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ԲԱԳԻՆ2

Խմբագրական 
Զա պէլ Ե սայե ա նը սի րե լի ա նուն մըն է։ Ան կ՚ա ռանձ նա նայ կին գրող նե րու հոյ լին

մէջ ո՛չ մի այն իբ րեւ մե ծա գոյ նը, այլ նաեւ հո գե բա նա կան վէ պե րու ու նր բա հիւս
արեւմտա հայե րէ նի գե ղեց կա գոյն ներ կա յա ցու ցիչ նե րէն մէ կը։ Ո ՞վ չէ հմայո ւած « Սի -
լիհ տա րի պար տէզ նե րը»ի տպա ւո րա պաշտ գոյ նե րով վի պա կա նա ցած հե ղի նա կին
մանկու  թիւ նը պատ մող Պո լի սով կամ « Հո գիս աք սո րե ալ»ի ու « Վեր ջին բա ժա կը»ի զգա -
ցում նե րու բո ցա վա ռում նե րով յոր դող է ջե րով։ Ար դա րեւ, գրո ղին ո ւթ տասնամեակ
առաջ ան ժա մա նակ կո րուս տէն ե տք, վեր ջին տա րի նե րուն կը գտնուինք հե ղի նա կին
վաղ շրջա նի հրա տա րա կած ու ան գտա նե լի գոր ծե րու կամ եր բեք հա տո րի կող քի տակ
չան ցած ար տադ րու թե ան հրա տա րա կու թե ան ու վե րահրա տա րա կու թե ան գե ղե ցիկ
ե րե ւոյ թին առ ջեւ, ա սի կա՝ իր սի րե լի Պո լի սէն, շնոր հիւ Սե ւան Տէյիր մեն ճե ա նի եւ այ -
լոց ջան քե րուն։ Նոր Ե սայե ան մըն է որ կը ծնի մեր աչ քե րուն առ ջեւ, հե տե ւա բար
ինչպէ՞ս չհր ճո ւիլ ի րո ղու թե ան բե րած թարմ շուն չով ու լե զո ւա կան վայել քով։ Կը հա -
ւա տանք, որ Ե սայե ա նի հան ճա րը ար ժա նի է շատ ա ւե լի լայն ճա ռա գայ թու մի, քան ինչ
որ ե ղած է ա նոր ճա կա տա գի րը ց արդ։ Հրա տա րա կում նե րու այս շար քը դեր կը խա -
ղայ դէ պի այդ ո ւղ ղու թիւն։

« Բա գին»ի է ջե րը կը բա նանք Զա պէլ Ե սայե ա նի նոր լոյս տե սած եր կու ե րկ խմբող
հա տո րէն քա ղո ւած հա տո ւած նե րով՝ «Շ նորհ քով մար դիկ» ու «Հ լու նե րը եւ ըմ բոստ -
նե րը»։ Ա սոնց կող քին, մեր ըն թեր ցող նե րուն կը ներ կա յաց նենք Գրի գոր Պըլ տե ա նի
եր կու վէ պե րը կողք կող քի դնող եւ մէ կէն միւս շաղ կա պում նե րը ի յայտ դարձ նող հա -
մա պար փակ վեր ջա բա նը, որ նոյն պէս տեղ գտած է նշո ւած հա տո րին մէջ։ Ե սայե ա նի
նո ւի րո ւած մեր է ջե րը կ՚ամ բող ջաց նենք հե ղի նա կին ան տիպ մնա ցած նա մակ նե րու
հրա տա րա կու մով, աշ խա տա սի րու թե ամբ՝ Միհ րան Մի նա սե ա նի։ 

Ար ձակ բաժ նով կը հրա տա րա կենք Մա րու շի Vacuum-ը, Սպար տակ Ղա րա բաղց -
եա նի ժա մա նա կին մէջ սա ռած հայ կա կան Հա լէ պը, Ե նովք Լա զե ա նէն քաֆ քա յա կան
պատ կեր մը եւ Խա չիկ Տէր Ղու կա սե ա նի կարճ պա տում նե րու շար քէն փունջ մը
կարճ-կարճ պատ մո ւածք ներ։ Բա նաս տեղ ծա կան է ջով Նա նոր Ին ճէ ճի կե ա նի բանաս -
տեղ ծու թիւն նե րը։

Բա նա սի րա կան բաժ նով կը ներ կա յաց նենք Վար դան Մատ թէ ո սե ա նի ա ռաս -
պելազրկ ման ման րակր կիտ աշ խա տան քը՝ Չա րեն ցի Ի տա լի ա ան ցու ցած օ րե րուն հետ
կա պո ւած։ Ամ բողջ ժա մա նա կաշր ջան մը ըն թեր ցո ղին աչ քե րուն առ ջեւ կը վե րա կեն դա -
նա նայ ա նոր ըն թեր ցու մով։ Ի սկ ա րո ւես տի բաժ նով կու տանք Մարկ Նշանե ա նի կա -
տա րած շա հե կան հար ցազ րոյ ցը փա րի զաբ նակ ե րաժշ տա գէտ ու խմբա վար Արամ
Քե րով բե ա նի հետ, լե հա կան « Զառ» թատ րո նի ան դամ նե րուն հետ ա նոր կա տա րած
երկա մե այ աշ խա տան քին ա ռի թով։ Այս թատ րո նը վեր ջին տա րի նե րուն Եւրո պայի զա -
նա զան քա ղաք նե րու մէջ ներ կա յա ցու ցած էր «Ար մի նէ, քոյրս» անու նով, որ ժա մա նա -
կա կից պա րի ու եր գա րո ւես տի ը նդ մէ ջէն մար մին ու ձայն կու տայ հայոց ող բեր գու թե նէն
բխող թե մա նե րու՝ կո րուս տի, հետ քի, վկա յու թե ան ու լռու թե ան լա րերով։
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Ըն դար ձակ նն ջա սե նե ա կին մէջ Յա կոբ ան կող նին մէջ ե րկն ցած եւ գլու -
խը բար ձին, աչ քե րը ծու լօ րէն կը պտտց նէր ա րե ւի ճա ռա գայթ նե րուն վրայ որ
փետ րո ւա րի վեր ջին օ րե րուն ա նակն կալ եւ կան խա հաս գա րու նի մը շնոր հը
կ՚ը նէր: Ա պա քին ման եր կար օ րեր կ՚ան ցը նէր այս պէս, ծանր հի ւան դու թե նէ
մը ետ քը զոր, ցր տա ռու թիւն մը մի ա ցած հո գե կան մեծ տագ նապ նե րու, պատ -
ճա ռած է ին ի րեն: Իր տեն դե րէ եւ ջղային տագ նապ նե րէ ըն դար մա ցած ու ղե -
ղը հետզ հե տէ կ՚արթն նար կե ան քին. եր բեմն հա ճե լի յի շա տակ մը իր թոյլ
դի մա գի ծե րուն վրայ ժպիտ մը կ՚ու րո ւագ ծէր, ի նչ պէս եր բեմն ալ յօն քե րը կը
կծ կո ւէ ին եւ իր եղ նի կի եր կայն կտ րո ւած աչ քե րը կը լե ցո ւէ ին տխ րու թիւ նով.
ա ւե լի նի հա րած եւ նկուն իր ճեր մակ շա պի կին մէջ, ե րի տա սարդ մար տի րո -
սի միս թիք ե րե ւոյթ մը ու նէր, դէմ քը վեր ջա ցած խար տե աշ մօ րու քով մը ո րուն
թե լե րը կար ծես ա ւե լի բա րակ՝ կ՚ոս կե զօ ծո ւէ ին ա րե ւէն. դի մա ցը՝ պա տու հա -
նին եր կու քի բաժ նո ւած վա րա գոյր նե րուն մէջ տե ղէն Չամ լը ճայի մա նի շա կա -
գոյն կո ղե րը կը բարձ րա նային, դեռ բո լո րո վին զուրկ կա նան չէ եւ տեղ-տեղ
բեռ նա ւո րո ւած մա ցա ռուտ եւ սեւ բոյ սե րով: Կար միր հո ղեր, ժայ ռուտ եւ
ամուլ, կը ցցո ւէ ին աս դին-ան դին եւ ա րե ւին ճա ռա գայթ նե րը կը խա ղային
անոնց հետ բեկ բեկ ճա ճանչ նե րով եւ հա զիւ թէ կր նային փա րա տել մա ցառ նե -
րուն ե րկն ցած եւ մթին շու քե րը:

Յա կոբ սան դուղ նե րուն վրայ բազ մա թիւ ոտ նա ձայ ներ լսեց եւ դէմ քը դար -
ձուց դէ պի դու ռը՝ դժո ւա րաւ շտ կո ւե լով իր ան կող նին մէջ: Րո պէ մը ետ քը ե րի -
տա սարդ նո րա հաս բժիշկ մը, տոք թէ օռ Մա նի սե ան որ զին քը ճար տա րու թե ամբ
խնա մած էր, ներս մտաւ Ան նի կին հետ:

-Բա րի լոյս, Յա կոբ է ֆեն տի...
-Բա րի լոյս, տօք թէ օռ, ը սաւ Յա կոբ դէ պի բժիշ կին դառ նա լով ժպ տուն:
-Է ՜հ, կ՚ե րե ւի այ սօր սեւ մտա ծում նե րը թռեր գա ցեր են, ո րով հե տեւ զգա լի

կեր պով լաւ կը տես նեմ կոր ձեզ:
Յա կոբ տար տամ շար ժում մը ը րաւ ձեռ քով, ա՛յն քան հա ճե լի էր ապ րիլ եր -

կայն ձմե ռէ մը ետ քը ա րե ւին ա ռա ջին ճա ռա գայթ նե րէն տաք ցած, եւ հո գին

ԲԱԳԻՆ6

Շ նորհքով մարդիկ 
(Վէպ տեղական կեանքէ)

ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ  
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թրթ ռուն այն շատ մը ան սահ մա նե լի զգայ նու թիւն նե րով, որ փափ կա ցած ջի -
ղե րը կու տան ը նդ հան րա պէս՝ ա պա քին ման մէջ ե ղող հի ւանդ նե րուն: Ի րենց
քով Ան նիկ, զգա լի կեր պով ծե րա ցած՝ որ պէս թէ քա նի մը տա րի ներ ան ցած
ըլ  լային իր պզ տիկ եւ մոխ րա գոյն գլ խուն վրայէն, մռայլ եւ տր տում կը կե նար.
եր բեմն ե րկ չոտ խան դա ղա տանք մը կե ան քով կը լեց նէր իր մա րած աչ քե րը,
բայց շու տով կ՚անց նէր ա սի կա եւ գլ խուն շար ժու մը, կաս կա ծի եւ հեգ նու -
թեան շար ժում, այ լեւս չէր դադ րեր բնաւ եւ ի րեն ամ բողջ ան ձին դե դե ւուն
երե ւոյթ մը կու տար:

Յա կո բին եր կար հի ւան դու թե ա նը եւ ա պա քին մա նը մի ջո ցին զայն խնա -
մած էր մե քե նա բար, ման րա մաս նօ րէն հե տե ւե լով բժիշ կին պա տո ւէր նե րուն,
բայց հո գին այ լուր, զբա ղած եւ գրա ւո ւած էր տար բեր եւ ա մե նուն ան ծա նօթ
մտմ տու քով մը: Ը նդ հա կա ռակն, Զա րու հի ան մի ջա պէս մոռ ցեր էր իր հեշ տին
ցա ւը, իր ար ցունք նե րը, ի տա լա ցին եւ քա ջու թե ամբ հս կած էր Յա կո բին քով.
իր զգայ նա մոլ եւ յուզ մուն քի ծա րա ւի հո գին յա գուրդ գտած էր վտան գին ճա -
կա տե լու յանդգ նու թե ա նը մէջ: Հի ւան դու թե ան եր կար օ րե րու ըն թաց քին՝ Յա -
կոբ իր ար թուն վայր կե ան նե րուն ան դրա դար ձած էր, թէ տի կին Նոյե մի ի
բամ բա սանք նե րը որ քան ան տե ղի է ին: Այս մտա ծու մը կազ դու րած էր զին քը
եւ ա ւե լի ե ռան դով, իր հի ւանդ եւ ան ցնե լու վրայ ե ղող հո գի ին բո լոր տեն դո -
վը եւ խան դո վը փա րած էր ե րի տա սարդ ա ղջ կան:

Տոք թէ օռ Մա նի սե ան ու շադ րու թե ամբ կը քն նէր Յա կո բը՝ ա կան ջը դրած
կռ նա կին:

Քիչ մը հա զա՛, հի մա շունչ մի՛ առ ներ: Եւ մա տի պզ տիկ հա րո ւած ներ տա -
լով ու սին, նշա նա ցի կ՚ա պա հովց նէր Ան նի կը, որ ան ձկու թե ամբ կը սպա սէր
քն նու թե ան ար դիւն քին. յե տոյ, կր կին-կր կին մտիկ ը նե լէ ետ քը, ձեռ քը բա րե -
կա մա բար Յա կո բին ու սին դրած, ը սաւ.

– Ա հա ւա սի՛կ, բա րե կամս, այ լեւս ա մէն վտան գէ զերծ ես. քիչ մըն ալ հան -
գիստ, եր կու շա բա թի չափ, եւ ե թէ օ դե րը այս պէս շա րու նա կեն, կա տա րե լա -
պէս կ՚ա ռող ջա նաս:

Դ րա նը վրայ թե թեւ հա րո ւած ներ ի րենց ու շադ րու թիւ նը դար ձու ցին:
– Մ տէ՛ք, ը սաւ Յա կոբ, հա րո ւած նե րը ճանչ նա լով:
Զա րու հի ե րկ չո տու թե ամբ իր խար տե աշ գլու խը ներս մտ ցուց եւ ան ձկու -

թե ամբ նայե ցաւ բժիշ կին:
– Ե կէ՛ք օ րի որդ, կր նաք մտ նել, ը սաւ տոք թէ օ ռը ձեռ քը ե րկնց նե լով, ո րուն

շար ժու մին մտեր մու թիւ նը ան հա ճոյ կեր պով զար մա ցուց Յա կո բը:
Բայց ե րբ ե րի տա սարդ աղ ջի կը իր ան կող նին վրայ ծռե ցաւ եւ գրե թէ շուն -

չը շուն չին զին քը շնոր հա ւո րեց իր լաւ վի ճա կին հա մար, զոր Ան նիկ նա խա -
պէս հա ղոր դած էր ի րեն, այն պի սի հեշ տա գին զգա ցու մով մը իր ե րակ նե րը
ո ղո ղո ւե ցան որ իր թե թեւ մը ցցո ւած այ տե րը կարմ րե ցան տեն դա գին ջեր -
մու թիւ նով մը եւ մա զե րուն ար մատ նե րէն քր տին քի կա թիլ ներ բող բո ջե ցին:
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Յե տոյ գրե թէ ի նք զին քէն ե լած եւ դէմ քը ծա մած ռած ջղային գա լա րու մով մը,
դեռ կմախ քի պէս վտիտ ձեռ քե րը դրաւ Զա րու հի ին ձեռ քե րուն մէջ եւ իր տըժ -
գոյն շր թունք նե րով ան գի տա կից բա ռեր մրմն ջեց, ո րոնց նշա նա կու թիւ նը եւ
ճշ մա րիտ յու զու մը Զա րու հի զգաց ան գի տակ ցա բար, ա նոր եւ մե լա մաղ ձոտ
աչ քե րուն տագ նա պա լի տխ րու թե նէն: Որ քան ալ ա րագ ան ցաւ ա սի կա եւ
Յա կո բին դէմ քը թէ եւ մա սամբ մը ծած կո ւած էր Զա րու հի ին գլ խէն, բժիշ կը եւ
Ան նիկ ի րա րու ե րես նայե ցան եւ կար ծես ի րար մէ սպա սե ցին բա ցատ րու թիւ -
նը:

Քիչ մը ետ քը ե րեքն ալ բո լո րո ւած հի ւան դին ան կող նին շուր ջը, կը խօ սակ -
ցէ ին բռ նի զո ւար թու թե ամբ. եր բեմն բժիշ կին աչ քե րը զմայ լան քով լե ցուն կը
դառ նային Զա րու հի ին հա սա կին եւ իր ոս կե զօծ խար տե ա շի սքան չե լի գլ խուն.
ա նոր մութ կա պոյտ աչ քե րը գո հար նե րու պէս կը նշու լէ ին իր ցո րե նա գոյն եւ
տաք մոր թին վրայ: Եր բեմն Զա րու հի պչ րան քով կը ժպ տէր ա նոր եւ իր շըր -
թուն քի ան կիւն նե րուն փո սիկ նե րը կը խոր նային եւ ա ւե լի հրա պու րիչ կը
դարձ նէ ին իր դի մա գի ծե րուն գե ղեց կու թիւ նը, ո րոնց վրայ կար ծես լոյ սը եւ
ստո ւե րը փայ փա յան քով կ՚անց նէ ին եւ մաս նա ւոր ներ դաշ նա կու թե ամբ մը կը
խառ նո ւէ ին ի րա րու: 

Ան նիկ Յա կո բին հետ խօս քի բռ նո ւած էր ե րբ բժիշ կը ոտ քի ե լաւ մեկ նե լու
հա մար, եւ հրա ժեշտ առ նե լէ ա ռաջ Զա րու հի ին հետ պա տու հա նին մօ տիկ -
ցաւ. դուր սի շքեղ գիւ ղան կա րին վրայ կը խօ սէ ին, բայց յան կարծ ի րենց ձայ -
նը մեղ մա ցաւ եւ ան լսե լի դար ձաւ. եւ մինչ Յա կոբ ա ռանց մտիկ ը նե լու
Ան նի կին խօս քե րուն իր ցա ւա գին աչ քե րը կը սե ւե ռէր դի մա ցը պա տու հա նին
ա ռաջ քը խօ սակ ցող զոյ գին վրայ, Զա րու հի պչ րան քով գլու խը շար ժեց եւ աչ -
քե րը դարձ նե լով բժիշ կին իր թարմ եւ լե ցուն շր թունք նե րո վը ժպ տե ցաւ եր -
կա րօ րէն: 

Ի րի կու նը ե րբ Յա կոբ ա ռան ձին մնաց, ժա մե րով խոր հե ցաւ Զա րու հի ին
վրայ. այդ ա ղջ կան ա ռեղ ծո ւա ծային հո գին, բա րու թիւ նով, ան ձնո ւի րու թե ամբ,
պչ րան քով եւ հեշ տա սի րու թե ամբ խառն, զին քը կը շփո թեց նէր. հի մակ այ լեւս
վս տահ էր, թէ ի տա լա ցին մոռ ցո ւած էր բո լո րո վին: Յա կոբ դեռ շատ ան փորձ
էր եւ մի ա միտ լա ւա տե սու թիւն մը ու նէր, ան դրա դառ նա լու հա մար տե սակ
մը կի նե րու մո ռա ցու մի սքան չե լի յատ կու թե ան վրայ, ո րով իւ րա քան չիւր սի -
րային ար կա ծէ ետ քը ա նոնց սիր տը կը վե րած նի եւ կը թար մա նայ կոյս սր տի
մը պէս. ե թէ ու րախ էր որ Զա րու հի ին սր տին մէջ իր կորսն ցու ցած սի րոյն
հետ քը չէր մնա ցած, -ո րուն հա մար ի նքն ի սկ տե սած էր թէ ի նչ չափ ար ցունք
թա փած էր-, միւս կող մա նէ այս պա րա գան վախ կը պատ ճա ռէր ի րեն. մէ կէն
բնազ դային կա րո ղու թիւ նով մը ը մբռ նեց թէ Զա րու հի ին սիր տը պա րապ չէր
կր նար ըլ  լալ եւ թէ պչ րան քի ու դար պա սո ւե լու վար ժո ւած ա նոր զգա յա րանք -
նե րը չէ ին կր նար ծոյլ եւ հան դարտ մնալ. հի մակ որ իր հի ւանդ մար դու նը -
ւաղ կոտ հո գին բո լո րո վին ո ղո ղո ւած էր այդ կե ան քով եւ հեշ տան քով
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բա բա խուն ա ղջ կա նը սի րո վը, տար տա մօ րէն կը զգար թէ եր բեք ա նոր մութ
կա պոյտ աչ քե րը ի րեն չպի տի ժպ տէ ին այն պէս ի նչ պէս բժիշ կին ժպ տած է ին
ցո րե կը պա տու հա նին ա ռաջ քը. այլ սա կայն, ի ՜նչ ա րեւ, ո րուն ջեր մու թե ան
եռան դա գին կը փա փա քէր, ո րուն լոյ սէն առ կախ մնա ցած էր իր դե դե ւուն եւ
ան ցնե լու վրայ ե ղող կե ան քը. եւ ա հա ցա ւե ցաւ ա ռող ջա ցած ըլ  լա լուն, եր կար-
օ րէն կա րօ տով յի շեց այն տագ նա պա լի գի շեր նե րը ո ւր իր կե ան քը վտան գի
մէջ ըլ  լա լուն, Զա րու հի իր բո լոր ան ձին ե րի տա սարդ ա րի ու թիւ նո վը մա քա -
ռած էր հի ւան դու թե ան դէմ. այդ պայ քա րը մոռց նել տո ւած էր ի րեն մեղկ եւ
թոյլ կե ան քի մէջ ծաղ կող հեշ տա սի րու թիւն նե րը եւ Զա րու հի ին մտա ծու մը սե -
ւե ռած էր իր վրայ. հի մա ո րո՞ւ գա ցած էր այդ մտա ծու մը, հի մա իր նն ջա սե ն -
եա կին մէջ ար թուն մնա ցած, Զա րու հի ո րո՞ւ վրայ կը խոր հէր եւ իր միտ քը
կ՚օ րօ րէր սի րա զեղ բա ռե րու ներ դաշ նա կու թիւ նո վը:

Տոք թէ օռ Մա նի սե ա նի սի լո ւէ թը կ՚ու րո ւագ ծո ւէր իր տա տամ սող մտ քին
առաջք եւ Յա կոբ դեռ տկար իր ծանր հի ւան դու թե նէն՝ բուռն կիր քեր կը
զգար, ա տե լու թե ան տագ նապ ներ, որ զին քը քր տին քով կ՚ո ղո ղէ ին եւ սր տի
այն պի սի բա բա խում ներ կը պատ ճա ռէ ին որ ի նք ա նոնց զար կը կը լսէր
որոշա պէս իր դղր դո ւած է ու թե ան մէ ջէն ի բր թէ իր մար մի նէն ան կախ աղ -
մուկ մը ըլ  լար:

(Հա տո ւած վէ պէն)
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ԲԱԳԻՆ10

Հլուները եւ ըմբոստները 
(Վէպ պոլսական կեանքէ )

ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ  

Շատ դժուար է ըմբռնել թէ հայ ստրկութեան եւ ծառայութեան ջոջ ներ-
կայացուցիչը՝ Մեսրոպեան էֆենտի ի՛նչ կը հասկնար յառաջ երթալ ըսելով,
խօսք մը զոր իբր նպատակ կ՚առաջարկէր ամբողջ ցեղի մը ստրկութեան եւ
հլութեան ենթարկուելուն՝ իբր գին. ինքը, օրինակի համար, յառաջ գացած
մարդ մըն էր եւ Աստուա՜ծ միայն գիտէր թէ ի՛նչ զարտուղի ճամբաներէ անց -
նիլ հարկ եղած էր իրեն, յաճախ ինքզինքը ծածկելով, երբեմն քծնելով եւ եր-
բեմն ալ իր տէրերուն գթութեանը ապաւինելով հասնելու համար հոն՝ ուր կը
գտնուէր ու իր բնածին բոլոր ամբարտաւանութիւնը եւ ստրկութիւնը կ՚ու-
զէր որ ժառանգել տայ իր զաւակներուն, ստորադասեալներուն եւ նոյնիսկ
իր ազգականներուն, իր ընտանիքին հեռաւոր անդամներուն։

Այսպէս ահաւասիկ, Մեսրոպեան էֆենտի մինչ կեցած էր զարգացած նոր
երիտասարդութեան ներկայացուցիչ Յակոբին դէմ անխօսուկ, մտքէն ան-
ցան բոլոր վիճակները իր սարսափներուն, իր ատելութիւններուն. եթէ Յա-
կոբ կարենար կարդալ մանրամասնօրէն իր խօսակցին հոգիին մէջ
արձանագրուածները, թերեւս ներողամիտ ըլ լար անոր, զիրար հասկնային
ու զիրար յարգէին եւ իրարու կապուէին ու գործակցէին՝ միացած ատելու-
թեան եւ վրէժխնդրութեան զգացումով, որ երկուքին սրտին մէջ ալ կար հա-
ւասարապէս, առանց վիճաբանելու մանրամասնութեանց վրայ որ
վերջապէս երկուքին տարբեր խառնուածքին եւ դաստիարակութեան ար-
դիւնքն էր։ Բայց բոլորովին հակառակը պատահեցաւ անգամ մը եւս. եւ հզօ-
րապէս զիրար ատեցին այդ երկու հայերը, որովհետեւ Ստրկութիւնը եւ
Ըմբոստութիւնը չէին կրնար զիրար հասկնալ։

Մեսրոպեան էֆենտի վերջապէս ուսերը ցնցեց եւ հեգնական նայուած-
քով մը վերէն վար չափեց Յակոբը, եւ իբր թէ զղջացած՝ վարժապետի կտո-
րի մը խօսք ուղղելու կամ իր զայրոյթը յայտնելուն, ուժգին շարժումով մը
կռնակը դարձուց եւ հայհոյեց.

– Սրիկանե՜ր... ձեր գաղափարին ծառայողները սրիկաներ են միայն։
Յակոբին դէմքը ճերմկեցաւ մեռելի պէս ու քրտինքի կաթիլներ բողբոջե-
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ցին քունքերուն վրայ յետոյ մեքենական շարժումով մը ձեռքը գրպանը տա-
րաւ, մատները ջղաձգօրէն սեղմեցին առարկայ մը որ ամենուն աչքէն ծած-
կըւած էր եւ որուն գոյութեան վրայ իսկ չէին կասկածեր. բայց այդ
առարկային մետաղեայ ցրտութիւնը զինքը ցնցեց եւ նոյն րոպէին իսկ իր աչ-
քերը հանդիպեցան Զարուհիին աչքերուն։

Զարուհի, լուրջ եւ տխուր, կը նայէր հօրը եւ Յակոբին՝ փոխն ի փոխ. իր
խիստ եւ պարկեշտ աղջկան հոգիին մէջ կարելի է ըսել թէ կը դատէր այդ եր-
կու թշնամիները ու հակառակ իր ծնունդին, իր բնազդներուն ու խառնուած-
քին, անոր մաքուր հոգիին մէջ արդարութիւնը կատարուեցաւ. վայրկեան մը
աչքերը խոնարհեցուց եւ սպասեց որ հոնկէ մեկնի, եւ երբ այս վերջինը անե-
րեւութացաւ, ոտքի ելաւ, ինքն ալ տժգոյն եւ յուզուած, բայց չվարանեցաւ
բնաւ եւ սրունքները չդեդեւեցին. իր հանդարտ եւ սովորական քայլերով Յա-
կոբին մօտ եկաւ եւ մրմնջեց.

– Ձեզի հետ ես կը փափաքիմ խօսիլ։
Յակոբ հաւանութեան նշան մը ըրաւ խոնարհելով։
– Ինծի հետ պարտէզ եկէք։
Տիկին Մեսրոպեան սրահին մէջ չէր այդ միջոցին եւ ոչ ոք նկատեց օրի-

որդ Մեսրոպեանին եւ Յակոբին բացակայութիւնը։

II 
Երբ Զարուհի եւ Յակոբ պարտէզ հասան, անաստղ եւ փոթորկալից մըթ-

ութիւն մը կար եւ զիրար գրեթէ չէին տեսներ բնաւ. Յակոբ հեշտանքով կը զգար
մեղմ եւ շնորհալի գոյութիւնը երիտասարդ աղջկան այն թեթեւ եւ զգլխիչ
բուրմունքէն որ կարծես իր ամբողջ հոգին կ՚օծէր անոր էութեամբը. յետոյ իր
կատաղութեան հակազդեցութիւնը զինքը տկար ու դողրոջուն կը դարձնէր
ու այս զգացումին կը միանար նաեւ արհաւիրքը այն սպաննութեան զոր կա-
րող էր գործած ըլ լալ... իր տենդագին ճակատը օդին գաղջ սեւութեանը կար-
կառած՝ իր մռայլ ճակատագիրը կը կարդար, որովհետեւ հոգիին խորէն ձայն
մը անողոք յամառութեամբ կը կրկնէր թէ այդ սպաննութիւնը պիտի գործը-
ւէ՜ր վերջապէս։ Ատիկա գրուած էր նաեւ Մեսրոպեան էֆենտիի ամբարտա-
ւան ճակտին վրայ։ Այդ րոպէին, աչքերը կուրացած գիշերուան մթութենէն,
Յակոբ ճշմարիտ կոյրերու բնազդական եւ ներքին պայծառատեսութեան կը
հասնէր, որոշապէս կը տեսնէր թէ անիկա, հայհոյող ու ստրկացող ջոջը, դա-
տապարտուած մըն է. ո՛չ մէկ մարդկային ուժ կրնար զինքը փրկել այլեւս իր
եղերական ճակատագրէն. Մեսրոպեան էֆենտիի նման մարդիկը ոճիրը
իրե՛նք կը թելադրէին, կը ստեղծէին իրենց իսկ էութիւնով, իրենց իսկ վարմուն-
քով, իրենց յաջողութենէն եւ կասկածելի դիրքէն լրբացած, այդ յիմարները
իրենց արհամարհանքի առաջին ակնարկով եւ բառով իսկ կը բարաձեւէին
իրենց դատապարտութիւնը... չարագուշա՛կ սերմանողներ որոնք մահուան
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հունձքի օրը ժամանակ իսկ չպիտի ունենային սարսափելու իրենց արարքին
վրայ։

Ու տակաւ առ տակաւ, Յակոբին խռովուած խղճմտանքին մէջէն կամքը
կը պայծառանար՝ արդար եւ անողոք, զինքը փոխն ի փոխ կարծրացնելով
պողպատի պէս ու հոգին լեցնելով Մահուան եւ Սիրոյ կրկնակ հեշտանքովը.
ու ինչպէ՞ս կ՚ըլ լար որ, երբ Զարուհի սկսաւ վերջապէս խօսիլ, այդ ձայնը
արթնցուց իր մէջ միւսին յիշատակը, անոր լրբացած ստրուկ հօրը յիշատակը,
եւ շփոթած աղջկան կցկտուր բառերը կը ծածկուէին, անլսելի կը դառնային։

– Սրիկանե՜ր...
Այս միակ բառէն խլացած, մտրակուած, Յակոբ չէր պատասխաներ օրի-

որդ Մեսրոպեանին։
Վերջապէս, սակայն, գիշերին զովութիւնը զինքը հանդարտեցուց. Զարու-

հի կ՚ըսէր այդ միջոցին.
– Իրա՞ւ է որ հայրս վտանգի մէջ է, միւսիւ Յակոբ, դուք գիտնալու էք ասի-

կա... ես վստահ եմ որ գիտնալու էք, աւելորդ է հակառակը պնդել։
Պահ մը լռութիւն տիրեց. յետոյ Զարուհի շարունակեց։
– Զիս շատ վիրաւորած պիտի ըլլայիք եթէ ամենադոյզն անվստահութիւն

ունենայիք իմ վրաս... հայրս անիրաւ եւ խիստ էր այս գիշեր, բայց ճշմարիտ
խօսք մը ըսաւ...

Յակոբ առանց մրմունջի կը քալէր ու հետզհետէ Զարուհիին արծաթեայ
եւ ջինջ ձայնը կը թափանցէր իր սրտին մէջ. իր բոլոր դառն եւ մթին զգայնու-
թիւնները կը նօսրանային, կը փարատէին հետզհետէ... երբեմն, միայն, խա-
րազանող բառը կայծակի պէս կ՚անցնէր իր վարանող զգացումներուն մէջէն.
ու վայրկեան մը զինքը կը կարծրացնէր ատելութիւնով, հպարտութիւնով։

Զարուհի յարեց.
– Հայրս ըսաւ թէ այսօրուան բոլոր երիտասարդները նոյն ցաւէն վարակ-

ւած են... ե՜ս ալ երիտասարդ եմ...
– Օրիո՛րդ, օրիո՛րդ...
– Կ՚ուզէի ձեզի ըսել նաեւ, թէ ինչ որ ալ պատահի, թէ ինչ որ ալ ըլլան երե-

ւոյթները... ու իմ ամենէն մերձաւորներուս համոզումները, կ՚ուզէի այս ըսել
շատոնց ի վեր, հաւատացէք ինծի, թէ ես սրտով եւ հոգիով ձեզի հետ եմ բո-
լորովին...

– Օրիո՛րդ, օրիո՛րդ..., կը թոթովէր Յակոբ, չկրնալով խօսիլ, կոկորդը բռնը-
ւած յուզմունքէն, շլացած ու խանդավառուած ու զգալով այն հաւասարու-
թեան եւ եղբայրութեան շեշտը՝ Զարուհիին ձայնին մէջ՝ որուն այնքա՛ն ծարաւի
էր եւ որուն ամոքիչ եւ վերանորոգող զգացումին մէջ իր բոլոր ատելութիւն-
ները կը կակուղնային, կը հալէին, կը փճանային։

– Մի՛ կարծէք որ թեթեւութեամբ կը խօսիմ ձեզի. երկար ատեն խորհած եմ
լրջօրէն շատ բաներու վրայ... եւ ձեր վրայ ալ... երկար ատեն վարանած եմ ձե-
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զի խօսք բանալու. որոշ բան մը չէի գիտեր ձեր վրայօք. ատիկա էր պատճա-
ռը իմ հեռացումներուս, ցրտութեանս... այս գիշեր միայն ճանչցայ ձեզի... վըս-
տահեցայ ձեր վրայ. բայց ինծի մի՛ հարցնէք, թէ ինչպէս. ատիկա անկարող եմ
ըսելու։

Ու պարտէզէն տուն վերադառնալէ առաջ Զարուհի դարձեալ վայրկեան
մը տատամսելէ ետքը կեցաւ եւ հարցուց.

– Ուրեմն հիմա պիտի ըսէ՞ք անկեղծօրէն ինծի, թէ հայրս վտանգի մէ՜ջ է՝
թէ ոչ...

– Ի՞նչ տեսակէտով, ըսաւ Յակոբ՝ հարցումին չուզելով ուղղակի պատաս-
խանել։

– Այդ ցա՛նկը։
– Ա՜հ, այդ ոչինչ... տարաձայնութիւն մըն է որ հիմ չունի... տեսակ մը անձինք,

օրիո՛րդ, միշտ ինքզինքնին դատապարտուածներու շարքին մէջ կը զգան.
պէտք է ըսել թէ իրենց ներքին բնազդն է որ զիրենք այդ վախին կ՚առաջնոր-
դէ։

ԲԱԳԻՆ 13
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ԲԱԳԻՆ14

Երկու վէպեր 

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

1906-ի նոյեմբերին Զապէլ Եսայեան
կը ձեռնարկէ Փարիզ-Գահիրէ երկար
ու արկածալից ճամբորդութեան մը,
պայուսակին մէջ՝ անտիպ վէպի մը
ձեռագիրը։ Պիտի հանդիպի դեռ նոր
կազմուող Բարեգործական Միու-
թեան անդամներուն, մանաւանդ Պօ-
ղոս Նուպար փաշային, գրական
թերթի մը հրատարակութեան հա-
մար։ Այդ ծրագիրը չ’իրականանար։
1907-ի փետրուարին Եսայեան կը վե-
րադառնայ Փարիզ, սակայն ոչ ձեռնու-
նայն։ Ամուսնին՝ Տիգրան Եսայեանին
ուղղուած նամակով կը հաղորդէ լուրը
կարգադրած ըլլալու նիւթական ան-
ձուկ վիճակը. «Իսկ ահաւասիկ թէ ինչ-
պէս կարգադրեցի։ Վէպս առանձին
իբր հատոր պիտի հրատարակուի,
զայն ծախեցի…Վարչութեան գումա-
րի մը փոխարէն, որուն մէկ մասը առ
հաշիւ ստացայ…» (Զ.Եսայեանի Նա-
մականի, Երեւան 1977, էջ 36)։ Նշուած
վէպը Շնորհքով մարդիկն է, որ լոյս կը
տեսնէ ո՛չ թէ Գահիրէ, այլ Պոլիս, առանց
որեւէ ակնարկութեան կամ նշումի ինչ
կը վերաբերի նիւթական օժանդակու-
թեան։

Եգիպտոս այս ճամբորդութիւնը
եթէ ոչ վճռական, առնուազն կարե-
ւոր իրադարձութիւն մըն է։ Գահիրէ

Եսայեան առիթն ունի անշուշտ եգիպ-
տական հնութիւնները տեսնելու,
որուն մէկ ուղղակի արձագանգն է
«Պարապ գերեզմանները» տպաւո-
րապաշտ էջը լոյս տեսած «Արեւելեան
մամուլին» եռամսեային մէջ 1908-ին։
Ունի նաեւ շփումներ Գահիրէ ապաս-
տանած գրողներու հետ, խմբուած
«Շիրակ» հանդէսի եւ « Լուսաբեր»
թերթի շուրջ. Ա. Արփիարեան, Վահան
Թէքէեան, Միքայէլ Կիւրճեան, Սուրէն
Պարթեւեան, եւայլն։ Եսայեան կ’ակ-
նարկէ ուրիշ հանդիպումներու,
առանց մանրամասնելու։ Կը նշէ
պարզապէս որ գաղութին մէջ « կող-
մերը» զիրար չեն հանդուրժեր…
Կողմե՞րը։ Հնչակեանները, Վերակազմ-
եալները, թերեւս նաեւ Դաշնակցա-
կանները։ Փաստօրէն զանց կ’առնէ
յիշատակելու «յեղափոխականներու»
ճակատը, որ 1906-1907 թուականնե-
րուն կը գտնուի «Ազատ բեմ» եռօրեայ
թերթին շուրջ։ Թերթին խմբագիրն է
Լեւոն Լարենց (Լեւոն Քիրիշճեան,
1875-1915)։ Ծանօթ իբրեւ քաղաքա-
կան վերլուծող ու գրական քննադատ՝
Լարենց հրատարակած է նաեւ
քերթուածներ՝ ամփոփուած Դրախտի
երգեր հատորին մէջ  (Թիֆլիս, 1908)։ 

Արդ Գահիրէ ժամանումի օրերուն
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արդէն «Ազատ բեմ»ին մէջ լոյս սկսած
է տեսնել Եսայեանի միւս վէպը, այն որ
ընթերցողը կը գտնէ այս հատորին մէջ.
Հլուները եւ ըմբոստները (Վէպ պոլսա-
կան կեանքէ)։ Որպէս թերթօն գրու-
թիւնը կը հրատարակուի 24 մասերով
18 յուլիսէն մինչեւ 24 նոյեմբեր 1906,
որոշ ընդմիջումներով։ Եւ կը մնայ ի վեր-
ջոյ ընդմիշտ  շարունակելի։ Կարեւոր է
գիտնալ որ վէպը կը կրէ «Շահան»
ստորագրութիւնը։ Նոյն այդ ծածկա-
նունով թերթի 1907-ի յունուարի 9-ի
թիւին մէջ է, առաջին էջով կ’երեւի
Եսայեանի «Կարաւանը» գրութիւնը,
որ կը վերաբերի գաւառներէն փախած
հայ գաղթականներու խումբի մը։ Այս
գրութեան հրատարակութիւնը, ինչ-
պէս նաեւ ուրիշ գրողէ թերթօնի մը
հրապարակումը յստակ ազդանշան են
Եսայեանի վէպին առկախումին։

Թերթին մէջ որեւէ արձագանգ
չենք գտներ Եսայեանի այցելութեան
մասին, ինչ որ չէ պարագան Ա. Արփի-
արեանի «Լուսաբեր»ին, որ լսարան
մը կը ծանուցանէ «Մեծանուն պոլ-
սահայ գրագիտուհիին հետ» (թիւ
316, 10 յունուար 1907)։ Ասկէ դժգոհ
է Եսայեան, մանաւանդ որ նիւթ
առաջարկուած է «Հայկ. խնդիրը եւ
խաղաղութիւն» թեման։ Կը մտածէ
որ «causerie-ն նիւթը խեղաթիւրուած
է եւ կրնար ինծի վնաս պատճառել,
եթէ բողոքած չըլլայի անմիջապէս»։
(Նամականի, էջ 39)։ Յայտնօրէն իր
ամուսնին ուղղուած նամակներուն
մէջ —առնուազն անոնք որ հասած են
մեզի—, «Ազատ բեմ»ի լռութիւնը եւ
լսարանի միջադէպը կը թելադրեն
մէկ բան. քաղաքական պատճառնե-

րով Եսայեան կը նախընտրէ չանդ-
րադառնալ «Ազատ բեմ»ին ու Լ. Լա-
րենցին, որ յարած է յեղափոխութեան
ու հայկական խնդրին շուրջ բազմա-
թիւ յօդուածներ կը հրատարակէ։
Կասկած չկայ սակայն  որ Եսայեան
հանդիպած է «Ազատ բեմ»ի խմբագի-
րին, անոր յանձնած «Կարաւանը»,
հաւանաբար յայտնած Հլուները եւ
ըմբոստները չշարունակելու ցանկու-
թիւնը։ Այս մասին՝ աւելի անդին։ Ամեն
պարագայի՝ վէպի վերջին հատուած-
ներուն հրապարակումը 1906-ի
նոյեմբեր ամսուն կը համապատաս-
խանէ Եսայեանի Գահիրէի կեցու-
թեան առաջին շաբաթներուն։ Այդ
հատուածները զարմանալի կերպով
կը կրեն լատին II թուանշանը, մինչ-
դեռ նախորդ երեք գլուխները կը
տրուէին հայկական այբուբենի տա-
ռերով։

Հազիւ տարի մը ետք՝ Լ. Լարենց
գրախօսական մը կը ստորագրէ
Շնորհքով մարդիկը վէպի մասին, Գ.
Լեւոնեանի «Գեղարուեստ»ին մէջ
(Թիֆլիս 1908, թիւ 2)։ Այստեղ, առա-
ջին անգամ ըլ լալով քննադատը կը
բանայ ծածկանունի գաղտնիքը.
«Շնորհքով Մարդիկը Զապէլ Եսայ-
եանի վերջին հրատարակութիւնն է.
աւելի առաջ, անիկա տուաւ մէկ քա-
նի երկարաշունչ գործեր ալ, ինչպէս
Սպասման Սրահին մէջ վէպը, Կեղծ
Հանճարները, Հլուները եւ ըմբոստնե-
րը, եւայլն. այս վերջինը հրատարա-
կուած է « Շահան» ծածկանունով»։
Գաղտնիքը պարզուած է այսպէս,
Եսայեանի հաւանութեա՞մբ. յայտնի

ԲԱԳԻՆ 15



Լուսանկարին կեդրոնը՝ Զապէլ Եսայեան

Ատանա, 1909



Նստած, ձախէն աջ՝ Եղիշէ քհնյ. Գեղամեանց, բանաստեղծ Յովհաննէս Յովհաննիսեան,

Զապէլ Եսայեան, Աստուածատուր Վաչեանց եւ Տիգրան Յովհաննիսեան։

Ոտքի, ձախէն աջ՝ Մխիթար Տէր Անդրէասեան եւ Սառա Տաղեան։ 
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չէ։ Սակայն քննադատին ու վիպա-
սանին միջեւ գոնէ նամակագրական
կապ մը եղած պէտք է ըլ լայ, որ ան-
հետացած է վստահաբար Լարենցի
ձերբակալութենէն եւ աքսորէն ետք,
1915-ին։ Արդ՝ ծածկանունի պար-
զումը պայմանաւոր է օսմանեան
Սահմանադրութեան հռչակումով։
Գրախօսականի աւարտը ուղղակի
ակնարկութիւն մըն է քաղաքական
նոր կացութեան. « Մենք ապահով
ենք որ Զապէլ Եսայեան իր ինքնա-
տիպ գրականութեան եւ շնորհագեղ
ոճին թռիչքները չպիտի կասեցնէ՝
տգէտ ու գայթակղող տարրերուն գո-
հունակութիւն պատճառելու համար,
այլ հիմա մանաւանդ որ գրաքննա-
կան կապանքներէ զերծ մամուլ մը
ունի իր տրամադրութեան տակ,
անիկա պիտի ճոխացնէ տաճկահայ
գրականութիւնը իր գեղեցկագիտա-
կան տրամադրութիւններովը» (նոյն
էջ 100-101)։ Իբրեւ խմբագիր եւ հա-
ւանաբար նաեւ իբրեւ բարեկամ Լ.
Լարենց տեղեակ է Եսայեանի ծրա-
գիրներէն։ Նոյն յօդուածին մէջ կը
գրէ որ «մօտերս պիտի հրատարակէ
նոր հատոր մըն ալ»։ Յայտնի չէ այս
մէկուն խորագիրը։ Կեղծ Հանճարնե՞-
րը, որ լոյս կը տեսնէ Պոլիս 1910-ին,
թէ՞ վէպերու հաւաքածոյ մը ինչպէս
պիտի ըլ լայ պարագան 1914-ի Երբ
այլեւս չեն սիրեր, Վէպը, Քօղը միաց-
եալ հատորին։  

Մինչ այդ Հլուները եւ ըմբոստնե-
րըի պատմութիւնը չէ աւարտած։ Դե-
րակատարները նոյներն են։ 1908-ի
հոկտեմբերէն սկսեալ նախապէս
Պոստըն հրատարկուող «Ձայն Հայ-

րենեաց» լրագիրը լոյս կը տեսնէ
Պոլիս իբրեւ «քաղաքական ու գրա-
կան շաբաթաթերթ»։ Խմբագիր՝ Լե-
ւոն Լարենց։ Անոր առաջին թիւին
մէջ, 23 հոկտեմբեր 1908, նորէն կը
կարդանք Եսայեանի «Կարաւանը»
անփոփոխ, բայց այս անգամ պար-
զապէս Զապէլ Եսայեան ստորագ-
րութեամբ։ Իսկ տարեվերջի թիւին
մէջ (26 դեկտեմբեր - 8 յունուար)
«Արիւնոտ հացը» պարսաւագիրը,
ուր կը պախարակուին Եըլտըզի մէջ
Ապտուլ Համիտ Բ.ի հետ ճաշի մաս-
նակցող հայ երեք երեսփոխաններ։
Նոյն թիւին մէջ, քանի մը էջ անդին,
կը սկսի Հլուները եւ ըմբոստները վէ-
պի մուտքը։  Ուրեմն՝ երկրորդ հրա-
տարակութիւն մը նոյն վէպին, խորքին
մէջ անոր երկրորդ տարբերակը, պի-
տի տեսնենք ինչպէ՛ս։ 

Ասոր գլխուն՝ զետեղուած է անստո-
րագիր հետեւեալ պարբերութիւնը.
«Մեր համակրելի աշխատակցուհի՝
Տիկին Զապէլ Եսայեանի մասնաւոր
արտօնութեամբ՝ կը սկսինք հրա-
տարակել Պոլսահայ տառապանքի
կեանքէն քաղուած վէպ մը՝ Հլուները
եւ ըմբոստները։ Տիկին Եսայեանի
այս գործը նախապէս՝ 1906-ին, լոյս
տեսած է «Շահան» ծածկանուամբ՝
Եգիպտոսի «Ազատ բեմ» թերթին մէջ
որ կը հրատարակուէր խմբագրու-
թեամբ Լեւոն Լարենցի։ Ապահով ենք
թէ «Ձայն Հայրենեաց»ի մասնաւորա-
բար տաճկահայ ընթերցողները մեծ
հաճոյքով եւ հետաքրքրութեամբ
պիտի կարդան այս վէպը» (ՁՀ թիւ
10, էջ 93)։ Այս նշմարը շահեկան է
անով որ վերահրատարակութեան
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մասնակից կը դարձնէ հեղինակն
իսկ, որ հաւանաբար Փարիզէն Պո-
լիս էր դարձած այդ թուականին։ Յա-
ջորդական հինգ թեւերով կը տրուին
վէպին առաջին երկու գլուխները մի-
ա՛յն։ Երրորդի մասին ո՛չ մէկ ակնար-
կութիւն։ Զարմանալի՛ լռութիւն՝ որ
ինքնին թելադրական է։ Ուստի
պէտք է ենթադրել որ իր ընդարձակ
երրորդ գլուխէն զեղչուած՝ վէպը կը
նկատուի այլեւս վիպային ամբողջու-
թիւն մը։ Պէ՞տք է եզրակացնել որ
Եսայեան կամովին հրաժարած է վէ-
պը աւարտելու հեռանկարէն, որուն
վերջին հատուածը, «Ազատ բեմ»ի
մէջ, կը կրէր « շարունակելի» նշումը։
Մէկ խօսքով՝ վէպը իր առաջին հրա-
պարակումէն՝ երկրորդը՝ իր «աւար-
տը» կը գտնէ ընդարձակ զեղչով մը։
Միայն թէ այդ զեղչը վէպը կը զրկէ
հիմնական ատաղձէն եւ զայն կը
դարձնէ «անհասկնալի», եթէ ոչ ան-
շահեկան։ Մինչ այդ՝ « վէպ պոլսական
կեանքէն» նշումը « Ձայն հայրե-
նեաց»ի մէջ դարձած է « վէպ՝ պոլսա-
հայ տառապանքի կեանքէն»։ Հա՞րկ
կայ ըսելու որ « վէպ» յղացքը Եսայ-
եանի մօտ գրութեան ընդարձակու-
թեան կամ ծաւալի հետ կապ չունի,
այլապէս Մելիհա Նուրի Հանըմը (37
էջ, Փարիզ 1928)  պիտի չկրէր «վէպ»
բնորոշումը։

Այս զեղչը, որ ըստ երեւոյթին
Եսայեան ստանձներ է, եթէ Լարենցի
նշմարը ստոյգ է, կը բացատրուի ան-
գամ մը եւս քաղաքական շրջարկով։
1908-1909-ին Սահմանադրութեան
հռչակումէն ետք հայ-թուրք յարաբե-
րութիւնները մտած են աւելի «բնակա-

նոն» հունի մէջ։ Գրեթէ բոլոր ճակատ-
ներու նախկին յեղափոխականները
հաւասարութեան, եղբայրութեան,
հաւասարութեան նշանաբանով դար-
ձած են կամ դառնալու վրայ են հաւա-
տարիմ քաղաքացիները «ընդհանուր
Հայրենիքին», ինչպէս պիտի գրէ
Եսայեան քանի մը տարի ետք՝ Աւե-
րակներու մէջի մուտքին։ Ուստի՝
վէպին երրորդ գլուխը եւ անոր հա-
ւանական շարունակութիւնը դար-
ձած են ապայժմէ, ուստի՝ զանցառելի։

Արդ՝ Հլուները եւ ըմբոստները վէ-
պի երրորդ գլուխէն կը սկսի ըմբոստ-
ներու եւ հլուները պայքարը, որուն
գլխաւոր կերպարն է Յակոբ վարժա-
պետը՝ ընդդէմ Մեսրոպեան էֆեն-
տիին։ Ասոնց միջեւ՝ Մեսրոպեանի
դուստրը՝ Զարուհին։ Հարկ չեմ տես-
ներ այստեղ վերաշարադրելու վէպին
այս մասը, որ կը հակադրուի առաջին
երկու գլուխներու համեմատաբար
հանդարտ եւ «անվնաս» բնոյթին։ Յե-
ղափոխականները պարզապէս կազ-
մած են ցանկ մը հլուներու, այսինքն՝
ստրուկներու, աւելի ճիշդ ստրկա-
միտներու դասին, որուն մէջ կը
գտնուի նաեւ Մեսրոպեանի անունը
եւ պատրաստ են գործելու, եթէ
ասոնք չօժանդակեն յեղափոխու-
թեան գործին։ Զարուհի-Յակոբ պար-
տէզի տեսարանը վերջին հատուածն
է, որուն մէջ գուշակելի պատուհա-
սում մը կ’ոգեկոչուի։ Ըմբոստ Յակո-
բի յետին պատասխանը Զարուհիի
պնդող հարցումին թէ որեւէ վտանգ
կը սպառնա՞յ հօր կը մնայ երկդիմի,
իսկ պատումը կ’առկախուի։ Ընթեր-
ցողը կ’ակնկալէ հազիւ ձեւաւորուող
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հանգոյցին լուծումը որ չի գար։
Ակնյայտ է աւարտին պակասը։ Անոր
վերջին մասերը, ինչպէս կը տեսնուի,
հայկական խնդրի, յեղափոխութեան
ու « հայ տառապանքի» ոգեկոչումը կը
բերեն կարելի յստակութեամբ, որոնց
աւելցնելու է քիչ ծանօթ դրուագներ
Սկիւտարի մէջ կազմակերպուած
ջարդերէն։ Որոնց ականատես եղած է
Մեսրոպեան էֆենտի եւ սակայն հա-
կառակ ասոր՝ կ’ընդդիմանայ ըմբոստ-
ներուն եւ կը մերժէ անոնց բերել իր
նիւթական նպաստը։ Կերպարը հան-
գիտութիւններ ունի Արփիարեանի
Կարմիր Ժամուցի « պահպանողա-
կան» Հայրապետ էֆենտիին հետ
(1903)։ Անշուշտ, « Կարաւանը» որ
փաստօրէն կը գտնենք վէպի Ա. եւ Բ.
տարբերակներուն կից, բայց ոչ ուղղա-
կիօրէն, Երկրի տառապանքը կը
պատկերացնէ իր ձեւով, բայց չի
կրնար  վէպին աւարտը նկատուիլ։
Շահեկան է անով որ Հլուները եւ ըմ-
բոստները կը կամրջէ Աւերակներու
մէջին։

Վէպը 1906-1907-ին քաղաքական
շատ որոշ ոլորտի մը մէջ կը զարգա-
նայ։ Հասկնալի է Եսայեանի ծպտումի
կամքը։ Ծածկանունը ինքնապաշտ-
պանութեան ձեւ մըն է, այնքան ատեն
որ գաղտնիքը կը մնայ ամրափակ։
Եսայեան նոյն հնարքին պիտի դիմէ
1915-ին, երբ «Վիգէն» նորէն արական
ծածկանունը պիտի գործածէ Սոֆ-
իայի « Հայաստան»ին մէջ «Գրագէտի
մը յիշատակները» իր գրութեան
իբրեւ ստորագրութիւն։ Ապրիլեան
ձերբակալութիւնները պատմող այդ
գրութիւնն ալ պիտի մնայ իր կարգին

շարունակելի։ Մինչ այդ, 1908-ի յե-
ղաշրջումէն ետք՝ ազատ-բեմական-
ներու, ըսել կ՚ուզեմ Լարենցի եւ անոր
գաղափարակիցներուն, ինչպէս նաեւ
Եսայեանի համար, ըմբոստութիւնը
դադրած կը թուի ըլլալ քաղաքական
ուղեգիծ։ Ժամանակները փոխուեր
էին…։ Ուրիշ կացութիւն, ուրի՜շ քա-
ղաքականութիւն, նոյնիսկ նախորդին
ներհակը, եթէ ոչ հերքումը։ Մանա-
ւանդ որ Եսայեան չէր յաջողած, գու-
ցէ չէր ուզած, վէպը հասնցնել իր
հանգուցալուծումին։ Պէտք է խոստո-
վանիլ որ ասիկա բաւական բարդ
կրնար ըլլալ, մանաւանդ որ Յակոբ-
Զարուհի կապ մը կը յայտնուէր։ Կար-
ծէք այս աւարտի խնդրին կ’ակնարկէ
Լարենց երբ Շնորհքով Մարդիկը վէ-
պի իր գրախօսականին մէջ կը գրէ.
«Զապէլ Եսայեանի վէպերը առհա-
սարակ չեն յանգիր բնական վեր-
ջաւորութեան մը. յաւիտենապէս
շարունակելի կը մնան անոնք, նման
մարդկային կեանքին, ինչպէս կ՚ըսէ
գրագիտուհին…» (նոյն)։ Դիտողու-
թիւնը անմիջական կերպով անշուշտ
Շնորհքով մարդիկի աւարտին կը վե-
րաբերի, ուր ձգտումը կայ պատումը
երկարաձգելու գլխաւոր կերպարի՝
Աննիկի եւ անոր ապարանքի հըր-
դեհէն անդին, շարունակելու զայն
Զարուհիի արկածախնդրական եւ բո-
լորովին սանձարձակ սխրանքով։
Բայց վերջաւորութեան մը չյանգելու
ակնարկութիւնն իսկ մատնանշումը
չէ՞ վիպային հնարքի մը կամ սկզբուն-
քի մը. չաւարտելու սկզբունքին։ Կը
հետեւի՞ արդեօք որ անաւարտ Հլունե-
րը եւ ըմբոստները շարունակելի էին
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այս իմաստով։ Որով ընդունելի կ’ըլ -
լար անոր առաջին հրատարակու-
թեան երրորդ գլուխին «գրաքննումը»
հեղինակին ու վերատպողին միաց-
եալ ջանքերով։ Հարցը սակայն այն է
որ վէպին 1909-ի այս տարբերակը,
ըսենք երկրորդը, իր ներքին ուժակա-
նութենէն զուրկ, առանց վիպական
զսպանակի, գրեթէ հետեւակ գրու-
թիւն մըն է։

Ամեն պարագայի՝ 1906-ին տըպ-
ւածը, այսինքն առաջին տարբերակը
զերծ՝ եզրայանգումէն եւ իբրեւ այդ՝
իր « բաց» աւարտով, որոշ միութիւն
մը ունեցող երկ մը կը կազմէ, արժա-
նի վերջապէս դառնալու մատչելի
անգամ մը եւս։

«Ազգային յեղափոխութեան» թե-
ման Եսայեանի 1903-1914 շրջանի
վէպերուն մէջ կը յայտնուի միայն
այստեղ, կարծէք ընդմիշտ անհետա-
նալու համար, գոնէ մինչեւ Երեւան
լոյս տեսած Կրակէ շապիկը (1934)
ուր ակնարկութիւն է միայն։ Վերջի-
նիս մէջ կը գտնենք նորէն Սկիւտարը,
Եսայեանի սիրելի աշխատաւորները՝
եազմաճիները, անոնք որոնք կան
Հլուները եւ ըմբոստներըին մէջ, ինչ-
պէս Երբ այլեւս չեն սիրերին։ Միայն
թէ «ազգային պայքարը» այլեւս
զանցուած է աւելի ընդհանուր, թերեւս
ալ աւելի արմատական նկատուած մի-
ջազգայնական յեղափոխութեամբ։

Ինչպէս թելադրուեցաւ արդէն՝
Հլուները եւ ըմբոստները կը կանխեն
Շնորհքով մարդիկը։ Երկուքն ալ գըր-
ւած են հեղինակին վիպային արտադ-
րութեան ամենէն բուռն ու բազմազան

շրջանին (1903-1908), երբ պատումի
տենդ մը գրագէտը կը մղէ ետեւ ետեւի
արտադրելու Վէպը (1904), Կեղծ Հան-
ճարները (1905/1910), ասոնց կողքին
Սկիւտարի վերջալոյսները, յետոյ Մո-
լորումը եւ մեծ թիւով նորավէպեր։ Բա-
ցի Հանճարներըէն բոլորն ալ Պոլիսը
ունին իբրեւ թատերաբեմ։ Երկու վէ-
պերը կը հետեւին այս բնատիպին։
Եթէ Շնորհքով մարդիկը քիչ մը անո-
րոշ դարավերջ մը կը յուշէ եւ կը տե-
ղաւորուի ընդմէջ Սկիւտարի եւ
Բերայի, Հլուները եւ ըմբոստները
կ’արձանագրուի Եըլտըզի դէպքէն
ետք, եւ կը մնայ նորէն Սկիւտարի
շրջանակին մէջ։ Առաջինը ամիրայա-
կան տոհմին քայքայումը կը պատմէ,
դրամին ու սեռին փառապանծ փայլա-
տակումով, երկրորդը՝ կը սեւեռէ աւե-
լի յետագայ, «անկեալ» դասակարգ մը
որ կը հետամտէ տարբեր աշխարհի
մը համար սկսուած պայքար մը։ Որոշ
չափով մէկը կու գայ միւսին առընթեր։
Երկու վէպերուն միջեւ պատմական
ժամանակաշրջանի միութիւն մը չէ
դարձած ուշադրութեան առարկայ։
Եսայեան ընդարձակութեան յաճա-
խանքը չունի տակաւին, այն որ զսպա-
նակն է վերջին Բարպա Խաչիկին
(1934-36)։ Հակառակ անոր որ երկու
վէպերուն մէջ կեդրոնական կերպար-
ներէն երկուքը կը կրեն նոյն անուննե-
րը. Յակոբ եւ Զարուհի։ Անուններու
նոյնութիւնը կերպարային մէկութիւն
չի նշանակեր անշուշտ, պարզապէս կը
մատնէ գոյութիւնը… վիպասանի մըտ-
քին բռնացող յաճախանքներու։ Ասի-
կա այլեւս ուրիշ խնդիր է։
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Երկու վէպեր ահաւասիկ՝ իրարու
հակադիր արդիւնքերով։

Շնորհքով մարդիկը ունեցած է
քանի մը հրատարակութիւն, դարձած
է քննութեան ու վիճարկումի առար-
կայ։ Անոր հեղինակը քառորդ դար
ետք ոչ միայն թէ անտեսած, այլ ջա-
նացած է զայն յարմարցնել նոր կա-
ցութեան։ Մինչ մոռցած կը թուի
ըլ լալ Հլուները եւ ըմբոստները ինչ-
պէս իր ընթերցողներուն մեծ մասը։
Համապատկեր արեւմտահայ գրա-
կանութեան վեցերորդ հատորի
Եսայեանի յատկացուցած գլուխին
մէջ, Յակոբ Օշական բաւական եր-
կար վերլուծումի կ’ենթարկէ առա-
ջինը։ Իսկ երկրորդը կը թուի
անգիտանալ։ Թերեւս ո՛չ բոլորովին։
Կը խորհիմ որ տպագրական վրէպ մը
կամ բացթողում մը կայ հետեւեալ
հատուածին մէջ. «Երբ այլեւս չեն սի-
րեր, Քօղը, մանաւանդ Կեղծ Հանճար-
ներ, Շնորհքով մարդիկ վէպը, (զոր չէ
ստորագրած բայց հատորի ալ չէ վե-
րածած), Նահանջող ուժերը (բոլորն ալ
վէպեր, գրուած 1900-1915 շրջաննե-
րուն)  գործեր են որոնց ետին պոլսա-
կան թեքնիք մը, մեր ախորժակներուն
համար որոշ զիջումով մը, անկարելի
է չհաստատել…» (հատոր Զ., Պէյրութ
1968, էջ 266)։  Չստորագրուած վէպը
Շնորհքով մարդիկը չէ անշուշտ այլ
ժամանակագրական կերպով զայն
կանխողը՝ Հլուները եւ ըմբոստները։

Սխալ է նոյնպէս Նահանջող ուժերուն
յղումը։ Հետեւաբար Օշականի հրա-
տարակուած այս էջը խանգարուած է
յայտնօրէն. բնագրին մէջ պէտք է
եղած ըլ լայ Հլուները եւ ըմբոստները
վէպին խորագիրը, որ անհետացած է
ձեռագիրը վերծանողին կամ գրաշա-
րին անփութութեամբ. անոր տեղ
սպրդած է շատ աւելի ուշ գրուած ու
տպուած Նահանջող ուժերը։

Երկու վէպերը իրենց միջոցներով
մեզի կու տան հայկական Պոլիսէն
հատուածային տարբեր երեսներ։
Իրենց վարանումներով իսկ փաստը
կը բերեն վիպային այն մեծ աշխա-
տանքին որ Զ. Եսայեաննին է, գըտ-
նելու համար վիպաստեղծումի նոր
կերպեր ու նոր թեմաներ։ Ի վերջոյ
կարելի է միշտ հարց տալ, առանց մե-
կին պատասխանի սպասելու. ի՞նչ
բան կը մղէ գրողը պատկերացնելու
համայնքը իր տոհմային անկումին,
դարաւոր ստրկութեան ու նորագոյն
ըմբոստութեան մէջ. անոր ոչնչացու-
մին սարսա՞փը, թէ՞ այդ սարսափը փա-
րատելու կամքը։ Շնորհքով մարդիկը,
Հլուները եւ ըմբոստները սկզբնական
վէպեր են ուր վիպասան մը կը կազ-
մակերպէ ինքզինք, թերեւս ակամայ,
թերեւս լիովին գիտակից՝ թէ ո՛ւր զինք
կ’առաջնորդէ հլութեան հերքումը
երբ անիկա կ’առնէ գրականութեան
խայտաբղէտ ու կանոնազանց ճամ-
բան։

Փարիզ - մայիս 2018
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Զապէլ Եսայեանի 
հինգ անտիպ նամակները 
Լեւոն Բաշալեանին
(1924-1926 թթ.)

Զա պէլ Ե սայե ա նի ե ղե րա կան մա հէն ո ւթ սուն տա րի ներ ե տք տա կա ւին
իր մէ մնա ցած է ան տիպ նա մակ նե րու հս կայ քա նակ մը, որ կը շօ շա փէ անձ-
նա կան, ազ գային եւ հա սա րա կա կան այ լա զան թե մա ներ, յատ կա պէս՝ Կի լիկ-
իոյ որ բախ նամ աշ խա տան քին ա ռն չո ւող նիւ թեր, ո րոնք այն քան կա րե ւոր են
այդ շր ջա նի պատ մու թիւ նը հա մա կող մա նի օ րէն ու սում նա սի րե լու տե սան կիւ -
նէն։ Այս ան տիպ նե րուն մէկ կա րե ւոր մա սը կը պա հո ւի Փարիզի Նուպարեան 
մա տե նա դա րա նին մէջ, ի սկ միւս նե րը՝ Հա յաս տա նի ազ գային ար խի ւին եւ ար -
խի ւային այլ հա ւա քա ծո նե րու մէջ։

« Բա գին»ի նա խորդ ե րեք թի ւե րով հրա տա րա կու թե ան տո ւած է ինք վի -
պագ րու հի ին 22 ան տիպ նա մակ նե րը, ո ւղ ղո ւած՝ գրող Ա րամ Ան տո նե ա նին,
ի սկ այս թի ւով կը հրա տա րա կենք ե ւս հինգ ան տիպ ներ իր մէ, յ ղո ւած՝ գրող,
խմ բա գիր, թար գա նիչ, քա ղա քա կան-հա սա րա կա կան գոր ծիչ Լե ւոն Բա շա լ-
եա նին (1868-1943)։ 

Ե սայե ա նէն՝ Բա շա լե ա նին յ ղո ւած նա մա կագ րու թիւ նը այս քա նով չի սահ -
մա նա փա կո ւիր. ե րեք այլ նա մակ ներ կան, հրա տա րա կո ւած՝ հայ րե նի բա -
նասէր Ար փիկ Ա ւե տի սե ա նի կազ մած Ե սայե ա նի « Նա մա կա նի»ին մէջ1։
Կողմ նա կի տո ւե ալ նե րէ գի տենք նաեւ, որ Ե սայե ան զա նա զան ա ռիթ նե րով
Բա շա լե ա նին ո ւղ ղած է քա նի մը այլ նա մակ ներ, ո րոնց հաս ցէ նե րը սա կայն
ան ծա նօթ կը մնան մե զի։

Բա շա լե ա նին յ ղո ւած Ե սայե ա նի նա մակ նե րուն ըն թեր ցու մը կու տայ այն

ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ

1 Զա պէլ Ե սայե ան. Նա մակ ներ, կազ մեց եւ ծա նօ թագ րեց Ար փիկ Ա ւե տի սե ան, Ե րե ւան, 1977, նա մակ
թիւ 121, 131 եւ 155։
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տպա ւո րու թիւ նը, որ ա նոնք մտե րիմ ե ղած ե ն։ Ա նոնց նա մա կագ րու թիւ նը շօ -
շա փած է ոչ մի այն ը նդ հան րա կան մտա հո գու թիւն ներ, այլ նաեւ ան ձնա կան
ու ըն տա նե կան հար ցեր, ո րոնք այն քան կը նե ղէ ին նիւ թա կան դժո ւար կա -
ցու թե ան մէջ գտ նո ւող մեծ գրա գի տու հին։

Նա մակ նե րը հրա տա րա կու թե ան կու տանք նոյ նու թե ամբ, ա ռանց ո րե ւէ
մի ջամ տու թե ան։ Ի հար կին, մեր կող մէ ա նոնց կցած ե նք կարգ մը ծա նօ թագ -
րու թիւն ներ։

Հ րա տա րա կո ւող նա մակ նե րուն բնա գիր նե րը կը պա հո ւին Հ.Բ.Ը. Մի ու -
թեան Փա րի զի Նու պա րե ան մա տե նա դա րա նի Զա պէլ Ե սայե ա նի ան ձնա կան
թղ թած րա րին մէջ։ Ա նոնց պատ ճէն նե րը մե զի տրա մադ րո ւած են նոյն Մա տե -
նա դա րա նի նախ կին փոխտ նօ րէն, պատ մա բան Վա հէ Թաշ ճե ա նի կող մէ,
որուն կը յայտ նենք մեր շնոր հա կա լու թիւն նե րը։

*  *  *

Կը կար ծենք, թէ ժա մա նա կը հա սած է գի տա կան նոր հրա տա րա կու թեամբ
լոյս ըն ծայե լու Ե սայե ա նի ամ բող ջա կան « Նա մա կա նի»ն, որ իր ան տիպ նե րուն
կող քին պէտք է ը նդ գր կէ նաեւ Ա ւե տի սե ա նի ժո ղո վա ծո ւին նա մակ նե րը, բայց
վե րա կանգ նո ւած լե զո ւով եւ ո ւղ ղագ րու թե ամբ, մինչ ա նոր ֆրան սե րէն նա -
մակ նե րը պէտք է հրա տա րա կել ի րենց հա րա զատ լե զո ւով եւ ո ՛չ մի այն հայե -
րէն թարգ մա նու թե ամբ, ի նչ պէս ը րած է Ա ւե տի սե ան իր վե րոյի շե ալ գիր քին մէջ։

*  *  *

Ա.
29 Նոյ. 1924

8, Rue Lamartine
Viroflay (S. et O.)

Սիրելի պարոն Բաշալեան, 
Այս իրիկուն տեսակցեցայ քաղաքացի Ե.ի հետ։ Զինքը պիտի տեսնէի որոշ

պատճառով, եւ առիթը լաւ էր իրեն ըսելու թէ ձեզ հետ տեսակցած եմ քիչ
առաջ։ Յայտնեցի իրեն որ ձեր խօսքերը շատ կազդուրիչ էին երկրի վիճակի
վերաբերմամբ եւն. եւն.։ «Այդ խօսակցութենէն ետքը, ըսի իրեն, յառաջ եկած
տպաւորութիւնը այն է որ պէտք է երթալ երկիր եւ լծուիլ աշխատանքի։ Ի
հարկէ, աւելցուցի, պարոն Բաշալեան Կ.ի phraséologieն չունի եւ հերարձակ
հիացումի մէջ չէ, բայց իմ կարծիքով, խելք ու տրամաբանութիւն ունեցող
մարդկանց համար աւելի ապահովիչ է Պ. Բաշալեանի գնահատումը»։ 

Ե. շատ մեծ ու շադ րու թե ամբ ի նձ լսեց եւ տե սայ թէ որ քան գոհ մնաց. վըս -



տահ ե ղէք որ ա ւե լորդ շա տա խօ սու թիւն չէ ի ը ներ ես այս հար ցին վրայ ե թէ
վս տահ չ’ըլ  լայի որ տե ղիք կայ։ Ար դիւն քը այն ե ղաւ որ Ե. ը սաւ ի նձ թէ պէտք
է ան պատ ճառ Պ. Բ.ը մեզ հետ կա պել գոր ծով։ Պա տաս խա նե ցի թէ ար տա -
սահ մա նի մէջ մէ կը չեմ գի տեր որ Բ.ի նման կա րող ըլ  լայ եւ րո պա կան ի մաս -
տով գործ վա րել ե ւն. ե ւն., վերջ ի վեր ջոյ ե կանք այն եզ րա կա ցու թե ան որ ե րբ
Խ. Հ. Մ. ներ կա յա ցուց չու թիւ նը հաս տա տո ւի այս տեղ ձեզ ներ կա յաց նեն ի բր
վս տա հե լի ան ձ, ա մէն տե սա կէ տով եւ գոր ծով կա պեն այդ հաս տա տու թե ան
հետ։ « Մենք այս տեղ, ը սաւ Ե. հս կա յա կան գործ պի տի ու նե նանք ա ռեւտ րա -
կան եւ ֆի նան սա կան, այդ պի սի ան ձի մը գոր ծակ ցու թիւ նը շատ թան կա գին
կ’ըլ  լայ»։

Յե տոյ ի նձ յայտ նեց թէ ձեզ հետ ան ձամբ ու նե ցած տե սակ ցու թիւ նը (Փա -
րի զի մէջ) շատ ա պա հո վիչ տպա ւո րու թիւն ը րեր է իր վրայ նաեւ։ 

Այս տո ղե րը ձեզ կը գրեմ տե ղե ակ պա հե լու հա մար։ 
Այս կար գի խօս քե րը կ’անց նին ու կ’եր թան ե թէ մէ կը չ’ըլ  լայ որ մար մին

տայ ա նոնց։ Վս տահ կր նաք ըլ  լալ որ հո ղը մշա կե լու հա մար ոչ մէկ ա ռիթ չեմ
փախց ներ եւ ա չալր ջու թե ամբ կը հս կեմ։ Միւս կող մա նէ խոր հե ցայ որ ա ւե -
լորդ չէ ձեզ տե ղե ակ պա հել։ Կա րե ւո րը այն է սա կայն որ այդ խօս քե րը ըսուած
ե ն։ Ո րոշ ծրա գիր եւ ո րոշ ցանկ կայ մար դոց ո րոնք պէտ քա կան կը հա մա ր -
ւին։ Ա մէն պա րա գային տպա ւո րու թիւնս այն է որ ա պա գան կը յայտ նո ւի մեզ
լի քը ա մէն կար գի հա ւա նա կա նու թիւն նե րով։

Կը մաղ թեմ ու րեմն ձեզ յա ջող ճամ բոր դու թիւն եւ յոյս ու նիմ որ ձեր վե րա -
դար ձին ա ռիթ կ’ու նե նամ ձեզ տես նե լու որ քան կա րե լի է շու տով։ 

Այս մի ջո ցիս պի տի գրեմ նաեւ Ներ սէ սին2։
Ձերդ սի րա լիր զգա ցում նե րով եւ յար գան քով

Զա պէլ Ե սայե ան

*  *  *

Բ.
27 Յունվ. 1925

8, Rue Lamartine
Viroflay (S. et O.)

Սի րե լի պա րոն Բա շա լե ան,
Վեր ջերս Թէ ո դի կը3 ի նձ նա մակ մը գրե լով ը սեր էր որ հո գե դո ղիկ թո ղու ցի

զին քը ի նչ որ իր տո ւած բա ցատ րու թե ան հա մե մատ կը նշա նա կէ ե ղեր կէ օ -
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2 Նկա տի ու նի հա ւա նա բար պրիւք սէ լաբ նակ Ներ սէս Չամ քեր թէ նը, որ տեղ ւոյն Հ. Բ. Ը. Մի ու թե ան
վար չու թե ան փո խա տե նա պետն է ր։
3 Թէ ո դիկ, բուն ա նու նով՝ Թէ ո դո րոս Լապ ճին ճե ան (Կ. Պո լիս, 1873-Փա րիզ, 1928), բա նա սէր, գրող,
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զեն տէ քի։ Էհ ու րեմն, դուք ալ ի նձ հո գե դո ղիկ թո ղու ցիք։ Դեռ չի լսե ցի ձեր պիւ -
րոյին հաս ցէն։ Սպա սե ցի նաեւ որ ձեր ը նե լիք դա սա խօ սու թե ան օ րը եւ տե -
ղը ի մա նամ. այդ մա սին կի սաս պառ նա կան ծա նօ թու թիւն մը կար Ա պա գային4

մէջ, ու րիշ բան չի լսե ցի։ Ար դե օ՞ք ար դէն ի սկ ը րած էք ձեր դա սա խօ սու թիւ նը։
Ե թէ այդ պէս է, ա ւե լի ա ղէկ է որ այդ մա սին բնաւ չի գիտ նամ։ 

Ա մէն պա րա գային շատ գոհ կ’ըլ  լայի ձեզ տես նե լով։ Նախ ձեզ տես նե լու
հա ճոյ քին հա մար եւ յե տոյ որ պէս զի կա րե նայի ձեզ տե ղե ակ պա հել կարգ մը
բա նե րու ո րոնք կը կար ծեմ թէ ձեզ կը շա հագրգ ռեն։ Բնաւ միտ քէս չ’անց նիր
որ նե ղու թիւ նը յանձն առ նէք մաս նա ւոր ժա մադ րու թիւն մը տա լու բայց ե թէ
գիտ նայի թէ ո ՞ւր կը հան դի պիմ ձեզ, ձեր աչ քին կ’իյ նայի։ Այս Վե րօֆ լէյը տե -
սակ մը աք սո րա վայր ե ղաւ ի նձ հա մար եւ դեռ չեմ տես ներ թէ ի նչ պէս վերջ
պի տի գտ նէ։ Ամ բողջ աշ խար հը աք սո րա վայր է եր բեմն… ե րբ մարդ ա նու նին
ար ժա նի մար դու չես հան դի պիր։ 

Ա մէն պա րա գային, սի րե լի պա րոն Բա շա լե ան, գոհ կ’ըլ  լամ ե թէ ձեր լու րե -
րէն ու նե նամ եւ ա ւե լի գոհ կ’ըլ  լամ ե թէ ի մա նամ որ հան գիստ էք եւ գոհ։

Շատ սի րա լիր բա րեւ նե րով եւ յար գան քով
Ձերդ Զա պէլ Ե սայե ան

*  *  *

Գ.
25 Սեպտ. 1925

8, Rue Lamartine
Viroflay (S. et O.)

Սիրելի պարոն Բաշալեան, 
Արդեօք որքան գէշ մտածեցիք իմ մասիս ձեր այնքան սիրալիր եւ բարեա-

ցակամութեամբ լեցուն նամակը այսքան երկար ատեն անպատասխանի թո-
ղելուս համար։ Իրականութիւնը այն է որ սրտմտութեամբ եւ ամէն կարգի
սրտնեղութիւններով լիքն էի եւ խղճահարութիւն ըրի ձեզ գրել այդ վատ տրա-
մադրութեանս մէջ։ Նախ ըսեմ թէ ձեր նամակը շաբաթ մը ուշ ստացայ որով-
հետեւ Սեպտ. 4-5ին ինձ յատուկ պատճառներով (զորս դիւրաւ կը գուշակէք)
յարմար սեպեցի circulation-է հեռանալ եւ մեկնեցայ Պրըթանեը, երեխանե-
րուս մօտ։ Տանը պատուիրած էի որ նամակ, հեռագիր եւն. ետեւէս չի ղրկեն
որպէսզի ոեւէ կերպով չի խանգարուի այն խաղաղութիւնը որուն պէտք

խմ բա գիր։ Հե ղի նակ բազ մա թիւ գիր քե րու։ Ծա նօթ է ա ռա ւե լա բար իր խմ բագ րած ու հրա տա րա կած
«Ա մէ նուն Տա րե ցոյ ցը» նե րու շար քով (1907-1928)։
4 «Ա պա գայ»՝ քա ղա քա կան եւ հա սա րա կա կան շա բա թա թերթ, լոյս տե սած է Փա րիզ, 1920-1940 եւ
1946-1949 թո ւա կան նե րուն։ Հրա տա րա կու թիւն՝ ՌԱԿ-ի ։



ունէի եւ որու միջոցին, առանձին եւ կղզիացած պէտք էր որ վերջնական որո-
շումներ առնէի իմ սեպհական վարուելակերպիս մասին։ Եթէ երբեք գու-
շակէի թէ ձեզմէ նամակ կրնար ըլ լալ այդ օրերուն, ի հարկէ ուրիշ կերպ կը
տնօրինէի բայց այդպիսի յոյս մը չէի սնուցաներ բնաւ։

Երբ Բարիզ վերադառնաք անշուշտ բախտը կ’ունենամ ձեզ տեսնելու եւ
աւելի մանրամասն խօսելու։ Այդ բոլոր օրերուն եկայ այն եզրակացութեան
որ Plus ça change plus c’est la même chose5, եւ ըստ այնմ պէտք է առնել խըն-
դիրները։ 

Ինչ կը վե րա բե րի ձե ւա կան ան կա նո նու թիւն նե րուն եւ ան կար գու թիւն նե -
րուն ո րոնց զոհ կ’եր թանք ա ռա ւել կամ նո ւազ ա մենքս ալ, կը կար ծեմ թէ
անձնա կան ան հո գու թե ան խն դիր է։ Կայ ան շուշտ նաեւ շա հագրգ ռո ւած
intrigant-նե րու զա նա զան տե սա կի թե լադ րու թիւն նե րը ե ւն.։ Այս տո ղե րը չեմ
գրեր բնաւ ե ղա ծը ար դա րաց նե լու դի տա ւո րու թե ամբ, այլ պար զա պէս այն
ձգտու մով որ հոգ ւոյս խոր քին մէջ կ’ու զեմ դեռ յոյ սի մը կառ չիլ եւ կը սի րեմ
մտա ծել թէ ի նչ որ կը կա տա րո ւի վատ, ա նար դար եւ ա նար ժան, ա ւե լի ան ձե -
րու սխալ նե րու ար դիւնք է քան թէ ո րոշ տե սա կէ հա ւա քա կան մտա ծո ղու -
թեան հե տե ւանք։ 

Այս յու սա հա տա կան եւ ա ռեղ ծո ւա ծային նա մակս զար մա նա լի թո ւի ձեզ
թե րեւս։ Բայց կը կար ծեմ թէ դուք կը հասկ նաք քօ ղար կո ւած ե րանգ նե րը եւ
ա կն թարթ մը ձեր մտա ծու մը կը հան դի պի իմ մտա հո գու թիւն նե րուս։ 

Ու րախ պի տի ըլ  լամ ձեզ կր կին տես նե լով։ Առ այժմ կը ղր կեմ ձեզ խո րին
յար գանք ներս եւ լա ւա գոյն զգա ցում ներս։

Ձերդ Զա պէլ Ե սայե ան

«Ե րե ւան»ը6 պի տի հրա տա րա կո ւի Հոկտ. 1ին։ Գրա կան բաժ նին ղե կա վա -
րու թիւ նը ի նձ յանձ նո ւած է։ Ձեզ [ոչ] մի այն այդ տիտ ղո սով այ լեւ ան ձնա պէս
կը խնդ րեմ որ ձեր մե ծա նուն աշ խա տակ ցու թիւ նը շնոր հէք մեզ։ Ի նչ քան
ուրախ պի տի ըլ  լայինք ե թէ պատ մո ւածք մը կամ նո րա վէպ մը հրա պա րա կէ -
ինք ձեզ մէ։
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5 Նա խա դա սու թիւ նը ֆրան սե րէն է՝ որ քան որ փո խո ւի, նոյն բանն է ։
6 «Ե րե ւան» քա ղա քա կան, ըն կե րային եւ գրա կան թերթ, լոյս տե սած է Փա րիզ, 1925-1930 թո ւա կան -
նե րուն։ Ու նե ցած է «յա ռաջ դի մա կան» ո ւղ ղու թիւն։ Ե սայե ան մաս կազ մած է ա նոր խմ բագ րա կան
կազ մին։
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*  *  *

Դ.
30 Հոկտ. 1925

Սի րե լի պա րոն Բա շա լե ան,
Ներ փակ կը գտ նէք նա մակ մը որ պա րոն Ն. Չամ քեր թէն ղր կեր է ի նձ, ձեզ

հասց նե լու խնդ րան քով։ Յոյս ու նե ցայ որ ես ան ձամբ կը բե րեմ ձեզ բայց գիտ -
նա լով որ այս օ րերս շատ զբա ղած էք, բոս թով կը ղր կեմ նա մա կը, վե րա պա -
հե լով ի նձ հա ճոյ քը ձեզ տես նե լու ա ռա ջի կայ ա ռի թով։

Նե րե ցէք նա մա կի պա հա րա նին գէշ վի ճա կին հա մար, քա նի մը օր է որ
թուղ թե րուս մէջ է եւ ճմռթ կո ւեր է։ 

Ձերդ յար գան քով եւ սի րով
Զ. Ե սայե ան

*  *  *

Ե.
28 Սեպտ. 1926

8, Rue Lamartine
Viroflay (S. et O.)

Սիրելի պարոն Բաշալեան, 
Եթէ արգելք մը չունիք, շատ ուրախ պիտի ըլ լայի ձեզ տեսնելով յառաջի-

կայ ուրբաթ Սեպտ. 1ին կէս օրէ ետք ժամը 3-4 ձեր պիւռօյի մէջ։
Մեկնելէ առաջ7, հաճոյք մը պիտի ըլ լար ինձ համար ձեզ անձամբ յայտնել

իմ անխախտ զգացումներս այն եղբայրական վերաբերմունքի մասին որ
միշտ եւ ամէն առիթի ինձ հանդէպ ունեցած էք։

Ցտեսութիւն ուրեմն եւ յարգալիր ու ջերմ զգացումներով
Ձերդ Զա պէլ Ե սայե ան

7 Ակ նար կու թիւ նը կ’եր թայ Մոս կո ւայի ճամ բով Ե սայե ա նի Ե րե ւան ու ղե ւո րու թե ան։
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Vacuum
ՄԱ ՐՈՒՇ Ե ՐԱ ՄԵ ԱՆ 

1-Metamorphosis. F. Kafka.
2-Plot. Joyce Carol Oats.
3-Vacuum. 
Օր մը չէր, որ ա րթն ցաւ եւ ի նք զինք այս պա րա պին մէջ գտաւ: Պա րա պը

սկիզ բէն կար, ոչ քաո սային, այլ ծրագ րո ւած, դա սա ւո րո ւած: 
Ինչ որ գտաւ այդ օ րը, ան դրա դարձն էր ա նոր, այդ պա րա պին, սկիզ բը սո -

վո րա կան գո յա կան, բառ մը միւս բա ռե րուն պէս եւ շատ ա ռօ րե ա կան.
– Կա թին շի շը պա րապ է, ին չո՞ւ չը սիր, որ նո րը բե րէ ի:
– Շա քա րին տու փը պա րապ է, ին չո՞ւ չլե ցու ցիր:
– Գ լուխդ պա րա՞պ է, չմ տա ծե ցի՞ր, որ . . . 
Յե տոյ, յան կարծ, այդ բա ռը գլ խա գի րի գլ խարկ դրաւ, դար ձաւ պատ կա -

ռազ դու, վա խազ դու՝  Պա րապ . . . եւ ան շուշտ՝  ու սե րուն ան խու սա փե լի թիկ -
նո ցը բա ցար ձա կին՝  Ու թի՜ւն . . . 

Ե՞րբ էր ա սի կա. օ ՞ր մըն էր, որ ա րթն ցաւ եւ ի նք զինք այդ կա պան քին տակ գտաւ: 
Օր մը չէր. տա րածք էր, ո րով հե տեւ ա մէն խո հը ան գամ մը սկ սաւ չա փել

մի ջո ցը իր եւ ա նոր մի ջեւ, ան սահ մա նօ րէն ան դին, այ սինքն ոչ մէկ տեղ, կամ
քի թին տակ, ձեռ քը նե տէ, պի տի բռ նէ, իր մէջ տեղ մը եւ ա տոր հա մար ալ` ան -
բռ նե լի: 

Այս քա նը հասկ նա լի է, կամ՝ գրե թէ: Ա հա ւո րը միւսն է, այն զգա ցու մը, որ
ասի կա միւս նե րուն նման խաղ չէ: Փոր ձար կում ալ չէ: Գի րի, միտ քե րու, ե րե -
ւա կա յու թե ան, նոյ նիսկ գրի չի խաղ չէ: 

Ի՞նչ է ու րեմն, ո րով հե տեւ կե անք ալ չէ: Ե թէ կե անք ըլ  լար, պի տի դադ րէր
ապ րե լէ, կամ, ա ւե լի ա հա ւո րը, յա ւի տե նա կան պի տի ըլ  լար. չէ՞ որ վար դը,
ապա կի ին տակ, յա ւի տե նա պէս թարմ կը մնայ:  

Ին չո՞ւ ժա մա նա կը չի սա ռիր, ե րբ զինք ա պա կի ի տակ դնենք, լոյ սէ, շուն չէ,
ա ւե րիչ բո լոր ազ դակ նե րէ հե ռու եւ ա նոնց մով շր ջա պա տո ւած: Ի ՜նչ լաւ է այդ -
պէս՝  կե ան քով շր ջա պա տո ւած, բայց ա նոր թանձ րու թե նէն ձեր բա զատ: 

Եր բեմն ցո լա ցու մը ճիշդ դի մա ցը կը տես նէր, թէ եւ ա ռանց ման րա մաս նու -
թիւն նե րու, օ րի նակ շր թունք նե րու ցան կա յա րոյց լե ցու նու թիւ նը, կամ աչ քե -
րուն կան չող խո րու թիւ նը չէ ին ե րե ւեր. սի լո ւէթ մը, որ կր նար ի րը չըլ  լալ՝

ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ

Բանաստեղծուհի 
եւ արձակագիր,

«Բագին»ի
խմբագրական

խորհուրդի
անդամ։

Ծնած է Հալէպ։
Շրջանաւարտ է
Հալէպի Քարէն

Եփփէ ազգային
ճեմարանէն։

Դոկտորական թէզը
պաշտպանած է

«Մանուկ
Աբեղեան»ի

անուան
գրականութեան

ինստիտուտի մէջ,
նիւթ ունենալով

«Սփիւռքահայ
բանաստեղ-

ծութիւնը
1965-1995»։ Ունի

պատմուածքներու
երկու եւ

քերթողութեան վեց
գիրքեր, որոնցմէ

վերջինը լոյս
տեսած է Երեւան,

2015-ին։
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եր կար, իր հա սա կով, քիչ մը ա ւե լի լե ցուն, թէ՞ տա րի նե րուն հետ լե ցո ւեր էր ու
չէր զգար, հայե լի ին նայե լու ժա մա նակ չու նե նա լուն.

– Կեղ ծիք, կեղ ծիք . . . ո ՞վ է ան, որ հայե լի ին նայե լու ժա մա նակ չու նե նար . . . 
Ձայ նը, իր մէ ան կախ շր թունք նե րէն դուրս թռած, զար նո ւե ցաւ ցո լա ցու -

մին, փշ րեց զայն ու վե րա դար ձաւ: 
Ե թէ ի րը կեղ ծիք էր, միւս նե րու նը ի ՞նչ էր ու րեմն, օ րի նակ կո ղա կի ցին մեղ -

րա ծո րան խօս քե րը ԵՒ ա նու շադ րու թիւ նը ը րած հար ցում նե րուն, կամ կիր քի
գո հա ցու մը հրե լը մին չեւ իր ծայ րա մա սե րը, ա ռանց ապ րում նե րու քար տէ սին:

Լաւ է այս պէս, եր բեմն հե ռո ւէն, օ տա րի պէս դի տել ի նք զինք, իր ցո լա ցու -
մը: Բայց չէր կր նար վայե լել այս դի տե լը. կ’անդ րա դառ նար, որ Պա րա պՈւ թիւ -
նը հայե լի չէ, լիճ չէ, գետ չէ, հով չէ, որ ցո լաց նէ: 

Այն ա տեն կը սկ սէր վախ նալ, ի րա պէս, ա ղիք նե րու կծ կու մով, սիրտ խառ -
նու քով, փորք շու քով: 

Եւ կը հրէր ամ բող ջը հե ռու, այլ ժա մա նա կի մը մէջ, ո ր՝ տա րածք չու նե նա -
լով, կը վե րա դառ նար ի րեն ա ւե լի ի նք նա ւո րո ւած.

Պա րա պՈւ թիւն

Ին չո՞ւ այս տան մէջ բո լոր նկար նե րը ծուռ են . . . 

Ա ռա ջի նը ու նէր իր շա րու նա կա բար ամ բող ջա ցող հո լո վոյ թը, հաս նե լու հա -
մար ամ բող ջա կան վա նու մի շր ջա պա տէն, մա նա ւանդ իր այն քան սի րե լի
քրոջ մէն: Այ սինքն ի ՞նչ: Այ սինքն որ սէ րը, ա մե նէն վեհն ու գե ղե ցի կը զգա ցում -
նե րուն, կը շա րու նա կէ թա փա ռիլ մա կե րես նե րու վրայ:

Ս խալ, սխալ: 
Ի՞նչ ու րեմն:
Չէր գի տեր:

Երկ րոր դը դի պա շար մը ու նի, սկիզ բէն ի սկ յս տակ, թէ եւ եր կու բա ժին նե րը
յա ճախ ի րար կ’անց նին, չես հասկ նար ու կը շփո թես ո ՛ր հե րո սը / հե րո սու հին
ո ՛ր բա ժի նէն է: Եւ ի ՞նչ կը պատ մէ: Խե լա գա րու թի՞ւն: Չեմ կար ծեր: Խաղ: Հե ղի -
նա կի եւ հե րոս նե րու ա չխ փուկ:

Եր րորդն է ա մե նէն բար դը, ո րով հե տեւ ո չինչ կը պատ մէ: Ո չինչ ու նի պատ -
մե լիք: Բա հը ձեռ քին ի ջեր է քե րե լու կե ան քին քա րա ցած հո ղը: Փո խա րէ նը
ջնա րակ մը գտեր է, զատ կա կան շո քո լայէ մեծ հաւ կիթ նե րուն չափ բա րակ:

Բա նանք նայինք մէ ջը ի ՞նչ կայ. այս քան ձայն հա նո ղը ի ՞նչ է, ին չե՞ր են, ով -
քե՞ր են:

Բա ցեր է, եւ . . . vacuum:
Ձայն ալ չկայ. ե ղա ծը ար ձա գանգ է:
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Բայց ե թէ ար ձա գանգ է, ու րեմն տեղ մը բան մը կայ, ո րուն զար նո ւե լով
ձայ նը վե րա դար ձեր է:

Պայ ման չէ՛. պու մե րանգն ալ ետ կու գայ, ա ռանց տեղ մը զար նո ւե լու:
Հա պա ցո լա ցում նե՞ րը: 
Աչ քի խաբ կա՛նք: 
Ու րեմն ե ռան կիւն մը ըլ  լա լու է: Ա նոր թե ւե րը փնտ ռել:

Շուր ջը կը նայէր, ա նոնց, ո րոնք տրո ւեր է ին ապ րե լու խաբ կան քին, կը թա -
փա ռէ ին մա կե րես նե րու վրայ եւ շուր ջին նե րը կը հա մո զէ ին, որ լեռ նագ նաց
ու ղի նե րու ճամ բորդ ներ են: Ի րենք ալ հա մո զո ւած: Ե ղա ծը մա կե րես նե րու բե -
մա յար դա րում է,  ծպ տու մի դի մա յար դա րում: Նոյ նիսկ զի րար չեն տես ներ. ինչ
որ կը տես նեն ու սեր են կամ դի մակ ներ. ան կէ ան դին փակ է: Չկայ:

Ո րո շեց բան մը փո խել: Ան պայ մա՛ն: 
Ա ռա ջին հար ցը, որ ի նք զինք ներ կա յա ցուց եւ շար ժու մը իր կէս ճամ բուն

վրայ սա ռե ցուց, այս էր.
Ի՞ն չը փո խել:
Բան կա՞ր փո խե լիք: 
Եւ ու րեմն ստեղ ծել դէպ քե րու շարք մը, ո րոնք լա ւա գոյն պա րա գային կըր -

նան հա մո զիչ թո ւիլ, յո ռե գոյն պա րա գային կը դառ նան զգա յա խա բու թիւն նե -
րու ցու ցա հան դէս մը, խս տօ րէն զո ւար ճա լի: 

Այս պէս:

Արթն ցաւ:

Ին չո՞ւ բո լոր պատ մո ւածք նե րը կը սկ սին սկիզ բի մը կամ վեր ջի մը վրայ,
որոնք եր կու ան շարժ կէ տեր են, մինչ ա նոնց մէ ան դին այն քան ու րիշ շար ժուն
կէ տեր կան, դժո ւար ցան ցե լի, հե տե ւա բար ար ժա նի հե տապնդ ման:

Չարթն ցաւ:
Պէ՞տք էր ա րթն նար, ո րով հե տեւ այդ պէս է ըն դու նո ւած կար գը:
Չարթն ցաւ, նո ւա զա գոյն վե րա բեր մուն քը ցոյց տա լու հա մար:
Բայց գրել « չարթն ցաւ» եւ շա րու նա կե՞լ: Ու րեմն կա՛մ ե րազ, կա՛մ մահ: Մինչ

գրո ւե լի քը ապ րե լու մա սին է, այս մեծ, ա նո րոշ, ան ձեւ, ան հասկ նա լի տա րած -
քը՝  Պա րա պՈւ թիւ նը ապ րե լու մա սին: 

Արթն ցաւ խիստ ո րո շու մով՝  ե թէ այս տա րած քը ա նուն ու նի, ու րեմն նաեւ
ձեւ ու նի, է ու թիւն ու նի:

Գտ նել ձե ւին է ու թիւ նը, կամ՝  է ու թե ան ձե ւը: 
Այն ա տեն դուրս գալ պի տի չըլ  լա՞ր:
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Հա լէ պի հի՛ն, նեղ լիկ փո ղոց նե րով թա փա ռե լիս ա կա մայից դառ նում ես հի-
նա ւուրց զար մա նահ րաշ քա ղա քի մի մաս նի կը: Դա րե րի ոտ նա հետ քե րից մաշ-
ւած սա լա քա րեր… փութ կոտ քայ լե րով այս տե ղով ան ցել են վա նա կան ներ,
ա ղօ թա տե ղի շտա պող հա ւա տա ցե ալ ներ, վա ճա ռա կան ներ, վաշ խա ռու ներ,
գան ձա գո ղեր ար հես տա ւոր ներ, պարզ ու շի տակ ո ւխ տա ւոր ներ…

Նեղ լիկ փո ղո ցը ա րա հե տի է նման, ո ւր խորհր դա ւոր հա զա րա մե այ մի
ձայն ա կան ջիս թա քուն շշն ջում է. «Այս տեղ քո նախ նե աց ոտ նա հետ քերն էլ
կան, դու այս տեղ օ տար չես…»։ Յե տոյ հե քի ա թա ցած մի Ա լե հեր Ծե րու նի ինձ
թե ւան ցուկ ա րած հե քի աթ է պատ մում, ԱՆ ՍՈՒՏ մի հե քի աթ… Իս կա կան
հեքի աթ նե րը Ան սուտ են ի րօք… Սու տը ներ կան է, ու մեր ամ բողջ կե ան քը
իրա կա նու թիւ նը ստից, կեղ ծի քից մաք րե լու ա ռա քե լու թիւնն է, մաք րո ւե լու
կռի ւը…

…Հա լէ պի համն ու հո տը աղ մուկն է, ժխո րը հա զա րե րանգ կան չե րից ու
ձայ նե րից հիւ սո ւած ա րե ւել քի մե ղե դին…

Գիւ ղա ցի վա ճա ռա կան նե րը այն քան ներ դաշ նակ են այս փո ղոց նե րին, որ
թւում է, թէ լու սա բա ցից ա ռաջ նրանք դուրս են գա լիս քա ղա քի հի նա ւուրց
պա րիսպ նե րի ճեղ քե րից ու կէ սօ րին ան նկատ ա նէ ա նում, հալ ւում ան հե տա -
նում, յա ջորդ օ րը՝ ծեք ծե քին կր կին յա րու թե ան առ նե լու պայ մա նով…

… Լու սա դէ մին փո ղոց նե րում ա ռա ջի նը ան նկատ յայտ նո ւած ձկ նա վա ճա -
ռի տաս ներ կո ւա մե այ օգ նա կա նի զիլ ձայնն է. «… Ձո՛ւկ, ձո՛ւկ,.. Եփ րա տի թարմ
ձո՛ւկ…» Սա մին չեւ կէ սօր իր ապ րան քը թէ չվա ճա ռի, Հա լէ պի տապն ու շո գը
կը փճաց նեն ա մէն ի նչ… Քիչ ան ց ա րեւ հար դէմ քե րով մր գա վա ճառ ներն են
յայտն ւում, յե տոյ կաթ ու մա ծուն ծա խող գիւ ղա ցի նե րը… Որ պէս կա նոն, այս
էլ քա նի՛ հա զար տա րի սրանք հետ նե րը ի րենց ա պա գայ փո խա րի նող նե րին
են բե րում՝ 10-12 տա րե կան ա րու զա ւակ նե րին ու այս տղեկ նե րի զիլ կան -
չերն են ազ դա րա րում նրանց մուտ քը քա ղաք…

Ն րանք մէ կիկ-մէ կիկ ան գիր գի տեն ի րենց յա ճա խորդ նե րին.
Հ րե՛ն, մր գա վա ճառ նե րից մէկն ար դէն թա կում է դար պա սի դռ նա կը: Այն

կող մից ծա նօթ յա ճա խոր դի ձայնն է: 
– Վա չէ՛, դար պա սը բաց, Ա պու Սայիտն է, ներս ա ռ… 

Ան սուտ հե քի աթ 

Ս ՊԱՐ ՏԱԿ ՂԱ ՐԱ ԲԱՂ ՑԵ ԱՆ 

ՍՊԱՐՏԱԿ
ՂԱՐԱԲԱՂՑԵԱՆ

Ծնած է 1951
թուականին,
Երեւան։ Լրագրող,
պատմաբան, հրա-
պարակախօս,
թատերագիր-
բեմագիր։ 1973
թուականին
աւարտած է
Խաչատուր
Աբովեանի անուան
պետական
մանկավարժական
հիմնարկի
պատմութեան
բաժանմունքը։
Թղթակցած է
«Գարուն», «Նորք»,
«Սովետական
Հայաստան»
հանդէսներուն։
Սպարտակ
Ղարաբաղցեանի
բեմագրութեամբ
նկարահանուած են
բազմաթիւ
փաստավաւե-
րագրական
ժապաւէններ,
ինչպէս՝
«Երախտիքի
արահետ»,
«Անապատի չլռող
արձագանգները»,
«Ծննդավայր»,
«Երեք Խնձորեսկ»,
«21-րդ դարի
վանտալները»,



Եր կու-ե րեք դար պաս այն կողմ կաթ նա վա ճառ Ա պու Ա սա տի յա ճա խորդ՝
քի լիս ցի Գէ որ գի տունն է, բայց ար դէն քա նի՛ օր է, Ա պու Ա սա տը չկայ…

Քի լիս ցի Գէ որ գի թո ռը՝ Գէ որ գը ստի պո ւած Կա րոյի խա նու թից է կաթ ու
մա ծու նը բե րում… Պա պը մած նաբր դո շից 2-3 դգալ բե րա նը տա նե լուց յե տոյ
ափ սէն մի կողմ հրե լով ա սել էր.

– Աս Ա պու Ա սա տի մա ծու նը չէ…
– Ի ՞նչ տար բե րու թիւն մեծ հայ րիկ, Կա րոյի խա նու թի մա ծունն էլ նոյ նը չէ՞,

նոյն գիւ ղա ցի՞ն չի բե րեր… Ան պայ ման փո ղո ցէ՞ն պի տի առ նեմ մա ծունդ,-
նեղսր տել էր թո ռը:

…Շա բաթ ան ց. վեր ջա պէս թա կե ցին քի լիս ցի Գէ որ գի դար պա սը: Ա մե նա -
շա տը թոռն էր ու րա խա ցել, որ վեր ջա պէս Ա պու Ա սա տը ե կաւ: Բայց ե րբ բա -
ցել էր դու ռը, Ա պու Ա սա տի փո խա րէն 12 տա րե կան մի ա րաբ գիւ ղա ցի էր
կանգ նել նրա ա ռաջ.

– Ա պու Ա սա տի թոռն եմ, մա ծու նը հայրս է ղր կել,-ա սել էր գիւ ղա ցուն յա -
տուկ շի տա կու թե ամբ ու մած նով դոյ լը մեկ նել Գէ որ գին:

– Ա պու Ա սատն ո ՞ւր է,- ձայ նին մէջ տագ նապ ու կաս կա ծան քով հարց րել
էր Գէ որ գը…

– Կե ան քը ձեզ, մա հա ցաւ,-պա տաս խա նել էր կաթ նա վա ճա ռի թոռն ու հե -
ռա ցել…

– Կե ցի՛ր, դրամդ տամ,- ե տե ւից կան չել էր Գէ որ գը…
– Հայրս ա սաց դրամ չառ նեմ…
…Տխ րե ցին, որ Ա պու Ա սա տը չկայ, բայց եւ ու րա խա ցան, որ վեր ջա պէս

քի լիս ցի Գէ որ գին կաթ ու մա ծուն բե րո ղը կայ այ լեւս… 
Այս ան գամ էլ, սա կայն, նոյ նը կա տա րո ւեց. 2-3 դգալ համ տե սե լուց յե տոյ

քի լիս ցի Գէ որ գը ա սել էր.
– Աս Ա պու Ա սա տի մա ծու նը չէ…
…Ա պու Ա սա տը քի լիս ցի Գէ որ գի զրու ցըն կերն էր նաեւ… Զրոյ ցի կա րիք

ու նէր քի լիս ցի Գէ որ գը, Ա պու Ա սա տի ա նա րատ կաթ ու մած նի պէս՝ ԽՕՍ ՔԻ…

31.01.2018 թ.
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«Վանտալիզմ»,
«Մոմիկ», «Թորոս
Ռոսլին», «Հայն ու

հեծանիւը» եւ
«Վկայարան»։ 
1992-1994-ին

վարած է
Հայաստանի

Սպայի տան պետի
պաշտօնը, 1997

թուականէն
Հայաստանի

մշակոյթի,
երիտասարդու-

թեան հարցերու եւ
մարմնակրթու-

թեան
նախարարութեան

սփիւռքի հետ
համագործակցու-

թեան վարչութեան
պետի, ապա
նախարարի

խորհրդականի
պաշտօնները։

Կը դասաւանդէ
«Երեւանի

Ֆիզիքական
քուլտուրայի

պետական
ինստիտուտի

սպորտային
լրագրութեան»
բաժանմունքին

մէջ։ 
Հրատարակած է

գիրքեր՝ «Ուր գնում
եմ Հայաստանը

հետս է»,
«Հարցազրոյցներ,
պատմուածքներ»,

«Արեւի
բնակավայր»։
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Այո՛

ՆԱՆՈՐ ԻՆՃԷՃԻԿԵԱՆ 

Հոն, ուր տեսնէք ծովը ալեկոծ 
հովը ուժգին 
եւ մո՛ւթը կոխած 
այդ ծովը 
ի՛մ ծովս է 

Հոն, ուր տեսնէք երկինքը ամպոտ 
որոտում ու կայծակ 
լիալուսինը վերջին 
գիշերն այդ 
ի՛մ կէս գիշերս է 

Բայց երբ տեսնէք աչքեր դէպի վեր 
ու թեւեր փոթորիկին դէմ բացուած 
անիկա՝ Ե՛ս եմ 
եւ հոն 
իմ փառքս է 

ՆԱՆՈՐ
ԻՆՃԷՃԻԿԵԱՆ  

Բանաստեղծուհի: 
Հնադարեան
գորգերու եւ
կարպետներու
մասնագէտ,
նորոգիչ: 
Բնիկ
Սեբաստահայ: 
Ծնած է Հալէպ: 
Յաճախած է
Հալէպի
Մխիթարեան
վարժարանը,
Քարէն Եփփէ
ազգային
Ճեմարանը եւ
Պէյրութի
լիբանանեան
համալսարանի
Իրաւաբանական
բաժինը: 
2006-ին Հալէպի
մէջ հրատարակած
է իր առաջին
քերթողագիրքը՝
Ալեկոծ Խորքեր: 
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Հետդ
Չեմ ուզեր լռել 
ոչ ալ խօսիլ 
ես այլեւս հետդ 
երգել կ’ուզեմ 

Երգել պատմութեան աւարտին 
կէս գիշերէն ետք 
ձիւնին տակ 
աւերակներուն մէջ 
կարեւորը երգել 
երգել եւ ուրախանալ 
մինչեւ որ մարդիկ մեզի խենթ կարծեն 
կամ՝ գինով 
բայց մենք խենթ չըլ լանք 
ոչ ալ գինով 
միայն սիրենք 
հեքիաթ ներկելու պէս 
խենթ կարծուելու չափ  
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եւ ամէն մարդ մինակ է 
պատճառով մը 

Որովհետեւ ամէն մարդ կ’երթայ պատճառով մը 
եւ ամէն մարդ կը լռէ 
պատճառով մը 

Դուն ես 
եւ բոլոր պատճառները  

Եւ դուն

Սէրը
Հովերու մէջ առանձին 
առտու կանուխ կ’անձրեւէ

Սէրը կ’անցնի 
ատրճանակը սրտին 
եւ ափին մէջ քարեր 
երրորդ յարկէն 

Առտու կանուխ 
երթալ մեկնիլ 
տուն մտնելու պէս 
առանց ձայնի 
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Կրթական ուղիս 

ԵՆՈՎՔ ԼԱԶԵԱՆ 

Աշնան անձրեւոտ օր մը հայրս ինծի նայեցաւ մտահոգ ու ըսաւ.

– Մոռցանք քեզ դպրոց դնել։

Սիրտս փլաւ։ Զիս տեղ մը պիտի դնեն։ Կարծես առարկայ մը ըլլայի։

– Ամբո՞ղջ օրուան համար,- հարցուցի առանց դժգոհութիւնս յայտնի ընե-
լու։

– Մինչեւ կէսօր։

Հետեւեալ առտու հայրս տարաւ զիս ծառերով շրջապատուած մօտակայ
այն շէնքը, որ մեր թաղին մէջ իբրեւ վարժարան ճանչցուած էր։ Ճանչցուած
էր կ’ըսեմ, որովհետեւ օր մը չտեսանք մէկ հատիկ աշակերտի հոն մտնելը
կամ հոնկէ ելլելը։

Թաղին մանուկները երկարօրէն մանուկ կը մնային՝ կարծես մերժելով մեծ-
նալ։ Ծնողքը կ’ըսէր զաւկին. գալ տարի դպրոց պիտի երթաս, սակայն հետեւ-
եալ տարին ոչինչ կը փոխուէր։

Դուրսէն մեծ շէնք մը երեւնալուն հակառակ՝ վարժարանը մռայլ քարան-
ձաւ մըն էր ներսէն։  Նախ երկար բարակ մուտքը փնտռեցինք։ Միակ սան-
դուխը դէպի նկուղը կը տանէր։ Հոն է, որ մութին մէջ ուրիշ սանդուխ մը
տեսանք՝ վեր ելլող։

Քալեցինք երկար միջանցքէ մը, որ երբեմն անկիւններ կը կազմէր։ Ես ըս-
կըսայ սիրել դպրոցը։

– Աղուոր տեղ է հեծիկ քշելու,- ըսի մտովի։ - Դուրսը անձրեւ է ու ցեխ, իսկ
հոս՝ արքայութիւն։

ԵՆՈՎՔ ԼԱԶԵԱՆ 

Ծնած է, մեծցած ու
տեւաբար կը

բնակի
Համացանցին մէջ։

Զինք ճանչցող
հատուկենտ

անձերը կը
վարանին պնդելու

որ իրենց տեսած
մարդը իրապէս

Ենովք Լազեանն
էր։ Կը սիրէ

մայրամուտը,
մթնշաղն ու աղի

պանիրը։ Քաֆքայի
որոշ գործերը

թարգմանած ըլլալ
կը կարծէ.

սպասենք ու
նայինք՝ այդպէ՞ս է

արդեօք։ Կը գրէ
առաւելաբար

մատիտով կամ
թաց մելանով։ 
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Այդ մտքիս վրայ քովէն դուռ մը բացուեցաւ, ու միջին տարիքի ոսկեծիր
ակնոցով մարդ մը ելաւ։

Հայրս իսկոյն հասկցաւ, որ տնօրէնն է։

– Մանչս ինը տարու եղաւ, ըսի վարժարան դնեմ,- ըսաւ հանդիսաւոր ձայ-
նով։

Տնօրէնը մեզ իր գրասենեակը հրաւիրեց ու իսկոյն մաքրող կնիկը ուղար-
կեց կրթական նախարարութիւն հեռաձայնելու, թէ վարժարանը նոր աշա-
կերտ մը ունի։

– Քանի՞ տարեկան եղար, զաւա՛կս,- հարցուց ինք ոսկեծիր ակնոցին վե-
րէն զիս դիտելով։

– Վեցուկէս,- ըսի աչքերս խոնարհեցնելով։ Զիս միշտ խրատած էին համեստ
ըլլալ ու խոշոր խոշոր չջարդել։ Ինը տարու էի սակայն, հայրս չէր սխալած։

– Իսկ մինչեւ հիմա ի՞նչ կ’ընէիր, զաւա՛կս։

– Մայրիկիս կ’օգնէի։ Կարկանդակի համար խնձոր կը կտրտէի։ Գնում կ’ը-
նէի։

– Ապրի՛ս։ Ըսել է քիչ մը հաշիւ ընել գիտես,- ըսաւ տնօրէնը՝ տաբատին գըր-
պանէն ճմռթկուած փողկապ մը հանելով ու վիզը կապելով։

Անկէ ետք երեքնիս ճամբայ ելանք։ Ճամբայ ելանք կ’ըսեմ, որովհետեւ դիւ-
րին չէր դասարանին տեղը գտնելը։ Միջանցքին ծայրը բոլորովին մութ էր,
այնպէս որ հայրս ստիպուած էր լուցկի մը վառել։

Վերջապէս տնօրէնը յաղթական բացագանչութեամբ մը գտաւ դուռ մը եւ
մեզի դասարան առաջնորդեց։  

Ընդարձակ սենեակ մըն էր՝ բարձրադիր պատուհաններով, որոնք լուաց-
ւած էին մաքրող կնիկի հասակին ներածին չափ։ Այդ սահմանէն վեր բոլորո-
վին անթափանց էին։

Մանուկներու տեղ չափահաս մարդիկ նստած էին շարուած սեղաններուն
առջեւ։
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Մեզ տեսնելով սկսան փութով մէկդի դնել իրենց ձեռքը եղած վէպ, ասեղ-
նագործութիւն, խաչբառ ու տամայի խաղ։  

Անկիւնէ մը ուրիշ կերպար մը բուսաւ. մազերը մէկ ականջէն միւսը սանտ-
րած էր եւ սա ձեւով գլխուն փակցուցած։ Հասկցանք, որ ուսուցիչ է։

– Բարի՛ եկաք։ Արդէն լուրը հասած է, որ նոր աշակերտ մը կու գայ մեզի։

Հայրս փափաքեցաւ աւանդական «միսը քեզի՝ ոսկորը ինծի» արտասա-
նել, սակայն զիս ոտքէ գլուխ դիտելով անդրադարձաւ, որ վրաս շատ միս չկայ,
ուստի լուռ մնաց։

Շուրջս նայելով տեսայ, որ ուրիշ ուսուցիչներ ալ կային դասարանին մէջ՝
սեղանի մը շուրջ նստած եւ սրբագրելիք տետրակներուն վրայ գլխահակ։

Նայուածքս նշմարելով, տնօրէնը հօրս բացատրեց կիսաձայն.

– Առժամեայ կարգադրութիւն մըն է։ Ուսուցչարանին մէջ չղջիկները շատ-
ցեր էին, ուստի մեր ուսուցիչները հոս պիտի նստին մինչեւ ամառ, իսկ այն
ատեն լուծում մը գտնենք։

– Եկուր ինծի, տղա՛ս,- ըսաւ մազը մէկ ականջէն միւսը հասնող ուսուցիչը։

Զիս տախտակին մօտեցուց ու վրան խոշոր 48 մը գրեց։

– Ի՞նչ կը տեսնես, տղա՛ս։

– Շրջուած աթոռ մը ու ակնոց մը,- ըսի։

Տետրակներուն վրայ հակած ուսուցիչները մէկէն շտկուեցան։

– Իսկ ուրիշ բան մը չե՞ս տեսներ, - ուսուցիչին աչքերը կը փորէին հոգիս։

– Թիւ մը կը տեսնեմ։

– Ի՞նչ թիւ, մի՛ վախնար, ըսէ՛, - քաջալերեց զիս տնօրէնը։

– Յիսունի մօտ թիւ մը։ Սակայն եթէ կարծիքս կ’ուզէք՝ շրջուած աթոռ մըն
է ու ակնոց մը։
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Այս պահուն իրապէս աթոռ մը շրջուեցաւ, ան ալ այնպիսի որոտումով մը,
որ  ամէնքս փշաքաղուեցանք։

Ուսուցիչներու սեղանին առջեւէն երիտասարդ մը մօտեցաւ մեզի ու խո-
յացաւ տնօրէնին վրայ։ Գծագրութեան ուսուցիչն էր։

– Պիտի չձգե՛մ, - արտասանեց երիտասարդը հատիկ-հատիկ տնօրէնին
երեսն ի վար, -տղեկը ուշիմ է ու անսանձ երեւակայութեան տէր։ Իր հոգիին
բողբոջը ցամքեցնել կ’ուզէք։ Ձեզի պէս հասարակ մէ՞կը կը փափաքիք դարձը-
նել զինք։

– Լռէ ծօ՛, հազիւ նոր աշակերտ մը եկաւ մեզի, - շշուկով ըսաւ տնօրէնը, սա-
կայն ես լսեցի։

– Քառասուն ութ մըն ալ կը տեսնեմ,- ըսի,- որպէսզի չվիճաբանին։

Մազը գնտակ գլխուն փակցուած ուսուցիչը հրճուեցաւ.

– Ապրի՛ս, զաւա՛կս, եկուր քեզի ասկէց աւելի մեծ բաները սորվեցնենք։

– Աթոռ մը բերէք տղուն,- ըսաւ տնօրէնը՝ փողկապը վիզէն հանելով ու կըր-
կին տաբատին գրպանը թխմելով։

– Ինծի՛ ձգեցէք այս մանչը։ Միտքը մի՛ ամլացնէք։ Քանի մը ամիսէն քաղա-
քը պիտի խօսի նորագիւտ այս տաղանդին մասին։

Հայրս խոժոռեցաւ.

– Ինծի նայեցէք, պարո՛ն։ Մենք պատուաւոր ընտանիք մըն ենք։ Բնաւ չեմ
ուզեր՛ որ մեր անունը ելլէ։

– Ընդհակառա-կն, ընդհակառա՜կն,- երիտասարդ ուսուցիչը պաղատագին
նետուեցաւ դէպի հայրս,- այս մանչը արուեստագէտ պիտի ըլլայ։

– Իսկ ինք արդէ՛ն իսկ արուեստագէտ է,- պատասխանեց հայրս առերե-
ւոյթ հանդարտած ու ինծի ըսաւ.

– Բան մը գծէ որ տեսնեն։ Զինուոր մը։ Կամ ծաղրածու մը։

ԲԱԳԻՆ40



ԹԻՒ 2 2018

Հայրս հոգեբանական սխալ մը գործեց ինչպէս միշտ։ Ինծի պէս տատամ-
սոտ մէկը ընտրութեան մը առջեւ դնելու չէ։ Ո՞ր մէկը գծեմ հիմա։

Ուստի տախտակին վրայ դագաղ մը գծեցի ու կաւիճը վար դրի։

– Ա՞ս է հիմա զինուորդ կամ ծաղրածուդ,- հեգնանքով հարցուց գնտակը
ծածկող ուսուցիչը։

– Ասիկա դագաղ մըն է։ Զինուորը մէջն է։

– Չըսի՞ որ աս տղան նոր ծագող տաղանդ մըն է,- կրկին աղաղակեց կեր-
պարուեստի ուսուցիչը, - ինծի՛ վստահեցէք զինք։

– Իսկ ինչպէ՞ս գիտնանք, որ մէջինը զինուորն է ու ոչ ծաղրածուն,- հար-
ցուց տնօրէնը՝ զիս աւելի խորունկ հոգեբանական քննութեան մը ենթարկե-
լու մղումով։

Հոս է, որ անսպասելին կատարուեցաւ։

– Բաց սա դագաղն ու տես,- պոռաց հայրս կաս կարմիր կտրած, իսկ որ
պարապ ելլէ՝ ի՛նքդ պառկէ մէջը կամ ալ սա քու դպրոց ըսուածդ պառկեցուր։

Ու ձեռքս բռնելով դէպի դուռը քալեց։

Ուսումի երեսը չտեսայ ըսել է։

Հեծիկս կը քշեմ ու պատկերներ կը գծեմ։

Վասնզի պատկերները վերերը կը սաւառնին, մինչ թիւերը գետինը կը վըխ-
տան։
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պատմուածքներ

ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ 
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Ծնած է Լիբանան
եւ աւարտած է
Համազգայինի
Նշան Փալանճեան
Ճեմարանը, ապա
Հայկազեան քոլէճը
(այժմ՝
համալսարան): 
Հրապարակագ-
րական ասպարէզը
սկսած է՝
աշխատակցելով
«Ազդակ»ին,
միաժամանակ
վարելով Պէյրութի
Հայկական
ռատիոժամի
լուրերու բաժինը:
1987-ին
հաստատուած է
Պուէնոս Այրէս, ուր
տասը տարի
վարած է
«Արմենիա»
թերթին
խմբագրութիւնը:
Մասնագիտացած է
Միջազգային
յարաբե-
րութիւններու
ճիւղին մէջ՝ նախ
Արժանթինի մէջ,
ուր Մագիստրոսի

USA PATRIOT

Ոե ւէ հայ րե նա սէր ա մե րի կա ցի ի նք զինք եր բեք այս քան նո ւաս տա ցած չէր
կր նար զգա ցած ըլ  լալ: Տա կա ւին եր կու օր ա ռաջ, Նիւ Ե որք Թայմզ-ի 23
Յունո ւար 2009-ի թի ւի ա ռա ջին է ջին վրայ էր նկա րը՝ Սպի տակ Տուն հաս -
տա տո ւած, սե ւա մորթ, Պա րաք Հիւ սէյն իս լա մա կան ա նու նով, լի պե րալ եւ սո -
ցի ա լիստ նա խա գա հի մը, որ ա հա բեկ չու թե ան դէմ պա տե րազ մի սր բա զան
խա չակ րու թե ան վերջ տո ւող ա ռա ջին յանձ նո ւո ղա կան ա րար քը կը գոր ծէր՝
Կո ւան թա նա մոյի ար գե լա նո ցի փակ ման հրա մա նա գի րը ձախ ձեռ քով ստո -
րագ րե լով...   

Վեր ջին ա մա ռը, տան մէջ, մի ա սին

Ան մո ռա նա լի է ին 2008 թո ւա կա նի՝ Յու նիս, Յու լիս եւ Օ գոս տոս ա միս նե -
րը: Պա պան տու նը մնաց ամ բողջ ա մա ռը: Ը սաւ, թէ ո րո շած է գոր ծի չեր թալ,
որ պէս զի մե զի հետ ըլ  լայ: Ոչ մէկ ա մառ նային ար ձա կուրդ, այս քան ժա մա -
նակ, գրե թէ ամ բողջ օ րը, մե զի հետ չէր ան ցու ցած, եր բե ւի ցէ: Կը խա ղար մե -
զի հետ, պտոյ տի կը տա նէր, պաղ պա ղակ կը գնէր... մէկ խօս քով կ՚ը նէր այն
ի նչ որ ու զէ ինք: Այն քան ու րախ է ինք, որ մեր մտ քէն ի սկ չան ցաւ նե ղո ւիլ որ
ծո վափ չգա ցինք: Սեպ տեմ բե րին, ար ձա կուր դի ա ւար տին, դպ րո ցը վե րա բաց -
ւե ցաւ: Վե րա մու տի ա ռա ջին օ րը, ի նչ պէս ա մէն տա րի, պա պան մե զի դպ րոց
տա րաւ, համ բու րեց, ը սաւ թէ տուն պի տի վե րա դառ նայ, բայց գոր ծի եր թա -
լու տրա մադ րու թիւն չու նի: Յե տո՜յ ի մա ցանք, որ ան տուն վե րա դար ձած էր,
ա ռանձ նա ցած էր իր գրա սե նե ա կը եւ ի նք նաս պան ե ղած: Դրա մա տու նը, որմէ
պա պան գու մար փոխ ա ռած էր տու նը գնե լու հա մար, շատ շու տով մեր տունը
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ա ճուր դի դրաւ, մեր ու նե ցա ծը ծա խե ցինք, ա տեն մը բնա կե ցանք մէկ սե նե ակ -
նոց յար կա բաժ նի մը մէջ, յե տոյ պա տա հա կան պան դոկ ներ ա պաս տա նե ցանք,
բայց, ի վեր ջոյ, ի նչ պէս կը տես նէք, փո ղո ցը մնա ցինք: 

Ա ժան գա րե ջուր

2008 թո ւա կա նի Յու լի սին, ե րկ րի մէջ ա ճող ալ քո լա մո լու թե ամբ մտա հոգ,
Մեծն Բրի տա նի ոյ կա ռա վա րու թիւ նը ո րո շեց 20 տո կո սով ա ւելց նել pub-ե րուն
պե տա կան տուր քը: Մի ջո ցա ռու մը ա րա գա ցուց pub-ե րու փակ ման հո լո -
վոյթը։ Ը ստ մա մու լի տե ղե կու թիւն նե րուն, սնան կաց ման հե տե ւան քով, շա -
բա թա կան դրու թե ամբ քա ռա սուն pub-եր ի րենց դռ նե րը վերջ նա կա նա պէս
փա կե ցին: Մի ջո ցա ռու մը, սա կայն, հա սա րա կու թե ան մէջ ալ քո լա մո լու թե ան
տո կո սի նո ւա զեց ման չա ռաջ նոր դեց: Ե րբ pub-ե րը կային, գոր ծէն ել  լող բան -
ւո րը թէ պաշ տօ նե ան, տուն վե րա դառ նա լէ ա ռաջ, իր յա ճա խած pub-ը կը
հան դի պէր, բա ժակ մը գա րե ջուր կ՚առ նէր, բա րե կամ նե րու հետ dart կամ baby
foot կը խա ղար, ա պա տուն կ՚եր թար: Հի մա, բնակ չու թե ան ար դէն տասը տո -
կո սի հաս նող ան գործ նե րը սու բըր մար քէթ կ՚եր թան եւ հա մե մա տա բար աժան
գի նով սնտուկ մը գա րե ջուր կը գնեն, տուն կ՚եր թան եւ ա ռան ձին կը խմեն
գա րե ջու րը՝ մոռ նա լու հա մար, որ ամ բողջ օ րը ա նյու սօ րէն աշ խա տանք
փնտռած են, երա զե լով այն օ րո ւան մա սին, ե րբ կր կին գոր ծէն յե տոյ, յոգ նած՝
բայց եր ջա նիկ, կր կին իր դռ նե րը վե րա բա ցած ըն թա ցիկ pub-ը մուտք պի տի
գոր ծեն:

Armenian Brandy

Տաս նու թա մե այ ա զատ եւ ան կախ Հա յաս տա նի մէջ, քո նե ա քի մի ակ գոր -
ծա րա նի սե փա կա նաշ նոր հու մէն յե տոյ ստեղ ծո ւած ձեռ նար կու թիւն մը կը ծա -
նու ցէ իր տա կառ նե րուն մէջ հին ցած վաթ սու նա մե այ քո նե ա քի մը վա ճա ռու մը:

Հայ րե նիք, ըն տա նիք եւ Health Care

Ի րա քի մէջ եր կու տա րի ծա ռա յած զի նո ւոր մը դի մած է կա մա ւոր կր կին
ճա կատ եր թա լու հա մար: Հայ րե նա սի րա կան իր ա րար քը բա ցատ րած է նաեւ
ա նով, որ իր զի նո ւո րագ րու մը թոյլ կու տայ, որ ըն տա նի քը Փեն թա կո նին կող -
մէ վճա րո ւած բժշ կա կան խնամ քի ա պա հո վագ րու թիւն ու նե նայ: Public health
care is a bad idea; it will kill patriotism:
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կոչում ստացած է
Ընկերային

գիտութեանց
լատին Ամերիկեան
կաճառի (ՖԼԱՔՍՕ)

Արժանթինի
մասնաճիւղէն,

ապա իր
տոքթորականը
ըրած է Միամիի
համալսարանին

մէջ (Ֆլորիտա,
Միացեալ

Նահանգներ),
այնուհետեւ

նուիրուելու համար
ակադեմական

ասպարէզին:
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Ե ղա նակն այ սօր

Լաւ կը յի շէր այն օ րը, ե րբ բա րե կա մը մա հա ցաւ: Ա ռա ւօ տե ան քսան հինգ
աս տի ճան կ՚ը նէր, բայց կէ սօ րին ջեր մաս տի ճա նը յան կարծ զե րոյէն վար քսա -
նի ի ջաւ: Բա րե կա մը բա ռա ցի սա ռե ցաւ փո ղո ցը: 

Central do Brasil

Ըն թեր ցող, ե թէ պա տա հի, որ այս գրու թիւ նը ձեռքդ ան ցնի, ու շադ րու թիւնդ
գրա ւէ այն քան որ ու զես զայն կար դալ, գիտ ցած ե ղիր, որ կա խար դա կան պահ
մըն է ապ րածդ: Այս բա ռե րը ո ւժ ու նին, տա ռե րը կը հմայեն: Ա նոնց նայե լով
պէտք է հա ւա տաս, որ զա նոնք ա ռա ջին գրո ղը աս տո ւա ծային ձեռքն էր: Գի -
տեմ, կը քմ ծի ծա ղիս, չես հա ւա տար, նման ա նոնց, ո րոնք ին ծի չհա ւա տա ցին
ե րբ ը սի թէ կ՚ու զեմ գրող ըլ  լալ, այլ բան չը նել, գրել մի այն: Չհա ւա տա ցին, որ
այս գի րե րը ամ բողջ ժո ղո վուր դի մը կե անք կու տան, ապ րե լու յոյ սի կը վե -
րածո ւին: Չհա ւա տա ցին ու չու զե ցին տպել գրած ներս: Ու րեմն մեկ նե ցայ: Թէ
ը սեմ ո ւր՝ պի տի չհասկ նաս, տե ղը պի տի չի մա նաս, թե րեւս քար տէ սին վրայ
ի սկ չկայ: Ես ի նքս ալ այս տե ղին մա սին չէ ի ի մա նար, ե թէ այդ ֆիլ մը տե սած
չըլ  լայի: Այդ ֆիլ մին հե տե ւո ղու թե ամբ էր, որ հա սայ հոս, ա րե ւոտ ու լուռ այս
վայ րը, ո ւր հա սած օ րս ի սկ, ծա ռի մը շու քին տակ նս տայ եւ գրել սկ սայ: Չեմ
յի շեր ե ՞րբ եւ ո ՞վ ա ռա ջին ան գամ մօ տե ցաւ ին ծի, եր կար նայե ցաւ գրա ծիս, յե -
տոյ, չեմ գի տեր ին չո՛ւ, ի րեն եր կա րե ցի թուղ թը, որ ակ նա ծան քով ա ռաւ եւ եր -
կու ձեռ քե րով բռ նած ու շա դրութիւն ընելով, որ հո վը զայն չծա լէ, չտա նի: Այդ
ե ղաւ: Հի մա, ա մէն օր կու գան քովս, մէկ-մէկ, մի եւ նոյն ակ նա ծան քով կը
վերցնեն գրո ւած է ջը, կը տա նին: Ի րենց պատ մած նե րը կը գրեմ, ի րենց ցա -
ւերը եւ ուրա խու թիւն նե րը, եւ ի րենք կը հա ւա տան այս գի րե րու զօ րու թե ան:
Գրո ւած է ջը կը տա նին թա լիս մա նի նման: Կ՚ապ րիմ ա նոնց սր տա բուխ
նուէրնե րով, կը գրեմ, ու րախ եմ:  

“No hay nada más miserable que la clase media” - Guillermo Saccomanno

Աղ քատ նե րը, գի տենք, տգեղ կ՚ ըլ  լան, կը հո տին, աղ տոտ են եւ վատ:
Գ նաց քին մէջ ե նք, ա ռա ւօ տե ան, գոր ծի կ՚եր թանք քնա թա թախ, աշ խա տա -

վար ձի յա ւե լում չկայ, ա մառ նային ար ձա կուրդ նե րը կը մօ տե նան, տրա մադ -
րու թիւն նե րը ցած են: Ներս կը մտ նէ ծեր կոյ րը, չսափ րո ւած ե րե սով, մա զե րը
խառն, բեր նին մէջն է հար մո նի քան, եւ կը սկ սի փչել ան կապ ձայ ներ, ո րոնք
պար տա ւոր ե նք լսել: Վերջ, վեր ջա պէս, հար մո նի քան վեր ջին ճիչ մը կ՚ար ձա -
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կէ, բե րա նէն կը հե ռա նայ հե տը տա նե լով թու քի կա թիլ ներ: Ծա փա հա րու թիւն
կը խնդ րէ, յե տոյ կ՚ը սէ, թէ ի նքն ալ մեր բո լո րին նման ա ռա ւօ տե ան գոր ծի կ՚եր -
թար, յե տոյ Աս տո ւած պատ ժեց, տե սո ղու թիւ նը գնաց եւ ի նչ որ ա ւե լի վատ է՝
գոր ծազր կո ւե ցաւ, ո րուն հա մար ստի պո ւած է այս պէս վա կո նէ վա կոն պտտիլ,
նո ւա գել, մեր օ րը շէնց նել, ա նոր հա մար ալ բա րի ե ղէք մար դիկ քա նի մը ղու -
րուշ տալ: Եւ կը սկ սի քա լել, ձեռ քը գա ւաթ մը կայ, ո ւր քա նի մը մե տա ղէ դրամ
ձայն կը հա նեն, որ պէս զի մար դիկ գիտ նան, թէ ո ւր պի տի դնեն ի րենց շնոր հա -
կալ ո ղոր մու թիւ նը ի նք նուս վար պե տին: Զար մա նա լի օ րէն քա նի մը հո գի գա -
ւա թին մէ ջի մե տաղ նե րը կ՚ա ւելց նեն:

Յան կարծ, կը բա ցո ւի վա կո նին այն դու ռը, ո ւր կէ մտած էր ան, եւ ո րուն հա -
կառակ ո ւղ ղու թե ամբ հի մա իր ոտ քե րը քաշ կու տայ: Ե րեք լա կոտ ներ են
ներս մտ նող նե րը, ո րոնք ան ձայն կը մօ տե նան ա նոր, եր կու քը ան կէ ա ռաջ
կ՚անց նին, դիրք կը գրա ւեն, եր րոր դը ե տե ւէն կը մօ տե նայ, գա ւա թը բռ նած
թեւին ար մու կին կտ րուկ հա րո ւած մը կու տայ, հա րո ւա ծի ազ դե ցու թե ան
տակ գա ւա թը եւ ձեռ քը կը բարձ րա նան, մէ ջի քա նի մը ղու րուշ նե րը օ դը կ՚ել  -
լեն, հոն է որ հան դէս կու գան առ ջե ւը դիրք գրա ւած նե րը, ո րոնք չեն ձգեր որ
դա հե կան նե րը գե տին հաս նին եւ ար դէն կը սու րան դէ պի միւս դու ռը, ե րե քը
մի ա սին, ո րով հե տեւ հա րո ւա ծը տո ւողն ալ մար դուն վրայէն ցատ կած է, եւ
մենք կը լսենք լա կոտ նե րուն յաղ թա նա կի քր քի ջը, մար դուն յու սա հատ հայ -
հո յանք նե րը, յե տոյ նո րէն հար մո նի քան, այս ան գամ ա ւե լի ան տա նե լի...

Բան մը չենք ը ներ, պա տու հա նէն դուրս կը նայինք, գի տենք, որ այդ մար -
դուն հետ մենք ալ նոյն այս քա քին մէջն ե նք, գի տենք, որ զինք կ՚ա տենք, որով -
հե տեւ իր նման նե րը մեր՝ մի ջին դա սա կար գիս, քու նը փախց նող ու րո ւա կան ներն
են, սար սափ պատ ճա ռող խր տո ւի լակ ներն են, ո րոնց նայիլ չենք ու զեր, եւ մեր
աչ քե րը  դուրսն են, եր կա թու ղի ին ո ւղ ղու թե ամբ պո ղո տային վրայ ի նք նա -
շար ժերը կը սու րան, մենք մե րը ծա խած ե նք, կամ տու նը կը ձգենք Կի րա կի
օ րե րը պտոյտի մը եր թա լու հա մար, ո րով հե տեւ կր նայ գողցո ւիլ, ո րով հե տեւ
վա ռե լա նիւ թը սուղ է, կամ ա մօթ կը պատ ճա ռէ, ո րով հե տեւ տա րի նե րէ ի վեր
չենք կր նար փո խել այն, եւ ան ալ մե զի նման խուր տայի վե րա ծո ւե լու դա տա -
պար տո ւած է:   

Le charme discret de la bourgeoisie

Մեթ րոյին մէջ ա ռա ւօ տե ան բե րան կը հո տի, ե րե կոյե ան՝ քր տինք, ը սած
էր:

Նս տած տե ղէն կը նայէր կա յա րան առ կա յա րան թխ մո ւող մար դոց: Զզուե -
լի չէ՞: Ի րա րու փա կած, ի րա րու հո տը առ նե լու ստի պո ւած, մտ քե րուն մէջ իրա -
րու հայ հոյե լով, բայց միշտ ժպ տուն՝ « Կը նե րէք», «Խնդ րեմ», «Ո չինչ»...
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Նա խընտ րեց վե րա դառ նալ կար դա ցած գիր քին: 
Ա մե րի կե ան հա մալ սա րա նի մը մէջ սպանդ կազ մա կեր պած ու սա նող մը

հա մա ցան ցին վրայ ե րեւ ցած է «Humanity is overrated» շա պի կով:
Գիր քը բա ցաւ եւ փոր ձեց կեդ րո նա նալ ըն թեր ցու մին վրայ. «Յի սուս ը սաւ՝

սի րե ցէ՛ք զմի մե անս»...

VIP բազ մամ շա կու թային է թի կա

Երբ Չի նաս տան ո րո շեց տի րա նալ Մի ջազ գային Դրա մա կան Ֆոն տի ե րե -
սուն տո կո սին, մի ջազ գային օ դա կա յան նե րուն մէջ ո րո շո ւե ցաւ յար գել ժո ղո -
վուրդ նե րուն ա ւան դու թիւն ներն ու մշա կու թային իւ րա յատ կու թիւն նե րը:
Հե տե ւա բար, թոյ լատ րո ւե ցաւ VIP սրահ նե րուն մէջ մարմ նի ո րե ւէ խո ռո չէ ար -
ձա կո ւած կազ եւ ա նոր ըն կե րա ցող ձայ նային յայ տա րա րու թիւ նը: Սկիզ բը
դժո ւար ե ղաւ հա մա կեր պիլ, բայց շու տով ե րե ւան ե լաւ, որ քա նա կով ա ւե լի
է ին ա նոնք, ո րոնք հարց չու նէ ին ի րենց ան հա տա կա նու թիւ նը կամ ճա շի մը
բա ւա րա րու թիւ նը այդ ձե ւով ար տա յայ տե լու քան ա նոնք, ո րոնք տա կա ւին
կը զզո ւէ ին նման դա րա ւոր մի ջո ցա ռում նե րէ: Խն դի րը, սա կայն, բար դա ցաւ,
ե րբ ազ գային ա ւան դու թիւն նե րու պաշտ պան կազ մա կեր պու թիւն նե րը մարդ -
կային ի րա ւուն քի հարց ը րին սե միչ կայի կե ղեւ ներն ու ձմե րու կի կու տե րը, ի
մի ջի այ լոց, ո ւղ ղա կի օ րէն գե տին թք նե լու ա րար քին ը նդ գր կու մը նոր կար գա -
ւոր ման ծի րէն ներս: Հար ցը ա ւե լի բար դա ցաւ, ե րբ մի ջազ գային ի րա ւուն քի
մաս նա գէտ նե րը գտան, որ կար գա ւոր ման ծի րին ը նդ լայ նու մը կր նայ թոյ լատ -
րել մին չեւ ի սկ գե տին թք նե լու ա րա րո ղու թիւ նը: VIP սրահ նե րը մաք րող նե րը
սպառ նա ցին ը նդ հա նուր գոր ծա դու լի դի մել: Հար ցը լու ծո ւե ցաւ, ե րբ Չի նաս -
տա նի կա ռա վա րու թիւ նը Թի Ան Ան Մէ նի վե թե րան նե րէն ա մե նէն ա ւե լի փոր -
ձա ռու նե րը ու ղար կեց, որ պէս զի մար զեն բո ղո քի ցոյ ցեր ճն շող յա տուկ
ջո կատ ներ: Ա ՄՆ-ի կա ռա վա րու թիւնն ալ իր ներդ րու մը բե րաւ ու ղար կե լով
Homeland Security-ի պաշ տօ նե ա ներ, ո րոնք չի նա ցի վե թե րան նե րուն սոր վե -
ցու ցին VIP սրահ նե րուն մէջ ըլ  լալ այն քան ան ծա նօթ, որ քան որ են ա մե րի -
կա ցի Մար շըլ նե րը, ո րոնք օ դա նա ւե րուն մէջ ա հա բե կիչ որ սա լով կը զբա ղին:

Starbucks եւ սուրճ վա ճա ռո ղը

Starbucks-ը իր ա ռա ջին մաս նա ճիւ ղը բա ցաւ հա րա ւային քա ղա քի կեդ րո -
նա մա սին մէջ: Ա մէն ա ռա ւօտ, Starbucks-էն դուրս կ՚ել լեն C.E.O. պաշ տօ նե ա -
ներ, մի ջին դա սա կար գի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ի րենց սուր ճի գա ւաթ նե րով:
Starbucks-ի կող քին է Եր րորդ կամ Չոր րորդ Աշ խար հի ի նչ-որ ե րկ րի մը հիւպա -
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տո սա րա նը, ո րուն առ ջեւ ա մէն ա ռա ւօտ կա նուխ գաղ թա կան նե րու եր կար
պոչ մը կայ: Ի րենց թուղ թե րու օ րի նա կա նաց ման հա մար այդ շար քին մէջ կարգ
սպա սող նե րը չեն կր նար Starbucks-էն սուրճ գնել: Կը գնեն փո ղո ցը սուրճ վա -
ճա ռո ղէն: Տա րի նե րու ըն թաց քին այս վեր ջի նին գոր ծը բար գա ւա ճե ցաւ: Գաղ -
թա կան նե րու թի ւը մաս նա ւո րա բար ա ւել ցած չէր: Տն տե սա կան ճգ նա ժա մին
հետ Starbucks-էն սուրճ գնող նե րուն քա նա կը նո ւա զած էր:

Ա ճե ցէ՛ք եւ բազ մա ցէ՛ք

Յու լիս 15, 2010-ի վաղ ա ռա ւօ տե ան ա ռա ջին ժա մե րուն, ե րբ Ար ժան թի նի
Խորհր դա րա նին մէջ քո ւէ ար կու թե ամբ ան ցաւ մի ա սե ռա կան ա մուս նու թեան
եւ զա ւակ որ դեգ րե լու ի րա ւուն քի օ րէն քը, Նու պար յու զո ւած գր կեց իր զոյ գը,
ո րուն հետ ամ բողջ գի շե րը ար թուն մնա ցած էր հա մայն քի միւս ան դամ նե -
րուն հետ օ րէն քի ան ցման զօ րակ ցու թե ան ցոյ ցին մաս նակ ցե լով: Եր կար
համ բոյ րով մը շնոր հա ւո րե լէ յե տոյ յաղ թա նա կը, աչ քէն հո սող եր ջան կու թեան
ար ցունք նե րը սր բեց եւ ը սաւ.

-  Վեր ջա պէ՜ս... Այս օ րը տես նե լու հա մար ո ռեր նիս պատ ռե ցինք...
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Ե ղիշէ Չարենցի իտալական
օրերուն շուրջ հիւսուած 
առասպելներ

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

Կե ան քի վեր ջին տա րի նե րուն, գրա -
կա նա գէտ Ալ մաստ Զա քա րե ա նը
(1923-2013) հրա տա րա կած էր ծո վա -
ծա ւալ (1900 էջ) Ե ղի շէ Չա րենց. կե ան -
քը, գոր ծը, ժա մա նա կը աշ խա տու թե ան
ե րեք հա տոր (1997, 2003, 2008)։ Ը ստ
մա հագ րու թե ան մը, «Ա. Զա քա րե անն
աշ խա տեց այս կո թո ղային մե նագ րու -
թե ան յա ջորդ հա տոր նե րի վրայ, բա -
ռիս բուն ի մաս տով, մին չեւ իր կե ան քի
վեր ջը: Ա ւաղ, տա ղան դա ւոր եւ կր քոտ
գր չով գրո ւած այդ մե նագ րու թիւ նը նա
չհասց րեց իր ա ւար տին»1։ 

 Ան շուշտ, 1960-ա կան թո ւա կան նե -
րուն Չա րեն ցի եր կե րու վեց հա տորեա -
կը ծա նօ թագ րե լու եւ այ նու հե տեւ
բա զում յօ դո ւած նե րու եւ հրա պա րա -
կում նե րու վաս տա կով յայտ նի գրա -
կա նա գէ տը, որ « մե զա նում լա ւա գոյն

չա րեն ցա գէտն էր, Չա րեն ցի ճշ մա րիտ
նո ւի րե ա լը»2, նման մե նագ րու թիւն ար -
տադ րե լու ա մէն ի րա ւունք ու նէր։
Առա ջին գիր քին մա սին, հա տոր նե րուն
խմ բա գի րը՝ ա կա դե մի կոս Սեր գէյ Սա -
րի նե ա նը (1924-2017), գրած էր. « Պէտք
է դի տել մի այն, թէ գրա կա նա գէ տի տի -
րա պե տող գրիչն ի նչ պի սի հմ տու -
թեամբ է շա րադ րում փաս տե րը եւ
ի մպ րո վի զա ցի ա նե րի ա զատ տո ղան -
ցում նե րով հիւ սում պատ մու թե ան
աւան դա վէ պը, ո րի յու շիկ նե րից ծնունդ
են առ նում Չա րեն ցի բա ռը, տո ղը, բա -
նաս տեղ ծու թիւ նը՝ հայոց ճա կա տագ -
րի տա ռա պան քի ու մա քառ ման
տի ե զե րա կան ար ձա գանգ նե րը»3։ Սա -
կայն, Սա րի նե ա նի կող մէ ոչ-հաշտ
աչ քով դի տո ւած այն « կաս կա ծա միտ -
ներ»էն ըլ  լա լով, ո րոնք « տո ղեր

ՎԱՐԴԱՆ
ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

Հայագէտ,
թարգմանիչ,
խմբագիր եւ
ուսուցիչ։ Ծնած է
Մոնթէվիտէօ
(Ուրուկուայ),
1964-ին։ 
Աւարտած է
Պուէնոս Այրէսի
Խրիմեան
կրթական
հիմնարկութիւնը եւ
Պուէնոս Այրէսի
պետական
համալսարանը։
2000-էն կ’ապրի
Նիւ Ճըրզի։ 2006-ին
պաշտպանած է
տոքթորական
աւարտաճառը
Հայաստանի
Գիտութիւններու
ակադեմիայի
պատմութեան
ինստիտուտին
մէջ՝
արժանթինահայ
համայնքի
պատմութեան
մասին։ 1980-ին
սկսած է
աշխատակցիլ հայ

1 «Ալ մաստ Զա քա րե ան», «Գ րա կան թերթ», 28 Յու լիս 2013 (ՀՀ ԳԱԱ Հա յա գի տու թե ան եւ հա սա րա -
կա կան գի տու թիւն նե րի բա ժան մուն քի եւ Մա նուկ Ա բե ղե ա նի ա նո ւան Գրա կա նու թե ան ի նս տի տու -
տի մա հա խօ սա կան) (www.grakantert.am)։ 
2 Ա նդ։  
3 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց. կե ան քը, գոր ծը, ժա մա նա կը, գիրք 2, Ե րե ւան, 2003, էջ 5 (ը նդգ ծու մը մերն
է)։ Սա րի նե ան ա ռա ջին հա տո րը խմ բագ րած էր գրա կա նա գէտ Ֆե լիքս Մե լոյե ա նի (1940-2017) հետ։
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կ՚ընդգ ծեն ու հար ցա կան ներ կը դնեն
գր քի լու սանցք նե րում»4 ե րբ փաստ
ու ի րա կա նու թիւն ի րա րու չեն հա մա -
պա տաս խա ներ, տա րի ներ ա ռաջ
ցոյց տո ւած է ինք, որ «իմպ րո վի զա ցի -
ա նե րի ա զատ տո ղան ցում ներ»ը Ա.
Զա քա րե ա նի այս գոր ծին գի տա կա -
նու թիւ նը լի ո վին խախ տող ե րե ւոյթ -
նե րէն մէ կը կը հան դի սա նային5։
Վե րոյի շե ալ մա հագ րու թե ան յա ւուր
պատ շա ճի թո ւա ցող այն հաս տա տու -
մը, թէ «ե ղածն էլ հիմք է ծա ռա յում

մեզ ա սե լու, որ Ա. Զա քա րե ա նը գրել
է հայ մեծ բա նաս տեղ ծի, թե րեւս, լա -
ւա գոյն կեն սագ րու թիւ նը»6, լրիւ ան -
տե սած է շուրջ եր կու հա զար է ջե րու
եր կայն քին տի րող չա փա զան ցո ւած
կր քո տու թիւ նը, ժա մա նա կավ րէպ
զգա ցա  կա  նու թիւ նը7, ազ գային-քա -
ղա քա կան քա րոզ նե րը8, ի նչ պէս եւ
գի տու թե ան հետ ա ղերս չու նե ցող
ան հար կի շե ղում նե րը9, հիմ նա զուրկ
վար կած նե րը10, են թա կա յա կան մեկ -
նա բա նու թիւն նե րը11, ան տե ղի գո -

եւ օտար
մամուլին։

Հեղինակ է հայերէն
հինգ եւ սպաներէն

մէկ հատորի՝ հայոց
պատմութեան,

գրականութեան,
սփիւռքագիտու-

թեան մասին։
Թարգմանած
է տասնեօթը
հատորներ։

4 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 2, էջ 5։
5 Վար դան Մատ թէ ո սե ան, « Սա րոյե ան եւ Չա րենց (նո րահ նար ա ռաս պե լի մը ա ռի թով», « Բա գին»,
Մարտ 2005, էջ 38-39. Նոյն, « Կոս տան Զա րե ան՝ խորհր դային գոր ծա կա՞լ (գ րա կան « պատ մա շի նա րա -
րու թե ան» նմոյշ մը)», «Յա ռաջ – Միտք եւ Ա րո ւեստ», Յու լիս 2005, էջ 2-4. Նոյն, « Չա րեն ցի Ա թէնք կե -
ցու թե ան հար ցին շուրջ», «Գ րա կա նա գի տա կան հան դէս», Բ., 2005, էջ 227-233։ Հմմտ. նոյն,
Գրա կան-բա նա սի րա կան ու սում նա սի րու թիւն ներ, Ան թի լի աս, 2009, էջ 128-149։
6 «Ալ մաստ Զա քա րե ան»։
7 «Այս տո ղե րը [ Չա րեն ցի « Պոե զո զուռ նա»-յէն. Վ.Մ.] քա ղե լիս յօ շո տող սրտ նե ղու թիւն ի ջաւ հո գուս.
յի շե ցի (...) Ն. Զա րե ա նի «սա լո նի» ան դամ նե րից մի քա նի սի բար բա ջանք նե րը Բա կուն ցի այն տո ղի
առի թով, ո րով խնդ րում էր «շան պէս կա պել Հա յաս տա նի սահ մա նի վեր ջին ծա ռից», մի այն թէ «չար -
տաք սել Հա յաս տա նից» (...)» (Ալ մաստ Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց. կե ան քը, գոր ծը, ժա մա նա կը, գիրք
1, Ե րե ւան, 1997, էջ 922)։
8 «Ինչ վե րա բեր ւում է մեր ժո ղովր դի զա ւակ նե րին, ա պա նոյն պատ մու թիւ նը, գու ցէ թէ, ի րօք, սո վո -
րեց նի «զ գու շու թիւն բա նեց նել» ու սե փա կան ժո ղովր դին ու հո ղին ծա ռայե լուց բա ցի չծա ռայել ի բա -
րօ րու թիւն ու րա ցող այլ ժո ղո վուրդ նե րի... «Գ լու խը ցա ւից ա զա տե լու» հա մար հաս կա նայ, որ այդ
ժո ղո վուրդ նե րը կա րող են ու նե նալ եւ տխ րահռ չակ որ դի ներ, ո րոնց կա րող են ան գամ պղ ծօ րէն քա -
րու քանդ ա նել հա յու թե ան հա րիւ րա մե այ գե րեզ ման նե րը եւ հին ու նոր ոս կոր նե րի վրայ գե րեզ ման -
ներ գցել...» (նոյն, էջ 320)։
9 « Տա րի ներ ա ռաջ մի յօ դո ւա ծում Գ. Ա բո վը հաս տա տում էր, թէ Պ. Սե ւա կը հո տա ռու թիւն չու նի։
Իրօք, Սե ւա կը հո տի զգա ցո ղու թիւն չու նէր եւ զար մա նում էր, թէ Ա բո վը ի նչ պէս է զգա ցել» (նոյն, էջ
526)։
10 Չա րեն ցի Օ գոս տոս 1920-ի նա մա կին հաս ցէ ա տէր ան ծա նօթ բժիշ կը Զա քա րե ա նի կող մէ նոյ նա ց -
ւած է ՀՀ վար չա պետ, բժիշկ Հա մօ Օ հան ջա նե ա նի հետ՝ ա ռանց բո վան դա կու թիւ նը վեր լու ծե լու (Զա -
քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 1, էջ 689-690)։ Գր չի մէկ հա րո ւա ծով կա տա րո ւած այս նոյ նա ցու մը լի ո վին
ան հիմն է՝ Օ հան ջա նե ան-Չա րենց կա պի չգո յու թե ան պայ ման նե րուն մէջ, քա նի որ ան բա ցատ րե լի կը
մնան, օ րի նակ, նա մա կին « Սի րե լի բժիշկ»-ով սկ սի լը կամ «ինչ պէս դուք գի տէք՝ վեր ջին ժա մա նակ ներս
հի ւանդ եմ եւ բնաւ դուրս չեմ գա լիս տու նից» տո ղը (Ե ղի շէ Չա րենց, « Սի րե լի բժիշկ», « Բա գին», Օ գոս -
տոս 1980, էջ 16)։  
11 « Կի նո բե մադ րի չի լե զո ւով շա րադ րո ւած այս տո ղե րը (...) նշա նա կում են նաեւ, որ այդ օ րը Ի սա հակ-
ե անն ու Չա րեն ցը սե փա կան հայ րե նի քի ան կա խու թե ան ե րա զան քով լռե լե այն գլուխ են խո նար հել
Ջու զե պէ Գա րի բալ դի ի ար ձա նի առ ջեւ, խո նար հո ւել են ու եր դո ւել « հա զար կե ան քով» մեռ նել « ա նոյշ
Հա յաս տա նի» հո ղին ու հո ղում... ապ րել այդ հո ղի հա մար...» (Ալ մաստ Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց. կե ան-
քը, գոր ծը, ժա մա նա կը, գիրք 3, Ե րե ւան, 2008, էջ 41)։



ԹԻՒ 2 2018

ԲԱԳԻՆ50

վեստ նե րը կամ հա շո ւե յար դար նե րը12,
դա ւադ րա կան տե սու թիւն նե րը, եւայլն։
Գի տու թե ան դէմ ան հա շիւ մե ղան չում -
նե րը փաս տա կան ա մէն հիմ քէ կը զըր -
կեն այն ամ պա գոռ գոռ պն դու մը, թէ
«նրա չա րեն ցա կա նը կը լի նի յա ւերժ
ու ղե կի ցը մեր մեծ ազ գային բա նաս -
տեղ ծի կե ան քի պա տու մով հե -
տաքրք րո ւող իւ րա քան չիւր հայ
մար դու հա մար»13։ 

Եր րորդ հա տո րին սկիզ բը Սա րին -
ե ան գրած էր. «Եւ պէտք է դի տել մի -
այն, թէ ի նչ պի սի հմ տու թե ամբ է
գրա կա նա գէ տը ներ հիւ սում ժա մա -
նա կագ րու թե ան է ջե րը, բա ցա յայ -
տում, մեկ նա բա նում ի րե րի բնոյ թը, ու
հա մոզ ւում ես, որ նա, մի այն նա կա -
րող էր կա տա րել այդ գոր ծը, քան զի
ար տօ նո ւած էր ա նանձ նա կան նո ւի -
րու մով, նաեւ հա րուստ կեն սա փոր -
ձով, նաեւ մտա ւոր զար գաց մամբ եւ
ան հա տա պէս գի տակ ցո ւած աշ խար -
հայե աց քով»14։ Սա կայն, ներ հիւ սու մը,
բա ցա յայ տումն ու մեկ նա բա նու թիւ նը
նման ե զա կի ու թե ան հա մո զու մի տեղ
չեն ձգեր, ի նչ պէս Չա րեն ցի ի տա լական
ու ղե ւո րու թե ան նո ւի րո ւած աւելի քան

140 է ջե րուն15 քն նու թիւ նը կը փաս տէ։
Զա քա րե ա նի կող մէ հրա տա րա կ -

ւած Նոյեմ բեր 17, 1924 թո ւա կիր
ֆրան սե րէն փաս տա թուղ թը (որ
նաեւ տրո ւած է ռու սե րէ նով) lettre de
courier (« սուր հան դա կի գիր») մըն էր,
հա մա պա տաս խան՝ ճամ բոր դա կան
լի ա զօ րագ րի մը։ Ան կը հաս տա տէր,
որ Չա րենց Թուր քի ա ու Ի տա լի ա
կ՚եր թար իբ րեւ « դի ւա նա գի տա կան
սուր հան դակ» (courier diplomatique)՝
« դի ւա նա գի տա կան թղ թա տա րու թեան
եր կու ծրար ներ» տա նե լով Պոլ սոյ
խորհր դային ը նդ հա նուր հիւ պա տո սա -
րա նին եւ Հռո մի խորհր դային լի ա զօր
ներ կա յա ցուց չու թե ան16։ Պո լի սէն մեկ -
նե լու նա խօ րե ա կին՝ Յու նո ւար 8, 1925-
ին, Չա րենց կը հա ղոր դէր Ա լեք սանդր
Մի աս նի կե ա նին, թէ «Ա մե րի կա գնա լու
վի զա ստա նա լու հա մար» ա ւե լի քան
ա միս մը սպա սե լէ ե տք, ո րո շած էր
«խաչ քա շել Ա մե րի կա գնա լու գա ղա -
փա րի վրայ եւ շր ջել Եւ րո պա յում, տես -
նել Եւ րո պան»։ Հե տե ւա բար, կ՚ա ւելց նէր,
«այս տե ղից վա ղը ես մեկ նում եմ Ա թէնք,
ա պա կը գնամ Հռոմ, կը շր ջեմ ի տա լա -
կան զա նա զան քա ղաք նե րում, յե տոյ

12 «Ն. Յով հան նի սե ա նի մա սին հե տաքրք րո ւել եմ վար ժա րա նի [ Մել գո նե ան կրթ. հաս տա տու թե ան.
Վ.Մ.] սա նե րից. խու սա փել են պա տաս խա նե լուց... Ին չո՞ւ» (Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ 35)։ 1969-
ին, Նշան Յով հան նէ սե ա նի մա սին եր կու էջ նոց դրա կան տպա ւո րու թիւն ներ շա րադ րե լէ ե տք, Ա նդ -
րա նիկ Փո լա տե ան կ՚եզ րա կաց նէր. «Այս պէս ճանչ ցանք Պր. Յով հան նէ սե ա նը Մել գո նե ա նի մէջ եւ
սի րե ցինք զայն, ու նոյն ջեր մու թե ամբ կա պո ւած ե նք ի րեն ան ցնող քսան տա րի նե րուն» (Ա նդ րա նիկ
Լ. Փո լա տե ան, « Վաս տա կա ւոր կր թա կան մշա կը», Յու շա րար-Մի ու թիւն, 15 Յու նիս 1969, էջ 22. հմմտ.
ան դ, Հերկ եւ բերք, Նիւ Ճըր զի, 2002, էջ 284)։   
13 «Ալ մաստ Զա քա րե ան»։   
14 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ 6։ 
15 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 2, էջ 383-425. Նոյն, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ 11-110։
16 Տե՛ս Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 2, էջ 283, ո ւր խորհր դային Ար տա քին գոր ծոց նա խա րա րու թե ան
փաս տա թուղ թը « վի զա» հա մա րո ւած է։ Ի նչ պէս յայտ նի է, այ ցա գի րը հիւ րըն կա լող եր կիր նե րու կող -
մէ տրո ւող ու կն քո ւող ար տօ նու թիւնն է ։
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Փա րիզ-Լոն դոն-Բեռ լին-Վի են նա-
Մոսկո ւա. ա հա իմ ծրա գի րը»17։

Յու նո ւար 9-ին մեկ նե լով, Չա րենց
շատ կարճ կե ցու թիւն մը պի տի ու նե -
նար Ա թէնք, որ յի շո ւած չէ ի սկ Դե րե -
նիկ Դե միր ճե ա նին ո ւղ ղո ւած Մայիս
7-ի նա մա կին մէջ. «Ես շատ հա ւա նե -
ցի Վե նե տի կը, Պո լի սը եւ Փա րի զը.
Հռո մը եւ Բեռ լի նը ա ռան ձին տպա ւո -
րու թիւն չա րին վրաս»18։ Վի գէն Ի սա -
հա կե ա նի վկա յու թե ամբ, 1935-ին
Չա րենց ը սած է. «Ախր, ես Եւ րո պան
տե սայ, ի նչ պէս ա սում են, «քա ռասըմ -
բակ վազ քով» – Պո լիս, Հռոմ, Վե նե -
տիկ, Փա րիզ, Բեռ լին»19։ Ա սա տուր
Ա սատ րե ա նի նշու մը, թէ Ա թէն քի մա սին
« մի այն մի յի շա տա կու թե ան ե նք հան դի -
պել»20, հա ւա նա բար կ՚ակ նար կէր Յու -
լիս 1925-ի վեր ջե րուն կա տարո ւած
« Մար տա կոչ»-ի հար ցազ րոյ ցին, ո ւր
Չա րենց իր եր թու ղի ին մա սին յայտ նած
էր. « Ճա նա պար հոր դու թե ան ժա մա նակ
ես ա ռիթ ու նե ցայ ան ցնե լու Պո լիս,
Աթէնք, Նէ ա պոլ, Հռոմ, Վե նե տիկ, Փա -

րիզ, Բեռլին եւ այլ տե ղեր»21։

ՆԱ ՓՈ ԼԻ ԵՒ ՀՌՈՄ

Յի շե ալ նա խա դա սու թիւ նը հիմ -
նա կան հանգ րո ւան նե րը ճիշդ ներ -
կա յա ցու ցած է ր։ Պո լիս-Ա թէնք եւ
Հռոմ-Վե նե տիկ-Փա րիզ-Պեր լին հատ -
ւած նե րուն հիմ նա ւոր յա ջոր դա -
կանու թիւ նը տրա մա բա նա կան կը
դարձ նէ, որ Չա րենց Ի տա լի ա մտած
ըլ  լար Հռո մի  դու ռը հան դի սա ցող
Նա փո լի ի (Նէ ա պոլ) նա ւա հան գիս -
տէն։ Ը ստ Վ. Ի սա հա կե ա նի, « Չա րեն -
ցը պատ մեց, որ [ Վե նե տիկ] ե կել է
Նէ ա պո լից՝ Ստամ բու լից ժա մա նած
մի նա ւով (...)»22։ Ար դա րեւ, բա նաս -
տեղ ծը ո ՛չ մի այն դի ւա նա գի տա կան
թղ թա տա րու թիւ նը պէտք է յանձ նէր
Հռո մի մէջ, այ լեւ Ար շակ Չօ պա նե ա նի
մի ջամ տու թե ամբ ստա նա լիք ֆրան -
սա կան մուտ քի ար տօ նագ րին սպա -
սէր23. ա միս ներ ա ռաջ, ֆրան սա հայ
գրա գէ տը նոյն պէս Հա յաս տա նէն մեկ -
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17 «Ե. Չա րեն ցի նա մա կը Ալ. Մի աս նի կե ա նին», «Գ րա կան թերթ», 22 Սեպ տեմ բեր 1954, էջ 3։ Հմմտ. -
Եղի շէ Չա րենց, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, վե ցե րորդ հա տոր, Ե րե ւան, 1967, էջ 412։ Ի նչ պէս յայտ նի է, ի վեր -
ջոյ Չա րենց Լոն տոն ու Վի են նա այ ցե լած չէ։
18 Չա րենց, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, 6, էջ 419։
19 Վի գէն Ի սա հա կե ան, Հայրս, Ե րե ւան, 2000, էջ 490։ 1936-ին, Ա ւե տիք Ի սա հա կե ա նի հետ խօ սակ -
ցու թե ան ըն թաց քին, Չա րենց յի շած է Ակ րո պո լի սի գե ղեց կու թիւ նը (ա նդ, էջ 552)։
20 Աս. Ա սատ րե ան, «Ե. Չա րեն ցի ար տա սահ մա նե ան ու ղե ւո րու թիւ նը», «Գ րա կան թերթ», 18 Օ գոս -
տոս 1957, էջ 2։
21 Մ. Ս., «Զ րոյց ը նկ. Ե. Չա րեն ցի հետ», « Մար տա կոչ», 1 Օ գոս տոս 1925, էջ 1։ Հմմտ. Չա րենց, Եր կե րի
ժո ղո վա ծու, 6, էջ 302։ Ա ռանց փաստ բե րե լու, Զա քա րե ան պն դած է, որ Չա րենց այս տեղ « դի տա ւոր -
ե ալ է Նէ ա պո լը յի շա տա կել Ա թէն քից յե տոյ... շփո թեց նե լու հա մար նոյն [ խորհր դային գաղտ նի. Վ.Մ.]
ծա ռա յու թիւն նե րին» (Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ 21)։
22 Ի սա հա կե ան, Հայրս, էջ 214։ Սա կայն, Ա ւե տիք Ի սա հա կե ան վկա յած էր. «Ինձ մօտ ե կաւ նա Հռո -
մից։ (...) Մնաց մի ամ բողջ ա միս Վե նե տի կում» (Ա ւե տիք Ի սա հա կե ան, « Չա րեն ցի հետ Վե նե տի կում»,
«Գ րա կան թերթ», 28 Սեպ տեմ բեր 1957, էջ 2. հմմտ. Յի շո ղու թիւն ներ Ե ղի շէ Չա րեն ցի մա սին, Ե րե -
ւան, 1961, էջ 19)։ Փաստ չկայ, որ Չա րենց մէ կու կէս ա միս Վե նե տիկ մնա ցած ըլ  լայ (Ի սա հա կե ան,
Հայրս, էջ 271)։
23 Ա հա րոն Խա չա տու րե ան, «24 օր Ե ղի շէ Չա րեն ցի հետ Հռո մի մէջ (1925ին)», «Ս փիւռք», 11 Օ գոս -
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նած Կոս տան Զա րե ա նին ար տօ նա -
գիր ա պա հո ված է ր24։

Չա րենց Դե միր ճե ա նին պի տի գրէր
Նա փո լի ի ու շր ջա կայ քի տե սար ժան
վայ րե րուն մա սին. «Ս քան չե լի էր Նա -
պո լին, Կապ րի կղ զին, Վե զու վը եւ
Պոմ պէ ին։ Ա նն ման գե ղեց կու թիւն ներ
են դրանք, հե քի ա թային բա ներ!»25։
Գափ րի այ ցե լու թե ան յու շը, ի մաս նա -
ւո րի, պի տի յայտ նո ւէր 1926-1929-ի
«Հա տո ւած ներ չգ րո ւած պոէ մից» գոր -
ծին « Լի րի քա կան շե ղում»-ին մէջ.

Յի շում ե մ՝ օ րը լու սա ւոր էր, 
Եր կին քը ջինջ ու ա նյա տակ,
Ծո վի պչ րան քը ու օ րօ րը, 
Գար նան թով չան քը խո րը, խո րը, 
Ինչ պէս եր կին քը կա պու տակ...
Ծո վում ճախ րում էր մի ջինջ ապ -

րիլ,
Թն դա ցող գար նան ան հուն հա ւատ, 
Եւ, նս տած մի պարզ, փոք րիկ նա -

ւակ՝
Մենք գնում է ինք դէ պի Կապ րի՛...26

Ան շուշտ, այ ցե լու թիւ նը Ապ րի լին
ե ղած չէ, քա նի որ Ապ րիլ 4-ին «Ա պա -
գայ» շա բա թա թեր թը կը հա ղոր դէր,
թէ « բա նաս տեղծ Ե ղի շէ Չա րենց
Բա րիզ հա սած է»27։ Հնա րա ւոր է, որ
Յու նո ւա րի վեր ջե րուն ձմե ռը մեղ -
մա ցած ըլ  լար՝ գար նա նային ե ղա նա -
կի նմա նե լով, ի նչ պէս պա տա հած էր
Վե նե տի կի մէջ28։ Ապ րի լի յի շա տա -
կու մը Վլա տի միր Լե նի նի Ապ րիլ
1908-ին կղզին կա տա րած այ ցե լու -
թե ան ար ձա գանգ մը կա րե լի է նկա -
տել, ի սկ գա րու նը՝ լա ւա տե սու թե ան
ու զար թօն քի խորհր դա նիշ, Լե նի նի
փա ռա բա նու թե ան սա տա րե լու հա -
մար։ 

Յու նո ւար 22-ին ար դէն Հռոմ գըտ -
նը ւող Չա րեն ցը կը գրէր Թա գու հի
Զա րե ա նին, թէ «ան տա նե լի դժո ւար
դրու թե ան մէջ» է ր՝ ա ռան ձին ըլ  լա լու
ու լե զու չի մա նա լու պատ ճա ռով։ Հե -
տե ւա բար, կը խնդ րէր, որ ծա նօթ ներ
ու նե նա լու պա րա գային, «ինձ գրէք
մի եր կու սի հաս ցէն, ես կը հան դի -
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տոս 1966, էջ 7։ Յու շագ րու թիւ նը տպո ւած է ա ռան ձին գր քոյ կով. Ե ղի շէ Չա րեն ցի հետ Հռո մի
մէջ(1925), Պէյ րութ, 1966։ Վե րատ պու մը տե՛ս Չա րեն ցի հետ (յու շեր), կազ մեց եւ խմ բագ րեց Դա ւիթ
Գաս պա րե ան, Ե րե ւան, 1997, էջ 156-171։ 
24 Տե՛ս Զա րե ա նի Սեպ տեմ բեր 2, 1924-ի Չօ պա նե ա նին գրած նա մա կը Վե նե տի կէն (Վար դան Մատ -
թէ ո սե ան, « Կոս տան Զա րե ա նի նա մակ նե րը Ար շակ Չօ պա նե ա նին (1922-1931)», « Հայ կա զե ան հա յա -
գի տա կան հան դէս», Լ. հա տոր, 2010, էջ 440-441)։ Ը ստ ե րե ւոյ թին, Զա րե ա նի «(...) կա րող է պա տա հել,
որ նախ Վի են նա յայտ նո ւենք (...)» տո ղէն Զա քա րե ա նը եզ րա կա ցու ցած է, թէ Նոյեմ բեր 1924-ին ան
Վի են նա էր, եւ թէ «ա սել է ար տա սահ ման է մեկ նել այն ճա նա պար հով, ո րով (Բեռ լի նի վրայով) թոյլ
չէր տրո ւել Չա րեն ցին» (Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ 119)։ Ի րա կա նու թե ան մէջ, Նոյեմ բեր 1924-
ին Զա րե ան ար դէն Փա րիզ էր (Վար դան Մատ թէ ո սե ան, Կոս տան Զա րե ա նի շուրջ, Ան թի լի աս, 1998,
էջ 185), ո ւր հա սած էր Պա թում-Պո լիս-Վե նե տիկ ճա նա պար հով՝ Չա րեն ցի նման։ 
25 Չա րենց, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, 6, էջ 420։
26 Ե ղի շէ Չա րենց, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, չոր րորդ հա տոր, Ե րե ւան, 1968, էջ 65 (ը նդգ ծում նե րը մերն են)։
27 « Ժա մա նում», «Ա պա գայ», 4 Ապ րիլ 1925։
28 « Հա կա ռակ ձմ րան սո վո րե ալ խս տու թե ան՝ ցուրտ բայց հի ա նա լի օ րե րու եր կար շարք մ՚ու նինք այս
տա րի, գա րուն մ՚է, բայց ա ռանց գար նա նային ծա ղիկ նե րու, գա րուն մը՝ ա ռանց բնու թե ան եր գիչ նե -
րու» (Հ. Ղ. Տայե ան, «Հն դիկ ա մե նա մեծ բա նաս տե ղը Ս. Ղա զա րու մէջ», « Բազ մա վէպ», Փետ րո ւար
1925, էջ 58. ը նդ գծու մը մերն է)։
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պեմ նրանց՝ գու ցէ բա րի լի նեն մի քիչ
ա ջակ ցել քա ղա քը եւ շր ջա կայ քը
տես նե լու գոր ծում։ Ես փոր ձե ցի այդ
մե նակ ա նել, բայց եւ րո պա կան ոչ մի
լե զու չի մա նա լով՝ բան դուրս չե կաւ»29։
Ի վեր ջոյ, Մխի թա րե ան ըն ծա յա րա նի
տե սուչ Հ. Տի մո թէ ոս վրդ. Տէր Կիւ լե ա -
նի միջ նոր դու թե ամբ, բա նաս տեղ ծը
ծա նօ թա ցած է Մու րատ-Ռա փայէ լե ան
վար ժա րա նէն եր կու շր ջա նա ւարտ նե -
րու, ո րոնք յա ջորդ շա բաթ նե րուն ա նոր
ըն կե րա ցած ե ն։ Մէ կը՝ նո րա ւարտ
ճար տա րա պետ Ար ման Սա րե ա նը,
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան
Իտա լի ոյ դես պա նա տան քար տու ղարն
էր, թէ եւ « Չա րենց բո լո րո վին կ՚ան գի -
տա նար Սա րե ա նի քար տու ղար ըլ  լա -
լը [ Մի քայէլ] Վա րան դե ա նին»30, ի սկ
միւ սը՝ Ա հա րոն Խա չա տու րե ա նը, տա -
կա ւին բժշ կու թե ան ու սա նող է ր։ 

Մինչ այդ, «Յու սա բեր»-ի խմ բա -
գիր Վա հան Նա ւա սար դե ա նը մաս -

նակ ցած էր Փա րիզ գու մա րո ւած Հ. Յ.
Դաշ նակ ցու թե ան Ժ. Ը նդ հա նուր Ժո -
ղո վին, որ տե ւած էր եր կու ա միս
(Նոյեմ բեր 17, 1924-Յու նո ւար 17,
1925)31։ Չա րեն ցին նո ւի րո ւած իր
յետ մա հու հա տո րին մէջ, ան պի տի
վկայէր, որ «1924-ի վեր ջե րին Փա րիզ
է ի։ Դար ձիս դէ պի Ե գիպ տոս՝ գոր ծով
մտայ Վե նե տիկ»32։ Կ՚են թադ րենք, որ
ան պէտք է հան դի պէր Ա ւե տիք Ի սա -
հա կե ա նին ու ՀՀ նախ կին դես պան
Մի քայէլ Վա րան դե ա նին, որ Փետ ըր -
ւա րի կի սուն ար դէն Հռո մէն մեկ նած
է ր33։ Ար դա րեւ, Ապ րիլ 26-ին, Վա րան -
դե ան « Հայ րե նիք»-ի խմ բա գիր Ռու բէն
Դար բի նե ա նին պի տի գրէր Վե նե տի -
կէն, թէ «ես էլ եր կու ա մի սից ի վեր
այս տեղ եմ», ա ւելց նե լով, որ «մի ան -
գա մայն «ա զա տագ րո ւած» եմ այ լեւս
պե տա կան եւ կու սակ ցա կան ա մէն
գոր ծից ու պաշ տօ նից»34։ 

Փետ րո ւար 12-ին, Ի սա հա կե ան կը
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29 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 2, էջ 384։ Զա քա րե ան պն դած է, որ Չա րենց սխալ մամբ Յու նո ւար (I՝
հռո մէ ա կան թի ւե րով) գրած էր, փո խա նակ Փետ րո ւա րի (II) (ա նդ, էջ 386)։ Փետ րո ւար 22-ին, ար դէն
լայ նօ րէն Հռոմ պտ տած բա նաս տեղ ծը օգ նու թե ան պի տի չդի մէր՝ քա ղա քը շր ջե լու հա մար։ Նա մա կին
հրա տա րա կի չը Կ. Զա րե ա նի կրտ սեր որ դին է ր՝ Ար մէն Զա րե ա նը (1914-1994), որ նշած էր ա նոր ան -
պա տաս խան մնա լը, քա նի որ Չա րեն ցը իր հաս ցէն գրած չէր։ Ը ստ Զա քա րե ա նի, նա մա կը տպո ւած
է Ա. Զա րե ա նի « մա հա խօ սա կա նի հետ հա մա րե ա մի ա ժա մա նակ», յ ղե լով «“ Հա յու թիւն”, 1994, Յու -
նիս, թիւ 7, հ. 34» (ա նդ, էջ 384-385)։ Սա կայն, ան չկայ « Հա յու թիւն»-ի 1993-1994-ի հա ւա քա ծոյին, ի նչ -
պէս եւ Դա ւիթ Գաս պա րե ա նի կազ մած չա րեն ցե ան ժո ղո վա ծու նե րուն մէջ (Ե ղի շէ Չա րենց, Նո րա յայտ
է ջեր, Ե րե ւան, 1996. Նոյն, Գիրք մնա ցոր դաց, Ե րե ւան, 2009)։ 
30 Խա չա տու րե ան, 24 օր Ե ղի շէ Չա րեն ցի հետ, էջ 7։ Խա չա տու րե ա նի « հայ հան րա պե տու թե ան Լե -
կա սի ոն դի ւա նի քար տու ղա րի պաշ տօ նը» ձե ւա կեր պու մը Զա քա րե ա նի կող մէ վե րա ծո ւած է « սո վե -
տա կան ներ կա յա ցուց չու թե ան “Լե կա սի ոն” դի ւա նի քար տու ղար»ի, ի սկ Վա րան դե ա նը՝« Վար դա նե ան»ի
(Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 2, էջ 401. ը նդ գծու մը մերն է)։
31 Hratch Dasnabedian, History of the Armenian Revolutionary Federation Dashnaktsutiun 1890/1924,
translated by Bryan Fleming and Vahe Habeshian, Milan, 1990, p. 159.
32 Վա հան Նա ւա սար դե ան, Չա րենց (յու շեր եւ խորհր դա ծու թիւն ներ), Գա հի րէ, 1957, էջ 7։
33 Խա չա տու րե ան, 24 օր Ե ղի շէ Չա րեն ցի հետ, էջ 8։
34 « Մի քայէլ Վա րան դե ա նի նա մակ նե րը», « Հայ րե նիք» ամ սա գիր, Յու նիս, 1963, էջ 10։ Նոյն օ րը, Վա -
րան դե ան ներ կայ կ՚ըլ  լար Մխի թար Սե բաս տա ցի ի մա հո ւան 176-ա մե ա կի յու շա տօ նին (Հ. Ղ. Տայե -
ան, « Մե ծին Մխի թա րայ տա րե դար ձը Ս. Ղա զա րու մէջ», « Բազ մա վէպ», Մայիս 1925, էջ 157)։
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հա ղոր դէր Դար բի նե ա նին, թէ նա -
խորդ օ րը Նա ւա սար դե ա նը Ե գիպ -
տոս մեկ նած է ր35։ Ճա նա պար հին,
գրած է վեր ջինս, «ան ցայ Հռոմ, ո ւր
մնա ցի մի քա նի օ ր։ Դի պո ւա ծա բար
այդ օ րե րին Հռոմ ե կաւ նաեւ Չա րեն -
ցը»36։ Ապ րիլ 30-ին, ան Դար բի նե ա նին
կը գրէր, թէ «Հ ռո մում պա տա հա կան
հան դի պում ու նե ցայ Ե ղի շէ Չա րեն ցի
հետ։ Ճիշ դը՝ գի տէր որ թան գա րան
պի տի լի նեմ, ե կաւ ինձ տես նե լու»37։
Սա կայն, ը ստ Խա չա տու րե ա նի, Չա -
րենց ա նոր ներ կա յու թե նէն տե ղե ակ
չէր։ Հան դի պու մը տե ղի ու նե ցած է
Փետ րո ւար 15-ի ն՝ Ազ գային Թան գա -
րա նին (Museo Nazionale Romano)
մէջ, Ա. Սա րե ա նի դա սա ւո րու մով, որ
նոյն օ րը Խա չա տու րե ա նին կը յայտ -
նէր, թէ «ե րեք օր ա ռաջ Փա րի զէն գա -
լով՝ դէ պի Ե գիպ տոս իր ճամ բուն վրայ
Հռոմ հան դի պե ցաւ Նա ւա սար դե ա -
նը. ա նոր յայտ նե ցի Չա րեն ցի հոս
գտնուի լը»38։ 

Հան դի պու մէն խո րա պէս դժ գոհ,
յա ջորդ օ րն ի սկ բա նաս տեղ ծը կը
գրէր « Հան գու ցե ալ պա րո նը կամ

պա րոն հան գու ցե ա լը» այ լա բա նա -
կան ակ նար կը, ո րուն հրա տա րա կու -
թիւ նը կը յայ տա րա րո ւէր Ե րե ւա նի
մէջ ա միս մը ե տք39, բայց լոյս կը տես -
նէր Ապ րի լի սկիզ բը40։ Ի նչ պէս յայտ -
նի է, գրու թիւ նը Դաշ նակ ցու թիւ նը
իբ րեւ հան գու ցե ալ կը նկա րագ րէր՝
Նա ւա սար դե ա նի կեր պա րին տակ։
Միշտ «ըն դյա տա կին հե տա մուտ»41 Ա.
Զա քա րե ա նը հեր թա կան դա ւադ րա -
կան տե սու թիւ նը հիւ սած է՝ մեկ նե լով
Նա ւա սար դե ա նի այն հաս տա տու մէն,
որ Չա րեն ցը «ըն դար ձա կօ րէն տա լիս
է մի այն մէկ մա սը այն զրոյ ցի, որ զա -
նա զան հար ցե րի շուրջ – գե րա զան -
ցա բար՝ քա ղա քա կան – նա ու նե ցաւ
ի նձ հետ»42։ Այս պէս, Ի սա հա կե անն ու
Նա ւա սար դե ա նը՝ Ը նդ հա նուր Ժո ղո -
վի ար դիւնք նե րէն իբ րեւ թէ դժ գոհ,
ձեռք բե րած են « Չա րեն ցի ստանձ -
նած ե րկ սայ րի պա տաս խա նը հա մա -
գու մա րին»43, որ ար տա յայ տո ւած է
վե րոյի շե ալ քն նա դա տա կան գրու -
թեամբ։ Բո լո րո վին թէ ա կան է, ան -
շուշտ, որ Չա րեն ցի կող մէ չյի շո ւած
մա սե րը « դար ձել են Յ. Քա ջազ նու նու
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35 Ա ւե տիք Ի սա հա կե ա նի նա մակ նե րը, Գա հի րէ, 1959, էջ 14, էջ 62։ Նա ւա սար դե ա նի Վե նե տի կէն մեկ -
նու մը Փետ րո ւար 11-ին բա ւա րար էր փաս տե լու, որ Ը նդ հա նուր Ժո ղո վը Փետ րո ւար 10-ին վեր ջա -
ցած չէր (Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 2, էջ 368)։ 
36 Նա ւա սար դե ան, Չա րենց, էջ 7։
37 « Վա հան Նա ւա սար դե ա նի նա մակ նե րը», « Հայ րե նիք» ամ սա գիր, Մայիս 1963, էջ 8։
38 Խա չա տու րե ան, «Ե ղի շէ Չա րեն ցի հետ»։
39 « Խորհր դային Հա յաս տան», 21 Մարտ 1925, էջ 1, ո ւր տպո ւած յայ տա րա րու թիւ նը կ՚ը սէր. « Վա ղ -
ւայ հա մա րում կար դա ցէք Ե ղի շէ Չա րեն ցի «Հան գու ցե ալ պա րո նը կամ պա րոն հան գու ցե ա լը» պատ -
մըւած քը»։
40 Ե ղի շէ Չա րենց, « Հան գու ցե ալ պա րո նը կամ պա րոն հան գու ցե ա լը (ար տա սահ մա նե ան պատ մը-
ւածք)», « Խորհր դային Հա յաս տան», 5 եւ 7 Ապ րիլ 1925։  Հմմտ. նոյն, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, 6, էջ 135-
154։
41 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 2, էջ 403։
42 Նա ւա սար դե ան, Չա րենց, էջ 14։
43 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ 20։ « Հա մա գու մար» բա ռը կ՚ակ նար կէ Ը նդ հա նուր Ժո ղո վին։
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« Դաշ նակ ցու թիւնն այ լեւս ա նե լիք չու -
նի» (1924) հար ցադր ման շուրջ», եւ
իրա կա նու թե ան լրիւ հա կա ռակ է, որ
«հաս տա տա պէս կա րե լի է ա սել, որ
Քա ջազ նու նու կար ծի քին է ե ղել եւ Վ.
Նա ւա սար դե ա նը»44, քա նի որ Զա քա -
րե ան ան տե ղե ակ է, թէ վեր ջինս ար -
դէն «Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թե ան ա նե լի քը»
հա տո րը (1924) գրած էր Քա ջազ նու -
նի ի դէմ, ի սկ 1925-ին պի տի գրէր
«Դաշ նակ ցու թե ան քա ղա քա կան ու -
ղին (10-րդ Ը նդ հա նուր Ժո ղո վի ա ռի -
թով)» հա տո րը։ Միւս կող մէ, Ար ման
Սա րե ա նը՝ հան դի պու մին մի ակ ակա -
նա տե սը, վկա յած է, որ « խօ սակ -
ցու թիւ նը եր կու քին մի ջեւ ե ղաւ
կր քոտ, թու նա ւոր եւ թշ նա մա կան»45,
ի սկ Ա հա րոն Խա չա տու րե ա նը, որ
նա խօ րօք վե րա կեր տած էր խօ սակ -
ցու թե ան մի եւ նոյն մթ նո լոր տը՝ ը ստ
Սա րե ա նի պատ մա ծին, մէջ բե րած է
Չա րեն ցի ար տա յայ տու թիւն նե րը Նա -
ւա սար դե ա նի մա սին՝ «ան պի տան»,
«շուն»46։

Բա նաս տեղ ծին յա ջորդ հանգ ըր -
ւա նը Վե նե տի կը պի տի ըլ  լար, ո ւր
պի տի ծա նօ թա նար Ի սա հա կե ա նին։
Սա կայն, նախ պէտք է ան դրա դառ -
նալ ա նոր Գափ րի այ ցե լու թե նէն

բխած Ա. Զա քա րե ա նի ե րե ւա կա յու -
թե ան հեր թա կան թռիչ քին։ Ան պըն -
դած է, որ այդ այ ցը « մէ կից մէկ
վե րա բե րում է Ի սա հա կե ա նի ու Չա -
րեն ցի նա խա վե նե տի կե ան հան դիպ -
մա նը Հռո մում» եւ, ա ւե լի՛ն, որ
« կա րող ե նք հա մա րե ա ան խա թար
վե րա կանգ նել պայ մա նա ւո րո ւա ծու -
թե ան շղ թան. նախ Ա թէն քից Վե նե -
տիկ, ա պա՝ Վե նե տի կից Հռոմ, կր կին՝
Վե նե տիկ, յե տոյ էլ մի ա տեղ հան դի -
պում Նէ ա պո լում․․․ այն տե ղից էլ ու ղե -
ւո րու թիւն Կապ րի...»47, ա ռանց դոյզն
փաս տա կան հիմք բե րե լու։

« Մենք գնում է ինք դէ պի Կապ րի՛»
տո ղը Զա քա րե ա նի կող մէ վե րա ծ-
ւած է կար ծե ցե ալ հիմ քի, որ « Կապ րի
մեկ նե լու վճի ռը կա յա ցել էր Չա րեն ցի
վե նե տի կե ան այ ցե լու թե ա նը նա խոր -
դած օ րե րին. եւ ի տա լա ցի թի ա վա րի
նա ւա կով գնա ցող նե րը ե ղել են Չա -
րենցն ու Ի սա հա կե ա նը, եր րորդ անձ -
նա ւո րու թե ան հետ մի ա սին, ո րը ե ւ՝
դար ձե ալ վս տա հօ րէն ա սած, ե ղել է
Վ. Նա ւա սար դե ա նը»48։ Այս քան ի նք -
նավս տա հու թե ան ամ բողջ ու մի ա՛կ
հիմ քը Խա չա տու րե ա նի այն վկա յու -
թիւնն է, որ Նա ւա սար դե ան , Չա րեն -
ցին հան դի պե լէ « մէկ-եր կու օր յե տոյ
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44 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 2, էջ 401, 410։
45 Ար ման Սա րե ան, «Իմ յու շե րը Ե ղի շէ Չա րեն ցի մա սին (իբ րեւ լրա ցու ցիչ բժ. Ա. Խա չա տու րե ա նի յու -
շե րուն)», «Ս փիւռք», 29 Սեպ տեմ բեր 1966, էջ 2։
46 Խա չա տու րե ան, «24 օր Ե ղի շէ Չա րեն ցի հետ», էջ 7-8։ Զա քա րե ան փոր ձած է լա րո ւա ծու թիւ նը ար -
ւես տա կա նօ րէն մեղ մաց նել Սա րե ա նի այն հաս տա տու մով, թէ ե րբ Նա ւա սար դե ան մօր ո ւղ ղո ւած
նա մա կը Չա րեն ցին յանձ նած է, « տե սա րա նը սր տա շարժ եւ յու զիչ էր» (Սա րե ան, «Իմ յու շե րը Ե ղի շէ
Չա րեն ցի մա սին», էջ 2)։
47 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ 19-20։
48 Ա նդ, էջ 19 (ը նդգ ծու մը բնագ րային է)։ Ան շուշտ, Զա քա րե ան ո ՛չ մի այն « բա ցա յայ տած» է այ լա պէս
հիմ քէ զուրկ ե ռա կող մա նի այդ այ ցե լու թե ան գո յու թիւ նը, այ լեւ մաս նա կից նե րուն խօ սակ ցու թե ան
նիւ թե րը. «Ու րեմն եւ դէ պի Կապ րի ու յե տոյ ա մէն կար գի խօսք ու զրոյ ցի շր ջա նա կում՝ ա ռա ւե լա պէս



ԹԻՒ 2 2018

ԲԱԳԻՆ56

Նա փո լի էն շո գե նաւ պի տի առ նէր
մեկ նե լու հա մար Ե գիպ տոս, իր պաշ -
տօ նին...»49։ Սա կայն, Չա րենց առ նը -
ւազն շա բաթ մը ա ւե լի մնա ցած է
Հռոմ. իր ա նունն ու թո ւա կա նը ար -
ձա նագ րած է Չարլզ Չափ լի նի մա սին
գնած ռու սե րէն մէկ հա տո րին՝ Փե -
տըրո ւար 24-ի ն50, որ ան պայ ման կե -
ցու թե ան վեր ջին օ րը չէր։ Իր զի նո ւոր
ըն կեր նե րուն ակ նար կե լով « Մենք
ճամ բայ ըն կանք ա ռա ւօ տե ան ծէ գին»
գրող Չա րեն ցը (« Դան թէ ա կան ա -
ռաս պել») ար դե օք չէ՞ր կր նար ի րեն
հետ Գափ րի կղ զի գա ցող զբօ սաշըր -
ջիկ նե րու ակ նար կել « Լի րի քա կան շե -
ղում»-ին մէջ։

ՎԵ ՆԵ ՏԻԿ

Չա րեն ցի ու Ի սա հա կե ա նի հան դի -
պու մը թո ւագ րող վեր ջի նիս նա մակ նե -
րուն լոյս ըն ծա յու մը 1957-1958-ին
փո փո խու թե ան են թար կած է սկզբնա -
կան կար ծի քը, ըստ «Է լե գի ա, գրո ւած
Վե նե տի կում» վի պեր գի «1925, Յու ն -
ւար. Վե նե տիկ» թո ւա կա նին, որ Չա -
րեն ցը նախ Վե նե տիկ ու ա պա Հռոմ

այ ցե լած է ր51։ Այլ ա պա ցոյց նե րու չգո -
յու թիւ նը պարզ կը դարձ նէր, որ Յու ն -
ւար 1925 թո ւա կա նը կեղծ է ր։ 1957-ին,
Չա րեն ցի մտե րիմ Գուր գէն Մա հա րին
ար դէն ակ նար կած էր «Է լե գի ա»-ի Վե -
նե տիկ գրո ւած չըլ  լա լուն.

«Երբ վե րա դար ձար դու ար տա -
սահ մա նից, քո ա մե նա սի րե լի խօ սակ -
ցու թե ան նիւ թը Ի սա հա կե անն է ր։

Մեծ ո գե ւո րու թե ամբ դու պատ -
մում է իր ձեր հան դի պում նե րի մա սին,
հի աց մուն քով յի շում է իր նրա ա սոյթ -
նե րը, պատ մում է իր հա տո ւած ներ
«Ուս տա Կա րոյից» եւ պն դում է իր
որ՝

— Պայ ծառ մարդ է Ա ւոն, սր տա -
ռո՛ւչ, ի մաս տո՛ւն։ 

Եւ յան կարծ գրե ցիր քո «Է լե գի -
ան»։ 

Ես մին չեւ հի մա էլ չգի տեմ, թէ ին -
չո՞ւ գրե ցիր այն...»52։

1964-ին, «Է լե գի ա»-ի ա կա դե մա կան
հրա տա րա կու թե ան ծա նօ թագ րու թեան
մէջ, Ա. Զա քա րե ան կը նշէր, թէ ան
գրո ւած էր Մարտ 1925-էն ետք, « հա -
ւա նա բար ար տա սահ մա նե ան ու ղե -

շօ շա փո ւել են հա մա գու մա րը եւ կա յա ցո ւած ազ գա դաւ ո րո շում նե րը՝ բո լոր նշան նե րով ե ռա կող մա -
նի հա մե րաշ խու թե ան մթ նո լոր տում (...)» (ա նդ, էջ 20)։ Բնա կա նա բար՝ Ը նդ հա նուր Ժո ղո վի ո րո շում -
նե րուն «ազ գա դաւ» ո րա կու մին  հիմ նա ւո րում տրո ւած չէ։ Ո րո շում նե րուն ամ փոփ նկա րագ րու թե ան
հա մար, տե՛ս Dasnabedian, History of the Armenian Revolutionary Federation, p. 159-163։
49 Խա չա տու րե ան, «24 օր Ե ղի շէ Չա րեն ցի հետ», էջ 8։
50 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 2, էջ 383։
51 Նա ւա սար դե ան, Չա րենց, էջ 9. Ա սատ րե ան, «Ե. Չա րեն ցի ար տա սահ մա նե ան ու ղե ւո րու թիւ նը», էջ
3։ Զա քա րե ան խե ղա թիւ րած է « Հան գու ցե ալ պա րո նը կամ պա րոն հան գու ցե ա լը»-ին ակ նար կող Նա -
ւա սար դե ա նի տո ղը՝ «Գ րու թե ա նը տակ հե տե ւե ալ թո ւա կա նը կար՝ 1925 Փետր. 16, Հռոմ» (Նա ւա -
սար դե ան, Չա րենց, էջ 9), զայն կցե լով «Է լե գի ա»-ին ու ան գոյ վրի պում մը հնա րե լով (Զա քա րե ան,
Ե ղի շէ Չա րենց, 2, էջ 409)։
52 Գուր գէն Մա հա րի, « Չա րեն ցե ան քան դակ ներ», «Գ րա կան թերթ», 28 Սեպ տեմ բեր 1957, էջ 3 (ը նդգը-
ծու մը մերն է)։ Վերջ նա կան բնագ րին հա մար (« Նո րից նրա հետ» խո րագ րով), տե՛ս նոյն, Եր կե րի լի ա -
կա տար ժո ղո վա ծու, հա տոր 9, Ե րե ւան, 2016, էջ 249։
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ւո րու թիւ նից վե րա դառ նա լուց յե տոյ
եւ Ե րե ւա նում»53։ Չա րեն ցի կա տա -
րած յայ տա րա րու թիւն նե րը «Մար -
տա կոչ»-ին այս տրա մա բա նա կան
տե սա կէ տը կը հիմ նա ւո րեն. «Այս պէս
կո չո ւած նախ կին վաս տա կա ւոր
գրող նե րից ես հան դի պե ցի մի այն բա -
նաս տեղծ Ա ւե տիք Ի սա հա կե ա նի
հետ, ո րի կա րօ տը «երկ րի» շատ մեծ
է։ (...) Նրա մէջ ար դէն ո րո շա կի նկա -
տե լի է գա ղա փա րա կան թե քում դէ պի
Խորհր դային Հա յաս տա նի (ի նչ պէս
գրա կան, նոյն պէս եւ քա ղա քա կան)
իդէ ալ նե րը։ Մենք մի ան գա մայն հա -
մոզո ւած ե նք, որ շատ մօտ ա պա գա -
յում նա կը վե րա հաս տա տի իր սերտ
կա պե րը Խորհր դային Հա յաս տա նի
հետ»54։ 1939-ին Ի սա հա կե ան հաս -
տա տած էր, «Է լե գի ա»-ին ակ նար կե -
լով, որ «այն մտ քե րը, որ վե րագ րել է
Չա րեն ցը ի նձ, ի նձ հա մար ան բա -
ցատ րե լի է։ Վե րած նո ւող Հա յաս տա -
նի մա սին Չա րեն ցի հա ղոր դած
տե ղե կու թիւն նե րը սր տանց ու րա -
խաց նում է ին եւ նա զգում էր ու տես -
նում իմ բերկ րան քը»։ Ի լրումն, ան
հա ւաս տած էր, ըստ Յով հան նէս Ղա -
նա լա նե ա նի, «որ այդ ա մէ նը ի րա կա -
նու թե ա նը չի հա մա պա տաս խա նում,
ին քը նման տրա մադ րու թիւն ներ չի
ար տա յայ տել ա մե նե ւին եւ վեր ջում էլ

ա ւե լաց րեց, որ Չա րեն ցը ի զուր է այդ
մտ քե րը ի րեն վե րագ րել»55։ Բա նաս -
տեղ ծին բո լոր խնդ րա յա րոյց քայ լե րը
ար դա րաց նող, Զա քա րե ա նը, սա կայն,
մա նո ւա ծա պատ են թադ րու թիւն ներ
հիւ սած է վի պեր գին շար ժա ռիթ նե րը
բա ցա յայ տե լու հա մար56, ո րոնք, Գրի -
գոր Ա ճէ մե ա նի պատ կե րա ւոր բնու -
թագ րու մով, «յի շեց նում են մութ
սե նե ա կում սեւ կա տո ւի ո րո նում նե -
րը»57։ Վի պեր գը լոյս տե սած է « Նորք»-ի
1926-ի ա ռա ջին թի ւին մէջ, որ այդ
տա րի Ե րե ւան տպո ւած ե րեք գիր քե -
րու գրա խօ սա կան ներ կը պա րու նա -
կէր, ա ռա ւել՝ «Հա յաս տա նի Կոչ նակ»-ի
2 Յու նո ւար 1926-ի բա ցա ռի կին անդ-
րա դարձ մը եւ Ա շոտ Յով հան նի սե ա նի
28 Յու նո ւար 1926 թո ւա կիր եր կա րա -
շունչ յօ դո ւած մը։ Հե տե ւա բար, ան կա -
րե լի չէ պատ կե րաց նել, որ արուեստա-
կան Յու նո ւար 1925-ը կը ծած կէր բուն՝
Յու նո ւար 1926 թուագրու մը։ 

Ապ րիլ 22, 1925-ին, Ի սա հա կե ան կը
գրէր Մար տի րոս Սա րե ա նին, թէ
«մարտ ամ սին այս տեղ էր Ե. Չա րեն ցը։
Ա մէն օր մի ա սին է ինք»58։ Մարտ 3-ին
Վե նե տիկ ժա մա նե լով, Չա րենց յա ջորդ
օ րը կը հան դի պէր Փա տո վայէն վե րա -
դար ձած Ի սա հա կե ա նին59։ Կա րե ւոր է
շեշ տել, որ վեր ջինս Մարտ 6-ին Նա ւա -
սար դե ա նին կը գրէր. « Մի ե րեք օր է

53 Ե ղի շէ Չա րենց, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, հա տոր 2, Ե րե ւան, 1962, էջ 391։
54 Մ. Ս. «Զ րոյց», էջ 1։ Հմմտ. Չա րենց, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, 6, էջ 420։
55 Յ. Ղա նա լա նե ան, Ա ւե տիք Ի սա հա կե ան (յու շագ րու թիւն), Ե րե ւան, 1975, էջ 16-17։
56 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ 289-300։ 
57 Մա հա րի, Եր կե րի լի ա կա տար ժո ղո վա ծու, էջ 551։
58 Ա ւե տիք Ի սա հա կե ան, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, հա տոր 6, Ե րե ւան, 1979, էջ 206։ Տե՛ս նաեւ Չա րեն ցի
Մայիս 7-ի նա մա կը Դե միր ճե ա նին (Չա րենց, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, 6, էջ 419)։
59 Ի սա հա կե ան, Հայրս, էջ 215, 269։ 1939-ին Աւ. Ի սա հա կե ան պատ մած էր, թէ Փա տո վա գա ցած էր,
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այս տեղ է Ե. Չա րեն ցը։ Ա ռա ջի60 օ րը
ե կել էր ի նձ տես նե լու։ Շատ յար գան քով
ար տա յայ տո ւեց (ա նըն թեռն լի) դէ պի
ինձ»61։ Վեր ջին նա խա դա սու թիւ նը ա -
ռա ջին ան գամ մէ կուն ծա նօ թա ցո ղի մը
կող մէ սպա սե լի տպա ւո րու թիւնն է։ Ան
կը ջրէ Զա քա րե ա նի ան հիմն են թադ -
րու թիւ նը, թէ եր կու բա նաս տեղծ նե րը
հան դի պած է ին Վե նե տի կէն ա ռաջ, եւ
թե րեւս Ի սա հա կե ան նոյ նիսկ Նա փո լի
գա ցած էր Չա րեն ցը դի մա ւո րե լու՝
Իտա լի ա մտ նե լու պա հուն62։ Բնա կա -
նա բար, Ի սա հա կե ան իր «մեղ սա կից»
Նա ւա սար դե ա նէն պի տի չթաքց նէր
նման հան դի պում ներ, ե թէ ի րօք գո յու -
թիւն ու նե ցած ըլ  լային։ 

Հիմ նո ւե լով այն փաս տին վրայ, որ
Ի սա հա կե անն ու Մխի թա րե ան յայտ -
նի բա նա սէր ու թարգ մա նիչ Հ. Ար սէն
Ղա զի կե ան բա րե կամ ներ է ին, Զա քա -
րե ան պն դած է, որ Չա րեն ցի մոս կով -
ե ան ե րկ հա տո րե ա կը (1922) ա նոնց

զրոյ ցի նիւթ ե ղած է, յատ կա պէս Ղա -
զի կե ա նի կող մէ գնա հա տո ւած «Ես
իմ ա նոյշ Հա յաս տա նի»ն63 եւ, են թադ -
րա բար, « Դան թէ ա կան ա ռաս պել»ը,
քա նի որ Ի սա հա կե ա նը եր կու քին
ակ նար կած է ե րե սուն տա րի ե տք64։
Ան շուշտ, Ի սա հա կե ա նի Սեպ տեմ բեր
1923-ի բա ցա սա կան կար ծի քը հա շ-
ւի առ նո ւած չէ. « Բոլ շե ւիկ նե րը գրե թէ
գրա կան մար դիկ չու նեն։ Մի Չա րենց
ու նեն, մի գա ճաճ, որ բոլ շե ւիզ մի թե -
ւով կը թռ չի եւ նրա հետ էլ պի տի յօդս
ցն դո ւի»65։ 

Միւս կող մէ, Զա քա րե ան են թադ -
րած է, որ ե թէ Ս. Ղա զար այ ցե լու -
թիւն նե րու օ րը Կի րա կի էր (փաստ
բե րե լով Յու նո ւար 29, 1925 սխալ թը -
ւագ րու թե ամբ հն դիկ նշա նա ւոր գրա -
գէտ Ռա պինտ րա նաթ Թա կո րի վանք
այ ցե լու թե ան մա սին թղ թակ ցու թիւն
մը Ա թէն քի « Նոր օր»-ին մէջ)66, եւ Չա -
րենց իր կե ցու թե ան ա ռա ջին Կի րա -

ո րով հե տեւ «այդ տեղ մի հայ բժիշկ պէտք է վի րա հա տէր որ դուս նշա գեղ ձե րը, ու զում է ի ներ կայ
գտնուել վի րա հատ մա նը։ Նոյն օ րը ե րե կոյե ան Վե նե տիկ վե րա դար ձայ» (Ղա նա լա նե ան, Ա ւե տիք Իսա -
հա կե ան, էջ 15)։ Վ. Ի սա հա կե ան այս վի րա հա տու մին եւ ա նոր հե տե ւած շր ջապ տոյ տը ի տա լա կան
քա նի մը քա ղաք ներ թո ւագ րած է 1924-ին (Ի սա հա կե ան, Հայրս, էջ 156-170)։  Վե նե տիկ-Հ ռոմ-Վե նե -
տիկ-Նա փո լի-Գափ րի-Վե նե տիկ եր թու ղին յօ րի նե լէ ե տք, Զա քա րե ան պն դած է, որ Չա րենց ու Ի սա -
հա կե ան պայ մա նա ւո րո ւած է ին ան ջատ ճա նա պարհ նե րով Վե նե տիկ ժա մա նել, ի սկ վեր ջի նիս
« Պա դո ւա մեկ նելն ու Չա րեն ցից յե տոյ վե րա դառ նա լը հնա րո վի է ր՝ թաք նո ւե լու եւ պաշտ պա նո ւե լու
հա մար գոր ծա կա լա կան աչ քից...» (Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ 20)։
60 Բնագ րին մէջ ա նըն թռ նե լի նկա տո ւած այս բա ռին վե րա կանգ նու մը մերն է։ 
61 Ա ւե տիք Ի սա հա կե ա նի նա մակ նե րը, էջ 14։
62 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ 21։
63 Ի սա հա կե ան, Հայրս, էջ 240։
64 Ի սա հա կե ան, « Չա րեն ցի հետ», էջ 2։ Հմմտ. Յի շո ղու թիւն ներ, էջ 19։
65 Ա ւե տիք Ի սա հա կե ա նի նա մակ նե րը, էջ 43։
66 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ 72։ Թո ւա կա նը սխալ է թէ՛ իբ րեւ տե ղե կու թիւն եւ թէ՛ իբ րեւ
ապա ցոյց կի րակ նօ րե այ այ ցե լու թե ան։ Ար դա րեւ, Թա կոր Վե նե տիկ ժա մա նած էր Ո ւր բաթ, Յու ն -
ւար 29-ին եւ վանք այ ցե լած՝ Կի րա կի, Յու նո ւար 31-ին (Տայե ան, «Հն դիկ ա մե նա մեծ բա նաս տեղ -
ծը», էջ 60)։
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կին այ ցե լած է կղ զին67 (այ սինքն՝
Մարտ 8-ին), «այդ ե թէ նե րի հան րա -
գու մա րով պէտք է որ նախ ճա նա -
չենք Ղա զի կե ա նի հե ղի նա կու թե ան
չա փը, (...) եւ որ նոյն քան կա րե ւոր է,
պէտք է հա մո զո ւած լի նենք, որ Ի սա -
հա կե ա նի հետ, թէ՛ մե նակ, Չա րեն ցը
Ս. Ղա զար է այ ցե լել բազ միցս»68։ Այս
«ե թէ նե րի հան րա գու մար»ը իբ րեւ թէ
կը հիմ նա ւո րէ նա խօ րօք գրո ւա ծը, թէ
« դան տէ ա պաշտ Չա րեն ցը շատ շու -
տով Վե նե տի կում ի տա լա կան վե -
րած նու թիւ նից պա տո ւով քն նու թիւն
պէտք է յանձ նէր Հայր Ար սէն Ղա զի -
կե ա նին»69, ո րուն հա մար « հա մո զ -
ւած կա րե լի է ա սել, որ քսա նից
առ նո ւազն տա սը օր ու ան գամ՝ Ի սա -
հա կե ա նի հետ կամ մե նակ, այ ցե լել է
Ս. Ղա զար»70։ Հա մո զու մը թե րեւս կը
մեկ նի Աւ. Ի սա հա կե ա նի  կե ան քի
վեր ջա լոյ սին գրա ծէն, թէ « թա փա ռում
է ինք հրա շա լի Վե նե տի կում (...), յե տոյ
գնում է ինք Մխի թա րե ան նե րի վան -
քը՝ Ս. Ղա զար»71, բայց Չա րեն ցի այ -
ցե լու թե ան մօտ 70 էջ նո ւի րած ա նոր
որ դին  Մու րատ-Ռա փայէ լե ան վար -
ժա րան եւ Ս. Ղա զար ըն դա մէ նը մէ -
կա կան այ ցե լու թիւն նկա րագ րած է,
ի նչ պէս եւ Ղա զի կե ա նի ա նու նը72,

առանց դոյզն ակ նար կու թե ան Չա րեն -
ցի՝ վան քի «գ րա դա րա նից օգ տո ւե լու
հա նա պա զօ րե այ հա ցից էլ ա նյաղ թա -
հա րե լի պա հանջ[ի]» կամ « Ղա զի կե ա -
նի, ան շուշտ, եւ Մխի թա րե ան նե րից
միւս նե րի հետ զրու ցե լու, բաղ ձանք -
ներ, խո հեր փո խա նա կե լու, ա մե նա -
տար բեր հար ցեր պար զա բա նե լու
ցան կու թե ա[ն]»73։ Ա ւե լի՛ն. Վ. Ի սա հա -
կե ան եզ րա փա կած է վանք այ ցե լու -
թե ան իր նկա րագ րու թիւ նը՝ յայտ նե լով,
թէ « Սուրբ Ղա զար այ ցե լու թիւ նը մի յի -
շար ժան օր ե ղաւ, ո րը Չա րեն ցը Ե րե -
ւա նում, 1935-1937 թթ., յա ճախ,
կա րօ տով յի շում էր»74։ Բնա կա նա բար,
բա նաս տեղ ծը յի շար ժան այ ցե լու թիւն
մը կա րօ տով վկա յա կո չե լու պատ ճառ
պի տի չու նե նար, ե թէ իս կա պէս «ք սա -
նից առ նո ւազն տա սը օր ու ան գամ»
վանք այ ցե լած ըլ  լար։ 

Գու շա կու թիւն նե րու իր յոր ձան քին
մէջ, Զա քա րե ան ա զատ-հա մար ձակ
են թադ րած է, որ « Դան թէ ի ստեղ ծա -
գոր ծու թե անն ու մեկ նու թիւն նե րին
խո րա մուխ լի նե լու տե ւա կան ըն -
թացք նե րով» բա նաս տեղ ծը «ու սում -
նա ռու թե ան ա նու րա նա լի դպ րոց է
ան ցել ան ձամբ Հայր Ար սէն Ղա զի կ-

67 Ի սա հա կե ան, Հայրս, էջ 239-240, որ մի այն յի շած է այ ցե լու թե ան Կի րա կի օր մը տե ղի ու նե ցած ըլ  -
լա լը։
68 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ 72-73։ 
69 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 2, էջ 402։
70 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ 87։ Յայտ նի է, որ Ղա զի կե ան «21.3. 25 Վե նե տիկ Ս. Ղա զար» թը-
ւագ րու մով գիրք մը մա կագ րած է Չա րեն ցին (ա նդ, էջ 102), ի նչ որ կր նայ են թադ րել տալ վեր ջի նէս
(երկ րո՞րդ) այ ցե լու թիւն մը։
71 Ի սա հա կե ան, « Չա րեն ցի հետ», էջ 2։ Հմմտ. Յի շո ղու թիւն ներ, էջ 19։
72 Ի սա հա կե ան, Հայրս, էջ 229 եւ 240։
73 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ 87։
74 Ի սա հա կե ան, Հայրս, էջ 242։
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եա նի շնոր հիւ ու օգ նու թե ամբ»75։ Չգո -
հա նա լով նման մտա մար զանք նե րով,
ան պն դած է, թէ « փաս տա կան նա -
խադ րե ալ նե րով Հայր Ար սէ նը ան մի -
ջա կան մաս նա կիցն է «Մա հո ւան
տե սիլ »ի մտայ ղաց մա նը. ա սել է՝ Ի սա -
հա կե ա նի հետ մի ա սին ան բա ժան է
Չա րեն ցի ո գե ւոր ներ քին կե ան քից,
ստեղ ծա գոր ծա կան լից քե րից ու
սլացք նե րից»76, ի նչ պէս եւ, Ա լի շա նի ու
Տան թէ ի ներ կա յու թե նէն մեկ նե լով, թէ
««Մա հո ւան տե սիլ »ը մի ա ժա մա նակ
ե րախ տա գի տու թե ան իւ րա տե սակ
տուրք է Վե նե տի կում ան ցկաց րած
օօրե րի, վայե լած հո գե հա րա զա տու -
թեան Աւ. Ի սա հա կե ա նից ու Հայր
Ղա զի կե ա նից եւ առ հա սա րակ վսե մա -
ցած ու ղերձ է Սուրբ Ղա զա րին ու դա -
սա կան Ի տա լի ային»77։ Մեր կող մէ,
նոյն քան ա զա տու թե ամբ կր նայինք
երե ւա կայել, որ ե թէ, դի ցուք, « Մա հ-
ւան տե սիլ»ի ու ղե ցոյ ցը «Դ րախտ
կորու սե ալ»ի հե ղի նակ Ճոն Միլ թո նը

ըլ  լար, վի պեր գը դա սա կան Ա նգ լի ոյ
«վ սե մա ցած ու ղերձ» պի տի դառ նար։

Մարտ 22-ին Ա լեք սանդր Մի աս նիկ -
ե ա նը օ դա նա ւային վթա րի զոհ կ՚եր -
թար Թիֆ լի սի մօ տե րը։ Յա ջորդ օ րը
«Ա սո շի էյ թէտ Փրէս»-ի Մոս կո ւայէն
հա ղոր դած լու րը Մարտ 24-ին լոյս կը
տես նէր մի ջազ գային մա մու լին մէջ78։
Հա ւա նա բար նոյն օ րն ի սկ, Չա րենց
Վե նե տի կէն հե ռագ րով կ՚ար ձա գան -
գէր79։ Զա քա րե ան գրած է, ը ստ ե րե -
ւոյ թին օգ տա գոր ծե լով Ղա զի կե ա նի
««30.3.1925» տա րե թո ւով Չօ պա նե ա -
նին հաս ցէ ագ րած այս տո ղե րը. «Վա -
ղը Չա րեն ցը կը մեկ նի դէ պի Բա րիզ
(...)»80, որ բա նաս տեղ ծը « Վե նե տի կից
ան ցել էր Հռոմ, Հռո մից՝ Մարտ 31-ին
Փա րիզ»81, ա ռանց բա ցատ րե լու, թէ
ին չո՞ւ ան նախ պէտք է ո ւղ ղո ւէր դէ -
պի հա րաւ՝ Հռոմ, ու ա պա հիւ սիս
մեկ նէր, մինչ այ լուր յայտ նած է, թէ
«գի տենք, որ Վե նե տի կում մնա ցել է

75 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ 87։
76 Ա նդ, էջ 98 (ը նդգ ծում նե րը բնագ րային են)։
77 Ա նդ, էջ 102 (ը նդգ ծում նե րը բնագ րային են)։
78 Տե՛ս, օ րի նակ, “Accident mortel en aéroplane”, L’Humanité, 24 mars 1925, p. 3։ Հմմտ. « Մե աս նի կ -
եան մե ռած», « Հայ րե նիք», 25 Մարտ 1925, էջ 3. « Մահ մը» (խմ բագ րա կան), «Հայ րե նիք», 26 Մարտ 1925,
էջ 2։ Մարտ 24-ին, Ա. Սաֆ րաս տե ան Լոն տո նէն Մի աս նի կե ա նի յի շա տա կին յօ դո ւած մը կը գրէր (Ար -
շակ Սաֆ րաս տե ան, « Մի աս նի կե ա նի ող բա լի մա հը», «Ա պա գայ», 4 Ապ րիլ 1925, էջ 2-3)։ Այս բո լո րը
բա ւա րար է հեր քե լու այն պն դու մը, որ «Ալ. Մի աս նի կե ա նի սպա նու թե ան բօ թը ար տաշ խարհ է հա -
ղոր դո ւել 1925-ի Մար տի 27-ին» (Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ 111)։
79 « Ցա ւակ ցա կան հե ռագ րեր», « Խորհր դային Հա յաս տան», 27 Մարտ 1925, էջ 4։ Տրա մա բա նա -
կան հիմ քէ զուրկ է այն յու զում նա խեղդ յայ տա րա րու թիւ նը, թէ «եւ բօթն առ նե լուն պէս հե տե ւել
էր... օ՛, մի ա տեղ ձե ւա կեր պո ւած հե ռա գի րը» (Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, 108)։ Դաշ նակ ցա կան
Ի սա հա կ եա նը հա զիւ թէ « Փառք ըն կած նե րին ու մեր [ հա մայ նա վար. Վ.Մ.] կու սակ ցու թե ա նը» խօս -
քով վեր ջա ցող հե ռագ րի մը շա րադ րու թե ան մաս նակ ցէր, բա ցի ե թէ են թադ րո ւի, ը ստ Զա քա րե ա -
նի մտ քեր կար դա լու « մե թոտ»ին, որ « մեր» գրո ւե լու ա տեն, Ի սա հա կե ա նը իր կու սակ ցու թիւ նը ի
մտի ու նէր...  
80 Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ 102։
81 Ա նդ, էջ 34։
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1925-ի մար տի 3-ից 28-ը»82։ Ար դա րեւ,
ը ստ մեր ստու գու մին, Ղա զի կե ա նի
վե րոյի շե ալ բա ցի կը եր կու դրոշ մակը -
նիք ներ ու նի։ Ա ռա ջի նը՝ «29 III 1925
Venezia Ferrovia», Վե նե տի կէն ա ռա -
քու մին կը վե րա բե րի, ի սկ ե րկ րոր դը՝
Փա րիզ ստա ցու մին. կի սով չափ
ջնջո ւած ֆրան սե րէն կնի քը յս տա կ -
օրէն ցոյց կու տայ «30 III 1925» թուա -
կա նը։ Ա սի կա ար դէն փաստ է, որ
նա մա կը Մարտ 30-ին գրո ւած չէր։
Մարտ 28 բուն թո ւա կա նով, յա ջորդ
օ րը թղ թա տա րին յանձ նո ւած բա ցի -
կին եզ րա փա կիչ նա խա դա սու թիւ նը
հե տե ւե ա լը կ՚ը սէր. « Վա ղը Չա րեն ցը
կը մեկ նի դէպ ի Բա րիզ, շատ շի րին
տղայ մըն է, լաւ խմոր կայ մէ ջը, պօլ -
շե ւիկ է բայց մերն է, մի այն ծռագ րու -
թե ան83 հար ցով հե ռի է մե նէ»84։

Ի դէպ, Ղա զի կե ա նի այս բա ցի կին
թո ւա կա նը կը հա կա սէ Մարտ 25-ին
Ի սա հա կե ա նի կող մէ Նա ւա սար դե ա -
նին գրո ւած հե տե ւե ալ տո ղին. «Ե ղի շէ

Չա րեն ցը այս տեղ էր, գնաց»85։ Մեկ -
նու մի Մարտ 29 թո ւա կա նը՝ ը ստ Ղա -
զի կե ա նի, ա ւե լի հա ւա նա կան կը
թո ւի, քան Ի սա հա կե ա նի Մարտ 25-ը,
որ գու ցէ ժա մա նա կին սխալ կար -
դացո ւած է «Յու սա բեր»-ի խմ բագ -
րու թե ան կող մէ86։

Մարտ 30-ին, Չա րենց Փա րիզ կը
ժա մա նէր։ Հինգ ա միս ե տք, Ա ւե տիս
Ա հա րո նե ա նի դէմ ո ւղ ղո ւած ա նոր սուր
քն նա դա տա կա նը կը սկ սէր հե տե ւե ալ
նա խա դա սու թե ամբ. «... Փա րիզ հաս նե -
լուս ե րկ րորդ օ րն ի նձ ա սա ցին, որ ե րե -
կոյե ան ժա մի 8-ին, ի նչ որ դահ լի ճում
ին քը՝ նայի րե ան մե ծահռ չակ գրող, ա ն -
ւա նի «յե ղա փո խա կան», ի նչ որ ան հայ -
րե նիք կա ռա վա րու թե ան ան հայ րե նիք
դե լե գա ցի այի նա խա գահ պ. Ա ւե տիս
Ահա րո նե ա նը կար դում է մի դա սա խօ -
սու թիւն «Հե թա նո սու թիւ նը հայ գրա -
կա նու թե ան մէջ» նիւ թի մա սին»87։
Չա րենց ներ կայ ե ղած էր, թէ կուզ մա -
սամբ, Մարտ 31-ի Ա հա րո նե ա նի « Հե -

82 Ա նդ, էջ 87։
83 «Ծ ռագ րու թիւն» բա ռը կ՚ակ նար կէ 1922-ի խորհր դա հայ ո ւղ ղագ րու թե ան։
84 Ե ղի շէ Չա րեն ցի Գրա կա նու թե ան եւ արո ւես տի թան գա րան, Ար շակ Չօ պա նե ա նի ֆոնտ, I բա ժին,
թ. 3831։  Զա քա րե ան սխալ ար խի ւային յ ղում տո ւած է (թ. 3836՝ ա ռանց բա ժի նի յի շա տա կու թե ան) եւ
զանց ը րած՝ « մի այն ծռագ րու թե ան հար ցով հե ռի է մե նէ» խօս քը (Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ
102)։
85 Ա ւե տիք Ի սա հա կե ա նի նա մակ նե րը, էջ 15 (ը նդգ ծու մը մերն է)։
86 Ապ րիլ եւ Յու նիս 1925-ին Ա թէն քի « Նոր օր» օ րա թեր թը եր կու շատ ան նպաստ թղ թակ ցու թիւն ներ
հրա տա րա կած էր Չա րեն ցի Հռոմ եւ Վե նե տիկ կե ցու թե ան մա սին՝ «Յ. Ս.» եւ «Թղ թա կից» ստո րագ -
րու թիւն նե րով (Զա քա րե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, 3, էջ 30-31 եւ 33)։ Զա քա րե ան հա կած է կար ծե լու, թէ
«սոյն թղ թա կի ցը կամ թղ թակ ցի յե տե ւում կանգ նած ան ձը» Նշան Յով հան նէ սե անն է ր՝ «1920-ի Ա մեր -
կո մի այն յայտ նի պաշ տօ նե ան», որ Չա րեն ցի մա սին ան նպաստ յու շեր գրած է հե տա գային (ա նդ, էջ
34-35)։ «Յ.» սկզբ նա տա ռի առ կա յու թե նէն բխած այս կար ծի քը շին ծու է։ Ն. Յով հան նէ սե ան այդ ժա -
մա նակ ո ՜չ Վե նե տիկ էր եւ ո ՛չ ալ կր նար մաս նա ւո րա պէս շա հագրգ ռո ւած ըլ  լալ Չա րեն ցը հա լա ծե լու
թղ թա կի ցի մը մի ջո ցով։ Ար դա րեւ, 1916-1928-ին ան Ա մեր կո մի (Մեր ձա ւոր Ա րե ւել քի Նպաս տա մա -
տոյ ցի) Հա յաս տա նի դպ րոց նե րուն կր թա կան տե սուչն էր (Ն շան Յով հան նէ սե ան, «Ինք նա կեն սագ րու -
թիւն», Ծի ա ծան, Յու նո ւար-Դեկ տեմ բեր 1947, էջ 77)։
87 Ե ղի շէ Չա րենց, « Սեւ րի դաշ նագ րից մին չեւ « հայ կա նանց ա լե ծուփ մա զե րը եւ հե թա նոս մար մի նը»



ԹԻՒ 2 2018

ԲԱԳԻՆ62

թա նոս լոյ սը հայ բա նաս տեղ ծու թե ան
մէջ» դա սա խօ սու թե ան, զոր կազ մա -
կեր պած էր Փա րի զի Հայ Ու սա նո ղա -
կան Մի ու թիւ նը88։

* * *
1970-ա կան թո ւա կան նե րուն լոյս

տե սած իր ե րկ հա տոր մե նագ րու թեան
վեր ջա բա նին մէջ, Սու րէն Ա ղա բա բե ա -
նը (1922-1986) կը գրէր, թէ Չա րեն ցի
գի տա կան կեն սագ րու թե ան եւ կե ան քի
ու ստեղ ծա գոր ծու թե ան տա րեգ րու -
թեան ի րա կա նա ցու մով « թե րեւս նոր
լոյ սի տակ կ՚ե րե ւան մեր ժա մա նա կի
ա մե նա բարդ գրո ղի ստեղ ծա գոր ծու -

թեան «գաղտ նիք ներ»ն ու մեկ նա բա նու -
թիւն յա րու ցող «ա ռեղ ծո ւած ներ »ը»89։
Դժ բախ տա բար, Չա րեն ցի ի տա լա կան
ճա նա պար հոր դու թե ան պա րա գան յա -
ւե լե ալ փաստ մըն է, որ, ե թէ իս կա պէս
Ալ մաստ Զա քա րե ա նի « հան րա գի տա -
րա նային ու հա մա պար փակ այս աշ -
խա տան քը (...) նա խօ րի նա կը չու նե ցող,
խո շոր ե րե ւոյթ»90 մը ըլ  լար՝ է ջե րու
պատ կա ռե լի քա նա կէն ան դին, ա ւե լի
լոյս պի տի սփ ռէր ար դէն գո յու թիւն
ու նե ցող ա ռեղ ծո ւած նե րու վրայ, փո -
խա նակ ա րո ւես տա կան ա ռեղ ծո ւած -
ներ, կամ, ի նչ պէս ը սած ե նք այլ առի-
թով, ա ռաս պել ներ91 ստեղ ծե լու։ 

կամ հա կա ռա կը (Ար տա սահ մա նե ան տետ րա կից)», « Խորհր դային Հա յաս տան», 16 Օ գոս տոս 1925,
էջ 3 (ը նդգ ծու մը մերն է)։ Հմմտ. նոյն, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, 6, էջ 155։
88 « Բա րի զա հայ կե անք», «Ա պա գայ», 28 Մարտ 1925։
89 Սու րէն Ա ղա բա բե ան, Ե ղի շէ Չա րենց, գիրք ե րկ րորդ, Ե րե ւան, 1977, էջ 393։
90 Ա նու շա ւան Զա քա րե ան, « Վաս տա կա շատ գրա կա նա գէ տը (Ալ մաստ Զա քա րե ա նի ծնն դե ան 90-ամ-
ե ա կի առ թիւ)», « Պատ մա-բա նա սի րա կան հան դէս», 1, 2013, էջ 236 (ը նդգ ծու մը մերն է)։ Այս նա խա -
դա սու թիւ նը բա ռա ցի օ րէն կրկ նո ւած է եր կու մա հա խօ սա կան նե րու մէջ. տե՛ս «Ալ մաստ Զա քա րե ան»
եւ «Ալ մաստ Զա քա րե ա նը հայ գրա կա նա գի տու թե ան մէջ», «Լ րա բեր հա սա րա կա կան գի տու թիւն նե -
րի», 2, 2013, էջ 279 (հան դէ սի խմ բագ րու թե ան ու աշ խա տա կազ մին կող մէ)։ 
91 Մատ թէ ո սե ան, Գրա կան-բա նա սի րա կան ու սում նա սի րու թիւն ներ, էջ 149։
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«Զառ» Թատրոն՝ 
«Արմինէ, քոյրս»

Ծ րագ րին մա սին

«Ար մի նէ, քոյրս»ի նիւ թը կը յ ղո ւի Ի. դա րու սկիզ բը Ա նա տո լո ւի մէջ հայ ժո -
ղո վուր դի պատ մու թե ան եւ ա նոր ծրագ րո ւած ո չն չա ցու մին։ Ան «Եւ րո պայի
լռու թե ան» խն դի րը կը յա րու ցա նէ մի ա ժա մա նակ ան դրա դառ նա լով վկայ ըլ  -
լա լու եւ վկա յու թիւն մը ժա ռան գե լու գոր ծո ղու թիւն նե րուն։

Ծ րա գի րը ի րա գոր ծո ւած է ա րո ւես տի եւ պրպ տու մի աշ խա տանք նե րու
ընդ մէ ջէն, ը նդ ո րում հայ կա կան պատ մու թե ան եւ ե րաժշ տա կան ա ւան դու -
թե ան ու սում նա սի րու թիւն նե րու եւ աշ խա տան քային նիս տե րու ըն թաց քին,
Վար շա վայի Վրոք լաու հիմ նար կէն ներս։ 2010-2012 թո ւա կան նե րուն խումբս
ճամ բոր դու թիւն ներ կա տա րած էր դէ պի Իս թան պուլ, Ա նա տո լո ւի զա նա զան
քա ղաք նե րը, Ե րե ւան, ի նչ պէս նաեւ Ե րու սա ղէմ, ո ւր հան դի պում ներ ու նե ցած
է ինք ե րգ չա խում բե րու ան դամ նե րու, ղե կա վար նե րու ու ե րա ժիշտ նե րու հետ,
ո րոնց մէ ո մանք ա ւե լի ո ւշ պի տի հրա ւի րո ւէ ին դեր ստանձ նե լու բե մադ րու -
թե ան մէջ։ Ա նոնց մէ է Իս թան պուլ ծնած եւ Փա րի զի Սուրբ Յով հան նէս
Մկրտիչ Մայր Ե կե ղեց ւոյ դպ րա պե տ Ա րամ Քե րով բե ա նը, որ դար ձաւ ե րաժըշ -
տա կան պրպ տու մի մեր գլ խա ւոր աշ խա տա կի ցը։ Ծրա գի րը կը կեդ րո նա նայ,
Սփիւռ քի մէջ, հայ կա կան մե նա ձայն (monodic) ե րաժշ տու թե ան իւ րա յա տուկ
ա ւան դու թե ան ե րե ւոյ թին եւ ա նոր պահ պա նու մին կամ փո խան ցու մի կո -
րուս տին վրայ, որ մեծ մա սամբ գո յա ցած էր Ա ռա ջին Հա մաշ խար հային պա -
տե րազ մէն ե տք որ պէս հե տե ւանք Հայոց ցե ղաս պա նու թե ան։

« Զառ» թա տե րա խում բը՝ փո խա նակ կեդ րո նա նա լու 1915-ի դէպ քե րու ըն -
թաց քին կամ ա նոր յա ջոր դող դր ժու մին ու արծարծման ար գի լու մին վրայ, ու -
շադ րու թիւ նը կը սե ւե ռէ եւ րո պա կան ան գի տու թե ան պատ մու թե ան վրայ, որ
կը սնի չկա մու թե նէ եւ ի նք նին կ՚ա ռաջ նոր դէ այ սօ րո ւան Եւ րո պայի մէջ տի -
րող կրա ւո րա կան կե ցո ւած քին։ Միւս կող մէ ան գի տու թե ան պատ մու թե ան
մաս կը կազ մէ ա մէն մէկ բռ նու թե ան ա րար քի շուրջ լռու թե ան վա րա գոյր մը
բարձ րաց նե լու հա սա րա կա կան պատ մու թիւ նը։ Ի. դա րու սկզ բին Ա նա տո -
լուի մէջ տե ղի ու նե ցած դէպ քե րը մեզ կը մղեն ա ւե լի լայն շր ջա ծի րով զրոյ ցի մը
«վ կա յու թե նէն ե տք վկայե լու» կամ «վ կային վկան» հան դի սա նա լու ա րար քին
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շուրջ, ո րոնք միշտ կը վե րա ծո ւին ի նք նու թե ան մա սին դա սե րու։
«Ար մի նէ, քոյրս»ը բազ մե րես ու նե ցող ծրա գիր մըն է։ Ա նոր մէջ կ՚իյ նան թա -

տե րա կան բե մադ րու թե ան մը պատ րաս տու թիւնն ու ներ կա յա ցու մը Լե հաս -
տան եւ այ լուր, տպագ րա կան աշ խա տանք ներ, ը նդ ո րում լու սան կար չա կան
ալ պոմ մը, ի նչ պէս նաեւ զրոյց նե րու, ցու ցա հան դէս նե րու եւ նո ւա գա հան դէս -
նե րու կազ մա կեր պում։ Ա նի կա ա ռա ջին դր սե ւո րումն է խում բիս ՎԿԱՅՈՒ -
ԹԻՒՆ/ ՆԵՐ ԳՈՐ ԾՈՒ ԹԻՒՆ ո լոր տի ծի րէն ներս գոր ծու նէ ու թեան նոր շար քին։
« Զառ»ը կ՚աշ խա տակ ցի Լոնտոնի Կոմիտաս հիմնարկին, Լե հաս տա նի մէջ Հա -

«Արմինէ, քոյրս», լուսանկարը՝ Irena Lipińska-ի
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յաս տա նի դես պա նա տան, ի նչ պէս նաեւ զա նա զան հայ կա կան կազ մա կեր պու -
թիւն նե րու հետ։

Բազ մա ձայն եր գե ցո ղու թե ան մէջ ձեռք ձգո ւած տաս նա մե այ փոր ձա ռու -
թե նէ մը ե տք ուղղութեան հիմ նա կան փո փո խու թիւ նը « Զառ» թատ րո նին հա -
մար ե ղաւ մե նա ձայն ա ւան դու թիւն նե րու հետ աշ խա տե լու ո րո շու մը։ Առ այդ,
եր գե լու նոր այս կեր պը կա րե նալ « մարմ նա ւո րե լու» հա մար պէտք ու նե ցանք
եր կու տարո ւան աշ խա տան քի՝ ձայ նա մար զու թե ան ու թեք նիք մի ջոց նե րու
օգ տա գործ ման հա մար։ Այդ աշ խա տանք նե րէն գո յա ցած ձայ նային նիւ թե րը
վե րամ շա կե ցինք ու դաշ նա ւո րե ցինք ժա մա նա կա կից ե րաժշ տա կան թա տե -
րա խա ղի մը պա հանջ նե րուն հա մա ձայն։

Թա տե րա խում բիս դէպի բանաստեղծական զգայնութիւններու հակումը
ե ւս խո րա ցաւ «Ար մի նէ՝ քոյրս»ը ը նդ գր կող պա տու մին ո ւժգ նու թիւ նը պե ղե -
լու ըն թաց քին։ Այս նոր ծրագ րին հա մար խում բիս մի ա ցաւ հմուտ եր գիչ նե -
րու եւ ե րա ժիշտ նե րու միջազգային համաստեղութիւն մը, հրա ւի րո ւած՝
Իրա նէն, Հա յաս տա նէն, Ա նա տո լո ւէն ու Իս թան պու լէն։ Գլ խա ւոր ա ռանց քը
հան դի սա ցաւ Հայց. ե կե ղեց ւոյ ծի սա կան ե րաժշ տու թե ան ա ւան դը, մեկ նե լով
Իս թան պու լի մե նա ձայն ա ւան դու թե նէն ան ցնե լով Եկ մա լե ա նի ու Կո մի տա -
սի ո րոշ մե ղե դի նե րու նօ թագ րու թիւն նե րուն, ո րոնց ա ւել ցաւ պարս կա կան ու
քր տա կան ա րե ւե լե ան եր գի ա ւան դու թիւ նը։ 2010-ի ա ռա ջին ար շաւ նե րու
շար քէն ե տք խումբս Վրոք լաո ւի մէջ հաս տա տեց մե նա ձայն եր գի ա րո ւես -
տա նոց մը, որ գոր ծեց կա նո նա ւոր կեր պով։ Ար ժէ յի շել որ ա ռա ջին ան գամն
է որ հայ կա կան մե նա ձայն եր գե ցո ղու թիւ նը կը ներ կա յա ցո ւի գե ղա րո ւես տա -
կան բե մի վրայ։

«Ար մի նէ, քոյրս»ը ոչ մի այն տե սա նե լի կը դարձ նէ հայոց ո չն չա ցու մը, այլ
նաեւ մատ նա նիշ կ՚ը նէ ա նոր կա պո ւած լռու թե ան պատ մու թիւ նը եւ ա տոր
պա տաս խա նա տո ւու թիւ նը։ Գոր ծը ան դրա դարձ մըն է վկա յու թե ան ի մաս -
տին շուրջ, թէ ի նչ կը նշա նա կէ վկայ ըլ  լալ այ սօր։ Չենք կր նար եւ չենք ու զեր
խօ սիլ հայոց հա մար կամ ա նու նով։ Կը փա փա քինք սա կայն որ մեր ներ կա -
յա ցու մը պատ ռէ լռու թե ան վա րա գոյ րը։

Ներ կա յաց ման մա սին

Ս կիզ բը թատ րեր գու թե ան նպա տա կը ո գե հար ցա կան նիստ մը ներ կա յացը -
նելն էր, ո ւր ոչ թէ հա ւա քո ւած ներս կը կան չենք մե ռած նե րը, այլ ա նոնց ո գի նե -
րը մե զի կու գան ու կը պա հան ջեն հո ղին ըն դեր քէն ե րե ւան հա նել, տե սա նե լի
դարձ նել ան ցե ա լին մէջ մնա ցած հետք մը։ Խո րա գի րը՝ «Ար մի նէ, քոյրս», հաս -
ցէ ա զուրկ նա մա կի մը ա ռա ջին եր կու բա ռերն են, որ դա տա պարտո ւած է
քշուե լու ժա մա նա կին ու տա րա ծու թե ան մէջ։ 

Ի մտի ու նե նա լով Ա տոր նոյի սահ մա նած յետ-Աուշ վի ցե ան հե ռան կա րը ինչ
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կը վե րա բե րի բա նաս տեղ ծու թե ան, ա րո ւես տի եւ նոյ նիսկ գի տու թե ան ա պա -
գային, կը փա փա քինք տալ հե տե ւե ալ հար ցը՝ « Կա՞յ հնա րա ւո րու թիւն որ Ի Ա.
դա րը չդառ նայ ան գի տու թե ան դա րը»։ Մեր նոր թա տե րա խա ղին մէջ հար ցու -
մը Եւ րո պայի մա սին է, հա մո զո ւած ըլ  լա լով որ Եւ րո պան հար ցում մըն է՝ պատ -
մու թե ան մա սին, ի նք նու թե ան, ար ժա նա պա տո ւու թե ան։ «Ար մի նէ, քոյրս»ի
հիմ նա կան գա ղա փար նե րէն մէ կը պատ մա կան ար գելք նե րու ու կեղ ծի քի հետ
ա ռն չո ւած հար ցե րը դի մագ րա ւելն է, վկայե լու պա հան ջին հար կին տակ։
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Ներ կա յաց ման վրայ աշ խա տե լու ըն թաց քին յա ճախ ի մտի ու նէ ինք Փօլ
Ցե լա նի Մա հո ւան խու սա փերգ բա նաս տեղ ծու թիւ նը, ուր զո հե րուն ու ոճրա -
գործ նե րուն ե րազ նե րը նոյն վայ րին մէջ տե ղի կ՚ու նե նան։ Ներ կա յա ցում-
նիստի յի շո ղու թե ան տա րած քը, ե րա զի տա րած քին նման, բնա կո ւած է
հա զա րա ւոր կե ան քե րով։ «Ար մի նէ, քոյրս»ը տե սա նե լի կը դարձ նէ յի շո ղու -
թիւն կրե լու գոր ծո ղու թե ան ան տա նե լի վիշ տը։ Ա նի կա նաեւ փորձ մըն է
անուն եւ ի նք նու թիւն տա լու ան ցե ալ սե րունդ նե րու նկատ մամբ մեր ճիգին
եւ հասկնա լու թէ ո ՞վ ե նք մենք, մենք որ կը կանգ նինք միշտ յի շո ղու թե ան ան -
դի կող մը, ի նչ պէս քա մե րայի մը ե տե ւը։ Պատ մու թիւ նը կը սե ւե ռենք ծա կի մը
մէ ջէն՝ գաղ տա գո ղի, հոն գտ նե լով մի այն հետք, շուք, մտա ծում։ 

Այս նոր «Ար մի նէ, քոյրս» ծրագ րին հա մար ո րո շե ցինք պրպ տել Ա նա տո լե ան
մե ներ գի ա ւան դու թիւն նե րը, հիմ նո ւե լով խում բին բազ մա ձայն եր գե ցո ղու թե ան
տաս նա մե այ փոր ձա ռու թե ամբ ձեռք ձգո ւած ձայ նային կա րո ղա կա նու թե անց
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վրայ։ Ծրա գի րը կ՚ընդգր կէ Փոքր Ա սի ոյ, Ա նա տո լո ւի եւ Ի րա նի խայ տաբ ղէտ
երաժշ տա կան ա ւան դու թիւն նե րէն սե րած ե րա ժիշտ ներ, ո րոնց ծա նօ թա ցած
էինք մեր ճամ բոր դու թիւն նե րուն ըն թաց քին, ի նչ պէս քիւրտ եր գիչ Տէնկ պէժ Քա -
ժօ, Պոլ սոյ Սբ. Գրի գոր Լու սա ւո րիչ ե կե ղեց ւոյ դպրա պետ  Մու րատ Իչ լի նալ չա,
Թեհ րան ծնած Մահ սա եւ Մար ժան Վահ տաթ քոյ րե րը, Փա րիզ ծնած երաժըշ -
տա հան ու թմբ կա հար Վա հան Քե րովբեան։ Աշ խա տե ցանք նաեւ Վիր ժի նի ա
Քե րով բե ա նի եւ իս թան պուլ ցի թմբ կա հար ու եր գիչ Սել տա Օչ թիւր քի հետ։ Մեր
գլ խա ւոր ե րաժշ տա կան աշ խա տա կի ցը ե ղաւ Փա րի զի Սուրբ Յով հան նէս
Մկրտիչ Մայր Ե կե ղեց ւոյ դպրա պետ Ա րամ Քե րով բե ա նը։ 

Թարգ մա նո ւած Teatr Zar-ի կայ քէ ջի «Ար մի նէ, քոյրս»ը մա սին ներ կա յա ցու -
մէն՝ հա մե մա տու թե ամբ ան գլե րէն ու լե հե րէն տար բե րակ նե րուն։

«Արմինէ, քոյրս», լուսանկարը՝ Irena Lipińska-ի





ԹԻՒ 2 2018

ԲԱԳԻՆ70

Հ րա շա լիք եւ քայ քա յում

ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆ 

Լե հաս տա նի Վրոց լաւ քա ղա քին մէջ հաս տա տո ւած «Զառ» թա տե րա -
խում բը 2013-էն սկ սե ալ Եւ րո պայի եւ Ա մե րի կայի զա նա զան քա ղաք նե րու
մէջ ներ կա յա ցուց «Ար մի նէ, քոյրս» վեր նագ րո ւած թատ րեր գու թիւ նը։ Վրոց -
լա ւէն եւ Վար շա վայէն ե տք՝ Լոն տոն, Օս լո, Սան Ֆրան սիս քօ, Հռոմ, Սչե չին,
Փա րիզ, Սի պի ու (Ռու մա նի ա), Թե սա լո նի քի, Ֆլո րանս, Մատ րիտ, եւ վեր ջերս՝
Լիզ պոն ա ռի թը ու նե ցան հիւ րա սի րե լու դար մը ա ռաջ հայոց կրած չար չա -
րան քին նո ւի րո ւած այս բե մա դրու թիւ նը։ Ըն դա մէ նը՝ 84 ներ կա յա ցում, առ այ -
սօր։ Բո լո րը գու մա րած՝ կա րե լի է ը սել, որ առ նո ւազն եր կու տաս նե ակ
հա զա րա ւոր հան դի սա տես ներ հե տե ւե ցան այդ ներ կա յա ցում նե րուն։ Հայոց
կրած չար  չա րան քին նո ւիր ո ւած աշ խա տանք մըն է, այո՛, բայց՝ ե րաժշ տու -
թեան ը նդ մէ ջէն։ « Զառ»ը ի հար կէ, որ պէս թա տե րա կան խումբ, սկիզ բէն ի նք -
նի րեն պար տա կա նու թիւն տո ւած էր կար ծէք՝ « տար բեր ա ւան դու թիւն նե րու
պատ կա նող ե րաժշ տու թե ան վրայ հիմ նո ւած՝ թա տե րա կան նոր լե զու մը
ստեղ ծել» (այս եւ յա ջորդ մէջ բե րու մը կը քա ղեմ Armine, Sister-ի փոր թու գա -
լե րէն գրո ւած ծա նու ցա գի րէն)։ Խում բին գոր ծու նէ ու թիւ նը ղե կա վա րող հա -
մո զու մը ա՛յն ըլ  լա լով՝ որ « թատ րո նը պէտք չէ մի այն դի տո ւի, այլ նաեւ ա մէն
բա նէ ա ռաջ՝ պէտք է լսո ւի»։ Այս հա մո զու մէն մղո ւե լով է, որ բե մադ րի չը
հրաւի րած է հայ ե կե ղե ցա կան եւ ժո ղովր դա կան ե րաժշ տու թե ան ծա նօթ
մասնագէտ, կա տա րող, ե րա ժշ տա պետ, «Ակն» ա նու նը կրող կրօ նա կան եր -
գե ցո ղու թե ան նո ւի րո ւած ե րգ  չա խում բի հիմ նա դիր ու տնօ րէն Ա րամ Քե -
րովբե ա նը, որ պէս զի պատ րաս տէ դե րա սան նե րը, զա նոնք ա ռաջ նոր դէ նոր
ե րաժշ տա կան աշ խար հի մը մէջ, եւ ը նդ հա նուր առ մամբ՝ գոր ծակ ցի թատ րեր -
գու թե ան զուտ ե րաժշ տա կան բա ժի նը յ ղա նա լու եւ ոտ քի հա նե լու աշ խա -
տան քին։ Ա հա՛ ին չու մեր կար գին՝ փա փա քե ցանք զրոյց մը ու նե նալ Ա րամ
Քե րով բե ա նին հետ, ա ւե լի լաւ ը մբռ նե լու հա մար, թէ ի նչ պէ՛ս պա տա հե ցաւ
«Զառ» թա տե րա խում բին հետ հան դի պու մը, թէ ճիշդ ի ՛նչ ե ղաւ տա րի նե րու
վրայ եր կա րող իր դե րը թատ րեր գու թե ան բե մադ րա կան յ ղա ցու մին մէջ, եւ
թէ ին քը ի նչ պէ՛ս կը հաս կնայ թա տե րա կան այս նոր լե զո ւին կա պակ ցու թիւնը
ժո ղո վուր դի մը չար   չա րան քը աչ քով եւ ա կան ջով ներ կա յա ցնե լու եւ զգաց նե -
լու — վեր ապ րե ցնե լու — ծրա գի րին հետ։
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Պէտք է հոս շեշ տել կէտ մը ե ւս, ո րուն մա սին մի այն ան ցո ղա կի խօս քը
կ՚ըլ  լայ զրոյ ցի ըն թաց քին։ Հրա պա րա կին վրայ կայ Ա րամ եւ Վիր ժի նի ա Քե -
րով բե ա նի, ի նչ պէս ի րենց Ա կն եւ Կոչ նակ խում բե րուն մա սին՝ Choeurs en exil
(ա նգ լե րէն՝ Singing in Exile) վա ւե րագ րա կան ժա պա ւէ նը, Նա թա լի Ռո սեթ թիի
եւ Թու րի Ֆի նո քի ա րոյի հե ղի նա կու թե ամբ, նաեւ DVD-ով տրա մադ րե լի։ Ա րա -
մին վկա յու թե ամբ՝ այդ ժա պա ւէ նին գա ղա փա րը կար հե ղի նակ նե րու մտ քին
մէջ « Զառ»էն ա ռաջ, բայց, ը ստ ե րե ւոյ թին, « Զառ»ին հետ գոր ծակ ցու թիւնն է,
որ ծրա գի րին հաս տատ ո ւղ ղու թիւն մը ըն ձե ռած է։ Ֆիլ մին վեր ջա ւո րու թե ան՝
թատ րո նին շուրջ կայ բա ժին մը, որ գա ղա փար մը կր նայ տալ « Զառ»ին կող -
մէ ստեղ ծո ւած թա տե րա կան այս նոր լե զո ւին մա սին, ո րուն Քե րով բե ան նե -
րը եւ ի րենց աշ խա տա կից նե րը բե րած են ի րենց մաս նակ ցու թիւ նը։ Ֆիլ մը
հան դի սա տե սը կը փո խադ րէ Լե հաս տան ու Փա րիզ, յե տոյ Պո լիս, յե տոյ
մինչեւ այ սօ րո ւան Թուր քի ոյ Ա րե ւել քը, նաեւ Ե րու սա ղէմ, կը մի ա հիւ սէ ձայ -
նային հրա շա լի քը եւ ... քայ քա յու մը։ Այո՛, հրա շա լի քը եւ քայ քա յու մը։ Մէ կը
միւսով։ Ֆիլ մը մէջ տեղ ե լած է 2015-ի ն։ Վա ւե րա գրա կան կի նոա րո ւես տի փա -
ռա տօ նե րուն ցոյց տրո ւած է բազ մա թիւ ան գամ ներ։ Ստա ցած է նշա նա կա -
լից մր ցա  նակ ներ, ի մի ջի այ լոց՝ Académie Charles Gros-ի մր ցա նա կը։

Ձախէն երկրորդը՝ Արամ Քերովբեան, լուսանկարը՝ Karol Jarek-ի
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Մ.Ն. Ա րա՛մ, կ՚ու զեմ հետդ խօ սակ -
ցու թիւն մը ու նե նալ «Ար մի նէ, քոյրս»
թատ րեր գու թե ան շուրջ։ Լիզ պոն ե րբ
որ տե սանք՝ հակ ազ դե ցու թիւնս
նոյնն էր, չէր փո խո ւած։ Բայց քե զի
հետ խիստ փո խա նա կու թիւն մը
ունե ցայ այդ ա ռի թով եւ ա՛յդ է, կար -
ծեմ, որ տար բեր ո ւղ ղու թե ամբ տա -
րաւ միտքս։ Մէկ բան յան կարծ
բա ցա յայտ դար ձաւ իմ աչ քիս այդ -
տեղ. որ այդ թա տե րա կան ներ կա յա -
ցու մը նոյն քան ե րաժշ տա կան էր,
որ քան՝ թա տե րա կան, ի նչ որ կը նշա -
նա կէ, թէ դուն նոյն քան հե ղի նակն
էիր այդ թա տե րա կան գոր ծին, որ -
քան՝ բե մադ րի չը։ Մէկ-եր կու բա նե րը
որ կար դա ցինք թա տրեր գու թե ան մա -
սին, ի մի ջի այ լոց՝ « Նոր Յա ռաջ»ին
մէջ լոյս տե սած Ժի րայր Չոլա քե ա նի
դրո ւա տա լից յօդ ո ւա ծը, այդ ե րե սը
պէտք ե ղած չա փով ցոյց չէ ին տար,
եթէ լաւ կը յի շեմ։ Ու ես ալ չէ ի հասկը -
ցած ատ կէ ա ռաջ։ Թատրեր գու թիւ նը
ծայ րէ ծայր՝ երաժշ տա կան ներ կա -
յացում մըն է միեւ նոյն ժա մա նակ։
Այդ ե րաժշ տա կան կող մին մա սին
կ՚ուզեմ, որ խօ սինք։ Նախ ը նդ հա -
նուր հար ցում նե րէ սկ սե լով։ Ինչ պէ՞ս
մտար այս գոր ծին մէջ, ի նչ պէ՞ս հան -
դի պեցար։ Բայց մա նա ւանդ ի նչ պէ՞ս
հասկցար դուն քու դերդ, որ պէս հա -
մա գոր ծա կից, եւ ի ՞նչ ե րաժշ տու թիւն
դրիր մէ ջը, ին չո՞ւ այդ ե րաժշ տու -
թիւնը դրիր, ի նչ պէ՞ս հասկցար լման
գոր ծու նէ ու թիւնը։ Իրա պէս կը կար -
ծեմ, թէ այդ ներ կա յա ցու մը նոյն քան
ե րաժշ տա կան է, որ քան՝ տես ո ղա -
կան, նոյն քան ական ջին ո ւղ ղո ւած,
որ քան՝ աչ քին։ Եւ այս կէ տը պէտք է

բա ցատ րել, պէտք է կա րե նալ ա տոր
ի մաս տը հա նել։ Ա սի կա՝ նե րա ծու -
թիւնս թող ըլ  լայ։ Դուն պի տի կազ մա -
կեր պես ը սե լիքդ քու դե րիդ մա սին,
քու կա տա րած աշ խա տան քիդ մա -
սին։ Բայց կ՚ու զեմ աւելց նել հե -
տեւեա լը։ Կ՚ու զեմ քա նի մը նախա-
դա սու թե ամբ ը սել, թէ ի նչ բան իմ
վրաս այդ քան ժխտա կան տպա -
ւորու թիւն ձգեց, ե ՛ւ ա ռա ջին, ե ՛ւ ե րկ -
րորդ տես նե լուս, Փա րիզ եւ Լիզ պոն։
Ի նչ որ դժո ւար է ցոյց տալ՝ կի նե րու
բռ նա բա րու թիւնն է։ Այդ թատ րեր -
գու թիւ նը, ի նչ պէս որ իմ աչ քիս առ ջեւ
ըն թա ցաւ, ծայ րէ ծայր ուրեմն մե զի
կ՚ու զէր ցոյց տալ Ե ղեռ նի տա րի նե -
րուն՝ կի նե րու բռ նա բա րու թիւ նը,
կամ Ե ղեռ նը ցոյց տալ կի նե րու
բռնա բա րու թե ան ը նդ մէ ջէն։ Ի նչ պէ՞ս
կր նաս կի նե րու բռ նա բա րու թիւ նը
ցոյց տալ ա ռանց ձե ւով մը հան դի սա -
տե սին աչ քը voyeur-ի աչ քի վե րա ծե -
լու։ Ե րկ րորդ խն դի րը այն է, որ ա սոնք
« կը քրիս տո նէ ա կա նաց նեն» կոր զո -
հը, եւ այդ մէ կը զիս չա փա զանց խան -
գա րեց, պէտք է խոս տո վա նիմ։ 

Ա.Ք. Այս վեր ջին ը սածդ կը վե րա -
բե րի ի րեն՝ բե մադ րի չին։ Այդ մա սին
ըսե լիք ու նիմ բնա կա նա բար։ Բայց
առա ջին բա ժի նը ե թէ առ նենք, նախ
պէտք է ո ւղ ղեմ ը սե լով, որ այդ խա -
ղին ե րաժշ տա կան հե ղի նա կը ե ՛ս չեմ։
Եւ այդ պէս ալ գրո ւած է։ Ես աշ խա -
տա նոց նե րը վա րած եմ, ու սուց չու -
թիւն ը րած ե մ։ Բայց ե րաժշ տա կան
հե ղի նա կու թիւ նը ին ծի չի պատ կա -
նիր։ Այ սինքն՝ այդ հա մա դրու մը միւս
ե րաժշ տու թիւն նե րուն հետ, եր գե -
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րուն եւ ձայ նե րուն ը նտ րու թիւ նը, այդ
ամ բող ջը կը պատ կա նի բե մադ րի չին։
Ինչ պէս որ բնա կան թա տե րա խաղ մը
բե մա դրիչ մը ու նի, եւ իր շուրջ հա -
ւաքո ւած ան ձե րը, դե րա սան-դե րա սա -
նու հի, բե մա յար դար, հա գուստ նե րը
պատ րաս տող կամ ձայ նային գոր ծիք -
նե րով զբա ղող ներ՝ բո լո րը բե մադ րի չի
մը շուրջ կ՚աշ խա տին, բե մա դրի  չը
փնտռ տուք մը ու նի, կարգ մը տե սիլք -
ներ ու նի նաեւ, եւ անոնք, ո րոնք կը
հա մա ձայ նին այդ ուղ ղու թե ամբ եր -
թալու, կ՚աշ խա տին մի ա սին ու թա -
տերախաղ մը մէջ տեղ կը հա նեն։
Ը նդ հան րա պէս, իմ գիտ ցած չա փովս,
թա տե րա խաղ մը այս պէս կը ստեղծը-
ւի, բե մադ րի չի մը ամ բող ջա կան տե -
սիլ քին հի ման վրայ։ Կան ան շուշտ
ու րիշ ձե ւեր, մի աս նա բար աշ խա տե լու
տե սակ ներ։ Բայց ընդ հան րա ցած ձե -
ւը ա՛յս է...։ Այս կէ տը ճշ դե լէ ե տք, անց -
նինք իմ դե րիս...

Մ.Ն. Բայց ճշ դու մին մա սին՝ ճշդում
մը կ՚ու զեմ նախ ա ւելց նել։ « Հե ղի նա -
կը չեմ»՝ ը սիր, ի նչ որ կ՚են թադ րեմ՝ կը
նշա նա կէ, որ դուն եր գե րուն, ձայ նե -
րուն յօ րի նո ղը չես։ Շատ լաւ, բայց
spectacle-ը յօ րի նողն ես, ը սենք՝ հա -
մայօ րի նո ղը։

Ա.Ք. Ո ՛չ։ Հա մադ րու մը, ը նդ հա նուր
ար դիւն քը, եւ կարգ մը տար րե րուն՝
թէ՛ տե սո ղա կան, թէ՛ լսո ղա կան, հա -
մադ րու մը եւ ա պա հո վե լը, որ բա նի,
ա տի կա՝ բե մա դրի չին գործն է։

Մ.Ն. Ին քը ամ բողջ այդ երաժշտու -
թիւ նը գի տէ՞ր։ 

Ա.Ք. Բնա կա նա բար չէր գի տեր։
Ատոր հա մար այդ քան տա րի ներ աշ -
խա տե ցանք։ Ո ւր եմն ին քը չէր գի -
տեր, բայց ե ս՝ որ պէս ե րա ժիշտ, ե րբ
գա ցի ա ռա ջին ան գամ, ու սկ սանք
աշ խա տիլ ո ՛չ թէ եր գե րը, այլ՝ ձայ ն-
եղա նակ նե րը, շատ կա րե ւոր է ին
իրենց հա մար։ Պէտք է ը սել, որ այս
թա տե րա խում բը (որ մօտ 12 տա րի է
ի վեր գո յու թիւ նը ու նի) սկիզ բի տա -
րի նե րէն ար դէն ի սկ գա ցած է Հա յաս -
տան։ Իրենց թա տե րա խա ղե րը գի րի
վրայ չեն հիմ նո ւած։ Ե րաժշ տու թիւ նը,
որ կը գոր ծա ծեն, ի րենց միւս խա ղե -
րուն մէջն ալ, հա րիւ րէն 95 կրօ նա -
կան բնոյ թի ե րաժշ տու թիւն է,
յատ կա պէս՝ քրիս  տո նէ ա կան։ Ես,
օրի նակ, իս լա մա կան բա ներ չլ սե ցի
իրենց խա ղերուն մէջ։ Լե հաս տա նի
մէջ կը պա տա հի կոր այս բո լո րը, ո ՛չ
Ֆրան սա։ Այս կէ տը նկա տի պէտք է
առ նել, նոյ նիսկ ե թէ ֆրան սա ցի ե ս։ Եւ
ար դէն Ֆրան սա չէր կր նար պա տա -
հիլ։ Ան կա րե լի է ր։ Ի նչ որ է...։ Հա յաս -
տան գա ցած են ու փնտ ռած են
ե կե ղե ցա կան ե րաժ շտու  թիւ նը։ Այս
կ՚ըլ  լայ կոր ան կա խու թե ան ա ռա ջին
տա րի նե րուն։ Եւ... յու սա խաբ ե ղած
են։ Ո րով հե տեւ ի րենց փնտ ռա ծը չեն
գտած։ Ի րենց փնտ ռա ծը (չեմ ու զեր
cliché եզ րեր գոր ծա ծել, ի նչ պէս
«վաւե րա կան» կամ « հա րա զատ»)
այդ ժո ղո վուր դին պատ կա նող, ո ՛չ-
արեւ մտա կա նա ցած, մշա կոյ թին միւս
տար րե րուն հետ ներ դաշ նակ երե ւոյթ
մըն է ր։ Այս նոյն բա նը պա տա հած էր
ան կա խու թե ան ա ռա ջին տա րի նե -
րուն, ե րբ Maison des Cultures du
Monde-ը պա տո ւի րա կու թիւն մը ղըր -
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կեց, ա հա գին դրամ ծախ սեց, « հա րա -
զատ» ե կե ղե ցա կան ե րաժշ տու թիւն
փնտ ռե լու հա մար Հա յաս տա նի մէջ։
Ա նոնք նոյն պէս յու սա խաբ ե ղան ու
վե րա դար ձան։ Ա սի կա լա ւա պէս ցոյց
կու տայ նաեւ ֆրան սա ցի նե րուն յի շո -
ղու թե ան կար ճու թիւ նը։ Ան մի ջա պէս
մոռ ցած է ին, որ Սո վե տա կան Մի ու -
թիւն մը ե ղած էր, եւ Սո վե տա կան
Միու թե ան մէջ եկե ղե ցա կան ե րա ժըշ -
տու թիւն ապ րեց նելու ո րե ւէ կա րե լի -
ու թիւն չկար, ստա լի նե ան շր ջան մը
ապ րո ւած է ր։ Ա տոր բնա կան հե տե -
ւան քը պի տի տես նէ իր պար տադ րա -
բար ի նն սու ն ա կան նե րու սկիզ բը, եւ
ա սոնք գա ցած են մի ամ տօ րէն, ի րենց
մտ քին մէջ, արե ւե լա բան (orientaliste)
կե ցո ւած քով հա րա զատ ե րա ժշ տու -
թիւն փնտռե լու, յու սա խաբ ե ղած են։
Ուրեմն ա սոնք՝ լե հե րը գա ցեր են ո ՛չ
նոյն նպա տա կով թե րեւս, ու զեր են
նիւթ հա ւա քել խա ղի մը հա մար, բայց
նոյն պէս չեն գտեր։ Մինչ այդ՝ գա ցեր
են նաեւ Վրաս տան, այդ տեղ լե րան
գլու խը ըն տա նիք մը կայ, ա նոնց հետ
կ՚աշ խա տէ ին, վրա ցա կան բազ մա -
ձայ նու թիւն սոր ված են (այդ ըն -
տանիքին հետն ալ ծա նօ թա ցանք,
Լե հաս տան ե կան, մեծ հայ րի կէն
մինչեւ թո ռը բո լո րը կ՚եր գեն մի ա սին),
սոր ված են նոյն պէս կոր սի կա կան, սի -
ցի լի ա կան, սար դի նա կան, ժո ղովր դա -
կան թէ կրօ նա կան ծէ սեր, օ րի նակ՝
ա ւագ շաբ թո ւան ծէ սե րը, թա փօր նե -
րը, եւ ա հա գին եր գա ցանկ ու նին, այդ
բա նե րը կը հա ւա քեն, կը սոր վին, կը
գոր ծա ծեն, քիչ մը grégorien, քիչ մը
բիւ զան դա կան, այս բո լո րին կը դպ չին
եւ ի րենց ձե ւով կ՚ը նեն։ Ո ՛չ թէ ճիշդ

իրենց սոր վա ծին պէս։ Կը սոր վին
այդ ձե ւը, բայց ըսենք՝ թա տե րա կան
լե զո ւի կը վե րա ծեն։ Ու րեմն այդ պի սի
գա ղա փար մը ու նէ ին։ Յե տոյ վրայէն
տա րի ներ ան ցած են, ու րիշ թա տե րա -
խա ղեր ը րած են, ո րոնց մէ մէ կը օ րի -
նակ ան ձնաս պա նու թե ան մա սին է,
դար ձե ալ ե կե ղե ցա կան ե րաժշ տու -
թիւն կը լսո ւի ա տոր մէջ։ 

Մ.Ն. Ի ՞նչ կը կո չո ւի։ 

Ա.Ք. Cesarian section։ Հատ մը եւս
ու նին՝ Ղա զա րու յա րու թե ան մա սին։
Ի նչ որ է։ Ի սկ ներ կայ խա ղին շար ժա -
ռի թը ե ղած է փոք րիկ դէպք մը, որ
ահա ւա սիկ. Վրոց լա ւի մէջ (հոն է
Կրո թովս քի ի հիմ նար կը), ի րենց գրա -
սե նե ա կին քով կը գտ նո ւի այդ
պզտիկ սրա հը, ո ւր Կրո թովս քին ներ -
կա յա ցում ներ կը հրամց նէր, ո ՛չ ա մե -
նա հին մա սը քա ղա  քին, այլ ա նոր
յա րա բե րա բար նոր կեդ րո նը, խո շոր
հրա պա րակ մըն է, մէջ տե ղը շէն քե -
րու հա տո ւած մը կայ, այդ տեղ է Ի նս -
տի տու տը։ Այդ հրա պա րա կին վրայ,
ե թէ չեմ սխա լիր, Ցե ղաս պա նու թե ան
90-ա մե ա կին՝ խո շոր տախ տակ նե րու
վրայ լու սա նկար նե րու ցու ցա հան դէս
մը ե ղած է, փո ղո ցը, դուր սը, հա ւա -
նա բար՝ Ար մին Վեկ ներ, բա ցա տրա -
կաննե րով։ Եւ Ե ա րե քը (բե մադ րի չը՝
Ե ա րոս լաւ Ֆրեթ), որ թէ՛ «Զառ»ի բե -
մադ րիչն է, թէ՛ Կրո թովս քի հիմ նար կի
տնօ րէ նը (եր կու տար բեր մար մին ներ
են, «Զառ» թա տե րա խում բը Կրո -
թովսքի հիմ նար կին թա տե րա խում բը
չէ, ա նոր résident խում բե րէն մէկն է
մի այն, բայց քա նի որ խում բին ղե կա -
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վա րը եւ հիմ նար կին տնօ րէ նը նոյն
ան ձն են, բնա կա նա բար՝ ա ւե լի
ձեռնտու պայ ման ներ ու նի)։ Ու րեմն
ա ռա ւօտ մը, տնօ րէ նը գոր ծի գա ցած
ա տե նը, երբ կ’ան ցնի այդ ցու ցա հան -
դէ սին մէ ջէն, կը տես նէ, որ պատ կեր -
նե րուն վրայ գծած, աւ րած են, եւ
ի րեն ցն ցում կը պատ ճա ռէ տես նե լը,
որ 90 տա րի վերջ, Վրոց լա ւի մէջ
կրնան ըլ  լալ մար դիկ, ո րոնք կու գան
այս պատ կեր նե րը աւ րե լու։ Եւ այդ -
տեղ իր մտ քին մէջ կը ծնի թա տե րա -
խաղ մը ը նե լու գա ղա փա րը։ Վրայէն
դար ձե ալ ժա մա նակ կ’ան  ցնի, եւ

մարդ կը փնտռեն. այն ժա մա նակ
իրենց թա տե րախում բին մէջ կար
ֆրան սա ցի դե րա սան մը (որ ետ քը
մեկ նե ցաւ, բայց կը շա րու նա կեն գոր -
ծակ ցիլ, ֆիլ մին մէջն է)՝ Ժան-Ֆ րան -
սո ւա ա նու նով, իր մէ խնդ րած են, որ
քիչ մը փնտ ռէ, եւ ան իմ ա նունս
գտած է։ Եկաւ ի րի կուն մը, մեր Ակ նի
փոր ձին, խօ սե ցանք, ին քը նոյ նիսկ
մաս նակ ցե ցաւ ձայ նա պա հու թե ամբ
ու գնաց։ Ատ կէ քա նի մը ա միս վերջ
հրա ւէր ստա ցանք Լե հաս տա նէն՝ ես
ու Վեր ժի նը։ Գա ցեր ը սեր է՝ ձեր
փնտ ռած ան ձը գտա՛յ։ Ո ւր եմն ե լանք

«Արմինէ, քոյրս», լուսանկարը՝ Karol Jarek-ի
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գա ցինք։ Եւ ֆիլ մին մէջ այդ ա ռա ջին
հան դի պու մը իս կա կան ա ռա ջին
հան դի պումն է, խաղ չէ։ Գա ցինք, եւ
այդ ա տե նէն սկ սե ալ նախ քա նի մը
ա մի սը ան գամ մը, վեր ջը՝ գո նէ եր կու
տարի տե ւո ղու թե ամբ ա մէն ա միս
այն տեղ է ի, յար կա բա ժին մըն ալ
ունէ ի, տուն տեղ ե ղած է ի, Վեր ժի նը
յա ճախ կու գար հետս, եւ առ տո ւը նէ
մին չեւ ի րի կուն կ’աշ խա տէ ինք ձայն -
ե ղա նակ նե րը սոր վեց նե լու հա մար,
բան մը, որ ե րե սուն տա րի է ի վեր կը
ջա նանք ը նել Ակ նի մէջ եւ դժո ւա րու -
թե ամբ կը յա ռա ջաց նենք, ո րուն գո -
յու թե նէն ը նդ հան րա պէս հայե րը լուր
չու նին, մա նա ւանդ ե կե ղե ցին, ի սկ
եթէ լուր ու նին, կը մեր ժեն՝ ը սե լով, որ
թր քա կան է, չէ՞ որ մենք քա ղա քա -
կիրթ ե նք, հե տե ւա բար պէտք է
եւրոպա կան տո ւե ալ նե րով ը նենք։
Ու րեմն ա սոնք ը նդ հա կա ռա կը, կ’ու -
զէ ին ա ւե լի խո րա նալ, եւ այն քան
գիտակ ցօ րէն եւ այն քան ու ժեղ ցան -
կու թե ամբ, որ ին ծի հա մար դպ րոց մը
ե ղաւ, ես աշա կերտ դար ձայ։ Ե թէ
պահ մը, երկվայր կե ան մը, ու շա դիր
չըլ  լաս, վրայէդ կ՚անց նին, այն քան
աշ խա տող եւ ու շիմ են, ան կեղծ, ո ւղ -
ղա կի զգա լու հա մար այդ երաժըշ -
տու թիւ նը, ո ՛չ թէ հասկ նա լու։ 

Եւ ա տոր հա մար ե րեք տա րի տե -
ւեց այս աշ խա տան քը։ Պա հեր ե ղան,
ե րբ իս կա պէս կր ցան բա ներ իւ րացը -
նել, եւ այդ պա հե րը կա խար դա կան
պա հեր հան դի սա ցան մե զի հա մար։
Մինչ այդ, նաեւ քա նի կը յա ռա ջա -
նայինք՝ եր գա ցանկ մըն ալ կազ մը -
ւեցաւ աշ խա տան քի ըն թաց քին,
յի սու նէ ա ւե լի ե րգ գի տեն, ե կե ղե ցա -

կան, եւ մին չեւ հն չիւ նի ման րա մաս -
նու թիւն նե րը։ Ու կար ծեմ դիտ մամբ
չսոր վե ցան հա յա տառ կար դալ, կամ
ը սենք՝ բա ռի մը ի մաս տը սոր վիլ, որ -
պէս թա տե րա խումբ ան հրա ժեշտ
հեռա ւո րու թիւ նը պա հե լու հա մար։
Վեր ջը ան դրա դար ձայ ա տոր։ Եւ կ’ը -
սէ ին ի րենք. այս քան ջանք թա փե լու
տեղ՝ կր նայինք շա տոնց հայե րէն
սոր ված ըլ  լալ։ Այդ տեղ դիտ մամբ
եղած բան մը կար։ Թա տե րա կան
խաղ մըն է ր։ Եւ վեր ջին տա րին, մենք
թէ եւ կը շա րու նա կէ ինք, մինչ այդ՝
շար ժու մի աշ խա տանք նե րը կը կա -
տա րէ ին, ես լուր ի սկ չու նէ ի, ար դէն
ամ բողջ օ րը զբա ղած է ի, եր բեմն մի -
այն տղոց հետ, եր բեմն աղ ջիկ նե րուն,
օ րեր կային որ ես ո ւթ-ի նը ժամ կ’աշ -
խա տէ ի։ Ետ քը մի այն, այս ամ բող ջի
հա մադ րու մին ա տեն, սկ սայ ան դրա -
դառ նալ, թէ ի ՛նչ ը նել կ’ու զէր այս
բոլորով։ Օ րի նակ՝ ձեւափո խու մի
կ’ենթար կո ւէ ին երգերը։ Բան մը, որ
պէտք էր մար սէ ի՝ որ պէս ե րա ժիշտ։
Որով հե տեւ ես չեմ բե մադ րի չը։ Ես չու -
նիմ այդ տե սիլ քը, զոր բե մադ րի չը
ունի։ Ե րկ վայր կե ա նով կը հա շո ւէր։
Օրի նակ կ’ը սէր՝ ին ծի 46 ե րկ վայրկ-
եան պէտք է այս տեղ եւ ո ՛չ ա ւե լի։
Այսինքն ճար տա րա գի տա կան բան մը
կար իր կե ցո ւած քին մէջ, եւ յետոյ տե -
սայ, որ այդ պէս է, այո՛, կը բանի։

Այդ ժա մա նակ, պէտք է ը սեմ, որ
ին ծի հա մար ներ քին պա ռակ տու մի
պահ մը ե ղաւ, բնա կա նա բար։ Ո րով -
հե տեւ ի ՛նչ գիտ նամ, օ րի նակ մէ ջէն
բա ժին մը պէտք է ել  լէ, եր կու ծայ րե -
րը պէտք է կա պո ւին ի րա րու, եւ այդ -
պէս պի տի գոր ծա ծո ւի։ Ի նչ որ
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ան բնա կան բան մըն էր ին ծի հա մար,
քա նի որ այդ եր գա ցան կը իմ աչ քիս
շատ fonctionnel, գոր ծա ռու թային
բան մըն ու նի ի նք նիր մէջ, այ սի՛ն չը կը
գոր ծա ծո ւի այ սի՛նչ ձե ւով, եւ այդ է իր
դե րը։ Պի տի ան դրա դառ նամ ան -
շուշտ, քա նի որ այդ եր գը հի մա ու րիշ
պաշ տօն մը եւ ու րիշ դեր մը ու նի։ Այդ
շր ջա նը եր կար չտե ւեց, ո րով հե տեւ...

Մ.Ն. Վայր կե ան մը՝ կը նշա նա կէ
եր գը ե թէ մի այն ե կե ղե ցա կան ե րգ է
(թէ եւ ու րիշ բա ներ ալ կան, ա նոնց
մա սին յե տոյ պի տի ը սես)...

Ա.Ք. Ե կե ղե ցա կա նէն զատ եր կու
օ րօր կայ, եր կու կտոր...

Մ.Ն. Ե կե ղե ցա կան եր գը այդ տեղ
ամ բող ջո վին պաշ տօն կը փո խէ...

Ա.Ք. Այո՛, եւ այդ պաշ տօն փո խե լը
ին ծի հա մար շատ սո վո րա կան բան
մը չըլ  լա լուն հա մար, ... բայց ես չէ ի
ակն կա լեր նաեւ, որ նոյն function-ը
պա հե լով գոր ծա ծո ւի թա տե րա կան
աշ խա տան քին մէջ, այդ մէ կը ին ծի
հա մար յս տակ էր բնա կա նա բար։
Այն պէս որ այդ պա ռակ տու մին մէ ջէն
շատ դիւ րու թե ամբ ան ցայ։ Ը նդ ու -
նած ես թա տե րա կան աշ խա տանք
մը ը նել վեր ջա պէս։

Մ.Ն. Նո րէն կը կեց նեմ։ Պաշ տօն
փո խե լը մէկ բան է...։ Ես որ պէս հան -
դի սա տես ե րբ հոն է ի, ա ռա ջին ան -
գամ ե րաժշ տու թիւ նը ին ծի հա մար
յետ նա մաս է ր։ Մինչ դեռ ե րկ րորդ ան -
գամ, եւ մեր այս խօ սակ ցու թե ան

պատ ճառն ալ այդ է, ան դրա դար ձայ,
որ պէտք չէ որ պէս յետ նա մաս լսէ ի։
Խոր քին մէջ՝ պէտք է եր րորդ ան գամ
տես նեմ ու մի այն ե րաժշ տու թիւ նը
լսեմ, եւ տե սո ղա կա նը յետ նա մաս
դառ նայ։ Ե րաժշ տու թիւ նը կը դադ րի
պաշ տօն մը ու նե նա լէ, կը դառ նայ լի -
ո վին մաս նա կից։ Այդ կէ տին վրայ
կ՚ու զէ ի շեշ տը դնել։ 

Ա.Ք. Մենք ե րբ կ’աշ խա տէ ինք,
ինձ մէ դուրս կ’ո րո շո ւէր, թէ ու րիշ ի ՛նչ
ե րաժշ տու թիւն ներ ի նչ պէ՛ս պի տի
գոր ծա ծո ւէ ին։ Գի տէ ի բնա կա նա բար,
որ օ րի նակ քիւրտ եր գի չը (Տենկ բէժ
Քա զօ) կու գար, պար սիկ քոյ րիկ նե րը
(Մահ սա եւ Մար ջան Վահ տաթ) կու
գային, ի րենք ալ ին ծի հետ աշ խա տե -
ցան ո րոշ եր գե րու հա մար։ Ի սկ ես
քիչ մը ան հան գիստ կը զգայի, ո րով -
հե տեւ նշա նա ւոր ե րգ չու հի ներ է ին եւ
ին ծի կ՚ա շա կեր տէ ին այդ պա հե րուն։
Գրե թէ նե րո ղու թիւն խնդ րե լով կը դա -
սա ւան դէ ի ի րենց։ Եւ ետ քը Եարէքը
այս բո լո րը ի րա րու հետ հիւսեց եւ
ըսենք՝ ե րաժշ տա կան կտոր մը մէջ -
տեղ ե լաւ, որ ի ՛ր գործն է, մին չեւ ե րկ -
վայր կե ա նը, եւ ո րուն վրայ կու գան
կ՚ա ւել նան խա ղին ձայ նե րը բնա կա -
նա բար, ա ւա զին ձայ նը, եր կա թին ձայ -
նը, փայ տին ձայ նը, զան գա կին ձայ նը,
քշո ցին ձայ նը, բուր վա ռին ձայ նը, ոտ -
քե րու քա լո ւած քը, զար նե լը — տեղ
կայ՝ կը զար նեն, տեղ կայ՝ կա մաց կը
քա լեն —, դու ռին իյ նայ լը, սիւ նին գե -
տին իջ նե լը։ Այս բո լո րը բե մադ րի չին
հա մար մաս կը կազ մէ ին հա մադ րու -
թե ան, ո ՛չ մէ կը պա տա հա կան ե ն։
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Մ.Ն. Եւ ու րեմն ը սածդ այն է, որ
երաժշ տա կան bande-son-ին հե ղի -
նակն ալ ի նքն է։ 

Ա.Ք. Այո՛։ Bande-son-ին հե ղի նակն
ի նքն է։ 

Մ.Ն. Չեմ կր նար կոր ա տի կա կըլ  -
լել, նայէ՛։ 

Ա.Ք. Ին չո՞ւ։ 

Մ.Ն. Իմ խոր հա ծիս հա կա ռակն է։ 

Ա.Ք. Այո՛, հա կա ռակն է։ Ես չընդ -
հա տե ցի ը սածդ, բայց ա տոր հա մար
է, որ սկիզ բէն ա ռի այդ նիւ թը, ը սե լով,
որ ես չէ ի հե ղի նա կը։ Քա նի մը պատ -
ճառ կար, որ ը րի այդ գոր ծը։ Նախ
սկիզ բէն, չեմ գի տեր ին չո՛ւ, հա մո զո ւե -
ցայ, որ ան կեղծ ե ն։ Այ սինքն՝ վս տա -
հու թիւն մը ներշն չե ցին ին ծի, ի նչ որ
դժո ւա րաւ պի տի պա տա հէր Ֆրան -
սայի կամ ա րեւմ տե ան Եւ րո պայի
մէջ։ Սկիզ բէն տե սայ, որ ո ւղ ղա կի
հար ցին վրայ եր թալ կ’ու զեն։ Եւ ոչ
թէ, ի նչ պէս ա րեւմ տե ան Եւ րո պայի
մէջ, «Այո՛, բայց...»ով։ Այդ « բայց»ը չու -

«Արմինէ, քոյրս», լուսանկարը՝ Karol Jarek-ի
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նէ ին։ Այդ կե ցո ւած քը ին ծի հա մար
շատ կա րե ւոր էր, եւ քա նի որ միւս
խա ղե րուն ալ ներ կայ գտ նո ւե ցայ եւ
ի րենց ե րաժշ տա կան աշ խա տան քին
ո րա կը տե սայ, այդ եր կու քը քով քո վի
գա լով՝ վս տա հու թիւն կազ մո ւե ցաւ
մէջս, եւ ու զե ցի այդ աշ խա տան քը
ընել։ Եր բեք չյա ւակ նե ցայ որ ես պի տի
կազ մեմ ե րաժշ տա կան հա մադ րու մը։
Գի տէ ի ի ՛նչ էր դերս, եւ մի եւ նոյն ժա -
մա նակ Ե ա րե քը քա նի ա ռիթ նե րով
ըսած է, որ ա ռանց ին ծի պի տի չը նէր
այդ թա տե րա խա ղը։ 

Մ.Ն. Քիչ մը ման րա մաս նե լով, այդ
հայ կա կան եր գե րը, ե ղա նակ նե րը,
եկե ղե ցա կան նե րը, ին քը փոր ձե րու
ըն թաց քին լսած էր, հասկ ցած էր, թէ
ի ՛նչ են, ու րիշ մի ջոց չու նէր...։ 

Ա.Ք. Ան շուշտ։ Բայց ո րով հե տեւ
ես հասկ ցայ, թէ ին չե՛ր կը փնտ ռէ, իսկ
ին քը չի գի տեր եր գա ցան կը, ը ստ
այնմ ա ռա ջարկ ներ կը բե րէ ի...

Մ.Ն. Կը նշա նա կէ, որ մին չեւ հոն՝
խօ սակ ցու թիւն մը կայ...

Ա.Ք. Ան շուշտ...

Մ.Ն. Գոր ծակ ցու թիւ նը մը ուրեմն...

Ա.Ք. Բնա կա նա բար, այո՛, շատ
սերտ գոր ծակ ցու թիւն մը կար մեր
մի ջեւ։

Մ.Ն. Բա ցատ րու թիւն նե րո՞վ, թէ
ար դե օք ներ կա՞յ ե ղար ի րենց փոր ձե -
րուն։ 

Ա.Ք. Ես ի րենց շար ժու մի փոր ձե -
րուն ներ կայ չեմ ե ղած։

Մ.Ն. Ու րեմն մի այն խօ սակ ցու -
թիւն նե րով...

Ա.Ք. Այո՛, աշ խա տան քի պա հե րէն
դուրս միշտ կը հան դի պէ ինք, եւ ին քը
կը խօ սէր, կը բա ցատ րէր՛ թէ ի ՛նչ էր իր
նպա տա կը, ի ՛նչ ը նել կ՚ու զէր։ Եր բեմն
կու գար ե րաժշ տա կան փոր ձե րուն ալ
եւ կ՚ը սէր ո րոշ բա ներ, ո րոնք ին ծի գա -
ղա փար կու տային։ Թէ ի ՞նչ կա րե լի է
ը նել։ Այդ պի սով՝ ա հա գին բան ա ռա -
ջար կե ցի։ Իմ ա ռա ջար կած ներս գոր -
ծա ծո ւե ցան։ Այդ ի րենց յի սու նէ ա ւե լի
սոր ված եր գե րէն ըն դա մէ նը չորս-հինգ
կտոր առ նո ւած է։ Խմ բային եր գե րուն
մա սին ե մ։ Առանց մե ներգ նե րը հաշ-
ւե լու։ Մու րա տը (Մու րատ Իչ լի նալ չա,
Պոլ սոյ Սուրբ Գիր գոր Լու սա ւո րիչ
եկե ղեցւոյ ե րաժշ տա պետ) կ’եր գէ, ես
կ’եր գեմ ա ռան ձին, կամ Տիթ թէն կ’եր -
գէ շա րա կան մը, որ Վեր ժի նը սոր վե -
ցուց, ա տոնք ե թէ չհա շո ւեմ...

Մ.Ն. Լաւ, բայց ա նոնք ալ ին քը որո -
շած է։ 

Ա.Ք. Հար կաւ։ Մէկ ան գամ պա -
տա հե ցաւ կար ծեմ, որ ես ա նյար մար
տե սայ կտո րի մը այդ տեղ ըլ  լա լը, այդ
ե ղա նա կին վրայ ու րիշ բան շի նե ցի։
Մի ջամ տու թիւն մը ը րի, որ ի րեն հա -
մար շատ տրա մա բա նա կան էր։

Մ.Ն. Հի մա ա տոր տրա մա բա նու -
թիւ նը բա ցատ րէ՛ ին ծի։ Տե սա րա նի մը
եւ այդ տե սա րա նին ըն թաց քին լըս -
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ւած ե րաժշ տու թե ան մի ջեւ կապակ -
ցու թիւ նը, եր կու քին մի ջեւ ընդելու-
զու մը, կր նա՞ս վե րար տադ րել այդ խօ -
սակ ցու թիւն նե րէն մէ կը։ Ի ՞նչ կտոր,
ին չո՞ւ այդ մէ կը։ 

Ա.Ք. Չէ, տե սա րան նե րուն մա սին
չէ, որ կը խօ սէ ինք, ը նդ հա նու րի մա -
սին է ր։ Ի նչ պէ՞ս կ’ու զէր, որ հան դի -
սա տե սը դուրս ել  լէ։ Ի ՞նչ վի ճա կի մէջ։
Ա հա ւա սիկ։ Ըն թացք մըն է։ «Այո՛,
բայց...» չկայ։ Ա տոր հա մար ա լ՝ այդ
voyeurisme-ի խն դի րը, ո րուն մա սին
կը խօ սէ իր, ան խու սա փե լի է։ Ո րով -
հե տեւ ի րա կա նու թե ան մը կը հա մա -
պա տաս խա նէ։ Այդ պէ՛ս ե ղած է։ Եւ ո ՛չ
թէ խորհր դան շա կան կեր պով բա -
ցատ րո ւած։ Այդ նոյն բա նը ե թէ Ա ն -
գըլի ա կամ Գեր մա նի ա կամ Ի տա լի ա
ընէ ին, ձեւ մը պի տի գտ նէ ին թե լադ -
րե լու հա մար, որ դուն ե թէ ու զես՝
խոր հիս (եւ ոչ թէ զգաս), որ այդ կի նե -
րը բռ նա բար ո ւած են, եւ միշտ կա -
րելի ու թիւն մը ու նե նաս ա տի կա
չխոր հե լու կամ չզ գա լու։ Ո րով հե տեւ
թա տրոն է, վեր ջա պէս, divertisse-
ment մըն է, կ’եր թաս, կը նայիս, կամ
մտա ծե լու հա մար է, մտա ւո րա կան
գո հա ցում ստա նա լու հա մար է, եւ ոչ
թէ ցն ցո ւե լու եւ գետ նին տա կը ան ց -
նե լու որ պէս հան դի սա տես։ Թատ րո -
նին նպա տակն է թէ ոչ, չեմ գի տեր,
բայց այս էր... բե մադ րի չին նպա -
տակը։ Եւ ան շուշտ նո րէն յի շեց նեմ,
որ Լե հաս տան կը պա տա հին այս
բաները։ Եւ իս կա պէս Լե հաս տա նի
հանդիսա տե սին եւ Ֆրան սայի կամ
Ա մե րի կայի հան դի սա տե սին հա կազ -
դե ցու թիւն նե րը բո լո րո վին տար բեր

է ին։ Լե հաս տա նի մէջ մի այն կը պա -
տա հէր, որ վեր ջա ւո րու թե ան՝ մէ կը
գայ, ծա ղիկ մը ձգէ, ու րիշ մէ կը գայ
համ բու րէ եր թայ։ Եւ հոն քա նի որ
իրենց սրա հին մէջ կ՚ը նէ ինք, ի րենց
վայրն էր — մենք քիչ մը ա ռաջ կ՚ել  -
լենք, չէ՞, ու րեմն հոն եմ, կը տես նեմ
ել լող նե րը։ Մե ծա մաս նու թիւ նը ար -
ցունք նե րով դուրս կ’ել  լէր։ Եր բեք չէ
պա տա հած այն  տեղ՝ որ ծա փա հա -
րեն։ Ա րեւ մուտք՝ այո՛։ Թատ րոն մը
տե սայ, տպա ւո րիչ էր, կը ծա փա հա -
րեն, կ’ել  լան, կ’եր թան, եւ մոռ ցած են
ար դէն։ Ու րեմն նպա տա կը այդ է ր։
Հի մա քրիս տո նէ աց ման մա սին խօ -
սե ցար, ի րենք քրիս տո նե այ ե ն։ Որ -
քան ալ ի րենց մէջ՝ ի րենք ի րենց
հա ւա տա ւոր չսե պող մար դիկ ալ ըլ  -
լան, կու գան այդ մշա կոյ թէն։ Բո լորն
ալ լեհ չեն, ի մի ջի այ լոց։ 

Մ.Ն. Դե րա սան նե րո՞ւն մա սին ե ս։ 

Ա.Ք. Հա՛։ Աղ ջիկ նե րէն մէ կը՝ կէս
տա նե մար քա ցի, կէս՝ ան գլի ա ցի է
կար ծեմ, Սպա նի ա ծնած, չեմ կար ծեր,
որ ի նք զինք շատ կա թո ղի կէ զգայ։
Եր կու ի տա լա ցի նե րը կրօ նա կան տի -
պեր չեն, բայց ի տա լա ցի են, գի տե՛ս
ինչ պէս մեծ ցած ե ն։ Լե հե րու պա րա -
գա յին ալ, եր կի րը կը զգաս։ Ի մի ջի
այ լոց՝ տա րի մը, բե մադ րի չը շատ
պնդեց, որ ներ կայ ըլ  լանք Ա մե նայն
Սր բոց օ րը։ Եւ գա ցինք։ Բան մը
գիտէր, որ պն դեց։ Վա հա նը, ես, Վեր -
ժինը եւ Մու րատն է ինք մի ա սին։
Ամե նայն Սր բոց օ րը, գե րեզ մա նոց
կ’այ ցե լեն։ Ի րի կուն էր, ա րե ւը մա րը
մտ նե լու վրայ է ր։ Կ՚եր թանք եւ ճամ -
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բուն վրայ այդ պզ տիկ լամ բա նե րը կը
ծա խեն, մէ ջը մոմ կ’ըլ  լայ, գու նա ւոր։
Հս կայ, շատ մեծ գե րեզ մա նոց մը այ -
ցե լե ցինք, հա զար նե րով մարդ կար
ներ սը։ Բո լոր գե րեզ ման նե րուն վրայ
լամ բա մը կար։ Հի նե րուն վրայ ալ,
անոնց՝ որ մարդ չու նին, հոն ալ լամ -
բա մը կար։ Այս քան բազ մու թիւն եւ
այս քան լռու թիւն մի ա տեղ չէ ի տե -
սած։ Ըն տա նիք ներ է ին, ե րի տա -
սարդ ներ է ին, տա րի քոտ ներ է ին,
ե րե խայ կար, հա զար նե րով մարդ
կար ներ սը, մի այն ոտ քի ձայ նե րը կը
լսէ իր այդ խճա քա րե րով ծած կո ւած
ճամ բա նե րուն վրայ։ Այս քան լռու -
թիւն եւ այս քան բազ մու թիւն քով քո -
վի, չեմ տե սած։ Ա սի Լե հաս տան է,
ա հա ւա սիկ։ Քրիս տո նէ ա կա նա ցու մը՝
նոյն պէս։ Ի րենք ար դէն լեհ են, ը սենք՝
Լե հաս տա նի մէջ կ’ըլ  լայ կոր ա սի կա,
եւ ա՛յդ տե սան կիւ նէն, ա՛յդ կե ցո ւած -
քով։ Ո ՛չ թէ քրիս տո նէ ա կան խաղ մը
ը նե լու կա մե ցո ղու թե ամբ։ Ի րենց ման -
կու թե նէն ե կած բան մը կայ, ուզես չու -
զես, առ նո ւազն՝ յար գանք մը կայ։ Ի սկ
զո հը ի ՞նչ էր, քրիս տո նեայ է ր։ 

Մ.Ն. Այդ մէ կը կար ծեմ՝ ու րիշ խօ -
սակ ցու թիւն է։ 

Ա.Ք. Վեր ջին հա շո ւով սա կայն՝ այդ -
տեղն ալ վրան փակ ցո ւած կեղծ բան
մը չեմ տես ներ ես...։ Եւ չմոռ նանք որ
միլ  լե թը նաեւ կրօն քի ի մաս տով միլ  լեթ
էր, չէ՞, Օս մա նե ան կայսրու թե ան մէջ։ 

Մ.Ն. Հի մա վե րա դար ձի՛ր այս ե կե -
ղե ցա կան եր գե րու եւ պարս կա կան
ու քր տա կան...

Ա.Ք. Մէկ հատ ա լ՝ թր քա կան ե րգ
կայ։ Եւ մէկ հատ ա լ՝ վրա ցա կան։

Մ.Ն. Ու րեմն ա սոնց բաշ խու մը
ինչ պէ՞ս կ’ըլ  լար ե րաժշ տա կա նօ րէն։
Կամ տե սո ղա կան կող մին հետ
ասոնց կա պակ ցու թիւ նը, քիչ մը ե ւս
կր նա՞ս բա ցատ րել այս ամ բող ջը։ 

Ա.Ք. Ֆիլ մին մէջ՝ բե մադ րի չի նպա -
տա կին մա սին կը խօ սինք նա ւուն
վրայ։ Ալ թու ղը կը հարց նէ ի րեն՝ «ի՞նչ
կ’ու զես ը նել»։ Կ’ը սէ՝ laboratoire-ի
գործ մը չէ, որ կ’ու զենք ը նել։ Կ’ու զէր
ցոյց տալ հայ կա կա նը ի նչ պէս որ
կ’ապ րէր միւս նե րուն հետ, մէջ մէ ջի,
միւս ներն ալ կային, ա՛յդ է, որ կ’ու զէր
պա հել, այ սինքն՝ պատ կե րա զար դու -
մէն դուրս կ’ել  լէ (հայ կա կան է նիւ թը,
ու րեմն հայ կա կան ե րաժշ տու թիւն
պի տի դնենք), թուրքն ալ հոն է,
քիւրտն ալ հոն է, բո լորն ալ հոն ե ն։
Հի մա ան շուշտ orientaliste բան մը
կայ մէ ջը, ե րբ խոր հիս, որ պարս -
կականն ալ կայ, բնա կա նա բար։
Որով հե տեւ ա նի մաստ է այդ տեղ
պարս կա կան ըլ  լա լը, ե թէ կ՚ու զես ան -
պայ ման ազ գագ րա կան կամ պատ -
մա կան ի րա կա նու թիւն նե րուն յար-
մա րիլ։ Լաւ, բայց նո րէն ը սեմ՝ Լեհաս -
տան է։ Այս ինքն՝ եւ րո պա ցի ներ են
նաեւ, զուտ եւ րո պա ցի ե ն։ Այն պէս որ
այդ քանն ալ պա տա հեցաւ, այո՛։ Ես
բնաւ չհա մո զո ւե ցայ, որ պարս կա -
կան ըլ  լայ այդ տեղ, բայց կր նա յի ըն -
դու նիլ, ո րով հե տեւ հա մե մա տա բար՝
ա՛յդ է, ձեռքդ ի նչ որ ունիս՝ ա նով կը
գո հա նաս։ 
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Մ.Ն. Նո րէն սկ սինք ու րեմն։ Հի մա
կայ ազ գագ րա կան ի րա կա նու թիւն
մը, քիւրտ, թուրք, շատ լաւ։ Սա կայն
մեծ մա սը ամ բողջ տե ւո ղու թե ան՝
հայ ե կե ղե ցա կան եր գեր ե ն։ 

Ա.Ք. Մեծ մա սը չէ՛։ Քր տա կա նը եւ
պարս կա կա նը ա ւե լի ե ն։ 

Մ.Ն. Քան ի ՞նչ։ 

Ա.Ք. Քան հայ կա կա նը։

Մ.Ն. Ի նչ պէ՞ս թէ ։ Տե ւո ղու թե ա՞մբ,
կ’ու զես ը սել։ 

Ա.Ք. Այո՛։ Հե տաքրք րա կան է, բո -
լոր քան դու մի պա հե րուն, օ րի նակ՝
քր տա կան ե րգ կայ։ Սիւ նե րը ե րբ
կ’իջ նան՝ քր տե րէն է։ Եր գո ղը վա նե ցի
ա շուղ մըն է, ո րուն մեծ մայ րե րէն մէ -
կը հայ է ե ղեր, ան շուշտ։ Սկիզ բը կը
կար ծէ ի, որ մար դը ե թէ ան դրա դառ -
նայ՝ պի տի նե ղո ւի։ Քան դու մի պա հե -
րուն կ’եր գէ կոր։ Ը նդ հա կա ռա կը՝
բնաւ, շատ գի տա կից էր նիւ թին։ Եւ
նոյ նիսկ ա ռանց շատ նիւ թին մէջ
մտնե լու քա ղա քա կան ի մաս տով,
իրեն հա մար որ պէս քիւրտ ա շուղ՝
ան շուշտ հե տաքրք րա կան էր այս պի -
սի մի ջազ գա յին բա նի մը մաս նակ ցի -
լը։ Եւ ի րեն օ տար՝ ան ծա նօթ նիւթ մը
չէր Հայոց ցե ղաս պա նու թիւ նը, ա տոր
հետ խն դիր ալ չու նէր, եւ ը ստ ե րե ւոյ -
թին՝ չխան գա րո ւե ցաւ, որ քան դու մի
պա հե րուն քր տե րէն եր գէ։ Ի սկ
պարս կե րէն նե րը յա ճախ՝ կի նե րուն
հետ է ր։

Մ.Ն. Հար ցում մը ե ւս ա սոնց վե -
րա դառ նա լէ ա ռաջ։ Տեղ մը՝ « Հա ւա -
տամք» մը կայ։ Ո ՞ր պա հուն։ 

Ա.Ք. Այդ կը կա տա րո ւի, ե րբ սիւ -
նե րը դեռ մէջ տեղն ե ն։ Չորս սիւ նե րը
կը ճա թին , ու ա ւազ պի տի հո սի, սիւ -
նե րը կու լան։ Ատ կէ ա ռաջ է։ Եւ ե րբ
կը սկ սին լալ՝ ատ կէ ետ քը շատ...

Մ.Ն. Ին չո՞ւ Հա ւա տամ քը։ 

Ա.Ք. Այդ տե՛ ղը ու զեց։ 

Մ.Ն. Հոն մի՛ ը սեր, որ քրիս տո նէ ա -
կա նա ցու մի շատ բա ցա յայտ ե րանգ
մը չկայ։ Որ պէս քրիս տո նե այ է, որ կը
մեռ նինք կոր։ Այ սինքն՝ որ պէս նա հա -
տակ։ 

Ա.Ք. Ես չը սի որ այդ պէս չէ։ 

Մ.Ն. Հա ւա տամք, կ’ը սեն։ Որ պէս
«վ կայ» կը մեռ նին։ 

Ա.Ք. Բայց Հա ւա տամք ե րբ կ’ը -
սեն, սիւ նե րը կան գուն ե ն։ Ա նոնց մէջ -
տեղն է։ Հա ւա տամ քով հան դերձ՝
պի տի քան դո ւին եւ սիւ նե րը պի տի
լան։ Ո րով հե տեւ գա ցին տե սան,
Խու լէ ի վան քը, Դա տե մի ե կե ղե ցի ին
մնա ցորդ նե րը։ Վան քին մնա ցոր դը
կը մտ նես, եւ կը տես նես, որ սիւ նե րը
սղո ցո ւած ու տա շո ւած են, որ պէս զի
այս քան մը ե րկ րա շար ժով՝ փլին։ Ֆիլ -
մին մէջ՝ այդ ալ կայ ու խաղ չէր բնաւ։
Շատ ի նք նա բուխ կեր պով, դե րա -
սան նե րէն մէ կը ճեղ քին մէջ պզ տիկ
քա րեր խո թեց, ի բր թէ սիւ նը պի տի
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ամ րաց նէր։ Եւ ա տի կա դար ձաւ թա -
տե րա խա ղին afficheը։ Ի նք նա բուխ
եւ ան կեղծ պահ մըն է ր։ Բո լո րը այն -
քան ցն ցո ւած է ին այդ օ րե րուն, որ
ինք նա բե րա բար պա տա հե ցաւ։ Այդ
սիւ նե րը կու լան կոր, այո, ի սկ Խու լէի
վան քը շատ ա ւե լի գէշ վի ճա կի մէջ է,
ա ւե րո ւած, սիւ նե րուն տակ՝ եր կու
մեթր փոս, եւ այլն։ 

Մ.Ն. Ամ բող ջո վին չեն փլց ներ կոր,
կը սպա սեն կոր, որ փլին...

Ա.Ք. Այո՛, les intempéries։ Բայց այդ
ժա մա նակ ի նչ որ փլ ցու ցին՝ փլցու ցին,
հի մա այ լեւս աչ քիդ առջեւը չեն ը ներ
կոր։ Մշոյ Սուրբ Կա րա պե տը ռմ բա -
կոծե ցին ո ւղ ղա կի։ Թն դա նօթ նե րով
իջեցու ցին։ Ի սկ վաթ սուն նե րուն,
Խծկուն քի ե կե ղե ցի նե րը քան դե ցին,
զի նո ւո րա կան մար զան քով։ Վրան կը
կրա կէ ին որ պէս թի րախ։ Հինգ ե կե ղե -
ցի նե րէն մէկ հա տին՝ մէկ մա սը մնաց։
Լաւ, չը սի, որ քրիս տո նէ ա կա նա ցում
մը չկայ, կայ, այո,։ Նաեւ քա նի որ ներ -
քին տրա մա բա նու թե ան մա սին կը
հարց նէ իր, այս ալ ը սեմ՝ որ բե մին եր -
կու կող մե րուն մի ջեւ ե րկ խօ սու թե ան
սիս թեմ մըն ալ կայ։ Այս ինքն՝ մէկ կող -
մէ կանչ մը կու գայ եւ միւս կող մը կը
պա տաս խա նէ։ Եր գով։ Գրե թէ միշտ
կայ ա սի կա։ 

Մ.Ն. Ա ռա ջին հար ցումս կը վե րա -
բե րէր այն կէ տին թէ մեր տե սած-լ սա -
ծը նոյն քան ե րաժշ տա կան ներկա-
յա ցում մըն է, որ քան՝ տե սո ղա կան եւ
թա տե րա կան։ Կ’ու զէ ի գիտ նալ, թէ
ինչ պէ՛ս կազ մա կեր պո ւած է, ժա մա -

նա կի ըն թաց քին, բե մադ րի չի ու ղե ղին
մէջ, թէ ի ՛նչ ե ղած է քու մաս նակ ցու -
թիւնդ...։ 

Ա.Ք. Հի մա ե րբ թա տե րա խա ղի մը
մէջ՝ գրո ւածք կայ, զար դա րանք մը չէ
ա տի կա։ Նոյն քան կա րե ւոր է, որ քան
մնա ցե ա լը։ Ի րար պի տի լրաց նեն,
այն պէս չէ՞։ Այս տեղ ա լ՝ գրո ւած քին
տեղ ե րաժշ տու թիւնն է, որ — պատ կե -
րը եւ ե րաժշ տու թիւ նը ի րար լրա ցնե -
լով՝ ամ բող ջու թիւն մը կը կազ մեն։ 

Մ.Ն. Փա կա գի ծի մէջ ը սո ւած... Հա -
յաս տան՝ Gesamtkunstwerkի (գեր -
մանե րէ նէ բա ռա ցի թարգ մա նո ւած՝
«ամ բող ջա կան ա րո ւես տի գործ»ի)
գա ղա փա րին շուրջ հան դի պում մը
կազ մա կեր պե լու գա ղա փար մը կար։
Բայց ե թէ հար ցը ե րաժշ տա կա նի եւ
թա տե րա կա նի մի ա ձու լումն է, եր կու
հա զար հինգ հա րիւր տա րի ա ռաջ
ալ՝ Յոյ նե րու թատ րո նը ե րաժշ տա -
կան թատ րոն մըն է ր։ Մի այն թա տե -
րա կան չէր, մի այն տե սո ղա կան չէր։
Այս ձեր գոր ծը կապ մը ու նի՞ այդ պի -
սի գա ղա փա րի մը հետ։ 

Ա.Ք. Թե րեւս իր մտ քին մէջ։ Այդ
մա սին՝ չենք խօ սած։ Վագ նե րին խօս -
քը չե ղաւ։ 

Մ.Ն. Հի մա քիչ մը ա ւե լի ման րա -
մաս նու թիւն նե րու մէջ մտ նե լով, ե կե -
ղե ցա կան եր գե րէն ի ՞նչ ե րգ, ի ՞նչ
շա րա կան, ի ՞նչ ե ղա նակ։ 

Ա.Ք. Պի տի ը սեմ, բայց կը շեշ տեմ.
միշտ պատ կե րի մը չեն հա մա պա -
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տաս խա ներ։ Սկիզ բը՝ « Սուրբ սուրբ»ն
է։ Այդ տեղ է որ աղ ջի կը կու գայ, կը
պառ կի, վրան հաց կը նե տեն։ Յե տոյ
հա ցը կ’ու տեն։ Սկիզ բէն մե սաժ մը
կայ ար դէն։ Ատ կէ վերջ, դէմ դի մաց
Մու րա տին հետ քա նի մը տուն սաղ -
մոս ներ են, ո րոնց հետ զու գա հեռ՝ զա -
նա զան պատ կեր ներ կը պա տա հին,
ե րկ խօ սու թե ան ձե ւով բան մը պէտք
էր այդ տեղ։ Ես շի նե ցի այդ տեղ ե ղա -
նա կը։ Սաղ մոս նե րէն մեկ նե լով։ Ո րով -
հե տեւ այդ սաղ մոս նե րը այդ եղանա-
կով չեն ը սո ւիր, ես շի նե ցի։ 

Մ.Ն. Այդ տեղ ո ւղ ղա կի բան մը յօ -
րի նե ցիր։ 

Ա.Ք. Հա՛, բայց գի տես՝ մե զի հա -
մար յօ րի նե լը նոյն բա նը չէ, ի նչ որ
պի տի ըլ  լար եր գա հա նի մը հա մար։
Ու րիշ պա րա գայի մըն ալ յօ րի նած եմ,
Monsieur Ibrahim et les fleurs du
Coran-ի ա տեն, տա րի նե րով ը րինք,
այն տեղ ամ բողջ ե րաժշ տու թիւ նը իմ
կող  մէս յօ րի նո ւած է։ Մի ա սին աշ խա -
տե ցանք, հա մադ րե ցինք, այդ մէ կը
ար ձա նա գրած եմ եւ հե ղի նա կային
իրա ւունք ներ կը ստա նայի այդ տե -
ղէն։ Հոս ը նդ հա կա ռա կը՝ պզ տիկ
մաս նակ ցու թիւն մըն էր, վեր ջա ցաւ
գնաց։ Ա տոր հա մար ի րա ւունք պի -
տի չպա հան ջէ ի։ Բան մը յար մարց նել
պէտք էր, յար մար ցու ցի։ 

Մ.Ն. « Սուրբ սուրբ», « սաղ մոս»...

Ա.Ք. Ատ կէ ե տք « Խոր հուրդ խո -
րին»ը կայ։ Սկիզ բը՝ Մու րա տը կ’եր գէ,
վեր ջը՝ խմ բային է։ Ան կէ վերջ՝ «Ա րե -

ւա գալ»ի եր գե րէն պզ տիկ բա ժին մը
կայ, Մու րա տը կ’եր գէ, եւ ես կը մի -
ջամ տեմ, ե րբ պի տի իյ նան եր կու սիւ -
նե րը։ Այն ալ պա տա հա կան չէ, այն ալ
կու գայ այդ պատ կե րէն, որ նո րէն
ֆիլ մին մէջն է, Ե րու սա ղէմ, ե րբ ջու -
րին առ ջե ւը կ’եր գեմ՝ ին քը ձայն կը
պա հէ, ա նու նը Cistern Song դրած է
ա նոր։ Ատ կէ վերջ՝ « Փառք ի բար -
ձունս»ը կայ, բա ժին մը մի այն։ Ան կէ
վերջ՝ մին չեւ խաչ քա րե րը հայ կա կան
ու րիշ բան չկայ։ Ա ղջ կան հար ցա խու -
զու թիւ նը, այդ տեղ՝ թր քե րէն է, մի ակ
թր քե րէն եր գը հոն է։ Վեր ջը՝ պզ տիկ
բա ժին մը կայ «Օրհ նե ցէ՛ք, գո վե -
ցէ՛ք»էն, զոր Զա տի կին կ’եր գենք։
Ծնուն դին ա լ՝ ըն թեր ցո ւած նե րուն
պա տաս խան մըն է։ Պզ տիկ կտոր մը,
ե րբ աղ ջի կը իր վրայ հող կը թա փէ։
Ան կէ վերջ՝ մանր կտոր ներ կու գան,
« Լոյս» բա ռով, ե րբ խաչ քա րե րուն
վրայ կ’ել  լեն։ Եւ վեր ջա ւո րու թիւ նը...։
Այդ տե ղը օ րօր մը կայ, հա զիւ կը լըս -
ւի, Տիթ թէն շա րա կան մը կ’եր գէ,
Խաչի շա րա կան մըն է։ Եւ վեր ջա ւո -
րու թե ան՝ «Որ դիդ սուրբ, հո գիդ
սուրբ» կը սկ սի եւ ա տոր վրայ «Նոր
ծա ղիկ»ը կու գայ, Յա րու թե ան ե րգ է։
Եւ վեր ջը կը շա րու նա կեն մի այն աղ -
ջիկ նե րը, «Ա մէն, Հայր սուրբ...»ը, կը
լրաց նեն։ Ը սենք, որ Յա րու թե ան գա -
ղա փա րով կը վեր ջա նայ։ 

Մ.Ն. Զգա լի չէ հան դի սա տե սին
հա մար։ 

Ա.Ք. Մենք գի տենք։ 

Մ.Ն. Ի ՞նչ Յա րու թիւն։ 
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Ա.Ք. Այս տեղ նս տեր՝ կը խօ սինք
կոր, տե սակ մը յա րու թիւն է։ Տե սակ
մը։ 

Մ.Ն. Ըն դու նէ՛ որ ար դա րա ցի էր
այդ ը նդ հա նուր տպա ւո րու թիւնս...։
Բռ նա բա րու թիւ նը բա ցատ րե ցիր։ Այս
վեր ջին ը սե լիքս բե մադ րի չի մտ քին
մէջ թա տե րա խա ղին ի մաս տին հետ
կապ ու նի։ Զո հա գոր ծու մը կը ներ կա -
յա ցո ւի որ պէս քրիս տո նէ ական նա -
հա տա կու թիւն, martyre։ 

Ա.Ք. Կր նայ ըլ  լալ, կր նայ չըլ  լալ
նաեւ։ Կա խում ու նի ո ՛ր կող մէն կը
նայիս, դուն ո ՛վ ե ս։ Ի րենք քրիս տոնեայ
մշա կոյ թի մը մէջ ծնած ու մեծ ցած
մար դիկ են, քրիս տո նե այ ըլ  լան կամ
չըլ  լան։ Բայց գի տեմ, որ Եարե քը հա -
ւա տա ցե ալ է։ Կր նայ քե զի խան գա րել,
ու րի շին չխան գա րել։ Այս դի տո ղու -
թիւնը ֆրան սա ցի մը կր նայ ը նել, ո ՛չ թէ
լեհ մը։ Ի րենց հա մար բնա կան է ։

Մ.Ն. Կը խօ սիմ կոր որ պէս հայ
սա կայն, ո ՛չ թէ որ պէս ֆրան սա ցի։ 

Ա.Ք. Ը սել կ’ու զեմ, որ Լե հաս տա -
նի մէջ՝ ան հա ւատ, agnostique, այդ
բո լոր մար դի կը տար բեր վե րա բեր -
մունք ու նին քրիս տո նէ ու թե ան հան -
դէպ, քան ա րեւմ տե ան Եւ րո պա։
Յս տա կօ րէն տե սանք այդ պէս ըլ  լա -
լը։ Ի րենց հա մար՝ այդ ալ կե ան քին
մաս կը կազ մէ։ Ա տե լու թե ան հաս նող
այդ հա կա զե դու թիւ նը չու նին։ Ֆրան -
սայի մէջ՝ թա պու է ո ւղ ղա կի։ 

Մ.Ն. Ա հա՝ բա ւա կան խօ սե ցանք։

Խօ սակ ցու թե ամբ ու զածս ամ րաց նել
էր այն գա ղա փա րը, որ դուն հա մա-
հե ղի նակ ես այս գոր ծին, որ այս գոր -
ծը պէտք է նկա տո ւի ամ բող ջա կան
ա րո ւես տի գործ, նոյն քան ե րաժշ տա -
կան որ քան տե սո ղա կան, նոյն քան
musical որ քան թա տե րա կան կամ
պատ մո ղա կան...։ 

Ա.Ք. Չէ։ Ին չո՞ւ։ « Նոյն քան ե րաժըշ-
տա կան որ քան թա տե րա կան»ը՝
ինծի հա մար ճիշդ չէ։ Գրո ւած քով
թատ րոն մը կր նաս ռա տի ոյէն լսել։
Կր նաս նաեւ եր թալ թատ րո նը տես -
նել, պատ կեր նե րով։ Հոս ա լ՝ կր նաս
երաժշ տու թիւ նը զա տէն լսել թե րեւս։
Սա կայն ան քակ տե լի օ րէն ի րա րու
հետ մի ա ցած ե ն։

Մ.Ն. Բայց ա՛յդ է ը սածս...։ Եւ ես
առա ջին ան գա մուն՝ այդ մէ կը չէ ի
հասկ ցած։ Այդ քան տեղ կը գրա ւէ ին
կի նե րու բռ նա բա րու թե ան պատ կեր -
նե րը եւ հա մա պա տաս խան voyeuris-
me-ը որ...

Ա.Ք. Ին չո՞ւ մի այն այդ կը տես նէ իր,
ու րիշ բան չկա՞ր տես նե լիք։

Մ.Ն. Մի այն ա՛յդ կար։ Գո նէ այդ էր
իմ տե սածս։ 

Ա.Ք. Այր մար դի կը ո ւղ ղա կի սպան -
նը ւե ցան։ Կի նե րը սպան նո ւե լէ ա ռաջ՝
կը բռ նա բար ո ւէ ին։ 

Մ.Ն. Այս էր նիւ թը։ Շնոր հա կալ եմ։

Ա.Ք. Ե ՛ս շնոր հա կալ ե մ։
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Ե րե ւա նի պե տա կան հա մալ -
սա րա նի Հա յա գի տա կան հե տա -
զօ տու թիւն նե րու հիմ նար կը լոյս
ըն ծայեց պատ մա բան Ե րո ւանդ
Փամ պու ք եա նի կող մէ կազ մը -
ւած, խմ բագ րո ւած եւ ծա նօ թա-
գրու թե ամբ օժ տո ւած Արամ
Մա նու կե ան. Նա մա կա նի հա տո -
րը։ 2018-ին Ե րե ւա նի պե տա կան
հա մալ սա րա նի հրա տա րակ չու -
թե ան տպագ րու թիւ նը հան դի սա -
ցող այս հա տո րէն տպո ւած է
1000 օ րի նակ, կը բաղ կա նայ 672
է ջե րէ եւ մէկ ներ դիր քար տէ սէ։ 

Ժո ղո վա ծուն կը բո վան դա կէ
ամ բող ջու թիւ նը հիմ նա կա նին մէջ
Պոս թը նի Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թե ան
ար խիւ նե րուն մէջ պահ պա նո ւած
Արամ Մա նու կե ա նի (Սար գիս
Յով հան նի սե ա նի) նա մակ նե րուն,
ո րոնք կը ցո լաց նեն ա նո ւա նի յեղա -
փո խա կա նին ա ւե լի քան տաս-
նամե ա կի մը վրայ (1904-1915)
եր կա րող գոր ծու նէու թիւ նը։ Նա -
մակ նե րը նոր լոյս կը սփ ռեն եւ կը
վկայեն այն բախ տո րոշ դե րա կա -
տա րու թե ան մա սին, զոր ան ունե -
ցած է ազ գային-ա զա տագրա կան
պայ քա րին՝ յատ կա պէս յաղ թա -
նա կով պսա կո ւած Վան-Վաս պու -
րա կա նի հա յու թե ան ինքնապաշտ-
պա նու թե ան գոր ծին մէջ:

Պէյ րու թի մէջ 2017-ին լոյս տե -
սաւ Ե րո ւանդ Հ. Քա սու նի ի Լուս-
ար ձա կի տակ. ան հա ճոյ ըլ լալու
գաղտ նի քը հա տո րը, բաղ կա ցած`
328 է ջե րէ:

Գիր քը բաղ կա ցած է շարք մը
բա ժին նե րէ, յօ դո ւած նե րէ եւ յա -
ւելո ւա ծա կան բա ժի նէ մը: Ա նոնք
կը վե րա բե րին հայ ժո ղո վուր դին
դէմ գոր ծադ րո ւած Ցե ղաս պա -
նութե ան, այս գծով բազ մաս տի -
ճան ու բազ մա գոյն ամ պի ոն նե րէ
բարձ րա ցած պա հան ջա տի րու -
թե ան ձայ նին, պա հան ջա տի րու -
թե ան հե տապնդ ման ու ղի ին վրայ
Հա յաս տա նի պե տու թե ան դե րին:
Հե ղի նա կը կ’անդ րա դառ նայ պա -
հան ջա տի րու թե ան բո վան դա կու -
թե ան` հող, բռ նագ րա ւո ւած
Ա րեւմ տե ան Հա յաս տան ու Հայ կա -
կան Կի լի կի ա, հայ րե նա կեր տու մին,
Հա յաս տան-ս փիւռք յա րա բե րու -
թիւն նե րուն, ան կա խու թե ան եւ
ազ գային, հայ կա կան ու Հա յաս տա -
նի կա պո ւած զա նա զան հար ցե րու։ 

Պետրոս Դուրեանի երկերուն
նոր հրատարակութիւնը՝ Աստղե-
րու հեղեղը կը բովանդակէ հեղի-
նակին բանաստեղծութիւնները,
յօդուածներն ու նամակները՝ տըր-
ւած ծանօթագրական ճոխ տեղե-
կութիւններով, ինչպէս նաեւ կեն-
սագրական հարուստ տուեալներ-
րով, խմբագրութեամբ Սեւան
Տէյիրմենճեանի։

Հրատարակութիւնը նախա-
տեսուած է ո՛չ միայն համայնքային
դպրոցներու ուսուցիչներուն ու
աշակերտութեան համար, այլ
նաեւ բոլոր անոնց համար, որոնց
հոգիներէն ներս վառ կը մնայ
Պետրոս Դուրեանի հանդէպ սէրը,
ինչպէս նաեւ առհասարակ բա-
նաստեղծութեան նկատմամբ վառ
հետաքրքրութիւնը:

Գիրքը լոյս տեսած է «Արաս»
հրատարակչատունէն, 2018-ին։

Ա րամ Մա նու կե ան. 

Նա մա կա նի

Խմբագիր՝ Ե րո ւանդ Փամ պու քե ան

Աստղերու հեղեղ

Խմբագիր՝ Սեւան Տէյիրմենճեան

Լու սար ձա կի տակ. ան հա ճոյ

ըլ լա լու գաղտ նի քը

Հե ղի նակ՝ Երուանդ Հ. Քասունի
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Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ կա թո -
ղի կո սու թե ան « Ռի չըրտ եւ Թի նա
Գա րօ լան» հիմ նադ րա մին կող մէ
լոյս տե սաւ Յա կոբ Մի քայէ լե ա նի
Գա րուն է ր… հա տո րը, որ կը բո -
վան դա կէ պատ մո ւածք ներ, ակ -
նարկ ներ եւ նշ մար ներ սու րի ա կան
պա տե րազ մի հէն քին վրայ։ 

244 է ջե րէ բաղ կա ցած գիր քին
մէջ Յա կոբ Մի քայէ լե ան կը
ներկա յաց նէ մե րօ րե այ Հա լէ պը
(2011-2018), իր ապ րած պա տե -
րազ մի ար հա ւիր քով, քան դու մով,
սար սա փազ դու տե սա րան նե րով
եւ հա յու թե ան բա ժին ին կած տա -
ռա պան քով։ Ան լոյ սին կը բե րէ
Հա լէ պի մէջ հայ թէ տե ղա ցի ժո -
ղո վուր դին ապ րած գե հե նային
վի ճա կը, հեղ ձու ցիչ պայ ման նե րը,
հա յա բոյր գա ղու թին ստա ցած
բազ մաբ նոյթ վէր քե րը, հա յու -
թեան յոյ զերն ու ցա ւե րը, ի նչ պէս
նաեւ՝ դէ պի ա պա գայ նայե լու հա -
ւա քա կան կամ քի ու հա ւատ քի
ար տա յայ տու թիւն նե րը։ 

Հե ղի նա կը կ’ու զէ մո ռա ցու թե -
նէ փր կել թէ եւ դառն, սա կայն հա -
յու թե ան հա ւա քա կան կե ան քին
վե րա բե րող դէպ քեր, ապ րում ներ
եւ փոր ձա ռու թիւն։ 

Յու նաս տա նի մէջ լոյս տե սաւ
Յով սէփ Պա րա զե ա նի Պատ մա -
կան Հա յաս տա նի ա ւանդ նե րու
հետ քե րով գիր քը, բաղ կա ցած` 68
է ջե րէ: Գիր քը հրա տա րա կո ւած է
Յու նաս տա նի Հայ մշա կու թային
եւ կր թա կան մի ու թե ան Շր ջա -
նային վար չու թե ան նա խա ձեռ -
նու թե ամբ: 

Ա րեւմ տե ան Հա յաս տա նի տար-
բեր շր ջան ներ ու բնա կա վայր-
եր այ ցե լած Յով սէփ Պա րա զեան
ա կա նա տե սի վկա յու թիւն ներ եւ
աշ խար հագ րա կան ու պատ մա -
կան տե ղե կու թիւն ներ կը փո խան -
ցէ Ա նի ի, Կար սի, Մու շի, Մշոյ
դաշ տի, Մշոյ Սուլ թան Սուրբ Կա -
րա պե տի եւ Ա ռա քե լոց վան քե -
րուն, Պիթ լի սի, Վա նի, Վա րա գայ,
Սուրբ Բար թո ղի մէ ո սի, Աղ թա մա -
րի Սուրբ Խաչ եւ Նա րե կայ վան -
քե րուն, Է րզ րու մի, ա նոր Սուրբ
Աս տո ւա ծա ծին ե կե ղեց ւոյ, Կար -
միր վան քին եւ Խաչ կա վան քին,
Երզն կայի, Կա մա խի Պա յա զի տի,
Ա րա րա տի ու Իգ դի րի մա սին, մի ա -
ժա մա նակ բաղ դա տու թիւն ներ
կա տա րե լով ան ցե ա լին ու ներ -
կային մի ջեւ:

«Արաս» հրատարակչատունէն
լոյս տեսաւ Զապէլ Եսայեանի
Շնորհքով մարդիկ եւ Հլուները եւ
ըմբոստները վէպերը:

Շնորհքով մարդիկը կը պատ-
մէ անցեալին ամիրայական վեր-
նախաւին պատկանող պոլսեցի
ընտանիքի մը մութին մնացած
պատմութիւնը, անոր գաղտնիք-
ները եւ կը բացայայտէ ներքին
փտածութիւնը:  Սկիւտարի ու Բե-
րայի մէջ ընթացող պատումը կը
հիւսուի Յակոբի ու Զարուհիի
շուրջ: Վէպին մէջ կը ներկայացուին
նաեւ Պոլսոյ գեղեցկութիւնները:

Գիրքին մէջ տեղ գտած միւս
վէպը կը կոչուի Հլուները եւ ըմ-
բոստները, որ առաջին անգամ կը
հրատարակուի առանձին հատորի
մը մէջ, կը ներկայացնէ Համիտեան
բռնապետութեան շրջանէն պոլսա-
հայ իրականութենէն դրուագ մը։

Բացի այս վէպերէն, հատորի
աւարտին զետեղուած է ֆրանսա-
հայ գրագէտ Գրիգոր Պըլտեանի
Երկու վէպեր խորագրեալ վերջա-
բանը եւ բանասէր Սեւան Տէյիր-
մենճեանի մէկ ուսումնասիրու-
թիւնը, ուր ցոյց կը տրուին Շնորհ-
քով մարդիկ վէպի պոլսական ու
սովետական հրատարակութիւն-
ներուն տարբերութիւնները:

Գա րուն է ր…

Հե ղի նակ՝ Յակոբ Միքայէլեան

Շնորհքով մարդիկ եւ Հլուները

եւ ըմբոստները

Խմբագիրներ՝ Գրիգոր Պըլտեան,
Սեւան Տէյիրմենճեան

Պատ մա կան Հա յաս տա նի

աւանդ նե րու հետ քե րով 

Հե ղի նակ՝ Յովսէփ Պարազեան



Հասկաքաղ երկլեզու հատորը, 211 էջ, լոյս տեսած է Երեւան, Մայիս 2018-ին,
որպէս Երեւանի Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի հրատարակութիւն,
երաժիշտ, ազգագրագէտ, Կոմիտասի նշանաւոր աշակերտներէն՝ Միհրան
Թումաճանի նուիրուած ցուցահանդէսին առթիւ, որուն համադրողն էր ար-

ւեստաբան Նայիրի Խաչատուրեանը։
Հատորը կ՚ընդգրկէ ցուցադրութեան ցուցանմոյշներն ու գիտական

յօդուածները, որոնք կ՚անդրադառնան Միհրան Թումաճանի կեանքին ու
գործունէութեան մանրամասնութիւններուն, անոր երաժշտագիտական եւ
բանահաւաքական ժառանգութեան առանձին դրսեւորումներուն։ Պատ-

կերագիրքին մէջ նաեւ ձայնասկաւառակ մը զետեղուած է, որուն երաժշտա-

կան կատարումները Թումաճանի գրի առած երաժշտական-բանահիւսական
նմոյշներն են՝ թէ՛ արխիւային եւ թէ՛ նոր ձայնագրութիւններ, իր ծննդավայր
Կիւրինէն, Պարտիզակէն, Մեծ նոր գիւղէն, Կեսարիայէն, Խարբերդէն,
Եդեսիայէն, Չմշկածագէն, Բինկեանէն, Ակնէն, Երզնկայէն, Բալուէն, Տիգրա-

նակերտէն, Մուշէն, Կարինէն, Սուրմալուէն, Պիթլիսէն, Խլաթէն, Վանէն եւ
այլ շրջաններու երգերն ու ազգագրական այլազան նմոյշները:

Ցուցադրութեան անհրաժեշտ նմոյշները, որոնք ամբողջական պատ-

կերացում մը կու տան Միհրան Թումաճանի կեանքին եւ անցած ուղիին
մասին, նաեւ տեղ գտած են այս հատորին մէջ։ Արխիւային այդ նիւթերը
տրամադրած են Եղիշէ Չարենցի անուան գրականութեան եւ արուեստի
թանգարանը, Հայաստանի Գիտութիւններու ազգային ակադեմիոյ Արուեստի
հիմնարկը, Հայաստանի Ազգային գրադարանը, Հայաստանի Հանրային ձայ-
նասփիւռը, ինչպէս նաեւ Թումաճան, Մեսրոպեան, Տինքճեան, Գրիգորեան
եւ Թագակչեան ընտանիքները։

Հասկաքաղ. Միհրան Թումաճան 

(1890-1973)

Պատկերագիրք եւ գիտական յօդուածներ

Collecting the seeds. Mihran Toumajan

(1890-1973)

Catalogue and articles 

Համադրող եւ յառաջաբանի հեղինակ՝ 
Նայիրի Խաչատուրեան

Պատասխանատու խմբագիր՝ 
Գայանէ Ամիրաղեան

Հրատարակութիւն Կոմիտասի 
թանգարան-ինստիտուտի
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