, որով բարձ-
րացել էր, սկսեց իջնել ինքնաթիռի 
շարժասանդուխքից ՝ 

- Թամերլանը ձեռ չի տալիս,~ ասաց 
ապշահար եղբօրը^ Մակեդոնացին լ ի 
նէր՝ ուրիշ® 

Երեւաև 



ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆ 

ՏԱԳՆԱՊ ԵԻ ԽՌՈՎՔ 

Քանի քանի անգամներ 
Յանձնուեցանք քեզի ակամայ... 
Դուն փայփայեցիր մեր մտերմութիւնը, 
Եղար ընկեր հարազատ՝ 
Երբ ամայութիւն կը տիրէր չորսդին։ 
Պարտուողական ժամանակներ էին 

ու ե՜ն տակաւին։ 

Անայգաբաց այդ գիշերներուն՝ 
Խցեցինք ականջներն մեր 
Սոխակի երգին հոգեթրթիռ, 
Փակեցինք պատուհանները աղմուկի, 
Ու ականջ տուինք վրէժի կոչին, կռիւի երգին՝ 
Մեր հոգիներուն մէջ բոյն դրած։ 

Անէութեան պահին դէմ յանդիման, 
Փակեցինք մեր հոգիները ժամանակի 
փականով, 
Դադրեցուցինք պաքը ժամացոյցին՝ 
Մեր վիզերն ի վար կախուած, 
Չէսեէու բաբախումը մեր սրտերուն, 
Չէսեէու ոտնաձայները յամրաքայլ 
Ու մտանք խաբկանքի անձաւին մէջ 
Լուսաթաթախ, 
Ինքնակամ։ 
Հաւատացինք, կորսուեցանք... 

Հ 
յլ 
<ձ 
ճ. 

I .օ 
(Ո 

Օ. 

% 3ԴԻ ԿԻ°0 
Գործ՝ Լէոնի Փիլարթի 

Ու բախեցին մեր դռները բիրտ հարուածներով 
Քամիին սութցն ու որոտումի թաթերը կարծր. 
Բերին հեռաւոր ափերու բարեւները կարօտի 
Ու գինիները Մարսէյի դաշտերուն՝ փարչերով յորդուն. 
Խմեցէ՜ք ըսին արեւմուտքի արեւահուր այգիներու 
Եւ դեղձան կիներու ոտնակոխ խաղողէն զգւխիչ, 
Խմեցէք ձեր ցաւերով յագեցած գինին Լեղահամ, 
Յանձնուեցէ՚ք մեր կամքին ինքնակամ, 

յլ & 
ճ՝ Հ– 3 Մ) 
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Զնդանեցէք մեր ատեթւթիւնր որպէս շնորհք ձեզի տրուած։ 
Մերժեցինք մեր խորերու դարպասներր թակող 
Կապտագոյն երազներր մոթր, 
Հծծիւնր գիշերային զեփիւռին, 
Դարձանք օտարականներ մեր ինքնայոյզ խռովքին։ 

Քանի քանի անգամներ 
Յանձնուեցանք քեզի ակամայ. 
Ու դուն ծաղրեցիր մեր յիշողութիւնր,\ 
Խրտեցիր մեզ մեր էութենէն, արմատներէնՀ 

ցամքած... 

ԱԿՆԹԱՐԹ ՄԸ ՄԻԱՅՆ 

Փակեցի աչքերս. 
Դէմքդ իսկոյն պայծառացաւ իմ դիմաց. 
Ուզեցի գգուես զիս 
Ու ես արտասուեմ գրկիդ մէջ, երկա՜ր։ 
Չհաւատացի՜ր որքան 
Փխրուն եմ դարձեր վերջերս. իսկ դունՀ 

Անտարբեր կր թուէիր. 
Մտքերդ ցրուած էին, 
Հոգիդ աչեկոծ, 
Ու աչքերդ միշտ հրավառ։ 
Առի ձեռքերդ ջերմ ու դրի զանոնք սրտիս վրան. 
Սրտիս որ տկարացած էր, 
Վիրահատուած, տագնապներէն հիւծած, 
Սպասումներէն եւ անձկութիւններէն ջչատուած, 
Բիւր բեկումներով դարձած աչեւոր ու անկար։ 
Կուզէի փարիս ինծի 
Ու մեղմես տապր սրտիս 
Կուզէի փակեչ աչքերս, 
Մոռնաչ ամէն բան, 

փ Չչսեէ շշուկ ու ոտնաձայն, 
Կ Չտեսնեչ ոչ ոք, բացի քեզմէ, 
օւ Ու աչքերդ հեռապաց. 
« Անտարբեր էիր ու թերահաւատ, 



-Լ0 

=3 
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Հեռո՜ւ էիր կարծես. 
Իսկ ես կ՛ուզէի արտասուեէ 
Աղջամուղջի ցօղին նման, 
Կ՛ուզէի՝ հաւատաս վերջապէս, 
Որ ես ուրի՜շ անձ մ ՝եմ հիմա, 
Որ քե՜զ կը ցանկայ միայն։ 

Բացի աչքերս, աւա՜ղ չկայիր ա® 

ԱՓՍՈՍԱՆՔ 

Եւ եթէ հրայրքին մէջ այս խենթ 
Ու կռիւին մէջ օրհասական, 
Կ՛որոնենք հանճարներ մենք դեռ... 
Ու տատանումին մէջ Նոյեան Տապանի 
Տակաւին կան հաւատքի խիզախ մարտիկներ, 
Բախտաւոր ենք յիրաւի. 
Բայց ո՞ւր են անոնք, այչակերպուա՞ծ, 
Պատեանին մէ՞ջ նեղ ժամանակի, 
Ռէ՞ անգոսնած հրաժեշտի փողերով անշունչ 
Կ՚երթան երգեէ իրենց երգը տխրաթւր, 
Մինչ ոգիները անճիտուած, ձայները խռպոտած, 
Կը սուրայ նաւը Լազուր՝ 
Ուղեկորոյս ու անփոյթ... 

Եթէ գրկած ժամանակի ոգին թեւաթափ, 
Կ՛ուզենք հաւատաԼ, ու յարատեւեԼ տակաւին, 
Ի նչ վիթխարի կա՛մք ու հզօր ապացոյց 
Հարկ է մարդուն, որ նետուի ծոցը մարտին բոցակէզ 
Ու մերժէ պարտութիւնն այս ամօթաբեր, 
Դառնայ ամբոխ ցնորած եւ ոչ՝ հօտ հԼու, 
Դառնայ ահեղ ամպրոպ՝ խոնաւ արշաԼոյսը ծնանող։ 

Եթէ ոչ հիմա, հապա ե՞րբ է ժամը զգաստութեան, 
Ե՞րբ պիտի հնչէ ոգեշունչ կոչնակը բազմաձայն... 
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ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ 

ՃՐԱՆՏ ՆԱՁԱՐԵԱՆ5 
ԵՒ 
«ԻՍԿԱԿԱՆ 
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸո 

Հ. Փ 
ճ 
=5 տ 

1. 
Վաղամեռիկ բանաստեղծուհի Հե– 

րանոյշ Արշակեանի մերձաւոր բարե -
կամ ու յետմահու հրատարակիչ («Հե -
րանոյշ Արշակեան, իր կեանքր եւ բա– 
նաստեղծութիւններր», 1910), «զար-
տուղի» բանաստեղծ Եղիա Տէմիրճի -
պաշեանի վերջին օրերու խնամողնե-
րէն («Եղիա Տէմիրճիպաշեանի սիրա -
յին նամակներր, 1886-1889», 1910), 
ապագայապաշտութեան առաջին ար -
ձագանգող հայ իրականութեան մէջ 
(«Ֆ. Թ. Մառինէթթի եւ ապագայա-
պաշտութիւնր», 1910), խորհրդապաշտ 
բանաստեղծ («Խաչուած երազներ», 

1912), մէկ խօսքով՝ աշխոյժ դէմք մր 
1904-1913- ի արեւմտահայ գ ր ա կ ա ^ 
հանրային կեանքին մէջ1։ Խօսքր բա-
նաստեղծ Հրանտ Նազարեանցի 
(1884/1886-1962)2 մասին է, որ 1913-ին 
հաստատուած է Իտալիոյ Պարի քա-
ղաքր ու այնուհետեւ հրատարակած 
իտալերէն վեց բանաստեղծական հա-
տոր3 եւ հայկական նիւթով հինգ գիրք 
(Պետրոս Դուրեանի, Հայկական Հար -
ցի, հայ ժողովրդական բանաստեղծու -
թեան, Արշակ Չօպանեանի եւ հայ ար -
ուեստի մասին)4։ Աւելին. ան բազմա-
թիւ գնահատականներու արժանացած 
է Իտալիոյ մէջ եւ նոյնիսկ, րստ որոշ 



աղբիւրներու, առաջադրուած՝ Նոպէլ– 
եան մրցանակի (1953), թէեւ ի վերջոյ 
մահացած է ծայրագոյն թշուառութեան 
ու մոռացութեան մէջ՝ Պարի, ուր այսօր 
պահպանուած է իր արխիւր, եւ փողոց 
մը կր յիշէ անոր անունր։ Նազարեանց 
շարունակած է աշխատակցիլ հայ մա -
մուլին մինչեւ Բ. Աշխարհամարտի նա -
խօրեակր, բայց անոր գործը աստիճա -
նաբար հայ գրականութեան լուսանց-
քին վրայ մնացած է։ 

Անձին ու գործին վերայայտնո^ 
թիւնր սկսած է վերջին քառորդ դարուն։ 
Բաւական լայն թիւով իտալացի հեղի -
նակներու եւ գրական երեւոյթներու 
հետ յարաբերութիւնր առթած է հե-
տաքրքրութիւնր հեղինակի մր հանդէպ, 
որ իր կեանքին մեծ մասր ապրած էր 
Իտալիա եւ իր գործերուն մեծ մասր 
հրատարակած էր իտալերէն՝ րլլայ հա -
յերէնէ թարգմանուած թէ իտալերէն 
գրուած։ Իտալական միջավայրի ու հե -
տազօտողներու հետաքրքրութեան որ 
պէս նորագոյն դրսեւորումներ, անհրա -
ժեշտ է յիշել բանաստեղծական հա-
տրնտիր մր (2011) եւ փո^ագրութիւն 
ներու ժողովածու մր (2012)5։ 

Աակայն, Նազարեանց ցայսօր գրե -
թէ անծանօթ է ոչ միայն գրասէր հան-
րութեան, այլ նաեւ հայ մտաւորակա-
նութեան մեծ մասին։ Հ. Լեւոն Զէքիեա -
նի, Գրիգոր Պրլտեանի եւ տողերս գրո -
ղին առաւել կամ նուազ ծաւալով ու -
սումնասիրութիւններէն ետք, 2008-ին 
Երեւան լոյս տեսած «Աստեղահեւ մե-
նութիւն» ժողովածուն ամփոփած է 
ցարդ յայտնի հայերէն գրական ար-
տադրութեան մեծ մասր՝ բանաստեղ-
ծութիւն, խոհագրութիւն, նամակներ6։ 
Ան կ ՚րնծայէ յարմար մեկնակէտ մր 

բանաստեղծին ծանօթանալու եւ անոր 
գործր արժեւորելու աւելի ստոյգ հիմ -
քերու վրայ։ 

Ընթացքին, սակայն, անհրաժեշտ կր 
դառնայ ցորենր զատել արուեստակա -
նօրէն մուծուած որոմէն։ 

ժ– 
2. 

«Մեհեան»ի առաջին թիւին մէջ Յ ա ֊ 
կոբ Քիւֆէճեան (Օշական) սկսած էր 
իր «Հարթենք»ներու շարքր որպէս թի -
րախ րնտրելով Հրանտ Նազարեան 
ցր7։ Օշականի քննադատութեան 
նուիրուած իր մեծածաւալ ուսումնասի -
րութեան մէջ, Գ. Պրլտեան մատնան-
շած է այդ շարքին օրկանական կապր 
1912 -1913-ին լոյս տեսած քննադատա -
կան գրութիւններուն հետ8։ Եթէ ծանր 
հռետորութենէն ու անձնական բիրտ 
յարձակումներէ մաքրենք յիշեալ յ օ դ ֊ 
ուածր, անոր շարժառիթն ու էութիւնր 
կր գտնենք Նազարեանցին վերագ-
րուած հետեւեալ երեւոյթներուն մէջ. 

Գրական. ֊ Բռնի ինքնատպութիւն եւ 
խորքի պակաս։ 

Ոչ գրական.՜ Փառասիրութիւն։ 
Գրական ճակատին վրայ, Օշական 

պնդած է՝ Նազարեանցի բանաստեղ 
ծութիւնր բխեցնելով Եղիա Տէմիրճի -
պաշեանի եւ Տիրան Չրաքեանի «տա -
րօրինակութեան» գեղագիտութենէն, 
որ անոր քերթուածներր՝ կարգ մր յա -
ջող պատկերներէ անդին, վերլուծումի 
չեն դիմանար եւ «հաղորդական» չեն։ 

Միւս կողմէ, ան նախ յիշած է, որպէս 
ոչ գրական երեւոյթներու օրինակներ, ^ 
«վճարուած գովեստի աննման էջ մր» ճ՝ 
Թէոդիկի տարեցոյցին մէջ, այսինքն՝ տ 
էնրիքօ Քարտիլէի յօդուածին թարգ - օ 

օ ^ մանութիւնր0, նոյնինքն Նազարեանցի ° 



ձեռամբ10, եւ ապա՝ Ենովք Արմէնի 
(1911) եւ Հ. Սիմէոն Երեմեանի (1912) 
ջատագովական գրքոյկները, զորս 
հիմնականին մէջ բարեկամական 
ապսպրանքներ կարելի է սեպել (առա-
ջինը լոյս տեսած էր երբ «Խաչուած 
երազներ»ը տակաւին անտիպ էր)։ 

Այս «Հարթենք»ը մաս կը կազմէր 
ընդհանուր համազարկի մը գրականու -
թեան՝ «սրբապիղծ»ներուն դէմ (հմմտ. 
հանդէսին նշանաբանը՝ «Սրբապիղծ -
ներ, զգոյշ, ջահեր կան հոս»)։ «Մեհ -
եան»ի եօթը համարներուն մէջ կը 
գտնենք բազմաթիւ անստորագիր ակ-
նարկութիւններ, գլխաւորաբար ուղ -
ղուած Մերուժան Պարսամեանի, Ս. 
Երեմեանի, Ե. Արմէնի եւ Հ. Նազար -
եանցի դէմ։ Յատկապէս նշելի է Կոս -
տան Զարեանի (երբեմնի բարեկամ ու 
գործակից Նազարեանցի, որուն հետ 
յարաբերութիւնները խզած է ցարդ ան-
ծանօթ պայմաններու մէջ) «ասուլիս 
անելիս» խօսքը՝ Նազարեանցի « Պառ -
նասի մուրացկան» որակումով11։ 

Այնուհետեւ, տեղի կ՚ունենան Եղեռն 
ու աշխարհասփռում։ Սփիւռքը իր 
ծնունդի երկունքին մէջ կը բռնուի, մինչ 
Մերուժան Պարսամեան՝ Փարիզ, կը 
շարունակէ բանաստեղծական հա-
տորներ տպել հայերէնով ու ֆրանսե -
րէնով, Հ. Սիմոն Երեմեան կ ՚ամբող՜ 
ջացնէ իր «Գրական դէմքեր» տասհա-
տորեակը Վենետիկի մէջ, Ենովք Ար-
մէն կը լքէ գրականութիւնը գրեթէ ամ -
բողջութեամբ մինչեւ իր կեանքի մայ-

| րամուտը՝ 1960- ականներ, իսկ Հրանտ 
Հ Նազարեանց, արդէն կորսնցուցած 
^ նախկին թափը, կ ՚անհետանայ հայ 
® մամուլէն ու հայութենէն իր կեանքի 
օ 

վերջին քառորդ դարուն։ 
Թէեւ «Նազարեանցի ասուպային 

փայլը անցեալ դարասկիզբի արեւմը -
տահայ գրականութեան մէջ մարեցաւ 
մէկ օրէն միւսը Յակոբ Օշականի 
«Մեհեան»ի ջախջախիչ յօդուածով»12, 
միամտութիւն պիտի ըլլայ ենթադրել, 
որ ան որոշած ըլլայ ինքզինք զետեղել 
հայ գրականութեան լուսանցքին վրայ՝ 
այդ քննադատութեան որպէս հետե-
ւանք։ Անոր համար կ՚աւելցնէինք, թէ 
անոր գործունէութեան եւ արտայայ-
տութիւններուն մէջ փառասիրական 
ակներեւ պահերու ներկայութեամբ 
հանդերձ, «մեզի կը թուի, որ շատ ուղ 
ղափառ մեթոտ մը չէ անոնցմով բա-
ցատրել իր գրականութեան մերժումը 
(դեռ աւելին՝ «օտարներու քերթութեան 
սպասարկու»ի պիտակը) եւ զինքը դա-
սել կասկածելի որակի քերթողներու 
շարքին, ուստի Օշականի դատումը 
որոշ վերանայումի կարիքը ունի»13։ 
Աւելին. հիմնաւորումի կարօտ է այն 
պնդումը, թէ «գրական այն խումբը, 
որին ինքը պատկանում էր՝ Ենովք Ար -
մէն, Հայր Սիմոն Երեմեան եւ ուրիշներ, 
պարտուել է գրական ու պատմական 
հանգամանքների առաջ»14։ Մինչ ճիշդ 
է ըսել, թէ Մեծարենցի դարասկիզբի 
փայլատակումէն ետք, խորհրդապաշ-
տութիւնը 1910 - ական թուականներուն 
արդէն սկսած էր իր վայրէջքը արեւմը 
տահայ իրականութեան մէջ (այսինքն՝ 
Հ. Նազարեանցի «Խաչուած երազ -
ներ»ու հրատարակութեան շրջանին), 
պատմական հանգամանքը՝ Եղեռնը, ի 
վերջոյ պարտութեան մատնած է ամ-
բողջ արեւմտահայ գրականութիւնը 
անխտիր, ներառեալ՝ երեւութական 



յաղթողներր։ Սակայն, կարելի է պնդել, 
ինչպէս դիտել տուած էինք ատենին, որ 
1914-ին Նազարեանց արդէն կր 
գտնուէր ճակատագրական որոշումի 
մր դէմ յանդիման՝ լքել հայերէնր «իբ-
րեւ զառամած մայր մր» կամ «հայերէն 
գրել եւ նահատակ րլլալ»։ Արդարեւ, 
«Մեհեան»ի առաջին թիւի հրատարա -
կութենէն ետք թուագրելի նամակով, 
ան գրած է Ենովք Արմէնին. 

«Իրաւունք չունի՞մ միթէ երբ ցաւիլ 
կր թուիմ ցարդ հայերէն արտադրած 
րլլալուս համար քանի որ Եղիային 
օրինակր շա՛տ թարմ է. ամբողջ իր 
փառքր եւ տքնաջանութիւններր չուա -
նի մր ծայրէն կախուեցան. անոր հա-
մար, որ այդ տքնաջանութիւններր հա -
յերէն լեզուով արտայայտուած էին։ 
Կամ մէկր կամ միւսր. կամ ցաւած 
վճռականութեամբ լքել հայերէնր իբրեւ 
զառամած մայր մր, որուն ստինքնե -
րուն վրայ այլեւս խոնաւ ու ցուրտ որ -
դեր կր բնակին, ու երկաթէ կամքով մր 
դառնալ վերջնականապէս Արեւմուտ-
քին ու արագօրէն արտայայտուիլ, գոր -
ծել որոշ ճամբու մր մէջ, կամ հայերէն 
գրել եւ նահատակ րլլալ (...)»15։ 

Նազարեանց լուծած է այդ թնճուկր 
Ա. Աշխարհամարտի րնթացքին ու ան-
կէ ետք։ Դարձած է «վերջնականապէս 
Արեւմուտքին» եւ եթէ շարունակած է 
ստեղծագործել հայերէն ու մերթ րնդ 
մերթ հրատարակել հայերէն քերթ-
ուածներ, այդ արտադրութիւնր հիմնա -
կանօրէն ուղղուած էր ծառայելու որ-
պէս հում նիւթ՝ ապագայ իտալերէն 
քերթողագիրքերու, որոնցմով փնտռած 
է իր տեղր իտալական գրականութեան 
մէջ։ Լուսանցքայնացումր, հետեւա-

բար, գրական ռազմավարութեան որո-
շում մրն էր, եթէ կարելի է այսպէս րսել, 
որ որեւէ ձեւով կապուած չէր 1914 փ 
Օշականի յօդուածին հետ։ 

Միամտութիւն է ենթադրել, նաեւ, որ 
այդ յօդուածին ներգործութիւնր պայ-
մանաւորած է Նազարեանցի անտե-
սումր միջպատերազմեան շրջանի 
Սփիւռքի գրաքննադատներուն կողմէ, 
եւ որ յետպատերազմեան շրջանի 
գրաքննադատներր կուրօրէն հետեւած 
են, ի շարս այլոց, «Համապատկեր»ի 
Ա. հատորի «Մուտք»ի պարբերու -
թեան16 կամ երեսունհինգ տարի ետք 
լոյս տեսած Թ. հատորի ակնարկու -
թեան17՝ նոյն անտեսումր գործադրելու 
համար։ Մինչեւ կեանքին վերջր 
խնդրոյ առարկայ դարձած, անրնթեռ -
նելի կամ անհասկնալի նկատուած, 
գրական ու անձնական բազում յար-
ձակումներու ենթարկուած Օշականր 
այն անձր չէր, որուն քննադատական 
արտադրութիւնր – հիմնականին յետ 
մահու հրատարակուած կամ վերահ-
րատարակված – ինքզինք պարտադ 
րէր բովանդակ սփիւռքեան գրական 
աշխարհին՝ որպէս բացարձակ անհեր -
քելի ճշմարտութիւն, նոյնիսկ եթէ անոր 
անմիջական հմայքին տակ աճած 
որոշ անուններ Սփիւռքի գրաշխարհի 
ողնայարին մաս կազմած են։ Նման 
«միամիտ» ենթադրութիւններ վայել են 
միայն անոնց, որոնց գրական արժե -
չափերր կամայ թէ ակամայ – Մարքս 
ու Լենին հոլոված րլլալր կամ չրլլալր 
ոչինչ կր փոխէ այս իրողութենէն – կր ^ 
շարունակեն առաջնորդուիլ խորհրդա - չ 
յին կանխադրութային (& բոօո) այն 3 
սկզբունքներով, որոնք «վերեւներից» » 

օ 



տ֊ 
օ– 

օ– 

կը պարտադրէին վարչակարգին 
թշնամի, անբաղձալի կամ արհամար -
հելի անուններ չյիշել գրական տոմար -
ներուն եւ ուսումնասիրութիւններուն 
մէջ։ Բացի ծայրայեղ կուսակցականու -
թեան պարագաներէ, որոնք այս կամ 
այն կողմի եւ ոչ թէ հասարակաց վար -
քագիծ եղած են, Սփիւռքը իր զուտ 
գրական արժեչափերը այդպիսի հրա-
հանգներով չէ ձեւաւորած։ 

3. 
«Դամբանականի յատուկ վսեմո^ 

թեամբ այս տողերով, Օշական հանդի 
սաւորապէս կը թաղէր 1900-1910 թուա-
կաններուն ծնած ու մինչեւ Եղեռնի նա-
խօրեակը իր գոյութիւնը երկարաձգած 
գրողներու շարքը, որոնք իրենց աղմու -
կով ու թուղթին յանձնածը անմիջապէս 
տպել տալու փութկոտութեամբ լեց ու -
ցած էին ամայացած գրական հրապա-
րակը՝ փորձելով նոյնիսկ անկէ դուրս 
շպրտել (Ե. Արմէն) շրջանի ամէնէն 
վաւերական անունը՝ Միսաք Մեծա-

. 18. 

Լ. Փ 
ճ 
=5 տ 

րենցը 
1989-1990փն լոյս տեսած եւ 2009-ին 

վերատպուած մեր այս նախադասու-
թիւնը եւ անոր հետեւող պարբերութիւն 
ները Օշականի «Համապատկեր»ի Ա. 
հատորէն մէջբերումին անմիջական 
շարունակութիւն էին եւ կ՚անդրադառ -
նային յիշեալ երկու հատորներուն 
ժխտական ակնարկութիւններուն Ն ա -
զարեանցի մասին։ Նախադասութիւնը 
կը փորձէր ներկայացնել Օշականի 
նպատակը եւ ինքնութիւնը այն մար -
դոց, որոնց մասին ան դամբանախօսի 
հռետորութեամբ առլցուն տողեր կը 
գրէր։ Պարզապէս նկարագրած էինք 

իրողութիւնը եւ արձանագրած՝ երկու 
հանրայայտ փաստեր. յիշեալ չորս 
գրագէտներուն ջանքը՝ գրական հրա-
պարակին տիրական անուններ դառ-
նալու, եւ Ենովք Արմէնի գրոհը Միսաք 
Մեծարենցի դէմ։ 

Սակայն, Նազարեանցի երեւանեան 
ժողովածուի յառաջաբանը փորձած է 
աւելի հեռուները «թափանցել» ։ Առ 
այդ, 1990-ի մեր նախադասութենէն 
մէջբերուած է ընդգծուած բաժինը՝ 
առանց կախման կէտեր դնելու – հա-
կագիտական ու հեղինակին միտքը 
խեղաթիւրող արարք մը – եւ անոր 
կցուած է բռնազբօսիկ մեկնաբանու-
թիւն մը. «Հոսհոսական «գրագէտը» 
այսօր էլ ուրախանում եւ հրճւում է Ցա~ 
կոբ Օշականի հայհոյանքների վրայ։ 
«Դամբանականի յատուկ վսեմո^ 
թեամբ այս տողերով, Օշական հանդի -
սաւորապէս կը թաղէր 1900-1910 թուա-
կաններուն ծնած ու մինչեւ Եղեռնի նա-
խօրեակը իր գոյութիւնը երկարաձգած 
գրողներու շարքը»։ Կարելի՞ բան է ու -
րախանալ օժտուած գրողներին եւ ար -
ժէքաւոր գրականութիւնը թաղելու 
վրայ»19։ 

էդուարդ Աղայեանի բառարանը, հե -
տեւելով Ստ. Մալխասեանցի սահմա-
նումին, «հոսհոս» բառը նշած է որպէս 
«ծաղրական անուն, որով արեւելահա-
յերը կոչում էին արեւմտահայերին» եւ 
զայն համարած «անյանձնարարելի», 
նաեւ յիշելով փոխաբերական իմաստը՝ 
«թեթեւամիտ, թեթեւսոլիկ»20։ Պէտք է 
երախտապարտ ըլլանք, ուրեմն, որ 
հոսհոսական չակերտաւորիս աննշան 
ինքնութիւնը արժանի չէ նկատուած 
բացայայտումի։ Իրօք, չարափոխո^ 



թեամբ ուղեկցուած նման պարագանե -
րու նախընտրելի է չյիշուիլ։ 

Անհրաժեշտ է անմիջապէս յիշել, 
սակայն, որ Հոսհոս գրչանունը գործա -
ծած Յակոբ Պարոնեանը նաեւ ըսած է, 
թէ «հայհոյանքը փաստի սով է»։ Ար-
դարեւ, վերոյիշեալ հաստատումները 
այնքան նախատական են, որքան հիմ 
նազուրկ, «մոգոնուած»՝ արեւելահայե– 
րէն խօսքով։ Անդամահատուած նա -
խադասութիւնը վերընթերցելով, որեւէ 
ուրախութիւն եւ հրճուանք չյաջողե-
ցանք բացայայտել մեր արտայայտու -
թեան մէջ, առաւել եւս՝ ամբողջական 
նախադասութեան պարագային։ 
Անոնք բացայայտ կրնան ըլլալ միայն 
անոնց, որոնք կը ներշնչուին «իդէոլոգ -
իական օպոնենտ»ի (գաղափարական 
ընդդիմադիր, « Բ . » ) խօսքերը նենգա-
փոխելու եւ այդպէսով զայն ճզմելու 
ուղղուած խորհրդային երբեմնի մե-
թոտներէ։ 

Այս մեթոտները, սակայն, լիովին 
խորթ են թէ° հարազատ բանասիրու-
թեան, եւ թէ° կիրթ («կուլտուրական») 
քննարկումին։ Երբ վաւերական բանա -
սէրը կարդայ այդ նախադասութիւնը 
իր շրջագիծին մէջ, պիտի նշմարէ, որ 
շարունակութեան մէջ անոր հեղինակը 
1989-1990փն գրած ու 2009փն կրկնած 
է, թէ Օշականի վարուելակերպը 
«խիստ ենթակայական դրդապատ-
ճառներ»21 կը մատնէր։ Այն ատեն, 
հրճուանքի եւ ուրախութեան մեռելա-
ծին առասպելը յօդս կը ցնդի։ Կը մնայ 
միայն անվաւեր բանասէրին ինքնա -
խաբէութիւնը, համեմուած՝ դիմացինը 
յականէչանուանէ նախատելու կամ 
անհասցէ թէ անորոշ ակնարկութիւննե -

րով վարկաբեկելու վաղածանօթ սովո 
րամոլութեամբ, որուն օրինակները ա ն 
պակաս են։ 

4. 
Նազարեանցի իտալական գրակա-

նութիւն մուտքը եւ անոր գտած ընդու-
նելութիւնը որեւէ պարկեշտ ուսումնա -
սիրող, բնականաբար, պիտի մղէ հար -
ցադրելու անոր պատճառը, երբ զա-
նոնք կը բաղդատէ հայ գրականու -
թեան մէջ հետզհետէ տիրած լռութեան։ 
Նման հարցադրումներ բազմաթիւ ձ ե ֊ 
ւերով կարելի է գրել։ Մենք որոշած 
էինք զանոնք ներկայացնել հռետորա -
կան հարցումներու եւ այլընտրանք նե -
րու ձեւով. «Ինչպէ՞ս բացատրել Նա-
զարեանցի գտած ընդունելութիւնը 
Իտալիոյ մէջ. իր իսկական արժանիք-
ներու շնորհի՞ւ, թարգմանիչներու «միջ-
նորդութեա՞մբ», թէ բարեկամական 
ցանցի գործունէութեամբ»22։ Կամ, այլ 
ձեւով ասած, ի՞նչ պէտք է հաշուի առ -
նել. բանաստեղծութեան արժէ՞քը, 
թարգմանութիւններու գեղարուեստա-
կան որա՞կը – թարգմանիչի մը աշխա -
տանքը կրնայ բարձրացնել կամ տա -
պալել տուեալ հեղինակի մը գործը – , 
բարեկամական շրջանակի գործո^ 
նէութի՞ւնը։ Ինչպէս կը տեսնուի, առար -
կայօրէն դրած էինք երեք հնարաւոր 
ուղղութիւններ՝ նիւթը արծարծելու եւ 
բանասէրներու ուշադրութիւնը անոր 
վրայ հրաւիրելու նպատակով։ Մեր 
նպատակը չէր վիճարկել, թէ Նազար -
եանցի գրականութիւնը արժանի էր 
այդ բարձր գնահատանքին, ոչ ալ ու-
շադրութիւն հրաւիրել մեր վրայ ։ 

Սակայն, այդ չարաբաստիկ նախա -
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դասութիւնը բաւականաչափ յստակ 
չէր, ըստ երեւոյթին, քանի որ դատաւո -
րի պատմուճան հագած գրականագէ– 
տը աղաւաղուած ձեւով ըմբռնած է 
զայն. «Բանը հասնում է այնտեղ, որ 
նոյն այդ գրագէտները սկսում են ան-
հեթեթ բացատրութիւններ որոնել այն 
բանի համար, թէ ինչու են օտարները 
բարձր գնահատել– գնահատում հայ 
բ ա նաստեղծի ստեղծագոր ծութիւ նը »23: 

Անշուշտ, այստեղ կրկին կիրար– 
կուած է խորհրդային գաղափարախօ– 
սական պայքարի վերոյիշեալ սկզբուն-
քը. նախադասութիւնը համագիրէ ^օո– 
էօճէ) դուրս հանել ու ապա խծբծել ըստ 
կամս։ Պարտք կը զգանք յայտնել, թէ 
«անհեթեթ բացատրութիւններ որո-
ն ե լ ո ւ մտահոգութիւնը լիովին մտա-
ցածին է։ Մենք պարզապէս դրած էինք 
հարցումներ՝ պատասխանները ձգելով 
ուրիշներու հայեցողութեան։ Միեւնոյն 
հարցադրումը աւելի ընդլայնուած ու 
մշակուած ձեւով կրկնած ենք 2009-ին. 

«Կ՛արժէ քանի մը հարցումներ դնել. 
գրադատները Նազարեանցի բարե-
կամներն ու անոնց բարեկամնե՞րն 
էին, թէ՞ անաչառ անհատներ։ Ի՞նչ էր 
անոնց խօսքին իսկական կշիռը։ Ինչ-
պէ՞ս բացատրել Նազարեանցի գտած 
ընդունելութիւնը Իտալիոյ մէջ. իր գրա-
կան արժանիքներո՞վ, թարգմանիչնե -
րու միջնորդութեա՞մբ, թէ՞ բարեկամա-
կան ցանցով։ Ան նոր բա՞ն կը բերէր 
իտալական բանաստեղծութեան»24։ 

Եւ ապա տասներկու տպագիր էջ 
| տրամադրած ենք այդ հարցումներուն, 
ճ դարձեալ, ոչ թէ պատասխանը գտնե -
^ լու, այլ՝ այդ պատասխանին ի խնդիր 
(ԼԼ 
® տարրեր հայթայթելու՝ աւելի լայն ձե -
օ 

ւով։ Թող ներուի մեզի, եթէ աւելին չենք 
կարողացած ընել, քանի որ մեր տրա-
մադրութեան տակ բաւարար աղբիւր -
ներ չունինք։ «Վերեւներից» սահման-
ուած հոսհոսական չակերտաւոր 
«գրագէտ»ի մեր հանգամանքը աւելին 
ընելու ոչ իրաւասութիւնը եւ ոչ ալ մի -
ջոցները կ ՚ընծայէ մեզի։ 

Այստեղ տեղին է յիշել, որ 1989-
1990- ի մեր հարցադրումը ներշնչուած 
էր Շահան Շահնուրի նուիրուած Գրի-
գոր Շահինեանի փաստալից ուսում 
նասիրութենէն, ուր ան գրած էր. «Շահ -
նուրի մասին գրող ֆրանսացիները իր 
բարեկամները եղած են առհասարակ, 
կամ բարեկամներուն բարեկամները։ 
Իրենց կարծիքը դրական եղած է ը ն դ 
հանրապէս, հասկնալի պատճառնե-
րով. կամ իր գործը սիրելնուն համար 
բարեկամացած են իրեն հետ, կամ ալ 
բարեկամ ըլլալնուն համար սիրած 
նաեւ իր գործը»25։ Լիբանանահայ 
հանգուցեալ գրադատը՝ ծաւալուն ա ղ 
բիւրներ ունենալով իր տրամադրու-
թեան տակ, կրցած էր հիմնաւոր եզրա-
կացութեան յանգիլ, այսինքն՝ պա-
տասխան տալ Արմէն Լիւպէնի ֆրան-
սերէն բանաստեղծութեան ունեցած 
ընդունելութեան մասին։ Չունենալով 
նման կարելիութիւն, մենք գոհացած 
էինք հարցումներու շարքով մը։ 

5. 
Հաւանական է, որ մեր ընդդիմախօ-

սը գրչի մէկ հարուածով նոյնպէս «ան-
հեթեթ» որակէր Շահինեանի կարծիքը։ 
Կամ աւելին, քանի որ խնդրոյ առար -
կայ մեր նախադասութիւնը մէջբերելէ 
ետք, շարունակած է ըսել. «Այս ամօ-



թալի մօտեցումը նկատելի է անգամ 
բանասիրական բնոյթի հրապարա-
կումների մէջ։ Եւ այս երեւոյթը հիմնա -
կանում գոյութիւն ունի եւ տեւում է 
սփիւռքահայ գրականութեան մէջ, ունի 
իր արմատները, իր պատմութիւնը, մի -
անգամայն բացատրելի է ու անուանե -
լի, այն կարելի է կոչել Օշականի կամ 
թէ պարզապէս հոսհոսական սինդրոմ։ 
Դրանից պէտք է օր առաջ ազատուել, 
բայց մեզ համար ճիշդը այն անտեսելն 
է ու արհամարհելը, քանի որ նման վե -
րաբերմունքը ոչ մի կապ չունի իսկա -
կան գրականագիտութեան հետ»26։ 

Եթէ «հոսհոսական սինդրոմ» կոչ-
ուած ինքնահնար երեւոյթը իբր թէ 
«հիմնականում գոյութիւն ունի» – եւ 
անոր գիւտարարը նոյնիսկ հասցուցած 
է մերձգիտական հոգեբանութենէն (բօբ 
բտ^հօ1օ§^) քաղուած անունով օծել 
զայն – սփիւռքահայ գրականութեան 
մէջ, ուրեմն մտահոգուելու պատճառ 
չկայ, քանի որ հայրենի գրականու -
թիւնը ի սկզբանէ զերծ է այդ համախ -
տանիշէն։ Հետեւաբար, թերեւս նա-
խընտրելի էր, որ այս անհեթեթ ու ամօ 
թալի պնդումներուն հեղինակ, «իսկա-
կան գրականագէտ» Եուրի Խ ա չ ա տ ր 
եանը (այժմ վերանուանեալ՝ Երուանդ 
Տէր Խաչատրեան) երեւոյթը անտեսէր 
ու արհամարհէր, ինչպէս եօթը տ ա ս 
նամեակ առաջ կ՚ընէին անոր իմաս 
տուն նախորդները եւ իրենց սփիւռք 
եան հետեւորդները, որոնք Օշականն 
ու նմանատիպ «հոսհոսներ» պարզա-
պէս անգոյ կը նկատէին կամ «արեւել-
եան հատուածին երդուեալ թշնամին» 
կը կոչէին27։ 

Այստեղ կ՛արժէ մէջբերել հայրենի 
երիտասարդ գրականագէտ Արքմենիկ 

Նիկողոսեանի տեղին նկատողութիւնը. 
«Ընդհանրապէս՝ Օշականի հանդէպ 
վերաբերմունք թէ° Հայաստանում, թէ° 
Սփիւռքում առաւել յաճախ ձեւաւոր 
ուել ու ձեւաւորւում է ըստ այն 
համատեքստի, թէ Օշականն ինչ 
վերաբերմունք է ունեցել որեւէ գրողի 
նկատմամբ։ Ըստ այդ՝ այդ գրողի 
ստեղծագործութեամբ զբաղուող գրա-
գէտները կամ երկինք են հանում 
Օշականին, կամ պարսաւում նրան»28։ 
Որպէս «համեմատաբար թարմ օրի -
նակ» յիշելով խնդրոյ առարկայ 
յառաջաբանը, Ա. Նիկողոսեան դիտել 
տուած է, որ «բնաւ միտում չունենալով 
արդարացնել կամ մեկնաբանել Օշա -
կանի՝ Հրանտ Նազարեանցին տուած 
գնահատականները, ուզում եմ պար-
զապէս արձանագրել, որ հերթական 
անգամ դիտւում ֊քննւում ֊քննաբանւում 
ու ըստ այդմ էլ՝ փառաբանւում կամ 
պարսաււում է Օշականի քննադատու -
թեան ոչ թէ համակարգը, այլ՝ որեւէ ա -
ռանձին մասնաւորութիւն»29։ Աւելցը 
նենք, որ այդ «առանձին մասնաւորու -
թեան» պարսաւումը, այս պարա-
գային, տեղի կ ՚ունենայ լիակատար 
պարապի մէջ, քանի որ առարկայօրէն 
քննուած չէ Նազարեանցի մասին 
Օշականի կարծիքներուն ամբողջու -
թիւնը (հայրենի ընթերցողին ջախջա 
խիչ մեծամասնութեան անծանօթ)՝ 
ժխտական գնահատանքը հիմնա-
ւորելու համար։ Այսպիսի պարագա-
ներու համար է, որ պէտք է ըսել, թէ 
«նման վերաբերմունքը ոչ մի կապ ^ 
չունի իսկական գրականագիտութեան ® 
հետ»։ 1տ> 

Արժանթինցի գրող Խորխէ Լուիս օ 
Պորխէսի բեղուն երեւակայութիւնը | 



տ֊ 
ժ" 

օ– 

երկնած էր Բաբելոնի գրադարանր, որ 
տիեզերքն էր իսկ՝ գիրքերու ձեւին 
տակ։ Ինչպէս կ՚րսէ «Բաբելոնի գրա-
դարանր» պատմուածքր, « յայտնի 
բան է, որ իմաստաւորուած մի տողի 
կամ ճշգրիտ մի տեղեկութեան կողքին 
լինում են հազարաւոր անմտութիւններ, 
խօսքային անպէտքութիւնների խառ– 
նակոյտեր եւ անտրամաբանական 
ա նհեթեթութիւ ն ներ . 3 0 . Անոնց մէջ 
մտնող «Օշականի կամ հոսհոսական 
սինդրոմ»ի կարծեցեալ գոյութիւնր ար -
ժանի է այդ գրադարանին ամենայե– 
տին խոռոչներէն մէկր գրաւելու։ 

Կր մնայ ճշդել, թէ ո՞ր մէկ ժամանա– 
կավրէպ բարոյախօսական արժեչա-
փով «ամօթալի մօտեցում» կր նկատ -
ուի հարցադրումներու կատարումր (որ 
մեր նպատակն էր), հեղինակի մր վաւե -
րականութեան կասկածումր (որ մեր 
նպատակր չէր) եւ այլն։ Եթէ նման 
քննութիւններ կր կատարուին վերլու -

ծական կամ փաստական մօտեցումով 
եւ ոչ թէ «դրամբեանիզմ»ի, այսինքն՝ 
մարտնչող գրական տգիտութեան ու 
հոգիի չարութեան մեկնակէտով (Ցով-
հաննէս Թումանեան), ուրեմն կր մնայ 
ամօթալի միայն մէկ երեւոյթ, գրական 
խնդիրներուն անձնական հաշիւներով 
մօտենալր։ 

2009-ին զուգադրած էինք Նազար-
եանցի րնթացածիրր հայ եւ իտալա-
կան գրականութիւներուն մէջ եւ հարց 
տուած, թէ «իր գործր յարութիւն առնե-
լու նախադրեալներ ունի՞ ամէն պա -
րագայի, կայ վերարժեւորումի կարիքր, 
որուն համար անհրաժեշտ է յայտնա -
բերել մարդր, նկարագիրր եւ արուես -
տագէտր, որոնցմէ կարելի է նոր բա -
ցատրութիւններ քաղել»31։ Խօսքր կր 
թողունք յետին մտքերէ զերծ ուսումնա-
սիրողին եւ գեղագիտական հաճոյքի 
հետամուտ րնթերցողին։ 

Նիւ Եորք 

Ծ Ա Ն Օ Թ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ե Ր 

1.– Պոլսական տարիներու գործունեութեան ցարդ ամէնէն հանգամանալից ուսումնասիրութեան համար, 
տե՛ս Գրիգոր Պըլտեան, Հայկական ֆուտուրիզմ, Երեւան, 2009, էջ 25-120 եւ 468-510։ 

2.– Նազարեանցի տապանաքարին վրայ ծննդեան թուականը գրուած է 8 Յունուար 1886 (լուսանկարը 
տե՛ս իտալերէն «Վիքիփետիա»–յին մէջ. Ա.տԽթ6^9.0Րց/^Խ/հՐ9ոմ ֊^929հ9ոէշ) ։ Ծննդեան թուականին 
մասին բազմաթիւ տարբերակներ կան՝ 1877-էն մինչեւ 1886։ Մեր վերջին անդրադարձին մէջ ծնունդը 
թուագրած էինք 1884 (Վարդան Մատթէոսեան, Գրական-բանասիրական ուսումնասիրութիւններ, Ան-
թիլիաս, 2009, էջ 69)։ 

3.– «I Տ0ցո ^̂ օ̂ 6ք^տտ »̂ («Խաչուած երազներ», 1916), «Լօ տթ6^հԽ» («Հայելին», 1920), ^ 9 հ 9 ^ ո « (1920), 
«7ր6 թ06տս< («Երեք քերթուածներ», 1920), «II ցՐ9ոմ6 ^^ոէօ մ6 19 էՐ9ց6^9» («Տիեզերական ող-
բերգութեան մեծ երգը», 1946 եւ 1948), «II հէօտօ ^ թ06է 6մ 91էՐ6 թ06տք6« («Բանաստեղծներուն վերա-
դարձը եւ ուրիշ բանաստեղծութիւններ», 1952)։ Միայն վերջին հատորը թարգմանիչի նշում չունի, ինչ 
որ ենթադրել կու տայ ինքնագիր ըլլալը։ 

^ 4 ^ «86մՐ0Տ 70Սհ9Ո թ06է9 9ՐՈ6Ո0» (1915), «Լ ՚^Րտ6տ9, Î ՏՍՕ տ9ՐԱՈ0 6 16 ՏՍ6 Ր^6Ոմ^92ԽՈԻ> (1916)», «II էՐՕ՜ 
՜է V̂ 6̂ ^ մ6հ ՚^րտ6տ9» (1916), «^ՐՏ^Ց^ ^ 0 ե 9 տ 9 ո » (1917), «Լ՚9Րէ6 ա >Գրտ6տ9» (1924)։ 

5.- հՐ9Ոմ 1^929Ո9Ոէ2, I տօցո՚է 0Ր006ք1ՏՏ1, թ06Տ16 ՑՇ61է6 Ձ ՇԱՐՁ ճ\ 0ԾՐՑ11Ձ ՏՕ1ՁՈ01, Բօցց՚ա, 2011. հՐՁՈճ 
^ Ի^ՁՀՁՈՁՈէՀ, Բ6Ժ616 Ժ՚ձտ0Ր6, 9 ^ ^9010 Լ0թ9Ո6, 8^^^, 2012. 
^ 6.- Հրանտ Նազարեանց, Աստեղահեւ մենութիւն. ընտրանի, կազմեց, յառաջաբանը եւ ծանօթագրութիւն-
էն ները գրեց՝ Եուրի Խաչատրեան, Երեւան, 2008։ 

7 ^ Յակոբ Քիւֆէճեան, «Հարթենք. Հրանտ Նազարեանց», Մեհեան, Յունուար 1914, էջ 9-11։ 



յ– 

8.– Գրիգոր Պրլտեան, Մարտ, Անթիլիաս, 1997, էջ 416-421։ 
9.– էնրիքօ Քարտիլէ, «Հայ խորհրդապաշտ մը. Հրանտ Նազարեանց», տե՛ս Թէոդիկ, Ամէնուն տարեցոյց, 

Պոլիս, 1914, էջ 146-152։ 
10.– Նազարեանց թարգմանաբար մէջբերած է յօդուածին մեծ մասր Ենովք Արմէնին ուղղուած 28 Յունիս 

1913 նամակին մէջ (տե՛ս Վարդան Մատթէոսեան, «Հրանտ Նազարեանցի նամակներր Ենովք Արմէ-
նին», Բազմավէպ, 1-4, 2006, էջ 381-384), գրեթէ նոյնական՝ Թէոդիկի կողմէ տպուած անստորագիր 
թարգմանութեան հետ։ Այս նամակր վերծանման չնչին տարբերութիւններով վերստին լոյս տեսած է 
2008-ի ժողովածուին մէջ (Նազարեանց, Աստեղահեւ մենութիւն, էջ 477-481)՝ Նազարեանցէն Ե. Արմէ-
նին ուղղուած 49 հայերէն նամակներու կողքին, սակայն կազմողը զանց րրած է Նազարեանցի նա-
մակներուն վերոյիշեալ հրապարակումին յիշատակութիւնր (րնդամէնր 60 նամակ միեւնոյն աղբիւրէն՝ 
Երեւանի Եղիշէ Չարենցի անուան Գրականութեան եւ արուեստի թանգարանի արխիւներէն, որոնցմէ 
58 հայերէն են, իսկ երկուքր՝ ֆրանսերէն), գուցէ՝ անոր ծանօթ չըլլալով։ 

11^ «Մեր խօսարանը», Մեհեան, Ապրիլ 1914, էջ 62։ 
12^ Մատթէոսեան, Գրական-բանասիրական ուսումնասիրութիւններ, էջ 71։ 
13^ Անդ, էջ 74։ 
14^ Նազարեանց, Աստեղահեւ մենութիւն, էջ 25։ 
15^ Մատթէոսեան, «Հրանտ Նազարեանցի նամակները», էջ 388-389։ Հմմտ. Նազարեանց, Աստեղահեւ 

մենութիւն, էջ 487-489։ 
16^ «Կար ժամանակ4 երբ Ենովք Արմէն ըսուած մէկը Արամազդն էր հայ գրականութեան, եւ Հրանդ Նա-

զարեանց անունով ուրիշ փարթամ սնոտիք մը՝ մեծ, աստեղահեւ բանաստեղծ։ Բարի ուրեմն իրենց 
քունը՝ մոխրածածուկ իրենց փառքերուն անկնճիռ, անայց խաղաղութեամբ, ծոցին մէջը լայն մոռւա 
ցումին, մռայլութեան արդար բաժինին, որոնցմէ պահ մը զիրենք անջատեց, ուրիշ կայքերու առաջ-
նորդեց մեր յիմարութիւնը։ Փառքն ալ բարոյական մը ունի հարկաւ, ու պատիժի սարիք մը։ Աստուած 
ողորմի անոնց գլխուն, դժբախտութեան, բայց չփորձուի յարութիւն տալ անոնց գործին» (Յակոբ Օշւա 
կան, Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, Ա. հատոր, Երուսաղէմ, 1945, էջ 23)։ 

17^ «Հրանտ Նազարեանց միջոցը յաղթած է մեծ բանաստեղծ մը յորջորջուելու իտալական բանաստեղ-
ծութեան մէջ։ Անշուշտ այս տրտմութիւնը հոս յիշելն իսկ տառապանք մըն է։ Բայց միւս կողմէ մեծ 
նպաստ մըն է անոնց ըմբռնումէն։ Բանաստեղծութիւնը 1900-ի այս մարդերը կը հասկնային փառքի, 
դարպասի ճամբայ» (Յակոբ Օշական, Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, Թ. հատոր, Ան-
թիլիաս, 1980, էջ 195)։ 

18^ Տե՛ս Վարդան Մատթէոսեան, «Հրանտ Նազարեանց եւ իր գրական կապերը», Յառաջ - Միտք եւ Ար-
ուեստ, Մայիս 1990, էջ 3 (նոյն, Գրական-բանասիրական ուսումնասիրութիւններ, էջ 72-73. ընդգծումը 
մերն է)։ Այս յօդուածը բնագրային հարազատութեամբ վերահրատարակութիւնն էր լեզուական աղ-
ճատումներով ու ծանօթագրութիւններու մասնակի կրճատումով Երեւան լոյս տեսած յօդուածին 
(«Հրանտ Նազարեանց եւ կցորդ խնդիրներ», Նորք, 8, 1989, էջ 132-137), ուր խնդրոյ առարկայ պար-
բերութիւնը եւ անոր յաջորդող քննարկումը պահպանուած էին, թէեւ փոխուած ուղղագրութեամբ։ 

19^ Նազարեանց, Աստեղահեւ մենութիւն, էջ 25։ 
20^ էդուարդ Աղայեան, Արդի հայերէնի բացատրական բառարան, Ա. հատոր, Երեւան, 1976, էջ 893։ 

Հմմտ. Ստեփանոս Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան, հատոր 3, Երեւան, 1945, էջ 
131։ 

21^ Մատթէոսեան, Գրական-բանասիրական ուսումնասիրութիւններ, էջ 73։ 
22^ Մատթէոսեան, «Հրանտ Նազարեանց եւ իր գրական կապերը», էջ 3։ 
23^ Նազարեանց, Աստեղահեւ մենութիւն, էջ 26։ 
24^ Մատթէոսեան, Գրական-բանասիրական ուսումնասիրութիւններ, էջ 75։ 
25^ Գրիգոր Շահինեան, Կենսագրութիւն եւ մատենագիտութիւն Շահան Շահնուրի, Անթիլիաս, 1981, էջ 

128։ 
26^ Ն ա զ ա ր ե ա ն ց , Ա ս տ ե ղ ա հ ե ւ մենութիւն, էջ 26։ 
27^ ժողովուրդի ձայն, 14 Մարտ 1946. տե՛ս «Հայ մամուլին արատը», Նայիրի, Ապրիլ-Մայիս 1946, էջ 509։ 
28^ Արքմենիկ Նիկողոսեան, «Յակոբ Օշականի ֆենոմէնը (մի քանի նկատառում», տե՛ս Լիլիթ Գալստեան 

(կազմող), Յակոբ Օշական. գիտաժողովի նիւթեր, Երեւան, 2011, էջ 80։ 
29.- Անդ։ 
30^ Խորխէ Լուիս Բորխէս, Երկու արքաներն ու երկու լաբիրինթոսները, սպաներէնէ թարգմանեց Յովհան-

նէս Բոդուկեան, Երեւան, 1994, էջ 50։ յլ 
31^ Մատթէոսեան, Գրական բանասիրական ուսումնասիրութիւններ, էջ 87։ ® X. Հ– 3 Մ) 



Բ. 

ԱԼԻՍ ՄՈՒՆՐՕ 
=> 

2013-ի Գրականութեան Նոպէլեան մրցանակի դափնեկիր 
10 Հոկտեմբեր 2013-ին 

օ– 

Շատեր, գրասէրներ եւ գրողներ, չէին կարդացած նոպէլեան նոր դափնեկիրին 
գիրքերր, թէեւ մեծանուն թերթեր անդրադարձած էին իր գործին, իր գիրքերր 
թարգմանուած էին, արժանացած էր գրական մրցանակներու։ Սովորական էր, 
որ գրականութեան մեծ մրցանակր տրուէր երկարաշունչ երկերու հեղինակնե-

| րուն։ Ալիս Մունրօ կարճ պատմուածքներու հեղինակ է, ինչպէս Կի տր Մոփասա -
^ նր, Անտոն Չեխովր, եւ մեր փոքր ածուին տուրք տալով՝ Գրիգոր Զօհրապր։ Մեծ 
^ կր համարուին վիպասաններր եւ բանաստեղծերր։ 
^ Այս տարուան մրցանակին համար բազմաթիւ թեկնածուներ կային, ինչպէս 



ճափոնցի մեծ գրող Միւրաքամին, պելոռուս Սվեթլանա Ալեքսիէվիչը կամ ամերի -
կացի ճոյս Քարոլ Օէյթսը եւ ուրիշներ։ Շուէտի ակադեմիոյ յայտարարութենէն 
ետք, կարգ մը գրողներ բուռն կերպով հակազդած են՝ ըսելով, որ անոր որոշումը 
կատակ մըն է։ Իսկ Ալիս Մունրօ, ձայնասփիւռային հաղորդման մը ընթաքին այն 
կարծիքը յայտնած է, որ «այս մրցանակը մարդոց կը թելադրէ գիտակցիլ նորա -
վէպի կարեւորութեան՝ որպէս արուեստ։ Ան պարզ բան մը չէ, որուն հետ կը զուար -
ճանան, մինչեւ որ որոշեն վէպ մը գրել»։ Բացասական կեցուածքները եւ քննա-
դատները կ ՚երգիծէ հետեւեալ տողերով. «Նորավէպերու հաւաքածո՞յ մը։ Ահաւա -
սիկ այն, ինչ որ ինքնին յուսախաբութիւն մըն է։ Գիրքի կշիռը այդ ձեւով կը նուա -
զի, անոր հեղինակը կը դիմաւորուի որպէս մէկը, որ կը յամենայ գրականութեան 
մուտքին, փոխանակ հոն լաւապէս տեղաւորուելու»։ 

Ալիս Մունրօ ծնած է 1931-ին Քանատայի Օնթարիօ նահանգի Ուինկհամ 
պզտիկ քաղաքը։ Անգփագիր է։ Հայրը անասնաբոյծ էր, մայրը՝ ուսուցչուհի։ Իր 
առաջին պատմուածքը լոյս կը տեսնէ 1950-ին, երբ ուսանող էր եւ կ ՚աշխատէր 
գրադարանի մէջ կամ որպէս ճաշարանի ծառայող։ Կ ՚ամուսնանայ, կիսատ ձգե -
լով ուսումը։ Զոյգը կը հաստատուի Վանքուվըր, կ ՚ունենայ գրատուն մը։ 1968-ին 
լոյս կը տեսնէ իր պատմուածքներու առաջին հատորը՝ «Երջանիկ ստուերներու 
պարը», եւ կը ստանայ Ընդհանուր Կառավարիչի մրցանակը։ Իր պատմութիւն 
ները ընդհանրապէս կը դառնան կիներու շուրջ։ 10 Հոկտեմբերին, Շուէտի ակա-
դեմիան իր մրցանակի տուչութեան յայտարարութեան մէջ զինք կոչած է «ժամա -
նակակից նորավէպի թագուհին»։ Կը հետեւին ուրիշ հատորներ։ Կ՚ամուսնալուծ -
ուի եւ կը վերադառնայ Օնթարիօ, կը վերամուսնանայ։ Այժմ կ ՚ապրի ծննդավայ-
րէն ոչ հեռու Քլինթըն քաղաքը։ Գրած է նաեւ վէպ մը։ Զինք յաճախ բաղդատած 
են Անտոն Չեխովի։ Պատումը առաջնահերթ չէ իրեն համար, կը նախընտրէ իր 
հերոսներու հոգեվիճակները նկարագրել։ Ունի իր ինքնատիպ քնարականութիւնը 
եւ գիտէ վեր առնել կեանքի մանր համարուած երեւոյթները։ Իր տիպարները ընդ-
հանրապէս ընտրուած են իրլանտական կամ սկովտիական ծագում ունեցողներու 
շրջանակներէն։ Իր գործերէն ոմանք իբրեւ նիւթ ծառայած են շարժանկարի հա -
մար։ 

Նոպէլեան մրցանակ ստացող առաջին քանատացին է Ալիս Մունրօ եւ տասնե -
րեքերորդ կինը։ Ցարդ իր գրականութիւնը հանրային կարծիքին մէջ ալիքներ չէր 
ստեղծած։ Հրապարակային ելոյթներու եւ աղմուկի հեղինակ չէ։ Գրական քննա -
դատներ հազուադէպօրէն կրցած են մօտենալ իրեն։ Չի սիրեր փառատօներն ու 
հարցազրոյցները։ Կ ՚ըսէ. «Քանի որ անոնց պարագային կը զգացուի տեսակ մը 
յոգնածութիւն եւ շուարում՝ դիտելու եւ մեկնաբանելու սեփական գործը։ Այդ 
պատճառով ալ ինքզինքս հրապարակաւ չեմ ցուցադրեր որպէս գրող, ինքզինքս ^ 
չեմ տեսներ այդ դերին մէջ, այդ պիտի ըլլար մեծ պարապորդութիւն մը»։ ճ 

Իր մասին Նոպէլեան կոմիտէն կ ՚ըսէ. «Ալիս Մունրօ գնահատուած է նորավէ- 3 
պի իր նուրբ արուեստին համար, դրոշմուած յստակ ոճով եւ հոգեբանական իրա - » 



.յ՜ 

օ– 

պաշտութեամբ։® Իր պատում ներր րնդհանրապէս տեղի կ ՚ու նե նան պզտիկ քա– 
ղաքներու մէջ, ուր պարկեշտ կեանքի մր համար մարդոց պայքարր կր յանգի յա-
րաբերութիւներու մէջ խնդիրներու եւ բարոյական հակամարտութիւններու – 
հարց՝ որ խարսխուած է սերունդներու տարբերութեան կամ կեանքի հակասա-
կան ծրագիրներու մէջ։ Ցաճախ իր գործերուն մէջ կր գտնենք առօրեայ, բայց 
որոշիչ դէպքերու նկարագրութիւններ, յայտնութիւններ, որոնք կր լուսաւորեն 
շրջապատի պատմութիւնր եւ ուշագրաւօրէն՝ գոյութենական հարցերր»։ 

Եթէ ուզենք բանաձեւել Ալիս Մունրոյի գրականութեան նկարագիրր, կրնանք 
րսել, որ իր տիպարներր րնդհանրապէս դժուարութիւններու բախած կիներ են, 
բայց իր խորացող վերլուծումր անոնցմով կր նուաճէ համամարդկային եւ րնդ– 
հանրական վիճակներ։ 

Հակառակ անոր որ Ալիս Մունրոյի պատումներր կր մնան իր աշխարհագրա -
կան գօտիին մէջ, տիպարներր համամարդկային նկարագիր ունին, կապուած 
ժամանակակից աշխարհին եւ անոր խնդիրներուն։ 

(Համադրաած զաԶազաԶ աղբխրԶհրէ) 

Ալիս Մունրոյի գործերր 

1968։ Օ ծ ո ^ օք էհշ Ա թ թ ^ Տհծժշտ, ՐՈՃ ժս Օ օ ս ^ ա շ ս ք §շոշա1 1968. 1աժաէ շո քաոցատ շո 2003 
թ ^ Օ շ ո ^ ա ^ Օօշշ տօստ 1շ էԽշ Լօւ աոտշ ժշտ օաեւշտ հշսքշստշտ 

1971։ Լ^շտ օք ՕՄ1Տ &ոժ ^ օ ա շ ո 
1974։ Տօաշէհա§ IV© 8 շ շ ո էօ 1շ11 ^ օ ս 
1978։ ^ հ օ Օօ ^ օ ս 7հաե ^ օ ս Ր ^ ժս Օ օ ս ^ ա շ ս ք §շոշա1 1978. 
1982։ 1հշ ^օօոտ օք յսթեշւ; 1աժաէ շո քաոցատ շո 1989 թա" ^ Խ է է շ 1օո§6 տօստ Խ էԽշ Լշտ Լսոշտ 

ժշ յ ս թ ե ^ (Ճ1եա 
1986։ 1հշ Րա^շտտ օք Լ օ ^ , Ր ^ ժս Օ օ ս ^ ա շ ս ք §շոշա1 1986. 
1990։ Րոշոժ օք ^ ^ ^օսէհ, 1աժաէ շո քաոցատ շո 1992 տօստ 1շ էԽշ ճ ա ա ժշ ատ յ՚շսոշտտշ (Ճ1եա 

1994։ Օթշո Տշ^շէտ, 1աժաէ շո քաոցատ շո 1995 տօստ 1շ էԽշ Տշ^շէտ ժշ թօ1ահաշ1Խ 
1998։ 1հշ Լ օ ^ օք ծ Օօօժ ^ օ ա & ո ^^11^^ Րոշշ 1998. 1աժաէ շո քաոցատ շո 2001 թ ^ Օ շ ո ^ ^ շ 

Օօշշ տօստ Խ էԽշ Լ ՚ ճ ա օ ա ժ ՚սոշ հօոոշէշ քշաաշ 
2001։ աէշտհտ, Րոշոժտհտ, ^սւէտհտ, Լօ^տհտ, 1աժաէ շո քաոցատ շո 2004 թ ^ 

Օ Շ Ո ^ ^ Շ Օօ26 տօստ Խ է^Շ Սո թշս, եշծսասթ, թ̂ տ ժս էօսէ Լծ ժ ^ ա ^ Ք ոօս^ււշ 
ժս ^ ս շ Ա , 1հշ ^ ա շ Օ ^ ք էհշ ^օսոէաո (Լ՚օատ էա^քտծ 1& աօոէծ§ոշ), & շէշ թսեեշշ ձ 
թ^քէ ձ 1'օ^ծտաո ժշ 1& տօքէա ժս քւ1ա &օա հշւ (Լօա ժ՚շԱշ, շո քաոցատ) ժշ Տծահ Րօ11շ^ 

յս1ա ^ ո տ է ա շո 2007. 
2004։ ^ ս ո օ ^ ծ ^ Րոտ© 2004. 1աժաէ շո քաոցատ շո 2008 թ ^ յ^^^ս61^Ո6 Տսշէ 6է յ^ծո-Բա^շ 

^ատտօ տօստ 1շ էԽշ (Լ ՚01^6ք/Քժեաոտ ժս 8օք6ծ1). 
2006։ 1հշ քրօա ^^տէ16 X^^ժս^է շո ք^̂ ոց̂ ^տ շո 2009 թ ^ յ^^^ս61^ո6 Տսշէ շէ յ^ծո-Բա^շ 

^^^^տտօ տօստ 1շ է̂ է̂ 6 Օս ^6է6 ժշ ^^տէ16 ( Ս Օ ^ ^ ) . 
2009։ 1օօ ^ ս ^ հ Տ^թթ^ո6տտ, 1աժաէ շո ք^̂ ոց^̂ տ շո 2013 տօստ 1շ է̂ է̂ 6 1ւօթ ժշ եօոհշսք (Լ,01^V^6^). 
2012 ։ Օշ^ք Լ1&. 



* Ալիս Մուճրոյի ճորա– 
վէպերէԱ, «7՝Խ Աօօոտ օք 
մսբԱշբ» հատորիճ մէջ ամ-
փոփուած պատմուածքճե– 
րէճ։ ԹարգմաԱութիւԱը 
կատարուած է Քոլէթ Թոճ– 
ժի ֆրաճսերէճ թարգմա– 
ճութեճէճ, ՕԽ^ հ,րատա– 
րակչութիւճ, Ապրիլ 2013, 
358 էջ։ Այս– Աորավէպը կը 
գտճուի յիշուած հատորիճ 
մէջ՝ էջ 199-206։ Փրիւ 
կրճատ փւԱ է Փրիւտաճս 
աճուաճ։ Ուշագրաւ է (1ո– 
րավէպի արուեստը, որ կը 
յիշեցճէ լուսանկարի մը 
ակճթարթայիճ առաքիճու-
թիւճը։ Տպաւորելու ճիգ 
չկայ, ածակաճճեր չկաճ, 
կաճ մարդիկ՝իրեճց առօր– 
եայի ըճթացիկ գորշու– 
թեամբ։ Ալիս Մուճրոճ կը 
բաղդատեճ Չեխովի, 
կրճաճք բաղդատել Կի տը 
Մոփասաճի։ Եթէ միջազ-
գային տարածում ուճեցած 
ըլլար Գրիգոր Զօհրապ, իր 
Աորավէպերով, կարելի 
կ՚ըլլար բաղդատութիւճ 
ըճել։ Իճչո±ւ չբաղդատել 
ճաեւ մեր ժամաԱակակից-
ԱերէԱ Յակոբ Կարապեճցի 
որուճ մահուաճ քսաճա^ 
եակճ է 2014-իճ։ 

«<Բ.» 

ՓՐԻՒ 
(Բ&Սէ) 

= յ– = յ 

ժ– 

յլ & 
ճ Հ– 3 Մ) 



Անցեալին Փրիւ կ ՚ապրէր Կորտոնի 
հետ՝ Կորտոն իր կինր լքելէ եւ անոր 
մօտ վերադառնալէ առաջ, ուղիղ տարի 
մր եւ չորս ամիս; ժամանակ մր ետք 
զոյգր ամուսնալուծուած էր; Հետեւե– 
ցաւ րնդհատ կենակցութեան անորոշ 
շրջան մր; Ապա կինր մեկնած էր Նոր 
Զելանտա, անկասկած վերջնականա– 
պ է ս ; 

Փրիւ չվերադարձաւ Վանգուվրր 
կղզին, ուր Կորտոն զինք ճանչցած էր, 
երբ ինք որպէս սպասարկող կ ՚աշխա-
տէր ծովափնեայ հիւրանոցի մր ճաշա– 
րանր; Պաշտօն մր գտաւ բոյսերու խա-
նութի մր մէջ; Այն ատեն Թորոնթոյի 
մէջ բազմաթիւ բարեկամներ ունէր, մեծ 
մասր Կորտոնի կամ Կորտոնի կնոջ 
բարեկամներն էին; Անոնք կր սիրէին 
Փրիւն եւ պատրաստ էին ցաւելու անոր 
բախտին, բայց ինք խնդալով մերժեց 
անոնց գութր; Շատ համակրելի աղջիկ 
մրն է; Հակառակ Քանատա ծնած րլ– 
լալուն, Տունքան, Վանքուվրր կղզիին 
մէջ, ունի շեշտ մր, զոր Արեւելեան 
շրջանի քանատացիներր կր կոչեն 
անգլիական շեշտ; Այս շեշտն է, որ 
իրեն թոյլ կու տայ ամէնէն պիղծ բանե -
րր րսել առանց նուազագոյն ամօթխա-
ծութեան; Իր կեանքր կր պատմէ ման-
րավէպերու ձեւով, եւ հակառակ անոր 
որ այդ մանրավէպերր մեծ մասով կր 
ձգտին ցոյց տալ, որ յոյսերր ոչնչացած 

^ են, երազներր ծիծաղելի, որ դէպքերր 
ճ երբեք չեն րնթանար այնպէս, ինչպէս 
^ կր սպասուէին, որ ամէն ինչ խանգար -<1Լ 
® ուած է արտառոց կերպով, առանց ե ր 
օ 

բեք որեւէ բացատրութեան, մարդիկ 
իրենք զիրենք սփոփուած կր զգային 
զինք լսելէ ետք; Հոգեկան թեթեւութիւն 
է, կ ՚րսեն, հանդիպիլ անձի մր, որ ինք-
զինք շատ լուրջ չի համարեր, անձ մր 
այնքան հանգիստ եւ կիրթ, որ ոչինչ կր 
պահանջէ եւ երբեք չի տրտնջար; 

Միակ բանր, որուն համար իրապէս 
դժգոհութիւն կր յայտնէ, իր անունն է; 
Փրիւ դպրոցականի պէս է, կ ՚րսէ, Փրիւ -
տանս ծեր աղջիկ կր յիշեցնէ; Ծնողնե -
րր, որոնք այդ անունր տուած էին իրեն, 
հաւանօրէն անկարող էին հեռուն տես -
նելու, նոյնիսկ արբունքի շրջանր; Եւ 
եթէ այն ատեն իր կուրծքր լայն համե -
մատութիւններ ստացած րլլար կամ 
ինք րլլար ճակատագրական կնոջ տի-
պար մր®; Եւ կամ անունր ինքնին բա-
ւաւար երաշխի՞ք էր, որ այդ պիտի 
չպատահէր; Հիմա, որ քառասունր 
կ ՚աւարտէր, նիհար եւ խարտեաշ, յա-
ճախորդներր կ՚րնդունէր հարկ եղած 
աշխոյժով եւ ուշադիր էր ճաշողներր 
գոհացնելու, թերեւս կր մօտենար իր 
ծնողներու մտապատկերին, անձի մր 
ուշիմ եւ հաճոյական, զուարթախոհ 
հանդիսատեսի մր; Դժուար է անոր վե -
րագրել հասունութիւն, մայրութիւններ, 
իրական մտահոգութիւններ; 

Իր զաւակներր,֊ այժմ չափահաս, 
ծնած էին իր շատ երիտասարդ տարի -
քին, Վանքուվրր կղզիին մէջ կնքուած 
ամուսնութենէ մր, որ, րստ իրեն, եղած է 
տիեզերական աղէտ մր,~ իրեն տեսու -
թեան կու գային, եւ փոխանակ իրմէ 
դրամ ուզելու, ինչպէս որ կ ՚րնեն ուրիշ-



ներու զաւակներր, իրեն նուէրեր կր բե-
րէին, կր փորձէին օգնել իր հաշիւնե -
րուն մէջ, կր զբաղէին տան ցուրտի դէմ 
պաշտպանութեամբ։ Ան յուզուած եւ 
գոհ է անոնց նուէրներէն, կր լսէ անոնց 
խորհուրդներր, եւ ինչպէս անմիտ երե -
խայ մր, կր զանցէ պատասխանել 
անոնց նամակներուն։ 

Զաւակներր կր յուսան, որ Կորտոնի 
պատճառով չէ, որ ան Թորոնթօ կր 
մնայ։ Ամէն ոք այդպէս կր յուսայ։ Գա -
ղափարր ծիծաղ պիտի պատճառէր 
իրեն։ Ինք երեկոներ կր կազմակերպէ, 
երեկոներու ներկայ կ ՚րլլայ, երբեմն ու -
րիշ մարդոց հետ տեղ կ ՚երթայ։ Իր կեց-
ուածքր սեռային յարաբերութիւններու 
իմաստով մտահոգիչ ոչինչ ունի իր բա -
րեկամներէն անոնց համար, որոնք 
սարսափելի տագնապներու մէջ կր 
գտնուին սիրային եւ նախանձի հար-
ցերով եւ խոտոր ճամբաներու հետեւե -
լու տպաւորութիւն ունին։ Կր թուի, թէ 
ինք սեռային յարաբերութիւններր կր 
համարէ առողջ տկարութիւն մր, քիչ մր 
խենթուկ, ինչպէս պարահանդէսներր եւ 
լաւ ճաշկերոյթներր,֊ բան մր, որ ար-
գելք պէտք չէ րլլայ մարդոց իրարու օգ -
նելու եւ պահելու իրենց ժպիտր։ 

Հիմա, որ իր կինր վերջնականապէս 
մեկնած է, Կորտոն ժամանակ առ ժա -
մանակ կու գայ տեսնելու Փրիւն, եր-
բեմն զինք րնթրիքի կր տանի։ Միշտ 
ճաշարան չեն երթար, երբեմն կ ՚րնթ -
րեն իր տունր։ Կորտոն լաւ խոհարար 
է։ Երբ Փրիւ կամ կինր իրեն հետ կ ՚ ա պ -
րէին, բնաւ չէր գիտեր կերակուր պատ -

րաստել, բայց այն պահէն սկսեալ, երբ 
որոշեց այդ մէկր րնել, - այդ մէկր կ ՚րսէ 
ամենայն անկեղծութեամբ, - գերազան-
ցեց երկուքն ալ։ 

Վերջերս, Փրիւ եւ ինք կ՚րնթրէին իր 
մօտ։ Քիեւեան ձեւով հաւ պատրաս-
տած էր եւ որպէս աղանդեր՝ այրած 
խեր (^շտշ եա1շշ)։ Ինչպէս նորրնծայ 
բոլոր խոհարարներր, որոնք լրջո^ 
թեամբ կր մօտենան իրենց րրածին, 
սնունդի մասին կր խօսէր։ 

Փրիւ – ինչպէս պիտի րնէին շատեր – 
Կորտոնր կր համարէր հարուստ մարդ։ 
Անոր տունր նոր էր, կառուցուած էր 
բլուրի մր վրայ՝ քաղաքին հիւսիսր, ուր 
ժամանակին կային նկարչագեղ ագա -
րակներ, համեստ արդիւնաբերո^ 
թեամբ։ Այսօր հոն կր տեսնուէին ճար -
տարապետներու կողմէ գծուած շատ 
սուղ տուներ, բոլորն ալ մէկր միւսէն 
տարբեր, քառորդ հեքթար հողակտոր 
ներու վրայ ։ Փրիւ այս եզրերով կր նկա -
րագրէ Կորտոնի տունր. 

- Գիտէ՞ք, որ կան չորս բաղնիքներ։ 
Այնպէս, որ եթէ չորս անձեր ուզեն միա -
ժամանակ լոգնալ, հարց չկայ ։ Ատիկա 
քիչ մր շատ կր թուի, բայց այդպէս շատ 
լաւ է, եւ կարիք չկայ նրբանցքր գործա -
ծելու։ 

Կորտոնի տունր թեթեւօրէն բարձ-
րացուած ճաշասրահ մր ունի, տեսակ 
մր պատուանդան, - որուն ներքեւի կ ո ղ 
մր կան զրոյցի անկիւն մր, նաեւ՝ ւ; 
երաժշտութեան անկիւն մր, եւ շեղ հար - ® 
թութիւն մր՝ ծածկուած կանաչ մեծ բ ո ^ 3 
սերով, ապակեպատ առաստաղի մր » 
ՀԴ 



ներքեւ; ճաշասրահէն կարելի չէ տես-
նել մուտքի դուռր, բայց բաժանման 
միջնորմեր չկան, այնպէս՝ որ որեւէ տե -
ղէ կարելի է լսել այլ տեղեր անցած– 
դարձածին արձագանգներր; 

Ընթրիքի րնթացքին դրան զանգր 
հնչեց: Կորտոն ներողութիւն խնդրեց եւ 
սանդխամատերէն իջաւ։ Փրիւ կնոջ մր 
ձայնր լսեց։ Ան, որուն կր պատկանէր 
ձայնր, դեռ դուրսն էր, այնպէս որ 
չկրցաւ րմբռնել խօսքերր։ Լսեց Կոր -
տոնի ձայնր, ցած, որ խոհեմութեան կր 
հրաւիրէր։ Դուռ չփակուեցաւ – անձր 
ներս չէր հրաւիրուած – բայց ձայներր 
կր շարունակուէին լսելի րլլալ, խեղ-
դուկ, բայց բարկաճայթ։ Յանկարծ ճիչ 
մր լսուեցաւ, արձակուած Կորտոնի 
կողմէ, որ մեծ շարժուձեւեր րնելով կր 
մագլցէր աստիճաններէն։ 

- Այրա՜ծ խերր, ֊ րսաւ ան։ Կրնա-
յիր® 

Արտորանքով իջաւ աստիճաննե-
րէն, երբ Փրիւ ոտքի կ ՚ելլէր աղանդերր 
փրկելու համար խոհանոց երթալու։ 
Երբ Փրիւ վերադարձաւ, ան աստի-
ճաններէն կր բարձրանար հանդար -
տօրէն, միաժամանակ ցնցուած եւ յոգ -
նած դէմքով։ 

- Բարեկամուհի մր,~ րսաւ տխրազ-
գած շեշտով մր։ Ամէն բան բնակա՞ն էր։ 

Փրիւ հասկցաւ, որ ան կր խօսէր այ-
րած խերին մասին եւ այո պատաս -

^ խանեց, շատ լաւ, որ հասած էր ճիշդ 
ճ ժամանակին։ Փրիւին շնորհակալո^ 
^ թիւն յայտնեց, առանց մեծ խանդավա-օւ 
® ռութեան։ Կր թուէր, թէ աղանդերր չէր, 
օ 

որ զինք կ՚անհանգստացնէր, այլ այն, 
ինչ որ տեղի ունեցած էր դրան առջեւ։ 
Փարատելու համար միտքերր, Փրիւ 
սկսաւ բոյսերու մասին հարցումներ 
ուղղել։ 

- Անոնց մասին ոչինչ գիտեմ, լաւ գի -
տես, ֊ րսաւ ան։ 

- Խորհեցայ, որ այդ ուղղութեամբ ալ 
ճիգ րրած էիր, ինչպէս խոհարարու -
թեան։ 

- Ան է, որ անոնցմով կր զբաղի։ 
- Տիկին Քա՞րրր,՜ րսաւ Փրիւ, մաք-

րութեամբ զբաղող կնոջ անունր տա-
լոՎ ։ 

- Ուրիշ ո՞վ։ 
Փրիւ շառագունեցաւ։ Կր խորշէր, որ 

զինք կասկածամիտ կարծէին։ 
- Խնդիրր այն է, որ կր խորհիմ, որ 

պիտի ուզէի քեզի հետ ամուսնանալ, -
րսաւ Կորտոն, նոյն ատեն առանց մեծ 
խանդավառութիւն ցուցաբերելու։ 

Կորտոն գէր է, իր դէմքի գիծերր 
թանձր են։ Կր սիրէ հաստ հագուստնե -
րր, խոշոր բրդեղէն շապիկներր։ Իր աչ -
քերր յաճախ արիւներանգ են, եւ 
անոնց արտայայտութիւնր կր դրսեւորէ 
այն, որ այս ամուր եւ հաստատուն ամ 
րոցին մէջ ներքնապէս տկար հոգի մր 
կր մաքառի։ 

- Ի՜նչ խնդիր,՜ րսաւ Փրիւ թեթեւ շեշ-
տով մր, հակառակ անոր որ լաւ կր 
ճանչնար Կորտոնր, գիտնալու համար, 
որ այդ խնդիր էր։ 

Կրկին հնչեց դրան զանգր, երկու 
անգամ, երեք անգամ, մինչեւ որ Կոր-
տոն հասնի դրան մօտ։ Այս անգամ 



խորտակման աղմուկ մր լսուեցաւ, 
կարծէք նետուած առարկայ մր բիրտ 
կերպով ինկած րլլար։ Դուռր շաչելով 
փակուեցաւ, եւ Կորտոն անմիջապէս 
յայտնուեցաւ։ Աստիճաններուն վրայ 
երերաց, մէկ ձեռքով բռնելով իր գլու -
խր, միւս ձեռքով հասկցնել ուզելով, որ 
ծանրակշիռ ոչինչ կար։ 

- Իր ճամբորդական խայտառակ 
իրերր, - րսաւ,~ երեսիս շպրտեց ։ 

- Քեզի զարնուեցա՞ւ։ 
- Կողքովս։ 
- ճամպրուկի մր համար մեծ աղմուկ 

էր® Մէջր խիճե՞ր կային։ 
- Հաւանօրէն մետաղեայ բաներ։ 

Քրտինքի հոտին դէմ խիւսին տուփր, եւ 
ա յ լ ն ։ 

- Ա՜հ։ 
Փրիւ զայն դիտեց, երբ խմիչք կր 

սպասարկէր ինքնիրեն։ 
- Կր ներես, սուրճ մր կ ՚ուզէի ունե-

նալ, - րսաւ։ 
Խոհանոց գնաց տաքնալու համար 

ջուր դնելու կրակին վրայ, եւ Կորտոն 
իրեն հետեւեցաւ։ 

- Կր խորհիմ, որ այդ կնոջ սիրահա -
րած եմ, - րսաւ։ 

- Ո՞վ է։ 
- Զինք չեմ ճանչնար։ Բայց բաւա-

կանաչափ երիտասարդ է։ 
- Ա՜հ։ 

Բայց կր խորհիմ իրապէս, որ քանի 
մր տարի վերջ քեզի հետ կ՛ուզեմ 
ամուսնանալ։ 

- Երբ դադրիս սիրահարած րլլա՞լէ։ 

- Այո՛։ 

- Ա՜ լաւ։ Կ՛ենթադրեմ, որ ոչ ոք գի -
տէ, թէ ի՞նչ կրնայ պատահիլ քանի մր 
տարիէն։ 

Երբ Փրիւ կր նկարագրէ տեսարանր, 
կ ՚աւելցնէ. 

- Կր հաւատամ, որ կր վախնար, որ 
սկսէի խնդալ։ Չի գիտեր ինչո՞ւ կր 
խնդան ոչ ալ ինչո՞ւ իր երեսին կր 
շպրտեն ճամպրուկներ, բայց նկատեց, 
որ այդպէս կր պատահի։ Ան իրակա -
նութեան մէջ այնքա՜ն շնորհքով անձ 
մրն է։ Այդ խիստ հաճելի րնթրիքր® եւ 
ապա, այդ կինր, որ եկաւ եւ երեսին 
շպրտեց իր պայուսակր։ Եւ արդարեւ 
բնական է երազել քանի մր տարիէն 
ինծի հետ ամուսնանալ, երբ դադրէր 
սիրահարած րլլալէ։ Կր խորհիմ, որ, 
րստ իրեն, այդ կ ՚րսէր նախ ձեւով մր 
զիս հանդարտեցնելու համար։ 

Չրսաւ, որ յաջորդ առաւօտ, Կորտո-
նի գզրոցաւոր ցած սեղանին վրայէն 
առած էր շապիկի թեզանիքի կոճակնե -
րր։ Սաթէ կոճակներ էին, զորս ան 
գնած էր Ռուսիայէն, ուր ինք եւ իր կինր 
արձակուրդի գացած էին, երբ վերստին 
սկսած էին միասին ապրիլ։ Կարծէք 
քառակուսի շաքարներ րլլային, ոսկե-
պատ, լուսաթափանց, եւ այն՝ որ ձեռ -
քին մէջ շուտով կր տաքնայ։ Զայն կր 
սահեց նէ իր բաճկոնի գրպանր։ Գողու -
թիւն չէ միայն մէկ հատր առնել։ Ան 
կրնար յիշատակ համարուիլ, մտերիմ -
ներու միջեւ խաղ մր, ապուշութիւն մր։ ^ 

Ինք առանձին է Կորտոնի տան մէջ։ ^ 
Ան առաւօտ կանուխ մեկնած է, ինչպէս տ 
միշտ։ Տան մաքրութեամբ զբաղող կինր ° 
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Ժամը ին նին կու գայ; Փրիւ ստիպուած 
չէ Ժամը տասնէն առաջ վաճառատուն 
հասնելու; Կրնար նախաճաշ պատ-
րաստել, մնալ եւ սուրճ խմել մաքրու -
թեամբ զբաղող կնոջ հետ, որ անցեալի 
բարեկամուհի մըն է; Բայց թեզանիքի 
կոճակը գրպանին մէջ ունենալէ ետք, 
չի տնտնար; Տունը կը թուի շատ չարա-
շուք վայր մը, ուր կարելի ըլլայ պահ մը 
աւելի մնալ; Իրականութիւնը այն էր, որ 
Փրիւ ինք օգնած էր ընտրելու համար 
հողաշերտը; Բայց ինք պատասխա-
նատու չէր յատակագիծին; Այն ատեն 
Կորտոնի կինը վերադարձած էր; 

Տուն վերադարձին, Փրիւ թեզանիքի 
կոճակը կը դնէ ծխախոտի հին տուփի 
մը մէջ; Զաւակները, տարիներ առաջ, 
իրեն նուիրելու համար, տուփը գնած 
էին հինումին առարկաներ ծախող վա-
ճառատունէ մը; Այդ շրջանին կը ծխէր 
եւ զաւակները կը մտահոգուէին, այդ 
պատճառով ալ տուփը տուին շաքարի 
տեսակներով լեցուած ընկերակցո^ 
թեամբ տոմսի մը, որուն վրայ գրած 
էին. «Կը նախընտրենք, որ գիրնաս»; 
Իր տարեդարձին էր; Հիմա տուփին մէջ 

կան բազմաթիւ բաներ, թեզանիքի կո-
ճակէն զատ, միայն պզտիկ բաներ, 
առանց մեծ արժէքի, բայց նաեւ ոչ վա -
տորակ ապրանքներ; Պզտիկ կիտ-
ուածքով բաժակ մը, աղի դգալ մը, ամ -
բողջովին արծաթեայ, բիւրեղեայ ձուկ 
մը; Ասոնք զգացական արժէքով յիշա -
տակներ չեն; Անոնց երբեք չի նայիր եւ 
յաճախ կը մոռնայ, թէ ինչ կայ տուփին 
մէջ; Այդ առարկաները աւար մը չեն 
ներկայացներ, ծիսական իմաստ մը 
չունին; Ամէն անգամ Կորտոնի տունէն, 
երբ հոն երթայ կամ գիշերը հոն մնայ, 
բան մը չի բերեր, նոյնիսկ նշելու հա -
մար այն, զոր կրնայ համարել յիշա -
տակելի այցելութիւն մը; Այդ չ ՚ըներ 
անգիտակցաբար եւ կը թուի, թէ այդ 
կ ՚ընէ պարտադրանքով; Պարզապէս 
երբեմն բան մը կը վերցնէ, զայն կը տե -
ղաւորէ ծխախոտի հին տուփին մութ 
խորութեան մէջ, եւ զայն քիչ թէ շատ կը 
ձգէ մոռացութեան մէջ; 

ԱԼԻՍ ՄՈՒՆՐՕ 
Հայացուց 
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ԺՒՐԱՅՐ ԲԱԲԱԶԵԱՆ 

1.տժաօոտ յ օ ս ե 6 ^ 

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԻ 
ՀԱՑ ՍԻՐԱՀԱՐ0 
ՀՍԿԵԼՈՒ ԵՆ.. 

ՏԻԳՐԱՆ ՉՈՒՀԱՃԵԱՆԻ «ԼԷՊԼԷՊԻՃԻ ՀՕՐ ՀՕՐ ԱՂԱ» 
ՕՓԵՐԱՆ 

87 տարի առաջ հրապարակագիր եւ երաժշտագէտ Նռւպար 
Ալիքսանեան Թէոդիկի «Ամէնուն տարեցոյց»ին մէջ հրատարա -
կած (Վենետիկ, 1926, էջ 457) «Տիգրան Չուխաճեան. իր կեանքն ու 
արուեստր» մենագրութեան մէջ կ ՚ահազանգէ. «Իրողութիւն է նա-
եւ, որ տարիներէ ի վեր Պոլիս եւ այլուր ներկայացուած կարծեց– 
եալ «<Լէպլէպիճի»ները քօբի (կրկնօրինակութիւն) են լոկ, քանի որ 
անոր հարազատ բնագիրը կը գտնուի Փարիզ՝ ժուպէռՀհրատա– 
րակչին մօտ, որուն ծախուած է։ Գեղարուեստի հայ սիրահարք 
հսկելու են, որ այն օրը, երբ Տ. Չ.ի երկերը հանրային սեփականու-
թիւն դառնան, իսկոյն տպուին, զի անտիպ գործ մը յաճախ հակա– 
մէտ է խեղաթիւրման, ուստի եւ մահացումի»։ 

Խօսքր կր վերաբերի Տ. Չուհաճեանի՝ 1875-ին «Լէպլէպիճի Հօր 
Հօր Աղա» կատակերգական օփերային, որ աննախրնթաց յաջո-
ղութիւն վայելած է Միջին Արեւելք, Յունաստան, Պուլկարիա, Ռու -
մանիա, Կովկաս եւ այլուր։ Թարգմանուած է ֆրանսերէնի, ներկա -
յացուած է յունարէն, ռուսերէն, գերմաներէն եւ պուլկարերէն լեզու-
ներով։ 1943-էն ի վեր Հայաստանի մէջ ծանօթ է հայացուած «Կա -
րինէ» անունով։ Նկարահանուած է Թուրքիոյ մէջ 1923-ին եւ 1934-
ին, Հայաստան՝ 1967-ին։ 

2010-ին՝ օփերայի ստեղծումէն 135 տարի ետք, Ֆրանսայի 
դժուարահաճ հանդիսատեսին առաջին ֆրանսերէն արհեստա-
վարժ բեմականացումր իրականացուցինք «Տիգրան Չուհաճեան 
Միջազգային Հիմնարկ»ի համեստ միջոցներով (Փարիզի «Սէն 
Մոր» եւ Մարսէյի «Օտէոն» թատրոններուն մէջ)։ Քննադատներ եւ 
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հանդիսականներ մեծապէս գնահատեցին Չուհաճեանի գեղեցիկ 
երաժշտութիւնր, որ հնչեց առանց կրճատումներու։ Յաջողութեան 
ապացոյց՝ Մարսէյի «Օտէոն»ի հանրածանօթ տնօրէն պրն. ժ ա ն 
ժաք Շազալէն այս տարի եւս փափաքեցաւ ներկայացումր վերա-
կանգնել 2013- ի Նոյեմբեր 9-ին եւ 10 - ին իր թատրոնին մէջ, միակր՝ 
ամբողջովին նուիրուած օփերէթի եւ երաժշտական կատակերգու -
թեան։ 

ԱՌԱՋԻ՞Ն ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ 
ՖՐԱՆՍԵՐԷՆՈՎ... 

Լուրջ ուսումնասիրութիւն պահանջող տուեալներու բացակա-
յութեան պատճառով կր խոստովանիմ, որ անհնար է առայժմ 
պատմութեան առջեւ հարիւր տոկոսով հաստատել այս փաստր։ 
Նախ խօսինք «առաջին» բառին մասին։ Սեզի յայտնի է, որ 19-րդ 
դարուն Պետրոս Անմեղեան (մօտաւորապէս 1860-1920)՝ բանաս -
տեղծ եւ երիտթուրքական յեղափոխութեան անկեղծութեան հա-
ւատացող գործիչներէն, զայն թարգմանած է ֆրանսերէնի։ Ձե -
ռագիրր կարելի է գտնել Երեւանի Եղիշէ Չարենցի անուան Գրա-
կանութեան եւ Արուեստի Թանգարանի «Տիգրան Չուհաճեան» 
ֆոնտին մէջ։ Սի՞թէ խաղցուած է Ֆրանսայի մէջ թէ այլուր այդ 
թարգմանութիւնր։ Որոշ աղբիւրներ շփոթութիւն կր յառաջացնեն։ 
«Անահիտ» ամսաթերթի ցնցող, սակայն, ցաւօք, շատ լակոնական 
մէկ յայտարարութիւնր (հեղինակր հաւանօրէն խմբագիր Արշակ 
Չօպանեանն է, ստորագրութիւն չկայ), կր գրէ. «ՉՈՒՀԱՃԵԱՆԻ 
ՄԷԿ ԳՈՐԾՆ Ի ՓԱՐԻԶ». «Ֆրանսական լրագիրներէն մեծ հա-
ճոյքով կիմանանք, թէ յառաջիկայ ձ-մեռ ողբացեալ Չուհաճեանի 
մէկ օփերէթը՝ԲԽԱԲ մ՚օՈ6ոէ տիտղոսով, պիտի ներկայացուի Նու– 
վօթէաթրին2 մէջ, որ այժմ կը կոչուի Օփերա– Պուֆ3» (ԱՆԱՀԻՏ, Զ. 
տարի, 1904, Օգոստոս, թիւ 8, էջ 136)։ 

Հարցեր. 1. Ֆրանսական ո՞ր լրագիրներուն մասին է խօսքր։ 2. 
Յառաջիկայ ձմեռ. այսինքն՝ 1905փ՞ն. 3. Ի՞նչ գործ է Ոշսւ ժ ^ ռ ՜ 
օոէ-ր. Լէպլէպիճի՞ն է, թէ՞ Չուհաճեանի վերջին օփերան՝ «Զէմի -
ռէ»ն, որ արդէն ֆրանսերէն գրուած է (ապա նաեւ՝ իտալերէն), 
որուն նիւթր արաբական հեքիաթ մրն է, ինչ որ Ոշսւ ժ՚օոօոէ (Արե -
ւելեան ծաղիկ) վերնագիրր կր յուշէ։ 4. Ո՞ր թատրոնն է Նուվօ թէ-
աթրր. եւ, վերջապէս։ 5. Խաղցուա՞ծ է, թէ՞ ոչ։ Ֆրանսական թէ 
հայկական մամուլին մէջ այս ծրագիրր իրականացած րլլալու 
հետք ցարդ չենք գտած։ Այն տրամաբանութեամբ, որ նման երե -

2.^0ՍV6ՁՍ 1 հ 6 Ձ ^ 6 
3 .Օթ6^–8օսքք6 



ւոյթ մր անպայման իր արձագանգր պիտի գտնէր գէթ հայ մամու-
լին մէջ, անձնական եւ ենթակայական կարծիքով կր խորհիմ, որ չէ 
ներկայացուած։ 

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՄԷՋ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ԵՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐ 
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1932-ի Ֆրանսայի «Թատերական Հեղինակներու եւ Յօրինող-
ներու Ընկերութեան» (ՏՃ^Օ) ցուցակին մէջ նշուած է Քժշո 
^ ^ շ ւ է թատրոնին մէջ Լէպլէպիճիի ներկայացում մր, որուն հեղի -
նակային իրաւունքներր րստ երեւոյթին գնած են. որո՞ւ են վճա -
րած... Ըստ պոլսահայ դերասան եւ բեմադրիչ Աշոտ Մատաթեա-
նի՝ «Անիւ» թերթին մէջ լոյս տեսած յուշերուն (1946)՝ 1914 փն Փա -
րիզի Օփերա ̂ ո ւ ֆ թատրոնին մէջ Լէպլէպիճին ներկայացնելու 
փորձեր եղած են (ֆրանսերէ՞ն), բայց Առաջին աշխարհամարտին 
պատճառով րնդհատուած է ծրագիրր։ Ուրեմն «Անահիտ»ի յայ-
տարարած 1904փ ծրագիրր յետաձգուած է 1914 փ՞ն, եւ ա՞յդ ալ է 
ձախողած, թէ՞ 1904-ր եւ 1914 ֊ ր Մատաթեան կր շփոթէ մօտաւո -
րապէս 30-40 տարիներ վերջ գրած իր յուշերուն մէջ։ 20-րդ դա-
րասկիզբէն ի վեր Ֆրանսայի մէջ առաւել կամ նուազ չափով ար -
հեստավարժ (կամ ոչ) ներկայացումներու տուեալներ կան՝ երբեմն 
թրքերէնով, երբեմն հայերէնով, երբեք՝ ֆրանսերէնով։ 

1911-ին Պոլիսէն Արշակ Պէնլեանի խումբր շրջած է Եւրոպայի 
մէջ, մինչեւ Անգլիա։ Յայտնի չէ, թէ կարողացա՞ծ է ներկայացնել 
Լէպլէպիճին նաեւ Փարիզի մէջ։ 1931-ին 1հշ&էւշ Քճշոի մէջ (րստ 
յիշուած ՏՃ^Օի ցուցակին) հայկական խումբով ներկայացուած է 
(հայերէն եւ թրքերէն տարբերակներով). 1932փն՝ դերասան Ար -
ման Կոթիկեանի կազմակերպութեամբ։ 1933-ին Փարիզ՝ Ր&1ատ ճշ 
1 տւ ^սէաեէշի մէջ, թրքերէնով՝ ղեկավարութեամբ Հայկ Չուհաճեա -
նի։ 1938-ին ներկայացուած է Գուրգէն Ալէմշահի կողմէ. այս մա -
սին Նշան Պէշիկթաշլեան իր «Թատերական դէմքեր» գործին մէջ 
կր գրէ, թէ ներկայացումր ժուպէռ հրատարակչատան թոյլտուու -
թեամբ է կատարուած. եւ վերջապէս, 1942փն դարձեալ Ր&1ատ ժշ 1& 
^սէաեէշ փ մէջ ներկայացուած է Արա Պարթեւեանի կողմէ։ Հոս կր 
նկատենք Շառլ Ազնաւուրի մօր՝ Քնարիկ Ազնաւուրեանի, ինչպէս 
նաեւ քրոջ՝ 16 ̂ մ ե ա յ Այտա Ազնաւուրեանի (արեւելեան պարով) 
անուններր։ Ն. Պէշիկթաշլեանի՝ 1938-ի ներկայացման մասին 
այս հաստատումէն դուրս յայտնի չէ, թէ ուրիշներ կրցա՞ծ են օգտ -
ուիլ ժուպէռի մօտ գտնուող ձեռագիրներէն։ Հաւանօրէն Արա » 
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Պարթեւեանր՝ 1942-ին։ Յետո՞յ։ Ցարդ ապացոյցներ չկան ֆրան-
սերէնով սիրողական թէ արհեստավարժ կատարումներու։ Ուստի 
2010 ֊ ր համարենք Լէպլէպիճիի ֆրանսերէն առաջին արհեստա-
վարժ ներկայացումի պատմական թուական, մինչեւ որ երաժշտա-
թատերական մասնագէտներր նոր տուեալներ յայտնաբերեն։ 

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱ՞Ն 

Այս բառն ալ հարկ է զգուշօրէն գործածել։ 
Հակառակ անոր որ Չուհաճեան իր Լէպլէպիճին իրաւամբ 

օթ^ա-^օա^^ս^ կ՚անուանէ եւ ոչ օթ&շէէշ (հետագային օթշա-Եօսքք© 
ստուգաբանութիւնր աւելի ճիշդ կր նկարագրէ գործր, որուն պատ-
ճառաւ 2010 - ի մեր ներկայացումր այդպէս անուանեցինք), րնդհա-
նուր տուեալներով ան կր պատկանի օթշւ՚շէէՓ ժանրին։ Իսկ մի -
ջազգային բոլոր օթ^տէէտներր, ժամանակին, օփերաներու նման 
լուրջ գործեր րնդունուած չէին։ Երաժիշտներր յաճախ իրենց իսկ 
գործերր կ՚ենթարկէին փոփոխութիւններու՝ րստ նիւթական կարե -
լիութիւններու եւ երգիչ - երգչուհիներու մասնագիտութեան։ Սովո -
րական էր երաժշտական ղեկավարի համար ամբողջական գոր -
ծիքաւորումով մաքրագրուած նուագագրութիւն4 չպատրաստել 
օփերէթի համար, կր հիմնուէին դաշնակագրութեան5 վրայ՝ նշում-
ներ կատարելով, թէ որտեղ են ջութակներր, փողային գործիքներր 
եւ այլն։ 

Լէպլէպիճիի պարագային յստակ չէ, թէ Չուհաճեան հետեւած 
րլլայ այդ սովորութեան։ Կան թեր եւ դէմ փաստեր, րսի - րսաւներ, 
րստ որոնց, հեղինակային գէթ մէկ ամբողջական նուագագրութիւն 
մր պէտք է, որ եղած րլլայ։ Չուհաճեան արհեստավարժ ու 
բծախնդիր էր, իր գրեթէ բոլոր յօրինումներուն նուագագրութիւննե -
րր պատրաստած էր իր ձեռքով։ Եղիշէ Չարենցի անուան Գրա-
կանութեան եւ Արուեստի Թանգարանին մէջ կր պահպանուին 
զանազան այլ գործերու ինքնագիր նուագագրութիւններ, ինչպէս 
իր «Արշակ Բ.» օփերան։ Իր ինքնագիրով Լէպլէպիճիի բնագիր 
նուագագրութիւնր առ այսօր կորած կր սեպուի՝ ի բացառեալ մի 
քանի պատառիկներէ (օրինակ՝ Հօր Հօր Աղայի Ա. արարի «Արե -
ւելեան» տարբերակր կամ համերգային կատարումներու համար 
գործիքաւորուած հատուածներ, որոնք կր գտնուին Գրականու-
թեան եւ Արուեստի Թանգարանի մէջ)։ Չկան նաեւ առանձին 
նուագարանային մասերր6, այսինքն՝ նուագախումբի ամէն մէկ 
գործիքի համար առանձին գրուած ձայնատետրեր։ 

4 . Ֆ ր ա ն ս ե ր է ն ՝ ^ ո ճ ս ^ 
է6սո ա ն գ լ ե ր է ն ՝ Խ11-
տ ^ ա , ռ ո ւ ս ե ր է ն ՝ 
Ո&91Ո1Ճ9& ( պ ա ր տ ի -
տուրա) ։ 
5 . Բ Յ ^ է Խ Ո թ^ՈՕ/^ՁՈէ, 

Vօ^^I տ ^ ա , կ ա մ 
ՀոՅւՏԱՐ (կլավիր) ։ 

6. 1^Ձէ6Ո61 ճ ՚ 0 ^ հ 6 Տ ^ 6 , 
0 ^ հ 6 ^ է Ձ 1 թՁ^Տ. Օթ«6^– 
թօ611/1 (մա-
տ ե ր ի ա լ ) ։ 
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Չուհաճեանի կենդանութեան օրօք իսկ արտասովոր ճակա-
տագրի կ՚ենթարկուին Լէպլէպիճիի Զոթաներր Եգիպտոսի մէջ։ 
Պոլսահայ բեմադրիչ ու դերասան Սերովբէ Պէնկլեան, որ 1876^ն 
սկսեալ խումբի ղեկավարն էր, 1888փն, Եգիպտոս իր երկրորդ 
շրջագայութեան րնթացքին նիւթական փորձանքներու կ ՚ենթարկ -
ուի եւ նոթաներր հայ սեղանաւորի մր մօտ աւանդ դնելով՝ կր հո -
գայ խումբին ձեւով մր Պոլիս վերադարձի ծախսերր։ 

Հոս պատմական փաստերր կր սկսին անստուգելի թնճուկ դառ -
նալ։ Հակասական բազմաթիւ փաստերու առկայութեան պատճա -
ռաւ դժուար կ ՚րլլայ գիտնալ, թէ այդ նոթաներր օր մր վերադար -
ձա՞ծ են Պոլիս։ Ըստ երեւոյթին՝ ոչ։ Կա՞ր գոնէ երկրորդ ամբողջա -
կան օրինակ մր, թէկուզ րնդօրինակութիւն։ Ըստ երեւոյթին՝ այո՛։ 
1870^կան թուականներուն Չուհաճեանի հովանաւոր Եղիազար 
Մելիքեան գնած էր անոր օթ^Ատ֊ ներր եւ ձեռագիրներր՝ դառնա -
լով անոնց սեփականատէրր։ Նուպար Ալիքսանեանի, ինչպէս նա -
եւ Չուհաճեանի լաւագոյն ու հաւատարիմ աշակերտներէն՝ 
Սմբատ Քէսէճեանի գրութիւններէն կ՛իմանանք, որ «բարեբախ -
տաբար» (րստ Ալիքսանեանի) Պէնկլեան Եղիազար Մելիքեանի 
սեփականութիւնր եղած նոթաներր ապօրինի կերպով նախապէս 
րնդօրինակած էր շրջագայութիւներու րնթացքին։ Յայտնի դե-
րասանուհի Ազնիւ ̂ րաչեայ, որ երգած էր Չուհաճեանի ղեկավա -
րած Լէպլէպիճիներուն մէջ, 1912-ին համոզուած է, որ Մելիքեանի 
սեփականութիւնր եղած ձեռագիրներր մնացած են Գահիրէ։ Ապա 
թէ ոչ Եգիպտոսի այդ չարաբաստիկ շրջագայութենէն վերադար -
ձին՝ 1894փն, Պէնկլեան զանոնք օգտագործած պիտի րլլար 
Զմիւռնիոյ մէջ՝ Լէպլէպիճին վերստին բեմադրելու առթիւ։ Պէնկլ-
եան իր ապօրինի րնդօրինակածր օգտագործած է՝ քաջ գիտնա -
լով, որ Ե. Մելիքեան պիտի չկարենար արգելք րլլալ կամ դատ բա -
նալ՝ վախնալով, որ «գլուխր փորձանքի մր կր հանդիպի», ինչպէս 
կր գրէ Քէսէճեան, քանի որ Սուլթան Ապտիւլ Համիտի Պոլսոյ մէջ 
այդ օփերէթներր կայսերական հրամանով արգիլուած էին 1890 ֊էն 
սկսեալ։ 

Չուհաճեանի եւ Պէնկլեանի մահուրնէ ետք (յաջորդաբար 1898 
եւ 1900) Արշակ Պէնլեան, Սմբատ Քէսէճեան, Երուանդ Թօլայ-
եան եւ այլք շարունակած են ներկայացնել Լէպլէպիճին Պոլսոյ եւ 
այլ քաղաքներու մէջ, մինչեւ Ամերիկա։ Ի՞նչ նոթաներու հիման 
վրայ։ Սերովբէ Պէնկլեանի րնդօրինակութիւններո՞ւն։ Ո՞ւր են » 



յլ 

այդ նոթաներր։ Ըստ երեւոյթին, մեծաւ մասամբ միայն դաշնա-
կագրութիւններու եւ ոչ նուագագրութեան հիման վրայ կատար-
ուած են այդ ներկայացումներր, որոնք ինքնին Չուհաճեանի նոյն-
քան փայլուն աշակերտներէն Յարութիւն Սինանեանի, ինչպէս 
նաեւ Ս. Քէսէճեանի րնդօրինակութիւններն են։ Երեւանի Գրա-
կանութեան եւ Արուեստի Թանգարանին մէջ կր պահպանուի Սի -
նանեանի 1910- ի օրինակր՝ հետեւեալ մակագրութեամբ. 
Տճծատշ շէ էաս^շ օօոքօւատ ձ 1՚օո§տ&1» (նայուած, ստուգուած եւ 
բնագիրին համապատասխան գտնուած)։ Կան Քէսէճեանի կողմէ 
րնդօրինակուած երեք դաշնակագրութիւններ (1911, 1916, 1920), 
որոնք կր պատկանին նոյն անյայտ աղբիւրին։ Երաժշտագէտներ 
Մուրատեան, Թահմիզեան եւ Ասատրեան համամիտ են այն բա-
նին, որ բոլոր տարբերակներր մէկ «վաւերական» հեղինակային 
օրինակէ մր կու գան։ Բայց այդ «հեղինակային» հասկացութիւնր, 
րստ եգիպտաբնակ երաժշտագէտ - չուհաճեանագէտ Հայկ Աւագ -
եանի, կր մնայ հարցական՝ հեղինակային օրինակի չգոյութեան 
պատճառով։ 

ՆՈՐ ԳՈՐԾԻՔԱՒՈՐՈՒՄՆԵՐ 

1943-ին, Հայաստանի մէջ Անուշաւան Տէր Ղեւոնդեանի երաժրշ-
տական նոր գործիքաւորումով կր ներկայացուի Լէպլէպիճին 
«Կարինէ» անուամբ։ Ապագային Ղազարոս Սարեան եւ Տիգրան 
Մանսուրեան՝ շատ յաջող եւ չուհաճեանական ոճր յարգելով, նոր 
գործիքաւորում մր պիտի կատարէին «Հայֆիլմ»ի նկարահան-
ման (1967) առթիւ, որ կր շարունակէ Երեւանի Պետական Օփե -
րային մէջ հնչել յաջորդ տասնամեակներուն։ Բացի Պէնլեանի 
խումբէն, թրքական տասնեակ խումբեր, Պոլիս եւ այլուր, 1910 - էն 
մինչեւ 1950- ական տարիներուն, բազմիցս կր ներկայացնեն Լէպ– 
լէպիճին (չհաշուած յունարէն, գերմաներէն թէ ռուսերէն ներկայա-
ցումներր)։ Անգարայի Պետական Օփերան զայն կր ներկայացնէ 
1965-ին։ Ո՞ր նուագագրութիւններով՝ թրքակա՞ն, թէ՞ նոր գործի -
քաւորումներով։ Յայտնի չէ։ 

1975-ին Թուրքիոյ պետական հեռատեսիլէն Լէպլէպիճին կր 
ներկայացուի նաեւ պոլսահայ երաժիշտ ժիրայր Ասլանեանցի 

| ղեկավարութեամբ, րստ իրեն, իր մօտ գտնուած «միակ հարազատ 
չ \ բնագիր նուագագրութեան» հիման վրայ։ Հոս կ՛ուզեմ մէջբերել 
^ նուագագրութիւններու զոյգ աղբիւրներ, զորս, աւա՜ղ, անկարելի է 
(ԼԼ 
° տակաւին ուսումնասիրել ու վաւերաց նել։ 



֊ յ– 

Ա. ԵՐԱԺԻՇՏ-ՆՈՒԱԳԱՎԱՐ ԺԻՐԱՅՐ ԱՍԼԱՆԵԱՆՑԻ 
ՁԵՌԱԳԻՐՆԵՐԸ 

1997փ Նոյեմբերին, Պոլսոյ Մխիթարեան Սանուց Միութեան 
սրահին մէջ այս նիւթերով կր դասախօսէի։ Մաէսթրօ ժիրայր Աս -
լանեանց, որ ներկայ էր, բացագանչեց, թէ Լէպլէպիճիի միակ հե -
ղինակային նուագագրութիւնր աշխարհի վրայ միայն մէկ հոգի ու -
նի, ան ալ ինք է։ «Սակայն մարդու չեմ տար», - աւելցուց զայրոյ-
թով։ Ուրիշ յայտարարութիւն մրն ալ րրաւ։ Որքան ալ անստուգե -
լի րլլայ ան, պարտք կր սեպեմ զայն արձանագրել այստեղ՝ յա -
նուն պարկեշտութեան եւ, ո՞վ իմանայ, գուցէ ի շահ ապագայի՝ 
այս նիւթերով զբաղող հետազօտողներու։ Ան պնդեց, որ իր քով 
գտնուող ձեռագիրր Չուհաճեանի առաջին նուագագրութիւնն է՝ 
յօրինուած օփերային մեծ նուագախումբի համար, որ կատար -
ուած է 1875֊ականներու առաջին ներկայացումներու օրերուն, եւ 
թէ հետագային, նիւթական դժուարութիւններու պատճառաւ, 
ստեղծած է տարբերակ մր՝ աւելի փոքր օփերէթային նուագա-
խումբի պատշաճ եւ այդ տարբերակր օգտագործուած է հետա-
գայ ներկայացումներուն եւ ենթարկուած կատարողական գոր-
ծադրութեան (բշքօւա&^շ բա^աշ) բարդ ճակատագիրին։ Բայց 
իր քով գտնուող նուագագրութիւնր Լէպլէպիճիի հարազատ 
սկզբնաղբիւրն է, որ աշխարհի մէջ ուրիշ տեղ գոյութիւն չունի։ 

Որքան ալ այս յայտարարութիւնր «օդին մէջ րսուած խօսք» 
համարենք, անհաւանական չի թուիր։ Իրաւ է, որ 1876փն, Չու -
հաճեանի՝ հազիւ ստեղծուած օփերէթային խումբի նիւթական մեծ 
պահանջքներուն չհասնելով՝ Ե. Մելիքեան խումբր հովանաւորե -
լու իր խոստումէն կր հրաժարի։ Սերովբէ Պէնկլեան կր ստանձնէ 
խումբի տնօրինութիւնր, եւ հաւանօրէն խնայողութեան միջոցներ 
կ՚որդեգրուին։ Ուրեմն Չուհաճեան յօրինած է փոքր նուագախում -
բի աւելի գործնական երկրորդ գործիքաւորո՞ւմ մր։ Անկարելի չէ։ 
Պրն. Ասլանեանցր պատմեց նաեւ, թէ այդ ձեռագիրներր ձեռք 
ձգած է 1920^կան թուականներուն Չուհաճեանի գործերր կա -
տարող ժորժ Ուկնատ (Ուկնատեան) անունով նուագավարէ մր, 
որ, իր ծերութեան օրերուն դրամական կարիք ունենալով, զայն 
ծախած էր իրեն։ Ցաւով աւելցուց, թէ Ուկնատի քով կային նաեւ 
Չուհաճեանի այլ օփերա կամ օփերէթներ, բայց իր միջոցներր ^ 
թոյլ չէին տուած, որ զանոնք ալ գնէ։ ճ՝ 

Փորձեցի Ասլանեանցր համոզել, որ ցոյց տայ այդ նուագագ^^ տ 
թենէն գէթ մէկ էջ, որ ստուգեմ՝ իրօք Չուհաճեանի՞ ձեռագիրն է, օ 
մերժեց։ Տարիներով պոլսահայ երաժշտասէր րնկերներու եւ Աս - 5 



լանեանցի մտերիմներու միջոցով շարունակեցի ամէն կերպ միտ– 
քր փոխել; Անկարելի եղաւ; Երաժշտագէտ Հայկ Աւագեան գուցէ 
իրաւունք ունի, երբ այս նիւթերուն շուրջ իր ծաւալուն ուսումնասի-
րութեան մէջ կասկածով կր մօտենայ այս հարցին; «Ասլանեանցի 

^ ^ ^ բնագիրր նորութիւն մր չի մուծեր Լէպլէպիճիի ձեռագրական 
սկզբնաղբիւրի տեսանկիւնէն»,– կ ՚րսէ ան; Ան կր հիմնուի Պոլսէն 
ստացած Ասլանեանցին պատկանող պատճէնի մր վրայ (Հօր Հօ– 
րի Գ. արարի արիան), որ տարիներ առաջ զայն կատարած պոլ– 
սահայ երգիչ մր ղրկած է իրեն; Առաջին էջին վրայ կայ նոյն 1920–ա -
կաններուն գործող նուագավարի մր կնիքր ճ1թտօ ^ թ օ ^ ա անու -
նով; Ըստ Աւագեանի՝ ձայնաթերթին վրայ գտնուող թուղթի հաս -
ցէն րնդօրինակութեան թուականր կր հասցնէ մինչեւ 1920- ա կ ա ն 
ներր, ոչ աւելի առաջ; Չի նշեր, թէ պատճէնր նուագագրութի՞ւն է, 
թէ՞ դաշնակագրութիւն; Կր խորհիմ, որ դաշնակագրութիւն րլլայ, 
քանի որ անսովոր է երգիչներուն ձեռքր նուագագրութիւն մր տալ; 
Ուստի անկարելի չէ, որ Ասլանեանցի քով գտնուած րլլայ նաեւ 
Քափոչելլիի դաշնակագրութան մէկ րնդօրինակութիւնր անկախ 
Ուկնատէն գնուածէն; Ի վերջոյ, Ուկնատն ու Քափոչելլին նոյն 
տարիներուն տարբեր առիթներով ղեկավարած են Լէպլէպիճին; 

Պոլսահայ երգչուհի, երգչախումբի խմբավար ազնիւ ու տա-
ղանդաւոր րնկերուհիներէս մին Ովսաննա Գալէնտէր, որ տաս -
նամեակներ Ասլանեանցի աշխատակցած եւ 1999- ին Պոլսոյ մէջ 
ղեկավարած է Լէպլէպիճիի համերգային ու դաշնակի րնկերակ -
ցութեամբ կատարում մր, վստահեցուց, որ ինքն իր աչքերով տե -
սած է Ասլանեանցի տան մէջ ակնարկուած նուագագրութեան նո -
թաներր, որոնք, արդէն տարանջատման ենթակայ, շատ հին ձայ-
նաթերթեր են, եւ թէ զանոնք փորձերու համար օգտագործել կամ 
լուսապատճէնի ենթարկել անհնար է; Ուստի, Լէպլէպիճին կա-
տարելու համար հաւանաբար երգիչ ̂ գ ^ հ ի ն ե ր ո ւ ն տրամադրր -
ուած են Քափոչելլիի դաշնակագրութեան եւ կամ նոյն ինքր Աս -
լանեանցի րնդօրինակութիւններր; Բնականաբար, Պոլսէն Գ ա հ ի 
րէ ուղարկուած վերոյիշեալ պատճէնր Չուհաճեանի ինքնագիրր 
չէր կրնար րլլալ; 

ԱՆԳԱՄ ՄԸ ԵՒՍ «ԿՈՐԱԾ» ՁԵՌԱԳԻՐՆԵՐ 
Հ. Փ 
ճ 
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Ասլանեանցր վերջերս մահացաւ, եւ տիկ. Գալէնտէր, անոր այ-
րին մօտէն ճանչնալով, քանիցս փորձած է համոզել զինք, որ 
փրկէ այդ նոթաներր; Վերջերս Ասլանեանցի այրին թոյլ տուած է 



անոր մտնել իրենց տունր եւ ջանալ գտնել զանոնք; Ապարդիւն; 
Ահա բառ առ բառ Գալէնտէրին 24 Յուլիս 2013-ին դիմատետրի 
միջոցով ինծի ղրկած երկտողր. «Սիրելի՛ ժիրայր, շատ շնորհա-
կալ եմ տ^^^-իդ համար՛ Կարճ եւ կտրուկ պիտի պատասխանեմ՛ 
Այս գար նան Ասլանեանցին կինը կանչեց եւ ըսաւ, որ նոթա ներուն 
նայիմ եւ ուզածներս ստուգեմ՛ Այդ աղտոտութեան մէջ 3 օր աշ-
խատեցայ, սակայն, աւա ղ, բուն փնտռածներս չկային՛՛ Կինը բի-
թիս խնդաց՛՛ Այդպէս վարուելով՝ զիս լռեցուց (որովհետեւ ամէն 
ատեն զինբ անհանգիստ կ՚ընէի «Լէպլէպիճի»ի ճակատագրին 
մասին)՛՛ Հասկցածս՝ նոթաները եթէ իրաւ կային, անհետացած են՛՛ 
Շատ տխուր եմ... Կը ցաւիմ...՛՛ Սիրով՝Ովսաննա»՛ 

Թէ որքանո՞վ հարազատ էին Ասլանեանցի ձեռագիրներր, հար -
ցական մնաց; 

Միայն գիտեմ, որ քովս կր գտնուի 1975-ի թրքական ձայ-
նագրութիւնդ որ կատարուած է Ասլանեանցի ղեկավարութեամբ 
եւ վստահօրէն իր մօտ գտնուած նուագագրութեան հիման վրայ; 
Ինչպէս յիշեցինք, Գրականութեան եւ Արուեստի Թանգարանին 
մէջ կր պահուին Չուհաճեանի ինքնագիրով Լէպլէպիճիի նուա -
գագրութեան պատառիկներ, օրինակ՝ Հօր Հօր Աղայի Ա. արարի 
«Արեւելեան» տարբերակր; Համեմատեցինք; Թրքական 1 ^ . ի ՝ 
Ասլանեանցի ղեկավարած նկարահանման ձայնագրութեան այդ 
բաժինր բոլորովին տարբեր է Չուհաճեանի յօրինումէն; Թէեւ 
անհնար չէ, որ Չուհաճեան ինք փոփոխութիւններ կատարած րլ-
լայ, ինչպէս նշեցինք տարբեր առիթներով, բայց ձայնագրութիւնր 
այնքան ալ չուհաճեանական չի հնչեր; Չեմ բացառեր, որ թրքա -
կան արտադրիչներր Ասլանեանցր ստիպած րլլան գործի 
քաւորման փոփոխութիւններ ներմուծել այս կամ այն թեքնիքա -
կան, նիւթական կամ ճաշակի պատճառներով; Արիաներու իմաս-
տով հոն կատարուած են բազմաթիւ կրճատումներ; Կր յիշեմ Աս-
լանեանցի դժգոհ արտայայտութիւնր Պոլսոյ դասախօսութեանս 
օրր, այդ կատարման մասին. ծաղրանքով րսաւ. «Այդ ալ 
«Լէպլէպիճիի» րլլար....... 

Բ. ՎԱՉԷ ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆԻ ՀԱՒԱՔԱԾՈՆ, ԷՈՍ ԱՆՃԵԷԸՍ 

Պոլսահայ Աշոտ Մատաթեանի եւ պէյրութաբնակ Նիկողոս 
Յակոբեանի ջանքերով Լէպլէպիճիի նուագագրութիւն մր հասած է 
Պէյրութ, ուր ներկայացուած է 1962փն Վերածնունդ Միութեան 
կազմակերպութեամբ եւ մասնակցութեամբ Հայ Երգիչներու Ա ^ օ 
սամպլին (բեմադրիչ՝ Պոլսէն հրաւիրուած Աշոտ Մատաթեան, 

= յ– =յ 
Տ– 



գլխաւոր երգչուհի՝ Սիրարփի Յակոբեան); Ի՞նչ նուագագրութիւն 
օգտագործուած է այս առթիւ, եւ ինչպէ՞ս հասած է ան Պէյրութ, 
ապա Լոս Անճելրս; Ա. Մատաթեան եւ Ն. Յակոբեան, Պոլսոյ մէջ 
գտնելով Սելիքեանի թոռնուհի Սոֆի Կիւլոյեանր, այդ րնդօրինա-
կութիւններր կր գնեն ու կր բերեն Պէյրութ; Լիբանանի քաղաքաց-
իական պատերազմի օրերուն (1975-1991) լիբանանահայ երա-
ժիշտ Վաչէ Պարսումեան զանոնք կր գնէ Ն. Յակոբեանի այրի 
Սիրարփի Յակոբեանէն՝ «նիւթական մեծ զոհողութիւններով» 
(րստ Պարսումեանի), ապա կր փոխադրէ Լոս Անճելրս; Այս րս -
ուածին համամիտ չէ տիկ. Յակոբեան, որ իր դժգոհութիւնր կր 
յայտնէ Լոս Անճելրսի «Նոր Հայաստան» թերթին մէջ՝ «ճշդում 
ներ Տիգրան Չուհաճեանին ձայնատետրերու մասին» խորագր -
ուած բաց նամակով մր (22 Յունուար, 2005); 

Վաչէ Պարսումեանի քով կան նաեւ Չուհաճեանի այլ օփերէթ -
ներ; Ես ինքս առիթն ունեցած եմ տեսնելու իր մօտ Լէպլէպիճիի 
այդ նուագագրութիւնր; Չուհաճեանի ինքնագիրր չէ, այլ ստեղծու -
մէն մօտաւորապէս քառասունհինգ տարի ետք գրուած գեղեցիկ ու 
մաքուր րնդօրինակութիւն մր՝ կատարուած Եղիազար Սելիքեանի 
որդի Արամ Սելիքեանի կողմէ Պոլսոյ մէջ; Պարսումեան 2003- ին 
ներկայացուցած է զայն Լոս Անճելրսի մէջ; Ցանկալի կ ՚րլլար այդ 
ներկայացման գէթ ձայնագրութիւնր լսել՝ գաղափար մր կազմելու 
համար նուագագրութեան որակին եւ չուհաճեանական ոճի հա-
րազատութեան մասին; Առայժմ այդ նուագագրութիւնն ու անոր 
կատարման արդիւնքր անմատչելի կր մնան չուհաճեանագիտու -
թեամբ զբաղող սփիւռքահայ թէ հայրենի մասնագէտներուն; 

Կր թուի, որ Նուպար Ալիքսանեանի՝ 1926-ի կոչր, թէ բնագիրր 
կր պատկանի ժուպէռ հրատարակչատան, հաւանական է, որ 
ճիշդ րլլայ; Ո՞ւր են այդ նոթաներր, եւ ո՞ւր է ժուպէռ հրատարակ -
չատունր. ո՞վ եւ ինչո՞ւ «ծախած է» գործր ժուպէռին; 

ԴԱՇՆԱԿԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ 

Տարիներ առաջ, երբ Փարիզի մէջ ծրագրեցի բեմադրել Լէպէ– 
պիճին, ցանկութիւն ունեցայ Չուհաճեանի՝ հնարաւորինս հարա-
զատ եւ ամբողջական երաժշտութիւնր հնչեցնել առանց համար -

| ներու կրճատումներու; Չարենցի անուան թանգարանի տնօրէն 
Հենրիկ Բախչինեանի օգնութեամբ ձեռք ձգած էի հոն գտնուող 
գրեթէ բոլոր նիւթերուն պատճէններր, յատկապէս Սինանեանի եւ 
Քէսէճեանի դաշնակագրութիւններր; Ղազարոս Սարեանի այրի 

Հ. Հ– =5 տ 



7 . Ջ Ա Հ Ա Կ Ի Ր շ ա բ ա թ ա -
թ ե ր թ ի « Ծ ի ծ ե ռ ն ա կ » 
ե ր ա ժ շ տ ա կ ա ն յ ա ւ ե լ -
ուած, Ձ. Տ ա ր ի , Թիւ 4 
(24) է . տ ա ր ի , թիւ 1 (25) 
Հ ո կ տ ե մ բ ե ր 2 0 0 6 - Յուն-
ուար 2 0 0 7 ։ 
8 . Ա ն ն ա Ա ս ա տ ը ր ե ա ն , 

Տ ի գ ր ա ն Չ ո ւ հ ա ճ ե ա ն ի 
օ փ ե ր ա ն ե ր ը , ա ր ո ւ ե ս -
տ ա գ ի տ ո ւ թ ե ա ն թեկ-
ն ա ծ ո ւ ի հ ա յ ց մ ա ն ա տ ^ 
ն ա խ օ ս ո ւ թ ի ւ ն , Երեւան, 
2 0 0 1 ։ 
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տիկին Արաքսիա Սարեանն ալ ազնուօրէն ուղարկած էր ինծի իր 
ամուսնոյն եւ Տիգրան Մանսուրեանի հիանալի գործիքաւորումր; 
Ունէի նաեւ թրքական ձայնագրութիւնր եւ բազմաթիւ այլ 
աղբիւրներ, ինչպէս՝ 1960փ Երեւանի ռատիոկայանի ձայնագրու -
թիւնր; Բայց թէ° հայաստանեան, թէ° թրքական կատարումներր 
ամբողջական չէին, իսկ Սինանեանի եւ Քէսէճեանի օրինակնե -
րուն մէջ կային տարբերութիւններ; Հայկ Աւագեան համամիտ է 
այլ մասնագէտներու կարծիքին, թէ մեզի ծանօթ այդ ձեռագիրնե -
րուն համախմբումր հիմնականին մէջ մէկ սկզբնաղբիւրէ յառա -
ջացած երկու տարբերակներ են, արդիւնք՝ օփերէթի երկարատեւ 
կատարողական ճանապարհին նոյնինքն Չուհաճեանի կողմէ7 

եղած փոփոխութիւններու եւ սրբագրութիւններու; Երկուքն ալ հա -
ւասարապէս կարեւոր են; Այս մասին առաջին անգամ Աննա 
Ասատրեան՝ կ՚եզրակացնէ, որ Սինանեանի եւ Քէսէճեանի գրան 
ցումներուն մէջ էական տարբերութիւններ չկան8; 

ՎԵՐԱԴԱՌՆԱՆՔ ՓԱՐԻԶ... 

Տարիներէ ի վեր կիսատ թողած հետազօտութիւններս վերսկսե -
լով՝ ուզեցի 1926-էն ի վեր «կորած» սեպուած այդ նոթաներուն 
հետքր գտնել; Մեծ եղաւ յուսահատութիւնս՝ իմանալով, որ ժուպէռ 
հրատարակչատունր Բ. Աշխարհամարտէն ի վեր գոյութիւն չու -
նէր; Պրպտումներէ ետք հաստատեցի, որ ժուպէռի արխիւներր 
ժառանգած է Ֆրանսայի Տ^աբհօաշ երաժշտական հրատարակ-
չատունր; Ֆրանսացի բազմաթիւ մասնագէտ ուսումնասիրողներ 
զիս յուսալքեցին՝ րսելով, թէ այդ արխիւներուն մէջ կան նոյնիսկ 
Օֆֆէնպախի նման ծանօթ երաժիշտներու գործեր, որոնք կ ո ր 
սուած են, եւ թէ մասնագէտներու խումբ մր հարկաւոր է՝ այդ փոշի -
ներուն մէջ լուրջ փնտռտուք կատարելու համար; Ջանացի հրա -
տարակչատան արխիւներու գոնէ ցուցակներէն օգտուիլ; Ապար -
դիւն; Արխիւներու խղճամիտ պատասխանատուներէն մին ական-
ջիս փսփսաց, որ ժուպէռի արխիւներր Տ^աբհօաշ ֊ն յանձնած էր 
աւելի փոքր հրատարակչատան մր՝ Տօո&էշ անունով; Հոն փորձե -
ցի ցուցակին մէջ գտնել «Չուհաճեան» անունր, ամէն տեսակ ուղ֊ 
ղագրութեամբ, որ կարելի էր երեւակայել; Ոչինչ; Թագւոր Ն ա լ ֊ 
եան՝ Լէպլէպիճիի լիպրէթթոյի հեղինակր (ՏՃ^Օ-ի մէջ գրուած՝ ^ 
աե&ո); Ոչինչ; Ֆրանսերէնի թարգմանիչ Պետրոս կամ ^ շ ^ շ Ան - ր 
մեղեանի անո՞ւնր; Ոչինչ; Վերնագիրներու տարբերակներ՝ «Լէպ- 3 
լէպիճի՞», «Հօրհօ՞ր», նոյնիսկ « Ո շ ա ժ ՚Օոշոէ» (գուցէ Լ է պ ^ » 
պիճիի ֆրանսերէն վերնագի րն րլլայ); Ոչի նչ; ° 



յլ 

Սկսած էի՝ «ԿարիԶԷ»ի ֆրանսերէն ներկայացման նախա-
պատրաստական աշխատանքներր; Երգչախումբի ղեկավար եւ 
երաժշտագէտ Օլիվիէ Փօտէսթան առաջարկեց, որ իրեն յանձնեմ 
ցարդ կատարած պրպտումներս ու ձեռքս եղող աղբիւրներր, ո ր 
պէսզի ինք շարունակէ հետապնդել; «Դուն բեմադրելով զբաղած 
ես եւ ժամանակ չունիս», ֊ րսաւ; Ուրախութեամբ տուն վազեցի, որ 
իրեն ուղարկեմ աղբիւրներս; Աւա՜ղ... Յանկարծ յիշեցի, որ մեր 
մշակոյթր միջազգային շրջանակներու մէջ տարածելու համար 
լրիւ անհասկնալի լեզուով մր միայն գոյութիւն ունէր ամէն ինչ, 
առանց բացառութեան... Հայերէն; Միմիայն հայերէն; 

Ստիպուած էի ամէն ինչ ֆրանսերէնի թարգմանել; «ժամանակ 
չունեցող»ի համար «հաճելի» անակնկալ մրն էր; Օլիվիէ Փօտէս -
թան, ստանալով իրեն հասկնալի լեզուով ուղարկած աղբիւրներս, 
լծուեցաւ գործի; Գեղեցիկ օր մր ան ինծի ուղարկեց 1904- ի ֆրան-
սական թերթի մր մէջ գրուած յայտարարութիւն մր լրագրողի մր 
կողմէ. կր նշուէր Նուվօ թէաթրի՝ 1904- ին ծրագրուած նոր եղանա-
կի խաղացանկր; Հոն ճիշդ «Անահիտ»ի մէջ նշուած կերպով 
գրուած էր Չուհաճեանի Ոտա* ժ ՚սոաէ օթտաէէտի ծրագիրր եւ աւելցր 
ուած՝ լիպրէթթոյի հեղինակ (պէտք է «թարգմանիչ» գրուէր) Պետ-
րոս ( Ո շ ^ շ ) Անմեղեան, կողքին յիշատակուած էր նաեւ նոր անուն 
մր՝ որպէս լիպրէթթոյի փոխ - հեղինակ ... յշծո Օսբօոէ ... Տարիներ 
առաջ Աշոտ Մատաթեան արդէն մէջբերած էր իր յուշագրութեան 
մէջ ֆրանսական թերթի այս յայտարարութիւնր, բայց ուշադրու -
թենէս վրիպած էր, մանաւանդ որ Մատաթեան, Օսբօոէ-ի անունր 
միայն հայատառ գրած րլլլալուն, դժուար էր գուշակել անոր լա-
տինատառ բուն ուղղագրութիւնր; 

ՖՐԱՆՍԱՑԻ ՀԵՂԻՆԱ՞Կ ՄԸՆ է ՈՒՐԵՄՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ 
ԲԱՆԱԼԻՆ 

Ո՞վ էր ան, որ աշխատակցած էր Անմեղեանի Լէպլէպիճիի 
ֆրանսերէն գրքոյկին համար; Օսբօոէ (1867-1952) դարասկիզբի 
որոշ հռչակ վայելող, այսօր մոռցուած, վէպերու, թատերգութիւն 
ներու եւ շարժանկարներու հեղինակ է, նաեւ լիպրէթթոներու, 
որոնց մէկ մասր լոյս րնծայած է ժուպէռ հրատարակչատունր; 

| Գաղտնիքի բանալի՞ն էր այս; Օսբօ՞ոէ-ր «ծախած էր» գործր ժու -
ճ պէռին. տրամաբանականր այս էր ինծի համար; Վերադարձայ 
^ Տօաէօ փ արխիւային բաժինր, մէկդի դնելով հայկական բոլոր «էկ-
օւ 
° զոթիք» անուններր, մէկ ֆրանսական անուն որպէս բանալի՝ հար -



ցր տուինք պատասխանատուներուն. «Ի՞նչ ձեռագիրներ ունիք 
ձեր ցուցակին մէջ յշ&ո Օսբօոէ փ անուան տակ»; Երկար չտեւեց 
ստուգումր; «Մեր արխիւներու ցուցակին մէջ յշ&ո Օսբօոէ-էն 
միայն մէկ գործ կայ նշուած»; «Ի՞նչ է վերնագիրր»; «Լ& 
Տսշ&ոշէէշ»; «Կրնա՞նք տեսնել, խնդրեմ, այդ «Լ& Տսշ&ոշէէշ ֊ ր » ; 
Աւելի քան 110 տարի առաջ այնտեղ հանգրուանած երեք խոշոր 
խաւաքարտէ սնտուկներ բերին պահեստէն; Բացինք; Լէպլէպի -
ճի ն էր... Ամբողջական, առանձին նուագարանային մասերով, 
նուագախումբի համար կատարումի պատրաստ վիճակի մէջ; Կր 
նշեմ գործիքներուն անուններր ֆրանսերէնով՝ 2 Րւշաաւտ ^օ1օոտ, 
2 Տշաոժտ ^օ1օոտ, 1 Ճ1էօ, 1 \1օ1օո^11շտ, 1 ^ոէւշԵ&տտշ, 1 Մ&սէԵօ̂ տ, 
2 8&տտօոտ, 2 Ոօէշտ, 2 Օ&ոոշէէշտ, 2 ^ւտ, 2 ^տէօոտ Տա, 2 1աաԵօոշտ, 
1 1աաԵօոշ Ե&տտշ, Րշ^ստտաոտ, (1^Ե&1շտ, 8&էէշոշ, 1ո&ո§1շ, 
1&աԵօա, Օատտշ^ատտշ, 1&աԵօա շտբ&§ոօ1); Մեր ենթադրութիւնն 
ալ հաստատուեցաւ, երբ տիտղոսաթերթի մր վրայ մատիտով 
գրուած տեսանք Ոշա ժ՚Օոշոէ վերնագիրր; 

Նուագարանային մասերէն զատ կային երեք դաշնակագրու -
թիւններ՝ որոշ էջեր մաքուր, թանաքով րնդօրինակած, նոթաներուն 
տակ ֆրանսերէն բառերով, իսկ որոշ էջեր (ուր ֆրանսերէն բառեր 
գրելու հարկ չէր, օրինակ՝ նախերգանքներ, պարեր եւ այլ ոչ երգա -
յին բաժիններ)՝ Չուհաճեանի ինքնագիրով; Նոյն այդ տրցակնե-
րուն մէջ կր գտնուէին նաեւ երկու լիպրէթթոներ՝ մէկր ձեռագիր, 
միւսր՝ մեքենագրուած՝ Լ& Տսշ&ոշէէշ օս ԼշԵ1շԵա^ խորագիրով; 
Անոնց, ինչպէս նաեւ դաշնակագրութիւններու նոթաներուն տակ 
գրուած ֆրանսերէն բառերէն յայտնի եղաւ, որ յշ&ո Օսբօոէ-ր բազ-
մաթիւ փոփոխութիւններ կատարած էր Անմեղեանի՝ մեզի ծանօթ 
թարգմանութեան վրայ. բացի վերնագիրէն փոխած էր նաեւ գոր -
ծող անձերու անուններր, ինչպէս՝ Հօր Հօրր եղած էր 1օէօւ, կամ 
Ֆաթիմէն (Կարինէի բնագրի անունր) եղած էր Տսշ&ոշէէշ եւ այլն; 
Պարզ է նաեւ, որ այս նոթաներր հիմք ծառայած էին Ալէմշահի թէ 
Պարթեւեանի 1938-ի եւ 1942փ փարիզեան կատարումներուն, քա -
նի որ ֆրանսերէն նոթաներուն տակ կամ վերեւ զանազան գոյնի 
մատիտներով աւելցուած էին հայերէն թարգմանութիւններ՝ իրար -
մէ տարբեր; Կային նաեւ աւելի հին շրջանի, վստահաբար Քէսէճ -
եանի աւելցուցած անգլերէն կամ գերմաներէն թարգմանելու կի-
սատ փորձեր; Այս ամէնր, նաեւ եթէ նկատի առնենք Պէշիկթաշլ֊ 
եանի վկայութիւնր, որ Փարիզի մէջ Լէպլէպիճին ժուպէռի հրա-
տարակչատան թոյլտուութեամբ է ներկայացուած, մեզի կր յուշէ, 
որ գէթ մինչեւ 1942 թուականր հայ երաժշտասէրներուն ծանօթ օ 
եղած է այս նոթաներուն գոյութիւնր; Գիտցուած փաստ է, որ օփե -
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րաներու առանձին նուագարանային մասերր թատրոններր կր 
վարձեն պարզապէս իրենց ներկայացումներուն համար, եւ ոչ թէ 
կր գնեն զանոնք; Սակայն ինչո՞ւ այդ օրերուն մեր արուեստագէտ– 
ներր չեն յաջողած վարձելու փոխարէն գնել եւ ներկայացումէն 
վերջ ուղարկել զանոնք Հայաստան, ինչպէս 1934–ին վարուած էր 
Արշակ Չօպանեան «Արշակ Բ.»ի նոթաներուն հետ, որուն շնորհիւ 
ոչ միայն Հայաստան, այլեւ նոյնիսկ Սան Ֆրանսիսքոյի աշխար -
հահռչակ օփերայի թատրոնի րեմր բարձրացաւ «Արշակ Բ.»ր որ -
պէս հեղինակային բնագիրի համաշխարհային առաջին ունկրնդ– 
րութիւն; 

Պատերազմի թոհուբո՞հր; Նիւթական դժուարութիւննե՞րր; Իսկ 
յետո՞յ; Հնարաւոր չէ՞ր ժուպէռի հետ համաձայնիլ, որ, Նուպար 
Ալիքսանեանի րսածին նման, երբ «հանրային սեփականութիւն 
դառնան», իսկոյն փրկուին անոնք; Վերջին հաշուով, ի՞նչ իրա-
ւունքներու հիման վրայ «ծախուած են» այդ նոթաներր; 

Կայ նաեւ իրաւունքներու հարցր; Եթէ իրօք յշծո Օսբօոէ– ր կա-
տարած է այդ արարքր, ի՞նչ իրաւունքով; Այստեղ կարծես բանա-
գողութեան հոտ կայ; Շեշտեմ, որ այս հեղինակութեան հետ առրն 
չուած բոլոր անուններուն մէջէն միայն յշծո Օսբօոէր գրանցուած է 
պաշտօնապէս հեղինակային իրաւունքներ պաշտպանող ՏՃ^Օի 
անդամներու ցուցակին մէջ; Ի՜նչ հեգնանք... Եթէ այդ գործր կա-
տարել ուզենք այսօր, Օսբօոէ-ի ժառանգորդներո՞ւն պիտի վճա-
րենք հեղինակային իրաւունքի համար, քանի որ 75 տարի չէ ան-
ցած իր մահուրնէն; Բայց, հնարաւոր է, որ միմիայն ֆրանսերէն 
թարգմանութիւնր գրանցուած է Օսբօոէ-ի անուան ներքոյ; 

Ինչ որ ալ րլլայ, մեզ հետաքրքրող ամէնէն թանկարժէքր այն-
տեղ առանձին նուագարանային մասերն են, որոնք ամբողջական 
են (16 տետրեր), եւ որոնք գէթ առ այսօր ոչ մէկ թանգարանի կամ 
սեփականատիրոջ մօտ գոյութիւն ունին; Երաժիշտի մր համար 
շատ դիւրին է քով քովի բերելով, ստեղծել (կամ վերստեղծել) 
«Լէպլէպիճի Հօր Հօր Աղա»ի հաւանօրէն սկզբնաղբիւրին (թուա-
կանի իմաստով) համեմատաբար ամենամօտ նուագագրութիւնր; 

ԺՈՒՊԷՌԻ ՁԵՌԱԳԻՐՆԵՐՈՒՆ ԱՐԺԷՔԸ 

| ժուպէռի ձեռագիրներր մեծարժէք են; Փոշեծածկ սնտուկներու 
Հ պարունակութեան ուսումնասիրութիւնր ոչ մէկ կասկած կր թողու, 
^ որ ժուպեռի առանձին նուագարանային մասերու այս նոթաներր 
® պատրաստուած են առնուազն 1904փ «Անահիտ»ի յիշատակած 



ներկայացման առթիւ; Կրնայ րլլալ նաեւ, որ 1904 ֊ էն ալ հին րլլան 
անոնք; Կարեւոր են նաեւ այդ 3 դաշնակագրութիւններր, որոնցմէ 
ամենահինին վրայ գրուած է «Ր&^աօո բ^&ոօ^հ&ոէ, օո§ա&1 - ոտ բ&տ 
1& ժօոոշւ» (Դաշնակագրութիւն, բնօրինակ. ուրիշի չյանձնել); 
Մասնագէտներ կրնան ձայնաթուղթր ուսումնասիրելով որոշել 
թուականր; Ամէն պարագայի՝ Մելիքեանի րնդօրինակութիւննե-
րուն թուականներէն առնուազն 15 20 տարի աւելի հին են, իսկ 
դաշնակագրութիւններուն մէջ Չուհաճեանի ձեռագիրի առկայո^ 
թիւնր շատ բան կ ՚ապացուցանէ; Անոր մահուան թուականր (1898) 
եւ կեանքի վերջին տասնամեակին Լէպլէպիճիի ներկայացումներ 
կազմակերպելու դժուարութիւններր նկատի ունենալով՝ կրնանք 
րսել, որ այդ ինքնագիր էջերր մեզ կր տանին մինչեւ 1880՜ական 
թուականներր, այսինքն՝ Մելիքեանի՝ Պարսումեանի մօտ 
գտնուած նուագագրութեան րնդօրինակութենէն եւ Քափոչեըիի՝ 
Ասլանեանցի մօտ գտնուած դաշնակագրութեան րնդօրինակու -
թիւններէն գէթ 35-40 տարի ետ; 

Ուրիշ վարկած մր կր խօսի նաեւ այս ձեռագիրներու արժէքին 
մասին; 

Հայկ Աւագեան՝ ամփոփելով Չուհաճեանի ձեռագիրներու գծե -
լով կատարած ուսումնասիրութիւնր, համոզիչ կերպով կ ՚ապացու-
ցանէ, որ 2 «վաւերական» հեղինակային տարբերակներ կան (Քէ~ 
սէճեան-Սինանեան); Իր եզրակացութեան մէջ կր վերծանէ «եր-
րորդ տարբերակի» մր կարելիութիւնր; 

1912 փն, Լէպլէպիճին առաջին անգամ րլլալով կր բեմադրուի 
Կովկասի Մայիլեան Թատրոնին մէջ՝ նախաձեռնութեամբ Պաք-
ուի Մշակութային Միութեան Գեղարուեստական Բաժնին; Այս 
առթիւ օգտագործուած է Սինանեանի՝ Պոլիսէն ուզուած դաշնա-
կագրութեան վերոյիշեալ «ստուգուած» րնդօրինակութիւնր, որ 
հիմք ծառայած է նաեւ Խորհրդային Հայաստանի առաջին 
(1943) ու հետագայ բեմադրութիւններուն; Պոլսահայ վեթերան դե -
րասանուհիներ Սիրանոյշն ու Ազնիւ-Հրաչեան, ներկայ գտնուելով 
այդ ներկայացման, զարմանք ու դժգոհութիւն յայտնած են կազ-
մակերպիչ պրն. Անտոն Մայիլեանին՝ րսելով, թէ այս Լէպլէպիճին 
նման չէ իրենց ծանօթ պոլսական Լէպլէպիճիին; Յիշենք, որ երկու 
դերասանուհիներն ալ 1800~ական թուականներու երկրորդ կի -
սուն, երգած են Լէպլէպիճին անոր սկզբնական փառքի օրերուն, 
Չուհաճեանի իսկ հսկողութեան ներքոյ; Հրաչեան օրինակ բերած 
է Ա. արարի «Նաւերգութեան» արիան, որուն բացման գործիքա -
ւորման մէջ, րստ իրեն, չէ հնչած «ծովի ալիքներու ծփանքր»; օ 
Իրաւ է, որ այդ «ծփանքր» չկայ Սինանեանի տարբերակին մէջ; 
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Բացի այդ, Մայիլեան կր պատմէ, թէ իր խնդրանքով դերասա-
նուհիներր երգած են Ա. արարի զուգերգր, եւ «իրաւ որ, նրանց եր -
գածի եւ պարտիտուրայի9 մէջ տարբերութիւն կար»,~ կր գրէ Մա-
յիլեան; Եթէ, րստ Նիկողայոս Թահմիզեանի՝ Սիրանոյշի ու Հրաչ -
եայի յիշողութիւնր դաւաճանած պէտք է րլլար իրենց, ապա միեւ -
նոյն սխալներր պիտի չգործէին երկու դերասանուհիներր, ինչպէս 
իրաւամբ կ ՚առարկէ Հայկ Աւագեան; Հոս հարց մր կր ծագի; Թէ° 
Սինանեանի, եւ թէ° Քէսէճեանի՝ մեզի ծանօթ դաշնակագրութեանց 
մէջ այդ զուգերգր միեւնոյն երաժշտութիւնր կր կրէ...; Ուրեմն ի±նչ 
տարբերակ էր դերասանուհիներուն երգածր; «Կր թուի, թէ այստեղ 
երրորդ տարբերակի մր մասին է խօսքր»^ կ ՚եզրակացնէ Հայկ 
Աւագեանր, 2007-ին; 

Փետրուար 2010 - ին, երբ յայտնաբերեցինք ժուպեռի ձեռագիր -
ներր, այնտեղ գտանք Նաւերգութեան՝ Սինանեանէն տարբեր այդ 
«ալեծածան» նախաբանր, ինչպէս նաեւ զուգերգի եւ այլ բաժին-
ներու «նորութիւններ», որոնք իրօք չկային թէ° Սինանեանի, եւ թէ° 
Քէսէճեանի մօտ. Հայկ Աւագեանի «երրորդ» տարբերակի մր գո -
յութեան ենթադրութիւնր ճիշդ էր ուրեմն; Եւ քանի որ խօսքր կր վե -
րաբերի զոյգ դերասանուհիներուն 1800- ական թուականներու յի -
շողութեանց, գուցէ եւ ժուպէռի այդ «երրորդ» օրինակր «առա-
ջին» օրինակ պէտք է համարել... Ալիքսանեանի խօսքերով՝ «հա-
րազատ բնագիրր»; Կր մնայ, որ մասնագէտներ գիտականօրէն 
ուսումնասիրեն՝ հասնելու համար յստակ եզրակացութեան; 

Ինչ կր վերաբերի յօծո Օսթօոէ-ի Լ& Տսշծոշէէշ փ լիպրէթթոներուն՝ 
ասոնք կրնան հանգիստ կերպով վերադառնալ Տօաէշ հրատա-
րակչատուն եւ Ֆրանսայի Հեղինակային իրաւունքներու ցուցա-
կին մէջ; 

2010 - ի եւ 2013- ի մեր ներկայացումր հարազատին կր ձգտէր; 
Բարեբախտաբար, 2010 - ի մեր միջոցառումին համար շատ օգ -
տակար եղաւ այն հանգամանքր, որ րնդօրինակելու կամ լուսա-
պատճէն հանելու արգիլմամբ հանդերձ՝ Տօաէշի արխիւր մեզի թոյլ 
տուաւ տեղւոյն վրայ քանի մր օր ուսումնասիրել եւ ամբողջացնել 
մեր ներկայացման երաժշտութիւնր; Հոս պարտք կր համարեմ 
շեշտել, որ մեր ներկայացումն ալ «հարազատ» կարելի չէ անուա-
նել, քանի որ նիւթական դժուար պայմաններու պատճառով մեր 
երաժշտական ղեկավար Վէնսան Պոնզոմր (^ոօշոէ Ցօոշօա) 
ստեղծած էր ինր հոգինոց յատուկ գործիքաւորում; Սակայն «մեղ -
մացուցիչ դէպք յանցանաց» մր կայ; Պարոն Պոնզոմի գործիքա-
ւորումր անձնական քմահաճ, բոլորովին «նոր» յօրինում մր չէ, այլ 

9 . Ա յ ս տ ե ղ պ է տ ք է 
հ ա ս կ ն ա լ « ձ ա յ ն ա մ ա ս » 
կ ա մ « ե ր գ ա յ ի ն բ ա ժ ի ն » ։ 



հիմնուած է լուրջ ու բծախնդիր ուսումնասիրութեանց, մեր հիմ -
նարկին կողմէ տրամադրուած բազմաթիւ աղբիւրներու, կարեւոր 
թէ անկարեւոր նիւթերու համեմատութիւններուն վրայ, ինչպէս՝ 
Չուհաճեանի իսկ կողմէ գործիքաւորուած Լէպլէպիճիի վերոյիշ-
եալ պատառիկներր կամ համերգային կատարման համար իր 
կողմէ յօրինուած Լէպլէպիճիէն հատուածներր, Չուհաճեանի այլ 
երկերու ինքնագիր գործիքաւորումներր, Սարեան/Մանսուրեանի 
յաջող գործիքաւորումր, Ասլանեանցի ղեկավարութեամբ թրքա-
կան հեռատեսիլային նկարահանման ձայնագրութիւնր եւ յատ -
կապէս ամենակարեւորր... ժուպէռի նոթաներր; 

Այսպէս՝ գործիքաւորման իմաստով եթէ ոչ «հարազատ», գէթ 
երգամասերու առումով «ամբողջական» կրնանք անուանել 2010-ի 
մեր ներկայացումր, քանի որ, ինչպէս յիշեցի, երաժշտական ոչ 
միայն բոլոր համարներր ներկայացուցինք՝ յարգելով Չուհաճեա -
նի ստեղծած ճշգրիտ հերթականութիւնր, այլ նաեւ որոշ համարնե -
րու տարբերակներ, զորս Չուհաճեան յօրինած էր տարբեր շրջան-
ներու ներկայացումներու առթիւ, եւ որոնցմէ շատեր ստուգուեցան 
ու հաստատուեցան ժուպէռի ձեռագիրներուն յայտնաբերումով; 

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՅՈՅՍԵ՞Ր... 

յ– =յ 

Տ– 

2001-ին, Եգիպտոսի ՀԲԸՄի եւ իր ատենապետ Պերճ Թերզեա -
նին միջոցաւ յատկացուցած առատաձեռն նուիրատուութեան մր 
շնորհիւ, նաեւ Փարիզի «Տիգրան Չուհաճեան հիմնարկ»ի համե -
մատաբար համեստ, բայց եւ դժուարութեամբ հաւաքուած նիւթա -
կան զոհողութիւններով Հայկ Աւագեանն ու ես կարողացանք հրա -
տարակել Չուհաճեանի «Արշակ Բ.» օփերայի հարազատ բնօրի -
նակր ամբողջութեամբ, այսինքն՝ նուագագրութիւն, դաշնակագ-
րութիւն եւ նուագարանային առանձին բաժիններ (մօտաւորապէս 
2500 էջ); Արդեօք եգիպտահայութեան տուած այս օրինակր պի -
տի ներշնչէ՞ ՀԲԸՄի՝ այլ երկիրներու մասնաճիւղերր կամ ուրիշ 
կարեւոր հիմնադրամներր, որ Հայաստանի Ակադեմիայի հետ մի -
ացեալ ուժերով կատարման պատրաստ վիճակի մէջ հրատարակ -
ուի Լէպլէպիճին եւ, ինչո՞ւ ոչ, նաեւ Չուհաճեանի միւս գեղեցիկ 
օփերաներն ու օփերէթներր; 

Կ՚ուզէինք յուսալ, որ մասնագէտներ մօտէն ուսումնասիրէին ^ 
ժուպէռի գէթ առայժմ ամենահին եւ ամենահարազատ թուացող ® 
ձեռագիրներր, գիտական համեմատութիւն կատարէին տարբեր Տ 
վայրերու մէջ գտնուող այլ ձեռագիրներու եւ րնդօրինակութիւննե - օ 

ՕԴ 



րու հետ, եւ օր մր լոյս տեսնէր ակադեմական հրատարակութիւն 
մր; Այդ րնելու համար հարկ է ձեռքի տակ ունենալ բոլոր ձեռա-
գիրներր; Եւ ահա թէ ուր կր ծագի մեր մշակոյթով զբաղողներու 
ողբերգութիւնր; Մասնագէտներր կր չարչարուին, քանի որ մեզի 
ծանօթ բոլոր նիւթերր չեն կրնար ունենալ աչքի առաջ; Թէեւ ժու -
պէռի յայտնաբերուած ձեռագիրներէն ի վեր «երկրորդական» կր 
համարուին Ասլանեանցի եւ Պարսումեանի նիւթերր, բայց անոնք 
եւս գիտական լուրջ հրատարակութիւն մր պատրաստելու համար 
անհրաժեշտ դեր կրնան խաղալ; Օրինական գետնի վրայ, իրենց 
անհատական ջանքերով այդ ձեռագիրներուն տիրացած սեփա-
կանատէրերր ոչ մէկ պարտաւորութիւն ունին զանոնք Երեւանի 
Թանգարանին «նուիրելու»; Գուցէ այստեղ չկամութեան հարց ալ 
չկայ, այլ պարզապէս նիւթական ու գործնական դժուարութիւն; 
Եթէ րնտանեկան կամ զգացական հասկնալի պատճառներով ան-
հատներ չեն ուզեր բաժնուիլ իրենց հաւաքածոներէն, գէթ պէտք է 
պատճէններ ղրկեն Թանգարանին; Բայց այդ մեծ ծախսերու 
կապուած խնդիր է, եւ հարկ է բանակցիլ, ֆինանսական աջակ-
ցութիւն առաջարկել՝ րստ արժանւոյն; 

ԺՈՒՊԷՌԻ ՁԵՌԱԳԻՐՆԵՐԸ ՓՐԿԵԼՈՒ ԱՊԱՐԴԻՒՆ 
ՋԱՆՔԵՐ... 

Ամէն ինչ գին մր ունի; Իսկ մեր ժառանգութիւնր փրկելու եւ աշ-
խարհին ծանօթացնելու գինր... անգի՜ն է; Հոս կր հանդիպինք վե -
րոյիշեալ պարագաներէն համեմատաբար շատ աւելի դժուարին 
խնդիրի մր; ժուպէռի ձեռագիրներր փրկելու աշխատանքներր 
ապարդիւն կր մնան; Կարեւորագոյն հարցր ժուպէռի արժէքաւոր 
ձեռագիրներր հայրենիք վերադարձնելն է; Սեր ճիգերր՝ հրատա-
րակչատան պատասխանատուներուն հետ հանդիպելու, անպա-
տասխան մնացին; Տ^աթհօաօ հրատարակչատունր պետական 
չէ, այլ անձնական; Արխիւի աշխատակիցներր, բնականաբար, 
իրաւասութիւն չունին ոեւէ մէկուն հետ բանակցելու; Այդ կր վերա-
բերի Տ^աթհօաօ հրատարակչատան ֆինանսական վարիչին; Ար -
ուեստի թէ հայրենասիրական մտահոգութիւններ չկան հոն; 
Միայն «պիզնէս»; Կամ այն է, որ Տ^աթհօաօ - ի ֆինանսական 

| բաժնի վարիչ տիկ. Րօ§հ10 միջազգային վիթխարի գումարներու 
հետ կապուած պայմանագիրներով այնքան տարուած է, որ ժա-
մանակ չունի զբաղելու «անկարեւոր» ազգի մր պատկանող «ան-
յայտ» հեղինակի մր «աննշան» մէկ գործով, կամ ալ ֆրանսական 
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աւանդական դիւանակալական ծանրութեան զոհ՝ չի հասնիր մեր 
բազմաթիւ նամակներուն, ե նամակներուն եւ հեռաձայնային 
պատգամներուն պատասխանելու։ Չեմ խորհիր, որ դիտումնաւոր 
նպատակ կայ այդ լռութեան մէջ։ Փաստ է, որ երկուուկէս տարի 
պաշտօնական նամակներ ու կապեր հաստատել փորձելէ ետք, 
այդ պատին դէմ պայքարելէ յոգնած՝ ձեռքերս կր լուամ եւ գործր 
կր յանձնեմ աւելի ձեռնահաս մարմիններու։ 

Հայաստանի դերին մասին խօսած եմ տեղւոյն վրայ։ Արդէն մէ-
կեւկէս տարիէ աւելի է, որ այս ձեռագիրներուն մասին խօսած եմ 
Հայաստանի մշակոյթի նախարարութեան, Կոմիտասի անուան 
պետական երաժշտանոցի տնօրինութեան եւ երաժշտագէտ դա -
սախօսներուն, ինչպէս նաեւ Հայաստանի Գիտութիւններու Ազ-
գային Ակադեմիայի ներկայացուցիչներուն։ Ձեռագիրներուն բ ո 
վանդակութիւնր, անոնց գտնուած վայրր, հրատարակչատան իս -
կական անունն ու բոլոր հասցէներր, հեռախօսներու թիւերն ու ե -
նամակի հասցէներր մանրամասնութեամբ յանձնած եմ Ֆրանսա -
յի մէջ Հայաստանի դեսպանութեան։ Կր յուսամ, որ մեր հայրենի -
քր պետական մակարդակով եւ կշիռով կր կարողանայ տէր կանգ -
նիլ 1915-էն ի վեր աշխարհով մէկ ցիրուցան մեր ժառանգութեան 
մասունքներէն մէկուն եւ Նուպար Ալիքսանեանի՝ 1926՜էն ի վեր 
հնչեցուցած ահազանգին գոհացում կու տայ վերջապէս։ 

Գուցէ Հայաստանի պետութիւնր ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի միջոցաւ կա-
րողանայ արդիւնքի մր հասնիլ կամ խնդրել Շառլ Ազնաւուրէն, որ, 
ի յարգանս իր ծնողաց յիշատակին, նաեւ որպէս ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի 
մէջ Հայաստանի մնայուն ներկայացուցիչ, ինք փորձէ կապուիլ 
Տօո&էշ-ի ֆինանսական բաժնի վարիչ անմատչելի տիկ. Րօ§հին 
հետ։ Գուցէ ազնուափայլ տիկինր չհամարձակի Ազնաւուրն ալ 
անպատասխան թողուլ։ 

Կ՛ուզեմ շեշտել, որ 110 տարիներէ աւելի կորած կարծուած ձե -
ռագիրներր փրկելու աշխատանքին հարկ է, որ մեր հայրենիքր 
կարելի եղածին չափ արագ նախաձեռնէ, նախքան իր անհատա -
կան հետաքրքրութենէ մղուածներ որոշեն ձեռք ձգել ու զետեղել 
զանոնք իրենց հաւաքածոներուն մէջ։ Ասոնք հայրենական, եթէ ոչ 
համաշխարհային ժառանգութիւն են, եւ հարկ է, որ յանձնուին գի -
տականօրէն պահպանելու միջոց ունեցող հիմնարկներու եւ մատ -
չելի րլլան ուսումնասիրել փափաքող հետազօտողներուն։ Ապա ^ 

(Ե 

թէ ոչ, Ասլանեանցի ձայնաթուղթերուն նման պիտի ենթարկուին չ 
տարանջատման, փտումի եւ անհետացման։ 3 

Չուհաճեան ցայսօր փնտռուած է նաեւ Թուրքիոյ մէջ։ Համա - » 



ցանցի աշխարհին մէջ Փարիզի մեր հիմ նարկին անուան հանդի-
պելով՝ թուրք երաժշտաթատերական այլազան գործիչներ եւս ին-
ծի հետ կր կապուին յաճախ՝ հարցնելով, թէ ո՞ւր են Լէպլէպիճիի 
նոթաներր, եւ ի՞նչպէս կարելի է ձեռք ձգել զանոնք։ Առայժմ միշտ 
կր պատասխանեմ, որ եթէ Թուրքիոյ մէջ օր մր իրենք վաւերական 
նուագագրութիւն մր գտնեն, մեզի ալ լուր տան, մինչ այդ կրնան 
դիմել Երեւանի Եղիշէ Չարենցի անուան Գրականութեան եւ Ար -
ուեստի Թանգարանին... 

Սեղքր մեր վզին, եթէ կրկին հարիւր տարի սպասենք՝ այս ձեռա– 
գիրներուն տէր կանգնելու համար... «Գեղարուեստի հայ սիրա– 
հարք հսկելու են ....... 

ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ. 
Մեր հետազօտութեան մեծ բաժինը կը պարտինք Եգիպտոսէն 

Երաժշտագէտ Հայկ Աւագեանի՝ Գահիրէի ՋԱՀԱԿԻՐ շաբաթաթերթի 
«Ծիծեռնակ» երաժշտական յաւելուածներուն մէջ հրատարակած (Ձ. 
տարի, թիւ 2-3, (22-23) Ապրիլ-Ցուլիս, 2006 եւ Ձ. Տարի, Թիւ 4 (24), է. 
Տարի, թիւ 1 (25) Հոկտեմբեր 2006 - Ցունուար 2007) ծաւալուն, արժէ– 
քաւոր եւ չուհաճեանագիտութեան համար շնորհակալ իր աշխատասի-
րութեան։ Հոն կարելի է գտնել բազմաթիւ ակադեմական աղբիւրներ ու 
մանրամասնութիւններ, որոնք այստեղ չեն նշուած։ Այլ տեղեկութիւն-
ներու համար օ գ տ ա գ ո ր ծ ա ծ ենք նաեւ Գառնիկ Ատեփանեանի «Ուր-
ուագիծ արեւմտահայ թատրոնի պատմութեան» երեք հատորները (յա^ 
ջորդաբար 1962, 1969, 1975, Հայաստանի Գիտութիւններու Ակադեմ-
իայի հրատարակութիւն), Նշան Պէշիկթաշլեանի «Թատերական դ է մ 
քեր» հատորը (Պէյրութ, 1968), Նիկողոս Թահմիզեանի «Տիգրան Չու-
հաճեան. կեանքը եւ գործը» հատորը (Լոս Անճելըս, 1999), Արծուի 
Բախչինեանի եւ Վարդան Մատթէոսեանի «Շամախիի պարուհին» 
(Երեւան, ԳԱԹի հրատարակութիւն, 2007), Հենրիկ Բախչինեանի « Ե ր 
ուանդ Թօլայեան (Կավրօշ) 35 տարուայ թատերախմբագրական յ ի շ ո 
ղութիւններ, հատոր Ա.» (Երեւան, ԳԱԹի հրատարակութիւն, 2008), Ան-
նա Ասատրեանի «Տիգրան Չուհաճեանի երաժշտական թատրոնը» 
Գիրքը (Երեւան, ՀՀ ԳԱԱ հրատարակութիւն, 2011), եւ վերջապէս «Տիգ-
րան Չուհաճեան Միջազգային Հիմնարկ»ին մէջ գտնուող երաժշտա-
թատերական բ ա զ մ ա թ ի ւ այլ աղբիւրներ, ինչպէս՝ ֆ ր ա ն ս ա կ ա ն 
Լ ՚ԸսաբՑ ^հյտէ6 «Տ0Ա6է6 տէ6Ր ժ6 ^սՏ^^ս6» ^ՈՈՍՁ^6 ճ© 1Ձ Տ ^ Օ Լ© ՈՕՈՃՑ 
հԽտէա եւ բազմազան այլ հրատարակութիւններու մէջ գոյութիւն ունե-
ցող նիւթերը։ Շնորհակալութիւն ՀՀ ԳԱԱ արուեստի ինստիտուտի տնօ-
րէնի գիտական գծով տեղակալ Աննա Ասատըր-եանին, որ մեր մէջ չու-
հաճեանագիտութեամբ զբաղող սակաւաթիւ գիտաշխատողներէն մին 
է, եթէ ոչ միակը, որուն հետ մեր հիմնարկը սերտ կապեր հաստատած 
է 2012էն ի վեր։ Շնորհակալութիւն նաեւ Եղիշէ Չարենցի անուան Գրա-
կանութեան եւ Արուեստի Թանգարանի նախկին տնօրէն Հ. Բախչին-
եանին, որ մեզի տրամադրեց Չուհաճեանի ֆոնտին մէջ գտնուող նիւ-
թերը իր տնօրէնութեան բազմավաստակ տարիներու ընթացքին։ 



ՄՒՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ 

Գ Ա Բ Ր Ի է Լ ԼԱԶՆԱՆԻ 
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Ա Ն Տ Ի Պ Ն Ա Մ Ա Կ Ն Ե Ր Ը ՝ 
Վ Ա Հ Ա Ն ^ է Ք է Ն Ա Ն Ի Ն 

ՊԷյրութի « Կ ա մ ա ր » պարբերաթերթի 7-րդ թիւով1 հրատարակութեան տուած էինք Հ. 
8 . Դաշնակցութեան եւ Ռ. Ա. կուսակցութեան ղեկավարութեանց միջեւ 29 Սեպտեմբեր 
1938-ին Գահիրէի մէջ « ա ն հ ա տ ա կ ա ն ն ա խ ա ձ ե ռ ն ո ւ թ ե ա մ բ » կնքուած համախոհութեան 
ու համագործակցութեան գաղտնի համաձայնագիրին ստորագրման առիթով Ռամկա-
վար կուսակցութեան ղեկավարներէն՝ բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ Վահան Թէքէեանի2 գ ր ա ծ չորս ան-
տիպ նամակները, յղուած՝ դաշնակցական ղեկավարներ եւ նոյն հարցով բ ա ն ա գ ն ա ց -
ներ՝ Գաբրիէլ Լազեանին 3 , Արշակ Ջամալեանին 4 եւ Բժ. Երուանդ Խաթանասեանին 5 ։ 
8իշեալ հրապարակումին առընթեր, մեր տուած ծանօթութեան մէջ ըսած էինք, թէ այդ 
նամակներուն պիտի յաջորդեն Թէքէեանին յղուած պատասխան-նամակներն ու նոյն 
հարցին հայող Նշան Տէր Ստեփանեանի զոյգ նամակները։ 

Այժմ հրատարակութեան կու տանք Գաբրիէլ Լազեանի մէկ եւ Արշակ Ջամալեանի 
երկու անտիպ նամակները, յղուած՝ Հ.8.Դ.-Ռ.Ա.Կ. ստորագրելի համաձայնագիրին ջերմ 
հաւատացող եւ վերջինիս կողմէ բանակցութիւնները վարող գլխաւոր դէմքին՝ Վահան 
Թէքէեանին։ 

Հրատարակուող այս նամակները նոր լոյս կը սփռեն Համաշխարհային Երկրորդ պա-
տերազմի նախօրեակին հայ ք ա ղ ա ք ա կ ա ն գործիչներուն մօտ տիրող մտայնութիւննե-
րուն ու տեսակէտներուն վրայ, մանաւանդ որ նամակագիրներէն Արշակ Ջամալեան 
եղած է Դաշնակցութեան կողմէ օտար քաղաքական կազմակերպութիւններուն հետ 
կապ պահող եւ համատեղ բանակցութիւններ վարող գլխաւոր դէմքը եւ ծանօթ՝ քու լխ 
սային այդ աշխատանքներու ամբողջ գործընթացին ու մանրամասնութիւններուն։ Այն-
պէս որ, հոս հրատարակուող իր զոյգ նամակները այդ տեսանկիւնէն դիտուած՝ կը ստա-
նան յատուկ արժէք եւ նշանակութիւն։ 

Կրկնութենէ խուսափելու համար չենք խօսիր ստորագրուած համաձայնագիրին ու 
անոր տուն տուող դրդապատճառներուն մասին, որովհետեւ այդ ու նման այլ հարցերու 
հակիրճ ձեւով անդրադարձած ենք «Կամար»ի մեր յիշեալ հրապարակումին մէջ։ 

Նամակները հրատարակութեան կու տանք նոյնութեամբ, առանց մեր կողմէ որեւէ 
միջամտութեան՝ յարգելով մանաւանդ նամակագիրներուն ուղղագրական որոշ զ ա ր 
տուղութիւնները։ Սեր կողմէ աւելցուցած ենք միայն անհրաժեշտ քանի մը ծ ա ն օ թ ա գ - ^ 
րութիւններ։ ® 

Հրատարակուող նամակներէն առաջինին ու երկրորդին բնագիրները կը պահուին | 
մեր մօտ, իսկ երրորդը կը պահուի Գահիրէի Ֆրանչիսկեան միաբանութեան «Արեւեի օ։ 
եան Քրիստոնէական Կեդրոն»ի մատենադարանին մէջ։ « 
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Ա. Գաբրիէլ Լազեանի նամակր՝ Վահան Թէքէեանին 

« Ն Ո Ր Օ Ր . 
ՕՐԱԹԵՐԹ - ԳՐԱՏՈՒՆ - ՏՊԱՐԱՆ 
Օտոս Վուլիս 20 ճ . 
Ա Թ Է Ն 0 

Աթէնք 18.11.193 86 

Սիրելի պ. Վ. Թէքէեան, 

Անշուշտ ստացաք, հելլեն բանաստեղծ պ. Հ. Ալէբիսի ձեզ ուղարկած «Արմէնի֊ 
քի Մուսա. հատորր7։ Կասկած չունինք թէ կր պատասխանէք իրեն երկտողով մր, 
խօսակցութեան րնթացքին րսաւ թէ կ ՚սպասէ։ Հելլեն մամուլր չափազանց ջերմ 
րնդունելութիւն մր րրաւ եւ իր համար անակնկալ մր եղաւ հայ գրականութեան 
արժէքր։ Պիտի ջանանք երկրորդ հատոր մրն ալ լոյս րնծայել, ձեր թելադրանքնե -
րր կ՛ուզենք ունենալ։ 

Տքթ. Խաթանասեանէն հաճոյքով իմացայ, մանրամասնութիւններ սկսուած 
աշխատանքի մր լաւագոյն վերջաւորութեան մասին։ Տարիներէ ի վեր մտասեւե -
ռում մր ունեցած էի, տեսնել գործակցութիւն հայ ազգային հոսանքներու միջեւ, 
հպարտ եմ որ իմ համեստ բաժինս ունեցայ այդ կենսական ու յապաղած ձեռ-
նարկին նախնական աշխատանքներուն մէջ։ Իբրեւ այս ալ, պիտի ուզէի որ 
սկսուած գործակցութիւնր խորանար եւ ոչ թէ խոչրնդոտներու հանդիպէր։ 

Երկու կողմերու մամուլին մէջ նշմարած էի, նոր ոգիի մր ծնունդր ու կր խորհէի 
թէ աւելի պիտի պայծառանար մթնոլորտր։ Այսօր, ցաւով կարդացի, Պայքարի8 3 
Նոյեմ.ի Առաջնորդող յօդուածր9 ուր ձեր լիտրրներէն Ա. Ն. Նազար10, բոլորովին 
թշնամական եւ ամբոխավարական շեշտով կր պատասխանէ Ս. Վրացեանի11 

յօդուածին, ուր յայտնուած միտքերր կր ձախկուին որովհետեւ ան «միութեան եւ 
կազմակերպութեան. գաղափարին համար ոեւէ մէկր չի մեղադրեր։ Այսպէս ր ն 
դունելէ յետոյ ալ Ա. Ն. Նազար կր յայտարարէ ձեր պաշտօնաթերթին մէջ. 
«Իրենք ալ կր հասկնան թէ ոչ ոք լրջօրէն կարեւորութիւն կու տայ իրենց եւ շատ 
հիմնաւոր պատճառներ կան, որ հայրենասէր կազմակերպութիւններ ու եսեր չեն 
ուզեր ու պիտի չուզեն գործ ունենալ իրենց հետ։ Բայց դարձեալ կր շարունակեն 

^ կլոր կամ քառակուսի սեղաններու խօսքր՝ ներքին ու արտաքին սպառումի հա-
Ճ մար. ։ Վայրկեան մր իսկ չեմ ուզեր միտքէս անցնել որ դուք համաձայն էք, այս 
3 տողերր գրուելուն։ Բայց այդքանր չի բաւեր, երկուստեք պաշտօնական մարմին 
8 ներ պէտք է իրենց հեղինակութիւնր ի գործ դնեն, մամուլի վէճր դադրի եւ կարելի 
Տ րլլայ աստիճանաբար իրական համագործակցութիւն ստեղծել։ 



Այս առիթով, կ ՚ուզէի շեշտել որ սխալ է ձերիններուն այն ենթադրութիւնր թէ 
կարգ մր ռուսահայ ղեկավարներ, ուր որ կ՛ուզեն հոն կ ՚առաջնորդեն այս կազմա -
կերպութիւնր։ Հաւանաբար մենք ալ մեր կարգին, ուրիշ սխալ կարծիքներ ունինք 
ձեր մասին եւ լաւ է որ ջանանք զիրար ճանչնալ, հասկնալ, փոխանակ դդումի համ 
տուած յանկերգներ շարունակելու։ 

Ամօթ մրն է հայ ղեկավարութեան համար, որ կարելիութիւն եւ անհրաժեշտու-
թիւն կր տեսնէ իր թշնամիներուն հետ խօսելու, բանակցելու, համաձայնելու, բայց 
իր ազգին պատկանած կազմակերպութեան մր վերաբերմամբ րսէ «չենք ուզեր եւ 
պիտի չուզենք»։ Չեմ ուզեր պատուելիական քարոզներով երկարել նամակս։ 
Գործնական ոգի ունեցող մէկն եմ ու կր տեսնեմ մեծագոյն անհրաժեշտութիւնր, 
հայ երկու կազմակերպութիւններու գործակցութիւնր ու կր հաւատամ ասոր հնա -
րաւորութեան։ Գիտեմ նաեւ թէ անձերր մեծ դեր կր խաղան նման ձեռնարկներու 
յաջողութեան եւ ձախողութեան մէջ։ Այս պատճառով ալ, ուզեցի անձնապէս ալ 
ձեզ հետ յարաբերուիլ, անպաշտօն կապերր մեծապէս կր դիւրացնեն պաշտօնա -
կան ձեւակերպութիւններր։ Գոյութիւն ունեցող անհասկացողութիւններու, պայ-
քարներու մէջ մեծ դեր կր կատարէ նաեւ իրարու հետ շփում չունենալը եւ միայն 
մամուլի էջերէն իրարու հետ խօսիլր։ 

Արդ, կ ՚ուզէի ունենալ ձեր մտածումներր, թելադրութիւններր սկսուած ձեռնար -
կի յաջողութեան մասին։ Վստահ եղէք թէ այդ ուղղութեամբ պիտի կրնամ օգտա -
կար րլլալ, եթէ ձեր մօտ ալ կան նոյն տրամադրութիւններր եւ փոխուած չեն։ 

Յարգանքներ պ. Սեւյօնքեանին12, որմէ լաւագոյն տպաւորութիւններ ունեցայ։ 

Ջերմ բարեւներով՝ 
Գ. Լազեան 

փ փ փ 

Բ. Արշակ Ջամալեանի նամակներր Վահան Թէքէեանին 

1 

Փարիզ, 18 Նոյեմբ. 193813 

Յարգելի պ. Թէքէեան, 
Ինչպէս որ խոստացել էի ձեզնից հրաժեշտ առնելիս, ես, վերջին անգամ Իտալ-

իա եղածս միջոցին, գնացի Տորինօ՝ յատկապէս պ. Նշան Տէր Ստեփանեանին 
տեսնելու14 համար։ 

Նրան հաղորդեցի Ձեր բարեւներր եւ դժգոհութիւնր որ շատ «դիճիսիլ» է նամա - ^ (Ե 

կագրութեան մէջ։ Պէտք է ասեմ, որ նոյն դժգոհութիւնր ունեն եւ Միլանի մեր ր ն ճ 
կերներր, որոնք անձնական շատ լաւ յարաբերութիւններ ունեն պ. Տէր Ստեփան 3 
եանի հետ։ » օօ 



Ուրախ եմ Ձեզ յայտնելու, որ ես չափազանց լաւ տպաւորուեցի պ. Տէր Ստե -
փանեանից, որի հետ, մի գիշերւայ եւ մի ցերեկի րնթացքին, շատ երկար խօսակ -
ցութիւն եւ հաճելի ժամեր ունեցայ։ 

Պ. Տէր - Ստեփանեանի անցեալ եռանդուն եւ անձնուէր գործունէութիւնր՝ Ի տ ա լ ֊ 
իայում հայանպաստ տրամադրութիւններ մշակելու համար՝ Ձեզ քաջ յայտնի է։ 
Մեծ գոհունակութեամբ ես եւս ծանօթացայ այդ գործունէութեանր։ Ինչ վերաբե -
րում է ներկայիս, ցաւով տեսայ, որ նա իսպառ քաշուած է մեր ազգային քաղա-
քական գործերից։ Ասում եմ ցաւով, որովհետեւ Իտալիայում պ. Տէր - Ստեփանեա-
նի ձեռնհասութիւնր, հայրենասիրական տրամադրութիւններր եւ զոհաբերելու 
պատրաստակամութիւնր ունեցող հայեր շատ քիչ կան։ 

Ինձ թւում է, որ մեր խօսակցութիւնր պիտի դրդում հանդիսանայ պ. Տէր Ստե-
փանեանի համար՝ շարժւելու այն «մեռած կէտից» որի վրայ նա րնկած է, կարե -
լի է ասել, Լօզանի դժբախտութիւնից ի վեր։ Ն ա ինձ հաստատ խոստումներ չա -
րեց, բայց որոշապէս զգալ տուեց, որ ինքն էլ գիտակցում է եւ մեր հայրենիքի ու 
ժողովրդի գլխին խտացող փոթորիկների վտանգր եւ իր ինքնաչեզոքացման ա ն 
յարմարութիւնր այս վտանգի առաջ։ 

Յամենայն դէպս, ես պ. Տէր - Ստեփանեանին յարաբերութեան մէջ դրի մեր մի 
քանի հայ եւ իտալացի բարեկամների հետ, որոնք տրամադիր են լծուելու մեր 
պրոպականդի աշխատանքին Իտալիայում, եւ նա խոստացաւ, առաջիկայ օրերի 
րնթացքին, տեսնւել մատնանշածս հայերի հետ, որոնք նրա անձնական բարե -
կամներն են, եւ նրանց հետ միասին խորհել թէ ինչ պէտք է եւ ինչ կարելի է անել 
ներկայ պայմաններում։ 

Պ. Տէր Ստեփանեանի գլխաւոր դժւարութիւնր կայանում է նրանում, որ նա 
շատ է ծանրաբեռնուած րնտանեկան եւ անձնական այլ հոգերով։ Բայց իր ազ-
գային պարտականութիւնների գիտակցութիւնն այնքան զօրեղ է նրա մէջ, որ մի 
անգամ տեղից որ շարժւեց՝ այլեւս կր քայլէ՝ առանց կանգ առնելու այդ դժւարու -
թիւնների առջեւ։ 

Շատ եմ խնդրում Ձեզ, պ. Թէքէեան, որ դուք էլ Ձեր կողմից գրէք պ. Տէր Ստե -
փանեանին, ինչպէս եւ Միլանի Ձեր րնկերներին ու բարեկամներին, որ նրանք 
լծւեն մեր րնդհանուր պրոպականդի գործին Իտալիայում։ Մինչեւ այժմ, Իտալիա -
յի հանրային կարծիքր յօգուտ հայ ժողովրդի մշակելու մեր աշխատանքներն այն 
արդիւնքն ունեցան, որ մի քանի հրապարակագիրների ձգտումր՝ հայերին եւ հ ^ 
աներին միեւնոյն գծի վրայ դնելու՝ բնումր խեղդւեց։ Սակայն այսքանր բաւական 
չէ, պէտք է այդ հանրային կարծիքի առաջ վերարծարծել հայկական խնդիրր իր 
բովանդակ ծաւալով եւ, մասնաւորապէս, րմբռնելի դարձնել նրա համար մեր պա-

է հանջներր Թիւրքիայից ։ 
ճ Այս խնդրում մեր տեսակէտներն այնքան նման են իրար, որ կարիք էլ չկայ սպա -
Տ սելու որ Ձեր եւ մեր կուսակցութիւններր ֆորմէլ համաձայնութիւն ստորագրեն՝ միա -
° ցած ուժերով մի բան անելու համար։ Մեր մասին կարող եմ վստահացնել, որ եթէ պ. 
00 
° Տէր Ստեփանեանր անէ այն, ինչ որ արել է անցեալում, մենք շատ գոհ կմնանք։ 



Ընդհանուր գծերով ես պատմեցի պ. Տէր Ստեփանեանին Ձեր եւ Ձեր րնկերնե -
րի հետ ունեցած մեր խօսակցութիւններր Կահիրէում՝ թողնելով որ դուք հաղորդա -
կից անէք նրան մանրամասնութիւններին, եթէ դրա պէտքր կզգագ։ Ն ա շատ ու-
րախացաւ իմանալով, որ րնդհանուր ազգային կարիքների հանդէպ րնդհանուր 
ազգային ճակատ յարդարելու տրամադրութիւններ կան մեր քաղաքական կարե -
ւորագոյն կուսակցութիւնների մէջ։ 

Օգտւում եմ առիթից խնդրելու Ձեզ որ իմ սիրալիր բարեւներր հաղորդէք պ. Տա -
մատեանին15, Սեւյօնքեանին եւ Փափազեանին16, որոնցից անձնական շատ լաւ 
յիշողութիւններ ունեմ պահած։ 

Ջերմ բարեւներով՝ 
Ա. Ջամալեան 

3 . Գ. Եթէ անյարմար չէք նկատի, որ ես Փարիզում եւս Ձեր րնկերների հետ 
հանդիպումներ ունենամ՝ նրանց հետ Կահիրէի եւ Տորինօյի խօսակցութիւնների 
ժամանակ յայտնաբերւած ոգով - չեմ ասում բովանդակութեամբ - զրուցելու հա -
մար, բարի եղէք մատնանշելու Ձեր րնկերներին։ 

Իմ հասցէս. 
ճ . 1տտ&հ&Խ&ո17 

5 ^ւցաւշ 
Ր&ոտ (14տ) 

Նոյն 

* * * 

2-
Փարիզ, 11 Յունուար 193918 

Յարգելի Պ. Թէքէեան, 

Շնորհակալութեամբ ստացայ 20^11 38 թուակիր Ձեր նամակր19։ 
Ձերոնց եւ մերոնց պաշտօնական բանակցութիւնների մի ամսով ուշանալր մա -

սամբ նախատեսելի էր անշուշտ։ Սակայն, այս գործի աւելի՛ երկար ձգձգումր չի 
կարող բացասական անդրադարձում չունենալ մեր րնդհանուր աշխատանքների 
վրայ։ 

Պէտք է ասեմ Ձեզ, որ կովկասեան տարագիրներն էլ նոյն մտահոգութիւններն | 
ունենալով, ինչ որ մենք ամէնքս, եռանդով հետապնդում են միացեալ ճակատ չ 
ստեղծելու համապատասխան ազգային հատուածներում։ Կովկասեան լեռնա- ^ 
կաններն աւարտել են արդէն այս գործր՝ թիւրքամէտ Բամաթի20 խմբակից դուրս ® 

օ 



գտնւող բոլոր տարրերր ի մի համախմբելով միակ «Ազգային Յենարանի» մէջ։ 
Վրացիք եւս եռանդուն լծւած են այս աշխատանքին։ Նրանց բոլոր կուսակցու -
թիւններր համամտութիւն են յայտնել վերակազմելու իրենց «Ազգային Յենա-
րանն» այնպէս, որ բացի բոլշեւիկներին եւ բազմաթիւ գործակցող վրացիներից՝ 
մնացած բոլոր հոսանքներր մեկտեղուած լինեն Նոր Յենարանի մէջ։ Այս աշխա-
տանքր պիտի վերջանայ առաջիկայ 2- 3 շաբաթներին։ Անգամ ադրբեջանցի տա-
րագիրներն իսկ զգում են ազգային համախմբումի անհրաժեշտութիւնր, թէեւ 
նրանց փորձերր՝ այս ուղղութեամբ՝ դեռ եւս հեռու արդիւնաւորւելուց, զանազան 
պատճառներով։ 

Համախմբուելու այս ճիգերի հետ միասին՝ մեր հարեւաններն ամէն ուղղու-
թեամբ աշխատում են կենդանի պահելու իրենց ազգային դատր, կամ պետական 
անկախութիւնր վերականգնելու պահանջր։ Նրանց մտահոգութիւնն է, որ Խ. Հ. 
Միութեան այլ եւ այլ մասերի վրայ աչք ունեցող դինամիք ուժերր չդիտեն կովկաս -
եան նախկին հանրապետութիւններր իբրեւ սոսկ ռուսական նահանգներ, որոնց 
հետ ամէն մէկր կարող է «յաղթողի իրաւունքով», րստ կամս վարւել։ Պէտք է ա ^ 
լացնեմ որ նոյն այս վախն ունեն նաեւ ուկրաինցիք, բելորուսներր, Կուբան Դոնի 
կոզակներր եւայլն, որոնք ամէնքն էլ այսօր աւելի քան երբեւիցէ խօսում եւ խօ-
սեցնում են ուրիշներին իրենց անկախութեան պահանջի մասին։ 

Հիմա էլ մեր հարեւաններր պատրաստւում են համախումբ հրապարակ գալու 
այս պահանջին վերաբերեալ մի րնդհանուր յայտարարութեամբ (ժշ^օաէաո) որ 
պիտի ներկայացուի բոլոր պետութիւններին անխտիր։ 

Այսօրւայ պայմաններում, յետ մնալ մեր հարեւաններից, ինչպէս այդ անում 
էինք 1921 - ից ի վեր, մենք հայերս չենք կարող՝ առանց վտանգելու կովկասեան 
Հայաստանի գոյութիւնր։ Սեր անջատ կեցւածքն ու լռութիւնր այլ կերպ չեն կարող 
բացատրւել, բայց եթէ իբրեւ ներհակութիւն մեր հարեւաններին եւ նրանց թիկուն-
քում ուրւագծւող ուժերին կամ, լաւագոյն դէպքում, իբրեւ անհետաքրքրութիւն դէ-
պի ճակատագիրր մի երկրի, որ «լքեալ գոյք»փ պէս ամէն կարգի անարգ ա շ ^ ծ ո ՜ 
Ժ1տշ - ի21 առարկայ կարող է դառնալ, ինչպէս որ դարձել է մօտիկ անցեալին® 

Ինչքա՜ն լաւ պիտի լինէր, եթէ մեր համաձայնութիւնն այսօր ի զօրու էր եղել, 
որպէսզի մենք կարողանայինք րնդհանուր խորհրդակցութեան նիւթ դարձնել մեր 
մտահոգիչ կացութիւնից բխող այսօրինակ գործնական հարցերր։ 

Պ. Տէր Ստեփանեանի յամառ լռութիւնն ու անշարժութիւնր ինձ ուղղակի յուսա-
խաբութիւն է պատճառում։ Համամիտ եմ Ձեզ հետ, անշուշտ, որ մեր փոխադարձ 
յարաբերութիւների եւ նիւթական միջոցների այսօրւայ պայմաններում, մենք չենք 
կարող նրանից պահանջել որ տեղափոխուի մայրաքաղաք կամ ամբողջովին 
տրամադրւի մեր ազգային գործերին։ Բայց իմ խնդրանքր երբեք այդքան հեռու -
ներր չի գնացել։ Ինչպէս է եղել՝ որ նա մի անգամ գնայ Սիլան, տեսնուի մեր բա-

6 րեկամների եւ հայրենակիցների հետ եւ ջանայ որ այնտեղի մեր գաղութր օգտա-



գործէ իր կարելիութիւններր, մեր դատին ի սպաս։ 
Արդ, չնայած այս մասին ինձ արած խոստմանր, չնայած իմ ա յ ն ք ա ն բարեկա -

մական յորդորներին, երկու թէ երեք նամակով, պ. Տէր Ստեփանեանր մինչ օրս 
տեղից չի շարժւել® 

Մինչդեռ շատ բան կայ անելու նրա բնակավայրից րնդամէնր 2 1/2 ժամ հեռա -
ւորութեան վրայ գտնւող Միլանում։ 

Տարօրինակ մտայնութիւն ունեն այդտեղի մեր հայրենակիցներր։ Նրանք 
պատրաստակամօրէն նիւթական զոհողութիւններ են ստանձնում զանազան ձեռ -
նարկներով հայ-իտալական փոխադարձ ճանաչողութիւն եւ մերձեցում առաջ բե -
րելու համար, պայմանով սակայն որ այդ ձեռնարկների րնթացքին բնա՛ւ խօսք 
չլինի Հայկական Դատի մասին։ Օրինակ, նրանց ծախքով հրատարակւում է 
ամիսր մի անգամ մի բիլլրտէն՝ «^օԱշօոօ Օո6ոէ&11»22 անունով, որի 1 եւ 2 ^ 
դուք եւս պէտք է ստացած լինէք։ Սակայն նրանք պահանջում են, որ այդ հրատա -
րակութեան մէջ բնա՛ւ խօսք չասւի հայ ժողովրդի քաղաքական պահանջների մա -
սին՝ լինի Թիւրքիայից թէ Ռուսաստանից։ 

Ինչպէս Իտալիայից եկած երկու ուսանողներ երէկ ինձ պատմեցին, միլանցի -
ների այս մտայնութիւնր կամ մտավախութիւնր մինչեւ հետեւեալ անհեթեթութեան 
է հասնում։ ֊ Նրանց ծախքով թարգմանւել է իտալերէնի եւ հրատարակւել 
« ճ ^ տ ա տ ^ ս ա - ճ ո շ ^ ա . 2 3 գիրքր, որով մի շարք ականաւոր գերմանացիներ հեր -
քում են հայերի ցեղային կապակցութիւնր հրէութեան հետ։ Սա, անկասկած, շա -
հաւէտ մի ձեռնարկ է Իտալիայում բնակւող հայերի համար, քանի որ այնտեղ մեծ 
շարժում կայ հրէութեան դէմ, մանաւանդ որ մի քանի չարամիտ իտալական հրա -
պարակագիրների կողմից փորձեր են կատարւել հայերին եւ հրէաներին ցեղային 
ծագմամբ նոյնացնելու։ 

Սակայն, որովհետեւ այդ գրքի յառաջաբանր գրող պ. Կ. Բարդուցի հարկ է տե -
սել ոչ միայն հայերի արիականութիւնր դրւատել, այլ եւ տաք խօսքերով Հայկա -
կան Հարցի վերարծարծման անհրաժեշտութիւնր շեշտել, ուստի Միլանի մեր հայ-
րենակիցներր իրար են անցել եւ նրանց միջից մինչեւ իսկ ձայներ են լսւել՝ վերո -
յիշեալ գիրքր, հեռագրով, շրջաբերութիւնից հանելու մասին® 

Համոգւած եմ որ այս անհեթեթութիւնր տեղի չէր ունենայ, եթէ պ. Տէր Ստեփան-
եանր, որ անցեալին ա յ ն ք ա ն եռանդով աշխատել է այդ նոյն Հայոց Հարցի հա -
մար, ժամանակին գնար Միլան եւ խօսք հասկացնէր այնտեղի հայրենակիցնե -
րին։ 

Բայց, րստ երեւոյթին, անձնական դժբաղդութիւնր - որ անշուշտ Ձեզ եւս յայտ -
նի է - եւ նիւթական դժւարութիւններր այնպիսի ծանր բատէաէաո-ի24 են ենթարկել 
այս մարդուն որ, առայժմ գոնէ, շատ բան չպիտի կարողանանք սպասել նրանից։ ^ 

Ուստի, լաւ պիտի լինէր եթէ դուք կամ Ձեր կուսակցական կեդրոնր պէտք եղած ճ՝ 
ներշնչումներն անէիք Միլանի Ձեր րնկերներին, որպէսզի նրանք, մեր րնկերների տ 
հետ միասին, ջանան հակազդել այս կարգի երեւոյթներին, եւ, րնդհանրապէս, այդ օ 
քաղաքի հայկական գաղութր օգտակար ուղիի վրայ դնել։ 5 



Շատ բաներ կան խօսելու, յարգելի պ. Թէքէեան, բայց, դժբախտաբար ամէն 
բանի մասին գրել չի կարելի։ 

Խնդրում եմ որ շատ սիրալիր բարեւներս հաղորդէք պ. պ. Տամատեանին, Սեւ -
յօնքեանին եւ Փափազեանին։ 

Ջերմօրէն՝ 
Ա. Ջամալեան 

ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

1.– Սիհրան Սինասեան, «Վահան Թէքէեանի անտիպ նամակներր Գաբրիէլ 
Լազեանին, Արշակ Ջամալեանին եւ Բժ. Երուանդ Խաթանասեանին», 
«Կամար», Պէյրութ, 7 –րդ թիւ, Փետրուար 2008, էջ 66– 74։ 

2.– Բանաստեղծ, վիպագիր, հրապարակագիր, խմբագիր եւ ազգային– կուսակ -
ցական գործիչ։ Ծնած է Կ. Պոլիս 1878-ին։ Ուսումր ստացած է ծննդավայրի 
տարբեր վարժարաններուն մէջ՝ Ներսէսեանի, Պէրպէրեանի ու Կեդրոնա-
կանի։ 1896-ին խոյս տալով թրքական հալածանքներէն՝ ապաստանած է 
Եւրոպա, ապա անցած է Եգիպտոս։ 
Օսմանեան Սահմանադրութենէն ետք, վերադարձած է Կ. Պոլիս եւ 1913-ին 
կարճ ժամանակով վարած է Կեսարիոյ ազգային վարժարանի տնօրէնու -
թիւնր, որմէ ետք մեկնած է Երուսաղէմ եւ հուսկ՝ Եգիպտոս ու այսպիսով 
փրկուած իր գրչեղբայրներուն վերապահուած աքսորէն ու սպանդէն։ Զի-
նադադարին կրկին վերադարձած է Պոլիս, ուրկէ անցած է արտասահման 
եւ ապրած անդաստական կեանք մր՝ շրջելով բազմաթիւ երկիրներ։ 
Տարբեր վայրերու մէջ ու տարբեր ժամանակներով հիմնած ու խմբագրած է 
բազմաթիւ թերթեր ու հանդէսներ. սակայն իր անունր առաւելաբար կապ -
ուած կր մնայ Գահիրէի «Արեւ» օրաթերթին, որուն խմբագրութիւնր վարած 
է երկար տարիներ։ 
Անդամակցած է Հնչակեան, Վերակազմեալ Հնչակեան, Հայ Սահմանադ-
րական Ռամկավար եւ Ռամկավար Ազատական կուսակցութիւններուն՝ 
միշտ վարելով պատասխանատու պաշտօններ։ Մահացած է Գահիրէ, 
1945- ին։ 
Ցետ մահու Գահիրէի մէջ 14 հատորով լոյս տեսած է իր երկերու ամբողջա-
կան ժողովածուն։ 

3.~ Ծնած է Երզնկա, 1893-ին։ Նախնական կրթութիւնր ստացած է ծննդավայ-
րին մէջ։ 1914 փն անցած է Պոլիս ու հետեւած՝ զինուորական վարժարանի 
դասրնթացքներուն, ապա, Առաջին Աշխարհամարտին, ծառայած է Օս-
մանեան բանակին։ Մեծ Եղեռնին զոհ տուած է ամբողջ գերդաստանր՝ աւե -
լի քան 70 անձ։ 1919ին անցած է Հայաստան ու ծառայած հայկական բա-



նակին։ Հայաստանի խորհրդայնացումէն ետք մեկնած է Զմիւռնիա, ապա՝ 
Աթէնք, ուր ծաւալած է ազգային կուսակցական գործունէութիւն եւ եղած 
հիմնադիրներէն մէկր Դաշնակցութեան տեղւոյն օրկան «Նոր Օր»ին։ 
1939ին տեղափոխուած է Գահիրէ, ուր երկար տարիներ մաս կազմած է 
«Ցուսաբեր» օրաթերթի խմբագրական կազմին, մինչեւ իր մահր՝ 25 Օգոս -
տոս 1959։ 
Լազեան, 1938 ֊էն մինչեւ իր մահր, եղած է Դաշնակցութեան Բիւրոյի անդամ։ 
Առանձին հատորով հրատարակած է «Դէմքեր Հայ Ազատագրական Շար -
ժումէն» գիրքր (Գահիրէ, 1949) եւ Հայ դատին նուիրուած երեք աշխատա -
սիրութիւններ։ 

4– Բուն անունով՝ Արշակ Իսահակեան։ Ծնած է Գանձակ, 1882-ին։ 1901-ին 
աւարտած է Ս. էջմիածնի Գէորգեան ճեմարանր։ Կազմակերպիչներէն է 
հայկական կամաւորական գունդերուն եւ մասնակից՝ անոր մղած շարք մր 
կռիւներուն։ Հայաստանի առաջին հանրապետութեան օրերուն եղած է 
խորհրդարանի անդամ (1919-1920) եւ հաղորդակցութեան նախարար 
(1920), իսկ խորհրդայնացումէն ետք՝ անցած է Կ. Պոլիս, ապա՝ Ֆրանսա։ 
Ջամալեան հեղինակն է «Դաշնակցութեան տեսութիւնր» եւ «Հ . Ց. Դաշ– 
նակցութիւնր եւ րնկերվարութիւնր» խորագիրով հատորներուն, ինչպէս նա -
եւ հեղինակ է քանի մր թատերգութիւններու։ Մաս կազմած է մէկէ աւելի թեր -
թերու խմբագրական մարմիններուն եւ երկար տարիներ անդամակցած է 
Դաշնակցութեան Բիւրոյին։ 
Մահացած է Փարիզ, 1940–ին։ 

5.– Ծնած է 1896–ին։ Մաս կազմած է հայկական կամաւորական գունդերուն։ 
Հայաստանի խորհրդայնացումէն ետք անցած է Սուտան, ապա՝ Գահիրէ, 
ուր մաս կազմած է «Ցուսաբեր» օրաթերթի անձնակազմին։ Շրջան մր վա -
րած է խմբագրութիւնր Պոսթոնի «Հայրենիք» օրաթերթին։ Երկար տարի -
ներ եղած է անդամ Դաշնակցութեան Բիւրոյին։ 

6.– Նամակին վերեւր Թէքէեան մակագրած է « 2 Դեկտ. 38», որ միաժամանակ 
նամակին ստացման ու իր գրած պատասխան - նամակին թուականն է։ Ցիշ– 
եալ պատասխան–նամակր հրատարակած ենք «Կամար»ի վերոնշեալ 
թիւին մէջ, էջ 67-68), իսկ նամակի պահարանին վրայ կայ ռամկավար գոր -
ծիչ Շաւարշ Սեւյօնքեանի մակագրութիւնր՝ «Ստլացուածյ ձեռամբ տոքթ. 
Ե. Խաթանասեանի, Ուրբաթ, 2 Դեկտ. 938-ին։ Ս. Շ.» ։ Խաթանասեան այդ 
օրերուն կ ՚ապրէր Գահիրէ։ 

7.– Նկատի ունի յոյն թարգմանիչ՝ Քուլիս Ալէբիսի «Արմէնիքի Մուսա - էքլոյի՛ 
բիիմաթան» - «Հայ Մուսա - Ընտիր Քերթուածներ» հատորր, որուն առա - ^ 
ջին տպագրութիւնր լոյս տեսած է Աթէնք, 1938-ին, իսկ երկրորդր՝ 1939-ին։ ճ՝ 
Հրատարակութիւն՝ Մշակութային Սպասարկութեանց Գրասենեակին։ տ 
80 էջանի այս հատրնտիրր, Թէքէեանի կողքին, ունի թարգմանութիւններ՝ օ 

օւ 
Եղիշէ եւ Պետրոս Դուրեաններէն, Դանիէլ Վարուժանէն, Աւետիս Ահա– 5 



րոնեանէն, Սիսաք Սեծարենցէն, Մատթէոս Զարիֆեանէն, Գէորգ Կառվա– 
րենցէն, Քամառ Քաթիպայէն, Վահան Տէրեանէն եւ ուրիշներէ։ 

8.– «Պայքար» ազգային, քաղաքական եւ գրական օրաթերթ, ապա՝ շաբաթա-
թերթ ու ամսագիր։ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Ամերիկայի 
շրջանի օրկան։ Լոյս տեսնել սկսած է 1922– ին Պոսթոն, ապա տեղափոխ -
ուած է Րւոթըրթաուն ու յետոյ՝ կրկին Պոսթոն։ 1938– ին անոր խմբագրու -
թիւնր կը վարէր Ա. Նազար (Արմենակ Նազարէթեան); 
«Պայքար»ը 1995– ին փոխադրուեցաւ Երեւան ու դադարեցաւ 1998– ին։ 

9.– Ակնարկութիւնը կ ՚երթայ Ա. Ն . Նազարի «Ազգային խնդիրներ –քսանհինգ 
տարի առաջ» խորագիրով յօդուածին, տպուած՝ Պոսթոնի «Պայքար» 
օրաթերթի 3 Նոյեմբեր 1938– ի թիւին մէջ (ԺԶ. տարի, թիւ 255/8068), էջ 1– 2։ 

10.– Նկատի ունի ռամկավար գործիչ Ա. Նազարը։ Բուն անունով՝ Արմենակ 
Նազարէթեան։ Ծնած է Այնթապ, 1870–ին։ Նախակրթութիւնը ստացած է 
տեղւոյն Սեսրոպեան Սանուց վարժարանէն, ապա՝ Ներսէսեան եւ Վար – 
դանեան վարժարաններէն։ Աւելի ետք դասաւանդած է վերջինին մէջ, եւ 
հուսկ ստանձնած անոր տնօրէնութիւնը։ 1906–1908 թ. պաշտօնավարած է 
Հալէպի Ազգ. Ներսէսեան վարժարանին մէջ։ 
1910 –ին ստանձնած է Պոսթոնի «Ազգ» շաբաթաթերթին խմբագրութիւնը, 
զոր վարած է երկար տարիներ, իսկ 1917 –1918 թուականներուն Բաբգէն 
եպս. Կիւլեսէրեանի հետ (ապա՝ աթոռակից կաթողիկոս Կիլիկիոյ) հրատա – 
րակած է «Տաւրոս» շաբաթաթերթը (Պոսթոն, 1918–1919)։ Աւելի ետք վա – 
րած է խմբագրութիւնը այլ թերթերու։ Հեղինակ է քանի մը գիրքի ու գրքոյ– 
կի։ 
Նազար նախ եղած է հնչակեան, ապա՝ 1908– ին հրաժարելով անկէ՝ անդա – 
մակցած է Ռամկավար Կուսակցութեան։ 
Մահացած է Պոսթոն, 1950–ին։ 

11.– Նկատի ունի Սիմոն Վրացեանը (Գռուզեան–Գռուզինեան)։ Ծնած է Նոր 
Նախիջեւանի Մեծ Սալա աւանը, 1882–ին։ 1906– ին աւարատած է Ս. էջմ– 
իածնի Գէորգեան ճեմարանը, ապա 2 տարի հետեւած է Ս. Բեթերսպուր – 
կի համալսարանի Իրաւաբանական ճիւղին։ 1914-ին, Թիֆլիսի մէջ, եղած 
է հայկական կամաւորական գունդերու կազմակերպիչներէն մէկը։ Վարած 
է հանրային– կուսակցական բազմաթիւ պաշտօններ։ 1920– ին մաս կազմած 
է Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան՝ որպէս գիւղատնտե – 
սութեան եւ աշխատանքի նախարար, ապա ստանձնած է վարչապետի 
պաշտօնը եւ հուսկ՝ «Հայրենիքի Փրկութեան Կոմիտէ»ի նախագահու– 

I թ ի ւ ն ը։ 
ճ Հայաստանի խորհրդայնացումէն ետք, անցած է արտասահման՝ Փարիզ, 
™ Միացեալ Նահանգներ եւ Պէյրութ, ուր կնքած է իր մահկանացուն 1969– ին։ 
° Երկար տարիներ եղած է Դաշնակցութեան Բիւրոյի անդամ։ Վարած է 



խմբագրութիւնը քանի մը թերթերու եւ հանդէսներու։ Հեղինակած է բազմա – 
թիւ գիրքեր, որոնցմէ առաւել արժէքաւոր է «Հայաստանի Հանրապետու-
թիւն» կոթողային աշխատասիրութիւնը (Փարիզ, 1928)։ 

12.– Նկատի ունի ռամկավար գործիչ Շաւարշ Սեւյօնքեանը։ Ծնած է Կիրասոն, 
1901-ին։ 1909-ին տեղափոխուած է Պոլիս, իսկ 1913-ին՝ Գահիրէ, ապա 
մեկնած է Փարիզ, ուր հետեւած է իրաւաբանական ուսմանց եւ վկայուելով 
1924–ին՝ վերադարձած է Գահիրէ։ Երկար տարիներ վարած է Ռամկավար 
Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան ատենադպիրի 
պաշտօնը՝ Միհրան Տամատեանի նախագահութեան եւ Վահան Թէքէեա -
նի ատենապետութեան օրերուն։ Աւելի ետք հաստատուած է Լօզան։ Գոր -
ծած է Հ.Բ.Ը.Մ.ին մէջ՝՝ ստանձնելով պատասխանատու պաշտօններ։ Աշ-
խատակցած է նաեւ հայ մամուլին։ 

13.– Նամակին վերեւը կայ Թէքէեանի հետեւեալ մակագրութիւնը. «Պատքաս -
խանուածյ 20/12/38»։ Յիշեալ պատասխան– նամակը հրատարակած ենք 
«Կամար»ի 7 –րդ թիւով, էջ 68– 69։ 

14.–Նկատի ունի Դոկտ. Նշան Տէր Ստեփանեանը, ծնած Երզնկա 1889-ին։ 
Նախակրթութիւնը ստացած է ծննդավայրին մէջ, ապա՝ շարունակած է 
Պոլսոյ Պէրպէրեան եւ Վենետիկի Մուրատ Ռաֆայէլեան վարժարաննե-
րուն մէջ։ Աւելի ետք, Պոլոնիայի համալսարանէն վկայուած է որպէս երկ-
րագործ։ 
Գլխաւոր հիմնադիրներէն է Ազատական Կուսակցութեան։ 1919-ին, Թէքէ 
եանի հետ մեկնած է Երեւան՝ բանակցութիւններ վարելու Հայաստանի 
Հանրապետութեան կառավարութեան հետ։ Աւելի ետք մեկնած է Թօրինօ 
(Իտալիա), ուր անցուցած է իր կեանքի մնացեալ տարիները։ Մահացած է 
1955-ին։ 
Տէր Ստեփանեան 1915-1918 թուականներուն Թօրինոյի մէջ խմբագրած է 
իտալերէն «ճւաշա&» թերթը, որ օրին կրցած է հայանպաստ մեծ շարժում 
մը ստեղծել տեղացիներու շրջանակին մէջ։ 

15.– Նկատի ունի ազգային-հասարակական գործիչ՝ Միհրան Տամատեանը, որ 
ծնած է Կ. Պոլիս, 1863-ին։ Անդամակցած է Հնչակեան կուսակցութեան եւ 
1890–ին մասնակցած է Գում Գաբուի ցոյցին։ 1893-ին տարիով մը բան-
տարկուած է։ 1897–ին հեռացած է Հնչակեան կուսակցութենէն ու աւելի 
ետք՝ մասնակցած է Ռամկավար Կուսակցութեան հիմնադրման աշխա-
տանքներում Մաս կազմած է Պօղոս Նուպարի գլխաւորած Ազգային 
Պատուիրակութեան ու նշանակուած անոր լիազօր ներկայացուցիչը Կի -
լիկիոյ մէջ։ Ունի գրական գործեր։ Առանձին հատորով լոյս տեսած են իր ^ 
յուշերը՝ «Իմ յուշերէս» խորագրով (Պէյրութ, 1985)։ ճ՝ 
Տամատեան մահացած է Գահիրէ, 1945-ին։ տ 

16.– Նկատի ունի Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան գործիչ՝ էօժէն օ 
օւ 

Փափազեանը։ Ծնած է Զմիւռնիա, 1887–ին, բայց իր ամբողջ կեանքը ան - 5 



ցուցած է Եգիպտոս, ուր վարած է մշակութային ու հանրային գործունէու -
թիւն։ Մեծ է մանաւանդ իր ներդրումը «Հայ Ազգային Հիմնադրամ»ի հաս -
տատման գործին մէջ։ Հեղինակ է երկու գիրքերու՝ «Օտարաբանութիւններ 
հայ լեզուին մէջ» եւ «Ինքնակենսագրութիւն եւ յուշեր»։ 
Մահացած է Գահիրէ, 9 Դեկտեմբեր 1963– ին։ 

17.– Ջամալեանի իսկական անունն է՝ Արշակ Իսահակեան։73 
18.– Նամակին վերեւը կան Թէքէեանի հետեւեալ մակագրութիւնները. «Թ. 

305», «Պատ|ասխանուած1 Վ. Թ. 18.5.939-ին» եւ «Փոխանցուած 8.3.939– 
ին եւ կարդացուած նախապէս Թ.» ։ 18 Մայիս 1939 թուակիր յիշեալ պա-
տասխան– նամակը եւս հրատարակած ենք «Կամար»ի 7-րդ թիւով, էջ 70 -
71։ 

19.– Հրատարակած ենք զայն «Կամար»ի 7 –րդ թիւով, էջ 68– 69։ 
20.– Հայտար Բամաթ, տաղստանցի հակասովետ քաղաքական գործիչ։ 

Խմբագիրն էր կովկասեան բազմազգ քաղաքական խմբակցութիւններու 
կողմէ Փարիզի մէջ հրատարակուող «1հշ ^ ս ^ տ ա ո ^ա^է^^17» («Կովկաս -
եան Եռամսեայ») պարբերաթերթին, որ լոյս տեսնել սկսած է 1937 թուա -
կանին։ Թերթին նպատակն էր «Կովկասի ազատագրումը օտարի տիրա -
պետութենէն եւ ստեղծումը անկախ կովկասեան պետութեան մը, կովկաս -
եան ժողովուրդներու համադաշնակցութեան հիման վրայ»։ Հայկական 
կազմակերպութիւններ մաս չէին կազմեր այս խմբակցութեան, հակառակ 
իրենց եղած դիմումներուն (տես՝ Զաւէն Մսըրլեանի «Սփիւռքահայ քաղա -
քական խմորումներ համաշխարհային Բ. պատերազմի նախօրեակին 
(1933-1939 թթ.)», «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս», հատոր է., Պէյ– 
րութ, 1979, էջ 97։ 

21.– Անգլերէն՝ ապրանք, առեւտուր։ 
22.– Սեզի ծանօթ օտարալեզու հայ պարբերական մամուլի մատենագիտական 

ցուցակներուն մէջ կարելի չեղաւ հանդիպիլ այս հանդէսի յիշատակու– 
թեան, այնպէս որ, օտարալեզու հայ մամուլին համար նորայայտ անուն 
մըն է «^օէւշծոօ Օոշոէծ11»ը, որուն մասին այլ մանրամասնութիւններ կը 
պակսին մեզի։ 

23.– Այս գիրքին գերմաներէն բնագիրը յիշուած է Արմենակ Սալմասլեանի 
օտարալեզու հայկական մատենագիտութեան մէջ («աԵեօ§աթԽտ Օտ 
Լ վ ա շ ա տ » , Երեւան, 1969, էջ 44), մինչ անոր այս իտալերէն թարգմանու -
թիւնը՝ ոչ։ Գերմաներէնը տպուած է Բոդստամ, 1934- ին, հեղինակ՝ ճ . Լի -
իրս։ 

24.– Անգլերէն՝ զգետնում, տապալում։ Հ. Փ 
ճ Հ– =5 տ 



ԳԻԾՈՎ ԵՒ ԳՈՅՆՈՎ ԽՕՍՈՂ 

ԼէՈՆԻ ՓԻԼԱՐԹ 

Լէոնի Փիլարթ Լոնտոնի իր պարտէզին մէջ (2011) 

Լէոնի Փիլարթի (Լէոնի Կեցցոյեան– 
Փիլաւճեան) հանդիպելու առիթ ստեղծ– 
ուեցաւ։ Գեղանկարչուհի մը, որ կարծէք 
տեւաբար կը շարժի առանց աղմկելու, 
ան շարունակուող որոնումի մէջ է։ 

Պէյրութ ծնած է, իր կազմաւորումը եւ 
մշակութային դիմագիծը այդ արեւոտ 
երկրէն ստացած է։ 

Հանդիպում՝ իր տան մէջ, որ ցուցասը -
րահ է, աշխատանոց, ուր իրարու վրայ 
դիզուած են գեղանկարներ, քանդակներ, 
ոմանք անաւարտ։ Գիրքի մը էջերը բա-
նալու պէս կը վերցնէք կտաւ մը, անոր 
ետեւէն կը յայտնուի ուրիշ մը, կրնաք 
այդպէս բանալ՝ ետ-առաջ ընելով եւ գոյ– 

ներու ու գիծերու խաղին անձնատուր ըլ-
լ ա ^ 

Ո՞վ է այս իր տարիքի եւ արուեստի 
հասունութեան մէջ գտնուող «Լէոնի»ն։ 

Պուրճ Համուտի հայաշատ Նոր Մա– 
րաշ թաղամասի աւետարանականներու 
վարժարանը աւարտելէ ետք յաճախած է 
Կիպրոսի Մելգոնեան հաստատութիւնը 
(ցաւափօրէն՝ այժմ յիշատակ)։ Երախ– 
տագիտութեամբ կը յիշէ Սեպուհ Աբգար -
եանը, որ յայտնաբերած է իր շնորհը, նե -
ցուկ կանգնած է եւ քաջալերած։ Պէյրութ 
վերադարձած է եւ հետեւած հայագիտու-
թեան, որ իր նկարչութեան մէջ կը զգաց-
ուի առանց արուեստականութեան, 

Հ. & 
ճ Հ– 3 Մ) 
ճ <ռ 



«Օաղկում», 8Խօտ^ոց (1973) 62x48 շ^տ 

առանց կապկում ըլլալու։ Երբ հարց կը 
տրուի, թէ ինչո՞ւ հայագիտութեան ուզած 
է հետեւիլ, կը պատասխանէ՝ «ամբողջա-
կան հարազատութեան» համար։ Հետե -
ւած է նաեւ մանկական հոգեբանութեան։ 

Աշակերտած է վաստակաշատ Կիւվ– 
տէրին։ 1971-ին նկարչութեան եւ քանդա-
կագործութեան մասնագիտական վկա-
յականներու տիրացած է, յաճախելով 
Լիբանանի Գեղարուեստից Ակադեմիան 
(ՃԼ8Ճ)։ Կ՚ըսէ, որ իր վրայ մեծապէս ազ-
դած է Զաւէն Խտըշեանը։ Գրիգոր Նո– 
րիկեան զինք քաջալերած է։ Կը պատմէ. 
«Անգլիա գացած էի պտոյտի եւ հոն մնա-
ցի, քոլէճ գացի, ճւէ տօհօօ1»։ Հմտացած է 

2 արուեստի մեծ կեդրոններուն մէջ աշխա– 
^ տելով, Լուվրի եւ Պուրտէլի թանգարան -
| ներուն մէջ (Փարիզ), ապա Լոնտոն 
^ (Անգլիա), Միլանօ, Փարմա, Ֆլորանս 

(Իտալիա), Փարիզ, Հոնկ-Քոնկ, Արժան -
օ 

թին, Ուրուկուէյ։ Լոնտոն ուսանած եւ 
վկայուած է արուեստի գործերու պահ-
պանման եւ վերականգնման մասնագի– 
տութեամբ։ Գործօն անդամ է Մեծն Բրի -
տանիոյ արուեստի գործերու պահպան-
ման հիմնարկին եւ պատուական անդամ 
Ուաշինկթընի Սմիթսընեըն հիմնարկին։ 
Հիմնադիրներէն է Միացեալ Թագաւորու -
թեան Հայ արուեստագէտներու միու– 
թեան։ 

Յուզումով կը պատմէ. «1974-ին ունե -
ցայ առաջին ցուցահանդէսս, եւ եօթանա– 
սուն նկարներս գողցուեցան, որմէ ետք 
Անգլիա փախայ։ Այլեւս չէի ուզեր գծել։ 
ժոզէֆ Ալամէտտին նամակ գրեց եւ թե -
լադրեց, որ շարունակեմ գծել»։ 

1971– էն 1982 մասնակցած է բազմա-
թիւ հաւաքական ցուցահանդէսներու՝ 
Պէյրութ, Լոնտոն, Փարիզ, Փարմա, Ուա– 
շինկթըն, Պոսթոն։ 1971-1975 տարինե-
րուն մասնակցած է ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Պէյ– 
րութի մէջ կազմակերպած Տ&1օո ճ© 

«Ղարաբաղցի դուստրը», ԸՁԱցհէ6^ օք ՀՁտեՅձհ 



«Կեանքի վերածնունդ», ^6Ե^^էհ օք Լ՚մշ 77x51 ^տ 

Րոոէշաբտ ցուցահանդէսներուն։ 1974-ին, 
Պէյրութի Ճ&1 ՕՃԼԼՏ^-ին մէջ ունե-
ցած է իր անհատական ցուցահանդէսը։ 
Ապա անհատական ցուցահանդէսներ ու -
նեցած է Նիու ճըրզի քաղաքը, Մոնրէալ, 
Սէն Լուի, Նիու Օրլէանզ, Պուէնոս Այրէս 
եւ Միլան։ 

Իր գեղանկարները կը գտնուին անհատ 
արուեստասէրներու մօտ եւ բազմաթիւ եր -
կիրներու թանգարաններուն մէջ։ 

Այս գեղանկարչուհին բնութեան եւ 
անով արտայայտուող գե -
ղեցիկին եւ կեանքին զգա-
ցողութիւնը ունի։ Իր գոյնե– 
րը այդ նուրբ թավւանցու– 
մին մասին կը վկայեն։ Կը 
վկայէ նաեւ Լիբանանի մա-
սին, ուր ծնած է, եւ որ զինք 
կը ներշնչէ, ուր կայ ար– 
մաաներու եւ ժառանգու-
թեան ապրումը։ Բայց 
ծննդավայր-հայրենիքը չի 
վարագուրեր ծիներու հայ-
րենիքը, զոր ստացած է մի-
ջավայրէն եւ կրթութենէն, 
այդպէս է իր խոր ապրումը 

վրայ, եւ այդ՝ դարավերջի 
ազատագրական պայքար-
ներէն իսկ առաջ՝ 1969-ին։ 

Լէոնին կը թրթռայ բնու -
թեան հետ եւ անկէ կը քաղէ 
իր իմաստութիւնը. «Իմ ծա-
ղիկներս կեանքին հոլովոյթը 
կը բնորոշեն. բնութիւնը կը 
մահանայ եւ կը վերածնի։ 
Կեանքը շարունակելու 
կամք պէտք է ունենալ։ Ծա-
ղիկները կ ՚աճին ջուրով. մեր 
կեանքը եւս լաւատեսու-
թեան ջուրին պէտք ունի յա-

րատեւելու համար։ Հոս կը 
կայանայ կեանքին գեղեցկութիւնը։ Իմ 
թռչուններս տոկունութիւն եւ յարատեւու 
թիւն կը խորհրդանշեն։ Մարդիկ թռչուն-
ներուն պէս կը յաղթահարեն կեանքի փո -
թորիկները եւ ազատօրէն դէպի առաւել 
փայլուն ապագայ կը ճախրեն։ Իմ դի -
մանկարներս միայն վերամարմնաւո 
րումներ չեն, այլ մարդոց ներաշխարհէն 
ներս մուտքեր են։ Անոնք ընտանեկան 
միութեան եւ մարդկայինին սիրով կը 
յայտնուին։ Իմ տեսարաններս անցեալի 
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եւ ապագայի երազներն են։ Բնութիւնը 
կեանքի երջանկութիւնն ու եռանդը կը 
փոխանցէ մեզի»։ 

Երբ կ՚ուղղէք սովորական հարցումը, թէ 
ինչո՞ւ կը գծէ, Լէոնի մենախօսելու պէս կը 
պատասխանէ. «Այդ ներքին մղում մըն է, 
որուն կը հպատակին գրականութիւնը եւ 
նկարչութիւնը։ Իւրաքանչիւր գիծ իմաստ մը 
ունի։ Երբ ծաղիկ կը գծեմ, ծաղիկ չէ, որ կը 
գծեմ, հոգեկան աշխարհս կ՚արտայայտեմ։ 
Այսպէս, Հայաստանի երկրաշարժէն ետք 
ծաղիկներս փոխուեցան։ Քարերն անգամ 
կրնան ծաղկիլ»։ Ազգային ապրումներ ու -
նեցող Լէոնին կ՚արձագանգէ իր ժողովուր-
դի տառապանքին։ 

Առաջին իսկ օրէն արուեստաբաններն 
ու մամուլը անտարբեր չեն եղած պոռոտ 
գոյներէ եւ տեսարաններէ խուսափող 
այս արուեստագիտուհիին նկատմամբ։ 
1974- ին, լիբանանեան ֆրանսատառ 

«Պայքար», Տէացց1շ (1972) 28x24 շտ 

«Պաշտպանութիւն», Բրօէշօէւօո 77x51 

պարբերականին մէջ տեղ գտած է ինք-
նատիպ բանաձեւում մը, զոր այսօր ալ 
կարելի է կրկնել. «Հարկ է նշել վերացա-
կանի եւ ներկայացման խառնուրդը իր 
կարգ մը ստեղծագործութիւններուն մէջ, 
բայց իր մօտ յաճախ բնութիւնը կը ժայթ -
քէ իր ամբողջ շքեղանքով»։ 

Լէոնի իր գործերը կը բնութագրէ ըսելով, 
որ «կը ձգտիմ խաղաղութեան եւ համերաշ -
խութեան։ Տպաւորապաշտ մըն եմ։ Իւրա -
քանչիւր նկար ըսելիք մը պէտք է ունենայ»։ 

Պարզ է. իւրաքանչիւր անձ, որ իր ձեռ-
քին երանգապնակ եւ վրձին կ՚ունենայ, 
գեղանկարիչ չէ, եթէ խորքը բացակայի։ 
Այդպէս է նաեւ բոլոր ստեղծագործու -
թիւններու պարագային։ 

«Բ.» 
Սեպտեմբեր 2013 



«ՅՈՒՇԱՄԱՏԵԱՆ ՍՏԱՆԱՅԻ ԱՂԷՏԻ» 
Գ. հ ա տ ո ր 
Անթիլիաս, 2 0 1 3 

/ւ քքքք ՜/Հք/ձր 

«ԺԱՄԱՆԱԿ ԵՒ ՈԳԻ» 
Հեղինակ՝ ԼԵՒՈՆ ԱՆԱՆԵԱՆ 

Խ մ բ ա գ ի ր ՝ ՍԱՐԳԻՍ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ 
«Ռիչըրտ եւ Թինա Գ ա ր օ լ ա ն » հիմնադրամ 

Անթիլիաս, 2 0 1 3 

«ՀԱՅ ԿԻՆԸ ԵՒ ՄՇԱԿՈՅԹԸ» 
Հեղինակ՝ ԱԶԱՏՈՒՀԻ ՍԻՄՈՆԵԱՆ-ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ 
Խ մ բ ա գ ի ր ՝ ՊԷՊՕ ՍԻՄՈՆԵԱՆ 
2 0 1 3 

«ՀԱՅ ԱՆՑԵԱԼԸ՝ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐՈՎ» 
Հեղինակ՝ ՎԱՀԷ ՍԱՄՈՒԷԼԵԱՆ 

Բ. գիրք 

«ԻՄ ՈՒՂԵՊԱՏՈՒՄԸ» 
Հեղինակ՝ ՎՐԷԺ ԱՐՄԷՆ 

«ԱՆՏԻՊ ԹԵՐԹՍ» 
Հեղինակ՝ ԶԱՀՐԱՏ 

ԿԱՐԵՒՈՐՈՒԹԵԱՄՐ ՄԵՐ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐՈՒ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 
ԿՐ ՅԱՆՁՆԵՆՔ ՀԵՏԵՒԵԱԼՐ. 

ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՔ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ՉՂՐԿԵԼ ԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՊԷՍ 
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱԾ ԵՆ ԳԻՐՔՈՎ, ՄԱՄՈՒԼՈՎ ԿԱՄ ՀԱՄԱՑԱՆՑՈՎ։ 



ԱՆՀՈՒՆՐ 

ճագոմօ Լէոփարտի* 

Ինծի միշտ սիրելի էր բլուրն այս միայնակ 
եւ ցանկապատը՝ որ կը թաքցնէ հայեացքէս 
պաստառներ անթիւ հորիզոնէն անպարագիծ։ 
Սակայն մնալով նստած եւ հիացիկ յառելով 
անկէ հեռուն, իմ մտածմանս մէջ կը հնարեմ 
տարածք անծիր, լռութիւն գերմարդկային 
եւ հանդարտութիւն խոր, ուր քիչն է հարկ 
որ սիրտը ահ ապրի։ Եւ ինչպէս կը լսեմ հովին 
շշունչը տերեւներուն մէջ, կ՚երթամ բաղդատելով 
լռւթիւնն անհուն այս ձայնին. յաւիտենութիւնը, 
եւ եղանակները մեռած ինծի կու գան, եւ ներկան 
որ կ ՚ապրի, եւ՝ իր հնչիւնները։ Այսպէս, իմ միտքս, 
այդ անհունին մէջ կը խեղդուի եւ ինծի համար 
գինովութիւն է այդ ծովուն մէջ խորտակուիլ։ 

Հայացուց 3. Պ 

* Իտալացի բանաստեղծ, 1798-1837։ 

Այս բանաստեղծութիւնը մաս կը կազմէ իր ԳԱՆԹԻ (ԵՐԳԵՐ) 

շարքին,, որ ուշագրաւ է իր արդիակաԱութեամբ։ 

ՀԱՄԱԶԳԱՑԻՆ <Ա5 ԿՐԹԱԿԱՆ 
ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՑԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ 


