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ԻՆՉՊԷ՞Ս մտա ծել այս կե ան քը, որ մե րը ե ղաւ ա նոր նո րա գոյն շր ջա նով գո նէ վեր ջին հա րիւր տա ր -
ւան ըն թաց քին։ Ի նչ պէ՞ս մտա ծել նաեւ ա նոր ա պա գան։ Ի նչ պէ՞ս մտա ծել ցրո ւա ծու թիւ նը, մար դիկ ու հա -
ւա քա կա նու թիւն ներ։ Ճի՛շդ է որ ցրո ւու մի ա ռա ջին մտա պատ կե րը պայ թու մի մը հետ կ՚առն չո ւի իբ րեւ 
կեդ րո նա խոյս դէպք։ Հե տաքրք րա կա նը սա կայն ցրո ւու մը չէ, այլ ցրո ւա ծու թե ան մէջ հա սած ու հաս-
տատո ւած մաս նիկ նե րուն ու սե րունդ նե րուն ի նք նանդ րա դարձն է, կողմ նո րո շու մը դէ պի կոր սո ւած ու ե -
րա զո ւած կեդ րոն մը, որ միշտ ի նքն իր վրայ դարձ մը կ՚են թադ րէ։ Մեր պա րա գային, այդ դար ձը դէ պի 
լե զու՝ դարձ մը ե ղաւ որ լե զուն ը նտ րեց իբ րեւ յի շո ղու թե ան ու ի նք նու թե ան հիմ նա կան ե րակ։ Մեր ի նք -
նու թիւ նը կը մտա ծենք իբ րեւ լե զո ւա կան ի նք նու թիւն ու մեր շուր ջին նե րէն մենք մեզ կը զա նա զա նենք 
իբ րեւ լե զո ւա կան հա մայնք։ Ա տոր մէջ մեծ դեր ու նի այդ ի նք նու թիւ նը այս լե զո ւով մտա ծե լու աշ խա -
տան քը, ո րով հե տեւ լե զուն է որ, կար ծես ա ռօ րե ային ու շր ջա պա տին հետ շփում նե րը մտա ծե լով, կը 
ստեղ ծէ նաեւ այդ ի նք նու թիւ նը։  

Խա չիկ Թէ օ լէ օ լե ա նի պա րա գան գե ղե ցիկ դր սե ւո րում նե րէն մէկն է այս ի րո ղու թե ան։ Կե անք մը ամ -
բողջ ան աշ խա տած է ա մե րի կե ան ա կա դե մա կան հաս տա տու թիւն նե րու ծի րին մէջ, որ պէս դա սա խօս 
ու խմ բա գիր, մի ա ժա մա նակ վա րե լով իս կա կան սփիւռք ցի մտա ւո րա կա նի կե անք մը՝ հիմ նա կա նին Յա -
ռա ջի ու հա յա տառ մա մու լի է ջե րուն մէջ, մտա ծե լով ու գրե լով իր դա սա ւան դած մաս նա գի տու թե ան հետ 
ա ռն չո ւող, բայց մա նա ւանդ Սփիւռ քի մէջ ծա ւա լող գրա կան, մշա կու թային ու հա սա րա կա կան ե րե ւոյթ -
նե րը ձեռք առ նող բազ մա թիւ յօ դո ւած ներ, ո րոնց մէ սկզբ նա կան փունջ մը հրա տա րա կո ւած է 1980ին 
Սփիւռ քի մէջ խօ սուն խո րա գի րը կրող հա տո րին մէջ։ Ի սկ Բա գի նի այս թի ւով կը ներ կա յաց նենք Մա -
րուշ Ե րա մե ա նի վա րած հար ցազ րոյ ցը Խա չիկ Թէ օ լէ օ լե ա նի հետ, ո րուն որ պէս լրա ցում կը վե րահ րա -
տա րա կենք 35 տա րի ա ռաջ լոյս տե սած ա նոր յօ դո ւած նե րէն մէ կը՝ « Ֆէ մի նիզ մը եւ հայ գրա կա նու թիւ նը»։ 
Կնո ջա կան գրա կա նու թե ան այդ ներ կա յա ցու մին իւ րա յա տուկ լրա ցում մը կը բե րէ Ա նոյշ Ակ նե րե ա նի 
«Թե թեւ քայ լե րով Ա ստ ղի կը»  պատ մո ւած քը։ 

Ս փիւռ քի ան ցե ալն ու ներ կան կա րե ւոր տեղ մը կը գրա ւեն Բա գի նի ներ կայ թի ւին մէջ։ Կա րէն Ճալ  -
լա թե ան կը գրա խօ սէ Ա րա Օ շա կա նի լու սան կար նե րու պատ կե րա գիր քը՝ displaced/ հա տում, որ կը ներ -
կա յաց նէ Պէյ րու թի հայ կա կան թա ղա մա սե րը։ Գրի գոր Պըլ տե ա նի բնա գի րը՝ « Կա մուր ջը», որ հրամ ցո ւած 
է հայե րէ նով եւ ան գլե րէն թարգ մա նու թե ամբ, ո գե կո չա կան ար տա կարգ ո ւժգ նու թե ամբ կը ներ կա յաց նէ 
1950ա կան նե րու Պէյ րու թը։ Մարկ Նշա նե ա նի հա մա պար փակ յօ դո ւա ծը Նի կո ղոս Սա րա ֆե ա նի՝ 
«Սփիւռ քի բա նաս տեղ ծը»ի գոր ծին վեր լու ծում մըն է։  Էմ մա Յով սէ փե ան Հա յաս տա նի Ազ գային Ար խիւ -
նե րէն պե ղած է այս ան գամ Զա րեհ Որ բու նի ի նա մակ նե րը Ար տա սահ մա նի հետ Մշա կու թային Կա պի 
Ըն կե րու թե ան եւ Սփիւռ քա հա յու թե ան հետ Մշա կու թային Կա պի Կո մի տէ ին (1963-1980)։ 

 Կոս տան Զա րե ան վերս տին կը ներ կա յա նայ Բա գի նի ըն թեր ցո ղին նո րա յայտ նա մակ նե րով (Վար -
դան Մատ թէ ո սե ան) ու բա նաս տեղ ծու թիւն նե րով (Ար ծո ւի Բախ չի նե ան)։  

Այս թի ւով կը վեր ջա նայ Վա հան Իշ խա նե ա նի «Ա կո ւա րի ու մի ձու կը դառն ծո վում» ան տիպ վէ պէն 
հա տո ւած նե րու հրա տա րա կու թիւ նը, որ կ՚ար ծար ծէ ստա լի նե ան զո հե րու եւ ա նոնց շա ռա ւիղ նե րու ճա -
կա տա գի րը ըն տա նե կան ող բեր գու թե ան ը նդ մէ ջէն։ Եւ վեր ջա պէս, Յա րու թիւն Քիւրք ճե ան շա հե կան ներ -
կա յա ցում մը կա տա րած է բա նա սի րա կան կա րե ւոր աշ խա տու թե ան մը՝ հայ րե նի վաս տա կա ւոր 
բա նա սէր Ալ բերտ Մու շե ղե ա նի Մով սէս Խո րե նա ցու դա րը հա տո րին, ո ւր վճ ռա կան ա պա ցոյց ներ բե ր -
ւած են յօ գուտ Պատ մա հօր Ե. դա րու հե ղի նակ ըլ  լա լու ի րո ղու թե ան։ u
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կ ՚ու զէ ի ստեղ ծել վայր մը, ո ւր պի տի վեր լու ծո ւէ ին ո՛չ մի այն  

այս կամ այն սփիւռ քը,  իր յատ կա նիշ նե րով,  այլ նաեւ «ս փիւռք»      

յ ղաց քը եւ ար դի գի տա կան կր թանք նե րու եւ խօ սոյթ նե րու մէջ 

գոր ծա ծո ւող միւս եզ րե րը – ան դրազգ, գաղ թա կան, աք սո րե ալ, 

ե ւն.։ Բայց կա րե ւոր յա ւե լում մըն ալ կար։ Կ՚ու զէ ի որ հայ       

խմ բագ րի մը եւ հայ կա կան հիմ նար կի մը  

պա տաս խա նա տո ւու թիւ նը ըլ լար դար պա սա պա հի  

(gatekeeper) դե րը։ Ո րոշ ի նք նավս տա հու թե ամբ մը կը  

հա ւա տայի որ նոր գի տա ճիւղ մը պի տի ծնէր —  

սփիւռ քա գի տու թիւ նը, եւ շատ կը փա փա քէ ի ո ՛չ մի այն ա նոր 

դայե ա կը ըլ լալ, այլ նաեւ որ սփիւռք նե րու, յատ կա պէս հայ 

սփիւռ քի ու սում նա սի րու թիւ նը կա խե ալ չըլ լար ու րիշ նե րու  

ա նար դար վա րո ւե լա կեր պէն։ 

— ԽԱՉԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ 
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ՀԱՅ ըն թեր ցո ղը կամ ան ծա նօթ է ֆէ մի նիսթ մ տա ծու մին, կամ վե րա պա հու - 
թեամբ կը մօ տե նայ ա նոր, կամ ա լ՝ քմ ծի ծա ղով: Հա յուն հա մար, եւ ար դար ըլ  լա -
լու հա մար՝ ա ւելց նենք, ոչ մի ա՛յն հա յուն հա մար, ե թէ ֆէ մի նիզմը քիչ թէ շատ ըն -
դու նե լի ե րե սակ մը ու նի, այդ ա նոր պայ քարն է ի խն դիր կի նե րու եւ այ րե րու 
հա ւա սա րու թե ան, օ րէն քի ա տե ան նե րուն առ ջեւ եւ տն տե սա կան մար զին մէջ: 
Ատ կէ ան դին, ֆէ մի նիզմը կը վե րա ծո ւի վտան գի, եւ կամ կը նկա տո ւի կռո ւա զան, 
նոյ նիսկ մի ա սե ռա կան են թադ րո ւող կի նե րու յա տուկ մօ տե ցում մը՝ մտա ծու մին 
եւ կե ան քի, որ չի կր նար հե տաքրք րել բնա կա նոն, հա ւա սա րակ շիռ ըն թեր ցողն 
ու մտա ծո ղը: Նման դիր քա ւո րում կ’ան տե սէ ֆէ մի նիզմի յե ղա փո խա կան մղու մը, 
որ չի բա ւա կա նա նար գո յու թիւն ու նե ցող ըն կե րային թատ րո նին մէջ դեր ստանձ -
նե լով, այլ կ’ու զէ փո խել բե մը եւ բե մադ րու թե ան օ րէնք նե րը, սկ սե լով սե ռի հաս -
կա ցո ղու թե նէն, եւ փո խել նաեւ ի մի ջի այ լոց՝ գրա կա նու թե ան, քն նա դա տու թե ան 
եւ տե սու թե ան մար զե րը, մա նա ւանդ հա մալ սա րան նե րէն ներս: 

Ես ե րբ մեկ նա կէտ կ’առ նեմ այն ֆէ մի նիզմը՝ որ կը զար գա նայ Ա մե րի կայի 
հսկայ հա մալ սա րա նա կան ցան ցին մէջ, եւ ո րուն ա մէ նէն զօ րա ւոր յե նա կէ տերն 
են գրա կա նու թե ան եւ պատ մու թե ան ճիւ ղե րը, ա պա՝ ըն կե րային գի տու թիւն նե -
րու զա նա զան կր թանք նե րը եւ տի փարթ մընթնե րը: Շնոր հիւ կին ա կա դե մա կան -
նե րու թի ւի ա ճու մին, ֆէ մի նիզմի հա մա պար փակ մօ տե ցու մին, եւ սե ռայի նին 
հետ կա պո ւած հար ցե րու կա րե ւո րու թե ան՝ մար դը եւ ըն կե րու թիւ նը ու սում նա -
սի րող բո լոր մաս նա գի տու թիւն նե րուն հա մար, ֆէ մի նիզմը այ սօր կը հա մա րո ւի 
ա մէ նէն ու ժա կա նը եւ ազ դե ցի կը այն հա կում նե րէն եւ շար ժում նե րէն, ո րոնք 
1968էն ի վեր յե ղա փո խե ցին մարդ կային գի տու թիւն նե րու մար զը: Այ սօր, մարք -
սիզ մէն եւ յետ-կա ռու ցա պաշտ շար ժու մէն ալ ա ւե լի, ֆէ մի նիզմն է որ աս պա րէզ 
կը կար դայ գրա կա նու թե ան, քն նա դա տու թե ան եւ տե սու թե ան դա սա կան հաս -
կա ցո ղու թիւն նե րուն: Իմ նպա տակս է ներ կա յաց նել ֆէ մի նիզմը, ի բր տե սու թիւն, 
եւ ա պա Զա պէլ Ե սայե ա նի « Վեր ջին բա ժա կը» վի պա կին հպան ցիկ մէկ ըն թեր -
ցու մը կա տա րել՝ ֆէ մի նիզմի թե լադ րած ցուց մունք նե րուն հե տե ւե լով: 

Ե թէ կա րե լի է բարդ շար ժում մը կար գա խօ սով մը ներ կա յաց նել, ա մե րի կե ան 
ֆէ մի նիզմի պա րա գային այդ պի տի ըլ  լար ֆրան սու հի Սի մոնն տը Պօ վո ւա րի 
Երկ րորդ սեռ գր քէն քա ղո ւած խօսք մը, ան գլե րէ նով,— «One is not born a wo-
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man»: Այս հաս տա տու մէն՝ որ «ոչ ոք կին կը ծնի» կը հե տե ւին քա նի մը վար կած -
ներ,— նախ, ա րո ւի եւ է գի մի ջեւ գտ նո ւող ֆի զի քա կան ան ժխ տե լի տար բե րու -
թիւն ներ չեն բա ւեր՝ բա ցատ րե լու հա մար ըն կե րու թե ան մէջ հա սուն ցած այր 
մար դու մը եւ կնոջ մը մի ջեւ զա նա զա նո ւող բո լոր տար բե րու թիւն նե րը: Ա նոնք 
կը նկա տո ւին կա ռու ցո ւած տար բե րու թիւն ներ, ո րոնք կ’ար տադ րո ւին ե րա խայի 
ծնուն դէն սկ սող եւ ցմահ շա րու նա կո ւող գի տա կից եւ ան գի տա կից մի ջոց նե րու 
ան դուլ եւ ան դա դար կի րար կու մով: Լե զուն ար տա յայտ չա կան եւ ներ կա յա ցուց -
չա կան մի ջոց նե րը (գիրք, ֆիլմ ե ւլն.) ի րենց կա րե ւոր դե րը ու նին սե ռայ նա ցո ւած 
ի նք նու թիւն նե րու կազ մա ւո րու մին մէջ: Ըն կե րու թե ան մէջ կի րար կո ւող հա ղոր -
դակ ցա կան բո լոր մի ջոց նե րը կը գոր ծա ծո ւին, դրոշ մե լու եւ վա ւե րաց նե լու հա -
մար սե ռայ նօ րէն զա նա զա նո ւած գա ղա փար ներ եւ փոր ձա րու թիւն ներ, մէկ մա սը 
յա տուկ կազ մո ւող ա րո ւին, միւ սը՝ է գին, որ սահ մա նո ւած է կին ըլ լա լու: 
Ֆէ մի նիզմը կը մեր ժէ ան ձի, եր կու սե ռե րու կեր տու մի այս ներ կայ ի րա վի ճա -

կը,— շեշ տենք, ոչ մի այն կին-ա նձ, այլ նաեւ այր-ան ձե րու հո գե բա նու թե ան եւ մտա -
ծե լա կեր պի ու վա րո ւե լա կեր պի կա ռու ցու մը, «ար տադ րու թիւ նը», կեր տու մը: 
Մի ա միտ չէ: Կ’ըն դու նի որ ան ձ ը սո ւա ծը միշտ ըն կե րային ար տադ րու թիւն մըն է, 
«գ րու թիւն» մը, որ « կը գրո ւի» ֆի զի քա կան տար բե րու թիւն նե րու հայ թայ թած է -
ջե րուն վրայ: Սա կայն կը մեր ժէ այն նեղ միտ, յա մառ եւ սուր բա ժա նում նե րը, եր -
կը ւու թիւն նե րը, ո րոնք «տ ղան՝ այս պէս, աղ ջի կը՝ այն պէս», «այ րե րը՝ այս պէս, 
կի նե րը՝ այդ պէս» դա սա ւո րե լով կաշ կան դիչ կա ռոյց մը կը պար տադ րեն եր կու 
սե ռե րուն ալ, մաս նա ւո րա բար՝ կի նե րուն: Ֆէ մի նիզմը բազ մա ճա կատ պայ քար 
մըն է, եր կո ւու թիւն նե րը բազ մա պատ կե լու, սե ռայ նա ցո ւած քա թե կո րինե րու մի -
ջեւ տի րող պատ նէշ նե րը կոր ծա նե լու, այրն ու կի նը, մի ա սե ռա կանն ու տար բե -
րա սե ռա կա նը ի րենց սահ մա նո ւած վան դակ նե րէն եւ լու սանց քային դե րե րէն 
դուրս բե րե լու: Մի ա ժա մա նակ, իր հան գա նակն է նաեւ այն՝ թէ մարդ կային մըտ -
քի իս կա կան կա րո ղու թիւնն ալ կաշ կան դո ւած է, սե ռայ նաց ման ներ կայ օ րէնք -
նե րէն: 

Ա հա այդ պայ քարն է, որ կը գոր ծէ գրա կա նու թե ան հաս կա ցո ղու թե ան մէջ 
ալ, 1970էն ի վեր, Ա մե րի կայի մէջ: Նաեւ՝ այ լուր: Սա կայն քա նի որ ես ա մե րիկ- 
 ե ան ա կա դե մա կան աշ խար հի ար տադ րու թիւնն եմ եւ մի այն ա նոր քա ջա ծա նօթ, 
իմ ակ նարկս պի տի սե ւե ռեմ ա նոր: Կը սկ սիմ ա ւան դա կա նա ցած հայ կա կան մօ -
տե ցու մով, պատ մա կան ակ նար կով: 

1963ին, Պէթ թի Ֆրի տան, ա մե րի կա ցի հրե այ կին մը, որ բարձ րո րակ հա մա-
լսա րան նե րէն մէ կը ա ւար տե լէ ե տք ա մուս նա ցած էր, քա նի մը զա ւակ ներ մեծ -
ցու ցած ու բա րե կե ցիկ կե անք կ’ապ րէր, շե ղե լով գոհ տան տի կի նի դե րէն, լոյս 
ըն ծայեց The Feminine Mystique հա տո րը, նա խա կա րա պե տը՝ ֆէ մի նիզ մի վե րա -
զարթ նու մին: Այն օ րե րուն պայ թու ցիկ նկա տո ւող այս պէսթ-սէ լըրը այ սօր կը թը -
ւի հա մեստ մեր ժում մը ըլ  լալ եր կու տի րա պե տող վար կած նե րու: Ա ռա ջին 
մեր ժո ւած վար կա ծը կը հաս տա տէր, թէ 1789ի Ֆրան սա կան Յե ղա փո խու թե նէն 
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մին չեւ 1918 կի նե րու ի րա ւունք նե րուն հա մար մղո ւած պայ քար նե րը վեր ջա պէս 
յա ջո ղու թե ամբ պսա կո ւե ցան ե րբ կի նե րը քո ւէ ար կե լու ի րա ւունք ստա ցան, ե րկ -
րոր դը՝ թէ 1945էն ե տք սկ սած ա մե րի կե ան տն տե սա կան ոս կե դա րը բա րե կե ցիկ 
դա սա կար գի կի նե րուն հա մար օ րհ նու թիւն մըն էր, ե թէ ա նոնք ու նէ ին տուն, զա -
ւակ ներ, ար դի ա կան ա մէն գոր ծիք, հան գիստ ե կա մուտ, ե ւլն.: Ը ստ իս, այս վար -
կած նե րուն Ֆրի տա նի կող մէ մեր ժու մը՝ պար զա պէս սպա ռո ղա կան ըն կե րու- 
 թե ան մը մէջ « կա նա ցի»ի սահ մա նու մին ժխ տումն էր,— Ֆրի տան հաս տա տեց, թէ 
բա րե կե ցիկ կե անք մը վայե լող կի նը չ՚ու զեր մի այն իր ար գան դով ար տադ րել, այլ 
իր բո լոր ու ժե րով, ո րոնք հա ւա սար են այր մար դուն ու ժե րուն, եւ սա կայն ո րոնց 
չար տօ նո ւիր ար դիւ նա ւո րո ւիլ: Լաւ կա հա ւո րո ւած տու նէն դո՛ւրս գոր ծու նե այ ըլ  -
լա լու ի րա ւուն քին հաս տա տումն էր իր գոր ծը: 

Ֆ րի տա նի գոր ծը նշ մա րո ւե ցաւ, բայց շու տով կլա նո ւե ցաւ 1960ա կան թո ւա -
կան նե րուն այն ա ւե լի՛ մեծ պայ քա րին մէջ, որ մղո ւե ցաւ ի խն դիր սեւ ա մե րի կա -
ցի նե րու ի րա ւունք նե րուն, ա պա՝ վի եթ նա մե ան պա տե րազ մին դէմ: Այդ պայ քար- 
 նե րու ըն թաց քին շատ բան փո խո ւե ցաւ, ի մի ջի այ լոց՝ սե ռային յա րա բե րու թիւն -
նե րու հան դէպ գո յու թիւն ու նե ցող մտա ծե լա կեր պը: Հա կա ռակ ա նոր, որ կի նե րը 
մեծ դեր խա ղա ցին 1960ա կան թո ւա կան նե րու պայ քար նե րուն մէջ, 1968ին իսկ 
ար դէն յս տակ էր որ եր կա րա մազ ու մօ րու սա ւոր ըմ բոստ ե րի տա սարդ այր մար -
դը, իր հօր նման, կի նե րէն կ’ակն կա լէր ա ջակ ցու թիւն եւ օ ժան դա կու թիւն, ո ՛չ՝ իս -
կա կան հա ւա սա րու թիւն: Հա կա պե տա կան եւ ժո ղովր դա կան այն մեծ շար ժու մին 
մէջ, որ տի րա պե տեց մեր կե ան քին, 1960ա կան թո ւա կան նե րուն, կի նե րը սուրճ 
մը կը սպա սար կէ ին, մի մէ ոյի մե քե նա նե րը աշ խատց նող եւ հե ռա ձայն նե րը վա -
րող ան ձնա կազմ է ին, սա կայն ղե կա վար դիր քե րէ հե ռու կը մնային, կր կին փաս -
տե լով մար դա բա նու թե ան քա նիցս փաս տո ւած վար կա ծը, թէ՝ ա ւան դա կան բո լոր 
ըն կե րու թիւն նե րու մէջ, « կի նե րը կը կազ մա կեր պեն, այ րե րը կ’ա ռաջ նոր դեն»: 

Սա կայն, պայ քար նե րու մէջ թր ծո ւած կի նե րու նոր սե րուն դը չէր կր նար բա -
ւա րա րո ւիլ նման վի ճա կով: 1968ի վեր ջա ւո րու թե ան հան րային ժո ղո վի մը ըն -
թաց քին պատ մու թե ան առ ջեւ ա նա նուն մնա ցած կին մը կը հարց նէ խմ բա կի 
ղե կա վար այ րե րէն մէ կուն,— « Քու կար ծի քովդ ի ՞նչ է կի նե րու դիր քը, մեր շար ժու -
մին մէջ»: « Հո րի զո նա կան», կը պա տաս խա նէ ան, ի նք նա գոհ ժպի տով մը ակ նար -
կե լով ըմ բոստ տար րե րու սե ռային ա զա տամ տու թե ան: 

Ան շուշտ խօսք մը շար ժում մը չի ստեղ ծեր: Սա կայն, ան մի ջա պէս տա րա ծ -
ւած այս խօս քը, եւ ա նոր հա մա պա տաս խան հո գե վի ճա կը, 1969ի սկիզ բը ար դէն 
սկ սած էր բռն կեց նել նոր շար ժում մը, կի նե րու ո րոշ խմ բակ նե րու ան ջա տում, 
հա կա-վի եթ նա մա կան նե րու շար քե րուն մէջ ի սկ ո րոշ մե կու սա ցում: Գո յա ցան 
consciousness-raising խմ բակ նե րը, գի տակ ցու թե ան վեր բե րու մի խմ բակ ներ, ե -
թէ կ’ու զէք, ո ւր կի ներ, ա ռանց այ րե րու ներ կա յու թե ան, կը խօ սէ ին ի րենց կե ան -
քին ու տե սա կէտ նե րու մա սին,— ի նք նա պա տու մի, խոս տո վա նու թե ան, հա սա րա - 
կաց ցա ւե րու եւ փոր ձա ռու թիւն նե րու մա սին զրու ցող նե րու այս շր ջա նակ նե րը, 



ան հա ւա տա լի ա րա գու թե ամբ ստեղ ծե ցին նոր մթ նո լորտ մը, ո րուն մէջ շա տեր 
սկ սան տես նել որ ո րոշ փոր ձա րու թիւն ներ այս կամ այն կնոջ ան ձնա կան կե ան -
քի դժո ւա րու թիւն նե րը ըլ  լա լէ հե ռո՛ւ են,- ա նոնք ար դիւնքն են ըն կե րու թե ան մէջ 
գո յու թիւն ու նե ցող վար կած նե րու եւ մտային կա ռոյց նե րու սիս թե մա թիք կի րար -
կու մին, ո րոնց պար տադ րու մը կը ստեղ ծէ « կա նա ցի» ը սո ւա ծը, սահ մա նում նե -
րու այն վան դա կը՝ ո րուն մէջ ապ րող իւ րա քան չիւր կին կը կար ծէր թէ ի ՛ր ձա- 
 խո ղու թիւն նե րու, իր ան ձնա կան յան ցանք նե րու ար դիւնքն էր իր դժ գո հու թիւ նը, 
մինչ ի րա կա նու թիւ նը այն էր որ կի նե րու հա սա րա կաց փոր ձա րու թիւնն էր այն, 
ար դիւնք՝ ըն կե րային կա ռոյ ցի մը: Գի տակ ցու թե ան խմ բակ նե րու բազ մա պատ -
կու մը, 1969էն 1970, մթ նո լոր տի մը պատ րաս տու մին ամ բող ջա ցու ցիչ քայլն էր: 
1970էն ե տք, վի էթ նա մա կան պա տե րազ մի դան դաղ ա ւար տը ար տօ նեց որ կի նե -
րու հար ցը գրա ւէ բե մը, եւ այդ օ րէն աս դին՝ ան կը մնայ բե մին վրայ, ա հա 17 տա -
րի: 

Ի՞նչ ե ղաւ ֆէ մի նիզմի դե րը, գրա կա նու թե ան եւ քն նա դա տու թե ան մար զե րուն 
մէջ: Ա ռա ջին նա խա քայ լե րը օ րագ րային ի նք նա կեն սագ րա կան գրու թիւն նե րու 
բազ մա պատ կումն էր,— չմոռ նանք որ ի նք նա պա տու մը, պա տու մի մը մի ջո ցաւ 
ինք նու թե ան թեքս թին կա ռու ցու մը, Զա պէլ Ե սայե ա նի վաս տա կին ա ռանցք նե -
րէն մէկն է, սա կայն 1970էն ե տք բազ մա պատ կո ւող ա մե րի կա ցի ի նք նա կեն սագ -
րա կան վէպ գրող կի նե րը չս տեղ ծե ցին մե ծար ժէք գոր ծեր (թէ եւ ո մանք կը 
հա ւա տան թէ Սիլ վիա Փլա թի գրու թիւն նե րը, այս սե ռին մէջ, ար ժէ քա ւոր են): Այդ 
ի նք նա կեն սագ րա կան գրու թիւն նե րուն իս կա կան դե րը այն էր, որ հող պատ րաս -
տե ցին: Սա կայն, այդ հո ղին վրայ ծաղ կող ա ռա ջին հուն տը զուտ գրա կան գործ 
մը չէր, այլ՝ փոր ձագ րու թիւ նը եւ քն նա դա տու թիւ նը ի րա րու խառ նող տոք թո րայի 
թէզ մը, Քո լոմ պի ա հա մալ սա րա նի ան գլե րէ նի տի փարթ մընթէն իր վար դա պե տա -
կան տիտ ղո սը ստա ցող կնոջ մը գր չէն,- Քէյթ Մի լէթ, ո րուն Sexual Politicsը (« Սե -
ռային քա ղա քա կա նու թիւն») ի բր ա ռան ձին հա տոր լոյս տե սաւ 1970-ին: 

Մի լէ թի գոր ծին ե րկ րորդ մա սը ար դի եւ ժա մա նա կա կից, գրե թէ-դա սա կա նա -
ցած այր գրող նե րու գոր ծին ու սում նա սի րու թիւնն է. ի սկ ա ռա ջին եւ ա ւե լի կար -
դա ցո ւած մա սը՝ այդ ու սում նա սի րու թե ան հիմ քը պատ րաս տող տե սա կան 
աշ խա տանքն է: Հոն՝ Մի լէթ կը քն նէ Ֆրէ օյ տի հո գե բա նա կան տե սու թիւ նը: Կը 
կրկ նէ եւ ա ւե լի սուր քն նա դա տու թե ան կը վե րա ծէ շա տոնց նշ մա րո ւած այն ի -
րա կա նու թիւ նը, որ Ֆրէ օյ տի տե սու թիւ նը, մարդ կային ի նք նու թե ան կազ մու- 
 թե ան մա սին, այր մար դոց սե նա րի օ մըն է ա ւե լի, ֆան թէ զի մը՝ ո ւր կի նե րը կը 
սահ մա նո ւին ի բր ա նոնք՝ ո րոնք այր չեն, ո րոնք չու նին առ նան դամ եւ ու րեմն ամ -
բողջ ու կա տա րե ալ չեն, ո րոնց հա մար այր մար դը եւ ա նոր մարմ նա կազ մու թեան 
վրայ փո խա բե րա բար հիմ նո ւած խորհր դա նիշ ֆալ լոսը կը ներ կա յաց նեն հե ղի -
նա կու թիւ նը, ե րե ւա կա յու թե ան եւ կե ան քի գրե թէ բո լոր մար զե րուն մէջ: 

Մի լէթ այս ա ւան դա կա նա ցած քն նա դա տու թիւ նը կը սրէ, կ’ընդ լայ նէ, կը զե -
տե ղէ Ա դամ-Ե ւայի պա տու մէն մին չեւ 20րդ դար եր կա րող ու այր մար դուն գե -
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րա կա յու թիւ նը յ ղա ցող պա տում նե րու շար քին քովն ի վեր, ու կը սկ սի գրա կա -
նու թե ան վե րըն թեր ցու մը: Գրա կա նու թիւ նը, ա նոր հա մար եւ իր մէ ե տք գրող ֆէ -
մի նիսթնե րուն հա մար, մի այն ար տա ցո լու մը չէ ըն կե րային ի րա կա նու թե ան, այլ 
նաեւ ա նոր մէջ տի րող յ ղացք նե րու կա ռուց ման եւ վե րա նո րոգ ման մէկ գոր ծօ -
նը, միւս ա րո ւեստ նե րու եւ մէ տի անե րու կող քին: Այս պէս, ե րբ Տ. Հ. Լո րընս իր իբր 
թէ յե ղա փո խա կան վէ պին մէջ կը մեր ժէ Լորտ Չէ թըր լի ի (եւ ու րեմն ան գլի ա կան 
բարձր դա սա կար գի խորհր դա նիշ) ան դա մա լու ծու թիւ նը եւ սե ռային ան կա րո ղու -
թիւ նը, ու կը պան ծաց նէ Լէյ տի Չէ թըր լի ի զարթ նող սե ռայ նու թիւ նը, այր քն նա -
դատ ներ կը գո վեն գիր քը, ի բր ջա տա գով թէ՛ այ րե րու, թէ՛ կի նե րու սե ռային ու 
հո գե կան ա զա տագ րու մին: Մի լէթ կտ րուկ կեր պով կը մեր ժէ նման դա տում, եւ 
ջախ ջա խիչ վեր լու ծու մով մը կու գայ փաս տե լու որ գիր քը կը ցո լաց նէ, նոյ նիսկ 
կը կա ռու ցէ ան դրան ցում մը՝ 19րդ դա րու ֆան թէ զիէ մը 20րդ դա րու ֆան թէ զիի 
մը, եր կուքն ա լ՝ ա՛յր մար դու ֆան թէ զիներ, ո րոնք Լո րըն սի գրա կան տա ղան դին 
շնոր հիւ կը թո ւին հա մո զիչ: 19րդ դա րու ան գլի ա կան առ նա-տի րա պե տա կան մօ -
տե ցու մը կը նա խընտ րէ կին մը՝ ան մեղ, ան բիծ, տգէտ սե ռային հար ցե րու մէջ, 
ցան կու թիւն չզ գա ցող, ա մուս նու թե նէն ե տք ի սկ տե սակ մը կոյս: Քսա նե րորդ դա -
րու յետ պա տե րազ մա կան այ րե րու նա խընտ րու թիւնն էր կին մը՝ սե ռայ նու թե ան 
ըն դու նակ, այր մար դուն նա խընտ րած սե ռային ցան կու թիւ նը ու րախ եւ գր կա -
բաց ըն դու նող, որ այր մար դուն նա խընտ րած սե ռային դաս տի ա րա կու թիւ նը ըն -
դու նե լու պատ րաստ է ակ մըն էր, այ սինքն՝ Լէյ տի Չէթըր լին: Ճիշդ է, կ’ը սէ Մի լէթ, 
որ կի նե րը կը նա խընտ րեն Լէյ տի Չէթըր լին, քան՝ 19րդ դա րու ան սեռ կին հրեշ -
տակ նե րը: Սա կայն կը հաս տա տէ որ եր կու ի նք նու թիւն ներն ալ հա ւա սա րա պէս 
այր մար դոց ի րե րա յա ջորդ սե րունդ նե րու սե ռային նա խընտ րու թիւն նե րուն հայե -
լի ներն են, ա նոնց ներ քին ա նա պա հո վու թիւն նե րը եւ սե ռային ան վսա հու թիւն -
նե րը ա մո քող յա ւի տե նա կան ստն տու ներ: Այս կի նե րու շատ բան կր նայ ար տօ ն- 
 ւիլ, սա կայն եր բե՛ք ի րե՛նց նա խընտ րու թիւն նե րը, ի րե՛նց ի նք նու թիւ նը ար տա յայ -
տել, ո ՜ւր մնաց ի րենց հա մար հա ւա սա րու թիւն պա հան ջել, սե ռի եւ սի րոյ մէջ: 

Այ սօր Մի լէ թի քն նադ տու թիւ նը նախ նա կան ու պարզ միտ կը հա մա րո ւի, ա -
ւե լի բո ղոք մը՝ քան հա սուն գործ: Այս պէս՝ ան կը կար դա ցո ւի ի նչ պէս մենք այ -
սօր Ա բո վե ա նի Վէրք Հա յաս տա նին կը կար դանք,- ի բր սր տա կե ղեք սա կայն 
մի ա միտ ար դիւն քը վի պագ րա կան ա րո ւես տի նախ նա կան հաս կա ցո ղու թե ան: 
Այս է թե րեւս դե րը, որ կը սահ մա նո ւի ա ռա ջին խի զախ նե րուն, ռահ վի րա նե րուն, 
ա րո ւես տի եւ քն նա դա տու թե ան մար զե րուն մէջ: Ա նժխ տե լի է սա կայն Մի լէ թի 
գոր ծին դե րը, եւ մին չեւ այ սօր ալ ին ծի շատ դի պուկ կը թո ւին ա նոր քն նա դա տու -
թիւն նե րէն ո մանք, քա նի որ ոչ գրա կա նու թիւ նը, ոչ ալ մաս մէ տի ա նե րը այն քան 
ալ մեծ յա ռաջ դի մու թիւն ներ ար ձա նագ րած են, այս մար զին մէջ: 

Մի լէ թի գոր ծե րէն մին չեւ այ սօր, 17 տա րի նե րու ըն թաց քին ի րա գոր ծո ւած ֆէ -
մի նիսթ քն նա դա տու թիւ նը ան ցաւ ե րեք հանգ րո ւան նե րէ, զորս կա րե լի է նկա -
րագ րել պար զա ցու ցիչ մօ տե ցու մով,— ա) կի նը՝ իբ րեւ զոհ, բ) կի նը՝ իբ րեւ դի մադ- 
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 րող, գ) կի նը՝ իբ րեւ այր մար դուն հետ ե րկ խօ սու թե ան մը հա ւա սար ըն կե րա կից 
եւ կամ նոյ նիսկ՝ իբ րեւ մր ցող: Այս հանգ րո ւան նե րը ան ցե ալ-ներ կայի բա ժա նում -
ներ չեն մի այն: Այ սօ՛ր ալ, նոր գրո ւող գիր քե րու մէջ, կա րե լի է գտ նել օ րի նակ ներ՝ 
այս ե րե քէն, սա կայն ա ռա ջի նը մա նա ւանդ կը հա մա րո ւի մի ա միտ եւ հին ցած մօ -
տե ցում: 

Գործ նա կա նօ րէն, ի ՞նչ կը նշա նա կէ այս մօ տե ցում նե րով քն նա դա տու թիւն կի -
րար կել: Բա ցատ րե լու հա մար, նախ կա րե ւոր է յի շել թէ ո ՜ր քան հաս տատ հիմ քե -
րու վրայ գրո ւած էր հա մալ սա րան նե րու գրա կա նու թե ան դա սըն թացք նե րու 
այս պէս կո չո ւած կո րի զը կամ « կա նոն»ը, դա սա կա նա ցած վէ պե րու շար քը: Ա նգ -
լե րէն վէ պը կը սկ սի, ը սենք, 1719ին Ռո պին սոն Քռու զոյի տպագ րու թե ամբ: 
1719էն 1970, գրո ւած տաս նե ակ հա զա րա ւոր վէ պե րուն կէ՛ սը գո նէ կի նե րու 
գործն է: Սա կայն, հա մալ սա րա նի մէ՛ջ դա սա ւան դո ւող հա րիւր դա սա կա նա ցած 
վէ պե րուն թե րեւս ո ւթ կամ տա սը հա տը կի նե րու գործն էր, 1970ին: Ա ւե լի՛ն, ա -
նոնք կը մեկ նա բա նո ւէ ին ի բր « կա նա ցի վէ պը», « կի նե րու վէ պը», սա կայն միւս -
նե րը՝ ոչ, ի բր «այ րե րու վէ պը»: Հէ մին կո ւէյի գոր ծը, օ րի նակ, որ մարմ նա ցո՛ւմն է 
այր սե ռի ո րոշ ֆան թէ զինե րու, « վէպ» էր պար զա պէս, մէկ մաս նի կը վի պա րո ւես -
տի ող նա սիւ նին, մինչ կին գրող նե րու վէ պե րը (Օս թըն, Է լի ըթ, Վիր ճի նի ա Վուլֆ) 
կը մնային կո ղոսկր եւ ոչ ող նա սիւն, քիչ մը զար տու ղի՝ որ քան ալ հե տաքրք րա -
կան: 
Ֆէ մի նիզմը ե կաւ հաս տա տե լու որ կին գրող նե րը ե ղած են այ րա տի րու թե ան 

զո հե րը, ի սկ գիր քե րու մէջ կին հե րո սու հի նե րը եւ դե րա խա ղաց նե րը՝ ե ղած են 
զո հե րը նոյն մտա ծու մին, ըն թեր ցող հա սա րա կու թե ան մօտ: « Զոհ» ըլ  լալ, գրո ղի 
մը հա մար, կը նշա նա կէ մոռ ցո ւիլ եւ ան տե սո ւիլ, ոչ տա ղան դի բա ցա կա յու թե ան 
պատ ճա ռով, այլ՝ նոյ նինքն կի՛ն ըլ  լա լու, ու րեմն՝ ան կա րե ւոր նկա տո ւե լու պատ -
ճա ռով: Հս կայ մա տե նագ րա կան աշ խա տան քի մը շնոր հիւ պե ղո ւե ցաւ ան ցե ա լը, 
վե րա կա ռու ցո ւիլ սկ սաւ կին գրող նե րու գոր ծը,- վէ պեր, քեր թո ւած ներ, օ րա գիր -
ներ, ի նք նա կեն սագ րու թիւն ներ: Այ սօր, Ա նգ լի ոյ մէջ գո յու թիւն ու նի « Վի րա կօ» 
հրա տա րակ չա կա նը, որ մի ա՛յն մոռ ցո ւած կին գրող նե րու գոր ծե րը թղ թա կազմ 
հրա տա րա կե լու եւ մատ չե լի ը նե լու աշ խա տան քին նո ւի րո ւած է: Մի ա ժա մա նակ, 
ֆէ մի նիսթ քն նա դատ ներ լծո ւե ցան վեր լու ծա կան աշ խա տան քի, ո ւր ցոյց տո ւին 
թէ ի նչ պէս կի նե րը, նոյ նիսկ ա մէ նէն ծա նօթ հե րո սու հի նե րը, կ’ապ րին կաշ կան -
դը ւած կե ան քեր, կը գո հա նան քի չով, կ’ըն դու նին եր ջան կու թիւն մը որ մի այն ի -
րենց սի րած այր մար դոց եր ջան կու թիւ նը ա պա հո վե լու մէջ կը կա յա նայ, ե ւլն.: 
Յա ւե լե ալ, վեր լու ծե լով այր քն նա դատ նե րուն գոր ծե րը, ֆէ մի նիսթ քն նա դատ ներ 
ցոյց տո ւին թէ ա նոնք սիս թե մա թիք կեր պով կ’ան տե սեն վէ պե րու կամ թա տե -
րա խա ղե րու կին դե րա կա տար նե րու տե սան կիւնն ու կար ծիք նե րը: Եւ կամ, ե րբ 
այր քն նա դատ նե րը կ’ըն դու նին այդ կին դե րա կա տար նե րու տե սա կէտ նե րը ի բր 
ճշ մար տու թիւն, կ’ըն դու նին մի այն ա՛յն կին տի պար նե րը՝ ո րոնք ո րո վայ նա խօ սի 
պուպ րիկ ներ են, խօս նակ ներ մի այն՝ այր մար դոց եւ տի րող մտա ծե լա կեր պին: 
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Մին չեւ այ սօր ալ կան կին քն նա դատ ներ, ո րոնք յա ջող կեր պով կը կի րար կեն այս 
մօ տե ցու մով վեր լու ծում ներ: Ե թէ եր բեմն մի ա միտ կը հա մա րո ւի նման վեր լու -
ծու մի կո պիտ կի րար կու մը, պատ ճա ռը այն է որ այր եւ կին տի պար (ն կա րա գիր, 
գոր ծօն ան ձ, քա րաք թէր)՝ ե րբ կը ստեղ ծո ւին ու կը գոր ծեն ա րո ւես տի մէջ, լե զ -
ւա կե՛րտ, բա ռա կե՛րտ մի ա ւոր ներ են: Ֆէ մի նիսթ քն նա դատ ներ եր բեմն կը մոռ -
նան սա կէ տը, եւ այն պէս մը կը խօ սին՝ որ կը կար ծես ի րենց ըն կե րու թե ան մէջ 
շն չող է ակ նե րու կ’ակ նար կեն: 

Սա կայն, հա կա ռակ այս խո ցե լի կէ տին, այն ֆէ մի նիսթ քն նա դա տու թիւ նը՝ որ 
քիչ մը պար զա միտ ձե ւով վէ պի մը մէջ զո հո ւող կին տի պա րը կը նոյ նաց նէ կեան- 
 քի, ըն կե րու թե ան, ի րա կա նու թե ան մէջ զո հո ւող կին է ակ նե րու հետ, մնաց զօ րա -
ւոր, մօտ տաս նա մե ակ մը: Կին տի պա րը զոհ կամ պուպ րիկ նկա տող այս մօ տե -
ցու մին յա ջոր դեց հանգ րո ւան մը, ո ւր ֆէ մի նիսթ ըն թեր ցո ղը կը փնտ ռէր ըմ բոստ 
կի նը, դի մադ րող կի նը, կը պան ծաց նէր կի ներ, ո րոնք սպառ նա լիք կը թո ւէ ին այր 
մար դուն, եւ որ իր կար գին յա ճախ « խենթ» կամ « պոռ նիկ» կը ո րա կէր այ րա տի -
րու թե ան դի մադ րող կի նը: Այս հանգ րո ւա նին փնտ ռո ւե ցան ի նք նավ սահ, ան կախ 
կի ներ՝ ո րոնք կը մեր ժէ ին ըն դու նիլ հրեշ տա կի, ծա ռայի, սե ռային ա ռար կայի կամ 
տան տի կի նի դե րե րը, եր բեմն՝ յա ջո ղե լով, յա ճախ՝ ի գին մա հու, ան ձնաս պա նու -
թե ան, յա ճախ՝ մտա կո րոյս ըլ լա լով: Այս շր ջա նին է նաեւ որ կին մի ա սե ռա կա նը 
սկ սաւ մեկ նա բա նո ւիլ ի բր դի մադ րող ֆի կիւր մը, գրող Կէրթ րուտ Սթայ նի նման, 
դէմք մը՝ որ կը կեր տէ իր ի նք նու թիւ նը մեր ժե լով այ րի սե ռա կա նու թիւ նը, սա կայն 
ա ռանց մեր ժե լու սէ րը եւ սե ռը, մինչ միջ նա դա րու մեծ մայ րա պետ նե րը, ո րոնք 
ան կաս կած կեր տած է ին ան կախ ի նք նու թիւն մը, ստի պո ւած է ին հրա ժա րիլ սե -
ռայի նէն, ի նչ որ ան շուշտ ա նըն դու նե լի զո հո ղու թիւն մըն է, ար դի ֆէ մի նիսթին 
հա մար: 

Ներ կայիս, կը գտ նո ւինք հանգ րո ւա նի մը մէջ, ո ւր ա ռանձ նաշ նոր հե ալ է կին-
այր ե րկ խօ սու թե ան, հա ւա սա րու թե ան փնտռ տու քը, գո նէ՝ հա կա դարձ ի րե րազ -
դե ցու թե ան մը հետ քե րը: Կը մեր ժո ւին քլի շէ ներ,- կի նը՝ կոյս կամ պոռ նիկ, մայ րը՝ 
ի բր ստինք կամ քասթ րէյ շըն սպառ նա ցող վհուկ, ե ւլն.: Վիր ճի նի ա Վուլ ֆի Տի կին 
Տալ լօո ւէյը եւ To the Lighthouse, Ճէյն Էյ րը, Է լի ը թի Տօ րօ թէն, եր բեմն՝ Ճոյ սի Մոլ  -
լի Պլու մը հե րո սու հի ներն են այս ժանրի քն նա դա տու թե ան, որ մի ա ժա մա նակ մօ -
տէն կը հե տե ւի կին գրող նե րու նոր գոր ծե րուն, կը շե փո րէ ա նոնք՝ ո րոնց մէջ 
կի նը այր մար դուն հա ւա սար եւ ա նոր չափ ան կախ եւ ի նք նա պար տադ րող դեր 
ու նի, ան կող նէն՝ գրա սե նե ակ, կե ան քի բո լոր մար զե րուն մէջ ան խտիր: 

Ամ փո փեմ այս ակ նար կը, ը նդ գծե լով որ ե րեք հանգ րո ւան նե րէն իւ րա քան չիւ -
րը-զո հի, դի մադ րո ղի, հա ւա սա րի փնտռ տուք կը բնո րո շո ւին ե րեք տար բեր ճի -
գե րով. ա. մա տե նագ րա կան, ո ւր կո րու սե ալ, ու րա ցած, մոռ ցո ւած կամ ան տե ս- 
 ւած ան ցե ալ մը կը փնտ ռո ւի: Մեր հայ կա կան ի րա կա նու թե ան մէջ չեմ գի տեր թէ 
որ քան մեծ է թի ւը մոռ ցո ւած կին գրող նե րու: Եր բեմն ին ծի այն պէս կը թո ւի թէ 
մեր ան ցե ա լի՝ կին գրո ղը հա զո ւա գիւտ ե րե ւոյթ մը ըլ  լա լով, կը յի շո ւի, ե թէ նոյ -

ԹԻՒ 2  2022

11   |   ԲԱԳԻՆ



նիսկ ար հա մար հո ւի: Վեր ջին եր կու տա րի նե րուն, Վա հէ Օ շա կան, Աս պա րէզի իր 
սիւ նակ նե րով ան դրա դար ձաւ 19-րդ դա րու քա նի մը կին գրող նե րու, ո րոնց ա -
նուն ներն ու գոր ծե րը ան ծա նօթ է ին ու կը մնան ին ծի: Հա յաս տանն ալ, կ’են թադ -
րեմ, ու նի աղ բիւր նե րը նման աշ խա տանք մը տա նե լու: 

Երկ րորդ ճի գը, որ կը բնո րո շէ ար դի ֆէ մի նիզմի բո լոր հանգ րո ւան նե րը, եւ որ 
կը պակ սի մեր մօտ, վե րաքն նա կան, վեր լու ծա կան, վե րըն թեր ցու մի աշ խա -
տանքն է, որ ան ցե ա լի ու ներ կայի դա սա կա նա ցո ւած թէ ան տե սո ւած գոր ծե րը 
կը զն նէ, ցոյց տա լու հա մար թէ ի նչ պէս ֆէ մի նիսթ մտա ծու մի ստո րո գու թիւն նե -
րու ներ մու ծու մը կը ճո խաց նէ, կը բար դաց նէ, յա ճախ կը փո խէ եւ եր բեմն կը յե՛ -
ղա-փոխ-է այդ գոր ծե րուն մեկ նա բա նու թիւ նը, ա նոնց վե րագ րո ւած ի մաս տը: Ա՛յդ 
է որ կ’ու զեմ ը նել ես, այ սօր, Ե սայե ա նի մօտ: 

Եր րորդ ճի գը՝ կին գրող նե րու կող մէ կը կա տա րո ւի: Քա ջա լե րո ւած, տի րող 
նոր մթ նո լոր տէն, բազ մա հա րիւր կին գրող ներ կ’ար տադ րեն ան կեղծ ու ան վախ 
գոր ծեր, ո ւր խոս տո վա նու թիւն, բո ղոք, զայ րոյթ եւ այ րա տի րու թե ան մեր ժու մը 
կ’ըն թա նան զու գըն թաց, նոր տի պար նե րու ստեղ ծու մին հետ: Կը յօ րի նո ւին այր 
թէ կին տի պար ներ, ո րոնք կը փոր ձեն տար բեր ձե ւե րով զի րար սի րել, հասկ նալ, 
ապ րիլ եւ եր բեմն, իւ թո փիք մ ղու մին յանձ նո ւած, նոր աշ խարհ ներ կեր տել: Այս 
մղու մը թա փան ցած է ա մէն կողմ, այն քան որ նոյ նիսկ գի տա-ֆան թէ զիա կան սե -
ռին մէջ Ո ւր սու լա Լը կո ւի նի եւ Ճոան նա Ռա սի նման կի ներ ա պա գան կ’ե րա զեն 
ֆէ մի նիսթ տե սան կիւ նէ: Թէ որ քան հա զո ւա դէպ է այս, մեր մօտ, ձե զի կը թո ղում 
ո րո շել: 

Փա կեմ, ը նդ գծե լով որ նման ակ նարկ, ար դի գրա կան ֆէ մի նիզ մի, ստի պո ղա -
բար կ’ան տե սէ վեր ջին տաս նա մե ա կի եւ իմ նկա րագ րած եր րորդ հանգ րո ւա նին 
ըն կե րա ցող ա մե նա բարդ, մի ա ժա մա նակ ա մե նա նուրբ ե րան գը, այն՝ որ կը մեր -
ժէ այր թէ կին մար դու հաս տատ ի նք նու թե ան մը գա ղա փա րը: Ի նք նու թիւ նը, ըստ 
այս շար ժու մին, յա ւէտ խա խուտ, շար ժուն, փո խո ւե լու հա կա մէտ բան մըն է: Ըստ 
ա նոր, գրա կա նու թիւ նը կը պատ կե րաց նէ այ րա տի րու թե ան ճի գը, մաս նի՛կ մըն է 
այն ճի գին, որ կը փոր ձէ հաս տատ հի մե րու վրայ դնել ի նք նու թիւ նը: Սա կայն, այ -
րը ի նք զին քին կր նայ տալ իր նա խընտ րած ի նք նու թիւ նը եւ զայն օժ տել ան խախ -
տու թե ամբ մի ա՛յն ե թէ մեր ժէ իր եւ կնոջ ի նք նու թե ան ճշ մար տու թիւ նը,— այ սինքն 
ի նք նու թիւն նե րու ի րե րայե նու մը: 

Այդ մեր ժու մին ար դիւնքն է կնոջ ու րի շա ցու մը: Կի նը կը վե րա ծո ւի ու րի շին 
եւ տար բե րին, կը տես նո ւի ի բր այն՝ որ այր չէ, կը կորսնց նէ իր ս փէ սի ֆի սիթէն, 
իր յա տուկ ի րա կա նու թիւ նը, կը վե րա ծո ւի հա կադ րու թե ան մը, կը տես նո ւի ի բր 
ոչ-այ րը: Այս մօ տե ցու մը, որ կը բնո րո շէ կի նը, «բ նու թիւն» մը կը պար տադ րէ ա -
նոր, կը ստեղ ծէ «յա ւի տե նա կան» է գը, այն յոյ սով որ այդ կեղ ծի քը կը վա ւե րաց նէ 
յա ւի տե նա կան այ րը, ա պա նաեւ կը մե կու սաց նէ մի ա սե ռա կա նը, զոյ գա սե ռը կամ 
պայ սէք շո ւըլը (bisexual). Ֆրէ օյ տի փո լի մորֆը, ի բր ան բնա կա նոն, ա նօ րէն: Մինչ -
դեռ, ը ստ ֆէ մի նիզմի այս ա մէ նէն յան դուգն ու բարդ ճիւ ղին, մարդ ա րա րա ծին 
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բնու թիւ նը, բնա կա նը՝ սե ռային ա նո րո շու թիւնն է, ա մէն տե սա կը հա կում նե րու 
մի ա տեղ, մի ա ժա մա նակ գո յու թիւնն է: Մա նու կը, ա րու թէ էգ, փոք րիկ այր մը կամ 
կին չէ: Ե րբ ան դեռ չէ ձե ւա ւո րո ւած, կեր տո ւած, շղ թայո ւած ըն կե րային կար գե -
րու կող մէ, ա րու մա նու կը ու նի այս պէս կո չո ւած «ի գա կան» գի ծեր ու նա խընտ -
րու թիւն ներ ալ, ի սկ էգ մա նու կը՝ «առ նա կան» կո չո ւող նմա նօ րի նակ գի ծեր: Այս 
հաս տա տու մը թէ՛ սե ռային նա խընտ րու թիւն նե րու մա սին է, թէ՛ ա լ՝ մշա կու թային: 
Սա կայն ըն կե րու թե ան մէջ, այ րը եւ այ րա տի րու թիւ նը, մտա հոգ՝ զուտ առ նա կա -
նու թե ան մը փնտռ տու քով, ա րու մա նու կի՛ն մօտ թէ ի րենք ի րենց մօտ կը ժխ տեն, 
կը մեր ժեն ի գա կա նը, կը փոր ձեն ջն ջել զա նոնք: Պի տի տես նենք ի նչ դեր ու նի այս 
բո լո րը՝ Ե սայե ա նի գոր ծի մեկ նա բա նու թե ան մէջ: 

 

* * * 
Զա պէլ Ե սայե ան ծնած է 1878ին եւ մե ռած, հա ւա նա բար, 1943ին, ստա լի նե ան 
կու լա կին մէջ: « Զոհ դար ձաւ ան հա տի պաշ տա մուն քին, ե րբ լի էր ստեղ ծա գոր -
ծա կան կա րե լի ու թիւն նե րով», ի նչ պէս կ’ը սէ իր սո վե տա հայ կեն սա գի րը: Իր ա -
ռա ջին գրու թիւ նը հրա տա րա կած է 17 տա րե կա նին, եւ զօ րա ւոր թա փով ստեղ- 
 ծա գոր ծած է ամ բողջ 40 տա րի, 1895էն 1935, Պոլ սոյ, Եւ րո պայի եւ, հայ րե նա դար -
ձու թե նէն ե տք, Խորհ. Հա յաս տա նի մէջ: Իր վաս տա կի ա ռա ջին հանգ րո ւա նը 
1895–1915 շր ջա նին լոյս կը տես նէ, ե րբ Պոլ սոյ մէջ Սր բու հի Տիւ սա բէն ե տք ե րե -
ւան ե կած է ին ու կը գոր ծէ ին ու րիշ կին գրող ներ,— Սի պիլ, Զա րու հի Գա լէմ -
քէրեան, Ար շա կու հի Թէ ո դիկ, Հայ կա նոյշ Մառք, ա պա՝ Ման նիկ Պէր պէ րե ան, 
Հե րա նոյշ Ար շա կե ան, ե ւլն.: Սկիզ բէն, կը նշ մա րո ւի որ Ե սայե ան տար բե՛ր է միւս- 
 նե րէն, հե ռու կը մնայ ա նոնց զգա ցա կան մօ տե ցու մէն եւ կամ շատ հրա պա րա -
կագ րային եւ բա րո յա խօ սա կան դիր քա ւո րում նե րէն: 1907ին, Բիւ զան դի ոն թեր -
թին մէջ, ազ դե ցիկ քն նա դատ Ար տա շէս Յա րու թիւ նե ան կը գրէ որ միւս կին 
գրող նե րը «ա մէնքն ալ ի րա րու հետ կը շփո թո ւին, վասն զի ա մէնքն ալ Սի պի լին 
պատ կե րը կը կապ կեն»: Տար բե՛ր կը գտ նէ Ե սայե ա նը, հա կա ռակ ո րոշ գոր ծե -
րուն մէջ գտ նուող «ե րա զա ւէտ, թախ ծա լից» ե րան գին: Կին թէ այր, այլ քն նա -
դատ ներ հա մա ձայն են: Տի կին Հայ կա նոյշ Մառք կ’ո գե ւո րո ւի, Ե սայե ա նը կ’ո րա կէ 
«չք նաղ հան ճար մը, փայ լուն, ակ նախ տիղ սեւ ա դա մանդ մը, ո րուն ա րո ւես տա -
գէտ գրա կա նու թիւ նը հպա՛րտ կ’ը նէ զիս՝ կին ծնած ըլ լա լուս հա մար» (Բիւ զան -
դի ոն, 1907, թիւ 3, էջ 82): Բա ցի Ա րամ Ան տո նե ա նէն, Պոլ սոյ միւս հրա պա րակա - 
գիր-քն նա դատ նե րը չեն ան տե սեր Ե սայե ա նի գոր ծը, եւ նոյ նիսկ Օն նիկ Չիֆ թէ-
Սա րա ֆի ու Ե նովք Ար մէ նի նման այ լա մերժ ներ դրա կա նօ րէն կ’ար տա յայ տո ւին 
ա նոր հան դէպ: Տա րի ներ ե տք, 1942ին, Յա կոբ Օ շա կան կը գրէ թէ Ե սայե ան «ա -
րեւմ տա հայ վէ պին ա մէ նէն մեծ դէմ քե րէն է, ե թէ ոչ ա մէ նէն մե ծը»: 

Այլ խօս քով, հայ ֆէ մի նիսթ մը պի տի չկա րե նայ բո ղո քել թէ Ե սայե ան ան տես- 
 ւած էր, ե րբ կ’ապ րէր: Մա հէն ե տք թե րեւս Սփիւռ քը քա նի մը տա րի ան տե սեց 
զինք, սա կայն վեր ջին տաս նա մե ա կին մա նա ւանդ, իր գոր ծե րը, մաս նա ւո րա բար 
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Սի լիհ տա րի պար տէզ նե րը, յա ճախ ու շադ րու թե ան սե ւե ռա կէտ դար ձան: Դեռ նոր 
լոյս տե սած գիրք մը, Շու շիկ Տաս նա պե տե ա նի Վեր լու ծա կան է ջերը (Պէյ րութ, Տպ. 
Է րե բու նի, 1987), կը պա րու նա կէ ա նոր մա սին չորս գրու թիւն, ո րոնք կ’ընդգ ծեն 
Վեր ջին բա ժա կըի, Սի լիհ տա րի պար տէզ նե րըի եւ Ար գել քըի կա րե ւո րու թիւ նը, մեր 
վէ պի ար ժե ւոր ման հա մար: Հար ցը, ու րեմն, ան տե սո ւած կամ չգ նա հա տո ւած 
գրո ղի մը վե րար ժե ւո րու մը չէ, այլ ա նոր վաս տա կի մեկ նա բա նու թե ան տար բեր, 
ֆէ մի նիզմէն ազ դո ւած ո ւղ ղու թիւն մը տալն է, բան մը՝ որ չէ կա տա րո ւած Հա յաս -
տա նի մէջ, կամ Տաս նա պե տե ա նի կող մէ: Ան շուշտ թէ Հա յաս տա նի, թէ Սփիւռ քի 
քն նա դատ նե րը կ’ակ նար կեն Ե սայե ա նի ֆէ մի նիզմին, սա կայն նման ակ նարկ ներ 
կը սե ւե ռին ա նոր հրա պա րա կագ րու թե ան վրայ,- « մաս նա ւո րա պէս նրան խիստ 
զբա ղեց նում էր ֆէ մի նիզմի, կնոջ ա զա տագ րու թե ան, հա սա րա կա կան վի ճա կի 
հար ցը», կը գրէ սո վե տա հայ մաս նա գէտ մը, նշե լով Ե սայե ա նի «Կ նոջ հար ցը», 
«Նոր կի նը», « Մեր կի նե րը» եւ այլ յօ դո ւած նե րը, բո լորն ալ հրա պա րա կո ւած Պոլ -
սոյ Ծա ղիկին մէջ, 1903-ին, ո րոնք յա ջո ղե ցան յու զել օ րո ւան հան րու թիւ նը: 

Հե տաքրք րա կան է, սա կայն, որ մեր քն նա դա տա կան ա ւան դու թե ան մէջ 
նման բնու թագ րում ը նդ հան րա պէս կը վե րա պա հո ւի Ե սայե ա նի հրա պա րագ րա -
կան եւ ոչ-գ րա կան ար ձա կին: Ե րբ կը դառ նանք գրա կա նին, կը հան դի պինք դա -
սա կա նա ցած գրա կան ար ժե ւո րում նե րու, ո րոնք ու նին կրկ նո ւող պատ կեր ներ 
եւ ներ քին կա ռոյց մը: Նախ կայ այն տա րա ծո ւած հաս տա տու մը թէ պոլ սա հայ 
կին գրող ներ սո վո րա բար «ինք նա տիպ չեն, չու նին ազ գային նկա րա գիր, եւ դիւ -
րաւ կա րե լի է զա նոնք շփո թել ֆրան սա ցի գրող նե րուն հետ» (Բիւ զանդ Քէ չե ան, 
Բիւ զան դի ոն, 1908, էջ 109): Ե սայե ան կը հա կա ճա ռէ այս մե ղադ րան քին, հաս -
տա տե լով որ ամբո՛ղջ պոլ սա հայ գրա կա նու թե ան կը պակ սի ի նք նա տի պու թիւն, 
քա նի որ թէ՛ այ րե րու, թէ՛ կի նե րու գոր ծին վրայ հա ւա սա րա պէս ծանր կը կշ ռէ 
Ֆրան սայի ազ դե ցու թիւ նը (Ծա ղիկ, 1904, թիւ 8, էջ 65):  

Ին չո՞ւ մէջ բե րել նման տո ղեր: Վեր ջա պէս ան ծա նօթ չենք այս պի սի ամ բաս -
տա նու թիւն նե րու: Գի տենք որ ե րբ մեր գրա սէր հա սա րա կու թիւ նը քիչ մը շատ 
ա րագ ու յան կարծ ի նք զինք կը գտ նէ նո րա ձեւ կամ նո րա նիւթ գրու թե ան մը առ -
ջեւ, «ֆ րան սա գիր», «օ տա րա միտ» « հա կա տոհ միկ» բա ռե րը դիւ րաւ կը հո սին 
գրիչ նե րէ: Վկայ, ի մի ջի այ լոց, Պըլ տե ա նի աշ խա տան քին գտած ըն դու նե լու թիւ -
նը, սկզբ նա կան շր ջա նին, ի նչ պէս ան կէ քիչ մը ա ռաջ՝ Վա հէ Օ շա կա նի ո րոշ եր -
կե րու ըն դու նե լու թիւ նը: Սա կայն հե տաքրք րա կա նը, Ե սա յե ա նի պա րա գային, սա 
է,— նախ՝ որ ի նք այդ ամ բաս տա նու թե ան ա ւե լի ար ժա նի չէ քան նոյն շր ջա նի ու -
րիշ գրող ներ, ո րոնք զբա ղած են ֆրան սա ցի նե րու գոր ծե րը թարգ մա նե լով, «ըն -
տե լաց նե լով»: Եւ ե րկ րորդ, յատ կան շա կան է որ օ տա րա մո լու թե ան մե ղադ րան քը 
յան դուգն կին գրո ղի մը հաս ցէ ին կ’ուղ ղո ւի: Մեր մօտ, ու րեմն, կին գրո ղը եւ 
Եսայե ա նը կը վե րա ծո ւին այս ամ բաս տա նու թե ան թի րախ նե րուն, սա կայն հարկ 
է ա ւելց նել,— ոչ մի այն մեր մօտ: Գո նէ պոլ սա հայե րուն հա մար կր նանք ը սել որ 
Տի կին Տիւ սա բի ֆրան սա լե զու մա կա նո՛ւնն ի սկ վար ժե ցու ցած էր զի րենք, այս 
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մե ղադ րան քը գոր ծա ծե լու: Սա կայն ի նչ պէ՞ս բա ցատ րել որ ան գլի ա ցի քն նա դատ -
նե րու հա մար ալ յան դուգն գրո ղը, մա նա ւանդ կին գրո ղը նմա նա պէս կ’ամ բաս -
տա նո ւի ի բր օ տա րա պաշտ, ի բր ներ մու ծող գեր ման կամ ֆրան սա կան մշա - 
կու թային « ման րէ» նե րու: Ա ռա ջի նին օ րի նակ Ճորճ Է լի ը թը (ո ր՝ Ժորժ Սան տին 
նման, կին էր) եւ ո րուն մտա ծու մին վրայ շատ ազ դած է գեր ման փի լի սո փա յու -
թիւ նը: Ե րկ րոր դին օ րի նակ, փա ղան գը մանր ու մեծ գրող նե րու, Շար լոթ Պրոն -
թէի նման, ո րոնք կը դա տա պար տո ւին ի բր վա րա կո ւած՝ Ժորժ Սան տէն, Պել ժի ա 
բնա կե լէն ե ւլն.: Ան շուշտ, պէտք է ըն դու նիլ՝ որ այն որ նոր է, յա ճախ խորթ է, այն 
որ խորթ է, օ տար է՝ հա ւա քա կան ան գի տա կի ցի տրա մա բա նութե ան մէջ, սա -
կայն գրող նե րու հան դէպ ա մէ նու րեք տա րա ծո ւած այս ամ բաս տա նու թիւ նը 
փաստ մըն է որ իս կա կան նո րու թիւն բե րող, բարձ րո րակ կին գրո ղը վտանգ կը 
հա մա րո ւի, մա նա ւանդ՝ ե թէ կա րե լի է կաս կա ծիլ որ Ե սայե ա նի նման, ան ապ րած 
է օ տար եր կիր ներ, մա նա ւանդ՝ Փա րիզ, եւ, ո ՜վ գի տէ, սե ռային յա րա բե րու թիւն ալ 
ու նե ցած է օ տարի հետ: Սե ռայի նը, ի վեր ջոյ, փո խա բե րա կան եւ ան գի տա կից 
պատ կե րա ցում նե րու նա խընտ րած տա րածքն է:  

Նո րա ձեւ եւ տա ղան դա ւոր կին գրո ղին ներ կա յա ցու ցած չա կեր տա ւոր 
սպառ նա լի քը, ե րե ւա կա յու թե ան մար զին մէջ, նաեւ կ’առ թէ ու րիշ ո րա կում մը, 
քիչ մը ա մէն կողմ, ի մի ջի այ լոց՝ Ե սայե ա նի պա րա գային ալ: Ի նչ պէ՞ս ը նդ գծել որ 
կին մը կը զան ցէ ի րեն սահ մա նո ւած դե րը, կը մտա հո գէ նոյ նիսկ հա մա կիր նե րը, 
—պարզ է, կա րե լի է զինք ո րա կել «առ նա կան», ոչ-կա նա ցի: Եւ այս ո րա կու մը կը 
գտ նէք քիչ մը ա մէն կողմ, Մի նաս Թէ օ լէ օ լե ա նի գիր քէն՝ մին չեւ Ե սայե ա նի սո վե -
տա հայ կեն սագ րի գոր ծին մէջ: Եր կուքն ալ հա մա կիր, եր կուքն ալ գո վես տով խօ -
սող,— ի նչ պէ՞ս գո վել կին մը, զոր կ’ու զենք շնոր հա ւո րել իր տա ղան դին հա մար, 
տա ղանդ՝ որ ի բր թէ սո վո րա բար չի փնտ ռո ւիր կի նե րու մօտ, մի ա ժա մա նակ նշե -
լով՝ որ վտան գա ւոր բան մը կայ հոդ,- պարզ է: «Ե սայե ա նի ձայ նը հն չում էր խիստ 
առ նա կան ու տպա ւո րիչ», կ’ը սէ քն նա դա տը: Նոյ նիսկ Տաս նա պե տե ան ան գի տա -
կից զոհն է այս սո վո րու թե ան, ե րբ կը նկա րագ րէ Ե սայե ա նը ի բր «առ նա կան 
հզօր ու ժով եւ կա նա ցի ջեր մու թե ամբ» օժ տո ւած: Մտ քի ու ժը, նոյ նիսկ այս ար -
դի ա կան գոր ծին մէջ կը վե րա պա հո ւի այր մար դուն: 

Իր կար ծի քով, Ե սայե ա նի վի պա կը, Վեր ջին բա ժա կըի քն նար կումն է, ի մի ջի 
այ լոց, «այր» եւ « կին» սահ մա նում նե րու ի մաս տին: Ա ւե լի ը նդ հան րա նա լով, կա -
րե լի է ռիսք մը առ նել եւ ը սել որ ա նոր վաս տա կին մէկ կա րե ւոր մա սը նո ւի ր-   
 ւած է հայ կնոջ գրո ղի մը ի նք նու թե ան կեր տու մի հար ցին, կեր տում՝ որ ե սա կեդ -
րոն, նոյ նիսկ նար կի սա կան ո րա կո ւած է յա ճախ, եւ որ սա կայն չի՛ մոռ նար ի նքնա- 
 հար ցաքն նու թե ան հրա մա յա կա նը: Ե սայե ան ստի պո ւած է գրել «այր» եւ « կին» 
բա ռե րով եւ ա նոնց զօ դո ւած, ա նոնց վե րագ րո ւած եզ րե րով, ե րբ կը մտա ծէ ու կը 
պատ մէ: Սա կայն, չ՚ըն դու նիր այդ բա ռե րը իբ րեւ ան ձեռնմ խե լի տո ւե ալ ներ: 
Վեր ջին բա ժա կը 87 էջ նոց նո րա վէպ մըն է, ո րու ըն թաց քին Ատ րի նէ ա նուն 

կին մը իր բա ցա կայ « սի րա հա րին» կը պատ մէ իր կե ան քը եւ մա նա ւանդ կը խօ -
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սի իր կե ան քին մա սին, զոր կը նոյ նաց նէ «հ րա շա գեղ վէպ»ի մը: Տաս նա պե տ- 
եան, ար դի քն նա դա տու թե ան մէկ ու րիշ հա կու մին քա ջա ծա նօթ, լաւ կը բնո րո շէ 
գրե լու ա րար քին հիմ նա կան կա րե ւո րու թիւ նը, ե րբ կ’ը սէ,— « Հե ղի նա կը խոս տա -
ցած է իր սի րոյ վէ պը գրել, եւ ա ռանց այդ գրե լուն, ի ՞նչ սէր» (էջ 16): Ա պա կը գրէ,— 
«Քն նա դա տը պար տի փնտ ռել ու գտ նել այն ը նդ հա նուր օ րէն քը որ կը ստեղ ծէ  
(գ րու թիւ նը) սկզբ նա կան ո չին չէն» (էջ 14): Ես, ըն դու նե լով հան դերձ «գ րե լու», «ար -
տա յայ տո ւե լու» (էջ 14) պա հան ջը եւ գրու թե ան ներ քին օ րէն քի կա րե ւո րու թիւ -
նը, կը մեր ժեմ այդ «սկզբ նա կան ո չինչ»ի գա ղա փա րը: Ը ստ իս, գր քին ա տաղ ձը, 
հում նիւ թը՝ հայ ըն կե րու թե ան մէջ « կին» եւ «այր» բա ռե րու եւ սե ռե րու սահ մա -
նումն է: Ե սայե ա նի պա տու մը կը տո ղան ցէ զա նոնք, եւ մէկ-մէկ կ’ոտ նա կո խէ, 
հայ ի րա կա նու թե ան սահ մա նին մէջ: Վեր ջին բա ժա կը կը պատ մէ սե ռային սահ -
մա նում նե րու օ րի նա զան ցու մը, ա ռանց տեղ տա լու մարմ նա կան սե ռին: Նշենք 
քա նի մը կա րե ւոր կէ տեր: 

Երբ Ատ րի նէ, զոր գե ղե ցիկ կը գտ նեն մար դիկ ու կը դար պա սեն, կ’ո րո շէ ա -
մուս նա նալ տգեղ, խո ժոռ Մի քայէ լին հետ, կը բա ցատ րէ թէ ին չո՞ւ: Կը գրէ,— «ա -
նի կա ճշ մա րիտ մարդ մըն էր»... «եւ մի այն կի նե րը գի տեն թէ որ քա՜ն հա զո ւա գիւտ 
բան է ճշ մա րիտ մարդ մը» (14-15): Ան շուշտ, նման խօսք մե զի են թադ րել կու տայ 
որ « մարդ»ը ա՛յր մարդն է: Սա կայն, Ե սայե ան կը բա ցատ րէ, թէ ի ՛նչ ը սել կ’ու զէ, 
կը շեշ տէ որ « մարդ» բա ռը կը նշա նա կէ «ա՛յր թէ կին» (էջ 14): Կ’ընդգ ծէ որ « մար -
դիկ... չեն ներ կա յա նար այն պէս, ի նչ պէս որ են ի րա պէս։ Ու այն կեղծ հան դեր ձան -
քը, որ կը ստա նան յա ճախ, ան գի տակ ցու թե ամբ» կը զգե նուն: Կը ստանձ նեն 
դե րեր, սահ մա նո ւած ու րիշ նե րու կող մէ: Կամ կը զա տեն ի րենց յար մար թո ւող 
դե րեր: Կ’ը նեն ա մէն ի նչ, փոխ կ’առ նեն զգա ցում ներ եւ սկզ բունք ներ, որ պէս զի 
խու սա փին ան կէ, որ կը բխի «ի րենց ներ քին աշ խար հէն, ի րենց է ու թե նէն, ի րենց 
հո գի էն» (էջ 15): Մի քայէ լը եւ Ատ րի նէն կ’ա մուս նա նան, հա կա ռակ ա նոր որ Ատ -
րի նէ չի սի րեր Մի քայէ լը: Կը հի ա նայ ա նոր, քա նի որ ան, Ատ րի նէ ին նման, ան ձ 
մըն է որ գի տէ թէ « նո ւի րա կան եւ ա ռան ձին օ րէնք ներ կը թե լադ րէ սե փա կան 
էու թիւն»ը (էջ 15): 

Ար դի ֆէ մի նիզմը կը մեր ժէ սե փա կան է ու թե ան մը վար կա ծը, ի նչ պէս կը ժըխ -
տէ զուտ սե փա կան ո ճի մը վար կա ծը: Ի տար բե րու թիւն ա նոնց մէ, Ե սայե ան կը 
հա ւա տայ ա նոնց: Սա կայն, այդ սե փա կան է ու թիւ նը, ո րուն կը հա ւա տայ, այս -
պէս կո չո ւած կա նա ցի է ու թիւն մը չէ: Ան սեռ, ճէն տըր լէս է ու թիւն մըն է, պի տի ը -
սէր ա մե րի կա ցին, կամ գո նէ այդ պէս կը հա ւա տայ Ատ րի նէ: Եր բեմն, ե րբ յան - 
ցա ւոր կը զգայ, ի նք զին քը կը մե ղադ րէ, «ես չար կին մըն եմ» ը սե լով (էջ 23), չհա -
ւա տա լով հան դերձ ի նքն իր մե ղադ րան քին, չհա ւա տա լով որ ի բր կին մե ղադ րե լի 
է: Յան ցանք չի գոր ծեր, սա կայն կը մտա ծէ յան ցանք գոր ծե լու մա սին, եւ «կը յու -
սա հա տէ ի, ժա մե րով կ’ար տա սո ւէ ի, խղ ճա լով ի նք զին քիս վրայ եւ ան զօր ջան քեր 
ը նե լով, ա զա տե լու հա մար ի նք զինքս զիս կաշ կան դող կա պանք նե րէն» (էջ 23): 
Այդ կա պանք նե րը, ի նչ պէս ցոյց պի տի տայ պա տու մը, մի այն ա մու սին եւ ըն տա -
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նիք չեն, այլ « կին», « մայր», « հայ մայր» բա ռե րուն սահ մա նում ներն ու ըն կալո  ւած 
հաս կա ցո ղու թիւն նե րը, իր պոլ սա հայ ըն կե րա կան շր ջա նա կին մէջ: Հաս կա ցո ղու -
թիւն ներ, ո րոնց մէ բո լո րո վին զուրկ չէ ի ՛նքն ալ, սա կայն ո րոնց դէմ պի տի մա քա -
ռի, յա նուն սի րոյ: 

Ատ րի նէն բա րե կե ցիկ է, ա մու սի նը կը սի րէ զինք, « կո րիւ նի պէս» զա ւակ ներ 
ու նի, ի նչ պէս կ’ը սէ ի ՛նք ալ: Ա մե րի կա ցի քն նա դա տը պի տի ը սէր, Պէ թթի Ֆրի տա -
նի նման, հի մա որ ու նի ա մէն ի նչ, որ ի բր թէ կ’եր ջան կաց նէ կի նը, քաղ քե նի ըն կե -
րու թե ան մէջ, հի մա՛ պատ րաստ է հասկ նա լու ֆէ մի նիզմի պե ղած դժո ւա րու թիւն- 
 նե րը: Եւ ի րօք, կը ճանչ նայ: Ատ րի նէ հարց կու տայ,- « կա րե լի՞ է ստել, ստել ի նք -
զին քին եւ ը սել թէ փոր ձա ռու թիւ նը, սէ րը եւ նոյ նիսկ զա նա զան ցան կու թիւն ներ 
չխ ռո վե ցին զիս» (էջ 23), ա պա կը պատ մէ ցան կու թիւ նը: Իր սե ռային ցան կու - 
թեան ա ռար կան. « Քաջ էր եւ խի զախ, աս պե տի գե ղեց կու թիւ նը կը կրէր իր դէմ -
քին վրայ»... (էջ 26): «Իր փրփ րոտ ե րա խով եւ կայ ծակ նա ցայտ սմ բակ նե րով, իր 
սեւ ձի ուն վրայ թե թեւ նս տած կը բարձ րա նար Սկիւ տա րի բար ձունք նե րը» (էջ 
26): Սա կայն այս հե րո սը Սե բաս տա ցի Մու րատ մը չէ, իր Բէ գա սով, այլ... թուրք 
սպայ մը: Եւ Ատ րի նէ կ’ըն դու նի որ ե թէ մեր ժած է ա նոր սէրն ու ա նոր հետ սե -
ռային յա րա բե րու թիւ նը, պատ ճա ռը իր ա մու սի նը չէ, իր մա՛յր ըլ  լալն ալ չէ, այլ 
1909ի ջար դե րը: Ազ նիւ է թուրք սպան, սա կայն «ա նո ղոք եւ դա ժան դէպ քեր մեզ 
կը բաժ նէ ին ի րար մէ, ա րե ան հե ղեղ ներ կային մեր մի ջեւ ծո վա ցած» (էջ 31): Այս 
հա տո ւա ծին մէջ, Ատ րի նէ կը մեր ժէ կնոջ, տիկ նոջ վե րագ րո ւած ք լի շէներ, կա նա -
ցի ցան կու թե ան մա սին 1924ին դեռ բա ւա կան ը նդ հան րա ցած վար կած ներ, եւ 
կու գայ հաս տա տե լու որ թուրք սպային կը մեր ժէ ոչ ի բր կին, ոչ ի բր ա մուս նա -
ցած կին, ոչ ի բր բա րո յա կան ու նե ցող հայ կին, այլ՝ ի բր հայ: Ա հա այս կինն, սկիզ -
բը այն քա՜ն վս տահ իր ի նք նու թե ան որ կու գայ գտ նե լու թէ իր հայ ա մու սի նը չի 
ցան կար, թուր քը կը ցան կայ, սա կայն կր նայ այդ ի րա կա նու թիւ նը լի օ րէն ըն դու -
նիլ մի ա՛յն գրու թե ան եւ պա տու մի ըն թաց քին, մի ա՛յն թուրք սպայի մա հէն ե տք, 
որ կը պա տա հի 1912ի պալ քա նե ան պա տե րազ մին: Ա նոր մա հը, կը գրէ Ատ րի նէ, 
կը ջն ջէ ա մօ թը (էջ 37) եւ ի նք կու գայ ըն դու նե լու զգա ցու մը, կ’ըն դու նի որ ինք -
նու թիւ նը «յա րա փո փոխ բան մըն է, իր ա ռան ձին եւ մե զի ան ծա նօթ օ րէնք նե րով, 
ո րոնք նման չեն մար դոց հար կադ րած օ րէնք նե րուն» (էջ 38): 

Ա ւե լի ո ւշ, Ատ րի նէ ներ կայ կ’ըլ  լայ խօ սակ ցու թե ան մը, ո ւր իր ա մու սի նին բա -
րե կամ նե րէն մէ կը կը պատ մէ հայ կնոջ մը մա սին, որ տու նը, ա մու սի նը, նաեւ զա -
ւակ նե րը՝ թո ղած, գա ցած է սի րա կա նին հետ (էջ 52): Ատ րի նէ չի դա տա պար տեր 
զայն: Հա մա ձայն է պատ մո ղին հետ, որ կ’ը սէ,— «ճշ մա րիտ կին մըն է եւ ան սա ցեր 
է իր կո չու մին: Փո խա նակ կեղ ծե լու եւ ստե լու, ոտ նա հա րեր է բո լոր նա խա պա -
շա րում նե րը եւ ու զեր է ապ րիլ իր զգա ցում նե րու եւ սր տին հա մա ձայն» (էջ 62): 
Այլ խօս քով, ը րեր է այն, ի նչ որ ա մէն լաւ մարդ, թէ՛ այր, թէ՛ կին, պէտք է ը նէ, ը ստ 
Ատ րի նէ ի: Ան հա մա ձայն չէ իր ա մու սի նին հետ, ե րբ վեր ջինս կը ճա ռէ «կ նոջ յա -
տուկ ա ռա քի նու թիւն ներ»ու մա սին (էջ 63): Ի բր իս կա կան ֆէ մի նիսթ, կը մեր ժէ 
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այն ա ռա քի նու թիւն նե րը, ո րոնք մէկ սե ռի մի այն կը պար տադ րո ւին: Ի վեր ջոյ 
ի՛նքն ալ կը լքէ իր ա մու սի նը, սա կայն կը վե րա դառ նայ ա նոր, որ պէս զի իր զա -
ւակ նե րըը ա ռանց ի րեն չմեծ նան: 

Մէկ կող մէն, Ատ րի նէ-Ե սայե ան կը մեր ժեն կի նե րու պար տադ րո ւած դե րեր 
եւ զգա ցում ներ: Միւս կող մէ, տե ղի կու տան ա ւե լի՛ զօ րա ւոր ք լի շէնե րու, հա յու 
եւ մօր վե րագ րո ւած ք լի շէնե րու: Սա կայն, նոյ նիսկ հոս, զի ջող Ե սայե ա նը չ՚ու զեր 
իր տի պա րին, Ատ րի նէ ին պար տու թիւ նը վե րագ րել զուտ մայ րա կան, հե տե ւա -
բար մի այն կի նե րու յա տուկ զգա ցու մի մը,- կ’ընդ հան րաց նէ սկզ բուն քը: Ատ րի նէ 
չ՚ը սեր — ես մայր եմ, ա ռանց զա ւակ նե րուս չեմ ըլ  լար: Կ’ընդ հան րաց նէ իր զի ջու -
մը ը սե լով, «Ան կա րե լի է ու րիշ նե րու դժ բախ տու թե ան գի նով եր ջան կու թիւն կազ -
մել» (էջ 64): Այ սինքն, զա ւակ նե րը կը վե րա ծո ւին «ու րիշ ներ»ու մէկ օ րի նա կին, 
սկզ բուն քի մը: Ա պա կ’ա ւելց նէ թէ «այ սո ւա մե նայ նիւ պէտք չէ մե ղադ րել զին քը», 
իր զա ւակ նե րը լքող կի նը, «այլ (մի այն) կա րեկ ցիլ իր ան կա րո ղու թե ան» (էջ 65): 
Եւ վեր ջա պէս, հա կա ռակ այս բո լոր ար տա յայ տու թիւն նե րուն, այն քա՜ն զօ րա ւոր 
կը մնայ իր մէջ իր սի րա հա րին հան դէպ ու նե ցած ցան կու թիւ նը, որ նո րա վէ պին 
վեր ջըն թեր է ջին վրայ, ե րբ կը նկա րագ րէ սի րա հա րէն իր վերջ նա կան բա ժա նու -
մը, կը մտա ծէ,— «այդ պա հուն կար ծես բան մը գա հա վի ժօ րէն կոր ծա նե ցաւ իմ 
մէջս, եւ ե թէ զիս տա նէ իր հետդ, այ լեւս կու րօ րէն, խե լայե ղօ րէն ա մէ նու րեք կը 
հե տե ւէ ի քե զի» (էջ 86): Այ սինքն, վեր ջին վայր կե ա նին, կի նը, հայ կի նը, տան տի -
կինն ու մայ րը կը վե րա սահ մա նո ւին եւ կը վե րա հաս տա տո ւի ի բր ցան կու թիւն 
զգա ցող, սահ մա նում նե րը ոտ նա կո խե լու պատ րաստ ան ձ մը, ի բր մարդ մը, ոչ 
այր, ոչ ալ կին քա թէ կո րինե րով սահ մա նո ւած,— ի բր ֆէ մի նիսթ մարդ մը: 

Կա րե լի չէ Զա պէլ Ե սայե ա նը շփո թել, նոյ նաց նել 1987ի ծայ րայեղ ա մե րի կա -
ցի ֆէ մի նիսթի մը հետ: Սա կայն կա րե լի է, եւ պէ՛տք է հաս տա տել, որ ար դի ֆէ մի -
նիսթ տե սու թիւ նը մե զի կ’օգ նէ տես նել՝ թէ ա նոր վաս տա կին մէկ կա րե ւոր մա սը 
լծո ւած է հար ցաքն նե լու, բո ղո քե լու, մեր ժե լու, մե ղան չե լու, զան ցե լու այն աշ խա -
տան քին, ո րուն նպա տակն է հայ այրն ու կի նը փո խադ րել սե ռա կա նային, սե -
ռային ու սի րային ք լի շէնե րէ ան դին: Այդ փո խադ րու մի ճի գին ճա նա չումն է որ 
փոր ձե ցի հոս: u 

 
(Յա ռաջ – Միտք եւ արո ւեստ, ապ րիլ 1988) 

ԹԻՒ 2  2022

ԲԱԳԻՆ   |   18



ԹԻՒ 2  2022

19   |   ԲԱԳԻՆ

ՁԵՐ ու սու մը քա նի մը հանգ րո ւան նե -
րէ ան ցեր է եւ ու ղի փո խեր, ճի՞շդ է: 
Կր նա՞ք պատ մել: 

ՈՒՍՈՒՄՍ հե տե ւե ալ քար տէ սը կը 
պար զէ՝ նա խակր թա րան՝ Հա լէ պի «Հայ- 
 կա զե ան» վար ժա րան, միջ նա կար գի Ա. 
դա սա րան՝ Գա հի րէ ի « Գա լուս տե ան» 
վար ժա րան, որ մէ ե տք հայ կա կան դըպ -
րոց չեմ յա ճա խած:  

Թե րեւս հոս կ’ար ժէ բա ցատ րել բա -
ցա կա յու թիւնս հայ դպ րո ցէն: « Հայ կազ -
ե ան» նա խակր թա րա նին մէջ (Հա լէպ) 
կը դա սա ւան դէ ին հայե րէն, ա րա բե րէն, 
ֆրան սե րէն. Գա լուս տե ա նը կը դա սա -
ւան դէր նաեւ ան գլե րէն: Ե րբ հոն սկը -
սայ յա ճա խել 7րդ դա սա րան, միւս ա- 
 շա կերտ նե րը վեց տա րի ան գլե րէն սեր -
տած է ին, ի սկ ես տա սը բառ չէ ի գի տեր: 
Ան սո վոր եւ լա րո ւած պայ ման նե րու 
տակ չորս ա մի սէն բա ւա կա նա չափ 
անգ լե րէն սոր վե ցայ, դա սըն կեր նե րուս 
հաւա սա րե լու չափ: Բայց 7րդ դա սա -
րա նը ա ւար տե լէս ե տք Պէյ րութ փո -
խադ րո ւե ցանք, ո ւր հայրս ստանձ նեց 
« Սուրբ Նշան» միջ նա կարգ վար ժա րա -

նի տնօ րէ նու թիւ նը, ի սկ մայրս ալ հոն 
ու սուց չու հի ե ղաւ: 

Հայրս քիչ մը պաշ տօ նա կան ձե ւով 
հրա ւի րեց զիս որ գամ նս տիմ իր սե ղա -
նին առ ջեւ եւ շատ լուրջ ար տա յայ տու -
թիւն մը դէմ քին, ը սաւ. « Տե՛ս, մօրդ հետ 
խորհր դակ ցե լէ ե տք ո րո շու մի մը յան -
գե ցայ որ խնդ րա յա րոյց պի տի ըլ  լայ, 
Պէյ րու թի հայ շր ջա նակ նե րուն մէջ վըլ-
վը լուք պի տի յա րու ցա նէ. դուն ի րա -
ւունք ու նիս գիտ նա լու որ ին չո՛ւ ո րո- 
 շե ցի քեզ Ա մե րի կե ան հա մալ սա րա նին 
կից Ին թըր նէ շը նըլ Քո լէժ (IC) ար ձա նա-
գ րել, եւ ոչ Ճե մա րան: Հոն ու սու ցա ն-
 ւող ա րեւմ տա հայե րէ նին ար դէն կը տի- 
րա պե տես, ի սկ հոն դա սա ւան դո ւած 
գրա կա նու թիւ նը կամ կար դա ցած ես 
ար դէն, կամ ալ ի նք նա բե րա բար պի տի 
կար դաս մեր տան մէջ: Գրա բար սկը -
սար ար դէն Գա լուս տե ան սոր վիլ, ես 
հետդ կը պա րա պիմ ա նով, կը շա րու -
նա կես: Կա րե ւոր եր կու հարց կայ։ Ճե -
մա րա նը խո րան մըն է, ո ւր ֆրան սե րէ- 
 նին կ’երկր պա գեն, եւ դպ րոց մըն է ո ւր 
մար դա վա րի ա րա բե րէն չեն դա սա ւան -
դեր, ը ստ լսա ծիս: Դուն բա ւա կան ֆը-
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րան սե րէն գի տես եւ կր նաս շա րու նա- 
 կել, դա սեր առ նել ICի մէջ: Միւս հար ցը 
տար բեր է: Ա րաբ աշ խար հին մէջ կ’ապ -
րինք, դուն Սու րի ա եւ Ե գիպ տոս բա -
ւա կան ա րա բե րէն սոր վե ցար, ա ւե լին 
ալ պէտք է գիտ նաս, տի րես սա հուն ա -
րա բե րէ նի, եւ այդ Ճե մա րա նի մէջ կա -
րե լի չէ, մինչ դեռ ICի մէջ դա սըն կեր նե- 
 րուդ մեծ մա սը ա րաբ պի տի ըլ  լայ: Եւ 
վեր ջա պէս, ը սաւ շեշ տե լով, ա պա գայի 
լե զուն ան գլե րէնն է, եւ ֆրան սա ցի նե -
րուն նման՝ Ճե մա րա նի հայ վա րիչ ներն 
ալ պատ րաստ չեն այդ ըն դու նե լու: Դուն 
պէտք է սա հուն ան գլե րէ նի տի րա պե -
տես»: Այդ պէս ալ ե ղաւ: Ա րա բե րէնս զօ -
րա ցաւ (թէ եւ հի մա շա տը մոռ ցած-կոր- 
սըն ցու ցած եմ), ան գլե րէ նին ա րա գօ -
րէն եւ լաւ տի րա պե տե ցի եւ ա տի կա 
կե ան քիս հա մար ան կիւ նա դար ձային 
ե ղաւ: 

Ու րեմն ու թե րոր դէն տաս նե րորդ 
երկ րոր դա կա նի ու սումս ստա ցայ Պէյ -
րու թի International Collegeին մէջ: 16 
տա րե կա նիս ըն տա նե օք գաղ թե ցինք 
Մի ա ցե ալ Նա հանգ ներ, ո ւր Ո ւո թըր -
թաուն քա ղա քի տե ղա կան high schoo-
lը ա ւար տե ցի: 

Բախ տը ու նե ցայ Հար վըրտ հա մալ -
սա րան կր թա թո շա կով ըն դու նո ւե լու եւ 
Molecular Biology ու սա նե լու, որ այն օ -
րե րուն՝ 1962-1966, նոր կր թանք էր: Կը 
մտա ծէ ի բժիշկ ըլ  լալ: Բայց հի ւան դա -
նոց նե րու մէջ փոքր փոր ձա ռու թիւն մը 
զիս հա մո զեց, որ այդ աս պա րէ զը ի մս 
չի կր նար ը լ լ  լալ: University of Rhode 
Island սկ սայ յա ճա խել եւ հե տե ւե ցայ 
տար բեր ճիւ ղի մը՝ ծո վային կեն դա նա -
բա նու թե ան (marine zoology), ով կի ա -
նո սա գի տու թե ան մէկ են թա տե սա կը: 

Ե րեք տա րի այդ աշ խա տան քէն ե տք 
յան գե ցայ այն եզ րա կա ցու թե ան, որ 
գիտ նա կան պի տի չըլ  լայի—տե սու թիւն -
նե րը կը սի րէ ի ու շատ յա ջող է ի այդ 
մար զին մէջ, բայց տար րա լու ծա րա նի 
աշ խա տան քէն կը ձանձ րա նայի եւ այն -
քան ալ յա ջող չէ ի: Մէկ փոքր գի տա -
կան ու սում նա սի րու թիւն հրա տա րա - 
կե ցի՝ սա լա մանդ րի ող նա յա րի ոս կոր -
նե րուն մա սին...։ Ա պա նոյն հա մալ սա -
րա նին մէջ ճիւղ փո խե ցի, եւ մէկ տա ր- 
 ւան մէջ բազ մա թիւ դա սըն թացք ներ 
ամ բող ջաց նե լով եւ եր կա րա պա տում 
քն նու թիւն նե րուն մէջ յա ջո ղե լով՝ տի -
րա ցայ մա գիստ րո սա կա նի, ան կլօ-ա -
մե րի կե ան գրա կա նու թե ան մէջ: 

Ա պա ան ցայ ա ւե լի խս տա պա հանջ 
հա մալ սա րան մը՝ Brown University, 
ուր բաղ դա տա կան գրա կա նու թե ան 
մէջ PhDս ստա ցայ։ Բա րե բախ տա բար, 
Հար վըրտ սպա նե րէն սոր վեր է ի հա ճոյ -
քի հա մար, այն պէս որ պէտք ե ղա ծին 
չափ օ տար լե զու ներ գի տէ ի. ա րա բե -
րէնն ու հայե րէ նը չէ ին հա շո ւեր, քա նի 
որ այդ ճիւ ղե րուն մէջ մաս նա գէտ չու -
նէր Պրաուն հա մալ սա րա նը. հի մա գո -
նէ ա րա բե րէ նի մաս նա գէտ ներ ու նի: 
Ա ւար տա ճառս գրե ցի պա տու մի (narra-
tive) հար ցե րու մա սին: Խո րա գիրն էր 
Form and in-form-ation in narrative, 
Իլիա կանէն մին չեւ Ֆոլք նըր, Ճոյս եւ 
Մի շէլ Պիւ թոր։ 

ՁԵՐ մաս նա գի տա կան կե ան քը քա նի 
մը ո ւղ ղու թիւն ներ ու նի՝ հա մալ սա -
րա նի դա սա խօս, Diaspora հան դէ սի 
հիմ նա դիր-խմ բա գիր եւ այլն: Կր նա՞ք 
ա րագ ակ նար կով մը ման րա մաս նել 
այդ բո լո րը: 
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ՍԿՍԱՅ դա սա ւան դել Wesleyan հա -
մալ սա րա նին մէջ, 1974ին: Հոն մնա ցի, 
թո շա կա ռու ըլ  լա լով 46.5 տա րի ե տք՝ 
2020ի ա ւար տին, բայց նաեւ որ պէս այ -
ցե լու դա սա ւան դե լով University of Mi-
chigan (հայե րէն եւ ան գլե րէն վէպ), 
Oregon State (ա հա բեկ չու թիւն), Johns 
Hopkins (հե տա զօ տե լով տե սա կան 
հար ցեր) եւ Columbia հա մալ սա րան նե -
րը (վեր ջի նին՝ սփիւռ քա գի տու թիւն): 
Wesleyan հա մալ սա րա նին մէջ դա սա -
ւան դե ցի բազ մա թիւ նիւ թեր, յատ կա -
պէս ար դի վէպ, գրա կա նու թե ան քն նա - 
դա տու թիւն եւ տե սու թիւն (theory, այն 
ի մաս տով որ այդ բա ռը ստա ցաւ Ֆը-
րան սայի մէջ, յատ կա պէս 1966էն, Պար- 
 թէն եւ Տէ ռի տայէն ե տք): Դա սա ւան -
դած եմ նաեւ գրա կա նու թիւն-քա ղա -
քա կա նու թիւն կա պե րու եւ ա մե րի կե ան 
ֆիլ մային պա տու մի գա ղա փա րա խօ -
սու թե ան մա սին: Մի ջո ցին, յօ դո ւած ներ 
հրա տա րա կած եմ ա մե րի կա ցի ար դի 
վի պա գիր նե րու մա սին, յատ կա պէս 
Թո մաս Փին չոն, ո րուն կո թո ղային վէ -
պը՝ «Ձ գո ղու թե ան ծի ա ծա նը» (Gravity 
Rainbow)՝ որ Ար տա շէս Է մի նի թարգ -
մա նու թե ամբ լոյս տե սաւ Հա յաս տա նի 
մէջ, 1000 է ջէն ա ւե լի: Ա պա նաեւ գրա -
խօ սա կան ներ գրած եմ, շատ տե ղեր 
դա սա խօ սած:  
Նոր մալ ա մե րի կե ան ա կա դե մա -

կան գոր ծու նէ ու թիւն չեմ ու նե ցած, 
քան զի մէկ մաս նա գի տու թիւն չեմ մշա -
կած եւ այդ վնա սած է աս պա րէ զիս մէջ 
ա րագ յա ռա ջա ցու միս, մա նա ւանդ որ 
1981էն ե տք, ան գամ մը որ tenure 
ստա ցայ, այ սինքն գոր ծի ցկե անս ա -
պա հո վու թիւն ու նե ցայ, գրե ցի նոր նիւ -
թե րու մա սին, ո րոնք իմ մաս նա գի տու- 

 թիւն նե րուս մաս չէ ին կազ մեր, յատ կա -
պէս հայ կա կան ա հա բեկ չու թե ան մա -
սին, յօ դո ւած ներ հրա տա րա կե լով քա- 
 ղա քա կան գի տու թիւն նե րու յա տուկ 
մաս նա գի տա կան պար բե րա թեր թե րու 
մէջ: 1987էն ե տք սկ սայ կար դալ ու -
սում նա սի րու թիւն ներ սփիւռք նե րու 
մա սին, ո րոնք այդ օ րե րուն հա զո ւա -
գիւտ է ին: 1991ին յա ջող ցու ցի Dias- 
pora: a journal of transnational studies 
գի տա կան պար բե րա թեր թի հիմ նար -
կու մը, Oxford University Pressին մօտ, 
նախ իմ նա խա ձեռ նու թե ամբ եւ աշ խա -
տան քով, ա պա նաեւ Զօ րե ան հիմ նար -
կին ու յատ կա պէս Գուր գէն Սար գի ս- 
ե ա նի կեն սա կան սա տա րով, եւ յա ջորդ 
ե րե սուն տա րի նե րուն սփիւռ քա գի տու -
թիւն (Diaspora Studies) կր թան քի հիմ -
նու մին եւ զար գա ցու մին նո ւի րո ւած 
է ի, գրե լով ու դա սա խօ սե լով Ա մե րի -
կայի, Եւ րո պայի եւ ի վեր ջոյ Հա յաս տա -
նի մէջ, մին չեւ թո շա կա ռու ըլ  լալս, որ 
հա մըն կաւ քո վիտին հետ: 

Ան ցո ղա կի ը նդ գծեմ որ իմ նպա -
տակս, որ լի ո վին կի սեց Զօ րե ա նի վար -
չա կազ մը, կրկ նակ է ր։ Կ ՚ու զէ ի ստեղ ծել 
վայր մը, ո ւր պի տի վեր լու ծո ւէ ին ո՛չ մի -
այն այս կամ այն սփիւռ քը,  իր յատ կա -
նիշ նե րով,  այլ նաեւ «ս փիւռք» յ ղաց քը 
եւ ար դի գի տա կան կր թանք նե րու եւ 
խօ սոյթ նե րու մէջ գոր ծա ծո ւող միւս եզ -
րե րը—ան դրազգ, գաղ թա կան, աք սո րե -
ալ, ե ւն.։ Բայց կա րե ւոր յա ւե լում մըն ալ 
կար։ Կ՚ու զէ ի որ հայ խմ բագ րի մը եւ 
հայ կա կան հիմ նար կի մը պա տաս խա -
նա տո ւու թիւ նը ըլ  լար դար պա սա պա հի 
(gatekeeper) դե րը։ Ո րոշ ի նք նավս տա -
հու թե ամբ մը կը հա ւա տայի որ նոր գի -
տա ճիւղ մը պի տի ծնէր—սփիւռ քագի- 
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 տու թիւ նը, եւ շատ կը փա փա քէ ի ո ՛չ մի -
այն ա նոր դայե ա կը ըլ  լալ, այլ նաեւ որ 
սփիւռք նե րու, յատ կա պէս հայ սփիւռ -
քի ու սում նա սի րու թիւ նը կա խե ալ չըլ  -
լար ու րիշ նե րու ա նար դար վա րո ւե լա- 
 կեր պէն։ Ես ալ, Գուր գէն Սար գի սե անն 
ալ, Ժի րայր Լի պա րի տե անն ալ տե- 
ղեակ է ինք Վա հագն Տատ րե ա նի դառն 
փոր ձա ռու թե ան։ Իր խնա մո ւած ու 
փաս տօ րէն ան հեր քե լի յօ դո ւած նե րը 
տա րի նե րով թա փա ռե ցան մէկ մաս նա -
գի տա կան հան դէ սէն միւ սը, մեր ժո ւե -
լով թուրք եւ թր քա մէտ ար ժե ւո րող 
մաս նա գէտ նե րու կող մէ, ի բր թէ ան հա -
մո զիչ ըլ  լա լով կամ պէտք ե ղած փաս -
տե րու բա ցա կա յու թե ան պատ ճա ռաւ։ 
Կեն սա կան էր որ հայ թէ այլ սփիւռք նե -
րու վեր լու ծու մը նման հա կակշ ռի տակ 
չմ նար։ Եւ յա ջո ղե ցանք այդ դար պա -
սա պա հի դե րը ա պա հո վել, մի ա ժա մա -
նակ բո լո րո վին չէ զոք ար ժե ւո րում ներ 
կար գադ րե լով ո րե ւէ թր քա կան նիւթ 
պե ղող յօ դո ւած նե րու հա մար։ 

ԵՐԿԱՐ տա րի ներ Յա ռաջի մէջ յօ դ-
 ւած ներ ստո րագ րե լէ ե տք յան կարծ 
լռե ցիք: Ի ՞նչ է այդ լռու թե ան պատ ճա -
ռը: 

ՉԵՄ կր նար բա ցատ րել գո հա ցու ցիչ 
ձե ւով, ո ՛չ ի նք զին քիս, ո ՛չ ձե զի: Սկիզ բը 
քա նի մը յօ դո ւած Պոս թո նի Հայ րե -
նիքին մէջ հրա տա րա կե ցի 1975ին, ա -
պա Յա ռաջի մէջ, ե թէ շի տակ կը յի շեմ 
1976-2006, ու ղիղ 30 տա րի: Հա ճոյ քով 
եւ կիր քով կը գրէ ի: Հա յու թե նէն ան -
ջատ ապ րած եմ ա ռօ րե աս. հայ լե զուն 
գոր ծա ծե լու գլ խա ւոր մի ջոցս (ծ նող քիս 
հետ հե ռա ձայ նով խօ սե լէ ան դին) մա -
մուլ եւ գիրք կար դալն էր եւ գրե լը Յա -

ռաջի մէջ: Սերտ բա րե կա մու թիւն ու-
նէ ի ա նոր խմ բա գիր Ար փիկ Մի սա քե ա -
նին, ա պա նաեւ թեր թին օգ նա կան 
խմ բա գիր  Ար փի Թո թոյե ա նին հետ: Օր 
մը, 2006ի սեպ տեմ բե րին, ե րբ Ե րե ւա -
նէն Ա մե րի կա կը վե րա դառ նայի Փա րի -
զի ճամ բով, եր կար յօ դո ւած մը յանձ - 
նե ցի Ար փի կին հա յաս տա նե ան գի տա -
ժո ղո վի մը մա սին, որ—ա ռա ջին ան գամ 
ըլ  լա լով—ան ը սաւ որ յար մար չէր գըտ -
ներ այդ ձե ւով հրա տա րա կել. լաւ ը սի, 
հետս Ա մե րի կա կը տա նիմ, հոն կը վե -
րամ շա կեմ: Նախ ժա մա նակ չու նե ցայ, 
եւ ե րբ վեր ջա պէս նս տեցայ աշ խատան- 
 քի, յան կարծ ու ան սպա սե լի օ րէն զգա -
ցի որ հայե րէն գրե լու փա փաքս, ո գե ւո -
րու թե ան ա կս չոր ցած էր: Ե րբ փոր ձե- 
 ցի վեր լու ծել ի նք զինքս, չկր ցայ լի ո վին 
հասկ նալ թէ ի ՛նչ պա տա հած էր: Մի այն 
կր նամ ը սել, թէ կորսն ցու ցած է ի խան -
դա վա ռու թիւնս եւ վս տա հու թիւնս որ 
մտա ւո րա կան կապ մը ու նէ ի «իմ» 
հան րու թե ան հետ: 

ՁԵՐ յօ դո ւած նե րը ը նդ հան րա պէս կը 
բե ւե ռո ւին Սփիւռ քի մշա կու թային 
կե ան քին շուրջ, լուրջ հե տաքրք րու -
թիւն ցու ցա բե րե լով այդ կե ան քին 
հան դէպ: Այ սօ րո ւան սփիւռ քի մշա -
կու թային կե ան քը հե տաքրք րա կան 
չէ՞ք գտ ներ: 

ԱՆՇՈՒՇՏ բո լոր սփիւռք նե րը կը հե -
տաքրք րեն զիս ի բր սփիւռ քա գի տու -
թե ան հում նիւթ, ի սկ հայ սփիւռ քը 
նաեւ իբ րեւ ըլ  լա լու եւ ապ րե լու կեն սա -
կան ձեւ: Սփիւռ քի մշա կու թային կե ան -
քով հար կաւ հե տաքրք րո ւած եմ, սա- 
 կայն ա նոր բազ մա թիւ ծալ քե րուն հա -
ւա սա րա պէս քա ջա ծա նօթ չեմ, ֆի զի -



քա կա նօ րէն Սփիւռ քէն ան ջատ ապ րե- 
 լուս պատ ճա ռով: Ծա նօթ եմ մշա կու -
թային կե ան քի այն ծալ քե րուն, ո րոնք 
մատ չե լի են մա մու լէն, ներ կայիս նաեւ 
թո ւայ նա կան աշ խար հէն, թէ եւ Դի մա -
տետ րին վրայ չըլ  լա լով, իս կա պէս ամ -
բող ջա կան գա ղա փար չու նիմ Սփիւռ - 
քի հա ւա քա կան կե ան քի այդ ծալ քին 
մա սին: Հիմ նա կա նօ րէն զիս հե տա-
քըրք րո ղը Սփիւռ քի, նաեւ Հա յաս տա -
նի, Հա յու թե ան հան րային ո լորտն է, ո՛չ 
մի այն ա րո ւես տի եւ գե ղե ցի կի, այլ նա-
եւ ան ձնա կան ու հա ւա քա կան մտ քի, 
մտա ծու մի, վի ճար կու մի ո լոր տը, հա ւա -
քա կան կիր քե րու, ա պա նաեւ վեր լու -
ծում նե րու բա խու մի դաշ տը։  

Ա ւելց նեմ, որ հա ւա քա կան մտ քի եւ 
կիր քի բո լոր ար տա յայ տու թիւն նե րը 
պի տի հե տաքրք րէ ին զիս, թէ եւ զր կը -
ւած ըլ  լա լով Դի մա տետ րէն, կը սե ւե ռիմ 
մտա ւո րա կան նե րու եւ ա րո ւես տա -
գէտ նե րու մտա ծու մին եւ վի ճար կում -
նե րուն վրայ: Վեր ջերս, Հա յաս տա նի 
նախ կին դես պան ի Գեր մա նի ա, ա պա 
փոխ նա խա րար, փի լի սո փա յու թե ան 
դոկ տոր Ա շոտ Ոս կա նե ա նի եւ Ա ռա ւօտ 
թեր թի խմ բա գիր Ա րա Աբ րա հա մե ա նի 
զրոյ ցը CivilNetի  վրայ (7 յու լիս 2022) 
կը հաս տա տէր, որ ի րենց խօ սակ ցու -
թե ան  « հիմ նա կան թե ման մտա ւո րա -
կա նու թիւնն է, [ա նոր դե րը իբ րեւ] 
հա սա րա կու թե ան կողմ նո րո շիչ ու [իր] 
գոր ծա ռոյթ նե րը ...»։ Կը բաժ նեմ նման 
հե տաքրք րու թիւն, բայց պի տի ու զէ ի 
նաեւ մար դա բա նա կան ու վի ճա կագ -
րա կան ճշգր տու թե ամբ հասկ նալ թէ 
ժո ղո վուր դի զան գո ւա ծը ի ՞նչ կը լսէ, ի ՞նչ 
կ՝ան տե սէ եւ ի նք նու րոյն ո ճով ի նչ պէ՞ս 
կը  հա կա ճա ռէ։ Թե րեւս պէտք է ը սել՝ 

այս օ րե րուն զիս է ՛ն շատ հե տաքրք րո -
ղը հա յու թե ան բազ մա շերտ ու բազ մա -
խաւ հա ւա քա կան միտքն է, ո րուն 
ա մե նէն մատ չե լի շեր տե րը մտա ւո րա -
կանն ու գե ղա րո ւես տա կանն ե ն։  

Ու սուց չա կան տա րի նե րուս կը հաս - 
տա տէ ի ու սա նող նե րուս որ բո լոր ար -
տա յայ տիչ մի ջոց նե րը կը մտա ծեն—ո ՛չ 
մի այն փի լի սո փա յու թիւնն ու գրա կա -
նու թիւ նը։ Վէպն ու թատ րո նը քա ղա -
քա կան մտա ծում կը ձե ւեն, ֆիլ մը կը 
մտա ծէ, գա ղա փա րա խօ սու թիւն մշա -
կե լէ ան դին։ Դա սըն թացք նե րէս մէ կը 
կը կո չո ւէր Պա տում եւ գա ղա փա րա խօ -
սու թիւն ա մե րի կե ան ֆիլ մին մէջ։ Մէկ 

ու րի շը՝ պար զա պէս Գ րա կա նու թիւն եւ 
քա ղա քա կա նու թիւն։  

Ան կաս կած պի տի թո ւի որ կը հե -
ռա նամ Սփիւռք-մ շա կոյ թի հար ցէն։ 
Սա կայն իմ կար ծի քով՝ ո ՛չ։ Պար զա պէս 
աշ խա տան քային կե ան քիս վեր ջին 
տաս նա մե ակ նե րուն փոր ձած եմ խու -
սա փիլ գե ղա րո ւես տը դի տե լէ մի այն 

ԹԻՒ 2  2022

23   |   ԲԱԳԻՆ

Հիմ նա կա նօ րէն զիս հե տաքրք րո ղը 
Սփիւռ քի, նաեւ Հա յաս տա նի,  
Հա յու թե ան հան րային ո լորտն է, ո ՛չ  
մի այն ա րո ւես տի եւ գե ղե ցի կի, այլ նաեւ 
ան ձնա կան ու հա ւա քա կան մտ քի,  
մտա ծու մի, վի ճար կու մի ո լոր տը,  
հա ւա քա կան կիր քե րու, ա պա նաեւ  
վեր լու ծում նե րու բա խու մի դաշ տը։

... բո լոր ար տա յայ տիչ մի ջոց նե րը կը 
մտա ծեն—ո ՛չ մի այն փի լի սո փա յու թիւնն 
ու գրա կա նու թիւ նը։ Վէպն ու թատ րո նը 
քա ղա քա կան մտա ծում կը ձե ւեն, ֆիլ մը 
կը մտա ծէ, գա ղա փա րա խօ սու թիւն  
մշա կե լէ ան դին։
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գե ղա գի տա կան քն նա դա տու թե ան տե -
սան կիւ նէն եւ փոր ձած եմ զայն տես նել 
ի բր հա ւա քա կան մտա ծու մի կա րե ւոր 
սա կայն ո՛չ բո լո րո վին ա ռանձ նաշ նոր -
հե ալ ծի րե րէն մէ կը։ 

Կան ան ձեր, ո րոնց հա մար «մ շա -
կոյթ»ը կ’ընդգր կէ ա ռօ րե այ կեն ցա ղէն 
մին չեւ բարձր ա րո ւեստ։ Ո րոշ մար դա -

բան ներ հա մա ձայն պի տի ըլ  լային այդ 
մօ տե ցու մին: Նոյ նիսկ ե րբ ա ւե լի կը 
սահ մա նա փա կենք բա ռին ի մաս տը, նո - 
րէն ալ «Ս փիւռ քի մշա կու թային կե ան -
քը» տա րա ծուն կա լո ւած է, կ’ընդգըր կէ 
ֆիլ մէն ու ե րաժշ տու թե նէն մինչեւ վէպ 
ու քեր թո ւած, պար ու նկար չու թիւն: Ե -
թէ Լոս Ան ճե լըս կամ Պէյ րութ բնա կէ ի, 
թե րեւս ա ւե լի ծա նօթ ըլ  լայի սփիւռ քա -
հա յու թե ան մշա կոյ թի բազ մա թիւ նոր 
տար բե րակ նե րուն: Բայց չեմ: Մի այն կը 
կար դամ ի նչ որ կր նամ,—ե րբ որ կր նամ 
... բա նաս տեղ ծու թիւն, ար ձակ, յատ կա -
պէս պի տի ը սէ ի փոր ձագ րային ար ձակ, 
բա ռին հա մընդգր կող ի մաս տով, այ -
սինքն՝ մամ լոյ մէջ յօ դո ւած ներ, սիւ նակ -
ներ, կար ծիք ներ, վեր լու ծում ներ, եւ 
ա նոնց նման բայց թո ւայ նա ցո ւած հը-
րա տա րա կու թիւն ներ, ո րոնք ին ծի կը 
հաս նին: Կրկ նեմ, չեմ կր նար ը սել, թէ 
Սփիւռ քի բազ մա տե սակ ու բազ մա -
ծալք մշա կոյ թին քա ջա ծա նօթ ե մ։ Գըլ -
խա ւո րա բար կը կար դամ հայե րէն 

վեր լու ծա կան եւ վի ճո ղա կան ար ձակ, 
գրա կա նու թե ան քն նա դա տու թիւն, գը-
րա խօ սա կան ներ, պատ մագ րու թիւն, 
եւ, ե րբ ձեռքս կը հաս նին Հա յաս տա -
նէն, ըն կե րային գի տու թիւն նե րու վե -
րա բե րող նիւ թեր: 

Զիս հե տաքրք րո ղը հա յուն, յատ -
կա պէս սփիւռ քա հա յուն միտքն է, մը-
տա ծու մը, որ մե զի նման փի լի սո փա- 
 յու թիւն չու նե ցող ազ գի մը մօտ կը 
զար գա նայ, կ’ար տա յայ տո ւի, կը մտա -
ծո ւի մշա կու թային բազ մա թիւ սե ռե -
րու, ժանրե րու, բայց յատ կա պէս մը- 
տա ւո րա կան ար ձա կի մէջ։ Ա պա նաեւ, 
գի տէք, հե ղի նա կու թե ան եւ ա նոր բա -
ցա կա յու թե ան հարց մը կայ: Ան շուշտ 
որ ան ձնա կան ճա շակ ու կար ծիք ու -
նիմ մշա կու թային բազ մա թիւ ե րե ւոյթ -
նե րու մա սին, բայց ան հիմ նո ւած չէ 
լայ նա ծա ւալ փոր ձա ռու թե ան եւ քն -
նար կու մի վրայ: Բա ցա ռու թիւ նը պի տի 
ըլ  լար վէ պի եւ բա նաս տեղ ծու թե ան 
մա սին գրե լը, գրա խօ սե լը։ Հոն ո րոշ 
հմտու թիւն մը ու նիմ։ Հի մա որ թո շա -
կա ռու եմ եւ ծանր հի ւան դու թե նէ կ՚ա -
պա քի նիմ, պի տի փոր ձեմ այդ գրա- 
 խօ սա կան ու քն նա կան սե ռե րը մշա -
կել։ 

ՁԵՐ հայ րը՝ Մի նաս Թէ օ լէ օ լե ան, ե -
ղած է Սփիւռ քի կա րե ւոր ման կա -
վարժ նե րէն մէ կը, որ գոր ծած է տար- 
 բեր գա ղութ նե րու մէջ: Ի ՞նչ ե ղած է ա -
նոր ազ դե ցու թիւ նը ձեր մտա ւո րա -
կան կազ մա ւո րու մին վրայ: 

ՀԱՅՐՍ պի տի խու սա փէր, թե րեւս նոյ -
նիսկ մեր ժէր « ման կա վարժ»ի պի տա -
կը, թէ եւ դա սա ւան դած է ե րկ րոր դա - 
կան վար ժա րան նե րու մէջ, քե րա կա -

Զիս հե տաքրք րո ղը հա յուն, յատ կա պէս 
սփիւռ քա հա յուն միտքն է, մտա ծու մը, որ 
մե զի նման փի լի սո փա յու թիւն չու նե ցող 
ազ գի մը մօտ կը զար գա նայ, կ’ար տա -
յայ տո ւի, կը մտա ծո ւի մշա կու թային 
բազ մա թիւ սե ռե րու, ժանրե րու, բայց 
յատ կա պէս մտա ւո րա կան ար ձա կի մէջ։
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նու թե ան դա սա գիր քեր պատ րաս տած 
է եւ այլն: Հա լէ պի « Քա րէն Եփ փէ» ճե -
մա րա նի ա ռա ջին, հիմ նա դիր տնօ րէ նը 
ե ղած է։ Հրա տա րա կած է բա նաս տեղ -
ծու թիւն, մշա կած է հս կա յա ծա ւալ՝ Հա -
յաս տա նի մէջ պի տի ը սէ ին վիթ խա րի 
քա նա կով լրագ րա կան ար ձակ—գո նէ 
15.000 էջ խմ բագ րա կան ու սիւ նակ 
հրա տա րա կած է, այ սինքն 50 հա տոր, 
իւ րա քան չիւ րը 300 էջ, ե թէ հա ւա ք- 
 ւէ ին ... Սփիւռ քա հա յու թե ան մօտ իր 
բարձր ար ժե ւո րո ւած նո ւա ճու մը ե ղած 
է իր ե րկ հա տո րե այ Դար մը գրա կա նու -
թիւնը,  որ մա նա ւանդ 1955-1975 թո ւա -
կան նե րուն շատ կար դա ցո ւած էր, ա - 
պա վե րամ շա կո ւե ցաւ եւ ե րկ րորդ 
տպագ րու թե ամբ մը լոյս տե սաւ 1977-
1982ին: Մին չեւ հի մա կը հան դի պիմ 
տա րեց ան ձե րու, ո րոնք կը դրո ւա տեն 
այդ հա տոր նե րը: Բայց եւ  այն պէս ի նք՝ 
ի նք զինք կը նկա տէր նախ եւ ա ռաջ 
խմ բա գիր, մա մու լի աշ խա տող, լրագ -
րող (1930ա կան նե րուն ե րի տա սարդ 
թղ թա կից ե ղած է Ճա փո նի  մեծ օ րա -
թեր թե րէն մէ կուն, Yomiyuri Shimbunին։ 
Ի նք ճա փո նե րէն չէր գի տեր՝ ճա փոն -
ներն ա լ՝ թր քե րէն։ Թղ թակ ցու թիւն նե -
րը ֆրան սե րէ նով կը փո խան ցո ւէ ին...): 
Կր նայ տրա մա բա նա կան չթո ւիլ, սա -
կայն ան ձի մը ի նք նա պատ կե րը ան -
պայ ման չէ որ կը յար մա րի  շր ջա պա տի 
ձե ւա ւո րած այ լա պատ կե րին: 

Ի՞նչ ազ դե ցու թիւն ու նե ցած է հայրս  
մտա ւո րա կան կազ մա ւո րու միս վրայ: 
Այդ կազ մա ւոր ման մէջ ա ւե լի ազ դու 
գոր ծօ նը մայրս ե ղած է: «Ե սայե ան»ի 
շր ջա նա ւարտ, սի րո ւած ու սուց չու հի 
«Ե սայե ան»էն մին չեւ Հա լէ պի Ճե մա -
րան, ա պա Պէյ րու թի « Սուրբ Նշան»: Ա -

րեւմ տա հայ բա նաս տեղ ծու թե ան սի - 
րա հար, բայց նաեւ գի տու թե ամբ հե -
տաքրք րո ւող: Պո լիս փա փա քած էր 
բժշ կու հի ըլ  լալ, սա կայն տն տե սա կան 
մի ջոց նե րը չէ ու նե ցած այդ ը նե լու: 
Չորս տա րե կան է ի, ե րբ ին ծի հայե րէն 
ու ֆրան սե րէն-լա տի նե րէն տա ռե րը 
սոր վե ցուց մի ա ժա մա նակ, ի բր դա սա -
գիրք գոր ծա ծե լով Մխի թա րե ան նե րու 
մէկ պատ կե րա զարդ գի տա կան բա ռա -
րա նը, որ ծայ րէ ի ծայր կար դա ցած եմ, 
սո վո րա բար ա ռանց հասկ նա լու: (Մի -
ջան կե ալ, ան գլե րէնն ալ Encyclopedia 
Britannica կար դա լով սոր ված եմ, ոչ 
ծայ րէ ծայր, ի Գա հի րէ): Մայրս մոր թը -
ւած հա ւու դի ազն նու թիւն ը նե լով ին ծի 
կը բա ցատ րէր մարմ նա կազ մու թիւ նը, 
ե րբ հինգ տա րե կան է ի: Բա նաս տեղ -
ծու թիւն եւ գի տու թիւն—բան մը կը յի -
շեց նէ՞: Իմ ա պա գայ աս պա րէզ նե րը: 

Հօրս ազ դե ցու թի՞ւ նը: Ե րբ ի նը տա -
րե կան է ի, գոր ծի լծած էր զիս, կ’օգ նէ ի 
ի րեն բազ մա թիւ ցան կեր կազ մե լով, զա- 
 նոնք նոր տե ղե կու թիւն նե րով թար մա- 
ցը նե լով—գրող նե րու ա նուն ներ, ի րենց 
հե ղի նա կած գիր քե րը, թո ւա կան նե րը: 
Ես իր reference indexն է ի ե րբ Դար մը 
գրա կա նու թիւ նը կը պատ րաս տէր: Ա ւե -
լի՛ն. Հա լէպ « Հայ կա զե ան» ե րբ կը յա ճա -
խէ ի, ժա մը չոր սին ո ւղ ղա կի տուն չէ ի 
եր թար, Ա րե ւելքի մօ տա կայ խմ բագ րա -
տու նը կ’եր թայի. հայրս ա նոր եր կու 
խմ բա գիր նե րէն մէկն էր, հոն խմ բագ -
րա տան մէջ « մե ծե րուն» կ՚ունկնդ րէ ի 
կամ գրա շար նե րուն հետ կը շա ղակ րա -
տէ ի: Հօր մէս ին ծի ո ւղ ղա կի փո խան ցը -
ւա ծը հայ մա մու լի սէրն է: Ըլ  լայ Ա րե- 
 ւելքի խմ բագ րա տան մէջ, ա պա ի Գա -
հի րէ նոյ նը՝ Յու սա բերի խմ բագ րա տան 
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մէջ: Նոր մա հա ցած Վա հան Նա ւա -
սար դե ա նի ա թո ռը կար հոն, հոն է ին 
նաեւ Բե նի ա մին Թա շե ա նը եւ հայրս—
հայ թեր թի խմ բագ րա տու նե րը « տուն» 
ե ղած են ին ծի ալ: Տաս նա մե ակ ներ 
ետք, Յա ռաջի խմ բագ րա տան մէջ, ի 
Փա րիզ, նոյն զգա ցու մը կը յու զէր զիս: 
« Սա իմ տեղս է, ի նչ պէս հօրս տեղն էր» 
զգա ցու մը զօ րա ւոր էր իմ մօտ: Ու րեմն 
ամ փո փե լով՝ օ րա թերթ, տպա րան, մա -
մուլ՝ հօր մէս: Գրա կա նու թե ան հան դէպ 
հե տաքրք րու թիւն՝ հօր մէս, բայց նաեւ 
մօր մէս: Գի տու թե ան հան դէպ՝ մօր մէս: 

Իսկ պատ մագ րու թե ան եւ ըն կե -
րային գի տու թիւն նե րու հան դէ՞պ: Այն 
նիւ թերն է ին ա նոնք, ո ւր ծնողքս, այս 
եր կու այ լա պէս բա ւա կան գի տուն ան -
ձե րը՝ հմ տու թիւն չու նէ ին, զա նոնք չէ ին 
ճանչ ցած: Ե րբ դեռ մա նուկ տա րի քիս 
սկ սայ հօրս պատ մա կան ե րե ւոյթ նե րու 
մա սին հար ցում ներ ո ւղ ղել, ան ալ, մայ-
րըս ալ կ’ը սէ ին՝ «Տ ղաս, Պո լիս մե զի չէր 
ար տօ նո ւած հայոց պատ մու թիւն սոր -
վիլ»: Գի տէք, ե րբ ծնողքդ ի րենց շր ջա -
նա կին մէջ յայտ նօ րէն հե ղի նա կու թիւն- 
 ներ է ին, եւ յան կարծ մա նուկ հա սա կիդ 
կը տես նես, կ’անդ րա դառ նաս  որ ա -
նոնք պարզ պատ մա կան գի տե լիք ներ 
չու նէ ին, ո ւր մնաց Հա յաս տա նի աշ -
խար հագ րա կա նը—Շա տախն ու Տայ քը 
զա նա զա նել չէ ին գի տեր, նման պա րա -
գայի դուն ի նք զին քիդ կը սոր վեց նես ա -
նոնց չգիտ ցա ծը: Այդ պէս: Ծնող քիդ 
ը րած նե րը կը կազ մեն քեզ, բայց նաեւ 
այն, ի նչ որ ի րենց ա ռիթ չէր տրո ւած ու -
սա նե լու, կա տա րե լու, ը նե լու, այդ բա -
ցերն ալ կը կազ մեն ան ձ մը, գո նէ 
կազ մե ցին զիս: 

Ի ՞ՆՉ է լե զո ւին՝ հայե րէ նի դե րը ձեր 
կե ան քին մէջ, ո րով հե տեւ ձեր աշ խա -
տան քային ա ռօ րե ան ան գլե րէ նով 
կ’ըն թա նայ: 

Ո՛Չ մի այն աշ խա տան քային. 46.5 տա -
րի դա սա ւան դած եմ ա մե րի կե ան հա -
մալ սա րա նի մը մէջ, ո ւր հայ չկար, 
քա ղա քի մը մէջ, ո ւր մի ակ հայը չոր -
րորդ սե րուն դի ա մե րի կա ցի մըն էր, թէ -
եւ հայ կա կան մա կա նու նով օժ տո ւած: 
Կինս գրա կա նու թե ան ու տե սու թե ան 
փ րո ֆէ սէ օր է, ա մե րի կու հի, պեր ճա -
խօս ան գլե րէ նի մէջ, այ լա պէս մի ա լե -
զու: Հայե րէ նը իմ ըն թեր ցու միս լե զուն 
ե ղած է, ե րբ ժա մա նակ ու նե ցած եմ 
կար դա լու: Ա պա նաեւ Յա ռաջի մէջ յօդ- 
 ւած, ակ նարկ գրե լով պա հած եմ ի նչ որ 
կր ցած եմ: Բայց տխուր ի րա կա նու թիւ -
նը այն է, որ ես ա ւե լի ազ դու ան գլե րէն 
ար ձակ կը գրեմ քան հայե րէն, եւ նոյն -
քան տխուր, որ շատ յա ճախ ան գիտակ- 
 ցօ րէն ան գլե րէն կը մտա ծեմ հայե րէն 
գրած ա տեն: Հայե րէն նա խա դա սու -
թիւն նե րը կը հո սին դիւ րաւ, սա կայն 
յան կարծ կ’ան դա մա լու ծո ւիմ—են թա գի -
տակ ցու թիւնս ան գլե րէն մտա ծե լով 
զիս բե րած կ’ըլ  լայ տեղ մը, ո ւր ին ծի 
պէտք ե ղած բա ռին հայե րէն հո մա նի շը 
չու նիմ, չի գար: Այս ա ռա ւօտ քա նի մը 
տող հայե րէն մրո տե ցի նօ թա տետ րիս 
մէջ ու յան կարծ ան դա մա լու ծո ւե ցայ, ո -
րով հե տեւ «matrix» բա ռին հայե րէն հո -
մա նի շին պէտք ու նէ ի: Այդ պէս: Ա ւել- 
ցը նեմ որ հե ռա ձայ նէն կը խու սա փիմ, 
նոյ նիսկ առ ձեռն-բ ջի ջային չու նիմ, այն -
պէս որ հե ռա ւոր բա րե կամ նե րու հետ 
հայե րէն խօ սե լու ա ռիթ ալ շատ չեմ ու -
նե նար: Վեր ջերս, Zoomը ա ռիթ ներ կու 
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տայ հայե րէն ո ւնկնդ րե լու, նաեւ հի մա 
որ թո շա կա ռու եմ, քիչ մը ա ւե լի ժա մա -
նակ ու նիմ հայե րէն կար դա լու: (Ի նչ պէս 
գի տէք, հայե րէն մե քե նագ րել ալ չեմ 
սոր ված, ստի պո ւած եմ ձե զի ո ւղ ղո ւած 
այս տո ղե րը լա տի նա տառ գրել): Հա զա -
րէ ա ւե լի այն է ջե րը, որ Յա ռաջի մէջ 
հրա տա րա կած եմ, ձե ռա գիր գրած եմ, 
ե րբ տա կա ւին ձե ռա գիր վեր ծա նող 
գրա շար ներ կային։ 

ՈՐՊԷՍ սփիւռ քա հայ մտա ւո րա կան, 
ո ՞ւր եւ ի նչ պէ՞ս կը տես նէք մտա ւո րա -
կա նու թե ան դե րը այ սօր, մա նա ւանդ 
ըն թեր ցու մի եւ մա մու լի մեծ նա հան -
ջին առ ջեւ: 

ՀԱՐՑԸ մի այն մտա ւո րա կա նու թե ան 
դե րը չէ, այլ ա նոր կա րե լի ու թիւ նը ներ -
կայիս ու ա պա գային, ա նոր շար քե րու, 
ան դամ նե րու պատ րաս տու թիւ նը, բա -
ղադ րու թիւ նը, է ու թիւ նը, ո րա կը եւ այլն: 
Գիր քի նիւթ է:  

Թե րեւս կ’ար ժէ ը նդ գծել, որ մտա ւո -
րա կա նու թիւն բա ռին ար մա տը «միտք» 
բառն է: Ե րբ Վա հէ Օ շա կան կը գրէր՝ 
«Ս փիւռ քա հայ ըլ  լա լը ա մէն բա նէ ա -
ռաջ միտ քի վի ճակ մըն է» (Հասկ, փե-
տըրո ւար-մարտ 2011, էջ 151. տպագ- 
 րութե ան թո ւա կանն է. բնա գի րը այդ 
թո ւա կա նէն ա ռաջ գրո ւած է ան շուշտ), 
ը սել կ’ու զէր, թէ լի ո վին ապ րիլ ի բր 
սփիւռ քա հայ, տե սակ մը մտա ւո րա -
կան ու հո գե կան յա ւե լե ալ ճիգ կը պա -
հան ջէ, այլ ճի գե րու կող քին: Ե րբ կ’ա- 
 ւելց նէր, որ « հա յու թիւ նը սփիւռ քային 
ժո ղո վուրդ մըն է, հո ղային ժո ղո վուրդ 
մը չէ» (նոյն տե ղը, էջ 152), մա սամբ ը -
սել կ’ու զէր, թէ մշա կոյթ, մտա ծե լա -

կերպ, ա րո ւես տա գէտ ներ եւ մտա ւո- 
 րա կա նու թիւն կեն սա կան են հո ղա -
զուրկ սփիւռ քային հա ւա քա կա նու - 
թեան մը հա մար: Նոյն քան այ սօր՝ որ -
քան տաս նա մակ ներ ա ռաջ։ 

Երկ րորդ՝ 25 տա րի Antonio Gram- 
sci դա սա ւան դած եմ, տար բեր նիւ թեր, 
բայց միշտ նե րառ նե լով իր այն կարճ 
գրու թիւ նը, որ ան գլե րէ նով կը կո չո ւի 
«The Formation of the Intellectual»: Եր -
րորդ՝ ան ցե ալ օր կար դա ցի եր կար յօդ -
 ւած մը Լե ւոն Շան թի « Ժո ղո վուրդ ու 
մտա ւո րա կա նու թիւն» յօ դո ւա ծա շար -
քէն (Հայ րե նիք ամ սա գիր, փետ րո ւար 
1924): Բո լոր պա րա գա նե րուն ալ ա- 

կընյայտ էր եւ է որ դիւ րին սահ մա նում -
նե րու դի մադ րող հարց մըն է մտա ւո -
րա կա նու թե ան հար ցը, ո րուն մա սին 
կ’ու զեմ տեղ մը ա ռիթն ու նե նալ եր կար 
գրե լու: Ներ կայիս թո ւայ նա ցու մը այս 
հարցն ալ կը փո խէ, կը փո խա կեր պէ, 
ոչ ան պայ ման բա րե փո խե լով: Ե րե ւի 
թո ւայ նաո լոր տի մտա ւո րա կա նու թե ան 
մա սին յա տուկ տե սու թե ան մըն ալ 
պէտք ու նինք։ Ը սեմ ամ փոփ ձե ւով՝ կը 
հա ւա տամ որ մ տա ւո րա կան ներն ու 
արո ւես տա գէտ նե րը (մէկ մեծ հա մա -

... մ տա ւո րա կան ներն ու  
ա րո ւես տա գէտ նե րը (մէկ մեծ  
հա մա կար գի եր կու ճիւ ղե րը) կեն սա կան 
են ա ռողջ հայ սփիւռ քի մը հա մար,  
նոյն քան կեն սա կան, որ քան են  
ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը, վար չա կան  
կազ մա կեր պու թիւն ներ՝ ո րոնք  
քա ղա քա կան ղե կա վար ներ ալ են, եւ 
վեր ջա պէս ու նո րէն ու տա կա ւին՝ կղե րը, 
ե րբ ան մի այն ծի սա կա տար չէ, այլ նաեւ 
մտա ւո րա կան: 
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կար գի եր կու ճիւ ղե րը) կեն սա կան են 
ա ռողջ հայ սփիւռ քի մը հա մար, նոյն -
քան կեն սա կան, որ քան են ֆի նան սա -
կան մի ջոց նե րը, վար չա կան կազ մա- 
 կեր պու թիւն ներ՝ ո րոնք քա ղա քա կան 
ղե կա վար ներ ալ են, եւ վեր ջա պէս ու 

նո րէն ու տա կա ւին՝ կղե րը, ե րբ ան մի -
այն ծի սա կա տար չէ, այլ նաեւ մտա ւո -
րա կան: Սա պա տաս խա նե լու շատ 
խիտ ձեւ մըն է, բայց կա՛մ այս պէս պի -
տի ը սեմ, կա՛մ հա տոր մը պի տի գրեմ ...։ 

ԳԻՏԵՆՔ որ ան գլե րէն Diaspora հան -
դէ սին խմ բա գիրն էք, հան դէս մը որ 
նո ւի րո ւած է սփիւռք եզ րին, ա նոր 
հաս կա ցո ղու թե ան, վեր լու ծու մին եւ 
տար բեր սփիւռք նե րու ներ կա յա ցու -
մին: Քսան տա րի ա ռաջ հայ կա կան 
Սփիւռ քի հաս կա ցո ղու թիւ նը տար -
բեր էր, ի ՞նչ փո խո ւած է այ սօր եւ ի ՞նչ 
փու լե րէ ան ցած է այդ փո փո խու թիւ -
նը: 

ԻՆՉՊԷ՞Ս կը բնո րո շէք Սփիւռք եզ րը 
այ սօր: Ի ՞նչ է տար բե րու թիւ նը մեր՝ 
հայ կա կան ս փիւռ քին եւ մ նա ցե ալ 
սփիւռք նե րուն՝ հ րէ ա կան, յու նա կան, 
ա րա բա կան եւ այլն: 

ՆՈՐԷՆ եր կու հար ցում նե րը մի աց նե -
լով փոր ձեմ պա տաս խա նել: 

Մին չեւ 1963, ա րեւմ տե ան հա սա -
րա կա կան գի տու թիւն նե րը կը ճանչ -
նային ի բր սփիւռք եր րոր դու թիւն մը՝ 
հրէ ա կա նը, յու նա կա նը, հայ կա կա նը, ո -

րոնց մէ մի ակ կա րե ւո րո ւա ծը ա ռա ջինն 
էր: 1964էն ե տք «ափ րի կե ան սփիւռք» 
ար տա յայ տու թիւ նը տա րա ծո ւե ցաւ 
ան գլի ա խօս աշ խար հին մէջ—որ կը նե -
րառ նէ զան գո ւա ծը այն խափ շիկ, ի բր 
ստ րուկ ա րեւմ տե ան ցա մա քա մաս 
տա րո ւող նե րու, ո րոնց հա ւա քա կա նօ -
րէն «ս փիւռք» կո չե լը ա տեն մը խր թին 
հարց էր, բայց ո ՛չ այ լեւս, ներ կայիս բո -
լո րո վին ըն դու նո ւած է (ս տո րեւ  պի տի 
փոր ձեմ բա ցատ րել թէ ի նչ պէ՞ս)։ Ա պա 
ա րա գօ րէն ա ւել ցան չի նա կան հս կայ 
եւ հուժ կու սփիւռ քը, նմա նա պէս հընդ -
կա կա նը, չմոռ նանք Լի բա նա նի, ա ւե լի 
ճշգր տօ րէն Պի լատ Էլ Շա մի սփիւռ քը, 
եւ յե տոյ տաս նե ակ ներ:  Ներ կայիս, գո -
նէ 65 հա ւա քա կա նու թիւն կայ, որ ըս-
փիւռք ու նի, ի մի ջի այ լոց ա ճող եւ իր 
պե տու թե ան կող մէ կազ մա կեր պո ւող 
թր քա կա նը: Ս փիւռք բա ռին ի մաստն 
ալ փո խո ւե ցաւ ու կը փո խո ւի, քա նի որ 
յետ-1965 հս կա յա ծա ւալ գաղ թե րը (mig-
ration) եւ ան դրազ գայ նու թիւ նը (trans- 
nationalism) ա մէն ի նչ կը փո խեն. թը -
ւայ նա ցու մը եւ հա ղոր դակ ցու թե ան 
նոր մի ջոց նե րը՝ նմա նա պէս: 

1991ին, ե րբ գոր ծակ ցե լով Գուր գէն 
Սար գի սե ա նին եւ Զօ րե ան հիմ նար կին 
հետ, հիմ նե ցի գի տա կան պար բե րա -
թեր թը եւ սկ սայ զայն խմ բագ րել, ա նոր 
ա նու նը եր կու բա ժին ու նէր եւ դեռ ու -
նի՝ Diaspora: a journal of transnational 
studies, այ սինքն Ս փիւռք—ան դրազ գայ -
նու թե ան ու սում նա սի րու թիւն նե րու 
պարբե րա թերթ: Ա նգ լի ա խօս գի տա -
կան աշ խար հին մէջ, Սփիւռ քը ան դ-
րազ գայ նօ րէն ապ րե լու ա մե նէն աչ- 
 քա ռու ձե ւե րէն է, բայց մի ա կը չէ: Մեծ 
փո փո խու թիւ նը որ պա տա հած է, այն է 

Ս փիւռք բա ռին ի մաստն ալ փո խո ւե ցաւ 
ու կը փո խո ւի, քա նի որ յետ-1965  
հս կա յա ծա ւալ գաղ թե րը (migration) եւ 
ան դրազ գայ նու թիւ նը (transnationalism) 
ա մէն ի նչ կը փո խեն.
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որ նա խա պէս հայե րու եւ հրե ա նե րու 
պա րա գային յատ կա պէս, կա րե ւոր կը 
նկա տո ւէր որ սփիւռ քը ա կա մայ պար -
տադ րո ւած ապ րե լա ձեւ մըն էր—բա բե -
լո նա կան եւ հռով մէ ա կան նո ւա ճում - 
նե րը հրէ ու թե ան պա րա գային, թր քա -
կան վայ րա գու թիւն նե րը, յատ կա պէս 
Ճե լա լի նե րու ա հա ւոր ո տնձ գու թիւն նե -
րը (մօ տա ւո րա պէս 1590-1650), ա պա 
Ե ղեռ նը՝ հա յու թե ան պա րա գային, ի սկ 
Ափ րի կէ ի սե ւե րու պա րա գային 1445էն 
1845 չորս դար տե ւող սպան դը հա րիւր 
հա զա րա ւոր նե րու, ա պա նաեւ ա մէն եւ 
իւ րա քան չիւր տա րի քա նի մը տաս-
 նե ակ հա զա րա ւոր մարդ է ակ նե րու գե -
րե վա րում եւ շն չող ապ րան քի պէս ար- 
 տա ծում Ափ րի կէ էն Ա րեւ մուտք։ Ար հա -
ւիր քէն՝ Սփիւռք։  

Բայց ներ կայիս մաս նա գէտ նե րը 
զբաղց նող հար ցե րը սփիւռք մը իր հայ -
րե նի քէն ար տաք սող, գաղ թա կա նու -
թիւն պար տադ րող դր դա պատ ճառ նե- 
 րը չեն մի այն, ո ՛չ ի սկ գլ խա ւո րա բար։ 
Հար ցը վեր լու ծումն է ո րե ւէ պատ ճա -
ռով, ազ դակ նե րու շնոր հիւ ստեղ ծո ւաղ 
սփիւռք նե րու։ Ս փիւռք մը, ի ՛նչ ալ ըլ  լայ 
իր հո ղէն ու հայ րե նի քէն դուրս ապ րե -
լու դր դա պատ ճա ռը, կը սահ մա նո ւի 
իբր հա ւա քա կա նու թիւն մը որ կը 
փոր ձէ պա հել ի րեն յա տուկ տար բե -
րու թիւն նե րը, բայց ե րբ ժա մա նա կի 
ան ցման ըն թաց քին այդ ճի գե րը կը 
ձա խո ղին, ա պա յա ջող ու յա րա տե -
ւող Սփիւռք մը զինք իր շր ջա պա տէն 
զա նա զա նող նոր տար բե րու թիւն ներ 
եւ ի հե տե ւանք ա նոնց նոր ի նք նու -
թիւն մը կը կեր տէ։  Բո լոր ի նք նու թիւն -
նե րը, ան ձնա կան կամ հա ւա քա կան— 
հայ եւ թուրք, այր եւ կին, սեւ ու ճեր -

մակ—նախ միւ սէն, ու րի շէն, դուր սի նէն, 
այ լէն տար բե րու թիւն մը կ՚են թադ րեն, 
ա պա, հա ւա քա կան ի նք նու թիւն նե րու 
պա րա գային՝ կի սո ւած, բաժ նո ւած ի նք -
նու թե նա կան մի ա ւոր մը,— օ րի նակ լե -
զու մը, Ե ղեռ նի նման հա ւա քա կան 
փոր ձա ռու թիւն մը եւ ա նոր յի շո ղու թիւ -
նը։ Ա պա նաեւ հա սա րա կաց ու հա ւա -
քա կան փոր ձա ռու թիւն նե րը հա սա րա- 

 կու թե ան մը, հա ւա քա կա նու թե ան մը 
ի նք նու թե ան կռո ւան ներն ու խա րիսխ -
ներն են, ըլ  լան ա նոնք իւ րա յա տուկ 
պա տում ներ, մի թոս ներ, ա րո ւեստ ներ 
(ե րաժշ տու թիւն՝ յատ կա պէս, ո րը՝ ի նչ -
պէս ցոյց տո ւաւ Paul Gilroy, սե ւա -
մորթ նե րու անդր-ով կի ա նո սային ըՍ - 
փիւռ քի բնո րո շիչ յատ կա նիշն է)։ Հոս 
կեն սա կան է նշել որ ս փիւռք նե րը մի -
այն կրա ւո րա կա նօ րէն՝ ի րենց պար -
տադ րո ւած նե րով ու պա տա հած նե րով 
(օ րի նակ՝ Ե ղեռն, գե րե վա րու թիւն) չեն 
ստեղ ծո ւիր, այլ նաեւ ակ տիւօ րէն, ի -
րենց ի սկ գոր ծու նէ ու թե ամբ եւ ստեղ -
ծա գոր ծու թե ամբ)։ 

Թէ ի նչ յատ կա նիշ ներ, ե րե ւոյթ ներ, 
վա րո ւե լա կեր պեր կը տար բե րեն մէկ 
սփիւռ քը միւ սէն, յատ կա պէս հայ կա -

Ս փիւռք մը, ի ՛նչ ալ ըլ լայ իր հո ղէն ու 
հայ րե նի քէն դուրս ապ րե լու դր դա պատ -
ճա ռը,  կը սահ մա նո ւի ի բր 
հա ւա քա կա նու թիւն մը որ կը փոր ձէ պա -
հել ի րեն յա տուկ տար բե րու թիւն նե րը, 
բայց ե րբ ժա մա նա կի ան ցման ըն թաց -
քին այդ ճի գե րը կը ձա խո ղին, ա պա 
յա ջող ու յա րա տե ւող Սփիւռք մը զինք 
իր շր ջա պա տէն զա նա զա նող նոր տար -
բե րու թիւն ներ եւ ի հե տե ւանք ա նոնց 
նոր ի նք նու թիւն մը կը կեր տէ։ 
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կա նը՝ հրէ ա կա նէն, ան կա րե լի նիւթ չէ, 
սա կայն չա փա զանց բարդ է, ե թէ պա -
տաս խա նա տու մօ տե ցում պի տի կի -
րար կենք։ Ա ռա ջին, ան բա ւա րար պա- 
 տաս խա նը որ շատ մը հայեր կու տան 
այդ տար բե րու թե ան մա սին, կրօնքն է, 
կար ծես այդ բա ռը կա խար դա կան 
ցպիկ մըն է որ ա մէն ի նչ կը յս տա կացը -
նէ։ Հ րե այ սփիւռ քը այն քան ան բա ւա -
րօ րէն հասկ ցո ւած է մեր կող մէ, որ 
նե րա ծա կան դա սա խօ սու թին մը կը 
պա հան ջէ եւ հոս ա նոր տե ղը չէ։  Յա -
տուկ, ան ջատ Zoomային քն նար կու մի 
մը նիւթ է։ Հար ցը ծա ւա լե լով կր նանք ը -
սել, թէ միշտ պէտք է քն նել բաղ դա տու -
թե ան մը մի ա ւոր նե րը, յի շել տար բե րու- 
 թիւն նե րը։ Մի ա ձոյլ հայ սփիւռք մը, զըր - 
կը ւած, քեր թո ւած իր ներ քին տար բե -
րու թիւն նե րէն, բաղ դա տել նմա նա պէս 
բար դու թիւն նե րէ մեր կա ցո ւած, մի ա -

ձոյլ հրէ ա կան սփիռ քի մը, իս կա պէս 
գրե թէ ան կա րե լի է։  

Բայց կա րե լի է նշել ո րոշ եզ րեր։ Օ -
րի նակ՝ 1880-1947 զար գա ցող նա խա-
Իս րայէ լին կա պը իր սփիւռ քին հետ, 
ա պա նաեւ 1948-1973 Իս րայէ լի ա ռա -
ջին քսան հին գա մե ա կին կա պը նոյ նին 
հետ՝ հա մե մա տա բար ա ւե լի պարզ եւ 
դիւ րին էր, քան յան կարծ ան կա խա ցող 
1991ե ան Հա յաս տա նի կա պը «իր»ը 

Սփիւռ քին հետ։ Պարզ է թէ ին չո՞ւ։ Իս -
րայէ լը հիմ նող նե րը եւ զայն ղե կա վա -
րող ա ռա ջին եր կու սե րունդ նե րը ըս- 
փիւռ քահ րե ա ներ է ին, սա կայն մեր 
պա րա գային՝ սփիւ քա հայե րը չէ ին ան -
կախ Հա յաս տա նը հիմ նող ներն ու ղե -
կա վա րող նե րը։ Յա ւե լե ալ, Իս րայէ լի 
հիմ նա ւոր ման ըն թաց քին ու նախ-ըն -
թաց քին (1880-1948)  գո նէ 68 տա րի ու -
նե ցաւ հրե այ սփիւռ քը՝ ստեղ ծե լու ներ- 
 կա յա ցուց չա կան եւ հա ղոր դակ ցա կան 
կազ մա կեր պու թիւն ներ, ու պատ րաս -
տե լու ղե կա վար ներ, ո րոնք մե ծա պէս 
կը դիւ րաց նեն հայ րե նիք-ս փիւռք գոր -
ծակ ցու թիւ նը։ Մեր պա րա գային ո ՛չ մի -
այն չկար այդ նա խա պատ րաս տա կա- 
 նը, այլ նաեւ բազ մա թիւ կէս-ներ կա յա -
ցուց չա կան մար մին նե րու եւ ղե կա -
վար նե րու ան փոր ձու թիւ նը՝ հար ցեր, 
դժո ւա րու թիւն ներ ստեղ ծե ցին։ Այլ բազ- 
 մա թիւ ազ դակ ներ ու գոր ծօն ներ կան, 
ո րոնց վեր լուծ ման յար մար վայ րը մեր 
այս զրոյ ցը չէ։ Օ րի նակ՝ թո ւա քա նա կի 
հար ցը. կամ նոր գաղ թա կա նու թիւն նե -
րով՝ մա շող, հին ցող սփիւռք նե րու կայ -
տա ռաց ման կա րե լի ու թիւ նը. կամ հայ- 
 րե նի քի մը վար կին դե րը սփիւռ քի մը 
ինք նա գի տակ ցու թե ան մէջ, ե ւն։  

Ներ կայիս տն տե սա կան հար ցեր, 
ա պա նաեւ թո ւայ նա ցո ւած հա ղոր դա -
մի ջոց նե րու դե րը կը հե տաքրք րեն 
բազ մա թիւ մաս նա գէտ ներ։ Եւ վեր ջա -
պէս թե րեւս օգ տա կար է նշել քա նի մը 
մաս նա գի տա կան յօ դո ւած նե րու խո -
րա գիր ներ «մեր»  պար բե րա թեր թէն` 
Diasporaէն քա ղո ւած, օ րի նակ՝ վեր ջին 
թի ւին մէջ, «Թուր քի ոյ եւ իր ար տա սահ -
մա նե ան հա մայնք նե րու ան դրազ գայ -
նու թի նը,» կամ նա խա պէս, «Հայ վա ճա - 

... անդր-ով կի ա նո սային ... ս փիւռք նե րը 
մի այն կրա ւո րա կա նօ րէն՝ ի րենց 
պար տադ րո ւած նե րով ու  
պա տա հած նե րով (օ րի նակ՝ Ե ղեռն,  
գե րե վա րու թիւն) չեն ստեղ ծո ւիր, այլ 
նաեւ ակ տիւօ րէն, ի րենց ի սկ  
գոր ծու նէ ու թե ամբ եւ  
ստեղ ծա գոր ծու թե ամբ։
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ռա նա կան սփիւռ քը դէմ յան դի ման գա -
ղու թա տի րա կան ան գլի ա կան պե տու -
թե ան» (Սե պուհ Աս լա նե ա նէն) կամ, 
շատ ա ւե լի կա նուխ, իմ յօ դո ւած նե րէս 
մէ կը՝ «Վեր նա խա ւեր եւ հաս տա տու -
թիւն ներ  Հայ ան դրազ գին մէջ»,  կամ 
ու րիշ հե ղի նա կի մը «Թի պէ թի մշա կու -
թային ցրօն քը» եւ այլն։ Ա մէն ցրօնք, 
սփիւռք եւ ան դրազգ կը հե տաքրք րէ 
պար բե րա թեր թին վար չու թիւնն ու ըն -
թեր ցող նե րէն ո մանք գո նէ։ 

Ա ւելց նեմ որ ես Diaspora պար բե -
րա թեր թին խմ բա գի րը չեմ այ լեւս: Է ի 
հիմ նադրու մէն (1991) մին չեւ 2020, որ -
մէ ե տք զիս փո խա րի նած են խմ բա գիր -
ներ Դա լար Շա հի նե ան, ծնուն դով պէյ - 
րու թա հայ, որ կը դա սա ւան դէ բաղ դա -
տա կան գրա կա նու թիւն Irvineի հա մա- 
լ սա րա նին մէջ՝ Գա լի ֆոր նի ա, եւ Սօ սի 
Գաս պա րե ան, ծնուն դով կիպ րա հայ, որ 
քա ղա քա կան գի տու թիւն ներ կը դա սա -
ւան դէ Սկով տի ոյ Stirling հա մալ սա րա -
նին մէջ: Պար բե րա թեր թը կը մնայ 
Զօ րե ան հիմ նար կի պար փա կին մէջ: 

ԳԻՏԵՆՔ որ գրա կան պար գեւ մը 
սահ մա նած էք ձեր ծնող քին ա նու -
նով. կր նա՞ք ներ կա յաց նել այդ մըր -
ցան քին ծնուն դը, ա նոր ար ժա նա ցած 
գրա գէտ նե րուն ա նուն նե րը եւ այլ 
ման րա մաս նու թիւն ներ: 

ՅՍՏԱԿԱՑՆԵՄ. այս պար գե ւը ստեղ -
ծը ւած է շնոր հիւ Հա մազ գայի նի ա մե րի -

կե ան ճիւ ղի գոր ծու նէ ու թե ան ու ո րո- 
 շու մին, եւ  յ ղաց ման ըն թաց քին քա ջա -
լե րո ւած է ծնուն դով հա լէ պա հայ, ներ -
կայիս Սան Ֆրան սիս կօ բնա կող Ե դ- 
ւարդ Մսըր լե ա նին կող մէ: Ան թէ՛ հօրս, 
թէ՛ մօրս ա շա կեր տած է « Քա րէն Եփ -
փէ»ի մէջ եւ ու զած է զա նոնք պա տո ւել 
մր ցա նա կով մը, ո րուն ֆի նան սա ւո րու -
մը ի նք կը կա տա րէ, իր մի ջոց նե րով, 
ան կախ Հա մազ գայի նի պիւտ ճէ էն: Ա -
րե ւիկ Գաբ րի է լե ան կը վա րէ յանձ նա -
խում բը, որ կ’ընտ րէ, կը նշա նա կէ 
մր ցա նա կի թեկ նա ծու նե րը եւ դա տող -
նե րը։ 

Իմ դերս պարզ է՝ մր ցա նա կի գո յու -
թե ան ա ռա ջին եր կու տա րի նե րուն գո -
նէ, Հա մազ գայի նը նա խընտ րեց որ իբ- 
 րեւ ան ձ մը, որ Թէ օ լէ օ լե ան ա մո լին զա -
ւակն է, ա նոնց մա կա նու նը կը կրէ, որ 
նաեւ քիչ թէ շատ գրա կա նու թե ան մա -
սին գա ղա փար ու նի, ծա ռայեմ ի բր ժիւ -
րիի նա խա գահ: Այդ ը րի: Հիմ նադը ր- 
 ւե լու ա ռա ջին օ րե րուն ին ծի յանձ նը -
ւած էր պար տա կա նու թիւ նը ը նտ րե լու, 
զօ րա կո չե լու, հա մո զե լու ան ձեր, ո րոնք 
ան վճար պի տի ծա ռայէ ին իբ րեւ ժիւ -
րիի ան դամ ներ, ձե ռա գիր նե րը ըն թեր -
ցող ներ եւ դա տող ներ: Այդ գոր ծը կա - 
տա րե ցի: Բայց ը նդ գծեմ, որ մի այն եր -
կու տա րի այդ պէս էր: Ան կէ ե տք ես 
ուղ ղա կի մաս նակ ցու թիւն չու նիմ հոն—
ե րբ ին ծի կը դի մեն, կը փոր ձեմ օգ տա -
կար ըլ  լալ: Մի այն այդ: u 
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ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ան ցե ա լը ա մէն ան գամ գո վե լուց դա ւա ճա նու թե ան զգա ցո ղու -
թիւ նը բարձ րա նում է կո կորդս, դա ւա ճա նում եմ խեղճ տա տի կիս՝ Վար դա նոյ շին, 
խեղճ պա պի կիս՝ Վա հա նին, մա մայիս՝ Բիւ րակ նին, Սո վե տը նրան ո րբ դարձ րեց, 
6 ամ սա կան էր, ե րբ հօ րը տա րան, 10 տա րե կան, ե րբ գա լիս մօ րը տնից տա նում 
են. 

 «Նոյեմ բե՞րն էր, թէ՞ դեկ տեմ բե րը: Ես սո վո րա բար խորն է ի քնում, բայց ի նչ-որ 
բան ի նձ ստի պեց ա րթ նա նալ, վեր թռայ տե ղիցս, գի շե րո ւայ եր կու սը կը լի նէր, 
մա մաս գու նատ դրան մօտ կանգ նած էր, Լի զան լաց էր լի նում, տա տիկս ծնկ նե -
րին էր խփում, եր կու-ե րեք չէ կիստ ներ տու նը տակ նուվ րայ է ին ա նում: Մի կին էլ 
կար նրանց հետ, կա պու տա չե այ դա ժան դէմ քով՝ զար հու րե լի, դա մօրս վրայ ի նչ- 
որ բան էր փնտ ռում, խեղճ մէրս, գի շե րով ի ՞նչ պի տի լի նէր վրան, չգի տեմ: Զգա ցի, 
որ մօրս տա նե լու են, մի ղալ մա ղալ գցե ցի: Ի նձ ա սում է ին՝ աղ ջիկ ջան մի լա ցի, 
վա ղը մա մադ նո րից կը գայ։ Ա սե ցի՝ ես գի տեմ, որ դուք տա նէք, մա մաս էլ չի գայ: 
Մե քե նայի յե տե ւից վա զում է ի, ո տա բո բիկ, գի շե րա նո ցով, էլ չգի տեմ թէ ի նձ ո նց 
են տուն բե րել: 

 Մանր-մունր նո ւէր ներ, որ ծնն դե անս առ թիւ ստա ցել է ի, ոս կեջ րած ա կան ջօ -
ղեր, գդալ ներ, էդ բո լո րը հետ նե րը տա րան: Գր քե րի մի մասն էլ տա րան, մի մասն 
էլ լց րե ցին բա կում կար գադ րե ցին վա ռել, Լի զան ու տատս էլ վա ռե ցին: 

 Մի քա նի օր դպ րոց չգ նա ցի, թախ տին պառ կել մտա ծում է ի, որ մօրս տա րան 
էլ ի րա ւունք չու նեմ ապ րե լու, ա ւե լի լաւ է մեռ նեմ: Բայց չմե ռայ: 

Յե տոյ ի նձ ստի պե ցին, քա ջու թիւնս հա ւա քե ցի-գ նա ցի դպ րոց, պա տի վրայ 
մեծ տախ տա կին գե րա զան ցիկ նե րի նկար ներն է ին, իմ նկա րի տե ղը դա տարկ էր: 
Որ պէս ժո ղովր դի թշ նա մու աղ ջիկ նկարս հա նել է ին: 

 Մեզ տնից հա նե ցին, տա րան մի կի սան կու ղային փոքր սե նե ակ գցե ցին, ես, 
քե ռիս (Վարդ գէ սը), քե ռուս կի նը՝ Լի զան ու նրանց նոր ծնո ւած աղ ջի կը՝ Մի նու -
շը: 

ՎԱՀԱՆ ԻՇԽԱՆԵԱՆ

«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։
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Դպ րո ցում նկա տում է ի, հէնց ի նձ տես նում է ին, բարձր դա սա րան ցի նե րը ի -
րար բզում է ին՝ Վա հան Չե րա զի աղ ջիկն է, մօ րը բռ նե ցին, տնից մե շո կով ոս կի 
են տա րել, էն պէ՜ս յի շում եմ էդ բո լո րը: 

 Մի օր էլ դա սա րա նում նս տած, դա սի ժա մա նակ դու ռը բա ցո ւեց ու էդ կի նը, 
որ ե կել էր մօրս տա նե լու, ներս նայեց՝ խո շոր, կա պոյտ աչ քե րով: Ես սար սա փե -
ցի, ոտ քերս թու լա ցան: Դա սա տո ւին ձեռ քով ա րեց, մեր դա սա րա նի Ե սայե ան 
Յաս մի կը դուրս ե կաւ: Ը նդ միջ մա նը Յաս մի կին հարց րի. 

— Յաս միկ, էդ ո ՞վ էր:  
— Մայրս է,— ա սեց: 
— Ա նունն ի ՞նչ է: 
— Նո ւարդ: 
— Նո ւարդ Ե սայե ա՞ն է: 
— Հա:  
Էդ Յաս մի կի հետ այ լեւս յա րա բե րու թիւն ներս խզե ցի: 
1961ին էր, ա ղջ կաս գլան նե րը բոր բո քո ւել է ին, ու բար դու թիւն ներ էր տո ւել, 

ռեւ մա տիզմ էր սկս ւում: Պէտք էր վի րա հա տել, բայց ա րիւ նը վատ էր մա կարդը -
ւում, վի րա հա տու թիւ նը ձգձգ ւում էր: Մի ա միս գա զա րի հիւթ եմ տո ւել, որ ա րիւ -
նը թանձ րա նայ: 

 Վի րա հա տու թե ան օ րը մէկ էլ մի ջանց քում ի նձ մօ տե ցաւ Ե սայե ան Յաս մի -
կը` ու րախ-ու րախ, վայ Բիւ րակ ջան, էս տեղ ի ՞նչ ես ա նում: Նա յում եմ սա ռը, ա -
սում եմ` ես ձեզ չեմ ճա նա չում: Ո ՞նց թէ, Բիւ րակ ջան, ես ձեր դա սա րա նի 
Ե սայե ան Յաս միկն եմ: Ա սի` մի եւ նոյն է, ես ձեզ չեմ ճա նա չում: Վաայ, էդ ո նց, որ 
մո ռա ցել էք,— ա սեց: Հա, ա սի, ես ձեզ չեմ յի շում: 

 Հի ւան դա նո ցում ի նձ չթո ղե ցին ա ղջ կաս մօտ մնալ, մի այն մին չեւ ե օթ տա րե -
կան ե րե խա նե րի մօտ է ին թող նում որ ծնող նե րը մնան, ի սկ աղ ջիկս տասն էր: 

 Վի րա հա տե լուց յե տոյ ե րե կոյե ան Վար դու շի կը հան գիստ չի պառ կում, վեր է 
կե նում, սկ սում է քայ լել, ու քա նի որ ա րիւ նը վատ էր մա կարդ ւում, ու ժեղ ա րիւ -
նա հո սու թիւն է սկս ւում: Յա ջորդ օ րը, ե կայ, բո լո րը սար սա փած ի նձ նայե ցին, 
խելքս գնաց: Մտայ հի ւան դա սե նե ակ, աղ ջիկս կի սա մեռ պառ կած է, գու նատ, 
ձեռ քե րը ան գամ շար ժել չի կա րո ղա նում: Ու ի նձ թոյլ տո ւե ցին, որ մի քա նի օր 
մօ տը մնամ— խնա մեմ: 

Յա ջորդ օ րը Վար դու շի կը ի նձ հարց րեց` էն կի նը ո ՞վ էր որ մօ տե ցաւ քեզ, ա -
սե ցիր` ձեզ չեմ ճա նա չում: Վա ղու ցո ւայ բան է,—  ա սե ցի,—  մեր դա սա րա նից է ե -
ղել, չու զե ցի հե տը խօ սել: Գի տե՞ս, վի րա հա տու թե ան ժա մա նակ ա նընդ հատ 
կանգ նած էր մօտս, յե տոյ որ ա րիւ նա հո սու թիւ նը սկ սո ւեց, ին քը խառ նո ւեց ի -
րար, մար դիկ կան չեց, որ ի նձ փր կեն, յե տոյ կողքս նս տել էր եր կար ժա մա նակ ու 
խնա մում էր»: 

 Մա մաս ա սում է, որ մին չեւ 80ա կան ներ հա ւա տում էր, յոյս ու նէր, որ մօ րը 
կը տես նի, հնա րա ւոր է չեն գն դա կա հա րել, գու ցէ սի բի րե ան աք սո րում է, գու ցէ 



ա մուս նա ցել է, ե րե խա ներ ու նի: 80ա կան նե րից յե տոյ էլ, սպա սել է, որ մի օր քոյ -
րերն ու եղ բայր նե րը ի րեն կը գտ նեն:  

«Ե րա նի մենք այն պէս հա ւա տայինք ի նչ պէս Այի շէն է հա ւա տում, ես նկա տի 
չու նեմ Ա ստ ծոյ հա ւա տը»,— մոլ  լայի խօս քը Ահ մադ Ռե զա Մո թա մէ դի «Ալց հէյ -
մէր» ֆիլ մի բա նա լին է: 

«Ոս կէ Ծի րան»ի բազ մա թիւ տպա ւո րու թիւն նե րից ա մե նա վա ռը Այի շէն է իր 
հա ւա տով ու հա մո զո ւա ծու թե ամբ, ո րոնք չկա րո ղա ցան սա սա նել նոյ նիսկ ճըշ -
մար տու թե ան եր կու տի րա կալ նե րը՝ կրօնն ու գի տու թիւ նը: 

 Ֆիլ մի գլ խա ւոր հե րո սը հա ւատն է՝ կնոջ  հա ւա տը, որ իր ա մու սի նը՝ Ա մի րը 
քսան տա րի ա ռաջ չի այ րո ւել, նա, ով թա ղո ւել է, իր ա մու սի նը չի, որ գա լու է այն 
օ րը, ե րբ ա մու սի նը կը յայտ նո ւի, եւ ա հա նա ե կել է, փո ղո ցում յայտ նո ւած աճ -
պա րա րը, ով ի րեն ներ կա յաց նում է որ պես Ա միր, կա խել է վզից թեր թում տպագ -
րը ւած ա մուս նու նկա րը: Այո, Այի շէն վս տահ է, որ հենց նա է Ա մի րը (Այի շէն 
ըն տա նի քից գաղտ նի թեր թում յայ տա րա րու թիւն էր հրա պա րա կել, որ փնտ ռում 
է կո րած Ա միր Ղա սե մի ին):  

Այ իշէ ի եղ բայ րը, Ա մի րի եղ բայ րը, մոլ  լան վս տահ են, որ աճ պա րա րը Ա մի րը 
չի, որ ա ւան տիւ րիստ է, որ ցան կա նում է Ա մի րի ա նո ւան տակ ըն տա նե կան բա -
րե կե ցու թիւ նից օգ տո ւել, հա մո զում են Այ իշէ ին, որ հրա ժա րո ւի նրան ա մուս նու 
տեղ ըն դու նե լու մտ քից: Սա կայն Այ իշէն ան դր դո ւե լի է: Նոյ նիսկ բան տից ե կած 
աճ պա րա րի յան ցա գործ ըն կերն է վկա յում, որ բան տում այդ մար դուն ի նքն է 
ցոյց տը ւել թեր թի լու սան կա րը եւ հա մո զել ներ կա յա նալ որ պէս Ա միր, բայց Այի -
շէ ի հա ւա տը չի սա սան ւում: Հան դէս է գա լիս ա մե նա մեծ հե ղի նա կու թիւ նը՝ գի -
տու թիւ նը, Այ իշէյի եւ Ա մի րի դս տեր ու աճ պա րա րի ա րե ան ա նա լիզ նե րը ցոյց են 
տա լիս, որ այդ մար դը դս տեր հայ րը չի, Ա մի րը չի: Ոս տի կա նու թիւ նը Այի շէ ի հա -
րա-  զատ նե րի բո ղո քի հի ման վրայ նրան ձեր բա կա լում է որ պէս խա բե բայ: Սա -
կայն ի ՞նչ է գի տու թիւ նը Այի շէ ի հա ւա տի դի մաց, այդ մեզ ան ծա նօթ, ա ռանց 
փաս տե րի հա ւա տը, մի օ տա րա ցած հա ւատ, ո րին ոչ ոք չի կա րո ղա նում հա ղոր -
դակ ցո ւել: Ի վեր ջոյ հա ւա տը յաղ թում է, ստի պում է տէգ րո ջը ոս տի կա նու թիւ նից 
յետ վերց նել բո ղո քը եւ միւս հե ղի նա կու թե ա նը՝ կրօ նին, նրա ներ կա յա ցուց չի՝ մոլ  -
լայի մի ջո ցով միջ նոր դել, որ ա զա տեն աճ պա րա րին: 

« Հո գե ւո րա կա նը հան դի սա նում է ա ւան դոյ թի ներ կա յա ցու ցիչ, բայց նա ճըշ -
մար տու թիւ նը տես նում է ոչ թէ լի նե լու, այլ դառ նա լու մէջ, այ սինքն դոգ մա տիզ -
մից հե ռու է եւ նոյ նիսկ կնո ջից դաս է վերց նում»,—  ա սում է ռե ժի սո րը մեզ՝ Կի նօ 
Մոս կո ւայի սր ճա րա նում: 

«Ո՞ր ֆիլմն ես ա մե նա շա տը հա ւա նել»,—  հարց նում ա Նու նէ Հախ վեր դե ա նը 
Կի նո թատ րո նի նա խաս րա հում: 

«Էն պարս կա կան ֆի լմը, Ա լց հէյ մէ րը»: 
« Վայ, է րէկ ռե ժի սո րից հար ցազ րոյց վերց րե ցի, շատ հե տաքր քիր էր»,— ա սեց 

Նու նէն հենց էն պա հին, ե րբ շէնք մտաւ Ահ մադ Ռե զա Մո թա մէ դին: Ա նգ լե րէն 
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եր կու բառ փո խա նա կե ցինք, բայց Նու նէն դա քիչ հա մա րեց, գտաւ թարգ ման -
չին՝ Հա յա նոյ շին, ու Ջազ վէ ում սկ սո ւեց զրոյ ցը:  

Այի շէն այն քան էր սե ւե ռո ւել մե ռած ա մուս նու վե րա դար ձի վրայ որ դար ձել 
էր ան հա ղորդ, չշ փո ւող, նրան գժի տեղ են դնում ու տա նում հո գե բու ժա րան: 
Բայց հի ւան դա նոցն էլ « չի բու ժում», դուրս է գր ւում նոյն սպա սու մով: 

 Հա յա նոյշ —  « Մո թա մէ դին է րէկ ա սում էր, որ ֆիլ մի ա նու նը դրել է Ա լց հէյ մէր, 
բայց հի ւան դը ոչ թէ կինն է, ո ւմ տա րել են հո գե բու ժա րան (կամ յի շո ղու թիւ նը 
կորց րած աճ պա րա րը), այլ հա սա րա կու թիւ նը, որ մո ռա ցել է ան ցե ա լը»: 

 Մո թա մէ դին —  «Ըստ Պլա տո նի, մենք եր բեք չենք սո վո րում, մենք միշտ յի -
շում ե նք, եւ ե թէ մենք էն աչ քը ձեռք բե րենք, որ տես նում է գե ղեց կու թիւ նը, կը 
վե րագտ նենք կոր ցո ւած ճշ մար տու թիւ նը»:  

Այո, Ա լց հէյ մէր եւ ոչ ամ նե զի ա, Ա լց հէյ մէր՝ յի շո ղու թիւ նը հետզ հե տէ կորց նող 
զա ռա մե ալ նե րի հի ւան դու թիւն, զա ռա մե ալ հա սա րա կու թե ան հի ւան դու թիւ նը: 

 Հա յա նոյշ — «Յե տոյ Մո թա մէ դին ե րէկ նաեւ ա սում է ր՝ ե թէ մենք ու զում ե նք 
ի մա նալ՝ ով ե նք մենք, կա րիք չու նենք ԴՆ Թի ա նա լի զի: Ա րե ւել քում կնո ջը հա -
գուս տի մէջ թաքց նում են, ա րեւ մուտ քում դարձ նում ապ րանք: Ֆէ մի նիզ մին էլ չի 
յա ջո ղո ւել կնոջ է ու թիւ նը բա ցել: Կի նը յի շո ղու թիւնն է մեր, Հին կտա կա րա նում 
աս ւում է, որ կնոջ պատ ճա ռով ե նք վտա րո ւել դրախ տից: Հա կա ռա կը, կինն է մեզ 
դրախտ վե րա դարձ նե լու»: 

«Ալց հէյ մէ րի» հե րոս նե րից մէկն էլ հան դի սա տեսն է դառ նում, նրա հա մար ռե -
ժի սո րը մի փոքր կաս կած է թո ղել, որ այ նո ւա մե նայ նիւ կի նը կա րող է ճիշդ լի նել, 
աճ պա րա րի գան կու ղե ղի նկա րա հա նու մը ցոյց է տա լիս, որ նա ժա մա նա կին 
ստա ցած ի նչ-որ հա րո ւա ծից կորց րել է յի շո ղու թիւ նը, ի սկ ֆիլ մի վեր ջում էլ նա 
աճ պա րա րու թե ամբ տէգ րո ջը տա լիս է Ա մի րի ու Այի շէ ի լու սան կար նե րը պա րու -
նա կող ար ծա թե այ սր տիկ-տու փի կը, ո րից ու նէր նաեւ Այի շէն. կնո ջի՞ց է գո ղա ցել, 
թէ՞ ի նքն էլ ու նէր նոյն սր տի կից: Սա կայն դա այն քան քիչ է հա մո զե լու հա մար, 
որ նա Ա միրն է, մեզ՝ հան դի սա տե սին ներ կա յա ցո ւել է գլ խա ւոր փաս տար կը, որ 
նա Ա մի րը չէ՝ գի տա կան հե տա զօ տու թիւ նը: Եւ հան դի սա տեսն էլ հե րոս նե րի պէս 
չի հա մոզ ւում, որ նա Ա միրն է, բայց ը նկր կում է կնոջ հա ւա տի ա ռաջ:  

Ես —  « Ժա մա նա կին ճշ մար տու թիւ նը կրօնն էր, որ ներ կա յաց նում էր ե կե ղե -
ցին, յե տոյ հետզ հե տէ դառ նում է գի տու թիւ նը, ու մար դուն պար տադ րում իր ճըշ -
մար տու թիւ նը: Կա րե լի՞ է ա սել, որ ֆիլ մը նաեւ այդ ճշ մար տու թե ան պար տադըր- 
 ման դէմ է, որ ան ձնա կան ճշ մար տու թիւ նը կա րող է հա կադ րո ւել գի տու թե ա -
նը»: 

 Մո թա մէ դի — « Գի տու թիւ նը,  ճա նա չո ղու թիւ նը սահ մա նա փակ ւում են նրա -
նով, ի նչ մենք ըն կա լում ե նք զգա յա րան նե րով եւ մար դու ան մի ջա կան ճա նա չո -
ղու թիւ նը՝ ի րեն, իր ա ստ ծուն, այժմ ա նե րե ւոյթ են, դրանք գնա ցին-կո րան: Իմ 
ֆիլ մե րում ես հիմն ւում եմ այն զգա ցո ղու թիւն նե րի վրայ (այն սեն սոր նե րի վրայ) 
ո րոնք կորց րել ե նք»: 
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51ա մե այ Ահ մադ Ռե զա Մո թա մէ դին փի լի սո փա յու թիւն է դա սա ւան դում Ի -
րա նի կի նոյի եւ հե ռուս տաա տե սու թե ան հա մալ սա րա նում: Հինգ ֆիլմ է նկա րա -
հա նել, հինգ տա րին մէկ ֆիլմ, ժա մա նակ չու նի ա ւե լին նկա րե լու: Ե րի տա սարդ 
ժա մա նակ տպագ րել է մի քա նի գր քեր, ա սում է որ շտա պել է, ու եր կար ժա մա -
նակ գիրք չի հրա տա րա կել, այժմ պատ րաս տւում է նոր գիրք տպել:  

Ես —  « Գուգ լում հայե րէն եւ ռու սե րէն փնտ ռում է ի ձեր ա նու նը, ան գլե րէն 
դեռ չեմ փնտ ռել, բե րում էր մի այն այն, որ ա սել էք Փա րա ջա նո վը ամ բողջ Հո լի -
վու դը ար ժի, ի սկ ֆիլ մի մա սին գրե թէ բան չկար: Շատ տա րա ծո ւեց խօս քը, կ՚ու -
զէ ի մեկ նա բա նէք»: 

 Մո թա մէ դի — « Հայ դե գէրն ա սում է, որ ա րո ւես տը ի ջեց րել են մի այն կո մու նի -
կա ցի այի մա կար դա կի, եւ մո ռա ցել են որ ա րո ւես տի ա ռա քե լու թիւ նը լե զուն է եւ 
լե զուն բա նաս տեղ ծու թիւն է, այ դա եմ տես նում Փա րա ջա նո վի ֆիլ մե րում: Հո լի -
վու դե ան կի նո նե րը ա ւե լի շատ ի նչ— որ բան ու զում են ա սել ու ա սե լի քը սեր մա -
նել քո մէջ, ի սկ Փա րա ջա նո վի նը պոէ զի ա է»: 

 Նու նէ — « Կի նոն պոէ զի ա՞ է»: 
 Մո թա մէ դի — « Կի նոն հայե լի է դէ պի բնու թիւ նը եւ ա ռա ջի նը, որ ցու ցադ րում 

է հենց տե սա նե լի պատ կերն է: Բայց կի նոյի մէջ կա րե ւոր է այն, ի նչ չի ե րե ւում, 
բո լո րը տես նում են խն ձո րը ծա ռից ը նկ նե լը, բայց Նիւ տո նը տե սաւ ձգո ղա կա նու -
թիւ նը, այդ թաք նո ւած ձգո ղա կա նու թիւնն է կի նոն:  

Ըստ ֆի զի կայի, ի րե րի լոյսն է հաս նում մեր աչ քին, եւ մենք տես նում ե նք,  իսկ 
պար սիկ գրող Սոհ րա վար դին ա սում է, որ մեր աչ քի լոյսն է ի րը տե սա նե լի դարձ -
նում: Աչ քի լոյ սը մար դու տեքստն է, ա մէն մարդ ու նի իր լոյ սը, եւ կի նոն այդ լոյսն 
է, պատ կե րի յե տե ւի այն տեքստն է, որ չի ե րե ւում: Եր կու բան կայ՝ ի րա կա նու -
թիւն եւ ճշ մար տու թիւն, օբյեկ տի ւի աչ քը տես նում է ի րա կա նու թիւ նը, ռե ժի սո րի -
նը՝ ճշ մար տու թիւ նը, այդ եր կու աչ քե րը ստեղ ծում են կի նոն»: 

 Նու նէ — «Ի րա նա կան կի նո յում շատ բան աս ւում է կա նանց մի ջո ցով, կնո ջը 
թոյ լատր ւո՞ւմ է ա սել այն, ի նչ տղա մար դը չի ա սում»: 

 Մո թա մէ դի — « Հա ֆէ զի մէջ էլ կի նը միշտ էդ դերն է խա ղում, ճշ մար տու թիւ նը 
կապ ւում է կնոջ հետ: Ե րբ Ա ստ ծուց է ու զում խօ սի, խօ սում է ե ա րի դէմ քից, աչ -
քից, այ սինքն կի նը եւ ճշ մար տու թիւ նը կա պո ւած են: Ե թէ Ա ստ ծոյ մի լի նե լու, մի -
ա կու թե ան մա սին է աս ւում (սա կրօ նա կան բառ է, եւ թարգ մա նում եմ մօ տա ւոր 
— Հա յա նոյշ),  խօ սում են սի րա ծի խա լից, որ մի հատ է, ամ բողջ աշ խար հը, գո յու -
թիւ նը մի բան է, մի ամ բող ջու թիւն, եւ դա խա լով է ներ կա յա նում, խա լը դառ նում 
այդ մէ կը»: 

 Նու նէ — « Հայ կա կան ֆիլ մե րում պարզ մարդ կային պատ մու թիւն գրե թէ չկայ, 
փի լի սո փա յում են ա ռանց պատ մու թե ան, ձեր կար ծի քով ին չի՞ց է»: 

 Մո թա մէ դի — « Մո լա վին (Ռու մի) ա սում է՝ փոր ձե ցի խել քի ճամ բէն, բայց հաս -
կա ցայ, որ ա ւե լի լաւ է խե լառ լի նել: Խեն թու թիւն կայ, որ խել քից ա ռաջ է, ա ռօ -
րե այ խեն թու թիւնն է, բայց կայ խեն թու թիւն, որ ռա ցի ո նա լիզ մից ու մտա ծո ղու - 
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թիւ նից յե տոյ է գա լիս, ե րբ հա սու նա նում է միտքդ, նոր հաս նում ես դրան ար դէն 
ա ռանց ռա ցի ո նա լու թե ան մի ա զա տու թե ան ու խեն թու թե ան ես հաս նում, որ ա -
ւե լի ի մաս տուն է, քան քո ի մաս տու թիւ նը: 

 Պար զու թիւն կայ, որ բար դու թիւ նից ա ռաջ է, ե րբ դեռ շատ բարդ բա ներ չգի -
տես, կայ նաեւ միւս պար զու թիւ նը, ե րբ խո րա նում ես բար դու թե ան մէջ ու հաս -
նում պար զու թե ան»1: 

  
Եւ մի այն 2009ին մօրս ե րազ նե րը փլո ւե ցին, ե րբ ես ԱԱ Ծից ստա ցայ փաս -

տա թուղթ, որ տա տիս` Վար դոյշ Ա նդ րէ ա սե ա նին գն դա կա հա րել են Ե ռե ա կի ո -
րոշ մամբ: 

— Ա խր Հա յաս տա նը մա մայիս զգու շաց րեց: Հա յաս տա նը որ բե րից էր ե ղել, 
ԿԳ Բում մե քե նագ րու հի էր աշ խա տում, լաւ յի շում եմ էդ օ րը, գի շե րով գաղտ նի, 
որ ոչ ոք չտես նի, է կաւ մեր տուն, Վար դա նոյշ քոյ րիկ, ա սեց, փա խի էս տե ղից քեզ 
բռ նե լու են: Մա մաս բա նի տեղ չդ րեց՝ ի՞նչ եմ ա րել որ բռ նեն, ա սեց: 

— Մամ, գի տե՞ս մե ղադ րա կա նում գրո ւած է թէ մա մադ դաշ նակ ցա կան ժո -
ղով ներ է ա րել։ 

— Մա մայիս ըն կե րու հու աղ ջի կը` Բե բե կը ըն կե րու հի ու նէր ԿԳ Բում` Նո րան: 
Բե բե կին խնդ րե ցի, ա սի` ի նչ կը լի նի Նո րային հարց րու` ին չի՞ են մա մայիս տա -
րել: Հարց րել էր, է կաւ ա սեց` Բիւ րակ, մա մադ ձեր նկու ղում դաշ նակ ցա կան 
գաղտ նի ժո ղով ներ է կազ մա կեր պել: Ի ՞նչ ժո ղով, մեր նկու ղը ա ւե րակ տեղ է, մի 
եր կու թթու է դրո ւած, էն տեղ մարդ չի տե ղա ւո րո ւի,— ա սե ցի,— Ու րեմն, տանն են 
ա րել,— Մեր տա նը ոչ մի ժո ղով չի ե ղել, մէկ-մէկ հիւ րեր է ին գա լիս, նս տում կարտ 
է ին խա ղում: 

 Քա ղո ւածք N57 ար ձա նագ րու թիւ նից Ե ռե ա կի ժո ղո վի Ն. Գ. Ժ. Կ. Հա յաս տա -
նի ՍՍՀ Մե ղադր ւում է նրա նում, որ լի նե լով դաշ նակ ցա կան կազ մա կեր պու- 
 թե ան ակ տիւ ան դամ, կապ է պահ պա նել ար տա սահ մա նե ան բիւ րոյի հետ: Ա մու -
սի նը գն դա կա հա րո ւած է որ պէս Հա յաս տա նում սկաու տա կան կազ մա կեր պու -
թե ան ղե կա վար, զբաղ ւում էր դաշ նակ ցու թե ան կազ մա կեր պու թե ան հա մար նոր 
ան դամ ներ հա ւա քագ րե լով: Կա պո ւած էր Ի րա նի հետ, որ տե ղից նրա մօտ ե կել է 
կա պի հա մար խո շոր դաշ նա կի կին: Կապ էր պա հում ար տա սահ մա նե ան դաշ -
նակ նե րի հետ: 

 Ո րո շե ցին Չե րազ Վար դա նոյշ Ա լեք սա նով նային` ԳՆ ԴԱ ԿԱ ՀԱ ՐԵԼ, նրան 
պատ կա նող գոյ քը ա ռգ րա ւել2: 

1 Վահան Իշխանեան, «Ո՞վ է Ալցհեյմերը», tert.am, 23 յուլիս, 2012։
2 ԱԱԾի ния Тройки Н.К.В.Д. Армянской ССР, 26 декабря 1937 г. Слушали: Дело Ленгоротдела 
НКВД АРМ ССР N 1470m по обвинению Чераз Вартуш Алексановны, 1895 г. рожд., ж. г. 
Ленинакан, из семьи крупного торговца. 
Обвиняется в том  что, будучи активным членом к-р даш. организации, поддерживала связь с даш 
загран...ро. Муж ее расстрелян как руководитель скаутовского движения в Армении. Занималась 
вербовкой новых членов  в к-р даш организацию. Была связана с Ираном откуда к ней приезжала 
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1958 թո ւին դա տա րա նը ար դա րաց նում է Վար դա նոյ շին. « Չե րա զի գոր ծը քըն - 
նը ւել է օ րէն քի պա հանջ նե րի կո պիտ խախ տում նե րով, նրա կա լան քը դա տա խա -
զի կող մից չի թոյ լատ րո ւած, մե ղադ րանք չի ա ռա ջադ րո ւած, գոր ծը չի ծա նօ թա -
ցո ւած, թարգ մա նիչ ներ չեն հրա ւի րո ւած, օ պե րա տիւ տե ղե կու թիւն նե րի իս կու- 
 թիւ նը հա ւատ չի ներշն չում: Այս պի սով գոր ծի եւ լրա ցու ցիչ քն նու թե ան տո ւե ալ -
նե րով Չե րա զին ա ռա ջադ րո ւած մե ղադ րանք նե րը չեն հիմ նա ւո րո ւած: Դա տա -
կան կո լե գի ան ո րո շեց գոր ծը ը ստ մե ղադ րան քի Վար դա նոյշ Չե րա զի կար ճել 
յան ցանքն չա պա ցու ցո ւած լի նե լու պատ ճա ռով»:  

Էլ ի նչ կ՚ու զէ իր։ Կ՚ու զէ ի յայտ նո ւէ ի տա տի կիս՝ Վար դա նոյ շի մօտ, էն պա հին, 
ե րբ աղ ջի կը մտ քում՝ ար դէն շուն չը փչե լու է, բռ նէ ի ձեռ քը, ա սէ ի՝ տա տիկ, ես քո 
թոռ նիկն եմ, Բիւ րակ նի զա ւա կը։ Մի ան հանգս տա ցի, աղ ջիկդ մե ծա նա լու է, կըր -
թու թիւն ստա նայ, ա մուս նա նայ, ե րեք ե րե խա ու թոռ ներ ու ծոռ ներ ու նե նայ, աղ-
ջը կայ ա նունն էլ Վար դա նոյշ է լի նե լու։ 

 Տա տի կիս նա մակ նե րի հի ման վրա գրածս վա ւե րագ րու թիւ նը՝ «Ըն տա նե կան 
ալ բոմ»ը սր բագ րեց եւ խմ բագ րեց մա մաս։ 

Կ ՚ու զէ ի յայտ նո ւէ ի Վա հան Չե րա զին, ե րբ գն դա կա հա րու թե ան փո ղը պար -
զել են կրծ քին՝ այն պա հին, ե րբ նրա մտ քին Վար դա նոյշն ու Բիւ րակն է ին, ի նչ -
պէս են նրանք պաշտ պա նո ւե լու ա ռանց ի նձ այս ա հա ւոր ե րկ րում, ա սէ ի՝ 
պա պիկ, ճիշդ է, դս տերդ օ րա գի րը կի սատ մնաց, չշա րու նա կե ցիր։ Այս խու նա -
ցած տետ րա կը՝ « Բիւ րակ նին տա րեգ րու թիւ նը, Կազ մել սկ սած է հայ րը՝ Վա հան 
Չե րազ (1927)» ա ռա ջին գրա ռու մը՝ 1927 յու նո ւար 25. Բիւ րակ նը ծնաւ ե րե կո- 
յեան ժա մը 5:15ին Կա զա չի պոս տի ա մե րի կե ան հի ւան դա նո ցը: Վար դա նոյ շը քիչ 
չար չա րո ւե ցաւ եւ ա զա տո ւե ցաւ ա ռանց բժշ կի կամ ման կա բար ձի: Փոք րի կը նի -
հար է, մի այն 6,5 ֆունտ կը կշ ռէ: Ամ բողջ շա բաթ մը, սաս տիկ ցուր տին, ա մէն ի -
րի կուն բո լի կո նէն կա զա չի պոստ կ՚եր թամ այ ցե լու թե ան, թէ եւ փո խադ րա կան 
մի ջոց նե րէ օգ տո ւե լու ար տօ նու թիւ նը կը զլա ցո ւի»: Եւ վեր ջին գրա ռու մը՝ «Յու -
նիս 16 Բիւ րակ նը կը պա տո ւաս տո ւի « քէ օռ» դա նա կով»։ Յու նի սի 22ին ձեր բա -
կա լում են: 

 Բայց պա պիկ, ի մա ցի, օ րա գի րը շա րու նակ ւում է, աղ ջիկդ մե ծա նա լու է, եւ 
ինձ է ու նե նա լու, ես քո թոռն եմ լի նե լու, քո ա նուն-ազ գա նունն է իմ ա նու նը լի նե -
լու՝ Վա հան չե րազ։ u 

(Շար. 2 եւ վերջ) 

  

для связи жена крупного дашнака. Поддерживала связь с дашнаками саграницы. 
Постановил: 
ЧЕРАЗ Вартуш Алексановну- 
РАССТРЕЛЯТЬ, лично ему принадлежащее имущество-конфисковать 
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 ԶԻՆՔ չէր սի րած ռո ման տիկ սի րով մը։ Պար կեշտ եւ պար տա ճա նաչ կին ե ղած 
էր ի րեն։ Հո գա տար եւ համ բե րա տար։ Եւ ի նք զինք թե թեւ ցած զգա ցած էր ե րբ ա -
մէն ի նչ ա ւար տած էր ու ան ը նդ միշտ հե ռա ցած է ր։ Թա ղու մէն ա ռաջ եւ ե տք, եւ 
նոյ նիսկ մար մի նը հո ղին յանձ նած ա տեն, թա գա ղին վրայ ափ մը հող ցա նած եւ 
կար միր վարդ մը նե տած ա տեն՝ կա թիլ մը ար ցունք ի սկ չէր թր ջած աչ քե րը։ Հան -
դար տօ րէն կա տա րած էր իր մէ ա կն կա լո ւա ծը որ պէս մե ռե ա լին այ րին եւ մեղ մօ -
րէն ձեռ նո ւած էր ներ կա նե րուն հետ։ Նոյնիսկ ցած ձայ նով քա նի մը բառ փո խա - 
նա կած էր ցա ւակ ցու թիւն յայտ նող նե րուն հետ։ 
 

— Դիւ րին չէ ա մու սին կորսնց նե լը. Աս տո ւած քե զի օգ նա կան… 
— Խո րունկ ցա ւակ ցու թիւն ներս, տի կին Ա ստ ղիկ… 
— Հո ղը թե թեւ գայ վրան… 
— Յու սամ մխի թա րու թիւն կը գտ նես օր մը, Ա ստ ղիկ… 
— Ձե ւով մը ա զա տե ցաւ. թող ա տի կա քեզ մխի թա րէ… 
Շ նոր հա կալ եմ, շնոր հա կալ եմ, շնոր հա կալ եմ, շնոր հա կալ եմ, շնոր հա կալ եմ… 
  
Մինչ իր հան դար տու թիւ նը մեկ նա բա նո ւած էր որ պէս վեր ջին շր ջա նի իր գեր-

յոգ նա ծու թե ան եւ սպա ռու մին ար դիւնք՝ ի րա կա նու թիւ նը այլ բան էր. զգա ցա -
կան այն վի ճա կին հետ, որ իր գի տակ ցա կա նէն ան կախ՝ յամ րա քայլ ե կած եւ ի րեն 
փա թա թո ւած էր, ար ցունք նե րը ա նյա րիր է ին։ Ար ցունք նե րը կապ ան գամ չու - 
նէին իր այս նոր հո գե կան վի ճա կին հետ։ Ի նք վեր ջա պէս հանգս տա ցած եւ ա -
զատ կը զգար։ Իր ե րախ տա գի տու թե ան եւ հա մա կեր պութե ան խառ նուրդ սի -
րոյ զգա ցու մը տժ գու նած էր վեր ջին քա նի մը տա րի նե րուն, ե րբ Տի րան դադ րած 
էր ի րեն ա մու սին ըլ  լա լէ եւ ե ղած էր իր հի ւան դը, ո րուն ի նք պէտք է խնա մէր մին -
չեւ վերջ, ա մէն օր, ա մէն ժամ։  

— Պէտք է ու տես եւ դե ղերդ առ նես հի մա։ Ի րի կու նը քեզ կը լոգց նեմ եւ կը 
սափ րեմ։ Վա ղը բժիշ կին հետ կը խօ սիմ եւ քն նու թե ան ար դիւնք նե րը կ՚առ նեմ։ 
Լսե ցի՞ր զիս։ Գլուխդ շար ժէ ե թէ հասկ ցար ի նչ ը սի։ 

Դ գա լը Ա ստ ղի կի ձեռ քին, ճզ մո ւած միսն ու ստեպ ղի նը Տի րա նի բեր նին մօտ, 
Տի րա նի աչ քե րը լուռ ցա ւի մէջ։  

Անոր մա հէն շատ ա ռաջ ար դէն Ա ստ ղիկ սկ սած էր ա ռան ձին զգալ ի նք զինք։ 
Հե տե ւա բար, Տի րա նին բա ժա նու մը իր զգա ցա կան աշ խար հին մէջ շատ բան չէր 
փո խած։ Եր կու քին մի ջեւ հա ղոր դակ ցու թիւ նը մէ կուն կող մէ մե նա խօ սու թե ան 
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ի սկ միւ սին կող մէ գլ խու շար ժում նե րով պա տաս խա նե լու մա կար դա կին ի ջած 
էր։ Մինչ Տի րա նին աչ քե րը շատ բան կ՚ը սէ ին եւ կր նային շատ ա ւե լի հա ղոր դա -
կան ըլ  լալ, Ա ստ ղիկ հպան ցիկ կը նայէր ա նոր դէմ քին եւ չէր տես ներ այդ աչ քե -
րը։ Ի սկ ե րբ պա տահ մամբ տես նէր… տես նէր ա նոր խոր տա կո ւած մար դու 
ցա ւոտ աչ քե րը, գլու խը ան դին կը դարձ նէր, ան կա րող ա նոր ցա ւը ա մո քե լու։ Կա -
րող էր շատ լաւ խնա մել զինք ֆի զի քա պէս. զինք հագց նել, նս տեց նել սե ղա նին 
կամ հե ռա տե սի լին դի մաց, լոգց նել, սափ րել, կերց նել, խմց նել… բայց հո գե կա նին 
հետ հա ղոր դա կից չէր։ Չէր ե ղած եր բեք։ Ե րախ տա պարտ էր Տի րա նին ի րեն 
շնոր հած ըն տա նե կան հան գիստ կե ան քին, ի րենց ե րեք զա ւակ նե րուն լաւ հայր, 
ի սկ ի րեն հա ւա տա րիմ ա մու սին ըլ  լա լուն հա մար, բայց միշտ թա քուն վր դով -
մունք մը զինք կը կր ծէր։  

 
 

 Մօր տու նէն մին չեւ ա մուս նոյն տու նը Ա ստ ղիկ հե տե ւող եւ հլու հնա զանդ ե ղած 
էր նախ զինք հո գա ցող մօր՝ եւ ա պա զինք հո գա ցող ա մուս նոյն։ Մայ րը, որ ու -
սուց չու հի ի իր խս տա բա րոյ եւ կար գա պա հա կան մե թոտ նե րով տու նը կը կա ռա -
վա րէր՝ կ՚ար գի լէր որ իր զա ւակ նե րը ո րե ւէ հա ճոյ քի ա զա տու թիւն ու նե նային։ 
Աղ ջիկ նե րը՝ տու նէն դպ րոց, դպ րո ցէն տուն. ո ՛չ մէկ զո ւար ճա լի զբա ղում։ « Մեր 
ա նու նը մի՛ ա րա տա ւո րէք»։ « Ձե ռա գործ կամ քրո շէ ը րէք եւ տու նը նս տեցէք»։ 
Եթէ աղ ջիկ նե րը ի րենց ըն կե րու հի նե րուն հետ ու զէ ին ըլ  լալ՝ ա նոնք պէտք է 
գային ի րենց տու նը եւ սե նե ա կին դու ռը բաց պէտք է ձգէ ին։ Ի սկ ի նք միշտ պէտք 
էր հս կէր ի րենց վրայ. չա րաճ ճի ըն կե րու հի նե րը խել քէ կր նային հա նել իր մա քուր 
աղ ջիկ նե րը եւ ծխել խմել սոր վեց նել։ Ի սկ իր աղ ջիկ նե րուն ար գի լո ւած էր ըն կե -
րու հի նե րու տու նը եր թալ։  

— Մեր տան պա տի ւը բարձր պէտք է պա հէք,— կ՚ը սէր մայ րը, ակ նո ցը քի թին 
եւ ա ռանց գլու խը վերց նե լու իր ա շա կերտ նե րուն շա րադ րու թիւն նե րու տր ցա -
կէն։  

Մայ րը, որ զօ րա ւոր կի նե րու սե րուն դէ կու գար, բարձր գին վճա ռե լով սոր -
ված էր շատ զուսպ կե անք մը վա րել եւ իր ե րեք աղ ջիկ նե րն ալ նոյն խս տու - 
թեամբ կը ջա նար կր թել։ Վերջ ի վեր ջոյ ա նոնց պա տի ւին մա սին պէտք է մտա -
ծէր. ա մուս նոյն կան խա հաս մա հէն ե տք բամ բա սանք ծա գած էր, որ ի նք սի րա -
հար ու նէր եւ զա ւակ նե րը պի տի լքէր։ Իր աղ ջիկ նե րուն ա պա գային սի րոյն՝ 
ինք զինք զր կած էր նոր սի րոյ մը կա րե լի ու թե նէն եւ իր կե ան քը նո ւի րած էր ա -
նոնց եւ իր ա շա կերտ նե րուն կր թու թե ան։ Ի նչ որ սա կայն զինք դառ նա ցու ցած էր 
եւ ի րեն տո ւած էր խիստ դէմք եւ ան հան դուր ժող բնա ւո րու թիւն։  

Օր մը ան ո րո շեց Ա ստ ղիկը ա մուս նաց նել իր ը նտ րած ե րի տա սար դին հետ։ 
Ա ստ ղիկ ը սե լիք չու նէր այդ ը նտ րու թե ան կամ նոյ նիսկ ա մու սա նա լու թէ ո րոշ ժա -
մա նակ մը սպա սե լու մա սին։ Ի րեն չէր ար տօ նո ւած իր ի սկ կե ան քը ո րո շել։ Չա -
ռար կեց եւ ա մուս նա ցաւ։ 

ԹԻՒ 2  2022

ԲԱԳԻՆ   |   40



 Աստ ղիկ իր ամ բողջ կե ան քի ըն թաց քին թե թեւ քա լած էր այս մո լո րա կին 
վրայ։ Իր ոտ քի հետ քե րը կա րե լի չէ գտ նել հո ղե ղէն մար դու աշ խար հէն ներս։ Ո՛չ 
մէկ վի րա ւո րանք պատ ճա ռած էր ու րի շին, ո ՛չ մէկ հա կա ճա ռու թիւն, ո ՛չ մէկ կռիւ։ 
Նոյ նիսկ՝ ո ՛չ մէկ ա ռար կու թիւն կամ պա հանջ։ Հա մա կեր պող իր բնա ւո րու թե ամբ՝ 
ան յա ճախ լռա կե աց կը դառ նար ըն դար ձակ ըն տա նի քի հա ւա քոյթ նե րու ըն թաց -
քին։ Ըն տա նի քի ան դամ նե րը յա ճախ պէտք է ի րեն դառ նա լով խօսք մը կամ հար -
ցում մը ո ւղ ղէ ին, որ պէս զի խօ սակ ցու թե ան մաս կազ մէր։ Կը նկա տէ՞ր ի նք 
այդ —որ իր խնա մի նե րը ի րեն կա րեկ ցե լով ի րենց խօ սակ ցու թե նէն ներս կը բե - 
րէին զինք։ Կը վի րա ւո րո ւէ՞ր ի նք ատ կէ։ Կա րեկ ցու թիւ նը կր նայ եւ հա կա ռակ ազ- 
 դե ցու թիւն ու նե նալ կա րեկ ցո ւո ղին վրայ։ Յայտ նի չէր ը ներ Ա ստ ղիկ։ Մի այն եր -
բեմն պր կո ւած ժպի տով մը կը պա տաս խա նէր։ Այդ քան։ Մի ակ ա տե նը որ ի նք կը 
կեն դա նա նար՝ խրախ ճանք նե րու ըն թաց քին էր, ե րբ զինք չէ ին գտ նէր սե ղա նին 
շուրջ, այլ՝ պա րի բե մին վրայ։ Հոն Ա ստ ղիկ դուրս կու գար իր պա տե ա նէն եւ կը 
կոր սո ւէր շուրջ պա րի ա լիք նե րուն մէջ։ Եւ այն քան թե թե ւու թե ամբ ու հե զա սահ 
կը պա րէր, որ կար ծես ոտ քե րը գե տին չէ ին դպ չէր։ Ա ստ ղիկը հոն էր որ կ՚ապ րէր։  

Իսկ իր տան մէջ՝ ան ոչ մէկ ը սե լիք ու նէր։ Ա մու սի նը կ՚ո րո շէր ա մէն ի նչ. ա մե -
նա դոյզն բա նէն մին չեւ ա մե նա կա րե ւո րը։ Նոր պնակ նե՞ր պէտք է գնո ւէր, Տի րան 
կ՚ընտ րէր ո ՛ր սար քը պի տի գնէ ին. ճա շա րա՞ն պի տի եր թային՝ Տի րան պի տի ո րո -
շէր ո ՛ր ճա շա րա նը. ար ձա կուր դի՞ պի տի եր թային, Տի րան պի տի ո րո շէր ո ՛ւր։  

Ինք տան ո րո շում նե րուն մաս չէր կազ մած ա ռա ջին ի սկ օ րէն։ Տի րան օր մը 
ի սկ իր կար ծի քը չէր հար ցու ցած, կամ իր հետ խորհր դակ ցած կա րե ւոր կամ նոյ -
նիսկ փոքր հար ցի մը շուրջ։ Ի սկ ե րբ ի նք փոր ձած էր մի ջամ տել եւ առ նո ւե լիք ո -
րո շու մին սխալ ըլ  լա լը մատ նան շել, կամ հար ցի մը մա սին իր կար ծի քը յայտ նել՝ 
իր խօս քը ան տե սո ւած էր, հա կա ռակ որ յաճախ ի ՛նք ճիշդ դուրս կու գար։ Թէ եւ 
Տի րան իր սէրն ու գուր գու րան քը միշտ ցու ցա բե րած էր իր հան դէպ, ազ նիւ եւ 
սի րա լիր ե ղած էր, ի նք են թար կո ւո ղի դիր քին մէջ զգա ցած էր ի նք զինք եւ ա տի -
կա իր մէջ վի րա ւո րան քի դառ նու թե ան վե րա ծո ւած է ր։ Կը տես նէր ու րիշ կի ներ 
շր ջա նա կին մէջ, ո րոնք կը վի ճէ ին ի րենց ա մու սին նե րուն հետ եւ ա մու սին նե րը 
տե ղի կու տային։ Ին չո՞ւ ո ՛չ իր ա մու սի նը։ Կը տես նէր կի ներ որ ի րենց ա մու սին -
նե րէն ան կախ քայ լեր կ՚առ նէ ին, տնային շատ մը հար ցեր ի րենց վս տա հո ւած էր։ 
Ին չո՞ւ ո ՛չ ի րեն։ 

— Ես ա պսպ րած եմ ար դէն, Ա ստ ղիկ։ Վս տա հէ ին ծի։ Ամէ նէն լաւն է ա ռածս,— 
Տի րանն է ։ 

— Այս տա րի Փա րիզ կ՚եր թանք ար ձա կուր դի։ Գի տեմ, դուն Լի բա նան կ՚ու զես 
կոր եր թալ եւ ազ գա կան ներդ տես նել, բայց ա տի կա ար ձա կուրդ չէ, հա ւա տա՛,— 
Տի րանն է կր կին։ 

  
 

Օր մըն ալ Տի րան լռեց եւ Ա ստ ղիկը խօ սե ցաւ։  
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Տի րա նի հի ւան դու թիւ նը յե ղաշր ջեց ա մէն ի նչ ի րենց կե ան քին մէջ։ Ան հետըզ -
հե տէ զր կո ւե ցաւ ֆի զի քա կան շատ մը կա րո ղու թիւն նե րէ եւ խօ սե լու հնա րա ւո -
րու թե նէն։ Այ լեւս ան կա րող ի նք զինք հո գա լու՝ ան են թա կայ էր իր կնոջ հո գա- 
 ծու թե ան, որ միշտ իր կող քին է ր։ Ա ստ ղիկ ե ղաւ տան սիւ նը, տան հետ կա պո ւած 
բո լոր ո րո շում նե րուն պա տաս խա նա տուն։ Ըն տա նե կան հա ւա քոյթ նե րուն՝ զգա -
լի էր իր կեր պա րա նա փո խու մը. ա ւե լի հա մար ձակ եւ ի նք նավս տահ՝ խօ սակ ցու -
թիւն նե րուն մաս կը կազ մէր, եւ մա նա ւանդ՝ ի նք կը կա ռա վա րէր ա մուս նոյն 
շար ժում նե րը, ա մուս նոյն ի ՛նչ ու տելն ու չու տե լը, ո ՛ւր նս տի լը։ Ու սում նա սի րած 
էր ա նոր հի ւան դու թե ան բո լոր ման րա մաս նու թիւն նե րը եւ խիստ հի ւան դա պա -
հու հի ի կար գա պա հու թե ամբ կը խնա մէր զինք։ Բայց ա ւե լի ճիշդ՝ կ՚ա ռաջ նոր դէր 
զինք։ Դուրս ե կած էր հե տե ւո ղի իր դիր քէն եւ ե ղած էր ա ռաջ նոր դը իր ա ռաջ -
նոր դին։ Յա տուկ ո ւժ մը կար իր մէջ հի մա. յաղթանակ նուաճած անձէն ար տա -
ցո լող ու ժը, իր ա զա տու թիւ նը գտած զր կե ա լէն ցայտող ու ժը։  

Եւ ան կա րե լի էր չն կա տել այդ խո րունկ ու րա խու թիւ նը որ կար Ա ստ ղի կի դէմ -
քին վրայ։ Այդ քան տա րի ե տք, այդ քան ա մէն ի նչ կուլ տա լէ ե տք՝ հի մա ի ՛նքն էր 
տան ղեկը եւ իր ա մու սի նը ի րեն են թա կայ է ր։ Այն պի սի գո հու նա կու թիւն մը կը 
զգար, այն պի սի հպար տու թիւն մը իր ձեռք ձգած ա զա տու թե ան հա մար, որ կար -
ծես մոռ ցած էր թէ ի ՛նչ պէս հոս հա սաւ, ի ՛նչ պէս ա զա տու թիւ նը իր գիր կը ին կաւ։ 
Բայց այդ կէ տը պարզ նր բու թիւն մըն էր ի րեն հա մար. կա րե ւո րը ար դիւնքն էր. 
ի նք ա զատ էր չեն թար կո ւե լու իր ա մուս նոյն եւ դե րե րը շր ջո ւած է ին հի մա։ 

 
 

Յու ղար կա ւո րու թէ նէն վե րա դար ձին՝ հա ճե լի թե թե ւու թիւն մը զգա ցած է ր։ Այ լեւս 
հար կադ րան քը չկար ըն դար ձակ ըն տա նի քի ներ կա յու թե ան հի ւանդ ա մուս նոյն 
հա ճո յա կա տա րը ըլ  լա լու։ Յա ճախ, ե րբ իր նոր գտած ու ժին (զոր տա կա ւին չէր 
սոր ված հա կակշ ռել) թե լադ րած ան համ բե րու թե ամբ խս տօ րէն կ՚ուղ ղէր ա մուս -
նոյն շար ժում նե րը, կը նկա տէր մտա հոգ նայո ւածք նե րը ա նոր ըն տա նի քի ան դամ -
նե րուն —իր խնա մի նե րուն, ի նչ պէս ի նք կը սի րէր կո չել զի րենք։ Եր բեմն իր զա- 
 ւակ նե րը ան գամ կը մի ջամ տէ ին կա սեց նե լու իր կոշ տու թե ան հաս նող ո ւղ ղում -
նե րը, պար զա պէս յոգ նա ծու թե ան վե րագ րե լով իր վար մուն քը։ Ի սկ իր ա մու սի -
նը՝ ան կա րող իր դժ գո հու թիւ նը եւ վի րա ւո րան քը բա ռե րով ար տա յայ տե լու՝ 
խո րունկ նայո ւած քով մը աչ քե րը կը սե ւե ռէր իր վրայ։ Այդ պա հե րուն սար սուռ 
մը կ՚անց նէր Ա ստ ղի կի մարմ նէն եւ կ՚ա տէր իր կե ան քը։ Կ՚ա տէր իր կա ցու թիւ նը, 
կ՚ա տէր ա մուս նոյն ըն տա նի քը, կ՚ա տէր ի նք զինք։ 

 Բայց հի մա ան հե տա ցած է ին այդ ա մէ նը։ Նման կա ցու թիւն մը չէր կր նար 
կրկ նո ւիլ եւ ի նք ա ռիթ չէր ու նե նար չա րա նա լու ա մուս նոյն դէմ բոլորին դի մաց։ 
Հի մա ի նք ա զա տած էր ճն շում նե րէ եւ պա տաս խա նա տո ւու թե նէ։ 

 Թա ղու մէն ե տք մօտ եր կու շա բաթ իր մար դու ե րես տես նել չու զե լը ե ւս վե -
րագ րո ւած էր իր ող բա լու յա տուկ ե ղա նա կին։ «Ա մէն մարդ տե սակ մը կ՚ող բայ, 
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ի՞նչ կր նանք ը նել», ը սած է ին մօ տիկ նե րը եւ գլ խու հաս տա տա կան շար ժում նե -
րով ան ցած յա ջորդ նիւ թին։ Մինչ դեռ՝ ի նք չէր ու զած որ ոե ւէ մէ կը տես նէ թէ որ -
քան հան գիստ էր իր նոր կա ցու թե ան մէջ։ 

  
 

Եր կու շա բաթ ե տք, տան մէջ բո լո րո վին ա ռան ձին՝ զգաց իր շուրջ տա րա ծո ւած 
պա րա պու թիւ նը —ո՛չ թէ Տի րա նի բա ցա կա յու թե ան ստեղ ծած պա րա պու թիւ նը, 
կամ ա նոր հի ւան դու թե ան շր ջա նին ի րենց մի ջեւ զար գա ցած կէս-կա տար հա -
ղոր դակ ցու թե ան ի սկ չգո յու թե ան պա րա պու թիւ նը. այլ՝ Տի րա նին հա մար ո րո -
շում առ նե լէ զր կո ւե լուն, այ լեւս ի ՛ նք ա նոր ա ռաջ նոր դը ըլ  լա լէ դադ րե լուն, իր 
վեր ջերս գտած ա զա տու թիւ նը ոե ւէ մէ կու մը ցու ցադ րե լու ան կա րե լի ու թե ան 
ստեղ ծած պա րա պու թիւ նը։  

Պարապութիւն՝ որ հի մա այ լեւս իր առօրեան է ր։ Իր զա ւակ նե րը մեծ ցած էին, 
ա մուս նա ցած է ին եւ իր մէ ան կախ կե ան քեր ու նէ ին։ Ի սկ ի ՞նչ ու նէր ի ՛նք, վերջ ի 
վեր ջոյ։ Տա րի ներ շա րու նակ իր ա մուս նոյն են թար կո ւած եւ ստո րա կայ ըլ  լա լէ 
ետք՝ վեր ջին քա նի մը տա րի նե րուն վայե լած էր իր ո րո շում առ նո ղի, ա ռաջ նոր դի 
դե րը։ Բայց հի մա այդ ալ ո չն չա ցած է ր։ Հի մա ի նք ո ՛ չ  են թա կայ-հե տե ւող էր, եւ 
ո՛ չ  ալ ա ռաջ նորդ։ Ի ՞նչ էր ի նք։ 

— Գա ւաթ մը սուրճ շի նեմ խմեմ. թե րեւս քիչ մը թե թեւ նամ,— ը սաւ ի նք ի րեն։ 
Խո հա նոց մտաւ եւ է սփ րէս սոյի սր ճե փը դրաւ կրա կին։ Սուր ճին չա փը ա նու շադ -
րու թե ամբ կրկ նա պատ կած էր եւ հի մա սուր ճը շատ դառն է ր։ Քիչ մը կաթ ա ւել -
ցուց եւ ճկոյթ մա տով խառ նեց սուր ճին մէջ։ Սուր ճով մա տը լիզած ա տեն ի նք 
ի սկ զար մա ցաւ իր հա մար ձա կու թե ան վրայ եւ սաս տիկ զո ւար ճա ցաւ իր ը րա -
ծով։ Ինչ պէ՞ս կր ցած էր քիչ ան դին գտ նո ւող դգա լին չդի մել եւ մա տով խառ նել 
սուր ճը— բան մը որ եր բեք չէր ը րած, ան քա ղա քա կիրթ հա մա րե լով նման վար -
մունք։ Բայց ի ՛նչ լաւ զգա ցած էր յե տոյ։ Ո րո՞ւ հա շիւ պի տի տար իր ը րա ծին-        
չը րա ծին հա մար։ Այո՛, մա տով խառ նեց եւ լա՛ւ ը րաւ։ Մօր տան մէջ ե թէ նման 
բան ը րած ըլ  լար՝ խիստ յան դի մա նու թե ան են թար կո ւած պի տի ըլ  լար։ 

 Փոր ձե լով իր մտա ծու մը հե ռաց նել մօր տու նէն, որ պէս զի իր ա ղջ կա կան փոք -
րիկ հր ճո ւան քը չխա թա րո ւէր, Ա ստ ղիկ դար ձաւ խո հա նո ցի պա տէն կա խո ւած 
լուռ հե ռա տե սի լին, որ իր ըն կե րա կիցն էր այս օ րե րուն։ Մէ կը իր ստեղ ծած ե լեկտ -
րա կան փոքր, հազիւ երկու ոտք բարձրութեամբ ի նք նա շար ժը կը ցու ցադ րէր։ 
«Փոք րե րու հա մար ըլ  լա լու է», մտա ծեց Ա ստ ղիկ. հե ռա տե սի լի ձայ նը ի ջե ցու ցած 
ըլ  լա լով՝ պար զա պէս պատ կեր ներուն կը հե տե ւէր։ «Ինչ լաւ. փոք րիկ ներ կր նան 
ա զատ ան կախ իրականին նման օ թոյով խա ղալ բա կին մէջ։ Ո ՛չ թէ մե զի պէս ամ -
բողջ ման կու թե ան տու նը փա կ ուած մնալու, քրոշէ ընելով կամ անկարելի 
երազներ հիւսելով զբաղուելու», շա րու նա կեց մտա ծել։ «Ես հե ծա նիւ ան գամ չէմ 
գի տեր քշել, ո ւր մնաց օ թօ։ Ի ՛նչ լաւ որ նման բա ներ ստեղ ծո ւած են փոք րե րու 
հա մար»։  
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Իսկ ի ՞նք։ Ի ՞նչ ստեղ ծած էր ի նք։ Իր զաւակներն անգամ ինք չէր ստեղծած. 
ինք մէկ զաւակ ուզած էր, բայց ամուսինը մեծ ընտանիք ուզած էր կազմել։ Ինք 
եղած էր մի այն, այս կամ այն. զա ւակ կամ կին, մայր կամ մեծ մայր։ Կր նա՞ր ի նք -
զինք վերս տեղ ծել ա ռանց պի տակ նե րու, ա ռանց դե րե րու։ Ի նք իր խոր քը թա -
փան ցէր եւ իր ներ քին «ես»ը գտ նէր։  

Յի շեց որ հե ռա տե սի լէն օր մը լսած էր, որ ի նք զինք ճանչ նա լու լա ւա գոյն մի -
ջո ցը օ րա գիր պա հելն է։ Ա ռաւ թուղթ եւ մա տիտ եւ սկ սաւ գրել։  

Ես ի նք զինքս իս կա պէս չեմ ճանչ նար տա կա ւին։ Մէ կուն հա մար 
այս եմ ի սկ միւ սին հա մար ու րիշ բան։ Բայց ի ՞նչ եմ ես ին ծի հա -
մար։ Մայրս կ՚ու զէր որ ըն տա նի քի մա քուր աղ ջիկ ըլ լայի, ի սկ ես 
կ՚ու զէ ի որ Ռի թային հետ փար թի  նե րու եր թայի եւ տա րի քիս յա -
տուկ խեն թու թիւն ներ ը նէ ի։ Ին չո՞ւ չը րի։ Ին չո՞ւ են թար կո ւե ցայ 
մօրս եւ Ռի թային պէս գաղտ նի չփա խայ տու նէն եւ Զե փիւռենց 
տու նը չգա ցի, ո ւր բո լո րը կը հա ւա քո ւէ ին։ Եւ յե տոյ, Ռի թայէն զատ 
միւս նե րը մի այն դա սըն կերներ է ին, ու րիշ ըն կե րու հի ան գամ չու -
նէ ի, ի սկ ըն կեր՝ եր բեք չեմ ու նե ցած։ Չեմ քա լած Պէյ րու թի պո ղո -
տա նե րէն տղու մը թե ւը ու սիս։ Կամ իր հետ սի նե մա գա ցած եւ 
մու թին մէջ համ բու րո ւած։ Պա տա նե կու թիւնս չեմ ապ րած ի նչ պէս 
ե  ՛ս ցան կա ցած-ե րա զած ե մ։ Մայրս խիստ էր եւ ես զր կո ւած եմ 
աղջ կա կան բնա կան հա ճոյք նե րէն։  

Աստ ղիկ ան զգա լա բար մտած էր կր կին իր 16 տա րե կա նի պա տե ա նին մէջ։ 
Իր չապ րած կե ան քը զինք կը կան չէր։ Մտա ծեց՝ ի ՞նչ կր նար ը նել, ի ՞նչ ու զած էր 
միշտ ը նել եւ չէր կր ցած, եւ պահ մը գր գիռ յա ռա ջա ցաւ իր մէջ— կոր սո ւա ծը գըտ -
նե լու հր ճո ւան քը տաք ա լի քի նման պա տեց զինք։ Միշտ ու զած էր այր մար դու 
շա պիկ հա գո ւիլ ա ռանց փէ շի ա ռանց տա բա տի, ճիշդ այն պէս ի նչ պէս Մա րի լին 
Մոն րոն հա գած էր իր ֆիլ մե րէն մէ կուն մէջ, չէր յի շեր ո ՛ր մէ կուն։ Գնաց իր ա մուս -
նոյն շա պիկ նե րէն մէ կը հա գաւ (դեռ աղ քա տախ նամ ըն կե րակ ցու թե ան չէր ու -
ղար կած Տի րա նի հա գուստ նե րը) եւ մերկ ոտ քե րով նե տո ւե ցաւ բազ կա թո ռին 
վրայ ու ոտ քը ոտ քին վրայ դնե լով ի նքն իր վրայ զմայ լե ցաւ։ Լաւ… հի՛ մա ի նչ… 
«Ա՛, գի տեմ». եւ բա ցաւ գի նի ի շի շը։ (Ա ստ ղիկ սո վո րու թիւն չու նէր խմե լու, ի սկ Տի -
րան գի նի ի սի րա հար էր եւ մին չեւ վեր ջին շա բաթ նե րը գի նի կը պա հան ջէր ճա -
շին հետ)։ Ձեռ քը բա ժակ մը գի նի՝ Ա ստ ղիկ վե րա դար ձաւ բազ կա թո ռին, ոտ քը 
ոտ քին վրայ դրաւ կր կին ու սկ սաւ խմել։ Նո րօ րի նակ հա ճոյք մը զգաց, որ ինք-
նիրեն կը պատ ճա ռէր։ Ա րե ան մէջ այս քան կե անք չէր զգա ցած տա կա ւին։ Կուրծ -
քին մէջ փո թոր կող այս քան ե ռանդ, որ իր ան սո վո րու թե ամբ կը հա մա կէր զինք։ 
Իր ե րի տա սար դու թե ան ըն կե րու հին, Ռի թան (հի մա ո ՞ւր էր չէր գի տեր), երբ  ա -
մէն շա բաթ փար թի ի եր թար՝ հոն կը խմէր, կը ծխէր, կը համ բու րո ւէր։ Ի նք մի այն 
կը լսէր Ռի թային պատ մու թիւն նե րը, բայց հի մա ի նք ի ՛ր պատ մու թիւն նե րը կ՚ու -



զէր ու նե նալ։ Ե րե ւա կայեց թէ ի ՛նք ի նչ պի տի ը նէր ե թէ ի նք ալ այդ փար թի նե րուն 
գա ցած ը լ լ  լար։ Աչ քե րը գո ցեց եւ յի շեց կե անք մը, որ եր բեք չէր ու նե ցած երի տա -
սար դու թե ան, եւ բա րե կամ նե րով հա ւա քոյթ նե րու գնաց, դա սա րա նին ա մէ նէն 
գե ղե ցիկ տղուն՝ Ե րո ւան դին ո ւղ ղո ւած չա րաճ ճի ժպիտ ներ ար ձա կեց եւ խենթ 
սի րա հա րու թիւն մը ապ րե ցաւ…  

Յի շեց, որ Ռի թան պատ մած էր թէ ի նչ պէս խենթ ու խե լառ կը պա րէ ին այդ 
փար թի նե րուն։ Ուրեմն պէտք կար երաժշտութեան։ 

 Տի րան մեծ հա ւա քա ծոյ մը ու նէր 80ա կան նե րու ե րաժշ տու թե ան, հա կա ռակ 
որ ի նք 60ա կան նե րու ե րի տա սարդ է ր։ Բայց 60ա կան նե րու յե ղա փո խա կան հո -
սան քը իր քո վէն ան ցած էր ա ռանց ի րեն դպ չե լու եւ մի այն 80ա կան նե րուն էր, 
որ կր կին ե րի տա սար դա նա լու հա մար՝ սկ սած էր օ րո ւան ե րաժշ տու թե ան հետ 
կապ մը ստեղ ծել։ Ա ստ ղիկ գտաւ այդ քա սէթ նե րէն մէ կը (այո, դեռ պա հած է ին 
քա սէթ ներն ու քա սէ թի մե քե նան) եւ կո խեց կո ճա կը։ Սին տի Լո փը րի “Girls Just 
Want to Have Fun ”ը ո ղո ղեց սե նե ա կը եւ Ա ստ ղիկ սկ սաւ պա րել Սին տի ի ձայ նին 
կշ ռոյ թով։  

 

I come home, in the mornin’ light 
My mother says, “When you gonna live your life right?” 
Oh momma dear, we’re not the fortunate ones 
And girls, they wanna have fun…  

 

Ինք միշտ սի րած էր պա րել։ Բայց այ սօր իր պա րը տար բեր էր. այ սօր յա տուկ 
բան մը կար իր պա րի ա զատ շար ժում նե րուն մէջ։ Բո պիկ ոտ քե րով եւ ա մուս -
նոյն շա պի կով իր մարմ նի շար ժում նե րը հետզ հե տէ ա ւե լի կ՚ա րա գա նային։ 

 

…Some boys take a beautiful girl 
And hide her away from the rest o’ the world 
I wanna be the one to walk in the sun 
Oh girls, they wanna have fun… 

 

 Գի նի ի բա ժա կը քա նի մը ան գամ վերս տին լե ցո ւե ցաւ եւ ի նք նա կո րոյս պա -
րը շա րու նա կո ւե ցաւ։ Սին տի Լո փըր կր կին հաս տա տեց թէ աղ ջիկ ներ պար զա -
պէս զո ւար ճա նալ կ՚ու զեն. շատ պարզ։ Ա տոր մէջ ո չինչ կար սխալ, հաստատեց 
նաեւ Աստղիկ։ Ա ղջ կա կան զո ւար ճանք, որ ու շա ցած հա սած էր ի րեն հի մա։  

Ա մէն ի նչ Ա ստ ղի կին շուրջ շարժ ման մէջ մտաւ յան կարծ։ Սե նե ա կը փո թոր -
կա հո վի մատ նո ւած էր եւ ի նք կոր սո ւած էր սե նե ա կին կեդ րո նը կանգ նած։ Դըժ -
ւա րու թե ամբ բայց վեր ջա պէս՝ կր ցաւ բաղ նիք հաս նիլ։ Քա նի մը վայր կե ան ե տք՝ 
բաղ նի քին գե տի նը նս տած յի շեց, որ տեղ մը կար դա ցած էր թէ գի նո վու թիւ նը ա -
մո քե լու հա մար տաք ջու րի լո գան քը շատ օգ տա կար է ր։ Մտաւ տաք ջու րին 
տակ եւ աչ քե րը գոց՝ ի նք զինք հա ւա սա րակշ ռե լու հա մար պա տե րը բռ նած՝ յանձ -
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նը ւե ցաւ իր մար մի նը շոյող տաք ջու րին։ Ջու րին մտեր միկ ջեր մու թիւ նը կր ցաւ 
տա կաւ առ տա կաւ սթա փեց նել զինք։ Մտա ծեց՝ ի ՞նչ էր քիչ ա ռա ջո ւան ը րա ծը. 
16 տա րե կա նի խեն թու թիւն նե՞ր՝ թէ 58 տա րե կա նի յու սա խա բու թիւն ներ։ Լո գան -
քէն ե լաւ եւ թաց մարմ նով հայե լի ին դի մաց կանգ ա ռաւ ե րբ տե սաւ իր փխ րուն 
դէմ քը։ 

Ինչ պէ՞ս հա սաւ այս դէմ քին։ Այս ցասկոտ աչքերուն։ Այս պրկուող-գալարուող 
շրթներուն։ Ո ՞վ էր այս անձը։  

Կե ցաւ հայե լի ին դի մաց եւ զն նեց իր մերկ մար մի նը։ Քիչ ա ռա ջո ւան 16 տա -
րե կա նի այս մար մի նը հի մա ի րա կա նու թե ան վե րա դար ձած է ր։ Տի րան սի րած էր 
այս մար մի նը մին չեւ իր հի ւան դու թիւ նը, բայց ի նք եր բեք չէր գիտ ցած սի րել իր 
ի սկ մար մի նը։ Իր մարմ նի ա մէ նէն սի րուն մա սե րը գաղտ նիք մնա ցած է ին ի րեն, 
բայց զա նոնք տո ւած էր ա մուս նոյն, պար տա ճա նաչ կնոջ մը պէս։ Դի տե լով իր 
մար մի նը ըն դու նեց զայն ի նչ պէս որ է ր։ Գուր գու րան քով շոյեց ե րեք զա ւակ աշ -
խարհ բե րած իր լայն ցած կոն քե րը եւ զգաց ներ կային տի րա պե տու մը։ Իս կա պէս 
ի ՞նչ պի տի փո խէ ին ան ցե ա լի տա րի նե րը, ե թէ Ռի թային (որ յայտ նի չէր ո՞ ւր էր հի -
մա) նման ապ րէր. քա նի մը սի րա հա րու թիւն ներ, գի նով գի շեր ներ, հա մար ձա կու -
թիւն ներ եւ յե տոյ… այս ներ կան, իր փխ րուն դէպ քով, կր կին պի տի իշ խէր։ 

 Հի մա ու նէր ա զա տու թիւ նը գի նով նա լու, սի րա հա րե լու, հա մար ձակ շար ժե -
լու… եւ յե տո՞յ։ Ի ՞նչ ար ժէր իր ա զա տու թիւ նը, ե րբ մարդ չկար որ տես նէր փո փո -
խու թիւ նը իր մէջ։ Ար դէն ի նք ա մուս նոյն հի ւան դու թե նէն ի վեր այն քան տնա- 
 կե աց դար ձած էր, որ շր ջա նա կին հետ հան դի պում նե րը հա զո ւա դէպ է ին, ե լոյթ -
նե րու եւ խրախ ճանք նե րու ալ չէր եր թար ա ռա ջո ւան պէս, բա րե կամ նե րու հետ 
շփում ներն ալ նո ւա զած է ին։ Հա կա ռակ ի րեն հա սած կպած պար տադ րո ւած ա -
զա տու թե ան, տու նը տա կա ւին իր յե նա րանն ու ա պա հո վու թիւնն է ր։  

Եւ ա մե նադաժանը՝ հի մա ո՛չ իր դա սըն կեր նե րը կային, ո՛չ իր մայ րը, ո՛չ ի սկ 
իր ա մու սի նը, որ տես նէ ին թէ ի նք ի ՛նչ պէս այ լեւս ա զատ ու ան կախ էր, Ռի թային 
նման։ Հի մա ի ՞նչ ար ժէր իր ա զա տու թիւ նը։ 

  
 

Այդ գի շեր Ա ստ ղիկ լա ցաւ իր ա մուս նոյն բա ցա կա յու թե ան հա մար։ u
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* * * 
Սի րու հիս, տուր մատ նիդ իմ մա տիս 
Եւ թող որ իմ հո գիս 
Հե ռա ւոր ցա րա սու յա ջոր դող լոյ սե րում 
Ո րոնք ճամ բան խենթ, 
Կարմ րա տենդ 
Մա հե րի դաշ տե րում 
Եւ ի րա կա նա նայ 
Գի շե րում այս հս կայ։ 
 
1961 
 
* * * 
Ա րե ւա մու տին տօ թա հար ու վառ, 
Դու ման ես գա լիս մայ թե րի վրայով 
Եւ նու շան ման քո մեծ աչ քե րով 
Նա յում ես յու զո ւած շտապ ան ցնող մարդ կանց։ 
Ցո րե նի գոյ նով մար մինդ լա րո ւած 
Լե ցուն է պոռթկող ցան կու թե ան տեն չով 

ԱՐԾՈՒԻ ԲԱԽՉԻՆԵԱՆ 

ԱՆՏԻՊ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ   
ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻՑ 
ՎԵՐՋԵՐՍ Ե րե ւա նի Գրա կա նու թե ան եւ ա րո ւես տի թան գա րա նում (ԳԱԹ) պա հո ւող 
Կոս տան Զա րե ա նի ար խի ւը հարս տա ցաւ նոր ձե ռագ րե րով՝ հինգ ան տիպ բա նաս տեղ ծու -
թիւն եւ մէկ ար ձակ գրա ռում։ Դրանք թան գա րա նին է նո ւի րել բա նա սէր Սե դա Ա նա նե ա -
նը, ո րը 1966–1967 թո ւա կան նե րին ե ղել է Զա րե ա նի օգ նա կան-քար տու ղա րը։ 

Բա նաս տեղ ծու թիւն նե րից մի քա նի սը թո ւագ րո ւած են, մի քա նի սը՝ ո չ։ Զար մա նա լի է, 
որ 1961 թո ւա կա նով թո ւագ րո ւած բա նաս տեղ ծու թիւ նը Զա րե անն ար դէն գրել է խորհըր -
դա հայ ո ւղ ղագ րու թե ամբ։ Բա ցա ռու թե ամբ «Թմ բուկ նե րի խուլ պար» բա նաս տեղ ծու թե ան՝ 
մնա ցա ծը ձե ռա գիր են եւ գրո ւած են խորհր դա հայ ո ւղ ղագ րու թե ամբ։ Ար ձակ գրա ռու մը 
եւս դա սա կան ո ւղ ղագ րու թե ամբ է։ 

Հ րա պա րա կու մը կա տա րել ե նք ԳԱԹ-ի տնօ րէ նու թե ան թոյլտ ւու թե ամբ։ Պահ պա նել 
ենք հե ղի նա կի կէտադ րու թիւ նը, ո ւղ ղագ րու թիւ նը փո խել ե նք դա սա կա նի։
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Եւ քո կրծ քե րի հրա բու խը բռն կած 
Քեզ խեն դաց նում է ա նա չառ տեն դով։ 
 
Ծա ռե րի տա կի ծանր շու քե րում 
Խո րա սու զում1 ես հո լա ծող սեռդ 
Եւ քո կո պե րի եր կա րած ծայ րում 
Թաքն ւում է լու սէ բե ռը ա րե ւի։ 
 
Ահ, շու տով մու թը շատ կա մաց կ’իջ նի, 
Ե րա զիդ շուր ջը վար դեր կը ցա նի 
Եւ քո յու զու միդ ծայ րին ջու թա կը 
Դո ղա լով կ՚ա ծի սի րոյ նո ւա գը։ 
 
Եւ դու ոտ քերդ շար ժե լով յոգ նած 
Կը վե րա դառ նաս սե նե ակդ մե նակ 
Եւ քո վար սե րիդ գի շե րում կո րած 
Կ ’ընկ նես պատ րան քիդ դժոխ քը կրակ։ 
 
Յու նիս - 64 
 
 
* * * 
Նոյեմ բեր։ 
Ձիւ նը մե նակ է ի նչ պէս ես 
Եւ ճեր մակ։ 
 
Ան ցե ալ տա րի 
Ես մեկ նե ցի 
Նոյեմ բե րին այս կրկ նո ւող – 
Սիրտս լե ցուն ցա ւով սարս ռող 
Ես մեկ նե ցի 
Այ ցե լե լու իմ սի րու հուն 
Ո րին մա հը տա րաւ հե ռուն2։ 
 
Ես մեկ նե ցի 
Ձիւն էր եւ ցուրտ։ Քա մի։ 

1 Նախապէս գրուած է եղել «խորասուզւում»։
2 Նկատի ունի երկրորդ կնոջը՝ ամերիկացի նկարչուհի Ֆրենսիս Բրուքսին, որը մահացել է բանաս- 
տեղծութեան գրուելու նախորդ տարին, 1963ին։
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Մե նակ է ի ի նչ պէս հի մա։ 
Ո՞վ պի տի գայ ի նձ էլ տա նի 
Թե ւե րին վրայ այս ձիւ նա ռատ 
Նոյեմ բե րի։ 
 
1964 
 
* * * 
Կար է իր կա րում։ 
Թել եւ ա սեղ. ձեռ քեր նր բին 
Եւ աչ քեր. 
Մեծ եւ ո լոր. 
Ե րա զան քով պա շա րո ւած։ 
Ես կո րայ մէջդ, 
Աչ քե րիդ ծո վում 
Նա ւար կե ցի՝ 
Սիրտս մե ծա ցաւ 
Եւ առ ջեւս կանգ նեց հի ա ցու մով։ 
Ի՜նչ լաւ է ե րբ կար ես կա րում 
Նր բին ձեռ քե րով։ 
Գի շեր բա րի։ 
 
* * * 
Թմ բուկ նե րի խուլ պար 
 

Ա հա կանգ նած է՝ վէս, լու սա հագ՝ 
Հայոց աշ խար հին տի րող Պա րո նը— 
Ա զա տը սր տի հա մայ նա ճը րագ՝ 
Ա րա րատ լե ռը ա րե ւա հա ւաք։ 
Ու սե րից կա խո ւած բոց պատ մու ճա նից 
Ծալք ծալք եր կինք է թափ ւում դէ պի վար 
Եւ իր գա գա թի ձիւ նա կոփ թա գից 
Ճա ռա գայ թում է վե հու թիւն ա նառ։ 
 
Մեր հո գու հիմ քում բարձ րա ցած կո թող, 
Նա յոյ զի3 կանչ է կա խարդ եւ դիւ թող— 
Նա վեր սլա ցած տենդ է հո ղե րի, 
Երկն քի ծայ րին կանգ նած վեհ պա հակ, 

3 Նախապէս գրուած է եղել «սրտի»։
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Յոյ սի սերմ նա ցան, 
Հայոց հեքե ա թի մշ տա հոս մի ակ, 
Հո գու ու ղի ներ հեր կող ջա հա տար – 
Յա ւի տե նու թե ան կը րակ մի ան մար… 
 
Ս րա հում թն դում են ծա փեր ան հա մար։ 
Գի նին հո սում է աղ բիւ րի նման։ 
Կա նանց կրծ քե րի սար սու ռը հրա վառ 
Սր տե րից բոց է քա ղում ոս կե ման։ 
 
Իսկ եր գիչ նե րը խոր բա րե ւում են, 
Ա պա ա սում են.- « Շէն կե նաք, 
Լի նէք ճրագ, սր տի թագ – 
Ծի լե րի հետ բարձ րա նաք, 
Լի նէք ո գով ոս կե հագ։ 
Շէն կե նաք։ Շէն կե նաք»։ 

 
 
* * * 
Ա մէն մի ա զգ այն քան է ակ նե րեւ ի նչ քան ան դադ րում վե րագտ նում է իր գաղտ -
նի քը։ Այն սեր մե րը եւ ծի լե րը որ թա ղած են նրա մէջ ի բրեւ նա խաս կիզբ մղում է 
ամ բող ջա կան կե ան քի։ 

« Բո լոր հե քե աթ նե րը—ա սում է ին4 նախ նիք—լե ցուն են աս տո ւած նե րով», այ -
սինքն գերբ նա կան ու ժե րով որ տա րած ւած են ա մէն ին չի մէջ։ Մեր Զրա դաշ տը 
նրանց ան ւա նել է «սր բա զան հրա պոյր ներ»։ 

Ազ գը ամ բող ջո վին կազմ ւած է խորհր դան շան նե րից եւ ծէ սե րից5։ Ե րբ նա 
զուրկ է կամ մո ռա ցու թե ան է տւել իր ար մա տա կան մի թոս նե րը՝ նա այ լեւս ա զգ 
չէ։ 

Այս տեղ ժո ղո ված մի շարք մի թա պա տում նե րը մի մասն են այն ամ բող ջա կան 
գոր ծի, ո րին ձեռ նար կած ե մ։ Նրա մեծ եւ կա րե ւոր մա սը դեռ յ ղաց ման շր ջա նումն 
է6։ u 

4 Նախապէս գրուած է եղել «ասել են մեր»։
5 Այս նախադասութիւնից յետոյ գրել է «Նա ինքը միթոս է», ապա ջնջել է։
6 Այս գրութիւնը Զարեանը թերեւս յղացել է որպէս «Գիրք դիւցազներգութեանց» վիպերգերի 
ժողովածուի նախաբան։
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Ձեռագիր հատուած՝ Կոստան Զարեանէն



ԹԻՒ 2  2022

ԲԱԳԻՆ   |   52

ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ եր կա րա մե այ կե ան քին հետ հա րե ւան ցի կեր պով իսկ 
ծա նօթ ան ձը պի տի հա մա ձայ նի, որ բազ մա թիւ վայ րե րու մէջ ա նոր բնա կու թիւ -
նը եւ յա ճա խա կի փո խադ րու թիւն նե րը չեն նպաս տեր այդ կե ան քի ե լե ւէջ նե րուն, 
նե րա ռե ալ՝ նա մա կագ րու թե ան ու սում նա սի րու թե ան գոր ծին։ Միշտ պատ րաստ 
պէտք է ըլ  լալ նո րա նոր ա նակն կալ նե րու եւ գիւ տե րու։ 

 Զա րե ան ու նե ցած է հա րուստ նա մա կագ րու թիւն հայ եւ օ տար զա նա զան 
դէմ քե րու հետ, եւ նա մակ նե րը ցրո ւած են աշ խար հի չորս կող մե րը։ Յայտ նի չէ 
այ սօր, թէ այդ նա մա կագ րու թիւ նը ո ՞ր աս տի ճա նին պահ պա նո ւած է եւ որ քա -
նո՞վ հա սա նե լի է, եւ պէտք է յու սալ, որ վեր ջերս Ե րե ւա նի Մես րոպ Մաշ տո ցի 
անուան Մա տե նա դա րա նին յանձ նո ւած գրո ղին ան ձնա կան ար խի ւը պի տի սա -    
տա րէ կարգ մը ա ռեղ ծո ւած ներ լու ծե լու եւ ա ւե լի յս տակ պատ կեր մը կազ մե լու՝ 
հոն գտ նո ւող հնա րա ւոր սե ւագ րու թիւն նե րու եւ ստա ցո ւած նա մակ նե րու շնոր -
հիւ։ 

 Նա մա կա նի ի հրա տա րա կու թե ան ծի րին մէջ, վեր ջին ե րեք տաս նա մե ակ նե -
րուն լոյս ըն ծա յած է ինք Յով սէփ Փուշ մա նին ո ւղ ղո ւած Զա րե ա նի նա մակ նե րը1, 
ի նչ պէս եւ Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կե ա նէն ստա ցո ւած նա մակ նե րը2 (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 րան, ԳԱԹ)։ Նաեւ 
հրա տա րա կած է ինք ան գլի ա ցի գրա գէտ Լօ րընս Տա ռէ լէն ստա ցո ւած նա մակ նե -
րը (ԳԱԹ եւ ան ձնա կան ար խիւ)3 եւ Սի մոն Վրա ցե ա նի հետ նա մա կագ րու թիւ նը 
(ԳԱԹ եւ Հա մազ գայի նի ար խիւ, Պէյ րութ)4։ Ան շուշտ, գի տա կից է ինք՝ այդ նա մակ -
նե րուն ըն ծա յած տո ւե ալ նե րուն հի մամբ, որ հրա պա րա կում նե րը ամ բող ջա կան 
չէ ին, ա պա գային ձգե լով նոր գիւ տե րու կա րե լի ու թիւ նը։ 

1 Վար դան Մատ թէ ո սե ան, « Կոս տան Զա րե ա նի նա մակ նե րը «Ե րեք եր գե րու» ա ռի թով», Հան դէս ամ -
սօ րե այ, 1-12, 1993, էջ 250, 252-253։
2 Վար դան Մատ թէ ո սե ան եւ Սե ւան Տէյիր մէն ճե ան, « Կոս տան Զա րե ան եւ Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կե ան», 
Բա գին, 3, 2002, էջ 107-110։
3 Vartan Matiossian, “Kostan Zarian and Lawrence Durrell: A Correspondence”, Journal of the Society 
for Armenian Studies, vol. 8, 1995, էջ 75-101։
4 Վար դան Մատ թէ ո սե ան, « Կոս տան Զա րե ա նի եւ Սի մոն Վրա ցե ա նի նա մա կագ րու թե նէն», Հայ կազ -
ե ան Հա յա գի տա կան հան դէս, հա տոր ԻԹ., 2009, էջ 297-327։

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ 
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 Վեր ջին հն գա մե ա կին Մի ա ցե ալ Նա հանգ նե րու տար բեր վայ րե րէ ու Լի բա -
նա նէն ե րե ւան ե կած ու ստո րեւ հրա տա րա կո ւող նա մակ նե րով, քայլ մը ե ւս կը 
կա տա րո ւի դէ պի այդ նա մա կա նի նե րուն կա րե լի ամ բող ջա ցու մը։  

Ար դա րեւ, սեպ տեմ բեր 2016ին, Նիւ Ե որ քի ազ գայի նի մը պար պո ւե լու են թա -
կայ բնա կա րա նին մէջ պա տա հա բար հան դի պե ցանք Զա րե ա նի՝ Յ. Փուշ մա նին 
ո ւղ ղո ւած նա մա կի մը ձե ռագ րին, զոր յա ջո ղե ցանք նկա րել։ Սա կայն, չկա րո ղա -
ցանք ա պա հո վել բնա գի րը, ո րուն հե տա գայ ճա կա տա գի րը մե զի ա նյայտ է։ Լու -
սան կա րը հապ ճեպ կեր պով առ նո ւած էր. ո րա կե ալ չըլ  լա լով հան դերձ, բա ւա րար 
ե ղած էր նա մա կին վեր ծա նու մը յա ջողց նե լու։ Յա ջորդ տա րի նե րուն, Հ. Յ. Դաշ -
նակ ցու թե ան ար խի ւի (Պոս տոն) Սի մոն Վրա ցե ա նի ըն դար ձա կա ծա ւալ բաժ նին 
մէջ, յայտ նա բե րե ցինք 1943ին Զա րե ա նի կող մէ Նիւ Ե որք նա հան գէն գրո ւած եր -
կու նա մակ ներ, ի սկ Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ Կա թո ղի կո սու թե ան Ան թի լի ա սի ար -
խի ւա տան մէջ գտ նո ւող Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կե ա նի ար խի ւէն ձեռք բե րինք Զա ր- 
ե ա նէն պահ պա նո ւած մի ակ նա մա կը՝ Հռո մէն գրո ւած 1947ին5։ Վեր ջա պէս, ե րբ 
Կոս տան Զա րե ա նի եւ Լօ րընս Տա ռէ լի յա րա բե րու թե ան նո ւի ր- ւած մեր նո րա -
տիպ աշ խա տա սի րու թիւ նը՝ Զա րե ան-Տա ռէ լը ար դէն ա ւար տած ու տպագ րու թե -
ան յանձ նո ւած է ր6, մեր ձեռ քը ան ցաւ ցարդ յայտ նի Զա րե ա նէն միակ նա մա կը  
Տա ռէ լին, գրո ւած 1950ին՝ Իս կի ա կըղ զի էն։  

1932ին Մի լա նէն Փուշ մա նին գրո ւած նա մա կը Զա րե ա նի կող մէ ո ւղ ղո ւած 
եր րորդն է ր՝ 1930ի եւ 1931ի նա մակ նե րէն ե տք, եւ ի նչ-ի նչ պատ ճառ նե րով 1970-
ա կան թո ւա կան նե րուն Ե րե ւան ու ղար կո ւած Փուշ մա նի նա մակ նե րու հա ւա քա -
ծոյին մաս կազ մած չէր7։ Զա րե ա նի Ե րեք եր գեր վի պեր գի (Վի են նա, 1931) հրա- 
 տա րա կու թիւ նը հո վա նա ւո րած Փուշ մա նի նա մակ նե րը, ո րոնք կր նան լոյս սփ ռել 
ա նոնց յա րա բե րու թե ան եւ գիր քի հրա տա րա կու թե ան պատ մու թե ան վրայ, թե -
րեւս պահ պա նո ւած ըլ լան գրա գէ տի ան ձնա կան ար խի ւին մէջ։ 

 Զա րե ա նի 1943ի նա մակ նե րէն ա ռա ջի նը յա տուկ կա րե ւո րու թիւն կը ներ կա -
յաց նէ, քա նի որ պա տաս խան մըն է Ս. Վրա ցե ա նի՝ Նա ւը լե րան վրայ վէ պին ո ւղ -
ղո ւած քն նա դա տու թիւն նե րուն։ Զա րե ա նի քա ղա քա կան հայե ացք նե րուն, 
ի նչ պէս եւ վէ պի պատ մա-քա ղա քա կան են թա խոր քին ա նա չառ մեկ նա բա նու թիւ -
նը ցարդ տե ղի ու նե ցած չէ, նկա տի ու նե նա լով հան դերձ, որ «ի րա կան պատ մա -
կան ե րե ւոյթ նե րը չէ որ կը ներ կա յա ցո ւին հոն, այլ, ա ւե լի շուտ, հե ղի նա կի տե սո- 

5 Շ նոր հա կա լու թիւն կը յայտ նենք պրն. Յա րու թիւն Կիւ լիւ զե ա նին եւ ար խի ւա տան վա րիչ Հ. Վի գէն 
վրդ. Տալգ լը ճե ա նին ի րենց օ ժան դա կու թե ան հա մար։
6 Զա րե ան-Տա ռէլ, հա տո րը կազ մեց եւ աշ խա տա սի րեց Վար դան Մատ թէ ո սե ան, Մոնթ րէ ալ, «Օ շա -
կան» մա տե նա շար, 2022։ Հա տո րը կը պա րու նա կէ Զա րե ա նի Կղ զին եւ մի մարդ վի պա կի բնա գի րը, 
Տա ռէ լի Prospero’s Cellի հայե րէն թարգ մա նու թիւ նը (Շա քէ Մել քո նե ան-Տէր Մի նա սե ան) եւ եր կու 
գրա գէտ նե րուն հետ կա պո ւած նիւ թե րու թղ թած րա րը։  
7 Տե՛ս Բաբ կէն Չու գաս զե ան, « Նո րա յայտ նա մակ ներ», Սո վե տա կան գրա կա նու թիւն, մարտ 1973, էջ 
147, ո ւր Զա րե ա նի ա նու նը ին կած է « բա զում այլ ան ձինք»ի տակ։
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 ղու թիւնն ու տե սու թիւն նե րը»8։ Զա րե ա նի քա ղա քա կան դիր քո րոշ ման մա սին, 
կ՚ար ժէ վկա յա կո չել տե սակ ցու թիւն մը, զոր ու նե ցած է Վարդ գէս Ա հա րո նե ա նի 
հետ, ե րբ յու նո ւար 1934ին ա ռա ջին ան գամ Նիւ Ե որք ժա մա նած է։ Հայ րե նիք օ -
րա թեր թին մէջ լոյս տե սած տե սակ ցու թիւ նը ար ձա նագ րած է հե տե ւե ալ հարց ու 
պա տաս խա նը.  

«— Ի սկ Հա յաս տա՞ նը։ Հա յաս տա նի մա սին նոր բան գի տէ՞ք։ Յի շո՞ւմ էք, Զա ր- 
ե ան, որ ե րբ 1919ին Հա յաս տան ե կաք, շատ էլ գոհ չէ իք ե րե ւում։ Է, ձեր տե սած 
Խորհր դային Հա յաս տա նը ա ւե լի լա՞ւ է ր։ 

— Ես եր կուքն ալ չսի րե ցի, ե ՛ւ Հան րա պե տա կան Հա յաս տա նը, ե ՛ւ Խորհր դային 
Հա յաս տա նը։ Եր կուքն ալ կու սակ ցա կան կա ռա վա րու թիւն նե րու են թա կայ, ի նչ 
որ չեմ սի րեր։ Պե տու թիւ նը ան կու սակ ցա կան ըլ  լա լու է։ Պի տի ը սեմ, սա կայն, թէ 
Խորհր դային Հա յաս տա նի մէջ ա ւե լի զօ րա ւոր իշ խա նու թիւն եւ ա ւե լի կարգ ու 
կա նոն տե սայ»9։ 

Բ. Աշ խար հա մար տին պատ ճա ռով, 1843ին հիմ նո ւած Մխի թա րե ան նե րու 
հան դէ սին՝ Բազ մա վէ պի հա րիւ րա մե ա կի տօ նա կա տա րու թիւ նը յե տաձ գո ւած էր 
ու տե ղի ու նե ցած՝ Հոկ տեմ բեր 1947ին։ Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կե ան Վե նե տիկ հրա -
ւի րո ւած էր ա նոր մաս նակ ցե լու10։ Այ նու հե տեւ, Ծա ռու կե ան ան ցած էր Հռոմ, ուր 
հան դի պած է Զա րե ա նի ա ռա ջին կնոջ՝ դաշ նա հա րու հի Թա գու հի Շահ նա զա ր- 
ե ա նին (1887-1961)11։ Ծա ռու կե ա նի մե կու մէն ե տք ի տա լա կան մայ րա քա ղա քը 
ժա մա նե լով, Զա րե ան իր նա մա կը գրած է այդ ա ռի թով։ 

 Կոս տան Զա րե ա նի եւ Լօ րընս Տա ռէ լի յա րա բե րու թիւ նը սկ սած էր ի րենց 
հան դի պու մով Գոր ֆու, 1935-36ին, ո րուն գե ղա րո ւես տա կան ցո լա ցու մը կը գըտ -
նը ւի ան գլի ա ցի գրա գէ տի Prospero’s Cell («Պ րոս պե րոյի խու ցը», 1945) ու ղեգ րու -
թե ան մէջ։ Պա տե րազ մին պատ ճա ռով թղ թակ ցու թիւ նը ը նդ հա տո ւած է ու 
վերսկ սած՝ 1947ին։ 1950ի ամ րան, Տա ռէլ ու իր ե րկ րորդ կի նը ա միս մը ան ցու -
ցած են Իս կի ա, ո րուն ցո լա ցու մը կը գտ նենք Զա րե ա նի Կղ զին եւ մի մար դը վի -
պա կին մէջ (Հայ րե նիք ամ սա գիր, 1955)։ Վեր ջին ան գամ, եր կու գրա գէտ նե րը 
կարճ ժա մա նա կով հան դի պած են Կիպ րո սի մէջ (1954)։  

Յու նո ւար 1950ի Զա րե ա նի նա մա կը գրո ւած է ի պա տաս խան Տա ռէ լի նա -
մա կի մը, ո րուն բնա գի րը ա նյայտ է։ Ա նոր յա ջոր դած Տա ռէ լի 1950-1951ի նա մակ -
նե րը հայե րէն թարգ մա նու թե ամբ լոյս ըն ծա յած ե նք մեր աշ խա տա սի րած հա- 
 տո րին մէջ12։ 

 Զա րե ա նի հայե րէն նա մակ նե րը կը հրա տա րա կենք նոյ նու թե ամբ, յար գե լով 
ա նոր լե զո ւա կան եւ ո ւղ ղագ րա կան իւ րա յատ կու թիւն նե րը։ Կը հրա տա րա կենք 

8 « Կոս տան Զա րե ան», Հայ րե նիք տա րե գիրք տօ նա ցոյց, երկ րորդ տա րի, 1944, էջ 236։ 
9 Վարդ գէս Ա հա րո նե ան, « Կոս տան Զա րե ա նը Նիւ Ե որ քում», Հայ րե նիք, 25 յու նո ւար 1934, էջ 1։
10 Տե՛ս Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կե ան, Մե ծե րը եւ... միւս նե րը, Պէյ րութ, 1992, էջ 123-155։
11 Անդ րա նիկ Ծա ռու կե ան, « Թա գու հի Շահ նա զար», Նայի րի, 6 մարտ 1970, էջ 4։
12 Զա րե ան-Տա ռէլ, էջ 159-164, 168-174 (Իս կի ա)։
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Տա ռէ լին ո ւղ ղո ւած նա մա կին բնա գի րը, որ գրո ւած է սա հուն ան գլե րէ նով, ար -
դա րաց նե լով Տա ռէ լի գնա հա տա կա նը. «(...) եւ ի ՛նչ գե րա զանց ան գլե րէն կը գրէք 
(ու կը խօ սիք՝ կաս կած չու նիմ) այ սօր»13։ Տե ղին հա մա րե ցինք նա մա կը ա րե ւե լա -
հայե րէ նի թարգ մա նել, յար գե լով Զա րե ա նի ա րե ւե լա հայե րէն գրող ըլ լա լու հան -
գա ման քը եւ աշ խա տե լով հե տե ւիլ ա նոր ո ճին, բա ռա պա շա րին եւ ո ւղ ղագ րու- 
 թե ան14։ Կը կար ծենք, որ այս սկզ բուն քը պէտք է որ դեգ րել հե տա գային, բա ցի 
նա խաե ղեռ նե ան շր ջա նի բնա գիր նե րու պա րա գային, ե րբ Զա րե ան ա րեւմ տա -
հայե րէն կը գրէր15։    

ՅՈՎ ՍԷՓ ՓՈՒՇ ՄԱ ՆԻՆ 
 

15-8-32 
Via Renato Fucini, 3 
Milano 

 
 Սի րե լի բա րե կամ, 

Չ կա րո ղա ցայ ի մա նալ այս տա րի Եւ րո պա ե կա՞ք թէ չէ։ Մեծ ցան կու -
թիւն ու նէ ի այ ցե լել Վե նե տի կը եւ մի ջազ գային նկար չա կան ցու ցա հան դէ -
սը16 տես նե լու հա մար ձեր նոր ղր կած նկարը17։ Դժ բախ տա բար կա րե - 
լի ու թիւ նը չ՚ու նե ցայ եւ այդ պէ սով զրկ ւե ցի ան դարձ հա ճոյ քից։ 
Ինչ պէս ա մէն տեղ այս տեղ ե ւս կե ան քի պայ ման նե րը սաս տիկ դժ ւա -

րա ցել են եւ ա մեն փոք րիկ շար ժու մը ա նե լու հա մար տա սը ան գամ պէտք 
է մտա ծել եւ ... հաշ ւել։ Այս առ թիւ ա սեմ որ այս ե րեք տա րում նոյն պէս 
շատ ան գամ ներ նա մակ եմ գրել Մխի թա րե ան վան քի տպա րա նին տե ղե -
կու թիւն ու զե լու հա մար «Ե րեք Երգե րի»18 մա սին բայց ոչ մի պա տաս խան 
չեմ ստա ցել, ի նչ որ զար մա նա լի է թւում ի նձ19։ Արդե օ՞ք նրանք նա մա կագ -

13 Անդ, էջ 162։
14 Շնոր հա կա լու թիւն կը յայտ նենք բա նա սէր Ար ծո ւի Բախ չի նե ա նին, որ վերս տու գեց մեր թարգ մա -
նու թիւ նը։
15 Ն ման սկզ բուն քի գոր ծադ րու թիւ նը ան հրա ժեշտ կը դարձ նէ ա րեւմ տա հայե րէ նի թարգ մա նել ա -
րեւմ տա հայ գրող նե րու օ տա րա լե զու գրու թիւն նե րը, ի տար բե րու թիւն խորհր դային շր ջա նի բա նա -
սէր նե րուն, ո րոնք, ա ռանց յար գե լու լե զո ւա կան տար բե րու թիւ նը, մե զի կտա կած են, ի շարս այ լոց, 
ա րե ւե լա հայե րէն «գ րո ւած» Դա նի էլ Վա րու ժա նի, Ռու բէն Սե ւա կի, Ար շակ Չօ պա նե ա նի կամ Զա պէլ 
Ե սայե ա նի նա մակ ներ կամ գրա կան գոր ծեր։ Տե՛ս, օ րի նակ, Դա նի էլ Վա րու ժան, Նա մա կա նի, Ե րե -
ւան, 1965. Ա րեւմ տա հայ գրող նե րու նա մա կա նի, Ե րե ւան, 1972.  Զա պէլ Ե սայե ան, Նա մակ ներ, Ե րե -
ւան, 1977. Ար շակ Չօ պա նե ան, Նա մա կա նի, Ե րե ւան, 1980. Դա նի էլ Վա րու ժան, Եր կե րի լի ա կա տար 
ժո ղո վա ծու, հա տոր 3, Ե րե ւան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրա տա րակ չու թիւն, 1987։ 
16 Վե նե տի կի 18րդ եր կա մե այ ցու ցա հան դէ սը (Biennale) տե ղի ու նե ցած է 18 ապ րի լէն մին չեւ 18 հոկ -
տեմ բեր 1932։
17 Ըստ “The Art News” հան դէ սի 5 մարտ 1932ի թի ւին, Փուշ ման մաս կը կազ մէր ա մե րի կա ցի 12 ողջ 
նկա րիչ նե րու խում բին, ու հրա ւի րո ւած էր մաս նակ ցե լու եր կու նկա րով («Ա մե րի կա հայ կե անք», Հա -
յաս տա նի կոչ նակ, 26 մարտ 1932, էջ 363)։
18 Կոս տան Զա րե ան, Ե րեք եր գեր ա սե լու հա մար վիշ տը ե րկ րի եւ վիշ տը ե րկն քի, Վի են նա, Մխի թար- 
ե ան տպա րան, 1931։
19 Տե՛ս Զա րե ա նի 26 փետ րո ւար, 20 ապ րիլ, 12 սեպ տեմ բեր 1931 (եր կու հատ), 10 փետ րո ւար եւ 7 
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րու թե ան մէջ են ձե՞զ հետ,— չեմ կա րո ղա նում ո չինչ հաս կա նալ։ Ոչ մի լուր 
չու նե ցայ նաեւ այն հա տոր նե րի մա սին ո րոնք ղրկ ւե ցին Ա մե րի կա. կա րե -
լի՞ բան է որ մին չեւ հի մա այդ քան մեծ կազ մա կեր պու թիւ նը չկա րո ղա ցաւ 
սպա ռել նրանք20։ 
Այդ ա մե նի մա սին չպի տի գրէ ի ձեզ – ի նչ պէս չեմ գրել մին չեւ հի մա—

ե թէ նիւ թա կան դրու թիւնս շատ վատ չլի ներ [sic]։ Պարտ եմ գր չի աշ խա -
տու թիւ նով պա հել ամ բողջ ըն տա նիքս եւ ե րեք տղա նե րիս21 կր թու թիւն 
տալ. նրանց հա մար ոչ մի տե ղից թո շակ չկա րո ղա ցայ ճա րել։ Ը նդ հա նուր 
տագ նա պը ազ դեց նաեւ հօ նօ րար նե րիս վրայ, բա ւա կան է ա սել որ նոյն 
«Հայ րե նի քը»22 չէ ղր կած ի նձ վեց ամ սա կա նի հօ նօ րար նե րը23։ 
Ուս տի խնդ րում եմ, ե թէ «Ե րեք Եր գե րից»  մի բան ծախ ւած է՝ բա րի 

լի նէք փո խար ժէ քը ղր կել ի նձ եւ նաեւ հարց նել այդ ե րա նե լի Մխի թա ր-
եան նե րին ին չո՞ւ նա մակ նե րիս չեն պա տաս խա նում։ 

 Նե րե ցէք ձեզ տո ւած ձանձ րոյ թիս հա մար։ 
Ամ բողջ ըն տա նե օք մենք պա հում ե նք լա ւա գոյն յի շա տակ նե րը ձեր 

եւ ձեր տիկ նոջ մա սին24 եւ խնդ րում ե նք ըն դու նել մեր ջերմ բա րեւ նե րը։ 
  

Կ. ԶԱ ՐԵ ԱՆ 
  

ՍԻ ՄՈՆ ՎՐԱ ՑԵ Ա ՆԻՆ25   

Ա. 
31-VI-43 
Cottage Fleur de Lis 
Byrdcliff, Woodstock N.Y. 

 Սի րե լի Վրա ցե ան, 

Գիւղ տե ղա փո խո ւե լու պատ ճա ռով չկա րո ղա ցայ ձեր վեր ջին նա մա -
կին ան մի ջա պէս պա տաս խա նել26։ Եւ ի ՞նչ կա րե լի է պա տաս խա նել. դէպ -
քե րի մօ տե նա լու մեր ձե ւը բո լո րո վին տար բեր է. դուք նա յում էք ան - 

հոկ տեմ բեր 1932 նա մակ նե րը Վի են նայի Մխի թա րե ան նե րուն (Մատ թէ ո սե ան, Կոս տան Զա րե ա նի 
նա մակ նե րը, էջ 253-255)։ 
20 Ն կա տի ու նի Նիւ Ե որ քի Հայ Կր թա կան Հիմ նար կու թիւ նը՝ Հա յաս տա նի Կոչ նակի հրա տա րա կի չը, 
որ ստանձ նած էր գիր քին վա ճառ քը Մի ա ցե ալ Նա հանգ նե րու մէջ։ Ծա նու ցու մը տե՛ս Հա յաս տա նի 
Կոչ նակ, 25 ապ րիլ 1931, էջ 515։ 
21 Վա հէ Զա րե ան (1913-1985), Ար մէն Զա րե ան (1914-1994) եւ Նո ւարդ Զա րե ան (1917-2005)։
22 Հայ րե նիք, Պոս տոն լոյս տե սած ամ սա գիր (1922-1968), ա պա՝ ե ռամ սե այ (1969-1970), ո րուն աշ խա -
տակ ցած է Զա րե ան 1926-1955ին։ 
23 Տե՛ս Ռու բէն Դար բի նե ա նի 25 յու լիս, 29 սեպ տեմ բեր եւ 19 հոկ տեմ բեր 1932ի նա մակ նե րը Կ. Զար- 
ե ա նին, ո ւր բա ցատ րո ւած են պա տո ւա գի նի ու շաց ման պատ ճառ նե րը (Վար դան Մատ թէ ո սե ան, «Նա -
մա կա նի Կոս տան Զա րե ա նի եւ Ռու բէն Դար բի նե ա նի», Բազ մա վէպ, 1-4, 2003, էջ 246-248)։  
24 Յու լի ա Շալ ճե ան-Փուշ ման (1874-1966)։
25 Հ. Յ. Դ. ար խիւ, Սի մոն Վրա ցե ա նի գործ, թղ թա կալ SV, 103։ 
26 Նա մա կը գրո ւած է ի պա տաս խան Վրա ցե ա նի 22 յու նիս 1943 նա մա կին (Մատ թէ ո սե ան, « Կոս -
տան Զա րե ա նի եւ Սի մոն Վրա ցե ա նի», էջ 305-309)։
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ցե ա լին քա ղա քա կան եւ կու սակ ցա կան գոր ծի չի տե սան կիւ նից—տե սա -
կէտ, որ բնո րոշ է նաեւ մե ծա մաս նա կան ների27 հա մար—ի սկ ես վե րապ -
րել եմ ան ցե ա լը հայ ո գու ող բեր գա կա նը դր սե ւո րե լու տե սան կիւ նից։ 
Հաս կա նում եմ ձեր մտային վի ճա կը. դուք մաս նակ ցել էք դէպ քե րին, ո -
րոշ պա տաս խա նատ ւու թիւն ներ էք ստանձ նել եւ ո ւս տի չէք կա րող ու նե -
նալ ա ռար կա յա կան ան ջա տու մը—détachement—ո րով օ ժտ ւած է ան կախ 
ար ւես տա գէ տը։ 
Ձեր մատ նան շած փաս տե րի մեծ մա սը ի նձ հա մար ե րկ րոր դա կան են։ 

Վէ պի շեշ տը դր ւած է հայ ժո ղովր դի դի մադ րա կան ո գու վրայ եւ այդ՝ հա -
կա ռակ ա հա ւոր պայ ման նե րին եւ հա կա ռակ նաեւ գոր ծող ան ձանց։ Վէ -
պի նպա տա կը չի ման րա մասն ցոյց տալ Հ[ա յաս տա նի] Հ[ան րա պե տու- 
թ]ե ան գործ[ու] նէ ու թիւ նը, այլ դր սե ւո րել այն քաո սը, փո թոր կոտ այն ծո -
վը, ո րի թանձր ա լի քը ճեղ քե լով, « նա ւը» փոր ձել է հաս նել տեղ։ 
Ձեր նկա տո ղու թիւն նե րի մէջ կան եր բեմն ար դար բա ներ թէ պէտ շատ 

ե րկ րոր դա կան.— ի ՞նչ նշա նա կու թիւն ու նի օր[ի նա կի] հա մար երբ « պար -
լա մեն տի նիս տե րը շա րու նակ ւում է ին գի շեր եւ ցո րեկ»28։ Այդ գր ւած է 
պար զա պէս ցոյց տա լու ի նչ քան մեծ էր ը նդ հա նուր մտա հո գու թիւ նը եւ 
ինչ քան ան զօր է ին մար դիկ հաս նող դէպ քե րը յաղ թա հա րե լու հա մար։ 
Նոյ նը.- «Եր կու շա բա թը մի ան գամ կա ռա վա րու թիւ նը փոխ ւում է ր…»29։ 
Ես լաւ գի տեմ որ կա ռա վա րու թե ան փո փո խում նե րը ձե ւա կան է ին, ո րով -
հե տեւ հաւ կիթ նե րը դուրս է ին գա լիս նոյն հա ւից՝ կու սակ ցու թիւ նից։ Կամ 
այն, որ դրա կան դե րա կա տար նե րը … էլ դր սե ցի ներ ե ն։ Ո ՞վ դր սե ցի չէր.—
Քա ջազ նու նին30, դուք, Խա տի սե ա նը31, Նա զար բէ կե ա նը32, Ղամ բա րե ա -
նը33, զօ րա վար նե րը, սպա նե րը. շատ քիչ բա ցա ռու թե ամբ բո լորն էլ դր սե- 
 ցի ներ է ին34։ Եւ ին չո՞ւ հայ պե տու թիւ նը պէտք է կազ մէ ին ե րե ւան ցի նե րը 
եւ իգ դիր ցի նե րը եւ ոչ կով կաս ցի նե րը առ հա սա րակ։ 
Դուք մո ռա նում էք—եւ այդ կէ տը շատ կա րե ւոր է—որ հայ ան կա խու -

թիւ նը պատ մա կան ո րոշ ձգ տու մի վերջ նա կան եւ տրա մա բա նա կան պսա -
կու մը չէր, այլ մի տե սակ fatum35, որ հայ ժո ղո վուր դը ստիպ ւած էր 

27 Այ սինքն՝ բոլ շե ւիկ նե րու։
28 Այս նա խա դա սու թիւ նը տպո ւած է հե տե ւե ալ ձե ւով. « Պար լա մեն տի եւ կա ռա վա րու թե ան նիս տե -
րը շա րու նակ ւում է ին գի շեր եւ ցո րեկ» (Կոս տան Զա րե ան, Նա ւը լե րան վրայ, Պոս թըն, 1943, էջ 360)։
29 Նա խա դա սու թիւ նը հա նո ւած է տպո ւած բնագ րէն։
30 Յով հան նէս Քա ջազ նու նի (Ի գիթ խա նե ան, 1868-1938), ճար տա րա պետ, հան րային գոր ծիչ։ Հա յաս -
տա նի ա ռա ջին ան կախ հան րա պե տու թե ան ա ռա ջին վար չա պետ (1918-1919)։ 
31 Ա լեք սանդր Խա տի սե ան (1874-1945), հան րային գոր ծիչ։ Հա յաս տա նի ա ռա ջին ան կախ հան րա պե -
տու թե ան ե րկ րորդ վար չա պետ (1919-1920)։ 
32 Թով մաս Նա զար բէ կե ան (1855-1931), զի նո ւո րա կան, Հա յաս տա նի ա ռա ջին ան կախ հան րա պե տու -
թե ան բա նա կի ը նդ հա նուր հրա մա նա տար։
33 Ե ու րի Ղամ բա րե ան (1850-1926), ի րա ւա գէտ, Ե րե ւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ա ռա ջին տե սուչ 
(1919-1920)։
34 Սի մոն Վրա ցե ա նէն (նոր նա խի ջե ւան ցի) բա ցի, միւս չորս դէմ քե րը Թիֆ լիս ծնած է ին։
35 Ճա կա տա գիր (լա տի նե րէն)։
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ըն դու նել եւ հե րո սա բար պաշտ պա նել։ Այդ fatum-ը—ներ քին հատ ւած նե -
րի այդ խա ղը—« պայ թեց» հայ ժո ղովր դի գլ խին, Սէյ մի36 լու ծու մից յե տոյ, 
ան սպա սե լի կեր պով եւ ճա կա տա գի րը չէր, որ յար մար ւեց մարդ կանց, այլ 
մար դիկն է ին որ մեծ ղի ճի գեր ա րին (վէ պի կո րի զը հէնց այս տեղ է) յար -
մա րո ւե լու ճա կա տագ րին։ Ե թէ ու շադ րու թե ամբ կար դաք, կտես նէք որ 
դիւ ցազ ներ գու թիւ նը զար գա նում է այդ հիմ նա կան մօ տի վի շուր ջը եւ հե -
րակ լի տե ան37 «ա մե նայն ի նչ հո գի նե րով եւ դե ւե րով է լեց ւած»-ը38 մար -
մին է առ նում ո րոշ պատ մա կան շր ջա նում։ «Ալ բատ րո սի»39 ճամ բոր դու - 
թիւ նը, ժայ ռե րի եւ ա նա պա տի վրայից, հայ ո գու յա մառ կամքն է, որ ու -
զում է լի նել եւ պի տի լի նի։ 
Սխալ է ձեր այն կար ծի քը, որ ես տպա ւոր ւել եմ ո րոշ քն նա դա տու -

թիւն նե րից։ Վէ պը գրե լու ժա մա նակ ոչ մի քա ղա քա կան մտա ծում չեմ ու -
նե ցած—այդ կլի նէր մտ քի փոք րու թիւն—եւ վկայ՝ բօլ շե ւիկ նե րը, ո րոնք 
ներ կա յա ցու ցած եմ այն պէս ի նչ պէս է ին։ 1919-ի ն40, իմ բա ցա սա կան 
տպա ւո րու թիւն ներս Բա թու մում հա ղոր դե ցի Դար բի նե ա նին41 եւ նա հա -
մա ձայն գտն ւեց ի նձ հետ42 եւ յե տոյ « Հայ րե նի քի» ա ռա ջին թի ւե րի մէջ 
ին քը Դար բի նե ա նը գրեց « մենք ան պատ րաստ է ինք»։ Ա հա ա՜յդ՝ մենք ան -
պատ րաստ է ինք. վէ պը ու րիշ բան չի ա սում։ 
Ես մե ծա միտ մարդ չեմ. գրում եմ, ո րով հե տեւ փե շակս43 այդ է եւ ու -

րիշ բան ա նե լու չեմ կա րող, սա կայն կար ծում եմ, որ այդ տե սա կի ե րկ հայ 

36 Անդր կով կա սե ան խորհր դա րան, որ վա րած է կար ճա տեւ Ա նդր կով կա սի Դաշ նակ ցային Հան րա -
պե տու թիւ նը (22 ապ րիլ-26 մայիս 1918)։
37 Հե րակ լի տոս Ե փե սա ցի (Ք.Ա. 544-484), յոյն փի լի սո փայ։
38 Նա ւը լե րան վրայ վէ պի բնա բա նը։ Հե րակ լի տո սէն հա տո ւած ներ պահ պա նո ւած են յոյն կեն սա գիր 
Դի ո գի նէս Լայեր տա ցի ի (Ք.Ե. Գ. դար) «Ն շա նա ւոր փի լի սո փա նե րու կե ան քը» գոր ծին մէջ։ Հե րակ լի -
տո սի նո ւի րո ւած բաժ նին մէջ յի շո ւած է (Գիրք Գ, պար բե րու թիւն 7). «Ան հե տե ւե ալ տե սա կէտ նե րը 
ու նէր տի ե զե րա կան հար ցե րու մա սին. ա մէն ի նչ բաղ կա ցած է կրա կէ եւ կը լու ծո ւի կրա կի մէջ, ա մէն 
ի նչ կը զու գա դի պի ճա կա տագ րին հետ եւ ա մէն ի նչ հա կոտ նե այի վե րա ծե լով հե տե ւո ղա կան դար ձը -
ւած է, ա մէն ի նչ հո գի նե րով եւ աս տո ւա ծային ո գի նե րով [daimones] լե ցո ւած է» (Diogenes Laertius, 
Lives of Eminent Philosophers: An Edited Translation, edited and translated by Stephen White, 
Cambridge, 2020, p. 365)։ 
39 Պա թու մէն մին չեւ Սե ւա նայ լիճ փո խադ րո ւող նա ւուն ա նու նը Նա ւը լե րան վրայի մէջ։
40 Զա րե ան Վրաս տան եւ Հա յաս տան այ ցե լած է Հոկ տեմ բեր 1919ին՝ իբ րեւ ի տա լա կան Secolo (Մի -
լան), Il Nuovo Giornale (Ֆ լո րանս) եւ Il Messagero (Հ ռոմ) թեր թե րու թղ թա կից։
41 Ռու բէն Դար բի նե ան (1883-1968), քա ղա քա կան գոր ծիչ, խմ բա գիր։ Հա յաս տա նի ա ռա ջին Հան րա -
պե տու թե ան ար դա րա դա տու թե ան նա խա րար (1919-1920), հե տա գային՝ Հայ րե նիք օրա թեր թի ու ամ -
սագ րի եր կա րա մե այ խմ բա գիր։
42 Ըստ Դար բի նե ա նի յու շե րուն, ի նք դեկ տեմ բեր 1919ի սկիզ բը Նո վո րո սիս կէն մեկ նած է Պա թում՝ 
դէ պի Ե րե ւան ճա նա պար հին (Ռու բէն Դար բի նե ան, « Փո թոո րի կի օ րե րուն», Հայ րե նիք ամ սա գիր, սեպ -
տեմ բեր 1948, էջ 38)։  Վրա ցա կան նա ւա հան գիս տին մէջ, տես նո ւած է Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թե ան Թ. հա -
մա ժո ղո վէն (Ե րե ւան, սեպ տեմ բեր-հոկ տեմ բեր 1919) վե րա դար ձող կու սակ ցա կան ըն կեր նե րու հետ 
ու յատ կա պէս մէջ բե րած է Շա ւարշ Մի սա քե ա նի հետ ու նե ցած եր կար խօ սակ ցու թի նը (ա նդ, էջ 41-
45)։ Սա կայն, հոս հետք չկայ Զա րե ա նի հետ հան դի պու մի մը, ո րուն Կով կաս գտ նո ւի լը այդ օ րե րուն 
յայտ նի չէ։
43 Փե շակ (պարս կե րէն pīša, pīše), ար հեստ, զբա ղում։  
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գրա կա նու թիւ նը դեռ չի ու նե ցած եւ ու րախ եմ, որ դուք էլ ըն դու նում էք, 
որ « լի ար ժէք եւ մնա յուն ե րկ եմ նւի րել հայոց գրա կա նու թե ան»։ 
Ե թէ այդ պէս է, ե կէք բարձ րա նանք հո գի ով եւ մտ քով, մո ռա նանք կու -

սակ ցա կան եւ քա ղա քա կան ե րկ րոր դա կան մի տում նե րը եւ մե ծու թիւ նը 
ու նե նանք մօ տե նալ եր կին իբ րեւ գրա կան բարձր ստեղ ծա գոր ծու թե ան։ 
Փոր ձե րը ո ւղ ղե լու ժա նա նակ ես իմ լա ւա գոյնս կա նեմ փոք րիկ ման -

րա մաս նու թիւն նե րը ո ւղ ղե լու, ա ռանց վնա սե լու վէ պի հիմ նա կան գծին, 
բայց ա ւե լին ի նձ հա մար այ լեւս ան կա րե լի ու թիւն է։ Ա սեմ նաեւ, այժմ 
զբաղ ւած եմ բո լո րո վին ու րիշ գոր ծե րով (գ րա կան) եւ վէ պը ի նձ հա մար 
հե ռա ւոր ան ցե ալ է ։ 
Շատ լաւ կլի նէր ե թէ կա րո ղա նայինք տեսն ւել եւ եր կար խօ սել։ Այս -

տեղ, ո ւր այժմ ապ րում եմ, շատ խա ղաղ, ան տա ռի մէջ կո րած գե ղե ցիկ 
մի վայր է. ե կէք մօտս հիւր մի քա նի օ րով, թէ ես եւ թէ կինս շատ ու րախ 
կլի նենք եւ ա ռի թը կու նե նանք զրու ցե լու։ 

 Ձերդ ան կեղ ծօ րէն 
 

Կ. ԶԱ ՐԵ ԱՆ 
 

Բ. 
 

սեպ[ տեմ բեր] 15 – 43 
Byrdcliffe 
Woodstock 

 Սի րե լի Վրա ցե ան, 

Այս նա մա կը ղր կում եմ Ա լի խա նե ա նին44 հետ յանձ նե լու հա մար։ Ի նձ 
հա մար, մի շարք պատ ճառ նե րով, շատ դժ ւար է այժմ գնալ Նիւ Ե օրկ, բայց 
շատ դիւ րին կլի նի ձեզ հա մար մի օ րով կամ ա ւե լի գալ այս տեղ, վայե լել 
այս բլուր նե րի եւ ան տառ նե րի գե ղեց կու թիւն նե րը եւ մի ա սին եր կայն 
զրու ցել։ Ձեզ հա մար սե նե ակ եւ ան կո ղին ու նեմ եւ թէ կինս45 թէ ես ու -
րախ պի տի լի նենք ձեր ներ կա յու թիւ նը վայե լել։ Ան պատ ճառ ե կէք. շատ 
խօ սե լու բա ներ կան։  Ճամ բոր դու թիւ նը շատ հե ռա ւոր չէ եւ, ե թէ այս կող -
մե րը չէք տե սել, ար ժէ որ գաք։ 
Հար ցը նրա նումն է, որ մենք մտա դիր ե նք մնալ այս տեղ. գիւ ղում ար -

դէն տուն ե նք վար ձել եւ Նիւ Ե օր կում ո րե ւէ ա նե լիք չու նենք։ 
Գնաց քը պէտք է վերց նել 42-րդ փո ղո ցի Ferry-ո ւմ, որ ո ւղ[ղ]ա կի ձեզ 

կբե րի Kingston, որ տեղ՝ ե թէ ի նձ հե ռագ րէք՝ ես ձեզ կը սպա սեմ, մի ա սին 
այս տեղ գա լու հա մար։ 

 
 

44 Ար մե նակ Ա լի խա նե ան (1890-1977), բժիշկ, հան րային գոր ծիչ։
45 Զա րե ա նի ե րկ րորդ կի նը՝ ա մե րի կա ցի նկար չու հի Ֆրէն սիս Պրուքս-Զա րե ա նը (1900-1963)։ 
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Ե րբ գաք, կա րող ե նք նաեւ մի ա սին ը նտ րել այն բա նաս տեղ ծու թիւ նը  
տա րեգր քի հա մար, ո րի մա սին գրած է իք46։ 
Ան պատ ճա՛ռ ե կէք։ 
Բա րեւ ներ մեր բո լո րի կող մից, 
                                                                                            Սի րով 

Կ. ԶԱ ՐԵ ԱՆ 

  
ԱՆԴ ՐԱՆՒԿ ԾԱ ՌՈՒ ԿԵ Ա ՆԻՆ47 

 
[Հ ռոմ], 6 դեկ տեմ բեր, - 47 

 Սի րե լի Պր[.] Ծա ռու կե ան, 

 Շատ ցա ւում եմ, որ չկա րո ղա ցանք տեսն ւել այս տեղ Ի տա լի ա յում։ Ե -
թէ ա ռաջ ւա նից ի մա ցած լի նէ ի ա ւե լի շուտ կը գայի Հռոմ։ Ի նչ որ է, հի մա 
տե ղա ւոր ւել եմ Հռո մում եւ յոյս ու նեմ կմ նամ բա ւա կա նի եր կայն ժա մա -
նակ։ 

 Ձեր հրա տա րա կած հան դէ սը48 դեռ մին չեւ հի մա չտե սայ, թէ պէտ ի -
նձ գրած է իք, որ բո լոր թի ւե րը պի տի ղր կէք Նիւ Ե որկ49։  Լաւ կլի նէր ե թէ 
ղր կէ իք այս տեղ, եւ առ հա սա րակ գրէ իք գրա կան աշ խար հի հետ կապ ու -
նե ցող ան ցու դար ձե րի մա սին։ Այս տեղ հայ թեր թե րը ո ւշ են հաս նում եւ 
հայ կե ան քի մա սին տե ղե կու թիւն չու նեմ։ 
Ուս տի, սպա սում եմ ձեր նա մա կին եւ թեր թե րին։ 
 Ջերմ բա րեւ ներ։ 

Կ. ԶԱ ՐԵ ԱՆ 
Գ րե ցէք ի նձ այս հաս ցէ ով— 

C.Z. 
c/o American Express 
Roma 
Italy 

 
 
 
 

46 Տե՛ս Կոս տան Զա րե ան, «Ars poetica», Հայ րե նիք տա րե գիրք տօ նա ցոյց, երկ րորդ տա րի, 1944, էջ 
55-58։ Տա րե գիր քը Սի մոն Վրա ցե ա նի խմ բագ րու թե ամբ լոյս տե սած է 1943-1948ին։ 
47 Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ Կա թո ղի կո սու թե ան ար խի ւա տուն, հա ւա քա ծոյ 55, ցու ցակ 1, թղ թած րար 79։
48 Ն կա տի ու նի Ծա ռու կե ա նի Նայի րի ամ սա գի րը, որ 1941-1949ին  լոյս տե սած է Հա լէ պի մէջ։ 
49 Տե՛ս Ծա ռու կե ա նի 26 յու լիս 1947 նա մա կը, ո ւր յայտ նած էր, թէ թեր թե րը ղր կած էր Նիւ Ե որք՝ Ս. 
Վրա ցե ա նի հաս ցէ ով, օ րի որ դի մը հետ (Ա լիս Թիւյ սիւ զե ան) (Մատ թէ ո սե ան եւ Տէյիր մէն ճե ան, « Կոս -
տան Զա րե ան եւ Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կե ան», էջ 107)։
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 ԼՕ ՐԸՆՍ ՏԱ ՌԷ ԼԻՆ50 
  
յու նո ւար 25, 1950 
 Ֆո րի օ (Իս կի ա), Ի տա լի ա 

 Սի րե լի Դար րէլ, 

Ինչ պէս գրել է ի բա ցի կով51, հի ւանդ է ի ամ սից ա ւե լի։ Այդ պատ ճա ռով, 
չէ ի կա րող գրել ոչ մէ կին։ Այժմ ի նձ լաւ եմ զգում եւ եր կու օ րից գնում եմ 
Հռոմ մի քա նի օ րով։ Այս կղ զում, յատ կա պէս ձմ ռա նը, ապ րում ե նք շատ 
ա ռանձ նա ցած կե ան քով, ո րի մի ակ հա տու ցու մը մեր աշ խա տանքն է 52։ 
Եր բեմն, մարդ զգում է կա րի քը ի նչ-որ տեղ գնա լու։  Առ հա սա րակ գնում 
ե նք Նա պո լի կամ Պոց ցո ւո լի53, որ տեղ, ի դէպ, գե րա զանց մի ճա շա րան 
կայ ջրի ա փին։ Յու սով եմ մի ա ռի թով այն տեղ ճա շել ձեզ հետ եւ մի ա սին 
խմել մի ըն տիր գի նի, ո րը կո չում են Graniano54։ Այդ վայ րում, գի տէք, ար -
տադր ւել է հռ չա կա ւոր Ֆա լեր նօ գի նու տե սա կը, ո րը հա մար ւել է լա ւա -
գոյ նը հռո մէ ա ցի է պի կուր նե րի կող մից55։ 
Այժմ, մեր կղ զում ի նչ պէս եւ ամ բողջ Ի տա լի ա յում, սպա սում են ըն -

դու նել տաս նե ակ հա զա րա ւոր տու րիստ ներ Սր բա զան Տար ւայ ա ռի թով56։ 
Այս տեղ, Ֆո րի ո յում, սե նե ակ նե րի բո լոր տէ րէ րը յայ տա րա րում են ի րենց 
պայ ման նե րը քա ղա քա պե տա րա նում։ Տն կում են ա մէն տե սա կի բոյ սեր 
եւ ծա ռեր, այն յոյ սով, որ իւ րա քան չիւր տե րեւ կը դառ նայ Greenback ($)57։ 
Ու րեմն՝ մտա ծում եմ ձեր մա սին։ Լաւ է, որ այժմ ի սկ ո րո շէք ե րբ էք գա -
լու, որ պէս զի կա րո ղա նանք սե նե ակ ա պա հո վել ժա մա նա կից ա ռաջ։ Կու -
զե նայինք ճիշտ գա ղա փար ու նե նալ, քա նի որ գար նան կա րող է ան ց- 
կաց նենք մի ամ սի չափ Փա րի զում եւ պի տի չու զե նայի զրկ ւել ձեր ներ -
կա յու թիւ նից58։ Ու րեմն՝ մեզ ա սէք, թէ որ ամ սին սպա սենք ձեզ59։ Այն պէս 

50 Special Collections, Morris Library, Southern Illinois University Carbondale, Collection 42 – Lawrence 
Durrell Papers, Box 1/Folder 6.
51 Բա ցի կը մե զի հա սած չէ։
52 Զա րե ան Իս կի ա ապ րած է կնոջ հետ։ Ի րենց որդին՝ Յո վան Զա րե ան (1930-1998) Հռոմ կ՚ու սա նէր։  
53 Պոց ցո ւո լի (Pozzuoli), Նա փո լի քա ղա քէն 14 քի լո մեթր դէ պի ա րեւ մուտք գտ նո ւող հա մայնք մը, որ 
հա րուստ է հռո մէ ա կան շր ջա նի մնա ցորդ նե րով։
54 Ճիշ դը՝ Gragnano։ Նա փո լի քա ղա քէն 30 քի լո մեթր դէ պի հա րաւ գտ նո ւող հա մայնք մը։ 
55 Ֆա լեր նօ գի նին նկա րագ րո ւած է Պլի նի ոս Ա ւա գի, Վիր գի լի ո սի եւ Ո րա տի ո սի կող մէ, ի շարս այ լոց։
56 Սր բա զան Տա րին (Anno Santo) յո բե լի նա կան տա րի մըն է, որ կը հռ չա կո ւի Հռո մէ ա կան Կա թո ղի կէ 
Ե կե ղեց ւոյ կող մէ իբ րեւ մեղ քե րու եւ ա նոնց մէ բխած պա տիժ նե րու թո ղու թե ան տա րի։ Սո վո րա բար 
տե ղի կ՚ու նե նայ իւ րա քան չիւր 25 տա րի։ 1950 թո ւա կա նը Սր բա զան Տա րի հռ չա կո ւած էր Պի ոս ԺԲ. 
Պա պի կող մէ։  
57 Տո լա րի թղ թադ րամ նե րու հա մար գոր ծա ծո ւած ժո ղովր դա կան ա նուն։
58 Դա տե լով Տա ռէ լի հե տա գայ պա տաս խան նե րէն (Զա րե ան/ Տա ռէլ, էջ 159-165), Զա րե ա նի Փա րիզ 
եր թա լու ծրա գի րը ի րա կա նա ցած չէ։  
59 Իր 30 յու նո ւար 1950 պա տաս խա նին մէջ, որ կը թո ւի, թէ ար ձա գան գած է բա ցի կին, Տա ռէլ գրած 
է, թէ կը ծրագ րէր Իս կի ա այ ցե լել 6 յու նիս-15 յու լիս 1950ին (Զա րե ան/ Տա ռէլ, էջ 159)։
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մի տպա ւոր ւէք, որ կե ան քը ա ւե լի թանկ է, քան այլ տե ղե րում, քա նի որ 
հին բնա կիչ ներ ե նք եւ լաւ ծա նօթ ե նք ներ քին բա նե րին։ 
Ծա նօ՞թ էք Պոմ պէյին60 եւ Պես տու մին61։ Ե րբ լի նէք այս տեղ, կա րող 

ենք գնալ այն տեղ։ Յու նա կան լա ւա գոյն տա ճար նե րը գտն ւում են Պես -
տու մում, եւ չեմ ճա նա չում ա ւե լի գե ղե ցիկ բան, քան Պոմ պէյի խոր հուրդ -
նե րի վիլ լայի ո րմ նան կար նե րը62։ 
Դուք նկա րագ րել էք ձեր ճա նա պար հոր դու թիւ նը Ե ու գոս լա ւի ա յում 

մի այն պի սի ձե ւով, որ ես մի այն կա րող եմ ափ սո սալ, որ նման ռե ժի մը 
փա կում է ճամ բոր դու թե ան ա մէն հնա րա ւո րու թիւն։ Յա ճախ լսել եմ այդ 
շր ջա նի գե ղեց կու թե ան մա սին։ 
Այդ ձեր գոր ծը ժա մա նակ չի՞ թող նում գրա կա նու թե ան հա մար։ Այս 

կղ զին ձեզ շատ կյի շեց նի Կոր ֆուն, ի նչ պէս մեզ, եւ վս տահ եմ, որ դուք 
կհա ւա նէք։ 
Յու սա լով շու տով ստա նալ ձեր լու րե րը,  լա ւա գոյն բա րեւ նե րով մեր 

եր կու սի կող մից, 

       Սի րով՝ 

Կ. ԶԱ ՐԵ ԱՆ         

 
January 25, 1950 
Forio d’Ischia, Italia 
 
Dear Durrell: 

 
As I wrote you on a postcard, I was sick over a month. For that reason 

I couldn’t write to anyone. Now, I’m feeling alright and in two days I’m going 
to Rome for a few days. On this island, especially in winter, we live a very 
solitary life, our only compensation being our work. Now and then, one does 
feel the need of going elsewhere. We generally go to Naples or to Pozzuoli 
where there is, by the way, an excellent restaurant at the water’s edge. I 
hope sometime to eat there in your company, and to drink a fine wine 
together that they call “Graniano”. That’s the place, you know, where the 
famous Falerno vintage was produced, considered as it was, the very best 
by Roman epicures. 

60 Պոմ պէյ (Pompeii), Նա փո լի ի մօ տե րը գտ նո ւած հռո մէ ա կան նշա նա ւոր քա ղաք, որ Վե սու վի ոս հրա -
բու խի ժայթ քու մին պատ ճա ռով լա ւայի տակ թա ղո ւած է Ք.Ե. 79 թո ւա կա նին։ Յայտ նա բե րո ւած է 
1909ին։
61 Պես տում (Paestum), հա րա ւային Ի տա լի ոյ յու նա կան քա ղաք, ո րուն ա ւե րակ նե րը նշա նա ւոր են 
լաւ պահ պա նո ւած են տո րի ա կան ո ճի ե րեք տա ճար նե րով (Ք.Ա. Զ.-Ե. դա րեր)։
62 Villa dei Misteri (Խոր հուրդ նե րու Վիլ լա), Պոմ պէյի ա րո ւար ձան նե րուն մէջ գտ նո ւած վիլ լա, ո րուն 
ո րմ նան կար նե րը հին հռո մէ ա կան նկար չու թե ան հա զո ւա գիւտ նմոյշ նե րէն ե ն։ 



Now, on our island as all over Italy, they are expecting to receive tens 
of thousands of tourists brought by the “Anno Santo”. Here, at Forio, all 
room-owners are declaring their conditions at the City Hall. All kinds of 
plants and trees are being planted in the hope that every leaf put forth will 
be a “Greenback” ($). So I’m thinking of you. You’d better decide now when 
you’re coming, so we can engage rooms ahead of time. We’d like to have an 
accurate idea as we might spend month or so at Paris in the spring, and 
wouldn’t like to miss you. So tell us which month we expect you. Don’t get 
the impression that life is dearer than elsewhere, as we are old residents 
and know the ropes. 

Do you know Pompeii and Pestum? When you are here, we could make 
a trip there. The best of the Greek temples are at Pestum, and I know 
nothing more beautiful than the frescoes at the Villa of Mysteries at 
Pompeii. 

You described your trip through Jugoslavia in such a way that I could 
only feel regret that such a regime shuts down all possibility of travel. I’ve 
often heard of the beauty of that region. 

Does that job of yours leave you no time for literature? This island 
would remind you a lot of Corfu, as it does us, and I feel like you’d like it. 

Hoping to hear from you soon, with best regards from us both, 
                                                                                               
                                                                                              With love, 

 
C. ZARIAN  

 u 
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Ա .1 
26-2-1963 
Փա րիզ 

Նա խա գա հու թիւն ԱՕԿՍ2-ի, Ե րե ւան 

Յար գե լի նա խա գահ3, 

Հաս ցէ ի փո փո խու թե ան պատ ճա ռով տա րի է մը ի վեր Ձեր՝ մե զի ղըր -
կած մա մու լը գ րա գիր նիս չի հաս նիր: Շատ պի տի խնդ րէ ինք, որ կար գադ -

1 ՀԱԱ, ֆոնդ 709, ցուցակ 3, գործ 305, թերթ 10:
2 Արտասահմանեան երկրների հետ կուլտուրական կապի ընկերութիւնը (ԱՕԿՍ յապաւումը 
ռուսերեն անուանումից է) ստեղծուել է 1944 թ. նոյեմբերին: Ընկերութիւնը զբաղուել է Հայաստանի 
եւ արտասահմանեան երկրների միջեւ բարեկամական կապերի հաստատմամբ:
3 ԱՕԿՍի նախագահը 1958–1967 թթ. եղել է Բերսաբէ Գրիգորեանը:
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ԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻ. 
ՆԱՄԱԿՆԵՐ

ԷՄՄԱ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ

ԶԱՐԵՀ ԷՕՔՍԻՒԶԵԱՆ (1902–1980), այ սինքն՝ Որ բե րե ան, կամ՝ պար զա պէս Որ բու նի... 
Տոհ մա կան այս ազ գա նու նը կ րող Զա րե հին կար ծես ճա կա տագ րով էլ բա ժին ըն կաւ ցե -

ղաս պա նու թիւ նից մա զա պուրծ իր սերն դա կից եւ հայ րե նա զուրկ որ բե րի դա ժան թա փա -
ռում նե րով լի կե ան քը, ու այս ազ գա նու նով էլ ա պա գայ գ րո ղը ոչ մի այն մուտք գոր ծեց 
գ րա կան աս պա րէզ, այ լեւ դար ձաւ ֆ րան սա հայ ար ձա կի հիմ նա դիր նե րից մէ կը: 

Ապ րե լով ու ս տեղ ծա գոր ծե լով Ֆ րան սի ա յում՝ Որ բու նին հո գու մեծ մ ղու մով եւ ա մուր 
կա պե րով կա պո ւեց հայ րե նի քին, ապ րեց ն րա հոգ սե րով, հ պար տա ցաւ յա ջո ղու թիւն նե րով: 
1946ին Ե րե ւա նում մաս նակ ցեց Հա յաս տա նի գ րող նե րի երկ րորդ հա մա գու մա րին, 1964ին 
կր կին Հա յաս տա նում էր, ն րա շ փում նե րը հայ րե նի քի մ շա կոյ թի գոր ծիչ նե րի հետ ու հաս -
տա տած ար դէն բա րե կա մա կան ջերմ կա պե րը թե րեւս ն պաս տե ցին, որ Ե րե ւա նի Ե ղի շէ 
Չա րեն ցի ա նո ւան գ րա կա նու թե ան ու ա րո ւես տի թան գա րա նում հանգ րո ւա նի ն րա հա -
րուստ ար խի ւի մի մա սը, որ տեղ ծան րակ շիռ տե ղը զ բա ղեց նում է ն րա նա մա կագ րու թիւ -
նը: 

Հա յաս տա նի ազ գային ար խի ւի (այ սու հետ՝ ՀԱԱ) ֆոն դե րում եւս պահ պան ւում են պա -
տա ռիկ ներ ն րա նա մակ նե րից ու գ րու թիւն նե րից, ո րոնք ներ կա յաց նում ենք ըն թեր ցո ղի ու -
շադ րու թե ա նը: Բ նագ րե րում կա տա րել ենք մի այն կէ տադ րա կան շտ կում ներ։ 

«Գ րո ղը ա մէն բա նէ ա ռաջ, ժա մա նա կի դէմ կամ ժա մա նա կին հետ, իր դա րաշր ջա նի 
բուն իսկ զար կե րա կին հաս նե լու ճիգ մըն է»,– գ րել է Որ բու նին: Կար ծում ենք, որ իր թո ղած 
հա րուստ գ րա կան ժա ռան գու թե ամբ նա ան շե ղօ րէն ընտ րել է հենց ա՛յդ ու ղին: 



րու թիւն մը ը նէ իք, որ պէս զի մե զի ղր կո ւած թեր թերն ու գ րա կա նու թիւ նը 
ի զուր տե ղը չ’եր թան: Ա սոր հա մար մեր կան խա յայտ սր տիւ շ նոր հա կա -
լու թիւն նե րը: 
Մե զի հա մար մեծ կա րե ւո րու թիւն ու նի մա նա ւանդ գ րա կա նու թե ա նը 

կա րե լին յատ կաց նե լու հա մար «Գ րա կան ամ սա թերթ»4-ի մէջ՝ ա ւե լի լայն 
տեղ տա լու հա մար հայ րե նա կան գ րա կան գոր ծու նէ ու թե ան եւ մ տա հո -
գու թիւն նե րուն: 
Մեր թեր թը բա ւա կան դ ժո ւար տա րի մը ու նե ցաւ մեզ մէ ան կախ պայ -

ման նե րով. Զա րոյե ա նին5 Կիպ րոս մեկ նու մի, իմ հի ւան դու թե անս եւ յե -
տոյ ա ռօ րե այ ծանր աշ խա տան քիս հե տե ւան քով: Այժմ կը վերսկ սինք 
աշ խա տան քի. նոր թի ւը լոյս կը տես նէ քա նի մը օ րէն եւ կը յու սանք, որ 
շա րու նա կո ւի կա նո նա ւո րա պէս ամ սէ ա միս: 
Ս պա սե լով Ձեր բա րե հաճ կար գադ րու թե ան, խնդ րեմ ըն դու նե ցէք մեր 

ան կեղծ եւ խո րին յար գանք նե րը: 
Զ. ՈՐ ԲՈՒ ՆԻ 

 
Բ .6 

13-04-1965 
Փա րիզ  

Ս փիւռ քի հետ մ շա կու թային կա պի կո մի տէ7, Ե րե ւան 

Յար գե լի ընկ[եր] նա խա գահ8, 

Ու թը օ րո ւայ ճամ բոր դու թե նէ վե րա դար ձիս գ տայ Ձեր ու ղար կած շըր -
ջա բե րա կա նը ս փիւռ քա հայ գ րա կա նու թե ան նո ւի րո ւե լիք հա տըն տի րին 
շուրջ:  
Կը ցա ւիմ, որ Մարտ 31ին ղր կո ւած նա մա կը մի այն հոս, Փա րիզ, ին -

ծի ղր կո ւած է ամ սոյս 9ի թո ւա կա նով, երբ ա մեն օր կը տես նո ւէ ինք Ա լիք -
սա նե ա նին9 հետ: Ի րաւ է, որ ին ծի խօ սած էր այդ մա սին, բայց չէր ը սած, 
որ ին ծի նա մակ ալ կար: 
Ուս տի, ս տի պո ւած ըլ լա լով, եր կու ժա մէն օ դա կա յան գտ նո ւիլ դէ պի 

Մի աց[ե ալ] Նա հանգ նե րը կա տա րե լի ճամ բոր դու թե ան մը հա մար, խո րա -
պէս կը ցա ւիմ, որ նիւ թա պէս ան կա րո ղու թե ան մէջ կը գտ նո ւիմ ո րե ւէ 
բան կա րե նալ հասց նե լու Ձե զի: 

4 Հանդէսը լոյս է տեսել 1961–1962 թթ. Փարիզում, խմբագրակազմի անդամներն էին Զարեհ 
Որբունին (նաեւ՝ տնօրէն), Պետրոս Զարոյեանը, Բիւզանդ Թօփալեանը, Աւետիս Ալիքսանեանը եւ 
Գեղամ Քէրէսթէճեանը։
5 Պետրոս Զարոյեան (1903–1986), արձակագիր:
6 ՀԱԱ, ֆ. 875, ց. 2, գ. 450, թ.1:
7 Սփիւռքի հետ մշակութային կապի կոմիտէն գործել է 1964–1998 թթ.: Համագործակցել է շուրջ 70 
երկրների աւելի քան 1.000 կազմակերպութիւնների եւ մօտ 10.000 մշակոյթի գործիչների հետ:
8 Պատմաբան Վարդգէս Համազասպեանը (1911–1992) Կոմիտէի նախագահ է եղել 1964–1985 թթ.։
9 Նկատի ունի արձակագիր Աւետիս Ալիքսանեանին (1910–1984):
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Իմ գիր քերս կը գտ նո ւին Ե րե ւա նի Մա տե նա դա րա նը կամ ան հատ -
նե րու քով, ո րոնց մէ կա րե լի է ընտ րու թիւն կա տա րել: Կեն սագ րա կան մը 
կայ Հ. Հ. գ րող նե րու հ րա տա րա կած ս փիւռ քա հայ գ րա կա նու թե ան նը -
ւիր[ու]ած Բ. հա տո րին մէջ, մի այն պէտք է ճշ դել ծնն դե ան թո ւա կա նը, որ 
պաշ տօ նա կան թուղ թե րու մէջ թէ եւ 1904 է, ի րա կա նին մէջ 1902ի ծ նած 
եմ: Ն կար մը ընտ րե լու ար դէն ժա մա նակ չ կայ: 
Ա մէն պա րա գայի խո րին շ նոր հա կա լու թիւն ներս կը յայտ նեմ եւ ներ -

կայ պատ ճա ռով հա տո րէն մաս չ կազ մե լու պա րա գային յան ցան քը մի մի -
այն իմս ըլ լա լով, Դուք Ձեր պար տա կա նու թիւն նե րը լի ու լի կա տա րած 
ե ղած էք: 
Ջեր մա պէս յա ջո ղու թիւն մաղ թե լով Ձեր ազ նիւ ձեռ նար կին, կը խընդ -

րեմ որ ըն դու նիք ան կեղծ ու սր տա գին բա րեւ ներս: 
Զ. Որ բու նի 

 
Յ. Գ. Ա մե րի կայէն վե րա դար ձիս պի տի ղր կեմ Ձեզ նոր գիրքս10, իսկ ե թէ 
կա րե լի է ան կէ ընտ րու թիւն ը նել, հատ մը ղր կած եմ Թ. Թո րա նե ա նին11, 
բժշ կա կա նի ու սա նող: 

 
Գ .12 

11-06-1965  
Փա րիզ  

Թեր թե րու ա ռաք ման գ րա սե նե ակ, Ե րե ւան 

Յար գե լի ըն կեր ներ, 

Ա ւե լի քան եր կու եւ կէս տա րի է՝ դադ րած է «Գ րա կան Ամ սա թեր թը»: 
Նոյն քան ա տե նէ ի վեր ձ գած ըլ լա լով հաս ցէս՝ ա նակն կա լով ի մա ցայ վեր -
ջին օ րերս, թեր թե րը կը շա րու նա կեն հոն գալ, ա ռանց որ հաս նին ի րենց 
ն պա տա կին: Արդ, կը խնդ րեմ ներ կայիս, որ դադ րեց նէք թեր թե րու ա ռա -
քու մը այդ հաս ցէ ին: 
Ան շուշտ, մեծ հա ճոյ քով պի տի ըն դա ռա ջեմ, ե թէ զա նոնք կա րե լի ըլ -

լար ղր կել իմ հաս ցէ ին, գո նէ մի այն «Սո վե տա կան գ րա կա նու թիւն» հան -
դէսն ու «Գ րա կան թեր թը»: 
Կան խա յայտ շ նոր հա կա լու թիւն նե րով ըն դու նե ցէք սի րա լիր բա րեւ -

ներս: 
Զ. ՈՐ ԲՈՒ ՆԻ 

Z. EUKSUZIAN 
2 Rue de Bourbon le Chateau  
Paris VI, France 

10 Զարեհ Որբունի, Եւ եղեւ մարդ, Փարիզ, 1964։
11 Թորոս Թորանեան (1928–2021), սիրիահայ գրող, լրագրող, բժշկական կրթութիւն է ստացել 
Երեւանում։
12 ՀԱԱ, ֆ. 875, ց. 2, գ. 450, թ. 2 ա:
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Դ .13 
15-9-1967 
Փա րիզ 

Մ շա կու թային Կա պի Ըն կե րու թիւն, Ե րե ւան 

Մե ծար գոյ Նա խա գահ Պա րոն Հա մա զաս պե ան, 

Մե ծին ու րա խու թե ամբ եւ շ նոր հա կա լու թե ամբ ս տա ցայ Ձեր՝ ին ծի ղըր- 
 կած հ րա ւէ րը ներ կայ գտ նո ւե լու հա մար Մեծ բա նաս տեղծ Չա րեն ցի ե օ -
թաս նա մե այ հան դի սու թե անց14: 
Խո րա պէս զ գա ցո ւած եմ ին ծի ե ղած պա տո ւին հա մար Մ շա կու թային 

Կա պի Ըն կե րակ ցու թե ան եւ Գ րող նե րու Մի ու թե ան կող մէ, ո րոն հա մար 
հոս հո գե շունչ ե րախ տա գի տու թիւնս եւ շ նոր հա կա լու թիւնս կը յայտ նեմ: 
Ֆ րան սահ պա տա կու թիւն չու նե նա լու պատ ճա ռով վի զայի գոր ծո ղու -

թիւն նե րը քիչ պի տի եր կա րաձ գեն մեկ նումս: Դժ բաղ դա բար այս տե սակ 
հար ցե րու մէջ վարժ բա րե կամ նե րու կող մէ օգ նու թիւն կը տ րո ւի ին ծի, ե -
թէ ոչ նոյ նիսկ դ ժո ւա րու թիւն: Քա նի մը օ րէն կ’ի մաց նեմ Ձեզ հե ռագ րով 
ժա մա նու միս թո ւա կա նը: 
Խնդ րեմ, հա ճե ցեք ըն դու նիլ լա ւա գոյն զ գա ցում նե րուս հա ւաս տի քը: 

 
Զ. Մ. ՈՐ ԲՈՒ ՆԻ 

Ե .15 
25-9-1967 
Փա րիզ 

Ս փիւռ քի հետ մ շա կու թային կա պի Ըն կե րու թիւն 

Յար գե լի պա րոն ներ Դ. Դաւ թե ան16 եւ Ստ. Ա լա ջա ջե ան17, 

Ե ղի շե Չա րեն ցի 70ա մե ա կի տօ նա կա տա րու թե ան առ թիւ 6 սեպ տեմ -
բեր թու[ա]գ րե ալ Ձեր՝ ին ծի ղր կած հ րա ւէր-նա մա կը ս տա ցած եմ ա տե -
նին: 
Նա մա կով մը դ ժո ւա րու թիւն նե րուս մա սին գ րած եմ յար գե լի նա խա -

գա հին՝ պա րոն Վ. Հա մա զաս պե ա նին: Այ սօր կը գ րեմ Ձե զի՝ ը սե լու հա -
մար որ ներ քին նա խա րա րու թե ան պա տաս խա նը կ’ը սո ւի, թէ կր նայ 
ա միս մը եր կա րիլ, ինչ որ հ րա ւէ րը ի զօ րու ըլ լա լէ կը դադ րեց նէ, ինչ պէս 
նաեւ սով[ե տա կան] Հիւ պա տո սա րա նին ղր կո ւած վի զայի խնդ րա գի րը: 
Պի տի խնդ րէ ի, որ այն պա րա գային, որ Ձեր հ րա ւէ րը եր կա րա ձգե լու 

կա րե լի ու թիւն ըլ լայ, տե ղե կաց նէ իք Փա րի զի սով[ե տա կան] Հիւ պա տո սա -

13 ՀԱԱ, ֆ. 875, ց. 2, գ. 450, թ. 5:
14 Եղիշէ Չարենցի ծննդեան 70ամեակի հանդիսաւոր միջոցառումը նշուել է 1967 թ. սեպտեմբերի 
25ին:
15 ՀԱԱ, ֆ. 875, ց. 2, գ. 450, թ. 5ա:
16 Բնագրում վրիպակ է. խօսքը բանաստեղծ Վահագն Դաւթեանի (1922–1996) մասին է, որը 1967–
1981 թթ. եղել է Կոմիտէի նախագահի տեղակալը:
17 Ստեփան Ալաջաջեան (1924–2010), արձակագիր:
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րա նը, որ պէս զի նոր դ ժո ւա րու թիւն ներ մէջ տեղ չ’ել լեն: Ոե ւէ նո րու թե ան 
մը պա րա գային կը հե ռագ րեմ: 
Ըն դու նե ցէք ըն կե րա կան ան կեղծ զ գա ցում ներս եւ ե րախ տա գի տու -

թե անս հա ւաս տի քը: 
Ձերդ յար գա նօք՝  
Զ. Մ. ՈՐ ԲՈՒ ՆԻ 

 
Զ .18 

17-1-68 
Փա րիզ 

Սի րե լի ըն կեր Պ. Մար տի րո սե ան19, 

Ար դէն ա միս մը ե ղաւ Ե րե ւա նէն բաժ նո ւե լէս ի վեր եւ ինք զինքս բո -
լո րո վին վե րա դար ձած չեմ զ գար: Այս ա ռի թէն կ’օգ տո ւիմ Ձե զի ը սե լու, սի -
րե լի ըն կեր Պար գեւ, իմ խո րին շ նոր հա կա լու թիւն ներս ին ծի հա մար Ձեր 
թան կա գին ժա մա նա կին վատ նու մին հա մար: 
Կը գ րեմ Ձե զի Ձեր նա մա կին մէջ Լո ւի Մա րի է սի գիր քին20 առն չու-

 թե ամբ: Այդ գիր քէն շատ կայ, բայց հոս բո լորն ալ կը զար մա նան, թէ ինչ -
պէս չէ ղր կո ւած գո նէ Ա կա դե մի այի ա նո ւան: Հ րա տա րա կի չը ճիշտ ին ծի 
մօտ է: Հայկ Պէր պէ րե ա նը21, ո րուն գ րած է ի, խոր հուրդ կու տայ, որ Դուք 
գ րէք Գա լուստ Կիւլ պէն կե ան հաս տա տու թե ան22, որ շատ օ րի նակ ներ ու -
նի եւ ի րենց պար տա կա նու թիւնն է հայ թայ թել: Ը սի Հայկ Պէր պէ րե ա նին, 
որ ինքն ալ գ րէ, բայց ա ւե լի տ պա ւո րիչ պի տի ըլ լայ Ձեր կող մէն գ րո ւի լը: 
Գ րե ցէք նաեւ Հայկ Պէր պէ րե ա նին, որ Լո ւի Մա րի է սի23 բա րե կամն ու աշ -
խա տա կիցն է, եւ որ պատ րաստ է ի հար կին իր ու նե ցած օ րի նա կը ղր կե -
լու: 
Մօտ օ րերս Թո րոս Թո րա նե ա նը Փա րիզ պի տի ըլ լայ (ար դէն ե կած 

պէտք էր ըլ լալ) Ձե զի ղր կե լիք գիր քերս, ինչ պէս եւ ու րիշ նե րու խոս տա -
ցած ներս ա նոր հետ պի տի ղր կեմ ա ւե լի ա պա հով ըլ լա լու հա մար: Չեմ գի -
տեր, թէ ըն կեր Ար թիւ րը24 ս տա ցա՞ւ ղր կած ե րեք բա ռա րան ներս: Հոս, 
ըլ լայ Բա լո ւե ա նին25, ըլ լայ Ս. Պօ ղո սե ա նին26 գ րա տուն նե րը անգ տա նե լի 

18 ՀԱԱ, ֆ. 875, ց. 2, գ. 450, թ. 9:
19 Պարգեւ Մարտիրոսեանը Կոմիտէի բաժնի վարիչ էր:
20 Նկատի ունի Eznik de Kolb, “De Deo”, Patrologia Orientalis, tome XXVIII, Fascicules 3, 4. Edition 
critique du texte arménien et traduction française, notes et tables, par Louis Mariès et Ch. Mercier. 
Paris, 1959 հատորը։
21 Հայկ Պէրպէրեան (1887–1978), հայագէտ, արեւելագէտ, թարգմանիչ:
22 Գալուստ Կիւլպէնկեան հաստատութիւնը Լիսաբոնում գործում է 1956 թուականից:
23 Լուիս Մարիէս (1876-1958), հայագէտ, Եզնիկ Կողբացու ֆրանսերէն գրքի թարգմանիչներից։
24 Նկատի ունի Կոմիտէի աշխատակից Արթուր Նաւասարդեանին (1938–2018)։
25 Հաւանաբար նկատի ունի խմբագիր Հրանդ Բալուեանին (1904–1967)։
26 Հաւանաբար նկատի ունի Սարգիս Պօղոսեանին (1921-1998), ով 1967 թ. բացել էր “Le XIXe siècle” 
հնատիպ գրքերի խանութը։
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բա ռա րան ներ կան, ո րոնց ցան կե րը պի տի ղր կեմ ի րեն՝ բաղ դա տե լու հա -
մար իր ու նե ցած նե րուն հետ: 
Խնդ րեմ ջեր մա գին ող ջոյն ներս յայտ նե ցէք Ձեր ազ նիւ տիկ նոջ եւ 

դուստ րե րուն: Լա ւա գոյն զ գա ցում նե րով  
Ձերդ՝  

Զ. ՈՐ ԲՈՒ ՆԻ 
 

Է .27 
25-2-68 
Փա րիզ 

Ազ նո ւա փայ[լ] Տի կին Մա րօ Մար գա րե ան28, 

Սի րե լի բա նաս տեղ ծու հի, 

Ու րա խու թե ամբ է, որ ս տա ցայ Ձեր 16 փետր[ո ւար] թո ւագ րե ա լը, ա -
նակն կալ մը պատ ճա ռած ուժգ նու թե ամբ, ու րա խու թիւն մը: 
Այո՛, վեր ջին ծայր խան դա վառ վե րա դար ձից29 Հա յաս տա նէն եւ ա ւե -

լի հան գա մա նօ րէն պի տի ու զէ ի պատ կե րել իր այ սօ րո ւան ի րա կա նու թիւ -
նը յու շագ րու թե ան մէջ, ե թէ ժա մա նակս քիչ մը ա ւե լի տ րա մադ րած ըլ լայի 
կոնկ րէտ հար ցե րու շուրջ: Շօ շա փե լի տո ւե ալ նե րը կը պակ սին՝ աս տի կա -
րե նալ հա տո րի մը վե րա ծե լու հա մար տ պա ւո րու թիւն ներս եւ թե րեւս այդ 
պա րա գային կա րե լի ըլ լար ֆ րան սե րէն ար տա յայ տո ւիլ: Երբ մեր մա սին 
կը խօ սինք մենք մե զի հա մար, ին ծի կը թո ւի, թէ կո րուստ մը կայ... ո րով -
հե տեւ Հա յաս տա նի ի րա կա նու թիւ նը այ սօր կր նայ հե տաքրք րել եւ ու րիշ -
նե րը: Ա տոր հա մար լուրջ ռը բոռ դա ժի կը կա րօ տի: Ե թէ ի րա կա նա նայ այս 
ամ սո ւան Հա յաս տան գա լու ծ րա գիրս, այդ ուղ ղու թե ամբ է, որ պի տի 
պատ րաս տո ւիմ: 
Ա ւա՜ղ, որ չկր ցանք ժա մա նակ գտ նել ա ւե լի լայն փո խա նա կու թիւն նե -

րու: 
Թո րա նե ա նը հա ւա նա բար ը սաւ Ձե զի, որ ար դէն կազ մած ենք հոս 

թարգ ման չա կան խումբ մը, ո րուն ա ռա ջին ժո ղո վին ներ կայ ե ղաւ Թո րան- 
ե ան: Խում բը կազ մո ւած է V. Gardonէ30 (Կա քա ւե ան), Նի կո ղոս Սա րա ֆ-
ե ա նէ31, Բ. Թո փա լե ա նէ32 եւ Ձեր ծա ռա յա կա նէ: Այս մա սին պաշ տօ նա -
կան նա մակ մը պի տի գ րո ւի Ձե զի ըն կեր Խա րա զե ա նի33 հետ ու նե նա լիք 

27 ՀԱԱ, ֆ. 875, ց. 2, գ. 450, թթ. 12-13:
28 Մարօ Մարգարեան (1915–1999), բանաստեղծուհի:
29 Որբունին վերջին անգամ հայրենիք է այցելել 1967 թ.:
30 Վիկտոր Գարդոն (Վահրամ Կաքաւեան, 1903–1973), հայագիր եւ ֆրանսագիր գրող: Ֆրանսերէն 
է թարգմանել Դերենիկ Դեմիրճեանի «Վարդանանքը»։
31 Նիկողոս Սարաֆեան (1902–1972), արձակագիր, բանաստեղծ:
32 Բիւզանդ Թօփալեան (1902–1970), բանաստեղծ, խմբագիր, նկարիչ:
33 Մարատ Խարազեանը (1931–2006) 1966–1970 թթ. իբրեւ քարտուղար աշխատել է Ֆրանսիայում 
ԽՍՀՄ դեսպանատանը:
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տե սակ ցու թե նէ ետք: Մե զի կը պակ սին գիր քեր թարգ մա նա կան լայն 
ընտ րու թե ան կա րե լի ու թիւն ներ ու նե նա լու հա մար: Ա ռայժմ Gardonի ը -
րած նե րը կան. Չա րեն ցի «Ամ բոխ նե րը խե լա գա րո ւած» եւ ու րիշ ներ: 
Պէտք ու նինք ար ձակ գոր ծե րու: 
Գ րո ւած էր ին ծի բա ռա րան նե րու ս տա ցու մը: Ան հանգս տու թիւն մը չէ, 

այլ հա ճոյք մըն է մեծ, բայց իբ րեւ հ նա զանդ քա ղա քա ցի կը խո նար հիմ 
Ձեր փա փա քին առ ջեւ: 
Մա րի է սի Կող բա ցի ին34 հա մար լա ւա գոյ նը Կիւլ պէն կե ան հաս տա -

տու թիւնն է Լիզ պոն, ուր կը գտ նո ւին ա նոնք: Հայկ Պէր պէ րե ա նը պատ -
րաս տա կամ է զ բա ղո ւիլ այդ հար ցով, երբ ի րեն դի մե լու ըլ լաք: 
Միշտ ծա րաւ Ձեր նա մակ նե րուն՝ սի րա լիր բա րեւ նե րով  

Զ. ՈՐ ԲՈՒ ՆԻ 
 

Ը .35 
2-5-68 
Փա րիզ 

Մե ծար գոյ պա րոն Վ. Հա մա զաս պե ան, 
նա խա գահ Ս փյուռ քի հետ մ շա կու թային կա պի ըն կե րու թե ան,  
Ե րե ւան 

Յար գե լի նա խա գահ, 

Կը նե րէք, որ այս քան ուշ կը գ րեմ Ձե զի՝ յայտ նե լու հա մար իմ խո րին 
շ նոր հա կա լու թիւն ներս այն հ րա ւէ րին եւ ջերմ ըն դու նե լու թե ան հա մար 
որ կը պար տիմ Ձեր ազ նո ւու թե ա նը եւ որ հ րա շա լի օ րեր անց նել տո ւաւ 
ը նել մեր քա ղա քա մայր Ե րե ւա նի մէջ: 
Իմ Հա յաս տան այ ցե լու թիւնս զու գա դի պե ցաւ Ձեր ար ձա կուր դի օ րե -

րուն, ինչ որ ին ծի զր կեց Ձե զի հետ հան դի պե լու հա ճոյ քէն եւ Ձեզ ան ձամբ 
իմ շ նոր հա կա լու թիւն ներս յայտ նե լու բաղ դէն: 
Ինչ պէս խօ սած է ինք հոդ Ձեր ան մի ջա կան աշ խա տա կից նե րուն հետ, 

վե րա դար ձիս ան մի ջա պէս սկ սանք կազ մել գ րող նե րու խումբ մը, որ պար -
տա կա նու թիւն պի տի ս տանձ նէր ֆ րան սե րէ նի թարգ մա նել եւ հ րա տա րա -
կել ֆ րան սա կան հ րա տա րակ չա կա նի մը կող մէ հայ գ րա կան գոր ծե րը: 
Բա ւա կան աշ խա տո ւած գոր ծեր ու նինք ար դէն, թարգ մա նու թե ամբ 

մե ծաւ մա սամբ Վիք թոր Կառ տո նի կող մէ, արդ ա ւե լի ա րագ ըն թա նա լու 
հա մար մե զի կը պակ սին գիր քեր՝ ա ւե լի յար մար ընտ րու թիւն ներ կա տա -
րե լու հա մար: 
Այս խում բին մաս կը կազ մեն Վիք թոր Կառ տոն, Նի կո ղոս Սա րա ֆ- 

եան, Բիւ զանդ Թո փա լե ան եւ ես: Շա ւարշ Նար դու նին36 նոյն քան հա ճոյ -
քով ըն դու նած է մաս կազ մել խում բին, բայց ա ռայժմ ա ռող ջա կան բա ւա -

34 Տես թիւ 19 յղումը:
35 ՀԱԱ, ֆ. 875, ց. 2, գ. 450, թ. 11:
36 Շաւարշ Նարդունի (1898–1968), արձակագիր, հրապարակախօս:



կան մ տա հո գիչ վի ճա կի մէջ կը գտ նո ւի՝ կա րե նալ գոր ծօն աշ խա տակ- 
 ցու թիւն ը նե լու: 
Այս ուղ ղու թե ամբ հան դի պում մը ու նե ցանք ըն կեր Մա րաթ Խա րա զ- 

ե ա նին հետ: Փո խա դարձ հա մակ րա կան մթ նո լոր տի մը մէջ շատ մը հար -
ցե րու մա սին ար տա յայ տո ւե ցանք: Ու րախ ենք, որ մեր բո լոր մ տա ծում -
նե րուն շուրջ կա յա ցաւ հա մակ րու թիւն, ինչ որ պի տի դիւ րաց նէ մեր 
աշ խա տան քը յե տա գային, նաեւ փո խա նա կու թիւն ներ ու նե ցանք մեր ծը-
 րագ րէն դուրս գե ղա րո ւես տա կան ու րիշ մար զե րու մէջ: 
Չեմ ու զեր նա մակս վեր ջաց նել ա ռանց Ձեզ մէ խնդ րե լու որ բա րե հա -

ճիք իմ բա րե կամ[ակ]ան ան կեղծ զ գա ցում ներս յայտ նէք [sic] Ձեր տե ղա -
կալ ըն կեր Անդ րա նիկ Մար տի րո սե ա նին37՝ ո րուն ազ նո ւու թիւ նը տա կա - 
ւին զիս յու զու մի մէջ կը պա հէ, ինչ պէս նաեւ Ձեր բո լոր աշ խա տա կից նե -
րու նը՝ ո րոնց մէ լա ւա գոյն յի շա տակ ներ պա հած եմ: 
Խնդ րեմ, յար գե լի նա խա գահ, ըն դու նե ցէք լա ւա գոյն զ գա ցում նե րուս 

հա ւաս տի քը: 
 Ձերդ՝  

Զ. ՈՐ ԲՈՒ ՆԻ 
 

Թ .38 
18-2-1972 

Հայ գ րող նե րու ըն կե րակ ցու թիւն 
12, rue Rochambeau  Paris (9e) 

Telephone: 878-64-57 

Խմ բագ րու թիւն «Հայ րե նի քի ձայն»ի39,  
Ե րե ւան 

Յար գոյ խմ բագ րու թիւն, 

Փա րի զա հայ Գ րող նե րու ըն կե րակ ցու թիւ նը իր գոր ծու նէ ու թե ան այս 
տա րո ւայ շր ջա նէն սկ սե ալ նոր փայլ մը տա լու ն պա տա կով ընտ րած է իր 
վար չա կան կազ մէն ան դամ ներ, ո րոնք սահ մա նո ւած են կա տա րե լու տե -
ղե կա տո ւա կան աշ խա տանք, իւ րա քան չիւ րը ո րոշ լ րագ րի մը: 
Այս ուղ ղու թե ամբ ան ն շա նա կեց պա րոն Ա սա տուր Սո փոկ լե ա նը40 

«Հայ րե նի քի ձայն»ի հետ մ շա կել թղ թակ ցու թիւն: Ըն կե րակ ցու թիւնս հա -
մո զո ւած է, որ այս աշ խա տակ ցու թիւ նը մի այն կր նայ վե րին աս տի ճա նի 
շահ[ա]ւէտ ըլ լալ, նախ քա ջա լե րած ըլ լա լով մեր աշ խա տան քը եւ երկ րորդ 
«Հայ րե նի քի ձայն»ի պէս թերթ մը, որ ամ բողջ Ս փիւռ քի տա րած քին վ րայ 
Հայ րե նի քը կը ներ կա յաց նէ, կր նայ նաեւ օ րի նա կե լի դարձ նել Ըն կե րակ -

37 Անդրանիկ Մարտիրոսեանը (1924–1989) 1965–1989 թթ. կոմիտէի նախագահի առաջին տեղակալն 
էր:
38 ՀԱԱ, ֆ. 1318, ց. 210, գ. 14, թ. 29:
39 Կոմիտէի «Հայրենիքի ձայն» շաբաթաթերթը հրատարակուել է 1965–1994 թթ.:
40 Ասատուր Սոփոկլեան (1906–1978), ֆրանսաբնակ բանաստեղծ։
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ցու թե անս գոր ծու նէ ու թիւ նը միւս գա ղութ նե րուն մէջ եւ զա նոնք մ ղե լու 
գրող նե րու Մի ու թիւն ներ կազ մա կեր պե լու: 
Առ այս, հա ւա տա ցած, որ չէք ու զեր մե զի զ լա նալ այս ա ջակ ցու թիւ -

նը, կը խնդ րենք, որ ըն դու նիք մեր կան խա յայտ շ նոր հա կա լու թե ան հետ 
մեր ի խո րոց սր տէ բղ խած եղ բայ րա կան զ գա ցում նե րը: 

 
Ա տե նադ պիր՝ ՏԱ ՐՕ ՆԵ ԱՆ Հ.41 

Նա խա գահ՝ ՈՐ ԲՈՒ ՆԻ Զ. 

  

Ժ .42 
 

7-3-1972 
 

Հայ գ րող նե րու ըն կե րակ ցու թիւն 
12, rue Rochambeau Paris (9e) 

Telephone: 878-64-57 
 
Ս փիւռ քի հետ Մ շակ[ու թային] Կա պի Կո մի տե ի նա խա գա հու թիւն,  
Ե րե ւան 

Յար գե լի նա խա գահ, 

Ֆ րան սա հայ Գ րող նե րու Ըն կե րակ ցու թիւ նը նո րոգ կազ մով սկ սած է 
նե րուժ գոր ծու նէ ու թե ան՝ ն պա տակ ու նե նա լով գ րա կա նու թիւ նը ժո ղո -
վուր դին ճանչց նե լու նա խա ձեռ նու թիւ նը: 
Այդ ուղ ղու թե ամբ է, որ ո րո շո ւած է իր գ րա կան ե րե կոյթ նե րը քա ղա -

քէն դուրս դէ պի ա րո ւար ձան նե րը եւ գա ւա ռի հա յա շատ քա ղաք նե րը տա -
նիլ: Ար դէն սկ սած է Նի կո ղոս Սա րա ֆե ա նի նո ւի րո ւած ե րե կոյ թով եւ 
ամ սոյս տա սին տե ղի ու նե նա լիք Պա րոյր Սե ւա կի43 յու շի ե րե կոյ թը: Բայց 
մա նա ւանդ կը փա փա քի կազ մա կեր պել գ րա կան ա սու լիս ներ, ո րոնց կըր -
նան մաս նակ ցիլ ներ կա նե րը վի ճա բա նա կան գ ծով, ինչ որ լա ւա գոյն մի -
ջոցն է զի րենք մօ տէն հե տաքրք րե լու հա մար գ րա կան հար ցե րով: 
Մեր ժա մա նա կին հայ ժո ղո վուր դը յու զող գո յա տեւ ման հար ցը, կը 

կար ծենք, գ րա կա նու թիւ նը ժո ղո վուր դին մէջ ներ մու ծե լու լա ւա գոյն ազ -
դակ մը կր նայ ըլ լալ զայն իր սե փա կա նու թիւ նը դարձ նե լով: 
Մեր ե րե կոյթ նե րու քա շո ւած ե րիզ նե րը պի տի ղր կո ւին Ձե զի՝ Ձեզ ալ 

տե ղե ակ պա հե լու եւ ի հար կին Ձեզ մէ քա ջա լե րանք եւ օգ նու թիւն ս տա -
նա լու յոյ սով: 

41 Հրաչ Տարօնեան (1917–1990), թատերագիր։
42 ՀԱԱ, ֆ. 875, ց. 5, գ. 306, թ. 110:
43 Պարոյր Սեւակ (1924–1971), բանաստեղծ, գրականագէտ:



Այդ ն պա տա կին հա մար ո րո շո ւած է մ նա յուն թղ թա կից մը, որ պի տի 
կա պո ւի Ձե զի հետ: Այդ անձն է բա նաս տեղծ Ա սա տուր Սո փոկ լե ա նը: 
Յոյ սով ենք, որ ի րեն ար ժա նա ւոր ըն դու նե լու թիւն մը կը վե րա պա հէք: 
Այս պայ ծառ ա ռի թով կը խնդ րենք որ, Յար գե լի Նա խա գահ, ըն դու -

նիք մեր սր տա գին զ գա ցում նե րուն հա ւաս տի քը: 
Նա խա գահ՝  

Զ. Մ. ՈՐ ԲՈՒ ՆԻ 
 

ԺԱ .44 
 

6-2-80 
Պա նէ օ45 

Մ շա կու թային հաս տա տու թիւն Ս փիւռ քի հետ 
 Յար գե լի տ նօ րէն,  

 Շատ սի րե լի ըն կեր Հա մա զաս պե ան, 

 Վեր ջին շաբ թո ւան ըն թաց քին ու նե ցած եր կու ու ղե ղային կա թո ւած -
նե րէս վե րած նած՝ կը ս տա նամ Ձեր ազ նո ւու թե նէն եր կար կե ան քի մաղ -
թանք ներ... ինչ որ, իմ պա րա գայիս՝ ձե ւա կան չէ եւ ո րուն հա մար իմ 
ան հուն շ նոր հա կա լու թիւն ներս կը յայտ նեմ, իմ կող մէս, իմ կար գիս մաղ -
թե լով, որ ան գամ մըն ալ կա րե նամ Ձեր ըն կե րա կան ձեռ քը սեղ մել ձեռ -
քե րուս մէջ: 

Զ. ՈՐ ԲՈՒ ՆԻ 

Յ. Գ. Ի հար կէ, ամ բողջ այդ մեծ տա նը, ժո ղո վուր դին, ուր բա րե կամ ներ 
ալ ու նիմ:  
 

ԺԲ .46 

Մ շա կու թային կա պի կո մի տէ ին, 

Ձեր բաղ ձանք նե րը 1980ի հա մար զիս գօ տեպն դե ցին եւ անց նող տար- 
ւան ամ բողջ ցա ւերս ա մո քե ցին:  
Հայ րե նի քէն ե կած ոե ւէ ձայն ին ծի հա մար քաղցր է իր վե րել քի, իր 

հե ռա ւոր ն պա տակ նե րով այս ց րո ւած ժո ղո վուր դը օր մը իր ծո ցին մէջ առ -
նե լու...: 

Իմ ան սահ ման ե րախ տիք ներս47: 

Զ. ՈՐ ԲՈՒ ՆԻ

44 ՀԱԱ, ֆ. 875, ց. 9, գ. 127, թ. 110:
45 Բանէօ, արուարձան Փարիզում, որտեղ մահացել է Որբունին 1980 թ. դեկտեմբերի 1ին:
46 ՀԱԱ, ֆ. 875, ց. 9, գ. 127, թ. 110:
47 Նամակը գրուել է Բանէոյի հիւանդանոցի անունը կրող թերթիկի վրայ, թուագրուած չէ, Կոմիտէն 
ստացել է 1980 թ. փետրուարի 13ին:
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11 
 
ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆ ծնած 
է Վառ նա 1902ին։ Ա ռաս պե լը կ՚ը սէ՝ 
Պո լի սէն Վառ նա գա ցող նա ւուն վրայ։ 
Ծնող քը, ա կն ցի ծա գու մով, Պուլ կա - 
րիա գաղ թած էր 1896ին։ Իր ման կու -

թիւ նը ան ցու ցած է Վառ նա, հոն՝ ազ -
գային վար ժա րա նին ա շա կեր տե լով։ 
1914ին՝ ան ցած է Ռու մա նի ա, յե տոյ՝ 
Ռու սի ա, եղ բօ րը մօտ, եւ վե րա դար ձած 
է Վառ նա 1917ին, որ մէ ե տք եր կու տա -
րի յա ճա խած է ֆրան սա կան ե րկ րոր -
դա կան վար ժա րան մը։ 1919էն 1922, 
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ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆ. 
ՍՓԻՒՌՔԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ

ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆ

ՍՈՒՐԲ ՂԱԶԱՐԻ Մխի թա րե ան հրա տա րակ չու թիւ նը լոյս կ՚ըն ծայէր ա տե նօք «Գ րա կան 
ցոլ քեր» վեր նագ րո ւած շար քը։ Ա ռա ջին հա տո րը լոյս տե սած էր 1944ին (Հ. Ղե ւոնդ Ա լի շան, 
Հայ րու նի), Հ. Կ. Քի պա րե ա նի խմ բագ րու թիւ նը վայե լե լով։ Հին գե րորդ թի ւէն սկ սե ալ՝ խմ բա -
գիրն էր Հ. Մ. Ճա նա շե ան, ու այդ պէս շա րու նա կած է մին չեւ 1960։ Ու նինք այս պէս Դա նի էլ 
Վա րու ժա նի, Մի սաք Մե ծա րեն ցի, Ե րո ւանդ Օ տե ա նի, Թու մա նե ա նի գոր ծե րէն հա տըն տիր -
ներ, ու նինք մին չեւ ի սկ Գաբ րի էլ Սուն դու կե ա նի Պէ պոն։ Բո լո րը հա րիւր է ջը չանց նող գըր -
քոյկ ներ են, ճա շա կա ւոր տես քով, եւ բո լո րին սկիզ բը գրո ւած է հե տե ւե ալ ծա նու ցու մը. 
«Հ րա տա րա կու թիւ նը դպ րո ցա կան գոր ծա ծու թե ան հա մար, պատ րաս տո ւած գրա կան եւ 
դաս տի ա րակ չա կան պա հանջ նե րու հա մա ձայն»։ Ա մէն մէկ հա տոր ու նի ի հար կէ վեր ջա ւո -
րու թե ան զե տե ղո ւած հա մա պա տաս խան « Բա ռա րան» մը, եւ սկիզ բը՝ կարճ յա ռա ջա բան մը։ 
Ե րե սուն տա րո ւան ը նդ մի ջու մէ մը ե տք, 1991ին, նոր կե անք յօ ժա րո ւե ցաւ այս շար քին, այս 
ան գամ՝ Զու լալ Գա զան ճե ա նի պա տաս խա նա տո ւու թե ան տակ, նիւ թե րուն ը նտ րու թե ան եւ 
խմ բագ րա կան աշ խա տան քի ճամ բով։ Հին հա տոր նե րէն ո մանք վե րատ պո ւե ցան եւ 22րդ 
հա մա րէն սկ սե ալ մէկ առ մէկ տպո ւե ցան Գրի գոր Զօհ րա պի, Մատ թէ ոս Զա րի ֆե ա նի, Հա -
մաս տե ղի, Ա ւե տիս Ա հա րո նե ա նի, Յա րութ Կոս տան դե ա նի, Թլ կա տին ցի ի եւ այ լոց գոր ծե րէն 
ը նտ րո ւած կտոր ներ։ Մին չեւ թիւ 43ը, լոյս տե սած 1996ին։ Այս շար քին հա մար է ու րեմն, որ 
նոյն թո ւա կա նին՝ Զու լա լը ի նձ մէ խնդ րած էր չորս հատ յա ռա ջա բան, Նի կո ղոս Սա րա ֆե ա -
նի, Ա հա րո նի, Ե դո ւարդ Պօ յա ճե ա նի եւ Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կե ա նի ա նուն նե րուն շուրջ նա խա -
տե սո ւած հա տոր նե րուն հա մար։ Գրե ցի ու ղր կե ցի զա նոնք, ա ռանց յս տակ գա ղա փար մը 
ու նե նա լու պա հան ջո ւա ծին մա սին (դպ րո ցա կան գոր ծա ծու թիւն, դաս տի ա րակ չա կան նպա -
տակ ներ)։ Եր կու քը (Ծա ռու կե ան եւ Պօ յա ճե ան) լոյս տե սան 1998ին (աչ քովս չեմ տե սած զա -
նոնք)։ Ա մէն պա րա գայի՝ Ա հա րո նի մա սին գրածս յե տոյ տպե ցի Կամ հան դէ սի 5րդ հա մա րին 
մէջ (Ապ րիլ հրա տա րակ չու թիւն, 2002)։ Սա րա ֆե ա նին նո ւի րո ւած յա ռա ջա բա նը կը մա տու -
ցեմ հոս, թե թեւ ը նդ լայ նում նե րով ու գրո ւած քին ա ւուր պատ շա ճի տեսք մը տա լու մի տու մով՝ 
նաեւ ըն դար ձա կո ւած է ջա տա կի ծա նօ թագ րու թիւն նե րով։  
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Պոլ սոյ մէջ, յա ճա խած է Կեդ րո նա կան 
վար ժա րա նը եւ հոն է հա ւա նա բար, որ 
Յա կոբ Օ շա կա նի եւ Վա հան Թէ քէ ե ա -
նի դր դու մով ու քա ջա լե րու թե ամբ՝ ըս-
կ սած է գրա կա նու թե ան հետ մտեր մա- 
 նալ։ Այդ շր ջա նին իր մէջ դրուած կայ -
ծը ամ բողջ կե անք մը տե ւած է, զին քը 
մղե լով տե ւա կան աշ խա տան քի։ 1922-
ին, քե մա լա կան ու ժե րու ա ռաջ խա ղա -
ցու մի օ րե րուն, իր ըն տա նի քը (որ ի րեն 
հետ Պո լիս ան ցած էր) վերս տին Պուլ -
կա րի ա փո խադ րո ւած է, եւ ի նք տա րի 
մը վերջ՝ ե կած է Փա րիզ, ո ւր ապ րած է 
մին չեւ կե ան քին վեր ջը, 1972ին։ 

Այս է հա կիրճ կեն սագ րու թիւ նը 
բանաս տեղ ծի մը, որ Սփիւռ քի մե ծա -
գոյնն է ու հա ւա նա բար ալ մին չեւ այ -
սօր՝ զան գո ւած նե րու ա խոր ժակ նե րէն 
ա մե նէն հե ռուն մնա ցա ծը1։ Բայց որ -
քա՛ն քիչ բան կ՚ը սէ կեն սագ րու թիւն մը։ 
Չ՚ը սեր տղուն ե րազ նե րը Սեւ ծո վու ե -
զեր քին։ Չ՚ը սեր պա տա նի ին սար սափ -
նե րը Ղրի մի եւ Պե սա րա պի ոյ ճամ բա- 
 նե րուն վրայ, պա տե րազ մի տա րի նե -
րուն։ Չ՚ը սեր ֆրան սա կան կր թու թե ան 
մը―թէ կուզ կար ճա տեւ―ձգած հետ քե -

րուն խո րու թիւ նը ե րի տա սար դու թե ան 
սե մին։ Չ՚ը սեր մա նա ւանդ թէ ի նչ պէ՛ս 
պա տա հած է գրա կա նու թե ան հետ իր 
ճա կա տագ րա կան հան դի պու մը Պոլ սոյ 
տա րի նե րուն եւ Յա կոբ Օ շա կա նի հայ -
րա կան ներ գոր ծու թիւ նը նոր կազ մը -
ւող բա նաս տեղ ծին վրայ։ Չ՚ը սեր ըՍ- 
փիւռ քի դան դաղ ծնուն դը, 1923էն ետք, 
եւ Սա րա ֆե ա նին կե անք մը տե ւած 
պայ քա րը, օ տա րու թե ան մէջ հա յա լե -
զու գրող մը ըլ  լա լու ո րո շու մը հիմ նա -
ւո րե լու հա մար ի նքն իր աչ քին։ 

Սա րա ֆե ան քսան տա րե կան էր 
ու րեմն, կամ քիչ մը ա ւե լի, ե րբ հա սած 
է Փա րիզ։ Հոն զա նա զան ար հեստ նե -
րու դի մե լէ ե տք, դար ձած է վեր ջա պէս 
գրա շար ֆրան սա կան հան րա ծա նօթ 
թեր թի մը նկուղ նե րուն մէջ, այ սինքն իր 
բա ռով՝ « բա նո ւոր» մը, ի նք որ բա նաս -
տեղծ ու մտա ւո րա կան մըն էր, մին չեւ 
ո ւղն ու ծու ծը։ Ֆրան սայի գրա կան վե -
րի վայ րում նե րուն կը հե տե ւէր շատ մօ -
տէն (մաս նա ւո րա բար՝ գե րի րա պաշ- 
 տու թե ան), նաեւ մտա ծու մի աշ խար -
հին (գո յու թե նա պաշտ շար ժու մին, որ 
մեծ աղ մուկ կը հա նէր Ֆրան սայի մէջ 
այն տա րի նե րուն, ե րբ բա նաս տեղ ծը իր 
իս կու թիւ նը կը փնտ ռէր տա կա ւին)։ 
Ֆրան սայի մէջ ի մա ցա կան կե ան քին 
այդ գլ խա ւոր ե րե ւոյթ նե րուն մա սին 
գրած է յօ դո ւած ներ եւ ու սում նա սի րու -
թիւն ներ, պա հե լով միշտ իր ի նք նու րոյ -
նու թիւ նը, ո ճա կան եւ մարդ կային։ 

« Կաս կած»ը, որ իր մեծ թե մա նե րէն 
մէ կը պի տի դառ նար (իբ րեւ այդ զար -
գա ցո ւած մա նա ւանդ « Վէն սէ նի անտա-
 ռը»ին մէջ, 1947ին2), այդ տա րի նե րուն 

1 Լայն գիծերով տրուած այս կենսագրութիւնը կը 
հետեւի Չափածոյ երկեր հատորի վերջաւո-
րութեան գտնուող նշումներուն։ Հատորը կը հա- 
ւաքէ Սարաֆեանի ամբողջ քերթողական ար-
տադրութիւնը։ Լոյս տեսած է Անթիլիաս, 1982ին, 
Յարութիւն Քիւրքճեանի խմբագրութեամբ ու իր 
ձեռքով գրուած երկարաշունչ եւ հանգամանա-
լից վերջաբանով մը (էջ 475-507)։ Այս հատորին 
հրատարակութեան առիթով՝ ատենօք գրած էի 
յօդուած մը, լոյս տեսած Փարիզի Յառաջ թերթի 
«Միտք եւ Արուեստ» յաւելուածին մէջ, Մայիս 
1984ին։ Տե՛ս նաեւ Ալեքսանդր Թոփչեանի խըմ-
բագրութեամբ Հայաստանի մէջ լոյս տեսած ժո-  
ղովածուն, Երկեր վերնագրով, Երեւան, 1988, որ 
կը պարունակէ չափածոյ արտադրութեան մեծ 
մասը, 1947ի Վէնսէնի անտառը եւ քանի մը ուրիշ 
արձակ էջեր։

2 Վէնսէնի անտառը լոյս տեսած է 1947ին Նայիրի 
հանդէսին մէջ, Հալէպ։ Սարաֆեանի արտադ-
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ծնած ըլ  լա լու է իր մէջ, ե րբ Ֆրան սա 
ապ րող այդ սե րուն դին տղա քը պէտք է 
հա մո զում ներ կա յաց նէ ին, աշ խար հի ե -
րե սին դիրք գրա ւէ ին, եւ ու րեմն հա ւա -
տոյ հան գա նակ ներ կազ մէ ին, որ պէս զի 
կա րե նային հա ւատք տա ծել նաեւ ի -
րենք ի րենց նկատ մամբ։ Սա րա ֆե ա նի 
այդ « կաս կած»ը ո ւղ ղա կի աշ խա տան -
քի մը ար դիւնքն է, ող բեր գա կան, ա փ-
յա փոյ փնտռ տու քի մը վեր ջին կա- 
 յանն ու հանգ րո ւա նը։ Եւ ո ՛չ թէ օ րի նակ 
բա րե խառն սկեպ տի կու թիւն մը, կամ 
ան տար բե րու թիւն մը գա ղա փար նե -
րուն հան դէպ։ Ա հա ւա սիկ՝ 

Կաս կա ծը։ Բազ մա հա զար ամ բե -
րա նոց ռա տի ոկ րա ֆի մը։ Սահ-
մըռ կիչ թա փան ցում մը։ Կ՚իյ նան 
պատ րանք նե րը մի սե րուն խո րը, 
հո գի իս ծայ րա գոյն մա սե րուն 
մէջ։ Կը տես նո ւի ոս կոր ու վէրք։ 
Կ՚ե րե ւան բո լոր սնա փա ռու թիւն -
նե րը։ Ու կ՚ըմբռ նեմ, որ տա րիք 
մը կայ, որ մէ ան դին ապ րի լը ա -
մե նէն մեծ յանդգ նու թիւնն է3։ 

Կը տես նէ ի ազ գե րու պատ մու -
թե անց հէ քի աթ նե րուն, ա ռաս-
պել նե րուն պատ րան քը։ Այն բո- 

 լո րը, որ կը փայ լին ծի ա ծան նե րու 
պէս ժո ղո վուրդ նե րու գլ խին։ Այն 
բո լո րը՝ որ կրկ նո ւած, տաս նա -
պատ կո ւած են ե րե ւա կա յու թե ան 
մը ե րկն քին մէջ, ապ րե լու, խան -
դա վա ռո ւե լու եւ հա ւա տա լու հա -
մար գա լիք մե ծու թե ան մը4։  

Կաս կա ծը՝ ե րկն քէն տրո ւած թոյն 
մը՝ չթու նա ւո րո ւե լու հա մար։ Ան 
կը չէ զո քաց նէ նոյ նիսկ իր բե րած 
թոյ նը։ Յու սա հա տու թե ան մէջ, ո -
րուն կը յանձ նէ ան մեզ՝ կու տայ 
մե զի այդ յու սա հա տու թե նէն  
կասկա ծե լի զօ րու թիւն մը։ ...Կաս -
կա ծը՝ մեր ի մաս տու թե ան աչ քը։ 
Չա րին ու բա րի ին ծնուն դը։ Ծը-
նած եմ ա նով ու ա ճած ա նով։ Կը 
կաս կա ծէ ի սոր ված դա սե րէս։ Կը 
կաս կա ծէ ի, որ շո գե կառ քը որ 
պի տի մեկ նէր կր նայ ճամ բայ չել  -
լել...։ Ի՜նչ կար ծիք մար դոց մա սին, 
ո րուն ա ռա ջին սեր մե րը ե կան 
հէ քի աթ նե րէն՝ դե ւե րուն շուն չով։ 
Յե տոյ պա տե րազմ ներն ու յե ղա -
փո խու թիւ նը, ի րենց ձգած դի ակ -
նե րով ու ա ւե րակ նե րով։ Յե տոյ 
մեր ազ գային պատ մու թիւ նը։ Յե -
տոյ՝ սէ րը։ Ի ՜նչ ճամ բայ կտ րած եմ 
ան ձկու թե ան մէ ջէն, կա րե նալ 
վեր ջա պէս այդ ախ տը դարձ նե -
լու հա մար ի մաս տու թե ան փոր -
ձա քար մը5։ 

«Ծ նած եմ ա նով ու ա ճած ա նով», 
կ՚ը սէ Սա րա ֆե ան։ Բնա կան տո ւե ալ մը 
ըլ լար կար ծես, ծնն դա կան վի ճակ մը։ 
Բայց ամ բողջ հա տո ւա ծը ցոյց կու 
տայ, որ սկզբ նա կան, բնա կան « կաս -
կած»ը, բո լոր ան ձկու թիւն նե րուն աղ -

րութեան գագաթնակէտերէն մէկը հանդիսացող 
այս բանաստեղծական արձակը, որ խորհրդա-
ծութիւն մըն է ու միաժամանակ՝ կեանքի մը 
վերաքաղը, տրամադրելի է հատորով, նոյն անու-
նը կրող, լոյս տեսած Փարիզ, 1988ին, Գ. Պըլտ-
եանի խմբագրութեամբ (Մատենաշար ԱՐԴ, թիւ 
1)։ 1947էն մինչեւ 1954 Փարիզի Արեւմտուք եւ 
Յառաջ թերթերուն մէջ լոյս տեսած շարք մը 
յօդուածներէ ու գրական արձակներէ զատ, հա-
տորը կը պարունակէ Մշուշին մէջը (որուն վրայ 
Սարաֆեան կ՚աշխատէր կեանքին վերջին տա- 
րիներուն, զայն հասկնալով իբրեւ Վէնսէնի ան-
տառըին շարունակութիւնն ու ամբողջացումը) 
եւ յարակից անտիպներ, խմբագրական ծանօ- 
թագրութիւններու ճոխ բաժինով մը։
3 Վէնսէնի անտառը, էջ 20։ 

4 Վէնսէնի անտառը, էջ 26։ 
5 Վէնսէնի անտառը, էջ 32։
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բիւ րը, եւ հա ւա նա բար ա լ՝ գրո ղի կո -
չումին սկզբ նա վի ճա կը, պէտք է են -
թար կո ւէր աշ խա տան քի մը, զայն կեր - 
պա րա փո խող, ձե ւով մը՝ ազ նո ւաց նող, 
ա ռանց զայն ջն ջե լու։ «Ի՜նչ ճամ բայ կըտ - 
րած եմ...»ը կր նար այս ի մաս տով Սա -
րա ֆեա նի ամ բողջ գոր ծին բնա բա նը 
հան դի սա նալ։ Գ րե լը կեր պա րա նա փո -
խու մի աշ խա տանքն է, ճամ բայ կտ րե -
լու մի ակ ձե ւը։ Կը մեկ նի բնա կան ու 
սկզբնա կան կաս կա ծէն, այդ ախ տային 
ե րե ւոյ թէն, հաս նե լու հա մար նո րէն 
կաս կա ծին, բայց հի մա՝ նոր կեր պա -
րանք ստա ցած կաս կա ծի մը, իբ րեւ «ի -
մաս տու թե ան փոր ձա քար»։ Կրկ նա կի 
գոյն կը ստա նայ այս պէս « կաս կած»ի 
գա ղա փա րը կամ փոր ձա ռու թիւ նը։ Կը 
դառ նայ կրկ նար ժէք։ Սկիզ բը՝ ա խտ ու 
թոյն։ Եւ հետզ հե տէ ա ւե լի՝ բա րիք ու 
հա կա թոյն։ Նոյն կէ տին վրայ կե ցած՝ 
ար ժէ քի այս փո փո խու թիւ նը, ժխ տա -
կա նէն դրա կա նի ան ցու մը, շնոր հիւ տե -
ւա կան աշ խա տան քի մը, յա ռա ջըն թա- 
ցի մը, Սա րա ֆե ա նի մեծ յատ կա նիշն է, 
իր նմա նը չու նե ցող մեր մօտ։ Այդ ճա -
նա պար հին վրայ, եւ հո՛ն մի այն, ախ տը 
կր նար դառ նալ փոր ձա քար, ի մաս տու -
թե ան ա չք։ Այդ գոր ծո ղու թիւնն է, զոր 
Սա րա ֆե ան կը կո չէ «գ րա ւում»։ Պէտք 
չէ կար ծել որ ան տա րի նե րու ամ բա ր -
ւած հա սու նու թե ան ար դիւնքն է։ ըՍ-
կիզբէն Սա րա ֆե ան գի տէր որ ա՛յդ է իր 
է ու թիւ նը եւ իր ճա կա տա գի րը, ու րեմն՝ 
իր ծրա գի րը։ Իր ա ռաջին գիր քին մէջ՝ 
ու նինք այս պէս Ղով տի կնոջ օ րի նա կը. 
«— Պէտք չէ գան գա տիլ, / Պէտք չէ ետ 
դառ նալ,— / Հրեշ տա կը կ՚ը սէ— / Ձգա ծիդ 
դի մաց՝ / Ե թէ չես ու զեր / Ճամ բայիդ կէ -
սէն / Քա րա նալ յան կարծ / Ղով տի կնոջ 

պէս»6։ Գրե լը՝ կեր պա րա նա փո խում է, 
կաս կա ծին փո փո խու մը, դրա կա նա ցու -
մը, կաս կա ծին ի սկ ու ժե րով։ (Գ րե լը հե -
տե ւա բար Սա րա ֆե ա նի պա րա գային՝ 
քմա հաճ ներշն չու մէ բխած ար տադ րու -
թիւն չէ, այլ Փօլ Վա լե րին յի շեց նող տե -
ւա կան, հա նա պա զօ րե այ ճգ նու մի մը 
մնա ցոր դը։ Ա մէն առ տու, գոր ծի մեկ նե -
լէ ա ռաջ, ա ղօ թե լու պէս, կե ան քին 

զարթ նու մը ող ջու նե լու պէս, պա տու -
հա նին առ ջեւ, Վէն սէ նի տան մութ սե -
նե ա կը, ա ւե լի ո ւշ ը նդ հա կա ռա կը՝ ա ր- 
 ւար ձա նային լայն հա մա պատ կեր մը 
իր առ ջին։ Այդ պա տու հա նին մա սին է 
որ կը գրէ. «... զիս կը հա մա րեմ ա ւե լի 
ա զատ իմ փղոսկ րէ աշ տա րա կիս մէջ, 
քան ա նոնց որ կ՚այ պա նեն այդ աշ տա -
րա կը ու կ՚ապ րին ան կէ դուրս։ Զա -
նոնք կը գտ նեմ զերծ ան հու նու թե նէն, 
ո րուն հետ դէմ առ դէմ եմ միշտ ե րբ 
կ՚անց նիմ պա տու հա նիս առ ջեւ»)7։ 

Կա րե լի է ա ւելց նել սա կայն հի մա, 
որ կաս կա ծը եր բե՛ք « փոր ձա քար»ի պի -
տի չվե րա ծո ւէր, ե թէ չըլ  լար նաեւ տա -
րա գի րի, ու րեմն՝ օ տա րի ը նտ րո ւած, 
ըն դու նո ւած վի ճա կը։ Հա մո զում ներ 
6 Չափածոյ երկեր, էջ 14։ Այս տողերը կը պատ-
կանին Սարաֆեանի առաջին հատորը (Անջե-
պետի մը գրաւումը, Փարիզ, 1928) բացող քերթը- 
ւածին, վերնագիր՝ «Գնացքը»։
7 Վէնսէնի անտառը, էջ 40։

Գ րե լը կեր պա րա նա փո խու մի 
աշխատանքն է, ճամ բայ կտ րե լու մի ակ 
ձե ւը։ Կը մեկ նի բնա կան ու սկզբ նա կան 
կասկա ծէն, այդ ախ տային ե րե ւոյ թէն, 
հաս նե լու հա մար նո րէն կաս կա ծին, 
բայց հի մա՝ նոր կեր պա րանք ստա ցած 
կաս կա ծի մը, իբ րեւ «ի մաս տու թե ան 
փոր ձա քար»։



կազ մե լու, բա նի մը հա ւա տա լու մարդ -
կային մղու մը եր բե՛ք այս ձե ւով եւ այս 
տա րո ղու թե ամբ խնդ րոյ ա ռար կայ պի -
տի չդար ձո ւէր, ե թէ չըլ  լար սփիւռ քե ան 
կեն սա փոր ձը։ Սա րա ֆե ան ի հար կէ՝ 
մի նա կը չէր Ֆրան սայի մէջ, որ օ տա րի 
իր «ինք նու թիւն»ը դարձ նէր ան դադ -
րում վի ճար կու մի մը ա ռար կան, որ ինք- 
նու թե ան խա ղե րուն ու հա կա սու թիւն- 
 նե րուն հետ պայ քա րէր իբ րեւ գրող։ Ի-
րեն պէս՝ ամ բողջ սե րունդ մը, քսա նա -
կան թո ւա կան նե րուն սկիզ բը Փա րիզ 
փո խադ րո ւած, կը տա րու բե րո ւէր երազ- 
 նե րուն եւ ի րա կա նու թե ան, երկ րի եւ օ -
տա րու թե ան մի ջեւ, հի նը վրայ տա լու 
եւ նո րը ըն կա լե լու դժո ւար սահ մա նե լի 
կե ցո ւածք նե րուն մի ջեւ։ Այդ սե րուն դը 
խմ բո ւե ցաւ 1931ին Մենք ա նու նով գը-
րա կան հան դէ սի մը շուրջ, ո րուն ա -
նունն ի սկ ցոյց կու տայ որ այդ տղա քը 
հա ւա նա բար նոր փոր ձա ռու թե ան մը 
սե մին գտ նո ւե լու գի տակ ցու թիւնն ու -
նէ ին։ Ա ղէ տին որ դի ներն է ին, օ տա րու -
թե ան ան ձնա տու եւ յանձ նա ռու. պէտ- 
քը կը զգային ի րենց հայ րե րուն տա -
պա լու մը հասկ նա լու եւ ի րենց դիր քին 
նո րու թիւ նը բա ցա յայ տե լու։ Կանգ-
նած է ին օ տա րու թե ան ծո ցը։ Խու սա- 
 փի լը հնա րա ւոր չէր։ Պէտք է խոստո-
վա նիլ սա կայն, որ « Մենք» վեր նա գի րը 
ան հուն հա կա սու թիւն մը կը կրէր ի նքն 
իր մէջ։ Ար դե օք ի րա կա նու թե ան յու սա -
հատ հեր քո՞ւմն էր հան դէ սի ճակ տին 
փա կած այդ բա ռը (հա յութե ան սփ ռու -
մը նոր սկ սած էր եւ պի տի սաստկա- 
 նար, տա րա կոյս չու նէ ին ա տոր)։ Ար- 
 դե օք սե րուն դի մը ի նք նա հաս տա տո՞ւմն 
էր (« մենք» ո չին չէն պի տի սկ սինք, հոն 
ո ւր « դուք» ձա խո ղե ցաք, հին սե րուն -

դին ո ւղ ղո ւած պատ գամ մը եւ պար -
սաւ մը)։ Զար մա նա լի հեր քում, ծայ րա -
գոյն ի նք նա հաս տա տում։ Հան դէ սի ա- 
 ռա ջին հա մա րին մէջ, Սա րա ֆե ան 
«Սե րուն դը» կո չո ւած յօ դո ւած մը ու նի, 
ո րուն մէջ կու տայ վեր նա գի րին ի ՛ր 
մեկ նա բա նու թիւ նը. 

Կոտ րած ճի տով չմ նա լու հա մար 
միշտ, ան հրա ժեշտ ե ղան մաս նա -
ւոր խնամք ներ, ո րոնք մեր օ -
րէնք նե րը պի տի դառ նան։ Ցան 
ու ցիր այս սե րուն դը, աշ խար հի 
չորս կող մե րը, տու ժեց իր կա տա -
րե ալ գի տակ ցու թե ան եւ հա մես -
տու թե ան հա մար։ Մօտ, շատ 
մօտ եւ րո պա կան քա ղա քակըր -
թու թե ան՝ ան զգաց ի նք զին քը 
պա րապ։ Ա սի կա, այս փր կա րար 
տագ նա պը, քաշք շու քի ա ռիթ մը 
ե ղաւ սա կայն, մեր տգի տու թե ան 
հե րոս նե րուն հա մար, ո րոնք չու -
նե ցան ջիղ ու չու նե ցան նկա րա -
գիր՝ քաոս նե րէն դար ձող, կոտ րը- 
 ւած տղոց հան դէպ, ո րոնց պէտք 
էր ա մէն բա նէ ա ռաջ ազ գային 
ուղ ղու թիւն մը եւ լուրջ դաս տի ա -
րա կու թիւն8։ 

8 Սարաֆեանի այս գրութիւնը կարելի է կարդալ 
այսօր Տեսարաններ, մարդիկ եւ ես վերնագըր-
ւած հատորին մէջ (Երեւան, մատենաշար «Երկ», 
1994, Գրիգոր Պըլտեանի խմբագրութեամբ եւ 
յառաջաբանով, էջ 24-27)։ Հատորը, ըլլալով հան- 
դերձ ձախող հրատարակութիւն մը, տպագրա-
կան անփառունակ երեւոյթին պատճառով, հըս-
կայ արժանիքն ունի Սարաֆեանի մամուլին մէջ 
ցրուած յօդուածներուն ու հրապարակային ե-
լոյթներուն մէկ կարեւոր մասը համախմբելու։ 
Քանի մը տարի ետքը լոյս տեսաւ Լոյսի ցաւեր 
վերնագրով ուրիշ հատոր մը («Մաշթոց» մատե- 
նաշար, թիւ Ե, Փարիզ-Անթիլիաս, 2000, խմբագ-
րական եւ հրատարակչական կազմ՝ Գառն, Մա- 
րուշ, Իշխան), որ քով քովի կը դնէ նախորդ շար- 
քէն դուրս մնացած եւ «Վէնսէնի անտառը»ի շուն- 
չով գրուած աւելի երկար կտորներ («Միջերկ- 
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Ծանր ամ բաս տա նու թիւն ներ են ա -
սոնք ան ցած սե րունդ նե րու հաս ցէ ին։ 
Բայց ամ բաս տա նու թե նէն ա ւե լի եւ ա -
ռաջ՝ կայ «այլ ի նք նու թիւն» մը ե րե ւան 
բե րե լու վս տա հու թիւ նը, կայ ի նք նու- 
 թե ան մը գա ղա փա րը հա կա սող « պայ -
քար»ին յանձ նա ռու թիւ նը։ Այո, ո մանք 
փոր ձե ցին խու սա փիլ ան կէ, գործ չու -
նե նալ հի նէն ե կող, դա ժան, ան սպա սե -
լի այդ «ա նինք նու թե ան» հետ (բա ռը 
Գ.  Պըլ տե ա նինն է, որ փոր ձած է զա նա -
զան ա ռիթ նե րով ե րե սու նա կան թո ւա -
կան նե րու սե րուն դին փոր ձա ռու թիւ նը 
կրկ նել, պար փա կել ու գրել ար դի ա կան 
մօ տե ցու մով մը, ան հրա ժեշտ հե ռա ւո -
րու մով նաեւ, հոն ո ւր ե րե սու նա կան 
թո ւա կան նե րու սե րուն դը ո ՛չ մէկ հե ռա -
ւո րու թիւն ու նէր պա տա հա ծին, յայտ -
նո ւա ծին նկատ մամբ)9։ Բայց ե թէ շա- 
 տե րը խու սա փե ցան « պա րապ»էն կամ 
ը նկղ մե ցան ա նոր մէջ (բայց եր կու քը ի -
րա րու կը հա ւա սա րին), ու րիշ ներ փոր -
ձե ցին զայն գրա ւել, ի նչ պէս պի տի գրա- 

 ւէ ին ան ջր պե տի պա րա պու թիւ նը։ Սա -
րա ֆե ա նի ա ռա ջին հա տո րին (1928) 
վեր նա գիրն է ր՝ Անջր պե տի մը գրա ւու -
մը։ 

Կրկ նա կի դժո ւա րու թիւն ու րեմն, ու 
կրկ նա կի պար տա կա նու թիւն։ Պէտք է 
ըն դու նէ ին պա տա հա ծը, պէտք է խու -
զար կէ ին ա նինք նու թե ան ան ջր պե տը։ 
Եւ այս ամ բող ջը լե զո ւին մէջ, լե զո ւով։ 
Ի րե՛նց լե զո ւին մէջ։ Բան մը որ ի րենց 
գոր ծը եւ ի րենց տագ նա պը ար մա տա -
պէս պի տի զա տո րո շէր յա ջորդ սե -
րունդ նե րուն մօտ եւ ու րիշ վայ րե րու 
մէջ զար գա ցող ի նք նու թե ան տագ -
նապ նե րէն (կը խոր հիմ Մայ քըլ Ար լէն 
Կրտ սե րին, որ լա ւա գոյն ար տա յայ տիչն 
է այդ պի սի տագ նա պի մը կա րե լի հան -
գա մանք նե րուն, ե րբ ան չու նի հա ւա -
քա կան նկա րա գիր ու կը կա տա րո ւի 
լե զո ւի―սկզբ նա կան լե զո ւի, հայ րե րու 
լե զո ւի, ա նա պա տային լե զո ւի―ստանձ -
նու մէն դուրս ու ան կախ)։ Ե րե սու նա -
կան թո ւա կան նե րու սե րուն դին հա - 
մար՝ լե զուն ի հար կէ մի ակ հա ւա քա -
կան ան ջր պետն էր, մի ակ հա ւա քա -
կան տա րած քը։ Տար բե՞ր է այ սօր, 1996- 
ին, ե րբ այս տո ղե րը կը գրեմ։ 

Սա րա ֆե ա նի սփիւռ քե ան տա րագ -
րու թիւ նը՝ հե ռա ցո՞ւմ մը հայ րե նի քէն։ 
Ճիշդ է, կեն սագ րու թե ան պա տա հա կա -
նու թիւն նե րու բեր մամբ՝ Սա րա ֆե ան 
հայ րե նի քէն դուրս ծնած էր ու մա նա -
ւանդ՝ այն ա ռա ջին հայ րե նի քէն դուրս, 
որ էր լե զուն։ « Վէն սէ նի ան տա ռը»ի մէջ, 
յատ կան շա կան յայ տա րա րու թեամբ 
մը, բա նաս տեղ ծը կը յայտ նէ. «Ի՞նչ եմ 
ես, որ ծնայ քա նի մը լե զու նե րու մէջ եւ 
ո րոնց մէ ո ՛չ մէ կը կր ցայ հա րա զատ 
նկա տել, եւ ո ՛չ ալ մայ րե նի լե զուս, ո րուն 

րականը եւ Հայը», «Լոյսի ցաւեր, կամ՝ Մեծն Տիգ- 
րան եւ ամլութեան սատանան», «Էքս-լէ-Պէնի 
մէջ», երեքն ալ քաղուած գրականութեան եւ 
արուեստի պարբերական՝ Ակօսի էջերէն։
9 Երբ այս տողերը կը գրուէին 1996ին, յղումս 
կ՚երթար Պըլտեանի Տրամ հատորին (Անթիլիաս, 
1980) եւ մասնաւորաբար հոն պարփակուած «Ն. 
Սարաֆեան եւ լեզուի գրաւումը» ուսումնասի- 
րութեան, էջ 357-416։ Բայց այսօր ունինք նոյն 
հեղինակէն Սարաֆեանին նուիրուած էջերը իր 
Ֆրանսահայ գրականութիւն, 1922-1972, Նոյնէն 
այլը հատորին մէջ (Երեւան, Սարգիս Խաչենց-
Փրինթինֆո, 2017), որ հայերէն յեղումն է Krikor 
Beledian, Cinquante ans de littérature arménienne 
en France. Du même à l’autre գիրքին (Paris, 
CNRS Editions, 2001)։ Հայերէն տարբերակին 
մէջ՝ տե՛ս մանաւանդ էջ 115-129 (Անջրպետի մը 
գրաւումը) եւ էջ 580-592 (Տեղատուութիւն եւ մա-
կընթացութիւն)։ Ուրիշ էջեր յատկացուած են 
Սարաֆեանի վիպական արտադրութեան, մաս-
նաւորաբար Իշխանուհին վէպին (էջ 436-450)։
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վե րա դար ձայ օ տար դպ րո ցի մը մէջ օ -
տա րա նա լէ յե տոյ»10։ Բայց գոր ծը (գ րե -
լը իբ րեւ գործ, բայց նաեւ ա սոր ար - 
դիւն քը, ձեռք բե րու մը իբ րեւ ա րո ւեստ) 
հետզ հե տէ պի տի կեր պա րա նա փո խէր 
այդ պա տա հա կա նու թիւն նե րը եւ զա -
նոնք դարձ նէր բա նաս տեղ ծին եւ մար -
դուն է ու թիւ նը։ Չկայ բա նաս տեղ ծու- 
 թիւն տա րագ րու թե նէն դուրս (իբ րեւ 
վայր եւ ի բեւ նիւթ)։ Ի նչ որ կա րե լի է 

հասկ նալ նաեւ, ա ռանց յա րա կար ծի քի, 
հա կա ռակ ո ւղ ղու թե ամբ։ Սա րա ֆե ա -
նէն մէկ սե րունդ ու հա զիւ քսան տա րի 
ա ռաջ, 1909ին, Դա նի էլ Վա րու ժան նա -
մա կի մը մէջ կը գրէր, խնդ րա կան դար-
ձ ընե լով իր վեր ջին տա րի նե րու գոր ծը. 
« Հայ րե նի քը զմեզ խիստ հե ռա ցու ցած 
է մեր ան ձէն»։ Ե թէ (են թադ րենք) Վա -
րու ժա նի բա նաս տեղ ծա կան ծրա գի րը 
հայ րե նի քի մը գրա ւումն էր, եր կու 
տաս նա մե ակ ե տք՝ Սա րա ֆե ա նի ծրա -
գի րը պի տի ըլ  լար ու րեմն՝ տա րագ րու -
թե ան գրա ւու մը։ Պէտք չէ կար ծել որ 
շատ հե ռու են ի րար մէ այդ եր կու ծրա -
գիր նե րը։ Վա րու ժա նէն սոր վե ցանք որ 

հայ րե նի քը միշտ բա ցա կայ է։ Ե թէ կայ, 
կա՛յ մի այն իբ րեւ չե ղա ծին յի շա տա կը։ 
Շր ջա դար ձի մը յան գա կէտն է։ Բա նաս -
տեղ ծու թիւ նը կը յի շեց նէ գա լի քը։  

Տա րագ րու թիւ նը ու րեմն, ի նչ պէս 
կաս կա ծը, Սա րա ֆե ա նի հա մար տը - 
ւե ալ մը չէ, զոր պի տի հաս տա տէ ինք 
կամ մեր ժէ ինք։ Կաս կա ծին նման, պէտք 
ու նի ճա նա չու մի, գրա ւու մի, եր կար ճա -
նա պար հի մը, մին չեւ ա նոր ան կա յուն 
ու ան հաս տատ ի րա կա նու թիւ նը։ Կաս -
կա ծին նման՝ ա խտ մըն է, չա րիք մը, որ 
կը դառ նայ սա կայն « բա րիք», «ա ռա ւե -
լու թիւն», պայ մա նաւ որ ա նոր ստանձ -
նու մը եր թայ մին չեւ ծայ րը։ Այդ չէ՞ որ կը 
թե լադ րէր Սա րա ֆե ան, ե րբ 1929ին 
Բա լո ւե ա նի Զո ւարթ նոցին մէջ կը գրէր 
ար դէն ի սկ. «Այս սե րուն դը պէտք է 
գիտ նայ բա ցա ռիկ բախ տը որ ազ գային 
դժ բախ տու թիւ նը տո ւաւ ի րեն՝ գաղ -
թը», եւ քիչ մը ան դին՝ « Մեր թր քա հայ 
գրա կա նու թիւ նը բնազ դա բար բռ նած է 
օ տար ճամ բա ներ։ Մենք պէտք է տա -
նինք այդ ճա կա տա գի րը մին չեւ ծայ -
րը»11։ Տա րագ րու թե ան մա սին ա լ՝ Սա- 
 րա ֆե ան կր նար գրել, ի նչ պէս գրած է 
կաս կա ծին մա սին. «Ի՜նչ ճամ բայ կըտ -
րած եմ ան ձկու թե ան մէ ջէն, կա րե նալ 
վեր ջա պէս այդ ախ տը դարձ նե լու հա -
մար ի մաս տու թե ան փոր ձա քար մը»։ 
Այդ նոյն ճամ բան է, որ կը կար դանք 
Սա րա ֆե ա նի մեծ քեր թո ւած նե րուն 
մէջ, դէ պի բաց, տա րա ծուն վայր մը, դէ -
պի Մի ջերկ րա կան մը, վս տա հու թե ան 
հաս տատ հո ղե րուն մի ջեւ ե րե րուն, 
փայ լակ նային, միշտ վե րա նո րո գո ւած 
ու վե րա նո րո գե լի, լոյս մը, ա ղօտ, մի -

10 Վէնսէնի անտառը, էջ 40։

11 Տե՛ս այսօր՝ Տեսարանները, մարդիկ եւ ես, էջ 
21-22 եւ էջ 23։

Տա րագ րու թիւ նը [...] Սա րա ֆե ա նի 
համար տո ւե ալ մը չէ, զոր պի տի 
հաստա տէ ինք կամ մեր ժէ ինք։ 
Կասկածին նման, պէտք ու նի 
ճանաչումի, գրա ւու մի, եր կար 
ճանապար հի մը, մին չեւ ա նոր անկայուն 
ու ան հաս տատ իրականութիւ նը։ 
Կասկա ծին նման՝ ախտ մըն է, չա րիք մը, 
որ կը դառ նայ սա կայն « բա րիք», 
«առաւե լու թիւն», պայ մա նաւ որ ա նոր 
ստանձ նու մը երթայ մին չեւ ծայ րը։
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ջան կե ալ մը, ա նո րոշ ճա կա տա գի րով 
ու օ րի նա վի ճա կով։ Այդ տա րագ րու -
թեան եւ այդ կաս կա ծին ա նուն նե րէն 
մէկն է՝ «Ս փիւռք»։ Ի նչ պէս պի տի ը սէր 
նո րէն Վէն սէ նի ան տա ռը, զար մա նա լի 
նա խա դա սու թե ամբ մը (որ ան տա րա -
կոյս՝ Սփիւռ քի յատ կան շումն է, բայց 
նաեւ վս տա հու թե ան ու հա մո զու մի 
հաս տատ հո ղե րէն տա րագ րու թիւն մը 
կը պատ մէ). «Ա հա՛ մեղ քը ա նոր, որ 
ծնած է Սփիւռ քի մէջ, կրօն քի վեր ջա -
լոյ սին եւ գի տու թե ան ար շա լոյ սին մի -
ջեւ»12։ 

22 
 

Ը սի որ Սա րա ֆե ա նի բա նաս տեղ -
ծա կան ա ռա ջին գիր քը, լոյս տե սած 
Փա րիզ, 1928ին, կը կո չո ւէր Անջր պե տի 
մը գրա ւու մը։ Տեղ տեղ ա պա գա յա -
պաշտ ե րանգ նե րով, այս գիր քը ար դի -
ա կան բա նա րո ւես տի մը բաց ման ա- 
 րա րո ղու թիւնն էր, որ ար ձա գանգ պի -
տի չգտ նէր հայոց մօտ, ըն թեր ցող եւ 
գրող, մին չեւ վաթ սու նա կան թո ւա կան -
նե րը։ Քա ռա սուն տա րի պէտք էր, որ -
պէս զի բա նաս տեղ ծա կան գործ մը տեղ 
ա պա հո վէր ի նքն ի րեն հա մար ու ղեղ -
նե րուն մէջ, որ պէս զի ու նե նար սի րա -
հար ներ, հասկ ցող ներ, հե տե ւորդ ներ։ 
Մտա հո գիչ ու սր տա կե ղեք բան մը կայ 
այդ հս կայ յա պա ղու մին մէջ, ո րուն գի -
տա կից էր ան շուշտ հե ղի նա կը։ Իր ա -
ռանձ նու թիւ նը, ու զո ւած եւ նոյ նիսկ 
բա ցա յայ տո ւած («...իմ ա մե նէն ան կեղծ 
ար տա յայ տու թիւնս, որ կը մնայ ա նըմ-
բռ նե լի ու խորթ, չըլ  լա լով մա կե րե սա-

յին խան դե րու, տեն չե րու եւ դա տում - 
նե րու աշ խար հէն»)13, իր մէ չէր գար ան -
պայ ման եւ ա ռա ջին հեր թին։ Իր ժա մա -
նա կա կից նե րը պատ րաստ չէ ին, ո րե ւէ 
ձե ւով, ի րենց հա մո զում նե րու խնդ րա -
կա նա ցու մը ստանձ նե լու, սփիւռ քե ան 
ի րա կա նու թե ան մէջ մտ նե լու, ի րենց 
պատ րանք նե րը թօ թա փե լու, կաս կա ծի 
ու տա րագ րու թե ան լե զուն լսե լու։ Այ -
սօր, շնոր հիւ վաթ սու նա կան թո ւա կան -
նե րուն ե րեւ ցած նոր գրող նե րու եւ 
մտա ւո րա կան նե րու սե րուն դին, շնոր -
հիւ ի րենց ու սում նա սի րու թիւն նե րուն, 
ի րենց ծա նօ թաց ման աշ խա տան քին, 
Սա րա ֆե ան դադ րած է ըլ լա լէ կա տա -
րե ալ ան ծա նօ թի մը ա նու նը։ Ող բեր գա -
կան բան մը կայ սա կայն այս յա պա- 
 ղած եւ կէս-բե րան ճա նա չու մին մէջ, 
երբ գի տենք որ Սա րա ֆե ան « մեր մէջ, 
հա զո ւա դէ պօ րէն իւ րա ցո ւած ի մաս -
տով մը, ամ բողջ ու ամ բող ջա կան գը-
րողն է» (հաս տա տու մը կը պատ կա նի 
կր կին՝ Գրի գոր Պըլ տե ա նին, որ վեր ջին 

ե րե սուն տա րի նե րուն՝ ջանք չխ նայեց 
բա նաս տեղ ծին ա նու նը եւ գոր ծը տա -
րա ծե լու հա մար, վե րա նո րոգ աշ խա -
տան քով մը՝ ա նոր նշա նա կու թիւ նը բա - 
ցատ րե լով իր ժա մա նա կա կից նե րուն)։ 
Ող բեր գա կան յա պա ղում ու րեմն, որ 
սա կայն շատ բան կ՚ը սէ Սփիւռ քի մը-
տային ու մտա ւո րա կան վի ճա կին մա -

12 Վէնսէնի անտառը, էջ 40։ 13 Անդ։

Անջր պե տի մը գրա ւու մը [...] Տեղ տեղ 
ապա գա յա պաշտ ե րանգ նե րով, այս 
գիրքը ար դի ա կան բա նա րո ւես տի մը 
բաց ման ա րա րո ղու թիւնն էր
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սին, իր ներ կան չըն դու նե լու, զայն յա - 
մառ հեր քու մի մը են թար կե լու ը նդ հան -
րա ցած կա մե ցո ղու թե ան մա սին։ Տը-
խուր, չա փա զանց տխուր ե րե ւոյթ, զոր 
ըն թեր ցո ղը պար տի ի մտի ու նե նալ, 
կար դա լու ա տեն այս քիչ կար դա ցո ւած 
բա նաս տեղ ծը։ Ի ՞նչ բան կը հեր քո ւէր 

այդ տեղ ի վեր ջոյ, մեր գրա կա նու թե ան 
պա հակ նե րուն ու պա հա պան նե րուն 
կող մէ, քն նա դատ, գրա գէտ, ու սու ցիչ, 
գրե թէ միշտ՝ Մի ջին Ա րե ւել քի եր ջա նիկ 
գա ղութ նե րուն մէջ քա ղած ի րենց հա-
յե ցի կր թու թիւ նը։ Կը հեր քո ւէր ան -
շուշտ սփ ռու մին է ա կա նու թիւ նը, ոճ 
դար ձած։ Կը հեր քո ւէր քեր թո ղա կան 
նո րու թիւ նը, որ կր ցած էր լե զո ւի մը մէջ 
ար ձա նագ րել ան հանգ րո ւան տուրք 
մը։ Կը հեր քո ւէր յա րա շարժ թա ւա լը, լի -
նե լու թիւ նը, դրո ւած Սա րա ֆե ա նի կող -
մէ Անջր պե տի մը գրա ւու մը գր քին ա - 
ռա ջին տո ղե րուն մէջ, ե րբ Ղով տի կնոջ 
պատ կե րին ը նդ մէ ջէն՝ կը խօ սէր ե տեւ 
չնայե լու ան հրա ժեշ տու թե ան մա սին, 

կամ ե րբ կ՚ը սէր զինք Մի ջերկ րա կան 
փո խադ րող շո գե կառ քին ա նիւ նե րուն 
մա սին՝ «Ու ա նիւ նե րը, Գն դիկ ներ ո ւժ -
գին՝ Որ կը սա լար կեն, կը կազ մեն դեռ 
զիս...»14։ Հոս կազ մու թիւ նը, մար դուն, 
բա նաս տեղ ծին, շար ժու մին մէջ է, թա -
ւա լու մին, ան կե ցու թե ան։ Ըն թեր ցո ղը 
պի տի կա րե նայ այս բնա նիւ թե րը (լի նե -
լու թիւ նը, ճամ բոր դու թիւ նը, տեն չան քը 
իբ րեւ հո սում, կե ան քը իբ րեւ յա րա տեւ 
կազ մա ւո րում) իր հա շո ւոյն ըն դար ձա -
կել, սե ւե ռել, պի տի կա րե նայ ա նոնց 
կազ մած կար միր թե լին հե տե ւիլ։ Բայց 
կը կրկ նեմ. պէտք չէ մոռ նայ հեր քու մը, 
յա մառ, ը նդ հան րա ցած, ո րուն հան դի -
պե ցաւ եւ ար ժա նա ցաւ այս գոր ծը, 
պէտք է ի նքն ի րեն հարց տայ լռե լե այն 
թէ ի ՛նչ կը նշա նա կէ այ սօր Սա րա ֆե ան 
կար դալ, կա րե նալ կար դալ։ Այս հեր քու -
մին պատ ճա ռով է, որ ներ կա յա ցու միս 
սկիզ բը դրի ձեռք բե րո ւած « կաս կած»ի 
եւ ստանձ նո ւած « տա րագ րու թե ան» ա -
ռանց քային թե մա նե րուն շուրջ եր կար 
բա ցատ րու թիւն մը, թո ւե լէ ի սկ ա ռաջ 
հե ղի նա կին ար տադ րու թիւն նե րը։ 

Սա րա ֆե ա նի ե րկ րորդ հա տորն էր՝ 
Տասն չորս, փոքր ծա ւա լով գիրք մը, լոյս 
տե սած Փա րիզ, 1933ին, ո ւր ֆրան սա -
կան յու լիս 14ի թե ման (ա րիւ նի եւ ա -
զա տու թե ան իւ րա յա տուկ եւ ան խու- 
 սա փե լի խառ նուր դը) կ՚ընդ լայ նո ւի։ 
Բայց հե ղի նա կին նո րա րար բա նա ր -
ւես տը իր գա գաթ նա կէ տին պի տի հաս -
նէր 1939ին, պա տե րազ մի հռ չա կու մէն 
քա նի մը ա միս ա ռաջ, բա նաս տեղ ծա -
կան մեծ գիր քով մը, կո չո ւած Տե ղա տո -
ւու թիւն եւ մա կըն թա ցու թիւն, որ Ի. դա- 

14 Չափածոյ երկեր, էջ 15։ 

Սա րա ֆե ա նի ե րկ րորդ հա տորն է ր՝ 
Տասն չորս, փոքր ծա ւա լով գիրք մը, լոյս 
տե սած Փա րիզ, 1933ին, ո ւր 
ֆրանսական յու լիս 14ի թե ման (արիւնի 
եւ ա զա տու թե ան իւրայատուկ եւ 
անխու սա փե լի խառնուր դը) 
կ՚ընդլայնուի։ Բայց հեղի նա կին 
նորարար բա նա րո ւես տը իր 
գագաթնակէ տին պի տի հաս նէր 1939ին, 
պա տե րազ մի հռ չա կու մէն քանի մը ա միս 
ա ռաջ, բանաստեղծական մեծ գիր քով 
մը, կոչո ւած Տե ղա տո ւու թիւն եւ 
մակընթա ցու թիւն, որ Ի. դա րու հայերէն 
լե զո ւով գրո ւած ե րեք կամ չորս 
կարեւոա գոյն գիր քե րէն մէկն է։



 րու հայե րէն լե զո ւով գրո ւած ե րեք կամ 
չորս կա րե ւորա գոյն գիր քե րէն մէկն է։ 
Ճամ բոր դու թիւն դէ պի Մի ջերկ րա կան, 
դէ պի ցան կու թե ան ե րե րուն, պսպ ղուն, 
« հո սող ու ան հիմ», ա լե կոծ տա րած քը, 
ման կու թե ան յի շա տակ ներ ներ կայի 
պատ կեր նե րուն հետ հիւ սո ւած, լե զ- 
 ւա կան ե զա կի փայլ մը, ա րե ւային ե -
րան գա ւո րում մը, որ հոս ա լ՝ Փօլ Վա լե -
րի ի բա նաս տեղ ծա կան լե զուն կը յի - 
շեց նէ մերթ ը նդ մերթ։ Այս ամ բող ջը իր 
դերն ու նի ան շուշտ գիր քին գոր ծած 
հմայ քին մէջ։ Հարկ կա՞յ յի շեց նե լու որ 
հայ ու հա յա լե զու գրա կա նու թե ան այս 
մեծ գիր քե րէն մէ կը 200 օ րի նա կով մի -
այն տպո ւե ցաւ ժա մա նա կին, ո րուն 
մէկ մասն ալ, բախ տի ճա կա տագ րային 
խա ղով մը, տպագ րա կան սխա լի մը զո -
հը գա ցած էր, ու չէր պա րու նա կեր կեդ -
րո նա կան քեր թո ւա ծը՝ հա տո րին իր 
ա նու նը տո ւո ղը։ Ամ բողջ քեր թո ւա ծը, 
իր կրկ նա կի շար ժու մով, կ՚ը սէ ծնունդ 
մը խա ւա րէն դուրս, կ՚ը սէ ցան կու թիւն 
մը նո՛ր ծնե լու, եւ ըլ լա լու այդ տեն չան -
քը կը հա ւա սա րեց նէ թա ւա լող ճամ բու 
յոր ձան քին.  

 Հո գիս կ՚ու ռի կուրծ քիս տակ, 
Ա րա գու թե ամբ մ՚ա մե հի,  
Կալ վա նու մով մը կ՚օ ծո ւի, մինչ  

 խա ւա րէն ա նյա տակ, 
Ա նըս պառ դուրս կը սա հի՝  
Ճեր մակ փիւ նիկ մեր առ ջեւ, կեան - 

  քի բա ցո ւող լայն վան դակ»15։  

 

Եւ այս տո ղե րէն ան մի ջա պէս ե տք, 
բայց յա ջորդ է ջին վրայ, նր բա կերտ ար -
ձա գան գու մով մը. « Նոր է, նոր, նոր, որ 

ան հիմ / Այս հո ղե րէն, թօ թո ւե լով մեր 
կեղ ծիք նե րը բո լոր, / Այս քաո սէն նոր կը 
ծնիմ»16։ Եւ ար ժէ թե րեւս կաս կա ծի եւ 
տա րագ րու թե ան թե մա նե րը պատ կե -
րա լից կեր պով շօ շա փող տո ղե րը մէջ -
բե րել հոս ըն դեր կար, հոն ո ւր մտային 
ի նք նա կեն սագ րու թե ան մը փոր ձը կ՚ա -
ռա ջար կէ Սա րա ֆե ան. 

Թոյն, խա թա րում էր ու ցաւ, 
Օ տար ու խորթ էր ին ծի հայ րե նա -

կան սէրն ան գամ, 
 Ո րուն հո գիս փա րե ցաւ 

Եր բեմն խան դով մը յի մար։ Ին չո՞ւ 
խա բել, ոչ մէկ կապ՝ 

Ա րե ան, հո ղի։ Դո ղա ցին օր մը շըրթ- 
 ներս՝ կեղ ծի քէն, պատ կե րին 
դէմ ար նա քամ 

 Ու լռե ցին։ Գաղ թա ծին, 
Տա սը ե րկ րի ա րե ւով, պատ կեր նե -

րով, ձայ նե րով 
Ես մեծ ցած մարդ՝ որ իր մօր  

լե զո ւով հա զիւ կը խօ սի...17 

Հարկ կա՞յ բա ցատ րե լու։ Սա րա ֆ- 
եան այս ե րա կը պի տի ը նդ լայ նէր ա ւե -
լի ո ւշ, իր բա նաս տեղ ծա կան ար ձակ նե -
րուն մէջ։ Կը նկա րագ րո ւի նո րէն ան ձ- 
նա կան ճամ բայ մը, տա րի ներ տե ւող 
պայ քար մը ներ քին, զան ցե լու հա մար 
քայ քա յու մի բնազդ նե րը, ներ քին սէ զե -
րը, ոտ քե րուն տակ ե րեւ ցող սո ղուն նե -
րը, կե ան քին առ ջեւ ը նկր կում նե րը, գը- 
րե լու ան կա րո ղու թիւ նը նաեւ, ըմ բոստ 
մղում նե րը, փա փա քը՝ « Կուրց նե լու ա -
մէն ա չք, փրց նե լու ա մէն սիրտ, / Ա մէն 
լե զու, ա մէն շէն / Ժպիտ ու ե րգ խեղ դե -
լու»18։ Եւ այդ ճամ բուն վեր ջա ւո րու- 

15 Չափածոյ երկեր, էջ 84։ 

16 Չափածոյ երկեր, էջ 15։ 
17 Չափածոյ երկեր, էջ 92։ 
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 թե ան, այ սօր, ե րբ յանձ նո ւած եմ յոր -
ձան քին, « Բա ցո ւեր են լայն սա կայն, իմ 
/ Ա հա աչ քե րը լոյ սին։ / Լու սա ւո րո ւեր է 
ներ քին ա մէն ա ւեր ու շի րիմ, / Որ մեղ -
մա բար կը սկը սին / Ա հա գան ձի մը փո -
խո ւիլ ու բո ցե րու ո խե րիմ»19։ Այս գան - 
ձը որ վեր ջա պէս պի տի յայտ նո ւի (նոյն 
գան ձին մա սին կը խօ սէր 1928ի գիր քը 
ար դէն ի սկ, «Գ նաց քը» քեր թո ւա ծին 
մէջ)20 գործն է, գրա կան, այս մէ կը ո ւր 
կ՚ը սո ւի փո փո խու թիւ նը դան դաղ։ «Ա -
ւեր ու շի րիմ» կը յ ղեն նաեւ Ա ղէ տին, որ 
իր բա ժինն ու նէր խոր տա կե լու մղու -
մին մէջ։ Չեն մոռ ցո ւիր ա նոնք։ Բայց 
մին չեւ հի մա չէ ին ստանձ նո ւած, կը 
գոր ծէ ին ա նար գել, կը կա տա րէ ին ի -
րենց ամ լա ցու ցիչ դե րը։ Փիւ նի կի պատ- 
 կե րը, որ կը յայտ նո ւի եր բեմն Սա րա ֆ-
ե ա նի գր չին տակ, թե թե ւու թե ամբ 

պէտք չէ ըն կա լել հե տե ւա բար։ Քեր թը -
ւա ծը վեր ջին հա շո ւով՝ լոյս մը կը ստեղ -
ծէ, բա ցատ մը ան տա ռին մէջ, ո ւր 
նախ կին ա ւեր ներն ու շի րիմ նե րը կը 
տե ղա ւո րո ւին, կը լու սա ւո րո ւին։ Չեն 
ան հե տա նար։ Բնոյթ կը փո խեն։ Բայց 
ի ՜նչ եր կար ճամ բայ մը ան հրա ժեշտ էր 

կտ րել, հո գե բա նա կան, ստեղ ծա բա նա -
կան, Յա րու թիւն Քիւրք ճե ա նի բա ռով՝ 
գո յաս տեղ ծա կան, հաս նե լու հա մար 
այդ լոյ սին21։ Սա րա ֆե ա նի բո լոր մե ծա -
կա ռոյց քեր թո ւած նե րը կը դրո ւին նոյն 
հա մաս տե ղա կան լոյ սին ու նշա նին 
տակ։ Կը պատ մեն յառ նու մը լոյ սին, եւ 
ճամ բան, միշտ՝ ճամ բան, խա ւա րէն 
դուրս, եւ այդ ձե ւով՝ կե ան քի մը ի մաս -
տա ւո րու մը գոր ծով։ Ո րուն յա տա կը 
տե ւա բար կայ վա խը, սար սա փը՝ ա նի -
մաս տու թե ան, չլու սա ւո րո ւած շի րիմ -
նե րու յաղ թա նա կին, մտ քի ան կա րո - 
ղու թե ան։ 

33 
 
1927ի եւ 1934ի մի ջեւ, շր ջա նի մը ե րբ 
Սփիւռ քի եր կու մեծ սե րունդ նե րը (մէկ 
կող մէ՝ Օ շա կան, Զա րե ան, միւս կող մէ՝ 
Շահ նուր, Որ բու նի, Զար դա րե ան եւ 
Փա րի զի ի րենց ըն կեր նե րը) մր ցու մի ե -
լած է ին վէ պի սե ռին մէջ, Սա րա ֆե ան 
ի նքն ալ վի պա կան փոր ձե րու ան ցած է, 
գի տակ ցե լով հա ւա նա բար մի եւ նոյն ա -
տեն՝ որ իր տա ղան դը այդ կա ղա պա -
րին չէր յար մա րեր։ 1934ին լոյս տե սած 
է հա տո րով հրա տա րա կո ւած իր մի ակ 
փոր ձը այդ մար զէն ներս, վեր նա գիր՝ 
Իշ խա նու հին։ Մա մու լին մէջ մնա ցած 
են ու րիշ վէ պեր ու վի պակ ներ, ի նչ պէս 
« Խա րիս խէն հե ռու» (Հայ րե նիք ամ սա -
գիր, 1933) եւ « Ղու կաս այ պա նե լին» 
(Զո ւարթ նոց, 1931)։ Հա տո րով լոյս տե -
սա ծին ա ռանցքն է տոհ մապղ ծա կան 

19 Անդ։ 
20 Չափածոյ երկեր, էջ 15։ «Ու անիւները... / Կը 
կազմեն դեռ զիս, / Մոնթէ-Քրիսթոյի / Բանտին 
պատին պէս՝ / Որուն ետեւէն / Դառնութեան մը 
հետ / Գանձ մը կը խօսի»։

21 Քիւրքճեանի այդ բառը փոխ առած էի 
ատենօք Չափածոյ երկերու մասին գրախօսա-
կանս խորագրելով «Գոյաստեղծ բանաստեղծ 
մը»։ 

ԹԻՒ 2  2022
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Սա րա ֆե ա նի բո լոր մե ծա կա ռոյց 
քերթուած նե րը կը դրո ւին նոյն 
համաստե ղա կան լոյ սին ու նշա նին 
տակ։ Կը պատ մեն յառ նու մը լոյ սին, եւ 
ճամ բան, միշտ՝ ճամ բան, խա ւա րէն 
դուրս, եւ այդ ձե ւով՝ կե ան քի մը 
իմաստա ւո րու մը գոր ծով։



ԹԻՒ 2  2022

սէր մը, ի րա րու ան ծա նօթ քրոջ մը ու 
եղ բօր մը մի ջեւ։ Տե ղը չէ հոս բա ցատ -
րե լու, թէ ին չո՛ւ Փա րի զի սե րուն դին 
պատ կա նող գրող նե րուն վէ պը իր նա -
խա սի րած թե մա նե րէն մէ կը ը րած էր 
այդ օ րի նա զանց կա պե րը (ան շուշտ ի -
րար մէ ան կախ եւ ա մե նայն ան գի տակ -
ցու թե ամբ)։ Բայց ե րե ւոյ թը գո նէ ցոյց 
կու տայ, թէ հա կա ռակ իր վի պա կան 
ար ձա կին ակ նյայտ տկա րու թե ան, Սա -
րա ֆե ան կը բաժ նէր Ա ղէ տի ժա ռան -
գորդ նե րուն բո լոր մտա հո գու թիւն նե- 
 րը։ 

Պա տե րազ մի տա րի նե րուն, հետըզ- 
 հե տէ ա ւե լի մե կու սա ցած կե անք մը կը 
վա րէ Սա րա ֆե ան, ի րե րու բեր մամբ, ու 
իր մէջ կ՚ա ճի «ամ լու թե ան» սար սա փը, 
մե ծա գոյն չա րի քը մէ կու մը հա մար, որ 
իր կե ան քի ան քակ տե լի հէն քը դար ձու -
ցած էր գրե լը եւ գրե լով՝ ա ճի լը։ Ար ձակ 
կտոր մը կը վկայէ այդ մտա սե ւե ռու մէն 
(« Լոյ սի ցա ւեր կամ Մեծն Տիգ րան եւ 
ամ լու թե ան սա տա նան»)։ Ան ար ձա -
նագ րո ւած է մա նա ւանդ այդ տա րի նե -
րուն գրո ւած բա նաս տեղ ծա կան է ջե - 
րէն ներս, ո րոնք յա ւարտ պա տե րազ -
մին՝ ամ փո փո ւե ցան Միջ նա բերդ հա -
տո րին մէջ (Փա րիզ, 1946)։ Այդ հա տո - 
րին ա ռի թով է, ի դէպ, որ Սա րա ֆե ան 
վերս տին կապ հաս տա տած է Յա կոբ 
Օ շա կա նի հետ, ո րուն հետ սկզբ նա կան 
յա րա բե րու թիւ նը, որ դի ա կան տե սա կի, 
խզո ւած էր 1934ին Փա րի զի սե րուն դին 
կող մէ ար ձա կո ւած թու նա ւոր պար -
սաւ նե րուն հե տե ւան քով։ Իր ա ռա ջին 
հա տոր նե րուն հետ բաղ դատ մամբ՝ 
շատ ա ւե լի դա սա կան բա նա րո ւեստ մը 
կը կի րար կէ հոս Սա րա ֆե ան։ Զո հա բե -
րու թիւնն է գլ խա ւոր թե ման այս գիր -

քին մէջ։ Բա նաս տեղ ծին ճա կա տա գի -
րը կ՚ը սո ւի թռչ նային պատ կեր նե րու 
ընդ մէ ջէն, ո րոնք կը յի շեց նեն մերթ 
Պոտ լե ռե ան ալ պաթ րո սը։ Կը տո ղան -
ցեն այս պէս՝ հրա հա ւը, փիւ նի կը, սմուռ- 
 քը, ու նոյ նիսկ նո ճի նե րը կ՚ու նե նան կը-
տուց ներ, « Զո հա բե րում» կո չո ւած  քեր -
թը ւա ծին մէջ. « Հա ւա լուս նի ծո ցին պէս 
ե րկն քին մէջ ար նա ծոր՝ / Սեւ նո ճի նե րը 
հա կած՝ կը տուցն ի րենց կը թաթ խեն»22։ 
Այդ տա րի նե րու յա ճա խան քը ամ լու -
թիւնն է ու րեմն եւ ա տոր հե տե ւան քով 
է, որ Ֆաուս թե ան տի պա րի մը կը վե -
րա ծո ւի բա նաս տեղ ծը։ Կար ծես ստո -
րագ րո ւած պայ մա նագ րու թե ան մը հա - 
մա ձայն, գրե լը պի տի չըլ  լայ կա րե լի ե -
թէ ին քը՝ գրո ղը իր մէ մաս մը չյանձ նէ 
զին քը կրող տա նող հրեշ տակ-հ րէ շին, 
որ թռ չու նի կեր պա րանք հա գած՝ կտու -
ցով իր մէ կը խլէ իր ա րիւ նը, իր մի սը, իր 
կե անքն ու մա հը։ Մար մի նը (թէ հո գի՞ն) 
կար ծես ծա խած ըլ  լար սա տա նային։ 
Կամ այլ հա մե մա տու թե ամբ մը՝ դար -
ձած ըլ  լար նոր Պրո մէ թէ ոս մը, աս տ -
ւած նե րէն ա նի ծո ւած իր մար դա կերտ 
ա րար քին հա մար, հու րը գող ցած ըլ  լա -
լուն հա մար, եւ դա տա պար տո ւէր ան -
վերջ՝ ագ ռաւ նե րուն կե րը դառ նա լու։ 
Եւ ան կաս կած այդ յա ճա խանքն է, որ 
կ՚ար տա յայ տո ւի «Պ րո մէ թէ ոս» խո րա-
գ րո ւած է ջին մէջ. 

Կիր ճի մը մէջ բո ցե րու, ո ւր կէ 
  ան գղեր կը նե տո ւին,  

Աս տո ւած մը յաղթ ու գո ռոզ,  
     դա րերն ի վեր աք սո րո ւած 

Դա տա պար տե ալ կը խռո վի...։23 

22 Չափածոյ երկեր, էջ 318։ 
23 Չափածոյ երկեր, էջ 330։ 
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Ըմ բոս տու թե ան ար դի՞ւնք՝ այդ ճա -
կա տա գի րը։ Բա նաս տեղ ծը դար ձած է 
գե րա գոյն Օ րի նա զան ցը, աս տո ւած նե -
րուն բար կու թիւ նը հրա ւի րած է իր 
վրայ, եւ սա կայն այդ ըմ բոս տու թիւ նը 
ան հրա ժեշտ էր մար դոց։ Բայց հի մա 
մեծ Օ րի նա զան ցը շղ թայո ւած է, գե րի 
մըն է, իր ա րար քին հա մար պէտք է 
վճա րէ ան վերջ, վճա րէ « տուրք» մը, որ -
մէ կ՚ըլ  լայ «ու ժաս պառ»։ « Գե ղեց կու - 
թե ան» փո խա րէն տուրք պա հան ջո ղը 

կր կին այդ հրէ շային թռ չունն է, եւ « կը 
նը ւա ղի կի սա մեռ՝ հռն դիւ նով մը ցա ւի՝ 
/ Մարդն, որ հե ծած զայն, ա նոր կեր իր 
մի սե րը կու տար»24։ 

Նոյն գիր քին մէջ սա կայն, Պրո մէ -
թէ ո սի ճա կա տագ րին շուրջ յա ճա խան -
քի կող քին (ո ւր Սփիւռ քի ա ռանձ նա- 
 ցած բա նաս տեղ ծին դառ նու թիւ նը կ՚ար- 
 տա յայ տո ւի նաեւ), կայ Սա սուն ցի Դա -
ւի թի ա ւան դա վէ պը ներ կային մէջ բե -
րե լու եւ նո րո գե լու ճիգ մը։ Ե տին հար - 
ցու մով մը հա ւա նա բար, եր բեք չար -
տա յայ տո ւած. Սփիւռ քի ա ռանձ նու- 
 թե ան մէջ, ի ՞նչ բան տա կա ւին կան գուն 

կը մնայ ա ւան դա վէ պէն։ Ի՞նչ է ա ւան -
դու թիւ նը մե զի հա մար, ե թէ փոր ձենք 
ա նոր մօ տե նալ ստեղ ծա գոր ծա կան հա- 
յե աց քով մը։ Սա րա ֆե ա նի բա նաս տեղ -
ծու թե ան յա րու ցած խո րա գոյն հար -
ցում նե րէն մէկն է հա ւա նա բար այս 
մէ կը, ո րուն վե րա ցա կան ար ծար ծու մը 
ա պար դիւն պի տի ըլ  լար, ե թէ չըլ  լար 
ան կէ ա ռաջ եւ ան կէ ու ժով՝ ստեղ ծե լու, 
ա մե նէն ան բա նաս տեղ ծա կան պայ -
ման նե րուն մէջ ստեղ ծե լու կա մե ցո ղու -
թիւ նը։ Ի տէ ա լա կա նա ցո՞ւմ մըն է ան- 
 ցե ա լի մը, ո րուն մէջ գու սան նե րը ո ղջ 
էին տա կա ւին, ու ա ւան դա վէ պը՝ կեն -
դա նի։ Գու ցէ՛։ Բայց այդ ի տէ ա լա կա -
նաց ման ը նդ մէ ջէն՝ բա նաս տեղ ծա կան 
խօսքին ի մաստն է, որ կը փնտ ռո ւի։ 
Սփիւռ քի ծայ րա գոյն ա ռանձ նա ցու մով՝ 
ի մաս տէ մը զր կո ւած ե նք։ Պրո մէ թէ ա -
կան հուրն է այդ ի մաս տը25։ 

24 Անդ։ 

25 Բայց պէտք չէ մոռնալ պարագայ մը եւս։ 
Ներգաղթի տարիներն են։ Այդտեղ է որ բանաս-
տեղծը պէտք է որոշէ, պէտք է ընտրէ։ Կ՚ընտրէ 
տարագրութիւնը։ Կ՚ընտրէ ամլութիւնը։ Ու նոյն 
այդ տարիներուն է, որ մտաւորականները մեռ-
ցընելէ կամ աքսորելէ ետք, Հայաստան կոչուած 
սովետական հանրապետութիւնը կ՚որոշէ ոչին-
չէն մէջտեղ հանել Սասունցի Դաւիթի «համահա- 
ւաք» տարբերակ մը, որ անխուսափելիօրէն պի- 
տի ըլլար «ազգային» տարբերակ մը (անշուշտ 
Մոսկուայի եւ անոր սովետահայ ոճրագործ մանկ- 
լաւիկներուն հասկցուած իմաստով՝ «ազգա- 
յին»)։ Այդ ազգայնութիւնն է, որ կը մերժուի Սա- 
րաֆեանին կողմէ։ Կը մերժուի նախ տարագ- 
րութեան ընտրութեամբ։ Ու կը մերժուի երկրորդ 
անգամ մը ձեռք առնելով նոյն Սասունցի Դաւի-
թը, որպէսզի չմնայ ազգայնացումի ոճրագործնե- 
րուն ձեռքը։ Այս մասին՝ տե՛ս ի միջի այլոց իմ Le 
Deuil de la philologie (Ժընեւ, MétisPresse, 2007) 
գիրքիս մէջ ըսուածը, էջ 87-89 (անգլերէն՝ Mour-
ning Philology, Նիւ Եորք, Fordham University 
Press, 2014, Ճէֆ Կօշկարեանի թարգմանու- 
թեամբ, էջ 59-60 եւ 339)։ Համահաւաք եւ սովե- 
տականացած-ազգայնացած տարբերակը պատ- 
րաստելու պարտականութիւնը տրուած էր ի 

Ի՞նչ է ա ւան դու թիւ նը մե զի հա մար,  
եթէ փոր ձենք ա նոր մօ տե նալ 
ստեղծագործա կան հայե աց քով մը։ 
Սարա ֆե ա նի բա նաս տեղ ծու թե ան 
յարու ցած խո րա գոյն հար ցում նե րէն 
մէկն է հա ւա նա բար այս մէ կը, ո րուն 
վերա ցա կան ար ծար ծու մը ա պար դիւն 
պի տի ըլ լար, ե թէ չըլ լար ան կէ ա ռաջ եւ 
ան կէ ու ժով՝ ստեղ ծե լու, ա մե նէն 
անբանաս տեղ ծա կան պայ ման նե րուն 
մէջ ստեղ ծե լու կա մե ցո ղու թիւ նը։
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Յայտ նի է, որ շատ բարդ հար ցադ -
րու թե ան մը հետ գործ ու նինք հոս։ 
Հար ցադ րու թիւն մը, ո րուն ան վերջ 
կրկ նու թե ամբ՝ Սա րա ֆե ան կը սպա -
ռէր բա ռա ցի օ րէն։ Իր սփիւռ քե ան բա -
նաս տեղ ծի է ու թիւ նը խնդ րոյ ա ռար կայ 
է ր։ Բա նաս տեղծ Սփիւռ քի մէջ։ Կայ 
ան շուշտ վի պա պաշտ՝ ռո ման թիք ե -
րանգ մը Պրո մէ թէ ո սի կեր պա րին մէջ։ 
Բայց ռո ման թի քը ե րկ րոր դա կան կը 
դառ նայ, ան մի ջա պէս որ հասկ նանք 
բուն գրա ւար կը այդ տո ղե րուն եւ այդ 
տա րի նե րու ճգ նու մին։ Ի մաս տազր կու -
թե ան դէմ՝ ի րա պէ՛ս դի ցա կան կռի ւը։ 
Միջ նա բերդէն ե տք, Սա րա ֆե ան 

գիրք պի տի չհ րա տա րա կէր, մօտ 25 
տա րի, ամ բողջ քա ռորդ դար մը։ Այդ ի -
րո ղու թե ան դէմ յան դի ման դրո ւած, ըն -
թեր ցո ղը պատ րա՞ստ է ըն դու նե լու, թէ 
«ամ լու թե ան» սար սա փը ռո ման թիք բը-
նա նիւթ մը չէր, թէ Սփիւռ քի ի մաս -
տազր կու մը եւ պրո մէ թէ ա կան հրա գո - 

ղու թիւ նը ա մե նա խո րունկ տագ նա պը 
կը մատ նան շէ ին զոր կա րե լի է ե րե ւա -
կայել։ Լռու թիւ նը պի տի յաղ թա հա րէր։ 
Խնդ րոյ ա ռար կայ է ին այդ տեղ ամ բողջ 
ժո ղո վուր դի մը մշա կու թային պայ ման -
նե րը, այ սինքն՝ ճա կա տա գի րը այս ե րկ -
րա գուն դին վրայ։ Պա տե րազ մէն ե տք, 
Պէյ րու թը դար ձած էր հայ Սփիւռ քի 
մշա կու թային կեդ րո նը եւ իր գե րակըշ -
ռու թիւ նը կը զգաց նէր ան խնայ, լռու -
թե ան մատ նե լով ի նչ որ չէր հա մա պա - 
տաս խա ներ իր հայե ցա կէ տին։ Հա յա -
խօ սու թե ան մայ րա քա ղաքն էր ցրո ւած 
հա յու թե ան հա մար, եւ պատ րաստ չէր 
ան ո ՛չ մէկ ձե ւով իւ րաց նե լու, վե րա սե -
փա կա նաց նե լու ի նչ որ ե ղած էր Սփիւռ- 
 քի գրող նե րու ա ռա ջին սե րուն դին, Փա -
րի զի սե րուն դին, փոր ձա ռու թիւ նը։ Ներ- 
 քին ա ւեր նե րուն լու սա ւո րո ւե լու ան -
հրա ժեշ տու թիւ նը, ի նք նու թե ան տագ -
նապ նե րը, օ տա րու թե ան հետ ան շըր- 
 ջան ցե լի հան դի պու մը, ամ լու թե ան սար- 
 սափ նե րը, ի մաս տազր կու մի ա նէծքն ու 
բա րի քը, պրո մէ թէ ա կան հու րին յափըշ -
տա կու թիւ նը, ա սոնք՝ ա նոր (խորհըր -
դան շա կան կամ ի րա կան Պէյ րու թին) 
խե լա պա տա կէն վեր բա ներ է ին։ Հա ւա -
նա բար՝ ա նըն դու նե լի։ Ա ւեր նե րը զան -
ցը ւած է ին, գո նէ այդ պէս պէտք է են- 
 թադ րել, ի նք նու թիւն նե րը՝ հաս տատ, օ -
տա րը՝ մեզ մէ դուրս ու ան դին, եւ ի ՞նչ էր 
ի վեր ջոյ «ի մաստ»ը, որ պէս զի ի մաս -
տազր կու մի սար սափ նե րով ու յա ճա -
խան քով ապ րէ ինք։ Սա րա ֆե ա նի ըն- 
 թեր ցո ղը այ սօր մե նաշ նոր հե ալ մը 
պէտք է նկա տէ ի նք զինք եւ կր նայ շատ 
դիւ րու թե ամբ մոռ նալ այս ամ բող ջը։ 
Կր նայ մոռ նալ այս կա տա րե ալ մեր ժու -
մը, ո րուն վրայ հիմ նո ւած էր պէյ րու թ-

միջի այլոց Մանուկ Աբեղեանին։ Կարելի է կար- 
դալ ծրագիրին արդարացումը Աբեղեանի բերնէն 
սղագրուած ու արտագրուած, Երկեր, հատոր Ը., 
Երեւան, 1985, էջ 637-648։ Պէտք է յիշեցնել որ 
այդ «համահաւաք բնագիր»ը նաեւ ամբողջու- 
թեամբ գիծ կը քաշէր արեւմտահայերէնին եւ 
ուրեմն այդ շրջանին յստակօրէն՝ Սփիւռքին 
վրայ։ Ազգայնացումը պետական արարք մըն է։ 
Պիտի ըլլար արեւելահայերէնով, մինչդեռ տաս- 
նամեակներու ընթացքին հաւաքուած տարբե- 
րակներուն մէկ կարեւոր մասը արեւմտահա- 
յերէնի բարբառներով խօսուած էին։ 1947ին, 
Կարօ Սասունիի խմբագրութեամբ լոյս կը տես- 
նէր արեւմտահայերէն տարբերակ մը, հայաս- 
տանեան «համահաւաք»էն անկախ։ Այս հար- 
ցերուն շուրջ՝ տե՛ս նաեւ Հրաչ Բայադեանի գիր-
քը, Երեւակայելով անցեալը, Խորհրդահայ ար- 
դիականութեան պատումներ (Երեւան, հեղինա- 
կային հրատարակութիւն, 2020), եւ հոն մաս- 
նաւորաբար 3րդ գլուխը՝ «Սասունցի Դաւիթը 
Երեւանում. ժողովրդական վէպի տեղափոխու- 
թիւնները»։
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ե ան ի նք նա հաս տատ գե րակշ ռու թիւ -
նը։ Լռու թիւն մը։ Սա րա ֆե ան ի նք կ՚ապ- 
 րէր, ապ րած էր միշտ, այդ լռու թե ան կի -
զա կէ տին, հի մա՝ ա ՛լ ա ւե լի ցն ցիչ։ Հրա -
պա րա կէն քա շո ւի լը ու նէր սա կայն ու - 

րիշ յա րա կից պատ ճառ ներ։ Փա րի զի 
մէջ ո չի՛նչ մնա ցած էր գրա կան խմ բակ -
նե րէն, մտա ւո րա կան թո հու բո հէն, նա -
խա պա տե րազ մե ան կիր քե րէն։ Ու կա - 
րե լի՞ է մոռ նալ, որ Հա յաս տանն ալ (այն 
ա տեն՝ իր սո վե տա կան հան գա ման քով, 
բայց յետ-սո վե տա կանն ալ շատ տար -
բեր չէ) միշտ յա մառ կեր պով ան թա -
փանց մնա ցած է Սփիւռ քի մեծ գրող - 
նե րուն, ո րոնց գիր քե րը եր բեք մուտք 
չեն գոր ծած ե րկ րէն ներս։ Սա րա ֆե ա -
նի 1929ի խօս քե րով՝ « Բայց Հա յաս տա -
նը կ՚ու շա նայ ու մեր աչ քե րը կը պղ տո- 
  րին զայն ե րա զե լէն»26։ 

1970ին է մի այն, որ լոյս տե սաւ նոր 
քեր թո ղա գիրք մը, Մի ջերկ րա կան վեր -
նա գի րով, այս ան գամ՝ Պէյ րութ, շնոր -
հիւ հոն լոյս տես նող Ա հե կան հան դէ սի 
շր ջա նա կէն բխող նա խա ձեռ նու թե ան 
ու ջան քե րուն։ Ի նչ որ ը սի վե րը Պէյ րու -
թի մա սին բնա կան է՝ ու նի նաեւ իր հա -
կա դարձ ճշ մար տու թիւ նը։ Ե թէ չըլ լար 
հա յա խօս հա մայն քի մը հա մալ րո ւած 

գո յու թիւ նը, իր մշա կոյ թը եւ իր հե րո -
սա ցո ւած կեր պար նե րը փո խան ցե լու 
եւ պար տադ րե լու կա րո ղու թե ամբ օժ -
տը ւած, ե թէ չըլ լար Լի բա նա նէն սե րած 
գրող նե րու վեր ջին սե րուն դը, Ա հե կանի 
շուրջ խմ բո ւած, հա ւա նա կան է որ Սա -
րա ֆե ա նի գոր ծը պի տի մնար դեռ եր -
կար ա տեն՝ մե ռե ալ տառ։ Պէյ րու թի ե- 
 րի տա սարդ սե րուն դը, վաթ սու նա կան 
թո ւա կան նե րու վեր ջա ւո րու թե ան, այս 
հե ղի նա կին մօտ կը գտ նէր աշ խար հին 
հետ հա ղոր դա կից մտա ծում մը, որ իր 
մէջ կը կրէր Սփիւռ քի բո լոր հա կա սու -
թիւն նե րը, հար ցադ րու թիւն նե րը, տագ -
նապ նե րը։ Հոն կը կար դային վեր ջա- 
 պէս տա րագ րու թե ան ան ջր պե տին գը-
րա ւու մը, որ ի րենց ալ վի ճա կո ւած 
պարտքն ու բախ տը պի տի հան դի սա -
նար, ի րե՛նց հա շո ւոյն։ Սա րա ֆե ա նը կը 
տես նէ ին իբ րեւ հրա շա լի նա խա կա րա -
պետ մը, այն մէ կը (մի ա կը) որ գիտ ցած 
էր քա լել հաս տատ քայ լով մը՝ ա րեւ-
մըտե ան աշ խար հին դէմ յան դի ման, իր 
լե զո ւին մէջ դէմ դէ մի գալ Ա րեւ մուտ -
քին հետ, այն մէ կը վեր ջա պէս՝ որ ա -
րեւմ տա հայե րէ նը կր ցած էր բո լո րին 
կո խած ճամ բա նե րէն դուրս բե րել, զայն 
հասց նել կիզ ման կէ տին։ 
Մի ջերկ րա կանը վեր ջին ան գամ ըլ  -

լա լով ձեռք կ՚առ նէ այս պէս Տե ղա տը -
ւու թիւն եւ մա կըն թա ցու թիւն հա տո րին 
թե մա նե րը―ծո վուն գաղտ նի ցան կու -
թիւ նը, հաս տա տին եւ հո սու նին մի ջեւ 
ա նո րոշ սահ մա նագ ծու մը, հա մո զու մի 
ցա մաք նե րուն ծայ րը հաս նի լը―եւ կը 
վերս տեղ ծէ լե զո ւա կան վայրն ու փայ -
լը, լու սա ւո րու թիւ նը, որ կը յատ կան շէր 
1939ի գիր քը։ Սա րա ֆե ա նի կեն դա նու -
թե ան տպո ւած վեր ջին հա տո րը պի տի 26 Տեսարանները, մարդիկ եւ ես, էջ 21։
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Մի ջերկ րա կանը [...] ձեռք կ՚առ նէ [...] 
Տե ղա տո ւու թիւն եւ մա կըն թա ցու թիւն 
[...] ծո վուն գաղտ նի ցան կու թիւ նը, 
հաստա տին եւ հո սու նին մի ջեւ անորոշ 
սահ մա նագ ծու մը, հա մո զու մի 
ցամաքներուն ծայ րը հաս նի լը―եւ կը 
վերսս տեղ ծէ լե զո ւա կան վայրն ու 
փայլը, լու սա ւո րու թիւ նը [...]։



ըլ  լար այս մէ կը։ Ո րուն սկիզբն ի սկ՝ ամ -
բողջ գոր ծին բնա բա նը դրո ւած է, եւ 
այդ բնա բա նը կ՚ը սէ. մի ջեր կի րը որ պէս 
եր կիր։ Ա հա ւա սի՛կ. 

Ափ է օ տար, ան ծա նօթ, ծա նօթ՝ սա -
կայն,ծա նօթ ծով. 

 Մի ջերկ րա կան, Ա րե ւելք՝ Ա րեւ մուտ -
քի մէջ, Եր կիր... 

Եւ ման կու թե ան աշ խար հիս   
նըման ժայ ռեր են կար միր,  

Այդ աշ խար հիս ջու րե րուն նը ման 
ծովն է կո ծով։27 

Սա րա ֆե ան իր ամ բողջ կե ան քի ըն- 
 թաց քին, բայց մաս նա ւո րա բար 1946էն 
ե տք, բազ մա թիւ ար ձակ է ջեր գրած է, 
վի պա կան սե ռէն դուրս, յօ դո ւած եւ 
գրա կան հա տո ւած մի եւ նոյն ա տեն, 
Ֆրան սա եւ Մի ջին Ա րե ւելք լոյս տես -
նող թեր թե րուն մէջ, եւ ի մի ջի այ լոց՝ 
Փա րի զի Յա ռաջին։ Իր ժա մա նա կա- 
շր ջա նը հան դէ սի վե րա ծող մտա ւո րա -
կա նի եւ սպաս ման վի ճա կի մէջ գտ նը -
ւող բա նաս տեղ ծի մը գոր ծերն են ա - 
սոնք։ Գրած է նաեւ լայ նա ծա ւալ ար -
ձակ ներ, ո րոնք կը շա րու նա կեն ա րեւ-
մ ըտա հայոց բա նաս տեղ ծա կան ար ձա- 
 կի ա ւան դու թիւ նը, խառ նե լով ի րենց 
մէջ կեն սագ րա կան հա շո ւե յար դա րը եւ 
հա շո ւե տո ւու թիւ նը, Հայոց ճա կա տագ -
րին շուրջ խորհր դա ծու թիւն նե րը, տա -
րա գիր բա նաս տեղ ծին ո ճը, պատ կեր - 
նե րու հրա շա լի ցայտ քը։ Այս ար ձակ նե -

րու շար քին ա ռա ջինն է՝ « Վէն սէ նի ան -
տա ռը», ո րուն մա սին հոս քա նիցս խօս- 
 ւե ցաւ, տպո ւած 1947ին Ծա ռու կ- ե ա -
նի Նայի րի թեր թին մէջ։ Այդ գրու - թե -
ան մէջ է, որ ե րե ւան կու գայ թե րեւս 
ա մե նա ցայ տուն կեր պով՝ Սա րա ֆե ա նի 
մե ծու թիւ նը, քսա նե րորդ դա րու մարդ 
մը ըլ լա լը, իր ամ բողջ խո րու թե ամբ ու 
բազ մա զա նու թե ամբ։ Ա րեւմ տա հայե -
րէ նի գա գաթ նա կէ տե րէն մէկն է։ 

Երբ կը կար դանք Սա րա ֆե ան, 
տագ նապ նե րու Սփիւռ քը մարմ նա ւո -
րող, տա րագ րու թիւ նը ստանձ նե լու եւ 

ար ժե ւո րե լու աշ խա տող բա նաս տեղծն 
է, որ կը դի մա ւո րենք։ Իր գոր ծը կը 
փաս տէ որ գրա կա նու թիւ նը կր նար 
մշա կո ւիլ, եր կա րաձ գո ւիլ, վերս տեղ ծը -
ւիլ Սփիւռք կո չո ւած ա նո րոշ ու ե րկ դի -
մի տա րա ծու թե ան մէջ։ Կը կար դանք 
վեր ջա պէս գրու թիւ նը որ պէս տա րագ -
րու թիւն։  u 27 Չափածոյ երկեր, էջ 371։ 
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Երբ կը կար դանք Սա րա ֆե ան, 
տագնապ նե րու Սփիւռ քը մարմ նա ւո րող, 
տա րագ րու թիւ նը ստանձ նե լու եւ 
արժեւո րե լու աշ խա տող բա նաս տեղծն է, 
որ կը դի մա ւո րենք։ Իր գոր ծը կը փաս տէ 
որ գրա կա նու թիւ նը կր նար մշա կո ւիլ, 
եր կա րաձ գո ւիլ, վերս տեղ ծո ւիլ Սփիւռք 
կո չո ւած ա նո րոշ ու երկդիմի 
տարածութե ան մէջ։ Կը կարդանք 
վերջա պէս գրու թիւ նը որ պէս 
տարագրու թիւն։



ՀԱՅԱՍՏԱՆ այ ցե րէս մէկն էր, կը յի շեմ, հա ւա նօ րէն 2010, յու լի սի ա հա ւոր 
տօթ կէ սօր մը: Գա ցած է ի հան դի պե լու ե րե ւա նե ան իմ սա կա ւա թիւ ծա նօ թու -
թիւն նե րէս՝ Վլա տի միր Բար խու դա րե ա նին, Ա կա դե մի այի իր գրա սե նե ա կը: Զրոյ -
ցը, հան դարտ եւ ջերմ մի ան գա մայն, ի նչ պէս էր ին քը՝ այժմ հան գու ցե ալ հիւ - 
րըն կալս, տե ւեց բա ւա կան եր կար: Ո գե կո չե ցինք ա ռա ւե լա բար վե նե տի կե ան օ -
րեր, որ ան ցու ցած է ինք մի ա սին—ծա նօ թա ցու մով եւ ան կաշ կանդ զրոյ ցով: Տպա -
ւո րած էր իր զուսպ, խա ղաղ, ճեն թըլ մէն վար քով-վար մուն քով, ո ՛չ այն քան յա- 
 ճա խա կի՝ գո նէ իմ « հայ րե նի փոր ձա ռու թիւն նե րուս» սահ ման նե րուն մէջ:  

Երբ կը պատ րաս տո ւէ ի մեկ նե լու, Բար խու դա րե ան դար ձաւ ե տին, եւ ցած 
դա րա նէ մը վերց նե լով գրա սե ղա նին դրաւ քա նի մը հա տոր ներ: Մէ կը իր հե ղի -
նա կու թիւնն է ր՝ « Հայ կա կան գաղ թա վայ րե րը». ե րկ րոր դը՝ փա ռա կազմ ժո ղո վա -
ծուն հն գա մե ակ մը ա ռաջ նշո ւած հայ կա կան այ բու բե նի ս տեղծ ման հա զար հինգ- 
 հա րիւ րա մե ա կի գի տա ժո ղո վի նիւ թե րուն: Գրի չը վեր ցուց, ձօ նագ րեց զա նոնք, ու 
եր կա րեց ին ծի: Ա պա, մինչ կը ձօ նագ րէր եր րորդ հա տոր մը, տիտ ղո սա թեր թին 
վրայ նկա տե ցի հե ղի նա կի ա նուն մը՝ «Ալ բերտ Մու շե ղե ան». եւ գիր քին խո րա գի -
րին քով ի րեն՝ Բար խու դա րե ա նին ո ւղ ղո ւած ձօ նագ րում: Վա րա նե ցայ. « Պա րոն 
Բար խու դա րե ան,— ը սի,— այս մէ կը ձերն է, ձե զի է ձօ նագ րո ւած»: Բա րեմ տօ րէն 
խն դաց. գրա սե ղա նին ան կիւ նը՝ մատ նա նիշ ը րաւ նոյն հա տո րէն ե րկ րորդ օ րի -
նակ մը. «Ո չինչ... Ես եր կուսն եմ ստա ցել...»: Ե ւ՝ « Կար դա ցէ՛ք, կար դա ցէ՛ք ան պայ -
ման...» ա ւել ցուց:  

Ե րեք հա տոր նե րը ա նու թիս՝ բաժ նո ւե ցայ բա րե կա մէս: Եւ հե տե ւող ե րե կոն, 
շր ջա գա յու թիւն նե րէս դար ձիս, ու զե ցի ա չք մը նե տել ա նոնց: Գի տա ժո ղո վի ժո ղո -
վա ծուն, իր ճո խու թե ամ բը շլա ցու ցիչ, ար դէն տար հա մո զեց ան մի ջա կան խո րա -
սու զու մի փոր ձէ. յար մար « պա տառ» է ր՝ տուն դար ձէ ե տք՝ շա բաթ մը լուռ ու 
հան դարտ կեդ րո նա ցու մի: Ան ցայ ին ծի ան ծա նօթ Ալ բերտ  Մու շե ղե ա նը հե ղի -
նակ ու նե ցող հա տո րին՝ « Մով սէս Խո րե նա ցու դա րը»:   

Խո րա գի րը եւ Խո րե նա ցի ի ա նու նը ար դէն կը գրա ւէ ին զիս: Որ քան ալ պարզ 
սի րող պատ մա գի տու թե ան եւ բա նա սի րու թե ան, քիչ-շատ ծա նօթ է ի ա ւե լի քան 
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հա րիւ րա մե ակ մը քաշք շո ւող բա նա վէ ճին՝ Խո րե նա ցի ի ի նք նու թե ան եւ « Պատ -
մու թիւն Հայոց»ին շուրջ. եւ ան շուշտ ա նոնց վի ճա կո ւած ու րա ցում նե րուն: Ա սոնք 
բնազ դային խրտ չում մը զար գա ցու ցած է ին մէջս, ու թէ եւ յա ճախ կու գային 
պսա կա ւո՜ր ա նուն նե րէ, ե րեւ ցած է ին ին ծի իբ րեւ դր սե ւո րում նե րը ան հո գի մաս -
նա գէտ նե րու, բա նա սի րու թե ան լա րա խա ղաց նե րու, զուրկ կլո պալ ըն կա լու մի ա -
տա կու թե նէ, նե րի մա ցա կան շնոր հէ: Թէ կուզ եւ կո չո ւէ ին Ա կի նե ան կամ Թոմ - 
սոն...  Կե ցո ւած քիս մէջ զիս քա ջա լե րեր է ին ո ղջ միտ պաշտ պան-պա հա պան ներ, 
ո րոնց հան դի պու մը ը րած է ի ըն թեր ցում նե րու մէջ—Նի կոլ Աղ բա լե ան, Ստե փա -
նոս Մալ խա սե ան... 

 Նիւ թին հան դէպ շա հագրգ ռու թիւնս, ե թէ բա ւա րար էր հա տո րը բա նա լու եւ 
թեր թե լու, ա ւե լի ան դին պի տի չտա նէր զիս՝ ը նդ դէմ ե րե ւա նե ան հիւ րա նո ցի սե -
նե ա կիս առ ժա մէ ու թե ան եւ շրջ մո լի կի յոգ նու թե անս: Բայց... քա ռորդ մը ե տք՝ 
կար թո ւած է ի, կա խար դո ւած: Աչ քերս բա ցո ւե ցան, յոգ նու թիւնս մղո ւե ցաւ յե տին 
հո րի զոն ներ: Կը գտ նո ւէ ի իս կա կան «ե րե ւոյթ»ի մը առ ջեւ...: 

Յափշ տա կո ւած՝ կար դա ցի ամ բողջ գի շե րը: Լուս նա լու մօտ էր որ յոգ նաս պա -
ռու մը իր ի րա ւունք նե րը պա հան ջեց: Բայց դա դա րը ար դէն պարզ առ կա խում էր. 
ըն թեր ցու մը նոյն թա փով պի տի շա րու նա կէ ի—յա ջորդ օ րը, յա ջորդ օ րե րը, ա պա՝ 
օ դա կա յա նը, ա պա՝ ե րկ ժա մե այ թռիչ քին մին չեւ Ա թէնք, ո ւր եւ ա ռանց ը նդ հա -
տու մի ա ւար տե ցի-փա կե ցի գիր քը... ափ սո սան քով: 

 Խո րե նա ցի ի՝ մի ան գա մայն նե րի մա ցա կան եւ հմ տա բան մօ տե ցում մը, ը սի, 
հան դի պեր է ի ար դէն: Նի կոլ Աղ բա լե ան յատ կա պէս, իր « Դա սա խօ սու թիւն ներ հայ 
մա տե նագ րու թե ան մա սին»1 եր կին մէջ, ըն դու նե լի վար կած ներ կը բե րէր յօ գուտ 
Պատ մա հօր, ա նոր « Պատ մու թիւն Հայոց»ը իր ժա մա նա կին մէջ վե րա հաս տա տե -
լով. վե րա կանգ նե լով ա նոր վա ւե րա կա նու թիւ նը. մատ նան շե լով ձգ տու մը՝ նո րո -
վի ար ժե ւո րե լու ա ւան դա կան պատ մու թիւ նը, մի ան գա մայն եւ ո րոշ քն նա կա նու- 
 թե ամբ մօ տե նա լու ա նոր: Եւ ի ր՝ Աղ բա լե ա նի կող մէ, հայ կե ան ա ւան դա վէ պը ա -
ռըն չե լով «ու րար տա կան» պի տա կո ւած պատ մա շեր տին, ա պա եւ հեր քե լով «ե կ-
 ւոր» Ար մէն նե րու քաշք շո ւած վար կա ծը, իբ րեւ ար տա յայ տու թիւ նը ա րեւմ տա մոլ 
հա կու մի մը... Ի դէպ. Աղ բա լե ան նաեւ հե տաքրք րա կան բա ցատ րու թիւն մը ու -
նէր այն փաս տին, որ մա տե նա գիր ներ Ե. դա րէն մին չեւ Թ. կամ Ժ. դար չեն յի շա -
տա կած եր բեք Խո րե նա ցին: Ան հա ւա նա կան կը գտ նէր « Պատ մու թիւն Հայոց»ի 
ձե ռա գի րին՝ պա տո ւի րա տո ւին եւ յետ նորդ նե րու դի ւա նին մէջ ի պահ մնա ցած 
ըլ  լա լը, մէկ կամ միւս պատ ճա ռով, եւ ա պա ե րե ւան ել  լե լը՝ Բագ րա տու նե աց տան 
իշ խա նու թե ան գլուխ գա լուն գու գա հեռ... 

 Բայց Մու շե ղե ա նով գտածս շատ ա ւե լին է ր՝ սկզբ նաղ բիւր նե րէ կտ րո ւած Աղ -
բա լե ա նի մը մօ տե ցու մէն, զոր նաեւ իր լսա րա նը կը կաշ կան դէր—նիւ թի ռամ կաց -
ման մտա հո գու թե ամբ մը: Այժմ կը գտ նո ւէ ի հե ղի նա կի մը առ ջեւ՝ հո գեմ տա ւոր 
1 Դա սա խօ սու թիւն ներ հայ մա տե նագ րու թե ան մա սին, հրատ, Հա մազ գային մշա կու թային ըն կե րու -
թե ան, Պէյ րութ, 1951։
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բա ցա ռիկ սրա տե սու թե ան տէր, մի ան գա մայն եւ բա ցա ռիկ հմ տա բան: Օժ տո ւած 
նաեւ զգաստ բայց ան սխալ նե րի մա ցու մի ա տա կու թե ամբ: Հա տո րը, ի նչ պէս յա -
ճախ՝ նման աշ խա տա սի րու թիւն ներ, ժո ղո վա ծու էր նոյ նա նիւթ կամ մեր ձա նիւթ 
ու սում նա սի րու թիւն նե րու, բո լո՛րն ալ հա րուստ՝ նշե ալ այս շնորհ նե րով, ի նչ որ ըն -
թեր ցու մը կը դարձ նէր իս կա կան հի ա ցա կան վայելք մը, նոյ նիսկ սի րո ղա կան մա -
կար դա կի ըն թեր ցո ղին հա մար, որ եմ:  

Յա ջոր դա կան գլուխ նե րու ձե ւով հա տո րին մէջ տե ղադ րո ւած յօ դո ւած նե րը 
կը ներ կա յա նան հե տե ւե ալ պատ կե րով. 

  
Ա. Մով սէս Խո րե նա ցու ծնն դե ան տա րե թի ւի եւ ծնն դա վայ րի հար ցի 

շուրջ. 
Բ. Չորս Հայ քե րի ա ռեղ ծո ւա ծը Մով սէս Խո րե նա ցու « Պատ մու թիւն Հա- 

յոց»ում. 
Գ. VII դա րի պարս կա կան մի ար շա ւանք Մով սէս Խո րե նա ցու « Պատ -

մու թիւն Հայոց»ում եւ դրա հեր քու մը. 
Դ. Վաս պու րա կան նա հան գի յի շա տա կու մը Մով սէս Խո րե նա ցու « Պատ -

մու թիւն Հայոց»ի մէջ. 
Ե. Գր. Խա լա թե ա նի եւ Կ. Թու մա նո վի դրոյթ նե րի սնան կու թիւ նը. 

— Յա ւե լո ւած. Մով սէս Խո րե նա ցու Հայ կե ան ա ռա ջին տոհ մա պետ նե րը 
եւ նրանց Այ րա րատ (Ու րար տու) բնօր րա նը: 

 Հե ռո՛ւ ի նծ մէ, հոս, ա ռա ջադ րանքն ու յա ւակ նու թիւ նը՝ պատ մա-բա նա սի րա -
կան այս նիւ թե րը ար ծար ծե լու ը ստ է ու թե ան: Ներ կայ գրու թե ամբ կր նամ ար տա -
յայ տել տպա ւո րու թիւն ներ մի այն, ո րոնք կ՚ար ժեն ի նչ որ կ՚ար ժեն՝ ո ղջ միտ դա- 
 տու մը ըն դու նե լով ի բր պարզ չա փա նիշ. ա պա ե ւ՝ ը նել այդ նիւ թե րէն բխող այժ -
մէ ա կան գա ղա փա րա կան հար ցադ րում ներ: Եւ մա նա ւանդ՝ պար տիմ ճշ դել  դըր -
դա պատ ճա ռը, որ զիս մղեր է գրա մե քե նայիս առ ջեւ՝ ար ձա նագ րե լու այս տո ղե- 
 րը—ի նչ որ չը սո ւե ցաւ դեռ...:  

Ո րով հե տեւ, հա տո րը փա կե լէ ա միս ներ ե տք, մինչ տա կա ւին չէ ի յայտ նա բե -
րած հո գեմ տա ւոր այդ քան պայ ծառ աշ խար հի տէր այս հե ղի նա կը՝ ի բր կեն սագ -
րա կան ան հատ, դի պո ւա ծը աչ քիս դէմ բե րաւ Ստե փան Ա լա ջա ջե ա նի « Ճամ բեզ- 
 րի վրայ» եր կը՝ ի րեն բնո րոշ ջերմ շեշ տե րով ար ձա նագ րո ւած յու շագ րա կան հա -
տո րը: Եւ ապ շան քով կար դա ցի դրո ւագ մը՝ հե ռու վաթ սու նա կան սառ ցա հա- 
 լե ան տա րի նե րը ո գե կո չող — « Սո վե տա կան գրա կա նու թիւն» թեր թի խմբագ րա -
կան խոր հուր դի մէկ նիս տը, նո ւի րո ւած Մաշ տո ցե ան յո բե լե ա նի մը.  

 
Ո՞վ է այս մար դը, որ սեւ ակ նոց նե րի տա կից, իր վառ աչ քե րով նա -

յում է վրաս ու ի նձ չտես նե լով՝ խօս քը ո ւղ ղում է ի նձ: 
— Չլի նէր մեր ըն դու նած քրիս տո նէ ու թիւ նը, չէր լի նի մեր այ բու բե նը 

եւ, քրիս տո նէ ու թիւնն ու այ բու բե նը չէ ին ներծ ծո ւի մեր է ու թե ան մէջ: 
Հայրս ա սում է ր՝ «Ես հայ քրիս տո նե այ եմ, հայե րէն եմ ա ղօ թում:  
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Այս մէկ խօս քի մէջ կայ հայը իբ րեւ ա զգ, քրիս տո նե ան՝ իբ րեւ հա -
ւատք, ա ղօթ քը՝ իբ րեւ դպ րու թիւն: Հայոց գրե րով է կար դում իր ա ղօթ քը: 

Ին չո՞ւ էր ի նձ ա սում, յատ կա պէս ի նձ: 
— Գիրն ի ՞նչ է,— շա րու նա կեց նա,— ո րե ւէ ազ գի այ բու բենն ի ՞նչ է: Ազ -

գի միտքն ի ՞նչն է դր սե ւո րում, լե զուն բա ցում, ար ձա նագ րում ու թող նում 
զա ւակ նե րին: Չկայ մի խոհ, մի խօսք, մի յոյզ, որ գրե րը չկա րո ղա նան ար -
տա յայ տել: Հար ցա կան նշանն ան գամ գիր ու նի եւ բան է ա սում, բան է 
հարց նում: Ես կոյր եմ... եւ դա գի տեմ: 

 Նա կոյր էր: Ես փշա քա ղո ւե ցի: Հո գիս դո ղաց: 
Կուր տի կե անն էլ ա սաց. 
— Բայց նա ա նընդ հատ ի նձ էր նա յում: 
 Նա ա նընդ հատ բո լո րին էր նա յում2: 

2 Կ՚ար ժէ հոս մէջ բե րել նաեւ շա րու նա կու թիւ նը Ա լա ջա ջե ա նի պա տու մին. 

 Նա խմ բագ րա կան խոր հուր դին էր հրա ւի րո ւած եւ իր յօ դո ւածն էր կար դում՝ նո ւի րո ւած 
Մաշ տո ցի յո բե լե ա նին: 
Աշ խար հում մի ակ մարդն էր, որ որ պէս հայ, մես րո պե ան տա ռե րով չէր գրում եւ Մես րո պի 

մա սին էր գրում: 
— Նա իր գրերն է ստեղ ծել,— ա սաց Ալ բերտ Ա րիս տա կէ սե ա նը:  
— Եւ յե տոյ,— շա րու նա կեց նա,— այդ բո լո րը ե ղան, ո րով հե տեւ մենք պե տա կա նու թիւն ու - 

նէինք: Մի Տր դատ թա գա ւոր ըն դա ռա ջեց քրիս տո նէ ու թե ա նը, մի Վա ղար շակ թա գա ւոր՝ Սա -
հա կին ու Մաշ տո ցին, ո րոնք հան ճար ներ է ին, Հան ճար ներն էլ պէտք ու նեն պե տա կա նու - 
թեան, պե տա կա նո թիւ նը տէ րու թիւն է եւ տի րու թիւն: Ե թէ չլի նէր այդ պէս, ո ՞վ հի մա կ՚ըն դու -
նէր բռայ լե ան այ բու բե նը: Ե թէ գիր պէտք է կոյր մար դուն, ա պա ա ռա ւել պէտք է տես նո ղին: 

 Գի տէ՞ այս նր բա կազմ, մեղմ դի մագ ծե րով, հա մո զիչ խօ սող ե րի տա սար դը, որ սե նե ա կում 
նս տած են քրիս տո նէ ու թե ա նը չհա ւա տա ցող Նայի րի Զա րե անն ու Հրա չե այ Քո չա րը, կե ան -
քում չա ղօ թած, գրա կա նա գէտ Սու րէն Ա ղա բա բե ա նը, աչ քե րը կո մու նիս տա կան շարժ ման մէջ 
բա ցած Ստե փան Կուր տի կե անն ու Վա չէ Պար տի զու նին: 
Խմ բա գիր Է դո ւարդ Ջր բա շե անն ու Ստե փան Զօ րե ա նը յա ճախ են ար տա սա նել «ի սէր Աս -

տու ծոյ» խօս քը, ո ւս տի չեմ կա րող ա սել, որ ցն ցո ւած է ին այս կոյր ե րի տա սար դի խօս քե րով: 
Է դո ւարդ Թօփ չե ա նին բնաւ չես բա ցատ րի:  
Մաշ տո ցը լո՜յս է... այս չտես նող ե րի տա սարդն ան գամ տես նում է այդ լոյ սը: Ալ բերտ Մու -

շեղե ան է ա նու նը: 
Գ րել է ու գրում է կոյ րե րի հա մար ստեղ ծո ւած ու ռու ցիկ տա ռե րով, հիմ նադ րել է մի այն պի -

սի տպա րան, ո ւր գիրք է տպ ւում կոյ րե րի հա մար: Հայ կոյ րերն ան գամ գրա ճա նաչ պի տի դառ -
նան: Նա այդ տպա րա նի գլ խա ւոր խմ բա գիրն է: Տե սո ղու թիւ նից չզր կո ւած նե րի հետ 
հա ւա սար սո վո րել է Ե րե ւա նի Պե տա կան հա մալ սա րա նում, ու ռու ցիկ տա ռե րով հե րու նագ -
րել է դա սա խօ սու թիւն նե րը ու տի րա պե տել գեր մա նե րէն լե զո ւին, որ պէս զի Հայ նէ ին ու Գէ օ -
թէ ին թարգ մա նի: 

— Հի մա,— ա սաց Ա րիս տա կէ սե ա նը,— դա սագր քեր է լոյս ըն ծա յում ա չա զուրկ հայ մա նուկ -
նե րի հա մար:  

« Սո վե տա կան գրա կա նու թիւն» ամ սագ րի խոր հուր դը հա ւա քո ւել էր, որ մի ամ բողջ հա մար  
նո ւի րո ւի Մեծն Մես րո պին: 
Ա հա, կոյ րե րի տա ռե րով մի քեր թո ւած բե րեց նա ու զար դա րեց ամ սա գի րը, ա ւե լին՝ իր խօս -

քե րով: 
 Ծանր նս տել է պա հը իմ տես նող աչ քե րիս մէջ, կո պե րիս վրայ: Ան ձամբ չկա րո ղա ցայ խօ -

սել նրա հետ, չծա նօ թա ցանք ի րար հետ, բայց նա մնաց իմ գրա ռում նե րի մէջ իբ րեւ պա տ- 
 ւա կան ու խն կար կե լի մարդ: Եւ նա ապ րում է: 
Ե թէ չլի նէր Գրող նե րի մի ու թե ան քար տու ղա րու թե ան ո րո շու մը՝ ան մի ջա պէս մեկ նել Կի րո -

ԹԻՒ 2  2022

93   |   ԲԱԳԻՆ



Յայտ նու թիւ նը ցն ցիչ էր: Ա լա ջա ջե ա նի փշա քա ղու մը, հի ա ցա կան պատ կա -
ռան քը, ե լեկտ րա կան հո սան քի նման՝ փո խան ցո ւե ցան ին ծի...: Վե րըն թեր ցե ցի հա -
տո րը կր կին, մէկ շուն չով, այս ան գամ կար կա մած՝ ան կէ բխող ճա ռա գայ թու մէն... 

 Դի մե լով հան րա գի տա րա նային հրա տա րա կու թիւն նե րու, տպա գիր թէ թո ւայ -
նա գիր, ա ռաջ տա րի տե ղե կու թիւն նե րու քաղս, խո րա պէս շա հագրգ ռո ւած այ -
լեւս հե ղի նա կի նաեւ մարդ կային, ան ձնա կա՛ն ե րե սով: Եւ «Ո ւի քի փե տի ա»յի 
(հա յաս տա նե ան տա ռա դար ձու թե ամբ՝ « Վի քի պե դի ա») է ջե րուն ըն թեր ցե ցի, հոս՝ 
ա ՛լ ա ռար կա յա կան եզ րե րով խմ բագ րո ւած, կեն սագ րու թիւ նը3 այ սօր ա լե հեր նա -
հա պետ դար ձած՝ Ա լա ջա ջե ա նի «նր բա կազմ, մեղմ դի մագ ծե րով ե րի տա սարդ»ին:  

Ա հա հե ղի նա կը: Եւ ա հա, հի մա՝ հա տո րը, մէ կը մի այն՝ հո գեմ տա ւոր լոյ սով 
պայ ծա ռա ցած ե րախ տա շատ Մու շե ղե ա նի բազ մա թիւ գոր ծե րէն: Բայց թե րեւս 
ա մե նա յայտ նա բե րի չը իր լու սա ւոր գի շե րին... 

Եր կա սի րու թիւ նը սկ սող է ջե րը, « Հե ղի նա կի կող մից» խո րագ րե ալ, կը տա րա -
զեն ա ռա ջադ րան քը՝ «ըստ ա մե նայ նի հեր քել[ու] Մով սէս Խո րե նա ցու « Պատ մու -
թիւն Հայոց»ում մինչ այժմ մատ նա ցոյց ար ւող պատ մա-աշ խար հագ րա կան 
ա նաք րո նիզմ նե րը՝ VI - VIII դա րե րին վե րագ րո ւող պատ մա կան ան ցքեր ու ի րո -
ղու թիւն ներ, ո րոնց պատ ճա ռով նոյ նիսկ հայ խո շոր պատ մա բան ներ՝ Նի կո ղայոս 
Ա դոն ցը եւ Յա կոբ Մա նան դե ա նը Մով սէս Խո րե նա ցուն հա մա րում են VIII - IX դդ. 
հե ղի նակ»: Հեր քում՝ որ կ՚ա ռա ջադ րո ւի կա տա րել  «յու նա-հ ռո մէ ա կան եւ ա սո-  
 

վա կան՝ Վա ղար շակ Նո րեն ցի ու Սո ղո մոն Տա րօն ցու հետ, Մես րո պա կան օ րե րի նշա նա ւոր -
մա նը, միւս օ րն ի սկ կը գնայի, կը գտ նէ ի Ալ բերտ Մու շե ղե ա նին, աչ քե րի լոյ սը կորց րած, բայց 
հո գու ու մտ քի լոյ սով ու րիշ նե րից ա ւե լի պայ ծառ հայ ե րի տա սար դին: 

3. Ալ բերտ Մու շե ղե ա նը ծնո ւել է 1931 թո ւա կա նին Ե րե ւա նում։ Վեց տա րե կա նում դի նա -
մի տի պայ թիւ նից կորց րել է տե սո ղու թիւ նը։ 1939-1946 թո ւա կան նե րին սո վո րել է Ե րե ւա նի 
կոյր ե րե խա նե րի գի շե րօ թիկ ե օթ նա մե այ դպ րո ցում։ 1949 թո ւա կա նին ա ւար տել է Ե րե ւա նի 
N3 ե րե կոյե ան դպ րո ցը։ 1949 թո ւա կա նին ըն դու նո ւել եւ 1954 թո ւա կա նին ա ւար տել է Ե րե -
ւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի ռո մա նօ-գեր մա նա կան բա ժի -
նը, այ նու հե տեւ՝ աս պի րան տու րան՝ ա ւստ րո-գեր մա նա կան գրա կա նու թե ան գծով։  

1965-1973 թո ւա կան նե րին ե ղել է Հա յաս տա նի կոյ րե րի մի ա ւո րու մի կենտ րո նա կան վար -
չու թե ան նա խա գա հը։ Ու սում նա սի րու թիւն նե րը կա տա րել է կնոջ՝ բա նա սէր, թարգ ման չու հի 
Ռի մա Յա րու թիւ նե ա նի (1932-1997) օգ նու թե ամբ։ 1956 թո ւա կա նին կազ մա կեր պել է բրայ լ- 
եան տպա րան՝ կոյ րե րի՝ ու ռու ցիկ տա ռե րով գր քեր տպագ րե լու հա մար եւ նշա նա կո ւել է գըլ -
խա ւոր խմ բա գիր, տպագ րու թե ան պատ րաս տել եւ լոյս է ըն ծայել հայ կա կան ա ռա ջին բրայ -
լե ան գր քե րը Րաֆ ֆու « Սա մո ւէլ» վէ պը, Ե ղի շէ Չա րեն ցի բա նաս տեղ ծու թիւն նե րի ժո ղո վա - 
ծուն, Մով սէս Խո րե նա ցի ի « Հայոց պատ մու թիւն»ը եւ այլն)։ 1958-1973 թո ւա կան նե րին ե ղել է 
Կոյ րե րի մի ա ւոր ման բրայ լե ան ամ սագ րի հիմ նա դիր-խմ բա գի րը, 1963-1975 թո ւա կան նե րին՝ 
բրայ լե ան հրա տա րակ չու թե ան պետ, 1974 թո ւա կա նից աշ խա տել է ՀՀ ԳԱԱ Ա րո ւես տի ի նս -
տի տուտ, 1978 թո ւա կա նից՝ ՀՀ ԳԱԱ գրա կա նու թե ան ի նս տի տու տի ա ւագ գի տաշ խա տող։ 
Բնա կան եւ հա սա րա կա կան գի տու թիւն նե րի մի ջազ գային ա կա դե մի այի ան դամ։ [...] 1980 թը -
ւա կա նին «Ա ւե տիք Ի սա հա կե ա նի կե ան քի և ստեղ ծա գոր ծու թե ան վաղ շր ջա նը» թե մայով դի -
սեր տա ցի ա է պաշտ պա նել եւ ստա ցել բա նա սի րա կան գի տու թիւն նե րի թեկ նա ծո ւի աս տի - 
ճան։  

 Հե ղի նակ է շուրջ 100 գրա կա նա գի տա կան եւ հա յա գի տա կան ու սում նա սի րու թիւն նե րի՝ նը-
 ւի րո ւած յատ կա պէս հայ հին գրա կա նու թե ան չլու ծո ւած խն դիր նե րին։
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րա կան աղ բիւր նե րում եւ պահ լա ւա կան գրա կան յու շար ձան նե րում նոր հայ թայ -
թած տո ւե ալ նե րի հի ման վրայ»:  

Հիմ նա կան վե րա տե սու թե ան այս մե թո տով, Մու շե ղե ան պի տի քն նէ գլ խա -
ւոր վար կած ներ, ե կող՝ եւ րո պա ցի վաս տա կա ւոր հա յա գէտ նե րէ, ո րոնք Խո րե -
նա ցի ի մօտ գտած են հետ քեր սկզբ նաղ բիւր նե րէ՝ յետ նա գոյն ժա մա նակ նե րու 
պատ կա նող ժա մա նա կա գիր նե րէ, ի նչ որ նո վին բա նիւ պատ մա հայ րը կը փո խադ -
րէր ա ւե լի ո ւշ դա րե րու, նաեւ ա նոր « Պատ մու թիւն»ը նկա տե լով ա ւե լի կամ նը -
ւազ զեղ ծո ւած: « Նոր փաս տե րի քն նու թե ամբ,— կը յա րէ Մու շե ղե ան,— դար ձե ալ 
հերք ւում է այդ հա կա գի տա կան վար կա ծը. ես ցոյց եմ տա լիս ա ւե լի հին յու նա -
րէն աղ բիւր ներ, ո րոն ցից հա ւա սա րա պէս օգ տո ւել են  թէ՛ V դա րի հայ պատ մա -
գիր Մով սէս Խո րե նա ցին եւ թէ՛ VI դա րի յի շե ալ ժա մա նա կա գիր նե րը:»  

Իր փաս տարկ ման սկիզ բը, Մու շե ղե ան, հա կա դիր կող մե րու ազ գային պատ -
կա նե լու թե ան հար ցին մա սին, կա րե ւո րու թե ամբ կը շեշ տէ. « Բա նա վէ ճը չի մղ ւում 
հայ եւ օ տար հա յա գէտ նե րի մի ջեւ, այլ՝ ա ւան դա կան Խո րե նա ցու կողմ նա կից նե -
րի եւ հա կա ռա կորդ նե րի: Ո մանք հենց հայ բա նա սէր նե րի շր ջա նում, Խո րե նա -
ցու կեղ ծի քի բա ցա յայտ մամբ ո գե ւո րո ւած, այն քան հե ռու գնա ցին, որ նրա ամ - 
բողջ « Պատ մու թիւն»ը յայ տա րա րե ցին ծայ րէ ծայր կեղ ծիք ու նեն գա փո խում, ի նչ 
որ չեն ա րել Գուտշ մի դը եւ Թոմ սո նը»:  

Ա ւե լի ան դին, ախ տա ճա նա չե լով « Խո րե նա ցուն ո ւշ շր ջա նի հե ղի նակ հա մա -
րե լու վար կա ծը» ի բր «ամ բող ջո վին հա կա գի տա կան», զայն կը վե րագ րէ՝ 

ա. Յե տա գայ դա րե րում աշ խար հագ րա-քա ղա քա կան նոր ի րադ րու թե ան 
մէջ ի յայտ ե կած նոր ա նո ւա նա ցան կի ներ մուծ ման. 

բ. Միջ նա դա րե ան խմ բա գիր նե րի եւ գրիչ նե րի ա նի րա զե կու թե ան. 
գ. Ա ռան ձին պատ մա կան դէպ քե րի եւ հաս կա ցու թիւն նե րի վե րա բե րե ալ 

այ սօր պատ մա գի տու թե ա նը եւ բա նա սի րու թե ա նը ա նյայտ տո ւե ալ -
նե րի. 

դ. Քն նա դատ նե րի թոյլ տո ւած մի տում նա ւոր խե ղա թիւր ման, ի նչ պէս եւ 
նրանց ու նե ցած թիւր պատ կե րա ցում նե րի: 

Եւ հե տե ւող գլուխ նե րը, ո րոնց վե րոն շե ալ խո րա գիր նե րը գա ղա փար մը կու 
տան գո նէ ա նոնց ը նդ գր կած նիւ թե րուն մա սին, լի ու լի կ՚ի րա գոր ծեն այս ա ռա -
ջադ րանք նե րը: Ը սո ւե ցաւ ար դէն, որ պատ մա-բա նա սի րա կան նիւ թի քն նարկ -
ման չեն մի տիր այս տո ղե րը: Ո ՛չ ա նոնց ստո րա գի րը, ո ՛չ ա նոնց հրա տա րակ ման 
վայ րը չեն հա մա պա տաս խա ներ այդ պի սի ա ռա ջադ րան քի: Կը բա ւէ ու րեմն ա -
րագ նշում նե րով ան ցնիլ նիւ թե րուն վրայէն, մատ նա նիշ ը նե լով ա նոնց ա ռըն թեր 
ներ կա յա ցող գա ղա փա րա կան ցցուն, խո րա պէս շա հե կան մի քա նի դրոյթ ներ: 

 Նախ՝ ար ծար ծու մը Խո րե նա ցի ի ծնն դա վայ րին, որ իր կար գին ա ռար կայ դար -
ձած է վէ ճի ու վի ճար կու մի: Ա մուր փաս տե րով հաս տա տե լէ ե տք, որ Տա րօ նի 
Խորե ան (յե տա գային նաեւ Խո րոնք) ա ւանն է իր ա նու նը տո ւած իր բնիկ Մով -
սէս որ դի ին,— ա հա Մու շե ղե ա նի լու սա ւոր եզ րա յան գում-ար տա բե ւե ռու մը.  
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Խո րե նա ցու ծնն դա վայ րը պատ մա կան Տա րօ նից Այ րա րատ, Ջա ւախք 
կամ Սիւ նիք տե ղա փո խե լը վեր ջին մէկ ու կէս դա րե րում հայե րիս վի ճա -
կո ւած մեծ ա ղէ տի՝ գաղ թա կա նու թե ան եւ նրա ծնած մտայ նու թե ան հե -
տե ւանք է պար զա պէս: [...] Եւ ստաց ւում է, որ մենք մեր ձեռ քով մեր 
ազ գային մեծ ե րախ տա ւոր նե րին եւ նրանց յի շա տակ ներն ե նք գաղ թեց -
նում մեր այս փոք րիկ  Հա յաս տան, փո խա նակ հոգ տա նե լու, որ նրանց 
նո ւի րա կան ա նուն նե րով վառ պա հենք ժո ղովր դի հո գում՝ կոր սո ւած Տա -
րօ նի ու Վաս պու րա կա նի, Մեծ Ծոփ քի, Բարձր Հայ քի ու Փոքր Հայ քի 
պատ մա կան վայ րե րի յի շա տակ նե րը: 

 Բարդ, շատ հմ տա բան, պատ մագ րա կան աղ բիւր նե րու եւ ար ձա նագ րու թիւն -
նե րու խո րա մուխ քն նու թիւն մը վա րե լով պատ մա-աշ խար հագ րա կան բա ժա -
նում նե րու՝ « Հայ քեր»ու շուրջ, Մու շե ղե ան վեր կը հա նէ շփո թը՝ հայ թէ օ տար 
« գեր-քն նա դատ» պատ մա գէտ նե րու, ա նոնց ան տե ղե ա կու թիւ նը՝ « նա խա-յուս -
տի նե ա նա կան» վար չա-բա ժա նում նե րէ, ար դէն առ գոյ՝ Ե. դա րուն: Շատ ամ փոփ 
եւ պար զա ցո ւած տա րա զե լով, ը սեմ ու ան ցնիմ, որ ա սո՛նց է ան դրա դար ձած Խո -
րե նա ցի եւ ոչ Զ. դա րու նո րա գոյն բա ժա նում նե րու: Վկա յա կո չո ւած փաս տե րը, 
աղ բիւր նե րը՝ ը նդ դի մա խօս նե րու յար գա լի լռու թիւ նը մի այն կր նան գտ նել ի րենց 
դէմ... 

Եւ նոյն քան շլա ցու ցիչ յս տա կու թե ամբ է, որ մեր պատ մա գէ տը պի տի լու սա -
բա նէ ե՛ ւ Զ. դա րուն են թադ րո ւած ար շա ւան քը, ո րուն յ ղո ւեր է Խո րե նա ցի. ե ՛ւ իր 
մօտ առ գոյ Վաս պու րա կան տե ղա նու նը, նոյն պէս ի բր նա հան գի ա նուն՝ պի տի 
հաս տա տո ւէր Զ. դա րէն ե տք մի այն: Ա ռա ջի նի պա րա գային՝ պատ մա գէտ նե րը, 
հայ թէ օ տար, կը շփո թեն տո ւե ալ ար շա ւան քը ու րի շի մը հետ, որ ի րօք Ե. դա -
րուն է որ կա տա րո ւած է: Ե րկ րոր դը՝ Խո րե նա ցի ի « վաս պու րա կան»ը վե րա դիր 
ա ծա կան է, նշող կա լո ւած նե րը՝ ո րոնք կը տրո ւէ ին ար քա յա կան ըն տա նի քի կըրտ-
 սեր ան դամ նե րուն. եւ որ յե տա գային ար տագ րող գրիչ ներ, ի րենց օ րին ա ՛լ ըն դու ն-
 ւած Վաս պու րա կան տե ղա նու նին վե րա ծե լով, դար ձու ցած են յա տուկ տե ղա նուն 
(գլ խա գի րը ար դէն ըլ  լա լով բա ցա կայ՝ հին ձե ռա գիր նե րէ...): Փաստ՝ որ վրի պած է 
տե սո ղու թե ան տէր բայց կար ճա տես կամ մտա սե ւե ռե ալ պատ մա գէտ նե րու ու -
շադ րու թե նէն... 

 Վեր ջա պէս,  

Ա րա մի ա նու նով Հա յաս տան աշ խարհն Ար մե նի ա ա նո ւա նե լու ա ւան դու -
թիւ նը, որ պահ պա նո ւել է Խո րե նա ցու Պատ մու թե ան մէջ, սկզ բուն քօ րէն 
հա կադր ւում է թէ հել  լե նիզ մի ծա ւա լա տենչ գա ղա փա րա բա նու թե ամբ  
թե լադ րո ւած թե սա լա ցի ե կո ւոր Ար մէ նի ա ռաս պե լին, եւ թէ՛ նո րա գոյն 
պատ մա բան նե րի զար գաց րած ե կո ւոր ար մէն նե րի տե սու թե ա նը, որ կա -
մայ թէ ա կա մայ, սնունդ է տա լիս ո րոշ նո րեկ ժո ղո վուրդ նե րի նո ւա ճո ղա -
կան նկր տում նե րին: Օգ տո ւե լով հայե րի ե կո ւո րու թե ան նո րահ նար 
ա ռաս պե լից՝ այդ նո րեկ նե րը ձգ տում են հնաց նել ի րենց նո րա թուխ պատ -
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մու թիւ նը եւ ներ կա յա նալ իբ րեւ Ա ռա ջա ւոր Ա սի այի եւ Այսր կով կա սի 
հնաբ նակ ներ:  

Այս բո լո րով, Խո րե նա ցին կը ներ կա յա նայ, իր ժա մա նա կի պատ մագ րու թե ան 
չա փա նիշ նե րով, իբ րեւ ա ւան դա կան աղ բիւր նե րը քն նա կա նօ րէն ըն կա լող պատ -
մա գիր, իս կա պէ՛ս յե ղա փո խա կան՝ իր ժա մա նա կին մէջ: Ա պա եւ իբ րեւ կրո ղը՝ 
«ազ գային-ա զա տագ րա կան շարժ ման ո րո շա կի քա ղա քա կան ծրա գի րի»,— ի նչ -
պէս կը շեշ տէ Մու շե ղե ան.- « Խո րե նա ցին ե կաւ մեզ՝ հայե րիս խրա տե լու, որ քա -
ջու թե ան օ րի նակ նե րը ու րիշ նե րից չպէտք է առ նել, այլ մեր սե փա կան հնե րից. 
« Զի թէ պէ տեւ ե մք ա ծու փոքր եւ թո ւով յոյժ ը նդ փո քու սահ մա նե ալ, եւ զօ րու -
թե ամբ տկար, եւ ը նդ այ լով յո լով ան գամ նո ւա ճե ալ թա գա ւո րու թե ամբ, սա -
կայն բա զում գործք ա րու թե ան գտա նին գոր ծե ալ եւ ի մե րում աշ խար հիս, եւ 
ար ժա նի գրոյ յի շա տա կի»—ի տար բե րու թիւն Փաւս տոս նե րու, ո րոնք քա ջու - 
թեան իբ րեւ տի պար օ րի նակ ներ՝ հրե այ Մա կա բէ ներ կ՚ո գե կո չէ ին: « Հին Կտա կա -
րան»ի ան հե թեթ որ դեգ րու մը քրիս տո նէ ա կան ա ւան դու թե ան մէջ՝ խորթ է Մու -
շե ղե ա նի, ի նչ պէս Խո րե նա ցի ի հո գի ին. այդ է որ կ՚ար տա յայ տէ խո րի մաստ 
դա տու մը. « Կար ծես թէ հե թա նոս հայե րը եր բեք չէ ին պաշտ պա նել ի րենց հայ րե -
նի եր կի րը, եւ խրա խու սիչ օ րի նակ նե րը պէտք է բե րո ւէ ին ան պայ ման Հին Կտա -
կա րա նից [...], ո րը ե կաւ մո ռա ցու թե ան տա լու սե փա կան աշ խար հա կալ 
թա գա ւոր նե րին՝ մի այն նրա հա մար, որ նրանք հե թա նոս ներ է ին: [...] Խո րե նա ցին 
ե կաւ վե րա կանգ նե լու պատ մա կան ար դա րու թիւ նը, վե րաց րեց այն ան դուն դը, որ 
գո յա ցել էր հե թա նոս ան ցե ա լի հետ կա պը խզե լու հե տե ւան քով: Յոյ նե րը պահ -
պա նել է ին այդ հե թա նոս ան ցե ա լը իր հնա մե նի ա ռաս պել նե րով ու բա նաս տեղ -
ծու թե ամբ, պատ մա գիր նե րով ու պատ մա կան հե րոս նե րով»... 

 Մու շե ղե ա նի գա ղա փա րա կան լու սո լոր տը, ի նչ պէս կ՚ե րե ւի հոս, հե ռո՛ւ՝ խան -
գա րե լէ իր մօ տեց ման գի տա կա նու թիւ նը, կը լրաց նէ զայն, այդ մե թո տը—դրա կան, 
ըն կա լուչ կե ցո ւածք հան դէպ ա ւան դա կան պատ մու թե ան, զայն քն նա կա նօ րէն 
օգ տա գոր ծե լու պայ մա նով: Խո րա թա փանց դի տող ու մտա ծող, ի նչ պէս իր բարձր 
մտա տի պա րը՝ Խո րե նա ցին, ան այս պէս՝ իր ժա մա նա կա կից ե զեր քէն, որ այ սօր 
գո յու թե նա կան ճգ նա ժա մի մատ նո ւած Հա յաս տան մըն է, կը կամր ջէ տասն հինգ -
դա րե այ ան ջր պետ մը, զայն կա պե լով միւս ե զեր քին՝ Ե. դա րու պե տա կա նա զուրկ, 
«Ող բա լի» Հա յաս տա նին:  

Տե սա նող՝ ան կը տես նէ, գի տէ՛, որ « պե տա կա նու թիւ նը տէ րու թիւն է եւ տի -
րու թիւն»:  Գի տէ ի՞ն, գի տե՞ն ա տի կա՝ ա հա քա ռորդ դա րէ ու ա ւե լի՝ ա լե տա տան 
Հա յաս տա նի ղե կին կե ցած ու կե ցող ի րե րա յա ջորդ վա րորդ նե րը... u
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ԱՆԳԼԵՐԷՆ քիչ գոր ծեր սփիւռ քա -
հայ փոր ձա ռու թե ան հիւ սո ւած քը կ՚ընդ- 
գր կեն ա նոր ու րո ւային ստեղ ծա գոր -
ծու թե ան կա խար դա կան հարս տու -
թեամբ։ Ա հա թէ ին չու displaced հա տու- 
 մի հրա տա րա կու թիւ նը նշա նա կա լից է։ 
Ան կը հրամց նէ լո սան ճը լէ սաբ նակ ա ր- 
 ւես տա գէտ Ա րա Օ շա կա նի լու սա-
նկար նե րը եւ փա րի զաբ նակ գրա գէտ 
Գրիգոր Պըլ տե ա նի « Կա մուր ջը» խորա- 

գ րո ւած փոր ձագ րու թիւ նը՝ Թա լին Ոս -
կե րի չե ա նի եւ Քրիս տո ֆըր Միլ զի ան -
գլե րէն թարգ մա նու թե ան ա ռըն թեր։ Այս 
հա տո րի վկա յա կո չած գլ խա ւոր (մի ա -
միտ ի մաս տով) տե ղան քը Պէյ րութն է, 
յատ կա պէս՝ հայ կա կան թա ղա մա սե րը, 
զորս եր կու ա րո ւես տա գէտ նե րը ճանչ -
ցած են ի րենց ման կու թե ան։ Եր կուքն 
ալ Պէյ րու թը լքած են ի րենց ե րի տա -
սար դու թե ան (Պըլ տե ան՝ 60ա կան նե -
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րուն, Օ շա կան՝ 70ա կան նե րուն), լի բա -
նա նե ան քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ -
մէն (1975-1990) ա ռաջ եւ ա նոր պատ - 
ճա ռով, բայց տաս նա մե ակ նե րու եր-
կայն քին ստեղ ծա գոր ծա կան կա պեր 
պա հած են ի րենց ծնն դա վայ րին հետ։  

Անգ լե րէն ըն թեր ցո ղին շատ քիչ 
բան կ՚ը սէ, թէ Պըլ տե ան ա մե նէն հա -
րուստ կեն սա փորձ ու նե ցող եւ բեղմ -
նա ւոր ա րեւմ տա հայե րէն գրող նե րէն 
մէկն է։ Պըլ տե ա նի ան տե սա նե լի ու թիւ -
նը իբ րեւ կա րե ւոր գրող ա րեւմ տա -
հայե րէ նի ճա կա տագ րին ու պայ քա րին 
մաս կը կազ մէ։ Գրա կան ա րեւմ տա -
հայե րէ նը, ԺԹ. դա րուն ծնն դե ան ա րա -
գա ցած շր ջա նէ մը ե տք, Ի. դա րու 
սկիզ բը ե րե ւան ե կած է ազ գային նկա -
տե լի ձե ւով Օս մա նե ան կայս րու թե ան, 

յատ կա պէս Պոլ սոյ մէջ, 1915ի Ա ղէ տին 
պատ ճա ռով իր մի ջա վայ րէն կտ րո ւե -
լով ը նդ միշտ։ Գրա կան լե զու մըն է, որ 
սե րունդ նե րով  գո յա տե ւած է Փա րիզ, 
Պէյ րութ, Հա լէպ, Պոս տոն, Լոս Ան ճե լըս, 
Սիտ նի եւ այ լուր՝ սփիւռ քե ան պայ ման -
նե րու տակ, ա ռանց ա պա գայ ձե ւա ւո -
րող սո վո րա կան՝ ա զգ-պե տու թե ան 
կող մէ ղե կա վա րո ւած վար չա կան ու 
կր թա կան են թա կա ռոյ ցի ա ջակ ցու - 
թեան։ Ա րեւմ տա հայե րէ նի ան տե սա նե -
լի ու թիւ նը՝ տա ռա ցի օ րէն եւ գրա կա նօ -
րէն, մա սամբ կը մեղ մա նայ Պըլ տե ա նի 
« Կա մուր ջը»ի այս ե րկ լե զու հրա տա -
րա կու թե ամբ Եւ րո պայի եւ այժմ՝ Մի ա -
ցե ալ Նա հանգ նե րու մէջ։ 

 Պատ կե րային զուսպ բա ցո ւա ծու -
թիւն մը (Պըլ տե ան գրա կան ձե ւե րու ան - 

ԹԻՒ 2  2022

99   |   ԲԱԳԻՆ

New Year’s Eve, Sarkissian family, Nor Sis, 2013



դա դար փոր ձար կող մըն է) « Կա մուր -
ջը»ին վկա յա կո չա կան ար տա կարգ ո ւժ 
կու տայ։ Փոր ձագ րու թե ան սկիզ բը կը 
յի շո ւի կա մուրջ մը, որ կը կա պէր Պէյ -
րու թի Բլու րի թա ղա մա սը, ո ւր Պըլ տ-
եան ծնած ու մեծ ցած է, եւ Կի լի կի ոյ 
եր բեմ նի ա նուն ներ կրող թա ղա մա սե -
րը՝ Բլուրն ի վար, ո րոնց « պաշտօ նա -
կան դար պաս»ը ե ղած է կա մուր ջը։ 
Պըլ տե ան կը գրէ, թէ ի նչ պէս մա նուկ 
հա սա կին, ըն տա նի քի ու տա րե կից նե -
րու հետ, այ ցե լած է այդ թա ղա մա սե րը 
ամ րան ու աշ նան, քա լե լով ո ՛չ թէ կա -
մուր ջի վրայէն, այլ ա նոր տա կէն, կտ րե -
լով գե տի հու նը ե րբ ջու րը նո ւա զած է ր։ 
Պըլ տե ան կը նշէ « զար տու ղի»ի մա սին. 

«Այս ճամ բան ո ՛չ շա ւիղ կը գծէ, ոչ 
ալ իս կա պէս ու ղի կա րե լի է նկա տել։ Ա -

մէն ան ցորդ որ կը հա մար ձա կի մխր ճը -
ւիլ ա նո րո շին մէջ, իր ու զած կամ կըր -
ցած տե ղե րէն կ՚եր թայ, չի կե նար, ո րե ւէ 
նա խըն թա ցի չի հե տե ւիր […]։ Ժա մա -
նա կա ւոր ու ղե ծիր մըն է ա սի կա, ո ւր 
կանգ առ նե լու, ո րե ւէ ա ռիթ կամ տրա -
մադ րու թիւն չու նե նար ե կո ղը» (10)։  

Իսկ ե րբ գե տը կը վե րա դառ նայ, 
այս չգ ծո ւած շա ւի ղը կը ջն ջո ւի. «Երբ 
ջու րե րը կը բարձ րա նան՝ յոր ձան քի 
ուժգ նու թե ան քիչ բան կը դի մա նայ, որ 
դառ նար ան շարժ կէտ, մնար խրած, 
գա մո ւած հո ղին եւ ար ձա նագ րո ւէր 
հու նին» (11)։ Պըլ տե ա նի փոր ձագ րու -
թե ան եւ Օ շա կա նի լու սան կար նե րուն 
մի ջո ցով, displaced հա տում կ՚ար ձա -
նագ րէ ան ցնե լու ան պաշ տօն եւ ժա մա -
նա կա ւոր, ջն ջո ւած ու կրկ նո ւող, 

ԹԻՒ 2  2022

ԲԱԳԻՆ   |   100

Easter procession, St. Sarkis Armenian Apostolic Church, Nor Sis, 2018



գաղտ նի ու սահ մա նա զանց փոր ձա -
ռու թիւ նը։  

Եւ սա կայն, ձմ րան ու գար նան, ե րբ 
գե տը կը յոր դի, մա նու կը կը յի շէ Կի լի -
կի ոյ թա ղա մա սե րու մուտ քը ա նոր 
«պաշ տօ նա կան դար պաս»ին՝ կա մուր -
ջի մի ջո ցով։ « Ձեր ե րե ւա կա յու թե ան 
հա մար ան կը թո ւի կա յուն, միշտ բա -
նուկ զան գո ւած մը, ո րուն վրայ տնտ -
նա ցող կամ եր բեք սու րա ցող հան- 
 րա կառ քե րը, օ դին մէջ պահ մը կար ծես 
առ կախ, գրե թէ այե րային, փաս տը կը 
բե րեն կա ռոյ ցի հաս տա տու թե ան» (13)։ 
Թարգ մա նիչ նե րը Պըլ տե ա նի այե րայի -
նը, որ «օդ»ի հետ կա պո ւած է, “ethe-
real” կը թարգ մա նեն։ Կա մուր ջը հիմ - 
նա ւո րող ու փո խա բե րա կան է, մի ա ժա -
մա նակ ի րա կան ու ե րա զային։ Իբ րեւ 

պատ կեր, նոյ նիսկ տե ղին է մտա ծել Ոս -
կե րի չե ա նի եւ Միլ զի թարգ մա նու թե ան 
մա սին, որ բա նաս տեղ ծա կան հա մար -
ձակ թռիչք ներ կը կա տա րէ։ 

 Մա նու կի աշ խար հը քա ղա քային 
հա մայ նա պատ կե րի ապ րո ւած փոր ձա -
ռու թիւնն է, որ ծէ սե րով ու պա տում նե -
րով լե ցուն է եւ ազ գա կան նե րու, 
բա րե կամ նե րու եւ այլ բնա կիչ նե րու օ -
թե ւան կու տայ եւ նե ցուկ կը կանգ նի։ 
«Երբ մա նուկ ես եւ այս կող մե րը քեզ 
կը բե րեն տա րին մի քա նի ան գամ մի -
այն, կը հմայո ւիս գրե թէ ա մէն ին չով, 
շատ ան գամ կը մոռ նաս հմա յա թա փու -
թիւնդ, աչ քերդ կը հային մի այն ներ -
կային» ՚(14)։ Կա մուր ջին վրայ քա լող 
մա նու կը կը փոր ձո ւի ծա խո ւող խա ղա -
լիք նե րուն ձեռ քը եր կա րել, բայց մայ րը 
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Looking toward Ashrafieh, Norashen, 2018



Sanjak Camp, Bourj Hammoud, 2013

Antar, a former militia member, Nor Marash, 2018
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Armenian Cultural and Political Center, Nor Sis, 2014
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կ՚ար գի լէ. կանգ առ նող ու ապ րան քը 
շօ շա փող ան ցորդ ներն ալ հմայո ւած են 
(16)։ Կա մուր ջի մայ թե րու վրայ խօ ս-
 ւող տար բեր ա րա բե րէն նե րու կը հան -
դի պի, մսա վա ճա ռի քո վէն կ՚անց նի, 
մայ թին վրայ, սե ղա նի մը շուրջ խմիչք -
նե րով նս տած մար դիկ կը յի շէ։ Ի նչ կը 
վե րա բե րի հմայ քի ժա մա նա կային չա -
փին,  «եր ջա նիկ՝ օհ պար զա պէս ո րով -
հե տեւ ժա մա նա կը չկար» (16)։  

Ա պա կու գան յու շե րը թա ղա մա սե -
րուն մէջ քա լե լու, թեր թի մը շէն քի ճա -
կա տին, հայ հո յա բան, հեշ տա լի կօշ կա- 
 կար նե րուն, հա յա տառ ցու ցա նակ նե -
րով բայց հայե րէն շար ժան կար ներ չը- 
ցու ցադ րող շար ժա պատ կե րի սրահ նե -
րուն հան դի պե լու։ Պըլ տե ան հեգ նան -
քով դի տել կու տայ. « Սի նե ման սեմն է 
դէ պի օ տար աշ խար հը, որ հոս է, ա մն 

կողմ, մի այն թէ չի յայտ նո ւիր։ Եւ ի նչ որ 
չ՚ե րե ւիր ա պա հո վա բար չկա՛յ» (18)։ 
Պըլ տե ա նի գրա կա նու թե ան կա րե ւոր 
թե մա նե րէն է մօ տե ցած ու կոր սո ւած 
այ լաշ խար հը։ 

 Կի լի կի ան ար դէն ա րո ւես տա կան 
թա գա ւո րու թիւն մըն էր, տե ղա փո խ-
 ւած ծա գու մով, քա նի որ ԺԱ. դա րու 
շուրջ կազ մո ւած է ր՝ Հայ կա կան լեռ -
նաշ խար հէն ազ նո ւա կա նու թե ան տա -
րագ րու թե ան եւ վե րաբ նա կեց ման ճամ- 
 բով։ Պըլ տե ա նի փոր ձագ րու թե ան ըս- 
կզբ նա կան տո ղե րը կ՚ը սեն։ «Բ լու րէն 
վար, գե տէն ան դին, Կի լի կի ան է, կ՚ը -
սէք։ Նոր Սիս, Նոր Ա տա նա, Նոր Մա -
րաշ, Նոր Ա մա նոս, Նոր Թո մար զա, Նոր 
Ե ոզ կատ, կ՚ար տա սա նէք մէկ շուն չով։ 
Կի լի կի ան, որ կը վե րապ րի հոս, չես գի -
տեր մին չեւ ե ՞րբ, իր ա նուն նե րու ա -
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ռաս -պե լով» (10)։ Ե րբ գե տը կը վե րա -
դառ նայ, կը յոր դի այս թա ղա մա սե րուն 
մէջ։ « Տա րան ցիկ բնա կու թիւն է ա սոն -
ցը, են թա կայ միշտ ար տաք սու մի կամ 
ար մա տախ լու մի» (12)։ Ա հա պատ ճառ 
մը ե ւս, որ Բլու րի բնա կիչ նե րը ար հա -
մար հա կան կե ցո ւածք որ դեգ րեն վա րը 
ապ րող նե րուն հան դէպ, թէ եւ հե ղեղ նե -
րը ա նոնց կը յի շեց նեն պա պե նա կան 
հո ղե րէն զան գո ւա ծային տա րագ րու- 
թեան ի րենց ոչ այն քան նոր փոր ձա -
ռու թե ան մա սին (22)։ 

 Կի լի կի ոյ թա ղա մա սե րը մտ նե լով, 
կը գրէ Պըլ տե ան, մա նու կը կը քա լէ դէ -
պի իր բազ մե րանգ նա խա-ա ղէ տե ան 
ա կունք նե րը, քա նի որ ա նոր բնա կիչ նե -
րուն շար քին են իր ծնող նե րուն հա րա -
զատ ներն ու մօ տիկ բա րե կամ նե րը, 

ո րոնք տա րագ րու թե ան վե րապ րած 
են։ Այս ա կունք նե րու ո րո նու մը ան վեր -
ջա նա լի օ րէն բե մադ րո ւած ու խա փա -
նո ւած է Պըլ տե ա նի գրա կա նու թե ան 
մէջ։ Այ սու հան դերձ՝  

« Բայց գի տէք որ ա սի կա եր կար 
պի տի չտե ւէ։ Տա րա ծու թիւն նե րը խո -
պան կամ մշա կո ւած պի տի գրա ւո ւին, 
բռ նա կալ ու ժե րէն պի տի զս պո ւին, 
կորսնց նեն ի րենց օ տա րու թիւ նը։ Գոր -
ծա րան, աշ խա տա նոց ներ ու հինգ-վեց 
յարկ նոց շէն քեր պի տի ջն ջեն այդ հին 
աշ խար հագ րու թիւնն ու մարդ կու թիւ -
նը։ Տե ղե րը պի տի քա րա նան, պի տի 
պզ տիկ նան, պի տի ա պա կա նին։ Կա -
մաց կա մաց, այ սինքն՝ ան նշ մա րե լի 
ռիթ մով, ի նչ պէս գրե թէ ան նկատ մի ջա -
դէ պեր, ա պա ը նդ հա րում ներ կը սկ սին 

In front of Saint Vartan Armenian Apostolic Church, Tiro, 2018
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պա տե րազ մը։ Ի սկ պա տե րազ մը ա -
ռայժմ չկայ» (12)։ 

« Կա մուր ջը» գի տակ ցա բար զետեղ- 
  ւած է ան ցե ա լի ու ա պա գայի ա րանք -
նե րուն մէջ, եւ մա նու կի 1950ա - կան 
թո ւա կան նե րու շր ջա պա տին ու ժա կան 
տե սո ղու թիւ նը հա զա րա ւոր թե լե րով 
կա պո ւած է ան ցե ա լին ու ա պա գային, 
սփ ռե լով իր այ լաշ խար հային ե զա կի 
հմայ քը։  

Փա րիզ, ո ւր Պըլ տե ան հաս տա տ-
 ւած է իբ րեւ հա մալ սա րա նա կան ու սա -
նող, հոն մնա լով այ նու հե տեւ, ա նոր 
փոր ձագ րու թե ան տա րա ծա-ժա մա նա -
կային հիւ սո ւած քը կը կազ մէ։ Այս տեղ, 
մա նու կը կանգ նած է Պէյ րու թի կա -
մուր ջին վրայ. «Երբ նայո ւած քը կը վե -
րա դառ նայ կա մուր ջի բա ցած ճամ բուն, 

պահ մը կը թո ւիս օ րօ րո ւիլ ե րկն քին ու 
նե րքե ւէն ան ցող ջու րե րուն վրայ։ Եւ 
այդ կար ծես սկզբ նա կան տպա ւո րու -
թիւնն է որ պի տի վե րա դառ նայ մտ քիդ 
ե րբ կը կտ րես Սէ նը Pont des Arts-էն, 
որ իր այե րային ըն թաց քով դժո ւար որ 
բաղ դա տե լի ըլ  լայ ձեր կա մուր ջին, թէ -
եւ եր կուքն ալ մե տա ղը կը փա ռա ւո -
րեն։ Տա տա նու մի, շո րո րու մի, նոյ նիսկ 
ճօ ճու մի զգա յու թիւն ներ կան սա կայն, 
որ գլ խու պտոյտ կու տան, կար ծես կը 
կազ մեն ե րաժըշ տա կան նա խեր գանք 
մը, պատ րաս տող՝ գա լիք տրա ման» 
(16) ։ 

Ա հա դար ձե ալ «այե րային» բա ռը 
կը գտ նենք՝ այլ կա մուր ջի մը ա ռն չու -
թե ամբ։ Ա կունք նե րու, «սկզբ նա կան 
տպա ւո րու թե ան» ո րո նու մը եր բեք յա -

Mesekin Armenian Center, Nor Amanos, 2017
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ջո ղու թե ամբ չի պսա կո ւիր։ Գա լիք տը-
րա մը կը նե րա ռէ նաեւ այս թա ղա մա -
սե րուն մէջ շի նո ւե լիք ու ի րա րու ա- 
 գու ցո ւած շէն քե րը։ Այս բազ մա խաւ 
հա մայ նա պատ կե րին մա սին գա ղա -
փար ու նե նա լու հա մար, կ՚ար ժէ դի տել 
Ճոան Նու չոյի փոր ձա ռա կան փաս -
տան կա րը՝ The Narrow Streets of Bourj 
Hammoud (« Պուրճ Համ մու տի նեղ փո -
ղոց նե րը», 2017)։ Ը նդ հան րա պէս, Պըլտ- 
ե ա նի փոր ձագ րու թե ան դէ պի ա պա- 
 գան ո ւղ ղո ւած ձե ւը կը խօ սի սփիւռ ք- 
ե ան ժա մա նա կա վայ րե րու (chronotope) 
տե ղա շար ժող տար բե րու թիւն նե րուն 
մա սին։ 

Ճշգ րիտ նկա րագ րու թիւն նե րը ը նդ -
հա տո ւած են խո րա պէս ան ձնա կան 
չորս կտ րո ւածք նե րով (խո րագ րի հայե -

րէն հա տու մի ի մաս տի մա սին մտա ծե -
լու այլ բառ ու կերպ մը), ո րոնք բնա գի -
րը կ՚առ կա խեն։ Ա հա ա ռա ջի նը այդ 
կտ րո ւածք նե րուն. «Ն կա րագ րել այս -
պէս կը նշա նա կէ կորսնց նել հա զար ու 
մէկ ման րա մաս նու թիւն, նշո ւած նե րուն 
մի ջեւ տա րա ծո ւող մի ջոց ներ, ե թէ ոչ 
ան ջր պետ ներ կան, խել մը ձայն ու 
կանչ ու պոռչ տուք, մա նա ւանդ տե ղե -
րուն մոխ րա գոյն ու դա ժան մա կե րե սը։ 
Ի ՛նչ ա ւե րակ ներ։  

Ս կիզ բէն հաշ տո ւե լու ես կո րուս տի 
գա ղա փա րին հետ, ի նչ պէս Կի լի կի ան 
որ չկայ, մա նա ւանդ չյա ւակ նիս ա ւե լի -
ին, ո րե ւէ նո ւա ճու մի, ո րե ւէ սպա ռիչ 
ար ձա նագ րու թե ան» (15)։  

Այս տեղ ա ւե լի խոր ը մբռ նում մը ու -
նի կ՚ու նե նանք « Կա մուր ջը»ի պատ կե -

Sako’s butcher shop, Nor Marash, 2018
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րային բա ցու թե ան։ Տա րա սե ռու թե ան 
նման կտ րո ւածք նե րով, Պըլ տե ան կը 
մօ տե նայ կո րուս տին, ա ռանց ա նոր 
փոր ձա ռա կան, յի շո ղա կան ու լե զո ւա -
կան ե ռե ւե փու մը վե րա ծե լու բա ցա կա -
յու թե ան մա սին պատ րաս տի, դիւ րաւ 
գոր ծա ծո ւող վե րա ցար կում նե րու։  

Այս առ կա խում նե րէն վեր ջի նը 
կ՚անդ րա դառ նայ մար դոց եւ պա տում -
նե րու. «Երբ կը մտ նեն մար դի կը, ա -
նոնց հետ կը սկ սի պա տու մը։ Նոյ նիսկ 
ե թէ վա նես մտ քէդ չի դադ րիր ի նք զինք 
պար տադ րե լէ։ Քա ղա քը ա ռանց պա -
տու մին վե րա ցա կան շէն քէ մը տար բեր 
չէ։ Որ քան լա բիւ րին թո սի տպա ւո րու -
թիւ նը դառ նայ տի րա կան այն քան կեր -
պար ու խա ղա ծիր ան հրա ժեշտ կեր- 
պար կ՚ա ռա ջար կեն։ Բա ւիղ ներ, ան -
շուշտ, ա մէն կողմ։ Մա նա ւանդ ե րբ չես 

ապ րիր ա նոնց ա ռօ րե ան։ Դի տող ա չք 
ես ա մէն ի նչ բե րող իր խո րա պատ կե -
րին մէջ։ Եւ կամ այդ խո րա պատ կե րին 
վրայ կը հե ռար ձա կես յի շո ղու թե ան 
ստո ւե րաշ խար հը» (23)։ Քա ղա քի ձե ւը, 
պա տում նե րու ձե ւը, յատ կա պէս դր սե -
կի մը հա մար։ Ե րկ րորդ կտ րո ւած քին 
մէջ, ար դէն կար վե րա-ձե ւե լու մտա հո -
գու թիւ նը, իբ րեւ գրե լու պար տադ րանք 
եւ սպառ նա լիք՝ սկզբ նա կան հանգս -
տա վայ րին։ Վե րի պար բե րու թե ան վեր -
ջին եր կու նա խա դա սու թիւն նե րուն 
մէջ ան կը վե րա դառ նայ քա ղաք նե րու/ 
պա տում նե րու կար գա վի ճա կին ա ռն -
չու թե ամբ. դր սե կի մը կող մէ՝ վայ րի մը, 
իր մար դոց մով ու պա տում նե րով ման -
կա կան յի շո ղու թիւն նե՞ րը կը կար դանք, 
թէ՞ վեր ջին նե րը ար դիւնքն են պատ -
րան քի մը, որ վկայե լու ա մէն կա րե լի ու -

Kazezian Family, Nor Marash, 2017
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թիւն ար գի լող սր բա գոր ծո ւած յու շե րէ 
կը բխի։ Այս պի սով, Պըլ տե ան մար տա-
հ րա ւէր կը կար դայ ըն թեր ցո ղին, մինչ 
այս կտ րո ւած քով կը բա նայ բնագ րի 
վեր ջին կէ սը կազ մող ե րեք պա տում նե -
րը։ Սահ մա նա զան ցու մի այս պա տում -
նե րը Կի լի կի ոյ թա ղա մա սե րու գաղտ նի 
աշ խար հը կը կազ մեն ու ի րենց մէ շատ 
ան դին մնա յուն հե տե ւանք ներ ու նին։  

displaced հա տու մի՝ Օ շա կա նի սեւ 
ու ճեր մակ 59 լու սան կար նե րը կտըր -
ւած առ կա խում ներ կը ստեղ ծեն։ Սահ -
մա նա զանց, մտե րիմ, ծի ծա ղա շարժ, 
կի զա կէ տէ դուրս եւ հե տաքրք րա շարժ 
շր ջա գի ծե րով լու սան կար նե րը, վկա յա -
կո չե լով ու հրա ւի րե լով բա ցա կա յու -
թիւն ներ, կը պայ քա րին լու սան կար չա- 
 կան կա պանք նե րու դէմ, որ մշա կոյ թի 

զգա ցա կան ու մե լա մաղ ձոտ, ի նք նանդ -
րա դարձ չու նե ցող ի տէ ա լա կա նա ցում -
ներ կը հրամց նեն։ Խմ բագ րա կան փայ- 
 լուն ո րո շու մով, ըն թեր ցող/ դի տո ղին հը-
րա ւէր կ՚ուղ ղո ւի Օ շա կա նի լու սան կար -
նե րէն դէ պի Պըլ տե ա նի փոր ձագ րու- 
 թիւ նը ետ ու ա ռաջ ցատ կե լու։ Այս պէս, 
Պէյ րու թի բազ մա խաւ բնոյ թը կա րե լի է 
ը նդ նշ մա րել լու սան կար նե րու մի ջո ցով, 
ո րոնք ի րենց կար գին կը հարս տաց նեն 
փոր ձագ րու թե ան ման րա մասն հիւ ս-
 ւած քը՝ տե սո ղա կան կերպ մը մա տու -
ցե լով ա նոր, որ ըն թեր ցո ղին կող մէ 
պար զա պէս ե րե ւա կայո ւած չէ։  

Օ շա կա նի լու սան կա րի չի բազ մա -
կող մա նի ու թիւ նը կը նկա տո ւի նա -
խորդ՝ Father Land Հայ րե նի Հող (Po- 
werHouse Books, 2010) հա տո րին մէջ, 

Nor Marash, 2018



որ նո ւի րո ւած է Ար ցա խին։ Ի նչ պէս 
գրա խօ սո ւող հա տո րը, Father Land 
Հայ րե նի Հող սփիւռ քա հայ ա կա նա ւոր 
գրա գէ տի մը փոր ձագ րու թիւ նը ու նի՝ 
այս ան գամ լու սան կա րի չի հօր Վա հէ 
Օ շա կա նի (1922–2000) կող մէ, Ճ. Մ. Կօշ -
կա րե ա նի ան գլե րէն թարգ մա նու թեամբ 
հան դերձ։ Father Land Հայ րե նի Հո ղի 
Օ շա կա նի լու սան կար նե րը կը մօ տե -
նան ազ գու թե ան պայ քար նե րուն, ա -
ռանց իյ նա լու գա ղա փա րա խօ սա կան 
զգա ցա կան ու սո վո րա կան շր ջա գի ծի 
ծու ղա կին մէջ։  

Քա ղա քային պատ կե րը մի այն մէկ 
ներ կա յա ցում ու նի displaced հա տու մի 
մէջ։ Օ շա կա նի խա ղաց կուն ըմ բոս տու -
թիւ նը ար ձա նագ րո ւած է լու սան կա րի 

ոչ-հա մա չափ կեր պին մէջ, ո ւր ձա խէն 
ձեռք մը կը ցցո ւի՝ օ դին մէջ, խօ սակ -
ցու թե ան մէջ, ե թե րային (կը թո ւի պա -
տա նի ի մը ձեռ քը), ցու ցա մա տով քա - 
ղա քը ցոյց տա լով։ Պըլ տե ա նի փոր ձա- 
գ րու թե ան սկզբ նա կա նու թե ան վերըս -
տին կը դառ նանք. բան մը պա տա հե -
ցաւ հոն, կը պա տա հի հի մա, պա տում 
մը։ Փոք րիկ խաչ մը կա խո ւած է մատ -
նան շող ան ձի դաս տա կէն, ո րուն վա րի 
ծայ րը գրե թէ կը զու գա դի պի ե րեւ ցող 
ա մե նա բարձր շէն քի գա գա թին։ Այս -
պէս, կը թե լադ րո ւի ե կե ղե ցի ի մը ձե ւը. 
պա տում ներ ու քա ղա քային հա մա -
պատ կեր ներ, նե րար կո ւած հա ւատ քով 
ու ծէ սով, ո րոնք լու սան կար չա կան 
պատ կե րի մի ջո ցով կը կազ մո ւին բա -
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ցա ռա պէս։ Հա մա պատ կե րային այս 
տե ղա շար ժո ւած լու սան կա րը Պըլ տ- 
եա նի փոր ձագ րու թիւ նը կան խող ե րեք 
նկար նե րէն (չորս, ե թէ հա շո ւենք գիր քի 
կող քի լու սան կա րը, որ վերս տին կը 
յայտ նո ւի հա տո րին մէջ) մէ կը։  

Օ շա կա նի լու սան կար նե րուն եւ 
Պըլ տե ա նի փոր ձագ րու թե ան մի ջեւ թե -
մայի եւ պատ կե րի բազ մա թիւ շփ ման 
կէ տեր կան։ Քա ղա քային փակ եւ ներ -
քին վայ րե րու պատ կեր ներ, ո ւր մար -
դիկ հա զիւ կը նկա տեն լու սան կար չա- 
 կան խցի կի գո յու թիւ նը։ Պըլ տե ա նի 
փոր ձագ րու թե ան իբ րեւ ա պա գայ ո գե -
կո չո ւած քա ղա քային խիտ մի ջա վայ -
րին մէջ կը գտ նո ւին։ Մե ծաւ մա սամբ 
տղա մար դիկ են, ո րոնք մայ թե րու վրայ 
են, նս տած, ոտ քի, քա լե լով, խօ սե լով։ 
Լու սան կա րի մը մէջ, կնոջ մը դի մա գի -
ծը կը յայտ նո ւի մայ թի « մեր» կող մը, 
քա լե լով մար դոց քո վէն, մինչ դի մա ցի 
պա տէն հայ կա կան ե կե ղե ցի ի մը եւ 
հա մայ նա պատ կե րի մը որ մազ դը կա խ-
 ւած է։ Այս լու սան կար նե րը կ՚ո գե կո չեն 
զուսպ, սա կայն ան կան խա տե սե լի ապ -
րը ւած փոր ձա ռու թիւն մը։  

Ժո ղո վուր դը ե կե ղեց ւոյ մէջ, մա հ -
ւան թա փօր մը, գե րեզ մա նա տուն մը՝ 
հայ կա կան ար ձա նագ րու թե ամբ խա չի 
մը վրայ եւ փամ փուշ տի հետ քե րով 

շուր ջը, հայե րէն ձե ռա գիր ա նուն նե րու 
պաշ տօ նա կան ցու ցակ մը, ո ւր կը տես -
նը ւի Պուրճ Հա մու տի գե րեզ մա նա տան 
մաս նա կի վեր նա գի րը, եւ ցու ցա կի վը-
րայէն ան ցնող ձեռ քեր, որ ի րենց կո -
րուստ նե րը կը փնտ ռեն։ Ի հա կադ րու- 
 թիւն՝ կի ներ ու տղա մար դիկ կը պա րեն, 
ը ստ ե րե ւոյ թին ա ռտ նին խրախ ճանք -
նե րու ըն թաց քին։ Դուր սը, տեղ մը, ե րե -
խա նե րը պա տե րազմ կը խա ղան, 
մարդ կը յու սայ՝ կեղծ ա տր ճա նակ նե -
րով։  

Փո ղո ցային տե սա րան նե րը, եր -
բեմն ան ճոռ նի, եր բեմն ան կեն դան, թէ -
եւ բո լո րը ո րոշ ա կն կա լիք մը կը 
ներ կա յաց նեն կամ կե ան քի պա տառ 
մը կը հրամց նեն։ Վա ճա ռա կան նե րը 
բան ջա րե ղէն կը ծա խեն, մի սը կա խ-
 ւած է վա ճառ քի, մսա գործ նե րը կը կըտ- 
 րեն։ Վա զող շուն մը եւ փո ղո ցէ մը անց-
նող շար ժա նի ւի վա րորդ մը հպան ցի -
կու թիւն կը թե լադ րեն։ Մա նու կի մը 
դէմ քին ա ղօտ լու սան կա րը՝ կողմ նա կի, 
կ՚ո գե կո չէ Պըլ տե ա նի ե րա զաշ խար հը։ 
Բազ մա թիւ մա նուկ ներ կը խա ղան 
դպրո ցա կան բա կե րու մէջ, կը վա զեն 
փո ղոց նե րու մէջ։ Հա տո ւած ու հա տող 
լու սան կար չա կան հայե ացք մը ե րե ւան 
կու գայ, հե տապն դե լով կե ան քը իր ե -
ռուն վի ճա կին մէջ։ u
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ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ 
ՄԸ 
ՀՈԳԵՎԱՐՔԸ 
Զապէլ 
Եսայեան. 
Վկայագրութիւն 
Խմբագիր 
Սեւան 
Տէյիրմենճեան 

Յառաջաբանը՝  
Մարկ Նշանեանի    
Արաս հրատարակչատուն 
Պոլիս, 2022 
 
Զապէլ Եսայեան 24 ապրիլ 
1915ի վաղորդայնին շրջան մը 
ընդյատակ քաշուելէ ետք 
կ՚անցնի Պուլկարիա։ 1917ին 
ան Կովկաս էր արդէն, ուր կը 
հանդիպի որպէս գերմանացի 
սպայի մը թարգման Մեծ 
Եղեռնէն մազապուրծ փրկուած 
եւ Պաքու ապաստանած Հայկ 
Թորոյեանին։ Ան Եսայեանին կը 
պատմէ Փոքր Ասիայէն ու 
հայաշատ գաւառներէն 
Միջագետք աքսորուած հայերու 
վիճակը։ Մեծ Եղեռնի այս 
առաջին վկայագրութիւնը լոյս 
կը տեսնէ Գործ հանդէսին մէջ։ 
Ժողովուրդի մը հոգեվարքը 
սահմռկեցուցիչ տեսարաններ 
կը պարզէ ընթերցողներու 
աչքին առջեւ, կը ներկայացնէ 
հոգեվարքը ամբողջ ժողովուրդի 
մը, որ իր իսկ հայրենիքի 
տարածքին ու Սուրիոյ 
անապատներուն վրայ կը 
զոհուէր տասնեակ 
հազարներով։ Եսայեան 
խուսափած է հայ ժողովուրդի 
օրհասական այս տառապանքը 
գրականութեան նիւթի 
վերածելէ՝ անոր մօտենալով 
ամենայն պարզութեամբ ու 
ակնածանքով։ Ընթերցողը հոն 
պիտի գտնէ քաղաքակիրթ ազգի 
մը վերջին օրերու անպատմելի 
պատմութիւնը։ Որպէս 

յաւելուած հրատարակուած է 
«Գրագէտի մը յիշատակները», 
ուր Եսայեան կը պատմէ Ապրիլ 
24ի շրջանին Պոլիս գտնուող 
մտաւորականի մը (ի՛ր) 
ձերբակալուելու վախը, հոս ու 
հոն թաքնուիլը եւ վերջապէս 
փախուստը։  

 
 
ՄՇՈՒՇԷՆ 
ԱՆԴԻՆ 
Զահրատ. 
Բանաստեղ-
ծութիւն 
Խմբագիրներ՝ 
Ե.Փ. Թովմաս-
եան - Սեւան 
Տէյիրմենճեան 
 

Արաս հրատարակչատուն 
Պոլիս, 2022 
 
Զահրատ (1924-2007), որ Ի. 
դարու հայալեզու 
քնարերգութեան իր դրոշմը 
ձգած արդիաշունչ ու 
իւրայատուկ անուններէն մէկն է, 
յետմահու կը շարունակէ քաղցր 
անակնկալներ մատուցել զինք 
սիրողներուն։ Կնոջ՝ Անայիս 
Եալտըզճեանի կողմէ գրողի 
թողօնէն հանուած ձեռագիր 
մասունքներու վրայ բծախնդիր 
աշխատանքի մը արդիւնքին ի 
մի բերուած Զահրատի առաջին 
շրջանի բանաստեղծութիւնները 
թերեւս քերթողը դէպի ապագայ 
մեծ բանաստեղծը առաջնորդող 
առաջին աստիճաններն էին։։ 
Մշուշէն անդին, որ մամուլի մէջ 
ցրուած քանի մը քերթուած ալ 
կը պարունակէ, անկասկած 
պիտի խանդավառէ Զահրատի 
սիրահար ընթերցողները։ 
 
 
 
 
 
 

 
ՎԱՀԱՆ 
ԹԷՔԷԵԱՆ. 
«ԱՐԵՒ»Ի 
ԽՄԲԱԳՐԱ-
ԿԱՆՆԵՐ 
(1915-1945) 
Կազմողներ եւ 
խմբագիրներ՝ 
Պետրոս 

Թորոսեան եւ Անդրանիկ 
Տագէսեան,  
Հայկազեան համալսարանի 
հրատարակչութիւն,  
Պէյրութ, 2022 
 
Վահան Թէքէեանի 
խմբագրականները ժամանակի 
անցուդարձերու բաց տոմար մը 
կը կազմեն, որ կ՚անդրադառնայ 
համաշխարհային, ազգային, 
քաղաքական, կուսակցական, ու 
ընկերային բազմապիսի 
հարցերու։ Թէքէեանի 
տեսակէտները ծնունդն են 
ներկայ հանդէպ իր տագնապին 
եւ վաղուան համար իր 
նախանձախնդրութեան։ 

 
 
ԿՂԶԻՆ ԵՒ  
ՄԻ ՄԱՐԴ. 
ՊՐՈՍՊԵՐՈ-
ՅԻ ԿՂԶԻՆ    
Կոստան 
Զարեան - 
Լօրընս Տառէլ 
Կազմող ու 
խմբագիր՝  
 

Վարդան Մատթէոսեան 
Համազգայինի Գանատայի 
Շրջ. Վարչութեան 
«Օշական» մատենաշար 
Մոնթրէալ, 2022 
 
Այս հատորին կազմութիւնը, 
խմբագրութիւնը եւ 
ծանօթագրութիւնը կատարած է 
Վարդան Մատթէոսեան, որու 
գրական վաստակին մէջ 

ՆՈՐ Ի ՆՈՐՈՅ
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նկատառելի տեղ կը գրաւէ 
Զարեանի կեանքին ու գործին 
ուսումնասիրութիւնը։  
Կղզին եւ մի մարդ առաջին 
անգամ լոյս տեսած է 1955-ին՝ 
Հայրենիք ամսագրին մէջ 
(գիրքով` 2016-ին Հայաստանի 
մէջ)։ Հեղինակը իր վիպակին 
նիւթը քաղած է իտալական 
Իսկիա կղզիի իր կեցութեան 
տարիներէն, կերպարներու 
շարքին ներկայացնելով իր 
վաղեմի բարեկամ՝ անգլիացի 
նշանաւոր գրագէտ Լօրընս 
Տառէլը։ Վերջինիս Պրոսպերոյի 
կղզին ուղեգրութիւնը, որուն 
կերպարներէն մէկը Զարեանն է 
եւ որ կը պատմէ անոր 
տարիները յունական Գորֆու 
կղզիին մէջ, հայերէնի 
թարգմանած է հանգուցեալ 
դոկտ. Շաքէ Տէր Մելքոնեան-
Մինասեան։ 
Ներկայ հատորը առաջին 
անգամ ըլ լալով կը ներկայացնէ 
երկու գրագէտներու 
յարաբերութեան ամբողջական 
թղթածրարը։ Այդ նիւթերը մեծաւ 
մասամբ այս հատորին համար 
թարգմանած ու 
հրատարակութեան 
պատրաստած է  
Վ. Մատթէոսեան։  
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Վարդան Մատթէոսեան եւ 
Արծուի Բախչինեանի 
հեղինակած այս աշխատութիւնը 

արդիւնքն է երկու 
տասնամեակներու 
հետազօտութեան, որուն 
սկզբնական արդիւնքը լոյս 
տեսած էր հայերէն (Շամախեցի 
պարուհին. Արմէն Օհանեանի 
կեանքն ու գործը, Երեւան, 
2007) եւ այժմ 
կրկնապատկուած է իր 
ծաւալով եւ բովանդակած 
տեղեկութիւններով։ 
Հեղինակները կը ներկայացնեն 
արտասովոր հայուհիի մը՝ 
պարուհի եւ գրագէտ Արմէն 
Օհանեանի (1888–1976) 
ուշագրաւ կենսագրութիւնը: 
Շամախի ծնած այս կինը ծանօթ 
էր կէս տասնեակ լեզուներու եւ 
բազմաթիւ մշակոյթներու 
կամուրջ եղած է իբրեւ 
դերասանուհի Կովկասի մէջ, 
թատրոնի բեմադրիչ՝ 
Պարսկաստանի մէջ, գրագէտ` 
Ֆրանսայի մէջ, եւ գրականագէտ 
ու թարգմանիչ՝ Մեքսիքոյի մէջ։ 
Հռչակուած է իբրեւ պարուհի 
Ասիայէն մինչեւ Ափրիկէ, 
Եւրոպայէն մինչեւ Ամերիկա։ 
Անոր պարերը մաս կազմած են 
Արեւմուտքի մէջ տարածուող 
Մերձաւոր եւ Հեռաւոր Արեւելքի 
պարերու ալիքի մը, որոնց 
մեկնաբանները իրենց բնիկ 
մշակոյթէն սնած պարարուեստ 
կը ներկայացնէին։ 
Նշանաւոր նկարիչներ եւ 
քանդակագործներ 
պատկերացուցած են Արմէն 
Օհանեանը, որուն մասին շատ 
յայտնի ժամանակակիցներ 
վկայած են իրենց նամակներուն 
եւ յուշերուն մէջ։ Օգտագործելով 
արխիւային եւ տպագիր 
բազմալեզու եւ բազմազան 
աղբիւներու հսկայական քանակ 
մը, հեղինակները նոր էջեր կը 
բանան արեւելեան բեմական 
պարի, մշակութային եւ 
սեռատեսակային (gender) 
հարցերու, սփիւռքագիտութեան 
եւ այլ նիւթերու 
մասնագէտներուն, ինչպէս եւ 
հետաքրքրասէր ընթերցողին։ 
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Հեղինակ՝ Տուկլաս Ատամս 
Նկարազարդող՝ Քրիս Ռիտէլ 
Թարգմանիչ՝ Րաֆֆի Աճէմեան 
Հրատարակիչ՝ Ապրիլ 
Զարդիս մատենաշար 2022 
 
«Երկիր մոլորակին վրայ, մարդ 
արարածը միշտ ենթադրած էր 
թէ ինք աւելի խելացի էր քան 
դելփինները, որովհետեւ այնքան 
աւելի մեծ ձեռքբերումներ 
իրագործած էր – անիւը, Նոր 
Եորքը, պատերազմներ, եւայլն – 
մինչդեռ միակ բանը որ 
դելփինները գիտէին ընել՝ ջուրին 
մէջ տապլտկելով զուարճանալ 
էր։ Բայց հակադարձաբար, 
դելփինները միշտ հաւատացած 
էին թէ իրենք շատ աւելի խելացի 
են քան մարդը – ճիփ-ճիշդ նոյն 
պատճառներով»։ Արթիւր Տէնթի 
համար սովորական Հինգշաբթի 
առաւօտ մըն է, մինչեւ այն 
ատեն՝ երբ տունը կը սկսի 
քանդուիլ։ Շատ չանցած՝ 
Երկրագունդն ալ կ՚ենթարկուի 
նոյն ճակատագրին, 
գերանջրպետային ճեպընթաց 
նոր երթուղիի մը տեղ բանալու 
համար, իսկ Արթիւրի լաւագոյն 
բարեկամը կը յայտարարէ որ 
ինք արտմոլորակային մըն է։ Սա 
պահուս անոնք սանձարձակ կը 
սուրան անջրպետին մէկ կողմէն 
միւսը, հետերնին առած միայն 
անձեռոց մը ու գիրք մը, որուն 
վրայ ծաւալուն ու համակրելի 
գիրերով դրոշմուած է՝ ԱՌԱՆՑ 
ԽՈՒՃԱՊԻ։ 
Գիրքը Աստղագնաց ճամբորդին 
ուղեցոյցն է եւ շաբաթավերջը 
դեռ նոր կը սկսի։


