
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
2022 թո ւա կա նի գար նան, ան դարձ կեր պով մեզ մէ բաժ նո ւե ցաւ Վա հան Իշ խա նե ա նը։ Ծա -
նօթ ա նուն մըն էր վեր ջին ե րե սուն տա րի նե րու հա յաս տա նե ան գրա կան ե րկ նա կա մա րին 
վրայ, իբ րեւ խի զախ լրագ րող, ի նչ պէս նաեւ գրող ու մշա կու թային զա նա զան ե րե ւոյթ նե րու 
հմուտ մեկ նա բան։ Հրա տա րա կիչն էր ու մղիչ ու ժը Վի ո լէտ Գրի գո րե ա նի հետ նախ Բնա գիր, 
ա պա Ի նք նա գիր գրա կան պար բե րա կան նե րուն, ի րենց զոյգ տպա գիր ու ե լեկտ րո նային 
տար բե րակ նե րով։  Վեր ջին տա րի նե րուն գրու թիւն նե րը ծա նօթ է ին նաեւ Բա գի նի ըն թեր -
ցող նե րուն։ Մա նա ւանդ վեր ջին տաս նա մե ա կին իր նա խա ձեռ նու թե ամբ է որ Ե րե ւա նի մէջ 
կազ մա կեր պո ւե ցան «Ինք նա գիր գրա կան ա կումբ»ի հան դի պում ներն ու դա սա խօ սա կան 
շար քե րը, ո րոնք տեղ ւոյն վրայ ու ու առ ցանց տե սագ րու թիւն նե րով հան դիպ ման վայր մը 
հան դի սա ցան Սփիւռ քի ու Հա յաս տա նի մտա ւո րա կան նե րուն։ Ան խոնջ ըն թեր ցող մըն էր ու 
քա ջա ծա նօթ ո ՛չ մի այն հա յաս տա նե ան, այլ նաեւ սփիւռ քե ան գրա կա նու թե ան հա րուստ ա -
ւան դու թե ան։ Որ պէս հրա տա րա կիչ-խմ բա գիր, լոյս ըն ծա յած էր բազ մա թիւ հա տոր ներ։ Մա -
նա ւանդ ի րեն կը պար տինք վեր ջին տա րի նե րուն Մարկ Նշա նե ա նի թարգ մա նա կան հա- 
 տոր նե րէն մեծ մաս մը։ Իր կո րուս տով կը կորսնց նենք Բա գի նի բա րե կամ մը, ի նչ պէս եւ հազ- 
 ւա գիւտ մտա ւո րա կան մը, ո րուն հետ կա րե լի էր ա մէն բան խօ սիլ եւ որ մա նա ւանդ կար դա -
ցած ու մօ տէն ծա նօթ էր մեր ի րա կա նու թե ան բազ մա շերտ ու բազ մա ճիւղ ե րե ւում նե րուն։ 
Կամր ջող մըն է որ կը կորսնց նենք Վա հա նի կան խա հաս մեկ նու մով ու Բա գի նի այս թի ւը կը 
նո ւի րենք ա նոր յի շա տա կին։ Կու տանք նաեւ իր ձեռ քով ը նտ րո ւած հա տո ւած մը  ան տիպ 
իր վէ պէն, ո րուն հրա տա րա կու թե ան ան համ բեր կը սպա սէր եւ որ իր կա րա պի եր գը պի տի 
հան դի սա նար։ 

 Միւս կող մէ, կ՚ող ջու նենք վե րա դար ձը ծա նօթ ա նու նի մը՝ Հրազ դան Զէյթ լե ա նին։ 1980ա -
կան նե րու սկիզ բը  սփիւռ քե ան գրա կա նու թիւն մուտք գոր ծե ցին ե րի տա սարդ ա նուն ներ, 
նախ 1984ին ա նա նուն հա տո րով մը, ո ւր տեղ գտած էր Նոր Գրա կա նու թե ան մա նի ֆես տը 
եւ ո րուն հե ղի նակ ներն է ին Հրազ դան, Միհր եւ Սե ւակ, ա պա 1988ին ա ւե լի լայն խմ բային հա- 
 տո րով մը՝ Սէր։ 1994ին Հրազ դան իր ա նու նին տակ խմ բեց նաեւ շարք մը այլ գրու թիւն ներ 
Ռեհ խո րագ րով, որ մէ ե տք կեդ րո նա ցաւ ճար տա րա պե տա կան աս պա րէ զին վրայ։ Այս թի -
ւով, կը վե րագտ նենք գրո ղին իւ րա յա տուկ մօ տե ցումն ու կիր քը հան դէպ մեր գի րին ու մըտ -
քին։  

Ու րախ ե նք նաեւ ներ կա յաց նե լու բա նաս տեղ ծու հի ու Բա գի նի եր կա րա մե այ աշ խա տա -
կից Մա րու շին նո ւի րո ւած բա ժին մը, Յա րութիւն Պէր պէ րե ա նի վա րած հար ցազ րոյ ցով ու 
Յա րութիւն Քիւրք ճե ա նի լայն ան դրա դար ձով, նո ւի րո ւած ա նոր գրա կան վաս տա կին։ Կա -
րօ Ար մե նե ա նէն կու տանք փունջ մը բա նաս տեղ ծու թիւն, մինչ Սե ւան Տէյիր մեն ճե ան ու 
Վար դան Մատ թէ ո սե ան կը ներ կա յաց նեն նո րա յայտ նա մակ ներ Զա ւէն Պի պե ռե ա նէն ու 
Դա նի էլ Վա րու ժա նէն։ Վեր ջա պէս, գե ղա րո ւես տա կան բաժ նով, Րաֆ ֆի Ա ճէ մե ան կ՚անդ րա -
դառնայ Գա գիկ Ղա զան չե ա նի պաս տառ նե րուն, ըն կալ ման գե ղե ցիկ ո ճով մը։             u 
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ԻՆԾԻ համար սկիզբէն իսկ քերթողութիւնը եղած է խտութեան 
արուեստը... համոզուած եմ որ բանաստեղծութիւնը 

շատախօսութիւն չի սիրեր եւ յաճախ ջուրով խառնուած գինիի 
համ կու տայ, երբ բառերու առատութիւնը սկսի ծածկել 

քերթողութեան խորհրդաւորութիւնը։ 

— ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ 



ԹԻՒ 1  2022

5   |   ԲԱԳԻՆ

I — հանդիպեցանք կրկին. 
Լուսաւոր կղզիներ հանդիպումներն այս 
Մեր մութերը կամրջող 
 
Լրիւ մութ չէր, ո՛չ, 
Լուսաւոր կղզիներն 
Իրենց ցոլքերը կը նետէին հեռուներուն 
 
Մինչեւ ծնունդը մեր 
Եւ հաւանաբար մահը նաեւ 
 
Երբ պիտի մարին փոքրիկ կղզիները մէկ-մէկ 
Ու խաւարին մէջ 
 
Պիտի ծնի այն 
Որ օր մը վիժեցաւ 
Եւ զոր կոչեր էինք 
ՄԵՆՔ 
 
 
 

ԼՈՅՍԻ ԿՂԶԻՆԵՐ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ



II — հանդիպեցանք կրկին. 
Ամչկոտ չէինք 
Կամ տագնապահար 
 
Միայն շուարած 
 
Ցանկութիւններու 
Եւ իրականացած երազներու միջեւ 
 
Երբ վերադառնաս 
Ո՞ւր վերադառնամ 
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III — հանդիպեցանք կրկին. 
Թափեցան բառերը կարօտի 
Երաշտ մարմնիս վրայ 
 
Խեղդամահ եղայ  
 
ջրամոյն 
 

Բառերը՝ լաստեր 
Ա՛լ չփրկեցին 

 
Ալիքը մեծ էր 

Նաւարկելը՝ խիստ 
 
Եւ չփրկեցին, 
Ո՛չ բառերը՝ զիս, 
Ո՛չ դուն՝ բառերս. 
 
Եւ երաշտի մէջ 
Մեռանք 
բառամոյն 
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IV — լեզուն քիմքիս փակաւ 
Երբ բառերը շփոթահար 
Վազեցին ճչալով  
Սարսափած առատութեան հրէշէն 
 
Բառերու թագուհին առեւանգեալ էր 
Ու անհետացած 
 
 
Որոշեցի խաղ ընել 
Խաղ ըսել ու 
Կաքաւել  
 
Արիւնեցայ 
Բառերը նշդրակներ 
Երակներս լայն բացին 
 
Մահը ժպտաց 
Քու ամենէն տաք դէմքովդ 
 
Տաղեց մորթս 
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V — հանդիպեցանք կրկին 

Ոչինչ կար փոխուած 
Նոյնն էր համը բերնիդ 
Որ անձրեւեց մէջս 
 
Նոյնն էր ձայնդ խորունկ 
Որ կը հերկէր մարմինս ակօս-ակօս 
Ու կը ցանէր 
Ոչինչ 
 
Նոյնն էր նոյնիսկ ... ոչինչը ամենազօր 
Եւ նոյնն էի ես 
Հրդեհովը կարօտիս 
 
Որ ահա՛ կը տեսնե՞ս  
Կրկին կրակի տուաւ ամէն ինչ 
 
Նոյնիսկ յոյսը օրերուս 
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VI — յետոյ գինով էի 
Թէեւ ոչինչ կար գինովնալու 
 
Իսկ մէջս  
 
Օ՜ մէջս այնքան ոգի կար 
Որ դուրս չելած 
Արդէն թորեալ ոգիով 

Ոգելից 
Ոգի լից 

 
Գինով էի 
 
Եւ լոյսերը մէկ-մէկ կը մարէին 
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Տխրութիւնը փճացաւ ինչպէս տան կարասիները 
Յիշատակները 
Եւ մնացեալ ամէն հաւատալիքները 
Հրդեհուած տուներուն հետ 
 
Արցունքները չորցան 
Եւ մահը որ օրհնութիւն էր այն երանելի օրերուն 
Բացաւ իր իսկական դէմքը 
Սեւ կնգուղին տակ 
Ուր դատարկութիւն չէր  ո՛չ 
Այլ ագահութիւն 
Անսրտութիւն 
Շնութիւն 
 
Գայլերը նոյնիսկ հեռացան այս վայրերէն 
Ուր միայն թեւը կոտրած մէկ-երկու հրեշտակ մնացեր էր 
Կապելու վէրքերը չսպիացող 
Փորձելու կեցնել արիւնահոսութիւնը չդադրող 
 
Բայց արիւն իսկ մնացած չէր 
Ապրող երակներուն մէջ 
Մարդերուն եւ քաղաքին 
 
Պատմութիւնն ալ գլուխը առած փախաւ 
Հեռացաւ հոն 
Ուր աւելի հաճելի էր՝ ընտրական պայքար 
Համագումարներ 
Կամ դիմագիրքի էջերուն ապահովութիւնը 
 
Հեռուէն դիտողներ կային 
Ծովերով անջատուած 
Որոնց հոգին յամառօրէն կը թռչէր հոն 
Ուր կոտրած թեւերով հրեշտակները 
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ԱՆԴԻՆ (այրուող քաղաքիս)
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ



Ժամանակ չունէին անոնց վերադարձը ապահովելու 
 
Եւ ժամանակը կը թաւալէր 
Կը թաւալէր 
Մինչ կեանքը ուրիշ տեղ մը կ’ընթանար 
անտարբեր 
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ՍԻՐԵԼԻ Մա րուշ, ա րո ւես տի հիմ նա -
կան պատ րաս տու թիւնդ ե րաժշ տու թիւ -
նը ե ղած է, եւ բնա կա նա բար եր բեմն 
ե րաժշ տա կան եզ րեր կը գտ նենք բա -
նաս տեղ ծու թիւն նե րուդ մէջ։ Ի նչ պէ՞ս 
կա տա րո ւե ցաւ ան ցումդ բա նաս տեղ -
ծու թե ան: 

ԽՈՐՔԻՆ մէջ բնաւ ան ցում ե ղած չէ. 
եր կու քը մի ա ժա մա նակ կ’ը նէ ի, պար -
զա պէս մէ կը կ՚ե րե ւէր, միւ սը՝ ոչ: Չեմ 
գի տեր ին չո՞ւ կ’ամչ նայի ը սե լու որ կը 
գրեմ: Կը գրէ ի թէ՛ բա նաս տեղ ծու թիւն, 
թէ՛ քեր թո ւած: Յե տոյ, ե րբ նո ւա գե լը ա ՛լ 
դժո ւար էր, ո րով հե տեւ ա մուս նա ցեր 
էի, զա ւակ ներ ու նե ցեր, եւ մի ակ ժա մա -
նա կը փորձ ը նե լու գի շերն է ր՝ շատ ա ն-
յար մար յար կա բա ժի նի մը մէջ՝ ո ւշ գի- 
 շե րին փի ա նոյի փորձ ը նե լու հա մար, 
ա ւե լի եւ ա ւե լի սկ սայ գրել, ո րով հե տեւ 
գրե լը ... ա նաղ մուկ աշ խա տանք է: Յե -
տոյ կար նաեւ աշ խա տան քին ար դիւն -
քը, որ ե րբ կա տա րող ես, գրե թէ չ՚ե րե- 
 ւիր, մինչ գրա կան աշ խա տանք մը ան -
պայ մա՛ն ար դիւնք կու տայ՝ յօ դո ւած, 
ու սում նա սի րու թիւն, գե ղա րո ւես տա -
կան գրա կա նու թիւն եւ ի վեր ջոյ՝ հա -
տոր, հա տոր ներ, մինչ ժա մեր ու ժա մեր 
կա տա րո ւած փոր ձե րէն գրե թէ ո չինչ կը 
մնայ: Այս պէս է որ կա մա ցուկ մը գրա -
կա նու թե ան նժա րը սկ սաւ ա ւե լի ծանր 
կշ ռել:  

ՈՐՈ՞ՆՔ են այն հայ թէ օ տար հե ղի -
նակ նե րը, ո րոնք ազ դած են կազ մա ւոր -
մանդ, մաս նա ւո րա բար՝ քեր թո ղու թե ա- 
նըդ վրայ, ի սկ կա՞ն գրող ներ կամ մտա -
ւո րա կան ներ, ո րոնք քա ջա լե րած են 
քեզ եւ կա րե ւոր դեր խաղ ցած գրա կան 
կե ան քիդ մէջ: 

ՎԱՀԷ Օ շա կա նը թէ՛ տա րօ րէն ազ դած 
է վրաս, թէ՛ մեծ քա ջա լե րանք ցու ցա բե -
րած, իր քրո նիկ նե րէն մէ կուն մէջ ան դ-
րա դառ նա լով քեր թո ղու թե անս՝ « Թարմ 
հով մը կը փչէ Սու րի ոյ ա ւազ նե րուն 
վրայէն»: Նա խա պէս Յա կոբ Օ շա կանն 
էր, յե տոյ ե կաւ Պըլ տե ա նը: Այ սօր սա -
կայն կը կար ծեմ թէ թօ թա փած եմ բո -
լո րին ալ ազ դե ցու թիւ նը, բայց կը շա - 
րու նա կեմ սի րել ա նոնց քեր թո ղու թիւ -
նը կամ գրա կա նու թիւ նը Յ. Օ շա կա նի 
պա րա գային: Ի դէպ ը սեմ նաեւ, որ մեր 
գրա գէտ նե րը նե րաշ խար հիս մէջ զար -
մա նա լի օ րէն կը կա պո ւին հա մաշ խար -
հային ե րաժշ տու թե ան։ Օ րի նակ Մե ծա - 
րեն ցը մի՛շտ Մո ցար թին հետ կու գայ 
ին ծի — գտած եմ նմա նու թե ան եզ րեր 
եւ ներ կա յաս ցու ցած՝ յօ դո ւած-ու սում -
նա սի րու թե ան մը մէջ — ի սկ Յա կոբ Օ -
շա կա նը կը կա պո ւի Պա խին։ Ո ՛չ ժամա- 
նա կով, ո ՛չ ալ ո ճով նման են այս եր կու -
քը, բայց ին ծի հա մար հա ւա սար բար -
ձուն քի վրայ կը կե նան եւ ներ քին, շատ 
խո րունկ տեղ մը նման է ի րենց եր կը: 

10 ՀԱՐՑՈՒՄ ՄԱՐՈՒՇԻՆ՝ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԷՆ
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Ա սոնց մէ զատ ան գլի ա կան ար դի բա -
նաս տեղ ծու թիւ նը շատ սի րած եմ եւ 
թարգ մա նած (Բա գի նի հին թի ւե րէն մէ -
կուն մէջ պի տի ըլ  լայ): Լաւ գրո ւած բա -
նաս տեղ ծու թիւն մը մի՛շտ ալ կ՚ազ դէ վը- 
րաս, կը յու զէ տա րօ րէն, նոյ նիսկ ե թէ յու- 
 զիչ չըլ  լայ ի նք: Նման օ րի նակ մըն է Պի լի 
Գո լին զի « Ճա բոն» փոք րիկ քեր թո ւածը: 

ԴԻՄԱՏԵՏՐԻԴ վրայ նման ար տա յայ -
տու թիւն մը զե տե ղած ես. «Այն քան ճըն-
 շը ւած էր, որ գի րով պայ թե ցաւ, այն քան 
օ րի նա ւոր էր, որ ա նօ րի նա բար սկ սաւ 
ստեղ ծա գոր ծել, եւ այն քան հա ւատ քով 
լե ցուն էր, որ ան հա ւատ դար ձաւ». կըր -
նա՞ս բա ցատ րել այս կե ցո ւածքդ:  

ԲՈԼՈՐ ա րո ւեստ ներն ալ ու մա նա -
ւանդ քեր թո ղու թիւ նը պոռթ կում կ՚են -
թադ րեն, ի սկ պոռթ կու մը յա ճախ նաեւ 
ըմ բոս տու թե ան հա գուստ կը հագ նի. 
ասի կա ան շուշտ ա ռա ջին յե ղու մին հա -
մար է որ կ՚ը սեմ: Ի սկ խօս քիս շա րու -
նա կու թիւ նը այլ վի ճակ նե րու յ ղում ու - 
նի. օ րի նակ ե րբ մեծ հա ւատք ու նիս որ-
ե ւէ բա նի հան դէպ, կը նշա նա կէ թէ 
հար ցադ րում չու նիս — հա ւա տալ ա -
ռանց հար ցադ րե լու կ՚ը սո ւի — կը հաս -
նիս տեղ մը, ո ւր ե թէ մտա ծե լու ու նա- 
կու թիւն ու նիս, չես կր նար չմ տա ծել, 
իսկ մտա ծու մը կը տա նի մե ծա գոյն եւ 
խո րա գոյն հար ցադ րում նե րու, ո րոնք 
հա ւատ քը կը խախ տեն, փո խա րէ նը 
պե ղու մի սքան չե լի տա րածք ներ բա -
նա լով: Այլ խօս քով՝ ի նչ որ գրած եմ ոչ 
մի այն ժխ տա կան չէ, այլ գե ղեց կօ րէն 
դրա կան է եւ ա մէն ան գամ որ կը կար -
դամ, վե րա նո րոգ խան դով եւ պե ղե լու 
քա ջու թե ամբ կը լե ցո ւիմ: Ի սկ ստեղ ծա -
գոր ծե լը, պարզ չէ՞, պէտք է միշտ ձգ տի 

օ րէնքն ու օ րի նա ւո րը ան տե սե լու, շըր -
ջան ցէ զա նոնք, ըմ բոս տա նայ ա նոնց 
դէմ: 

ՅԱ՛ՏԿԱՊԷՍ Հա լոց եւ Գի շեր ներ հա -
տոր նե րուդ մէջ սէրն ու սե ռը, ֆի զի քա -
կան ու հո գե կան ա ռում նե րով, մաս նա- 
 ւոր շեշ տադ րում կը ստա նան, ի նչ որ 
շա հե կան է նաեւ ի րենց թե լադ րա կա -
նու թե ամբ եւ հա մար ձա կու թե ամբ. ճի՞շդ 
է այս մատ նան շումս: Ի ՞նչ կը խոր հիս 
այս մա սին: 

ՄԻՇՏ ալ նե ղա ցեր եմ, որ սէրն ու սե ռը 
մեր գրա կա նու թե ան մէջ ը նդ հան րա -
պէս ներ կա յա ցո ւած են ա րա կան դի -
տան կիւ նով, ի սկ գրա գի տու հի նե րը ի - 
րենց խօս քը չեն ը սած, ոչ թէ ո րով հե -
տեւ խօսք չու նէ ին, այլ « հայ կնոջ ա -
մօթ խա ծու թիւ նը» հա ւա նա բար ար- 
 գելք հան դի սա ցած է ի րենց: Հա մո զո ւած 
եմ, որ գո նէ սէր-սե ռին մէջ գրա գի տու -
հի նե րը այլ դի տան կիւն ու նին, այլ բա -
ռա պա շար եւ ան շուշտ այլ ապ րում ներ: 
Ե րկ րորդ, սե ռի մա սին գրե լը միշտ մար -
տահ րա ւէր մը ե ղած է ին ծի հա մար՝ 
խօ սիլ սե ռը, գրել զայն, ա ռանց իյ նա լու 
սո վո րա կա նին, գռե հի կին թա կար դին 
մէջ, գտ նե լով այն գե ղե ցիկ շղար շը, ո -
րուն ը նդ մէ ջէն սե ռը կը գտ նէ իր գե ղեց -
կա գոյն ար տա յայ տու թիւ նը: Տա կա ւին՝ 
գտ նել լե զուն, գտ նել բա ռե րը, ո րոնք 
կա րե նան ար տա յայ տել այն աս տո ւա -
ծային կայ ծը, որ սկզբ նաղ բիւրն է ա մե -
նայ նի:  

Եւ ի վեր ջոյ գտ նել եւ բա ցա յայ տել 
կա պը ֆի զի քա կան-հո գե կա նին, ի նչ -
պէս կ՚ը սես:  

Այս բո լո րը խո րունկ աշ խա տանք 
կ՚են թադ րեն, ա ւե լին քան կ՚ե րե ւի Հա լո -
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ցին կամ Գի շեր նե րուն կարճ տո ղե րուն 
եւ սեղմ բա ժին նե րուն մէջ:  

Այս ալ մէկն է իմ ձգ տում նե րէս, բա -
նաս տեղ ծու թե ան մէջ. ո րով հե տեւ բա -
նաս տեղ ծու թիւ նը խտու թե ան ա ր- 
 ւեստն է եւ շա տա խօ սու թիւն չի սի րեր, 
միշտ ու զած եմ գրել խիտ ձե ւով, մի ա -
ժա մա նակ ա ռիթ տա լով ըն թեր ցո ղին, 
բա նա լու տո ղե րը եւ իր մեկ նա բա նու -
թիւ նը տե ղադ րե լու այն տեղ: 

ՔԵՐԹՈՂՈՒԹԵԱՆԴ կող քին՝ մաս նա -
ւո րա բար Մօր գոգ նո ցը եւ Տա ճա րա -
ցում հա տոր նե րուդ մէջ, ան շուշտ ոչ 
նոյն տա րո ղու թե ամբ, ար ձա կը կը սկ սի 
իր տե ղը գտ նել: Ան շուշտ այս մէ կը նո -
րու թիւն չէ սփիւռ քա հայ բա նաս տեղծ -
նե րուն մօտ, Վե հա նոյշ Թե քե ան ստեղ- 
 ծա գոր ծու թե ան իր ա ռա ջին շր ջա նէն 
սկ սաւ այս մէ կը կի րար կել, յա ճախ նոյն- 
իսկ նոյն հա տո րին մէջ ար ձակն ու բա -
նաս տեղ ծու թիւ նը հրա տա րա կե լով, ի սկ 
Գրի գոր Պըլ տե ա նի մօտ իր Գի շե րա -
դարձ շար քով, ար ձակ պա տու մը կը ըս-
կը սի հետզ հե տէ ա ւե լի լայն տեղ գրա- 
 ւել: Ան նոյ նիսկ իր զրոյց նե րուն մէջ 
տեղ մը կ՚ը սէ. «Ա ռայժմ տա րո ւած եմ 
ար ձա կով: Բա նաս տեղ ծու թե ան բո լոր 
հնա րա ւո րու թիւն նե րը կա րե լի կը թո ւին 
ին ծի այն տեղ»: Ո ւր կէ՞ ծնունդ կ՚առ նէ 
ար ձա կով նաեւ ար տա յայ տո ւե լու այս 
մղու մը՝ քու մօտդ եւ ը նդ հան րա պէս:  

ԻՆԾԻ հա մար սկիզ բէն ի սկ քեր թո ղու -
թիւ նը ե ղած է խտու թե ան ա րո ւես տը, 
հա մո զո ւած եմ որ բանաս տեղ ծու թիւ -
նը շա տա խօ սու թիւն չի սի րեր եւ յա -
ճախ ջու րով խառ նո ւած գի նի ի համ 
կու տայ, ե րբ բա ռե րու ա ռա տու թիւ նը 
սկ սի ծած կել քե րթո ղու թե ան խորհըր -

դա ւո րու թիւ նը: Թե րեւս այս է պատ ճա -
ռը, որ ե րբ ու զած եմ « պատ մել», ան ցեր 
եմ ար ձա կի, մինչ քեր թո ղու թե ան մէջ 
ապ րումն է, յա ճախ նաեւ՝ մտա ծո ւած 
ապ րու մը, որ շատ տար բեր է ար ձա կի 
պա տու մէն: Ա սի կա՝ ին ծի հա մար:  

Իսկ ը նդ հան րա պէս, ի նչ պէս կ՚ը սես 
Վե հա նոյ շին կամ Գրի գո րին պա րա գա-
յին, իւ րա քան չիւ րին մօտ տար բեր է ար - 
ձա կով ար տա յայ տո ւե լու մղու մը. Գրի -
գո րի նը չը սո ւե լիք բա նե րը ը սե լու ձե ւի 
ո րո նումն է, մի ա ժա մա նակ՝ լե զո ւին 
սահ ման նե րը հրե լու, լե զուն ճկե լու, նա-
յե լու թէ որ քա՞ն կր նայ հե տե ւիլ ի րեն, 
ծա ռայել կամ տի րա պե տո ւիլ. ա սի կա 
շա տե րու հա մար կր նայ մատ չե լի չըլ  -
լալ, ի նչ պէս է պա րա գան իր քեր թո ղու -
թե ան: Վե հա նոյ շը ան մի ջա կա նօ րէն կը 
պատ մէ, յա ճախ իր քեր թո ղու թիւ նը կը 
դառ նայ պա տու մային, մի ա ժա մա նակ 
ան ցած-գա ցած ժա մա նակ ներ, վայ րեր, 
մար դիկ վե րապ րեց նե լով: Դար ձե ալ՝ ա -
սի կա շատ են թա կա յա կան կար ծիք է եւ 
կր նամ լրիւ սխա լած ըլ  լալ: 

ՀԱԼԷՊԸ մաս նա ւոր տեղ մը ու նի քե զի 
եւ հա լէ պա հայ գրող նե րու հա մար, ի նչ -
պէս Պէյ րու թը՝ լի բա նա նա հայե րու եւ 
այս  քա  ղաք  նե  րու  հետ  կա  պո  ւած  
կեանքն ու ա ղէ տը իր տե ղը ու նին ըս-
փիւռ քա հայ գրա կա նու թե ան մէջ: Կըր -
նա՞ս մե զի բա ցատ րել Հա լէ պի ի մաստն 
ու կա րե ւո րու թիւ նը քե զի հա մար: 

ՆԱԽ՝ ծնն դա վայրս է: Ե րկ րորդ՝ վայր 
մըն է, կամ քա ղաք մը, կամ գա ղութ մը, 
ո ւր ա մե նէն ա ւե ի հա րա զա տօ րէն կը 
վե րապ րէ ինք այն բո լո րը, զոր բե րած 
էին Ա րեւմ տա հա յաս տա նէն, այ սինքն 
ա ւան դու թիւն նե րը, լե զուն (բազ մա թիւ 
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հայ րե նակ ցա կան մի ու թիւն ներ կային 
եւ շատ-շա տեր, ո րոնք կը շա րու նա -
կէին բար բա ռով խօ սիլ ի րենց տու նե -
րուն մէջ)։ Ի սկ ա մե նէն կա րե ւո րը, գո նէ 
ին ծի հա մար, Հա լէ պը կը հայ թայ թէր 
ա՛յն մթ նո լոր տը, ո րուն դէմ կր նայի ըմ -
բոս տա նալ, կր նայի չգո հա նալ ե ղա ծով 
եւ ձգ տիլ ա ւե լի ին: Կը կար ծեմ որ ա սի -
կա շատ կա րե ւոր ա ռա ւե լու թիւն մըն է 
նո րե լուկ ստեղ ծա գոր ծո ղի մը հա մար, 
թէ եւ ա ւե լի ո ւշ կր նայ նոյն այդ մթ նո լոր -
տը պատ ճառ դառ նալ, որ մարդ ու զէ 
դուրս գալ ա ւան դա կա նէն, կամ կաշ -
կան դու մէն: Բայց սկիզ բին հա մար 
շատ կա րե ւոր է: 

Յե տոյ կար Քա րէն Եփ փէ Ազ գային 
Ճե մա րա նը, ո ւր թր ծո ւե ցաւ իմ սե րուն-
դըս: Այն տեղ մե զի թխ մե լով չէր որ ջամ -
բը ւե ցաւ ո գին, այլ՝ ի նք նա բե րա բար, 
ու սու ցիչ նե րուն եւ ամ բողջ կազ մին նը-
 ւի րու մով: Ե րբ սկ սաւ ար ծար ծո ւիլ Ե -
ղեռ նի դա սա ւան դու մին հար ցը եւ ո ՞ր 
դա սա րա նէն սկ սիլ դա սա ւան դու մը, 
պահ մը մտա ծե ցի, թէ մենք նման դաս 
ու նէ ի՞նք: Չու նէ ինք, բայց ի մա ցանք մե -
ծե րուն լռու թե նէն, ծանր տխ րու թե նէն, 
մեծ-մայ րե րուն պատ մու թիւն նե րէն եւ 
ան շուշտ՝ հս կու մի ե րե կո նե րէն: Այս բո -
լո րը Հա լէ պը կը դարձ նեն այլ քա ղաք -
նե րէ շա՜տ տար բեր: Ե րբ ա կա նա տես 
ե ղայ քան դու մին, ո րով հե տեւ պա տե -
րազ մի ա ռա ջին ե րեք տա րի նե րուն տա- 
 կա ւին Հա լէպ կ՚ապ րէ ի, իւ րա քան չիւր 
ին կած ռում բի հետ կար ծես սիւն մը կը 
քան դո ւէր մէջս, ո րով հե տեւ գի տէ ի որ 
Հա լէ պը կր նայ կորսնց նել իր « Մայր գա -
ղութ» ըլ  լա լու կար գա վի ճա կը։ Ա սի կա 
կ՚ը սեմ ա ռանց յո խոր տա լու. պար զա -
պէս Պէյ րու թի քան դու մէն ե տք մնա -

ցեր էր Հա լէ պը։ Ու ե թէ Հա լէպն ալ չըլ  -
լար ... Բա րե բախ տա բար ա մէն ճիգ կը 
գոր ծադ րո ւի, Հա լէ պը պա հե լու հա մար 
ի նչ պէս որ էր, այն քան որ կա րե լի է այդ 
ճի գը, նման պայ ման նե րու մէջ:  

ՄԵՐ գրա կա նու թե ան մէջ կը նշո ւի դե -
րա սա նու հի ի մը ար տա յայ տու թիւ նը, որ 
ծնունդ տո ւած է Պ. Դու րե ա նի «Լճա-
կ»ին, կամ Կի լի կե ան ջար դե րուն կա պ -
ւած պա տում ներ, ո րոնք ծնունդ տո ւած 
են Սի ա ման թոյի Կար միր լու րեր բա րե -
կա մէս հա տո րին: Կա՞ն յա տուկ դէպ քեր 
կամ փոր ձա ռու թիւն ներ, ո րոնք պատ -
ճառ դար ձած են մէկ բա նաս տեղ ծու-
 թե անդ ծնուն դին:  

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐՈՒՍ պա րա գային 
լսո ւած դէպք մը, ըն տա նե կան պա տու -
մի պա տա ռիկ մը կամ փո ղո ցը լսո ւած 
խօսք մը կր նայ կո րի զը դառ նալ պատ -
մը ւած քի մը: Բայց քեր թո ւած նե րուս 
պա րա գային տար բեր է, ը նդ հան րա -
պէս ոչ թէ խօսք մըն է սկզբ նա կէ տը, 
այլ չը սո ւա ծը, լռու թիւ նը, ա ռանձ նու թե -
նէն ծնած ապ րում-մ տո րում նե րը. « Հա -
լոց»ը, «Լ ռու թիւն ներ»ը, «Ս պի տակ տա- 
 րածք ներ»ը այս պէս է որ ծներ են: Ի սկ 
վեր ջին շր ջա նին Հա լէ պի քան դու մը ան- 
 շուշտ ծնունդ տո ւաւ տաս նե ակ մը քեր- 
 թը ւած նե րու: Սա կայն Ար ցա խի դէպ քե -
րը եւ սփիւռ քա հա յուն ապ րած հո գե -
կան տո ւայ տան քը այն քան ծանր են 
ին ծի հա մար, որ ճի՛շդ Ջար դին պէս, չեմ 
կր նար խօ սիլ. որ քան ալ գրես, կը զգաս 
որ բա ռե րը ցա ւիդ կէսն ի սկ չեն ար տա -
յայ տած:  

ՅԱՃԱԽ գտ նո ւած ես նաեւ Հա յաս -
տան, ի նչ որ ա ռիթ կը ստեղ ծէ հայ րե նի 
ժո ղո վուր դին եւ մտա ւո րա կա նու թե ան 



հետ կեն դա նի կապ հաս տա տե լու: Ա -
ռա ւել, ան կա խու թե նէն ի վեր շատ մը 
սփիւռ քա հայ գրող ներ հոն կը տպագ -
րեն ի րենց գիր քե րը, ի սկ վեր ջին տաս -
նա մե ա կին սու րի ա հայե րու եւ լի բա նա- 
 նա հայե րու նկա տա ռե լի թիւ մը Հա յաս -
տան հաս տա տո ւած է, կը կար ծե՞ս որ 
պե տու թե ան թէ մտա ւո րա կա նու թե ան 
կող մէ բա ւա րար ու շադ րու թիւն կը դար -
ձը ւի կամ կա րե ւո րու թիւն կը տրո ւի ա -
րեւմ տա հայե րէ նին եւ ա րեւմ տա հայ 
գրա կա նու թե ան. ա ւե լին՝ կը կար ծե՞ս որ 
կը հասկ նան Ն. Սա րա ֆե ա նէն մին չեւ 
Վ. Օ շա կան կամ Գրի գոր Պըլ տե ան եր -
կա րող քեր թո ղու թիւ նը:   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ մէջ վեր ջին տաս նա մեա -
 կին, հա կա ռակ սփիւռ քա հայ գրող նե -
րու ա ռա տու թե ան եւ ա նոնց Ե րե ւան 
տպո ւած գիր քե րուն, ա րեւմ տա հայե -
րէնն ու սփիւռ քա հայ գրո ղը կը մնան, 
դժ բախ տա բար, քիչ մը ար տա սո վոր ե -
րե ւոյթ ներ կամ է ակ ներ, « չենք հաս կա -
նում»ին ե տին պա հո ւած: Բա ցի 
հա յաս տան ցի քա նի մը գրող նե րէ, ո -
րոնք ի րա պէ՛ս ճիգ կ՚ը նեն հասկ նա լու, 
թէ ի ՛նչ կ՚ը նէ սփիւռ քա հայ գրո ղը եւ ի նչ - 
պէ՛ս կը մտա ծէ — ո րով հե տեւ ա նոր 
մտա ծո ղու թիւ նը լրիւ տար բեր է — մենք 
կը մնանք «երկ րորդ կար գի» քա ղա քա -
ցի ներ եւ գրող ներ: Պըլ տե ա նը այ սօր 
նո րոյթ է Հա յաս տա նի մէջ, մար դիկ ի -
րենց լսա ծը կը կրկ նեն, բայց շատ փոքր 
տո կոսն է մի այն, որ ի րա պէս եւ խո րա -
պէս կար դա ցած է ա նոր գրա կա նու -
թիւ նը եւ կը հե տե ւի իւ րա քան չիւր նոր 
հրա տա րա կու թե ան: Շատ ծա նօթ բա -
նաս տեղ ծու հի մը, գրա կան հա ւա քի մը 
ըն թաց քին ա ռանց տա տամ սե լու ե րբ 
ձայն ա ռաւ խօ սե լու գիր քի մը մա սին, 

իր խօս քը սկ սաւ՝ «Ես դեռ չեմ կար դա -
ցել էս գիր քը, շու տով կար դա լու եմ, 
բայց կա րող եմ ա սել թէ ...» եւ տո ւաւ իր 
« հան գա մա նա լի» կար ծի քը: Այս պէ՛ս է: 
Բայց մենք ալ կար ծես վար ժո ւեր ե նք, 
չենք նե ղա նար եւ կը շա րու նա կենք մեր 
աշ խա տան քը, գո հա նա լով այն քա նի 
մը մտա ւո րա կան նե րով, ո րոնք ի րա -
պէս լր ջու թե ամբ կը մօ տե նան սփիւռ -
քա հայ գրա գէտ կո չո ւած էկ զո թիք « կեն- 
 դա նի ին» (ապ րող ի մաս տով ան շուշտ): 

ՏԱՐԲԵՐ դա սա րան նե րու եւ մա կար -
դակ նե րու վրայ՝ զբա ղած ես նաեւ ման -
կա վար ժու թե ամբ: Հիմ նա կան ի ՞նչ մը- 
տահո գու թիւն ներ ու նիս այս ա ռն չու - 
թեամբ: 

ԳԼԽԱՒՈՐ եւ մե ծա գոյն մտա հո գու -
թիւնս սե րուն դին ան տար բե րու թիւնն է 
ա մէն բա նի հան դէպ, եւ այդ ա մէն բա -
նին մէջ կ՚իյ նան հայե րէնն ու հայ մշա -
կոյ թը: Այ սինքն՝ ա՛յս տա րած քին վրայ 
ալ յաղ թո ւեր ե նք կար ծես: Բայց ե րբ ու -
սու ցի չը կամ դա սա խօ սը կը փոր ձէ 
հասկ նալ ա շա կեր տին վի ճա կը, կը փոր -
ձէ « հին» դա սա նիւթ մը, ի նչ պէս են հա-
յե րէնն ու հայ մշա կոյ թը սփիւռ քա հայ 
ա շա կեր տին հա մար, նոր ձե ւե րով ներ -
կա յաց նել, եր բեմն կը զգայ որ կայ ծեր 
կը սկ սին պլպ լալ. կա րե ւո րը այդ կայ -
ծե րը կրա կի վե րա ծելն է, ան շէջ կրա կի: 
Բա րե բախ տա բար, Սփիւռ քի հայե րէ -
նա ւանդ ու սու ցիչ-դա սա խօս նե րու մե -
ծա մաս նու թիւ նը ու նի կայ ծե րը կրա կի 
վե րա ծե լու  յատ կու թիւ նը: 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ու տն տե սա կան պատ -
ճառ նե րով՝ Ա րե ւե լե ան Սփիւռ քի դէ պի 
Ա րեւ մուտք տե ղա շար ժով ա րեւմ տա -
հայե րէ նը իր հիմ նա կան բնա վայ րե րը 
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կը կորսնց նէ եւ կեն դա նի, ապ րող ու ա -
ճող լե զու ըլ լա լու կա ցու թե նեն կը նա -
հան ջէ: Նոյ նիսկ կարգ մը մտա ւո րա- 
 կան ներ զայն վտան գո ւած լե զու նե րու 
շար քին կը սկ սին դա սել: Իբ րեւ ա րեւ- 
մը տա հայե րէ նով ար տա յայ տո ւող գրող՝ 
ի ՞նչ կը խոր հիս այս մա սին: Կը կար ծե՞ս 
որ ա րեւմ տա հայե րէ նով ստեղ ծա գոր ծը -
ւող գրա կա նու թիւ նը վտան գո ւած է 
նաեւ:   

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ այս ժա մա նակ նե -
րուն հա մար կր նայ շատ « հին» նկա տ -
ւիլ, ե թէ բաղ դա տենք թո ւային բազ մա- 
 տե սակ մի ջոց նե րուն գտած տա րա ծու -
մին հետ։ Ա սի կա նոյնն է բո լոր լե զու նե -
րուն պա րա գային եւ բո լոր եր կիր նե- 
 րուն մէջ, կը կար ծեմ: Բայց ա րեւմ ը-
տեան Սփիւռ քին մէջ սկ սած է տա րած-
 ւիլ ե րե ւոյթ մը, որ զիս զար ման քով եւ 
ու րա խու թե ամբ կը լեց նէ՝ օ տա րա խօս 

հայե րու ոչ մի այն հե տաքրք րու թիւ նը 
հայե րէ նին՝ ա րեւմ տա հայե րէ նին հան -
դէպ, այլ սոր վե լու եւ ա նով ստեղ ծա -
գոր ծե լու փա փա քը:  

Ա ռա ւել՝ ըն կե րային ցան ցե րուն մէջ 
ե րեւ ցած «գ րա կա նու թիւ նը», որ կր նայ 
մեզ չգո հաց նել — եր բեմն նաեւ հա ճե լի -
օ րէն գո հաց նել — բայց ի նք նա բեր է, եւ 
ը ստ այդ՝ յու սադ րող։ Ճիշդ է որ գրե թէ 
մի՛շտ լե զուն սար սա փե լի օ րէն կը կա -
ղայ այն տեղ, բայց կը յու սամ, որ յա րա -
տե ւե լու պա րա գային, նաեւ լե զուն պի- 
 տի ար ժա նա նայ ար դար ու շադ րու -
թեան: 

 Թե րեւս իմ լա ւա տես խառ նո ւածքս 
կը խան գա րէ տես նել դժ խեմ ի րա կա -
նու թիւ նը, բայց կը նա խընտ րեմ լոյ սի 
փոք րիկ ճա ռա գայթ մը տես նել, քան 
մու թը իյ նա լէ ա ռաջ ող բալ ա նոր սե ւու -
թիւ նը:                                u 
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ԱՐՁԱԿ եւ բա նաս տեղ ծու թիւն, գի -
տենք, բարդ են, բազ մա դի մի՝ իբ րեւ յը -
ղացք ներ: Բարդ՝ նաեւ ի րենց ա ռն չու- 
 թիւն նե րը, յատ կա պէս ե րբ կը ներ կա -
յա նան կի րար կո ւած՝ գրա գէ տի մը կող -
մէ եր կա կի վաս տա կի մէջ, ար ձակ եւ 
բա նաս տեղ ծա կան գոր ծե րով:  

Եր կու սե ռի այս գոր ծե րը, ու րեմն 
նոյն վաս տա կին մէջ, ա ւե լի կամ նո ւազ 
սեր տօ րէն կ՚առն չո ւին ի րա րու, հա մա -
ձայն տո ւե ալ հե ղի նա կի խառ նո ւած -
քին, հա կում նե րուն, մշա կած գրա կա- 
նու թե ան տե սա կին, տե սակ նե րուն: Եւ 
հե ղի նա կէ հե ղի նակ՝ այդ ա ռն չու թիւն -
նե րու քն նու թիւ նը կը պար զէ ա ւե լի 
կամ նո ւազ շա հե կան ե րե ւոյթ ներ:  

Ա ռիթ ու նե ցեր եմ ան դրա դար ձի, 
մօտ ան ցե ա լին, վաս տա կի մը, որ այս 
ա ռու մով կը ներ կա յաց նէր մաս նա ւոր 
շա հե կա նու թիւն, ամ բողջ յիս նա մե ա կի 
մը վրայ եր կա րող խոր, հո լո վու թային 
ա ռն չու թիւն նե րով1:   

Հոս փոր ձո ւե լի քը կը վե րա բե րի նա -
խոր դէն նո ւազ ծա ւա լուն, բայց այ լա -
պէս խոր շա հե կա նու թե ան տէր գրա - 
կան ե րե ւոյ թի մը, որ Մա րուշ Ե րա մե ա -
նի գործն է: Ճշ դեմ՝ փորձս կը վե րա բե -
րի այդ վաս տա կի ար ձա կի բա ժի նին՝ 
յօ րին ման իր տար բեր ե ղա նակ նե րով —  
բայց եւ մա նա ւանդ այն ե ղա նակ նե -
րուն, ո րոնք խոր քային ու ժա լա րե րով 
կ՚առն չո ւին բա նաս տեղ ծա կա նին : 
Փորձ՝ որ մէ պի տի ջա նամ ար տա հա նել 
այն խոր քի նկա րը, շո ղան կա րը, բնո րո -
շե լի իբ րեւ գրա գէ տին է ա կան ծրա գի -
րը՝ գրո ղա կան ծրա գի րը2:  

Ան մի ջա պէս նշե լին, հոս, Մա րու շի 
ար ձա կին այ լա տար րու թիւնն է, բազ -
մա պի սու թիւ նը: Ար ձա կի իր եր կու հա -
տոր նե րուն մէջ3, ի րար կը խա չա ձե ւեն՝ 
գո յակ ցե լով՝ բազ մա թիւ են թա-տե սակ -
ներ.— Հո գե բա նա կան կեր պա րի հո լո -
վոյթ նշող բա ւա կան ծա ւա լուն պատ - 
մը ւածք, պա տա հա րային կամ այ լա բա -

1 « Վա ւե րագ րում նե րու ժա մա նա կը. Գրի գոր Պըլ -
տե ա նի վէ պե րու վերհ րա տա րակ ման առ թիւ», Յ. 
Ք., in Գրի գոր Պըլ տե ան եւ Հայ ար դի գրա կա նու -
թիւ նը / Krikor Beledian et la littérature armén-
ienne contemporaine, Presses de l’INALCO, Paris, 
2021: Տես նել նաեւ «Գ րի գոր Պըլ տե ա նի վի պա -
կան ար ձա կին առ ջեւ», Յ . Ք., Բա գին, թիւ 1-2, 
2016:

2 Ա ռանց այս պի սի գրա ւի մը՝ շա հե կա նու թե նէ 
զուրկ պի տի ըլ լար յա ծու մը վաս տա կի մը շուրջ: 
Յատ կա պէս, բա նաս տեղ ծու թե ան պա րա գային, 
վաս տա կի մը մա սին խօ սիլ՝ ա նի մաստ կը գտ նեմ՝ 
մին չեւ ան հե թե թու թիւն...: 
3 Մօր գոգ նո ցը, Ան թի լի աս, հրատ. «Գ. Մե լի տի նե -
ցի մր ցա նակ»ի, 2003. Տա ճա րա ցում, Ե րե ւան,  
2007: 

ԱՐՁԱԿ ԵՒ...  
ԲԱՆԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ 
(Մարուշի արուեստանոցի սեմին...)

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ
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նա կան պա տում, հե քի աթ, զրու ցային 
ան սե թե ւե թու թե ամբ խորհր դա ծա կան 
էջ, ու վեր ջա պէս՝ մտա ծո ղա կան-քեր -
թո ղա կան ո լոր տի կա ռու ցում, հա մա -
ռօտ թէ ծա ւա լուն...:  

Այ լա տար րու թիւն՝ նաեւ ը ստ ո րա -
կի, ա ւե լի ճիշդ՝ ա ւար տու նու թե ան աս -
տի ճա նի: Ո րով հե տեւ ան սե թե ւե թու- 
 թիւնը, ան շպա րու թիւ նը՝ Մա րու շի խառ-
 նը ւած քին եւ ար տադ րու թե ան հիմնա-
 կան գի ծը՝ կը դր սե ւո րո ւի նաեւ այս մէկ 
այ լա տար րու թե ամբ: Զոյգ հա տոր նե րը 
ա՛յս ի մաս տով մա նա ւանդ ան տե ղի չեմ 
նկա տած խո րագ րիս ներ քեւ բնո րո շել 
ի բր Մա րու շի «ա րո ւես տա նո ցը» — բաց- 
դո՛ւռ ա րո ւես տա նոց մը, ո ւր ա ւար տուն 
գոր ծե րու, հա տո ւած նե րու կ՚ըն կե րա -
նան յօ րի նու մի զա նա զան փու լե րու վը-
րայ գտ նո ւող գոր ծեր, դեռ չհա շո ւած ա- 
 նոնք, ո րոնց առ ջեւ այ ցե լուն կը տես նէ 
«ա րո ւես տա գէտ»ը՝ ի նք, ու րո ւան կար 
մը գծագ րե լու վրայ, կամ վր ձի նի բի ծեր 

ու խա ւեր ա ւելց նե լու « պաս տառ»ին, եր - 
կընտ րանք նե րու բա ցա յայ տու մով, ետ-
ա ռաջ նե րով, տար բե րա կում նե րով... 

Ար ձակ վաս տա կի այ լա տար րու -
թե ան, ի նչ պէս եւ գրու թե ան ե ղե լոյ թը 
չծած կե լու, ցու ցա հա նե լու այս յատ կու -
թիւն նե րուն կ՚ար ժէ ան դրա դառ նալ 
նախ՝ Մա րու շի է ա կան ծրա գի րը բա -
ցա յայ տե լու ճի գի մը ճամ բուն վրայ:  

Այս ան շպա րու թիւ նը, բաց-դուռ ար-
ւես տա նո ցի ան վե րա պա հու թիւ նը լրիւ 

գի տակ ցո ւած, ստանձ նո ւած է Մա րու -
շի կող մէ. իր է ջե րէն մեկ նող զա նա զան 
նշան ներ կը յու շեն ա տի կա յա ճա խա -
կի4: 

 
 Ա. ԱՅ ԼԱ ԶԱ ՆՈՒ ՄԸ  
ԱՐ ՁԱԿ ՆԵ ՐՈՒ... 

 Հասկ ցաւ մի այն, որ այդ բիւ րա -
ւոր պատ մու թիւն նե րը բո լորն ալ 
թա քուն ո ւժ մը կը պա հեն ի րենց 
մէջ, ո ւժ՝ զոր կա րե լի է չհասկ նալ, 
բայց ո ւժգ նօ րէն զգալ... 

Ա ռաւ պա րապ թուղթ մը եւ սկ ը-
սաւ գրել: 

«Dilemma», Մօր գոգ նո ցը 

 Ա ռա ջին ակ նար կով ար դէն, ու րեմն, 
Մա րու շի ար ձակ է ջե րը կը բնո րո շո ւին 
տե սա կային այ լա զա նու թե ամբ եւ — եր -
կու բա ռե րու զու գոր դու մը կր նայ յա -
րա կար ծային թո ւիլ —  խորհր դա պահ 
ան վե րա պա հու թե ամբ մը, զուսպ բա -
ցու թե ամբ մը:  

Այ լա զա նու թե ան յատ կա նի շը, ը սի 
ար դէն, հա տո ւած նե րը կը տե ղադ րէ, ա -
ւե լի՝ կը ցրո ւէ, բազ մա թիւ մար զե րու 
վրայ, սկ սած ա ռօ րե այի ան շեշտ նկա -
րում նե րէ՝ մին չեւ ըն կե րային հար ցադ -
րում նե րով բեռ նա ւոր պա տում ներ, հե- 
 քի ա թային աս քե րէ մին չեւ հո գե բա նա -
կան սե ւե ռում ներ, ու խորհր դա ծա կան 
մե նա խօ սու թե նէ՝  մին չեւ բա նաս տեղ -
ծա շունչ այ լա բա նա կան ներ, եր բեմն ծա- 
 ւա լուն, բայց միշտ ան ձնակ նիք...:  
4 Այս ի սկ մեկ նա կէ տով, ներ կայ խոյ զը իր տե սան -
կիւ նէն զանց կ՚առ նէ ո րա կային այս պի սի ան հա -
ւա սա րու թիւն ներ, նաեւ ա նոնց՝ պա հանջ կոտ գը- 
րա սէ րին մէջ առ թե լիք հա ւա նա կան ան բա ւա րա -
րու թե ան զգա ցում նե րը, ի տես ա ւար տու նի եւ 
թե րա ւար տի կողք-կող քի ներ կա յու թե ան: 

...անսեթեւեթութիւնը, 
անշպարութիւնը՝ Մարուշի 
խառնուածքին եւ արտադրութեան 
հիմնական գիծը...
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Այս պէս, ա ռօ րե այի վե րա բե րող կամ 
ա ռօ րե այի ծի րին մէջ մնա ցող կտոր նե -
րէն՝ ի բր այդ բնո րոշ են « Վար դեր»ը, 
«Սի կա րէթ նե րու պատ մու թիւն»ը, «Պա- 
հ»ը, « Ձայ նը», « Դի տան կիւն»5:  

Ա ռօ րե այի զան ցու մը, ծա ւա լու մի 
ձե ւով, կը յան գի կեր պա րային-հո գե բա -
նա կան խո րա չա փու մի, կամ ըն կե րա-
յին սե ւե ռում նե րու (կա նա ցի կա ցու- 
 թե ան մա սին, դրա մա-ս պա ռո ղա կան 
ախ տե րու մա սին — յա ճախ՝ նե րյայտ-
են թա տեսքս տային, եր բեմն՝ ա ւե լի բա -
ցա յայտ, ցու ցա կան): Այս զոյգ ո լորտ- 
 նե րէն ա ռա ջի նին կը պատ կա նին « Մա -
հը», « Ֆան թա զի ա», « Վեր ջին կա յա րա -
նը»: Ե րկ րոր դի ո ւղ ղու թիւ նը կ՚առ նէ 
յատ կա պէս՝ « Գե տը»6:  

Հա ւա սա րա պէս եր կու ո լորտ նե -
րուն կը պատ կա նին « Հո լո վոյթ», « Կար -
միր գի ծը», « Ճո քոն տա», « Մօր գոգ- 
 նո ցը»7: Ա սոնց մէ մի քա նին՝ ո ւղ ղա կի 
վէ պի կո րիզ ներ են, յա ճախ՝ խոստմ նա -
լի նա խադ րե ալ նե րով... 

Այ լա պէս ան մի ջա կան պա տու մը 
կը զան ցեն, նոյ նիսկ ի րենց պա տու -
մային ե րե ւոյ թի շեշտ մա՛ն գնով, է ջեր՝ 
գրե լո՛ւ մա սին, ա ւե լի ճիշդ՝ գրո ւի՛ լը գրող 
է ջեր, ո րոնք ըն թեր ցո ղը գրու թե ան ե ղե -
լոյ թին վկայ կը դարձ նեն, եր բեմն եւ ա -
նոր « մաս նակ ցե լու» կը հրա ւի րեն...: 
Ի նչ պէս «Թ ռու ցիկ», « Պար», « Կարճ 
պատ մու թիւն», «Dilemma», « Կա ղան դի 
պատ մու թիւն»8:  

 

Այս բո լո րէն ո րոշ հե ռա ւո րու թե ամբ 
տե ղադ րե լի են խորհր դա ծա կան է ջեր9, 
ո րոնք յա ճախ խորհր դա ծա կա նը կ՚ընդ- 

 լայ նեն ի րենց մէ ա ւե լի ան դին՝ այ լա բա -
նա կա նի եւ քեր թո ղա կա նի ո ւղ ղու-
 թեամբ. ի նչ պէս ա նոնք, ո րոնք կը խո- 
 րագ րո ւին՝ «Ընտ րու թիւն», « Մե ղե դի 
եւ տարբե րակ ներ», « Զոն թա կը ին-
ծի հիւր», «NIRVANA», « Կը բա ւէ՞...», 
«Տա ճա րա ցում»10... 

 Վեր ջա պէս կու գան է ջե րը, ո ւր խոր- 
հըր դա ծա կան-այ լա բա նա կա նէն ա ռաջ՝ 
քեր թո ղա կան տար րը տի րա պե տող կը 
դառ նայ, տեղ-տեղ լրիւ զան ցե լով «ար -
ձակ»ով ըն կա լե լի ա մէն տե սա կի սահ -
մա նա փա կում ներ: Ա սոնք՝ « Լոյ սը», 
« Պար», « Սըղ նըխ», «Մ նա ցե ա լը»11:  

 
* * * 

 Հա տո ւած նե րու այս յի շա տա կու մը, ար -
ձակ նե րու տի պա շա րը, գրա կան վաս -
տա կի մը (մաս նա կի) հա մա պատ կե րը 
տա լէ ան դին՝ ա ռա ջադ րանք ու նի թա -

5 Ա ռա ջին ե րե քը՝ Մօր գոգ նո ցը. վեր ջին նե րը՝ Տա -
ճա րա ցում:
6 Բո լորն ա լ՝ Մօր գոգ նո ցը  հա տո րէն:
7 Բո լորն ա լ՝ Մօր գոգ նո ցը  հա տո րէն:
8 Բո լորն ա լ՝ Մօր գոգ նո ցը հա տո րէն:

9 Հոս նշեմ, կան խե լով վա րը բե րո ւե լիք յս տա կա -
ցում ներ, որ այս վեր ջին կար գի գրու թիւն նե րու 
պա րա գային, ի նչ պէս վե րեւ կ՚ը սէ ի ո րոշ « պա -
տու մային» նե րու հա մար, « խորհր դա ծա կան» բը-
նո րո շու մը պայ մա նա կան ի մաս տով կը գոր ծա ծ- 
 ւի,  ճի՛շդ ա նոնց կա տա րած ոս տու մին, զան ցու -
մին բե րու մով: 
10 Ա ռա ջի նը՝ Մօր գոգ նո ցը. միւս նե րը՝ Տա ճա րա -
ցում:
11 Ա ռա ջին ե րե քը՝ Մօր գոգ նո ցը. վեր ջըն թե րը՝ 
Տա ճա րա ցում, ի սկ վեր ջի նը՝ Տար բե րակ ներ  քեր -
թո ղա գիր քի կի սով ար ձա կա կերպ փա կու մը:

Մարուշի արձակ էջերը կը բնորոշուին 
տեսակային այլազանութեամբ ...  
խորհրդապահ անվերապահութեամբ 
մը, զուսպ բացութեամբ մը: 
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փան ցե լու ա նոնց մէջ, ա նոնց տակ ար -
ձա նագ րո ւած խառ նո ւած քային բա -
ղադ րու թե ան:  

Այդ պի սի ո րո նու մի մը ճամ բուն վը-
րայ, հա մե մա տա բար քիչ շա հե կան են 
տի պա շա րի սկիզ բի հա տո ւած նե րը: Ա -
նոնք, ը սենք, «աշ խա տա նոց»ի ա նա -
ւարտ-կի սա ւարտ նմուշ նե րը կը թո ւին 
ըլ  լալ: Մա րու շի հա րա զատ խորհր դա-
ն ըշա-փո խա բե րա կան հա մա կարգ մը 
գոր ծա ծե լով, էջ մը թուղ թի կամ գծա -
տետ րի վրայ կա տա րո ւած փորձ-գ ծանը-
 կար ներ, փորձ-ու րո ւան կար ներ, ո րոնք 
ը նդ հա տո ւած ե ն՝ ի բր ան բա ւա րար ներ- 
շըն չու մէ ե կած, ան բա ւա րար ներշն չու -
մի տա նող, զուրկ՝ ի րենց սպա սած մա -
տի տի կամ վր ձի նի յա ւե լե ալ խա ւե րէն...:  
Ո րոնք չեն ար ժա նա ցած ե ռո տա նի ի մը 
վրայ բազ մած՝ պաս տառ դառ նա լու, ե -
րան գապ նա կի մը դրաց նու թե ամբ...: Ա -
նոնք ու րեմն, պարզ է, քիչ բան պի տի 
բե րեն՝ գրա կան խառ նո ւած քի մը եւ ա -
նոր գրա կան ա րար ման գոր ծըն թա ցի 
փորձ-շո ղան կա րու մին: 

 Նոյն պի սի վե րա պա հու թիւն կա րե -
լի է ար ձա նագ րել, միշտ՝ մեր խոյ զի տե -
սան կիւ նէն, ա ռօ րե այէն դէ պի վի պում 
ը նդ լայ նող հա տո ւած նե րէն մի քա նի ի 
հաս ցէ ին: Այս պէս, « Հո լո վոյթ» կամ « Գե -
տը» պա տում ներ են, ո րոնք ի րենց հար- 
 ցադ րում նե րը կը կա տա րեն խոր քի նը-
կա րու մի մը հա մար ա նօգ տա գոր ծե լի 
ձե ւե րով:  

Այլ է պա րա գան « Կար միր գի ծը», 
«Ֆան թա զի ա», « Վեր ջին կա յա րա նը», 
«Ճոքոն տա», « Մօր գոգ նո ցը» պատ մը- 
 ւածք նե րուն, ո րոնք՝ ի րենց բե րած հոգե- 
 բա նա կան, մարդ կային-հա ղոր դակ ցա-
յին սե ւե ռում նե րով՝ կը բա ցա յայ տեն ըս-

տեղ ծա գործ նե րաշ խար հի ու ժա գի ծե -
րէն մի քա նին: Հոս, կեր պար նե րու եւ 
կա ցու թիւն նե րու պատ կե րու մը կը զան- 
 ցէ սոս կա կան պա տու մը՝ մէ կէ ա ւե լի 
մի ջոց նե րով: Ի րա կա նի ըն կա լու մը կըր -
նայ փոր ձո ւիլ բազ մա կի լու սա ւո րում -
նե րով՝ կեր պար նե րու մե նա խօ սու թիւն- 
 նե րէն ե կող ի րե րա յա ջորդ խա ւե րով՝ 
միշտ զգաց նե լով ան նո ւա ճե լի ի բա ժին 
մը իւ րա քան չիւ րին մօտ (« Կար միր գի -
ծը»). կամ ի րե րա յա ջորդ ման րա փայ լա -
կում նե րով՝ սթ րո բէ նե րով12, ի րա կա նը 
ըն կա լե լու մի ակ կա րե լի ձե ւով՝ ա նոր 
մաս նա տու մով...: Կր նայ հագ նիլ կերպա -
րին հո գե-մ տա ւոր մշու շը, որ կ՚ա ղօ տէ 
ա նոր աչ քե րով դի տո ւած ի րա կանու-
 թիւն մը՝ նաեւ ա նոր բա ռե րով ու րո ւա-
գծո ւած, եւ մշու շի ե տին թո ղե լով գո յու- 
 թե ան մը դժո ւա րա սե լին, ա նա սե լին, մեկ- 
 նած նե րու յուշ-պատ կե րը կամ տեն չա ց-
 ւած, ան գոյ է ա կի մը ու րո ւա կա նը («Ֆան-
 թա զի ա», « Ճո քոն տա»): Ապ րող է ա կի մե- 
 նու թիւ նը, ան դարձ բա ցա կայո ղի յա ճա -
խան քը, որ իբ րեւ մա հո ւան կա րօտ, ինք-
 նաո չն չաց ման չխոս տո վա նո ւած, չը ս- 
 ւած ձգ տում՝ կը պայ թի յան կարծ ցն ցող 
պայ թիւ նով (« Վեր ջին կա յա րա նը»): Կըր-
 նայ դեռ, ա ւե լի ա մէ ն-օ րե այ, ե րե ւու թա -
պէս յս տա կա գիծ շր ջան կա րի մը մէջ տե - 
ղադ րո ւած, այ սուհան դերձ հա ւա տար -
մօ րէն ցո լաց նել կեր պա րին ներ քին ե լե -
ւէջ նե րը, տո ւայ տանք նե րը, ը սո ւա ծի կող- 
 քին՝ ան տե սա նե լի-ա նա սե լի ի ամ բողջ 
խոր քը թելադ րե լով, յա ջո ղա պէս ան դ-
րան ցե լով—ա ռանց ան տե սե լու—կա նա -
ցի կա ցու թե ան ըն կե րային սահ մա նա- 
 փակ(իչ) շր ջա նա կը (« Մօր գոգ նո ցը»):  

12 Բա ռը Մա րու շէն է. «Սթ րո բէ»՝ խո րա գի րը  
Տար բե րակ ներ  քեր թո ղա գիր քի մէկ բա ժի նին:
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Այս շար քը, ու րեմն, ո րոշ տուրք տա -
լով հան դերձ դա սա կան պա տու մին, կը 
խախ տէ ա նոր սահ ման նե րը՝ կեր պար -
նե րու եւ կա ցու թիւն նե րու ներ կա յա -
ցու մէն ան դին, ա տոր կող քին, զգաց ը- 
նե լով, թե լադ րե լով ա նոնց ստո ւե րային 
են թաշ խար հը. ձե ւով մը՝ գո յու թե ան եւ 
գոյե րու շր ջօ նը: 

  
Ա պա, կու գան գրու թիւն ներ, ո րոնք, 

ի րա կա նի հա մա խառն կամ ան կէ լրիւ 
ան դին, կը ծա ւա լին դէ պի ե րե ւա կա յա -
կան, բան դա գու շա կան ո լորտ: Ա սոնց -
մէ՝ պա տու մային հէն քի առ կա յու թե ան 
ի մաս տով՝ ա ռա ջին շար քին ե րե ւու թա -
պէս նմա նող է ջեր են «Մղ ձա ւանջ», 
«Զրոյց», « Մա հը», «Ո գի», « Կար միր», 
«Կա ղան դը խեն թա նո ցին մէջ»13: Հոս, 
բան դա գու շա կա նը եր բեմն տրո ւած է 
ի նք նիր հա մար, կամ իս կա պէս չի զան -
ցեր ի րա կա նը, չի հար ցադ րեր զայն 
(«Ո գի», « Կար միր»): Բայց այս շար քէն՝ 
տի րա պե տո ւած կտոր ներ հե տաքրք -
րա կան «ու սում նա փորձ»եր են, է թիւտ -
ներ՝ ի րա կա նի եւ բան դա գու շա կա նի 
սահ ման նե րուն վրայ եր թե ւե կող: Եր -
բեմն, ի րենց ծալ քե րուն մէջ պա հո ւած 
դէ պի ան հե թեթ փա խուս տի տար րը 
ան սպա սե լի օ րէն կ՚ա ճի, կը լեց նէ գրու -
թե ան ամ բողջ մի ջո ցը:  

Այս է ջե րը եր բեմն ծպ տո ւած են տի -
պիկ ա ռօ րե այ սկզբ նա ւո րու թիւն նե րով: 
« Պա սով հա սայ, ի ջայ, խոր հե լով որ մեր 
փո ղոցն է» կը սկ սի «Մղ ձա ւանջ»ի հա -
զիւ քսան տո ղե այ պա տու մը, բայց ան -
մի ջա պէս կը շա րու նա կո ւի ա ռա ջին 
խախ տու մով մը՝ «... բայց չէր: Տագ նապ 

սկ սաւ հա ւա քո ւիլ մէջս»: Այլ տեղ՝ ցու -
ցաս րա հի մը պաս տառ նե րու կեր պար -
նե րը՝ «հս կայ մա րա խը», «իր թե ւե րուն 
մէջ սեղ մած մար մա րե այ հո լա նի աղ ջի -
կը», « խա չէն վար առ նո ւած Յի սու սը», 
« Մի այ նակ մար դը»՝ որ « կը խօ սի, կը 
խնդ րէ»,— կը հե ռար ձա կո ւին՝ յա ջոր դող 
ե րե ւու թա պէս ան ջատ-ան կապ Խո կու -
մի ման չու կին վրայ, որ « մեծ բա ցո ւած 
աչ քե րով կը նայէր ու չէր հասկ նար» 
քան դա կը՝ «աղ ջի կը մա րա խին թե ւե -
րուն մէջ»: Այդ «չ հասկ նա լը», որ «չհաս-
կ ընալ»ն է ի րա կա նի եւ ե րե ւա կա յա- 
 կա նի, ի րա կա նի եւ գե ղա րո ւես տա կան 
ֆան թաս թի քի ան հասկ նա լի ա ռն չու -
թե ան, բա խումն է, գի տակ ցու մը այն 
«ան կա րե լի հա ւա սա րում»ին, ո րուն ար -
 ւես տա գէ տը փոր ձեր է « բե րել (ի դէպ՝ 
նաեւ ժա մա նա կի՛ յատ կան շա կան խախ- 
 տու մով մը՝ « տա րի ներ ե տք»...) կե անք 
եւ ա րո ւեստ եզ րե րը»: 

« Մա հը», որ վե րը նշե ցի իբ րեւ « վի -
պա կան» ար ձա կի հա կող կա ռու ցո ւածք, 
կը յա րի նաեւ այս շար քին՝ բան դա գու -
շա կա նի-ան հե թե թի տար րե րով: Եր կու 
«ի րա կան» կեր պար ներ, ի րենց աշ խար -
հը՝ դպ րոց, զոյ գի յա րա բե րու թիւն, նա -
մակ ներ, հան դի պում ներ (նոյ նիսկ տե- 
 ղա նու նի մը յի շա տա կու մով՝ եր բեմն), 
կը կրկ նագ րո ւին յա ջոր դա կան բան դա -
գու շա կան նա մա կա գիր նե րով, եւ նա -
մա կագ րա կան կա պե րու նոյն քան խոր- 
հըր դա ւոր, ի րե րա յա ջորդ ը նդ հա տում -
նե րով՝ մա հե րով...: 

 Այս տի պի գրու թիւն նե րու մէջ, ու -
րեմն, ան հե թե թի մթ նո լոր տը իր կար -
գին մատ նա նիշ կ՚ը նէ դէ պի «ի րա կան»ի 
դժո ւա րա մատ չե լի ու թիւ նը, դժո ւա րա -
սե լի ու թիւ նը: 

13 Ա ռա ջին ե րե քը՝ Մօր գոգ նո ցը. միւս նե րը՝ Տա -
ճա րա ցում:
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 Վեր ջա պէս, կը խօ սէ ի է ջե րու մա -
սին, ո րոնք պա տու մը կը զան ցեն՝ ո -
րով հե տեւ  գրե լու մա սին « կը պատ մեն», 
գրո ւի՛ լը կը գրեն...: Ի նչ պէս «Թ ռու ցիկ»  
մը, « Պար» մը, «Dilemma» մը, « Կարճ 
պատ մու թիւն» մը, « Կա ղան դի պատ մու- 
 թիւն» մը: Ըն թեր ցո ղը գրու թե ան ե ղե -
լոյ թին վկան դարձ նող, եր բեմն եւ զայն 
մաս նակ ցե լու «հ րա ւի րող» այս է ջերն 
են, ո րոնք զոյգ հա տոր նե րուն կու տան, 
կ՚ը սէ ի, «ա րո ւես տա նոց»ի հան գա մանք 
մը: Եր բեմն ա նոնք զուտ «աշ խա տա նո -
ցային» են (հոս նշո ւած նե րէն ա ռա ջին 
եր կու քը). բայց ա ւե լի խո րա ցող նե րը 
հե տաքրք րա կան են ի րենց կողմ նա կի 
լու սա ւո րու մով գրո ղա կան ծրա գի րին 
մա սին, դժո ւա րա սե լի գո յու թիւն նե րու 
ի րա կա նու թե ան դէմ յան դի ման... : Այդ 
ե ղե լոյ թը եր բեմն, պարզ հա մե մա տա -
կան ու սում նա փոր ձով մը, է թիւ տով մը, 
կը յ ղո ւի մտա սե ւե ռե ալ « մո լու թե ան» 

մը, գրե լո՛ւն («Թ ռու ցիկ»): Կամ՝ ա րար -
ման ա րար քի խօլ մեր կու թե ան, ճա կա -
տագ րա կան ա ռանձ նու թե ան (« Պար»): 
Եր բեմն եւ պատ մա կան բր տու թե ա՛ն 
ա սու մին, Ցե ղաս պա նու թե ան պա տու -
մի ան կա րե լի ու թե ան՝ Սո ղո մոն-Սիւ լէյ -
ման նե րու գող գո թային դէմ յան դի ման, 
բայց եւ ա նոր ան հրա ժեշ տու թե ան: Ա -
նոր «անս տանձ նե լի ու թե ա նը» ան հրա -
ժե՛շտ զան ցու մին..:  

Բ. ... ԵՒ ԶԱՆ ՑՈՒ ՄԸ  Ա ՆՈՆՑ 
«...Քեզ ու նիմ, տես նե լու հա մար 

դէմքս. բայց դուն իմ մու թերս կու տաս 
ին ծի եւ կ՚ը սես՝ նայէ՚: 

«(...) կը մնայ սր բա ցու մը, ան տես, 
ան շօ շա փե լի եւ ա պար դիւն:» 

« Սըղ նըխ», Մօր գոգ նո ցը 
  
Ի րա կա նի ա նի րա կա նաց ման, գոյի 

մե նու թե ան, ա րո ւեստ-ա րար չու թե ան 
տա ժա նե լի կեն սա կա նու թե ան ու մի -
ան գա մայն ան կա րե լի ու թե ան այս պի սի 
ը նդ հա նուր շր ջա նա կի մը մէջ, կ՚ա ճի 
մտա ծո ղա կան տար րը, եր բեմն այ լա -
բա նա կան մի ջոց նե րու ալ յե նո ւող: Այս 
է պա րա գան՝ «Ընտ րու թիւն», « Մե ղե դի 
եւ տար բե րակ ներ»,  « Զոն թա կը ին ծի 
հիւր», «NIRVANA», « Կը բա ւէ՞...», « Տա -
ճա րա ցում»14 խո րա գիր նե րու տակ ե -
րեւ ցող գրու թիւն նե րուն...:  

«Ընտ րու թիւն»ը՝ բա ցա կա յու թե ան 
եւ մա հո ւան շուրջ՝ կշ ռու թա ւոր խոր-
հըր դա ծու թիւն է, տեղ-տեղ մերկ-մ տա -
ծո ղա կան, այլ տեղ պատ կեր նե րով բեռ - 
նա ւոր: « Ճամ բոր դու թիւն» (բա ցա կա -
յու թիւն) եւ « Մահ» զոյգ եզ րե րուն մի -
ջեւ, ո րոնք « կը մի ա նան տեղ մը, ո չին չի 
մու թին մէջ», եւ «ո չին չի մու թին մէջ գի -
տակ ցու թե անդ կայ ծը կը գրէ (...) ա -
նունդ, գո յու թիւնդ, ո ւր կա րօ տը քո՚ւ 
մահդ է, որ կ՚եր գէ, եւ մա հը քո՛ւ կա -
րօտդ է որ կ՚ող բայ»: 

Ն մա նօ րի նակ է ջեր են միւս նե րը 
եւս. « Մե ղե դի եւ տար բե րակ ներ»ը, գիր -
քի մը մէջ գտ նո ւած նո թեր, քեր թո ւա ծի 
պա տա ռիկ ներ ներ կա յաց նող իր ձե ւով, 

14 Ա ռա ջի նը՝ Մօր գոգ նո ցը. միւս նե րը՝ Տա ճա րա -
ցում:

Ընթերցողը գրութեան եղելոյթին 
վկան դարձնող, երբեմն եւ զայն 
մասնակցելու «հրաւիրող»...էջերն են, 
որոնք զոյգ հատորներուն կու տան... 
«արուեստանոց»ի հանգամանք մը:
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կը յի շեց նէ ե րաժշ տա կան «բ ներ գի մը 
վրայ տար բե րա կում» նե րու կա ռոյց մը: 
Ի սկ ե րկ րորդ հա տո րի ա ւար տին մօտ՝ 
«NIRVANA», « Կը բա ւէ՞...» եւ « Տա ճա -
րա ցում» ար ձակ նե րը խորհր դա ծա կա -
նի կող քին՝ կը նշեն ո ճին մէջ տե ղա - 
ւո րու մը քնա րա կան աս քի մը, ա ւե լի 
դա սա կան տի պի, ո րուն մեզ չէր վար -
ժե ցու ցած Մա րուշ նա խա պէս, մա նա -
ւանդ ի նչ կը վե րա բե րի իր ա ռա ջին 
հա տո րին:  

«NIRVANA»ն ի րե րա գոյց ե րա զա- 
յին պա հե րու փայ լա կում ներ կը բե մադ -
րէ, քաղցր զա ռան ցան քի մը ե ղա նա -
կով: Ա ռա ջին մաս մը՝ հպան ցիկ՝ կը 
պատ մէ բնու թե ան ծո ցին՝ ա րա հե տէ 
մը՝ եր կու քով է ջք մը դէ պի ծով — մշու -
շոտ վերյի շում մը կար ծես Սըղ նը խէն 
փո խառ նո ւած (կը տես նենք ա ւե լի 
վար), բայց շատ տար բեր ան կէ, ա նոր 
մե նա ւոր, բուռն ճար տա րա պե տու մէն...: 
Ա պա, տե սիլքն է զրոյ ցի մը՝ սե նե ա կի 
մը կրա կա րա նի շուրջ, ե րկ րորդ Նիր -
վա նա, ո րուն կը հե տե ւի ի րա կան կեան- 
 քը՝ ի րա կան հան դի պու մով մը. «Յե տոյ 
Վա հէն ե կաւ (...), ու գիտ ցայ, որ ես ալ 
(...) միշտ սպա սեր եմ զինք:»  

« Կը բա ւէ՞...» եւ « Տա ճա րա ցում»  խո - 
րագ րո ւած՝ հա տո րը փա կող հա տո ւած-
 նե րը, միշտ քնա րա կան, սա կայն նիր -
վա նա նե րէ հե ռու՝ ի րա կան կե ան քի 
կա ցու թիւն ներ կը պատ կե րեն: Ի նչ պէս 
նա խոր դը, ա սոնք ե ւս, նո ւազ հա տու՝ 
քան ա ռա ջին հա տո րի կշ ռոյթ նե րը, ա -
ւե լի բա ցա յայ տող քան թե լադ րող, գո -
յու թե նա կան տա ժա նա գին վե րել քի, ա - 
ռանձ նու թե ան եւ յա րա կից թե մա նե րը 
կը փո խա րի նեն հս կայ կա րօ տի մը 
կան չով, ճի չո՛վ, ո ւղ ղո ւած սր տա կից հո -

գի ի մը, գո յու թե ան մը, որ մերթ բա ցա -
կայ է, թէ եւ ա կն կա լո ւած. մերթ ներ կայ 
է ֆի զի քա պէս, բայց ո չ՝ խիտ, ա կն կա լո -
ւած ներ կա յու թե ամբ: Կա րօտ ու ա կըն -
կա լու թիւն՝ ան հա ւա սար հա ղոր դակ - 
ցու թիւն մը ըն դու նե լո՛ւ գնով. ստա ցո -
ւած քի չի փո խա րէն շատ տա լու, ա ռա -
տօ րէ՛ն տա լու գնով: Ցու ցա բե րե լով նը- 
 ւի րե լու, նո ւի րո ւե լո՛ւ բուռն կա րիք մը, 
եր գե լով այդ կա րօ տը քնա րա կան ե ղա -
նա կով, ի նչ պէս կ՚ը սէ ի: Այդ քա նը բաւ է՝ 
նո ւի րո ղը հա մա կե լու հա մար գա գաթ -
նային յափշ տա կու թե ան պահ-ապ րու -
մով մը. « Գե րա գոյն րո պէն էր այդ (...), 
ե րբ կը զգաս, որ տի ե զեր քը մէջդ է, որ 
մի նակ չես բայց մէկ ես, (...) Կը զգաս, որ 
գոյ ես: Կը զգաս, որ գո[յ]ն ես:» Բայց 
միւս կող մէ, « տա ճար»ին սպառ նա ցող 
վտան գի մը նա խազ գա ցու մով՝ կար -
ծես, խոր քե րէն կը բխի «Կ ՚ու զէ ի մեռ -
նիլ» ճի չը: Ո րով հե տեւ «Ո՞ւր կար տա- 
 կա ւին հաս նե լիք գե րա գոյն այս պա հէն 
ան դին (...) Որ քա՜ն դժո ւար է վայ րէջ քը 
յե տոյ, ա ՚լ ա ռանց տե սիլ քի...»: Ա պա՝ 
բարձր ե ղա նա կէն աս տի ճան մը ե ւս նը-
 ւա զու մով՝ « Մի ա սին չկր ցանք ապ րիլ, 
գո նէ մի ա սին մեռ նինք», ը սաւ դառ նու -
թե ամբ: / Բայց չմե ռան, ո րով հե տեւ ար -
դէն ա մէն օր կը մեռ նէ ին, ա ռօրե ային 
մէջ բան տար կո ւած, ի րար մէ շա՜տ հե -
ռու...»: Հան ճա րեղ ա րո ւես տա գէ տի 
քան դա կին՝ « Տա ճար»ին շուրջ կարճ 
երկ խօ սու թիւն-տե սա րա նը, որ կը փա -
կէ գրու թիւ նը (եւ հա տո րը), կը բա նի՝ 
միշտ քնա րա կան՝ նոյն « մի նո րէ» ե ղա -
նա կին վրայ, սպա սե լի նո ւա զու մո՛վ ալ. 
« Ժա մա նա կին հետ Տա ճա րը քան դո ւեր 
է, եւ ոչ ոք կը յի շէ ա նոր գո յու թիւ նը: / 
Մնա ցեր է մի այն գմ բէ թը կան գուն իր 
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զոյգ սիւ նե րով, ո ւր ա ղաւ նի ներ բոյն 
դրեր են: / Եւ Տա ճա րը կը շա րու նա կէ 
ապ րիլ ա նոնց թե ւա բա խու մով»:  

 
« Զոն թա կը ին ծի հիւր»ը ու նի տար -

բեր շեշ տեր, այ լա պէ՛ս տի պա կան: Հան -
դի պում-ե րկ խօ սու թիւն՝ ա մե րի կա ցի- 
հ րե այ մտա ւո րա կան գրա գի տու հի ին 
հետ, ըն թեր ցու մի մը տռա մայ նա ցո ւած 
տպա ւո րու թիւն նե րու գու մար, ա նի կա 
կը բա ցա յայ տէ նման/ տար բեր այս զոյգ 
հո գե-մ տա ւոր աշ խարհ նե րը, նաեւ ըն -
թեր ցող-հե ղի նա կին վա րանք նե րը, ի նք -
նա հար ցադ րում նե րը: Եր կու քի յա րա- 
 բե րու թիւ նը կը յայտ նո ւի պատ կե րա -
ւոր տա րա զով մը՝ սկիզ բէն ար դէն. «Կըր - 
նայինք մայր ու զա ւակ ըլ լալ, այն քան 
էր տար բե րու թիւ նը մեր մի ջեւ: Զա ւակ -
ներն է ինք գրա կա նու թե ան, եր կու տար- 
 բեր մայր-լե զու նե րէ սե րած:» Ա պա, 
զրու ցա կի ցին ի նք նավս տա հու թիւ նը, 
գիր քի ճա կա տին նկա րո ւած «այս պիրկ 
ու բա րակ մար մի նը (...) որ պէս մար -
տահ րա ւէր նե տո ւած ըն թեր ցո ղին քի -
թին-բեր նին՝ ա՛ռ, ե թէ կր նաս»: Եւ այդ 
ե րե ւոյ թի ե տին՝ գրու թե ան խոր քը, «ինք-
 զինք ըլ լա լու խո րունկ հա ճոյ քը, որ կ՚ապ -
րէր իր իւ րա քան չիւր բա ռին ե տեւ, 
խայ տան քով»: Եւ վեր ջա պէս՝ սե ռա կից 
ըն թեր ցո ղին ներգ րա ւու մը ա նով. «Հը -
մայիչ էր ար մա տա պէս: Կար թո ւեր է ի»: 

«Զ րոյց»ը կ՚ըն թա նայ՝ թե մա նե րու 
այ լա զա նու մով. յա ջոր դա բար կու գան 
կա նա ցի կեն սա պայ մա նի ե րես նե րը, 
բնա խօ սա կա նէն հո գե բա նա կան եւ ըն -
կե րային, մինչ մե նու թե ան եւ նե րու ժու -
թե ան ա խոյե ա նու հին կը ջա նայ-ք շել 
տա նիլ իր խօ սա կի ցը, որ կա մայ-ա կա -
մայ կը հե տե ւի ի րեն՝ հա րա զատ, իր 

մօտ ան ցե ա լի ապ րում նե րո՛ւն մա նա -
ւանդ այն քան հա րա զատ այս խառ նը -
ւած քի թե լադ րան քին: Ետ-քայլ կ՚ը նէ, 
ա պա կր կին կ՚ա ռա ջա նայ. «Ին չո՞ւ մը-
տեր է ի այս զրոյ ցին մէջ. ի ՞նչ կ՚ու զէ ի. 
տուն-տեղ ու նիմ, զա ւակ ներ, հրա տա -
րա կո ւած եւ հրա տա րա կե լի գիր քեր: 
Քեր թո ղու թիւ նը ե րակ ներս կը ճանկըռ -
տէ...»: Բայց... նաեւ կը զգայ « խո րունկ 
դժ գո հու թիւն»ը, որ «անս պա սե լի հե ղե -
ղի պէս կը ծած կէ բո լոր գիւ ղերն ու գա -
ւառ նե րը գի րիս...»: Կա նա ցի հո գին՝ իր 
ան խո րա չա փե լի ու թե ամբ՝ նոյն պէս 
կ՚անց նի զրոյ ցի մա կե րե սէն  —  սեռ, ըս-
տեղ ծա գոր ծու թիւն, ա զա տու թիւն...: Ա -
պա եւ ազ գա-մ շա կու թային պատ կա - 
նե լու թե ան թե ման, ա նոր զան ցու մի 
հար ցը, զան ցու մի ճի գին յա րու ցած յան- 
 ցա պար տու թե ան զգա ցու մով մը...: Այս 
բո լո րը՝ մտա ծու մի կայ լակ նե րուն գի ծի-
գոյ նի շեր տե րու թե թեւ, խորհր դա պահ 
յա ւե լու մով... 

 Ա սոնց մէ ան դին, մտա ծո ղա կան 
տար րը, թէ եւ դեռ առ կայ, ա ռա ջին տե -
ղը կը զի ջի քեր թո ղա կա նին: Հոս կ՚ար -
ժէ, որ այ լեւս զգու շու թե ամբ մօ տե- 
 նանք այս «մ տա ծո ղա կան» բա ղադ րա -
տար րին: Դժո ւա րին ճշգր տում մը փոր -
ձեմ՝ շեշ տե լով, որ քեր թո ղա կա նը կը 
զան ցէ «մ տա ծո ղա կան»ը, ի նչ պէս ան -
դին կ՚անց նի այ լա բա նա կան պա տու -
մէն եւ քնա րա կան աս քէն՝ ա ւան դա- 
 բար « բա նաս տեղ ծու թիւն» կո չո ւա ծէն: 
Այլ խօս քով, քեր թո ղա կա նով փո խա -
կեր պո ւած մտա ծու մը՝ պատ կեր-մ տա -
ծում՝ ե րե ւա կա յու թե ան, ա րո ւես տի ծը- 
նունդ է ակ է: Մտա ծում չէ: 

 Քեր թո ղա կա նի տի րա պե տու մով 
յատ կան շո ւող է ջեր, ի նչ պի սիք են 



«Պար», « Սըղ նըխ», «Մ նա ցե ա լը», այս -
պէս կը զան ցեն «ար ձակ» յ ղաց քով ըն -
կա լե լի բո լոր սահ մա նա փա կում նե րը: 
Ար դէն, իմ կող մէ ա ռա ջին նե րուն քով 
տե ղադ րու մը «Մ նա ցե ա լը» հա տո ւա -
ծին, որ փա կու մը կ՚ը նէր Տար բե րակ ներ  
քեր թո ղա գիր քի, ի նք նին կը խօ սի՝ ա -
նոնց մէջ քեր թո ղա կա նի տի րա կան առ - 
կա յու թե ան մա սին:  

Այս գրու թիւն նե րը, ո րոնց գա գաթ -
նային հա մադ րումն է « Սըղ նըխ»ը, կը 
բխին մէկ եւ նոյն ե րա կէ, բնո րո շո ւող 
իր զտու թե ամբ, քեր թո ղա կա նի՛ զտու -
թե ամբ: Հոն տեղ չու նին ոչ «Ընտ րու -
թիւն»ը բնո րո շող խորհր դա ծու թիւ նը, 
նոյ նիսկ «կշ ռու թա ւոր», ո ՛չ ալ Տա ճա րա -
ցու մի մէջ (հա տո ւա ծին եւ հա տո րին) 
տի րա պե տող զգա ցա կան-ք նա րա կա -
նը: Կը դա սո ւին ա նոնց մէ ան դին: Ի -
րենց թե թե ւօ րէն « պա տու մային» են- 
 թա շէն քը, ար ձա կէն փոխ առ նո ւած ժա -
մա նա կային ըն թաց քը՝ պարզ պատ րո -
ւակ են քեր թո ւա ծի փայ լա տա կում նե- 
 րուն, ա նոր յայտ նու թե նա կան ճշ մար -
տու թե ան աս քին հա մար: 

 
« Պար»ը, ի նք զինք բնո րո շող՝ իբ րեւ 

«ե լոյթ» մը որ պի տի գայ պա րի «կրկ նե -
րե ւոյթ կրկ նո ւող շար ժում ներ»էն ե տք, 
« Պա րը, որ կը կո չո ւի ա ռանձ նու թիւն»,—
ան կրկ նե լի, ան վե րար տադ րե լի խտու -
թե ամբ մը կը փո խա բե րէ գո յու թիւ նը, 
մե՛րկ գո յու թիւ նը, ո րուն հա մար « հան -
դերձ նե րու եւ շպա րի կա րիք չկայ». ո -
րով հե տեւ «անշ պար, նոյ նիսկ ան մորթ 
կը պա րեմ ես պարս վեր ջին...»: Պա րը՝ 
« խօ լա պա րը բա ռին, որ ես ե մ՝ ըլ լա լէ ա -
ռաջ», կը պա րո ւի՝ ո րով հե տեւ «ա՛լ ու -
րիշ ձեւ չկայ ըլ լա լու, ու րիշ կերպ չկայ 

բար բա ռե լու, եւ ու րիշ լռու թիւն չկայ 
լռե լու...»: Պա րը գոյի լրիւ տար բեր ի նք -
նըն կա լում ու նի Տա ճա րա ցու մէն (զոր 
կը կան խէ ժա մա նա կագ րա կա նօ րէն), 
ա նոր մէջ ար ձա նագ րո ւած « Դի մա -
կից»ի կա րօ տէն: Փո խա րէ նը՝ ա նի կա 
ա ռանձ նու թե ան, ներշն չե ալ-ա րա րիչ 
ճգ նա կե ցու թե ա՚ն պար է...  

Ճիշդ է, որ գոյի ի րա կա նու թիւ նը ա -
ւե լի բարդ է...: Եւ « Սըղ նըխ»ը, ո րուն՝ 
«Պար»ը, ի բր գոյի բառ եւ ա սում՝ կր նայ 
ըն կա լո ւիլ իբ րեւ նա խեր գանք մը,— տի -
րա կա նօ րէն պի տի բա նայ այդ բար դու -
թիւ նը՝ գո յա հոս քի ալ քե րը մին չեւ...: 
Ար դէն նշո ւած «Մ նա ցե ա լը»  ե ւս, Տար -
բե րակ ներ  քեր թո ղա գիր քի վեր ջա բան, 
կի սով ար ձա կա ձեւ, շատ ա ւե լի կա -
նուխ՝ ար դէն նո ւա ճած էր այդ պի սի 
հա մա դիր բար դու թիւն մը15: Հոս՝ մարմ -
նի ճամ բով, սե ռայի նի ճամ բով է որ «կ ՚ել- 
 լես դուրս մար մի նէդ / ու կը հաս նիս աս -
տո ւա ծու թե ան / այն խն ծի ղին որ քեզ 
ծնաւ ու յե տոյ / ի նք զինք բե րաւ մար մին 
կո չո ւած մե հե ա նիդ (...) մի նա կու թե ան 
հա զար հա զար ա ստ ղե րու / ի նք նա կի -
զու մո վը յս տակ / (...) որ պէս հո վը որ կը 
տա նի քեզ միւս նե րուն մի նա կու թիւն նե -
րուն  ան թիւ...»: Եւ յե տոյ՝ ա նէ ա ցումն է, 

15 Տար բե րակ ներ, Հա լէպ, 1995:
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...մտածողական տարրը...առաջին 
տեղը կը զիջի քերթողականին: ... 
քերթողականը կը զանցէ 
«մտածողական»ը, ինչպէս անդին 
կ՚անցնի այլաբանական պատումէն եւ 
քնարական ասքէն՝ աւանդաբար 
«բանաստեղծութիւն» կոչուածէն: 



«ո գե ղի նա ցու մը (...) վեր ջա պէս, բայց 
վեր ջա պէս մի ա ցու մը ի նչ որ տեղ, ի նչ 
որ հզօր բա նի հետ, որ կը տա նի մի նա -
կու թե ան...»: Մէջ բե րում նե րու հար կադ -
րա կան կտ րա տու մին մէջ ի սկ, կ՚ըն թեր- 
 ցը ւի հրա շէկ հոս քը գոյին, խոր քով հեր -
կու մը մարմ նին՝ մար մի նով, ա պա եւ ա -
նոր զան ցու մը՝ ան ձի առա նձ նա ցու - 
մով, նոր ի նք նա ցու մով... 

 
Գ րու թիւն նե րու այս շար քը գմ բէ -

թող՝ « Սըղ նըխ»ն է, ու րեմն, որ տո ւե ալ -
նե րը ու նի ամ բող ջա կա նօ րէն լու սա ւո- 
 րե լու Մա րու շի վաս տա կին գրո ղա կան 
ծրա գի րը, ա նոր ըն թա ցու մը: Ար դէն, 

տար բեր մօ տե ցում քան այդ պի սի խոր -
քային եւ ը նտ րո վի «ըն թեր ցում» մը՝ 
այս ծա ւա լուն, ան սպա ռե լի գրու թե ան, 
որ «Սըղ նըխ»ն է, պի տի ըլ  լար ան կա -
րե լի փորձ, ան հե թեթ կրկ նա բա նու -
թիւն... 

« Սըղ նըխ»ը՝ « նե ղո ւածք», «այ ծու -
ղի»՝ կը բա ցո ւի տա րա պայ ման խտու -
թե ամբ ե րկ-տո ղով մը. « Լեռ նա կուրծ քը 
էջ քիս հետ կը բա ցո ւի, ի նչ պէս դէմքդ 
այն ի րի կուն կը բա ցո ւէր մարմ նիս 
վրայ»:  

Հոս են ար դէն ա ռա ջին թե մա նե րը, 
սխալ պի տի չըլ  լար ը սել՝ բներգ նե րը, 
մի ա ցած: Ըն թա ցու մը նեղ տե ղին, կա -
ծա նին վրայ, « դի մա կից»ին մարմ նե ղէն 
ներ կա յու թե ան յու շը, ըն թա ցու մը փո -
խա բե րող բնու թիւ նը՝ լեռ նա կուրծք...: 

 Հա մա նո ւա գը կը զար գա նայ՝ բազ -
մաբ ներգ, ան կաս կե լի, ան մեկ նա բա նե -
լի՝ ի նչ պէս գո յա հոս քը՝ ի նք: Կա ծա նը կը 
տա նի ծո վա փին՝ « ծո վու կիր քին եւ լեռ -
նե րուն բր տու թե ան մի ջեւ». բայց գոյի 
ճգ նա ւոր ըն թա ցո ղը, գե րի րա կան ըն -
թա ցու մով, մերթ ար դէն ծո վա փին է, 
մերթ բարձր կա ծա նին վրայ, ներմ ըղ -
ւող դէ պի խոր քը լե ռան, դի մագ րա ւե լու 
ա նոր « ժայ ռե ղէն վա նու մը» —  մնա յուն 
ըն թա ցում, ան սկիզբ եւ ան վախ ճան: Ո -
րով հե տեւ « Սըղ նը խի այ ծու ղին կը սկը -
սի ման կու թե անս մթու թե նէն ու կը տա- 
 րա ծո ւի մին չեւ յու շե րուս կեդ րո նը պա -
րապ»: Ո րով հե տեւ «Այս նե ղո ւած քին 
ան ցու մը ը րեր եմ քա նի ան գամ ներ»: 
Եւ յի շա տա կի կայ լակ ներ, ի նչ պէս վեր -
նա տան մը պա հը՝ հա լող, հա լող մո մի 
մը պզ տիկ լոյ սին մէջ, հա կած « պա րապ 
է ջե րով մա տե ա նի մը» վրայ,— պի տի 
օգ նե՞ն վեր ծա նե լու, հե գե լու լե զուն, գտ -
նե լու «ան ցա բա ռը»: Կր կին կը խառ նը -
ւին « բա ռե րը խօ լա պա րի մէջ ու րա- 
 կան». ըն թա ցո ղը կը մե նա խօ սէ, ա պա 
կը զրու ցէ « դի մա կի ցին» հետ, որ է՛, 
բայց հե ռո՛ւ է, ո րով հե տեւ «այս տեղ է, 
որ ի վեր ջոյ կր նամ ըլ լալ ան կեղծ, հե ռու 
քեզ մէ, եւ քե զի հետ»:  Տե ւա կան եր թե -
ւեկ՝ ը նդ մէջ « Նե ղո ւած քի» ճգ նա ւո րի 
ըն թա ցու մին՝ գո յա հոս քին, դէ պի սի րոյ 
ծո վափ կան չող յոյ զե րուն եւ կի քե րուն, 
դի մա կի ցի հե ռա ւոր-մեր ձա ւոր ներ կա -
յու թե ան...: Ա պա՝ ծո վա խոր շէն դէ պի բա- 
 ցը թի ա վար՝ լաս տին վրայ, ո ւր « խոս -
տու մի ա ռա գաս տը չի գար»:  

Մար մին նե րու մտեր մու թե ան եւ 
մի ան գա մայն ի րե րաջն ջու մի բներգ ներ 
կը ծա ւա լին գրու թե ան ե րկ րորդ մա սին 
մէջ, այ լա պէ՛ս ան սպա ռե լի, այ լա պէս 
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«Սըղնըխ»ն է,... որ տուեալները ունի 
ամբողջականօրէն լուսաւորելու 
Մարուշի վաստակին գրողական 
ծրագիրը, անոր ընթացումը: 



ան վե րար տադ րե լի: Դի մա կի ցը կ՚ըն կալ-
 ւի յափշ տա կող, տար փա լի մի ա ւոր ման 
եւ խու սա փու մի ե րկ դի մու թե ան մը նը-
շան նե րուն տակ... Ե ւ՝ մինչ՝ « ցան կու -
թիւն նե րը կը խրխն ջան, ի րենց սան- 
 ձե րը խած նե լով», « Նե ղո ւածք»ին ճգ նա -
ւոր գոյը կը գրէ « հա կա ռակ տո ղե րուն, 
է ջե րուն, հա կա ռակ լռու թե ան որ մե րուն 
(...), հա կա ռակ հո վե րուն, ո րոնք կը հը-
րեն զիս...»: «Գ րել այս պէս, ո րով հե տեւ 
ես մի ակն եմ, որ միս-մի նակ Սըղ նըխ 
գնաց»: Նոյ նիսկ ե թէ « բա ռե րը պի տի 
մնան ի ՛մ բա ռերս (...) եւ ոչ ոք պի տի լսէ 
զի րենք: / Ես ու բա ռերս նոյն ու ղի ին 
վրայ, նոյն հո վե րուն յանձ նո ւած...»: Ե ւ՝ 
«հ մայ քը՝ ես իմ ձայնս լսե լու, բա ռեր 
փնտ ռե լու այս ան-վայ րին, այս ան-ե -
սու թե ան»: 

 Գո յա հոս քին միւս ա նու նը, հոս, ի -
գու թիւնն է: Ի գու թիւն եւ սեռ՝ ո րոնք 
մար մին ե ն՝ փոխ նի փոխ «ան մար դաբը -
նակ հիւղ» եւ « մե հե ան», բայց եւ ա ւե -
լի՛ն քան մար մին: Ա սոր հա մար է, ան- 
 շուշտ, որ «ի գու թիւնս կը սկ սի ու չ՚ա -
ւար տիր քեզ մով»:  

Ի գու թիւ նը, այո՛, չ՚ա ւար տիր սե ռա-
յին դի մա կի ցով: Ի նչ պէս կը սկ սէր, եւ 
չէր ա ւար տեր կա նա ցի ի րա ւունք նե -
րու, « դատ»ի շուրջ ան ձուկ, սահ մա նա -
փակ յա ծում նե րով: Մա րու շի « կի նը» չէ՛ 
«ըն կե րային» կի նը, ֆե մի նիզ մի պաշտ -
պա նե ա լը: Ո ՛չ ալ « հա յու հին», ազ գա-մը -
շա կու թային ստո րո գե լի նե րու է ակ մը: 
Բա ցար ձակ ի գու թե ան այս ըն կա լու մը, 
նե րապ րու մը չի ճանչ նար ստո րո գե լի -
ներ, վե րա դիր ներ...: Ա նի կա մերկ ի գու -
թիւն-գո յա հոսք է, ան գամ մը ե ւս՝ ճըգ- 
 նա կե ցու թիւն, բարձ րա ցում... Միս թիք 
ճգ նա կե ցու թիւն՝ յա նուն գո յու թե ան ըն -

կալ ման, ա նոր ա սու մին. յա նուն՝ ա -
սոնց մով ըլ լա լու մար տահ րա ւէ րին...: 

 Մար մի նը ապ րե լու, սե ռը ապ րե լու 
ու ժեղ հա կու մը մի ան գա մայն նոյն քան 
բուռն ձգ տում է մար մի նէն ու սե ռէն 
ան դին՝ մե նու թե ան, մեր կու թե ան: Խըս -
տա կե աց բարձ րա ցու մի: Յա րա կար -
ծային ա ռն չու թե ամբ մը, սե ռայ նու թիւ- 
 նը հոս ի ՛նք ար դէն՝ զինք ապ րո ղը կը 
մղէ, կը հրէ իր մէ ան դին...: Եւ ձգ տումն 
ալ դէ պի Միւ սը, ա րա կան Միւ սը, որ 
եզր է ու բե ւեռ հա ղոր դու թե ան, վայր 
հան դիպ ման մար մին նե րու եւ նե րաշ -
խարհ նե րու,— այդ ձգ տո՛ւմն ա լ՝ միշտ 
իր ծալ քե րուն մէջ պա հած ու նի հան դի -
պու մէն, գո յակ ցու մէն, սե ռային մի ա -
ցու մէն «ան դի՛ն» մը: 

  
Եւ գրու թի՞ւ նը՝ այս բո լո րին մէջ...: 

Կրկ նո ւած, յա րա տե ւո ւած « խօ լա պա՞ -
րը բա ռե րուն», փոր ձե՞ րը, ձգ տող՝ բռ նե -
լու դժո ւա րա սե լի մը, բա խող՝ ա նա սե - 

լի ի մը...: Այո՛, մի այն՝ հոս սխա լը պի տի 
ըլ լար փնտ ռել ա ւան դա կան քեր թո ղու -
թե ան  «ք նա րա կան հե րոս»ը, ա նոր աս -
քը: Քեր թո ւա ծը՝ քնա րա կա նէն ան դի՛ն 
է, գո յա կա՛ն է, գո՛յ-ն ի սկ է...: Գրու թիւ նը 
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Մարուշի «կինը» չէ՛ «ընկերային» 
կինը, ֆեմինիզմի պաշտպանեալը: Ո՛չ 
ալ «հայուհին», ազգա-մշակութային 
ստորոգելիներու էակ մը: ...Անիկա 
մերկ իգութիւն-գոյահոսք է, անգամ մը 
եւս՝ ճգնակեցութիւն, բարձրացում... 
Միսթիք ճգնակեցութիւն՝ յանուն 
գոյութեան ընկալման, անոր ասումին. 
յանուն՝ ասոնցմով ըլլալու 
մարտահրաւէրին...:



նե րաշ խար հի պարզ ա սում չէ, գո յա -
հոս քի ձայնն է, նոյ նա ցած ա նոր հետ16: 
Գրու թիւ նը կը փա կէ ե ռան կիւ նը, ո ւր 
մար մի նը՝ սեռ եւ զգա յու թիւն նե րու աշ -

խար հըն կա լում, գո յու թե ան եւ բա ռե -
րու ան մեկ նե լի կշ ռոյ թով գի նով ցած, կը 
կեր տէ, կը ստեղ ծէ... Ի ՞նչ...: 

* * * 
« Սըղ նըխ»ի հա մա նո ւա գը գո յու թիւ նը 
կը փո խա բե րէ՝ իր հա մա փո խա բե րու -
մով, որ պէս վայր, որ պէս հո գե վայր: Այն 

հո գե վայ րե րէն՝ որ ճանչ ցած ե նք այլ 
քեր թո ղա կան տե սիլ նե րու մէջ. Վայ րեր 
(նոյ նա նուն-ան տե ղա նուն, եւ «ս տեղ ծե -
լի»՝ Պըլ տե ա նի մը մօտ), Վեն սե նի ան -
տառ  (Սա րա ֆե ա նի մը), Սեւ ծո վը, Հալ- 
 քին. Բուր գե րը (Ի նտ րայի մը). կամ՝ փոյթ 
չէ թէ նո ւազ ան ձնա կա նա ցած՝ Ա րա -
րա տե ան դաշտ մը Հռիփ սի մէ ի կա թո -
ղի կէ ով (Զա րե ա նի մը հա մար)...: Բո լորն 
ա լ՝ ար ձա կը զան ցող, ար ձա կա կերպ 
քեր թու թե ան աս տե ղային պա հեր, պա -
րա գա ներ:  

Եւ ի նչ պէս ա սոնք՝ հայ նոր գրա կա -
նու թե ան դա սա կա նա ցած է ջե րուն, —    
«Սըղ նըխ»ը նոյն պէս կ՚ե րե ւի ին ծի, միւս- 
 նե րու կող քին, իբ րեւ հո գե վայր, իբ րեւ 
աս տե ղային ժա մը՝ վաս տա կի մը, գո յու -
թե ան մը տե ւո ղու թե ան: Ըլ  լա լով մի ան -
գա մայն՝ ի նք զինք ը սող գո յա հոսք, իր 
ի նք նու թիւնն ու է ա կան ծրա գիր-վայ րը 
կրող/յայտ նող շո ղան կար...:           u 

16 Բնո րոշ են թա տո ղային ներ կա յու թիւն ներ կը 
հաս տա տենք Մա րու շի այս գոր ծին մէջ՝ նոյ նա -
տիպ գրա գէտ նե րու եւ աշ խարհ նե րու - նշան ներ 
ա ռա քո ւած՝ Սա րա ֆե ա նի Վեն սե նի ան տա ռըին, 
Վ. Օ շա կա նի « Մաշ տո ցին» (Խան գա րո ւած վե րե -
լա կը)... 
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« Սըղ նըխ»ի հա մա նո ւա գը գո յու թիւ նը 
կը փո խա բե րէ՝ իր հա մա փո խա բե րու -
մով, որ պէս վայր, որ պէս հո գե վայր:



Նկարը՝ Գագիկ Ղազանչեանի. Յաւերժական շարժիչ, իւղաներկ, 140x200սմ. 2014
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ՄԱՀ ՄԱՀ
Հրազդան Զէյթլեան

ՄԱՀ-1

	 Երկուորեակ,	տարբեր	բայց	զուգածին	միասնաբար	գրառուած	երկու	բանաստեղծութիւն	
ՄԱՀի	մասին,	գրուած	արցախեան	պատերազմի	27	սեպտեմբեր	-	10	նոյեմբեր	2020	օրերուն,	բառերով	
որ	կ՛ընթանան	ուղղակի	երկու	կատարելապէս	տարբեր	 	տեղերու	ճարտարապետական	տեղագրական	
գիծերուն	վրայ.	տեղերէն	մին	իր	մահուան	քաղաքին	մէջ,	միւսը	Եղնիկներու	դիրքերէն	մէկն	է:	Իսկ	սեւ	
կարկտանները	կտորները	էջերուն	վրայ	կը	խորացնեն	կնիքը	ամէնուրեք	քորոնաժահրային	ՄԱՀին:

 
Ատենը մէյ մ

ը/յաճախ կը յիշէ իր մահը՛ որ պիտի գայ այսպէս՝

 
(Ամա

յի քաղաքներէ
 հեռո

ւ) անտառապատ լերան մը մօտ, գոյն ծովի մը 

վրայ
...

 
Վերջ

ին համբոյր
է մը ետք, ամենասահուն ամէնէն սահմռկեցուցիչ 

ամէնէն
 գողտ

ր եւ կա
խարդական համբոյր մը երբ ահա տարաժամ մահը.

 
նոր կտց

ած ցորեն
ի հատիկներ

ով լեցուն
 կոկոր

դով որսացուած թռչուն 

 
Բաղխում իր գանկին ետևը ճիշդ կեդր

ոնին գանկը  (կը) պիտի պայթի,  

հոսող
 ուղեղ

էն թանձրացած թանձրացեալ սուրճի գոյն իր արիւնը  

ձեռքե
րը կը զգան կոտրած գանկին սկրթո

ւած սայրերը, ճոթերը, եւ դուրս 

 
ֆիլմեր

ուն արիւնը բա՛ց կարմիր է բայց իրական արիւնը հոսող իր արիւնը 

գոց գոյն է, գոց գոյն արիւնը՝ ճիշ
դ ինչպէս իր պատանեկան ընթե

րցում
ներէն

 

մնացած պատկերին մէջ՝ Թեհլիր
եանի պատմած Թալէաթի գոց գոյն արիւնը՝ 

Թեհլիրեանի Լուկըր P08-էն կրակուած միակ փամփուշտի գլխու վէրքէ
ն, 

Լուկըր P08-ը և իրենց Բարապէլլումը (երկար փողով և թուականը՝ 1918) որը 

ձեռքը բռնած կարդացեր էր այդ պատկերը «Վերյիշու
մներու» էջին վրայ  
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ՄԱՀ-2

հասունպտուղի մորթի պէս Բնազդաբար  փորձել  հաւաքել ,  հաւաքուած  պահել  (գանկին) 

բեկորները տեղը պահել (ոսկորը) բան մը որ կը խորացնէ վէրքը աւելի 

վերջնական դարձնելով  վէրքի աւերը (Հաւաքել հաւաքագրել և պահպանել բեկորները քանդումին բան մը 

որ կարելի չէ իրականացնել իրացնել  բա՛յց պէտք է ընել իրերը իրադրութիւնը 

մերպահելու սին յոյսով)

 Պիտի մնայ  երկար այդպէս, կը մտածէ երկարօրէն՝ մերձ ի մահ, 

հոգէտու, պորտէն դուրս թափող հոգի հոգէառ ոգիի շունչ ականջին մէջ 

սուլոցը արագմօտեցող մահուան  շուրջը հրէշային ներկայութիւններ' 

բորեաններ, բորենին
եր, Պորտասարի քարերուն հրէշը, Ինտրայի նկարագրած 

եղջերո
ւաքաղը

 
   Մնա

ցեալ պահերը վերջին վայրկեանը բառեր կը տեսնէ որոնց 

տառերը  կը  տարածուին  կը  տարրալուծուին-խորութիւնը  կը  չքանայ 

տեսողո
ւթեան մէջ ուրիշ

 տարօրին
ակ երկչափական խորութիւն մը ստեղծելով-

լայնցող
 տարածքին  մէջ  բառերը  կը  դառնան  անդադար  բազմիմաստ 

կրկնա
բառեր. կ՛երկ

արի գետնին վրայ  հիմա երկարած է կռնակին վրայ կը 

տարածուի

 
Մերձ ի մահ, կը զգայ մատներուն վրայ տաքուծանր իր արիւնը և 

երկսայրի կոտրուած գանկոսկրին վրայ մատներուն մորթի պատռուումը 
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ամայութեան մէջ հեռու տեղ մը, ծառերուն տակ, ինչպէս քրտնապատ հեծիկի 

պտոյտէ ետք կը հասնէր հին զով ծառտակերը՝ իր առաջին փոքր քաղաքէն 

 

անդին՝ ջուրի պէթոնապատ  ջրանցքին միւս կողմը, բարձր ծառերուն տակ, 

նայելով` գլխիվեր տերևներուն որոնց մէջէն արևի կէսօրի (կիսաուրի) շողերը կը 

կայծկլտան
 

Այդ առաջին Անճար փոքր քաղաքը պատկեր մըն է միայն ալ գոյութիւն 

չունի այնպէս ինչպէս որ էր պատկեր մը միայն ու միայն յեղ  յեղուկ և խաբուսիկ 

պատկեր մը և պատկեր մը որ երևակայուած էր նոյնիսկ ա՛յն ատեն քանի որ ինք 

երկրորդ, Պէյրութ քաղաքէն կիսօտար մըն էր հոն հարազատ օտար մը տարբեր 

բոլոր դիտանկիւնէ բայց խորքին մէջ ամէնահարազա՛տ

 Կը մնայ մերձ ի՝ կը տեսնէ ահա՝ անկումը վար-փլուզումը  տարօրինակ 

իր ճանապարհին, որ տարած էր զինք օր ըստ օրէ աւելի ու աւելի օտար 

դարձող  նորանոր քաղաքներու մէջ, խորունկ վերջնական օտարութեան մը 

մէջ որ ոչ թէ կը դառնար ժամանակի ընթացքին մօտիկ ու ընտանի, նոյնիսկ 

եթէ ցաւոտ,  մտերմիկ մշտնջենական անդադար ուրիշութիւնը պայծառ 

ՄԱՀ-3
    Տեսողութիւնը  կը  դառնայ  տարածուն  կը  տարուի  անկապ 

ուղղութիւններով  ծարաւած (սաստիկ ծարաւ մը) կը տարուի մտքերով 

այսինքն կերպերով գիրերով կը տառ-ածուի կը տարուի կ՛երկարի ծառտակ մը' 
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 Անվերջ անվերջանալի ցաւոտ երազի մը մէջ որմէ արթննալ այլևս 

կատարելապէս վերջնականապէս անկարելի է անփարատելի թմբիր և 
 Ցաւէն  կիտուած  անարտօսր  աչքերուն  մէջ  արիւնը  կը  ողողէ 

թմբիրին մէջ՝ Փարւանայ լճի մօտիկ Թմբկաբերդի առումը 

տեսադաշտը և հրեղէն ձիեր նորէն ու նորէն փոփոխական փոփոխակուող 
երկրաչափական  երանգներ  կ ՛երկարագծեն  ապրող  կերպերով 
կ'երանգաւորեն խխում տեսադաշտի եռացող պաստառին վրայ

 Հոգէառ վայրկեանը երբ 29 կրամ կը չքանայ մարմնէն կորսուող ոգին, 

նայեց բոլորտ
իք  ալ  չկար, չկար ոևէ մէկը՝ այլ միայն մեռած քաղաքներէն շատ  

 

անդին` շուրջը հիմա` կարմիր ծով անծայրածիր տեղատուող տարտղնուող

ՄԱՀ-4

Վերջ

օտարացնող ու միաժամանակ տարօրէն բերրի-գլխավէրքի ցաւը իր ալիք 

կնճիռները կը խրէ իր գանկին ետին. կ՛իյնայ՝

քաղաքներուն մէջ, այլ և օտարութիւն մը որ կ՛ըլլար աւելի ու աւելի արագ, 

կ՛ըլլար ոլորապտոյտ մը որ յարակարծականօրէն կեդրոնական կոնայ չունէր, 

օտարութիւն մը որ դեռ կը դառնայ աւելի՛ սպառնալից և աւելի ու աւելի 
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ՄԱՀ -1
 Նախ  Անօդաչու  Թռչող  Սարքի  խօլ  անկում

ային  ահազանգը 

վարընթացքը հետզհետէ աւելի ահաւոր սուլոց
ը յարաճուն կոտտացող 

կրկնազանգումը իր ականջներուն մէջ

 Խելագարեցնող ահազանգը պայթող արգանդը դէպքին ահա ինկաւ 

հերոսներու ցանցուռկանը

 Յետոյ հե ղձուցիչ վայրկեանական տաք ջերմը սա՛ռ գիշերուան մէջ 

յանկարծադէպ շոգ-մրրիկ

 Պայթիւնի կրակի եռեւեփող գունդը և լուսագարեցնող կրակագունդի 

եռացող փաշերը

 Սահմռկեցուցիչ պայթիւնի ձայնը պայթեցուց իր ականջի թմբուկները 
կատարեալ լռութիւն և ահեղ-տարածուող քանդում Ռումբի բեկորները հրագնդիկները շռափնելները տարածուեցան 
թագաձեւ շրջանակ ալիքներով 
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յարակարծականօրէն մահ խարազանուած հայրենի՛ հողի բեկորներէն   

 Պայթումի  բախիւնը  ծփացող  կայծոռիկներ  լեցուց  իր  լման 

տեսադաշտը 

 Նոյնատեն՝  ԱԹՍ-ի ճախրող աչքին մէջ  նկարուած՝ մերձ ի մահ 

Պայթիւնի հարուածային ցունցը նետեց պուղեց զինք մարտկոցի մէկ եզրէն միւսը

իր մարտկոցը և ակնթարթ մը ետք իր պատառոտուած շպրտուած դին, անպատահար մահը (յանուն պայծառ գալիքին)
 Աջ ձեռքը  դաստակէն վեր շռափնելը սղոցած անջատած էր լման և իր արիւնը կը ցայտէր դաստակի կտրուած ոսկորներու միջև արմատախիլ երակներէն արատօրէն ոռոգանելով եփած հողը

 Փաշամանե՞ց ինքզինք, փուշմանեցա՞ւ որ էր՝ հո՛ն, վերջին գիծին 

խրամատներուն մէջ - ո՛չ ոք պիտի գիտնայ

Նայեց բոլորտիք փլատակ խրամատին մէջ չկար վերապրող ա՛լ չկար 
ընկեր

 արիւնո
տ տեսադաշտին մէջ խորդարբնուող ցաւ լման մարմնին վրայ 

շարժուել
ու անկարող ընդհանուր դողի մէջ լման անդամալոյծ 

 Ութը  մեթր  շրջանակի  մը  մէջ  ամբողջ  գետինը  պայթիւնին 

ուժգնութենէն  վերածուեցաւ  աւազհողի  միլիոն  կտորտանքներու 

վայրկեանական  շռափնելային  ալիքի  այրողպատռող  տարափի , 

ՄԱՀ -2
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փշրուած ակռաներուն տակ կճռտալով թքելով պարանոցը կտցած կարծր 

ու վառած հողը հայրենեա
ց  ու փակեց աչքեր ներքև անաստեղ երկինքին երկինքը գզուած գզուըրտած գծակ փամփուշտներու  անվերջ լուսային կէտ 

գիծերով
 բազմաթիւ իրար մէջ խրուող իրերայաջորդ  ուղղութիւններով

  Մահը  եկաւ  իրեն  ահաւոր  ցաւոտ ,  շարունակուող  ձախող 
պատերազմին ահեղ մարտին մէջ տմարդաբար մեռած փոքր հերոս

 Մահը ո՛չ ինչպէս երգին մէջ համբուրելով քաղցրիկ հողը, այլ՝ ծամելով 

 Սարերու Ասլանին ցաւոտ  վերջին պէս կատարելապէս մինակ ձգուած 

Արևելքէն
 Արևմուտ

ք երկարող  Արածանի գետի եղեգնուտի մը մէջ Սուլուխի 

կռիւէն ետք ու

Վերջ

ՄԱՀ -3



Նկարը՝ Գագիկ Ղազանչեանի. Composition, իւղաներկ, 60x60սմ. 2018



Նկարը՝ Գագիկ Ղազանչեանի. Ծանօթ պատկեր, իւղաներկ, 160x300սմ, 2019



ԱՅՈ, սո ցի ա լիզ մի ժա մա նակ մար դիկ հարս տու թե ան յե տե ւից չէ ին վա զում, 
նրանց այլ բա ներ է ին հե տաքրք րում,— ա սում է Լիւդ մի լան։ 

— Բայց Սո վե տը սո ցի ա լիս տա կան չէր,— ա ռա ջին ան գամ մի ջամ տեց Ե ւան։ 
 Լիւդ մի լան հար ցա կան նայեց։ 
— Այո, սո ցի ա լիզ մի ար դիւն քը պի տի լի նէր իշ խող դա սա կար գի վե րա ցու մը։ 

Պե տու թիւ նը ստեղ ծո ւել ա իշ խող դա սա կար գի շա հե րը պար տադ րե լու հա մար, 
ու րեմն, սո ցի ա լիզ մի ար դիւն քում վե րա նում է նաեւ պե տու թիւ նը։ Մարք սիզմն է 
ա սում, որ ե րբ դա սա կար գե րը վե րա նում են, ժո ղովր դա վա րու թիւ նը այն քան է 
խո րա նում, մաս սա նե րի մաս նակ ցու թիւ նը այն քան է շա տա նում, որ ի նք նըս տին -
քե ան պե տու թե ան կա րիք էլ չի լի նում։ Հոկ տեմ բե րե ան յե ղա փո խու թե ան ա ռաջ -
նորդ նե րը յոյս ու նէ ին, թէ պրո լե տա րա կան յե ղա փո խու թիւ նը կը յաղ թի ամ բողջ 
աշ խար հում, բայց չե ղաւ։ Հա կա ռա կը՝ պե տու թիւ նը սկ սե ցին ա ւե լի հզօ րաց նել, 
որ պաշտ պա նի նոր իշ խող դա սա կար գի շա հե րը,— Ե ւան նոր էր գրել կուր սային 
աշ խա տան քը՝ Սո վե տա կան պե տու թե ան բնոյ թը թե մայով։ 

— Էդ իշ խող դա սա կար գին ո նց կո չենք, հօ կա պի տա լիստ չէ ին։ 
— Կրոն րո դը ա նո ւա նում է սո ցի ոօ լի գար խի ա։ 
— Կա պի տա լիս տա կան աշ խար հը չէր հան դուր ժում աշ խա տա ւոր նե րի եր -

կիր,— ա սում եմ ես,— ե թէ Սո վե տը լուս նի վրայ լի նէր, գու ցէ պե տու թիւ նը վե րա -
նար, բայց լուս նի վրայ չէր, ամ բողջ աշ խար հը պե տու թիւն ներ են, հնա րա ւո՞ր էր 
շր ջա պա տո ւած պե տու թիւն նե րով վե րաց նել պե տու թիւ նը։ Հնա րա ւո՞ր է պե տու -
թիւ նը վե րա նայ ա ռան ձին վեր ցո ւած մի պե տու թե ան մէջ։ 

— Ի հար կէ, Փա րի զե ան կո մու նան։ 
— Բայց ա րիւ նի մէջ խեղ դե ցին, սպա նե ցին բո լո րին ու դեռ տա րի ներ ան ց բըռ -

նում սպա նում է ին։  

Այս տե՛ղ են խմ բե րով բե րել  
Ու հպել պա տին։  
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ԱԿՈՒԱՐԻՈՒՄԻ ՁՈՒԿԸ ԴԱՌԸ 
ԾՈՎՈՒՄ  
Հատուած՝ անտիպ վէպէն  
 
Զ րոյ ցը Մոն թրէ ա լի L’AMÈRE À BOIRE PUBում։ 
Դա ւիթ Ման դէ լի Պետ րոգ րա դի աշ խա տա ւոր նե րը 1917 թո ւի յե ղա փո խու թիւն նե րում գր քի շնոր -
հան դէ սի ժա մա նակ է։



Սու լել են գն դակ նե րը— 
 Դի պել ե ն—  
Աչ քե րին, 
 Քուն քե րին, 
 Ճա կա տին։  
Ծա կել են մար մին նե րը, 
Մ սե րից ան ցել—  
Ու փո րել են պա տը։  
Սու լել են ա նընդ հա՛տ, ա նընդ հա՛տ։  
Կու տա կո ւել է մին չեւ  
Հենց այս պա տի առ ջեւ  
Դի ակ նե րի մի պատ։ 
 Բարձ րաց րել են ձեռ քե րը վեր, 
 Ծա լել են ձեռ քե րը կրծ քե րին։  
Սեղ մել են մար մին ներն ի րենց,— 
 Տես նո՞ւմ ե ս՝ այս քա րի՛ն։  
Զայ րոյ թից պայ թող աչ քե րով  
Թ քել են թշ նա մու ե րե սին։  
Որ պէս կար միր դրօշ՝  
Բարձ րաց րել է զա ւա կին մի կին։  
Ու ո ՛չ սար սափ, ո ՛չ ա հ։  
Որ պէս սա մում—  
Ոռ նա ցել են դէմ քին թշ նա մու՝  
vive la Commune1!  

— Պար տու թիւ նը չի նշա նա կում, թէ հնա րա ւոր չէր։ Մարք սը նկա րագ րում է, 
թէ ո նց Փա րի զե ան կո մու նան վե րաց րեց պե տու թե ան ճնշ ման ա պա րատ նե րից 
եր կու բան՝ բա նակն ու ոս տի կա նու թիւ նը, ամ բողջ ժո ղո վուր դը դար ձաւ բա նակ, 
բայց ժա մա նակ չու նե ցան ար տադ րու թե ան մի ջոց նե րը դարձ նել հա մայ նա կան, 
այ սինքն մաս նա ւոր սե փա կա նու թիւ նը չվե րա ցաւ, բուր ժո ւա զի ան մնաց իր դիր -
քե րում։ Բայց Զա պա տիստ նե րը ո նց են վե րաց րել պե տու թիւ նը,—  ա սում է Ե ւան։ 

 Հիմնն այդ գն դեր է հա նում գրո հի ու տա նում է մարտ, 
 Բա րի կադ նե րին կռո ւի են ե լել ստ րուկն ու տէ րը... 
 Կո մու նան ըն կաւ... Ու Պեր ֊Լա շէ զում մեռ նում են հպարտ  
Աշ խար հի մի բուռ կո մու նիստ նե րը2։ 

— Լաւ չգի տեմ, պի տի գնամ Մեք սի կա տես նեմ։ Կա պի տա լիստ ներն էլ վա խե -
նում է ին, թէ սո ցի ա լիզ մը կը տա րա ծո ւի կը գայ, ի րանց ձե ռից ամ բողջ ու նե ց- 
1 Ե ղի շե Չա րենց, « Կո մու նար նե րի պա տը Փա րի զում», 1925։
2 Վա հագն Դաւ թե ան, « Կո մու նիստ նե րը», Եր կեր 2 հա տո րով, հ. 1, Ե րե ւան, Սո վե տա կան գրող, 1985։
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 ւած քը կը խլեն, հոկ տեմ բե րե ան յե ղա փո խու թե ան նպա տակն էլ դա չէ՞ր։ Ու րեմն, 
պի տի ա մէն ի նչ ա նէ ին, որ վե րաց նէ ին։ Ու րեմն, Սո վե տը պի տի՞ պաշտ պա նո ւէր։ 
Սո վե տա կան ռեպ րե սի ա նե րի մէջ կա րե լի է տես նել նաեւ կա պի տա լիս տա կան 
աշ խար հի մեղ քը, որ չէր հան դուր ժում այլ տի պի աշ խարհ։ 

— Ճիշդ չի սո վե տա կան սո ցի ա լիզ մի ձա խո ղու մը բա ցատ րել մի այն կա պի տա -
լիս տա կան աշ խար հի սպառ նա լի քով: Մարք սի նկա րագ րած ոչ մի պայ ման չկար 
Ռու սաս տա նում, ի սկ զոռ բա յու թե ամբ սո ցի ա լիզմ կա ռու ցե լը պէտք ա բե րէր տե -
ռո րի ու յե տոյ էլ ու ժեղ պե տու թե ան: 

— Դէ բա նո ւոր նե րին ու գիւ ղա ցի նե րին հա մո զէ ին որ չէ, սպա սէք, Ռու սաս -
տա նում հնա րա ւոր չի կա ռու ցել սո ցի ա լիզմ, տան ջո ւէք մին չեւ ձեր սե րունդ նե րի 
ժա մա նա կը գայ։ Պե տու թիւնն էլ ա սենք վե րաց նում է ին, պէտք չէ՞ր լի նե լու բա -
նակ, յե տոյ ու րիշ բա ներ ու ստի պո ւած պի տի պե տու թիւ նը պա հէ ին։ 

— Այո, բա նակ, բայց ի նչ պի սի՞, ծրա գիրն այն էր, որ վե րա ցո ւէր ար տօ նե ալ 
սպա յա կան վեր նա խա ւը, ու կա նո նա ւոր բա նա կը փո խա րի նո ւէր զի նո ւած ժո -
ղովր դով։ Ի նչ պէս սո վետ նե րը, զէնքն էլ ան ցնե լու էր աշ խա տա ւոր նե րին, պե տու -
թիւ նը որ պէս բիւ րոկ րա տա կան ա պա րատ սկ սե լու էր մեռ նել։ Բայց ճիշդ հա - 
կա ռա կը ա րե ցին՝ ստեղ ծո ւեց վեր նա խաւ՝ Ստա լինն էլ ի րեն դարձ րեց գե նե րա լի -
սի մուս։ Դրա հա մար էլ Տրոց կին ա սում է որ Սո վե տը սո ցի ա լիզմ չէր, այլ դա ւա -
ճա նո ւած յե ղա փո խու թիւն։ Ի սկ լի բե րալ նե րը ա սում են, որ ռեպ րե սի ան սո ցի ա- 
 լիս տա կան պե տու թե ան է ու թիւնն ա ։ 

— Հա, բա հօ չեն ա սե լու, որ բռ նու թիւ նը ա ռա ջա նում ա, քա նի որ լի բե րալ նե -
րը ու զում են սո ցի ա լիզ մը քան դեն։ Հը լը թող Ֆի դէ լը Կու բա յում ա զա տու թիւն 
խա ղար, էր կու օ րում Ա մե րի կան կը քան դէր յե ղա փո խու թե ան նո ւա ճում նե րը։ 

 Յե ղա փո խու թիւ նը վախ ճանն է պե տու թե ան եւ վախ ճանն է ա րո ւես տի։ Տրոց-
 կին խօ սում է պե տու թե ան վախ ճա նի մա սին, գրում է. «Պ րո լե տա րի ա տի դիկ տա -
տու րայի ա ռա ջին օ րո ւա նից  Պե տու թիւ նը որ պէս բիւ րոկ րա տա կան ա պա րատ 
սկ սում է մեռ նել», ա պա որ պէս իր խօս քե րի հա ւաս տում Լե նի նին է մէջ բե րում. 
« Լե նի նը հե տե ւե լով Մարք սին ու Էն գել սին պրո լե տա րա կան յե ղա փո խու թե ան 
ա ռա ջին ա ռանձ նա յա տուկ գի ծը տես նում էր, որ շա հա գոր ծող նե րին ու նեզր կե -
լով, այն վե րաց նում է հա սա րա կու թե ան վրայ վեր խո յա ցող բիւ րոկ րա տա կան 
ա պա րա տը, ա ռա ջին հեր թին ոս տի կա նու թե ան ու բա նա կի ան հրա ժեշ տու թիւ -
նը։ «Պ րո լե տա րի ա տին ան հրա ժեշտ է պե տու թիւն,— սա կրկ նում են բո լոր օ պոր -
տու նիստ նե րը,— գրում է Լե նի նը 1917ին իշ խա նու թիւ նը գրա ւե լուց մեկ-եր կու 
ա միս ա ռաջ,— բայց նրանք` օ պոր տու նիստ նե րը, մո ռա նում են ա ւե լաց նել, որ 
պրո լե տա րի ա տին ան հրա ժեշտ է մի այն մեռ նող պե տու թիւն, կար գա ւո րո ւած 
այն պէս, որ այն ան մի ջա պէս սկ սի մեռ նել եւ չկա րո ղա նայ չմեռ նել»։  

Տ րոց կին մե ղադ րում է Ստա լի նին, որ հա կա ռակն ա րեց ու դա ւա ճա նեց յե -
ղա փո խու թե ա նը. «Իր գո յու թե ան ե րկ րորդ տաս նա մե ա կի վեր ջում պե տու թիւ նը 
ոչ մի այն չմե ռաւ, այլ չսկ սեց էլ մեռ նել, ա ւե լի վատ՝ նա վե րա ճեց դե ռեւս պատ -
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մու թե ան մէջ չտես նո ւած ճնշ ման ա պա րա տի, բիւ րոկ րա տի ան, որ իր տե ղը պի -
տի թող նէր զան գո ւած նե րին, ոչ մի այն չվե րա ցաւ, այ լեւ վե րա ծո ւեց զան գո ւած -
նե րի վրայ իշ խող ան վե րահս կե լի ու ժի, բա նա կը ոչ մի այն չփո խա րի նեց զի նո ւած 
ժո ղովր դին, այ լեւ իր մի ջից ա ռանձ նաց րեց ար տօ նե ալ սպա յա կան կաս տա մար -
շալ նե րով վեր ջա ւո րո ւող, մի եւ նոյն ժա մա նակ ժո ղովր դին՝ « դիկ տա տու րայի զի ն-
 ւած կրո ղին» ար գե լո ւած է այժմ ՍՍՀ Մում կրել նոյ նիսկ սա ռը զէնք»3։ 

 Մարկ Նշա նե ա նի « Չա րենց եւ յե ղա փո խու թիւն»ը. Չա րեն ցը, հե տե ւե լով Մա -
յա կովս կուն, որ դեգ րում է ա ռա ւե լա գոյն ձախ ֆու տու րիս տա կան բա նաս տեղ ծու -
թիւ նը, հրա տա րա կում է 1924ին «Ս տան դարտ» ժուռ նա լը, ա պա Մի աս նի կե ա նի 
պա հան ջով ամ բողջ տպա քա նա կը վա ռում։ Նշա նե ա նը գրում է. «Ե թէ 1924ին 
ինք զին քը ու րա ցած չըլ լար (կամ ե թէ չմ ղո ւէր ու րա ցու մի), գրա կան ան ձնաս պա -
նու թիւն գոր ծած պի տի ըլ լար: Կաս կա ծէ վեր է, որ Մի աս նի կե ա նը հասկ ցու ցած 
է ի րեն այդ ի րո ղու թիւ նը: Որ պէս զի կա րե նար մնալ հա ւա տա րիմ (ի նքն ի րեն, մեծ 
ա րո ւես տին, կամ « բարդ» բա նաս տեղ ծու թե ան, ո րուն մա սին սա կայն` ո չինչ գի -
տէր տա կա ւին 1924ին), պէտք է նախ ու րա նար: Ու րա նար ի նք զին քը, ու րա նար 
Մա յա կովս կին: Ու րա նար բա նաս տեղ ծու թիւ նը իբ րեւ յե ղա փո խու թիւն: Կ՚ե րե ւի` 
չկայ հա ւա տար մու թիւն ա ռանց ու րա ցու մի»4:  

Ու րեմն, 20ա կան թո ւե րին հա ւա տում է ին, թէ յե ղա փո խու թիւ նը բե րե լու է ե՛ւ 
պե տու թե ան ե ՛ւ ա րո ւես տի վախ ճա նը, յե ղա փո խա կան գոր ծիչ նե րը վե րաց նե լու 
է ին պե տու թիւ նը, յե ղա փո խա կան բա նաս տեղծ նե րը՝ ա րո ւես տը: Ֆու տու րիստ -
նե րը ա րո ւես տը պե տու թե ան պէս այն քան է ին ժո ղովր դա կա նաց նե լու, որ տար -
րա լու ծո ւէր զան գո ւած նե րի մէջ ու վե րա նար։ Ե րե ւի յե ղա փո խա կան ժա մա նակ- 
 նե րում ա րո ւեստն ու քա ղա քա կա նու թիւ նը մի պահ ի րար կողք-կող քի են, նոյ -
նա նում են, չեն տա րան ջատ ւում, ի սկ յե տոյ սկս ւում է յե ղա փո խու թե ան պար -
տու թե ան փու լը եւ ա րո ւեստն է լ՝ ա րո ւես տա գէտ ներն էլ, պե տու թիւնն է լ՝ յե ղա - 
փո խա կան գոր ծիչ ներն էլ, բարձ րա նում են վեր, վե րին դիր քեր։ 

 Կո մու նիզմ կա ռու ցե լու հա մար պէտք է ան ձդ ու րա նաս, ի սկ Կոմ կուսն ու 
գրող ներն ի րենց ան ձը ու րա նա լու փո խա րէն զան գո ւած նե րին ու րա ցան։ 

«Աշ խա տա ւոր նե րը փետ րո ւա րե ան յե ղա փո խու թիւ նից յե տոյ չս տա նա լով ի -
րենց ու զա ծը՝ շա րու նա կե ցին պայ քա րը։ Ի րա կա նում Սո վետ նե րը, նաեւ բոլ շե ւի -
կե ան կու սակ ցու թե ան կենտ րո նա կան կո մի տէ ի շատ ան դամ ներ դէմ է ին ե րկ- 
 րորդ յե ղա փո խու թե ա նը, աշ խա տա ւոր նե րը ներ քե ւից է ին ստի պում, ու որ կար -
դում ես այդ տա րի նե րի նիւ թե րը, զար մա նում ես, թէ բա նո ւոր նե րը ի նչ քան բարձր 
քա ղա քա կան գի տակ ցու թիւն ու նէ ին», ա սում է Ման դե լը։ 

— Լիւդ մի լա, ի սկ դուք ին չո՞վ էք զբաղ վում։ 

3 Лев Трoцкий, “Преданная революция: Что такое СССР и куда он идёт?”(Լև Տրոց կի, « Դա ւա ճա ն-
 ւած յե ղա փո խու թյուն. Ի ՞նչ է ՍՍՀ Մը և ո ւր է նա գնում»), գրել է 1936 թ.։
4 Մարկ Նշա նե ա նի « Չա րենց եւ յե ղա փո խու թիւն», Կամ 6, 2005 թ., նաեւ այս տեղ՝ 
http://www.arteria.am/hy/1364083189։
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— Ռա դի օ Կա նա դա յում հա ղոր դում եմ վա րում։ Այ հի մա հար ցազ րոյց եմ ա -
րել Ե ու րի Սլե օզ կի նի (Юрий Слёзкин) հետ, նա Ա մե րի կա յում բնա կո ւող ռուս պատ - 
մա բան է, գիրք է գրել Дом на набережной ֊ի մա սին5, գիր քը կոչ ւում է The House 
of Government: A Saga of the Russian Revolution: Գի տէ՞ք, թէ ի նչ տուն էր դա։ 

— Ոչ, չգի տեմ։ 
— Սո վե տա կան կու սակ ցա կան վեր նա խա ւի հա մար էր կա ռու ցո ւել Մոս կ- 

 ւա յում, 37 թո ւին բնա կիչ նե րի մեծ մա սին բռ նե ցին՝ գն դա կա հա րե ցին կամ աք սո -
րե ցին։ Գր քում ման րակր կիտ պատ մում է բո լոր զո հե րի մա սին։ 

— Քա նի՞ էջ է ։ 
— Օհ, 1000ից ա վել։ 
— Հե տաքր քիր կը լի նի։ Ե րե ւի գրած կը լի նի ստա լի նեան ցու ցակ նե րի մա սին։ 

Կո մու նիստ նե րին բռ նում է ին ստա լի նե ան ցու ցակ նե րով, Ստա լինն իր ձեռ քով էր 
նշում, թէ ո ւմ գն դա կա հա րեն, ո ւմ աք սո րեն։ Պապս էլ է կու սակ ցա կան պաշ տօ-
նե այ ե ղել ու ստա լի նե ան ցու ցա կով գն դա կա հա րո ւել է ։ 

 Լիւդ մի լան թարգ մա նեց, փող կա պա ւո րը հարց րեց՝ 
— Ին չի՞ հա մար։ 
— Ոչ մի բա նի։ 
 Փող կա պա ւո րին չբա ւա րա րեց պա տաս խանս. 
— Բայց ին չի՞ են մե ղադ րել։ 
— Չ գի տեմ, ա սենք՝ հա կա սո վե տա կան աջ տրոց կիստ։ 
 Թիֆ լի սի ԿԳԲն հր դե հո ւել էր, թէ հր դե հել է ին, ար խիւ նե րի մեծ մա սը ո չն չա -

ցել է ին, ու պա պիս գոր ծից ըն դա մէ նը մի թղ թի կտոր էր մնա ցել՝ գն դա կա հար -
ման ար ձա նագ րու թիւ նը, տղաս՝ Յով հան նէ սը, պատ ճէ նը հա նել բե րել էր, ու նաեւ 
միւս պա պիս՝ Չե րա զի ամ բողջ գոր ծը։  

Ար ձա նագ րու թիւն 62` հան դի սա նում է ա ջե րի հա կա սո վե տա կան կազ մա կեր -
պու թե ան մաս նա կից, տա րել է ակ տիւ քայ քայիչ աշ խա տանք եւ կուր սի էր նա -
խա պատ րաս տո ւող տե ռո րիս տա կան ակ տե րի ը նդ դէմ ВКП(б) ղե կա վա րու թե ան 
եւ Սո վե տա կան կա ռա վա րու թե ան։ Ըն դու նել է իր մեղ քը։  

Ե թէ հարց նէ ին մի ցան կու թիւն ա սա, ի ՞նչ  կ՚ու զէ իր, կ՚ա սէ ի՝ այն պա հին, ե րբ 
ա մե նա վեր ջին խոշ տան գու մից յե տոյ, ցա ւե րի մէջ Ա ւի սը էլ չէր կա րո ղա ցել դի -
մա նալ ու ստո րագ րել էր իր մեղ քը, ա րիւն լո ւայ, կոտ րո ւած, փլո ւած բե րել են 
խուց, որ մի քիչ յե տոյ տա նեն գն դա կա հա րե լու, յայտ նո ւէ ի խցում, Ա ւի սի աչ քի 
ա ռաջ, տե սի՞լք, բայց շատ ի րա կան, ձեռ քը բռ նէ ի, ա սէ ի՝ պա պիկ, ես քո թոռն եմ, 
ի մա ցի, ես  ծնո ւե լու եմ ու միշտ յի շե լու եմ քեզ։ Է լի թոռ ներ ես ու նե նա լու՝ քոյրս, 
ու եղ բայրս որ քո ա նունն է կրե լու։ 

5 Ռուս.֊ Տուն ա փին, 1931ին Մոսկ վա գե տի վրայ կա ռուց ուած բնա կե լի հա մա լիր, պաշ տօ նա կան ա -
նու նը՝ Կա ռա վա րու թեան տուն։ Ստա լի նե ան բռ նաճն շում նե րի ժա մա նակ շէն քի 2000 բնակ չից 700ը 
կա լա նա ւո րել են, մեծ մա սին գն դա կա հա րել ե ն։ Տե՛ս Дом на набережной: из 2 тысяч жильцов 700 
были репрессированы, http://www.aif.ru/society/1106 
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— Ար դա րաց րե ցին, չէ՞,— հարց րեց Լիւդ մի լան։ 
— Այո, 56ին ար դա րաց րել ե ն։ 
— Ի սկ ի ՞նչ պաշ տօն ու նէր, է լի հարց նում է փող կա պա ւո րը։ 
 Փող կա պա ւո րի հե տաքրք րա սի րու թիւ նը հա ճե լի օ րէն ա ճեց, մին չեւ հի մա ոչ 

մէ կին չէր հե տաքրք րել, թէ խեղճ Ա ւե տիս Ռա տի խան Կի րա կո սե ան պապս6 ով 
է ե ղել, ի ՞նչ պաշ տօն է ու նե ցել։ 

— Վրաս տա նում ի նչ-որ շր ջա նի ռայ կո մի քար տու ղարն է ր։ 
— Ո ՞ր շր ջա նի։ 
— Մո ռա ցել ե մ։  
Ի րօք մո ռա ցել է ի, ու հի մա, գրե լու ժա մա նակ մտայ նայե ցի, գտայ՝ Ա դը գե նի 

շր ջա նի։ 
— Ի սկ ին չո՞ւ էր նա Վրաս տա նում։ 
— Դէ, կու սակ ցու թիւ նը ե րե ւի ու ղար կել էր աշ խա տե լու։ 
— Ի սկ հայրդ նրա մօ՞տ է ր։ 
— Չէ, մայրն ու հայ րը բա ժա նո ւած է ին, հայրս Ե րե ւա նում է ր։ Մայրն էլ մա -

հա ցել էր, կար ծեմ հայրս մօ րաք րոջ մօտ էր ապ րում։ 
— Քա նի՞ տա րե կան էր, ե րբ հօ րը գն դա կա հա րե ցին։ 
— Դէ 1922 թիւ է, քա նի՞ տա րե կան է ա նում, 15: 
 Հայրս պատ մում է, որ տա նը ամ բողջ ժա մա նակ բամ բա սում է ին հօ րից, ով -

քե՞ր, Մո քի րը՝ Սու սան նան, մօր ըն կե րու հի նե րը, էլ չգի տեմ ով, ե րե ւի տատն է լ։ 
Լաւ, ի ՞նչ է ա րել: Ա սում է ին՝ մի ան գամ է կել ա տուն, հա ւը մե նա կով կե րել ա։ Ես 
մտա ծում է ի՝ ի ՞նչ կայ դրա մէջ, ա սում էր հայրս։ Բայց մէկ է, ի նձ թւում է՝ հօրս 
աչ քից գցել է ին հօ րը, յե տոյ որ գնա ցել էր Թիֆ լիս հօ րը հան դի պել, վե րա բեր մուն -
քը փո խո ւել է ր։ Ա ւի սը հա նել, եր կու ջու թակ նե րը դրել էր, մէ կը տո ւել հօրս, մէ կը 
ին քը վերց րել, որ եր կու սով նո ւա գեն, կար ծել էր, թէ հայրս ջու թակ նո ւա գել է սո -
վո րել, էն էլ չգի տէր՝ գո նէ մի դաս գնա ցել էր, թէ չէ։ Ա ւի սը ջու թա կա հար է ե ղել, 
թէ ին չի՞ էր յե ղա փո խա կան դար ձել՝ չգի տեմ, ոչ մի թուղթ, ոչ մի նա մակ նրա նից 
չու նենք։ Մի այն լու սան կար ներ։ 

 Բամ բա սում է ին, որ տեւ Տատս՝ Հայ կա նոյշն էլ սի րա հար ւում է մի ու րիշ բոլշե- 
 ւի կի՝ Գուր գէն Քա լա շե ա նին ու թող նում Ա ւի սին։ Որ բա ժան ւում են, ա մու սին նե -
րից մէ կին պի տի մե ղադ րեն, ո ՞ւմ մե ղադ րեն, պարզ չի՞՝ խեղճ պա պիս։ Ա ւիսն էլ ե րե -
ւի էլ չի ու զել Ե րե ւա նում մնայ, գոր ծու ղո ւել է Վրաս տան։ Ի սկ Հայ կա նոյշն էլ ե րկ- 
 րորդ ա մուս նու թիւ նից մի ե րե խայ էլ է ու նե նում՝ Վլա դի մի րը, Վո վա է ինք ա սում։ Եր-
 րոր դին չի ու զել, կար ծեմ ար հես տա կան վի ժու մից էր մա հա ցել, կար ծեմ 1934 թո ւին։  

6 Հօրս հայ րը ՝ Ա ւիս Ռա տի խան Կի րա կո սե ա նը ծնո ւել է 1896 թ. Տրա պի զո նում, գն դա կա հա րո ւել է 
1937 թ. դեկ տեմ բե րի 12ին, տե՛ս՝— 
https: / /ru.openlist .wiki /%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD-
%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD_%D0%90%D0%B
2%D0%B8%D1%81_(%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7)_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0
%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1896)  
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Գուր գէ նին էլ է ին կար ծեմ աք սո րել, յի շում եմ նրան, Վո վան՝ հօ րեղ բայրս, ձեռ 
էր առ նում հօ րը, մէկ էլ հօ րը կ՚ա սէր՝ էշ, որ հայ րը մնա ցել էր նո ւի րո ւած բոլ շե ւիկ 
ու Լե նի նին հա ւա տում է։  

Ու չգի տեմ, թէ տա տիս շր ջա պա տը ի նչ աս տի ճան է ին Ռա տի խա նի հետ թըշ -
նա մա ցել, որ հօրս ազ գա նունն էլ Քա լա շե ան է ին դարձ րել, ու դպ րո ցի բարձր դա -
սա րա նո՞ւմ, թէ ար դէն ա ւար տե լու ժա մա նակ հօրս ու սուց չու հին ա սել էր Քա- 
 լա շե ա նը ո ՛չ հօրդ ազ գա նունն է, ո ՛չ մօրդ, ճիշդ կ՚ա նես փո խես կամ Իշ խա նե ան 
դառ նաս կամ Կի րա կո սե ան։ Հէրս էլ լսում է ու մօր ազ գա նունն է վերց նում։ 

 Հօրս ըն տա նի քում բո լո րը բոլ շե ւիկ է ին, տատս՝ Հայ կա նոյշ Իշ խա նե ա նը բոլ -
շե ւիկ էր, յե ղա փո խա կան գոր ծու նէ ու թե ան մէջ էր Ա ւի սի հետ ծա նօ թա ցել։ Տա -
տիս քոյ րը՝ Մո քի րը՝ Սու սան նա Իշ խա նե ա նը՝ յե ղա փո խա կան֊բոլ շե ւիկ էր, մաս- 
 նակ ցել էր 1917ի յե ղա փո խու թե ա նը։ Մի ան գամ ի րենց տա նը պատ մում էր 
Կրուպս կա յայի հետ իր հան դի պու մը, մի կին ա սեց՝ «ինչ պէ՞ս, ըն կեր Սու սան նա, 
դուք տե սել էք Կրուպս կա յայի՞ն»։ «Այո,— ա սաց,— ես Լե նի նին էլ եմ տե սել»։ Կի նը 
յու զո ւած ա սաց՝ «ի՜նչ հա մեստ էք դուք, ըն կեր Սու սան նա»։ Մի այն նրանց եղ -
բայ րը՝ Գե րա սի մը յե ղա փո խա կան չէր, ի նչ-որ մի բոլ շե ւի կե ան ցոյ ցի ժա մա նակ 
Գե րա սի մը գնա ցել, ցոյ ցի մի ջից քոյ րե րին ծե ծե լով տուն էր բե րել։ 

 Մո քի րը 93 տա րի ապ րեց, Սո վե տի փլո ւելն էլ տե սաւ, 1991ին մե ռաւ, կե ան -
քի վեր ջում ի նչ-որ ա ստ ծուն սկ սել էր հա ւա տալ։ 

Ն րա ա մու սինն էլ բոլ շե ւիկ է ր՝ Պե տիկ Պետ րո սե ա նը, Վա ղար շա պա տի կոմ -
կու սի քար տու ղարն է ե ղել։ Հայրս Պե տիկ Պետ րո սե ա նին հենց յի շում, ժպ տում 
էր, յի շում էր նրա հետ մի վէ ճը, որ ին քը պն դում էր, թէ Ստա լի նը շե ղո ւել է Լե նի -
նի գծից, ի սկ Պե տիկ Պետ րո սե անն էլ ա սել է ր՝ ի նչ պէս կայ կղ զի եւ թե րակղ զի, 
էն պես էլ կայ մարդ եւ թե րա մարդ, դու դեռ թե րա մարդ ես, կը մե ծա նաս կը դառ -
նաս մարդ ու նոր կը հաս կա նաս։ Պե տի կին 38ին գն դա կա հա րե ցին, ստա լի նե ան 
ցու ցակ նե րում նրա ա նունն էլ գտայ։ 

 Քայ լում է դա րը... Ե լել են, ով քեր ճորտ են, ա նի ծո ւած, 
Պ րես նե այի վրայ ա լե կոծ ւում են ալ դրօշ նե րը. 
Ար ճի ճով խո ցո ւած ու աք սոր նե րի հող մե րով ծե ծո ւած, 
 Մեռ նում են ըմ բոստ կո մու նիստ նե րը7։ 

 Մո քի րին ու որ դուն՝ Ձի կային, Վլա դի միր էր, Ձի կա է ինք ա սում, տա րել գցել 
է ին ի նչ-որ կի սան կուղ գոմ։ Հայրս, որ բա նա կից զօ րացր ուել 1945ին է կել էր, տե -
սել գո մի մէջ պա տին Ստա լի նի նկա րը։ Ե ա, սրա նկա րը ին չի՞ ես կա խել, ա սել էր, 
մար դուդ սպա նեց։ Ե ա, Մո քի րը խառ նո ւել էր ի րար, մի ա սա, նա չի ի մա ցել։ Յե -
տոյ, որ հայրս յի շաց նում էր, Մո քի րը ջղայ նա նում էր, սուտ ա, տենց բան չի ե ղել, 
ա սում է ր։  

7 Վա հագն Դավ թյան, « Կո մու նիստ նե րը», Եր կեր  2 հա տո րով, հ. 1, Ե րե ւան, Սո վե տա կան գրող,  1985։
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Կար ծեմ Պե տիկ Պետ րո սե ա նը 1920 թո ւի մայի սե ան ա պս տամ բու թե անն էլ 
էր մաս նակ ցել, ո րով հե տեւ մի ան գամ Ձի կան տղային՝ Պե տի կին տա րել էր մայի ս-
ե ան ա պս տամ բու թե ան զո հե րի յու շար ձա նի մօտ պա պի յի շա տա կը յար գե լու։ 
Հայրս ի մա ցել, զար մա ցել էր, ին չի՞ ես տա րել, հարց րել է ր։ Ե ա, բա հայրս մաս նակ -
ցել է։ Այ Ձի կա, հօրդ գլու խը սրանք են տա րել կե րել, ի ՞նչ կապ ու նի մայի սե ան ա -
պըս տամ բու թիւ նը, ա սել է ր։ 

 Հայրս, բայց սրա՞նք են կե րել, թէ՞ նրանք։ Ձի կան հօ րը չի տե սել, հենց ծնո ւել 
ա, հօ րը գն դա կա հա րել են, բա ո նց յար գի հօր յի շա տա կը, գա ղա փար նե րը յար գե -
լո՞վ, չէ՞։ Ի ՞նչ գա ղա փար, մարք սիզմ-լե նի նի՞զ մը, որ յե տոյ գլու խը կե րա՞ն, կ՚ա սէր 
հայրս։ Հա, կ՚ա սէ ի, բայց մարք սիզմ-լե նի նիզ մը գլու խը չկե րաւ, ստա լի նիզ մը կե -
րաւ։ Հայրս էլ կը պա տաս խա նէր պատ մե լով մունդ ռի կի պատ մու թիւ նը։ Բայց 
կա րող ա էլ չպատ մէ՞ր։ 

— Հայրդ փոքր է ե ղել, որ հօ րը տա րել են, բա ի նչ պէ՞ս է ապ րել,֊— հարց նում է 
փող կա պա ւո րը։ 

— Դէ ըն դու նո ւել էր հա մալ սա րան, յե տոյ բա նակ էր գնա ցել, յե տոյ պա տե -
րազմն էր սկ սո ւել։ 

— Ի սկ պա տե րազ մից յե տոյ չբռ նե ցի՞ն։ 
— Ին չի՞ պի տի բռ նէ ին։ 
— Դէ, շատ զի նո ւոր նե րի բռ նում է ին։ 
— Հա, բռ նում է ին գե րի ըն կած նե րին։ Հայրս էլ էր գե րի ըն կել, բայց գե րու թիւ -

նից ա զա տո ւե լուց յե տոյ է լի կռո ւել էր, էդ պէս չէ ին բռ նել։ 
— Պարզ է, ար դէն ա ռանց ժպի տի գլ խով ա րեց փող կա պա ւո րը։  
Իսկ միւս պա պիս ու տա տի՞ս, Սո վետ-սո վետ, հաս կա ցանք, ո ՞ր սո վե տը, ե թէ 

նոյ նիսկ « լաւ» Սո վե տը գո վեմ, ու չպատ մեմ նրանց մա սին, կը դա ւա ճա նեմ յի շա -
տա կը։ 

— Մա մայիս մօրն ու հօրն էլ են գն դա կա հա րել։ 
 Լիւդ մի լան մի քա նի վայր կե ան նայեց աչ քե րիս մէջ. 
— Ա հա թէ ին չու էր ձեր ըն տա նի քը հա կա սո վե տա կան։ 
Գլ խով ա րե ցի։ 
 Բայց կար ծես չթարգ մա նեց, ե թէ թարգ մա նէր, փող կա պա ւո րը լի քը հար ցեր 

էր տա լու։ 
 Վեր կա ցանք, փող կա պա ւո րը խօ սեց։ 
— Ա սում է՝ միւս ան գամ, որ հա ւա քո ւենք, Ստա լի նի նկարն էլ կը դնենք,— 

թարգ մա նեց Լիւդ մի լան։ 
— Ին չի՞։ 
— Կա տա կում է ։ 
 Լաւ կա տակ է, որ գլ խիս խա ղաց կե ան քը, ի նձ դարձ նե լով չկողմ նո րո շո ւած, 

ան սկզ բունք, ո ՞ր սկզ բուն քին հետ եւեմ՝ հա ւա տար մու թե ա՞ նը, պարտ քի զգա ցո -
ղու թե ա նը պա պիս՝ Վա հան Չե րա զի ու տա տիս՝ Վար դա նոյշ Չե րա զի հա մար, 
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պա պիս Ա ւի սի հա մար, թէ՞ նաեւ պա պիս Ա ւի սի դա ւա նած հա մայ նա վա րու թե ա -
նը, ո րին ի նքս էլ սկ սե ցի դա ւա նել։ Ա նընդ հատ մո լո րո ւե լը, ճշ մար տու թիւ նից ճըշ -
մար տու թիւն ցատ կե լը, որ մի այն սխալ նե րի հա ւա քա ծուն հարս տաց նում, ի նձ 
գառ լախ դարձ րին, ո րին գե ա ջով ջն ջում են լու սան կա րից։ 

Ս պա նո ւա ծի դի ա կը նե տել է ին գե տը, ո րը ջրե րը տա րու բե րե լով տա -
նում է ին: Դա նա կը ծա լե ցի-դ րե ցի գր պանս ու բարձ րա ցայ փո ղոց: Յե -
տոյ ես ու Ջու լե ան քայ լե ցինք դէ պի հիւ րա նոց, որ ի րե րը վերց նենք ու 
հե ռա նանք քա ղա քից8: 

(Շար. 1) 

8 Վա հան Իշ խա նե ան, « Ծա լո վի դա նա կը», Ար, 1994։
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Ահա կրկին  
 
 
        նոյն ոտնձգութեան հետ դէմ յանդիման 
          
        երբ մեկնած են  
 
                    տարիները իրենց 
                 խուժդուժ աճապարանքով 
 
 
 
քեզի կ՚ըսեմ 
կանգ առ  
 
 
 
                 կանգ առ  
          քանի դեռ կրնաս պատժել 
 
 
                      ծուլութիւնը  
 
 
իր բոլոր դաւադիր նրբերանգներով 
 
եւ կառչիլ ինքզինքիդ  
 
 

 
ճանապարհները փակ են վաղուց 
իրական է միայն այն ճանապարհը զոր դուն բացիր 

ՀԱՅՐ 
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆ



քու ոտքերովդ 
առտու իրիկուն 
յամառօրէն  
կոխկռտելով 
սրբազան հողը 
 
 
այդ կածանն է միայն որ գիտէ ոտնահետքերդ  
 
 
                      իր սադայէլական  
                           յիշողութեամբ 
 
 
ան է միայն որ կրնայ քեզ տանիլ  
քեզմէ անդին   
 
մենք քալեցինք օր ու գիշեր լեռնային արահետներէն մեր ուսերուն 
վրայ կրելով բաղադրամասերը  
 
 
անոնք մեր գոյութեան բարդ շաղկապներն էին 
մենք գիտէինք որ մեր ընկերները կը համրէին մեր քայլերը թաքստոցի 
լռութեան մէջ 
 
 
սպասելով մեր բեռներուն 
 
 
որպէսզի  
 
 
ի վերջոյ ի մի գային բոլոր անջատ կտորները մեր էութեան 
 
 
եւ վերջապէս ծնէր  
 
 
                         զէնքը 
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ան ծնէր մահ սփռելու իր վեհագոյն առաքելութեամբ 
 
 
 
ծնէր  
հզօր 
անսակարկելի 
դաժանօրէն վճռահատող 
ու անվարան 
աներկբայութեամբ 
 
 
կեանքը ինչպէս որ է կարելի չէ ապրիլ տարտամ խղճով 
ըսիր դուն 
 
 
մահը պիտի մաքրէ ապականութեան եզրերը 
որպէսզի կեանքը ըլ լայ արժանի իր ապրողին 
 
 
 
մեր երթը վերջ չունի 
եթէ նոյնիսկ սպաննէք ցեղը 
իր յետին պորտով 
ըսիր  
մահուան անկողնէդ 
 
 
 
մեր երթը պիտի վաւերագրէ իմացեալ մահով շահուած գեղեցկութիւնը 
միայն 
 
 
մենք գիտենք թէ ինչպէս մեր ստորգետնեայ աշխատավայրերը 
մեղուափեթակներու լռութեամբ եւ 
 
 
                 ճշգրտութեամբ կը գործեն 
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եւ կը ծնին  
             դժոխային մեքենան 
 
 
մեր օրերու  
դառնադառն  
 
 
             որովայնէն 
 
 
այսպէս կոչեցիր զայն այդ գիշեր 
Վիտոշի նախօրեակին 
 
 
մեր հայրերու տառապանքը կը խօսի 
մեր մայրերու խղճմտանքը իր ճշմարտութիւնը կը գոռայ 
եւ մեր ռումբերը կ՚որոտան 
ձեր բոլորին գանկերուն մէջ 
 
 
 
 
Արդէն մերն է յաղթանակը 
 
 
մենք գծած ենք մեր խօսից սահմանները արեան գնով 
մենք որոշած ենք թէ ո՞վ պիտի ապրի այս սահմանէն ներս եւ 
 
 
                ո՞վ պիտի գործէ սահմանէն անդին 
 
 
                         սատանայակիր լեզուով  
 
 
որ կրկին մերն է 
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Յայնմ ժամանակի թագաւորն յունաց Մօրիկ հրամայէ գրել առ 
թագաւորն պարսից գիր ամբաստան 
 
 
(այսպէս կ՚ըսէիր մեզի ցոյց տալով համարը ԳԺ գլուխէն) 
 
 
խոտոր եւ անհնազանդ ազգ մըն են որոնք կան ի միջի մերում 
 
 
 
 
խոտոր 
 
 
   եւ անհնազանդ ազգ մը մարդոց որոնք կ՚ապրին ի միջի մերում եւ 
 
 
 
պղտորեն 
 
 
 
եկուր ես իմս ժողովեմ եւ ի Թրակէ գումարեմ 
 
 
եւ դուն զքոյդ ժողովէ 
եւ հրամայէ յԱրևելս տանիլ 
 
 
 
եթէ մեռնին       մեր թշնամինե՛րը կը մեռնին 
եթէ սպանանեն   մեր թշնամինե՛րը բնաջինջ կ՚ըլ լան 
 
 
եւ մեք կեցցուք խաղաղութեամբ 
 
քանի որ  
                  (մեծամեծ եւ արեգակնափայլ արքայ) 
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եթէ անոնք իրենց երկրին մէջ ապրին 
 
 
                մեզ հանգչել ո՛չ լինի 
 
 
 
 
ես կը յիշեմ այն պահը երբ արցունքը սառեցաւ աչքերուդ մէջ  
 
 
երբ 
 
 
            վերջ գտած էր ամէն բան 
 
 
եւ երբ մատեանը մեզի յանձնեցիր եւ քաշուեցար լեռն ի վեր քու վերջին 
ապաստանդ 
փնտռելու 
 
 
 
 
Գիտցիր  
 
Հայր 
 
որ մատեանդ դեռ կ՚ապրի 
 
 
գիտցիր որ այդ մատեանով գտանք հետքերը մեր երկրաւոր 
ճշմարտութեան  
 
 
           եւ ան անցաւ մեզմէ անդին 
Ահաւասիկ նորէն 
կանգնած ենք 
նոյն ոտնձգութեան հետ դէմ յանդիման 
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եւ պատրաստ ենք մեր վերջին դնդերներով ու ջիղերով ու 
իմաստութեան վերջին կոտորակներով կրկին գրաւելու մեր դիրքերը 
Արաուլէն մինչեւ Մարութայ սար մինչև Հարտենպէրկ Շթրասը մինչեւ 
Արաքս Պողոտայ եւ 
 
 
մինչեւ լեռնանցքը Մռաւի  
 
 
 
 
Հայր  
 
 
եկած են նորերը  
որոնք քու մատեանիդ տողերէն կը ձուլեն նոր բառեր  
 
 
մեր բառերը գերաճած են եւ դարձած մեծըմբոստ զգայարան եւ այլեւս 
չեն նմանիր 
անցեալին 
 
 
անոնք կերտած են նոր բնազանցութիւն 
անոնք ձեւաւորած են նոր լեզու 
 
 
անոնք ըմբոստացած են մեզի դէմ  
եւ պատրաստ են պայթելու գիշերուան մէջ եւ ի վար բերելու  
 
 
               անճոռնի աշտարակը 
 
 
 
մենք մեր հզօր փոքրամասնութիւնը ահա նորէն դրած ենք մեծամիտ եւ 
ամբարտաւան եւ ստայօդ մեծամասնութեան դիմաց 
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եւ քաշած ենք գիծերը յստակ ու վճիտ 
նոյն ոտնձգութիւնն է  
որ կրկին  
հանած է  
 
          մեզ ոտքի 
 
 
մատենիկներդ են որ կրկին մտած են ասպարէզ 
 
 
քու ձուլած այրուձիդ է որ իր հողը կը պահանջէ 
 
 
քու հողդ է որ ահաւասիկ վերստին կարծրացած է իր սրբազան  
բարկութեամբ 
 
 
որ նորզնոր սրբացած է իր հին սաղմով 
 
 
որ նորզնոր ծառացած է ընդդէմ կայսեր եւ արքային  
 
 
եւ պատրաստ է  
մեր 
 
սրաթռիչ  
 
 
նժոյգին 
 
 
 
 
Նոյեմբեր 16, 2018 
Մըքլէյն 

 

ԹԻՒ 1  2022

57   |   ԲԱԳԻՆ



Նկարը՝ Գագիկ Ղազանչեանի. Շարժուողը,  իւղաներկ, 140x200սմ. 2019



ՍՏԱՄՊՈՒԼԱՀԱՅ ար ձա կա գիր Զա ւէն Պի պե ռե ա նի (1921-1984) հե տե -
ւեալ նա մակ նե րը ա ռիթ են տար բեր դի տան կիւ նէ մը նայե լու գրա կան կա պե րու, 
գրող նե րու յա րա բե րու թիւն նե րու բնոյ թին։  

Ի րա նա հայ բա նաս տեղծ ու նկա րիչ Դեւ, Պո լիս այ ցե լու թե ան շր ջա նին, յայտ -
նի է որ կարճ տե սակ ցու թիւն մը ու նե ցած է Պի պե ռե ա նի հետ, ո րու ո ւղ ղե ալ նա -
մա կին մէջ վեր ջի նիս պա տաս խա նէն կը տե ղե կա նանք, որ ան « գե ղե ցիկ տո ղեր» 
ալ գրած է Լկր տա ծըի մա սին։ Դժ բախ տա բար, խնդ րոյ ա ռար կայ նա մա կը պահ -
պա նո ւած չէ Պի պե ռե ա նի թո ղօ նին մէջ, որ պէս զի կա րե նայինք կար դալ զա նոնք 
եւ հասկ նայինք, թէ յի շե ալ տո ղե րը գրա կան վեր լու ծո՞ւմ մը կը պա րու նա կէ ին, թէ 
առ ի քա ղա քա վա րու թիւն ը սո ւած խօս քեր է ին պար զա պէս, զորս «ան կեղծ շնոր -
հա կա լու թե ամբ» մը փո խա դար ձած է վէ պին հե ղի նա կը։ Դեւ կար ծես մա մու լով 
ալ ար տա յայ տո ւած չէ վէ պին մա սին. Նոր է ջի մէջ էջ մըն ալ չէ տրա մադ րո ւած 
ստան պու լա հայ ար ձա կագ րին։  

Ա ւե լի հե տաքրք րա կան մեկ նու թիւն նե րու ա ռիթ կր նայ տալ Ե րե ւան՝ Ստե -
փան Կուր տի կե ա նին ո ւղ ղե ալ նա մակ նե րուն պա րու նա կու թիւ նը։ Սո վե տա կան 
Հա յաս տա նի գրող նե րու մի ու թե ան Սո վե տա կան գրա կա նու թիւն գրա կան-գե ղա ր- 
 ւես տա կան եւ տե սա կան-քն նա դա տա կան ամ սագ րի գլ խա ւոր խմ բա գիր Ստե -
փան Կուր տի կե ան յայտ նա պէս տպա ւո րո ւած է Պի պե ռե ա նով. ստան պու լա հայ, 
ի նչ պէս նաեւ սփիւռ քա հայ գրա կա նու թե ան վե րա բե րող իր յօ դո ւած նե րուն մէջ 
յատ կա պէս կ՚անդ րա դառ նայ ա նոր։ Յի շե ալ յօ դո ւած նե րուն մէջ, Կուր տի կե ան 
թէ եւ հա տո ւած ներ կը մէջ բե րէ Ծո վը ժո ղո վա ծոյէն, սա կայն կը բա ւա րա րո ւի ընդ- 
 հա նուր քա նի մը խօսք մի այն լպր տե լով Պի պե ռե ա նի վէ պե րուն մա սին։ Յայտ նի 
է, որ ան կար դա ցած չէր Լկր տա ծը ու Ան կու տի սի րա հար նե րը, ո րոնց մէ թե րե- 
ւըս տե ղե կա ցած էր մա մու լէն մի այն եւ այս պատ ճա ռով ալ յա մա ռօ րէն կը պա -
հան ջէր, որ հե ղի նա կը թղ թա տա րով ան մի ջա պէս ու ղար կէ գիր քե րը։ Բա ւա կան 
մը թեր թե ցինք Սո վե տա կան գրա կա նու թիւն հան դէ սը, սա կայն յի շե ալ գիր քե րուն 
հա սած ըլ լա լուն վե րա բե րող ո րե ւէ հետ քի չհան դի պե ցանք հոն։ Կուր տի կե ա նի 
հե տաքրք րու թե ան կայ ծը ին չո՞ւ ար դե օք շօ շա փե լի ար դիւնք նե րու չէ յան գած, ին -
չո՞ւ ար դե օք ձա խա կող մե ան հայե ացք նե րու տէր, նոյ նիսկ Սո վե տա կան Հա յաս -
տա նի հա մա կիր Պի պե ռե ա նի վէ պե րը չեն տպո ւած Սո վե տա կան Հա յաս տա նի 

ՔԱՆԻ ՄԸ ՆԱՄԱԿ 
ԶԱՒԷՆ ՊԻՊԵՌԵԱՆԷՆ 
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մէջ կամ պատ մո ւածք նե րը ին չո՞ւ չեն ար տատ պո ւած Հա յաս տա նի գրա կան մա -
մու լին մէջ. ա հա՛ նիւթ մը, ո րուն մա սին կ՚ար ժէ մտա ծել։ 

 
  Պո լիս, 20 մարտ, 19601 

 Սի րե լի գր չեղ բայր Դեւ,  
Ա տե նին ստա ցած եմ ձեր 10 փետր. թո ւա կի րը, ի նչ պէս եւ Նոր է ջ2 մը զոր ու -

ղար կած է իք մեր ե րի տա սարդ բա րե կամ նե րէն Ա րա Կիւ լէ րին3 հա մար։ Հա տո րը 
յանձ նած եմ ի րեն։ Ե թէ պա տաս խանս ու շա ցու ցի ձեր նա մա կին, պատ ճա ռը այն 
է որ հաս ցէ ի փո փո խու թիւն պի տի ու նե նայի4։ Կը յու սամ որ նե րո ղա միտ կը գըտ -
նը ւիք այս ա կա մայ թե րա ցու միս հա մար, եւ թէ կը բա րե հա ճիք ըն դու նիլ ան կեղծ 
շնոր հա կա լու թիւնս ձեր գե ղե ցիկ տո ղե րուն հա մար՝ վէ պիս մա սին5։ 

Յա ռա ջի կային, ե թէ վերստին այ ցե լէք Պո լիս6, ան շուշտ հնա րա ւո րու թիւ նը 
կ՚ու նե նանք ա ւե լի եր կա րօ րէն տե սակ ցե լու։ Մինչ այդ, ձե զի կը մաղ թեմ բե ղուն 
գոր ծու նէ ու թիւն։ 

 Բա րե կա մա բար Ձերդ՝ 
Զ. Պի պե ռե ան 

* * * 
Իս թան պուլ, 20 սեպ տեմ բեր 19687 

 Սի րե լի Պ. Ս. Կուր տի կե ան8,  
Ե րո ւանդ Կո պէլե ա նէն9 տե ղե կա ցայ որ իմ հրա տա րա կո ւած գոր ծե րէս մի մի -

այն Ծո վը10 (պատ մո ւածք ներ) ու նիք, եւ թէ կը փա փա քիք ու նե նալ նաեւ Լկր տա -

1 ԳԱԹ (Ե ղի շէ Չա րեն ցի Գրա կա նու թե ան եւ Ա րո ւես տի Թան գա րան), Դե ւի թո ղօն, թիւ 497։
2 Ի րա նա հայ ե րի տա սարդ գրող նե րու Նոր էջ գրա կան հան դէ սը 1935-1978 թո ւա կան նե րուն, ան կա -
յուն պար բե րա կա նու թե ամբ, տա րին ան գամ մը կը հրա տա րա կո ւէր Թեհ րան, հիւ րըն կա լե լով նաեւ 
սփիւռ քա հայ ու օ տար գրող նե րու հե ղի նա կային ու թարգ մա նա կան գոր ծե րը։ 
3 Ստան պու լա հայ հռ չա կա ւոր լու սան կա րիչ (1928-2018), որ պատ մո ւածք նե րով ու թա տե րա կան գոր -
ծե րով աշ խա տակ ցած է Մխի թա րե ան սա նուց մի ու թե ան Սան հան դէ սին։ Պատ մո ւածք նե րը հրա -
տա րա կո ւած են ա ռան ձին հա տո րով մը՝ 1995ին,  Բա բե լո նէն վերջ պի տի ապ րինք խո րագ րով, «Ա րաս» 
հրա տա րակ չա տու նէն։ 
4 Պի պե ռե ան նա մա կը ո ւղ ղած է Բան կալ թը, Էշ րեֆ է ֆեն տի փո ղոց, « Սե մա» շէնք, թիւ 228/6 հաս ցէ -
էն։ Ան մինչ այդ կը բնա կէր Շիշ լի, Քիւ չիւք Պահ չէ փո ղոց, « Լին տա» շէնք, թիւ 14/13։
5 Պի պե ռե ան կ՚ակ նար կէ Լկր տա ծը վէ պին, որ հրա տա րա կո ւած էր 1959ին։ 
6 Ի րա նա հայ բա նաս տեղծ ու նկա րիչ Դեւ (Մար գար Ղա րա բէ կե ան, Թեհ րան, 1901-1976, Թեհ րան), 
Ա նգ լի այէն Ի րան վե րա դար ձին, Եւ րո պայի ա րո ւես տի կեդ րոն նե րու կար գին հոկ տեմ բեր 1958ին կ՚այ -
ցե լէ նաեւ Պո լիս, ո ւր ծա նօ թու թիւն ներ կը հաս տա տէ, շփում ներ կ՚ու նե նայ պոլ սա հայ գրող նե րու ու 
ա րո ւես տա գէտ նե րու հետ։ 
7 ԳԱԹ, Ստե փան Կուր տի կե ա նի թո ղօն, թիւ 423։
8 Կուր տի կե ան (Պուր սա, 1908-1986, Ե րե ւան) այդ շր ջա նին կը խմ բագ րէր Սո վե տա կան գրա կա նու -
թիւն հան դէ սը։
9 Ստան պու լա հայ ար ձա կա գիր, բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ (1923-2010)։
10 Հրա տա րա կո ւած էր 1961ին, Պո լիս։
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ծը եւ Ան կու տի սի րա հար ներ11 վէ պերս։ Ի նչ որ զար մանք պատ ճա ռեց ին ծի, նկա -
տե լով որ ես, ա տե նին, հա տո րով լոյս տե սած բո լոր գոր ծերս ղր կած եմ, ի նչ պէս 
Սփիւռ քի այլ թեր թե րու եւ մա տե նա դա րան նե րու, նաեւ ձե զի (բա ցի Լկր տա ծըին 
թր քե րէն հրա տա րա կու թե նէն12)։ Կը խոր հէ ի որ ստա ցած կ՚ըլ լաք զանոնք13։  

Այժմ կր կին ձեր հաս ցէ ին կ՚ու ղար կեմ յի շե ալ եր կու վէ պերս։ Եւ որ պէս զի այս 
ան գամ վս տահ ըլ լամ թէ ստա ցած էք, կը խնդ րեմ որ հա ճիք ե րկ տո ղով մը ին ծի 
ի մաց նել թէ ձեր ձեռ քը հա սա՞ծ են գիր քե րը թէ ո չ։ Ե թէ ոչ, դար ձե ալ կ՚ու ղար կեմ 
մէյ մէկ հա տոր։  

Աս կէ զատ, ե թէ ու նիք ո րե ւէ փա փաք զոր կա րե նամ գո հաց նել գրա կան գետ -
նի վրայ, հա ճոյ քով կ՚ը նեմ իմ կա րե լին։ 

 
 Սի րով` 
Զ. Պի պե ռե ան 

* * * 
 Սի րե լի Ս. Կուր տի կե ան, 
Շ նոր հա կա լու թե ամբ ստա ցայ ձեր շնոր հա ւո րու թիւ նը նոր տա րի ի առ թիւ, 

զորս կը փո խա դար ձեմ սր տանց։  
Ին ծի ա նակն կալ եւ ցաւ պատ ճա ռեց այն ի րո ղու թիւ նը՝ թէ չէք ստա ցած իմ եր -

կու վէ պերս. Լկր տա ծը եւ Ան կու տի սի րա հար նե րը։  
Ար դա րեւ, ի մա նա լէ յե տոյ թէ ձեր ձեռ քը չեն հա սած այդ հա տոր նե րը զորս ու -

ղար կած է ի ձե զի ի րենց հրա տա րա կու թե ան թո ւա կա նին, եւ այս ան գամ ա ւե լի ա -
պա հով ըլ լա լու նկա տու մով, թէ՛ ես այս տե ղէն փոս տին յանձ նած է ի մէյ մէկ օ րի նակ, 
թէ՛ Փա րիզ՝ Ե դո ւարդ Ա ղա մե ա նէն14 խնդ րած է ի որ իր կող մէ այդ գիր քե րէս ու -
ղար կէ ձեր հաս ցէ ին, եւ թէ Ե րո ւանդ Կո պէ լե ա նին մի ջո ցաւ եր րորդ օ րի նակ մը 
ճամ բայ հա նած է ի։ Իս կա պէս զար մա նա լի է որ այս ե րեք զոյգ հա տո րէն ոչ մէկ 
զոյ գը հա սած ըլ լայ ձե զի։  

Ես դար ձե ալ կը գրեմ Ա ղա մե ա նին, հարց նե լու հա մար թէ բանն ին չո՞ւմն է։ 
Մինչ այդ, ե թէ դուք կը յ ղա նաք յար մա րա գոյն մի ջոց մը որ պէս զի 20րդ դա րու վեր -
ջա լոյ սին եր կու փոք րիկ հա տոր ներ կա րե նան ա պա հով կեր պով ճամ բոր դել եր -

11 Հրա տա րա կո ւած էր 1962ին, Պո լիս։
12 Հրա տա րա կո ւած էր 1966ին, Պո լիս, Yalnızlar (Մի նակ ներ) խո րագ րով, հե ղի նա կային թարգ մա նու -
թե ամբ։
13 Ստե փան Կուր տի կե ան, « Պոլ սա հայ գրա կա նու թե ան ե րէկն ու այ սօ րը» (Սո վե տա կան գրա կա նու -
թիւն, յու նո ւար 1964, թիւ 1, էջ 115-130) յօ դո ւա ծին մէջ, ի շարս այլ հե ղի նակ նե րու, հան գա մա նօ րէն 
կը խօ սի նաեւ Պի պե ռե ա նի գրա կա նու թե ան մա սին, յատ կա պէս կանգ առ նե լով Ծո վը ժո ղո վա ծոյին 
վրայ։ Կուր տի կե ան Պի պե ռե ա նի ան ձին ու ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րուն կ՚անդ րա դառ նայ նաեւ «Ար -
տա սահ մա նի հայ գրա կա նու թե ան գո յա տեւ ման ու զար գաց ման հա մար» խո րագ րով յօ դո ւա ծին մէջ 
(Սո վե տա կան գրա կա նու թիւն, ապ րիլ 1967, թիւ 4, էջ 113-125)։
14 Ծնած է Պո լիս, 1925ին։ Ար ձակ ու չա փա ծոյ գրու թիւն նե րով աշ խա տակ ցած է պոլ սա հայ ու ֆրան -
սա հայ մա մու լին։ 1950ին հաս տա տո ւած է Փա րիզ, ո ւր ան դամ ե ղած է Ֆրան սա հայ գրող նե րու ըն -
կե րակ ցու թե ան։ 1975ին բնա կու թիւն հա տա տած է Ե րե ւան, ո ւր ալ մե ռած է 1991ին։
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կու դրա ցի եր կիր նե րու մի ջեւ, ե րախ տա պարտ կը լի նեմ։ Հա կա ռակ պա րա գային, 
կ՚ե րե ւի հարկ պի տի ըլ լայ որ ես ան ձամբ գամ ձե զի այ ցե լել15 ու իմ ձեռ քով յանձ -
նեմ գիր քե րը։ 

 Նե րո ղու թիւն կը խնդ րեմ այս ա կա մայ թե րա ցու մին հա մար, ու շնոր հա կա լու -
թիւն կը յայտ նեմ ձեր շա հագրգ ռու թե ան հա մար։ 

 
 Ջեր մօ րէն՝ 
Զ. Պի պե ռե ան  
Իս թան պուլ 
4 Փետ րո ւար 1969                                                           u 
 

15 Պի պե ռե ան եր բեք այ ցե լած չէ Սո վե տա կան Հա յաս տան։
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ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ Լե ւոն Է սա ճա նե ան (1885-1935) 1900ա կան թո ւա կան նե րուն 
հրա պա րակ ի ջած եւ ա րեւմ տա հայ գրա կա նու թե ան պատ մու թե ան մէջ տեղ չգը -
տած ա նուն նե րու փա ղան գին մաս կը կազ մէ։ Ա նոր մա հո ւան ա ռի թով, գրա դատ 
Մկր տիչ Պար սա մե ան կը գրէր.   

Է սա ճա նե ան մէկն էր ա նոնց մէ, ո րոնք ըն դու նակ է ին ա րո ւես տի խեն թու -
թե ան հա մար զո հե լու ա մէն բան, բա ցի ի րենց ան հա տա կա նու թե նէն, 
բարձ րէն դի տել ի րենց շր ջա պա տի փոք րո գու թիւն նե րը, եւ ապ րիլ նկա -
րագ րի ի րենց ան կա խու թիւ նը։ Այս գիծն ար դէն կը բա ւէ, կը խոր հինք, 
ար ժա նի դառ նա լու հա մար գրա կան պատ մու թե ան մէջ ար դար յի շա տա -
կու թե ան մը1։  

Սա կայն, կը պար զո ւի, որ նման ոչ-գ րա կան ըն դու նա կու թիւն մը բա ւա րար 
չէ յի շո ղու թիւն ստեղ ծե լու։ 1972ին, ե րա ժիշտ Վրոյր Մազ մա նե ան դի տել կու տար 
իր յու շագ րու թե ան մէջ. «Ա հա դէմք մը՝ որ ո չինչ կը խօ սի Սփիւռ քի մէջ հա սակ 
նե տած սե րունդ նե րուն։ Ա նոր պէս խո նարհ գրիչ նե րուն յի շա տա կը ի սպառ կոր -
սը ւե ցաւ մեր հայ կա կան ող բեր գու թե ան ի րա դար ձու թիւն նե րուն թո հու բո հին 
մէջ»2։ 

 Դա նի էլ Վա րու ժա նէն Լ. Է սա ճա նե ա նին ո ւղ ղո ւած նա մա կի մը բնագ րին վեր- 
յայտ նու թիւ նը այս մոռ ցո ւած ա նու նը պահ մը վերյի շե լու, ի նչ պէս նաեւ կարգ մը 
ան հրա ժեշտ ճշ դում ներ ը նե լու ա ռի թը կը հան դի սա նայ։  

Ըստ Թէ ո դի կի 1910ին հրա տա րա կած ի նք նա կեն սագ րու թե ան, Է սա ճա նե ան 
ծնած էր Ա տա լի ա, Շա պին Գա րա հի սա րի Թամ զա րա գիւ ղէն սե րած ծնող նե րէ3։ 

1 Ա. Ա րա զե ան [Մկր տիչ Պար սա մե ան], « Լե ւոն Է սա ճա նե ան», Կե անք եւ Ա րո ւեստ, մարտ 1936, էջ 85։
2 Վրոյր Մազ մա նե ան, « Տա րօ րի նակ բա նաս տեղ ծը՝ Լե ւոն Է սա ճա նե ան», Նայի րի, 2 յու լիս 1972, էջ 4 
(յետ մա հու վե րատ պու մը տե՛ս նոյն, Յու շեր եւ վկա յու թիւն ներ, Պէյ րութ, տպ. Կա թո ղի կո սու թե ան Մե -
ծի Տանն Կի լի կի ոյ, 1991, էջ 238-247)։   
3  «.... [Թ]ա քուն մռայ լու թիւն ներ օ ղակ առ օ ղակ կը ջր վի ժո ւին տե սո ղու թե անս առ ջեւ դէ պի Պո լիս, 
ուր կը մնամ, եւ հոն կից դէ պի Ա տա լի ա (Մի ջերկ րա կա նի հա մա նուն ծո ցին վրայ կանգ նո ւած պատ -
մա կան բեր դա քա ղաք) ո ւր ծնած եմ, թո ւա կա նը մօրս հարց նե լու է, մինչ մեր բո լոր զար մե րը սե րած 
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Թո ւա կա նը կը տա րու բե րի 1883ի4 եւ 1885ի մի ջեւ5, որ ա ւե լի հա ւա նա կան կր թը -
ւի։ 

 Փոքր տա րի քին, կորսն ցու ցած է հայ րը, որ սպան նո ւած էր թուր քե րու կող -
մէ, եւ ան ցած՝ Պո լիս, մօր հետ։ Հոն մտած է Ե տի-Գու լէ ի ազ գային որ բա նո ցը, ո ւր- 
 կէ շր ջա նա ւարտ ե ղած է 1900ին, ի սկ յա ջորդ տա րի սկ սած է աշ խա տակ ցիլ Ման -
զու մէ էֆ քե ա րին, «ուր ստո րագ րած եմ օ րո ւան հետ ապ րող յօ դո ւած ներ»6։ Այս 
փաս տե րը կը հեր քեն Ս. Սար հա տի այն տե ղե կու թիւ նը, թէ «Է սա ճա նե ան—իր ի նք- 
 նու թե ան թուղ թին հա մա ձայն—1890ին ծնած էր գա ւա ռի մէկ ան կիւ նը, Շա պին-
Գա րա հի սար, հա մեստ ըն տա նի քի մը զա ւակ»7, որ յա րա տե ւած է մին չեւ մեր օ -
րե րը ու նո ւի րա գոր ծո ւած՝ Հայ կա կան Հան րա գի տա րա նին կող մէ8։  

են Թամ զա րա[յ]էն, վար դա գոյն դրախ տա վայ րը Շա պին Գա րա հի սա րին» («Ինք նա կեն սագ րու թիւն», 
տե՛ս Թէ ո դիկ, Ա մէ նուն տա րե ցոյ ցը, չոր րորդ տա րի, Կ. Պո լիս, տպ. Վ. եւ Հ. Տէր Ներ սէ սե ան, 1910 [Բ. 
հրատ., Հա լէպ, « Կի լի կի ա» հրա տա րակ չա տուն, 2007], էջ 155)։ Հմմտ. « Մահ Լե ւոն Է սա ճա նե ա նի»,    
Ա րա մազդ, 1 յու նո ւար 1936, էջ 1. Ա րա զե ան, « Լե ւոն Է սա ճա նե ան», էջ 82. « Լե ւոն Է սա ճա նե ան», տե՛ս 
Կա րօ Գէ որ գե ան, Ա մէ նուն տա րե գիր քը, Է. տա րի, Պէյ րութ, Հայ Կա թո ղի կէ Տպա րան, 1960, էջ 139։ 
 Թամ զա րայի մա սին խօ սե լով, Է սա ճա նե ան ա ւել ցու ցած է, թէ « զիս ա մէն ոք այդ տե ղա ցի կը ճանչ -
նայ» («Ինք նա կեն սագ րու թիւն», էջ 155)։ Մազ մա նե ան իբ րեւ ծնն դա վայր յի շած է Թամ զա րան (Մազ -
մա նե ան, « Տա րօ րի նակ բա նաս տեղ ծը», էջ 4), ի սկ Ա. Տէր Յա կո բե ան եւ Ար փի ար Տէր Մար գա րե ան՝ 
Շա պին Գա րա հի սա րը (Ար մե նակ Տէր Յա կո բե ան, « Լե ւոն Է սա ճա նե ան (1883-1935)», Ա րա մազդ, 12 
յու նո ւար 1936, էջ 1. Ա. Տ. Մ. « Լե ւոն Է սա ճա նե ան», Ըն դար ձակ տա րե գիրք Ազ գային հի ւան դա նո ցի, 
նոր շր ջան, ԺԳ. տա րի, Իս թան պուլ, տպագ րու թիւն Հ. Տիլ պէ րե ան, 1937, էջ 414)։
4 Տէր Յա կո բե ան յի շած է 1883 իր մա հագ րու թե ան խո րագ րին մէջ (« Լե ւոն Է սա ճա նե ան», էջ 1)։ Հմմտ. 
Դա նի էլ Վա րու ժան, Նա մա կա նի, Ե րե ւան, « Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թիւն, 1965, էջ 357։ Կ՚են թադ -
րենք, որ 1874 թո ւա կա նը (Բախ տի ար Յո վա կի մե ան, Հայոց ծած կա նուն նե րի բա ռա րան, Ե րե ւան, Ե -
րե ւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի հրա տա րակ չու թիւն, 2005, էջ 605) տպագ րա կան սխալ է՝ 1884ի 
փո խա րէն։
5 Թո ւա կա նը յի շո ւած է Սմ բատ Դաւ թե ա նի հրա տա րա կած կարճ կեն սագ րա կա նին մէջ (Ճա շակ նոր 
գրա կա նու թե ան. գրա կան ա մէն սե ռէ նմոյշ ներ, [Բ. հա տոր], հա ւա քեց Ս. Դ., 57րդ հրա տա րա կու թիւն 
Դաւ թե ան գոր ծա կա լու թե ան, Կ. Պո լիս, տպ. Գ. Պաղ տատ լե ան, 1910, էջ 331) եւ մա հո ւան ա ռի թով 
լոյս տե սած լու սան կա րին տակ (տե՛ս «Ն մոյշ ներ Լե ւոն Է սա ճա նե ա նի քեր թո ւած նե րէն», Կե անք եւ 
ա րո ւեստ, մարտ 1936, էջ 86)։ Հմմտ. H. Thorossian, Histoire de la littérature arménienne, Paris, Araxes, 
1951, էջ 318. « Լե ւոն Է սա ճա նե ան», Ա մէ նուն տա րե գիր քը, էջ 139.  Գառ նիկ Ստե փա նե ան, Կեն սագ -
րա կան բա ռա րան (հայ մշա կոյ թի գոր ծիչ ներ) ե րեք հա տո րով, հա տոր Ա., Ե րե ւան, « Հա յաս տան» հրա -
տա րակ չու թիւն, 1973, էջ 341։ Յի շո ւած էր նաեւ Նշան Պէ շիկ թաշ լե ա նի եր գի ծա կան պա տու մին մէջ, 
ո րուն գլ խա ւոր կեր պա րը Է սա ճա նե անն էր (Ն շան Պէ շիկ թաշ լե ան, « Փա րա ւոն Սէմ-Ան տոն», Հայ րե -
նիք ամ սա գիր, սեպ տեմ բեր 1928, էջ 65)։  
6 «Ինք նա կեն սագ րու թիւն», էջ 156։  
7 Ս. Սար հատ, « Բա նաս տեղծ Լե ւոն Է սա ճա նե ան», Նայի րի, մայիս 1936, էջ 8։ Ծած կա նու նը թե րեւս 
կը պատ կա նի յու նաբ նակ գրա դատ Ստե փան Թա պա գե ա նին (1873-՞), որ մէ վկայո ւած են « Սար հատ» 
ու «Գ. Սար հատ» ծած կա նուն նե րը (Յո վա կի մե ան, Հայոց ծած կա նուն նե րի բա ռա րան, էջ 608)։ 
8 Տե՛ս «Է սա ճա նե ան, Լե ւոն», Հայ կա կան Սո վե տա կան Հան րա գի տա րան (այ սու հե տեւ՝ ՀՍՀ), հ. 4, Ե -
րե ւան, Հայ կա կան Սո վե տա կան Հան րա գի տա րան, 1978, էջ 75. «Է սա ճա նե ան, Լե ւոն», Հայ կա կան 
Հա մա ռօտ Հան րա գի տա րան (այ սու հե տեւ՝ ՀՀՀ), հ. 2, Ե րե ւան, Հայ կա կան Հան րա գի տա րա նի գլ խա -
ւոր խմ բագ րու թիւն, 1995, էջ 232. «Է սա ճա նե ան, Լե ւոն», Ով ով է. հայեր (այ սու հե տեւ՝ ՈՈԷ), հ. 1, Ե -
րե ւան, Հայ կա կան Հան րա գի տա րա նի գլ խա ւոր խմ բագ րու թիւն, 2005, էջ 410)։ Թո ւա կա նը կրկ նո ւած 
է Դ. Վա րու ժա նի եր կե րու լի ա կա տար ժո ղո վա ծո ւի ան ձնա նուն նե րու ցան կին մէջ (Դա նի էլ Վա րու -
ժան, Եր կե րի լի ա կա տար ժո ղո վա ծու (այ սու հե տեւ՝ Ե ԼԺ), հա տոր 3, Ե րե ւան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրա տա րակ -
չու թիւն, 1987, էջ 691)։ 



Ա ւե լի ո ւշ, Է սա ճա նե ան լայ նօ րէն աշ խա տակ ցած է պոլ սա հայ մա մու լի բազ -
մա թիւ ա նուն նե րու ա ռանց գա ղա փա րա կան խտ րու թե ան։ Սկզբ նա կան տա րինե- 
 րուն «Ե ղի ա Տէ միր ճի պա շե ա նի գրա կա նօ րէն ա շա կեր տե լով»9, թա ղու մին մաս նակ- 
 ցած է յու լիս 1908ին եւ այդ ա ռի թով ար տա սա նած քեր թո ւա ծը 1909ին մաս կազ -
մած է ա նոր նո ւի րո ւած բա նաս տեղ ծա կան ե րա խայ րի քին10։ Այս հա տո րի կը թիւ -
րի մա ցա բար ու սում նա սի րու թիւն հա մա րո ւած է, հա ւա նա բար իբ րեւ հե տե ւանք 
Ս. Սար հա տի գրու թե ան խմ բագ րա կան ծա նօ թու թե ան մը սխալ ըն թեր ցու մին11։ 

 Յու նո ւար 1909ին, Է սա ճա նե ան Ե ղի ա Տէ միր ճի պա շե ան խո րագ րե ալ գր քոյ -
կէն մա կագ րո ւած օ րի նակ մը ղր կած է Դա նի էլ Վա րու ժա նին, որ իր հա մալ սա -
րա նա կան ո ւս ման վեր ջին տա րեշր ջա նը կը բո լո րէր Կան տի մէջ (Պել ճի քա)12։ 
Այ նու հե տեւ, ըն դա ռա ջե լով մարտ 1909ի դի մու մին, որ պահ պա նո ւած չէ, Վա րու -
ժան ղր կած է լու սան կար մը եւ դե ռեւս ան տիպ «Յաղ թո ղը» բա նաս տեղ ծու թիւ -
նը։ Է սա ճա նե ան ստա ցու մը ար ձա նագ րած է 6/19 ապ րիլ 1909 թո ւա կիր իր նա - 
մա կին մէջ, ո ւր բա ցատ րած է «թր քա հայ զար տու ղի եւ իս կա տիպ բա նաս տեղծ -
նե րու» նո ւի րո ւած գործ մը հրա տա րա կե լու իր ծրա գի րը, որ ի վեր ջոյ ի րա կա նա -
ցած չէ13։ Ը ստ ե րե ւոյ թին, Է սա ճա նե ան տար բե րած է « զար տու ղի» եւ «իս կա - 
տիպ» բա նաս տեղծ նե րու  դա սա կար գեր, ո րոնց մէ ա ռա ջի նին մէջ զե տե ղած էր 
«Ե ղի ա Տէ միր ճի պա շե ան գե րահռ չակ Զար տու ղու թիւ նը»14։ 

9 Լե ւոն Է սա ճա նե ան, Գրա կան դիւ ցազ ներգ. Ար շակ Չօ պա նե ան, Ա թէնք, տպա րան « Նոր օր»ի, 1924, 
էջ 4։ Է սա ճա նե ա նի Փան դիռ հա տո րի ան ստո րա գիր գրա խօ սա կա նին մէջ, Տիգ րան Չէ օ կիւ րե ան ա -
նոր գոր ծին ան հա ւա սա րակ շիռ բնոյ թը վե րագ րած է ապ րած մի ջա վայ րին եւ պա տա նե կան տա րի քի 
ներշն չում նե րուն, ո րոնք «բ նա կա նոն չեն ե ղած». « Նախ որ բա նո ցի խեղ դող, տա ժա նե լի մթ նո լոր տին 
մէջ ա շա կերտ, յե տոյ Ա զգ. Հի ւան դա նո ցի մէջ Ե ղի ա[յ]ի մը խան դա վա ռող բայց ան կշիռ ներշն չում նե -
րուն տակ սնած այս ե րի տա սար դը, իր ալ թե րեւս ժա ռան գա կան հա կում նե րուն ի սկ բե րու մով՝ ար -
տա կեդ րոն ըլ  լա լու ձգ տէր, ի նչ որ կ՚ե րե ւայ իր քեր թո ւած նե րուն մէջ, եւ ոչ մի այն կ՚ե րե ւայ այդ ար - 
տա կար գու թիւ նը այլ զայն ար տադ րող ճիգն ալ» (« Հայ գրա կան եւ գե ղա րո ւես տա կան կե անք», Ոս -
տան, 1 հոկ տեմ բեր 1911, էջ 936)։ Գրա խօ սա կա նի Տ. Չէ օ կիւ րե ա նին վե րագ րու մը տե՛ս Յա կոբ Օ շա -
կան, Հա մա պատ կեր ա րեւմ տա հայ գրա կա նու թե ան, ու թե րորդ հա տոր, Ան թի լի աս, տպ. Կա թո ղի կո - 
սու թիւն Հայոց Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ, Ան թի լի աս, 1980, էջ 492։
10 Լե ւոն Է սա ճա նե ան, Ե ղի ա Տէ միր ճի պա շե ան, Ա զատ մա տե նա շար, թիւ 10, հրա տա րա կիչ Վ. եւ Պ. 
Զար դա րե ան եղ բարք, Կ. Պո լիս, տպագր. Ար շակ Կա րօե ան, 1909, 16 էջ (հ րա տա րա կու թե ան ազ դը՝ 
Գա րուն, 31 յու նո ւար / 13 փետ րո ւար 1909, էջ 5)։ Գր քոյ կին 1908-1909 թո ւագ րու մը (Վա րու ժան, Նա -
մա կա նի, էջ 347) խառ նած է ա նո ւա նա թեր թին վրայ հրա տա րա կիչ նե րու ա նու նին տակ զե տե ղո ւած 
տո ղը՝ «1908 Յու լիս 11 (Սահ մա նադ րու թիւն-Հայ Ա զա տագ րու թիւն)», եւ ա նոր հե տե ւած՝ տպագ րու -
թե ան 1909 թո ւա կա նը։ 
11 Հմմտ. «Է սա ճա նե ան, Լե ւոն», ՀՍՀ, էջ 75. «Է սա ճա նե ան, Լե ւոն», ՀՀՀ, էջ 232. «Է սա ճա նե ան, Լե ւոն», 
ՈՈԷ, էջ 410։ Նոյն ծա նօ թու թե ան մէջ Է սա ճա նե ա նի ու սում նա սի րա կան գոր ծե րու (ի շարս այ լոց՝ Յ. 
Մրմ րե ան, Թէ ո դիկ, Յ. Աս պետ, Մ. Չե րազ, Ա նդ րա նիկ, Ա. Չօ պա նե ան, Դա նի էլ Վա րու ժան) եւ բա նաս -
տեղ ծա կան հա տոր նե րու (Այ րած քնար մը Բին կե ա նի մո խիր նե րուն վրայ, Փան թիռ, Պա լա տին ե րա -
զը) կող քին յի շո ւած Ե ղի ա Տէ միր ճի պա շե ան խո րա գի րը, ը ստ ե րե ւոյ թին, ա նա նուն յօ դո ւա ծա գի րը 
մղած է զայն ու սում նա սի րու թիւն նկա տե լու։ 
12 Ա. Ս. Շա րու րե ան, Դա նի էլ Վա րու ժա նի կե ան քի եւ ստեղ ծա գոր ծու թե ան տա րեգ րու թիւն, Ե րե ւան, 
ՀՍՍՀ ԳԱ հրա տա րակ չու թիւն, 1984, էջ 132. Ե ԼԺ, էջ 614։ 
13 Ա ռա ջին հրա տա րա կու թիւ նը տե՛ս Վա րու ժան, Նա մա կա նի, էջ 282-283։    
14 Լ. Է., « Հայ րե նա սէր մե ծա նուն բա նաս տեղ ծը՝ Ե ղի ա», Հայ րե նի քի քնար, 28 օ գոս տոս 1908, էջ 70։

ԹԻՒ 1  2022

65   |   ԲԱԳԻՆ



 Մինչ այդ, 16 ապ րի լին, Վա րու ժան «Յաղ թո ղը» բա նաս տեղ ծու թիւ նը ա նոր 
ըն կե րա ցող նա մա կով մը ա ռա քած էր Տիգ րան Սիւր մէ ե ա նի (ա պա գայ Ար տա -
ւազդ ա րք. Սիւր մէ ե ան, 1889-1951) Սա սուն ամ սա թեր թին։ Նա մակն ու բա նաս -
տեղ ծու թիւ նը Պո լիս հա սած են ամ սուն վեր ջը, ամ սա թեր թի ե րկ րորդ՝ ապ րի լի 
թի ւի տպագ րու թե ան նա խօ րե ա կին։ Այս պատ ճա ռով, նա մա կը օգ տա գոր ծո ւած 
է է ջադ րա կան բաց մը գո ցե լու եւ զե տե ղո ւած է է ջա տա կին15, ի սկ բա նաս տեղ -
ծու թիւ նը մնա ցած է յա ջորդ թի ւին16։ Տաս նա մե ակ մը ե տք, Է սա ճա նե ան վկա յած 
է, ա ռանց ման րա մաս նու թիւն ներ տա լու իր ակ նար կու թե ան մա սին, թէ «Յաղ թո -
ղը, ո րուն Վա րու ժան մաս նա ւոր ար ժէք կու տար մտե րիմ ան վե րա պահ խօ սակ -
ցու թե անց պա հուն՝ հիւ սի սի [գ րա կա նու թե ան] կեն սա ռոյգ ու լու սա կա ռոյց խուն- 
 կե րով կը վա ռի»17։ Ա նձ նա կան յա րա բե րու թե ան այս վկա յու թիւ նը կ՚ամ րապն դը -
ւի այն ի րո ղու թե ամբ, որ 25 օ գոս տոս 1913ին, Է սա ճա նե ան ներ կայ ե ղած է Վա -
րու ժա նի « Նա ւա սար դե ան» բա նաս տեղ ծու թե ան ծնուն դին Բե րայի սր ճա րա նի 
մը մէջ՝ Յ. Ճ. Սի րու նի ի հետ18։ «Ինք նա տիպ յու շեր ու նէր հայ գր չի մեծ վար պետ -
նե րու կե ան քէն։ Զօհ րա պի, Վա րու ժա նի, Սի ա ման թոյի յու շե րուն կը մօ տե նար 
ակ նա ծան քով», գրած է Ս. Սար հատ19։  

Է սա ճա նե ան վե րոյի շե ալ ապ րիլ 1909ի նա մա կին կցած էր Այ րած քնար մը 
Բին կե ա նի մո խիր նե րու տակ նո րա տիպ հա տո րը20։ Զայն գնա հա տող իր պա -
տաս խա նին մէջ, Վա րու ժան շեշ տած է, որ նպա տակ ու նե ցած էր նա մակ գրե լու 
գիր քի ստա ցու մէն ա ռաջ, ի նչ որ կը բա ցա ռէ, որ նա խըն թաց նա մա կագ րու թիւն 
գո յու թիւն ու նե ցած ըլ լայ։ Է սա ճա նե ան պոլ սա հայ մա մու լին մէջ հրա տա րա կո ւած 
իր բա նաս տեղ ծու թիւն նե րուն մէկ մա սը ամ փո փած է Փան դիռ հա տո րին մէջ 
(1911), ո րուն վեր ջին է ջին մէջ մէջ բե րո ւած են վկա յու թիւն ներ, ո րոնք կը կազ - 
մէին «գլ խա ւոր կո րի զը կարգ մը ամ բող ջա կան գրու թիւն նե րու, գրա կան ա ռիթ -
նե րով ար դէն ի սկ ար տա յայ տո ւած»։ Հոն ե րեւ ցած են Վա րու ժա նի հե տե ւե ալ տո -
ղե րը. 

15 (Ան խո րա գիր), Սա սուն, ապ րիլ 1909, էջ 54։     
16 Դա նի էլ Վա րու ժան, «Յաղ թո ղը», Սա սուն, մայիս 1909, էջ 102-103 (հմմտ. նոյն, Ցե ղին սիր տը, Կ. 
Պո լիս, հրատ. Ար ծիւ ժող. գրա վա ճա ռա նո ցի, 1909, էջ 189-192)։ Ան հա ւա նա կան է, որ Վա րու ժան Սա -
սու նին ու ղար կած ըլ  լայ բա նաս տեղ ծու թիւ նը «ի մա նա լով, որ Լե ւոն Է սա ճա նե ա նի ձեռ նար կը չի յա -
ջող ւում» (Շա րու րե ան, Դա նի էլ Վա րու ժա նի, էջ 142), քա նի որ Է սա ճա նե ան դեռ չէր գրած իր պա - 
տաս խան նա մա կը, ո ւր հաս տա տած կամ վե րա հաս տա տած է իր մտադ րու թիւ նը։ Վեր ջի նիս մէջ թը -
ւար կո ւած միւս քեր թո ւած նե րը՝ « Վա հագն» եւ « Կա րօ տի նա մակ», ար դէն տպո ւած է ին մա մու լին մէջ։ 
17 Լե ւոն Է սա ճա նե ան, Ան մահ նե րը. Դա նի էլ Վա րու ժան (կե ան քը եւ գոր ծը), Պո լիս, տպա րան Մ. Սան -
ճագ ճե ան, 1919, էջ 44։
18 Յ. Ճ. Սի րու նի, « Տաս նա մե ակ մը», Նա ւա սարդ, Ա. պրակ, 1923, էջ 3։
19 Սար հատ, « Բա նաս տեղծ Լե ւոն Է սա ճա նե ան», էջ 8։
20 Լե ւոն Է սա ճա նե ան, Այ րած քնար մը Բին կե ա նի մո խիր նե րուն վրայ, Կ. Պո լիս, հրա տա րա կիչ Յ. Գլըճ- 
ե ան գրա տուն, 1909։ Գիր քի նա խա տի պա րին եւ տուն տո ւող դէպ քե րուն մա սին, տե՛ս Տիգ րան Սիւր -
մէ ե ան, «Ար հա ւիր քի դիւ ցազ նու հին», Հայ րե նի քի քնար, 18 հոկ տեմ բեր 1908, էջ 206-209. Լե ւոն Է սա -
ճա նե ան, « Բին կե ա նի հրա կետ ղին մէջ (Նա զե նի Աս լա նե ան)», Ա րե ւելք, 17/30 մարտ 1909, էջ 1։
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Ձեր տա ղան դը ին ծի շատ մտե րիմ կը թո ւի. չգի տեմ ին չո՛ւ հա մար.— եր կու 
եղ բայր ներ՝ որ ի րա րու չեն նմա նիր, բայց եղ բայր ներ են վեր ջա պէս.— Ա -
հա ա ռըն չու թիւ նը՝ զոր մեր մէջ կը գտ նեմ։ Պոլ սոյ նոր գրող նե րուն մէջ 
հա զիւ 3-4 հո գի կայ՝ ո րոնց բա նաս տեղ ծու թե ան վրայ խոր հա ւատք ու -
նե նամ։ Դուք մեկն էք ա նոնց մէ, ո րուն ճակ տին վրայ ա րե ւը իր մէկ ճա -
ռա գայ թով «գե ղեց կու թե ան քուրմ» գրած է21։  

Մեծ Ե ղեռ նի ման գա ղը ա րեւմ տա հայ մտա ւո րա կա նու թե ան ծա ղի կը պի տի 
հն ձէր եւ ա րեւմ տա հա յու թե ան մնա ցոր դա ցի կե ան քը ան դառ նա լի օ րէն փո խէր։ 
Վա րու ժան նա հա տա կո ւած է, ի սկ Է սա ճա նե ան՝ Ան գա րա աք սո րո ւած.  

Ան գա րայի կա ռա վա րա կան վիթ խա րի շէն քը — ո ւր գա ցինք քն նու թե ան 
են թար կո ւե լու — բա ւա կան ե ղած էր սքօ ղե լու հայ կա կան մշա կոյ թի եւ 
գոր ծու նէ ու թե ան ա մէն տե սիլ, ե րբ մա նա ւանդ ե րե կոյե ան մու թին, ար -
դէն ին կած է ինք տեղ ւոյն բան տը, ան կէց ալ Ե օզ կատ փո խադ րո ւե լու, զոր 
թուրք կա ռա վա րու թիւ նը ը նդ հ. պա տե րազ մին բե րու մով պաշ տօ նա կան 
եւ պե տա կան աք սո րա վայր ը նտ րած էր Չո րում քա ղա քին հետ22։  

Ըստ Մազ մա նե ա նի, Է սա ճա նե ան մնա ցած է Ե օզ ղատ թր քե րէ նի հմ տու- 
 թե ան շնոր հիւ, եւ « թուրք ազ դե ցիկ այդ էշ րա ֆը զին քը կ՚ա զա տէ սպան դէ ու պա -
տե րազ մի տա րի նե րուն Է սա ճա նե ա նը կը պա հեն հոն որ պէս ի րենց ար զո ւալ նե -
րը գրող եւ նմա նա պէս ի րենց խն ջոյք նե րուն պա տո ւա կան շար քի եր գող...» 23։ 
Սա կայն, Թէ ո դիկ նշած էր զայն որ պէս «Ե օզ ղատ, ա պա Սի նոպ բեր դար գել»24,    
ի սկ Ար մե նակ Տէր Յա կո բե ան գրած է. «1915ին դա տա րա նի վճ ռով հե տի ոտն 
մին չեւ Սի նոպ քա լեց իբ րեւ բեր դար գե լու թե ան դա տա պար տո ւած, միսն ու ոս -
կո րը տօ թա հար, ոտ քե րը ճեղ քո ւած, վրան քրք լե ակ նե րով, ստոյի կե ա նի մը նման 
պա հե լով իր ա ղո ւոր գլու խը եւ պճլ տուն աչ քե րը»25։  

 

21 Լե ւոն Է սա ճա նե ան, Փան դիռ, Կ. Պո լիս, տպագր. Մ. Տէր Սա հա կե ան, 1911, էջ [127]։ Այս գիր քին ա -
ռի թով, Յա կոբ Օ շա կան ը նդ հա նուր ան դրա դարձ մը գրած է Է սա ճա նե ա նի մա սին ի րեն բնո րոշ ջախ -
ջա խիչ ո ճով (Յա կոբ Քիւ ֆէ ճե ան, « Մեր բա նաս տեղծ նե րը. Լե ւոն Է սա ճա նե ան», Ա զա տա մարտ 
շա բա թա թերթ, 24 յու լիս / 6 օ գոս տոս 1911, էջ 856-859. վե րատ պու մը տե՛ս Յա կոբ Օ շա կան, Գիր քե -
րու քովն ի վեր, Պէյ րութ, Հա մազ գայի նի « Վա հէ Սէ թե ան» տպա րան, 2011, էջ 23-30)։ Օ շա կա նի քըն -
նա դա տու թե ան ան դրա դառ նա լով, Է սա ճա նե ան ը սած է, թէ « Քիւ ֆէ ճե ան իր քն նա դա տու թիւն նե րուն 
մէջ պի տի յա ջո ղի ա պա գային մի այն, մինչ իր վի պագ րա կան նե րուն մէջ այժ մէն կու տայ յա ջո ղութեան 
ե րաշ խիք ներ» (Լե ւոն Է սա ճա նե ան, « Ճէ լա լէտ տին Ռու մի ի փի ղը», Հայ գրա կա նու թիւն, 1/14 հոկ տեմ -
բեր 1913, էջ 14)։ Ե րեք տաս նա մե ակ ե տք, յե տա դարձ հայե աց քով քն նե լով Չէ օ կիւ րե ա նի վե րոյի շե ալ 
գրա խօ սա կա նը, Օ շա կան ակ նար կած է « Լե ւոն Է սա ճա նե ան ա նու նով փա խու կի մը տա ղա չա փա -
կան ձաբռ տուք ներ»ուն (Օ շա կան, Հա մա պատ կեր, էջ 492)։ 
22 Լե ւոն Է սա ճա նե ան, « Սի պիլ. մեծ հա յու հին եւ իր դե րը», Նայի րի, յու նիս 1936, էջ 41։ 
23 Մազ մա նե ան, « Տա րօ րի նակ բա նաս տեղ ծը», էջ 4։
24 «Ապ րիլ Տաս նը մէկ 1915», տե՛ս Թէ ո դիկ, Ա մէ նուն տա րե ցոյ ցը, Ժ.-ԺԴ. տա րի, Կ. Պո լիս, տպ. Կ. Քէ -
շի շե ան, 1916-1920 (Բ. հրատ., Հա լէպ, « Կի լի կի ա» հրա տա րակ չա տուն, 2009), էջ 115։
25 Ար մե նակ Տէր Յա կո բե ան, « Լե ւոն Է սա ճա նե ան (1883-1935)», Ա րա մազդ, 14 յու նո ւար 1936, էջ 1։ 
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1918ին, Զի նա դա դա րէն ե տք, Է սա ճա նե ան Պո լիս վե րա դար ձած է։ Յա ջորդ 
տա րի հրա տա րա կած է Վա րու ժա նին նո ւի րո ւած փոք րա ծա ւալ մե նագ րու թիւն 
մը, որ ա ռա ջի նը ե ղած է։ Մկր տիչ Պար սա մե ա նի կող մէ խիստ քն նա դա տու թե ան 
են թար կո ւած է իբ րեւ « գա ղա փար նե րու տար տամ ու շփոթ ամ բող ջու թիւն մը», 
որ « գո յու թե ան ի րա ւունք չու նի, ո րով հե տեւ հոն չէ՛ ու սում նա սի րո ւած իր ար ժա -
նի քի ու տա ղան դի բո վան դա կու թե անն ու խո րու թե ա նը մէջ Հայ Բա նաս տեղ ծը, 
ո րուն ա րո ւես տը մեր լճա ցած գրա կա նու թե ան մէջ ոչ թէ « հա մեստ», ի նչ պէս կը 
սի րէք ո րա կել, այլ ա մե նէն փա ռա ւոր յաղ թա նա կը տա րաւ»26։ 

Գր քոյ կին մէջ, Է սա ճա նե ան Վա րու ժա նի մէկ նա մա կէն հե տե ւե ալ մէջ բե րու -
մը ը րած էր, ա ւելց նե լով, թէ ան « գա ւա ռէն գրած իր մէկ նա մա կով կը յայտ նէր ին -
ծի իր դա ւա նան քը զմայ լե լի օ րէն». 

Գե ղե ցի կը դպ րոց չու նի, գե ղեց կու թիւ նը բազ ման կիւն հա տո ւա ծա կողմ 
մըն է, մեծ ա րո ւես տա գէ տին հո գին վե րէն ո ւղ ղա հայե աց նայող ա րե ւու 
պէս այդ բիւ րե ղէ հա տո ւա ծա կող մին ա մէն ան կիւն նե րէն շո ղեր կ՚ար ձա -
կէ։ Ե թէ գե ղե ցի կը ար տա յայ տե լու տար բեր ձե ւե րուն մէջ կը կա յա նան 
գե ղա րո ւես տա կան դպ րոց նե րը, ես կը կար ծեմ թէ բնու թե ան եւ հոգ ւոյն 
գե ղեց կու թիւն նե րը մէկ կեր պով ճշգր տօ րէն կ՚ար տա յայ տո ւին,— զա նոնք 
նկա րել ի նչ պէս որ ե ն։ Ի րա պաշտ գու ցէ կար ծեն զիս. կ՚ըն դու նիմ. բայց ի -
րա պաշ տու թիւ նը դպ րոց մը դա ւա նող նե րը կը սխա լին, ի րա պաշ տու թիւ -
նը գե ղեց կու թե ան հաս նե լու ա մէ նէն ու ղիղ գիծն է։ Ի րա պաշ տու թե ան 
մէջ պէտք է փնտ ռել բո լոր միւս դպ րոց նե րը, ո րոնք իր ստո րա բա ժա նում- 
 ներն են լոկ. բնու թիւ նը իր խորհր դա ւո րու թիւն նե րը ու նի, իր ան սանձ 
մրրիկ ներն ու նի, կամ իր մի ջօ րէ ի ա րե ւուն մի ակ տուր խա ղա ղու թիւ նը. 
ա սոնք փոխն ի փոխ նկա րե լով ի նչ պէս որ են, ի ՛նչ պէս որ մեր հո գի ին վրայ 
կը ցո լան, մենք փոխն ի փոխ կ՚ըլ  լանք խորհր դա պաշտ, րո ման դիք, դա -
սա կան, հե տե ւա բար գե ղեց կու թիւ նը ան թե րի ար տադ րե լու հա մար ես 
պի տի սի րէ ի տալ այս բո լո րը մի ան գա մայն, բնու թիւ նը ի նչ որ է եւ ի նչ -
պէս որ է, մէկ քեր թո ւա ծի, մէկ տու նի, նոյ նիսկ մէկ տո ղի մէջ մերթ ըլ  լա -
լով, մի եւ նոյն ան գամ դա սա կան եւ խորհր դա պաշտ, րո ման դիկ եւ գա ղա- 
 փա րա պաշտ։ Ա հա թէ ին չո՛ւ հա մար ի րա պաշ տու թիւնն յա տուկ դպ րոց 
մը ըն դու նի լը ծի ծա ղե լի կը թո ւի ին ծի27։ 

 Քե մա լա կան շարժ ման հե տե ւան քով, Է սա ճա նե ան շա տե րու նման Պո լի սը 
լքած եւ 1922ին հաս տա տո ւած է Յու նաս տան։ Սփիւռ քա հայ բազ մա թիւ պարբե- 
 րա կան նե րու աշ խա տակ ցած է մին չեւ կե ան քին վեր ջը28։ Շա րու նա կած է ու սուց -

26 Մկր տիչ Պար սա մե ան, « Դա նի էլ Վա րու ժան.- (Կե ան քը եւ գոր ծը), գրեց՝ Լե ւոն Է սա ճա նե ան, 1919», 
Շանթ, 7 յու նիս 1919, էջ 373, 375։
27 Է սա ճա նե ան, Ան մահ նե րը. Դա նի էլ Վա րու ժան, էջ 33-34։
28 20 օ գոս տոս 1935ին, մա հէն չորս ա միս ա ռաջ, հե տե ւե լով Նոր Օ րի ար տօ նա տէր Գաբ րի էլ Լա զե ա -
նի թե լադ րան քին, Է սա ճա նե ան իր աշ խա տակ ցու թիւ նը ա ռա ջար կած է Սի մոն Վրա ցե ա նին, որ այդ 
ժա մա նակ Փա րի զի մէջ կը հրա տա րա կէր մշա կոյ թի եւ պատ մու թե ան Վէմ  եր կամ սե այ հան դէ սը. 
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չու թե ամբ զբա ղիլ իբ րեւ «ի տէ ա լիստ մը որ դրա կան ու ի րա կան կե ան քին հետ 
կապ ու հա շիւ չէ ու նե ցած, ու այդ ի սկ պատ ճա ռով նիւ թա կան թշո ւառ ու դըժ -
բախտ պա րա գա նե րու մէջ մե ռած է»29, 29 կամ 30 դեկ տեմ բեր 1935ին30։ Թա ղ -
ւած է Գո քի նի ոյ գե րեզ մա նա տան մէջ։ Ա թէն քի Նոր Օ րը գրած է, ի մի ջի այ լոց.  

Բա նաս տեղծ Լե ւոն Է սա ճա նե ան լքո ւած եւ ան պաշտ պան կե անք ապ -
րե ցաւ Յու նաս տա նի մէջ, 1924էն սկ սե ալ։ Ըլ  լան ազ գային իշ խա նու թիւն -
նե րը, ըլ  լան մի ու թիւն նե րը եւ ժո ղո վուր դը չգ նա հա տե ցին ա նոր գրա կան 
ար ժա նի քը եւ յար գան քի պա կաս ու նե ցան գր չի մար դուն հան դէպ։ Է սա -
ճա նե ա նի մա հը սր տի կա թո ւա ծի հե տե ւանք է, բայց ա նոր ա ռողջ կազ -
մին մէջ այդ ախ տին ճա րակ գտ նե լու պատ ճա ռը պէտք է փնտ ռել ա նոր 
թշո ւա ռու թե ան եւ ապ րուս տի ան վերջ հո գե րուն մէջ։ 12 տա րի Է սա ճան -
ե ան կի սա քաղց ապ րե ցաւ։ Դառն ճշ մար տու թիւն նե րու հրա պա րա կու -
մով, յի շա տա կը ստո ւե րո տել չենք ու զեր։ Բայց ա թե նա հա յու թիւ նը պէտք 
է գիտ նայ թէ պա տաս խա նա տո ւու թե ան բա ժին մ՚ու նի բա նաս տեղ ծի վա -
ղա հաս մա հո ւան մէջ31։ 

 Շա ւարշ Մի սա քե ան, որ Է սա ճա նե ա նը ճանչ ցած էր Ա զա տա մար տի գրա կան 
յա ւե լո ւա ծի ժա մա նա կէն (1910) եւ ա պա հան դի պած՝ Ա թէն քի մէջ, վկա յած է. 

 Վեր ջին ար տա գաղ թէն ի վեր Յու նաս տան ին կած ըլ լա լով, հոն կը գրէր 
ու կը տպէր, ա մէ նէն շատ՝ Նոր Օ րի մէջ, թէ եւ յա ճախ կը նե տո ւէր ցան կա- 

« Պատ րաս տած եմ շա հե կան եւ ո րա կե ալ ու սում նա սի րու թիւն ներ « Վէմ»ի հա մար։  
Ե թէ ամ սա կան 500 (հինգ հա րիւր) ֆրանք յատ կա ցում կա տա րէք, կա նո նա ւո րա բար կ՚ու ղար կեմ ո -
րա կե ալ եւ շա հե կան ո սում նա սի րու թիւն նե րը» (Հա մազ գայի նի գրա կան ար խիւ, Սի մոն Վրա ցե ա նի 
գրա կան թո ղօն, հա ւա քա ծոյ 3, ցու ցակ 1, թ. 153)։ 
Դժ բախ տա բար, նա մա կը ո ՛չ մէկ ման րա մաս նու թիւն տո ւած է այդ ու սում նա սի րու թիւն նե րուն մա -
սին, ո րոնց մէ մէ կը ե ղած ըլ  լա լու է Սի պի լի մա սին յի շե ալ գրու թիւ նը, որ յետ մա հու լոյս տե սած է Ա -
թէն քի Նայի րի ամ սա թեր թի յա ջոր դա կան վեց թի ւե րու մէջ, յու նիս-նոյեմ բեր 1936ին։   
Վէ մի տա րե կան բա ժա նոր դագ րու թիւ նը Յու նաս տա նի հա մար 50 ֆրանք էր, ո ւս տի Է սա ճա նե ա նի 
ամ սա կան պա հան ջը հա մա պա տաս խան էր տա րե կան 10 բա ժա նոր դա գի նե րու։ Այս չա փա զան ցը -
ւած պա հան ջը թե րեւս պատ ճառ դար ձած ըլ  լայ, որ Ս. Վրա ցե ան, որ վս տա հա բար ծա նօթ չէր Է սա -
ճա նե ա նի դժ խեմ վի ճա կին, նա մա կի լու սանց քին իր վե րա բե րու մը մա կագ րած ըլ  լայ «Ախ մա՛խ» 
բա ռով։ 
29 Ա. Տ. Մ., « Լե ւոն Է սա ճա նե ան», էջ 414։
30 29 դեկ տեմ բե րը կու գայ Ա թէն քի Ա րա մազդ եւ Նոր Օր օ րա թեր թե րէն (տե՛ս « Մահ Լե ւոն Է սա ճա -
նե ա նի», էջ 1. «« Բա նաս տեղծ Լե ւոն Է սա ճա նե ան մե ռած», Ազ դակ, 11 յու նո ւար 1936, էջ 2, ո ւր վե -
րար տադ րո ւած են Նոր Օ րի տե ղե կու թիւն նե րը)։ Սե լա նի կի Հո րի զո նը գրած է 30 դեկ տեմ բեր (« Բա - 
նաս տեղծ Լե ւոն Է սա ճա նե ա նի մա հը», Հո րի զոն, 1 յու նո ւար 1936, էջ 3)։ Ս. Սար հա տի յի շած այս վեր -
ջին թո ւա կա նը (Սար հատ, « Բա նաս տեղծ Լե ւոն Է սա ճա նե ան», էջ 8) մտած է Հայ կա կան Հան րա գի -
տա րա նին մէջ («Է սա ճա նե ան, Լե ւոն», ՀՍՀ, էջ 75. «Է սա ճա նե ան, Լե ւոն», ՀՀՀ, էջ 232. «Է սա ճա նեան, 
Լե ւոն», ՈՈԷ, էջ 410. հմմտ. Յո վա կի մե ան, Հայոց ծած կա նուն նե րի, էջ 605)։ Նոր Օր 31 դեկ տեմ բե րին 
գրած էր, թէ « Լե ւոն Է սա ճա նե ան այ սօր առ տո ւան ժա մը 9ին յան կար ծա մահ ե ղաւ Քո քի նի ոյ մէջ» 
(ար տատ պու մը տե՛ս « Բա նաս տեղծ Լե ւոն Է սա ճա նե ան յան կար ծա մահ», Ա պա գայ, 7 յունո ւար 1936, 
էջ 3)։ Կա րօ Գէ որ գե ան թա ղու մը թո ւագ րած է 31 դեկ տեմ բեր (« Լե ւոն Է սա ճա նե ան», Ա մէ նուն տա րե -
գիր քը, էջ 140)։
31 Մէջ բե րու մը տե՛ս « Բա նաս տեղծ Լե ւոն Է սա ճա նե ան մե ռած», էջ 2։



 պա տէ ցան կա պատ, միշտ իբ րեւ հե տե ւանք իր բնա ւո րու թե ան եւ ան -
տա նե լի կա ցու թե ան մը։ 

 Գո՞ր ծը,- վար ժա պետ, ցմ րուր քա մած սեւ թշո ւա ռու թե ան մը լե ղին։ 
1932ին, ար դէն յի սուն նոց, ա ւե րակ մը դար ձած էր Ա թէն քի մէջ, պնակ մը 
տաք ա պու րի կա րօ տէն։ 

 Նոր Օ րէն կ՚ի մա նամ թէ այս տա րի պաշ տօն չէ գտեր։ « Պա տա հած է 
որ ա նօ թի մնա ցած է քա նի մը օր եւ Գո քի նի այէն մին չեւ Ա թէնք ոտ քով 
ճամ բոր դած» (կէս ժամ ի նք նա շար ժով)։  

Եւ սա կայն կը շա րու նա կէր գրել։ Վեր ջին գրու թիւ նը նո ւի րո ւած էր 
Ռ. Որ բե րե ա նին։ Ան շուշտ ձե ռա գիր նե րու կոյտ մը ձգած է իր ե տին, ո րոնց 
տէր պէտք է կանգ նիլ։ 

 Դեռ քա նի նե՜ր այս պէս...32։  

Ար դա րեւ, Նոր Օր սիւ նակ մը բա ցած է՝ Է սա ճա նե ա նի Պար թե նոն  բա նաս -
տեղ ծա կան հա տո րի յետ մա հու հրա տա րա կու թե ան ի խն դիր33։ Այ նու հե տեւ ըս-
տեղ ծո ւած է յանձ նա խումբ մը այդ նպա տա կով34, սա կայն ան տիպ մնա ցած է 35։  

Է սա ճա նե ա նէն ան տիպ բա նաս տեղ ծու թիւն ներ եւ յօ դո ւած ներ լոյս տե սած 
են մա մու լին մէջ յա ջորդ ե րեք տաս նա մե ակ նե րուն, բայց մե զի ծա նօթ չէ ա նոր 
ար խի ւին, նե րա ռե ալ՝ Վա րու ժա նի նա մա կին ճա կա տա գի րը։ Սա կայն, բա րե բախ -
տա բար, Յ. Ճ. Սի րու նի նա մա կը ըն դօ րի նա կած էր, յայտ նի չէ թէ ի ՞նչ պայ ման նե -
րու տակ, ու հե տա գային յ ղած՝ Ե րե ւա նի Ե ղի շէ Չա րեն ցի ա նո ւան Գրա կա նու- 
 թե ան եւ Ա րո ւես տի Թան գա րա նին36։ Ըն դօ րի նա կու թիւ նը հիմք ե ղած է Գո հար 
Ազ նա ւո րե ա նին՝ նա մա կի ամ բող ջա կան հրա տա րա կու թիւ նը կա տա րե լու 
(1965ին)37, ի նչ պէս եւ ե րկ րորդ հրա տա րա կու թե ան՝ Վա րու ժա նի եր կե րու լի ա կա -
տար ժո ղո վա ծո ւին մէջ38։  

Ինչ պէս կը պար զո ւի, Վա րու ժա նի նա մա կը Է սա ճա նե ա նի 1911ի եւ 1919ի 
մէջ բե րում նե րուն աղ բիւ րը ե ղած է, թէ եւ յի շո ղու թե ան վրէ պով նա մա կին գրու -
թե ան վայ րը հա մա րո ւած է գա ւա ռը։ Հայ րե նի հրա տա րա կիչ նե րը վկա յա կո չած 

32 Վա հէ [ Շա ւարշ Մի սա քե ան], « Լե ւոն Է սա ճա նե ան», Յա ռաջ, 7 յու նո ւար 1936, էջ 1։
33 « Բա նաս տեղծ Լե ւոն Է սա ճա նե ան», էջ 2։
34 Ն., « Նօ թեր», Նայի րի, փետ րո ւար-մարտ 1937, էջ 195-196։
35 « Լե ւոն Է սա ճա նե ան», Ա մէ նուն տա րե գիր քը, էջ 140։ Հմմտ. Ստե փա նե ան, Կեն սագ րա կան բա ռա -
րան, էջ 341։
36 Ե ղի շէ Չա րեն ցի ա նո ւան Գրա կա նու թե ան եւ Ա րո ւես տի Թան գա րան (ԳԱԹ), Դա նի էլ Վա րու ժա նի 
ֆոնտ, թ. 102 (76) (այ սու հե տեւ՝ « Սի րու նի»)։ Շնոր հա կա լու թիւն կը յայտ նենք բա նա սի րա կան գի տու -
թիւն նե րու թեկ նա ծու Ար ծո ւի Բախ չի նե ա նին, որ ըն դա ռա ջե լով մեր խնդ րան քին, Սի րու նի ի ըն դօ րի -
նա կու թիւնն ու Է սա ճա նե ա նի նա մա կին ձե ռա գի րը մեր տրա մադ րու թե ան տակ դրաւ։
37 Վա րու ժան, Նա մա կա նի, էջ 176-178։ Ար տատ պու մը տե՛ս նոյն, Եր կեր, Ե րե ւան, « Սո վե տա կան 
գրող» հրա տա րակ չու թիւն, 1984, էջ 526-528։ 
38 Ե ԼԺ, էջ 411-413։ Ծա նօ թագ րու թիւն նե րուն մէջ գրո ւած է, թէ Վա րու ժան պա տաս խա նած էր չպահ -
պա նո ւած նա մա կի մը (ա նդ, էջ 614), ան տե սե լով Վա րու ժա նի Նա մա կա նի ի յա ւե լո ւա ծին մէջ տպո -
ւած Է սա ճա նե ա նի նա մա կը։ 
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են 1919ի մե նագ րու թիւ նը իբ րեւ ա ռա ջին մաս նա կի տպագ րու թիւն39, բայց, ը ստ 
ա մե նայ նի, ծա նօթ ե ղած չեն Փան դի ռի մէջ բե րու մին 1911ին։  

Մինչ Է սա ճա նե ան խորհր դա պաշ տու թիւ նը կը դա ւա նէր իր նա մա կին վեր -
ջա ւո րու թե ան, Վա րու ժան իր պա տաս խա նին մէջ կ՚ընդգ ծէր ի րա պաշ տու թիւ նը 
որ պէս տե սակ մը մայր գիծ, որ կ՚ընդգր կէր տար բեր գրա կան դպ րոց նե րը իբ րեւ 
ստո րա բա ժա նում ներ, շեշ տե լով, որ ան հրա ժեշտ էր, « գե ղեց կու թիւ նը ան թե րի 
ար տադ րե լու հա մար (...) տալ այս բո լո րը մի ան գա մայն»։ Այս կե ցո ւած քը փո խ -
ւած է «Գ րա կան դպ րոց ներ» յետ մա հու հրա տա րա կո ւած դա սա խօ սու թե ան մէջ 
(1912), ո ւր ի րա պաշ տու թիւ նը յի շո ւած է միւս գրա կան ո ւղ ղու թիւն նե րուն ա ռըն -
թեր40։ 

 Մե զի ան ծա նօթ մեկ նա կէ տով, Գ. Ազ նա ւու րե ան են թադ րած էր, որ Վա րու -
ժա նի նա մա կը «ամ բող ջու թե ամբ պէտք է, որ տպո ւած լի նի Պոլ սի մա մու լում, սա -
կայն չկա րո ղա ցանք գտ նել»41։ Վեր ջերս, դի պո ւա ծով ա ռի թը ու նե ցանք 
բա ցա յայ տե լու այդ աղ բիւ րը՝ 1884ին Ար փի ար Ար փի ա րե ա նի կող մէ հիմ նո ւած 
Ա րե ւելք օ րա թեր թը, որ յա ջո ղած էր վե րապ րիլ հա մի տե ան բռ նա կա լու թե ան եւ 
սեպ տեմ բեր 1908ին, Օս մա նե ան Սահ մա նադ րու թե ան վե րա հաս տա տու մէն ետք, 
ա ռա ւօ տե ան թեր թի վե րա ծո ւած է ր։ Խմ բագ րա պե տու թիւ նը ստանձ նած էր Մեծ 
Ե ղեռ նի ա պա գայ զո հե րէն Ե րո ւանդ Սր մա քէշ խան լե ա նը (Ե րու խան), որ Պո լիս 
վե րա դար ձած էր, Պուլ կա րի ա եւ Ե գիպ տոս 12ա մե այ տա րագ րու թե ան վերջ դնե -
լով42։ Լ. Է սա ճա նե ան, ո րուն ա նու նը այս շր ջա նին պոլ սա հայ բո լոր թեր թե րուն 
մէջ կ՚ե րե ւէր, հրա տա րա կու թե ան յանձ նած է նա մա կը զանց ը նե լով թո ւա կանն 
ու վայ րը, ո րոնք սու րան կիւն փա կա գի ծե րով ա ւել ցո ւած են Սի րու նի ի կող մէ43։  

1965ի եւ 1987ի հրա տա րա կու թիւն նե րուն մէջ, Է սա ճա նե ա նի ու Վա րու ժա -
նի նա մակ նե րը լոյս տե սած է ին խորհր դա հայ ո ւղ ղագ րու թե ամբ։ Թղ թած րա րի 
ուղ ղագ րա կան հա րա զատ վի ճա կը կը վե րա կանգ նենք օգ տա գոր ծե լով Ա րե ւել քի 
նո րա յայտ տպագ րու թիւ նը, ո ւր լռե լե այն ո ւղ ղած ե նք գրա շա րա կան ան նշան վրի -
պակ ներ, եւ Է սա ճա նե ա նի նա մա կին հե ղի նա կային ձե ռա գի րը։    

Վա րու ժա նի նա մա կի ծա նօ թագ րու թիւն նե րուն մէջ, Սի րու նի ի ըն դօ րի նա կու -
թե ան հետ հա մե մա տու թե ան կող քին, նաեւ նշած ե նք այդ ը նօ րի նա կու թե նէն ան -

39 Վա րու ժա նի, Նա մա կա նի, էջ 327. Ե ԼԺ, էջ 614։
40 Տե՛ս Դա նի էլ Վա րու ժան, «Գ րա կան դպ րոց ներ», Թէ ո դիկ, Ա մէ նուն տա րե ցոյ ցը, Փա րիզ, տպ. Մա -
սիս, 1928, էջ 343։ 
41 Վա րու ժան, Նա մա կա նի, էջ 327։
42 « Հայ-ազ գային լու րեր», Բիւ զան դի ոն, 30 օ գոս տոս / 12 սեպ տեմ բեր 1909, էջ 3։ 1909ին, Ե րու խան 
վկա յած է. «Յայտ նի է թէ Ե գիպ տո սէն Պո լիս դառ նա լէս 3-4 օր յե տոյ Սմ բատ էֆ. Դաւ թե ա նի ա ռա -
ջար կու թե ամբ ստանձ նե ցի Ա րե ւել քի խմ բագ րա պե տու թիւ նը» (Եր. Սր մա քէշ խան լե ան, «Ճշ դում մը», 
Ա րե ւելք, 25 մարտ / 7 ապ րիլ 1909, էջ 3)։ Ե րու խան վա րած է խմ բագ րու թիւ նը մին չեւ 1912, ե րբ իր 
գրած մէկ խմ բագ րա կա նին պատ ճա ռով թեր թը փա կո ւած է Իթ թի հա տի (ա ւե լի ճիշդ՝ օս մա նե ան կա -
ռա վա րու թե ան) կող մէ (Վա ղի նակ Բիւ րատ, Ըն տիր է ջեր, Ե րե ւան, Գրա կա նու թե ան եւ ա րո ւես տի 
թան գա րա նի հրա տա րակ չու թիւն, 2002, էջ 156)։ 
43 Հմմտ. Վա րու ժան, Նա մա կա նի, էջ 176. Ե ԼԺ, էջ 411։
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կա խա բար ծնունդ ա ռած Նա մա կա նի ի եւ Եր կե րի լի ա կա տար ժո ղո վա ծո ւի տա -
րըն թեր ցում ներ։ Զանց ը րած ե նք նշել այդ հրա տա րա կու թիւն նե րուն մէջ կա տա -
րո ւած ո ւղ ղագ րա կան (օր. ին ձի < «ին ծի», կ՚սկ սի < « կը սկ սի», ռո ման թիկ < « րո- 
 ման դիկ») եւ կէ տադ րա կան փո փո խու թիւն նե րը։  

 
Ա. 44 
 
 Սի րե լի 
Պր. Դա նի էլ Վա րու ժան, 
Կանտ 

Ս տա ցայ Ձեր լու սան կարն ու Ձեր դիւ ցազ ներ գու թիւ նը՝ «Յաղ թո ղը» խո -
րա գի րով, եր կուքն ալ ան տիպ, ո րոնց հա մար իմ խո րին եւ ան կեղծ շնոր -
հա կա լու թիւն ներս եւ հի ա ցումս կը յայտ նեմ։ Մտադ րած եմ թր քա հայ 
զար տու ղի եւ իս կա տիպ բա նաս տեղծ նե րու—թի ւով շատ նուազ—վրայ ե րկ 
մը լոյս ըն ծայել45, ո ւր Ձեր ներ կա յու թիւ նը իր «Յաղ թո ղը», « Վա հագն»46 եւ 
« Կա րօ տի նա մակ»47 ա նուն պա տո ւա բեր հե տե ւորդ նե րով պի տի գրա ւէ 
ա մէ նէն գե րըն տիր ան կիւ նը՝ գէթ Ե ղի ա Տէ միր ճի պա շե ան48 կո չո ւած ա -
հա ւոր morbideէ ն49 ետք։ 

 Ձեր « Ջար դը»50 ան ցե ալ օր, Շահ զա տէ Պա շի ի ծա նօթ թատ րո նին մէջ 
ար տա սա նո ւե ցաւ դե րա սան Պր. Վահ րամ Փա փա զե ա նի51 կող մէ։ Թատ -
րո նին մէջ ես ալ ներ կայ է ի, եւ ար տա սա նո ղին հրամ ցո ւած յար գան քի 
ծա փե րէն ե տք՝ իմ « կեց ցէ՛ հե ղի նա կը» ազ դա րա րու թե անս վրայ կր կին ծա -
փա հա րու թիւն մը կա տա րո ւե ցաւ, ա ւե լի շա հագրգ ռա կան52։  

44 ԳԱԹ, Դա նի էլ Վա րու ժա նի ֆոնտ, թ. 207 (157)։
45 Այս հա տո րը լոյս տե սած չէ։
46 Դա նի էլ Վա րու ժան, « Վա հագն», Ազ դակ, 24 յու նո ւար / 6 փետ րո ւար 1909, էջ 101-103 (հմմտ. նոյն, 
Ցե ղին սիր տը, էջ 157-161)։
47 Դ. Վա րու ժան, « Կա րօ տի նա մակ», տե՛ս Թէ ո դիկ, Ա մէ նուն տա րե ցոյ ցը, Գ. տա րի, Կ. Պո լիս, [ա. տ], 
1909, էջ 76-77 (հմմտ. նոյն, Ցե ղին սիր տը, էջ 71-73)։
48 Ե ղի ա Տէ միր ճի պա շե ան (1851 -1908), պոլ սա հայ յայտ նի բա նաս տեղծ։  
49 Ախ տա ւոր (ֆ րան սե րէն)։ Հմմտ. Է սա ճա նե ա նի թարգ մա նու թիւ նը (Ինք նա կեն սագ րու թիւն, էջ 156)։ 
50 Դ. Վա րու ժան, Ջար դը (1895 -1896), Փա րիզ, տպագր. Տ. Տօղ րա մա ճե ան, 1908 (հմմտ. նոյն, Ցե ղին 
սիր տը, էջ 97-110)։ 
51 Վահ րամ Փա փա զե ան (1888-1968), ա րեւմ տա հայ հռ չա կա ւոր դե րա սան, որ 1922էն ե տք իր գոր -
ծու նէ ու թիւ նը շա րու նա կած է Խորհր դային Հա յաս տա նի եւ Ռու սաս տա նի մէջ։ 
52 3 օ գոս տոս 1908ին, Թէ ո դի կի մղու մով (« Վահ րամ Փա փա զե ան», տե՛ս Թէ ո դիկ, Ա մէ նուն տա րե ցոյ -
ցը, ԺԷ. տա րի, Կ. Պո լիս, տպագ րու թիւն Մ. Յո վա կի մե ան, 1923 [Բ. հրատ., Հա լէպ, « Կի լի կի ա» հրա -
տա րակ չա տուն, 2010], էջ 300), Վ. Փա փա զե ան ա ռա ջին ան գամ ար տա սա նած էր « Սա սու նի ջար դը» 
խո րագ րով Վա րու ժա նի « Ջար դը» քեր թո ւա ծը Շիշ լի ի հայ կա կան գե րեզ մա նա տան մէջ՝ 1895 -1896ի 
հա մի տե ան ջար դե րու նա հա տակ նե րուն նո ւի րո ւած ա րա րո ղու թե ան ըն թաց քին (« Հայ նա հա տակ -
նե րուն փա ռա ւո րու մը», Բիւ զան դի ոն, 22 յու լիս / 4 օ գոս տոս 1896, էջ 3)։ Այ նու հե տեւ, վերս տին ար -
տա սա նած է նոյեմ բեր 1ին՝ Ի տա լի ա մեկ նե լու նա խօ րե ա կին, Բե րայի Փը թի-Շա նի թատ րո նը տե ղի 
ու նե ցած թա տե րա-ե րաժշ տա կան հան դէ սին (Ա., « Թա տե րա կան քրո նիկ», Ժա մա նակ, 22 հոկ տեմ բեր 
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Արտ. Յա րու թիւ նե ան53՝ Բիւ զան դի ոն54 օ րա թեր թին մէջ, Ձեր « Վա -
հագն»ին լաւ տո ղեր նո ւի րած էր իր օ րո ւան գրա կան քրո նիկ նե րուն ա ռի -
թով, պա տո ւի րե լով ա մե նուն՝ ըն թեր ցու մը այդ դիւ ցազ ներ գու թե ան55, զոր 
Սմբ. Դաւ թե ան56 իր նոր հա ւա քա ծո ւին մէջ պի տի առ նէ57։  

Այս ցան ցա ռա կի տո ղե րը, զորս այս տեղ կը մէջ բե րեմ, պատ ճառ մը 
չեն կր նար ըլ լալ իմ հի աց մանս ալ ար տա յայ տու թիւն նե րուն։ Տա րի ներ ա -
ռաջ, ե րբ հին ռէ ժիմ է ր58, Ձեր մէկ քա նի իս կա տիպ բա նաս տեղ ծու թիւն -
նե րը կար դա ցած ըլ լա լով, փա փաք ու նե ցած է ի «Ա րե ւելք»ի մէջ այդ ա ռի- 
 թով ան ծա նօթ խիստ տա ղան դա ւոր բա նաս տեղծ մը ներ կա յաց նե լու, բայց 
կար ծե լով թէ կր նայ ըլ լալ որ Ձեր ա նու նը իբ րեւ փախս տա կան յե ղա փո -
խա կան մը կար ծո ւի, կամ Եւ րո պա բնա կող հայ մը, ո րուն ի նք նու թիւ նը 
դեռ ան ծա նօթ է, այդ պատ ճառ նե րով զգու շու թիւն հա մա րե ցի լռու թիւն 
պա հել մին չեւ որ հա ւատք ու նե ցայ թէ ճա ռա գայ թը թա ղո ւած չէ։  

Այս հապ ճեպ տո ղե րէն վերջ ա ւելց նեմ թէ Ձեր «Յաղ թո ղը» ին ծի կը 
յի շեց նէ Լը գօնդ Տը Լի լը59, որ դա սա կա նու թիւ նը խորհր դա պաշ տու թե ամբ 
ըն դու նեց, եւ այդ վար դա պե տու թե ամբ տո գո րո ւած մէ կը հա մա րե ցէք եւ 
զիս։ 

 
Բա րե ւե լով Ձեզ եւ Ձեր « մու սայ»ին 
մ նամ յար գան քով՝ 
 ԼԵ ՒՈՆ Է ՍԱ ՃԱ ՆԵ ԱՆ 

1909 ապ րիլ 6/19 
Կ. Պո լիս 

/ 4 նոյեմ բեր 1908, էջ 1)։ Փա փա զե ան Պո լիս վե րա դար ձած է նոյն տա րո ւան վեր ջե րուն, կազ մե լով 
Պոլ սա հայ Տրա մա թիք խում բը (Ժա մա նակ, 20 դեկ տեմ բեր 1908 / 2 յու նո ւար 1909, էջ 3)։ Ը ստ Նշան 
Պէ շիկ թաշ լե ա նի ա շա կեր տա կան շր ջա նի մէկ վկա յու թե ան, Փա փա զե ան, «ան գամ մը, ներ կա յաց ման 
մը միջ նա րա րին, զգե ցած զի նո ւո րա կան տա րազ, ար տա սա նած էր Դա նի էլ Վա րու ժա նի “Ջար դը” ու 
մե ծա պէս տպա ւո րած էր զիս, իր ար քե նի հա սա կով, իր չա փա ւոր ու կշ ռա ւոր ձե ւե րով, իր ը նդ հա -
նուր լու սար ձա կու մով, մա նա ւանդ իր ա ռո գա նու թե ամբ, իր ար տա սա նու թե ան ա րա գու թե ամբ (ա -
ռանց սա կայն վանկ մը կամ գիր մը ու տե լու, ի նչ պէս կ՚ը սեն)» (Ն շան Պէ շիկ թաշ լե ան, Թա տե րա կան 
դէմ քեր, Ան թի լի աս, տպ. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, 1969, էջ 1026)։ Ար դե օք այս ե լոյ -
թը պէտք է նոյ նաց նել նա մա կին մէջ յի շո ւած ար տա սա նու թե ա՞ն։ Վեր ջինս տե ղի ու նե ցած ըլ  լա լու է 
1909ի ա ռա ջին ա միս նե րուն Շահ զա տէ Պա շի ի « Ֆէր րահ» թատ րո նին մէջ, բայց ո րե ւէ տե ղե կու - 
թեան չենք հան դի պած մա մու լին մէջ թէ այ լուր, նե րա ռե ալ Փա փա զե ա նի Յե տա դարձ հայե ացք եւ 
Սր տիս պարտ քը յու շագ րու թիւն նե րը։
53 Ար տա շէս Յա րու թիւ նե ան (1873 -1915), ա րեւմ տա հայ բա նաս տեղծ եւ գրաքն նա դատ, Մեծ Ե ղեռ -
նի զո հե րէն։
54 « Բիւ զան դի ոն», պոլ սա հայ օ րա թերթ (1896 -1918)։ Հիմ նա դիր ու խմ բագ րա պետ՝ Բիւ զանդ Քէ չե ան։
55 Ար տա շէս Յա րու թիւ նե ան, « Գիր քեր եւ դէմ քեր», Բիւ զան դի ոն, 23 փետ րո ւար / 8 մարտ 1909, էջ 1։
56 Սմ բատ Դաւ թե ան (1858 -1926), ա րեւմ տա հայ ման կա վարժ ու թա տե րա գէտ։ Հրա տա րա կած է բազ -
մա թիւ դա սա գիր քեր։ 
57 Տե՛ս Ճա շակ նոր գրա կա նու թե ան, էջ 46-50։
58 Կ՚ակ նար կէ Ապ տիւլ Հա մի տի վար չա կար գին։
59 Շառլ Լը քոնթ տը Լիլ (1818 -1894), ֆրան սա ցի բա նաս տեղծ։ Պառ նա սե ան շար ժու մի գլ խա ւոր ա -
նուն նե րէն մէ կը ե ղած է ։
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[ Կանտ, 1909 Մայիս] 
 Սի րե լի քնա րա կից, 
 Լե ւոն Է սա ճա նե ան 
 
 Ձեր նա մա կը եւ գիր քը61 ստա ցայ. խո րա պէս շնոր հա կալ եմ ին ծի ը րած 
նո ւի րա կան նուդ62։ Ձեր Այ րած քնա րը Ա րա բի ոյ խան ձած բու րում նե րով 
բո լո րո վին տո գո րուն է ր։ Հայ րե նի ա ւե րակ նե րէն նոր դուրս ե լած մար դու 
կը նմա նէ իք. Ձեր քղա մի դին ծայ րե րը այ րած է ին եւ մա զեր նուդ մէ ջէն մո -
խիր կը վտա կո ւէր։ Ըն դու նե ցէք հի ա ցումս. այս բա ռը մեր ա մէն նոր բա -
նաս տեղծ նե րուն չեմ հա մար ձա կիր ը սե լու, վայր կե ան մը վեր ջը չզղ ջա լու 
հա մար։ Հա մակ րու թիւ նը՝ զոր63 մէջս ծնած է Ձեզ64 հան դէպ՝ Ազ դա կի65 
մէջ կար դա ցած մէկ քեր թո ւած ներ նէդ66 կը սկ սի նախ67. Ձեր տա ղան դը 
ին ծի շատ մտե րիմ կը թո ւի. չգի տեմ ին չո՛ւ հա մար — եր կու եղ բայր ներ որ 
ի րա րու չեն նմա նիր, բայց եղ բայր ներ են վեր ջա պէս։ Ա հա ա ռն չու թիւ նը՝ 
զոր մեր մէջ կը գտ նեմ։ Դեռ Ձեր գիր քը չս տա ցած կ՚ու զէ ի Ձե զի նա մակ 
մը գրել. մտադ րու թիւն մը որ զբա ղում ներս չթո ղու ցին որ ի րա գոր ծո ւի — 
նոյն ի սկ68 այս նա մա կովս ալ եր կար պի տի ըլ լայ ա մէն ի նչ ը սել՝ որ կը վե -
րա բե րի Ձե զի [.] մատ նան շել՝ թէ տա ղանդ ներ նուդ69 ո ՛ր կէ տերն են (հա -
ւա տա ցէք որ շատ են այդ կէ տե րը եւ տի րա կան) զոր ես ան խառն զմայ- 
 լան քով կը սի րեմ. յե տոյ Ձե զի դի տե՛լ70 տալ կ՚ու զէ ի ա րո ւես տի եւ մա նա -
ւանդ լե զո ւի քա նի մը ան ներ դաշ նա կու թիւն ներ՝ ո րոնք, ճիշդ է, Ձեր թռիչ -

60 «Գ րա խօ սա կան նա մակ ներ», Ա րե ւելք, 25 մայիս / 7 յու նիս 1909, էջ 1։
61 Սի րու նի՝ գի րը (հմմտ. ՜Վա րու ժան, Նա մա կա նի, էջ 176. Ե ԼԺ, էջ 411)։
62 Սի րու նի՝ ըն ծա յա կան նուդ (հմմտ. Վա րու ժան, Նա մա կա նի, էջ 176. Ե ԼԺ, էջ 411)։ Ըն ծա յա կա նին 
բնա գի րը տե՛ս Շա րու րե ան, Դա նի էլ Վա րու ժա նի, էջ 137-138. Ե ԼԺ, էջ 614։ 
63 Սի րու նի՝ որ (հմմտ. Վա րու ժան, Նա մա կա նի, էջ 176. Ե ԼԺ, էջ 412)։
64  Սի րու նի ա մէ նու րեք « ձեզ» եւ « ձեր» գրած է։ Հա յաս տա նե ան հրա տա րա կու թիւն նե րուն մէջ՝ գըլ -
խա գիր։
65 Ազ դակ, « շա բա թա թերթ գրա կան, հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան» (32րդ թի ւէն՝ «ե րի տա սարդ շա -
բա թա թերթ գրա կան եւ հա սա րա կա կան»)։ Լոյս տե սած է 41 թիւ, 16/29 դեկ տեմ բեր 1908էն մին չեւ 
3/16 հոկ տեմ բեր 1909։ Ար տօ նա տէր՝ Ա լեք սան Մի սա քե ան (Շա ւարշ Մի սա քե ա նի հայ րը)։ Խմ բա գիր -
ներ (4րդ թի ւէն՝ «խմ բագ րա կան մաս նա խումբ»)՝ Գե ղամ Բար սե ղե ան, Զա պէլ Ե սայե ան, Վահ րամ 
Թա թուլ, Շա ւարշ Մի սա քե ան։ Ա նուն նե րը դադ րած են յի շո ւե լէ 27րդ թի ւէն։ 37րդ թի ւէն, Շա ւարշ Մի -
սա քե ան պա տաս խա նա տու տնօ րէ նը ե ղած է։  
66 Սի րու նի՝ քեր թո ւած ներ նէդ։ Հմմտ. քեր թո ւած նէդ (Վա րու ժան, Նա մա կա նի, էջ 176), քեր թո ւած նե -
րէդ (Ե ԼԺ, էջ 412)։ 
67 Տե՛ս Լե ւոն Է սա ճա նե ան, «Ա րաղ չի», Ազ դակ, 5/18 յու նո ւար 1909, էջ 60. «Օր րերգ», Ազ դակ, 28 փե-
տը րո ւար / 13 մարտ 1909, էջ 181։ Հմմտ. նոյն, Փան դիռ, էջ 19. 72։
68 Սի րու նի՝ նոյն ի սկ (հմմտ. Վա րու ժան, Նա մա կա նի, էջ 176), նոյ նիսկ (Ե ԼԺ, էջ 412)։
69 Սի րու նի՝ տա ղանդ ներ նուդ։ Հմմտ. տա ղան դե րուդ (Վա րու ժան, Նա մա կա նի, էջ 176), տա ղանդ նե -
րուդ (Ե ԼԺ, էջ 412)։
70 Սի րու նի շեշ տը հա նած է (հմմտ. Վա րու ժան, Նա մա կա նի, էջ 176. Ե ԼԺ, էջ 412)։



քը չեն կա սեց ներ, բայց շատ մը չք նաղ պատ կեր ներ եւ ի րա կան զգա ցում -
ներ կը բծա ւո րեն եւ մու թի մէջ կը թո ղուն։ Փնտ ռո ւած եւ ի րա կան պատ -
կեր նե րը71 ի րա րու հետ պէտք չէ շփո թել։ Իբ րեւ օ րի նակ մը ե թէ կ՚ու զէք 
ը սեմ թէ Ձեր Այ րած քնա րին 15րդ տան վեր ջին տո ղե րը կար ծէք72 կը պա -
րու նա կեն բռ նի պատ կեր ներ73. ի սկ ը նդ հա կա ռա կը (օ րի նա կի հա մար) հե -
տեւեալ տո ղը ո ՛ր քան ճշ մա րիտ է իր ի նք նու րոյ նու թե ան մէջ, ո ՛ր քան թարմ 
ու գե ղե ցիկ[.] 

Ա ղաւ նի մը կ՚ըմ պէ ա նոր քա րին վրայ խո՛ր փո րո ւած «Աստ հանգ չի»ի 
գրա խոր շին մէջ հա ւա քո ւող74  ջու րե րէն75։ 

 Սի րե լի Քեր թող76 չկար ծէք որ ի բր քն նա դա տու թիւն կ՚ը սեմ. Ձեր տա -
ղան դը սաս տիկ սի րե լուս կը բաղ ձամ զայն Մի քէլ Ան ճէ լոյի մը ձեռ քէն ե -
լած մար մա րի մը նման ան բիծ ու կա տա րե ալ տես նել։ Պոլ սոյ նոր գրող- 
 նե րուն մէջ հա զիւ 3-4 հո գի կայ՝ ո րոնց բա նաս տեղ ծու թե ան վրայ խոր 
հա ւատք ու նե նամ։ Դուք մէկն էք ա նոնց մէ, ո րուն ճա կա տին77 վրայ ա րե -
ւը իր մէկ ճա ռա գայ թով « գե ղեց կու թե ան քուրմ» գրած է. զո հե ցէք ձեր սիր -
տը ժո ղո վուր դին հա մար. այդ է ձեր պաշ տօ նը. մի՜շտ յա ջո ղու թիւն։  

Ըլ լա՛յ ձեր ա րո ւես տին, ըլ լա՛յ գրա կան վար դա պե տու թիւն նե րու մա -
սին, ման րա մասն խօ սիլ եր կար պի տի ըլ լայ նա մա կով ու գրե թէ ան կա րե -
լի78։ Այս ա մառ շատ կա րե լի է Պո լիս կու գամ. այն ա տեն ին ծի քաղցր է 
Ձեզ գտ նել ու ու նե նալ հե տեր նիդ կար ծիք նե րու ու ճա շակ նե րու փո խան -
ցում։ Ա ռայժմ այս քա նը ը սեմ թէ միշտ ան տրա մա բան գտած եմ գրա կան 
դպ րոց նե րու բա ժա նու մը. ը ստ իս գե ղե ցի կը դպ րոց չու նի. գե ղեց կու թիւ -
նը բազ ման կիւն հա տո ւա ծա կողմ մըն է. մեծ ա րո ւես տա գէ տին հո գին վե -
րէն ո ւղ ղա հայե աց նայող ա րե ւու պէս այդ բիւ րե ղէ հա տո ւա ծա կող մին 
ա մէն ան կիւն նե րէն շո ղեր կ՚ար ձա կէ։ Ե թէ գե ղե ցի կը ար տա յայ տե լու 
տար բեր ձե ւե րուն մէջ կը կա յա նայ79 գե ղա րո ւես տա կան դպ րոց նե րը, ես 
կար ծեմ թէ բնու թե ան եւ հոգ ւոյն գե ղեց կու թիւն նե րը մէկ կեր պով ճշգր տօ -
րէն կ՚ար տա յայ տո ւին — զա նոնք նկա տել ի նչ պէս որ ե ն։ Ի րա պաշտ գու -

71 Սի րու նի՝ պատ կեր ներ (հմմտ. Վա րու ժան, Նա մա կա նի, էջ 176. Ե ԼԺ, էջ 412)։
72 Սի րու նի՝ կար ծէք թէ (հմմտ. Վա րու ժան, Նա մա կա նի, էջ 176. Ե ԼԺ, էջ 412)։
73 Նկա տի ու նի հե տե ւե ալ տո ղե րը.  

«Ուր են պայե րըդ ջու րի, ո ՞ւր են, ը սէ, 
 Ջու րըդ, քեր թո ւած, ո ւր Լե դե ան մը չկա՜յ եր բեք, 
 Ցոյց տուր ին ծի վկա յուհ ւոյն աչ քը ան մեռ, 
Վ կա յուհ ւոյն ո րուն ծի րա նին ար դէն  
Ձիւ նոտ լե ռը, ա րե ւա զօծ՝ վե՜ր կը ղր կէ» (Է սա ճա նե ան, Այ րած քնար, էջ 10-11)։

74 Սի րու նի՝ հա ւա քո ւած (հմմտ. Վա րու ժան, Նա մա կա նի, էջ 176. Ե ԼԺ, էջ 411)։
75 «Ա ղաւ նի մը կ՚ըմ պէ ա նոր քա րին վրայ խո՛ր փո րո ւած  
«Աստ հանգ չի»ի գրա խոր շին մէջ հա ւա քո ւող ջու րե րէն» (Է սա ճա նե ան, Այ րած քնար, էջ 15)։ 
76 Սի րու նի՝ Քեր թող (հմմտ. Վա րու ժան, Նա մա կա նի, էջ 176), քեր թող (Ե ԼԺ, էջ 411)։
77 Սի րու նի՝ ճա կա տին (հմմտ. Վա րու ժան, Նա մա կա նի, էջ 177), ճակ տին (Ե ԼԺ, էջ 412)։
78 ան կա րե լի է (Վա րու ժան Նա մա կա նի, էջ 177. Ե ԼԺ, էջ 412)։
79 կա յա նան (Վա րու ժան, Նա մա կա նի, էջ 177. Ե ԼԺ, էջ 413)։ 

ԹԻՒ 1  2022

75   |   ԲԱԳԻՆ



ցէ կո չէք զիս. կ՚ըն դու նիմ, բայց ի րա պաշ տու թիւ նը գե ղեց կու թե ան հաս -
նե լու ա մե նէն ու ղիղ գիծն է։ Ի րա պաշ տու թե ան մէջ պէտք է փնտ ռել բո -
լոր միւս դպ րոց նե րը՝ ո րոնք իր ստո րա բա ժա նում ներն են լոկ. բնու թիւ նը 
իր խորհր դա ւո րու թիւն նե րը ու նի, իր ան սանձ մր րիկ նե րը ու նի, կամ իր 
մի ջօ րէ ի ա րե ւուն մի ակ տուր խա ղա ղու թիւ նը. ա սոնք փոխն ի փոխ նկա -
րե լով ի ՛նչ պէս որ են, ի ՛նչ պէս որ մեր հո գի ին վրայ փոխն ի փոխ կը ցո լան[,] 
մենք փոխն ի փոխ կ՚ըլ լանք խորհր դա պաշտ, րո ման դիկ, դա սա կան. հե -
տե ւա բար գե ղեց կու թիւ նը ան թե րի ար տադ րե լու հա մար ես պի տի սի րէ ի 
տալ այս բո լո րը մի ան գա մայն, բնու թիւ նը ի նչ որ է եւ ի նչ պէս որ է, մէկ քեր - 
թը ւա ծի, մէկ տու նի, նոյ նիսկ մէկ տո ղի մէջ, մերթ ըլ լա լով, մի եւ նոյն ան -
գամ, դա սա կան եւ խորհր դա պաշտ, րո ման դիկ եւ գա ղա փա րա պաշտ։ Ա -
հա թէ ին չո՛ւ հա մար ի րա պաշ տու թիւ նը յա տուկ դպ րոց մը ըն դու նի լը ծի - 
ծա ղե լի կը թո ւի ին ծի. ի սկ զայն չըն դու նի լը, ըն դու նե լով մի այն իր ստո րա -
բա ժա նում նե րը՝ ա րո ւես տի սեղ մում, շուն չի դիւ րա նո ւա ղում։ Եր կա րե ցի 
նա մակս, բաց զայն վեր ջաց նե լէ ա ռաջ պարտք կը հա մա րիմ80 շնոր հա -
կալ ըլ լա լու ձեզ քա նի մը ո տա նա ւոր նե րուս վրայ ձեր տո ւած տե ղե կու -
թիւն նե րուն հա մար։ Կը տես նեմ որ ձեր մէջ մի այն եղ բայ րա կից մը գտած 
չեմ այլ եղ բայր մըն ա լ։ 

 ԴԱ ՆԻ ԷԼ ՎԱ ՐՈՒ ԺԱՆ u 

 

80 հա մա րեմ (Վա րու ժան, Նա մա կա նի, էջ 178. Ե ԼԺ, էջ 414)։
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ԳՈՅՆԵՐՈՒ յոր ձա նուտ մըն է, որ կը գրա ւէ դի տո ղին տե սա դաշ տը ե րբ դէմ 
յան դի ման կը գտ նո ւի Գա գիկ Ղա զան չե ա նի պաս տառ նե րուն, եւ ա ռա ջին հա -
կազ դե ցու թիւ նը կ՚ըլ  լայ՝ ի նչ պէ՞ս դիր քո րո շո ւիլ ե րանգ նե րու լայ նա ծա ւալ այս հոս -
քին դի մաց։ Պաս տառ նե րը բո ցա վառ հր դեհ ներ ըլ  լան կար ծես, ո րոնց մէ ար- 
 ձա կո ւած գու նային բռն կում ներ կը լեց նեն պատ կե րաս րա հի ամ բողջ մի ջո ցը, գոյ -
նե րը կը յոր դին շր ջա նակ նե րէն դուրս ու կը գրա ւեն ըն կա լո ղի աչ քին ցան ցա կեր -
պը։ Շլա ցու ցիչ է ա ռա ջին այդ ճա կա տու մը եւ ո ւժ գին կեր պով ցն ցող։ Պաս տառ - 
նե րը կար ծես ըլ  լան պա տու հան ներ բա ցո ւած դէ պի այ լու րային աշ խարհ մը, աշ -
խարհ մը՝ որ յա գե ցած է բազ մե րանգ գոյ նե րով, մինչ այ լօ րի նակ կեր պեր ու շու -
քեր կը գո յա նան ու դուրս կը մղո ւին տա րե րային ո ւժգ նու թե ամբ։ Ե րա՞զ է, թէ՞ 
մղ ձա ւանջ։  

ԳԱԳԻԿ ՂԱԶԱՆՉԵԱՆԻ 
ՊԱՍՏԱՌՆԵՐՈՒՆ ԴԷՄ 
ՅԱՆԴԻՄԱՆ

ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆ
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 Կա րե լի է եր կար պտը տիլ պաս տա ռէ պաս տառ, մինչ ակ նարկդ կը փոր ձէ յա -
մե նալ մէկն ու մէ կուն վրայ, փոր ձե լով պե ղել հոն յայտ նո ւող ու ջն ջո ւող ծա նօթ 
ձե ւե րը։ Շէն քեր ու քա ղաք ներ, խամ րած խմ բան կար ներ, սեւ-ճեր մակ լու սան կա -
րային ներ կա յա ցում ներ կը բե մադ րեն պաս տառ նե րու ան կիւն նե րուն, մինչ ա րե -
ւային փո թո րիկ ներ կը յայտ նո ւին կեդ րո նին ու պաս տա ռին գոյ նե րը կը ցրո ւեն 
կլոր-կ լոր պտ տո ւող հող մե րու նման։ Ո ւր կէ՞ կու գան եւ ի ՞նչ ո ւժ է որ կը յայտ նը -
ւի ա նոնց կեդ րո նին։ Վրձ նի լայն պտոյտք ներ կեդ րո նա խոյս գա լա րում մը կը թե -
լադ րեն, մինչ ու րիշ տե ղեր գոյ նե րու պայ թում ներ կը տա րա ծո ւին չորս դի, 
տա կա ւին ի նք նա շար ժի ա նիւ նե րու ձգած հետ քեր հո րի զո նա կան կամ ո ւղ ղա -
հայե աց կը տո ղան ցեն պաս տառ նե րու հարթ մա կե րե սին։ Քա ղա քակր թու թե ան 
հետ քե՞ր, մնա ցորդ նե՞ր, կա՞մ քա ղա քի կե անք թե լադ րող ըն դյա տա կե այ ներ կա -
յու թիւն։  

 Գա գիկ Ղա զան չե ա նի պաս տառ նե րուն բնա կի չը յա ճախ քա ղաքն է. քա ղա -
քը կայ իր շէն քե րով ու ճամ բա նե րով, մինչ բնա կիչ նե րը կան ի րենց ի նք նա շարժ -
նե րու ձգած հետ քե րով։ Ի նք նա շարժ նե րը չկան։ Չկան զա նոնք վա րող նե րը։ Կան 
մի այն ա նոնց ա նիւ նե րուն ձգած հետ քե րը, ո րոնց մէ կր նանք կռա հել զա նա զան 
պա տա հար ներ՝ մի ջա դէպ, ան ցում, ա նընդ հատ շար ժում, հե տա գիծ, տե սիլք, եւ 
այլն։ Հոս զգա ցում նե րը գոյ նե րով կու գան, պայ թող ե րան գապ նակ մը կա պոյտ -
նե րու, դե ղին նե րու, կար միր նե րու, սե ւե րու...։ Մինչ քա ղա քին շէն քե րը հե ռո ւէն կը 
դի տեն, սեւ-ճեր մա կի մէջ կը նն ջեն կար ծես, կան ու չկան, կե ան քը ան ցած է քա -

Նկարը՝ Գագիկ Ղազանչեանի. Մնայուն շարժում,  իւղաներկ, 80x120սմ. 2021
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ղա քէն, մար դիկ մեկ նած, ա նոնց ֆան թազմ նե րը սա կայն կը մնան։ Ա նոնք է որ կը 
յայտ նո ւին է ջին վրայ, կը վե րա ծո ւին քա ղա քին ի սկ, ոչ թէ մի այն իբ րեւ յի շո ղու -
թիւն, այլ կեն սա խայտ ա րարք գո յու թե ան։ Կե ան քը կը շա րու նա կո ւի քա ղա քէն 
ու լու սան կար նե րէն ան դին, կե ան քը կայ, թէ կուզ քա ղա քը ան ցե ալ կը թո ւի ըլ  -
լալ։ Վե րա ցա կան ներ կա յու թի՞ւն։ 

 Ղա զան չե ա նի պաս տառ նե րուն մէջ գոյ նե րը ի րենք է որ կը դառ նան այ լու -
րային կեր պար ներ, պատ մե լու հա մար խայ տաբ ղէտ հե քի աթ ներ, ի րենք ի րենց 
մա սին բայց նաեւ դի տո ղին, ո րով հե տեւ գոյ նե րը կար ծես ըլ լան ար տա ցո լում ներ 
դի տո ղի տրա մադ րու թե ան ո ւղ ղո ւող ու մի ա ժա մա նակ զայն նե րառ նող։ Տեղ մը 
տե սա դաշ տին մէջ ակ նարկ ու տպա ւո րու թիւն մը կը մի ա ձու լո ւին, պաս տառ ու 
դի տող կը հան գու ցո ւին մէկ զգա ցու մի մէջ, կազ մե լով այս գոր ծե րուն ըն դյա տա -
կե այ մե ղե դին։ Ո րով հե տեւ այդ գոյ նե րուն ե տեւ ե րաժշ տու թիւն մը կը թա փա ռի 
որ վայր ու տրա մադ րու թիւն կ՚ամ փո փէ, թե լադ րե լով  թանձ րա ցե ալ կե անք ու մի -
ա ժա մա նակ ե թե րային սխ րանք։ Պաս տառ նե րէն բխող շար ժու մը ի վեր ջոյ ըն կա -
լողն ալ կը պա րու րէ, կ՚առ նէ զայն գու նայորդ իր թա ւալ քին մէջ ու կը տա նի դէ պի 
քա ղաք, կամ ե րա զը քա ղա քին։ Քա ղաք նե րը ո ՞ւր կը սկ սին եւ ո ՞ւր կը վեր ջա նան։ 
Ա հա ւա սիկ հար ցու մը, ո րուն դէմ յան դի ման կը կանգ նի այս պաս տառ նե րը դի -
տո ղը։ Կամ գու ցէ պէտք է ը սել՝ պաս տառ նե րը ի րե՛նք է որ կը յու շեն հար ցու մը 
ըն կա լո ղի ա կան ջին։ Կը փսփ սան։ Կը մրմ ռան ըն դյա տա կե այ մրմ ռո ցով մը։   u 

Նկարը՝ Գագիկ Ղազանչեանի. Յետագիծ, իւղաներկ,140x200սմ. 2014
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Արլէն Թենի 
ԿԻՐՔՈՎ 
ԸՍԵԼՈՒ՝ 
ԻՆՉՈ՞Ւ ՀՈՍ 
ԵՄ  
ԱՐԻ Գրակա-
նութեան 
Հիմնադրամ  
Երեւան, 2021 

Հատորը լոյս տեսած է «Գալուստ 
Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան 
աջակցութեամբ։ 
Բովանդակութիւնը կազմուած է 
բանաստեղծութիւններէ եւ 
սակաւաթիւ արձակ կտորներէ։ 
Հատորի աւարտին, Յակոբ 
Կիւլ լիւճեան իր 
«Յետգրութիւն»ին մէջ կը նշէ թէ 
Միացեալ Նահանգներու մէջ 
ամերիկածին անձի մը կողմէ 
հայերէնով ստեղծուած ու լոյս 
տեսած գեղարուեստական 
գրականութեան առաջին 
ամբողջական հատորն է այս, 
աւելի քան դարէ մը ի վեր։ Ան 
վեր կ՚առնէ նաեւ այն բացառիկ 
իրողութիւնը, որ կը վերաբերի 
չափահաս տարիքին հայերէն 
սորված հեղինակի մը, լեզուն 
որդեգրած կամ «հայրագրած» 
անձի մը, որ արեւմտեան 
Սփիւռքի մէջ լեզուին ու 
գրականութեան կարելիութիւնը 
կ՚ապացուցէ։ Շապիկի 
ձեւաւորումը՝ Մէյկըն Արլէնի։  

 
 
ԿԱՊՈՅՏ 
ԵՐԱԶ 
Ծովաբոյր 
ընտրանի 
ստանպուլա-
հայ 
պատմուածքի 
Քաղեց՝ Սեւան 
Տէյիրմենճեան, 
«Արաս» 

Հրատարակչատուն, 
Պոլիս, 2022 

Կապոյտ երազը կը խմբէ 
ստանպուլահայ գրողներու՝ 
ծովու, կղզիի, նաւու ու 
նաւամատոյցի վերաբերող 
պատմուածքները, 
գրականութեան բաւիղներուն 
մէջ կը հետապնդէ Պոլսոյ ու 
պոլսեցիներու այս մեծ սիրոյն 
հետքերը։ Հայ գրականութեան 
ծալքերէն ներս բանասէր Սեւան 
Տէյիրմենճեանի կատարած 
մանրակրկիտ աշխատութեամբ 
ի յայտ եկած այս հատընտիրը  
կը ներկայացնէ Զաւէն 
Պիպեռեանէ Յակոբ Մնձուրի, 
Երուանդ Կոպէլեանէ Վարդան 
Կոմիկեան, Սոնա Տէր 
Մարգարեանէ Սեդա Թեւեան 
մէկը միւսէն արժէքաւոր 
տասնինը հեղինակէ 
պատմուածքներ՝ ի մասին 
քաղաքի, ծովու, ծովեզերքի, 
Ստանպուլի կեանքի ու հարկաւ 
այս գեղեցիկ քաղաքի 
բնակիչներուն։ Հնագոյն 
Կոստանդնուպոլսոյ, ինչպէս 
հայերը կ՚անուանեն Պոլսոյ ու 
վերջապէս Ստանպուլի 
բազկերակը գրողի 
զգայնութեամբ գրի առած այս 
անունները կ՚արձանագրեն 
տեղի ունեցած 
փոփոխութիւնները, 
կորուստներն ու նորութիւնները՝ 
միաժամանակ ճոխացնելով 
Ստանպուլի զգացումներու 
աշխարհագրութիւնը։  

 
 
Ագամբեն 
Ջորջո 
ԲԱՐԵԿԱՄԸ 
ԱՐԻ 
Գրականու-
թեան 
հիմնադրամ 
Երեւան, 2021 

 
Այս գրքոյկը հայերէն 
թարգմանութիւնն է Ջորջո 

Ագամբենի Լ’amico 
փիլիսոփայական 
փորձագրութեան, ուր Ագամբեն 
կը դիմէ Արիստոտէլին, պեղելու 
բարեկամութեան իմաստը։ 
Բարեկամը որպէս այլ ինք մը՝ 
որու հետ կը բաժնենք 
գոյութիւնը ունենալու փաստը, 
ապրելու քաղցրութիւնը։ 
Գիրքին թարգմանիչն է՝ Մովսէս 
Տէր Գէորգեանը։ 

 
 
Ագամբեն 
Ջորջո 
Ի՞ՆՉ Է 
ԺԱՄԱՆԱԿԱ-
ԿԻՑԸ 
ԱՐԻ Գրակա-
նութեան 
հիմնադրամ 
Երեւան, 2021 

Այս գրքոյկը հայերէն 
թարգմանութիւնն է Ջորջո 
Ագամբենի Che cos’è il 
contemporano? 
դասախօսութեան, 
արտասանուած Վենետիկի 
ճարտարապետական 
համալսարանի 2005-2006 
թուականներու տեսական 
փիլիսոփայութեան 
դասընթացքի բացման։ 
Այս դասախօութեան ընթացքին 
Ագամբեն կը քննէ մարդու 
յարաբերութիւնը իր 
ժամանակին հետ։ Ինչպէ՞ս ըլ լալ 
ժամանակակից, պահելով որոշ 
հեռաւորութիւն մը ներկայի 
պայմաններէն։ 
Գիրքին թարգմանիչն է՝ Մովսէս 
Տէր Գէորգեանը։ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՆՈՐ Ի ՆՈՐՈՅ
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Ագամբեն 
Ջորջո 
Ի՞ՆՉ Է 
ՏՐԱՄԱԴՐԻՉԸ 
ԱՐԻ Գրակա-
նութեան 
հիմնադրամ 
Երեւան, 2021 
 
 

Այս գրքոյկը թարգմանութիւնն է 
Ջորջո Ագամբենի 
Che cos’è un ispositivo? 
փիլիսոփայական 
փորձագրութեան, ուր 
տրամադրիչները կը 
ներկայացուին որպէս գոյացող 
ցանց մը՝ ուժի եւ իմացութեան 
յարաբերութիւններու։ 
Կ՚անդրաառնանք թէ 
տրամադրիչնրըը միմիայն պարզ 
թեքնաբանական միջոցներ չեն 
եւ կը յաջողին էապէս 
այլափոխել մարդկային կեանքը։ 
Գիրքին թարգմանիչն է՝ Մովսէս 
Տէր Գէորգեանը։ 

 
 
Պըլտեան 
Գրիգոր 
ՀԵՏՔԵՐ 
ԼՈՅՍԷՆ 
Սարգիս 
Խաչենց —
Փրինթինֆո 
Երեւան, 2021 
 
 

Պըլտեանի քերթողութեան 
արդէն այլազան երեսներէն՝ 
նո՛ր մըն է որ կը ներկայանայ այս 
գեղատիպ հատորիկով — 
կիրարկումը «ծագող արեւի 
երկիր» Ճափոնէն հասած ձեւի 
մը՝ «հայկու»ի (արեւմտահայ-
հնչական տառադարձութեամբ՝ 
պիտի ըսէինք՝ «հայքու»ի): Միշտ 
արտահայեաց, միշտ լեզուա-
փորձարկային ախորժներու 
հակող, բանաստեղծը, որ երկար 
անցում մը կատարած էր 
«մանտրա»ներու ոլորտէն — թէեւ 
առանց հոն 

սահմանափակուելու,- հիմա, 
«հայկու»ներով կը փորձարկէ 
եռատող, խիտ կտոր մը՝ 17 
վանկանի (5 + 7 + 5), բեկոր-
քերթուած մը, կամ՝ ինչպէս ինք 
կը բնորոշէ՝ գործածելով աւելի 
ուժական, շարժումային-
ժամանակային սահմանում մը. 
«րոպէն, սրընթաց առկախումը 
րոպէին»: «Հայկու»ն, այնքան 
հարուստ որքան ամփոփուն 
քերթողական այս «էակ»ը 
շահեկան է շա՛տ ծալքերով: 
Պիտի արժէր անջատ առիթով 
անդրադառնալ անոր: Ատիկա 
կ՚ընէ բանաստեղծը՝ ինք, 
հատորի աւարտին, բաւական 
ծաւալուն, շահեկան «Հայկուի 
մասին - իբրեւ վերջաբան» 
ակնարկով, այլապէս արժանի՝ 
անջատ անդրադարձի: 
Հոս կ՚արժէ իր նշումներէն յիշել 
գոնէ մէկը — զուգադիպային 
հանգիտութիւնները հայ 
մատենագրական եւ 
բանահիւսական որոշ նիւթերու 
հետ — Նարեկացիէն սկսած, ու 
հասնելով միջնադարեան 
«Անտունի»ներուն...: 

 
 
Թեքեան 
Վեհանոյշ 
ԿԻՆ՝ ԱՏԵԱՆ 
ԵՒ ՄԱՏԵԱՆ 
Զանգակ 
հրատարակ-
չատուն 
Երեւան, 2022 
 
 

Գիրքը լոյս տեսած է «Գալուստ 
Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան 
աջակցութեամբ, 
խմբագրութեամբ՝ Յարութիւն 
Պէրպէրեանի։ Կողքի նկարը՝ 
Նշան Գազէզեանի։ 
Քերթողական եւ արձակ 
կտորներու այս հաւաքածոյով, 
Թեքեան կը ներկայացնէ 
այլատեսակ կիներ՝ տարբեր 
մշակոյթներէ, ցամաքամասերէ 
ու ընկերային յարաբերութեանց 
ժամանակաշրջաններէ։ 

Անոնք իրե՛նց 
հոգեխառնութեամբ եւ ձայնով է 
որ կը դիմակայեն սովորականն 
ու անսովորը, տարբեր 
պետութիններու օրէնքները, 
դատարաններն ու 
պարտադրուող ինչեւինչ 
աւանդութիւնները։ Մեղքերն ու 
սրբութիւնները։ Կը կազմեն 
սեփական կամքով ատեան եւ կը 
մատուցուին որպէս 
ժամանակակից մատեան։ 

  
 
Կալկութ 
Տէյմըն 
THE PROMISE 
Europa 
Editions,  
Նիւ Եորք, 
2021 
 
 
 

Երկու անգամ (2003ին եւ 
2010ին) յայտնուելէ ետք The 
Booker Prizeի աւարտական 
ցուցակին վրայ, Տէյմըն Կալկութ, 
2021ին իր Խոստումը վէպով 
կ’արժանանայ այս մրցանակին։ 
Խոստումը տեղի կ’ունենայ 
Հարաւային Ափրիկէի մէջ երկրի 
apartheidէն դուրս գալու 
ժամանակաշրջանին եւ 
կ’ուսումնասիրէ հետզհետէ 
նօսրացող սպիտակամորթ 
ընտանիքի մը անդամներուն 
զօդուած յարաբերութիւնները՝ 
չորս իրերայաջորդ 
յուղարկաւորութիւններու 
ընդմէջէն։ Խոստումը Կալկութի 
իններորդ վէպն է եւ առաջինը՝ 
վերջին եօթ տարուան 
ընթացքին։ Անոր առաջին վէպը 
լոյս տեսած է երբ ան ընդամէնը 
տասնեօթ տարեկան էր։ 
 
Արունտաթի Ռոյ կ՚արժանանայ 
Saint Louis մրցանակին 
Saint Louis գրական մրցանակը, 
որ հաստատուած է Saint Louis 
համալսարանին կողմէ, իր 
կայուն տեղը ունի ամենամեայ 
գրական մրցանակներու 
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շարքին։ Մրցանակը կը շնորհուի 
ի յարգանս այն գրողին, որ իր 
գրականութեամբ կը մղէ 

ընթերցողը իր հայեացքը 
սեւեռելու եւ ներթափանցելու 
մարդկային բազմաշերտ 
կացութիւններու խորը եւ 
կ՚ընդլայնէ մարդ անհատին 
կարեկցանքի շրջածիրը։ Այս 
մրցանակին արժանացած են՝ 
Մարկարէթ Աթուըտ, Սալման 
Րուշտի, Ճոն Ափտայք, Սոլ Պիլօ, 
Սթեֆան Սոնտհայմ եւ ուրիշներ։  
2022 թուականին, այս 
մրցանակը շնորհուած է 
Արունտաթի Ռոյին, որուն 
աստղը երեսուն տարի է կը 
փայլի գրական աշխարհին մէջ, 
իր ազդեցութիւնը ձգելով 
գրական, ընկերային եւ 
քաղաքական մտքի զարգացման 
վրայ։ Անոր ձայնը խորհրդանիշն 
է անսասան անկեղծութեան։ Ռոյ 
հեղինակն է քաղաքական եւ 
ընկերային հարցեր արծարծող 
յօդուածներու եւ գիրքերու, 
ինչպէս նաեւ երկու վէպերու՝ 
The God of Small Things եւ The 
Ministry of Utmost Happiness, 
որոնցմէ առաջինը 1997ին 
արժանացած է Man’s Booker 
Prizeին։ 
 

 
 
Յօշոտուած 
Հայաստան 
(Ravished 
Armenia)  
«Էտիար» 
հրատարակչա-
տուն 
Պուէնոս Այրէս, 
2022 

Մեծ Եղեռնի վերապրող 
պարմանուհիի մը՝ Օրորա 
(Արշալոյս) Մարտիկանեանի 
(1900-1994) յուշերը, որոնք 
1918ին լոյս տեսած են 
անգլերէնով, առանձնապէս 
նշանաւոր եղած են, որովհետեւ 
անոնց հիմամբ Միացեալ 
Նահանգներու մէջ 
նկարահանուած է համանուն 
շարժանկարը, որ 
ցեղասպանութիւնը 
ներկայացնելու առաջին փորձը 
եղած է եւ ուր վերապրող 
հեղինակը ինքզինք 
մարմնաւորած է։ Շարժանկարը 
նաեւ ծանօթ եղած է Հոգիներու 
աճուրդ (Auction of Souls) 
անունով եւ լայնածաւալ 
քարոզչութեան առարկայ եղած 
եւ տարածուած է ամերիկեան ու 
եւրոպական տարբեր 
երկիրներու մէջ։ Գիրքը ունեցած 
է բազմաթիւ 
հրատարակութիւններ եւ 
անմիջապէս թարգմանուած է 
զանազան լեզուներու։ 
Յօշոտուած Հայաստան 
յուշագրութիւնը 1919ին 
սպաներէն թարգմանութեամբ 
լոյս տեսած է Նիւ Եորքի մէջ, իսկ 
համր ժապաւէնը՝ Հոգիներու 
աճուրդը խորագրով, Պուէնոս 
Այրէսի մէջ ցուցադրուած է 
1920ին, արժանանալով 
արժանթինեան մամուլի 
անդրադարձներուն։ Ժապաւէնը 
Ժողովուրդի մը 
մարտիրոսութիւնը խորագրով 
գոյատեւած է Ֆրանսայի մէջ 
մինչեւ 1930ական 
թուականները, իսկ այնուհետեւ 
անոր հետքը կորսուած է 
ամէնուրեք։ Օրորա 
Մարտիկանեանի ոդիսականով 
ու շարժանկարի ճակատագրով 
հետաքրքրուած 
արժանթինահայ հետազօտող 
Եդուարդ Գոզանլեան, 
երկարամեայ փնտռտուքէ ետք, 
15 վայրկեանի տեւողութեամբ 
հատուած մը յաջողած է 
յայտնաբերել 1994ին 
Հայաստանի մէջ։ 

Այս տարի, Պուէնոս Այրէսի մէջ, 
«Էտիար» հրատարակչատունը՝ 
Համազգային Հայ Մշակութային 
Միութեան հովանաւորութեամբ, 
հրատարակած է «Հոգիներու 
աճուրդը կամ Յօշոտուած 
Հայաստան. Օրորա 
Մարտիկանեանի 
պատմութիւնը» (Subasta de 
almas o Armenia arrasada: La 
historia de Aurora Mardiganian) 
սպաներէն հատորը, Էտուարտօ 
Գոզանլեանի 
աշխատասիրութեամբ։ 
Հատորը կը պարունակէ 
պատմաբան ու բանասէր 
Վարդան Մատթէոսեանի՝ 
անգլերէն բնագրէն կատարած 
նոր թարգմանութիւնը, ուր 
վերականգնուած են սկզբնական 
թարգմանութենէն դուրս 
մնացած կամ սխալ 
թարգմանուած հատուածներ։ 
Թարգմանիչը, որ վերջին 
տարիներուն նաեւ 
հրատարակած էր գիրքին ու 
ժապաւէնին պատմութեան 
շուրջ ուսումնասիրութիւններ, 
գրած է ընդարձակ յառաջաբան 
մը, ուր ներկայացուցած է 
Օրորա Մարտիկանեանի 
պատմութիւնը եւ վեր առած՝ 
Էտուարտօ Գոզանլեանի 
30ամեայ քրտնաջան 
պրպտումներուն ու գիւտին 
արժանիքը։  
 
Է. Գոզանլեան մանրամասնօրէն 
ծանօթագրած է պատումը եւ 
գրած՝ գիրքին ու շարժանկարին 
մասին ծաւալուն 
ուսումնասիրութիւն մը, 
նկարագրելով նաեւ իր 
հետազօտութիւնը եւ պատմելով 
շարժանկարի յայտնագործումին 
պարագաները։ Յաւելուածը կը 
ներկայացնէ շարժանկարին 
սկզբնական 16 լուսանկարները, 
ինչպէս եւ աշխատասիրողի 
արխիւէն բխած ուրիշ 
արժէքաւոր նիւթեր։


