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ԳԱԲՐԻԵԼ ՍՈՒՆԴՈՒԿՅԱՆ
1825-1912
 աբրիել Սունդուկյանն ապրել և ստեղծագործել է
Գ
19-րդ դարի երկրորդ կեսին և 20-րդ դարի սկզբին։ Մեծ է
նրա դերը հայ թատերգության և թատերական արվեստի
զարգացման գործում։ Բազմաթիվ թատերգություններից
լավագույնը «Պեպո»-ն է։
Գաբրիել Սունդուկյանը ծնվել է Թիֆլիսում 1825 թ. հունի
սի 29-ին։ Նա բնիկ թիֆլիսեցի էր։ Առևտրական հայրը շուտ
էր մահացել` ընտանիքի հոգսը թողնելով կնոջը։ Վերջինս
ոչինչ չի խնայել երեխաների կրթության և դաստիարակության համար։
Սունդուկյանը նախնական կրթությունն ստացել է տանը` հմուտ ուսուցիչ
ների ղեկավարությամբ։ Սովորել է եվրոպական լեզուներ, ավելի խորությամբ
տիրապետել է ֆրանսերենին։ Այնուհետև Խաչատուր Աբովյանի պանսիոնում
աշակերտել է նրան։ Խորացրել է ռուսերենի իմացությունը, ինչը հետո կատա
րելագորել է պետական գիմ
ն ազիայում։
Ավարտելով գիմ
ն ազիան` 1846-ին ուղևորվում է Սանկտ Պետերբուրգ և
կրթությունը շարունակում տեղի համալսարանի արևելյան լեզուների բաժ
նում։ Այստեղ նա շփվում է ռուսական բարձր մշակույթի հետ, կարդում ռուս
նշանավոր գրողների երկերը, հաճախում թատրոն։ Գրում է ատենախոսու
թյուն պարսկական տաղաչափության մասին։
1850-ին ավարտելով ուսումը` վերադառնում է Թիֆլիս և Կովկասի փոխար
քայության գրասենյակում ստանձնում թարգմանչի պաշտոն։ 1853 թ. կենցա
ղային մի միջադեպի պատճառով Թիֆլիսից աքսորվում է Դերբենդ, որտեղից
վերադառնում է 1858-ին։
Թիֆլիսում աշխատանքի է անցնում ճանապարհների կովկասյան վարչու
թյունում։ Աշխատանքին զուգընթաց ծավալում է աշխույժ գրական և մշակու
թային գործունեություն։ Նպաստում է Թիֆլիսի հայկական դպրոցների բա
րեկարգմանը, իր հեղինակության շուրջ համախմբում մշակութային կյանքը։
Թոշակի անցնելիս Սունդուկյանն ուներ քաղաքացիական գեներալի կոչում։
Մահացել է 1912 թ. մարտի 16-ին և թաղվել Թիֆլիսում։
Գաբրիել Սունդուկյանը թեև գրել է նաև արձակ գործեր, բայց առավել
նշանավոր է որպես թատերագիր։ Նրա հայտնի թատերգություններն են`
«Պեպո», «Քանդած օջախ», «Էլի մեկ զոհ», «Խաթաբալա», որոնց մեջ
պատկերում է իր ժամանակի կյանքն ու բարքերը։
Մինչև Սունդուկյանը հայոց բեմերում իշխում էին պատմական անցյալը
ոգեկոչող թատերգությունները։ Սունդուկյանն առաջինն էր, ով հայացք ուղ
ղեց իր ժամանակին և բեմ հանեց իրական մարդկային կյանքը թե՛ ծիծաղա
շարժ կողմերով և թե՛ դրամատիկ լարվածությամբ։
Սունդուկյանը հիմ
ն ականում ստեղծագործել է Թիֆլիսի բարբառով։ Այդ
բարբառով նրանից առաջ գրել էր Սայաթ-Նովան։
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 ԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ
Օ
ԹԻՖԼԻՍԸ ՀԱՅՈՑ ԿՅԱՆՔՈՒՄ
Թիֆլիսը հայ գրականության խոշորագույն կենտրոններից մեկն էր։ 18-19-րդ
դարերում և 20-րդ դարի առաջին կեսին այնտեղ ապրում էր մեծ թվով հայու
թյուն։ Կային բազմաթիվ դպրոցներ, եկեղեցիներ, թատրոն, լույս էին տեսնում
բազմաթիվ թերթեր ու ամսագրեր։ Կար աշխույժ գրական կյանք։ Հայ գրողները
տպագրում էին իրենց երկերը։
Թիֆլիսում են ապրել և ստեղծագործել Սայաթ-Նովան, Գաբրիել Սուն
դուկյանը, Ղազարոս Աղայանը, Րաֆֆին, Մուրացանը, Նար-Դոսը, Հովհան
նես Թումանյանը և շատ ուրիշներ։ 19-20-րդ դարերի հայ գրողներից շատերի
անունները ևս կապվում են Թիֆլիսի հետ, որտեղ իրենց կյանքի որոշակի
փուլում ապրել են, աշխատել ու ստեղծագործել։
Այսօր էլ Թիֆլիսում պահպանվում է հայկական թատրոնը, լույս է տեսնում
հայերեն թերթ, գործում են Սուրբ Գևորգ, Սուրբ Էջմիածին եկեղեցիները,
կա հայկական դպրոց։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցում է թաղված Սայաթ-Նովան։
Թիֆլիսի Խոջիվանքի գերեզմանատանն իրենց վերջին հանգիստն են գտել
նշանավոր հայ գրողներից շատերը։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ո՞վ է Գաբրիել Սունդուկյանը, բնութագրե՛ք նրան։
Ե՞րբ և որտե՞ղ է ծնվել Գաբրիել Սունդուկյանը։
Ի՞նչ կրթություն է ստացել ապագա գրողը և աշխատանքային ի՞նչ գործու
նեություն է ծավալել։
Որո՞նք են Սունդուկյանի առավել հայտնի թատերգությունները։
Հայոց լեզվի ո՞ր բարբառով է գրել Սունդուկյանը։
Ի՞նչ դեր է կատարել Թիֆլիսը 18-20-րդ դարերի հայ գրական կյանքում։
Հիշե՛ք այն գրողներին, ովքեր ապրել և ստեղծագործել են Թիֆլիսում։

ԹԱՏԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ
Գրական-գեղարվեստական երկերը դասակարգվում են ըստ սեռերի` քնա
րական, պատմողական և թատերգական։ Ինքնուրույն լինելով հանդերձ`
այս սեռերը կարող են հանդես գալ նաև փոխադարձ ներթափանցում
ն երով։
Քնարական սեռի գործերի հիմքը պատկեր-ապրումն է, պատմողական
սեռինը` պատկեր-գործողությունը, թատերգական սեռինը` պատկերներկայացումը։
Թատերգական սեռի երկերը բեմականացվում են, հերոսների դերը կեր
պավորում և կատարում են դերասանները։
Թատերգական ստեղծագործությունները գրվում են հերոսների երկխոսու
թյունների ձևով, կան նաև մենախոսական հատվածներ։ Հերոսների խոսքի մի
ջոցով ոչ միայն կերպարներն են բացահայտվում և ամբողջանում, այլև առաջ
է մղվում գործողությունը, քանի որ թատերգական երկերը գրեթե զուրկ են հե
ղինակային խոսքից։ Թատերգական երկի սկզբում տրվում են գործող անձանց
անունները, ովքեր շատ սեղմ ներկայացվում են ըստ տարիքի ու արտաքինի։
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Թատերգական երկերը կառուցվածքով ներքուստ բաժանվում են մասե
րի. մեծ հատվածները կոչվում են գործողություն (արարված), փոքր հատ
վածները` տեսարան։ Թատերգական երկի կառուցվածքային ամեն
 ափոքր
միավորը տեսիլն է։ Յուրաքանչյուր տեսիլ սկսվում և ավարտվում է այն ժա
մանակ, երբ բեմի վրա երևում կամ հեռանում է որևէ հերոս։
Թատերգության հիմնական տեսակներն են՝ ողբերգություն, կատակեր
գություն, դրամա։
Ողբերգությունը ներկայացնում է կյանքի որևէ ճակատագրական իրա
դարձություն, ավարտվում է արժանավոր հերոսի կործանումով` հանդիսա
տեսի մեջ առաջացնելով վիշտ, ցավ և կարեկցություն։ Ողբերգությունները
հանդիսատեսին մղում են հոգեկան մաքրագործման: Ողբերգություններ գրել
են Ք.ծ.ա. 5-րդ դարի հույն հեղինակներ Էսքիլեսը, Սոֆոկլեսը, Եվրիպիդեսը:
Կատակերգության գլխավոր առանձնահատկությունն այն է, որ ներ
կայացնում է կյանքի արատները` բացահայտելով դրանց ծիծաղելի էու
թյունը, ծաղրում է հանրային կյանքում, մարդկանց կենցաղում, բնավորու
թյան և հոգեբանության մեջ եղած բացասական գծերը։ Կատակերգությունն
առաջացնում է ծիծաղ, ծաղր, ծաղրուծանակ: Հին հունական թատրոնում
հայտնի են Արիստոֆանեսի կատակերգությունները:
Դրաման կյանքը ցուցադրում է բնական ընթացքով և բազմակողմա
նիորեն` իր մեջ ներառելով և՛ ողբերգական, և՛ կատակերգական դրություն
ներ։ Դրաման` որպես առանձին տեսակ, առաջացել է ուշ` 18-րդ դարում։
Ողբերգության մեջ սրվում են ողբերգական իրադարձությունները, կա
տակերգության մեջ` երգիծական, իսկ դրաման բնույթով ավելի մոտ է կյան
քին, դրա մեջ կա և՛ լաց, և՛ ծիծաղ, և՛ կյանքի առօրյա…
Հայ գրողներից ողբերգություններ գրել են Արսեն Բագրատունին, Մկրտիչ
Պեշիկթաշլյանը, Պետրոս Դուրյանը, Նաիրի Զարյանը, կատակերգություն
ներ` Հակոբ Պարոնյանը, Դերենիկ Դեմիրճյանը։ Դրամաներ գրել են Շիր
վանզադեն, Լևոն Շանթը և ուրիշներ։
Համաշխարհային թատերգության մեջ հայտնի են Վիլյամ Շեքսպիրի, Լոպե
դե Վեգայի, Պիեր Կոռնելի, Ժան Բատիստ Մոլիերի, Ժան Ռասինի, Պեդրո
Կալդերոնի, Լեսինգի, Շիլլերի, Բայրոնի, Իբսենի, Օստրովսկու, Բրեխտի,
Բեկետի, Իոնեսկոյի, Արթուր Ադամովի, Վիլյամ Սարոյանի անունները:
Սունդուկյանի «Պեպո»-ն բնույթով դրամա է, թեև հեղինակն այն բնորոշել
է որպես կատակ (կատակերգություն)։

ՊԵՊՈ
ԳՈՐԾՈՂ ԱՆՁԻՆՔ
Արութին - հարուստ վաճառական
Էփեմիա - Արութինի երկրորդ կինը
Պեպո - ձկնորս
Շուշան - Պեպոյի մայրը, այրի կին
Կեկել - Պեպոյի քույրը
Գիքո - Պեպոյի ազգական
Կակուլի - Պեպոյի բարեկամ
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Գիգոլի, Սամսոն - Արութինի տան ծառաներ
Առաջին և երրորդ արարվածները կատարվում են Պեպոյի տանը, իսկ երկ
րորդը` Արութինի տանը։ Անցքը պատահում է Թիֆլիսում 1870-ին։

ԱՐԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐՈՐԴ
(Կրճատում
ն երով)
Հարուստ դահլիճ Արութինի տանը։ Դահլիճի հատակը ամբողջապես ծած
կած է գորգով, իսկ առաստաղից կախած է ոսկեզօծ ջահ։ Աջ կողմը` ընկողմա
րան, ձախ կողմը` մեծ հայելի և բազմոց։ Մնացած տեղերում աթոռներ, բազ
կաթոռներ, փոքրիկ սեղաններ, արմավենիք, կիտրոնի և ուրիշ ծառեր, ծաղիկ
ներ, ալբոմ
ն եր և պատկերներ։ Դիմացը` դռան աջ կողմը, փակած դաշնակ` իր
բոլորակ աթոռով. իսկ ձախ կողմը` վառարան և նրա վրա դրած գեղեցիկ ժա
մացույց, որի սլաքները ցույց են տալիս ժամը ճիշտ երկուսից քառորդ պակաս։
ՏԵՍԻԼ Ա
ԳԻԳՈԼԻ, հետո ՍԱՄՍՈՆ
ԳԻԳՈԼԻ, երևում է դիմացի դռան շեմքում մեկ մշակի հետ, որի ձեռքին
մեկ մեծ և բավականին ծանր զամբյուղ զանազան իրեղեններով։
Լա՛վ, թո՛ղ։ (Վերցնելով գլխարկը, զամբյուղն առնում է մշակի ձեռքից. մշա
կը գնում է, իսկ ինքը դժվարությամբ ներս է բերում զամբյուղը, վայր դնում և
հոգնած ընկնում դիմացի դռան մոտ դրած աթոռի վրա)։ Ո՜ւֆ… (Փոքր ժամա
նակից հետո գլխարկով սրբում է ճակատը և ցածր ձայնով կանչում)։ Սամ
սո՛ն, Սամսո՛ն (Սամսոնը դուրս է գալիս արխալուղի կրծքի կոճակները բաց,
ձեռքին շամպայնի գավաթ` սպիտակ երկար սրբիչով մաքրելիս)։ Սամսոն
ջան, գնա՛ չուստ, ախչիկ-պարնին ի՛մաց արա։
ՍԱՄՍՈՆ
Էկա՞ր. ինչի՞ ուշացար. կրակ է վեր ածում ախչիկ-պարունը։
ԳԻԳՈԼԻ
 ա՛, յիս ի՞նչ անիմ. հեստի բան ասավ, վուր սաղ աշխարհքը ման էկա, չճա
Վ
րեցի։
ՍԱՄՍՈՆ
Վա՜։ Մնացածը դիփ բերի՞ր։
ԳԻԳՈԼԻ
Դի՛փ, դի՛փ. ամա էն մունդռեկ կլուբնիկը չճարեցի։
ՍԱՄՍՈՆ
Հոքուն կու վրա հասնի. ղոնաղլուղութինը էսօր է, էքուց խո չէ՜։
 ԻԳՈԼԻ
Գ
 ա ի՞նչ անիմ, Սամսոն ջան։ Չի ըլի՞, վուր առանց էն յոլա գնա բանը։
Բ
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ՍԱՄՍՈՆ
Ախչիկ-պարնի խասիաթ
 ը գիդիմ, վուրդիոր ըլի, պիտի ճարիս։
ԳԻԳՈԼԻ
 ոքիս դուս եկավ, ի՞նչս ասում... Դուն գնա՛ իմաց արա… (Նստում է նույն
Հ
տեղը, իսկ Սամսոնը գնում է դեպի ձախ դուռը)։ Խի՛ստ դաթրեցա։
Նայելով դռան կողմը, հանկարծ տեղից վեր է թռչում։
ՏԵՍԻԼ Բ
ՆՐԱՆՔ, ԷՓԵՄԻԱ
ԷՓԵՄԻԱ, ամենաշքեղ հագուստով և ակնեղեններով զարդարված։
Օ՛հ, է՛սենց ուշանալն էլ ի՛նչ է։ Հորես ղոնաղնիրը մոդ կուլին. յի՞փ պիտի վրա
բերիմ, էլի աշխրքի բան կա։
ԳԻԳՈԼԻ
 ենղադա ման իմ էկի, ախչիկ-պարուն, աստուձ գիդենա, էլ ծնգներումս
Հ
ջան չկա։
 ՓԵՄԻԱ
Է
Ջա՛նդ դուս գա, մա՛ն արի. բաս յի՞ս ման գա՜մ։ Աբա՛, hի՛դ դարսե, տեսնիմ ի՛նչ
իս առի։
ԳԻԳՈԼԻ
Զամբյուղը բերում դնում է Էփեմիա
 յի մոտ, առջևը չոքում է մեկ ծնկան
վրա և մեկ-մեկ ցույց տալիս նրան միջի իրեղենները։
Այ՛, ախչիկ-պարուն...
ԷՓԵՄԻԱ, զննելով։
Ուրիշ ի՞նչ ասի, միտս չէ գալի։
ԳԻԳՈԼԻ, կակազելով։
Կլուբ…նի…կա։
ԷՓԵՄԻԱ
Հա՛, ղուրթ. վո՞ւրդի է։
ԳԻԳՈԼԻ
Չճարեցի, ախչիկ-պարուն։
ԷՓԵՄԻԱ, սաստիկ նեղացած։
Վո՜ւյ, քոռանամ յիս։
ԳԻԳՈԼԻ
Վուր չկա, ի՞նչ անիմ։
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ԷՓԵՄԻԱ, բարկանալով։
Գժվիլ ի՞ս, թե ի՛նչս ասում։ Էրեգ իմ աճկով տեսա ու իմ բերնով կերա Դան
դումանինց տանը։ Ի՞նչ կոսե խալխը. նրանց տա՞նն ըլի ու իմ տանը չէ՜։ Գնա՛,
գնա՛, վուրդիոր ըլի հենց է՛ս սահաթիս էվետ ճարե, թե չէ էլ հոքով ու մարմ
ն ով
ինձմեն չիս պրծնի…
ԳԻԳՈԼԻ
Գնում իմ, գնում իմ, ախչիկ-պարուն։
ՏԵՍԻԼ Գ
ԷՓԵՄԻԱ, ՍԱՄՍՈՆ
ՍԱՄՍՈՆ
Իստակ շշկլեցրիր, ախչիկ-պարուն։ Դիփ լավ կուլի, ախչիկ-պարուն։
ԷՓԵՄԻԱ
Ինչ ասիլ իմ, լա՛վ միտդ պահե. դի՛փ լազաթով ըլի, ամեն բանը իր վուխտը
մոդ գա. մե խոսկով` մա՛զը մազեմեն չանց կացնիս։ Ու դուն էլ է՛նենց հաքի,
վուր դիփունանց աճկը վրեն մնա. ատլաս արխալուխը, սիպտա չերքեզկեն,
մաջեքը կարքով յիդ կու ծալիս, էրծըթե քամարը…
ՍԱՄՍՈՆ, խոսքը կտրելով։
Խանջալն էլ կապի՞մ, ախչիկ-պարուն…
 ՓԵՄԻԱ, շարունակելով։
Է
Բաս, քա՛, էնդուր խո չբախշեցի վուր զանդկումդ պահիս. խա՛նջալն էլ կա
պե։ (Ձախ ձեռքը աջ ուսից կրծքի վրա տանելով մինչև ձախ կողմը։) Մե խոս
կով` դիփունի մոդ լա՛զաթի էրևա, վուր դիփունքն ասին, վուր մարթ իս ու մար
թու տանն իս ղուլուղ անում։
Յիս քիզ ինչ ասում իմ, դուն ի՛մը լսե։ Մե խոսկով` իստակ, կարքի, քաղաքա
վարի տուն ու դուս կոնիս։ (Առանձին, կիսաձայն)։ Թո՛ղ տեսնին ու ճխկըվին…
 ԱՄՍՈՆ
Ս
Ի՞նչ կոսին ղոնաղնիրն, ախչիկ-պարուն։
ԷՓԵՄԻԱ
Է՛լի… Մոդեն դո՞ւն լավ գիդիս թե յիս. թո՛ղ տեսնին ու սորվին։ (Մտածելով)։
Էլի ի՞նչ էի ուզում ասի… (Մտաբերում է)։ Հա… (Մի քանի քայլ գնալով)։ Դուն
տա՛ր էտունք տիղավուրե ու տի՛ս` մտեդ չգցիս ինչ ասի, հըա՜…
ՏԵՍԻԼ Դ
 ԱՄՍՈՆ, մենակ։
Ս
Է՛ս հանգի էլ ախչիկ-պարո՜ւն. դաղդըղանի իմ էկի, էլի՜… Էս կո՛ճակդ կապե,
էս է՛սենց հաքի, էս է՛նենց ման արի. չիմ գիդի, թե ի՛նչ է ուզում ինձմեն… Փիե՜,
դա՛վի է դրուստ, էլի՜… Տո՛, քիզ ի՞նչ, յիս խո իմ բանը շինում իմ։ (Լռություն)։ Օ՛հ
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հո՛, հո՛, օ՛հ, շատ ախչիկ-պարնիր իմ տեսի, ամա սա չափեմեն անց կացավ։ Մե
տեր հարցնող ըլի, թե ո՞վ է, ո՞ւմ վուրթի է. իր հորանց տանն, ասում ին, շապիք
չուներ հաքնելու… ու հիմի` փառասիրութենեմեն տրաքվում է։
 ԵՍԻԼ Ե
Տ
ԱՐՈՒԹԻՆ, ՍԱՄՍՈՆ
ԱՐՈՒԹԻՆ, ներս մտնելով դիմացի դռնից, գլխարկը ծածկած։
Ի՞նչ խաբար էր, ի՞նչ ձեն էկավ։
 ԱՄՍՈՆ
Ս
Օչով, ա՛ղա, ախչիկ-պարունն էր։
Ախչիկ-պարունը հրամայեց, վուր դրուստ քսան ու չուրս պրիբոր ըլի դարսած։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Ախչկաս մոդ խո չղրգի՞ց քիզ։
ՍԱՄՍՈՆ
Չէ՛, ա՛ղա, վունչիչ չէ ասի։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Բա՛ս էրկու պրիբոր էլ ավելցրո՛ւ ու էս սհաթիս գնա՛ ախչկաս էլ ու փեսիս
էլ խնդրե, վուր շնուրհ բերին ու կոսիս` թե չին գա, խիստ բեդամաղ կուլիմ,
ասա… Դե՛, գնա՛, չուստ, բա՛նդ տիս, մի՛ ուշանա։
 ԵՍԻԼ Զ
Տ
ԱՐՈՒԹԻՆ, մենակ, գլխարկը վեր առնելով ու դնելով սեղանի վրա։
Սհաթի յի՛րիքին էլ ճաշ կուլի՜… Է՛հ, մա՛խլաս։ (Հայելումը զննում է իրան)։ Չէ՛,
էլի լավն իմ… Ի՞նչս է պակաս. բոյս շիմշատ է հենց գիդենաս, էրեսիս ռանգը,
կոսիս, կարմիր վարթ ըլի, մազիրս էլ սիվ սաթ, ինչ անիմ թե ներկած է. ո՞վ ինչ
գիդե` ի՛նչ խաբար է։ (Նստելով ընկողմարանի վրա)։ Ջահել կնգա պես մար
թու ջահելացնող վունչիչ չի ըլի աշխրքումս. մարթու տարին էլ, քեփն էլ դիփ
կնգամեն է։ Օղորմած հոքի իմ առչի կնիկն էլ լավ աթմորթի էր, ամա բա՜նի
լազաթը չէր գիդի։ Ինչի՞ նման էի էն չախը. հիմի մարթ իմ էրևում, ինչ մարթուն
պիտի։ Շա՛տ ջեհել ֆրանտ տղա էրնեկ կուլի տալի ինձ… (Շապկի թևնոցները
տնտղելով)։ Փըա՜հ, սիպտա ձո՛ւն է՜, վո՞ւրդի էր էստունք… (Հոգվոց հանելով)։
Ամա էս մե բանը լավ չէ ըլում, վուր էսղադա փուղիր է մսխիլ տալի ինձ… յի՛ս
վուր մե գրոշի համա հոքիս տալիս իմ… Փա՛ռք քիզ, աստուձ, փա՜ռք… էս էլ
հալբաթ քու դիրք է… Քե՛փ արա, քե՛փ արա, Փեփել, ու դուշմանի ա՜ճկը հանե։
 ԵՍԻԼ Է
Տ
ՆԱ, ԷՓԵՄԻԱ
ԷՓԵՄԻԱ, մտնելով ձախ դռնից։
Աբա՛ էս օ՞րենք է՜։ Միթամ չի՞ս գիդի… Ո՞ւզում իս թուլանա՜մ, խա՞յտառակ ըլիմ
խալխումը՜։ Դի՛փունքը վրես ծիծաղի՜ն, մե մատ մի՞ղր դառնամ աշխըրքումը՜:
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ԱՐՈՒԹԻՆ
Տո՛, ախար, ի՞նչ է, մե ասա՛, է՜։
ԷՓԵՄԻԱ, սուտ լաց լինելով։
Է՞ս է քու օրթում հավատը, վուր ինձ սի՛րում ի՜ս։ Էլ ի՞նչ խոսիմ, մե բանը մե
ջեր կոսին, հազար ջեր խոմ չի՞ն ասի։ Ախար, փեսիտ ու ախչկատ վուր կանչում
իս էստի, աբա ըլե՞լու բան է՜։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Է՜, լա՛վ է, քու հո՛րն օղորմի, Փեփել։
ԷՓԵՄԻԱ
Յիս ի՞նչ միղ ունիմ։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Է՜հ, հակառակ իս։
ԷՓԵՄԻԱ
Յի՞ս իմ հակառա՜կ… Ի՛նչ ասիս էրեսիս ասում է քու ախչիկը, վրես քինթը
վիր է քաշում, մասխարա է գցում, ու հա՞կառակը յիս ի՜մ… Իմ մամեն, ասում է,
էլ խիլք չունե։ Միթամ դիղիլ իմ քիզ, խելքետ արիլ իմ, բուրթու պես վուրթենն
ուզում իմ, էնթենն իմ գցում քիզ… վուղչ կայինքտ ուզում իմ զավթի յիս, ու հա՞
կառակը յիս ի՜մ… Էլ կա՞նամ յիս նրանց էրեսը տեսնի՜. աթմորթին կու հա՞մփիրե
էստո՜ւնք։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Էլի դուն պիտի համփիրիս. հե՛ր օխնած. էս սհաթիս ծնող իս հիշվում նրան
ցը։
 ՓԵՄԻԱ
Է
Յի՞ս իմ ծնող հիշվո՜ւմ… Նրանց համա յիս ծնող չիմ, դո՜ւշման իմ, գե՜լ իմ, շո
՜ւն իմ, կա՜տու իմ… (Լաց լինելով)։ Սի՛վցիլ էր իմ օրը ու էս տուն վուտս չէի դրի։
Ի՞նչ կոնիմ էս փա՛ռքը, էս պա՛տիվը, էս շո՛ւրիրը, էս ա՛կնեղեննիրը. թո՛ղ էլի իմ
տանը ննգած էի էլի` քա՜ղցած, ծա՜րավ, հացի հասրաթ ու էս օրը չէի տեսի յիս…
Ընկնելով բազմոցի վրա` լաց է լինում։
 ՐՈՒԹԻՆ
Ա
Լա՜վ է, լա՛վ, Փեփել ջան. (Լացի ձայնով)։ Սիրտս մի՛ պատռտի… յիս էլ լավ
գիդիմ ի՛նչ պտուղնիր ին. ամա ասում էի, միթամ խալխի խոսելու չդառնանք։
ԷՓԵՄԻԱ
Խալխն ի՛նչ գուզե ասե. նրա խոսելու հիդ վուր մարթ ննգնի, ո՞ւր կէհա…
ԱՐՈՒԹԻՆ
Վրես շառիր ին մոգոնում…
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ԷՓԵՄԻԱ, շարունակելով։
 ուր միթամ պա՛ռավ իս դուն… Մի՛թամ մազիրդ ներկում իս…Մի՛թամ ինձ
Վ
խափում իս։ Ո՞վ կու ավտա. թո՛ղ խալխն ի՛նչ գուզե ասե։
 ՐՈՒԹԻՆ, հազից խեղդվելով։
Ա
Խալխը տուտուց է, Փեփել. դուն չի՞ս գիդի վուր ջեհել ի՜մ… Վո՞ւր ջեհելը կուլի
ինձ վրա ղոչաղ։
ԷՓԵՄԻԱ
Աբա՛, յիս վո՞ւր մեկին հասկացնիմ։
ԱՐՈՒԹԻՆ
 ո՛, դուն էն սարսաղներուն ասա՛, վուր պառավ ղոչաղը լավ է, կանց ջեհել
Տ
դամբլեն։ (Իր մազերը բռնելով և գլուխը մոտ տանելով)։ Աբա՛, էս նե՞րկած է՜։
ԷՓԵՄԻԱ, Արութինի գլուխը բռնելով ու ժպտալով։
 ուշմանը շատ բան կոսե, Արտուշկա ջան։ (Համբուրելով գլուխը)։ Մա՛նու
Դ
շակի հուտ է գալի՜։
ԱՐՈՒԹԻՆ, փաթաթվելով։
Ա՜յ, քու մե պաչը մե թաքավորութին արժե։ (Փայփայելով)։ Ղուրթ վուր խիլ
քեմես հանում իս. ի՞նչ ասիս վուր քու խոսկը չկատարիմ։
ԷՓԵՄԻԱ
 աս չի՞նք կանչում, էլի՜։ Փեսիտ ու ախչկատ։ (Սուտ լաց լինելով)։ Ա՛փսուս
Բ
իմ գլուխ։
ԱՐՈՒԹԻՆ, քաղցր։
Լա՛վ է, լա՛վ, քու քեփն ըլի։
ԷՓԵՄԻԱ, փաթաթվելով։
Իմ սի՛րուն, իմ խո՛խոբ, իմ ջե՛յրան, իմ ա՛կռավ…
ԱՐՈՒԹԻՆ
Ակռա՞վ… վա՛հ, էտ լա՜վ էր։
 ՓԵՄԻԱ, ծիծաղելով։
Է
 ո՜ւյ, քոռանամ յիս. ուզում էի ասի, իմ ա՛ղունակ։
Վ
ԱՐՈՒԹԻՆ
Հա՛, աղունակը լավ է։
ԷՓԵՄԻԱ, փաթաթվելով։
Բաս ի՞նչ իս, վուր աղունակ չիս։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Աղունակն էլ դուն իս, Փեփել։ (Փաթաթվելով)։ Վա՛րթն էլ ու մանուշակն էլ։
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ԷՓԵՄԻԱ
 իդիս ի՞նչ ասիմ, Արտուշկա ջան… (Ձեռքը դնելով Արութինի ուսի վրա)։ Միր
Գ
հալիլեքն է՛լ պետկը չէ, մոդեն անց է կացի. մե տիղ տեսիլ իմ, ջուխտը քառսուն ու
հինգ թուման ին ասում… (Արութինը, առանձին, դեմքը ծամածռում է)։ Ուզում էի
բեհը տա, ամա առանց քի հարցնելու գաբեդվա չարի։
ԱՐՈՒԹԻՆ, մտածելով և բարձր։
Քառսուն ու հինգ թումա՜ն…
 ՓԵՄԻԱ, փաթաթվելով։
Է
 ե ինձ կու սիրիս, Ա՛րտուշկա ջան։
Թ
ԱՐՈՒԹԻՆ
Քիզ վուր չիմ սիրի, բաս ո՞ւմն իմ սիրում… (Փոքր լռությունից հետո)։ Ամա
դուն էլ ղուրթ խի՞ստ իս սիրում ինձ, Փեփե՜լ։
ԷՓԵՄԻԱ
 արթնի քեզ ո՞վ ունիմ աշխրքումը. իմ հոքին ու մարմինը դուն իս, իմ շունչն
Զ
ու կենթանութինը դուն իս։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Օ՞չով աճկումդ չէ գալի՜։
ԷՓԵՄԻԱ
Աբա՛, մի՞խկ չէ, Արտուշկա ջա՜ն, ի՞նչս ասում. ախչիկը քի պես մարթ ունենա
ու նրա աճկումն էլի օ՞մքին գու քա աշխրքումը՜։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Բե՛րիլ տու հալիլեքը (Համբուրելով)։
ՏԵՍԻԼ Ը
ՆՐԱՆՔ, ԳԻԳՈԼԻ
ԳԻԳՈԼԻ, ներս մտնելով մեկ ձեռքին փոքրիկ զամբյուղով ելակ, տերևնե
րով ծածկած։
Ա՛յ, ճարեցի, ախչիկ-պարուն։
ԷՓԵՄԻԱ, տնտղելով ելակը։
Ա՛յ, հենց էս էի ասում։
ՏԵՍԻԼ Ժ
ԷՓԵՄԻԱ, ԳԻԳՈԼԻ
ԷՓԵՄԻԱ
Ա՛յ, Գիգոլի, է՛ս սհաթիս գնա, Թաղլիթինց մաղազինումը հալիլեք իմ տեսի,
ջուխտը քառսուն ու հինգ թուման ին ասում, հենց է՛ս սհաթիս էվետ վազեցնիլ
տու. թեգուզ չո՛ւրս մշակ բռնե, ինչրու ղոնաղներու գալը վրա հասցնինք։
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ԳԻԳՈԼԻ
Է՛ս սհաթիս, ախչիկ-պարուն. ամա աղեն ասիլ է՞։
ԷՓԵՄԻԱ, բարկացած։
Հիմի դո՜ւն. աղեն յիս իմ, հրամաում իմ, էլի՜։
Դրսից աղմուկ է լսվում։
ԳԻԳՈԼԻ
Է՛ս սհաթիս, է՛ս սհաթիս, ախչիկ-պարուն։
(Դիմացի դռան մոտ դրսից լսվում է ՍԱՄՍՈՆԻ ձայնը)։ Կա՛ցի, գնամ
ասիմ, է՜… (Պեպոյի ձայնը)։ Կա՛ցի-մացի չիմ գիդի, թո՛ղ, թե չէ, էս սհաթիս…
 ԵՍԻԼ ԺԱ
Տ
ՆՐԱՆՔ, ՊԵՊՈ
ՊԵՊՈ, ներս մտնելով դիմացի դռնից, գլխարկը ծածկած և զարդի հագուս
տով։
Փի՜ե…
Գլուխ է տալիս։
ԷՓԵՄԻԱ
Ի՞նչ իս ուզում, ո՞վ իս։
ՊԵՊՈ
Ո՛վ ի՜մ. ղոնաղ իմ, վա՛։
ԷՓԵՄԻԱ
Դո՞ւն` միր ղոնա՞ղ։
ՊԵՊՈ
Հե՛նց յիս։
ԷՓԵՄԻԱ, ծիկա տալով։
Աա՜… Օտկեցե՛ք, օտկեցե՛ք…
Դուրս է վազում ձախ դռնից։
ՏԵՍԻԼ ԺԲ
 ԵՊՈ, ԳԻԳՈԼԻ
Պ
ՊԵՊՈ, առաջ գալով, առանձին։
Ա՛յ, քնթեմեն դուս գա էն հացը, ինչ մարթ ձիր հացն ուտե, հըա՜։
ԳԻԳՈԼԻ
Ի՞նչ իս ուզում, ախպեր, ի՞նչ բան ունիս։
 ԵՊՈ
Պ
 ալբաթ բան ունիմ, վուր էկիլ իմ, էլի՜, վա՛։
Հ
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ԳԻԳՈԼԻ
Չի ըլի՞, վուր մինք էլ իմանանք։
ՊԵՊՈ
Ի՞նչ կու ավելանա քիզ. դուն գնա՛ աղա Արութինին իմաց արա, վուր յիս էս
տի իմ։
ԳԻԳՈԼԻ
Ախար, դուն ո՞վ իս։
ՊԵՊՈ
Ե՞ս… (Նստելով ընկողմարանի վրա)։ Յիս իմ։
ԳԻԳՈԼԻ
Վա՜…
 ԵՍԻԼ ԺԳ
Տ
ՆՐԱՆՔ, ԱՐՈՒԹԻՆ
ԱՐՈՒԹԻՆ, ներս վազելով ձախ դռնից։
Ի՞նչ խաբար է, ի՞նչ խաբար։
Տեսնելով Պեպոյին, մնում է սառած։
ՊԵՊՈ, վեր կենալով տեղից, գլխարկը վեր է առնում և գլուխ տալիս։
Բա՛րի աչողում, ա՛ղա Արութին։
 ՐՈՒԹԻՆ, Գիգոլուն, ցածր։
Ա
 ուն գնա՛ բանդ տիս։
Դ
ՏԵՍԻԼ ԺԴ
ՊԵՊՈ, ԱՐՈՒԹԻՆ
ԱՐՈՒԹԻՆ
Հը, ո՞ւր իս էկի, ախպեր։
ՊԵՊՈ
Ա՛յ, համեց
 ե՛ք, նստի՜։
Ինքը մոտ քաշելով մի աթոռ, նստում է։
ԱՐՈՒԹԻՆ, նստելով ընկողմարանի վրա, առանձին։
Իմ տանը սա է մոհբաթ անում ինձ։ (Պեպոյին)։ Ախար, էս չախն ո՞ւր իս էկի։
 ԵՊՈ
Պ
Կուշտը քաղցածին ի՞նչ է հարցնում… Բողազս մի՛ դուրս կտրի, ա՛ղա Արու
թին. թե էս սհաթիս չիս տա. վարցկ կոնիս, վուր ինձ սպանիս էստի էվետ։
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ԱՐՈՒԹԻՆ
Ո՞ւմ փուղն իմ կերի, վուր քու փուղն ուտիմ… Ինչոր բարաթ էիր ասում…
Գթա՞ր, բերիլ ի՞ս։
 ԵՊՈ, առանձին, կրծքին խփելով։
Պ
Ը՜մ… (Բարձր)։ Բարաթը չկա, խո գի՛դիս. դուն քու դավթըրներումը գթա՞ր
թե չէ։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Իմ դավթըրներումը շատ պտռտեցի, հա՛խ աստձու, ամա մե ասո էլ չգթա
ձիզ համա։
ՊԵՊՈ
Բաս ի՞նչ անինք հիմի։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Ի՞նչ պիտի անինք. դուն քիզ համա, յիս ինձ համա։
Գրպանից հանում է սաթի համրիչը և գցում։
ՊԵՊՈ
Վո՞ւնց թե` դուն քիզ համա, յիս ինձ համա։ Բաս քու մտկումը պա՞րտ չիս ի՜նձ։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Ախպեր, ի՞նչ պիտի պարտենամ. բարա՛թ դուն չունիս, դավթըրումս յիս վուն
չիչ չունիմ գրած, ի՞նչ պիտի պարտենամ քիզ։
ՊԵՊՈ
Բաս քու սրտի դավթրումն էլ վո՞ւնչիչ չկա գրա՜ծ։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Սրտի դավթարը վո՞ւրն է։
ՊԵՊՈ
Բաս քու խճպտանքը վո՞ւնչիչ չէ ասում քիզ, է՛լի. խո գի՛դիս, վուր պարտ իս։
 ՐՈՒԹԻՆ
Ա
 ուր գիդենամ խո կու տամ, էլի՜. էլ ո՞ւր իմ խոսեցնում։
Վ
 ԵՊՈ
Պ
Բաս Գիքոն ո՞ւր է ասում… նրա հալալութինը դիփունքը գիդին։
Աղա Արութին, վերիվը խո աստուձ կա ու քու սիրտն էլ է կարթում, իմ սի
րտն էլ, արի՛ աստձեմեն ձեռը մի՛ վիկալնի։
 ՐՈՒԹԻՆ
Ա
Ի՞նչ շառիր իս մոգոնում գլխիս, ախպեր. օմքին լսե, հենց կու գիդենա ղուրթ
իս ասում։
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ՊԵՊՈ
 ուն գի՛դիս վուր ղուրթ իմ ասում։ Քու վուրթկերանց արիվ սադաղա խղճա
Դ
միզ։ Էտ փուղը յիս ինձ համա չիմ ուզում…
 ՐՈՒԹԻՆ, խոսքը կտրելով։
Ա
 ե՛ր օղորմած աստուձ։
Տ
 ԵՊՈ, շարունակելով։
Պ
Մո՛ւլափ, մո՛ւլափ, ինչրու վիրչն ա՛նգաճ դի. էտ փուղով իմ քուրը նշնած է, խոս
տացիլ ինք, պիտինք տա, ու թե էս սահաթիս չտվի՛նք, քվիրս թո՛ղնում ին, ո՛ւրիշ
ախչիկ ին ուզում էս գիշիր։ Ախար, մե աստձու այեաղ դադաստանը մի՛տդ բի, է՜…
խո քիզ էլ կու խոսեցնին էնդի, ինձ էլ. ի՞նչ ջուղաբ կու տաս, վուր չիս տալի։
ԱՐՈՒԹԻՆ
 ի՜ե… (Մտածմունքի մեջ է ընկնում)։ Այեաղ դադաստանը գիդենա վուր
Փ
դրուստ միտս չէ էտ պարտկը։
 ԵՊՈ
Պ
Յիս ասում իմ դրուստն, էլի՜. ինձ չիս ավտո՞ւմ։
ԱՐՈՒԹԻՆ
 ա՜, էտ վո՞ւնց կուլի, Պեպան. ամեն մարթ վուր գա ու էտենց խոսի, տասը
Վ
միլիոն էլ վուր ունենամ, մե օրումը կու հատնի։ Չէ՛, ախպեր, միր առուտրի հե
սաբը էտենց չէ։
ՊԵՊՈ, վեր կենալով տեղից և գլխարկը ծածկելով։
Բաս չի՛ս տալի, է՛լի։
ԱՐՈՒԹԻՆ
 արտկով վունչիչ տալացու չիմ, ախպեր. ամա քուր իս մարթու տալի՜, ջո՛ւխտ
Պ
աճկիս։ (Ծոցից հանում է պորտմոնեն)։ Ըա՛հա (Թղթադրամ տալով)։ Վարցկ բան
է, բռնե՛, ախպեր։
ՊԵՊՈ, գլխարկը վեր առնելով, գլուխ է տալիս։
Ա՛յ, աստուձ վուրթիքդ զորացնե՜։
Առնում է փողը։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Է՛տ հինգ թումա՜ն… համբրե՛: (Պեպոն գունատվում է)։ Դրուստ հինգ թուման
է… Հինգ թուման էլ, դուքնովս ա՛նցկացի, էնդի կու տան. էս սհաթիս օմքին կու
ղրգիմ։ Գնա՛, ախպեր, աստուձ բարի վայելումը տա։
 ԵՊՈ, փողին նայելով և շփոթված։
Պ
Հի՛նգ թուման ու հինգ թումա՜ն… (Լռություն. հետո գլխարկը ծածկելով)։
Մնա՞ցածը… Ախար իմ քվիր համա հարուր թուման ինք խոստացի։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Յիս ի՞նչ անիմ, վուր խոստացիլ իք. ո՞ւմ փուղն էիք խոստանում, վուր խոստա
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ցիլ իք։ Մարթ իր լհեբի գորա կու ձքե վո՞ւտը թե չէ։ Դուք էլ վուր հարուր-հարուր
թում
ն իր իք խոստանո՜ւմ, էլ ուրիշն ի՞նչ անե։ Էս ի՞նչ խարաբ էլավ աշխարքն, օչո
վու համա չափս ու ձիվ չկա։
 ԵՊՈ
Պ
Միր բանը մինք գիդինք, պարուն, ձիր բանը դուք. խոստացիլ ինք, միր
փուղն ինք խոստացի, քիզ ի՞նչ դավի։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Խոստացիլ իս ու տար ի՛րան տու, է՛լի. էլ ի՞նչ իս ուզում։
 ԵՊՈ
Պ
Իս տուր, վուր տամ, է՜. ախար, էս վուր տալիս իս, մասխարա իս գցո՞ւմ, թե
ի՛նչ խաբար է։
 ՐՈՒԹԻՆ
Ա
Ա՛րի ու սրապեսներուն վա՛րցկ արա։ Տո՛ , ինչո՞վ չիս իմանում, վուր վունչիչ
պարտ չիմ յիս ձիզ ու էտ էլ ինչոր տալիս իմ, հոքուս համա բախշում իմ։
 ԵՊՈ
Պ
Բա՛խշում ի՜ս… Գանա յիս ա՞խկատ իմ, էկիլ իմ օ՛ղորմութին իմ ուզում քիմե՜ն.
յիս իմ հա՛խն իմ ուզում, իմ հա՜խը. ի՞նչ կոնիմ յիս քու բախշիշը։
ԱՐՈՒԹԻՆ
 իս ուզի ու է՛ստի տու, ինձ պետքը գու քա։ Ախկատ ու հըպարտ, վուր կո
Չ
սին, էս է, ա՜յ։ Բի՛, էլի՜, բի՛. ի՞նչ իս թամաշա անում։
ՊԵՊՈ
Բաս թամամ չի՛ս տալի, էլի՜։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Տո՛, գժվիլ ի՞ս, թե ի՞նչ խաբար է. ի՞նչ իս ուզում ինձմեն։ Զոռով պա՞րտկ կուլի
աշխրքումը` շլինքս իս գցո՜ւմ։
ՊԵՊՈ, առաջ գնալով։
Աբա օ՛րթում կի թե պարտ չիս, օ՛րթում կի, էլի՜ մա՛րթ կուլիս` օրթում կուտիս։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Օ՛րթում, հա՛վատ, ա՛ստուձ: (Պեպոն զարհուրանք է արտահայտում): Յիրգինք,
իմ վուրթկերանց արիվը գիդենա, վուր վունչիչ պարտ չիմ…
 ԵՊՈ, զայրացած։
Պ
Ա՜յ, աստուձ ու յի՛րգինք խռով կենա գլխիտ։ (Խփելով փողը Արութինի երե
սին)։ Հը՛, բռնե՛, ա՛ճկդ դի, կնգատ համա իմքին կունենաս առնելու։
ԱՐՈՒԹԻՆ, աղաղակելով ու տեղից վեր թռչելով։
Օտկեցելք, ղարաո՜ւլ. սպանեցին, մորթեցին… Ո՞վ կաք էտի…
Ներս են թափվում ձախ դռնից Էփեմիան, աջ դռնից Սամսոնը...
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ՏԵՍԻԼ ԺԵ
ՆՐԱՆՔ, ԷՓԵՄԻԱ, ՍԱՄՍՈՆ, ԵՐԿՈՒ ԱՅԼ ԾԱՌԱ
ՊԵՊՈ, ձախ ձեռքով ցույց տալով ծառաների վրա։
Է՞ս է քու մարթութինն, էլի՜… (Երկար լռություն)։ Ա՛յ, հա՜ռամ ըլի քիզ քու հարս
տութինը։
ԱՐՈՒԹԻՆ, սաստիկ շփոթված, ծառաներին։
Տո՛, օտկեցե՜ք, է. ի՞նչ իք թամաշա անում, տեսնում իք` ուզում է սպանի ինձ։
Սամսոնը և ծառաները մոտենում են Պեպոյին։
ՊԵՊՈ, ծառաներին մղելով։
 ո՜ւլափ, դե՜նը… (Արութինին)։ Էս օսկե պատիրը, վուր սարքիլ իս, ո՞ւմ փու
Մ
ղով… Հազար ինձպեսներուն թա՛լնիլ իս, գա՞նա. քար ու կիրը միր ա՛րնով իս
շաղըղի, գա՞նա. դիփունանց աճկիրը աբլանդվա իս արի ու հիմի ծանդր ու
բարակ քիզ համա նստած քե՛փ իս անում, է՛լի։
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ԷՓԵՄԻԱ
Դո՛ւս արեք, դո՛ւս արեք։
ԱՐՈՒԹԻՆ
 ո՛ւս, դո՛ւս ասում իմ։ (Ծառաներին)։ Դո՛ւս արեք. չիք իմանո՞ւմ։
Դ
Ծառաները հարձակվում են Պեպոյի վրա։
 ԵՊՈ
Պ
Դո՞ւս… (Ծառաներին նորից մղելով)։ Դե՜նը, դե՜նը։ (Ծառաները փոքր-ինչ
հեռանալով, կանգնում են դիմացի դռան առաջ։ Արութինին)։ Փուղիրս հաշա
իս ուտում ու դո՛ւս էլ իս անում, է՛լի… (Լռություն)։ Դո՜ւս կէհամ, չարես ի՜նչ է,
զոռը քունն է, տերը դուն իս էստի… Ամա լավ գիդացի, պարուն Արութին, էս
արարմունքը քիզ չի մնա… վիրիվն աստուձ կա, քնթեմետ կու հանե քու անօ
րենութինը… (Ծառաներիրն հրելով)։ Դե՛նը, դե՜նը…
Դուրս է գնում դիմացի դռնից։
ԱՐՈՒԹԻՆ, Պեպոյի ետևից, ծառաներին։
Գնացե՛ք, գնացե՛ք հիդը, վունչիչ չտանե, վունչիչ չփախցնե։
Ծառաները դուրս են վազում Պեպոյի ետևից։
ՏԵՍԻԼ ԺԶ
ԱՐՈՒԹԻՆ, ԷՓԵՄԻԱ
ԱՐՈՒԹԻՆ
Է՛սենց էլ լպստա՜ծ։
Կռանում է և փողերը հավաքում։
ԷՓԵՄԻԱ
Գի՞ժ է էն մարթը, թե էս ի՛նչ խաբար է… Էլախտ էլ էնենց վախեցրուց։
ԱՐՈՒԹԻՆ, փողերը ծոցը դնելով։
Արի՛ ու սրապեսներուն վա՛րցկ արա հիմի։
ԷՓԵՄԻԱ
Էս ի՞նչ բան է, ախար, չի՛ս ասի՜։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Աստուձ վո՛ւչ գիդե նրա գլուխը, քուր իմ մարթու տալի, կոսե. յիս ի՞նչ անիմ
վուր մարթու է տալի։
ԷՓԵՄԻԱ
Բաս էն ի՞նչ էր ասում, թե փուղիրս հաշա իս ուտում, կոսե։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Աբա՛, քիմեն չիմ արմընում, Էփեմիա՜. փո՛ւղ հաշա ուտիմ ու էն էլ նրա՛ պես
մարթունը՜, չի՛ս ճանչնում ի՜նձ։
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ԷՓԵՄԻԱ
Էտ փուղիրը վուր ծո՛ւցդ դրիր, նրա՞նը չէր բա՜ս։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Նրա հո՛րն օղորմի. վուխչ իմ կայինքն էլ նրանը կուլի, բա՛ս… Էկա՜վ, թե խիղճ
մարթ իմ, կոսե, թե քվիրս համա բաժինք չունիմ, կոսե, քու վուրթկերանց արիվ
սադաղա օտկե՛ միզ, կոսե, յիս էլ ա՛խմախ-ախմախ հանեցի ու բախշեցի: (Նեղա
նալով)։ Շնորհակալութենի մագիերն է՞ր, վիկալավ ու ճակտիս խփից. քի՛չ է, կոսե։
 ՓԵՄԻԱ, թուշը վեր բերելով։
Է
 ո՜ւյ, քոռանամ յիս, ղո՞ւրթ իս ասում, Արութին ջա՜ն։
Վ
ԱՐՈՒԹԻՆ
Բաս սո՛ւտ իմ ասո՜ւմ։
ԷՓԵՄԻԱ, չարացած։
 ու հա՜խն է, խիստ լավ էլ է արի՜… էտ էն գիդենա, վուր ժամեմեն դուս գալիս
Ք
հարուր ախկատ էլ վուր ըլի դռանը, դիփունանց ձեռին... (Գործողությամբ ցույց
տալով)։ «Բռնե՛, բռնե՛, բռնե՛»… Իժում է՞տենց կու թողնիս էտ անպատվութի՜նը։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Ի՞նչ պիտի անիմ։
ԷՓԵՄԻԱ
Աշխրքի լափը գլխուտ ածավ…
ԱՐՈՒԹԻՆ
Ի՞նչ անիմ։
ԷՓԵՄԻԱ
Վո՜ւյ, քոռանամ յիս. էլ բան չմ
ն աց, վուր քիզ չասավ, ու էնղադա բեաբռու
թինը դուն կուտի՞ս։ Ի՞նչ կոսին խալխը։
ԱՐՈՒԹԻՆ
Խալխն ի՞նչ գիդե, գլուխը քարը տա. թո՛ղ խիղճ մարթ է։
 ՓԵՄԻԱ
Է
Վո՞ւնց թե խալխն ի՞նչ գիդե. էնղադա մարդկերանց մոդ չէ՞ր, վուր վրետ
բղավեցավ ու ճղավեցա՜վ։ (Չափազանցելով Պեպոյի խոսքերը)։ Աշխարք ու
յիրգիր իս թալնի, կոսե, քսան ու հինգ հազար խղճի տուն իս քանդի, կոսե, էս
արարմունքնիրը քիզ չի մնա, կոսե, ու էստունք պիտի մա՞րսիս դո՜ւն։ Չիս գի
դի՞, վուր էքուց ինչկլի էս վախտը վո՛ւխչ քաղաքը կու իմանա՜։ Մա՛րթ ըլիմ, գլ
խիս գդա՛կ ունենամ ու ղա՛բուլ անիմ, վուր էս հանգի պաժարնին իմ տանը ինձ
ա՛նպատիվ անե՜, ասե վուր նրա փուղիրը հա՛շա իմ ուտո՜ւմ. թավաթ ի՛նչ ասիս
ասում ին քիզ վրա ու հիմի պա՞կասը թամամ ըլի՜…
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ՏԵՍԻԼ ԺԷ
ՆՐԱՆՔ, ԳԻԳՈԼԻ
ԳԻԳՈԼԻ, գլխարկը ձեռին, շտապով ներս մտնելով դիմացի դռնից։
Հալիլե՜քը բերի, ախչիկ-պարուն։
ԷՓԵՄԻԱ, հանկարծ փոխվելով և ուրախ։
Հալիլեքը՜… (Շտապով գնում է. կես ճանապարհից Արութինին, հափշտակ
ված)։ Մե ա՛րի, մե արի, Արտուշկա ջան, տի՛ս թե ի՛նչ հալիլեք է, ի՛նչ ա՜նտիկա,
նե՛ժնի հալիլեք…
ՏԵՍԻԼ ԺԸ
ԱՐՈՒԹԻՆ, մենակ, երկար լռությունից հետո։
Տո՛, ղո՛ւրթ, ի՞նչ օյին էկավ գլխիս էն լոթի պաժարնին… Էլ մինձ ու պստիկ
չկա աշխրքումը… Էն հանգի ախկատ ղադոն վրես է՛նենց բղավի՜: (Ման գալով)։
Էն հանգի խո՛սկիր ասե՞… (Հայելումը ուղղվում է)։ Բո՛շացավ, բո՛շացավ աշխրքի
բանը… (Հեռանում է հայելիից)։ Պարտ իս, կոսե… Գժվի՛լ է՜… ի՛նչ պարտկ, ի՛նչ
փլան, ի՛նչ փստան… Ո՞վ ասավ, վուր պարտ իմ… ո՞վ գիդե, վուր պարտ իմ…
Թե պարտ իմ, ինչի՞ ինչկլի էսօր հիդ չիմ տվի… Յա նրան վուր տամ, մեկէլնե
րուն ի՞նչ ասիմ… նրանք ի՞նչ գեթ ին արի… Չէ՛: (Նստում է)։ Վունչիչ պարտ չիմ…
սուտ շա՛ռիր ին մոգոնում… Թե պարտ իմ, ինչի՞ բարաթ չունե… Վո՞ւրդի է… Ո՞վ
ունե… Ի՞նչ բարաթ… Բարաթ չկա՜… գնա՜ցիլ է… ջնջվի՜լ է… թե չէ էլ ի՞նչ օրութին
է… Ամա էն լոթի պաժարնին պիտի ամեն տիղ բղավի, վուր փո՛ւղ իմ պարտ ու
յիդ չիմ տալի՜… (Վեր է թռչում տեղից)։ Չէ՛, չէ՛, Էփեմիեն դրուստ է ասում… Պիտի
յիս բղավիմ, յիս պիտի հարայի տամ, ա՛շխարք ու յիրգիր զարթեցնիմ, վուր ի՛նձ`
ի՜նձ պես աղա մարթուն էսենց ա՛նպատիվ արին, էսենց շա՛ռիր ին գցում վրես…
Մո՜ւլափ, յիս քիզ կու շանց տամ, լո՛թի պաժարնի։

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

 կեզօծ – ոսկեպատ
ոս
ընկողմարան – բազմոց
դաշնակ – դաշնամուր
բոլորակ – կլոր
երկուսից քառորդ պակաս – երկուսից տասնհինգ պակաս
արխալուղ – տղամարդու մինչև ծնկները հասնող վերնազգեստ
չուստ – շուտ, շտապ, արագ
աղջիկ-պարոն – տիկին, տիկնոջը դիմելու հարգալից ձև
յիս – ես
հեստի բան – այնպիսի բան
հալբաթ – հավանաբար
դիփ – բոլորը, ամբողջը
մունդռեկ – անտեր, անտերունչ, արհամարհական արտահայտություն
կլուբնիկ – ելակ
ղոնաղլուղություն – հյուրընկալություն
խասիաթ – բնավորություն
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վուրդիոր – որտեղ որ, վուրդի – որտեղ
 աթրել (դադրել) – հոգնել
դ
հորես – ահա
հենղադա – այնքան
աստուձ – աստված
աբա – հապա
ղուրթ – իրավ, ճիշտ, ուղիղ
էս սհաթիս էվետ – այս պահին ևեթ
իստակ – մաքուր, ազնիվ, նաև` բոլորովին, ամբողջովին
շշկլել – շփոթվել
լազաթ – հաճույք, բավականություն, համ ու հոտ
վուխտ (վախտ) – ժամանակ
ատլաս – կերպաս
սիպտա – սպիտակ
չերքեզկա – կովկասյան լեռնական տղամարդու երկար վերնազգեստ
մաջա – թևք, զգեստի թևքի եզրը, նաև` բազուկ, դաստակ
էրծըթե քամար – արծաթե գոտի
խանչալ (խանջալ) – դաշույն
զանդուկ – սնդուկ
ղուլուղ – պաշտոն, ծառայություն
ճխկվել – այստեղ` նախանձից մեռնել իմաստն ունի, թող ճխկվին – թող քոռանան
մոդա – նորաձևություն
դաղդղանի գալ – դաղվել, տանջվել
խաբար – լուր, տեղեկություն
պրիբոր – այստեղ` սպասք
սհաթ – պահ, ժամ, ժամանակ
բեդամաղ – նեղացած, սրտմ
ն ա
բանդ տիս – գործիդ նայիր, գործի անցիր
մախլաս – մի խոսքով, վերջապես
շիմշատ – բարձր ու ճկուն հասակ, նոճի
ռանգ – գույն
կնգամեն – կնոջից
աթմորթի (ադամորդի) - մարդ
էն չախը – այն ժամանակ
ֆրանտ – պճնամոլ, արտաքին շուք ու փայլ ունեցող
էսղադա – այսքան
մխսել (մսխել) – ծախսել
հալբաթ – հավանաբար
դուշման – թշնամի
միթամ – իբր թե
խալխ – ժողովուրդ
դիփունք – բոլորը
ախար – վերջը
օրթում – երդում
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 եր – անգամ
ջ
միղ – մեղք
քինթը – քիթը, քնթէմեն` քթից
մասխարա գցել – ծաղրել, ծաղրատեղի դարձնել
մամե – մայր
ջուղաբ – պատասխան
մոգոնել – հորինել
խուղ – հող
դիղիլ – դեղել, թունավորել
վուրթենն – որտեղ
էնթենն – այնտեղ
սիվցիլ էր – սևացել էր
ո՞ւր կեհա – ո՞ւր կհասնի
կայինք – կայք, ունեցվածք
օխնել – օրհնել
հասրաթ – կարոտ
ննգնել – ընկնել
տուտուց – թեթևսոլիկ, հիմար, ցանցառ
սարսաղ – հիմար, ապուշ, տխմար
ղոչաղ – կտրիճ, քաջ
դամբլա – անդամալույծ, թույլ, դանդաղաշարժ
խոխոբ – փասիան` թռչունի տեսակ
ջեյրան – այծյամ, օգտագործվում է «գեղեցիկ» իմաստով
ակռավ – ագռավ
հալիլեք – հայելիներ
ջուխտ – զույգ
թուման – պարսկական փողի միավ
 որ, այն ժամանակ՝ տասը ռուբլի
բեհ – կանխավճար, գրավական
գաբեդվա – համարձակություն, հանդգնություն
զարթնի – բացի
օմքին – ոմն, մեկը, ինչ-որ մարդ, որևէ մեկը
դրոշկա – կառք
կինտո – ուտող-խմող, զվարճասեր մարդ, նպարավաճառ, փերեզակ, անկիրթ
առուտեհան – առավոտվանից
օչով – ոչ մեկը
մաղազին – խանութ
զարդի հագուստ – տոնական հագուստ
ինչրու – մինչև
օտկեցեք – օգնեցեք
հալբաթ – երևի, գուցե, իհարկե, անշուշտ
մոհբաթ անել – պատիվ տալ
բողազ – կոկորդ
բարաթ – մուրհակ, պարտավորագիր
դավթար – գիրք, մատյան, հաշվեմատյան
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ասո – տառ
պարտենալ – պարտք լինել
վուրթկերանց – որդիների
սադաղա – ի սեր, ի շնորհ, ողորմածություն, գթություն
մուլափ – համբերել, սպասել
քվիրս – քրոջս
այեաղ – ահեղ
պորտմոնե – դրամապանակ
ջուղաբ – պատասխան
հեսաբ – հաշիվ
լհեբ – վերմակ
գորա – չափ, այդչափ
դավի – կռիվ
հախ – վարձ, հասանելիք, պարտք
բախշիշ – նվեր, ընծա
թամաշա անել – տեսարան սարքել
թամամ – լրիվ, ամբողջը
շլինք – վիզ, պարանոց
օրթում – երդում
իմքին – մի որևէ բան, իր, առարկա
ղարաուլ – հսկիչ, պահակ
գա՞նա – մի՞թե
աբլանդվա – խաբեություն, աչքին թոզ փչել
հաշա ուտիլ – ուրանալ
չարա – ճար
էլախտ – քիչ առաջ
վարցկ անել – վարձք, բարեգործություն, բարերարություն
քիմեն – քեզանից
արմանալ – զարմանալ
մագիեր – փոխարեն
լափ – շան և այլ կենդանիների հեղուկ կեր, նաև` բոլորովին, ամբողջապես,
նաև` հենց, նաև` գետի հորձանք
իժում – հետո, այնուհետև, ապա
էնղադա – այնքան
բեաբուռություն – անամոթություն
ինչկլի – մինչև
ղաբուլ անել – համաձայնել
պաժարնի – հրշեջ, այստեղ` գլխից ձեռք քաշած, խիզախ
էս հանգի – այս տեսակ, էն հանգի – այն տեսակ, այնպիսի
թավաթ – առանց այն էլ
անտիկա – ընտիր, աննման
նեժնի – նուրբ
բոշանալ – փչանալ, բոշ – դատարկ, փուչ
գեթ անել – նեղացնել, վիրավորել
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«Պեպո»-ն հայ թատերգության մնայուն արժեքներից է։ Այն արտացոլում է
ժամանակի հանրային հակասությունները, բուրժուազիայի և աշխատավոր դա
սի միջև եղած սոցիալական հակամարտությունը։
Պեպոյի կերպարում Սունդուկյանն ընդհանրացրել է աշխատավոր մարդուն
բնորոշ բնավորության ու մտածողության հիմ
ն ական գծերը։ Պեպոյին ու նրա մի
ջավայրին հակադրված է Զիմզիմովի, նրա կնոջ ու նրա միջավայրի պատկերը։
Սունդուկյանը միամիտ չէր, որպեսզի կարծեր, թե առանց մուրհակի Զիմզիմո
վը կվերադարձներ Պեպոյի գումարը։ Պարզապես նա մարդկայնության ու խղճի
դասեր է տալիս։ Պեպոյի և Զիմզիմովի հակադրության մեջ թեև Պեպոն հաջողու
թյան չի հասնում, այնուամենայնիվ, հաղթողը ինքն է, որովհետև ինքն է խղճի և
արդարության կրողը։
Պեպոն եղել է Սունդուկյանի սիրած կերպարը։ Ուշագրավ է, որ իր կտակում
հեղինակը նշել է, որ եթե ուզում են իր համար արձան կանգնեցնել, Պեպոյի ար
ձանը կանգնեցնեն` մի ձեռքին մուրհակը, մյուս ձեռքով մուրհակի վրա գրվածը
ցույց տալիս, իսկ դիմացը կանգնած լինի գլխաբաց սևերես Զիմզիմովը։ Պատ
վանդանի վրա էլ գրված լինեն միայն այս խոսքերը.
Պեպո – Էս քու կոտրած ձեռքով չի՞ս գրի՛...

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ի՞նչ է թատերգությունը որպես գրական սեռ, որո՞նք են թատերգության
տեսակները։
Թվարկե՛ք հայ և այլազգի թատերագիրների:
Ի՞նչ է ներկայացնում Սունդուկյանը «Պեպո»-ի երկրորդ արարվածում։ Ինչպե՞ս
է սկսվում։ Վերարտադրե՛ք Արութին Զիմզիմովի տան նկարագրությունը։
Նկարագրե՛ք Էփեմիայի կողմից հյուրընկալության նախապատրաստու
թյան մանրամասները։
Ի՞նչ զրույցներ են տեղի ունենում Արութինի և Էփեմիայի միջև։
Ինչպիսի՞ կեղծ հարաբերություններ էին առաջացել Արութինի և Էփեմիայի
միջև։ Ինչպե՞ս էին իրար դիմում Արութինն ու Էփեմիան։
Ինչպե՞ս է Էփեմիան հասնում իր նպատակին` ձախողում Արութինի աղջկա
և փեսայի այցն իրենց տուն, գնել տալիս թանկարժեք հայելիները։
Ինչպե՞ս է Պեպոն մտնում Արութինի տուն, և ի՞նչ պահանջ է ներկայացնում
նրան։
Ինչպե՞ս է Արութինը պատասխանում Պեպոյին։
Ինչպե՞ս է Պեպոն քննադատում Արութինի ունեցվածքը, և ի՞նչ խոսքեր է
նետում նրա երեսին։
Պեպոյի և Զիմզիմովի հակադրության մեջ ո՞վ է հաղթողը, ո՞վ է պարտվողը։
Պեպոյի գնալուց հետո ի՞նչ են խոսում Արութինը և Էփեմիան։ Ինչո՞ւ է վեր
ջինս նախատում ամուսնուն։
Մենակ մնալով` ինքն իրեն ի՞նչ է խոսում Արութինը, և ինչպե՞ս է փորձում
արդարանալ ինքն իր աչքին։
Թիֆլիսի բարբառով Սունդուկյանից առաջ ո՞ր հայ բանաստեղծն է ստեղ
ծագործել։
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ՐԱՖՖԻ
1835-1888
 աֆֆին հայ արձակի խոշորագույն ներկայացուցիչնե
Ր
րից է։ Գրել է պատմվածքներ, վիպակներ, վեպեր, որոնց մեջ
պատկերել է իր ժամանակաշրջանի և անցյալի հայ կյանքը։
Իր գրականությամբ նա մշակում էր հայ ժողովրդի ազգայինազատագրական պայքարի գաղափարախոսությունը։ Այդ
նպատակով անդրադարձավ նաև պատմությանը` գրելով
ինչպես ծրագրային, այնպես և պատմական վեպեր։
Րաֆֆին` Հակոբ Մելիք-Հակոբյանը, ծնվել է 1835 թ.
Պարսկաստանի Սալմաստ գավառի Փայաջուկ գյուղում։
Նրա հայրը` Մելիք Միրզան, հայտնի առևտրական էր, ուներ նաև կալվածք
ներ։ Մելիքությունը նրանց ժառանգական իրավունքն էր, և նրանց վերապահ
ված էր գյուղերի կառավարումը։ Պատանի գրողը հասակ առավ մեծ և հյուրա
սեր մի տան մեջ, որտեղ անպակաս էր խոսքն ու զրույցը։
Նախնական կրթությունը գյուղում ստանալուց հետո հայրը նրան տեղա
փոխում է Թիֆլիս, ուր նախ շարունակում է ուսումը մասնավոր դպրոցում,
ապա իր արտակարգ ընդունակությունների շնորհիվ ընդունվում արքունա
կան գիմ
ն ազիա։
Գիմ
ն ազիան չավարտած` Րաֆֆին ստիպված է լինում վերադառնալ
Փայաջուկ և զբաղվել տնտեսության գործերով։ Միաժամանակ նա նաև
շրջագայում է հայրենի երկրում և փորձում ճանաչել նրա ներկան ու անցյալը։
1857-ին նա լինում է պարսկահայ և թուրքահայ գավառներում, ուր տեսնում
է միայն ավերակներ և խեղճության դատապարտված ժողովուրդ։ Այդ կա
պակցությամբ նա գրում է. «Բոլոր մեր ճանապարհորդության միջոցում ես

տխուր էի։ Ես անցնում էի մի երկրից, ուր ամեն մի սար, ամեն մի դաշտ, ամեն
մի գետ, ամեն մի փլատակ հարուցանում էին իմ մտքի մեջ տխուր պատմա
կան հիշատակներ»։
Այս տխուր ապրում
ն երով, Աղթամար կղզում, խոսքն ուղղելով հայոց հնա
վանդ Վանա լճին, 1857 թ. նա գրում է «Ձա՛յն տուր, ով ծովակ» բանաստեղ
ծությունը.

 ա՛յն տուր, ո՜վ ծովակ, ինչո՞ւ լռում ես.
Ձ
Ողբակից լինել չկամի՞ս դժբախտիս.
Շարժեցե՛ք, զեփյուռք ալիքը վետ-վետ.
Խառնեցեք արտասուքս այս ջրերիս հետ։
19-րդ դարի վերջին ռուս երգահան Գ. Կազաչենկոն ժողովրդական մո
տիվ
ն երի օգտագործմամբ այս բանաստեղծությունը վերածել է ռոմանսի։
Րաֆֆին գրական աշխատավոր էր։ Նա գրում է իր երկերը, դրանք տպագրում
թերթերում և ամսագրերում, այնուհետև ի մի բերում հատորների մեջ։ Նա ծրագրում է իր երկերը լույս ընծայել տասը հատորով։ «Փունջ» (1874) վերնագրով 1-ին
հատորն ընդգրկում է նրա բանաստեղծությունները։ Աբովյանից, Պատկանյանից
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հետո Րաֆֆին իր հերթին ժողովրդի մեջ առաջացնում է ընթերցանության սեր։
Րաֆֆու նյութական ապահովությունը կարճ է տևում։ Նրանց առևտրական
տունը սնանկանում է, և մեծ գերդաստանը մատնվում է նյութական զրկան
քի։ Րաֆֆին ստիպված էր իր ապրուստը հայթայթել միայն գրական աշխա
տանքով և այդ նպատակով 1870-ին վերջնականապես տեղափոխվում է
Թիֆլիս։ Նա աշխատակցում է «Մշակ» լրագրին և դառնում թերթի ոգին։ Նա
տպագրում է ոչ միայն իր արձակ գեղարվեստական երկերը, այլև հանդես է
գալիս սուր հոդվածներով, որոնց մեջ անդրադառնում է ազգային, գրական և
մշակութային զանազան հարցերի։
1875-1879 թթ. Րաֆֆին որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
նախ աշխատում է Թավրիզի Արամյան դպրոցում, այնուհետև` Ագուլիսում։
Մանկավարժ Րաֆֆին նորի և առաջադիմականի կողմ
ն ակից էր, ինչն էլ դեմ
է առնում պահպանողականների դժգոհությանը։ Վերադառնալով Թիֆլիս`
նա ամբողջովին նվիրվում է գրական գործի և այդ կապակցությամբ գրում.

«Գրավոր աշխատանքը միշտ եղել է իմ կյանքի նպատակը, և գոհ եմ, որ այդ
աշխատանքով կարողանում եմ մի կողմից իմ ապրուստը հայթայթել, մյուս
կողմից իմ մտքերը տարածել»։

1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը նոր թափ է հաղորդում
Րաֆֆու ազգային երազանքներին։ Նա հանդես է գալիս հայրենասիրական
բարձրորակ երկերով։ Նա նախ մշակեց հայրենասիրական գործունեության
ծրագիր` դա ի հայտ բերելով «Ջալալեդդին», «Խենթը», «Կայծեր» վեպերում,
այնուհետև անցավ պատմավիպասանության` գրելով «Դավիթ Բեկ»-ը, «Պա
րույր Հայկազն»-ը և «Սամվել»-ը։
«Խենթը» վեպը ռուս-թուրքական պատերազմի գեղարվեստական ար
ձագանքն է։ Թուրքական հայահալած քաղաքականության դիմաց Րաֆֆին
առաջարկում է հարցի գործնական լուծում` ժողովրդի մեջ հայրենասիրա
կան գաղափարների տարածում և զինում, որովհետև միայն զենքով հայերը
կարող էին փրկվել։
«Խենթը» վեպի գլխավոր հերոսը Վարդանն է, նա կամավոր է, կարո
ղանում է դուրս պրծնել պաշարված Բայազետից և հայության վիճակի մա
սին լուր հայտնել երևանյան զորքերի հրամանատար գեներալ Արշակ ՏերՂուկասովին։ Սիրած աղջկան` Լալային հանդիպելու ճանապարհին նա տես
նում է ժողովրդի ծանր վիճակը և փորձում հայրենակիցների մեջ արթնացնել
դիմադրության ոգի։ Թուրքական հալածանքները ոչնչացրել էին տանուտեր
Խաչոյի շեն տունը, իսկ նրա աղջիկը` Լալան, զոհ էր գնացել սովին։ Վար
դանն այցելում է Լալայի գերեզմանին, գրկում նրա հողաթումբը և, ողբալով
անձնական ցավը, երազում ապագա ուժեղ Հայաստանի մասին։
Միայն ուժեղ ու ազատ հայրենիքն է անձնական երջանկության նախա
պայմանը։
Վեպում կան նաև բազմաթիվ այլ հերոսներ` Լալայի հայրն ու եղբայրները,
Միքայել Դուդուկջյանը (Սալման)։ Թշնամիների մեջ են քուրդ Ֆաթթահ Բեկն
ու հայազգի Թոմաս էֆենդին։ Նրանք կործանում են Խաչոյի գերդաստանը։
Րաֆֆին այս վեպով առաջ է քաշում ազգային միաբանության և թշնամու
դեմ համատեղ պայքարի առաջնահերթ գաղափարները։
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Րաֆֆին մահացել է 1888 թ. ապրիլի 25-ին և թաղվել Թիֆլիսում։ Համեստ
կյանքով ապրած մեծ գրողին վերջին ճանապարհ դնելու էր եկել ամբողջ քա
ղաքը։ Րաֆֆու անժամանակ մահը մեծ կորուստ էր հայ գրականության համար։

ՐԱՖՖԻ ԱՆՎԱՆ ՍՏՈՒԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Սկզբից ևեթ ընթերցողներին հետաքրքրել է Րաֆֆի գրական անվան բա
ցատրությունը։ Ինքը` Հակոբ Մելիք-Հակոբյանը, այս մասին որևէ տեղեկու
թյուն չի թողել։
Րաֆֆի անվան բացատրությանն առաջին անգամ անդրադարձել է Լեոն, ով
առիթ էր ունեցել մեծ գրողին ճանաչել «Մշակ» լրագրում նրա հետ աշխատած
տարիներին։ Այդ կապակցությամբ Լեոն գրում է. «Ասում են, որ իր կեղծանու

նը Րաֆֆին վերցրել է արաբերենից։ Գուցե ավելորդ չէր լինի հիշատակել, որ
60-ական թթ. Թիֆլիսի իտալական օպերայի դերասանուհիներից մեկի ազգա
նունն էր Րաֆֆի»։

Կենսագիրներից մեկի կարծիքով` րաֆֆի, ավելի ճիշտ` րաֆ, արաբերե
նից պարսկերենի անցած բառ է և մեկն է պարսկական այն տիտղոսներից,
որոնք տրվում են պարսից բարձրաստիճան անձանց` պետությանը մատու
ցած հատուկ ծառայությունների համար։
Կա նաև տեսակետ, ըստ որի րաֆֆի բառը ասորական ծագում ունի, րաբբի
կամ րաբունի ձևով անցել է եբրայերենին և նշանակում է վարդապետ։
Նույնիսկ տարածվել է այնպիսի մի ավանդություն, ըստ որի Պարսկաս
տանում ճանապարհորդելիս, տեսնելով մի բարձր լեռ, Րաֆֆին բացական
չում է.
– Որքա՜ն բարձր սար է։
– Այո՛, բարձր սար է, այդ պատճառով էլ կոչվում է Րաֆֆի,– պատասխա
նում են ուղեկիցները։
Այդ գեղեցիկ բառը տպավորվում է Մելիք-Հակոբյանի գիտակցության
մեջ, և նա որոշում է օգտագործել իբրև գրական անուն։
Ֆրանսերենում րաֆֆի բառը, որ հավանաբար փոխառություն է արաբե
րենից, նշանակում է բարձր, վսեմ, փառավոր։
Վիպասանի եղբոր որդին` Սողոմոն Տեր-Հակոբյանը, գրում է. «Գաղա

փարական տեսակետից մոտենալով հարցին` անհավանական չէ Րաֆֆի
անվան ծագումը րաբբի բառից` նկատի ունենալով, որ Րաֆֆին կոչված էր
հայ կյանքի մեջ նոր գաղափարների վարդապետը կամ քարոզիչը դառնալ»։
Նա կարծում է, որ Րաֆֆին իր գրական անունը վերցրել է պարսկերեն րաֆ
ֆի բառից, որ նշանակում է վեհ, բարձր, վսեմ։
Րաֆֆի բառի ստուգաբանության շուրջ բացված բանավեճին մասնակցել
է նաև հայտնի իրանագետներից մեկը՝ պնդելով, որ րաֆֆի բառը արաբերեն
է` բարձր, բարձրագույն, վսեմ նշանակությամբ։
Ահա այս իմաստով էլ Րաֆֆին այդ բառը դարձրել է գրական անուն։
Ըստ Ե.Պետրոսյանի «Րաֆֆի» մենագրության
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 ԱՖՖՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ր
Սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ Րաֆֆին օրվա ընթացքում առնվազն
պարապում էր տասնչորս ժամ, իսկ երբեմն և ավելի։ Նա ընդունակ էր վեցյոթ-ութ ժամ շարունակ նստել սեղանի մոտ։
– Այս գիշեր լուսաբացին եմ քնել,– ասում էր նա հաճախ զվարթ եղանա
կով,– ինը ժամին նստել եմ սեղանի մոտ և հինգ ժամին վեր կացել։
– Դուք կարող եք այսպիսով քայքայել Ձեր առողջությունը։
– Է՛հ, ի՞նչ արած, գործ շատ ունեմ, պետք է շտապել։ Վճռել եմ բոլոր կիսատ
վեպերս ավարտել և հետո մի թեթև ճամփորդություն անել։
... Րաֆֆին այլևս չկար։ Դադարել էր բաբախել նրա զգայուն սիրտը։
Րաֆիի թաղումն առաջին համաժողովրդականը եղավ։ Մինչև այդ օրը նման
համահայկական սուգ չէր եղել։ Այդ օրվանից էր, որ օտարներն ասում էին.
– Հայերը վատ գիտեն պահել իրենց գործիչներին և լավ թաղել։
Ոչ ոք չէր սպասում այդպիսի փառահեղ հուղարկավորություն։ Րաֆֆիի
հարևանները ապշած էին
։
– Ո՞վ է այդ մարդը,– հարցնում էին իրար։
Արդարև, զարմանալի երևույթ։ Մեծության կամ տարօրինակության ոչ մի
արտաքին նշան չուներ այդ մարդը, բացի ծայրահեղ համեստությունը։ Եվ
ահա նա մեռնում է, և գրեթե ամբողջ քաղաքը ոտքի է ելել։
Եկել էին Թիֆլիսի բոլոր համքարություններն իրենց գույնզգույն մետաք
սյա դրոշակներով։
Խմբվել էին տան առջև քաղաքի բոլոր դպրոցների հայ աշակերտներն
իրենց ուսուցիչների հետ։ Ներկա էր ամբողջ հոգևորականությունը` եպիս
կոպոսներով ու վարդապետներով։ Ներկա էին բոլոր հայ և օտար լրագրե
րի խմբագրությունները, բոլորը, ովքեր որևէ առնչություն ունեին գրականու
թյան և մամուլի հետ։ Եկել էր հայ բանվոր դասակարգը, այնտեղ էին թուր
քահայ գաղթականները և հազարավոր տիկիններ, օրիոր
 դներ, չնայելով
հորդառատ անձրևին։ Սկզբում դագաղը մինչև եկեղեցի ու այնտեղից մինչև
Խոջիվանքի գերեզմանատուն տարվեց ուսերի վրա։ Խմբագիրներին փոխա
րինեցին բանվորները, հետո տիկինները և օրիորդները, երիտասարդությու
նը, ուսանողները, գավառից եկած բազմաթիվ պատգամավորներ։
Րաֆֆին է իսկական հիմ
ն ադիրն աշխարհաբար արևելահայ գրական լեզվի։
Րաֆֆին էր, որ արձակ գրականության գեղեցիկ լեզվի հիմքը դրեց։ Եթե հայ
գրականության մեջ կան խոշոր վեպեր, որոնք ես կարդացել եմ առանց ձանձ
րույթի, «Վերք Հայաստանի»-ից հետո միայն և միմիայն Րաֆֆիի գործերն են։
Շիրվանզադե
Գեղարվեստական գրվածքների երկու ձև կա. կան գեղարվեստական
գրվածքներ, որոնք նկարագրում են այն, ինչ որ կա։ Ներկայացնում են այն
տիպերը, որոնք գոյություն ունեն կյանքի մեջ։ Բայց կան և այնպիսի գեղար
վեստական գրվածքներ, որոնց նպատակն է ներկայացնել այնպիսի տիպեր,
որոնք հասարակության մեջ չկան, բայց որոնք ցանկալի է, թե լինեին այդ հա
սարակության մեջ։
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Բարձր, ազնվացնող հասարակաց իդեալներով աղքատ մեր կյանքի մեջ,
անտարակույս, մեծ գին պետք է ունենային և ունեցան Րաֆֆիի գրվածքներում
ներկայացրած իդեալական, ցանկալի անձնավորությունների և հասարակաց
գործիչների բարոյական պատկերները. անտարակույս, պետք է այդ ազնիվ,
անձնվեր, թեև երևակայական տիպերը կրթիչ ներգործություն ունենային և ու
նեցան էլ համակրելի իդեալների միշտ ծարավ երիտասարդության վրա։
Դրանով բացատրվում է Րաֆֆիի մեծ ժողովրդականությունը մեր երի
տասարդ սերունդի մեջ...
Րաֆֆին մեծ ծառայություն է մատուցել մեր հասարակությանը` սփռելով
այդ հասարակության այլևայլ խավերում ազնիվ իդեալներ, որոնցով միշտ աղ
քատ է եղել հայոց գրականությունը, անգամ եթե այդ իդեալները երևակայա
կան լինեին և ոչինչ իրական հիմք էլ չունենային մեր հողի վրա։ Բավական
է, որ երևակայական չեղած իդեալական տիպերը ստեղծագործվեցին գրքերի
էջերում, այնուհետև նույն տիպերը, որոնք անշուշտ կրթիչ ազդեցություն ունեն
սերունդի վրա, գուցե ժամանակով կիրականանան, հոգի կառնեն...
Գրիգոր Արծրունի

ԳՐԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
Համաշխարհային գրականության մեջ գոյություն ունեն գեղարվեստա
կան մեթոդներ, ուղղություններ և հոսանքներ։ Դրանք գրական երկերին հա
ղորդում են գաղափարական և գեղագիտական ընդհանրություններ։
Գրական մեթոդները երեքն են` դասականապաշտություն (կլասիցիզմ),
գաղափարապաշտություն (ռոմանտիզմ), իրապաշտություն (ռեալիզմ)։
Գրական ուղղություններից հիմ
ն ականներն են` բնապաշտություն (նա
տուրալիզմ), խորհրդապաշտություն (սիմվոլիզմ), ապագայապաշտու
թյուն (ֆուտուրիզմ)։
Գրական հոսանքները շատ են, ունեն նորարարական ուղղվածություն և ի մի
են բերվում արդիապաշտության (մոդեռնիզմ, ավանգարդիզմ) համակարգում։
Դասականապաշտությունը ձևավորվել է Ֆրանսիայում 17-րդ դարում և թա
փանցել նաև հայ գրականության մեջ։ Այդ մեթոդի հետևորդները գեղարվես
տի բարձրագույն չափանիշը տեսնում էին անտիկ աշխարհի հունահռոմեական
գրականության մեջ։ Նրանք պահանջում էին վերականգնել անցյալի դասա
կանների ավանդույթները, նորոգել մոռացված գրական երկերի բովանդակու
թյունը։ Հին կերպարների ու դիպաշարերի միջոցով դասականապաշտ գրող
ներն արտահայտում էին իրենց ժամանակին հուզող խնդիրները։ Նրանք քարո
զում էին նվիրվածություն ազգի և պետության շահերին։ Ունեին գրական երկեր
ստեղծելու իրենց հիմ
ն ական սկզբունքներն ու օրենքները։ Ըստ նրանց` գրական
երկը պետք է ստեղծվի բարձր գրական լեզվով։ Հիմ
ն ական օրենքներից էր եռա
միասնությունը, ինչը պահանջում էր տեղի, ժամանակի և գործողության միաս
նություն։ Այսինքն` գործողությունները պետք է կատարվեին միևնույն տեղում,
մեկ օրվա` 24 ժամվա ընթացքում և լինեին անընդմեջ։
Ֆրանսիական դասականապաշտության նշանավոր դեմքերն են Նիկոլա
Բուալոն, Պիեր Կոռնելը, Ժան Ռասինը, Ժան Բատիստ Մոլիերը։ Նրանց գրա
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կան սկզբունքներն ի մի են բերված Նիկոլա Բուալոյի «Քերթողական ար
վեստ» (1664) չափածո աշխատության մեջ։
Հայկական դասականապաշտության նշանավոր դեմքերն են Հովհան
Վանանդեցին, Էդուարդ Հյուրմյուզյանը և Արսեն Բագրատունին։ Տեսական
սկզբունքները մշակվել են Էդուարդ Հյուրմյուզյանի «Առձեռն բանաստեղ
ծություն» (1839) գրքում։ Առավել հայտնի է Արսեն Բագրատունու «Հայկ
դյուցազն» վիպերգը։
Գաղափարապաշտությանը նախորդել է մեկ այլ մեթոդ` զգացապաշ
տությունը (սենտիմենտալիզմ), ինչն աչքի էր ընկնում հերոսների գործո
ղությունների և հեղինակային խոսքի զգացմունքային հագեցվածությամբ և
ուղղված էր խիստ բանականությամբ առաջնորդվող դասականապաշտու
թյան դեմ։ Զգացապաշտությունն իր հիմ
ն ական սկզբունքով ձուլվել է գաղա
փարապաշտությանը։
Գաղափարապաշտությունը` որպես գեղարվեստական մեթոդ, ստեղծվել
է 18-րդ դարի վերջում և գործող էր 19-րդ դարի առաջին կեսին։ Ֆրանսի
ական հեղափոխությունից (1789) հետո, երբ չիրականացան մարդկության
առաջադիմական ձգտում
ն երը, արվեստի մեջ առաջացավ գաղափարա
պաշտության մեթոդը։ Դա նախ արտահայտվում է իրականության հանդեպ
եղած դժգոհությամբ, կյանքում իր տեղը չգտած անհատի ողբերգությամբ
կամ հուսահատությունից ծնված թախիծով։ Ստեղծվեց իդեալ հերոսի կեր
պար, որը հենց գաղափարապաշտ հերոսն է։
Համաշխարհային գրականության մեջ այս մեթոդի խոշորագույն ներ
կայացուցիչներն են Վալտեր Սքոթը, Ֆրիդրիխ Շիլլերը, Հայնրիխ Հայնեն,
Ջորջ Գորդոն Բայրոնը, Պերսի Բիշի Շելլին, Վիկտոր Հյուգոն։
Հայ գրականության մեջ այդ մեթոդն արտահայտվեց ազգային ուղղվա
ծությամբ։ Ազգային գաղափարապաշտությունը հագեցված էր ժողովրդի
փրկության, օտարի լծից երկրի ազատագրման ազգափրկիչ ծրագրերով։
Րաֆֆին այս մեթոդի ներկայացուցիչն է։ Իր ծրագրային վեպերում («Ջալա
լեդդին», «Խենթը», «Կայծեր») նա ստեղծեց ազգային փրկության գաղա
փարական ծրագիր, իսկ պատմական վեպերում («Դավիթ Բեկ», «Պարույր
Հայկազն», «Սամվել») այդ իդեալ հերոսներին ցույց տվեց գործողության
մեջ` պատկերեց որպես օրինակելի նկարագրի տեր կերպարներ։
Գաղափարապաշտության հաջորդ խոշոր ներկայացուցիչը հայ գրակա
նության մեջ Մուրացանն է։
Գեղարվեստական մյուս մեթոդին` իրապաշտությանը, և նշված ուղղու
թյուններին կանդրադառնանք ավելի ուշ։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.

Ո՞վ է Րաֆֆին. բնութագրե՛ք նրա տեղն ու դերը հայ գրականության մեջ։
Ե՞րբ և որտե՞ղ է ծնվել Րաֆֆին։ Ո՞վ էր նրա հայրը։
Ի՞նչ էր Րաֆֆու իսկական անուն-ազգանունը. ինչպե՞ս կբացատրեք Րաֆ
ֆի գրական անունը։
Ի՞նչ կրթություն է ստացել Րաֆֆին։
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5.

Շրջագայություններն ի՞նչ են տվել Րաֆֆուն` ճանաչելու իր երկիրն
ու ժողովրդին։ Որտե՞ղ է նա ճամփորդել։ Ի՞նչ տպավորություններ են
մնացել նրա մեջ։
6. Որտե՞ղ է Րաֆֆին մշտական բնակություն հաստատել, և ո՞ր լրագրին է
աշխատակցել։
7. Որպես ուսուցիչ ո՞ր քաղաքների դպրոցներում է աշխատել Րաֆֆին։
8. Թվարկե՛ք ազգային-ազատագրական գաղափարախոսությամբ գրված
Րաֆֆու ծրագրային վեպերը։
9. Թվարկե՛ք Րաֆֆու պատմավեպերը։
10. Ե՞րբ է մահացել և որտե՞ղ է թաղվել Րաֆֆին։
11. Ի՞նչ կարծիքներ են հայտնվել Րաֆֆու և նրա ստեղծագործությունների
մասին։
12. Գրական ի՞նչ մեթոդներ կան, ո՞ր մեթոդի հետևորդ էր Րաֆֆին։

ԽԵՆԹԸ
(Վերջին` ԽԳ գլուխը, կրճատում
ն երով)
Մութ, խավարային գիշեր էր։ Շոգիներով լցված ամառային տաք օդը անա
խորժ ծանրությամբ նստում էր մարդու սրտի վրա։ Գիշերային լռության մեջ ոչ
մի ձայն, ոչ մի շշունջ չէր լսվում։ Կարծես ամեն ինչ մեռած լիներ։ Միայն Գայա
նեի գերեզմանատան մի անկյունից լսվում էին խուլ հառաչանքներ։ Մի երի
տասարդ, տարածված բոլորովին նոր հողադամբարանի մոտ, դառն կերպով
մրմնջում էր։ Արտասուքը հեղեղի նման թափվում էր նրա տխուր աչքերից և
թրջում էր ցամաք հողը։ Երբեմն նա գրկում էր փոքրիկ հողադամբարանը և համ
բուրում էր այն, երբեմն իր երեսը և աչքերը քսում էր նրա խոնավ մակերևույթին։
«Լալա՜… անբա՜խտ Լալա»… – բառերը շատ անգամ հնչվում էին նրա շրթունքից,
և կարծես այդ բառերի հետ դուրս էին թռչում նրա սիրտը և հոգին։
Այդ երիտասարդը Վարդանն էր։ Երկար թափառում
ն երից հետո նա գտավ
սիրած աղջկա գերեզմանը միայն։ Էլ ի՞նչ էր մնում նրան։ Կյանքի ալեկոծություն
ների մեջ, անդադար մաքառելով դժվարին անհաջողությունների դեմ, նա ուներ
մի վառ և պայծառ աստղ միայն, որի վրա հառած էր նրա աչքը, որը առաջնոր
դում էր նրան դեպի փրկության նավահանգիստը։ Իսկ այժմ այդ աստղը նույն
պես հանգավ։ Էլ ի՞նչ էր մնում։ Մնում էր մի խորտակված և վիրավոր սիրտ,
որի համար պակաս էր առողջարար բալասանը, որի մի կաթիլը բժշկում էր բո
լոր վերքերը։ Կորուստը անփոխարինելի էր։ Վարդանը երբեք չէր սիրել։ Սառն
ու խստասիրտ երիտասարդը քնքուշ զգացմունքներ չուներ։ Բայց Լալայի սիրո
առջև փափուկ մոմի նման հալվեց նրա բնավորության կոշտությունը։ Լալայի
սերը կախարդեց նրան։ Բայց ո՞ւր էր այժմ մխիթարիչ հրեշտակը։ Այն հողադամ
բարանի տակ, որ գրկել էր ինքը, որ թրջում էր իր արտասուքներով։ Այն հողա
դամբարանի տակ թաղված էր և անբախտ երիտասարդի սիրտը։
Երկար այնպես տանջվում էր, մորմոքում էր և անմխիթար կսկիծների հետ
մաքառում էր նա, մինչև մի տեսակ թմրություն, որ ոչ քուն էր և ոչ արթնություն,
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տիրեց նրա անդամ
ն երին։
Բորբոքված գլուխը ընկավ գերեզմանի վրա, և աչքերը փակվեցին։
Նրա վառ երևակայության մեջ այժմ սկսեցին ամբոխվել խառնափնթոր
երազներ։ Ինչե՞ր ասես չէր տեսնում նա։ Երբեմն սարսափելի դժոխային տե
սիլներ սոսկում և արհավիրք էին ազդում նրան։ Իսկ երբեմն գեղեցիկ մխի
թարական երևույթներ հրապուրում էին նրան։ Կարծես դարերը մի քանի
շրջան առաջ էին գնացել, և նա տեսնում էր ավերակ և անապատ դարձած
Հայաստանը այժմ բոլորովին կերպարանափոխված, բոլորովին վերանո
րոգված։ Այդ ի՞նչ հրաշալի փոփոխություն էր։ Մի՞թե կորած դրախտը կրկին
վերադարձել էր այդ երկրի վրա։ Մի՞թե կրկին տիրում էին այն ոսկեղեն ժա
մանակները, երբ չարությունը և անիրավությունը տակավին չէին ապականել
աստուծո անմեղ աշխարհը։ Բայց ո՛չ, Վարդանի տեսածը այն դրախտը չէր,
որ հիմ
ն եց Եհովան Հայաստանի չորս գետերի ակունքի մոտ, ուր մարդկային
առաջին զույգը ապրում էր կատարյալ անմեղության և կատարյալ տգիտու
թյան մեջ։ Այդ այն դրախտը չէր, ուր մարդը չէր գործում, չէր աշխատում և չէր
արդյունաբերում, այլ ապրում էր պտուղներով, կերակրվում էր աստուծո ճոխ
սեղանից, որ սփռել էր նրա առջև հրաշալի բնությունը։
Դա մի ուրիշ դրախտ էր, մի դրախտ, որ մարդն է ստեղծում իր համար իր
աշխատություններով և իր արդար վաստակով։ Ուր անմեղության տեղ տի
րում էր խելացի գիտակցությունը, իսկ անհոգ, պարզ նահապետական կյան
քի տեղ` զարգացած քաղաքակրթությունը։
Այժմ կարծես կատարվել էր այն ճակատագրական խոսքերի իմաստը, որ
ասաց արարիչը նախաստեղծ մարդուն. «Քո ճակատի քրտինքով պետք է
վաստակես քո հացը»։ Այժմ մարդը ոչ միայն վաստակում էր, այլ մինչև ան
գամ հեշտացրել էր աշխատանքը և նրա համար շատ քրտինք չէր թափում։
Բայց աշխատում էր իր բարօրության համար. նրա վաստակը չէր հափշտակ
վում անգութ հարստահարիչի ձեռքով։
Ահա՛, Վարդանը տեսնում էր մի գյուղ։ Մի՞թե սա Ալաշկերտի Օ… գյուղը
չէր։ Շրջակայքը նրան ծանոթ էին` նույն լեռները, նույն բլուրները, նույն գե
տը, նույն կանաչազարդ հովիտը. բոլորը նույնն էր։ Դարերի հոսանքը այս
տեղ ոչինչ չէր աղարտել, միայն կերպարանափոխել էր։ Բայց որքա՞ն փոխվել
էր գյուղը։ Այլևս չէին տեսնվում այն ողորմելի գետնափոր խրճիթները, որոնք
ավելի գազանների որջի էին նման, քան մարդկանց բնակարանների։ Այժմ
տները քարաշեն էին, սպիտակ որպես ձյուն, և շրջապատված էին գեղեցիկ
պարտեզներով։ Լայն և ուղիղ փողոցները հովանավորված էին մշտականաչ
ծառերով, որոնց մոտով վազում էին բյուրեղի նման հստակ առվակներ։
Առավոտ էր։
Տնից խումբերով դուրս էին գալիս գյուղական մանուկները` առողջ, զվարթ
ու մաքուր հագնված։ Տղա և աղջիկ խառն միմյանց հետ, գրքերը ուսերին
շալակած, շտապով դիմում էին դպրոցը։ Վարդանը նայում էր նրանց և հիա
նում էր։ Որքա՜ն լավ պահված էին այդ սիրուն երեխաները, որքա՜ն ուրախ էին
նրանք։ Երևի դպրոցը և վարժապետը չէին վախեցնում նրանց։ Մի՞թե դրանք
այն կիսամերկ ու հիվանդոտ երեխաներն էին, որոնց տեսել էր Վարդանը։
Վարդանը միայնակ կանգնած էր փողոցի մեջ, զարմացած նայում էր իր
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շուրջը և չգիտեր` դեպի ուր գնալ։ Նրա ականջին զարկեց մի անուշ ձայն. դա
եկեղեցու զանգակի ձայնն էր։
Երևի առավոտյան ժամը դեռ չէր վերջացել։ Սկսյալ այն օրից, երբ նա թո
ղեց վանքը և հեռացավ աբեղաների միաբանությունից, այդ առաջին անգամ
էր, որ աստուծո տան հրավերքի ձայնը այնպես քաղցր կերպով հնչեց նրա
ականջներին։ Քարացած սիրտը լցվեց մի սրբազան ջերմեռանդությամբ, նա
դիմեց եկեղեցին, որի շեմքը տասը տարուց ավելի ոտք չէր կոխել։
Նա զարմացավ։ Այդ ինչ պարզ, այդ ինչ անշուք եկեղեցի էր։ Ո՛չ բեմ, ո՛չ սե
ղան, ո՛չ զարդարած տաճար, ո՛չ ոսկեզօծ պատկերներ, ո՛չ արծաթյա խաչեր և ո՛չ
թանկագին զգեստներ չկային այնտեղ։ Նա զուրկ էր հայկական եկեղեցու բոլոր
շքեղություններից, մինչև անգամ դպիրներ, սարկավագներ և տիրացուներ չէին
երևում։ Երկու պատկերներ տեսավ միայն այնտեղ. մեկը` Հիսուս Քրիստոսի
պատկերը, մյուսը` սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի պատկերը, երկուսն էլ հասարակ
սև շրջանակի մեջ դրված։
Ժողովուրդը, նստած երկայն նստարանների վրա, այր և կին միասին, յուրա
քանչյուրը ուներ ձեռքին մի փոքրիկ երգահան։ Քահանան, կանգնած ամբիոնի
վրա, Սուրբ Գիրքը առջևը դրած, քարոզ էր կարդում։ Նա իր հագուստով չէր
զանազանվում հասարակ ժողովրդից։ Նրա քարոզը այնքան պարզ, այնքան
հասկանալի էր, որ բոլորը հասկանում էր Վարդանը։ Ինչպես մի վտակ, բխած
կենդանի և մաքուր աղբյուրից, աստուծո
խոսքը հոսում էր նրա բերանից։ Նա
բացատրում էր Սուրբ Գրքի
այն խոսքի իմաստը, թե «քո
ճակատի քրտինքով պետք
է վաստակես քո հացը»։
Վարդանը զարմանում էր
քահանայի
բացատրու
թյունների վրա։ Այդ խոս
քի իմաստը մինչև այսօր
Վարդանին հասկացրել էին
միայն այն մտքով, որ դա մի
անեծք էր, որով աստված դրոշ
մեց նախաստեղծ մարդու ճա
կատը, որ տարածվում էր նրա
ամբողջ սերունդի վրա։ Իսկ այժմ
հասկանում էր, որ դա մի խրատ
էր, որ խլում է մարդուց ծուլությու
նը և պահում է նրան անվաստա
կելի, աշխատասեր ինքնագոր
ծունեության մեջ։
Քարոզը վերջացավ։ Բազ
մության միջից վեր կացավ մի
հասարակ գյուղացի և քարոզի
մտքի համեմատ հանպատ
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րաստից կարդաց մի աղոթք։ Նա խնդրում էր աստծուց, որ շնորհի իրենց առող
ջություն, խելք և զորություն, որ կարողանան գործել, աշխատել և արդյունա
վորել նրա ստեղծած երկիրը, որ բովանդակում էր իր մեջ անսահման բարիք
ներ։ «Այդ ի՞նչ աղոթք է,– մտածում էր Վարդանը,– այդ ի՞նչ շահասեր մարդիկ են.
դրանք հոգու համար ոչինչ չեն խնդրում. մի՞թե դրանք գերեզմանի մյուս կողմում
ոչինչ սպասելիք չունեն և խնդրում են միայն այն, ինչ-որ պահանջում է մարմի
նը, ինչ-որ պահանջում է իրական կյանքը»։
Աղոթքը վերջացավ։ Բոլոր բազմությունը` այր և կին, ծեր և մանուկ, միա
ձայն սկսեցին երգել մի երգ։ Նրա բովանդակությունը առած էր Սաղմոսի
հետևյալ տողերից. «Շատերը ասում էին, թե ո՞վ ցույց կտա մեզ տիրոջ ուրա
խությունը։ Մեզ վրա ծագեց քո երեսի լույսը, և մեր սրտերին ուրախություն
շնորհեցիր։ Ցորենի, գինիի և ձեթի պտուղների առատությունով լրացրիր
մեզ»։ «Դարձյալ նույն նյութական նպատակը…- մտածում էր Վարդանը,–
դարձյալ հոգեկան ոչինչ չկա…- Մշակ մարդը երգում է երկրի առատություն
ները, որ մշակել էր իր ձեռքով, որ շնորհել էր նրան աստված։ Զարմանալի է,
ինչպե՞ս այդ մարդիկը հարմարեցրել են կրոնի վերացականությունը իրական
կենցաղավարության պահանջների և պայմանների հետ»…
Բայց ի՞նչ գեղեցիկ երգ էր այդ, որին ներդաշնակում էին երգեհոնի անուշ
հնչյունները, որքա՜ն քաղցր, որքա՜ն սքանչելի եղանակով թռչում էր նա
հարյուրավոր մարդկանց բերանից։ Վարդանին այնպես էր թվում, թե մար
դերի ձայնը, միացած անթիվ սերովբեների մեղեդիների հետ, վերամբառ
նում էր դեպի հավիտենականի աթոռը։ Նա իր կյանքում առաջին անգամ էր
լսում մի այսպիսի սրբազան երաժշտություն։
Ժամերգությունը վերջացավ։ Ժողովուրդը սկսեց դուրս գալ եկեղեցուց։
Այժմ նույն ամբիոնի վրա, որտեղից քահանան քարոզ էր կարդում, կանգնեց
վարժապետը, և նույն նստարանների վրա, ուր ծնողները երգում էին, աղո
թում էին, այժմ շարվեցին նրանց զավակները։ Աղջիկ և տղա, խառն միմյանց
հետ սկսեցին լսել վարժապետի դասախոսությունը։ «Մի՞թե այդ դպրոց է
եղել,– մտածում էր Վարդանը,– մի՞թե եկեղեցին միացրել են դպրոցի հետ։
Ա՜խ, այդ ի՞նչ խնայող մարդիկ են, որ չեն կամեցել դպրոցի համար առանձին
շենք կառուցել։ Այստեղ ևս դարձյալ նյութականություն»։
Բայց վարժապետի դեմքը բավական ծանոթ էր երևում Վարդանին։ Մի՞թե
դա տեր Մարուքը չէ։ Երեսի գծագրությունը, հասակը և մինչև անգամ ձայնը
նրան շատ նման էին։ Իսկապես նա էր, թեև քահանա, բայց աշխարհակա
նի հագուստով։ Վարդանը դժվարանում էր իր աչքերին հավատալ։ Մի՞թե դա
այն մարդն էր, որ այնքան թշնամի էր դպրոցին, որ այնքան հոգսեր և ցավեր
պատճառեց պարոն Սալմանին, իսկ այժմ ինքը կառավարում էր մի կանոնա
վոր դպրոց։ Մի՞թե դա նույն քահանան էր, որ եկեղեցու խորհուրդները փո
ղով էր վաճառում և անդադար մտածում էր իր ապառիկների վրա։ Այս երկ
բայությունները այն աստիճան պաշարեցին Վարդանին, որ նա չկարողացավ
զսպել իր հետաքրքրությունը և, մոտենալով, հարցրեց.
– Տե՛ր հայր, դուք ի՞նչ արեցիք ձեր ապառիկների հետ։
Քահանան, հիմարի տեղ դնելով անծանոթ երիտասարդին, խիստ սուր կեր
պով նայեց նրա երեսին և ոչինչ չպատասխանեց, միայն հասկացրեց, թե շու
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տով զանգակը կտան, և իր դասը վերջացած կլինի։ Նրա դասը բնական գի
տություններից էր, այդ նույնպես ոչ սակավ զարմացրեց Վարդանին։ Քահանա,
աստվածաբան և միևնույն ժամանակ բնագետ. դա իրավ որ զարմանալի էր։
Վարդանը չսպասեց մինչև դասի վերջանալը և դուրս եկավ եկեղեցուց,
լավ ևս է ասել` դպրոցի բակը։ Այստեղ նա ոչ մի գերեզման չտեսավ, որ
պես սովորաբար լինում է հայոց եկեղեցիների բակերում։ Նա զարդարված
էր հազվագյուտ ծառերով և ծաղիկներով։ Երկար նա կանգնած նայում էր
ճեմելիքների գեղեցկությանը, մինչև գյուղացիներից մեկը, տեսնելով, որ նա
օտարական է, հրավիրեց իր տունը նախաճաշիկ անելու։
Նրա տունը այն կոկիկ տներից մեկն էր, որ իր փոքրիկ ծավալի մեջ բովան
դակում է ընդարձակ բավականություններ։ Նա ամբողջապես կորած էր հովա
նավոր ծառերի մեջ։ Կային մի քանի սենյակներ, որ հարմարեցրած էին կյանքի
զանազան պահանջներին, բոլորը պարզ, մաքուր և իրանց պատշաճավոր կա
րասիներով զարդարված։ Տանտիրոջ մանկահասակ աղջիկը, շրթունքի միջից
մի երգ մեղմիկ կերպով եղանակելով, ուրախ-ուրախ դիմավորեց հորը։
Կարծես տխրությունը, վիշտը, կյանքի դառնությունները երբեք չէին շոշա
փել այդ գեղեցիկ արարածի սիրտը։ Նա հայ կնիկներին հատուկ ամոթխա
ծությամբ չվախեցավ, չթաքնվեց անծանոթ հյուրից, այլ շնորհալի կերպով
խոսում էր Վարդանի հետ, ծիծաղում էր, կարծես վաղուց բարեկամ լիներ։
Բայց որքա՜ն նման էր Լալային։ Այդ զարմանալի նմանությունը մի այնպիսի
հոգեզմայլությամբ պաշարեց Վարդանին, որ ցանկանում էր գրկել նրան և
ասել. «Վերջապես գտա քեզ»…
Նախաճաշիկը արդեն պատրաստ էր սեղանի վրա։ Տանտիկինը լցրեց
ահագին գավաթներ սուրճով, թանձր սերի հետ, և դրեց հյուրի և իր ամուս
նու առջև։ Իսկ մանկահասակ աղջիկը դրեց սեղանի վրա այն առավոտ ստա
ցած լրագրի թերթը և ինքնաբավական ժպիտով ցույց տվեց մի հոդված։ «Ա՜,
քո հոդվածը արդեն դուրս է եկել, Լալա»,– խոսեց հայրը, ակնոցն ուղղելով,
թերթը մոտեցնելով աչքերին։
– Լալա,– գոչեց Վարդանը անզսպելի խռովության մեջ։
– Այդ անունը,– պատասխանեց տանտերը,– խիստ հաճախ է կրկնվում մեր
տոհմի մեջ։
Վարդանը փոքր-ինչ հանգստացավ, բայց դարձյալ չէր կարողանում
հաշտվել այն մտքի հետ, թե նա Լալան չէր, անտարակույս, նրա հարություն
առած ուրվականը պետք է լիներ։
Իհարկե, հարությունից հետո մարդիկ փոխվում են, ուրիշ տեսակ կրթու
թյուն և ուրիշ տեսակ բնավորություն են ստանում, պահպանելով իրենց իս
կական պատկերը։
Բացի գեղեցիկ օրիորդից` Վարդանին գրավում էր այս տան խաղաղ և
բախտավոր կեցությունը։ Նա սկզբում կարծում էր, թե այդ մարդիկ գիշեր
և ցերեկ հանգստություն չունեն, աշխատում են և միշտ աշխատում են։ Իսկ
այժմ տեսնում էր, որ դրանք էլ ունեն իրանց հանգստի և ուրախության ժամե
րը, դրանք էլ ունեն իրանց համեստ և լի բավականություններով ապրուստը։
– Գյուղացու երջանկությունը,– ասաց տանուտերը,– չէ կայանում այնքան
ծանր և անդուլ աշխատությունների մեջ, որքան գործի գիտենալու և նրան
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հեշտացնելու հնարների մեջ։ Բնության մեջ կան շատ ուժեր, որոնց պարգևել
է աստված մեզ օգնելու համար, միայն պետք է ծանոթանալ նրանց հետ և
գիտենալ, թե ի՞նչ միջոցով կարելի է նրանցից օգուտ քաղել։
– Այդ իրավ է,– պատասխանեց Վարդանը,– բայց եթե քրդերը թողնեին գյու
ղացու վաստակը իր ձեռքում մնար, իմ կարծիքով նա միշտ բախտավոր կլիներ։
– Ի՞նչ քրդեր,– հարցրեց տանտերը զարմանալով։
– Այն քրդերը, որ ամեն օր ձեզ կողոպտում են։
– Հա՜, քրդերը…– պատասխանեց տանտերը, կարծես դժվարությամբ հիշե
լով վաղուց մոռացված մի ցեղի անուն։– Մեր երկաթի դարերի պատմության
մեջ կարդացել եմ շատ բան քրդերի մասին, ճշմարիտ է, նրանք կողոպտում
էին և մինչև անգամ կոտորում էին մեր պապերին։ Իսկ ո՞ւր են այդ բարբա
րոսները։ Նրանք սպառվեցան, այլևս չկան։ Մի այսպիսի ցեղ չէր կարող դի
մանալ քաղաքակրթության լույսին և այս պատճառով լուծվեց, այլասերվեց։
Դեռ անցյալ դարի սկզբներում նրանք ընդունեցին մեր կրոնը, սկսեցին սո
վորել մեր դպրոցներում և, հետզհետե խառնվելով մեզ հետ, անհետացան։
Վարդանը, լսելով այդ խոսքերը, չէր հավատում իր ականջներին, նրան
երազ էր թվում բոլորը, թեև իսկապես երազի մեջ էր լսում և երազի մեջ էր
տեսնում։ Տանտերը շարունակեց.
– Մեր տոհմագրության գրքի մեջ գտնում ենք շատ տողեր քրդերի մասին,
որ կարծես արյունով գրված լինեին։ Մեր նախապապը, որից սկսվեց մեր
տոհմը հայտնի լինել, կոչվում էր Խաչո. նա հենց այս գյուղի տանուտերն էր.
քրդերը նրա ամբողջ ընտանիքը կոտորեցին. ինքը երկու որդիների հետ մե
ռավ բանտի մեջ։ Նրա մեծ որդի Հայրապետից մնաց մի արու զավակ միայն…
– Որ ալաշկերտցոց գաղթականության ժամանակ իր մոր` Սառայի հետ
տարվեց Վաղարշապատ,– ընդհատեց Վարդանը։
– Այո՛, այդ արու զավակից առաջ եկավ մեր տոհմը։
– Եվ նրա անունը Հովակիմ էր. մի քույր ուներ, որ կոչվում էր Նազլու, վեր
ջինս մեռավ իր մոր հետ, և որբ մնացած Հովակիմին մի բժիշկ վերցրեց և
մեծացրեց իր տան մեջ։
– Դրանք ո՞րտեղ ես կարդացել,– հարցրեց տանտերը, զարմանալով, որ իր
տոհմի պատմությունը մանրամասն կերպով հայտնի էր հյուրին։
– Ես չեմ կարդացել, այլ իմ աչքով եմ տեսել,– պատասխանեց Վարդանը։
– Այդ բոլորը կատարվեց այն ժամանակ, երբ քրդերը ոչնչացրին այդ գյուղը,
ոչնչացրին և ամբողջ Ալաշկերտի գավառը։
Վարդանը ոչինչ չգտավ պատասխանելու, նրան էլ այնպես էր թվում, որ
այդ անցքերի վրայից դարեր էին սահել։
Սենյակի լուսամուտներից, ուր նստած էր Վարդանը՝ շրջապատված իր
հյուրընկալի ուրախ ընտանիքով, երևում էր կանաչազարդ հովիտը, որ վեր
ջանում էր գեղեցիկ լեռներով։ Լեռները պատած էին խիտ անտառներով, և
հսկա ծառերը, միախառնվելով երկնքի պարզ կապուտակության հետ, ստեղ
ծում էին մի սքանչելի պատկեր։ Վաղորդյան արեգակը թափել էր այնտեղ իր
ոսկեղեն ճառագայթները և նրա լույսով, արծաթե օձերի նման պտույտվելով
և շողշողալով` վազում էին զանազան գետեր և ճեղքելով անց էին կենում հո
վիտի հարթության միջից։ Վարդանը չէր կարողանում աչքերը հեռացնել այդ
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հրաշալի տեսարանից։ Վայրենի և անմշակ բնությունը մարդու աշխատասեր
ձեռքի տակ այնպիսի գեղեցիկ կերպարանք էր ստացել, որպես կտավի կտո
րը` պատկերահանի հրաշակերտ վրձինի տակ։
– Դուք խոսում էիք թուրքերի և քրդերի տխուր ժամանակներից,– շարունա
կեց տանտերը մի առանձին ուրախությամբ,– բայց այն ժամանակներից հետո
շատ բաներ փոխվեցին։ Տեսնո՞ւմ եք այդ սքանչելի լեռները. մի և կես դար առաջ
դրանք բոլորովին մերկ էին, մի փոքրիկ թուփ անգամ չկար այդ սարերի վրա։
Այն ժամանակ բարբարոս ձեռքը, որպես անգթաբար կոտորում էր մարդերին,
այնպես էլ անխնա կոտորում էր ծառերին։ Բոլորը սպառված էր. ժողովուրդը
վառելիքի համար գործ էր ածում աթարը, իսկ շինվածքի համար փայտ չկար.
այդ պատճառով ստիպված էին բնակվել գետնափոր խորշերի մեջ։ Բայց երբ
տիրեցին խաղաղության ժամանակները, այնուհետև ավերակ գյուղերը լցվե
ցին բնակիչների բազմությամբ, իսկ մեր լեռները ծածկվեցին անտառներով։
Այդ բոլորը տնկվել է գյուղացիների աշխատասեր ձեռքով։ Տեսնո՞ւմ եք այդ
կանաչազարդ հովիտը, առաջ նա մի ցամաք և անջուր անապատ էր, մի փոք
րիկ գետ միայն ուներ, որը բոլորովին ցամաքում էր ամառային տոթերից։ Իսկ
այն օրից, երբ անտառները աճեցին, մեր հովիտը ստացավ ջրի առատություն։
Այժմ նա մեր գավառի ամենապտղաբեր և ամենաարգավանդ երկրներից
մեկն է։ Այո՛, շա՜տ բաներ փոխվեցին… Առաջ այստեղ ճանապարհներ անգամ
չկային, իսկ այժմ ամեն տեղ կտեսնեք հայելու նման հարթ ճանապարհներ,
որ միացնում են մեր երկրի բոլոր քաղաքները, և այդ ճանապարհների վրա
սլանում են կառքեր, որ տարվում են ոչ թե անասունների ուժով, այլ շոգու զո
րությամբ։ Մեր երկրի արդյունաբերությունները մենք վաճառահանում ենք
հազարավոր մղոններ հեռու և փոխարենը ստանում ենք` ինչ որ մեզ պետք է։
Վարդանը զարմացած լսում էր այդ բոլորը, բայց երբ նրա աչքը ընկավ գե
ղեցիկ Լալայի երեսին, հայտնի չէ, թե ինչո՞ւ նրա խելքին եկավ հարցնել, թե
որտեղ է սովորել օրիորդը։
– Մի շաբաթ հազիվ կլինի, որ ավարտեց Նոր Վաղարշակերտի ճեմարա
նը. իսկ այժմ պատրաստվում է համալսարան մտնել բժշկություն սովորելու։
Առողջությունը թույլ է, ես կցանկանայի, որ մի քանի ամիս անցկացներ գյու
ղում, բայց նրան ոչնչով չես կարող համոզել։
– Իսկ քանի՞ որդի ունեք դուք։
– Մեր տոհմը շատ բազմածին է եղել, մեր նախապապ տանուտեր Խաչոյի
ընտանիքը բաղկանում էր ավելի քան հիսուն հոգուց, իսկ ես միայն հինգ զա
վակ ունեմ։ Լալան միակ աղջիկ զավակս է, մնացած չորսը տղամարդիկ են։
– Ինչո՞վ են պարապում։
– Մեկը անտառապահ է միևնույն անտառների, որ տեսնում եք, մեկը պրո
ֆեսոր է Կարինի համալսարանում, երրորդը գնդապետ է Վանի զորաբաժնի
մեջ, չորրորդը դեռ սովորում է Նոր Բագրևանդի գյուղատնտեսական ուսում
նարանում։
Վարդանին անծանոթ երևաց քաղաքի անունը և հարցրեց.
– Այս կողմերում ես չեմ հիշում մի այս անունով քաղաք։
– Դա հին Բայազետն է, այժմ այս անունն է կրում։ Մեր քաղաքներից,
գյուղերից և գավառներից շատերը փոխել են իրենց անունները, մի քանիսը
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իրենց վաղեմի պատմական անուններն են կրում, իսկ մի քանիսը նոր անո
ւններ են ստացել։
Տանտերը կրկին ձեռքն առավ լրագրի թերթը և կարդում էր մի հոդված,
որը, որպես երևում էր, սաստիկ անհանգստացնում էր նրան։ Վարդանը, հե
տաքրքրությունից շարժված, հարցրեց.
– Ի՞նչ նորություն կա։
– Առանձին ոչինչ… Էգուց քաղաքում պիտի գումարվի երեսփոխանական
ընդհանուր ժողով… մի քանի վիճելի հարցեր պետք է քննության ենթարկվեն…
չգիտեմ ինչո՞վ կվերջանա… կուսակցությունները սաստիկ հուզված են երևում…
– Դո՞ւք ևս կլինեք այնտեղ։
– Չեմ կարող չլինել։
Խոսակցությունից երևաց, որ Վարդանի հյուրընկալը այդ հովտի գյուղա
ցիներից ընտրված երեսփոխան էր։
Նախաճաշիկը արդեն վերջացել էր. Վարդանը արդեն վեր կացավ և,
շնորհակալություն հայտնելով, կամենում էր հեռանալ։
– Եթե դուք կցանկանայիք տեսնել մեր գյուղում մի քանի հիմ
ն արկություն
ներ,– ասաց նրան տանտերը,– ես սիրով հանձն կառնեի առաջնորդել ձեզ։
– Շնորհակալ եմ, պարոն,– պատասխանեց Վարդանը։
– Եթե մյուս անգամ կպատահի ձեզ անցնել մեր գյուղից,– խոսեց տանտի
կինը,– մեր դռները միշտ բաց կլինեն ձեր առջև։
– Շնորհակալ եմ, տիկին,– ասաց Վարդանը գլուխ տալով։
– Եվ մեր տունը չի ձանձրացնի ձեզ,– ավելացրեց տանտիրոջ գեղեցիկ
աղջիկը անկեղծ ժպիտով։
– Շնորհակալ եմ, օրիորդ,– ասաց Վարդանը, ավելի խոնարհ կերպով գլուխ
տալով։
Վարդանը դուրս գալուց հետո այժմ նոր սկսեց զգալ իր նեղված դրու
թյունը գյուղական ընտանիքի մեջ։ Նա գտնում էր իրեն որպես մի բոլորովին
վայրենի, որը ավելի քաղաքակրթված հասարակության մեջ տանջվում է, թե
ինչո՞ւ ինքը անտաշ և անկիրթ մնաց, թե ինչո՞ւ ինքը չէր կարող այնպես խոսել,
այնպես դատել և այնպես պահել իրեն, որպես մյուսները։ Այդ ի՞նչ հրաշք էր։
Տանուտեր Խաչոյի տոհմը, անցնելով դարերի բովի միջից, զտվել, մաքրվել
և կերպարանափոխվել էր, ստեղծելով մի նոր և ազնիվ սերունդ։
Վարդանը և իր հյուրընկալը միասին գնում էին գյուղի փողոցով։ Նրանց
մոտից անցնում էին մաքուր և պարզ կերպով հագնված շինական կնիկները,
յուրաքանչյուրը ձեռքին հյուսելով մի բան և նրանց տղամարդիկը` գործավորի
հագուստով։ Ոչ մեկը անգործ չէր, ամեն մարդ իր զբաղմունքն ուներ։ Զար
մանում էր Վարդանը, տեսնելով, թե որքա՛ն փոխվել էր կյանքը, թե որքա՛ն
վայելուչ կերպարանք էր ստացել նա։ Առաջվա գռեհկական կոշտությունները
այլևս չէին երևում, ամեն տեղ շնչում էր կրթության ոգին իր ջերմ, կենսագոր
ծող զորությամբ։ Մի բան, որ մնացել էր անփոփոխ, դա էր հայկական խոսքը`
լեզուն։ Բայց որքա՜ն մշակվել, որքա՜ն կոկվել էր այդ լեզուն, և որքան գեղեցիկ
դարձվածներով այժմ հնչում էր նա հայ մարդու բերանում։
Վարդանը իր հյուրընկալի հետ այժմ գտնվում էին գյուղից դուրս։ Դեպի
ամեն կողմը, ուր և նայում էր Վարդանը, երևում էին հարուստ ագարակներ,
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գեղեցիկ այգիներ, լավ մշակված դաշտեր և ճոխ արոտամարգեր։
Նրանք անցան մի գործարանի մոտից, որտեղ տախտակներ էին սղոցում։
Այստեղ գործում էին գլխավորապես մեքենաներ և շոգին։ Սղոցարանը մա
տակարարում էր բոլոր գյուղերի և մերձակա քաղաքի համար տախտակներ`
զանազան ձևերով և զանազան մեծությամբ։
– Այդ ո՞ւմ է պատկանում,– հարցրեց Վարդանը։
– Մեր գյուղում, ինչ գործարան որ տեսնելու լինեք, առանձին մարդու սե
փականություն չէ,– պատասխանեց նրա հյուրընկալը,– գործարանները այս
տեղ պատկանում են գյուղական համայնքին, ամեն մի գյուղացի մասն ունի
նրանց մեջ։ Գերանները ստացվում են մերձակա անտառներից, որոնք նույն
պես գյուղացիների սեփականություն են։
Նրանք անցան սղոցարանից։
– Ահա այդ ահագին շինվածքը,– ցույց տվեց Վարդանին հյուրընկալը,– դա
պանրագործարան է. այստեղ պատրաստվում է մեր գավառի ամենաընտիր
պանիրը. դա նույնպես պատկանում է գյուղական համայնքին։ Յուրաքան
չյուր գյուղացի ներկայացնում է այստեղ իր անասուններից ստացած կաթը,
և ընդհանուր արդյունքի բաժանման ժամանակ, նրա համեմատ ստանում է
կամ պանիր, կամ արծաթ։
Նրանք գտնվում էին այժմ դաշտում։ Հասունացած հունձքը արտերից
քաղվում էր, բայց քաղվում էր ոչ թե գյուղացու մանգաղով կամ գերանդիով,
այստեղ նույնպես գործում էր մեքենան, որ մենակ հարյուրավոր մշակների
գործ էր կատարում։ Ահա ի՞նչ էր նշանակում հեշտացնել աշխատությունը,
այժմ հասկանում էր Վարդանը։
Նրանք անցան մի ահագին շինության մոտից, դա աղորիք էր։ Այստեղ
նույնպես հեշտացրած էր աշխատանքը, և ջրի փոխարեն գործում էր շո
գին։ Բազմաթիվ գյուղերի ցորենը այս հիմ
ն արկության մեջ աղացվում էր,
և մաքուր, ձյունի պես սպիտակ ալյուրը վաճառահանվում էր դեպի օտար
երկրներ։ Դա նույնպես պատկանում էր գյուղական համայնքին։
Բայց մի բան, որ ավելի զարմացնում էր Վարդանին, այդ այն էր, որ բոլոր
գյուղացի բանվորները, որտեղ և հանդիպում էին նրան, աչքի էին ընկնում իրենց
համարձակությամբ, անձնավստահությամբ և այրական անվեհերությամբ։ Կար
ծես դրանք սնվել և մեծացել էին կատարյալ ազատության մեջ, կարծես դրանք
երբեք թուրքի ապտակը չէին կերել կամ քրդի նիզակը մի անգամ գոնե չէր վա
խեցրել նրանց։ Նա տեսնում էր, որ այդ աշխատող բազմությունը ընդունակ է
հարկը պահանջած ժամանակ թողնել բահը և արորը և նրանց փոխարեն զենք
կրել, և նույնպես հմուտ, նույնպես հաջողակ կերպով գործածել։
– Պատերազմի ժամանակ այդ մարդիկ զինվոր են դառնում,– ասաց Վար
դանի հյուրընկալը,– աշխատանքը մեծ մասամբ դադարում է, և այս պատ
ճառով պատերազմը միշտ կորստաբեր հետևանքներ է ունենում մեր երկրի
համար, թեև նա ունենում է և իր առանձին օգուտները…
Անցնելով դաշտերից, նրանք դարձյալ մոտեցան գյուղին։ Նրանց առջև
դրած էր մի նոր հիմ
ն արկություն։ Դա ավելի նման էր այն շենքերին, որ կա
ռուցված են լինում օրինակելի ագարակների մեջ։
– Այդ մեր գյուղատնտեսական դպրոցն է,– ասավ Վարդանի հյուրընկալը։–
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Այն, որ տեսաք առավոտյան, տարրական ուսում
ն արան էր։
Այս ի՞նչ դպրոց էր, այսպիսի դպրոց Վարդանը երբեք չէր տեսել, թեև ինքն
էլ մի ժամանակ վարժապետ էր եղել։ Նա բովանդակում էր իր մեջ գյուղային
տնտեսության վերաբերյալ բոլոր պարագայքը։ Նրա ահագին շինության
առջև տարածված էր ընդարձակ ագարակ զանազան բաժանմունքներով, որ
մշակվում էին աշակերտների և աշակերտուհիների ձեռքով։ Աշխարհի հա
մարյա բոլոր բույսերի, տունկերի և ծաղիկների տեսակից կային այնտեղ զա
նազան օրինակներ։ Այստեղ գիրքը և մեռած տառը ավելի չէին զբաղեցնում։
Ամեն ինչ սովորում էին նրանք բնության հրաշալի գրքի մեջ։ Այստեղ որոշյալ
ժամերում ուսանողները պարապում էին մարմ
ն ամարզությամբ և զենք գոր
ծածելու վարժություններով։ «Ահա այսպիսի դպրոցը կպատրաստե լավ երկ
րագործ և լավ զինվոր»,– մտածում էր Վարդանը։
Վարդանը, շնորհակալություն հայտնելով իր հյուրընկալին, բաժանվեց
նրանից։ Այժմ ո՞ւր պետք էր գնալ, ինքն էլ չգիտեր։ Նա տեսավ հանրակառքի
նման մի բան, որի երկու կողմերի վրա շարված էին մարդիկ։ Ինքն էլ նստեց,
երբ իմացավ, որ տանում է դեպի երկաթուղային կայարան։
Երկաթուղու կայարանում նա գտավ մեծ բազմություն, որ սպասում էին
գնացքին։ Հանկարծ նրա ականջին դիպավ մի ծանոթ ձայն…
– Վարդա՛ն…
Վարդանը ետ նայեց, նրա առջև կանգնած էր պարոն Սալմանը։ Երկու
վաղեմի բարեկամ
ն երը գրկախառնվեցին։
– Ահա այդպես, բարեկամ,– խոսեց պարոն Սալմանը` չթողնելով Վարդա
նի աջը իր ձեռքից,– մենք դարձյալ տեսնվում ենք միմյանց հետ ուղիղ երկու
հարյուր տարուց հետո… բավական երկար ժամանակ է… Դու դեռ նույնն ես
մնացել, Վարդան, դու ամենևին չես փոխվել… Բայց այս երկու դարերի ըն
թացքում մեծ փոփոխություններ եղան մեր երկրում… Հիշո՞ւմ ես, Վարդան,
մի անգամ քեզ ասում էի, թե Հայաստանը մարդկության տղայական հասակի
օրորոցն է եղել, նրա անմեղության ժամանակի դրախտն է եղել, բայց մի օր
կդառնա նրա այրական հասակի, նրա զարգացման ժամանակների դրախ
տը։ Այժմ բոլորը կատարվեց։ Այժմ հայ մարդու ապրուստը խիստ ապահով,
ուրախ և խաղաղ է հայրենի հողի վրա։ Բայց եթե գիտենայիր, թե որքա՜ն աշ
խատեցինք մենք, մինչև նրան այս վիճակին կարողացանք հասցնել… շա՜տ
աշխատեցինք… այս երկու հարյուր տարվա ընթացքում հազարավոր փոր
ձանքների միջից անցանք… բազմաթիվ արյան և առատ քրտինքի գնով գնե
ցինք մեր հանգստությունը…
– Հիմա ո՞ւր ես գնում,– հարցրեց Վարդանը։
– Քաղա՛ք, այնտեղ երեսփոխանական ժողով պիտի գումարվի, ես պատ
գամավոր եմ մեր գավառի կողմից։ Գնանք միասին, Վարդան, ես պիտի խո
սեմ, մեր վիճաբանությունները գուցե կհետաքրքրե քեզ։
Հնչեց գնացքի վերջին շվշվոցը։ Նրանք մտան վագոնի մեջ։ Գիշեր էր։
Առավոտյան լույսը չբացված, նրանք հասան քաղաք։ Դեռ քնած էր գեղեցիկ,
աղմ
կ ալի քաղաքը։ Փողոցներում երևում էին միայն բանվորներ, որոնք շտա
պում էին զանազան ֆաբրիկաներում աշխատելու։
– «Նոյյան Աղավ
ն ի» պանդոկը,– հրամայեց պարոն Սալմանը կառապանին։
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Կառքը սլանում էր ուղիղ և հարթ փողոցների միջով. երկու կողմից բարձ
րանում էին հոյակապ շինություններ զանազան գույներով։ Վարդանը կար
ծում էր, թե պալատների միջով է անցկենում։ Պարոն Սալմանը ցույց էր տալիս
նրան նշանավոր տները. «Ահա այդ համալսարանն է», «ահա այդ գիտություն
ների ակադեմիան է», «դա հին թագավորական պալատն է, որ այժմ ծառայում
է որպես մուզեյում», «դա քաղաքի նշանավոր թատրոններից մեկն է», «դա մի
հիվանդանոց է», «դրանք այն հերոսների արձաններն են, ովքեր նշանավոր
եղան վերջին հեղափոխության ժամանակ», «դա մի լրագրի խմբագրատուն
է, ուր օրեկան 150 000 օրինակ է տպվում», «դա»…
– Զինվորանոց չկա՞,– նրա խոսքը կտրեց Վարդանը։
– Չկա, այստեղ ամեն քաղաքացի զինվոր է։
– Գեղեցի՛կ քաղաք… հրաշալի՜ քաղաք…– բացականչեց Վարդանը խորին
հափշտակության մեջ։
Կառքը կանգնեց «Նոյյան Աղավ
ն ի» հյուրանոցի առջև։ Պարոն Սալմանը Վար
դանի հետ մտան մի առանձին փոքրիկ սենյակ, որ կից էր հասարակաց դահլի
ճին։ Այստեղ Թոմաս էֆենդին Մելիք-Մանսուրի հետ սաստիկ վիճում էին։
Մեծ եղավ նրանց զարմանքը, երբ տեսան Վարդանին, որը, կարծես, գետ
նից դուրս եկավ։
– Դու որտեղի՞ց լույս ընկար,– հարցրեց Թոմաս էֆենդին իր հատուկ հեգ
նական ժպիտով։
– Միևնույն երևույթը զարմացնում է և ինձ,– պատասխանեց Վարդանը
նրա ձեռքը սեղմելով.– ես քո խորտակված դիակը գտա Ալաշկերտի լեռների
ստորոտում և հետո թաղեցի քրդերի գերեզմանատան մեջ, իսկ ա՞յժմ…
– Այժմ ես կրկին հարություն առա,– պատասխանեց նա ծիծաղելով։– Մի՞
թե դու չես հավատում հոգեփոխության վարդապետությանը։ Իմ թշվառ հո
գին անցավ ամենաանմաքուր կենդանիների մարմ
ն ի միջից. մի քանի տաս
նյակ տարիներ գայլի մարմ
ն ի մեջ կեղեքում էի, հափշտակում էի, ապրում էի
որսերով… մի քանի տասնյակ տարիներ շան մարմ
ն ի մեջ հաչում էի, քծնում
էի և պտույտ էի գալիս այն մարդիկների շուրջը, ովքեր ինձ հաց էին տալիս,
մի քանի տասնյակ տարիներ օձի մարմ
ն ի մեջ ոլորվում էի, սողում էի գետ
նի վրա և պատահած ժամանակ խայթում էի… վերջապես իմ թշվառ հոգին
մտավ առյուծի մարմ
ն ի մեջ, այստեղ բավական մաքրվեց և սրբվեց։ Այս շրջա
նը կատարեց նա երկու հարյուր տարվա ընթացքում։ Եգիպտոսի մումիաները
հազար տարիներ մնում են պիրամիդների տակ` անհամբերությամբ սպասե
լով հոգիների վերադարձին, բայց իմ հոգին ավելի շուտ կատարեց իր շրջանը։
– Եվ ես բախտ ունեցա կրկին տեսնել կերպարանափոխված Թոմաս
էֆենդուն,– կտրեց Վարդանը նրա խոսքը։
– Այո՛։ Ձեր տեսած Թոմաս էֆենդին իր դարի հարազատ զավակն էր, բայց
ժամանակները փոխեցին նրան։ Այժմ նա ներկա սերնդի լավ ներկայացու
ցիչներից մեկն է։ Բայց ներկա սերունդը մե՜ծ հառաջադիմություն է գործել,
սիրելի Վարդան։ Հիշո՞ւմ ես, Մելիք-Մանսուրը մի ժամանակ «լավ ասեղներ»
էր կանչում և թափառում էր Ալաշկերտի գյուղերում, բայց նա այժմ մի առան
ձին զորաբաժնի գեներալ է։
Վարդանը դարձավ դեպի Մելիք-Մանսուրը և պատկառանքով սեղմեց
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նրա աջը։
– Մենք ուշանում ենք, պարոննե՛ր, նիստը շուտով կսկսվի,– շտապեցնում
էր պարոն Սալմանը։
– Դա մեր կուսակցության ազատամիտների պարագլուխն է,– ասաց Թո
մաս էֆենդին` շշնջալով Վարդանի ականջին և ցույց տալով պարոն Սալ
մանի վրա։– Մի երևելի ճառ է պատրաստել այսօրվա ժողովի համար։ Ա՜խ,
որքան լավ խոսում է նա…
– Ինձ էլ տարեք, պարոններ, ես էլ ցանկանում եմ լսել…– գոչեց Վարդանը
ուրախությամբ։
– Գնա՛նք…– լսելի եղավ նրա մոտ մի օտար ձայն։
Վարդանը աչքերը բաց արավ, զգաց, որ իր տեսածը բոլորը երազ էր։ Նրա
շուրջը դեռ պատում էր գիշերային խավարը, և նա գտնվում էր անբախտ Լա
լայի հողադամբարանի մոտ։
Բայց այն ի՞նչ օտարոտի ձայն էր, որ զարթեցրեց նրան. այն ո՞վ էր, որ
ասաց` «գնա՛նք»։
Հանկարծ չորս զորեղ ձեռքեր հափշտակեցին նրան, և ամեն ինչ թաքնվեց
գիշերային մթության մեջ…

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

 այանեի գերեզմանատուն – նկատի ունի Էջմիածնի Գայանե վանքի գերեզ
Գ
մանատունը
հողադամբարան – գերեզման, շիրիմ
Եհովա (Յահվե) – հուդայության (հրեական կրոնի) գլխավոր աստվածը
աշխատություններով – այստեղ` աշխատանքով
դպիր – եկեղեցու ընթերցող, երգիչ, քարտուղար, ձեռագիր ընդօրինակող
գրիչ, ուսում ստացած մարդ
սարկավագ – քահանայից կրտսեր եկեղեցական պաշտոնյա
տիրացու – սարկավագից կրտսեր եկեղեցական պաշտոնյա, ով նախապատ
րաստվում է դ
 առնալ քահանա
հանպատրաստից – առանց նախապատրաստության, առանց նախապես
պատրաստված լինելու
սերովբե (սերովբեներ) – աստծուն փառաբանող վեցթևանի հրեշտակներ.
նույն կերպ կան նաև քերովբեներ
վերամբառնել – վեր համբառնել, դեպի վեր բարձրանալ
ժամերգություն – ժամասացություն, եկեղեցական արարողություն
երկբայություն – երկմտել, տարակուսել, կասկածել
հովանավոր ծառեր – բարձր, հով անող ծառեր, հովանավորել – այստեղ`
ծառերի հովը
Մաթուսաղայի տարիքը չունե՞ք – ըստ Աստվածաշնչի` Մաթուսաղան ապրել
է 969 տարի
տանուտեր – գյուղապետ, տանտեր, տան` տոհմի գլխավոր, նահապետ
աթար – չորացրած գոմաղբ, ծառայում է որպես վառելիք
արգավանդ – բերրի, պտղաբեր
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երեսփոխան – պատգամավոր, օրենսդիր մարմ
ն ում ժողովրդի ընտրյալ
 ործավոր – աշխատավոր, բանվոր
գ
աղորիք – աղալու սարք, աղաց, երկանք
ագարակ – բնակելի տուն և տնտեսություն ունեցող հողամաս, հողային կալվածք
հանրակառք – քաղաքներում հանրային երթևեկության միջոց, բազմատեղ
կառք, ավտոբուս,
մուզեյում – թանգարան
պիրամիդ – բուրգ

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.

Ո՞ւմ գերեզմանին էր փարվել Վարդանը։ Որտե՞ղ էր գտնվում այդ գերեզ
մանը, և ի՞նչ ապրում
ն երի մեջ էր նա։
2. Գերեզմանին փարված Վարդանը ի՞նչ երազ է տեսնում։ Փոխվե՞լ էին ժա
մանակները, քանի՞ տարի էր անցել։
3. Պատմե՛ք Վարդանի երազը։ Երազի մեջ Վարդանը ինչպե՞ս է տեսնում հայ
ժողովրդի ապագան։
4. Տանուտեր Խաչոն, նրա որդիները, ամբողջ գերդաստանը զոհ գնացին
թշնամուն։ Հիմա` երազի մեջ ինչպե՞ս է վերընձյուղվել տանուտեր Խաչոյի
տոհմը։
5. Վարդանի երազի մեջ փոխվե՞լ էին արդյոք`
			
ա) հայոց բնաշխարհի տեսքը, բնանկարը,
			
բ) հանրային կյանքը,
			
գ) տնտեսությունը,
			
դ) կրթության ձևն ու բովանդակությունը,
			
ե) քաղաքական կյանքը։
6. Երազի մեջ 200 տարի հետո Վարդանը հանդիպում է իր գաղափարակից
հին ընկերոջը. ո՞վ էր նա, նրանք ի՞նչ են խոսում։ Ինչպիսի՞ն է ապագա քա
ղաքի տեսքը։
7. Ժամանակներն ինչպե՞ս էին փոխել վեպի չարագործ հերոս Թոմաս էֆեն
դիին։ Ինչպե՞ս էր նա հոգեփոխությամբ դարձել դրական հերոս։ Ի՞նչն էր
դրդել նրան վերափոխության։
8. Ի՞նչ խորհուրդ ունի Վարդանի երազը։ Այդ երազը և այսօրվա Հայաստանը
համապատասխանո՞ւմ են իրար։ Եթե այո՛, ապա նշե՛ք Վարդանի երազի և
այսօրվա Հայաստանի ընդհանրությունները, եթե ո՛չ, արտահայտե՛ք ձեր
տեսակետը։
9. Րաֆֆին օգտագործել է «Նոյյան Աղավն ի» արտահայտությունը։ Ինչո՞ւ է
«Նոյյան» բառը գրվում երկու «յ»-ով։ Ինչպե՞ս կլինի այդ բառի գրաբար
գրությունը, որից էլ «ե»-«յ» անցումով առաջացել է երկու «յ»-ն։
10. Ի՞նչ իմաստ են բովանդակում «Նոյյան աղավ
ն ի» և «Նոյյան ագռավ» ար
տահայտությունները։
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ՊԵՏՐՈՍ ԴՈՒՐՅԱՆ
1851-1872
Պետրոս Դուրյանը պատանի հանճար էր, որ 20-ամյա հա

սակում բոցավառվեց ու մոխրացավ` որպես իր ապրած կյան
քի վկայություններ թողնելով բացառիկ ուժի մի քանի բանաստեղծություն։ Ամենևին պատահական չէ, որ ժամանակա
կիցները նրան բնորոշեցին «Սկյուտարի սոխակ»։
Պետրոս Դուրյանը (Զըմպայան) ծնվել է 1851 թ. մայիսի
20-ին Կոստանդնուպոլսի Սկյուտար թաղամասում։ Նրա
հայրը դարբին էր։ Ուսում
ն առությունն սկսում է Սկյուտարի
Ճերմակ կոչված ճեմարանում, ինչն ավարտում է 1867-ին։
Այդ ընթացքում սովորում է ֆրանսերեն և կարդում ֆրանսիացի բանաստեղծ
ների, ներշնչվում է Ալֆոնս դը Լամարթինի տողերով, ինչն արտահայտվել է
նրա «Լճակ», «Տրտունջք», «Թրքուհին» բանաստեղծությունների մեջ։ Տար
վում է թատրոնով, ոգևորվում է Վիկտոր Հյուգոյի, Ալեքսանդր Դյումայի թա
տերգություններով և նրանց ազդեցությամբ 15 տարեկանում գրում «Վարդ և
Շուշան» դրաման։ Նրա գրական ձիրքն ի հայտ էր եկել ավելի վաղ. արդեն
13 տարեկանում գրում էր բանաստեղծություններ։
Դեռևս դպրոցում եղած ժամանակ Դուրյանի ամենամեծ հրապույրը թատ
րոնն էր։ Ճեմարանն ավարտելուց հետո նա կյանքը կապում է Հակոբ Վար
դովյանի թատրոնի հետ։ Բեմադրվում են նրա թատերգությունները և հռչա
կում նրա անունը։ Դուրյանի ինքնուրույն թատերգությունների թիվը հասնում
է տասի, միաժամանակ թարգմանում էր թատերգություններ։ Թատրոնի
հանդեպ սերն այնքան մեծ էր, որ նա նաև դերասանություն է արել։
1871 թ. սկզբին թոքախտ հիվանդությամբ բանաստեղծը գամվեց անկող
նուն և այլևս վեր կենալ չկարողացավ։ Այս ծանր օրերի նամակներից մեկում,
դիմելով ընկերներին ու բարեկամ
ն երին, գրում է. «Մեկ քանի պատառ թուղ
թերու վրա արցունքոտ տողեր գրեր եմ. անշուշտ բարեկամքս զանոնք պիտի
պատվեն և անոնց արև տեսցնեն»։ Այդպես էլ եղավ։
Բանաստեղծը մահացավ 1872 թ.։ Մահվանից կարճ ժամանակ անց լույս
տեսավ Դուրյանի առաջին գիրքը, դրան հետագայում պետք է հաջորդեին
բազմաթիվ հրատարակություններ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ
ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼԻՍԸ ՀԱՅՈՑ ԿՅԱՆՔՈՒՄ
Կոստանդնուպոլիսը ժամանակին Բյուզանդիայի մայրաքաղաքն էր. այդ
պես է կոչվել բյուզանդական ինքնակալ Կոստանդինի անունով։ Հույների հետ
մեկտեղ ապրում էին շատ հայեր։ 1453 թ. թուրքերը գրավեցին քաղաքը, այն
դարձավ Oսմանյան ինքնակալության մայրաքաղաք։ 19-րդ դարում և 20-րդ
դարի սկզբներին եղել է հայ գրականության, ընդհանրապես հայ մշակույթի
և կրթության խոշորագույն կենտրոններից մեկը։ Լույս են տեսել բազմաթիվ
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հայերեն թերթեր ու հանդեսներ, տպագրվել են գրքեր։ Այնտեղ են ապրել և
ստեղծագործել հայ գրականության երևելի դեմքեր Պաղտասար Դպիրը,
Պետրոս Ղափանցին, Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանը, Պետրոս Դուրյանը, Հակոբ
Պարոնյանը, Գրիգոր Զոհրապը, Երվանդ Օտյանը, Միսաք Մեծարենցը, Ատոմ
Յարճանյանը (Սիամանթո), Դանիել Վարուժանը, Ռուբեն Սևակը, Հակոբ Օշա
կանը, Վահան Թեքեյանը և շատ ուրիշներ։
Կոստանդնուպոլիսն ուներ տարբեր թաղամասեր։ Պետրոս Դուրյանն ապ
րում էր Սկյուտար թաղամասում, դրա համար էլ կոչվել է Սկյուտարի սոխակ։
1915 թ. ցեղասպանությունից հետո արևմտահայ գրականությունը դադա
րեց, և առաջացավ սփյուռքահայ, այսինքն` աշխարհով մեկ սփռված հայ գրա
կանություն։
Նախկին Կոստանդնուպոլիսն ու ներկայիս Ստամբուլը աշխարհի խոշո
րագույն քաղաքներից է, ունի շուրջ 17 միլիոն բնակիչ։ Այնտեղ շարունակում
են ապրել հայեր։ Գործում է հայոց պատրիարքարանը, լույս են տեսնում
թերթեր` «Մարմարա», «Ակոս»։ Ապրում և ստեղծագործում են հայ գրողներ։

ՊԵՏՐՈՍ ԴՈՒՐՅԱՆԻ ՄԱՍԻՆ
Պետրոս Դուրյանը իմ առաջին արցունքն է, գիտակցված, իրավ, անդար
ման տռամա [դրամա] էր, որ մեկեն զիս կը լուսավորեր իմ իսկ ներքին նայ
վածքին առջև։ Ինծի համար Դուրյան, Տայսթայովսկի [Դոստոևսկի], Բրուստ
[Մարսել Պրուստ], հավիտենական խռովքին, մարդկային ամենեն ամուր ըղ
ձավորությանց կենդանի անմահ խորհրդանշաններն են։
Արևմտահայ քնարականությունը կ’սկսի Պետրոս Դուրյանով։ Հանճարային
քերթող մը...
Պետրոս Դուրյան խորհրդանշական բանաստեղծ մըն է։ Անիկա չի պատկա
նիր միայն արևմտահայ գրականության։ Անիկա մեր ժողովուրդին իրավ, ամե
նեն իրավ բանաստեղծը չէ միայն։ Անիկա անվերադիր բանաստեղծությունն է։
Հակոբ Օշական

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Ե՞րբ և որտե՞ղ է ծնվել բանաստեղծ Պետրոս Դուրյանը։
Որտե՞ղ է նա ստացել իր կրթությունը։
Արդյոք սիրո՞ւմ էր Դուրյանն ընթերցանություն, ի՞նչ հեղինակների երկեր
էր կարդում։
Ի՞նչ էր անում Պետրոս Դուրյանը Վարդովյանի թատրոնում։
Ե՞րբ և ինչի՞ց է մահացել Դուրյանը։
Սկյուտար թաղամասում ծնված լինելու բերումով ի՞նչ բնութագրական խոսք
էին ասում նրա հասցեին։
Ի՞նչ գիտեք Կոստանդնուպոլիս (Ստամբուլ) քաղաքի մասին, ուր ապրել
և ստեղծագործել են բազմաթիվ հայ գրողներ, այդ թվում նաև Պետրոս
Դուրյանը։
Ի՞նչ կարծիք է հայտնել նրա մասին սփյուռքահայ նշանավոր արձակագիր
և քննադատ Հակոբ Օշականը։
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ՍԻՐԵԼ
 ույլ մը նայվածք, փունջ մը ժըպիտ,
Բ
Քուրա մը խոսք դյութեց իմ սիրտ։

Ես ուզեցի լուռ մենանալ,
Սիրել փըթիթք, խորշեր թավուտ,
Սիրել կայծերն երկնի կապուտ,
Առտըվան շաղն, իրիկվան բալ,
Ճակատագրիս սև գիծ կարդալ,
Խոկալ, սուզիլ, ըզմայլիլ սուտ։

Ո՜հ, խուրձ մը վարս, եդեմ մը շունչ,
Շրջազգեստ մը շրշեց իմ շուրջ։

Ես ուզեցի լոկ ու մինակ
Սրտակցիլ ջինջ վըտակին հետ.
Հիշատակի չ’ունի նա հետ,
Սի՛րտ մ’որուն մինչ սուզիմ հատակ,
Գտնեմ զ’իս հոն տժգույն, հստակ,
Գաղտնի՛ք մ’ունի - այն` անթիվ վետ։

Եթեր մը տրոփ սրտի լսեցի,
Հծծեց.– կ’ուզե՞ս սիրտ, ե՛կ ինծի։

Ես ուզեցի սիրել զեփյուռ,
Որ երկնքեն թռչի բեկբեկ,
Նա չը սիրեր խոցել երբե՛ք,
Հոգի՛ մ’որուն գաղտնիքն է բույր,
Գիտե շոյել երազներ բյուր,
Երկնի բույրն յ’ուշ կ’ածե առ հեք։

Ո՜հ, փունջ մը բոց փըսփըսաց ինձ,
– Կ’ուզե՞ս պաշտել հոգի մ’անբիծ։

Ես ուզեցի քընարով մի
Լոկ սիրել հոս, հոս դալկահար,
Պաշտել, գրկել միայն քընար,
Սիրող էակ ճանչել զ’անի,
Ըստ իմ քըմաց լարել աղի,
Եվ սրտակցիլ սիրողաբար։
 ե մոտեցավ հուշիկ, ըսավ,
Ն
– Քնարդ է ցուրտ սիրտ ու սերըդ ցավ։
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 ոթվեց թևերն հոգիս մոլար,
Թ
Ճանչեց ըզնե գեղ ու կըրակ,
Սիրտն անապակ` ինչպես վըտակ,
Անմե՛ղ` ինչպես սյուք դալկահար,
Հավատարի՛մ` ինչպես քընար,
Հրաժեշտ տըվավ կյանքի մենակ։
 ույլ մը նայվածք, փունջ մը ժըպիտ,
Բ
Քուրա մը խոսք դյութեց իմ սիրտ։

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

 ույլ – աստղերի խումբ, համաստեղություն, փոխաբերաբար` խումբ, փունջ
բ
քուրա – բով, հնոց, կրակ բորբոքելու տեղ
դյութել – կախարդել, հմայել, հրապուրել, գրավել, հափշտակել
փթիթք – եզակի` փթիթ, ծիլ, բողբոջ, փթթություն, փթթուն
խորշ – խոռոչ, փոս, բացվածք, անկյուն, անցք, փոխաբերաբար` բնակվելու
անկյուն
թավուտ – ծառերի ու թփերի խտություն, անտառի խիտ տեղ, թփուտ
բալ – 1. մեգ, մշուշ, մառախուղ, 2. պտուղ, 3. պարահանդես
խոկ, խոկալ – խոհ, մտածմունք, մտածմունքի մեջ ընկնել, մտքերով տարվել
եդեմ – դրախտ, երանավետ տեղ
վետ – ջրի կամ օդի մեղմ, թեթև ալիք, ալիքի ծփանք, գույների մեղմ խաղ
հծծել – անձայն խոսել, փսփսալ, շշնջալ
դալկահար – գույնը գցած, գունատ
ըստ իմ քմաց – ըստ իմ քիմքի, ճաշակի
լարել աղի – լարել աղեղ
նե, ներա, ըզնե – անձնական դերանվան երրորդ դեմքի իգական սեռի ար
հեստականորեն ստեղծված ձև արևմտահայ գրողների կողմից
հուշիկ – կամաց-կամաց, ծանր ու հանդարտ
թոթվել – թափ տալ, թափահարել
մոլար – մոլորված, սխալ, թյուր
գեղ – գեղեցկություն
անապակ – չապականված, մաքուր, անարատ
սյուք – մեղմ, հաճելի քամի, հով, զով, զեփյուռ

ԱՊԱԹԱՐՑ
Դուրյանի «Սիրել» բանաստեղծությունն ընթերցելիս դուք հանդիպեցիք գրու
թյան այսպիսի ձևերի` կ’ուզե, մ’որուն, մ’ունի։ Այլ տեղերում` մ’ալ, մ’անհուն,
կ’առնեի և այլն։ Նման դեպքերում հաջորդ բառի ձայնավորից առաջ սղվում է
կը, մը, մի բաղադրիչների ձայնավորը, և բառերը միանում են ապաթարցով։
Այսինքն` ապաթարցը կը, մը մասնիկների, մի անորոշ դերանվան ձայնավորի
սղումով բառերը իրար միացնող նշան է` նման ստորակետին, որ դրվում է սղված
ձայնավորի փոխարեն տառի վերևում։
Տարածված է ֆրանսերենում, անգլերենում։
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Ինչո՞ւ է բանաստեղծությունը վերնագրված «Սիրել»։
Ինչպիսի՞ն է բանաստեղծության քնարական հերոսը, ի՞նչն է նրան դյութում։
Ինչո՞ւ է բանաստեղծության քնարական հերոսն ուզում մենանալ։
Ի՞նչ զգացում
ն եր է տածում քնարական հերոսն աղջկա հանդեպ, և ի՞նչ
պատասխան է տալիս նրան աղջիկը։
Նկարագրե՛ք բանաստեղծի ապրած հոգեբանական վիճակները։
Ո՞րն է սիրո խոստումի հակառակ վիճակը։ «Սիրել» քերթվածից հետո
Դուրյանը գրեց «Դրժել» բանաստեղծությունը։ Կարդացե՛ք և քննարկե՛ք
այն։ Բացատրե՛ք դրժել, դրուժան բառերի իմաստը։ Ի՞նչ տարբերություն
կա մերժել և ուխտը խախտել, խոստումը խախտել բառիմաստների միջև։
Առանձնացրե՛ք բանաստեղծության պատկերավորման միջոցները։
Դո՛ւրս գրեք ձեզ անծանոթ բառերը և տվե՛ք դրանց բացատրությունները։
Ի՞նչ է ապաթարցը։

ԼՃԱԿ
 նչո՞ւ ապշած են, լըճա՛կ,
Ի
Ու չ’են խայտար քու ալյակք,
Միթե հայլվույդ մեջ անձկավ
Գեղուհի՞ մը նայեցավ։

Եվ կամ միթե կըզմայլի՞ն
Ալյակքդ երկնի կապույտին,
Եվ այն ամպոց լուսափթիթ,
Որք նըմանին փրփուրքիդ։
 ելամաղձոտ լըճա՛կդ իմ,
Մ
Քեզ հետ ըլլա՛նք մտերիմ,
Սիրեմ քեզի պես ես ալ
Գրավվիլ, լըռել ու խոկալ։
Որքան ունիս դու ալի`
Ճակատս այնքան խոկ ունի,
Որքան ունիս դու փրփուր`
Սիրտս այնքան խոց ունի բյուր։

Այլ եթե գոգդ ալ թափին
Բույլքն աստեղաց երկնքին,
Նըմանիլ չ’ես կրնար դուն
Հոգվույս` որ է բոց անհո՜ւն։
 ոդ աստղերը չ’են մեռնիր,
Հ
Ծաղիկներն հոդ չ’են թոռմիր,
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Ամպերը չ’են թրջեր հոդ,
Երբ խաղաղ եք դու և օդ։
 ըճա՛կ, դու ես թագուհիս,
Լ
Զի թ’հովե մ’ալ խորշոմիս,
Դարձյալ խորքիդ մեջ խըռով
Զ’իս կը պահես դողդղալով։
 ատերը զ’իս մերժեցին,
Շ
«Քընար մ’ունի սոսկ - ըսին.
Մին` դողդոջ է, գույն չ’ունի,–
Մյուսն ալ ըսավ - կ
 ը մեռնի՜»։

Ոչ ոք ըսավ – «Հե՜գ տղա,
Արդյոք ինչո՞ւ կը մըխա,
Թերևս ըլլա գեղանի,
Թե որ սիրեմ, չը մեռնի»։

Ոչ ոք ըսավ – «Սա տըղին
Պատռե՛նք սիրտը տըրտմագին,
Նայինք ինչե՜ր գրված կան…»
– Հոն հրդեհ կա, ո՛չ մատյան։
 ոն կա մոխի՜ր… հիշատա՜կ…
Հ
Ալյակքդ հուզի՛ն թող, լըճա՛կ,
Զի քու խորքիդ մեջ անձկավ
Հուսահատ մը նայեցավ…

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

խայտալ – շատ ուրախանալ, ուրախությունից թռչկոտել, ցնծալ, ցոլալ, փո
խաբերաբար` փայլփլել
ալյակք – ալիքներ
հայլվույդ – հայելիիդ
անձուկ – նեղ, նեղվածք, սահմանափակ, փոխաբերաբար` սրտնեղություն
գեղուհի – գեղեցկուհի
զմայլվել – հիացմունքից գլուխը կորցնել, սքանչանալ
լուսափթիթ – լույսով փթթած, լույսով պարուրված
որք – որոնք
փրփուրքիդ – փրփուրներիդ
մելամաղձոտ – ընկճված, տխուր, տրտում, խոր թախիծ
ալի – ալիք
բյուր – տասը հազար, շատ, անթիվ
բույլքն աստեղաց – աստղերի բույլը, խումբը, համաստեղությունը
թոռմել – թոշնել
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 ն – մեկը
մի
դողդոջ – դողալ, դողդողալ, սրսփալ, թրթռալ, տատանվել
հեգ – խեղճ, թշվառ
տրտմագին – շատ տխուր, շատ տրտում, վշտագին, թախծագին

ՀՌԵՏՈՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑ, ՀՌԵՏՈՐԱԿԱՆ ԴԻՄՈՒՄ,
ՀՌԵՏՈՐԱԿԱՆ ԲԱՑԱԿԱՆՉՈՒԹՅՈՒՆ
«Լճակ» բանաստեղծության մեջ Դուրյանն օգտագործել է գեղարվեստական
միջոցներ՝ հռետորական հարց և հռետորական դիմում։ Հռետորական հարցը և
հռետորական դիմումը գեղարվեստական հնարք են, երբ ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ
մի բանի որևէ հարցում ես ուղղում, դիմում ես նրան` առանց պատասխանի ակնկա
լության, քանի որ պատասխանը հարցի մեջ ենթադրվում է։
Առաջին երկու տան մեջ օգտագործված է հռետորական հարց։ Բանաստեղծը
հարցնում է լճակին, թե ինչու նրա ալիքները չեն խայտում, գուցե մի գեղեցկու
հի է նայել նրա հայելուն, և լիճը դրանից քարացել է։ Կամ գուցե նրա ալիքները
զմայլվում են երկնքի կապույտով և այն լուսափթիթ ամպերով, որոնք նմանվում
են իր փրփուրներին։
Հաջորդ տներում արդեն իշխում է հռետորական դիմումը։ Բանաստեղծը դի
մում է լճակին և նրա առջև բացում իր հոգեկան տխուր ապրում
ն երը։
Հռետորական բացականչությունն ուժեղացնում է խոսքի իմաստային ներգործությունն ու հուզականությունը՝ դարձյալ իր մեջ կրելով ենթադրվող պատասխանը:

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.

Գեղարվեստական ի՞նչ միջոցներ է կիրառել Դուրյանը «Լճակ» բանաստեղծության մեջ։
2. Ի՞նչ հարց է ուղղում բանաստեղծը լճակին առաջին երկու տան մեջ։
3. Երրորդ տան մեջ դիմելով լճակին` ի՞նչ է ասում բանաստեղծը։
4. Հոգու գաղտնիքները հայտնելով լճակին` ի՞նչ նմանություններ ու տարբե
րություններ է տեսնում բանաստեղծն իր ալեկոծ հոգու և լճակի միջև.
		 ա) 4-րդ տան մեջ նշե՛ք նմանությունները,
		 բ) 5-րդ տան մեջ նշե՛ք տարբերությունները։
5. Ինչպե՞ս է Դուրյանը դիմում լճակին 7-րդ տան մեջ և նրա հետ խորացնում
հարազատության կապը։
6. Ինչպե՞ս է Դուրյանը ներկայացնում իր հոգեվիճակը վերջին 8-11-րդ տների
մեջ։
7. Ինչո՞ւ էր Դուրյանն այդքան հուսահատ։

ՏՐՏՈՒՆՋՔ
Է՜հ, մընաք բարով, Աստված և արև,
Որ կը պըլպըլաք իմ հոգվույս վերև…
Աստղ մ’ալ ես կ’երթամ հավելուլ երկնից,
Աստղերն ի՞նչ են որ, եթե ո՛չ անբիծ
Եվ թշվառ հոգվոց անեծք ողբագին,
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Որք թըռին այրել ճակատն երկնքին.
Այլ այն Աստուծույն` շանթերո՜ւ արմատ`
Հավելուն զենքերն ու զարդերն հըրատ…
Այլ, ո՜հ, ի՞նչ կ’ըսեմ… շանթահարե զ’իս,
Աստվա՛ծ, խոկն հըսկա, փշրե հյուլեիս,
Որ ժպըրհի ձգտիլ, սուզիլ խորն երկնի,
Ելնել աստղերու սանդուղքն ահալի…
Ողջո՜ւյն քեզ, Աստված, դողդոջ էակին,
Շողին, փըթիթին, ալվույն ու վանկին,
Դու որ ճակտիս վարդն և բոցն աչերուս
Խըլեցիր թրթռումս շրթանց, թռիչն հոգվույս,
Ամպ տըվիր աչացս, հևք տըվիր սրտիս,
Ըսիր մահվան դուռն ինձ պիտի ժպտիս,
Անշուշտ ինձ կյանք մը կազմած ես ետքի,
Կյանք մ’անհուն շողի, բույրի, աղոթքի.
Իսկ թե կորնչի պիտի իմ հուսկ շունչ
Հոս մառախուղի մեջ համր անշըշունջ,
Այժմեն թո՛ղ որ շանթ մ’ըլլամ դալկահար,
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Պլլըվիմ անվանդ մռնչեմ անդադար,
Թող անեծք մ’ըլլամ քու կողըդ խըրիմ,
Թող հորջորջեմ քեզ «Աստված ոխերիմ»։
Ո՜հ, կը դողդոջեմ, տժգույն եմ, տժգո՜ւյն,
Փըրփըրի ներսըս դըժոխքի մ’հանգույն…
Հառաչ մ’եմ հեծող նոճերու մեջ սև,
Թափելու մոտ չոր աշնան մեկ տերև…
Ո՜հ, կայծ տըվե՛ք ինձ, կայծ տըվե՛ք, ապրի՜մ...
Ի՜նչ, երազե վերջ գրկել ցուրտ շիրի՜մ…
Այս ճակատագիրն ի՜նչ սև է, Աստվա՛ծ,
Արդյոք դամբանի մրուրո՞վ է գծված…
Ո՜հ, տըվե՛ք հոգվույս կրակի մի կաթիլ,
Սիրել կ’ուզեմ դեռ ւ’ապրիլ ու ապրիլ.
Երկնքի աստղե՛ր, հոգվույս մեջ ընկե՛ք,
Կայծ տըվե՛ք, կյա՛նք` ձեր սիրահարին հեգ։
Գարունն ո՛չ մեկ վարդ ճակտիս դալկահար`
Ո՛չ երկնի շողերն ժըպիտ մ’ինձ չ’են տար։
Գիշերն միշտ դագաղս, աստղերը` ջահեր,
Լուսինն հար կուլա, խուզարկե վըհեր։
Կ’ըլլան մարդիկ, որ լացող մը չ’ունին,
Անոր համար Նա դըրավ այդ լուսին.
Եվ մահամերձն ալ կ’ուզե երկու բան,
Նախ` կյա՜նքը, վերջը` լացող մ’իր վըրան։
Ի զո՜ւր գըրեցին աստղերն ինծի «սե՜ր»,
Եվ ի զո՜ւր ուսուց բուլբուլն ինձ «սիրել»,
Ի զո՜ւր սյուքեր «սե՜ր» ինձ ներշնչեցին,
Եվ զիս նորատի ցուցուց ջինջ ալին,
Ի զո՜ւր թավուտքներ լըռեցին իմ շուրջ,
Գաղտնապահ տերևք չ’առին երբե՛ք շունչ,
Որ չը խըռովին երազքըս վըսեմ,
Թույլ տըվին որ միշտ ըզնե երազեմ,
Եվ ի զո՛ւր ծաղկունք, փըթիթնե՜ր գարնան,
Միշտ խնկարկեցին խոկմանցըս խորան…
Ո՜հ, նոքա ամենքը զ’իս ծաղրեր են…
Աստուծո ծաղրն է Աշխարհ ալ արդեն…

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

տրտունջք – դժգոհություն, անբավականություն, գանգատ, բողոք
պլպլալ – փայլել, պսպղալ, առկայծել, վառվել, ցոլալ
հավելուլ – հավելել, ավելացնել
հյուլե – ատոմ, որևէ բանի նվազագույն մասնիկ` տարր
ժպրհել – հանդգնել, ժպիրհ` հանդուգն, նաև` անամոթ, անպատկառ
հևք – շունչ, հևոց
հուսկ – հետո, ապա, վերջում
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պլլվել – փաթաթվել, պարուրել, նաև` մխրճվել
դողդոջել – դողալ, դողդողալ, սրսփալ
հանգույն – նման, համանման, նմանօրինակ
հեծել – տառապել, տանջվել, ախուվախ անել, ողբալ
նոճի – մշտադալար ծառ` բարձր ու սլացիկ
շիրիմ – գերեզման, դամբարան
դամբան – դամբարան, գերեզման
մրուր – նստվածք, դիրտ, տիղմ, փոխաբերաբար` դառնություն
դալկահար – գույնը գցած, գունատ
նորատի – դեռատի, երիտասարդ, նոր սկսված
խնկարկել – խնկի բույր տարածել. եկեղեցիներում խնկի ծուխն ու բույրը տա
րածում են բուրվառով
խորան – փոքրիկ սենյակ եկեղեցու բեմի երկու կողմերում
նոքա - նրանք
«Տրտունջք» բանաստեղծության մեջ, մոտալուտ մահը կանխազգալով, Դուրյանն
իր բողոքն է հայտնում Աստծուն, դժգոհում նրան իր անարդար բախտի համար։
Անբուժելի հիվանդության պատճառով բանաստեղծը համակվում է իրական աշ
խարհից հեռանալու ծանր ապրում
ն երով և դրա համար մեղադրում Աստծուն։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ինչո՞ւ է Դուրյանը բանաստեղծությունը վերնագրել «Տրտունջք»։ Ի՞նչ է
նշանակում տրտունջք։
«Մնաք բարով»-ի խոսքով ո՞ւմ է դիմում բանաստեղծը։
Ի՞նչ խոսքերով է դիմում Աստծուն բանաստեղծության առաջին մասում
(տող 1-26)։
Ինչպե՞ս է իրեն նկարագրում, և ի՞նչ խոսքերով է դիմում Աստծուն բանաստեղ
ծության երկրորդ մասում (տող 27-46)։
Ի՞նչ է տենչում մահամերձը։
Ինչի՞ համար է ափսոսում բանաստեղծը։ Ո՞ւմ մասին է միշտ երազել։
Ի՞նչ տողով է ավարտվում բանաստեղծությունը, բանաստեղծության ընդ
հանուր բովանդակությունից ելնելով` ինչպե՞ս կմեկնաբանեք այդ տողը։

«Տրտունջք»-ը գրելուց մեկ օր անց Դուրյանը զղջում է իր բռնկումի համար և
գրում «Զղջում» բանաստեղծությունը։

ԶՂՋՈՒՄ
(Օր մը վերջը)
Երեկ երբ պաղ քրտանց մեջ
Սև մըրափ մը կ’առնեի,
Եվ թոշնած զույգ մը վարդեր
Այտերուս վրա կ’այրեին,
Անշուշտ ճակտիս վրա մահու
Դալկություն մը կը պլպլար,
Եվ մահու թռիչ մ’ունեի,
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 ըսեցի մորս հեծեծում…
Լ
Բացի աչերըս խոնջած,
Մորըս արտոսրը տեսի՜…
Ո՜հ, ճշմարիտ գորովի
Մարգարիտներ սուտ ու կեղծ…
Մայրըս անհո՜ւն ցավ մ’ուներ,
Այն սև ցավը ե՜ս էի…
Ա՜հ, գըլուխըս փոթորկեց…
Այս սև հեղեղն տըվի դուրս…
Ո՜հ, ներե՛ ինձ, Աստված իմ,
Մորըս արտոսրը տեսի…

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

 աղ քրտանց մեջ – սառը քրտինքի մեջ
պ
մրափ մը կառնեի – քնել էի, քնած էի
թոշնել – թառամել
դալկություն – գունատություն
հեծծում – հեծեծանք, ողբ
խոնջած – հոգնած
արտոսր – արտասուք

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.
5.

Ե՞րբ է գրվել այս բանաստեղծությունը և ի՞նչ առիթով։
Ինչո՞ւ է բանաստեղծությունը վերնագրված «Զղջում»։ Ինչի՞ համար է զղջում
բանաստեղծը։
Ի՞նչ վիճակի և հոգեվիճակի մեջ է եղել բանաստեղծը «Տրտունջք»-ը գրե
լիս։ Այդ մասին ի՞նչ է ասում այստեղ։
Ո՞վ է բանաստեղծի ծանր կացության համար ողբում, և հարազատի արցունք
ներն ի՞նչ զգացողություն են արթնացնում նրա հոգում։
Իմաստային ի՞նչ տարբերություն կա զղջալ և մեղանչել բառերի միջև:

ԻՄ ՑԱՎԸ
 ուրբ տենչերով լոկ ծարաված`
Ս
Ցամաք գտնե՛լ աղբերքն համայր,
Ցամքի՜լ ծաղիկ հասակի մեջ,
Ո՜հ, չ’է՛ այնչափ ցավ ինձ համար։
 երմ համբույրով մը դեռ չ’այրած
Ջ
Սա ցուրտ ճակատըս դալկահար`
Հանգչեցունե՛լ հողե բարձին,
Ո՜հ, չ’է՛ այնչափ ցավ ինձ համար։
 եռ չը գրկած էակ – փունջ մը
Դ
Ժըպտե, գեղե, հուրե շաղյալ`
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Գրկե՛լ սա ցուրտ հողակույտը,
Ո՜հ, չ’է՛ այնչափ ցավ ինձ համար։
 աղցր երազով մ’հըղի մրափ մը
Ք
Չ’անդորրած գլուխս մրրկահար`
Ննջե՛լ հողե վերմակի տակ,
Ո՜հ, չ’է՛ այնչափ ցավ ինձ համար։
 ագնի՛լ հյուղին մուր-անունը,
Հ
Ծըծե՛լ նորա մըրուր–օդն հար,
Միշտ ցավի՛լը միանգամայն,
Ո՜հ, չ’է՛ այնչափ ցավ ինձ համար։
 եգ մարդկության մեկ ոստը գոս`
Հ
Հայրենիք մը ունիմ թըշվառ,
Չ’օգնած անոր` մեռնի՛լ աննշան,
Ո՜հ, ա՛յս է սոսկ ցա՛վ ինձ համար։

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

աղբերքն համայր – երկար ժամանակ ցամաք մնացած աղբյուրները
ցամքիլ – ցամաքել
հանգչեցունել – դնել, հանգչեցնել
հղի – լի (բառն ունի այսպիսի բացատրություն. հղի նախապես գրվել է յղի,
ուր «յ»-ն նախդիր է, իսկ «ղ» տառը համարժեք է «լ»-ին, ղի=լի. այսինքն` հղի
նշանակում է լի. հղանալ` լիանալ։ Այդպես ունենք աղ – անալի, Աղեքսանդր –
Ալեքսանդր, Կղեոպատրա – Կլեոպատրա օրինակները)
չանդորրած – չհանգստացած
մրրկահար – մրրկածեծ, մրրիկից ծեծված, փոխաբերաբար` տանջված, տա
ռապած
ոստ – ծառի կամ թփի բարակ ճյուղ, շիվ
գոս – չոր, չորացած

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.

3.

Առողջական, հոգեբանական ի՞նչ վիճակների մեջ է բանաստեղծը ներ
կայացնում իրեն։
Անգամ ամեն ինչին վերջ դնող մահվան զգացողությունը բանաստեղծի
համար այնքան ծանր չէ, որքան հայրենիքին որևէ բանով չօգնած` ան
նշան մեռնելու տագնապը։ Այսպես ներկայացնելով իր հոգեվիճակը` ի՞նչ է
ուզում ասել բանաստեղծը։
Ինչո՞վ պատանի բանաստեղծը պիտի կարողանար օգնել իր հայրենիքին,
որ չի կարողացել։ Ի՞նչ կարող էր անել նա հայրենիքի համար։ Գուցե այդ
օգնությունը, իր անձնական ներդրումը նրա բանաստեղծություննե՞րն են։
Ի՞նչ եք մտածում այս կապակցությամբ։
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ՄՈՒՐԱՑԱՆ
1854-1908
Մուրացանն իրականության հանդեպ հստակ և որոշակի

դիրքորոշում ունեցող արձակագիր էր, ում նպատակն ազ
գային նկարագրի պահպանումն էր։ Նրա տեսադաշտում էին
հայոց պատմությունը, գյուղը, քաղաքը։ Այդ ամենը վերած
վել են վեպերի, վիպակների, պատմվածքների ու թատեր
գության։ Մուրացանի խոսքը հագեցած է խոր ներշնչանքով
ու զգացմունքայնությամբ։
 ուրացանը հնագույն հայկական նախարարական
Մ
տոհմերից մեկի անունն է, որ հիշատակվում է Մովսես Խո
րենացու «Հայոց պատմության» մեջ։ Այդ մոռացված ու վերացած տոհմա
նունն էլ գրողն ընտրում է իր համար որպես գրական անուն։ Նրա իսկական
անուն-ազգանունն է Գրիգոր Տեր-Հովհաննիսյան։
Ապագա գրողը ծնվել է 1854 թ. դեկտեմբերի 1-ին Շուշի քաղաքում։ Նրա
հայրը արհեստավոր էր և օժտված էր բանաստեղծական ձիրքով։ Կյանքից
հեռացավ այն ժամանակ, երբ որդին 12 տարեկան էր և դեռ նոր պիտի ոտքի
կանգներ ու կյանք մտներ։
Մասնավոր մի վարժարանում նախնական կրթությունն ստանալուց հետո
ուսումը շարունակել է Շուշիի թեմական դպրոցում, ավարտել է 1873 թ.։ Կրթու
թյանը զուգահեռ նրա զարգացմանը նպաստում է ընթերցանությունը, կարդում
է հին ու նոր ժամանակների հայ, ռուս և եվրոպացի գրողների երկեր և անում
իր առաջին գրական փորձերը։ Գրում և տպագրում է բանաստեղծություններ։
Թեմականն ավարտելուց հետո Մուրացանը երկու տարի ուսուցչություն
է արել Շուշիի դպրոցներից մեկում։ Գրաճանաչությանը պետք է ավելանար
նաև աշխարհաճանաչողությունը։ Այդ նպատակով 1887 թ. շուրջ մեկ տարի
շրջագայում է Արցախում և Սյունիքում, այցելում պատմական վայրեր, ծանո
թանում վանքերում պահվող հին ձեռագրերին։ Այս շրջագայության արդյուն
քը լինում է ճամփորդական տպավորություններով հագեցած մի ուսում
ն ասի
րություն, որ տպագրվում է մամուլում։
1878 թ. Մուրացանն արդեն Թիֆլիսում էր։ Նյութական ապահովության հա
մար սովորում է հաշվապահական գործ և աշխատանքի անցնում առևտրա
կան տներից մեկում։ Թվերի ու հաշիվ
ն երի այդ միապաղաղ առօրյայի մեջ էլ
կանցներ նրա ամբողջ կյանքը, եթե չլիներ գրականության հանդեպ խորա
ցող սերը, ինչն էլ աստիճանաբար նրան դարձնում է ժամանակի նշանավոր
գրողներից մեկը։
Նայելով 15 տարվա հաշվապահական աշխատանքին և իր ձեռքով գրված
ու լրացրած հաշվեթղթերին` Մուրացանն ասում է, որ դրանց ընդհանուր քաշը
կլիներ շուրջ 12 փութ (1 փութը հավասար է 16 կգ)։ Այդքան ժամանակ և ուժ նա
կարող էր հատկացնել իր գեղարվեստական գործունեությանը, և նրա վաս
տակն այսօր անհամեմատ ավելի մեծ կլիներ։Այդ կապակցությամբ Մուրացա
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նը գրել է. «Եթե ես նյութական մի փոքր ապահովություն ունեցած լինեի և այդ
մեքենական աշխատության փոխարեն գրական աշխատությամբ պարապեի,
քանի՜ հատորներ կունենայի այժմ։ Գիտե՞ք, ինչ մեծ վիշտ է այս ինձ համար»։
Մուրացանը ժամանակակիցների վրա թողել է «ինքնամփոփ մարդու»
տպավորություն, որովհետև ինքն իր մեջ խորացած` իրեն հեռու էր պահում
գրական և հանրային միջավայրից։
Հենց դա էլ անձնական դժբախտության հետ մեկտեղ նրան աստիճանա
բար մղեց ծանր մտասևեռում
ն երի և հասցրեց հոգեկան խանգարման։
Մուրացանը մահացել է 1908 թ. օգոստոսի 30-ին Թիֆլիսում։
Մուրացանն ազգի փրկության գաղափարական մի քանի անշեղ սկզբունք
ներ ուներ։ Լինելով գաղափարապաշտական մեթոդի հետևորդ` նա մեծ
կարևորություն էր տալիս անհատի տեղին ու դերին պատմության մեջ։ Ըստ
նրա` անձնազոհ անհատն ունակ է մեծ խիզախում
ն երի։ Հաջորդ կարևոր
սկզբունքներն են ամուր հավատը և ամուր ընտանիքը։
Ահա այս գաղափարական նախադրյալներով են կերտված նրա գրական կեր
պարները` Գևորգ Մարզպետունին, Ռուզանը, Անդրեաս երեցը, քույր Աննան։
Մուրացանն իր գաղափարական հերոսներին որոնեց նախ պատմության
մեջ և պատմական անցյալի նյութով գրեց «Գևորգ Մարզպետունի», «Անդ
րեաս երեց» վեպերը, «Ռուզան կամ Հայրենասեր օրիորդ» դրաման։
Գրողը պատկերել է նաև գյուղի ու քաղաքի կյանքը։ Նա ամեն կերպ ցան
կանում էր փրկել քայքայվող գյուղը։ Այդ մասին են նրա «Նոյի ագռավը»,
«Առաքյալը» և «Խորհրդավոր միանձնուհին» վիպակները։ Հերոսներից
մեկը` Վանին, հոր միջոցով կրթություն է ստանում, որպեսզի վերադառնա
և օգտակար լինի գյուղին, բայց դառնում է Նոյի ագռավ` չի վերադառնում։
Հերոսներից մյուսը` բարձր կուրսի ուսանող Պետրոս Կամսարյանը, ընկեր
ների առջև երդում է տալիս փրկելու գյուղը, գնում է գյուղ, որտեղ նրա կա
րիքը կար, բայց, չդիմանալով պայմաններին, փախչում է։ Այսինքն` նա կեղծ
առաքյալ էր։ Հերոսներից երրորդը` քույր Աննան, անձնազոհաբար նվիրվում
է գյուղին և փրկում այն։
Քաղաքի և քաղաքային բարքերի հանդեպ Մուրացանի բացասական տրա
մադրվածությունն արտահայտվել է «Լուսավորության կենտրոնը» վեպում և
մի քանի պատմվածքներում, որոնցից մեկն էլ ահա «Հասարակաց որդեգիրն»
է։ Այդ պատմվածքում պատկերված է ժամանակակիցների կեղծ խոստում
ն երին
ապավինած շնորհալի երիտասարդ երգիչ Գևորգի երազանքների փլուզումը։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.

Ո՞վ է Մուրացանը, ինչպե՞ս է առաջացել նրա գրական անունը։
Ե՞րբ և որտե՞ղ է ծնվել ու կրթություն ստացել Մուրացանը։
Ամբողջ կյանքում որպես ի՞նչ է աշխատել Մուրացանը, և ի՞նչ մտորում
ն եր է
ունեցել այդ կապակցությամբ։
Գրական ո՞ր մեթոդի հետևորդ էր Մուրացանը, և ի՞նչ հատկանիշներով պետք
է օժտված լիներ նրա դրական հերոսը։
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5.
6.

Կյանքի ո՞ր բնագավառների մասին է գրել Մուրացանը։ Թվարկե՛ք տարբեր
բնագավառներ արտացոլող նրա երկերը։
Ի՞նչ վերաբերմունք ուներ Մուրացանը գյուղի և քաղաքի հանդեպ։

ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ՈՐԴԵԳԻՐԸ
(Կրճատում
ն երով)
Ա
 ութն արդեն կոխել էր, երբ Գուստավի արհեստանոցի մեջ շոգեմեքենան
Մ
սուլեց։ Դա նշան էր, որ աշխատանքը դադարում է։
Գործարանի մեջ աշխատանքը դադարելուց ետ, երբ գործավորները
բակը ժողովվեցան, պարոն Գուստավը հայտնեց նորանց, որ գործարանի
մեջ նույն օրն ավարտած չորս հատ երկաթե վանդակները պետք է հասցվի
պատվիրող պարոն Սոմարյանցի տունը։ Այս հայտնությունից ետ մի քանի
րոպե լռություն տիրեց ամբողջ բակի մեջ, և ոչ ոք չէր կամենում ձայն հանել,
որովհետև վախենում էր, որ այդ ծանրությունը յուր վերա կբարձեն։
– Ինչո՞ւ եք լռում,– վերջապես ձայն տվավ Գուստավը,– ձեզանից մեկն ան
պատճառ պետք է այդ վանդակները հասցնե պատվիրողի տունը, որովհետև
խոստացել եմ։
– Պարոննե՛ր,– լսվեցավ մի կանացի ձայն գործարանի վերնահարկի պա
տշգամբից։
Դա պարոն Գուստավի աղջկա ձայնն էր։
– Խոստանո՞ւմ եք, որ կկատարեք իմ վճիռը, պարոննե՛ր,– հարցրավ նրանց
Շառլոտան։
– Այո՛, օրիո՛րդ, խոստանում ենք, կկատարենք,– ձայն տվին բոլորը միա
բերան։
– Շատ լավ, լսեցեք։ Ահա իմ առաջարկությունը. թո՛ղ այդ վանդակները
տանե նա, որի տունն ավելի մոտ է Սոմարյանցի տանը։
– Կեցջի՛ք, կեցջի՛ք, օրիո՛րդ, լավ վճիռ կայացրիք,– ուրախությամբ գոչեցին
մի քանիսը,– ուրեմն մեր երգիչ Գևորգը կտանե, որովհետև նա Սոմարյանցի
դրացին է։
– Մի՞թե,– զարմացմամբ և շփոթված հարցրավ Շառլոտան։
– Այո՛, այո՛, Գևորգը Սոմարյանցի ամենամոտ դրացին է,– կրկնեցին գոր
ծավորները և, հարցը վճռված համարելով, սկսեցին ցրվել յուրաքանչյուրը
դեպի յուր տունը։
Ծերունի Գուստավն էլ, բավական յուր դստեր վճռից, մտավ տուն։ Իսկ
խեղճ Գևորգը, որ մի տասն և ինն տարեկան պատանի էր, անցավ դեպի
գործարանը` վանդակները վերցնելու համար։
Շառլոտան շատ զղջաց յուր այդպիսի առաջարկություն անելու համար։ Նա
շատ սիրում ու հարգում էր Գևորգին, իբրև բոլոր գործավորների մեջ ամենից
համեստ տղայի։ Բացի այդ, Գևորգը, որ գեղեցիկ ձայն ուներ, շատ անգամ
աշխատանքից դառնալուց ետ, յուր սիրուն երգերով զվարճություն էր պատ
ճառում Շառլոտային, երբ սա զբոսնում էր տան այգիում լուսնկա գիշերնե
րով։ Գևորգի բարության փոխարեն Շառլոտան այս տեսակ վարձատրություն,
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իհարկե, չէր ցանկանալ անել նրան, բայց սխալն ուղղելու հնար չկար։
Երբ Գևորգը նորից երևեցավ բակի մեջ յուր ծանր բեռով, Շառլոտան իս
կույն իջավ սանդուղքից և վազելով` «Ների՛ր ինձ, Գևո՛րգ,– ասաց նրան,– ես
բոլորովին չէի կարծում, թե վիճակը քեզ պետք է գար, ապա թե ոչ, երբեք
այդպիսի առաջարկություն չէի անիլ գործավորներին։ Այդ վանդակները
շատ ծանր են, թո՛ղ որ հորս խնդրեմ. որպեսզի մեր ծառային քեզ հետ դնե,
բեռանդ կեսը նա կարող է վերցնել»։
– Շնորհակա՛լ եմ, օրիո՛րդ,– հեզությամբ պատասխանեց Գևորգը,– դուք
շատ բարի եք. այս բեռը որովհետև ձեր առաջարկությամբ եմ կրում, ինձ հա
մար ծանր չէ...
Բ
Մի քառորդ ժամից նա հասավ Սոմարյանցի տունը, որն այդ երեկո փայ
լում էր արտաքո կարգի լուսավորությամբ։ Յուր ծանր բեռը բակի մեջ գե
տին ձգելով` Գևորգն ուղղվեց ամբողջ թիկունքով, հանգիստ շունչ քաշեց և
սկսավ նայել դեպի վեր, տան դստիկոնը։
Գևորգը երկար նայում էր հարուստ մարդիկների ուրախությանը և ինքն
իրեն շշնջում էր. «Ահա՛ ինչ կնշանակե հարուստ լինել, շատ փող ունենալ։ Եվ
ես հարյուր տարի էլ եթե ապրեի այսուհետև, դարձյալ Սոմարյանցի դահլիճի
ներսը ոտք դնել չէի կարող։ Ախր ի՞նչ մարդիկներ ենք մենք, չէ որ աստված
մեզ ստեղծել է միայն բախտավոր հարուստներին ծառայելու համար։ Ես և Սո
մարյանցի տղան միասին էինք կարդում, ես նորանից ավելի լավ էի կարդում
և նորանից ավելի շուտ ավարտեցի։ Բայց որովհետև աղքատ էի, ես գնացի
դարբին Գուստավի մոտ արհեստ սովորելու, իսկ նա մտավ գիմ
ն ազիոն, այժմ
էլ նա ուրախանում է յուր հարուստ հոր հյուրերի հետ։ Իսկ ես, իբրև մշակ, մի
վերստ հեռավորությունից շալակել բերել եմ նրանց վանդակները։ Իհարկե,
Շառլոտայի նման գեղեցիկ աղջիկները Սոմարյանցի տղին կսիրեին, իսկ ինձ
վրա կծիծաղեին, շատ բնական է...»։ Այսպես խոսելով նա մոտեցավ սանդուղ
քի լուսավորված մուտքին և հնչակը քաշեց։ Գտնելով դռնապանին, որ բակի
դռան ետքում խռմփալով քնում էր, զարթեցրավ նորան և իրեն այդքան նեղու
թյուն պատճառող վանդակները նորան հանձնելով` գնաց տուն։
Գ
Գևորգենց տունը իսկապես մի հողե կտուրով աղքատիկ տնակ էր, բաղկա
ցած մի մեծ սենյակից և մի խոհանոցից։ Դարբին Ղազարը հազիվ էր կարո
ղացել այդ փոքրիկ կալվածքը ձեռք բերել յուր ճակատի քրտինքով։ Ինքը երե
խայությունից լինելով որբ և ամեն տեսակ պաշտպաններից զուրկ, դեռ տղա
հասակում մուրալով էր ապրել։ Հետո յուր մի բարի դրացուհու միջնորդությամբ
մի դարբնի մոտ աշակերտ մտնելով, սովորել էր դարբնությունը։ Մինչև քսան
հինգ տարեկան հասակը նա կարողացել էր այնքան գումար վաստակել, որ գնել
էր այդ փոքրիկ տնակը և ամուսնացել Սարաջ-Օհանի աղջկա` Թամարի հետ։
Դարբին Ղազարը գուցե կարող կլիներ շատ առաջ գնալ. կարող կլիներ և
մի փոքր հարստություն ձեռք բերել. այս աշխարհում մի՞թե այդ բանն անկա
րելի է, բայց մի անակնկալ հիվանդություն դեռ երիտասարդ հասակում խլեց
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նորան յուր սիրելի կնոջ գրկից, նորա համար միակ մխիթարություն թողնե
լով երկու տարեկան Գևորգին։
Խեղճ Թամարը շատ երկար սգաց յուր ամուսնու մահը, նա մերժեց յուր
ազգականների թախանձանքը` կրկին ամուսնանալու համար, և յուր բոլոր
խանդաղատանքը փոքրիկ Գևորգի մեջ ամփոփելով, սկսավ ապրել միմիա
 յն
նրա համար։
Թամարն ամուսնու մահից հետո յուր և որդու ապրելու հոգսը յուր վերա
տեսնելով` հանձն առավ մերձակա լվացարանում լվացարարի պաշտոն և,
ամսական 25 ռուբլի ստանալով, ապրում էր ինքը և ապրեցնում էր որդուն։
Երբ Գևորգը տասներեք տարեկան դարձավ, նա տվավ նորան հայոց
դպրոցը, որտեղ նորան ձրի ընդունեցին։ Գևորգը շատ ուշիմ տղա էր. նա լավ
էր սովորում, և բոլոր վարժապետները նորանից գոհ էին։ Ինչ վերաբերում
էր դպրոցի վերակացուին, նա պատրաստ էր ամսական 50 ռուբլու փոխարեն
25-ով ծառայել, եթե միայն դպրոցի բոլոր աշակերտները Գևորգի նման հա
մեստ և խոնարհ տղաներ լինեին
։
Գևորգը 17 տարեկան հասակում յուր ուսման ընթացքն ավարտեց և այն
քան բան գիտեր, որքան նորան սովորեցրել էին դպրոցում։ Այժմ հարկավոր
էր, որ նա յուր համար մի պարապմունք գտներ։ Գևորգը, հավատարիմ մնա
լով այդ ժամանակներում դպրոցում տիրապետող ոգուն, կամենում էր ան
պատճառ գործակատար դառնալ և շուտով հարստանալ։ Բայց հանգուցյալ
տեր-Օհանեսը, որ շատ սիրահար էր արհեստներին, կարողացավ համոզել
նորան, որ յուր մոր ցանկության համեմատ շարունակեր յուր հոր` Ղազա
րի արհեստը, այն է` դարբնություն։ Բայց, իհարկե, Գևորգը հայոց դպրոցն
ավարտած և յուր վարժապետների ասելով զարգացած տղա, խո չէր կա
րող դարբին լինել` արդեն մեծ զիջում էր անում նա մորը և տեր-Օհանեսին,
որ գործակատար լինելու դիտավորությունը թողնում էր, ուստի նա ընտրեց
փականագործությունը և մտավ գործարանատեր Շառլ Գուստավի մոտ։
Այստեղ երկու տարվա մեջ Գևորգը բավական առաջ գնաց յուր արհեստի
մեջ, և ծերունի Գուստավը հատկացրավ նորան ամսական 15 ռուբլի։
Այժմ նա կամաց-կամաց մոտենում էր ցանկացած նպատակին, այն է`
ազատել մորը լվացարանում օրնիբուն չարաչար աշխատելուց։
Բայց մեկը, որ Գևորգին ավելի կապեց Գուստավի գործարանի հետ, այդ
նորա դուստրը` գեղեցիկ Շառլոտան էր։ Նորա գեղեցկությունն առաջին ան
գամից իսկ գրավեց Գևորգի ուշադրությունը, և նա, հետզհետե գործարան
գնալով և հաճախ Շառլոտային տեսնելով, զգաց, որ այլևս անտարբեր չէ դե
պի նորան։ Մինչև այժմ իրեն անծանոթ մի զգացմունք սկսեց անհանգստաց
նել նորան։ Նա ամենից վաղ շտապում էր Գուստավի գործարանը և ամեն
 ից
ուշ հեռանում էր այնտեղից և այս միայն նորա համար, որ ավելի շատ ժամա
նակ ունենա Շառլոտային տեսնելու։ Խեղճ երիտասարդը սիրում էր նորան...
Բայց Գուստավի աղջիկը, իհարկե, նորա զգացմունքը չէր բաժանում, և
այդ երազել անգամ չէր կարող նա։ Միայն թե բոլոր գործավորներից ավելի
նորան էր համակրում։ Գևորգը շատ համեստ և համակրական դեմք ուներ.
առաջին անգամ նորան նայողը կսիրեր. և Շառլոտան սիրում էր նորան, իբրև
յուր հոր գործարանի մի բարի, աշխատասեր և պարկեշտ գործավորի։ Բայց
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յուր քաղցր վարմունքը դեպի Գևորգը` վերջինիս մեջ բոլոր երիտասարդնե
րին հատուկ մի սխալ կարծիք էր ծնեցրել, այսինքն թե նա սիրում է իրեն։ Այս
սխալ կարծիքի մեջ ավելի հաստատվեցավ Գևորգն այն օրից, երբ Շառլո
տան պատահմամբ նորա երգելը լսելով, հրավիրեց նորան իրենց տան այ
գին և մի քանի նվագ յուր ծնողաց առաջ երգել տվավ նորան։ Իսկ այնուհե
տև յուրաքանչյուր երեկո, երբ գեղեցիկ եղանակ կամ լուսին էր լինում, ինքը
միայնակ զբոսնում էր այգիու մ և Գևորգին խնդրում էր նստել մեծ ակաթենու
տակ և երգել։ Գևորգը երգում էր նորա համար շատ քաղցր և գողտրիկ եր
գեր... Նա երգում էր մինչև անգամ այնպիսի կտորներ, որոնց մեջ յուր սրտի
խանդն ու զգացմունքներն էին արտահայտվում։
Շառլոտան, իհարկե, հայերեն չգիտենալով, չէր էլ հասկանում Գևորգի եր
գերի միտքը. բայց երբ սա մի օր կամեցավ թարգմանել նորան յուր շատ սիրած
երգի մի կտորը. նա թողեց Գևորգին այգիում և անխոս հեռացավ նորանից...
Գևորգի մեջ մի կասկած զարթնեցավ։
Նա զգաց, որ սխալված է, որ Շառլոտան նրան երբեք չի սիրել... Եվ այս
տխուր ճշմարտությունն օրից օր ավելի հասկանալի էր դառնում նորա հա
մար։ Իսկ այս երեկո արդեն ամեն բան պարզվել էր։ «Գուստավի աղջիկը,–
մտածում էր ինքն իրեն Գևորգը,– ոչ միայն անկարող եղավ իմ զգացմունքը
բաժանել, այլև ծիծաղեց ինձ վրա` երկաթե վանդակները դիտմամբ շալակել
տալով ինձ, որպեսզի զգալ տա ինձ նման թշվառականին յուր և մի խեղճ
գործավորի մեջ եղած անհամեմատելի անհավասարությունը...»։
Այս խորհրդածություններն ալեկոծում էին դարձյալ խեղճ Գևորգի գլուխը,
երբ նա հասավ տուն...
Այստեղ Գևորգը պատմեց մորը յուր տխրության պատճառը։ Մայրն,
իհարկե, մեծ նշանակություն չտվավ որդու պատմածներին, բայց աշխատեց
մխիթարել նրան. «Դու քո գործը շինիր, որդի,– ասում էր նորան,– աշխատիր
որքան կարող ես մի քանի շահի ետ գցել, և երբ ժամանակը կհասնի, ես քեզ
համար այնպես լավ աղջիկ կուզեմ, որ դու իրեն կսիրես, ինքը` քեզ։ Ի՞նչ ունիս
դու գերմանացու աղջկա հետ. դու հայ ես, օտարի հետ խո չե՞ս պսակվելու»։
Թամարը շատ լավ էր ասում, բայց որդու սրտից չէր խոսում։
– Մայրիկ, կարծում ես, թե ես նորա համա՞ր եմ մտածում,– պատասխանում
էր Գևորգը,– թե ինչո՞ւ Գուստավի աղջիկն ինձ չէ սիրում, բնա՛վ. ինձ տանջում
է միայն այն բանը, թե ինչու մենք աղքատ ենք, որ մի փականագործի աղջիկ
ինձ վերա ծիծաղի։ Ահա այս է ինձ սպանողը։ Ես տեսնում եմ, թե արհես
տավորը որքան ողորմելի մարդ է աշխարհի մեջ։ Եվ եթե դուք թողնեիք ինձ
գործակատար լինել...
Այստեղ Գևորգն այլևս չկարողացավ իրեն պահել և սկսավ լալ։
– Դատարկ բաների վերա ես մտածում, որդի,– շարունակեց մայրը,– ար
հեստը ոսկի պարապմունք է. այդ պարապմունքով էլ դու մարդ կդառնաս և
պատիվ կվաստակես, եթե միայն կամենաս։ Տեսնո՞ւմ ես, այն ծերունի Գուս
տավը քեզ օրինակ։ Չէ՞ որ նա էլ առաջ քեզ պես մի խեղճ գործավոր է եղել,
իսկ այսօր մի ամբողջ գործարան ունի։ – Այս ասելով Թամարը վեր կացավ
և բերավ որդու համար վաղուց արդեն պատրաստ ընթրիքը, որը բաղկանում
էր մի կտոր սառած մսից, պանրից և սև հացից։
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Գևորգը, չնայելով իր ներքին վրդովմանցը, շատ ախորժակով ընթրեց։ Եվ
երբ վերջացրավ, վեր առավ յուր սրինգը և դուրս գնաց բակը։
Գեղեցիկ և լուսնկա գիշեր էր։
Գևորգի դրացուհիները` կանայք և աղջիկներ, դուրս էին եկել կտուրնե
րի վերա և թամաշա էին անում Սոմարյանցի տան մեջ եռացող խնջույքին։
Բայց Գևորգին Սոմարյանցի տունը չէր գրավում. նրա սիրտն ուրիշ ցավ էր
տանջում։ Նա նստավ բակի մեծ տանձենու տակ, մի կոճղի վրա, որ նայում
էր ուղիղ Սոմարյանցի տան լուսավորված դահլիճին և սկսավ մեղմ և քաղցր
ձայնով երգել «Զրկված սիրահարի» տխուր երգը։
Եվ երգի յուրաքանչյուր տունը ավարտելուց հետո Գևորգը հնչեցնում էր
յուր տխուր և մելամաղձիկ սրինգը, որի բեկբեկուն ձայնը գիշերային լռու
թյան մեջ թռչում, հասնում էր թաղի հեռավոր անկյունները։
Այս միջոցին Սոմարյանցի տան մեջ հրավիրյալների ուրախությունը հա
սել էր յուր գագաթնակետին։ Սոմարյանցի հյուրերը բոլորն էլ զարգացած
հայեր և «անխառն ազգասերներ էին»։
Այդ էր պատճառը, որ հրավերքն ընդունել էր մի տեսակ ազգային հանդե
սի կերպարանք։ Այստեղ առաջարկվում էին և հայ գործիչների ու բարերար
ների կենացները, որոնց արժանավորագույնը պսակվում էր պարոն սեղա
նապետի գեղեցիկ ատենաբանությամբ և բազմականների անվերջ ծափա
հարություններով։
Այս բոլոր կենացներին մի մարդ միայն չէր մասնակցում։ Դա հայոց լավ
հեղինակներից մինն էր, որ կանգնած դահլիճի պատուհանում, երկար նայում
էր դեպի դուրսը։ Թատրոնի կենացից հետո միայն սեղանապետը նշմարեց
նորան և բավական ծանր նկատողություն արավ նորան յուր այդ անկարգ
վարմանց համար։
– Ներեցե՛ք ինձ, պարոն սեղանապետ,– դարձավ նորան հեղինակը,– այս
տեղ մի երգչի չնաշխարհիկ ձայնը գրավել է ինձ ավելի, քան ձեր բոլոր կե
նացները. լսեցեք նորան մի փոքր և տեսեք արդյոք իրավունք չունեի՞ ես ուշա
դիր լինելու ավելի այս երգչին, քան թե ձեր կենացներին։
– Ի՞նչ երգիչ է, հապա՛ տեսնենք։– Այս ասելով տեղից վեր կացավ սեղա
նապետը և մոտեցավ պատուհանին։ Սեղանապետի օրինակին հետևեցին և
հրավիրյալներից շատերը և մի ակնթարթում ժողովվեցան դահլիճի պատու
հանների մոտ։
Երաժշտությունը լռեց. Սոմարյանցի հյուրերն ամենայն ուշադրությամբ
լսում էին դրացի տան բակում երգող երգչին։ Դա Գևորգն էր, որ հնչեցնում
էր յուր սրինգը և երգում էր...
– Ո՞վ է այս տղան, Սերգեյ Յագորիչ,– հիացած ձայն տվավ սեղանապետը։
– Մեր դրացի դարբին Ղազարի որդին է,– այս խոսքերով մոտեցավ սեղա
նապետին պարոն Սոմարյանցը և հարցրեց,– հավանո՞ւմ եք նրան։
– Նա ինձ հիացնում է, խնդրում եմ, կանչել տվեք նորան այստեղ։
– Այո՛, այո՛, նա մեզ հիացնում է, բերել տվեք նորան այստեղ,– գոչեցին բո
լոր հյուրերը գրեթե միաբերան։
– Իսկույն,– պատասխանեց Սերգեյ Յագորիչը և ներկա եղող ծառաներից
մեկին հրամայեց գնալ և կանչել Գևորգին։
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– Աղան ձեզ խնդրում է, որ գաք մեզ մոտ,– ասաց Սոմարյանցի ծառան։
Գևորգի համար բոլորովին անսպասելի էր այդ հրավերը, ուստի նա շփոթ
վելով հարցրեց. «Ի՞նչ ունի ինձ հետ ձեր աղան այս ժամին, վանդակների հա
մար չէ՞ ուզում խոսել»։
– Ի՞նչ վանդակների համար։
– Այն վանդակների, որ ես այսօր բերի ձեր տուն։
– Ո՛չ, կարծեմ մեր հյուրերը լսել են ձեր երգելը և կամենում են, որ գաս
իրենց մոտ էլ երգես։
Գևորգի շփոթությունն անցավ, և մի գաղտնի ուրախություն, որ առաջա
նում է անմեղ փառասիրությունը գգված լինելուց, պատեց նորա սիրտը։
– Լա՛վ, կգամ, դուք գնացեք,– ասաց նա ծառային, և ինքը մտավ տուն` մո
րը իմացնելու։
Բայց մայրն արդեն Օրփեոս
 ի գրկումն էր, և չկամենալով նորան զարթեց
նել` լվացվեցավ, մաքրվեցավ և դուրս գնաց։
Հասնելով Սոմարյանցի տան այն մուտքին, որ հանում էր խնջույքի հարկը,
նա կանգ առավ և չէր վստահանում միայնակ բարձրանալ։ Նա հնչակը քաշեց։
Գևորգը յուր բոլոր արիությունը ժողովելով` բարձրացավ սանդուղքից.
հասնելով գեղեցիկ լուսավորված նախագավիթը, նորեն կանգ առավ։
– Դուք դարձյալ կանգնո՞ւմ եք, իսկ ձեզ սպասում են,– նկատեց ծառան։
Գևորգը տեղից չշարժվեց, նա ամբողջ մարմ
ն ով դողում էր։
Սպասավորը երկար չսպասեց. նա շտապ մտավ դահլիճը և հայտնեց
աղային, որ Գևորգը եկել է, բայց ամաչում է մտնել։
– Ի՞նչ հիմարություն, ո՞ւր է,– բացականչելով դուրս եկավ պարոն Սոմարյան
ցը նախագավիթ և տեսնելով Գևորգին, որ կծկվել էր դռան մոտ` «Վա՛, արի՛
է, ինչո՞ւ ես ամաչում, ձեր հարևանի տունն է, օտարի տուն խո չէ»,– այս խոս
քերով բռնեց նա Գևորգի ձեռքից և խնամակալի իշխանությամբ ներս քաշեց
նրան դեպի դահլիճը։
Դ
Սոմարյանցի հյուրերը Գևորգին տեսնելով ուրախության աղաղակ բարձ
րացրին։ Նրանցից մի մասը ուռա՜ էր կանչում, մյուսները գժանոցից փախած
խելագարների նման բացականչություններ էին անում, ուրիշները հրավիրում
էին նորան իրենց մոտ նստել, իսկ երաժիշտները, որ այդ միջոցին լուռ էին,
սկսան ի պատիվ Գևորգի մի տուշ ածել։
Գևորգն առաջին անգամ մի այսպիսի տեղ մտնելով, մնացել էր ապշած։
Դահլիճի հրաշալի լուսավորությունը, նորա շլացնող զարդարանքները,
հարուստ և շքեղ սեղանը, փայլուն հյուրերի բազմությունը, երաժշտության
որոտը, այդ բոլորը մի րոպեու մ այնպիսի կախարդական ազդեցություն արին
նորա վերա, որ խեղճն իրեն երազի մեջ էր կարծում։
Հենց առաջին րոպեներից սկսած մի տեսակ թմրություն կամաց-կամաց
պատեց նրա ամբողջ մարմինը։ Նա կարծես հետզհետե խլանում էր. նրա աչ
քերը սկսում էին մթագնել, դահլիճի մեջ որոտացող երաժշտության ձայնը,
հարբած հյուրերի աղաղակն այլևս լսելի չէին լինում նորան. դահլիճի հարյու
րավոր ճրագները, յուր չորս կողմը պտտվող բազմությունը կամաց-կամաց
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անհետանում էին նորա աչքից և ստանում էին հյուլեների կերպարանք, որոնք
արեգակի շողերի առաջ լողում են օդի մեջ։ Նա սկսում էր թուլանալ։
– Գևո՛րգ, ի՞նչ պատահեց քեզ,– վրդովված ձայնով գոչեց տանուտերը,
տեսնելով, որ պատանին երերում է ոտքի վրա,– դու հիվա՞նդ ես, հա՜, դու հի
վա՞նդ ես։
Գևորգը ոչինչ չպատասխանեց։
– Աթո՛ռ, աթոռ տվե՛ք տղային, որ նստե,– ձայն տվին մի քանիսը։
– Նա ուշաթափվում է, ջո՛ւր հասցրեք,– աղաղակում էր մի ուրիշը։
– Ջո՛ւր, ջուր սրսկեցեք,– հրամայեց սեղանապետը։ Եվ իսկույն ծառանե
րից մի ամենաշնորհալին ջրի շիշը կըլթ, կըլթ, կըլթ թափեց խեղճ Գևորգի
գլխին և շորերի վերա։
Սպասավորի շնորհալի բարերարությունը և Սոմարյանցի ու հյուրերի
աղաղակը սթափեցրին Գևորգին թմրությունից։ Նա իսկույն բարձրացավ
աթոռից և շփոթված սկսեց ուղղել յուր հագուստները։
– Ի՞նչ պատահեց քեզ, ո՛րդի,– հարցրեց նրան Սոմարյանցը,– ինչո՞ւ այդպես
դարձար։
– Ոչի՛նչ, գլուխս մի փոքր պտույտ եկավ,– աչքերը գետնին գցած պատաս
խանեց Գևորգը։
– Ոչի՛նչ, ոչի՛նչ, կա՛նցնե, շուտով կանցնե,– գոչեց մյուս կողմից սեղանապե
տը, և մոտենալով բռնեց նրա ձեռքից և նստեցրեց յուր կողքին։
– Այժմ դեռ պետք է մեր սեղանից մի բան վայելես, հետո մեր հյուրերի կենա
ցը կխմես, և հետո մեզ համար կերգես. այնպես չէ՞։ Դե՜, սկսիր առաջին գործդ,–
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ասաց նորան սեղանապետը և հրամեցրեց հատկապես սեղանապետի համար
պատրաստված կարկանդակը։
Գևորգը սաստիկ ամաչում էր։ Յուր կյանքում նա առաջին անգամն էր արժա
նանում այսպիսի բարձրաստիճան հյուրերի ուշադրության։ Ուստի և նա ոչինչ
չկարողացավ ճաշակել. ամոթից քրտինքը վազում էր նրա ճակատի վերա։
– Պարոն սեղանապե՛տ, դուք շատ քնքշաբար եք վարվում իմ դրացու հետ,–
նկատեց Սոմարյանցը,– ինձ թողեք նորա մտերմությունը վաստակել։– Այս
ասելով նա մոտեցավ Գևորգին, կտրեց կարկանդակից մի մեծ կտոր և սկսավ
զոռով խրել Գևորգի բերանը։ Բայց դեռ վերջին պատառը չէր անցել նրա կո
կորդից, և ահա՛ սեղանապետը մոտեցրեց նրան գինվո ահագին բաժակը։
– Ես գինի չեմ խմում, պարոն սեղանապետ,– համեստությամբ նկատեց
պատանին և բաժակը հեռացրեց իրենից։
– Այդ անկարելի է,– գոչեց սեղանապետը յուր բոլոր սեղանապետական
արժանավորությամբ,– դու պետք է մեր հյուրերի կենացը խմես։
– Այո՛, այո՛, անկարելի է, պետք է, որ մեր կենացը խմե,– աղաղակեցին
միաբերան մի քանիսը։
– Իսկ եթե չի խմիլ, ես գինու բաժակը կթափեմ նրա գլխին,– ավելացրեց
Սոմարյանցը։
Գևորգն այս վերջին սպառնալիքից վախեցավ։ Նա ձեռքն առավ բաժակը
և աչքերը գետին խոնարհած` «Ձեր կենացը»,– շշնջաց հազիվ լսելի ձայնով
և խմեց մի քանի կաթիլ։
– Չեղա՛վ, չեղա՛վ, բոլորը պետք է խմել,– աղաղակեց սեղանապետը։
– Բաժակի հատակը պետք է չորացնել,– գոչեց մի ուրիշը։ Գևորգը այս ան
գամ կես ամոթից և կես բարկությունից ստիպված մի կողմ թողեց յուր ծայ
րահեղ ամոթխածությունը և բաժակը դատարկեց փառավորապես։
– Այժմ դու պետք է մեզ համար երգես,– ասաց սեղանապետը Գևորգին և,
դառնալով դեպի հյուրերը, հրամայեց, որ բոլորն էլ լռեն։
– Ի՞նչ երգ եք կամենում, որ ես երգեմ,– հարցրեց Գևորգը ոտի կանգնելով։
– Որը որ դու ավելի լավն ես համարում։
«Ես կերգեմ ա՛յն երգը, որ Շառլոտան ավելի էր սիրում,– վերջապես մտա
ծեց ինքն իրեն պատանին,– երևի դա է ամենից լավը իմ երգերից»։ Եվ նա
սկսեց քաղցր և մեղմ ձայնով երգել «Սիրահարի բաղձանքը»։
Վերջին տունը հազիվ թե վերջացրեց երգիչը, և ահա դահլիճի մեջ որո
տացին ծափահարությունների և կեցցեների ձայները։ Բոլոր հրավիրյալներն
անխտիր հիացան պատանու գողտրիկ և ոլորուն ձայնի վերա. բոլորն էլ
միաբերան գովում էին նորան։
Գևորգն այժմ այլևս չէր ամաչում. նա սկսեց երգել, և երգեց մոտ տասը երգ,
մեկը մյուսից հաջողակ։ Ծափահարություններին և կեցցեներին վերջ չկար։
Այժմ մեր հրավիրյալներն սկսան խոր կերպով հետաքրքրվել պատանու
դրությամբ, հարցնում էին Սոմարյանցից նորա հոր, մոր և մինչև անգամ ազ
գականների անունները։ Տեղեկություններ էին պահանջում կեցության և պա
րապմանց մասին։
Պարոն Սոմարյանցը շատ քիչ բան գիտեր յուր դրացու մասին, և նրա
նման մի հարուստին այդ բանում մեղադրել անկարելի էր. ուստի նա հազիվ
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թե կարողանում էր գոհացնել յուր հյուրերի հարցասիրությունը։
Բայց դահլիճի մի ուրիշ անկյունում մի խումբ հյուրեր բոլորովին ուրիշ
կարծիքներ էին հայտնում Գևորգի մասին։ Նրանցից մի քանիսը պնդում էին,
որ նա հայոց դպրոցներից մեկի աշակերտն է դեռ. մյուսները հաստատում
էին, որ նա նոտայի վարժապետ է. յուր քթի մեծությամբ նշանավոր մի պա
րոն հիշում էր, որ այդ տղային տեսել էր Թիֆլիսի երաժշտական դպրոցում.
մի ուրիշը հաստատում էր, որ նա մասնակցում էր Հայոց բարեգործական
ընկերության վերջին անգամ տված նվագահանդեսին. իսկ հայոց «գեղե
ցիկ դերասանուհիների» կենացը խմող երիտասարդներից մեկն ասում էր
և փաստերով հաստատում, որ ինքն այդ տղային անցյալ տարի տեսել էր
Պետերբուրգի երաժշտական դպրոցում և զարմանում էր, թե նա այժմ ի՞նչ էր
շինում Թիֆլիսում և կամ ինչո՞ւ այդպես աղքատ է հագնված։
Այս տարաձայն խոսակցությունները, որոնք հակասում էին միմյանց, շատ
անհանգստություն պատճառեցին երիտասարդ բժիշկ Դուդուկջյանին, որը
գեղեցիկ սովորություն ուներ ամեն տեսակ ժողով
ն երի մեջ բոլորից առաջ
խոսելու։ Նա բարձրացավ յուր տեղից և, գինով բաժակը ձեռքում բռնած,
ամենին լսելի ձայնով հարցրեց.
– Պարոն սեղանապե՛տ, մեր հարգելի հյուրերը ցանկանում են իմանալ, թե
արդյոք մեր այդ տաղանդավոր և շնորհալի երգիչը ո՞րտեղ և ինչո՞վ է պա
րապում։ Արդյոք կարո՞ղ եք հրամայել, որ նա բավարարություն տա նրանց
հետաքրքրությանը։
– Ինչո՞ւ չէ,– պատասխանեց սեղանապետը և ապա դառնալով դեպի Գևոր
գը հարցրեց.
– Դու ի՞նչ գործով ես պարապում, մեր հյուրերը կամենում են իմանալ։
– Փականագործությամբ,– պատասխանեց պատանին։
– Ի՞նչ եք ասում, մի՞թե կարելի է, որ ձեզ պես շնորհալի երիտասարդը փա
կանագործությամբ է պարապում,– տաքացած մոտեցավ նրան բժիշկը, ձեռ
քի բաժակը սեղանի վրա դնելով։
– Ի՞նչ պետք է անել, պարոն բժիշկ. դրանից ավելի լավ պարապմունք ինձ
ո՞վ պիտի տար։
– Ա՜, ինչ եք ասում, պարոն, դուք ձեզ կորցրել եք անհայտության մեջ։
– Բայց ես չեմ կարող հավատալ մեր երգչի խոսքերին, նա երևի կատակ
է անում,– ձայնը լսելի արավ հայոց «գեղեցիկ դերասանուհիների» կենացը
խմող և Գևորգին Պետերբուրգի երաժշտական դպրոցում տեսնող պարոնը։
– Ես կատակ չեմ անում, հարգելի պարոն, ես փականագործությամբ եմ
պարապում պարոն Գուստավի գործարանում։
– Ցավալի է, շատ ցավալի է,– հարեց սեղանի ձախ կողմից երդվյալ հա
վատարմատար Մաստակյանը, խիստ կարեկցական արտահայտություն տա
լով յուր դեմքին, բայց և այնպես շամպանիայի բաժակը ձեռքից չթողնելով։
– Իսկ ես պիտի ասեմ, որ ոչ միայն ցավալի, այլև ամոթ է ձեզ, ռուսաս
տանցիներուդ համար ասանկ շնորհալի երիտասարդ մը ունենալ և զանի
խնամել չկամենալ։– Այս փոքրիկ հառաջաբանով խառնվեցավ խոսողների
հետ պարոն Դեմուրջյանը, մի պոլսեցի նորեկ երիտասարդ, որ բավական
խնամքով սրել էր յուր ընչացքի ծայրերը և «Մասիսի» մի համարը ծալած
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դրել էր րեդինգոտի գրպանը pour chigue,– եթե ասանկ տաղանդավոր պա
տանի մը մեր Պոլիսը գտնվեր,– շարունակում էր նա,– կտեսնեիք, թե մեր
հոնտեղի ազգայինք ի՞նչ մեծ զոհաբերություններով զանի առաջ պիտի քա
շեին գեղարվեստից տաճարներուն մեջ։
– Բայց դուք, հարգելի պարոն, մի Դուրյան ունեիք, երիտասարդ, բայց
իրոք տաղանդավոր բանաստեղծ, որ մեծ ապագա էր խոստանում, և նա
քսան և երկու տարեկան հասակում մեռավ Պոլսում, վերջին աղքատության
մեջ,– նկատեց նրան պարոն Սլաքյանը, որ մի կողմ քաշված` մեծ զվարճու
թյամբ լսում էր հափշտակված հյուրերի ճառախոսությունները։
Հաջորդեց մեզ ծանոթ երիտասարդ բժիշկը հետևյալ ճառով.
– Պարոննե՛ր, մեր ազգն այժմ աղքատ է մեծ մարդիկներով, և դորա պատ
ճառը մենք ինքներս ենք։ Որովհետև ո՛չ թե ազգն է ամուլ, որ չէ ծնում այդ
տեսակ մարդիկներ, այլ մենք, ազգի անդամ
ն երս ենք մեղավոր, որ նորա
ծնածները չենք խնամում։ Մեր մեջ շատերը կան, որոնք ի բնե կանչված են
մեծ մարդիկներ լինելու համար, բայց այդպիսիներն անխնամ մնալով չեն
զարգանում, չեն ուռճանում, այլ վայրի բույսերի նման մի աննշան հասակ
առնելով` գոսանում, անհետանում են։ Այդ տեսակ ծնունդներ, այդ տեսակ
ուժեր մեր մեջ շատ կան. մնում է միայն հետամուտ լինել նրանց գտնելու հա
մար, և գտնելուց հետո ըստ պատշաճին խնամել։ Մի որոշ ժամանակից հետո
մենք մեծ մարդիկներ կունենանք, այնքան մեծ, որ նորանցով կկարողանանք
պարծենալ... (կեցցեներ և ծափահարություններ)։
Այս երիտասարդը,– շարունակեց ճառախոսը,– որ այսօր մեզ հոգեկան զվար
ճություն պատճառեց յուր գեղեցիկ երգերով և գրավեց մեր բոլորի ուշադրու
թյունը, իմ հիշած ուժերից մեկն է. նա կարող է ապագայում մի նշանավոր եր
գիչ լինել, նա կարող է և օտարների ուշադրությունը գրավել յուր երկնատուր
շնորհքների կատարելագործությամբ. բայց նա կարող է և կորչիլ անհայտու
թյան մեջ, որովհետև մի կտոր հացի համար ծառայում է փականագործի գծուծ
արհեստով։ Ուրեմն, մենք պետք է օգնենք նորան յուր կոչմանը ծառայելու։
Ես տեսնում եմ, որ դուք համակրում եք իմ խոսածներին. ինձ մնում է առա
ջարկել այն միջոցը, որով կարելի կլինի օգնել այդ երիտասարդին բարձ
րացնելու ա՛յն աստիճանների վերա, որի համար օժտված է նա բնությունից»։
– Առաջարկեցե՛ք, առաջարկեցե՛ք,– ձայն տվին մի քանի տեղերից։
– Ահա՛ իմ առաջարկությունը, պարոններ։ Ես կարևոր եմ համարում հենց
այստեղ ստորագրություն բանալ այդ երիտասարդի օգտին, որին մենք բո
լորս անխտիր կմասնակցենք։ Յուրաքանչյուրը մեզանից, յուր կարողու
թյան համաձայն, թո՛ղ մի գումար ստորագրե, և այդ ժողովված փողով մենք
կղրկենք այս երիտասարդին Պետերբուրգի կամ եվրոպական մի ուրիշ նշա
նավոր քաղաքի երաժշտական դպրոցը, ուր նա յուր ձայնը կմշակե և երգելու
արհեստի մեջ կկատարելագործվի։
– Կեցցե՜, կեցցե՜, պարոն բժիշկ,– գոռացին հրավիրյալները և ծափահա
րություններով թնդացրին դահլիճը...
Երիտասարդ բժիշկ Դուդուկջյանը, չկամենալով հարմար րոպեն ձեռքից
թողնել, իսկույն թուղթ պահանջեց և սովորական վերտառությունը գրելով,
առաջարկեց սեղանապետին ստորագրելու։
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– Որովհետև առաջարկությունը ձերն է, առաջ դուք ստորագրեցե՛ք,– դար
ձավ սեղանապետը բժշկին։
– Ո՛չ, պարոն սեղանապետ, դուք եք այժմ մեր մեծն կառավարիչը, ձեզ է
վայել առաջնորդ լինել մեզ և այս գեղեցիկ գործի մեջ։
Այս խոսքերը սեղանապետի ինքնասիրությունը գգվեցին. և նա, գրիչը
ձեռքն առնելով և բարձրաձայն արտասանելով, ստորագրեց` «Բանկիր Աբ
րահամ Տանպետյանց 500 ռուբլի»։
«Կեցջի՛ք, կեցջի՛ք»,– գոչեցին միաբերան հրավիրյալները և, տեղերից բարձ
րանալով, իրենք էլ միաբերան ոգևորված առաջ անցան և սկսան կարգով ստո
րագրել։
– Ի՞նչ ըսավ. 500 ռո՞ւբլ,– բացականչեց զարմացմամբ պարոն Դեմուրջյանը
և, մոտենալով Դուրյանի մասին իրեն նկատողություն անող պարոն Սլաքյա
նին, նորա ականջում շշնջաց. «Լսա՞ք ինչ ըսավ պարոն սեղանապետը»։
– Այո՛, ի՞նչ կա,– սառնությամբ հարցրավ Սլաքյանը։
– 500 ռուբլ ըսավ, եղբայր, ասանկ առատաձեռնություն կըլլա՞ մի։
– Ինչո՞ւ չէ. դուք ինքներդ չէի՞ք, որ ձեր ճառի մեջ հույս էիք հայտնում, թե
«առատագույնս պիտի նվիրաբերեն»։
– Կսխալիք, բարեկամս. եթե բոլորս ալ 500-ական ռուբլ ստորագրելու ըլլանք
նե, գիտե՞ք ծայրը ո՞ւր կհանգի։ Ասանկով դուք ժողովուրդը կանբարոյականաց
նեք։ Ի՞նչ հարկ կա այս աստիճան առատությամբ վարձատրել ողորմելի երգիչ
մը, մինչդեռ անդեն Երուսաղեմ յուր լեռնակուտակ պարտքերուն տակ կհեծե...
Պարոն Սլաքյանը, որ յուրայինների ինչ պտուղ լինելը լավ էր ճանաչում,
ծիծաղեց Դեմուրջյանի միամտության վերա, և «Երուսաղեմի պարտքն էլ
պոլսեցիներդ կհոգաք» ասելով` հեռացավ։
Մինչդեռ այստեղ Դեմուրջյանն ու Սլաքյանը խոսում էին, մյուս հրավիրյալ
ները սեղանապետի գլխին թափված` եռանդով ստորագրում էին։ Սեղանա
պետից հետո ստորագրեց Սոմարյանցը` դարձյալ 500 ռուբլ։ Իսկ մյուս հյու
րերը ոչ ավելի քան 200, 150 և 50 ռ.։ Վերջին գումարից պակաս ստորագրող
չեղավ։ Կես ժամվա մեջ ամբողջ թերթը ծածկվեցավ ստորագրություններով։
Երբ բոլորը վերջացրին, երիտասարդ բժիշկը հաշվեց, և, ի մեծ ուրախու
թյուն հրավիրյալների, հայտնեց, որ ստորագրվածների գումարը հասնում է
4550 ռուբլու։
Դահլիճը դարձյալ թնդաց ուրախության աղաղակներով և ծափահարու
թյուններով։ Գևորգը մնացել էր ապշած։ Մի քանի րոպե նա կարծեց, թե ինքը
երազի մեջ է։
Գևորգը կամեցավ մինչև անգամ երեսին խաչակնքել ապա թե ոչ, ի՞նչ
տարօրինակ երևույթ էր այս, որ երեկ Գուստավի գործարանում մշակի պես
բանող գործավորը, որին երեկոյան ինչպես մի գրաստի շալակել էին տվել
երկաթե վանդակները, մի քանի ժամից հետո հանկարծ մի այդպիսի շքեղ
դահլիճում գտնվեր, այդքան մեծ պատիվ
ն եր ու գովությունների արժանա
նար, հարուստ մարդիկ իրենով հետաքրքրվեին, մի կես ժամում 4550 ռուբլ
փող ժողովեին իրեն համար, Պետերբուրգ ուղարկելու խոստում
ն եր անեին։
Պարոն Դուդուկջյանը, ստորագրված փողերի հաշիվն անելուց հետո, թուղ
թը ծալեց և հանձնեց սեղանապետին։
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– Ի՞նչ պետք է անեմ այս թուղթը,– հարցրեց նրանից սեղանապետը։
– Այդտեղ ստորագրված փողերը կժողովեք և հարկ եղած հոգացողությունն
անելուց հետո մեր երգչին կուղարկեք Պետերբուրգի երաժշտական դպրոցը։
– Անպատճառ Պետերբուրգի՞։
– Այո՛, իմ կարծիքով։
– Պարոննե՛ր, դուք ո՞րտեղ ավելի հարմար կդատեք,– հարցրեց սեղանա
պետը հրավիրյալներին։
– Վիեննա,– գոչեց մեկը սեղանի ծայրից։
– Ո՛չ, Փարիզ,– կրկնեց մի ուրիշը։
– Ավելի լավ չէ՞, որ Լոնդոն ղրկենք,– հարցրեց մի երրորդը։
– Ինչո՞ւ Իտալիա չուղարկենք, մուսաների աշխարհը։
– Իմ կարծիքով, թե փողը կբավականանա, ղրկենք Նյու Յորք, այդ ամե
նից նպատակահարմարն է։
– Ինձի լսեիք նե, Փարիզ կղրկեիք,– մեջ մտավ պարոն Դեմուրջյանը,–
վասնզի հոն...
– Ո՛չ, ո՛չ, Լայպցիգ ղրկենք, այդ քաղաքը նշանավոր է իր երաժշտական
դպրոցով,– ընդհատեց պոլսեցուն մի ուրիշ երիտասարդ։
Իսկ մի հաղթանդամ կապալառու, որ մի անգամ կարդացել էր «Բազմա
վեպի» մեջ Եվդոկիա քաղաքի նկարագրությունը, մի գլուխ գոչում էր` «Եվդո
կիա ղրկենք, Եվդոկիա, պարոն սեղանապետ»։
Պարոն Դեմուրջյանը, որ լավ ծանոթ էր Եվդոկիային, խիստ բարկացավ
կապալառուի վրա և, առաջ նետվելով, գոչեց. «Պարո՛ն, ինչո՞ւ այդ աստիճան
տգետ եք, չգիտեք, որ Եվդոկիայում քոնսերվատոր չկա, ու հոն պղինձ շինե
լեն զատ ուրիշ ոչինչ չգիտեն»։
Սեղանապետը տեսնելով, որ խոսողները շատացան, հրամայեց, որ բո
լորն էլ լռեն։ «Ես ինքս կկարգադրեմ, ուր որ ղրկելու է. միայն թե դուք ձեր
ստորագրած փողերը վաղվանից սկսեցեք վճարել»,– ավելացրեց նա։
– Շատ լավ, շատ լավ, դուք կարգադրեցեք,– կրկնեցին ամեն կողմից հրա
վիրյալները։ Եվ սեղանապետը շնորհակալություն հայտնելով նրանց` շարու
նակեց կենացների ընդհատված գործը։
Այժմ Գևորգի բարեկամ
ն երը շատացան։ Երիտասարդ, հասակավոր, ու
սում
ն ական, վաճառական, բոլորն էլ խնդակցում էին նորան, սեղմում էին նո
րա կոշտ ձեռքերը, հետաքրքրվում էին նորա անցյալով և ներկա դրությամբ։
Մինչև անգամ Գևորգին Եվդոկիա ղրկելու համար խորհուրդ տվող կապա
լառուն խոստացավ յուր աղջիկը տալ նորան, երբ նա Եվդոկիայից ուսումն
ավարտած կվերադառնար։ Իսկ հայոց թատրոնին ծառայող մի հին դերա
սան շշնջում էր Գևորգի ականջին. «Գիտե՞ս, պարոն, եթե ես այստեղ չլինեի,
դու այդպես մեծ ընդունելություն չէիր գտնիլ։ Ես ինքս առաջին անգամ ճա
ռախոս բժշկին խորհուրդ տվի հրավիրյալների ուշադրությունը դարձնել քեզ
վրա և ստորագրություն բանալ քեզ երաժշտական դպրոցը ղրկելու համար»։
Գևորգը բոլորովին զգացվել և ուրախությունից շփոթվել էր, նա չգիտեր,
որի՞ն արդյոք պատասխաներ և ճարահատյալ գլուխ էր իջեցնում աջ ու ձախ
ի նշան շնորհակալության։
Վերջապես ճառախոս բժիշկը մոտեցավ նորան և պատվիրեց, որ հենց
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վաղվանից թողնե յուր պաշտոնը Գուստավի գործարանում և ապա ներ
կայանա պարոն Տանպետյանցին, որը նույնպես յուր կողմից հարկավոր հո
գացողությունները վաղվանից կանե` նորան Պետերբուրգ ղրկելու համար։
Գևորգը խոնարհությամբ գլուխ տվավ և խոստացավ, բժշկի պատվերի
համաձայն, վաղվանից թողնել յուր պաշտոնը Գուստավի գործարանում։
Առավոտյան չորս ժամին Սոմարյանցի տան մեջ ընթրիքը և հրավիրյալնե
րի ուրախությունները վերջացան։ Հյուրերից յուրաքանչյուրը քաշվեցավ յուր
տունը, նոցա հետ էլ մեր երգիչ Գևորգը։
Ե
 ռավոտյան շատ վաղ Թամարը զարթելով որդու անկողինը պարապ գտավ։
Ա
Նա պատրաստվում էր փողոց դուրս գալու, և ահա բակը մտավ Գևորգը։
Նա ուրախությունից բոլորովին այլայլվել էր։
– Ո՞րտեղ էիր, որդի՛. ի՞նչ է պատահել քեզ, ինչո՞ւ այդպես այլայլված ես...
– Ուրախացի՛ր, մայրիկ, ուրախացի՛ր, մենք բախտավոր ենք...
– Բայց ի՞նչ է պատահել քեզ, որդի, ես ոչինչ չեմ հասկանում,– անհանգս
տությամբ ընդհատեց մայրը։
Գևորգը նստեց մահճակալի ծայրին և, մի փոքր շունչ առնելուց ետ, սկսեց
պատմել բոլորը, ինչ որ անցել էր յուր գլխով...
Թամարը մնացել էր ապշած. նա չէր կարողանում յուր ականջներին հա
վատալ։ «Սոմարյա՞նց և դարբին Ղազարի որդին. իմ Գևորգը և Պետերբուրգ։
Ոչինչ չեմ հասկանում...»,– շշնջում էր ինքն իրեն խեղճ կինը։ Բայց երբ Գևոր
գը սկսեց հավատացնել, որ յուր բոլոր պատմածները ճիշտ է և այդ պատճա
ռով էլ ինքն այս գիշեր տանը չէ քնել, որի ապացույցը յուր անձեռնամուխ ան
կողինն է, Թամարը սկսեց ուրախությունից լալ։ Նա գրկեց որդուն, սեղմեց
յուր կրծքին և երկար համբուրում էր։
Երբ մոր և որդու հուզմունքը մի փոքր մեղմացավ, Թամարը հարցրեց.–
«Այժմ ի՞նչ ես կամենում անել, որդի»։
– Ի՞նչ պիտի անեմ, պետք է գնամ Գուստավի մոտ և հայտնեմ, որ թողնում
եմ յուր գործարանը։
– Բայց մի՞թե այդպես շտապավ։
– Իհարկե, մայրիկ։ Պարոն բժիշկն ինձ պատվիրեց, որ այսօր անպատ
ճառ թողնեմ իմ այդ կեղտոտ արհեստը և պատրաստվեմ Պետերբուրգ գնա
լու համար։ Պատրաստվելու համար էլ քիչ ժամանակ չէ հարկավոր։
– Բայց թե քո պաշտոնը այդտեղ թողնես և հետո քեզ չուղարկե՞ն, այն ժա
մանակ ի՞նչ կլինի մեր ճարը, Գուստավը էլ քեզ չի ընդունիլ...
– Հա՜, հա՜, հա՜, հա՜, ի՞նչ միամիտ ես, մայրիկ,– լիքը բերանով ծիծաղեց Գևոր
գը,– Սոմարյանցին, Տանպետյանցին կամ թե նոցա մյուս պատվավոր հյուրերին
դու հավասարեցնում ես մեր աղքատ Ալեքսին ու Սանդրոյին, էլի՞։ Հիանալի է,
հիանալի, հա՜, հա՜, հա՜, հա՜,– և ուրախ ձայնով կրկին Գևորգն սկսավ կարկաչել։
– Ինչո՞ւ ես ծիծաղում, որդի։ Մի՞թե չէ կարող պատահել, որ այսօր քեզ խոս
տանան և վաղը չկատարեն։
– Է՜, է՜, սիրելի մայրիկ. շատ միամիտ ես։ Դու մեծ մարդիկներին չես ճա
նաչում. նոցա տված խոսքն ու գործը մեկ է։ Վերջապես ինչպե՞ս կարող են
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չկատարել. կատարել տվողը փողը չէ՞։ Փողն արդեն պատրաստ է, ուրեմն իմ
Պետերբուրգ գնալս էլ վերջացած գործ է։
– Աստված տա, որ այդպես լինի, որդի։ Միայն թե պիտի գիտենաս, որ Գուս
տավի գործարանը թողնելը հեշտ է. ոչ ոք զոռով քեզ չի կարող կապել նորա
հետ։ Ավելի լավ է առայժմ շարունակես գնալ քո առաջվան գործին, և երբ այդ
քո բարերարներն ամեն բան կկարգադրեն ու կպատրաստեն, այն ժամանակ
կթողնես Գուստավի գործարանը և ուղղակի կճանապարհվես Պետերբուրգ։
– Սխալվում ես, մայրիկ։ Ես խոսք եմ տվել պարոն բժշկին, և եթե հենց
այսօրվանից չթողնեմ իմ պաշտոնը, նա ինձ վերա վատ գաղափար կկազմի։
Նա մինչև անգամ իմ Պետերբուրգ գնալուն էլ արգելք կդառնա։
– Դու գիտես, որդի։ Ինքդ չափահաս տղա ես. ես չպետք է քեզ խելք սո
վորեցնեմ։ Եթե գիտես, որ հաստատ քեզ տերություն պիտի անեն այդ մար
դիկը, և եթե դու վստահ ես նրանց վերա, կատարիր քո տված խոսքը և հենց
այսօրվանից թող պաշտոնդ։ Իսկ եթե մի փոքր կասկածելի տեղ ունես, իզուր
մի դժբախտացնիր քեզ և քեզ հետ էլ քո մորը։ Այնպես չանես, որ կրկին ինձ
ստիպես լվացարանում աշխատելու։ Արդեն ուժից ընկել եմ ես, և դու պետք է
այսուհետև հոգաս ինձ և քո ապագայիդ համար։
– Միամիտ կաց, սիրելի մայրիկ. ես պետք է մեռնեմ, որ դու կրկին լվա
ցարան գնաս. բայց քանի որ կենդանի եմ, այդ բանը քեզ հետ չի պատահիլ։
Իսկ ինչ կվերաբերի իմ բարեկամ
ն երի վրա վստահ լինելուն, ես շատ եմ
վստահ։ Եթե դու ինքդ լինեիր Սոմարյանցի տանը և տեսնեիր, թե ինչե՜ր էին
անում ինձ համար այդ մարդիկը, դու ինքդ առաջինն ինձ կստիպեիր, որ թող
նեմ իմ պաշտոնը։ Վերջապես այդ մարդիկն ինձ իրենց որդեգիրն են ընդու
նել։ Մի՞թե մի ամբողջ հասարակություն չի կարողանալ մի որդեգիր պահել։
– Դու գիտես, որդի, ես էլ ոչինչ ընդդիմանալու չունեմ, երբ դու ինքդ
վստահ ես այդ մարդկանց վերա, ես ի՞նչ կարող եմ ասել. դու խո քո թշնամին
չես։ Արա՛, ինչպես կամենում ես։
– Ուրեմն հենց այս րոպեից կերթամ Գուստավին հայտնելու, որ թողնում
եմ ծառայությունս։
Վերջապես նա հասավ Գուստավի գործարանին,– «Այժմ, երբ ինձ Գուս
տավը տեսնե, դեմքը պիտի խոժոռե, իսկ իմ ընկերակիցներն անշուշտ կսկսեն
հաչել, թե ինչո՞ւ եմ ուշացել»։
Ինքն իրեն խոսում էր Գևորգը գործարանի բակը մտնելով։ «Բայց ինչ
պես պիտի զարմանան,– շարունակում էր նա,– երբ ես հայտնեմ նրանց, թե
թողնում եմ ծառայությունս։ Եվ այն ժամանակ թող Շառլոտան ու յուր հայրը
կարծեն, թե հենց երեկվա ինձ հասցրած վիրավորանքի համար եմ թողնում
իմ ծառայությունը։ Այդ ավելի կտանջե նորանց»։
Գևորգը դեռ չէր հասել գործարանի դռանը, և ահա ծերունի Գուստավը
դիմավորեց նորան. բահը ուսին դրած նա գալիս էր պարտիզից։ Բայց նա
յուր դեմքը չխոժոռեց, ինչպես Գևորգը գուշակել էր։ Ընդհակառակը, շատ
բարեսրտությամբ խոսեց նրա հետ։
– Գևորգ, դու շատ ես ուշացել։ Տեսնում ես, ծեր մարդ, վաղ առավոտվա
նից սկսած բանում եմ պարտեզի մեջ, իսկ դու կես օրը անցկացրել ես և հետո
գալիս ես։ Երիտասարդ մարդը ծերից ավելի պիտի գործ շինե, իսկ դու ընդ
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հակառակն ես անում, մի՞թե այդ լավ է։
– Ես ուշացա, պարոն Գուստավ, որ այսօրվանից վճռեցի թողնել իմ ծա
ռայությունը ձեզ մոտ։
– Ինչպե՞ս թե վճռեցիք թողնել ձեր ծառայությունը,– զարմացմամբ հարց
րեց Գուստավը։
– Այնպես էլի. վճռեցի, որ այսուհետև այլևս փականագործությամբ չպա
րապեմ։
– Դուք կատա՞կ եք անում։
– Բնավ. շատ լրջությամբ եմ խոսում։
– Ուրեմն գործարանատերերից մեկը ձեզ ավելի ռոճիկ է խոստացել, հա՞,–
հարցրեց Գուստավը` ձեռքի բահը տան պատի վերա հենելով։
– Ոչ, պարոն Գուստավ։ Ինձ ո՛չ ոք գործարանատերերից ոչինչ չէ խոստա
ցել, այլ երեկվանից ես վճռեցի, որ ձեզ մոտ այլևս չծառայեմ։
– Ինչո՞ւ անպատճառ երեկվանից։
– Անշուշտ, որ երեկ վանդակներն իրեն շալակել տվինք,– այս խոսքերով
իջավ սանդուղքից Շառլոտան, որ մինչև այդ լսում էր խոսակցությունը։
Գևորգը Շառլոտային տեսնելուց մի տեսակ վրդովմունք զգաց սրտի մեջ
և մի քանի քայլ անզգայաբար ետ քաշվեցավ։
– Ճշմարի՞տ, որ դուք թողնում եք մեր գործարանը,– հարցրեց Շառլոտան
յուր խելոք և գեղեցիկ հայացքը սևեռելով Գևորգի վերա։
– Այո՛ ... ես արդեն հայտնեցի պարոն Գուստավին։
– Եվ պատճառն այն էր, որ մենք վանդակները երեկ ձեզ հանձնեցինք տա
նելու, այնպես չէ՞։
Գևորգը ոչինչ չպատասխանեց։
– Կարծում եմ, մեղավորը ես էի։ Եթե ես ներողություն խնդրեմ, խո կմ
ն ա՞ք
մեզ մոտ,– հարցրեց նորեն Շառլոտան։
– Ինչներուդ եմ ես պետք, օրիո՛րդ, դուք արդեն ինձանից լավ շատ գործա
վորներ ունեք։
– Բայց ես կկամենայի, որ դուք անպատճառ մնայիք ինձ մոտ, դուք կարող
էիք առաջ գնալ,– ասաց նրան Գուստավը։
– Նույնը ես էի ուզում ասել, Գևորգ։ Դուք իզուր եք ձեր երկու տարվա աշ
խատանքը կորցնում, դուք գուցե կզղջաք,– ավելացրեց Շառլոտան։
– Մեծապես շնորհակալ եմ ձեր բարերարությունից, բայց ինչ որ լինի, ես
պետք է անպատճառ թողնեմ իմ ծառայությունը։ Այդ արդեն վճռված գործ է։
– Եթե ես ավելացնեմ ձեր ռոճիկը, կմ
ն ա՞ք ինձ մոտ,– հարցրեց Գուստավը։
– Ո՛չ, չեմ կարող։
– Հետո ինչո՞վ պիտի պարապեք...
– Ա՜խ, հայրիկ, ինչո՞ւ ավելորդ հարցեր եք անում,– բարկացած ընդհատեց հո
րը Շառլոտան,– եթե չէ կամենում մնալ մեզ մոտ, թո՛ղ չմ
ն ա, մենք հո չպետք է
աղաչենք։ Յուր հաշիվը վերջացրեք և հետո` բարի ճանապարհ, ուր կամենում է,
թող գնա։ – Այս ասելով Շառլոտան բարձրացավ սանդուղքի վերա և մտավ տուն։
Օրիորդի այդ տեսակ վարմունքն ավելի խոր վիրավորեց Գևորգի սիր
տը։ Նա թեպետ վճռել էր թողնել Գուստավի գործարանը, բայց Շառլոտայի
երևալը կարծես թե կոտրել էր յուր կամքի հաստատությունը, յուր տված պա
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տասխանները շինծու էին, նա իսկույն կհաղթահարվեր Շառլոտայից, եթե
նա շարունակեր յուր մեղմ և անուշ խոսակցությունը։ Բայց Գևորգի բախտը
բանեց։ Շառլոտան արհամարհանքով վերաբերվեց, վիրավորեց նրա ինք
նասիրությունը, այժմ ավելի հեշտ կլինի նրա համար Գուստավից հեռանալը,
այժմ առանց զղջալու կթողնե Շառլոտային...
– Ուրեմն մնաք բարով, պարոն Գուստավ,– դարձավ դեպի նրան Գևորգը
Շառլոտայի հեռանալուց հետո և խոր գլուխ տալով, կամենում էր հեռանալ։
– Սպասեցեք, դեռ պետք է ձեր հաշիվը վերջացնեմ,– այս ասելով Գուս
տավը հանեց գրպանից քսակը և քսան ռուբլ համր
 ելով առաջարկեց Գևոր
գին,– տասը ռուբլին ձեր այս ամսվա վարձից ձեզ հասանելիքն է, իսկ տասը
ռուբլին ես ձեզ նվեր եմ տալիս, վերցրեք։
– Դուք ինձ տվեք միայն իմ վարձը, իսկ նվերը... կարծեմ ես նրան արժանի
չեմ...
– Վերցրեք,– ընդհատեց նրան Գուստավը,– դուք արժանի եք վարձա
տրվելու, ցավալի է միայն, որ թողնում եք ձեր պաշտոնը, դուք շնորհալի
տղա եք, դուք կարող էիք առաջ գնալ, բայց ձեզ սխալեցրել են։
– Ինձ ոչ ոք չէ սխալեցրել, ես ավելի առաջ գնալու համար եմ թողնում իմ
պաշտոնը։
– Աստված տա, որ սխալված չլինեք. բարի ճանապարհ,– այս ասելով
Գուստավը փողերը տվավ Գևորգին, հեռացավ։
Զ
 ուն հասնելով Գևորգը պատմեց մորը Գուստավի հետ ունեցած խոսակ
Տ
ցության բոլոր մանրամասնությունները, բայց չկարողացավ գովությամբ
չհիշատակել Գուստավի ազնիվ վարմունքը յուր հաշիվը վերջացնելու վե
րաբերությամբ։
– Նա միշտ բարի է եղել դեպի քեզ, դու էիր անշնորհակալ, որ իզուր տեղը
թողեցիր քո պաշտոնը...– նկատեց նրան մայրը։
– Շատ լավ, սիրելի մայրիկ, այժմ դու վեր կաց, իմ պահած քսան ռուբլուց դար
ձյալ տասը բեր ինձ, որ մոտս ունեցածի հետ դառնա երեսուն, և ես կշտապեմ,
քանի որ խանութները չեն կողպել, մի ձեռք հագուստ կգնեմ, վաղն ուշ կլինի։
Թամարը վեր կացավ տեղից, բացավ սնդուկը և յուր որդու խնայողու
թյուններից գոյացած բոլոր հարստության կեսը` տասը ռուբլին, բերավ և
տվավ նորան։
– Երկու ժամից ետ ես կվերադառնամ,– ասաց Գևորգը և դուրս պրծավ։
Կարճ միջոցի մեջ նա հանդիպեց բոլոր հագուստ վաճառողների խանութ
ները։
«Լավը, գեղեցիկը և աժանը»,– կրկնում էր նա ամեն տեղ, բայց և ոչ մի
տեղ այդ երեք հատկություններով հագուստ չէր գտնվում։
Մի անմորուս հրեա այդ բավականությունը տվեց Գևորգին։ Մի րեդին
գոտ, մի ժիլետ և մի վարտիք. շատ լավը, շատ գեղեցիկը և շատ աժանը նա
յուր պահեստում գտավ Գևորգի համար։ Գևորգը վճարեց քսան և հինգ ռուբ
լին և նոր հագուստների սեփականատեր դարձավ։ Հենց դրացի խանութում
էլ նա գնեց մի նոր գլխարկ։ Այժմ ամեն բան պատրաստ էր։
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Տուն վերադառնալով` Գևորգը յուր սրբազան պարտքը համարեց յուր նոր
հագուստները հագնել և մի լավ դիտել յուր շնորհքը նոր սեփականության մեջ։
– Ի՞նչ սիրուն սազ է գալիս քեզ այդ տեսակ հագուստը, Գևորգ,– հիացմուն
քով բացականչեց Թամարը։
– Իրա՞վ, մայրիկ...
– Շատ գեղեցիկ է. իրավ որ շատ գեղեղիկ է, բայց քանիո՞վ գնեցիր։
– Քսան և հինգ մանեթով։
– Քսան և հի՜նգ. այդքան թա՞նկ։
– Մի՞թե թանկ է, մայրիկ. ընդհակառակը, շատ աժան է։
– Իհարկե, մեզ համար թանկ է։ Ի՞նչ է մեր աշխատանքը, որ քսան ու հինգ
մանեթանոց շորը մեզ համար թանկ չերևա։
– Ա՜խ, մայրիկ, ճշմարիտ, որ դու մոռացել ես Սոմարյանցի տան անցքը։
Ախր չէ՞ որ մենք այժմ հարուստ ենք, չէ՞ որ 4500 ռուբլուց ավելի փող կա հա
վաքած մեր անունով։
– Ո՞վ գիտի, որդի, այդ փողը մեզ կտա՞ն, թե՞ ոչ։
Է
 ռավոտյան շատ վաղ էր զարթնել Գևորգը...
Ա
Նոր հագուստներն այս առավոտ ավելի գեղեցիկ էին...
Փողոց դուրս գալով, Գևորգը մտածում էր, թե առաջ ո՞ւմ մոտ պետք է գնար։
«Բժիշկն ինձ ասաց, որ գնամ պարոն Տանպետյանցի մոտ, բայց ավելի
լավ է առաջ բժշկի մոտ գնամ և թող նա յուր այն երեկոյան պատվերը կրկ
նե»,– վերջապես վճռեց Գևորգը և բռնեց բժշկի տան ճանապարհը։
Կես ժամից ետ նա նրա մուտքի մոտ էր։
Երեք անգամ հնչակ քաշելուց հետո միայն ծառան երևեցավ։
– Ո՞ւմն եք կամենում, պարո՛ն։
– Պարոն բժշկին, տա՞նն է նա։
– Տանն է, բայց այսպես վաղ չէ կարելի անհանգստացնել, նա քնած է։
– Ո՞ր ժամին կարող եմ տեսնել։
– Տասին,– պատասխանեց ծառան և շտապով դուռը փակեց։
«Ուրեմն, մինչև որ սա կզարթնի, ես կերթամ Տանպետյանցին տեսնելու.
նա անշուշտ զարթած կլինի»,– խոսեց ինքն իրեն Գևորգը և ուղղվեցավ դե
պի Տանպետյանցի տունը։
– Ո՞ւմն եք կամենում,– հնչակը մի թեթև քաշելուց երևեցավ Տանպետյանցի
ծառան` այս հարցով։
– Պարոն Տանպետյանցին կարելի՞ է տեսնել։
– Ո՛չ, նա դեռ քնած է,– եղավ ծառայի պատասխանը, և դուռը դարձյալ
կողպվեցավ։
«Դարձյա՞լ քնած։ Հաջողությամբ չէ սկսվում գործս,– մտածեց Գևորգը,–
բայց գուցե հաջողությամբ կվերջանա։ Տեսնենք»...
Մի ժամից հետո տասը լրացավ։ Գևորգը դարձյալ բռնեց բժշկի տան եր
կար ճանապարհը։
– Այս անգամ պատրաստ է, կարող եք տեսնել,– պատասխանեց բժշկի ծա
ռան Գևորգի «զարթե՞լ է բժիշկը» հարցին։
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Երբ ծառան հայտնեց յուր տիրոջն այցելողի մասին, պարոն Դուդուկ
ջյանն առաջին անգամ կարծեց, որ երեք ռուբլ բերող մի հիվանդ է նա, ուստի
շատ քաղցր և ամոք արտահայտություն տվավ դեմքին ընդունարանը մտնե
լու ժամանակ, բայց երբ այդտեղ երգիչ Գևորգին տեսավ, յուր բնական մթին
կերպարանքն առավ։
– Ի՞նչ եք հրամայում,– դարձավ նա Գևորգին։
– Ես եկի հիշեցնելու ձեզ այն երեկոյան ձեր ինձ արած պատվերի մասին,–
ակնածությամբ պատասխանեց Գևորգը։
– Ի՞նչ պատվեր, ես լավ չեմ հիշում,– հարցրեց բժիշկն աչքի մեկը խփելով
և ծնոտը դեպի պատուհանը ծռելով։
– Դուք պարոն Սոմարյանցի տանը ինձ պատվիրեցիք. որ իմ պաշտոնը
թողնեի Գուստավի գործարանում, և իսկույն գնայի պարոն Տանպետյանցի
մոտ, որը պետք է հոգար ինձ Պետերբուրգ ղրկելու համար։
– Այո, հիշում եմ։ Դուք այն երեկոյան երգում էիք մեզ մոտ։ Եվ դուք արդեն
թողե՞լ եք ձեր պաշտոնը,– ավելացրավ բժիշկը։
– Այո՛, պարոն բժիշկ, ձեր պատվերի համաձայն հենց երեկ թողեցի։
– Ի՞նչ եք ասում,– կես զարմացած գոչեց Դուդուկջյանը։
– Այո՛, դուք այնպես պատվիրեցիք, և ես չկամեցա ճշտիվ չկատարել ձեր
պատվերը։
– Չեմ կարծում, թե ես այդպես բան լինիմ պատվիրած։ Այնուամենայնիվ,
այդպես շուտ ձեր պաշտոնը թողելնիդ անխոհեմություն է։
– Բայց ես ձեր պատվերը կատարեցի։
– Այդ միևնույն է, բայց ինչ որ է, անցել է։
– Այժմ ի՞նչ եք հրամայում, որ ես անեմ, պարոն բժիշկ,– հարցրեց Գևորգը
մի փոքր վրդովված։
– Դուք պետք է գնաք պարոն Տանպետյանցի մոտ։ Ստորագրության թուղ
թը նորա մոտ է, նա պետք է փողերը հավաքե և հարկավոր հոգացողությունը
անե ձեզ համար։ Ինչ որ ինձ է վերաբերում, ես արդեն արել եմ, և կարծեմ
բավական մեծ բան եմ արել ձեզ համար։
– Մեծապատիվ շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն բժիշկ. միայն թե դուք
բարեհաճեիք...
– Ո՛չ, ո՛չ, ինձ ուրիշ ոչինչ չի մնում անելու, դուք դիմեցեք պարոն Տան
պետյանցին, նա ամեն բան կհոգա,– այս խոսքերով ընդհատեց բժիշկը
Գևորգին և մտավ յուր առանձնարանը։
Գևորգը նույնպես դուրս գնաց։ Սանդուղքներով իջնելիս քիչ էր մնում, որ
նա գլխի վերա ցած գլորվեր, այնքան նա վրդովված և շփոթված էր։ Վերջա
պես նա դուրս գնաց փողոց։
Դրսի օդը նրան մի փոքր օգնեց։ Նա կանգնեց բժշկի տան մուտքի մոտ և
ընկավ խոր մտածության մեջ։ «Եթե գործն այսպես շարունակվի, ի՞նչ կլինի
իմ ապագա վիճակը,– շշնջաց նա, բայց մի քանի րոպեից հետո սիրտ առնե
լով, քայլերը շտապեցրեց դեպի Տանպետյանցի տունը։
– Ուշացաք, պարոն, իմ աղան արդեն դուրս գնաց, և նա ժամը երկուսին
կվերադառնա,– եղավ Տանպետյանցի ծառայի պատասխանը։
Գևորգը մնաց շվարած։
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«Այժմ ի՞նչ պատասխան տանեմ մորս, նա սպասում է ինձ,– մտածեց ինքն
իրեն Գևորգը,– առաջին քայլափոխում իսկ ես անհաջողության եմ հանդի
պում... Եվ եթե այսպես շարունակվի՞... եթե իմ մոր գուշակությունները կա
տարվե՞ն... Օ՜հ, ես այն ժամանակ ինձ ջուրը կձգեմ...
– Բայց ի՞նչ հիմարն եմ ես,– նորեն սիրտ էր տալիս իրեն Գևորգը,– դեռ
ի՞նչ է պատահել, որ ես այսպես հուսահատվում եմ։ Բժիշկն ինձ այնպես մի
մերժողական բան չասաց։ Նա կրկնեց այն, ինչ որ ինձ ասել էր խնջույքի
երեկոյին. նա խորհուրդ տվավ Տանպետյանցին տեսնել։ Է՜հ, սրան էլ չկարո
ղացա տեսել, որովհետև ուշացա. ի՞նչ վնաս. հիմա չլինի, երկու ժամեն լինի։
Կտեսնվենք, կխոսենք, դեռ ժամանակ ունինք»։
Ը
 երջապես, զինվորանոցի ժամացույցը զարկեց ցանկալի երկու ժամը։
Վ
Մի քառորդ ժամից Գևորգն արդեն բազմած էր պարոն Տանպետյանցի
շքեղ ընդունարանում։
– Ա՜, այս դո՞ւք եք, բարով. հիշում եմ. այն երեկոյան դուք մեզ մեծ հաճու
թյուն պատճառեցիք ձեր գեղեցիկ երգերով։ Նստեցեք, խնդրեմ։ – Այս սի
րալիր խոսքերով ընդունեց տանուտերը Գևորգին և ապա, բազկաթոռի մեջ
խրվելով, հարցրեց.
– Ինչո՞ւ եք շնորհ բերել...
– Պարոն բժիշկն ասաց, որ իմ մասին ձեզ հետ խոսեցած է պարոն Սոմարյան
ցի տանը...
– Ի՞նչ, չեմ հիշում։
– Այն, որ ինձ համար ստորագրություն բացվեցավ և ինձ Պետերբուրգ...
– Այո՛, այո՛, այդպիսի մի բան հիշում եմ, շարունակեցեք խնդրեմ։
– ...Եվ ինձ Պետերբուրգ ղրկելու համար փող ստորագրեցին հրավիրյալ
ները։
– Այո՛, հիշում եմ, հետո՞։
– Այժմ պարոն բժիշկն ասում է, որ ստորագրության թերթը ձեզ մոտ է
գտնվում...
– Այո՛, կարծեմ ինձ մոտ է։
– Ես եկա ձեզ խնդրելու, որ բարեհաճեք փողերը ժողովել, որպեսզի կա
րողանամ...
– Որ կարողանաք գնալ Պետերբո՞ւրգ։
– Այո՛։
– Ա՜, սիրելի բարեկամ, այդպես հեշտությամբ կարծում եք կարելի՞ է մեր
մարդիկներից փող ժողովել, որ դեռ դուք էլ Պետերբուրգ գնաք։
– Բայց ես ձեր և պարոն բժշկի հրամանով արդեն թողել եմ իմ պաշտոնը,
ինձ համար դժվար է երկար պարապ մնալը...
– Շատ լավ եք արել։ Այդ տեսակ գծուծ պաշտոնը ձեզ վայել չէ, դուք շնոր
հալի տղա եք և կարող եք ուրիշ լավ գործերում առաջ գնալ։
Գևորգը, որ մինչև այն սաստիկ տագնապի մեջ էր, այս խոսքերից հետո
մի փոքր շունչ առավ։
– Այժմ ի՞նչ եք հրամայում, որ անեմ,– դարձավ նա Տանպետյանցին։
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– Մի փոքր ինձ ժամանակ տվեք։ Այս քանի օրը ես խառնված եմ սեփա
կան գործերով։ Ազատ միջոց գտնելուց անմիջապես ձեր մասին հարկավոր
հոգացողություն կանեմ։
– Ուրեմն ե՞րբ կհրամայեք, որ կրկին ներկայանամ ձեզ։
– Երկու շաբաթից հետո։
– Բայց այդ շատ երկար ժամանակ է ինձ համար, պարոն Տանպետյանց։
– Ուրիշ կերպ անկարելի է, սիրելի բարեկամ, երկու շաբաթում էլ հազիվ
կարելի է տեսնվել ստորագրվող պարոնների հետ։
– Գոնե, կարո՞ղ եմ հուսալ, որ այդ փողերը կժողովվի, և ես կերթամ Պե
տերբուրգ մի բան սովորելու։
– Իհարկե՛, բարեկա՛մ, իհարկե՛։ Դուք դեռ երիտասարդ եք, դուք շատ բան
կարող եք սովորել այսուհետև։
– Ուրեմն երկու շաբաթից հետո ներկայանա՞մ ձեզ,– տեղից բարձրանալով
հարցրեց կրկին Գևորգը։
– Այո՛, այս կյուրակե չէ, մյուս կյուրակե։ Այս երկու շաբաթում դուք կարող
եք մի բանով պարապել, օրինակ հենց ռուսերեն լեզվով...
Գևորգը, շատ խոնարհ գլուխ տալով, դուրս եկավ սենյակից։
– Ավռաամ, ո՞վ էր այդ երիտասարդն,– ընդունարանը մտնելով հարցրեց
ամուսնուց տիկին Ելիզավետա Սերգեևնան,– այդպես էր կոչում նրան պա
րոն Տանպետյանցը։
– Մի խեղճ տղա է, լավ երգում է։ Անցյալ երեկոյան Սոմարյանցի տանն էր։
– Իսկ քեզ մոտ ինչո՞ւ էր եկել։
– Նրա համար այնտեղ ստորագրություն էինք բացել Պետերբուրգ ղրկե
լու նպատակով։ Ստորագրության թուղթը ինձ մոտ էր, եկել էր խնդրելու, որ
սկսենք փողերը ժողովել։
– Շա՞տ ստորագրեցին։
– Ոչինչ չեմ հիշում։ Ելիզավետա, հանիր խնդրեմ իմ այն ավուր հագած րե
տինգոտի գրպանից այդ թուղթը և բե՛ր ինձ։– Ելիզավետա Սերգեևնան հնա
զանդվեցավ։
– Տեսնենք, դու ո՞րքան ես ստորագրվել,– դարձավ նա ամուսնուն, թուղթը
ձեռքին սենյակը մտնելով։
– Տո՛ւր տեսնեմ, չգիտեմ։
– Տե՛ս, եթե տասը ռուբլուց ավել ստորագրած լինիս, ականջդ պիտի քա
շեմ,– ասաց նա քնքշաբար և թուղթը հանձնեց մարդուն։
– Ա՞յս ինչ է,– վախեցած վեր թռավ Տանպետյանցը, թղթին նայելուց հետո։
– Ի՞նչ պատահեցավ,– անհանգստությամբ հարցրեց տիկինը։
– Վա՜, վա՜, գժվա՞ծ եմ եղել,– բացականչեց Տանպետյանցը, առանց կնոջ
հարցին ուղղակի պատասխանելու։
– Ի՞նչ պատահեց քեզ, Ավռաամ, ասա՛ է՜, տասը ռուբլուց ավել ես ստորա
գրվել, հա՞։
– Ի՞նչ տասը, ի՞նչ քսան, ի՞նչ հիսուն...
– Բա ո՞րքան։
– Հինգ հարյուր, տո՜, հինգ հարյո՜ւր։
– Ասա ճիշտ գժված ես եղել էլի՜։
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– Գժվածն էլ խո պոզեր չի՞ ունենա։
– Դե լավ, ստորագրվել ես, ստորագրվել. խո այդքան փողը չե՞ս վճարելու։
– Իհարկե չեմ վճարելու։ Արբած մարդիկ ենք եղել, գինին ինչ որ հրամայել
է, արել ենք էլի. չե՞ս տեսնում մեր Սոմարյանցն էլ հինգ հարյուր ռուբլ է ստո
րագրել։
– Բրավո՜, բրավո՜, մեծ գործ եք կատարել, լավ է, որ չեք ամաչում,– այժմ
խստությամբ նկատեց տիկինը։
– Բայց, Ելիզավետա, տե՛ս, աստծո ողորմությունը ինչպես է հասել, որ
թուղթը մնացել է ինձ մոտ, թե չէ այն անպիտան Սլաքյանի ձեռքն ընկներ,
բոլորին էլ կխայտառակեր...
– Որովհետև աշխարհում այդ տեսակ մարդիկներ էլ կան, ես նրանց աչքը,
ա՜յ, այսպես կհանեմ,– այս ասելով տիկին Տանպետյանցը խլեց մարդու ձեռ
քից ստորագրության թուղթը և պատռեց։
– Օ՜, օ՜, այդ լավ չարիր, Ելիզավետա, այդ լավ չարիր,– արտաքին դժգո
հությամբ և ներքին գոհունակությամբ բացականչեց Տանպետյանցը։
– Շատ լավ արի։ Թող այդ տեսակ թղթերը ոչ մնան, ոչ էլ ընկնեն Սլաքյա
նի նման չար մարդկանց ձեռքը։ Այս ասելով դուրս գնաց տիկինը, պատռո
տած թղթի կտորտանքը դուրս թափելու համար։
Ամուսինը հետևեց նրան։
– Ելիզավետա, թո՛ղ գոնե այդտեղ ստորագրվողներից մի քանիսի անուն
ները նշանակեմ իմ հիշողության տետրակում, նա ինձ կհարկավորվի։
Ելիզավետան չընդդիմացավ. և Տանպետյանցը մի տասը ստորագրողնե
րի անուններ, իրենց ստորագրած փողերի հետ միասին, արձանագրեց յուր
հիշողության տետրակում։
Ժ
Վերջապես երկու շաբաթը լրացավ։ Նշանակված կյուրակե օրը Գևորգն
ըստ պատշաճի հագնվեցավ և դիմեց պարոն Տանպետյանցի տունը։ Հասնե
լով նրա մուտքին` Գևորգի սիրտն սկսավ անհանգստությամբ տրոփել...
Պարոն Աբրահամ Տանպետյանցն այսօր տանն էր։ Նա առանց ուշացնելու
ընդունեց Գևորգին դարձյալ յուր շքեղ ընդունարանում։
– Ցավալի լուր պետք է հաղորդեմ ձեզ, սիրելի բարեկամ,– այս խոսքերով
դարձավ նա Գևորգին,– իմ այսքան օրվա անխոնջ աշխատությունս իզուր
անցավ, ոչ ոք չկամեցավ յուր ստորագրած գումարը վճարել։
– Ի՞նչպես թե չկամեցավ...– երկյուղից դողալով հարցրեց Գևորգը,– ուրեմն
ինչո՞ւ էին ստորագրում... ինչո՞ւ իզուր տեղից ինձ...
– Այո՛, այո՛, իրավունք ունիք,– ընդմիջեց նրան Տանպետյանցը,– դուք կա
մենում եք ասել` ինչո՞ւ, ուրեմն, խոստացան ձեզ, այնպես չէ՞։
– Ոչ, հարգելի պարոն, ո՛չ, խոստանալ և չտալն իրենց կամքից է կախված,
ես կամենում եմ ասել` ինչու, ուրեմն, ինձ ստիպեցին իմ պաշտոնը թողնել, իմ
մի կտոր հացից զրկվել։
– Է՜հ, այդտեղ դուք անարդար եք խոսում, բարեկամ, ձեզ շատ բան կարող
են ասել, մի՞թե բոլոր ասածներին պարտավոր եք լսել։ Ձեր պաշտոնը մանա
վանդ դուք իրավունք չունեիք թողնելու, քանի որ խոստացվածը դեռ առձեռն
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պատրաստ չէր, այստեղ դուք եք մեղավոր։
Գևորգը չափազանց զայրույթից գունաթափվեցավ. նա ամբողջ մարմ
ն ով
դողում էր։
– Հարգելի պարոն, ես ոչինչ մեղ չունիմ այստեղ։ Ձեր պարոն բժիշկը
պատվիրեց ինձ անպատճառ թողնել իմ գծուծ պաշտոնը, որովհետև դուք
բոլորդ էլ ծիծաղում էիք նորա վերա, որովհետև դուք ապահովացրիք ինձ
ձեր պատվավոր ստորագրություններով, և ես ձեզ լսելով, իբրև պատվավոր
մարդիկների, թողեցի իմ պաշտոնը...
– Դուք, պարո՛ն, արդեն սկսում եք անքաղաքավար խոսել, ես շատ չեմ համ
բերում այդ տեսակ վարմունքին,– երեսը խոժոռելով նկատեց Տանպետյանցը։
Գևորգը զգաց իսկույն յուր թշվառ և անզոր դրությունը, և նա սկսավ աղա
չավոր ձայնով.
– Ներեցե՛ք ինձ, հարգելի պարոն, եթե ես համարձակվեցա անքաղաքավար
գտնվիլ ձեր առաջ, բայց հավատացեք, որ ես արժանի եմ ձեր կարեկցության։
Ես թողել եմ իմ պաշտոնը, որի միակ արդյունքովը կերակրում էի ինձ և իմ խեղճ
մորը, ես թողել եմ նրան ձեր հույսով, ձեր բարերարության վրա վստահելով.
դուք չպիտի կամենաք թշվառացնել մեզ, մենք աղքատ ենք, հավատացեք, մենք
անպաշտպան ենք...– և այս խոսքերի հետ նա սկսավ դառնապես լալ։
– Իզուր եք լաց լինում, բարեկամ,– մի փոքր մեղմությամբ պատասխանեց
Տանպետյանցը,– ես ինչ որ հարկավորն էր արել եմ, խնդրել եմ, ստիպել եմ,
մինչև անգամ աղաչել եմ։ Բայց երբ մարդիկ չեն կամենում, զոռով խո նրան
ցից փող խլել չէի կարող։ Ավելի լավ է դարձյալ դուք գնաք ձեր պաշտոնը
խնդրեք, և միաժամանակ պարապեք, մինչև որ մենք տեսնենք, թե այս մեր
ժլատ հայերի հետ ինչ ենք անում։
– Օ՜հ, այդ մի՛ ասեք, պարո՛ն, ես իմ պաշտոնը կրկին խնդրել չեմ կարող, ես
ավելի շուտ ինձ ջուրը կձգեմ...
– Ինչո՞ւ,– զարմացմամբ հարցրեց Տանպետյանցը։
– Այո՛, չեմ կարող. Գուստավը քանի՜–քանի՜ անգամ խնդրեց, որ ես իմ պաշ
տոնը չթողնեի, ես նրա խնդիրքը մերժեցի, այժմ ի՞նչ երեսով կարող եմ գնալ...
– Այդ երեխայություն է. ուրիշ ոչինչ։
– Ո՛չ, պարո՛ն, ես իմ խոսքի տերն եմ, թեպետ աղքատ։
– Էհ, ուրեմն, ազատ եք, արեք ինչ ուզում եք, ես սրանից ավելի ոչինչ չեմ
կարող անել ձեզ համար։
Գևորգը մնաց շվարած, և չգիտեր ի՞նչ ասեր։
– Շնորհեցեք ինձ այն ստորագրության թուղթը,– խոսեց նա վերջապես,–
գուցե ես կկարողանամ մի բան ստանալ ստորագրող պարոններից։
– Բոլորովին իզուր կաշխատեք, ես` ումից որ պահանջելի էր` պահանջեցի.
դուք ինձանից ավելի ազդել չեք կարող։ Այնուամենայնիվ,– ավելացրեց նա,– ես
ձեզ կտամ մի տասը մարդկանց անունները, նրանք ամենից հուսալի անձինք
ներն են, փորձեցեք, դիմեցեք նրանց, գուցե ձեզ կհաջողվի մի բան ստանալ։
Եվ նա յուր հիշողության տետրակը հանելով` գրեց մի թղթի վերա ա՛յն
անունները, որոնք ստորագրության պատռտած թերթից հանել էր, և տվավ
Գևորգին։ Այդտեղ Սոմարյանցի անունն էլ կար յուր 500 ռուբլու հետ միասին։
Գևորգն այն նկատելով` մի փոքր ուրախացավ։ «Եթե Պետերբուրգ չգնամ, գո
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նե միառժամանակ կառավարվելու համար փող կունենամ»,– մտածում էր նա։
– Իսկ դուք պիտի վճարե՞ք ձեր ստորագրած 500 ռուբլին, այնպես չէ՞,–
հարցրեց Գևորգը Տանպետյանցին։
– Ի՞նչ 500 ռուբլ։
– Դուք այդչափ չստորագրեցի՞ք, միթե։
– Հա՜, հա՜, հա՜, հա՜,– բարձրաձայն սկսավ կարկաչել պարոն Տանպետյան
ցը, Գևորգի ուսը քնքշաբար ծեծելով։– Ի՜նչ միամիտ եք, ի՜նչ բարի եք. ո՞վ
ասաց ձեզ, թե ես 500 ռուբլ եմ ստորագրել։
– Ես ինքս լսեցի, երբ դուք բարձրաձայն արտասանելով ստորագրեցիք։
– Հա՜, հա՜, հա՜,– նորեն ծիծաղեց Տանպետյանցը,– ես այնպես բարձրաձայն
արտասանեցի կատակի համար, բայց ստորագրածս իսկապես քսան և հինգ
ռուբլ էր. դա էլ քիչ փող չէր, իհարկե։ Բայց դեռ գնացեք, թե մյուս ստորագրող
ները փող կտան, ես էլ մի բան կտամ։ – Այս ասելով` ողջունեց նա Գևորգին, և
առանց նորա ողջույնն առնելու, մտավ մյուս սենյակը։
ԺԱ
Սանդուղքից իջնելով Գևորգը դարձյալ մնաց շվարած, յուր ինչ անելիքը
չգիտեր։
«Աստվա՜ծ իմ, ո՞ւր գնամ, ո՞ւմ դիմեմ,– մտածում էր նա,– մի՞թե բոլոր այս
մարդիկներն էլ, որոնց անունները ես ունեմ, Տանպետյանցի նմանները չեն.
մի՞թե նրանք էլ միևնույնը չպիտի կրկնեն, ինչ որ սրանից լսեցի, և դեռ սա իմ
կարծիքով ամենից լավն էր։ Բայց... ոչ, ես իմ մոր երեսը դուրս գալ չեմ կարող.
ես չեմ կարող գուժել, որ իմ հիմարության պատճառով ես պատժված եմ. չեմ
կարող ասել, որ յուր գուշակությունները կատարվել են, նա գիտեր, որ այս
մարդիկները պիտի խաբեին ինձ, նրա սիրտը գուշակում էր, որ մենք պետք
է թշվառանանք, նա գիտեր, նա ամեն բան գիտեր, նա ամեն բան գուշակում
էր. բայց ե՛ս, ե՛ս` հիմարս, նրան չլսեցի... ես թշվառացրի նրան և ինձ...»։ Եվ
այս խոսքերի հետ նա սկսեց հեկեկալ։
Երկար այս դրության մեջ Գևորգը մնացել էր կանգնած։ Վերջապես նա
վճռեց դիմել այն մարդկանց, որոնց ցուցակը գտնվում էր յուր ձեռքում։ – «Այս
պիսով ոչինչ չի դառնալ,– մտածում էր նա,– ես ձեռնունայն իմ մոր մոտ չպիտի
դառնամ, այս վճռված է։ Ամբողջ օրը պիտի ման գամ, բոլորին պիտի տեսնեմ.
պիտի խնդրեմ, պիտի աղաչեմ, մինչև որ ձեռքումս մի բան ունենամ տուն վե
րադառնալու համար։ Իսկ եթե բոլորից մերժում կստանամ, այն ժամանակ...
այն ժամանակ ես գիտեմ ի՛նչ կանեմ... այն ժամանակ իմ ապրելս ավելորդ է»։
Այս խորհրդածություններով նա քայլերն ուղղեց դեպի Սոմարյանցի տու
նը։ Նա տանը չէր։
Վերադարձավ մի ուրիշի մոտ։ Սա էլ հյուրեր ուներ, տեսնել չէր կարող։
Երրորդի մոտ վազեց, նա պատասխանեց, որ այդպիսի ստորագրության հա
մար տեղեկություն չունի և խոստացավ Տանպետյանցին տեսնել։ Չորրորդը
մինչև անգամ պատուհանից տեսած լինելով, թե հնչակ քաշողն ով է, ծա
ռային հրամայեց ասել` «տանը չէ» այնպես բարկացած և բարձր ձայնով, որ
Գևորգն ինքն այդ լսելով և առանց ծառայի պատասխանին սպասելու հեռա
ցավ։ Հինգերորդի համար ասացին, որ հենց այն առավոտը Փոթի էր գնացել։
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Վեցերորդը, որ բարեհաճեց Գևորգի հետ յուր բակում մի քանի խոսք խոսալ,
նրան դատապարտեց յուր պաշտոնը թողնելու համար, և վերջում էլ նրան
«ձրիակեր» անունը տվավ։ Գևորգը խոր վիրավորված հեռացավ և այդտե
ղից։ Յոթերորդը ճաշի վրա էր արդեն, ուստի չէր կարող այդպիսի ժամանակ
այցելու ընդունել։ Գեղեցիկ հագնված սպասավորը մինչև անգամ նկատո
ղություն արավ, որ ժամը երեքին այցելության գնալն անհարմար է, և ժամա
նակ որոշեց առավոտյան ժամը 10-11-ը։
Գևորգը գրեթե խելագարված սկսեց թափառել փողոցներում... «Ճաշի
ժամանակն անհարմար է այցելել»,– այս լսել էր ութերորդի ծառայից, և սպա
սում էր, որ այդ ժամանակն անցնե։
Արդեն ութ անձինքներից և ոչ մեկի մոտ ցանկացած ընդունելությունը
չգտավ. բայց նա դեռ հույս ուներ, թե մնացած երկուսն անպատճառ ավելի
բարի և մարդասեր պիտի գտնվեին
 ։ Անցավ մի երկու ժամ։ Վերջապես նա
դիմեց իններորդին, նա քնած էր, տեսնել անկարելի է։ Դիմեց տասներորդին,
նա նույնպես քնած էր։
Վերջապես։ Ի՞նչ պետք էր անել այժմ։ Գևորգը ոչինչ չգիտեր։ Նա այժմ
մտածելու էլ անընդունակ էր դարձել։ Ամբողջ օրը մի պատառ հաց չէր դրել
բերանը, բայց նա քաղցածություն անգամ չէր զգում։ Նա այժմ մի բան էր մի
այն ցանկանում` հեռանալ, հեռանալ որքան կարելի է մարդիկներից. ընկնել
մի ամայի, մի անբնակ տեղ... Եվ նա գնում էր առանց մտածելու, առանց աջ
ու ձախ նայելու...
Թողնենք նրան հանգիստ, և ես ձեզ կպատմեմ, թե ինչո՞ւ բոլոր այս տասը
մարդիկներից գեթ մեկի մոտ նա ոչինչ հաջողություն չգտավ։
Գևորգը Տանպետյանցին այցելելու առաջին օրից երկու օր հետո պարոն
Տանպետյանցն ընտանեկան երեկույթի ժամանակ գտնվում էր կլուբում։ Նա
այդտեղ պատահեց շատերին ա՛յն պարոններից, որոնք իր հետ միասին հրա
վիրված էին եղել Սոմարյանցի տանը։ Միջերնին խոսք բացվելով, նա հիշեց
րեց նրանց այն ստորագրության մասին, որով նոքա փող էին խոստացել մեր
երգչին Պետերբուրգ ղրկելու համար։ Այդ հիշեցնելը ներկա եղողներին շատ
դուր չեկավ։ Տանպետյանցը նկատեց, թե ինչպես նրանցից մի քանիսը երես
ները թթվացրին, մյուսները կամաց-կամաց պատրաստվում էին հեռանալ, իսկ
մի երկու տաքգլուխներ բարկացած զարմանք հայտնեցին, որ Տանպետյանցը
թույլ է տալիս իրեն հիշեցնել նրանց մի խոստման և ստորագրության մասին,
որը նրանք արել են արբած և հիմարացած ժամանակ։ Պարոններից մեկը մինչև
անգամ հայհոյեց բժիշկ Դուդուկջյանին, որ նա քաջ իմանալով հյուրերի արբած
լինելը, դարձյալ հանդգնել էր մի այդպիսի ստորագրության թուղթ բանալ նոցա
առաջ և այսօրվան համար մի խայտառակության գործ պատրաստել։
Տանպետյանցի ուզածն էլ հենց այդ էր։ Տեսնելով յուր բարեկամ
ն երի տրա
մադրությունը այդ խնդրում, նա վստահություն առավ և պատմեց նրանց, թե
ինչպես Ելիզավետա Սերգեևնան բարկացել և պատռտել էր ստորագրու
թյան թերթը և սրանով ազատել նրանց արբած ժամանակի խոստումը կա
տարելուց։
– Կեցցե՜, կեցցե՜ Ելիզավետա Սերգեևնան,– գոչեցին Տանպետյանցի բարե
կամ
ն երը գրեթե միաբերան...
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Թեպետ այդ րոպեին Տանպետյանցի մոտ չէին Սոմարյանցի խնջույքի
ներկա գտնվող բոլոր հյուրերը, սակայն մի երկու օրվա մեջ նրանք բոլորն
արդեն գիտեին Ելիզավետա Սերգեևնայի արածը, և չէին կարողանում ներ
քին գոհունակությամբ շնորհակալություն չանել նրան։
Բայց ո՞ւր գնաց մեր խեղճ Գևորգը։
Նա արդեն դուրս էր եկել քաղաքից և գտնվում էր Քռի ափում, մի ամայի
տեղ։ Մութը կոխել էր. լուսին չկար, բայց աստղերն ադամանդների նման շող
շողում էին կապուտակ երկնակամարի վրա։ Նրան շրջապատող լռությունը
խանգարվում էր միայն գետի խուլ հոսանքի ձայնով։
Նա մոտեցավ գետի ափին, դիտեց նրան լուռ ու մունջ և շշնջաց. «Օգնու
թյան հույս էլ չկա, ապրել այսուհետև ամոթ է ինձ համար. ահա՛ իմ տեղը,– և
նա դողացող ձեռքը պարզեց դեպի գետի խորը,– բայց ի՞նչ եմ անում ես»,–
գոչեց նա հանկարծ և սոսկալով ետ դարձավ։
«Հիմար, հիմար,– խոսում էր նա ինքն իրեն,– ո՞ւմ հույսով ես թողնում քո
մորը, ո՞վ պիտի պահե, ո՞վ պիտի կերակրե»։ Եվ այս մտածությունը կարծես
հոգի ու սիրտ տվավ. հուսահատությունը, որ իրեն մոլորեցրել էր, անցավ, և
նա արագ-արագ քայլերով դիմեց քաղաք։
Երեկոյան ժամը 11-ին նա հասավ տուն։
ԺԲ
Թամարը շատ չէր անհանգստացել յուր որդու ուշանալու վերա։ Նա կար
ծել էր, թե հարուստ բարերարներից մեկն այդ օրը հյուրասիրել էր յուր Գևոր
գին։ Բայց նա ամբողջ մարմ
ն ով սոսկաց, երբ Գևորգը յուր գլխով անցած բո
լորը պատմեց։ Նա չսոսկաց նրա համար, որ բարերարները մերժել էին յուր
որդուն խոստացած օգնությունը, այլ սոսկաց նրա համար, որ նոցա շնորհիվ
պիտի հավիտյան կորցներ յուր որդուն։
– Դու ոչ մի բանի վերա մի մտածիր, Գևո՛րգ, հոգյա՛կս. ես դարձյալ լվաց
քարանը կմտնեմ, ես կաշխատեմ և կպահեմ քեզ, քանի ուժ ունեմ. միայն թե
դու ողջ-առողջ ման գաս իմ աչքերի առաջ, մինչև որ ես գերեզման կմտնեմ...–
Ասում էր նրան Թամարը, աշխատելով սփոփել յուր որդու հուսահատությունը...
– Ես դեռ կստիպեմ այդ մարդկանց իրենց ստորագրությունը հարգել,– ես
այդ մարդիկներից այդպես շուտով ձեռք չեմ վերցնիլ։
Բայց իսկապես ի՞նչ կարողացավ անել նա. ոչի՛նչ։
Անցան օրեր, անցան շաբաթներ։ Եվ Գևորգն անընդհատ դիմում էր մերթ
սրան, մերթ նրան, խնդրում էր, աղաչում էր, բայց իզուր, ոչ ոք չլսեց. ոչ ոք
խնդիրն ուշադրության չառավ։
Եվ նա սովորեց միայն փողոցներում այդ պատրվակով թափառել։
Մի ամիսն անցավ։ Թամարի բոլոր խնայողությունը սպառվեց. մի քա
նի օր շարունակ մայր և որդի ցամաք հաց էին ուտում. մի օր մինչև անգամ
նրանք քաղցած անցրին։
Թամարի բոլոր աշխատությունը Գևորգին նորեն Գուստավի մոտ ղրկելու
համար` ապարդյուն անցավ։ Նա ավելի նախապատիվ էր համարում մեռնիլ
կամ Քռի մեջ խեղդվիլ, քան նորեն Գուստավին դիմել, նրա աղջկա արհա
մարհանքը տանել և յուր ընկեր-բանվորների մոտ ծիծաղի առարկա դառնալ։
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Ուրիշ գործարան էլ նա մտնել չհամաձայնեցավ, որովհետև Սոմարյանցի
տանը հասկացրել էին, որ ինքը մեծ մարդ է. և այդ գիտեին յուր նոր բարեկամ
ները, դպրոցական աշակերտները, լուսավորության բարեկամ գործակատար
ները, դատելու ու վճռելու վարդապետ տղաները, և նա նրանցից ամաչում էր։
Ի՞նչ պետք էր անել, ուտելու հաց չկար։
Վերջապես խեղճ Թամարը նորեն մտավ լվացքարան, բայց այս անգամ
20 ռուբլով, որովհետև նա առաջվա ուժը չուներ և ավելի չվճարեցին։
Եվ դուք ի՞նչպես վարվեցիք խեղճ փականագործի և նորա մոր հետ, դո՛ւք,
փայլուն հասարակության զարգացած անդամ
ն եր։ Դուք ձեր ոգևորության մեջ
ճառեր խոսացիք, խոստում
ն եր արիք, ձեր անտեղի գովեստներով խեղճ երի
տասարդին փչացրիք, զրկեցիք յուր պաշտոնից, թշվառացրիք ապագան. ու
ժասպառ մորը նորեն լվացքարան ղրկեցիք... և հետո՞ – ոչինչ. դուք ավելացրիք
մեկն ա՛յն դատարկապորտ տղաներից, որոնք դատում են, վճռում են, դատա
պարտում են և առանց մի բան գիտենալու, առանց մի բան սովորած լինելու,
ամենակար և ամենագետ են։
Ահա՛ ձեր գործը։


&

ԲԱՌԱՐԱՆ

 ութն արդեն կոխել էր – մութն արդեն վրա էր տվել, մթնել էր
մ
նոցանից – նրանցից
աշխատանքը դադարելուց ետ, հայտնությունից ետ, ետ – այստեղ՝ հետո
զարմացմամբ – զարմանքով
կեցջիք – կեցցեք
բավական – այստեղ` բավականացած, գոհ
արտաքո կարգի – արտակարգ
դստիկոն – վերնահարկ, վերնատուն
կարդալ – այստեղ` սովորել
գիմն ազիոն (գիմն ազիա) – հանրակրթական միջնակարգ ուսում
ն ական հաս
տատություն
վերստ – երկարության ռուսական չափ=1,06 կմ
հնչակ – դռան զանգ
ֆրակ – տղամարդու վերնահագուստ, սյուրտուկի մի տեսակ, առջևից` կարճ
ու բաց փեղկերով, ետևից` երկար, միջահատված փեշով
փողպատ – փողկապ, նաև` օձիք
շվարել – շփոթվել, անելիքը չիմանալ
վերակացու դպրոցի – վերահսկիչ, կարգապահությանը հետևող պաշտոնյա
դիտավորություն – մտադրություն
ակաթենի (աքասիա, ակացիա) – թիթեռնածաղիկների ընտանիքին պատ
կանող ծառ
գողտրիկ – քնքուշ, գեղեցիկ, հաճելի, դուրեկան
խանդաղատանք – քնքշություն, գթասրտություն, գորովանք, սեր
շահի – պարսկական մանրադրամ, որ համարժեք էր ռուսական 5 կոպեկին
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սրինգ – շվի, փողավոր երաժշտական գործիք
դրացուհի – հարևանուհի
բեկբեկուն – կոտրատվող, խաղացկուն
թամաշա անել – նայել
բազմականներ – այստեղ` բազմաթիվ հյուրեր
էքստրա – արտակարգ, արտահերթ
ատենաբանություն – այստեղ` ճառ, կենաց խոսք
գգվել – գրկել ու շոյել, փայփայել, փաղաքշել, պարուրել
թեմական դպրոց – միջնակարգ հոգևոր դպրոց
տեսուչ – տնօրեն, ուսում
ն ական հաստատության վարիչ
վարմանց – վարմունքների
Օրփեոսի գրկումն էր – այստեղ` քնած էր: Որփեոս (Օրփեոս)՝ առասպելական
երգիչ, երաժշտություն և բանաստեղծություն հորինող, ով երգով կախարդել է
աստվածներին ու մարդկանց
նախագավիթ – այստեղ` նախասրահ
տուշ ածել – երաժշտական հանդիսավոր ողջույն
ջուր սրսկել – այստեղ` ջուր ցանել, ջուր շաղ տալ
ընչացք – բեղ, սրել ընչացքի ծայրերը – բեղերը սրել
րեդինգոտ – երկար սերթուկ, տղամարդու երկար ու լայն վերնազգեստ
pour chige – շքեղության համար (ֆր.)
ասանկ, ատանկ, անանկ – այսպես, այդպես, այնպես
լեռնակուտակ պարտքերի տակ կհեծե – մեծաթիվ պարտքեր ունենալ, ծանր
կացության մեջ հայտնվել մեծաքանակ պարտքերից, կուտակված պարտքերը
չկարողանալ մարել
գոսանալ – չորանալ
գրաստ – բեռնակիր ընտանի կենդանի, չարքաշ մարդ
գաղտուկ – գաղտնի
քաջք – այստեղ` սատանա, չար ոգի
կապալառու – կապալով վերցնող, կապալ – աշխատուժի կամ շինության
պայմանագրային վարձակալություն
«Բազմավեպ» – հայագիտական հանդես, որ 1843 թվականից հրատարակում
է Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում գտնվող Մխիթարյան միաբանությունը
քոնսերվատոր – կոնսերվատորիա, երաժշտանոց
խնդակցել – մեկի ուրախությանը մասնակից դառնալ, խնդակից լինել
անձեռնամուխ – ձեռք չտված, անձեռնամուխ անկողին – չբացված անկողին
որդեգիր – հոգեորդի, հոգեզավակ
արտևանունք – աչքի թարթիչներ
դրացի – հարևան
գծուծ – նվաստ, չնչին, անարգ, ժլատ, մանրախնդիր
ամոք (դեմքի ամոք արտահայտություն) – մեղմ, հանգիստ, խաղաղ, դուրե
կան, հաճելի
կյուրակե – կիրակի
կարկաչել – այստեղ` լիասիրտ ծիծաղել
գուժել – վատ լուր հայտնել
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կլուբ – ակումբ
ձեռնունայն – դատարկաձեռն

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

Կյանքի ո՞ր բնագավառն է արտացոլում Մուրացանի «Հասարակաց որդե
գիրը» պատմվածքը։
Ինչպե՞ս է ավարտվում աշխատանքային օրը գերմանացի Շառլ Գուստավի
գործարանում։ Ի՞նչ հարց են քննարկում բանվորները գործը ավարտելուց
հետո։
Ինչո՞ւ է Գևորգին վիճակվում Սոմարյանցի պատվիրած վանդակները նրա
տուն տանելու պարտականությունը։
Քանի՞ տարեկան էր Գևորգը։ Ի՞նչ խոհերով էր իր բեռը փողոցով տանում Սո
մարյանցի տուն։ Ինչպե՞ս է սովորել դպրոցում, ո՞վ է եղել նրա դասընկերը։
Նկարագրե՛ք Գևորգի ընտանիքը։ Ո՞վ էր հանգուցյալ հայրը։ Ո՞վ էր մայրը,
և ինչպե՞ս էր նա հոգում տան կարիքները։
Ո՞վ էր Շառլոտան, և ի՞նչ զգացում
ն եր էր Գևորգը տածում նրա հանդեպ։
Ի՞նչ էր կատարվում Սոմարյանցի բնակարանում, և ո՞վ է ուշադրություն
դարձնում Գևորգի երգին։
Նկարագրե՛ք Գևորգին Սոմարյանցի տուն գնալիս, տանը` սեղանի շուրջ,
այնուհետև նրա երգերի թողած ազդեցությունը։
Սոմարյանցի հյուրերի մեջ ի՞նչ վերաբերմունք է առաջանում Գևորգի հան
դեպ, երբ լսում են նրա երգը։
Գևորգին երաժշտական կրթություն տալու համար ի՞նչ նախաձեռնություն
են հանդես բերում Սումարյանցի հյուրերը։
Ճի՞շտ է վարվում արդյոք Գևորգը, երբ, հավատալով խոստում
ն երին,
ազատվում է աշխատանքից։ Այդ կապակցությամբ ի՞նչ խորհուրդ էր նրան
տալիս մայրը։
Խնջույքից հետո ինչպե՞ս են Գևորգին ընդունում բժիշկ Դուդուկջյանը,
հանդիսության սեղանապետ Տանպետյանցը։ Ինչպե՞ս են իրենց դրսևորում
մյուս «բարերարները»։
Ինչպիսի՞ հոգեկան կացության մեջ է հայտնվում Գևորգը։ Ինչպե՞ս է ավարտ
վում պատմվածքը։
Ի՞նչ պետք է աներ Թամարը` իրեն և որդուն սովի չմատնելու համար։
Գևորգը ինչո՞ւ չի վերադառնում իր նախկին աշխատանքին կամ անցնում
մի նոր աշխատանքի։
Սին խոստում
ն եր տված ունևորներին ի՞նչ խոսքերով է դիմում հեղինակը
պատմվածքի վերջում։
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ՇԻՐՎԱՆԶԱԴԵ
1858-1935
Շիրվանզադեն հայ արձակի խոշորագույն ներկայացու
ցիչներից է։ Նա պատկերեց իր ժամանակն ու մարդկանց և
հայ գրականությունը հարստացրեց բազմաթիվ կերպարնե
րով։ Նրան բարձր են գնահատել Հովհաննես Թումանյանը,
Վահան Տերյանը, Գրիգոր Զոհրապը, Արշակ Չոպանյանը,
Վահան Թեքեյանը, Երվանդ Օտյանը և շատ ուրիշներ։
Շիրվանզադեն գրողի գրական անունն է։ Նրա իսկա
կան անուն-ազգանունը Ալեքսանդր Մովսիսյան է։ Ծնվել
է 1858 թ. ապրիլի 7-ին Շամախի քաղաքում։ Հայրը` Մինասը, դերձակ էր,
զբաղվել է նաև առևտրով։ Մինչ Բաքուն կդառնար արդյունաբերական հզոր
քաղաք՝ Շիրվանզադեի ծննդավայրը եղել է նահանգային կենտրոն։ Բայց
նավթի արդյունահանումը կյանքը դրեց նոր հիմքերի վրա։ Ժողովուրդը հո
սեց դեպի Բաքու, Շամախին դատարկվեց։
Ապագա գրողը գրաճանաչ է դարձել ծննդավայրի ուսում
ն արաններից
մեկում, ապա հաճախել է հայկական թեմական, դրանից հետո` ռուսական
երկդասյա դպրոց։
Հոր առևտրական գործերի ձախողման հետևանքով ընտանիքի` մոր և քույ
րերի խնամքը հոգում է պատանի Ալեքսանդրը։ Այդ նպատակով 1875-ին մեկ
նում է Բաքու և գրագրի պաշտոն վարում նահանգային վարչության գրասենյա
կում։ Երեք տարի աշխատելով այդտեղ` ավելի մոտիկից է ճանաչում կյանքի
քաոսը, իսկ ընթերցանությունը նպաստում է նրա մտավոր զարգացմանը։
Բաքվում նա ապրում է մորաքրոջ ընտանիքի հետ` մտավորական մարդ
կանց միջավայրում. ունեին հարուստ գրադարան, ստանում էին ժամանա
կի մամուլը։ Այդ ընտանիքում է հասակ առել հայտնի դերասան Հովհաննես
Աբելյանը։ Հայտնի մարդիկ են դառնում նաև Աբելյանի եղբայրները. մեկը`
հանրային գործիչ, մյուսը` թատերագիր։
1878 թ. հաշվապահի պաշտոնով Շիրվանզադեն աշխատանքի է անցնում
նավթային գրասենյակում։ Այս ընթացքում է՛լ ավելի է ուժեղանում գրակա
նության հանդեպ սերը, և նա հայ գրողների երկերի հետ մեկտեղ կարդում է
ռուս գրականություն։ Այդ սերն էլ նրան տանում է նոր պաշտոնի` 1881-ին նա
դառնում է նորաստեղծ գրադարանի ընթերցարանի վարիչը։
Շարունակվող ընթերցասիրության հետ մեկտեղ Շիրվանզադեն անում է
գրական առաջին փորձերը։ Նրա առջև բացվում է հայերեն և ռուսերեն լույս
տեսնող թերթերի ճանապարհը` «Մշակ», «Մեղու Հայաստանի»։ Նավթային
քաղաքի մասին նա փորձում է վեպ գրել, բայց ոչնչացնում է` թողնելով միայն
մեկ հատված` «Հրդեհ նավթագործարանում», ինչը ապագա գրողի առա
ջին տպագիր գործն է («Մշակ», 1883)։
1883-ին Շիրվանզադեն տեղափոխվում է Թիֆլիս` ժամանակի հայ գրա
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կան կյանքի կենտրոնը։ Այստեղ նրա գրական ձիրքն ավելի արդյունավետ
դրսևորում
ն եր է ունենում, իսկ ապրուստը հոգալու համար 1886-1891 թթ. աշ
խատակցում է «Արձագանք» շաբաթաթերթին, ուր և բազմաթիվ հոդվածնե
րով հռչակվում է նրա անունը։ Այստեղ տպագրվում են նաև նրա «Նամուս»,
«Արամբին», իսկ «Մուրճ» ամսագրում` «Արսեն Դիմաքսյան» վեպերը։
1895 թ. ցարական կառավարությունը Շիրվանզադեին մեղադրում է հա
կաթուրքական գործունեության մեջ և բանտարկում Թիֆլիսի Մետեխի բան
տում, ապա 1898-ին աքսորում Օդեսա։ Այստեղ նա մնում է երկու տարի և
հղանում իր հրաշալի «Արտիստը» պատմվածքը։
Շիրվանզադեն գրական վերելքի մեջ էր։ Իրար են հաջորդում պատմվածք
ները, վիպակները և վեպերը։ 1896-1897 թթ. գրում է «Քաոս» վեպը։ Վեպը թեև
գրում է վեց ամսում, բայց դրա մասին երկար էր մտածել` հենց այն պահից,
երբ ոտք էր դրել Բաքու։
Օդեսայից մնացած տպավորություններով «Արտիստը» գրել է 1901 թ.։ Մեր
առջև պատանի արվեստագետի երազանքների աշխարհն է ու այդ պատ
րանքների ողբերգական փլուզումը։ Գեղեցիկ ու առինքնող է Լևոնի կերպա
րը։ Նրա հայրը եղել է օպերային վարսավիր և ողբերգությամբ ավարտել
կյանքը։ Լևոնը արտիստ է հոգով, էությամբ, նա ձգտում է դուրս գալ մեծ աշ
խարհ, իր տեղը գտնել կյանքում, բայց անհույս սերը և կյանքի հարվածները
նրա մեջ կոտրում են ամեն ինչ։
Լևոնի կյանքում կա արվեստի աշխարհը` թատրոն և երաժշտություն, կա գե
ղեցկուհի Լուիզայի հանդեպ տածած սերը, ով իր հերթին օպերային երգչուհի
դառնալու երազանքներ է փայփայում։ Լուիզան ամուսնանում է։ Լևոնի ոտքի
տակ հողը երերում է։ Ավազակները թալանում են նրան։ Այլևս անզոր լինելով
դիմագրավելու կյանքի հարվածներին` նա մահվան մեջ է գտնում իր վերջ
նական հանգիստը։ Կորուստներին և անհաջողություններին հակադրելու նա
այլևս ոչինչ չուներ։
Բացի արձակ գործերից, Շիրվանզադեն գրել է նաև թատերգություններ,
որոնցից առավել հայտնի են «Պատվի համար» դրաման և «Մորգանի խնա
մին» կատակերգությունը։
1905-ին Շիրվանզադեն հաստատվում է Փարիզում և այնտեղ մնում մինչև
1910 թ.։ Արվեստի համաշխարհային կենտրոնում նրա ստեղծագործական
կյանքը նոր թափ է առնում։
1910-ին վերադառնում է Թիֆլիս, 1913-ին մեկնում Մոսկվա` մոտիկ լինելու
ռուսական արվեստին։ Գրում է արվեստագիտական բազմաթիվ հոդվածներ։
1919 թ. նա վերստին մեկնում է արտասահման։ Այնտեղից արդեն Հայաս
տան է վերադառնում 1926-ին և նոր եռանդով լծվում գրական գործի։ Կյանքի
վերջին տարիներին գրում է «Կյանքի բովից» հուշագրությունը, որի մեջ ար
տակարգ հարուստ տեղեկություններ կան նախ իր, ապա 19-20-րդ դարերի
շատ այլ գրողների մասին։
Շիրվանզադեին շնորհվել է Հայաստանի ժողովրդական գրողի կոչում։
Նա նաև Անդրկովկասի մշակույթի վաստակավոր գործիչ էր։ Մեծ գրողը
Մոսկվայում մասնակցել է խորհրդային գրողների առաջին համագումարին
և հանդես եկել ողջույնի խոսքով։
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Շիրվանզադեն մահացել է 1935 թ. օգոստոսի 7-ին Կիսլովոդսկում և թաղ
վել է Երևանի հայոց մեծերի պանթեոնում։

 ԻՐՎԱՆԶԱԴԵԻ ՄԱՍԻՆ
Շ
Վերջապես կցանկանայինք, որ մեր ազգն էլ կարողանար տեսնել, գնա
հատել ու պաշտպանել իր ծնած ուժերը։ Եվ երբ որ տեսնի, կհամոզվի, որ
նրանց մեջ էլ կան այնպիսիներ, որոնք իրենց տաղանդով մրցում են ու հա
վասար են եվրոպական ժողովուրդների սիրված, հանրահռչակ հեղինակնե
րին, տարբերությունը միայն սրանց ու նրանց բախտի մեջ է։
Խոսք 1910 թվականին Շիրվանզադեի
գրական գործունեությունը նշելու կապակցությամբ։
Հովհաննես Թումանյան
Շիրվանզադեն… կմ
ն ա այն հեղինակը, որ տանում է մեր գրականությունը
դեպի Եվրոպա։
Վահան Տերյան

ԳՐԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
Իրապաշտություն (ռեալիզմ)։ Որպես մեթոդ` իրապաշտությունը արտա
հայտում է կյանքն այնպես, ինչպես որ կա։ Իրապաշտ գրողները ոչ միայն
արտացոլում են կյանքը, այլև քննական հայացքով վերլուծում են այն։ Իրա
պաշտության գեղարվեստական համակարգի հիմքը տիպական հերոսներին
տիպական հանգամանքների մեջ պատկերելու պահանջն է։ Իրապաշտու
թյան մեթոդն աչքի է ընկնում կյանքը, մարդկային հարաբերություններն ու
հոգեբանությունը ճշմարիտ, առարկայորեն պատկերելու ձգտումով։
Քանի որ իրապաշտությունն իր մեջ կրում է բուն իրականության արտացոլքը,
ուստի այն, որպես գեղարվեստական պատկերման հիմք, եղել է ի սկզբանե։ Այլ
մեթոդներով գրված երկերի հիմքում ևս առկա է իրապաշտության ինչ-որ մաս։
Տարբեր դարաշրջաններում իրապաշտությունն ունեցել է իր դրսևորման
առանձնահատկությունները, այդ իսկ պատճառով առկա են իրապաշտու
թյան արտահայտության տարբեր ժամանակներ և տարբեր եղանակներ.
– անտիկ շրջանի իրապաշտություն,
– վերածնունդի դարաշրջանի իրապաշտություն,
– լուսավորական դարաշրջանի իրապաշտություն,
– քննադատական իրապաշտություն,
– սոցիալիստական իրապաշտություն,
– գերիրապաշտություն,
– մոգական իրապաշտություն:
Հայ գրականության մեջ իրապաշտությունը` որպես մեթոդ, ամրապնդվեց
19-րդ դարի կեսերից` առաջ մղելով այնպիսի հեղինակների, որպիսիք են
Հակոբ Պարոնյանը, Պերճ Պռոշյանը, Ղազարոս Աղայանը, Շիրվանզադեն,
Նար-Դոսը, Գիրգոր Զոհրապը, Հովհաննես Թումանյանը, Դերենիկ Դեմիր
ճյանը, Ակսել Բակունցը և ուրիշներ։
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.

Ի՞նչ կարող եք ասել Շիրվանզադեի մասին։ Ինչպե՞ս կբնութագրեք նրան
որպես գրող։
2. Ե՞րբ և որտե՞ղ է ծնվել ապագա գրողը, ի՞նչ էր նրա իսկական անուն-ազգա
նունը։
3. Ի՞նչ կրթություն է ստացել ապագա գրողը։
4. Ինչո՞ւ մեկնեց Բաքու, ի՞նչ աշխատանք էր կատարում։
5. Ինչո՞ւ մեկնեց Թիֆլիս, ինչո՞վ էր զբաղվում։
6. Ո՞ւր աքսորվեց և ի՞նչ տպավորություններով գրեց «Արտիստը» պատմ
վածքը։
7. Շիրվանզադեն Եվրոպայում. ի՞նչ գիտեք այդ մասին։
8. Վերջնականապես ե՞րբ է Շիրվանզադեն վերադարձել հայրենիք, և ի՞նչ
գործունեություն է ծավալել։
9. Ի՞նչ է գրել Շիրվանզադեն. թվարկե՛ք նրա հիմ
ն ական ստեղծագործություն
ները։
10. Թումանյանը և Տերյանը ի՞նչ կարծիք են հայտնել Շիրվանզադեի մասին։
11. Գրական ո՞ր մեթոդի հետևորդ է Շիրվանզադեն։ Ինչպե՞ս կբնութագրեք
այդ մեթոդը։

ԱՐՏԻՍՏԸ

(Կրճատում
ն երով)
 ինգ ամիս էր ընդամենը Օդեսայումն էի, չորրորդ անգամ փոխեցի սե
Հ
նյակս։ Փոքրիշատե մեծ քաղաքում բնակվող մենակեցի համար մի առան
ձին հաճույք էր ստեպ-ստեպ կացարան փոխելը։ Անցնելով մի թաղից մյուսը,
կարծում ես` մի երկրից մյուսն անցար։ Նոր հարևանություն, նոր միջավայր,
երբեմն այլ կենցաղով ու ոգով։
Այս անգամ պիտի բնակվեի քաղաքի աղմ
կ ալի փողոցներից մինում, հինգ
հարկանի մի տան երրորդ հարկում։ Տանտիրուհիս իտալուհի էր, գեր, առողջ,
ամրակազմ մի այրի` մոտ հիսուն տարեկան։ Նրա ամուսինը եղել էր իտալական
օպերայի հուշարար, շատ վաղուց հայրենիքից տեղափոխված Ռուսաստան։
Մեռնելով` կնոջ ու միակ դստեր համար թողել էր իբրև ժառանգություն հին նո
տաների մի մեծ կապոց և իտալացի արտիստների ծանոթությունը։ Այրին, ապ
րելու ուրիշ միջոց չունենալով, պարապում էր սենյակներ վարձու տալով։
Հենց առաջին օրն ես ծանոթացա հարևաններիս հետ։ Այդ ինձ համար
նոր և բավական հետաքրքրական շրջան էր, նա բաղկացած էր մեծ մասամբ
իտալացիներից։ Կար և մի ռուս ուսանող ու մի հրեուհի ատամ
ն աբույժ, բա
վական գեղեցիկ, թեև ոչ այնքան թարմ։
Կենտրոնը կազմում էր տանտիրուհու դուստրը` շիկահեր, փղոսկրի պես
փայլուն, մաքուր ատամ
ն երով և գեղեցիկ աչքերով քսան տարեկան Լուի
զան։ Նա երգում էր. ուներ զորեղ ու անուշ ձայն, պատրաստվում էր բեմին
նվիրվելու։ Գիտեր նվագել դաշնամուր, երաժշտության դասեր էր տալիս,
փող ժողովում, որ գնա Իտալիա ձայնը մշակելու։
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Առաջին օրն անծանոթ շրջանում զգացի սովորական անհարմարություն,
երկրորդ օրն ընտելացա, իսկ մի շաբաթ անցած` բավական բարեկամացա
բոլորի հետ։ Մենք ճաշում էին
 ք միևնույն սենյակում, միաժամանակ, միևնույն
սեղանի քով։ Երկու ժամից սկսած մինչև երեկոյան չորս-հինգ ժամը, ծիծաղ,
երգ, նվագ, պար ու սրախոսություններ խառնվում էին միմյանց և ջերմաց
նում տարբեր ազգերի ու դավանությունների պատկանող մարդկանց բարե
կամական մթնոլորտը։
Մի օր ճաշից հետո Լուիզան նստեց դաշնամուրի քով և սկսեց նվագել
ինչ-որ վալս։
Զվարճության տաք միջոցին դռների մեջ նկարվեց ինձ համար մի ան
ծանոթ կերպարանք։ Ոչ ոք առաջին պահ չնկատեց նրան, բացի ինձանից,
որ նստած էի դռների մոտ։ Անծանոթը հենց առաջին վայրկյանից գրավեց
ուշադրությունս։ Ես դիտեցի նրան։ Մոտ 16-17 տարեկան մի պատանի էր, նի
հար, գունատ դեմքով, կուրծքը փոքր-ինչ ներս ընկած։ Հագած էր մուգ կապ
տագույն գոտևոր կարճ բաճկոն, որի կուրծքը զարդարված էր ասրյա խաչա
ձև ծոպերով, և նույն գույնի նեղ վարտիք։ Ձեռին բռնած էր մի կակուղ կանա
չագույն գլխարկ փետուրով զարդարված, նման այն գլխարկներին, որ դնում
են թափառաշրջիկ հույն անդրիավաճառները կամ իտալացի երաժիշտնե
րը։ Նրա դեմքի գծերը կանոնավոր էին ու նուրբ, աչքերն ունեին ինչ-որ մե
լամաղձիկ արտահայտություն։ Դա այն երջանիկ դեմքերից էր, որոնք հենց
առաջին հայացքով մարդու սրտում շարժում են համակրության զգացում։
– Բոն-ջուրնո,– ասաց նա, գլուխ տալով։
– Օհո՜, արտի՜ստը,– գոչեց ամենքից առաջ բարիտոն Կավալլարոն, որ մի
բարեսիրտ մարդ էր մոտ երեսունուհինգ տարեկան։
– Արտի՜ստը, արտի՜ստը,– կրկնեցին մյուսները։ Նույն վայրկյանին պար,
նվագ, ծիծաղ ընդհատվեցին, և բոլորի հայացքները դարձան դեպի պատանին։
– Որտե՞ղ էիր, այսքան ժամանակ չէիր երևում,– հարցրեց Կավալլարոն։
– Սպասեցեք, նա տխուր է,– գոչեց Լուիզան և մոտեցավ պատանուն,– էլի
ի՞նչ է պատահել, ինչո՞ւ ներս չես մտնում։
– Որտե՞ղ է սինյորա Ստեֆանիան,– հարցրեց պատանին։
Նրա ձայնը հուզված էր, դողում էր։ Կար այդ ձայնի մեջ մի սրտաշարժ
շեշտ, որ արտահայտում էր հեզության հետ և թախիծ։
– Ա՜ա, հասկացա,– ասաց Լուիզան,– էլի մայրդ երևի հիվանդ է։ Խե՜ղճ պա
տանի, դու սլանում ես երկինք, նա կպած է երկրին...
– Սինյորինա Լուիզա, ես ձեզ խնդրում եմ ինձ չխղճալ,– գոչեց պատանին
վիրավորված,– սինյորա Ստեֆանիան այստե՞ղ է։
– Մայրս խոհանոցում է։
Պատանին գլուխ տվեց շնորհալի ձևով ու հեռացավ։
– Նա չափազանց տխուր էր,– ասաց Կավալլարոն,– անշուշտ մայրն այս
անգամ ծանր հիվանդ է։
– Չեմ կարծում,– նկատեց Լուիզան,– այդ կինը միշտ հիվանդանում է որ
դուն տանջելու համար։ Խե՜ղճ պատանի…
– Խե՜ղճ,– կրկնեց ռուս ուսանողը կծու հեգնությամբ,– բայց նա չի ուզում,
որ դուք նրան խղճաք, սինյորինա Լուիզա։ Տեսա՞ք, ինչպես վիրավորվեց։
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– Նա հպարտ է ինչպես իսպանական գրանդ,– ասաց Կավալլարոն, յուր
բարի աչքերը թանձր ունքերի տակից դարձնելով դեպի ինձ,– և հպարտու
թյունը սազում է նրա հեզությանը։ Սինյոր, նրա կերպարանքն ինձ միշտ հի
շեցնում է իմ եղբորը։ Տաղանդավոր ջութակահար էր, մեռավ քսան տարե
կան հասակում թևերիս վրա։
– Դուք ճանաչո՞ւմ եք Լևոնին,– դիմեց ինձ օրիորդ Ռաիսան, հրեուհի
ատամ
ն աբույժը։
– Ո՞չ։ Երևակայեցեք, հարևաննե՛ր, պարոնը մեր արտիստին չի ճանաչում։
– Օ՜օ, այդ աններելի է,– գոչեցին Լուիզան ու Լուկրեցիա Կաֆարելլին։
– Իմ կարծիքով,– ասաց Կավալլարոն,– ով գեղարվեստասեր է, իրավունք
չունի Լևոնին չճանաչելու։ Նա իսկական արտիստ է, այո՛, հոգով, սրտով, արյու
նով, ամբողջ էությամբ արտիստ։
Իմ հետաքրքրությունը բոլորովին գրգռվեց։ Ո՞վ է, վերջապես, այդ մանու
կը, որ այդքան գրավել էր հարևաններիս համակրանքը։
– Եթե կամենում եք, իսկույն կծանոթանաք,– ասաց Լուիզան.– արժե այցե
լել նրան յուր ապարանքում։ Գիտե՞ք ինչ,– դարձավ նա ընդհանուրին,– վատ
չի լինիլ, եթե խմբովին գնանք մեր արտիստի հիվանդ մորը տեսնելու։ Այո՛,
վատ չի լինի... Ես գնում եմ, ով ուզում է, թո՛ղ հետևե ինձ։
Արտիստը բնակվում էր նույն տան վերին հարկում։ Լուիզան մեզ առաջ
նորդեց դեպի գլխավոր սանդուղքը, բարձրացանք չորրորդ հարկը։ Այնտե
ղից նեղ, կեղտոտ, փայտյա սանդուղքով հասանք հինգերորդ հարկը, մտանք
մի մթին անցք։ Անմիջապես խփեց մեր քթին ճարպի մեջ տապակվող մսի
անախորժ հոտը։
Մենք մտանք մի սենյակ, որ մի փոքր մեծ էր, քան մի մեծ հավաբուն։ Այն
տեղ, մութ անկյունում, պատի տակ երևում էր ինչ-որ բան, նման անկողնա
կալի, թե թախտի` չգիտեմ։ Մի քայլ առաջ գնալով, տեսա հնամաշ վերմակի
տակ պառկած մի կնոջ դեմք։ Նրա ճակատը կապած էր սև թաշկինակով,
աչքերը հառած առաստաղին։ Նա տնքտնքում էր ու ծանր հառաչում։ Նրա
ոտների կողմում կանգնած էր «արտիստը»։ Ըստ երևույթին, նրա միտքը
կլանված էր կամ մոր հիվանդությամբ, կամ մի ուրիշ հոգսով, որովհետև մեր
երևալը աննկատելի մնաց նրա համար։
– Դե լա՛վ, քիչ տնքտնքա,– ասում էր սինյորա Ստեֆանիան հիվանդին,–
խոմ չես մեռնում։ Սովորական հիվանդությունդ է էլի, վաղը կանցնի։ Բա-բաբա, տե՛ս մոտդ ինչ պատվավոր հյուրեր են եկել։ Տղա,– դարձավ նա Լևոնին,–
երևի այդ դու ես անհանգստացրել մարդկանց։
Պատանին նայեց մեզ, չափազանց շփոթվեց և շտապեց սենյակի ընդամե
նը մի զույգ ջարդված աթոռներն առաջարկել յոթ հյուրերից չգիտեր ո՛ր մեկին։
– Պարոնը բժի՞շկ է,– հարցրեց հիվանդը, երբ տեսավ ինձ։
– Բժիշկ չէ,– պատասխանեց սինյորա Ստեֆանիան,– բայց, երևի, ցավդ
բժշկից լավ կհասկանա։ Քո հայրենակիցներից է…
– Հա՞յ,– գոչեց հիվանդը զարմանալով, թե ուրախանալով չգիտեմ և, գլու
խը դանդաղ բարձրացնելով, նա նստեց անկողնում։
– Հա՞յ,– կրկնեցի ես զարմացած, որովհետև ինչ ազգի ասես սպասում էի
այդ միջավայրում, բացի հայից։
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– Այո՛,– ասաց օրիոր
 դ Ռաիսան,– արտիստը ձեր հայրենակիցն է. զարմա
նալի է, որ չիմացաք հենց առաջին տեսնելուց։
– Որտեղացի՞ եք,– հարցրեց հիվանդը,– Տե՛ր աստված, ոչ ոք ցավս չի հաս
կանում, ոչ ոք։
– Էլի մի՛ սկսիր հին երգդ,– գոչեց սինյորա Ստեֆանիան,– բավակա՛ն է։
– Ո՛չ, Ստեֆանիա, չեմ կարող լռել, սիրտս այրվում է։ Դու էլ մայր ես, բայց
զավակդ տղա չէ։ Օ՜հ, երանի իմն էլ աղջիկ լիներ։ Չգիտես, ինչ է անում նա։
Հոր նման տանջում է ինձ։ Պարոն,– դարձավ ինձ,– այդ փչացածն իմ միակ
տղան է, հասկանո՞ւմ եք, միակ, ուրիշ զավակ չունիմ։ Աստված սիրեք, խելքի
բերեք նրան։ Նա հոր ճանապարհով է գնում...
– Սովորական գանգատներ են,– շշնջաց ականջիս Լուիզան,– ուշադրու
թյուն մի՛ դարձնեք։
Ես նայեցի Լևոնին։ Ամաչելուց նա երեսը դարձրել էր պատին, մեզ չէր
նայում։
Լուիզան մոտեցավ նրան, բռնեց ձեռներից, երեսը դարձրեց յուր կողմը,
ուղիղ նայեց աչքերին բարեկամական, ո՜չ, ավելի՜, սիրող քրոջ քնքուշ հայաց
քով։ Ինձ թվաց, որ այդ հայացքը թափանցեց մինչև Լևոնի հոգու խորքը։ Եվ
ո՞ւմ հոգու խորքը չէր թափանցիլ այն։ Լևոնը զվարթացավ և երախտագիտու
թյան զգացումով լեցուն աչքերով նայեց իտալուհու երեսին։
– Եթե օրինավոր որդի լիներ,– շարունակեց հիվանդը,– ձեզ նման պատ
վավոր հյուրերին այսօր այս հավաբնում կընդունե՞ր։ Տեսնո՞ւմ եք, աթոռներ էլ
չունինք։ Անամո՛թ, ի՞նչ ես ցցվել փայտի պես։ Չե՛ս տեսնում հյուրերիս։
Լևոնը կրկին սենյակի մի զույգ աթոռներն առաջարկեց մեզ։ Նստել ան
կարելի էր, այդ փոքրիկ սենյակում յոթ-ութ հոգի կանգնել միայն կարող էին.
Լուկրեցիա Կաֆարելլին երկար չդիմացավ օդի սակավությանը, դուրս գնաց։
Չելլինին հետևեց նրան, ասելով, թե «արտիստի» մայրը մեռնելու ախոր
ժակ չունի դեռ, կարիք չկար անհանգստանալու։
Նրանց դուրս գնալուց հետո սենյակն այնչափ գոնե ազատվեց, որ ես կա
րող էի դիտել շուրջս։ Այն, ինչ որ տեսա, ինձ հաճելի զարմացում պատճա
ռեց։ Մի անկյունում կախված էին աշխարհիս անվանի երաժշտապետների,
նվագիչների, երգիչների ու երգչուհիների լուսանկարները` հովհարի ձևով
միմյանց միացրած։ Մյուս անկյունում դրված էր մի փոքրիկ գրասեղան` ծան
րաբեռնված զանազան էժանագին գեղարվեստական իրերով։ Այնտեղ տե
սա Բեթհովենի, Մոցարտի, Շեքսպիրի և Վագների կավյա կիսարձանիկները
աղյուսի գույնով, մի հաստ խեցեղեն շվի, մի կոտրված սրինգ և ուրիշ այդ
պիսի պարագաներ։ Սեղանի առաջին պատից կախված էին մի կիթառ, մի
մանդոլինա և մի ինչ-որ թատրոնական զգեստ։ Ամենից հետաքրքրականը
մի նկար էր, որ ներկայացնում էր երկու պատանիների մենամարտությունը
բռունցքներով մի փողոցային երգչուհու համար։ Աղջիկն ընկել էր մեջտեղ
գզգզված մազերով և աշխատում էր բաժանել ախոյաններին...
– Տեսնո՞ւմ եք,– շշնջաց ականջիս Կավալլարոն,– երաժշտություն, նկարչու
թյուն, պոեզիա, ոչինչ չի մոռացված։
Այդ միջոցին հիվանդը շարունակում էր գանգատվել.
– Ահա երեք օր է, առավոտներն էլ երեսը չեմ տեսնում։ Նա չի քնում, Ստե
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ֆանիա, չի քնում։ Չէ՞ որ կարող է հիվանդանալ, հետո ես ի՞նչ անեմ, ո՞վ կպա
հի ինձ։ Գիշեր-ցերեկ թատրոններումն է։ Հոր ցավը որդուն է անցել։ Անիծվի
նրա գերեզմանը, օրս սևացրեց։
– Էլի՛ միևնույն գանգատները,– արտասանեց Լուիզան,– և ինչպե՜ս չի հոգ
նում այդ կինը։ Եսամո՜լ...
Արդարև, հիվանդի աչքերի մեջ երևում էր եսամոլի հոգի, թեև գեղեցիկ
էին այդ աչքերն և դեռ բավական վառվռուն մոտ հիսուն տարեկան կնոջ թա
ռամած դեմքի վրա։
Հրաժեշտ տալիս նկատեցի մի բան. Կավալլարոն թաքուն Լևոնի ձեռի
ափի մեջ սեղմում էր մի ոսկեդրամ, պատանին հրաժարվում էր ընդունել։ Այդ
ժամանակ բարիտոնը քայլերը դանդաղեցրեց, մնաց սենյակում, թույլ տա
լով, որ Լևոնը մեզ ուղեկցի։
Սինյորա Ստեֆանիան համառոտ պատմեց ինձ Լևոնի մասին հետևյալը։ –
Նրա հայրը եղել է թատրոնական վարսավիր և չափազանց գեղարվեստասեր։
Համեստ, գլուխը քաշ արհեստավորը հանկարծ անձնատուր է լինում հարբե
ցողության կործանիչ ախտին և ոչ առանց պատճառի։ Պարզվում է, որ ան
հույս սիրահարված է մի երգչուհու։ Կուլիսների հետևում շուտով նա դառնում
է ընդհանուր կատակների ու ծաղրի առարկա։ Արտիստներից սկսած մինչև
վերջին թատրոնական ծառան ծիծաղում են նրա հանդուգն զգացման վրա
դեպի մի գեղեցկուհի, որի երկրպագուների թվում անվանում են նաև տեղա
կան քաղաքագլուխ, հայտնի միլիոնատեր ու բարեգործ հույն Մարազլիին…
Հալածանքն ու ներքին վիշտը ներգործում են վարսավիրի վրա այնչափ,
որ սրտի դառնությունն օղու մեջ անգամ չի կարողանում խեղդել։ Մի օր նա
ծեծում է ռեժիսորին, որ ծաղրելիս է լինում նրա շինած մի կեղծամը, անվա
նելով նրան «սրիկա»։ Նրան զրկում են թատրոնական վարսավիրի պաշտո
նից։ Այդ ժամանակից նա դառնում է օղու և փողոցների անդառնալի սեփա
կանությունը։ Եվ մի երեկո ոստիկանները գտնում են նրան մի ծառի տակ,
ձյունի մեջ թավալված, բերում են տուն։ Երեք օր չանցած` մեռնում է տիֆից,
թողնելով կնոջն ու զավակին ճակատագրի հաճույքին։
Այրին, ամուսնու արհեստից զզված ու տանջված, ութ տարեկան Լևոնին
հանձնում է մի ատաղձագործի, և ինքը սկսում ուրիշների համար ճերմակե
ղեն կարել։ Երկու ամիս չանցած` մանուկն արհեստանոցից փախչում է ու
սում
ն արան։ Բարի մարդիկ տալիս են նրա ուսում
ն ավարձը։ Նա սովորում է
գրել-կարդալը։ Այրին հանձնում է նրան հագուստեղենի վաճառատուն։ Մա
նուկը չի մնում այնտեղ։ Մի աներևույթ ձեռք մղում է նրան դեպի թատրոն։
Նա դառնում է աֆիշներ բաժանող, օրական հիսուն կոպեկով և թատրոննե
րի վերնահարկը բարձրանալու իրավունքով։ Անցնում է կուլիսների հետևը,
կամաց-կամաց ծանոթանում է արտիստական աշխարհի հետ։ Այժմ բոլոր
արտիստները ճանաչում են նրան, բոլորին նա ծառայություններ է անում, և
բոլորը սիրում են նրան յուր հեզության և աշխուժության համար։ Նա ոչ մի
ներկայացում բաց չի թողնում, մանավանդ իտալական խմբի ներկայացում
ները։ Նա ցերեկներն էլ թատրոնումն է կամ նրա շուրջը։
– Սինյոր, կզարմանաք, եթե ասեմ, որ այժմ նա երբեմն ստեղծում է նորեկ
անծանոթ արտիստի համար փառք մեր քաղաքում,– շարունակեց մոր փոխա
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րեն Լուիզան։– Նա ունի բազմաթիվ հույն և հրեա ընկերներ, որոնք զարմանալի
հավատ ունին դեպի նրա ճաշակը և սիրում են նրան։ Դրանք կլակյորներ չեն,
ո՛չ, այլ թատերասերներ։ Չգիտեմ, գուցե նրանց կաշառում են, բայց Լևոնը` ո՛չ,
երբեք չի կարելի նրան կաշառել։ Սինյոր Կավալլարո, ճի՞շտ եմ ասում, թե ոչ։
– Նա ազնիվ է` որպես նորածին, և զգայուն` որպես քնարի լար,– արտա
սանեց բարիտոնը։ – Նա իմ հանգուցյալ եղբոր տիպարն է։
– Բայց ինչպե՞ս է ստեղծում անծանոթ արտիստի համար փառք,– հետա
քրքրվեցի ես։
– Առաջին ծափահարությամբ,– պատասխանեց Կավալլարոն։
– Չեմ հասկանում,– ասացի ես։
– Սինյո՛ր, երևի չգիտեք, ինչ ասել է արտիստի համար առաջին ծափն ան
ծանոթ քաղաքում։ Շատ բան, երբեմն ամեն ինչ։ Դուք թատերասեր եք, նկա
տած կլինեք մի երևույթ։ Թատրոնական սրահում նստող հասարակությունը
հազիվ է վստահանում առաջին ծափը տալ անծանոթ արտիստին։ Շատ ան
գամ, հոգով հիացած երգչի երգով, նա ամաչում է յուր հիացումը արտահայ
տել. կարող են նրան անճաշակ համարել։ Բայց ահա օգնության է հասնում
Լևոնը։ Նա ազատ է հասարակական նախապաշարում
ն երից, չի քաշվում
առաջին ծափը տալ։ Խումբը հետևում է նրա օրինակին, այն ժամանակ հա
սարակությունը նույնպես ծափահարում է։
Մյուս օրը լրագրերը գրում են այդ ծափահարությունների մասին, և ահա
անծանոթ արտիստի հաջողությունը ապահով է։
Վիճաբանությունը գուցե շարունակվեր, եթե կրկին ներս չմտներ Լևոնը։
Այս անգամ նրա դեմքը բավական հանգիստ էր։ Նա հրավիրեց Կավալլարոյին
մի անկյուն և, շշնջալով ականջին, բաց թողեց նրա գրպանը մի ոսկեդրամ։
Հետո իմացա, որ մեր դուրս գալուց հետո նա իր մոր բարձի տակ գտնում է այդ
դրամը։ Հասկանում է, որ Կավալլարոն պիտի դրած լինի, վերցնում է, բերում,
վերադարձնում տիրոջը։
– Համառ ես, Լևոն, համառ,– գոչեց Կավալլարոն, շփելով պատանու գլու
խը հայրական սիրով։– Դե լա՛վ, մի՛ նեղանար, նստի՛ր, մի փոքր խոսենք։ Դու,
իհարկե, երեկ թատրոնումն էիր
։
– Էի։
– Հավանեցի՞ր ինձ...
– Իհարկե։
– Ապա ինչո՞ւ երեսդ դարձնում ես ինձանից... Ա՜ա, կեղծո՞ւմ ես։
– Սինյոր Կավալլարո, երեկ դուք շփոթված էիք։
– Ե՞ս. ամենևին։ Սխալվում ես։
– Ո՛չ, սինյոր, չեմ սխալվում։ Երբ հանգիստ եք, երբեք չեք շեղվում։ Մենք
ամենքս իմացանք, որ ձեզ բարկացրել են։
– Քեզ այդպես է թվացել։ Ոչ ոք ինձ չէր բարկացրել։ Ահա տեսա՞ր, Լևոն,
ինձ դեռ լավ չես ճանաչում։
Լևոնը նայեց Կավալլարոյի աչքերին այնպիսի պարզ ու խելոք հայացքով,
որ կեղծել նրա մոտ անկարելի էր։ Կավալլարոն ձեռը դնելով նրա ուսին,
ասաց.
– Չես սխալվում, բարեկամս, երեկ ներկայացումից մի քիչ առաջ ես խոշոր
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վեճ ունեցա ռեժիսորի հետ։
– Ո՛չ, սինյոր Կավալլարո, ասացեք դիրիժորի հետ,– ուղղեց Լևոնը հա
մարձակ։
– Դու որտեղի՞ց իմացար։
– «Օ՜ Կարլո»-ն երգելիս` սինյոր Մարտինին կես տոն բարձր վերցրեց ձեզ
շեղելու համար։
– Լսո՞ւմ եք, սինյոր,– դարձավ ինձ Կավալլարոն ոգևորված,– այս պատա
նու բերանով խոսում է ինքը` երաժշտական բնազդը և դիտողական ձիրքը։
Լևոնը վեր կացավ, գլուխ տվեց, շնորհակալություն հայտնեց մեզ մեր այ
ցելության համար և շտապեց դեպի դռները։ Այլևս նա այնքան գրավել էր
ինձ, որ կամեցա անպատճառ հետը խոսել։
– Հայերեն գիտե՞ք,– հարցրի ես, երևի, հայրենասիրական զգացումից դրդված։
– Գիտեմ։
Նա, ինչպես և յուր մայրը, խոսում էր ռուսերեն լեզվով տաճկական ար
տասանությամբ։
Իտալացիներից միայն տանտիրուհիս և նրա աղջիկը գիտեին ռուսերեն,
նաև Կավալլարոն։
Մյուսների հետ Լևոնը խոսում էր իտալերեն։
Մի քանի հարցեր տվեցի նրան պարզ հայերեն լեզվով։ Նա ապշած նայեց
երեսիս և ժպտաց։
– Չե՞ս հասկանում,– դարձա ես ռուսերեն լեզվի օգնությանը։
– Այդ լեզուն եկեղեցական է,– խոսեց նա տաճկերեն լեզվով,– իմ իմացած
հայերենն ահա այս լեզուն է։
Ինձ համար նորություն չէր Բեսարաբիայի հայերի մայրենի լեզուն չիմա
նալը։ Բայց առաջին անգամն էի պատահում մեկին, որ տաճկերենը հայերեն
էր համարում։
Ես խնդրեցի Լևոնին այցելել ինձ շուտ-շուտ և իմ կողմից խոստացա այ
ցելել նրան։
Նա ինձ երկար սպասել չտվեց։ Հետևյալ օրն իսկ եկավ սենյակս և ու
րախ-ուրախ հայտնեց, թե մայրն արդեն առողջանում է։ Ուղիղն ասած, ես
չէի հետաքրքրվում մոր վիճակով, ինձ զբաղեցնողը որդու ճակատագիրն էր։
Երբ խոսք բաց արի թատրոնի ու երաժշտության մասին, պատանին կեր
պարանափոխվեց, ինչպես կրակոտ սիրահար, երբ խոսվում է նրա սրտի
ընտրյալի վերաբերմամբ։ Ոգևորված նկարագրեց յուր լսած երևելի երգիչ
ների ու նվագիչների տաղանդը։ Վերջին յոթ տարվա ընթացքում նա լսել
է գրեթե բոլոր նշանավոր երգիչներին ու նվագիչներին, որոնք այցելել էին
Ռուսաստան Օդեսայի վրայով։
– Երևի դու էլ նվագում ես կամ երգում,– հարցրի ես։
– Ո՛չ, սինյոր։
– Չեմ հասկանում։
– Երգելու համար ձայն չունիմ։
– Իսկ նվագելու համար գործիքներ շատ ունիս սենյակումդ։ Երեկ տեսա։
– Այո՛, նվագում եմ մանդոլինա և կիթառ։
– Նոտաներ գիտե՞ս։
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– Սինյորինա Լուիզան սովորեցրել է։ Դուք լսե՞լ եք նրա երգեցողությունը։
Հիանալի ձայն ունի։ Այնպես չէ՞։ Այո՞։ Հավանե՞լ եք։ Իհարկե, ո՛վ չի հավանիլ։
Օ՜օ, Լուիզային մեծ ապագա է խոստանում...
Նա լռեց, հառաչեց, հայացքը ձգելով դեպի անորոշ տարածություն։ Ես
նրա դեմքի վրա նշմարեցի հոգեկան գաղտնի տառապանքի արտահայտու
թյուն։ Խոստովանում եմ, այն ժամանակ նշանակություն չտվեցի նրա հառա
չանքին։ Եվ մի՞թե կարող էի երևակայել տասնյոթ տարեկան պատանու հո
գին որևէ լուրջ վշտի ընդունակ։
– Այդ բոլորը լավ,– ասացի ես,– բայց դու ինչո՞վ ես կերակրում քեզ ու մորդ։
Չէ՞ որ հայրդ ժառանգություն չէ թողել։
– Գործ շատ կա, սինյոր։ Պրոգրամ
ն եր եմ ծախում, ստատիստի դեր եմ
կատարում բեմի վրա, պոչ եմ բռնում։ Ա՜խ, սինյոր, եթե միջոց ունենայի, կսո
վորեի վիոլոնչել նվագել ու կմտնեի երաժշտական խումբը։
– Հիշո՞ւմ ես հորդ, Լևոն։
– Իհարկե, շատ լավ եմ հիշում։
– Ասում են` նա բարի մարդ էր։
– Այո՛, սինյոր, շատ բարի էր, միայն...
– Հարբում էր,– լրացրի ես պատանու խոսքը։
– Նա երբեք ինձ չէր ծեծում, չէր էլ բարկանում վրաս։ Բայց ո՛չ, մի անգամ
բարկացավ, հիշում եմ...
– Երևի չարություն էիր արել։
– Այո՛։ Այն ժամանակ նրա խանութն ահա այն անկյունի կապույտ տան ներ
քին հարկումն էր։ Ամեն օր գնում էի այնտեղ կեղծամ
ն եր սանրում։ Մի օր նա
տխուր էր շատ։ Մի ժեներալ եկավ երեսը սափրել տալու։ Նրա մոտ միշտ մե
ծամեծներ էին գալիս։ Ես վերցրի մի սանր, վրեն քաշեցի մի թուղթ ու սկսեցի
շրթունքներովս նվագել։ Ժեներալը բարկացավ ու հորս հրամայեց ինձ դուրս
անել։ Հայրս մոտեցավ, ականջս քաշեց ու, վզակոթիս տալով, վռնդեց դուրս։
Բայց հետո, երբ ժեներալը գնաց, կանչեց ինձ ներս, աչքերս սրբեց, համ
բուրեց ու ասաց. «Եթե դու կունենաս երաժշտական ընդունակություն, ինձ
գրավ կդնեմ, քեզ չեմ թողնիլ առանց ուսման»։ Այո՛, սինյոր, շատ լավ մարդ
էր, թեև հարբում էր։ Սինյոր, ներեցեք, ո՞ր ժամն է։
– Տասնումեկ։
– Օ՜օ, ես ուշացա։ Ներողություն, էլի կգամ։ Ձեր սենյակը լավն է։ Դուք ինձ
գրքեր կտաք կարդալու, այո՞։ Շնորհակալ եմ։ Ցտեսություն։ Այսօր Կալաֆա
տի բենեֆիսն է։ Թատրոնը լիքն է լինելու։ Պետք է գնամ պոչ բռնեմ։
Ես կամեց
 ա հարցնել` ինչ ասել է «պոչ բռնել», բայց Լևոնն արդեն չքացել
էր։ Կալաֆատին ընտիր երգչուհի էր։
Գնացի թատրոն տոմսակ վերցնելու։ Կասի առաջ կանգնած էր գնողների մի
երկայն շարք, որ հասնում էր մինչև փողոցի կեսը։ Եղանակը սառն էր, խոնավ,
անախորժ։ Պիտի բռնեի շարքի վերջին տեղը և ամենաքիչը մի ժամ սպասեի,
մինչև հերթս հասներ։ Ուզում էի վերադառնալ տուն, երբ լսեցի իմ ազգանունը։
Լևոնի ձայնն էր, որ կարող էի ճանաչել հարյուրավոր ձայների մեջ. Նա կանգ
նած էր կասից մի քանի քայլ միայն հեռու, երկու հրեաների միջև սեղմված։
– Տոմսա՞կ եք ուզում գնել,– հարցրեց նա տաճկերեն։
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– Այո՛։
– Եկեք, տեղս բռնեցեք, ապա թե ոչ, շուտ չեք հասնիլ կասին։
Ես բռնեցի նրա տեղը։ Նա գնաց կանգնեց շարքի վերջում։ Այստեղ միայն
իմացա` ինչ ասել է «պոչ բռնել»։ Լևոնը կանգնում էր շարքի հետևում և, երբ
բավական մոտենում էր կասին, յուր հերթը ծախում էր ցանկացողին հինգտասը կոպեկով։ Հետո դարձյալ գնում էր ու շարքի հետևում կանգնում։ Նա
ամեն միջոց գործ էր դնում թատրոնից չհեռանալու համար։ Նրա օդը, կերա
կուրը, կյանքը, ամեն ինչ թատրոնն էր։
Իմ հետաքրքրությունը այդ պատանու վերաբերմամբ արդեն այնքան մեծ
էր, որ աշխատում էի ամեն օր նրան տեսնել։
Մի առավոտ նրա մոտ հանդիպեցի երկու անծանոթների, որոնց հետ յուր
սենյակի դռների առջև կանգնած խոսակցում էր։
– Իմ ընկերներն են,– ասաց Լևոնը, անմիջապես ծանոթացնելով ինձ նրանց
հետ։– Բանաստեղծ Չաուշենկո, Իցկո Մարգուլիս։
Ես հաճույքով սեղմեցի երկուսի էլ ձեռը։
– Չաուշենկոն սիրում է մարդկանց հետ ծանոթանալ յուր երկերի միջո
ցով,– ասաց լայն վերարկու հագած երիտասարդը, որ ինքը բանաստեղծն էր։
Եվ անմիջապես, գրքույկներից մեկը պահելով քթիս առջև, հարցրեց.
– Չէ՞իք կամենալ արդյոք մի օրինակ վերցնել։
– Հաճո՛ւյքով։
Գրքույկի վերնագիրն էր. ×àñû ãîðÿ è ñòðàäàíèé, ñòèõîòâîðåíèÿ Ëåîíèäà
Íèêîëàåâè÷à ×àóøåíêî:
– Դուք գուցե զարմանաք, մոսյո,– ասաց նա, դնելով վարտիքի գրպանը
գրքույկի արժեքը,– որ ես, այսպես ասած, հանդգնեցի կապել ձեր վզին իմ
երկը։ Բայց մի՛ վրդովվեք, մարդիկ իրենց խիղճն են ծախում, Չաուշենկոն`
յուր երկերը։ Նախկին գրաշար եմ։ Ինքս գրում եմ, ինքս շարում, ինքս տպում,
ինքս վաճառում, ինքս էլ ուտում իմ սրտի արյան վաստակը...
– Իսկ ես նախկին և ներկա ջհուդիկ եմ,– ընդհատեց բանաստեղծի խոսքը
Իցկո Մարգուլիս կոչված պատանին,– երբեմն լրագրեր եմ ծախում, երբեմն
էլ թատրոններում ծառայում։ Նեղ տեղն ընկնելիս փողոցներում կոշիկներ եմ
սրբում։
– Եվ երևակայում է իրան ապագա Ռուբինշտեյն,– հեգնեց Չաուշենկոն։
– Ա՛խ, պարոն, արդյոք դուք երաժշտության ուսուցի՞չ եք։ Ո՞չ։ Ափսո՛ս։ Ես
կկամենայի ձեզանից դաշնամուրի վրա դասեր վերցնել։ Ծիծաղի՛ր, Չաու
շենկո, բայց էլի ե՜ս պիտի քո ×àñû ãîðÿ è ñòðàäàíèé երաժշտության վերա
ծեմ։ Դե լա՛վ, գավազանդ մի՛ ցույց տուր, ես երկչոտ ջհուդներից չեմ, ես հրեա
եմ։ Գնա՛նք, բանաստեղծ։
Նա քամու արագությամբ թռավ դուրս։ Չաուշենկոն հետևեց նրան, հաստ
գավազանի ծայրն աղմուկով զարկելով փայտյա սանդուղքի աստիճաններին։
Փառք աստծո, այս անգամ Լևոնի մայրը տանը չէր. գնացել էր շուկա`
պարեն գնելու։ Լևոնն ասաց, թե Չաուշենկոն ու Իցկո Մարգուլիսը եկել էին
խորհրդակցելու իտալական խմբի առաջին երգչուհի Բարբինիի բենեֆիսի
մասին։ Պատրաստվում են արտաքո կարգի ցույցեր։ Չաուշենկոն մտադիր
է բենեֆիսի պատվին նվիրել երգչուհուն մի բանաստեղծություն, որ պետք է

98

թարգմանել իտալերեն։
Ես, Լևոնին փորձելու համար, ասացի.
– Կցանկանայի իմանալ, դուք ի՞նչ գործ ունիք երգչուհիների բենեֆիսների
հետ։
– Ինչպե՜ս թե ինչ գործ ունիք,– գոչեց նա զարմացած,– երգչուհիները գե
ղարվեստին չե՞ն ծառայում։
– Շատ էլ ծառայում են, հետո՞։
– Ամեն մարդ պարտավոր է պատվել գեղարվեստը։
– Գեղարվեստը շռայլություն է։ Նա հարուստների համար է։ Իսկ դու և քո
ընկերները աղքատ եք…
– Հարուստներն արտիստներին նվերներ են անում, իսկ մենք` ցույցեր…
Հազիվ մի քանի րոպե խոսել էինք, երբ ներս մտավ Լևոնի մայրը։ Դնելով պա
րենի զամբյուղը Շեքսպիրի քթի առջև` նա իսկույն ևեթ հարձակվեց որդու վրա։
– Էլի փողոցային սրիկաները այստեղ էին, հա՞։ Երևի, խորհուրդ ունեիք։
Մի շաբաթ է` գլուխս ցավեցնում եք այդ երգչուհու բենեֆիսով։ Պարոն, տե
սա՞ք, խոմ տեսա՞ք այս անզգամի ընկերներն ովքեր են։ Ի՞նչ կարող է սովորել
այդպիսիներից։ Փո՜ւչ, փո՜ւչ զավակ…
Երբեմն մայրերը կարող են իրենց հարազատ զավակների թշնամին լի
նել։ Անշուշտ, Լևոնի մայրը սիրում էր որդուն, բայց չէր տեսնում յուր և նրա
մեջ եղած վիհը, այն ահագին վիհը, որ չէր կարելի լցնել ու հարթել անվերջ
նախատինքներով։ Մի անգամ այս մասին խոսում էին
 ք մեր սեղանատանը.
սինյորա Ստեֆանիան և Բորելլին պաշտպանեցին մորը, իսկ մյուսները` որ
դուն։ Ռաիսան ասաց.
– Մեզ` հրեաներիս, համարում են նյութապաշտ։ Ես դեմ չեմ, ճիշտ է. բայց,
հավատացեք, ոչ մի հրեա, մանավանդ հրեուհի յուր որդու վերաբերմամբ այդ
քրիստոնյա կնոջ չափ նյութամոլ չէր լինի։ Հրեան խելոք կերպով է հարստա
հարում յուր որդուն։ Եթե յուր որդու մեջ տեսնում է երաժշտական կամ երգելու
ձիրք, աշխատում է հենց այդ ձիրքը շահագործել։ Նա չի ստիպում նրան ար
հեստավոր կամ վաճառական դառնալ։
Երկու անգամ Լևոնն իմ ներկայությամբ լաց եղավ, երբ մայրը հանդիմա
նում էր նրան իբրև «անպետք» զավակի։ Նա փաթաթվեց մոր պարանոցին,
գոչելով.
– Մա՛մա, մա՛մա, մի բարկանալ, ես քեզ սիրում եմ։
Օ՜ օ, ո՛չ, այդ պատանին չէր կեղծում։ Նա սիրում էր մորն անչափ, և այս
նրա դժբախտության պատճառներից մեկն էր։
– Կարելի՞ է,– լսեցի մի առավոտ դռների հետևից Լևոնի ձայնը, երբ դեռ
անկողնից չէի վեր կացել։
Ուրախությամբ հրավիրեցի նրան ներս։ Նա գլխաբաց էր, երեսն անլվա,
աչքերի սպիտակուցները դեղնած, մազերը գզգզված, դեմքը մագաղաթի պես
գունատ։ Կռնատակին պահած էր մանդոլինան և այնպես ամուր սեղմած, որ,
կարծես, վախենում էր ձեռքից խլեն։ Նրա բաճկոնի կոճակները բաց էին,
փողկապ չուներ, շապկի եզրերը բաժանվել էին և երևան էին հանում նրա
նիհար կուրծքը։ Ծնկների վրա կուչկուչված վարտիքի ծայրերը բարձրացել
էին, երևում էին կոշիկների ականջները։
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– Ներողություն, սինյոր,– ասաց նա, ցրված հայացքը պտտեցնելով չորս
կողմը,– կարծում էի` վեր եք կացել։
Ես շտապեցի նրան հանգստացնել, թե հենց վեր էի կենում, երբ եկավ։ Նա
խնդրեց թույլ տալ իրեն կես ժամ մնալու իմ սենյակում։ Ոչ միայն կես ժամ,
այլ միշտ, երբ կամենար և որքան կամենար, կարող էր օգտվել իմ սենյակից։
Բայց այս անգամ ինձ շփոթեցրեց նրա այլայլված կերպարանքը։
– Ի՞նչ է պատահել,– հարցրեցի, կարծելով, որ թաքնվում է ինչ-որ հալա
ծողներից։
Մի քանի վայրկյան չպատասխանեց։ Ես հարցս չկրկնեցի, սկսեցի հագնվել։
Նա մոտեցավ դռներին, նայեց դեպի դուրս ու հետ եկավ, կանգնեց սենյակի
մեջտեղում, ավելի ամուր սեղմելով մանդոլինան կռան տակ։
– Գիտե՞ք, սինյոր,– ասաց,– կարող է մայրս գալ։
– Ի՞նչ անենք, թո՛ղ գա։
– Ես նրանից եմ փախել։ Ուզում էր մանդոլինաս կոտրել, վառարան գցել։
– Ինչո՞ւ։
– Մինչև լույս չեմ թողել նրան քնելու, նվագել եմ։
Հետո պատմեց, թե երեկ օպերային երաժշտական խմբի բենեֆիսն է եղել։
Ներկայացումից հետո բոլոր երաժիշտները գնացել են հյուրանոց ընթրելու։
Խմբապետը Լևոնին էլ հրավիրել էր, ընթրիքի միջոցին մեկը վիոլոնչելով
նվագել է, ի միջի այլոց, և մի սպանական եղանակ` «Մադրիդի շրջմոլիկը»։
– Գլխիցս չէր դուրս գալիս էդ եղանակը։ Ուզում էի անպատճառ սովորել
այս գիշեր, որ չմոռանամ։
– Եվ սովորեցի՞ր։
– Այո՛։
– Ինձ համար կնվագե՞ս։
Լևոնի բնավորությունը պարզ էր։ Նա կոտրատվել չգիտեր, ամեն բանի վե
րաբերվում էր հասարակ։ Ես արդեն մի քանի անգամ լսել էի նրա նվագը։ Վատ
էր նվագում, թե լավ, չգիտեմ, միայն զգացվում էր և զգացնել տալիս լսողին։
Նա նստեց աթոռի վրա, գրկեց մանդոլինան։ Առավոտյան արեգակի կիտ
րոնագույն շողերը սփռվել էին ներս։ Լևոնի աչքերն անգիտակցաբար դարձան
դեպի այդ շողերը, կարծես ինչ-որ գաղտնի մագնիսի զորությամբ։ Ա՛խ, այդ
վեր ուղղված աչքերը, այդ հեզ դեմքը։ Անցել է ընդամենը երկու տարի, բայց
կանցնեն շատ տարիներ, դարձյալ այդ օրը վառ կմ
ն ա հիշողությանս մեջ։
Ի՞նչ էր Լևոնի նվագածը` բացատրել չեմ կարող։ Հիշում եմ միայն ինձ վրա
գործած տպավորությունը։ Կիսամերկ բևեռվել էի սենյակիս մեջտեղում և
լսում էի բուռն զգացմունքների վիժումը։ Վիշտ և բերկրություն, փոթորիկ ու
մեղմ թախիծը խառնվել էին «Մադրիդի շրջմոլիկի» մեջ. գոնե այսպես էր
թվում ինձ։ Գուցե դա մի կրակոտ, ասպետական ժողովրդի սրտի հրաբուխն
էր, փոքր-ինչ կանոնավորված ինձ անհայտ մի հանճարի ստեղծագործ ուժով,
բայց հետաքրքրականն ինձ համար նվագողն էր։ Կարծես նյութեղեն պատա
նին չքացել էր, մնացել էր միայն նրա ստվերը։ Նա չէր նկատում իմ ներկայու
թյունը, քաղցր հնչյունների հեղեղով կլանված նյարդերը չէին զգում աշխարհի
նյութականը։ Կարծես հոգին ամբողջովին ձուլվել էր նվագած եղանակի հետ
ու սլացել հեռու մի աշխարհ` ընտիր հոգիների կախարդական աշխարհը։
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Երբ ավարտեց, մի քանի վայրկյան լուռ էր, անշարժ, աչքերը տակավին
հառած արեգակի շողերին, որոնք հետզհետե գունատվում էին։
Ես չկարողացա ինձ զսպել, ոգևորված գոչեցի.
– Կեցցե՛ս, Լևոն, կեցցե՛ս...
Բայց նա չլսեց։ Անշարժ էր. նուրբ շրթունքները, որոնք միշտ սեղմված էին,
դողում էին նկատելի։ Հանկարծ նրա ձեռները թուլացան, գլուխը մի փոքր
թեքվեց ուսին, մանդոլինան հանդարտիկ սահեց կրծքից և ընկավ նիհարիկ
ծնկների վրա։ Եվ նրա դեպի շողերը հառված աչքերի մեջ նշմարեցի արցունք։
– Մանուկ, ինչո՞ւ ես լալիս,– գոչեցի կարեկցությամբ։
Նա ոտքի կանգնեց և, ճակատից հեռացնելով թանձր մազերը, տարօրի
նակ ձայնով արտասանեց.
– Վիոլոնչելիստն ինձ ասաց` Մադրիդի շրջմոլիկը դժբախտ է եղել։ Ցուրտ
գիշերները երգել է գրանդի աղջկա լուսամուտի տակ և լաց եղել... Նրա հայ
րը աղքատությունից մի օր կախվել է ծառի վրա, խեղդվել։
Այդ ժամանակ ես չհասկացա նրա խոսքերի խորքերում թաքնված բուն վիշ
տը և կարծեցի` զառանցում էր։ Արդարև, զառանցում էր նա, բայց ինչո՞ւ և ի՞նչ...
– Ա՛խ, ներողություն,– գոչեց նա, հանկարծ ուշքի գալով,– ես… անքնու
թյունից...
– Այո, Լևոն, անքուն ես։ Եթե կամենում ես` հանգստացիր սենյակումս։
– Շնորհակալ եմ, սինյոր։ Թո՛ւյլ տվեք միայն մանդոլինաս թողնեմ այս
տեղ։ Մայրս կարող է վառարանը գցել։ Երեկ լուսամուտից փողոց շպրտեց
կիթառս ու մի քանի լուսանկարներ։
– Լևոն, մայրդ չար կին է,– գոչեցի ես, մինչև հոգուս խորքը վրդովված այ
րու վայրենի արարմունքից։
Լևոնը չափազանց վշտացավ և սկսեց պաշտպանել մորը։ Ո՛չ, ո՛չ, չար կին չէ
նրա մայրը, ընդհակառակը, շատ բարի է։ Նա սիրում է Լևոնին։ Երբեմն քնած
ժամանակ Լևոնը զգում էր, որ իրեն թաքուն համբուրում. է։ Նա սիրում է, բայց
սերը ցույց չի տալիս։ Վախենում է, որ Լևոնը երես առնի, ավելի փչանա։
– Ավելի փչանա՞ս,– գոչեցի ես,– բայց մի՞թե դու փչացած ես։
– Ի՞նչ գիտեմ, սինյոր. մայրս ասում է` «Ո՛վ յուր ծնողների կամքը չի կատա
րում, փուչ որդի է»։
– Է՛հ, ուրեմն, ինչո՞ւ չես կատարում մորդ կամքը,– հարցրի դիտմամբ, կա
մենալով փորձել նրան։ Նա մի տխուր հայացք ձգեց երեսիս, ոչինչ չասաց։
Ես այդ հայացքի մեջ կարդացի նրա անզորությունը` դառնալ մոր կամքի հլու
զավակ։ Անվիճելի էր, որ նա շուտով կհրաժարվեր կյանքի բոլոր բարիքնե
րից, քան թատրոնից։
Ճաշի միջոցին պատմեցի նրա տարօրինակ տրամադրության մասին։ Լուիզան
լսեց լարված ուշադրությամբ։ Նրան նկատելու չափ շփոթեցրեց այն, ինչ որ Լևո
նը ասել էր «Մադրիդի շրջմոլիկի» մասին, Կավալլարոն խորհրդավոր ժպտում
էր և գլխով հանդիմանական շարժում
ն եր անում, Լուիզայի աչքերին նայելով,
ուսանողը նկատեց, թե Լևոնն աննորմալ էակ է, մի տեսակ հոգեկան հիվանդ։
Նրա հասակի ու զգացում
ն երի մեջ չկա համերաշխություն։ Իսկ ուղեղը զարգա
նում է անկանոն։ Այս նկատողությունը չափազանց վրդովեցրեց Կավալլարոյին։
Չխնայելով ռուս լեզվի քերականական կանոնները, նա սկսեց հակաճառել։
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– Հոգեկան հիվանդ, հոգեկան հիվանդ. վերջին ժամանակ կարծես գի
տությունները հենց նրա համար են սովորում, որ բոլոր տաղանդավոր մարդ
կանց հիվանդ համարեն։ Ո՛չ, պարոններ, իսկական հոգեկան առողջները
հենց Լևոններն են։ Միայն նրանք դժբախտ են, սինյոր ստուդենտ, հասկա
նո՞ւմ եք, դժբախտ, որ չեն ծնված կյանքի բարեհաջող պայմաններում։ Փո
խանակ գիտականորեն բացատրելու այդ պատանիների հոգին, օգնեցեք
նրանց. ահա ինչ։ Մի՛ թողեք ադամանդը փողոցի ցեխի մեջ։ Ափսո՛ս է Լևոնը։
– Նա օրից օր հալվում է մոմի պես,– շարունակեց Կավալլարոն կարեկցա
բար,– նրա կազմը նուրբ է, չի կարող դիմանալ այդ տեսակ ապրուստի։ Եր
բեմն գիշերը, հազիվ անկողին պառկած, վեր է կենում, գնում կանգնում է կա
սի առջև, առանց վերարկուի, մի քանի կոպեկ վաստակելու համար։ Վաստա
կածի մի մասն էլ թատրոնի վրա է ծախսում։ Ահա վաղը սինյորա Բարբինիի
բենեֆիսն է։ Դա նրա ամենասիրելի երգչուհին է։ Համոզված եմ, որ այժմ իրեն
տանջում է, որպեսզի կարողանա որևէ կերպ վաղվա ցույցերը գեղեցկացնել...
Հետևյալ երեկո ես թատրոնումն էի։ Նստած մի բարեկամ ընտանիքի հետ
օթյակներից մեկում, նայում էի դեպի վերնահարկ։ Բազմաթիվ գլուխների մեջ,
վերջապես, տեսա Լևոնին։ Արմունկները պատնեշին հենած, գլուխն ափերի
մեջ բռնած, աչքերը հառել էր բեմին, նրա մի կողմում կանգնած էր բանաստեղծ
Չաուշենկոն, մյուս կողմում` Իցկո Մարգուլիսը։ Երբ բեմի վրա երևաց երգչուհի
Բարբինին, Լևոնը գլուխը բարձրացրեց և ամենից առաջ ծափահարեց։ Նրան
հետևեցին Չաուշենկոն և Իցկոն, հետո վերնահարկի մի մասը։ Նույն վայրկյա
նին մի քանի տասնյակ ձեռներ ձգեցին բեմի վրա ինչ-որ սպիտակ ու կարմիր
ծաղիկներ, նաև գույնզգույն բարակ թղթի թերթիկներ։ Գոյացավ մի ֆանտաս
տիկ անձրև։ Պարտերն ակամա հափշտակվեց, և ամբողջ հինգ րոպե թատրո
նը թնդում էր բուռն ծափահարություններից։ Վերցնելով յուր գլխին տեղացող
անձրևից մի կաթիլ` մի ծաղիկ, երգչուհին սեղմեց սրտին, անդադար գլուխ
տալով աջ ու ձախ, հետո աչքերը բարձրացրեց դեպի վերնահարկ և օդային
համբույրներ ուղղեց պատանի երկրպագուներին։ Այս ավելի ոգևորեց նրանց
և ավելի զորացրեց աղաղակներն ու ծափերը։
Լևոնը յուր մարմ
ն ի կիսով դուրս էր եկել պատնեշի հետևից։ Կարծես
ձգտում էր ծաղիկների հետ ընկնել երգչուհու ոտների տակ իբրև կենդանի
զոհ գեղարվեստի։
Անցավ առաջին գործողությունը, երկրորդը, երրորդը։ Լևոնի ոգևորու
թյունը սաստկանում էր երգչուհու աջողության հետ զուգընթաց։ Նա մերթ
ծափահարում էր, ձեռները գլխից վեր բարձրացրած, մերթ աղաղակում.
«Էվի՜վա, բրա՜վա, բրավի՜սսիմա»...
Վերջին գործողության կիսում Լևոնը հանկարծ չքացավ Չաուշենկոյի և
Իցկոյի հետ, մինչև ներկայացման վերջը չերևաց այլևս։
Դուրս գալով խուռն բազմության հետ փողոց, տեսա հետևյալը։ Թվով երե
սուն-քառասուն ոստիկաններ կազմել էին մի ընդարձակ շրջան` հեղեղված
էլեկտրական ահագին լապտերների առատ լույսով։ Թատրոնից դուրս եկող
ները հավաքվում էին շրջանի հետևում։ Մուտքի մոտ մի կողմում խմբված էին
հարյուրի չափ համալսարանական ուսանողներ, մյուս կողմում կանգնած էին
երկու կանոնավոր շարքերի բաժանված մի խումբ պատանիներ տասնուհին
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գից մինչև քսան տարեկան։ Միակ չափահասը նրանց մեջ Չաուշենկոն էր։
Նա ձեռին պահած էր մի թերթ թուղթ։
Ուսանողներից մի տասը հոգի ձեռներում բռնած էին մի-մի փոքրիկ փունջ
ծաղիկների, իսկ պատանիները` մի-մի վառ կերոն։
Տեսարանը գեղեցիկ էր, հետաքրքրական։ Գիտեի, որ Լևոնը հետին դեր չի
կատարում նրա մեջ։ Քաշվեցի մի կողմ և աչքերով որոնեցի նրան։ Դժվար չէր
գտնելը։ Նա կանգնած էր պատանիների շարքերից մեկի գլխին, ձեռքին մի
երկայն ձող, որի ծայրում վառվում էր հաստ մոմի կտորը։ Ցուրտ չէ՞ր զգում նա
առանց վերարկուի, նույնիսկ առանց կրկնակոշիկների, յուր բարակ պիջակում։
Երևի չէր զգում, թեև եղանակը բավական ցուրտ էր։ Նա հափշտակված էր յուր
դերով, աշխատում էր կարգ պահպանել պատանիների շարքում։ Կերոնների հրե
ղեն լեզվակները էլեկտրական ահագին լապտերների լուսո ներքո ներկայացնում
էին դեղնագույն աղոտ բծեր` տկար, որպես աստղերը լուսնյակ երեկո։
Լևոնի նիհար դեմքը ստացել էր մի տեսակ բաց մանիշակագույն երանգ։
Նա հիշեցնում էր դեկադենտ նկարչի քմահաճ վրձինի տարօրինակ ստեղծա
գործություն։ Սակայն այդ հիվանդոտ դեմքի վրա աչքերը փայլում էին հղկած
պողպատի պես։ Չորս կողմից էլեկտրականությամբ հեղեղված` նրա մարմինը
գետնի վրա չէր ձգում ստվեր. նա ինքը, կարծես, ստվեր լիներ, նրա շարժում
ները արագ էին, ջղաձգական, լի ավյունով։ Երբ խոսում էր, նույնիսկ հեռվից
ինձ թվում էր, որ խոսում են նրա բոլոր նյարդերը, սրտի բոլոր թելերը։ Ահագին
բազմության մեջ ձայնն ինձ չէր հասնում, բայց գրազ կգայի, որ այդ ձայնը դո
ղում էր հոգեկան բարձր հաճույքից յուր բոլոր ելևէջներով։ Լևոնը երջանիկ էր։
Երբ երգչուհին դուրս եկավ թատրոնից երկրպագուներով շրջապատված,
Իցկո Մարգուլիսն ամենից առաջ աղաղակեց. «ուռա՜»։ Չաուշենկոն, գավազա
նով հետ մղելով նրան, մոտեցավ երգչուհուն ու տվեց նրան յուր ձեռքի թուղթը։
Անշուշտ, այդ նրա ոտանավորն էր, հատկապես օրվա առիթով գրված։
Լևոնը գդակը վերցրեց և օդը գցեց։ Նրա թանձր մազերից երկու շերտ ընկան
նուրբ ճակատի վրա։ Նրա օրինակին հետևեց պատանիների ամբողջ խումբը։
Երևան եկավ Չաուշենկոյի նեղ, երկայնաձև գլուխը, հարթ, նոսր մազերով, և կի
սամերկ, կիսաքաղցած պատանիների տհաս ձայները` «բրա՜վա, բրավի՜սսիմա»,
խառնվելով միմյանց, կարծես, սառեցին ձմեռային օդում։ Այդ վայրկյանին ես
անիծեցի մտքումս երջանիկ երգչուհուն, որ թեկուզ ակամա, խելքից հանել էր այդ
մատաղահաս էակներին և վտանգի էր ենթարկում նրանց կյանքը, ո՛վ գիտե, գու
ցե և՛ հոգին։ Մի՞թե, արդարև, գեղարվեստն այնքան անողոք է յուր բարձրության
վրա, որ յուր առջև ծունկ է չոքեցնել տալիս նույնիսկ անմեղությանը։
Երբ երգչուհին մոտեցավ թատրոնի առջև սպասող փառահեղ կառքին` մի քա
նի զույգ ձեռներ սկսեցին արձակել ձիերը։ Կարծեցի, թե Լևոնն է սկզբնապատ
ճառը և շտապեցի մտքումս հայհոյել բարեկամիս։ Սակայն դեռ լավ չէի ճանաչում
նրան։ Նայեցի` չկար ո՛չ լծվողների և ո՛չ լծողների մեջ։ Դրանք բացառապես ուսա
նողներ էին, որոնց թեթևամտությունը, երևի, անասնության էր հասնում։
Լևոնի խումբն աջ ու ահյակ ուղեկցում էր կառքին` վառ կերոններով։ Երգ
չուհին մեկ-մեկ ընդունում էր ուսանողներից փնջերը, փետում ու ծաղիկնե
րը սփռում պատանիների վրա, իսկ ուսանողներին վարձատրում էր օդային
համբույրներով։
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 եղքելով ամբոխը, ես մոտեցա բարեկամիս։
Ճ
– Աա՜, դուք է՞լ այստեղ եք,– գոչեց նա, հևալով,– լսեցի՞ք ինչպես երգեց,
լսեցի՞ք...
– Այո՛, Լևոն, հիանալի երգեց։ Բայց այդ ուսանողնե՞րը... Ի՞նչ են անում...
Մի՞թե դու հավանում ես այդպիսի ցույցեր։
– Աստված մի՛ արասցե։
– Մենք անասուններ չենք,– ասաց Իցկո Մարգուլիսը։
– Այո՛, մենք մարդիկ ենք,– գոչեց Չաուշենկոն վրդովված.– է՛յ, պարոնայք
ստուդենտներ, մի՛ ձգեք ձեր մունդիրի վարկը. է՜յ, պարոններ, ամոթ է...
– Մտի՛կ արեք,– գոչեց Լևոնը,– ինքն էլ չի հավանում, ուզում է իջնել կառ
քից… Բայց ո՛չ, չի իջնում… Աա... Վի՛տյա, Պետրո, Մերգել, Խայս, հանգցրեք
կերոնները... Ո՛չ, ո՛չ, ո՛չ, սպասեցեք... Նա իջնում է կառքից... Իջավ, իջավ...
Ձիերը լծում են...
Եվ, կերոնը բարձրացրած, աղաղակելով, չքացավ ամբոխի մեջ, յուր հրեա
և հույն ընկերների հետ... Նրանց հետևեց Չաուշենկոն, լայն վերարկուի փե
շերը օդի մեջ ֆրֆռացնելով պատառոտված առագաստների պես....
Ես տուն վերադարձա ծանր տպավորությամբ։ Այդ գիշեր երազումս տեսա
Լևոնի հորը։
Թշվա՜ռ վարսավիր։ Նա հարբած, կեղտոտ ու պատառոտված հագուս
տում շնթռկել էր թատրոնի մուտքի առջև։ Անցորդները հեգնում ու ծիծաղում
էին նրա անհույս սերը, որ, ո՛վ գիտե, գուցե առաջացել էր գեղարվեստի սի
րուց։ Այսպես էի ես միշտ պատկերացնում վարսավիրին, այսպես էլ տեսա
նրան երազումս...
Զարթնելով, փափագ զգացի Լևոնին տեսնելու։ Բարձրացա վերև։ Տանը
չէր։ Մայրն ինձ հանդիպեց արտասուքը աչքերին և գանգատվեց, թե գիշերը
տուն է վերադարձել երեք ժամին։
Այսօր զարթնել է թե չէ, իսկույն տնից դուրս է եկել։
– Պարոն,– աղերսեց այրին,– դուք կարող եք նրան խելքի բերել։ Նա սի
րում է ձեզ, կլսե ձեր խոսքերը։ Նա գնում է հոր ճանապարհով։ Վերջն իրան
հարբեցողության կտա և շան պես կթավալվի փողոցներում։
– Նա այդ չի անիլ, խելոք է։
– Ա՛խ, պարոն, կարծում եք հայրը հիմա՞ր էր։ Ո՛չ, նա էլ խելոք էր։ Բայց խել
քից հանեցին, օրս սևացրին։ Ամուսնուս ձեռքիցս խլեցին, չեմ ուզում որդուս
էլ խլեն... Պարոն, օգնեցեք, ես մայր եմ, հասկանո՞ւմ եք, մայր...
Այո՛, մայր էր այդ կինը, գիտեի, որ սիրում էր որդուն ու տանջվում նրա
պատճառով։ Այժմ խղճում ու մինչև անգամ ցավակցում էի նրան. բայց դար
ձյալ անախորժ էին ինձ համար նրա անվերջ գանգատները, նրա եսամոլ հո
գացողությունը որդու համար։
Կեսօրից հետո կրկին բարձրացա վերև։ Այս անգամ Լևոնը տանն էր, բայց
անկողնում պառկած։ Նրա վտիտ այտերի վրա նշմարեցի անսովոր կարմրու
թյուն։ Բռնեցի բազուկը, երակը զարկում էր ուժգին։ Անշուշտ, երեկ մրսել էր։
Բայց չէր հանձն առնում հիվանդությունը։ Նա ուրախ էր և, օգտվելով մոր բա
ցակայությունից, հայտնեց յուր ուրախության պատճառը։
Բարձի տակից հանեց մի լուսանկար, ցույց տալով, հարցրեց.
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– Ճանաչո՞ւմ եք։
Այդ երեկվա երջանիկ
երգչուհու լուսանկարն էր։
«Իմ սիրելի արտիս
տին»,– կարդացի լուսանկարի ճակատին։
– Ամենքն էլ ինձ արտիստ
են կոչում,– ասաց Լևոնը,–
չգիտեմ ինչու։ Այսօր գնա
ցել էի նրան շնորհավորելու
երեկվա աջողության հա
մար... Ծաղիկներ էի տա
րել։ Հրավիրեց ներս, կոֆե
ով հյուրասիրեց։ Բավական
խոսեցինք… Հարցնում էր`
ինչքան եմ վաստակում։
Խաբեցի, ասացի` հայրս ժա
ռանգություն է թողել։ Վա
խենում էի, որ փող առա
ջարկի ինձ, նա նվիրեց ինձ
յուր լուսանկարը։ Ես համ
բուրեցի նրա ձեռքը, նա էլ
իմ ճակատը։ Օ՜օ, սինյոր, ես
շատ երգչուհիներից ունեմ
այդպիսի նվերներ, ահա՛,
այն ալբոմը լիքն է...
Եվ այս վարձատրությամբ նա գոհ և երջանիկ էր։
– Բայց ես մի լուսանկար ունիմ,– շարունակեց նա,– ալբոմում չեմ պահում։
Մայրս սպառնում է բոլորն այրել, վախենում եմ այս մեկն էլ այրի... իսկույն
ցույց կտամ...
Նա բարձրացավ տեղից, պիջակի գրպանից hանեց մի ծրար, ծրարի մի
ջից թանկագին լուսանկարը։ Ես կարդացի հետևյալ մակագիրը. «Իմ ապա
գա երկրպագուին - Լուիզա»։
– Օ՜հ, ճիշտ է, բոլորովին ճիշտ, սինյոր։ Ես նրա ապագա երկրպագուն կլի
նեմ, Լուիզան փայլուն ապագա ունի. կտեսնեք, սինյոր, կտեսնեք... Բայց այս
ի՞նչ է, գլուխս պտտեց, պառկեմ...
Երբ տիկին Ալմաստը` Լևոնի մայրը, ներս մտավ, խորհուրդ տվեցի բժիշկ
հրավիրել։ Լևոնը գլուխը բարձրացրեց, նստեց անկողնում։ Ի՞նչ բժիշկ, ո՞վ է
հիվանդ, հարկավոր չէ բժիշկ... Ես հասկացա նրա միտքը, վախենում էր, որ
բժիշկն արգելի նրան տնից դուրս գալու։
Երեկոյան յոթ ժամին երրորդ անգամ բարձրացա վերև և նրան չտեսա։ Տի
կին Ալմաստն ասաց, թե իմ դուրս գալուց հետո թաքուն հագնվել է ու փախել...
Անմի՛տ պատանի, նա վտանգի էր ենթարկում յուր կյանքը։ Ես իսկույն
դուրս եկա փողոց. գիտեի ուր կարող է լինել։ Հանդիպեցի նրան թատրոնի
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մուտքի առջև։
– Պարոննե՛ր, չե՞ք կամենում պրոգրամ գնել,– դիմում էր նա անցորդներին,
առաջարկելով նույն օրվա ներկայացման ծրագիրը։
Մարդիկ անցնում էին անտարբեր, անգամ չնայելով նրան, իսկ ոմանք
կոպտությամբ գոռում էին. «Գնա՛, կորի՛ր»։ Եվ Լևոնի հպարտ հոգին կրում էր
այդ վիրավորանքները համբերությամբ։ Իմ սիրտը մորմոքվեց, երբ նայեցի
նրա կապտած դեմքին։
– Գնա՛ տուն, գնա՛,– խնդրեցի ես,– դու բոլորովին հիվանդ ես…
– Ո՞վ ասաց հիվանդ եմ։ Մա՞յրս։ Նա միշտ կամ իրեն է հիվանդ երևա
կայում, կամ ինձ։ Այս երեկո նոր օպերա է ներկայացվում, ես տո՞ւն գնամ։ Ո՛չ,
սինյո՛ր, ահա՜ իմ տունը...
Նա ցույց տվեց թատրոնը և ժպտալով հեռացավ։ Հեռվից լսում էի նրա ձայնը.
– Պարո՛ն, պրոգրամ, պրոգրամ, չե՞ք կամենում, նոր օպերա է, հետաքրք
րական. պրոգրամ, հատը տասը կոպեկ…
Մյուս օրն առավոտյան դարձյալ բարձրացա վերև և էլի նրան անկողնում
տեսա։ Միևնույն տանը բնակվում էր մի հրեա բժիշկ։ Շտապեցի նրան հրա
վիրել։ Քննեց հիվանդին, գրեց ինչ-որ դեղ։ Երկու օր հազիվ կարողացանք
Լևոնին տանը պահել, երկրորդ երեկո լաց եղավ, երբ արգելեցինք թատրոն
գնալ։ Բարեբախտաբար, երրորդ օրը տաքությունն անցավ։
Ձմեռային սեզոնը վերջացավ։ Իմ հարևան արտիստները հենց մեծ պասի
առաջին օրն ուղևորվեցին իրենց հայրենիքը։ Այդ օրը տխուր էր ոչ միայն Լևո
նի, այլև ինձ համար. այնքան արդեն վարժվել էի հարևաններիս շրջանին։
Մենք մինչև կայարան ուղեկցեցինք իտալացիներին։ Հրաժեշտ տալիս
Կավալլարոն երեք անգամ բարեկամաբար համբուրվեց Լևոնի հետ...
Հենց նույն օրը Լուիզան ինձ ասաց, թե ինքն էլ ամենաուշը մի ամսից
ուղևորվելու է Իտալիա։ Հարցը վճռված էր. սինյորա Ստեֆանիան վաղուց էր
հաշտվել աղջկանից բաժանվելու մտքի հետ։
Երբ հայտնեցի Լևոնին Լուիզայի ուղևորության մոտալուտ ժամանա
կը, ինձ այնպես թվաց, որ լուրը նրա վրա առանձին տպավորություն չգոր
ծեց։ Գուցե այդ նրանից էր, որ նույն օրերը նա առհասարակ շատ տխուր
էր տրամադրված։ Թատրոնները փակ էին
 ։ Լևոնն ամեն օր գնում էր քա
ղաքային թատրոնի շուրջը գտնվող գեղեցիկ պարտեզը, նստում այնտեղ ու
նայում հսկայական շինությանը։ Հետո գլուխը կրծքին թեքած, ով գիտե ինչ
խորհրդածությունների մեջ, վերադառնում էր տուն։ Նա նորոգել էր տվել մոր
ձեռքով լուսամուտից փողոց շպրտված կիթառը, նվագում էր։ Երբեմն գալիս
էր ինձ մոտ և իմ առաջարկությամբ մանդոլինա նվագում։ Մի անգամ թա
խանձեցի նրան կրկնել «Մադրիդի շրջմոլիկը». մերժեց։
Օպերային փոխարինեց դրաման։ Լևոնը մտավ յուր դերի մեջ, բայց ո՛չ
նախկին սիրով. դրաման օպերայի չափ չէր սիրում, մանավանդ որ եկվոր
խմբի մեջ չկային գրավիչ ուժեր։ Սակայն պատանուն պաշարել էր ուրիշ տե
սակ աշխույժ, որ ինձ անհանգստացնում էր։ Նա ամեն օր գալիս էր ինձ մոտ,
վերցնում մանդոլինան, նստում լուսամուտի մոտ և նվագում «Մադրիդի շրջ
մոլիկը»։ Երբեմն հանկարծ ընդհատում էր, մանդոլինան շտապով դնում էր
սեղանի վրա ու դուրս վազում։ Նա գնում էր Լուիզայի մոտ, նստում և երկար
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ու երկար հարցուփորձ անում առաջիկա ճամփորդության մասին։ Եվ բարե
սիրտ Լուիզան երբեք չէր ձանձրանում նրա հարցերից, որովհետև նրա հա
մար հաճելի էր խոսել յուր ապագայի մասին։
– Գիտե՞ք,– դարձավ ինձ մի անգամ Ռաիսան,– նա ուղղակի սիրահարված
է Լուիզային։ Այո՛, կարող եմ երդվել, որ սիրահարված է։
– Զգո՛ւյշ եղեք, օրիոր
 դ,– ասացի ես,– Լևոնը կլսի ու կվշտանա։
Ես հիշեցի թշվառ վարսավիրին և վախեցա` միգուցե որդին ենթարկվի
հոր վիճակին։ Բայց բարեբախտաբար, Լուիզայի շրջապատողներն ավելի
խելացի էին, քան այն երգչուհու շրջանը, որին սիրահարված էր եղել վար
սավիրը։ Ռաիսան խոսք տվեց ինձ այլևս չխոսել Լևոնի նվիրական զգացում
ների մասին...
Հասավ, վերջապես, օրիորդի ուղևորության օրը։ Մի շաբաթ էր, Լևոնն
անճանաչելի էր դարձել. նա ուրախ էր ու զվարթ։ Կարծես ինքն էր պատ
րաստվում ճանապարհորդելու։ Գնում էր, գալիս, խոսում, զվարճախոսում։
Չգիտեր ինչ աներ Լուիզայի սիրտը շահելու համար։
Ուղևորության նախընթաց երեկո Լուիզան, ցույց տալով մի արծաթե
գրչակոթ, ասաց.
– Տեսեք ի՞նչ խելագարություն է արել ձեր հայրենակիցը։ Չէ՞ որ այս նրա մի
շաբաթվա աշխատանքի վարձն է։
– Նա նվիրել է ձեզ այդ գրիչը, որ նամակներ գրեք իրեն,– ասացի ես։
– Այո՛, և ես կգրեմ նրան։ Խնդրեցի նրան հետ վերցնել նվերը, վիրավոր
վեց, քիչ մնաց լաց լինի։
Գնացքն ուղևորվում էր առավոտյան տասը ժամին։ Մենք, սինյորա Ստե
ֆանիայի բոլոր կենողներս, գնացինք կայարան Լուիզային ճանապարհ դնե
լու։ Կարծում էի, Լևոնն ամենից առաջ եկած կլինի այնտեղ։ Սակայն նա չկար
և չերևաց երկար ժամանակ։ Այս անսպասելի էր. ի՞նչը կարող էր խանգարել
նրան վերջին անգամ տեսնելու Լուիզային։
Սինյորա Ստեֆանիան ինձ հաղորդեց, թե Կավալլարոյից մի շատ սիրա
լիր նամակ է ստացել։ Երգիչն ուրախությամբ հանձն է առնում հոգալ Իտա
լիայում Լուիզայի մասին, ղեկավարել նրա առաջին քայլերը։
– Նա շատ ազնիվ մարդ է,– ավելացրեց տանտիրուհին ուրախ-ուրախ,–
հարազատ եղբոր պես կնայի Լուիզային։ Ես աղջկանս բաց չէի թողնիլ, եթե
չլիներ Կավալլարոն…
Երբեք Լուիզային այնչափ զվարթ ու զվարճախոս չէի տեսել, որչափ այդ
օրը, չնայելով, որ մինչև կայարան գնալն երկու անգամ արտասվել էր մորից
բաժանվելու պատճառով։ Մի վայրկյան անգամ չէր հանգստանում, թռչկո
տում էր ինչպես յոթ տարեկան աղջիկ, քրքջում էր, հրճվում յուր ճամփորդու
թյամբ։ Ամենքիս հետ կատակներ էր անում և բոլորին խոստանում առանձինառանձին նամակ գրել։ Նա լի էր ապագայի վերաբերմամբ քաղցր հույսերով
և այդ հույսերը չէր թաքցնում մեզանից։ Մի երկու տարուց հետո նա կվե
րադառնա մշակված, կատարելագործված ձայնով, կսկսի երգել օպերայում։
Տեսեք, ինչպիսի՞ աջողություն կունենա, որքա՜ն երկրպագուներ։
«Իսկ նա՞,– անցավ մտքովս ակամա,– նրա մասին չե՞ս մտածում»։
– Բայց ո՞ւր է Լևոնը,– հարցրեց Լուիզան հանկարծ, կարծես գուշակելով իմ
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միտքը.- ա՜հ, իմացա ինչո՛ւ է ուշանում։ Ռիշելիեի փողոցով անցնելիս տեսա
նրան` ծաղկավաճառի խանութում։ Այդ պատանու սիրտը օվկիանոս է ըն
դարձակ... Ահա նա, գալիս է... Տեսեք` ինչ է բերում, չէի՞ ասում… Անուղղելի՜ ...
Ճեղքելով կայարանի ամբոխը, Լևոնը մոտեցավ մեզ մի գեղեցիկ փունջ
ձեռին։ Շատ վազելուց քրտնել էր ու սաստիկ հևում էր։ Դիմելով ուղղակի
Լուիզային, գդակը վերցրեց և գլուխ տալով, փունջը ներկայացրեց։
Արդեն լավ ճանաչելով նրան, ես վախեցա միայն մի բանից` Լուիզայի
հանդիմանությունից։ Եթե օրիորդն ամենաթեթև ակնարկ անգամ աներ,
թե այդպիսի մի նվեր բոլորովին չի համապատասխանում Լևոնի աղքատ
գրպանին, գիտեի, պիտի չարաչար վիրավորեր նրան։ Բայց նա նրբազգաց
գտնվեց. իսկույն ըմբռնեց Լևոնի հոգեբանությունը և այնպես հայտնեց յուր
շնորհակալությունը, այնպես ժպտաց, հոտ քաշելով փնջից, այնպես գովեց
նվերը, որ պատանու այտերը կարմրեցին ներքին հաճույքից։
Այդչափ սրտագետ չգտնվեց Ռաիսան, նա հարցրեց Լուիզային.
– Կավալլարոն քեզ դիմավորելո՞ւ է Միլանում։
– Այո,– պատասխանեց սինյորա Ստեֆանիան։
– Մի՞թե նա այնտեղ է,– հարցրեց Լևոնը հուզված, դողդոջուն ձայնով։
– Նա եկել է Միլան հատկապես Լուիզային դիմավորելու համար,– պա
տասխանեց սինյորա Ստեֆանիան մի առանձին հաճույքով։
Այն հոգեկան հաճույքը, որ մի ժպիտով Լուիզան պատճառել էր Լևոնին,
վայրկենաբար չքացավ, տեղի տալով գաղտնի նախանձի կրծող կրքին։
Բայց Լևոնը գիտեր զսպել իրեն չափահաս տղամարդի պես։ Նա ասաց.
– Այդ լավ է։ Սինյոր Կավալլարոն կօգնի սինյորինա Լուիզային։
Երկրորդ զանգակի միջոցին Լուիզան սկսեց վերջին հրաժեշտը տալ։ Նա
արավ ավելի, քան կարելի էր սպասել նույնիսկ յուր նման մի բարի, հասա
րակ և պարզասիրտ օրիորդից, որ վարակված չէր նախապաշարում
ն երով։
Ազատվելով մոր գրկից, ամենից առաջ Լևոնի ձեռն առավ և... համբուրվեց
նրա հետ պարզ ընկերական կերպով։ Հետո, շտապ-շտապ սեղմելով մեր
ձեռները, փունջը ձեռին բարձրացավ կառախումբ։
Ես դիտում էի Լևոնին։ Նա բևեռվել էր նույն տեղում, ուր արժանացավ Լուի
զայի հրաժեշտի համբույրին, և նայում էր այն լուսամուտին, ուր պիտի երևար
օրիորդը։ Բնազդաբար բռնեցի նրա թևից և մի փոքր հեռացրի կառախմբից...
Ահա երևաց Լուիզայի զվարթ դեմքը լուսամուտից։ Նա օդային համբույրներ
էր ուղարկում մեզ։ Մի քանի րոպե ևս, և լսվեց երրորդ զանգը, ու կառախումբը
կամացուկ շարժվեց, այնպես անաղմուկ, որ կարծես նավ էր լողում։ Այն ժա
մանակ միայն Լևոնը սթափվեց և գլխարկը բարձրացնելով գոչեց իտալերեն.
– Բարի ճանապա՜րհ... Ցտեսությո՜ւն... Շուտո՜վ...
Տուն վերադարձանք երկուսս միասին ձիաքարշով։ Ճանապարհին Լևոնը
մի բառ անգամ չարտասանեց։ Լուռ էի և ես. չէի կամենում ընդհատել նրա
մտքերի թելը։ Թե նա տանջվում էր` այս պարզ էր ինձ համար, թե նա երջա
նիկ է Լուիզայի համբույրով` այս էլ երևում էր։ Բայց թե ի՞նչ էր մտածում, այս
չիմացա, երևում էր միայն, որ նրան զբաղեցնողը սովորական մի միտք չէ...
Ես հրավիրեցի նրան սենյակս։ Ինչ-որ պատճառով հրաժարվեց գալ։ Արագարագ բարձրանալով վերև, չքացավ հինգերորդ հարկի բարձրության մեջ։
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Այդ օրից ավելի քան մի շաբաթ անցավ, ես նրան չտեսա։ Ինքը չէր գալիս
սենյակս, իսկ ես բարձրանում էի վերև և միայն մորը հանդիպում։
– Ուշ գիշերին տուն է գալիս, երբ ես քնած եմ, առավոտը գնում է, երբ
քնած եմ։ Բայց լավ որդի է, ամեն օր սեղանի վրա թողնում է հիսուն կոպեկ
ողորմություն... անիծվի՜ նա...
– Տիկին,– գոչեցի ես բարկացած, բոլորովին համբերությունից դուրս գալով
այրու անվերջ անեծքներից,– նա ձեր ծախքը տալիս է, հերիք է, էլ ի՞նչ եք ուզում...
Խեղճ կինն ապշած նայեց երեսիս ու մի քայլ հեռու դրեց։ Երևի, շատ էի
բարկացած, և նա չէր սպասում իմ կողմից այդչափ կոպտություն։ Ես զղջա
ցի։ Ինչ էլ լիներ, նա դժբախտ էր, գոնե այդպես էր համարում իրեն։
– Հետաքրքրվե՞լ եք, արդյոք, ուր է գնում ամեն օր,– հարցրի ես, ձայնս մեղ
մացնելով։
– Շատ էլ հետաքրքրվում եմ, որ չի ասո՞ւմ։ Կիթառն էլ ամեն օր հետը տանում
է։ Բայց ես կիմանամ` ուր է գնում, կիմանամ. չեմ թողնիլ, որ կորչի հոր պես...
Զարմանալին այն էր, որ թատրոնների շուրջն էլ չէի հանդիպում Լևոնին։
– Բոնժուր, մոսյո՛,– լսեցի մի թույլ թոքախտավոր ձայն։
Գլուխս բարձրացրի և իմ առջև տեսա Չաուշենկոյին Իցկո Մարգուլիսի
հետ։ Այս հանդիպումն ինձ ուրախացրեց։ Ես սեղմեցի նրանց ձեռքը և իս
կույն հարցրի Լևոնի մասին։
Չաուշենկոն հաստ գավազանը բարձրացրեց լայն վերարկուի տակից և,
ցույց տալով նավահանգիստը, թատրոնական եղանակով ասաց.
– Այնտեղ է։
Իցկոն կանգ առավ մի մեծ պանդոկի առջև, որի դռների ճակատին գրված
էր. «Արքայական յախտա»։
– Ահա այստեղ է Լևոնը,– ասաց նա.– անցյալ շաբաթ «Ոսկե խարիսխումն»
էր նվագում։
Պանդոկը լի էր հաճախորդներով։
– Ահա և՛ ձեր արտիստը,– ասաց Իցկոն, ցույց տալով սեղանի ծայրը։
Այնտեղ նստած էր Լևոնը։ Նա կիթառ էր նվագում և զվարճացնում սեղա
նակիցներին։
Չնայելով յուր չքավորությանը, ես մինչև այդ օրը նրան կեղտոտ չէի տե
սել։ Գոնե շապիկը միշտ անարատ էր, ձեռներն ու երեսը մաքուր, կոշիկները
փայլուն։ Իսկ այժմ նա նմանվում էր գործարանական բանվորի։
Իմ երևալը նրան զարմացրեց։ Նա չընդհատեց նվագը, բայց չափազանց
շփոթվեց, կարմրեց։ Նավաստիները նրան լսում էին ուշադիր, թեև արդեն
բոլորը հարբած էին։ Իրենց հիացմունքն արտահայտում էին գոռում-գոչյուն
ներով։ Երբեմն մեկը կամ մյուսը վեր էր կենում, գրկվում ու համբուրվում նրա
հետ կամ, մեջքին զարկելով, արտասանում էր.
- Մալադե՜ց, Լյովա, մալադե՜ց...
Չաուշենկոն մեզ հրավիրեց նստել մի դատարկ սեղանի քով, ասելով, թե Լևո
նին չի կարելի խանգարել, նավաստիները կկատաղեն։ Մի շիշ գարեջրի պատր
վակով կարելի էր նստել, և մենք նստեցինք։ Լևոնը շարունակ մեզ էր նայում ու
ժպտում։ Այդ տասն օրվա ընթացքում նա ավելի նիհարել էր ու թորշոմել։ Առա
ջին անգամ այդ օրը նրա բերանի անկյուններում նկատեցի թեթև խորշեր։
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Լևոնը հանգիստ վերցրեց յուր գիրկն ընկած քսակները և, դնելով սեղանի
վրա, ասաց.
– Ես իմ գնից մի կոպեկ էլ ավել չեմ վերցնիլ, համարը 10 կոպեկ, ո՛չ ավելի,
ո՛չ պակաս։ Դրեք ձեր գրպանները, նստեցե՛ք, նվագում եմ...
– Բրավո՜, Լևոն, բրավո՜, դու մեր երեսը սև չարիր,– գոչեց Չաուշենկոն
ոգևորված։
Երբ ընկերները բաժանվեցին, ես հետաքրքրվեցի իմանալ` ինչու Լևոնը
փոխել է յուր արհեստը։ Չէի ուզում հավատալ, որ առանց վերին աստիճանի
ստիպողական մի պատճառի կարող է նա ցերեկներն անգամ ապրել թատ
րոնից հեռու։
– Կարիքն է ստիպում, սինյո՛ր,– պատասխանեց նա հանդարտ։
– Բայց չէ՞ որ դու առաջ էլ կարիք ունեիր։
– Ես ուզում եմ մորս կամքը կատարել։
– Այսի՞նքն։
– Ուզում եմ նրան ապահովել։
Ես նայեցի նրա աչքերի մեջին և հասկացա, որ կեղծում է։ Փողոցային
լապտերի լույսը մատնեց նրա այլայլվելը։
– Է՛հ, շատ գովելի է,– ասացի ես,– որ ուզում ես մորդ ապահովել։ Բայց նե
րի՛ր, Լևոն, այս անգամ շատ էլ չեմ հավատում քեզ։ Կարծում եմ, ուրիշ նպա
տակ ունիս։
Նա ոչինչ չասաց, միայն քայլերն արագացրեց։
– Ո՞ւր ես շտապում,– հարցրի ես։
– Թատրոն։
– Էլի՞ թատրոն։
– Այո՛, սինյո՛ր... այսօր լավ դրամա են ներկայացնում...
Եվ, երևի, իմ հարցուփորձից ազատվելու համար, շտապով հեռացավ։ Ես
արդեն գուշակել էի նրա միտքը...
Մի քանի անգամ այցելեցի «Արքայական յախտա»-ն։ Լևոնին այնտեղ սի
րում էին։
Նավաստիները խլում էին նրան միմյանց ձեռքից։ Նա գիտեր նվագել մա
լոռուսական եղանակներ ու պարեր։ Անցնում էր մի խմբից մյուսը, բոլորին
զվարճացնում, հավաքելով յուր տասական կոպեկները։ Զվարճության տաք
միջոցներին սեղանակիցները երբեմն խնդրում էին նրան խմել մի-մի բաժակ
օղի կամ գարեջուր։ Նա չէր ուզում խմել և չէր կարողանում խմել։
Մի անգամ իմ ներկայությամբ, երբ զզվանքով հետ դրեց օղու բաժակը,
նրա համար պահանջեցին ինչ-որ քաղցր ըմպելիք։ Նա մի բաժակ խմեց, հե
տո երկրորդը և զվարթացավ...
Ցավալի էր ինձ համար, որ նա այցելում է այդ ստորին վայրերը։ Բայց իրա
վունք չէի համարում համոզել նրան թողնելու այդ տեղերը։ Ուրիշ ի՞նչ միջոց ու
ներ նա ապրելու, բացի նախկին ողորմելի պարապմունքից։ Մի օր նա ասաց.
– Սինյո՛ր, երկու ամիս չկա, արդեն երեսուն ռուբլի եմ հետաձգել։ Բայց
մորս չասեք։
– Ինչո՞ւ։
– Որովհետև այդ փողերը ինձ հարկավոր են...
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– Իտալիա գնալու համար,– լրացրի ես նրա խոսքը, խնդիրը միանգամից
պարզելու համար,– մի՛ զարմանար, Լևո՛ն, ես այդ վաղուց գիտեի։
– Օ՜օ, սինյո՛ր, իրավ է, ես ուզում եմ տեսնել Իտալիան...
– Եվ Լուիզային...
Նա ամոթից երեսը դարձրեց ինձանից։ Ես հաղորդեցի նրան, թե սինյորա
Ստեֆանիան Կավալլարոյից նոր նամակ է ստացել։ Բարիտոնը գրում է, թե
երգեցողության ուսուցիչները փորձել են օրիորդի ձայնը և հիացել են նրա
ուժով ու «տեմբրով»։ Մի հայտնի պրոֆեսոր խոստանում է երեք տարվա
ընթացքում Լուիզային այնչափ պատրաստել, որ կարողանա օպերաներում
առաջին դերը երգել։
Հաղորդածս նորություն չէր նրա համար։ Նա ասաց, թե հենց նույն օրն ին
քը նամակ է ստացել Լուիզայից։ Բարի օրիորդը յուր խոստումը կատարել էր։
Սակայն այդ եղավ առաջին և վերջին նամակը...
Ամբողջ գարունը և ամառը պատանին այցելեց նավահանգստի պանդոկ
ները։ Երբեմն գալիս էր սենյակս և ինձ հաշիվ տալիս։ Նրան դեռ սիրում են
նավաստիները, հաճույքով լսում և միմյանց ձեռքից խլում։ Ամսական միջին
թվով քսան ռուբլուց ավելի է հետաձգում։ Շուտով, շուտով կկատարի յուր
փափագը, կուղևորվի Իտալիա...
Այնինչ` պանդոկների մթնոլորտն արդեն դրել էր յուր դրոշմը նրա վրա։
Ձևերը նկատելու չափ գռեհկացել էին
 ։ Ժամանակ առ ժամանակ արտասա
նում էր տգեղ բառեր, որ առաջ չկային նրա բառարանում։ Արտասանում էր և
իսկույն զղջում, կարմրում։ Մի քանի անգամ զգացի, որ բերանից խմիչքների
հոտ է գալիս։ Իսկ մի երեկո մեր տան դարբասի առջև տեսա նրան սաստիկ
հարբած դրության մեջ։ Կիթառը կռնատակին բռնած, օրորվելով տուն էր
գնում, մի քայլ առաջ դնելով, մի քայլ կողք, օրորվելով։ Օգնեցի նրան սան
դուղքով բարձրանալու։
Ալմաստը տեսավ նրան թե չէ` ձեռները զարկեց երեսին, գոչելով.
– Սպանեց, մորթեց...
Նախատինքի ժամանակ չէր։ Խնդրեցի վշտացած մորը զսպել առայժմ
յուր սրտի թույնը։
Լևոնը թավալվեց երեսնիվայր անկողնում, մի ոտը թողնելով հատակի
վրա։ Տեսարանը եղկելի էր։ Լևոնը, այն պատանին, որին երևակայությունս
գրեթե հրեշտակացրել էր, ընկնում էր աչքումս։ Եվ այս ինձ համար դառն էր,
շատ դառն։ Նա ոչինչ չէր զգում, ընկած էր կեղտոտ լաթի պես, ոտից մինչև
գլուխ ցեխոտ։ Միայն երբեմն ձեռը դուրս էր բերում փորի տակից շոշափում
ձախ կոշիկը...
Ես թողեցի տխուր տեսարանը և հեռացա։ Մի՞թե այս է բարեկամիս վերջը։
Մի՞թե Ալմաստի չար գուշակությունը իրագործվում է։
Առավոտը երբ բարձրացա վերև, Ալմաստն արդեն թեթևացրել էր յուր
սիրտը և աչք-ունքը կիտած լուռ նստած էր մի անկյունում։ Լևոնը փնտրում էր
կիթառը, որ գնա յուր գործին, չէր գտնում։ Ալմաստը թաքցրել էր, չէր ուզում
տալ։ Տեսնելով ինձ` խեղճ կինը լաց եղավ։ Այս անգամ խոսքեր չգտա Լևոնին
արդարացնելու։
– Չէի՞ ասում, որ վերջը յուր անիծված հոր օրին է հասնում։ Ահա` չորրորդ
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անգամն է տուն է գալիս շան օրում...
Ես բարվոք համարեցի Լևոնի հետ խոսել առանձին, հրավիրելով սենյակս։
Հիշում էր երեկվա յուր խայտառակ դրությունը և սաստիկ ամաչում։ Լուռ էր,
սպասում էր, որ ես խոսեմ։
Ի՞նչ պիտի ասեի. նախատելը կլիներ ավելորդ. Լևոնը հիմար գլուխ չէր և
ոչ էլ երեխա. շուտով պիտի լրանար տասնութ տարին։ Ես ընկերաբար բա
ցատրեցի հարբեցողության կորստաբեր հետևանքները։ Նա լսեց մինչև վեր
ջը համբերությամբ, և երբ վերջացրի, ասաց.
– Այդ բոլորը գիտեմ. հայրս հենց հարբեցողությունից մեռավ։
– Գիտես և էլի խմո՞ւմ ես։
– Ստիպում են։
– Ովքե՞ր։
– Նավաստիները։
– Տեղափոխվի՛ր ուրիշ պանդոկ։
– Ամեն տեղ ստիպում են։
– Մի՞թե չես կարող մերժել։
– Առաջ մերժում էի, հիմա չեն թողնում։
– Ի՞նչ ասել է չեն թողնում. ամեն մարդ յուր կամքի տերն է։
– Այո՛, սինյո՛ր, բայց երբ կես փթանոց բռունցքը պահում են քթիդ տակ, մո
ռանում ես կամքդ։
– Նրանք քեզ ծեծո՞ւմ են։
– Կծեծեն, եթե շատ համառություն անեմ։
– Բայց ի՞նչ օգուտ ունին քեզ հարբեցնելուց։
– Հարբածներն ատում են արթուն մարդուն։ Երբ չեմ խմում, ասում են`
«Դու մտքումդ ծաղրում ես մեզ։ Դու էլ խմիր, հավասարվիր մեզ հետ»։
– Գոնե քի՛չ խմիր։
– Շատ չեմ խմում, բայց քիչն էլ է ինձ հարբեցնում։
– Ի՞նչ են խմեցնում։
– Առաջ քաղցր խմիչքներ էին տալիս։ Հիմա ասում են` «Թանկ է նստում»,
և ստիպում են խմել գարեջուր էլ, օղի էլ...
Ես լռեցի, բայց հարկավոր էր մի հետևանքի հասցնել մեր խոսակցությունը։
– Լևո՛ն, թո՛ղ այդ պանդոկները, էլի թատրոններով զբաղվիր...
– Իհարկե, թողնելու եմ, սինյո՛ր, շուտով, շուտով կգնամ Իտալիա... Արդեն
հարյուր հիսուն ռուբլի ունիմ։
– Իսկ մա՞յրդ։
– Նրան էլ հետս տանելու եմ։
– Հարյուր հիսուն ռուբլո՞վ։
– Ի՞նչ կա, քի՞չ է։ Ես շատերից եմ հարցրել։ Ասում են ամսական երեսուն
ռուբլով կարող ենք ապրել այնպես, ինչպես այստեղ։
– Գուցե կարելի է, բայց մի քանի ամիս, իսկ հետո՞։
– Հետո՞... մի գործ կգտնեմ։
– Լևո՛ն, ճշմարի՛տն ասա, ի՞նչն է քեզ ստիպում Իտալիա գնալ,– հարցրի ես,
նայելով ուղիղ նրա աչքերի միջին։
– Ուզում եմ վիոլոնչել նվագել սովորել ու գալ այստեղ օրկեստրը մտնել։
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«Կեղծում ես, բարեկա՛մս,– մտածեցի ես,– այդ չի գլխավոր պատճառը»։
Նայեցի նրան ուշադիր, սիրտս մորմոքվեց։ Նա ոտքի վրա ցամաքել էր, ինչ
պես արմատից պոկված ծաղիկ։ Խնդրեց ինձ համոզել մորը, որ կիթառը տա
իրեն։ Միևնույն է, եթե չտա, պիտի նորը գնել. ինչո՞ւ ավելորդ ծախսի մեջ ընկնել։
Հազիվ այդ օրից անցել էր մի շաբաթ, երբ մի երեկո, մոտ տասը ժամին,
հանկարծ սենյակս մտավ Ալմաստը շփոթված։
– Պարո՛ն, նեղություն քաշեցեք, վերև բարձրացեք, աստծո սիրույն։
Տարօրինակ դրության մեջ տեսա ես Լևոնին այդ երեկո։ Հեզ պատանին
կատարելապես կատաղել էր։ Առանց բաճկոնի ու կոշիկների թավալվել էր
դռների առջև և մռնչում էր ինչպես մատաղ գազան, կրծոտելով յուր ձեռնե
րի միսը։ Նրա նիհար պարանոցի երակներն ուռել, փքվել էին, կարծես ահա,
ահա պիտի տրաքվեին ձգված լարերի պես։ Նա ոտները զարկում էր հատա
կին ինչպես դիվահար։
Պատահել էր մի շատ սովորական դեպք, որի նմանները պատահում են
Օդեսայի խուլ անկյուններում գրեթե ամեն երեկո։ Նավահանգստից վերա
դառնալիս Լևոնի վրա հարձակվել էին ինչ-որ քաղցած սրիկաներ, խլել ձեռ
քից կիթառը, հանել բաճկոնն ու կոշիկները ու բաց թողել։
– Եվ դրա համար քեզ սպանո՞ւմ ես,– գոչեցի ես բռնելով Լևոնի թևը,– ամո՜թ։
– Ես էլ այդ եմ ասում, որդի՛, խոմ չեմ նախատում։ Տանը մի հատ պիջակ էլ
ունիս, կոշիկներ էլ... Վայ, տեր աստված, ինչպես է գլուխը պատին խփում։
Այս ի՞նչ պատիժ է, երկնային թագավոր...
Կասկածելի էր, որ Լևոնը կիթառի, մանավանդ ողորմելի պիջակի ու կո
շիկների համար այդպիսի հեծ ու կոծ բարձրացներ։ Անշուշտ կորուստն ավե
լի մեծ էր։ Խնդրեցի Ալմաստին մի քանի րոպե թողնել մեզ առանձին։ Այրին
դուրս գնաց, ճանաչելով Լևոնի բնավորությունը, գիտեի` ինչպես պիտի խո
սել այսպիսի հանգամանքներում նրա հետ։ Նա սիրում էր զգալ, որ մարդիկ
իրեն չափահաս են համարում։ .
– Ամոթ է, Լևոն։ Փառք աստուծո, դու երեխա չես, խելքի եկ... Չարժե այդ
պես գոռալ...
– Չարժե՞, չարժե՞, սինյո՛ր, դուք է՞լ եք ասում։ Բայց չգիտեք ինչ եմ կորցրել,
ի՜նչ։ Ձախ կոշիկս... այո՛... ձախը... Գիտե՜ք... Իտալիա, վիոլոնչել, երգ, երաժշտու
թյուն, կորավ ամեն ինչ... Բուլվարի ներքևումն էր, այն մեծ սանդուղքի մոտ։
Երկու հոգի էին` մեկը բարձրահասակ, մյուսը թիկնավետ։ Բարձրահասակը
բռնեց հետևից ձեռներս, մյուսը խուզարկեց գրպաններս։ Երբ մի ռուբլուց ավելի
չգտան` բարկացան։ Կարծում էի կիթառս կխլեն, կհեռանան։ Չեղա՜վ։ Պիջակս էլ
հանեցին... Տերը նրանց հետ, թող շապիկս էլ հանեին` չէի խոսիլ... Բայց կոշիկ
ներս, ձախ կոշի՜կս… «Հանի՛ր,– ասաց ձեռներս բռնողը,– գոնե երկու բաժակ օղի
արժեն»։ Երբ թիկնավետը կռացավ կոշիկներս հանելու, կատաղեցի, սկսեցի
կծոտել նրա ուսերը, գլուխը... Նա ինձ ապտակեց։ Աչքերս մթնեցին... Սկսեցի
աղաչել, պաղատել... Չլսեցին անաստվածները... Տարան, տարան...
– Ուրեմն կոշիկներիդ համա՞ր ես լալիս,– ասացի ես մոտավորապես հաս
կանալով բանի էությունը…
– Հարյուր հիսուն ռուբլի, սինյո՛ր, հարյուր հիսուն ռուբլի կար կոշիկիս մեջ,
ձախ կոշիկս... Այնտեղ էի պահում հավաքած փողերս...
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Եվ նա սկսեց դառնագին հեկեկալ...
Այդպես, ուրեմն, տարել էին նրա վեց-յոթ ամսվա աշխատանքի վարձը,
նրա Իտալիա գնալու, Լուիզային տեսնելու հույսը... Նա ավելի ապահով տեղ
չէր գտել յուր փողերի համար։
Տանը պահել վախեցել էր։ Մայրը կգտներ, չէր վերադարձնիլ։ Այդ կինը
ամեն առավոտ որդու գրպանները խուզարկում էր, մոտը փող չէր թողնում։
– Փաթաթել էի թղթում, դրել կրունկիս կողմում, վրեն կաշի խփել, ծայ
րերը գամել... Շատ գիշերներ կոշիկներով եմ քնել... Տարա՜ն սրիկաները։ Ով
գիտե հիմա ծախում են մի բաժակ օղիով կամ մի ֆունտ հացով... Տե՜ր աստ
ված, տեր աստված, ի՞նչ պիտի անեմ...
Ես խոսքեր չէի գտնում թշվառին մխիթարելու։ Խստություն համարեցի
նախատել նրան յուր անզգուշության համար։ Հարկավոր էր միայն ցույց տալ
կորուստը գտնելու գեթ մի թույլ հույս։ Արդեն վիշտը շատ մեծ էր։
– Ա՜ա,– գոչեց նա հանկարծ, ձեռը զարկելով ճակատին,– հույս կա, կա
հույս գտնելու։
– Այո՜,– ուրախացա ես երեխայի պես։
– Այո՛, սինյո՛ր։ Դուք ճանաչո՞ւմ եք Իցկոյի հորը։ Ճարպիկ մարդ է, ճանաչում
է փողոցի սրիկաներին։ Հին հագուստեղեն ու կոշիկներ է գնում, վաճառում։
Ա՛հ, իսկույն կգնամ նրա մոտ, իսկո՛ւյն։ Մա՛մա, ներս եկ, տո՛ւր ինձ մյուս կո
շիկս, պիջակս, գնում եմ կիթառս փնտրելու...
Հակառակ մոր կամքին նա շուտով հագնվեց ու վազեց դուրս։
Ես, իհարկե, Ալմաստին չհայտնեցի, թե Լևոնն ինչ է կորցրել։ Երևակայում
էի` ինչ ողբ պիտի բարձրացներ և ո՛րքան անիծեր որդուն։
Վերադարձա սենյակս, հոգով նախանձելով հարուստներին։ Ինչո՞ւ ես էլ
հարուստ չէի...
Լույսը նոր բացված գնացի Լևոնին տեսնելու։ Արդեն դուրս էր եկել տնից։
Ամբողջ գիշեր, Ալմաստի ասելով, չէր քնել, պտտել էր անկյունից անկյուն։
Ուշ երեկո էր, երբ Լևոնը մտավ սենյակս հոգնած, քրտնած, փոշոտ։ Նա խո
սելու անգամ ուժ չուներ։ Մինչև կեսօր թափառել էր Իցկոյի հոր, իսկ կեսօրից
հետո` Չաուշենկոյի և Իցկոյի հետ։ Եղել էին գրեթե բոլոր այն շուկաներում,
ուր հին հագուստեղենի առուտուր է կատարվում։ Փնտրել էին միայն կոշիկ
ները, առանց ումևէ ասելու` ինչ գանձ են փնտրում։ Եվ զո՜ւր։ Իցկոյի հայրը
խորհուրդ էր տվել Լևոնին «մոռանալ, թե երբևէ փող է ունեցել»։ Չաուշենկոն
հայտնել էր ոստիկանությանը։
Պրիստավը ծաղրել էր. ո՞ր հիմարն է կոշիկի մեջ փող պահում։
Լևոնն ամբողջ օրը անց էր կացրել անոթի։ Առաջարկեցի ընթրել ինձ հետ,
մերժեց. դուրս եկավ ուժասպառ, հուսահատված, հարբածի պես օրորվելով։
Մի շաբաթ շարունակ Լևոնը, վաղ առավոտից սկսած մինչև ուշ երեկո,
փնտրում էր յուր կորուստը։ Ալմաստը հուսահատությունից չգիտեր ինչ աներ,
տանջվում էր որդու հետ հավասար։ Նա պնդում էր, թե Լևոնը կխելագարվի,
եթե այդ դրության մեջ մնա։ Ամեն ինչ մոռացել է, ոչնչով չի հետաքրքրվում,
նույնիսկ թատրոններով։
Մի օր, վերջապես, նա գնաց «Արքայական յախտա» մի նոր կիթառ ձեռին։
Երեկոյան նա պատմեց ինձ, թե նավաստիները ինչպիսի ուրախությամբ են
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ընդունել նրան, ինչպես գրկվել ու համբուրվել նրա հետ։ Նրա բերանից դար
ձյալ օղու հոտ էր գալիս։ Երևի այս անգամ խմել էր վիշտը մոռացության տա
լու համար. ես քաջություն չունեցա հանդիմանելու։ Մի չնչին գումար, որ կա
րողացավ նա խնայել առաջին ամիս
 ը, նորից վերականգնեցրեց նրա հույսե
րը։ Այս անգամ նա անկեղծ խոստովանեց ինձ, որ Իտալիա գնալու գլխավոր
նպատակը Լուիզային տեսնելն է։ Գրեթե օր չէր անցնում, որ նա չհարցներ.
– Սինյո՛ր, ի՞նչ լուր կա Լուիզայից։
Նա ինքը ամաչում էր անմիջապես սինյորա Ստեֆանիային դիմել այս հար
ցով։ Ես հաղորդում էի նրան բոլորը, ինչ որ լսում էի տանտիրուհուցս։ Միշտ
Լուիզան բարև էր ուղարկում Լևոնին։ Եվ Լևոնը երջանիկ էր այդ ուշադրու
թյամբ։ Չգիտեմ, կա՞ր արդյոք մի ուրիշը, որ այնքան ուրախանար Լուիզայի
ամեն մի նոր հաջողության համար, որքան այդ սիրահարը։ Նա ասում էր, թե
ամենից ավելի ինքն է սիրում Լուիզային և ամենից առաջ էլ ինքն է ուզում ծա
փահարել նրան բեմի վրա. ոչ այստեղ` Օդեսայում, այլ այնտեղ` Իտալիայում։
Մի անգամ նա ասաց.
– Եթե մինչև առաջիկա գարուն չկարողանամ ճանապարհ ընկնել, կխե
լագարվեմ։
Մի ուրիշ անգամ դիմեց ինձ այս հարցով.
– Ի՞նչ եք կարծում, սինյո՛ր, Լուիզան, նշանավոր երգչուհի դառնալով, կգո
ռոզանա՞։
Հասկացա, թե իսկապես ինչ է ուզում իմանալ։ Հոգու խորքում նա ինքն
իրեն արժանի չէր համարում Լուիզային, բայց հպարտությունը չէր թույլ տա
լիս նրան խոստովանել այդ։ Նա ուզում էր իմ միտքը իմանալ` արժանի՞ եմ
համարում իրան Լուիզային, թե՞ ոչ։
Կամենալով գեթ մի փոքր սթափեցնել այդ օրից օր ավելի ու ավելի կուրա
ցող հոգին, պատասխանեցի.
– Այո՛, կգոռոզանա։ Նա հենց այժմ էլ, երբ դեռ շատ հեռու է նշանավոր
երգչուհի համարվելու պատվից, գոռոզացել է…
– Ո՞վ ասաց,– գոչեց Լևոնը վշտացած։
– Նրա վարմունքը։ Նա քեզ մոռացել է։
– Ի՞նչ։ Ինչո՞ւ, նա միշտ բարևներ է ուղարկում, խոմ ինքներդ եք ասում։
– Այո՛, բարեկամս, ուղարկում է. բայց, ների՛ր, այդ բարևների նպատակը ես
ուրիշ կերպ եմ հասկանում։ Լուիզան, դեռ երգչուհի չդարձած, արտիստների
խորամանկությունն է յուրացնում։ Լուիզան քեզ չի սիրում, եթե սիրեր` նամակ
կգրեր։ Ինչո՞ւ մեկը գրեց ու լռեց։
– Նա ժամանակ չունի ինձ նամակ գրելու, զբաղված է,– ասաց Լևոնը ոչ
այնքան Լուիզային արդարացնելու, որքան յուր անձնասիրությունը պաշտ
պանելու մտքով։
– Գուցե... թո՛ղ այդպես լինի...– ասացի ես անորոշ եղանակով Լևոնին
ավելի չվշտացնելու համար։
Որքան հիշում եմ, հենց այդ օրն էր, որ սինյորա Ստեֆանիան մտավ սե
նյակս անսովոր ուրախ տրամադրության մեջ և ասաց.
– Սինյո՛ր, հիմա կարող եք ինձ շնորհավորել։
– Ի՞նչ է պատահել...
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– Պատահել է այն, ինչ որ վաղուց սպասում էի անհամբեր։ Լուիզան երեկ
պսակվել է Կավալլարոյի հետ… հենց այս րոպեիս հեռագիր ստացա... ահա...
Եվ նա ծոցից հանելով հեռագիրը` ցույց տվեց ինձ։
– Այդպես անսպասելի՜,– գոչեցի ես, թեև վաղուց մի ներքին ձայն ինձ ասում
էր, թե կա ինչ որ մտերմություն Լուիզայի և Կավալլարոյի միջև։
– Անսպասելի չէր, սինյո՛ր, ոչ, այդ դո՛ւք չգիտեիք, իսկ ես գիտեի, որ նրանք
նշանված են վաղուց։ Նշանվելն ինձ համար կարևոր չէր, պսակվելն էր կարևոր։
Ես լռում էի, վախենալով, որ գործը չփչանա։ Ա՜խ, վերջապես ո՛րքան ուրախ,
ո՛րքան ուրախ եմ։ Կավալլարոն հենց իմ ուզած փեսան է` բարի, քաղաքավարի,
լավ երգիչ, լավ էլ փող է ստանում։ Այո՛, Լուիզան ավելի լավ ընտրություն անել
չէր կարող։ Երեկ պսակվել են, այսօր պիտի ուղևորվեն Փարիզ։ Կավալլարոն
պիտի մի տարի մնա այնտեղ։ Լուիզան, իհարկե, նրա հետ կլինի...
Ես շնորհավորեցի երջանիկ մորը. բայց մի ներքին ձայն շշնջաց, թե շատ
էլ անկեղծ չեմ վարվում։ Ինչպե՞ս կընդունի այդ լուրը Լևոնը, որին սիրում եմ
ավելի, քան Կավալլարոյին ու Լուիզային։
Այդ օրը ես վերադարձա դրսից տուն ուշ գիշերին, որպեսզի չհանդիպեմ
Լևոնին։ Սակայն հետևյալ օրը նա եկավ սենյակս երեկոյան սովորական ժա
մից առաջ։
Տխուր, անմոռանալի երեկո. առաջին անգամ, կողոպտվելուց հետո Լևոնի
դեմքի վրա տեսա այդ երեկո ուրախ ժպիտ։ Նա իսկույն պատմեց յուր ու
րախության պատճառը։ Երկու օր է` նրան կանչում են «Խերսոն» շոգենավը։
Այնտեղ նա նվագում է նավապետի և յուր օգնականների համար։ Այսօր օգ
նականներից մեկը, տալով նրան յուր մանդոլինան, առաջարկել էր նվագել։
Լևոնը կատարել էր նրա ցանկությունը։ Նավապետին առանձնապես դուր էր
եկել «Մադրիդի շրջմոլիկը»։ Նա մի շատ բարի մարդ է. իմանալով, որ Լևոնը
ձգտում է գնալ Իտալիա, այսօր խոստացավ օգնել նրան։ Երկու օրից հետո
«Խերսոնը» գնում էր Կրոնշտադտ։ Այնտեղից հետ է գալու և ուղևորվելու է
Միջերկրական ծով, հետո Հեռավոր Արևելք։ Ահա այդ ժամանակ նա կվերց
նի Լևոնին յուր մոր հետ և կտանի մինչև Իտալիայի սահմանները…
– Օ՜օ, սինյո՛ր, սինյո՛ր, այնքան ուրախ եմ, որ ուզում եմ թռչկոտել։ Ես նա
վապետի պարտքի տակ չեմ մնա, կնվագեմ նրա համար ամբողջ ճանապար
հին, գիշեր-ցերեկ կնվագեմ։ Իտալիա, Իտալիա, անպատճառ պիտի տես
նեմ։ Որքա՜ն կզարմանա Լուիզան ու ինչպե՜ս կուրախանա։
Ծանր էր ինձ համար այս անկեղծ խոսքերից հետո թաքցնել իրողությունը
Լևոնից, որ այդ պահին մարմ
ն ացած ոգևորություն էր։
– Լևո՛ն,– ասացի,– շա՞տ ես փափագում տեսնել Լուիզային։
– Այո՛, իհարկե։
– Եթե չտեսնես, շա՞տ կտխրես։
– Բայց ես կտեսնեմ նրան, սինյո՛ր, կտեսնեմ Միլանում,– գոչեց Լևոնը հա
վատով լի, միևնույն ժամանակ, մի տեսակ երկյուղով նայելով երեսիս։
– Լուիզան այժմ Միլանում չէ։
– Ո՞վ ասաց։
– Սինյորա Ստեֆանիայի հեռագիրը։
– Հապա ո՞րտեղ է։
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– Փարիզում։
– Ո՞ւմ հետ...
– Կավալլարոյի...
– Կավալլա՞րո,– գոչեց պատանին գրեթե շնչասպառ։
– Ամուսնացել է Լուիզայի հետ և երեկ ուղևորվել Փարիզ մի տարի ժամա
նակով,– ասացի ես միանգամից սրտիս ծանրությունից ազատվելու համար։
Լևոնը ցնցվեց, երեսի մկանունքները դողացին։ Մի վայրկյանում կարմրեց, կապտեց, հետո սփրթնեց կտավի պես։
– Տեսա՞ր, որ քեզ չի սիրում Լուիզան, որ դու երազի մեջ ես...
Լևոնը ճիգ արավ զսպել հուզմունքը։ Այդ տասնութ տարեկան պատանին,
որի զգացում
ն երն այնքան անժամանակ հասունացել էին, ուներ նաև կամ
քի ուժ։ Սակայն հարվածն ավելի զորեղ էր։ Նա թուլացած ընկղմվեց աթոռի
վրա, արտասանելով.
– Ա՛յ, նորություն... պետք է շնորհավորել…
– Այո՛, պետք է շնորհավորել,– կրկնեցի ես, ձևանալով, իբր թե չեմ նկա
տում նրա հուզմունքը։
– Կավալլարոն լավ մարդ է, ազնիվ է,– ասաց նա դողդոջուն ձայնով, շր
թունքները կրծոտելով։
– Այնքան ազնիվ, որ Լուիզան չարժե նրան։
– Սինյո՛ր...
– Չարժե՛, չարժե՛,– կրկնեցի ես, վրդովվելով անմեղ իտալուհու դեմ։
– Լուիզան բարձր է... Լուիզան... հրեշտակ է...
Այլևս նա չկարողացավ իրեն պահել, գլուխը դրեց սեղանին ու սկսեց հե
կեկալ այնպես ուժգին, որ թվում էր, թե նրա մարմինը կտոր-կտոր է լինում։
Սակայն Լևոնն ավելի մեծահոգի և վեհանձն էր, քան կարող էի երևա
կայել։ Նրա կեղեքվող կրծքից դառն հեծկլտանքի հետ դուրս էին գալիս մի
այն այս բառերը. «Լուիզան պակասությունի չունի... Լուիզան հրեշտակ է...»։
Եղել են մոլեռանդներ, որոնք կրակի միջից իրանց այրվող ձեռները պար
զել են դեպի վեր, աղոթել աստծուն, որի անունով նրանք դատապարտ
վել են այրման։ Այսպես էր և՛ Լևոնը։ Անհուն տանջանքների բովում նա դեռ
պաշտում էր յուր իդեալին, որովհետև դա նրա միակ աստվածուհին էր։ Նա
զսպեց հեծկլտանքը, սրբեց արցունքը, ոտքի կանգնեց գդակը վերցնելով։
– Պետք է շնորհավորել սինյորա Ստեֆանիային,– ասաց։– Բայց այժմ ուշ
է… վաղը... Ներողություն, սինյո՛ր, Լուիզայի համար չէի լալիս... Հոգնած եմ...
Գիտեք... գիտեք... Լուիզան զուր է ամուսնու հետ գնում Փարիզ... Կավալ
լարոն գնում է յուր ձայնն ավելի մշակելու... Լուիզան յուր ապագան կզոհի
նրան... Բայց ի՜նձ ինչ... ի՜նձ ինչ...
Քանի մի րոպե նրան պաշարեց անձնասիրության և ամոթի զգացումը։
Նա շփոթվեց յուր թուլությունից, արտասուքից։ Շփոթվեց այնպես, որ երեսիս
չէր ուզում նայել։ Վերցրեց մի քանի անգամ մանդոլինան աննպատակ, հետ
դրեց, գլխարկը ձեռքին սկսեց փնտրել նրան, ծիծաղեց կեղծ, անբնական ծի
ծաղով։ Վերջապես, ճանկեց յուր թանձր մազերը, կանգնեց սեղանի մոտ և
կարմրած աչքերը հառեց լամպարի լույսին։ Չգիտեմ ինչու, միշտ նրա աչքերը
ձգտում էին դեպի լույս։ Նա սիրում էր նայել արեգակի շողերին, լամպարի
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լույսին, վառարանի կրակին... Եվ այդ լինում էր մանավանդ այն միջոցներին,
երբ նրա մտքերը պղտորված էին, նրա հոգին խռովված էր...
Ես տանջվում էի իմ անզորությունից, որովհետև չգիտեի` ինչով մխիթարել
մարմ
ն ացած տանջանքը։
Լռությունը տևեց երկար։ Ես անցուդարձ էի անում. նա շարունակ կանգնած
էր։ Հանկարծ, շրթունքները կրծոտելով, գլխարկը մի ձեռքով խփեց մյուս ձեռի
ափին, շուռ եկավ և, առանց ինձ հրաժեշտ տալու, արագ քայլերով դուրս գնաց...
Մանդոլինան մնաց սեղանիս վրա կարծես վշտացած, որ դարձյալ իրեն
մոռացան... Չէ՞ որ Լևոնը եկել էր տանելու, որ վաղը նվագի շոգենավի վրա...
Ինձ պաշարեց զղջման զգացումը. ինչո՞ւ այդպես շուտ և անզգույշ հայտ
նեցի նրան լուրը։ Ով գիտե` ուր վազեց և ինչ կարող է անել։ Երկու անգամ
բարձրացա վերև և, դրսից լսելով նրա ձայնը, հանգստացա, հետ եկա։ Սկսե
ցի ինձ մխիթարել այն մտքով, որ կատարել եմ անկեղծ բարեկամի պարտք,
բանալով Լևոնի աչքերը։ Մտածեցի նաև, որ է՜հ, ինչ և լինի, տասնութ տա
րեկան պատանի է, հազիվ թե վիշտը նրա սրտում երկար ապրի։ Լաց կլինի,
լաց կլինի Լևոնը` կհանգստանա... Մտածում էի այսպես և, միևնույն ժամա
նակ, զգում, որ սխալված եմ...
Առավոտը զարթնեցի մի անսովոր ծանրություն սրտիս վրա։ Շտապով
խմելով մի բաժակ թեյ, գնացի վերև։ Լևոնը տանը չէր։ Ալմաստն ասաց, թե
գիշերը, անկողին պառկելուց առաջ, տվել է հիսուն ռուբլի և համբուրվել հե
տը, թե գրեթե ամբողջ գիշերը նստած է եղել գրասեղանի քով, գրել է, ջնջել,
պատռել։ Առավոտը կրկին համբուրվել է նրա հետ և դուրս գնացել, տանը
թողնելով կիթառը, որ ամեն օր հետը տանում էր։
– Նա տխո՞ւր էր,– հարցրի ես։
– Ոչ տխուր, ոչ ուրախ. այնպես էր, ինչպես միշտ։
Կիթառը տանն է, մանդոլինան սենյակումս. պարզ է, որ նա ո՛չ պանդոկ է
գնացել, ո՛չ շոգենավ։ Ո՞ւր կարող է լինել։ Ես փափագեցի տեսնել նրան ան
պատճառ, հենց նույն ժամին. ես սաստիկ անհանգիստ էի։ Դուրս եկա, պտտե
ցի թատրոնների շուրջը, անցա երկու անգամ Դերիբասյան փողոցը, ուր եր
բեմն Լևոնը զբոսնում էր։ Չկար։ Օրը կիրակի էր. մտածեցի, գուցե հայոց եկե
ղեցումն է. կիրակի օրերը երբեմն գնում էր պատարագ լսելու։ Այնտեղ էլ չէր։
Ավելի քան երկու ժամ թափառելուց հետո վերադարձա տուն մտամոլոր։
Թվում էր ինձ, որ մի բան եմ կորցնում, մի շատ թանկագին բան։
Դարբասի առջև հանդիպեցի Չաուշենկոյին։ Նա Լևոնի սենյակից էր գա
լիս։ Նա էլ էր փնտրում ընկերոջը, չգիտեմ ինչ-որ «կարևոր» գործի համար։
Եղել էր պանդոկներում, «Խերսոն» շոգենավի վրա, հարցրել էր. նավաստի
ները այսօր նրան չեն տեսել։ Պատմեցի նրան պատահածը։
– Օ՜, ունայնություն,– գոչեց բանաստեղծը յուր սովորական ոգևորու
թյամբ.– ես միշտ ասել եմ, թե սերը դեպի կինը հոգու հիվանդություն է։ Լևոնը
վաղուց է ինձ խոստովանել, թե սիրահարված է այդ աղջկան։ Օ՜հ, ինչքա՞ն էր
խոսում նրա մասին, ինչպե՜ս հառաչում... Պետք է գտնել նրան, հենց իսկույն...
նա տաքարյուն է...
Խնդրեցի նրան մի քանի րոպե սպասել ինձ դրսում։ Գնացի սինյորա Ստե
ֆանիայի մոտ։ Անշուշտ Լևոնը այսօր եղել է նրա մոտ. չէ՞ որ ուզում էր շնոր
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հավորել նրան։
Երջանիկ տրամադրության մեջ գտա Ստեֆանիային։ Նա ուրախությունից
երգում էր ու պարում։ Նա ասաց, թե հրավիրել է մի քանի բարեկամ
ն եր ու
ծանոթներ, թե պետք է մի լավ զվարճանալ։
– Ա՜խ, սինյո՛ր, այնքան ուրախ եմ, որ ուզում եմ բոլորին գրկել ու համբուրել։
Լևոնի մասին ասաց, թե առավոտյան եղել է յուր մոտ, շնորհավորել է,
ձեռքը համբուրել։
– Նա քաղաքավարի պատանի է, իսկ և իսկ արտիստ։ Կարծես հայրը վար
սավիր չի եղել, այլ ջենտլմեն։ Բայց ծիծաղելի էր, չէր հավատում Լուիզայի
ամուսնությանը։ Հեռագրերը տվեցի, ինքը կարդաց, մեկ էլ շնորհավորեց,
բայց այնպես մտիկ արավ աչքերիս խեթ-խեթ, ապշած, որ, կարծես, նոր էր
տեսնում ինձ։ Հետո առանց դես, առանց դեն ասաց. «Սինյորա Ստեֆանիա,
մորս սիրեցեք, նա խեղճ կին է»։ Առհասարակ շատ օտարոտի էր...
Այսքանը բավական էր, որպեսզի իմ մեջ ծագեր վատ նախազգացում։
Դուրս գալով փողոց, Չաուշենկոյին հաղորդեցի իմ երկյուղը։ Նա առաջար
կեց գնալ քաղաքային թատրոնի կողմերը։ Իցկոն այժմ պիտի այնտեղ լի
նի. նա կարող է գտնել Լևոնին։ Երբ Չաուշենկոն պատմեց ինձանից լսածը,
Իցկոն, վերուվար թռչկոտելով, գոչեց.
– Իհե՛, իհե՛ խեղճ Լևոն...
Նա ևս գիտեր, որ Լևոնը միշտ երազում է Լուիզայի մասին, և պատմեց
մեզ մի քանի մանրամասներ։ Ի միջի այլոց, ասաց, թե շատ տխրելիս Լևոնը
գնում էր «Ալեքսանդրյան պարկ» կոչված զբոսավայրն ու այնտեղ ծովափի
կողմում, մի հեռավոր նստարանի վրա նստում, կիթառը ծնկների վրա դրած,
և մտիկ անում նավահանգստից դուրս եկող շոգենավին։
Քանի՜-քանի անգամ Իցկոն հանդիպել է նրան այդ դրության մեջ, նա ասել
է. «Իցկո՛, երբ մտիկ եմ անում մի հեռացող շոգենավի, ինձ թվում է, որ ես էլ
նրա վրա ուրիշների հետ գնում եմ հեռու, հեռու երկրներ...»։
– Գնա՛նք Ալեքսանդրյան պարկ, այնտեղ է, երևի,– առաջարկեցի ես։
Տասը րոպեում հասանք զբոսավայրը, անցանք այդ ընդարձակ այգին երկայ
նությամբ ու լայնությամբ, նայեցինք բոլոր ծառուղիները. չկար ու չկար Լևոնը...
Ես վերադարձա տուն հոգնած և՛ ֆիզիկապես, և՛ հոգեպես, թողնելով
Չաուշենկոյին և Իցկոյին որոնել կորած ընկերոջը...
Վատ նախազգացումս ինձ այնքան չարացրել էր, որ ես առանց որևէ
պատրվակի հրաժարվեցի մասնակցել սինյորա Ստեֆանիայի այդ օրվա
ուրախ խնջույքին։ Ես պառկած էի հագուստով անկողնակալիս վրա և մտա
ծում էի Լևոնի և միմիայն Լևոնի մասին։ Նրա տխուր, հուսահատությամբ
լի աչքերն էի հիշում վերջին րոպեին և նրանց մեջ կարդում էի մի փոքրիկ,
բայց սքանչելի հերոսի հոգու անհուն տվայտանքը։ Երևակայում էի նրան յուր
թշվառ հոր դրության մեջ. հարբած, կեղտոտ, վեր ընկած թատրոնի դռների
առջև, անցորդների ծաղրին ու սրախոսություններին ենթարկված...
Նայում էի նրա մանդոլինային, սիրտս մորմոքվում էր։ Անշունչ գործիքը
կարծես լեզու էր ստացել, ողբում էր յուր տիրոջը։ Ես վերցրի նրան սեղանիս
վրայից, քաշ արի պատի մի անկյունում, որ այլևս աչքիս չընկնի...
Մի քանի անգամ մատներս դիպան նրա լարերին, և նրանց թույլ հնչյուն
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ները հիշեցրին ինձ այն նշանավոր առավոտը, երբ Լևոնն առաջին անգամ
նվագեց «Մադրիդի շրջմոլիկը»։ Թշվա՜ռ շրջմոլիկ, ո՞ւր ես դու այժմ...
Իսկ այնտեղ, հարևան սենյակում ուտում, խմում, զվարճանում էին հրա
վիրվածները։ Լսում էի սինյորա Ստեֆանիայի բարձրաձայն ուրախ ծիծաղը,
որ առատ-առատ բխում էր նրա լայն, առողջ կրծքից... Փոքր առ փոքր նյար
դերս թմրեցին. ես նիրհեցի, որովհետև գրեթե ամբողջ գիշեր չէի քնել... Կես
քուն և կեսարթուն դրության մեջ լսեցի ինչ-որ դղրդոց։ Վեր թռա տեղիցս...
դա Լևոնի մանդոլինան էր, որ ընկել էր պատից հատակի վրա։ Նույն րոպե
ին, երբ գործիքը նորից քաշ էի անում պատին, դրսից լսեցի անսովոր աղ
մուկ։ Շտապեցի նախասենյակ և հանդիպեցի սինյորա Ստեֆանիային յուր
հյուրերի հետ։ Նրանց դեմքերն արտահայտում էին զարմացում և երկյուղ։
– Ի՞նչ է պատահել, ի՞նչ է պատահել,– հարցնում էին միմյանց։
Մեր բնակարանի մուտքի առջև կանգնած էր այրի Ալմաստը և ձեռները
տարածած դեպի ներքև, գոռում էր հրդեհում այրվողի պես։ Երկու ոստի
կան և մեր գավթապահը բարձրացնում էին սանդուղքով... Լևոնին։ Նրանց
հետևից բարձրանում էին Չաուշենկոն և Իցկոն։
Նայելով Լևոնի թրջված հագուստին, կապտած դեմքին, ամեն ինչ հաս
կացա.... Մնացյալը երկու խոսքով պատմեցին Չաուշենկոն և Իցկոն։
Լևոնին հանել էին ջրից նավաստիները, «Խերսոն» շոգենավի տակից, որ
երկու շաբաթից հետո պիտի տաներ նրան Իտալիա...

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

 ոքրիշատե – շատ թե քիչ, համեմատաբար
փ
ստեպ-ստեպ – հաճախակի
կացարան – բնակության տեղ, մնալու, ապրելու վայր
քով – շուրջ, մոտ
ասրյա, ասվե – ասրից` բրդից պատրաստած
ծոպ – գործվածքի եզրից կախված ձևավոր ծայրեր, ծոպքեր
անդրիավաճառ – անդրի` արձան, արձան վաճառող
բոն ջուրնո – բարի օր (իտալերեն)
սինյորա, սինյորինա, սինյոր – տիկին, օրիորդ, պարոն (իտալերեն)
սրտաշարժ – հուզիչ
Սպանիա, սպանական – Իսպանիա, իսպանական
ռեժիսոր – բեմադրիչ
ատաղձագործ – հյուսն, փայտե իրեր` դուռ, լուսամուտ պատրաստող
աֆիշ – ազդագիր
կուլիս – ետնաբեմ, բեմի ետևի մասը, փոխաբերաբար` թատերական միջավայր
կլակյոր – վարձու ծափահարող
դիրիժոր – խմբավար
պրոգրամ – ծրագիր
ստատիստ – թատերական ներկայացման մեջ երկրորդական անխոս դեր
կատարող դերասան
պոչ բռնել – հերթի կանգնել, հերթը վաճառել և նորից հերթի կանգնել
վիոլոնչել – ջութակի ձև ունեցող, բայց խոշոր երաժշտական քառալար գործիք
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 եներալ – գեներալ
ժ
բենեֆիս – ներկայացում դերասաններից մեկի պատվին, տոնահանդես, տոն
կաս – տոմսարկղ, դրամարկղ
մոսյո – պարոն (ֆրանսերեն)
ջհուդ – հրեա
կուռ – թև
գրանդ – արքունական բարձր ազնվականի ժառանգական տիտղոս Իսպանիայում
հլու – հնազանդ
ստուդենտ – ուսանող
օթյակ – հանդիսասրահներում, այս դեպքում` թատրոնում առանձնացած
պատշգամբի նման տեղ` նշանավոր հանդիսատեսների համար
ֆանտաստիկ – երևակայական, անիրական, ցնորական
պարտեր – թատերասրահի ներքին հարկը, բեմին մոտ կարգերի շարքը
աջողություն – հաջողություն
էվիվա – կեցցե
բրավո – կեցցե
բրավիսսիմո – կեցցե
կերոն – մեղրամոմից պատրաստված մեծ մոմ, ջահ
պիջակ – բաճկոն
պահք, պաս – եկեղեցական օրենքով սահմանված պահեցողություն` միս,
կենդանական յուղ պարունակող կերակրատեսակների հանդեպ, այդ պահեցո
ղության ժամանակը, ժուժկալություն
դեկադենտ, դեկադանս – անկում, անկապաշտություն, անկումայնություն
մունդիր – համազգեստ
կառախումբ – գնացքի վագոններ
ձիաքարշ – ձիերին լծվող վագոն, որ շարժվում է երկաթգծի վրա
բոնժուր – բարի օր (ֆրանսերեն)
յախտա – զբոսանավ, սպորտային նավակ
մալադեց (ìîëîäåö) – կտրիճ, անվեհեր տղա, քաջ, խիզախ
գումարը հետաձգել – այստեղ` ետ գցել, կուտակել
տեմբր – ձայնի երանգ, հնչերանգ
պանդոկ – իջևանատուն, հյուրանոց, սննդի կետ
եղկելի – գարշելի, նողկալի, զզվելի, ողբալի, թշվառ
օրկեստր – նվագախումբ
դիվահար – դևից զարկված, ընկնավոր, այսահար, խելագար, խենթ, հախուռն
հեծ ու կոծ – լաց ու կոծ, հեծ` հեծկլտալ
ումևէ – որևէ մեկին
ֆունտ – գրվանքա, ծանրության ռուսական հին չափ` 409,5 գրամ, անգլիա
կան ֆունտը հավասար է 453,6 գրամի
պրիստավ – տեղական ոստիկանության պետ
սփրթնել – գույնը գցել
իդեալ – գաղափարատիպ, բարձրագույն նպատակ, մարդկային տիպար
անձնասիրություն – ինքնասիրություն, եսասիրություն
ջենտլմեն – բարձրաշխարհիկ, բարեկիրթ, անթերի պահվածք ունեցող մարդ
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օտարոտի – օտար, օտարական, օտարին հատուկ, խորթ, անսովոր
անկողնակալ – մահճակալ
տվայտանք – չարչարանք, տառապանք, հոգս, մտատանջություն
մորմոք – կսկիծ, մրմուռ
գավթապահ – դռնապան, պահակ, գավիթ – ցանկապատված բակ

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ո՞ր քաղաքում են կատարվում պատմվածքի գործողությունները։
Ո՞վ է տանտիրուհին, ի՞նչ ազգի ներկայացուցիչ, ո՞վ էր եղել նրա ամուսինը,
ո՞վ էր նրա աղջիկը քանի՞ տարեկան էր, և ի՞նչ նպատակներ ուներ նա։
Ինչպիսի՞ն էր Լևոնի արտաքինը, նրա թողած տպավորությունը։ Քանի՞
տարեկան էր պատանին։
Ինչո՞ւ էին շրջապատի մարդիկ Լևոնին ասում արտիստ։ Կավալլարոն
նրան նմանեցնում է իր 20-ամյա հանգուցյալ եղբորը. ինչպե՞ս կբացատ
րեք Լևոնին տված նրա այս բնորոշումը. «Նա ազնիվ է` որպես նորածին, և
զգայուն` որպես քնարի լար»։
Ինչպե՞ս էր Լևոնն ապրում, ի՞նչ վիճակում էր նրա մայրը։ Ի՞նչ էր մոր անունը։
Ո՞վ էր եղել Լևոնի հայրը, և ի՞նչ էր պատահել նրա հետ։
Ովքե՞ր են պատմվածքի մյուս հերոսները։ Թվարկե՛ք նրանց անունները և
բնութագրե՛ք։ Ի՞նչ լեզուներով էին նրանք խոսում միմյանց հետ։
Ի՞նչ է ձեզ հուշում Լևոնի հասցեին գրողի այս խոսքը. «Նրա օդը, կերակու
րը, կյանքը, ամեն ինչ թատրոնն էր»։
Ովքե՞ր էին Լևոնի ընկերները։ Ինչո՞վ էին զբաղվում նրանք։
Ի՞նչ հարաբերություններ են ձևավորվում պատմող հեղինակի և Լևոնի մի
ջև։ Ի՞նչն է մերձեցնում նրանց։
Լևոնի սիրո ողբերգության մեջ ի՞նչ դեր ունի «Մադրիդի շրջմոլիկը» տխուր
երգը` իր հերոսի դժբախտ ճակատագրով։
Ի՞նչ զգացում էր Լևոնը տածում Լուիզայի հանդեպ։ Ինչո՞ւ է Լուիզան Օդե
սայից մեկնում Իտալիա։ Մեկնելու նախօրյակին Լևոնը ի՞նչ է նվիրում
Լուիզային և ի՞նչ` կայարանում հրաժեշտի պահին։
Լուիզայի մեկնելուց հետո ինչպե՞ս էր Լևոնը ապրուստի միջոց վաստա
կում։ Ի՞նչ նպատակով էր նա դրամ կուտակում։
Կուտակած գումարը որտե՞ղ էր թաքցնում Լևոնը։ Երբ նրան թալանում են,
ի՞նչ է կատարվում նրա հետ։
Կավալլարոյի հետ Լուիզայի ամուսնությունից և Փարիզ մեկնելուց հետո
հոգեբանական ի՞նչ ապրում
ն երի մեջ է ընկնում Լևոնը։
Ինչպե՞ս է ավարտվում պատմվածքը։ Ինչո՞ւ Լևոնն իր մեջ ուժ չգտավ` դի
մագրավելու կյանքի հարվածին։
Համոզի՞չ է պատմվածքի վերջաբանը: Դուք ինչպիսի՞ լուծում կառաջարկեք
այս հոգեբանական վիճակի հանգուցալուծման համար։
Համեմատե՛ք Շիրվանզադեի «Արտիստը» և Մուրացանի «Հասարակաց
որդեգիրը» պատմվածքները։ Ի՞նչ ընդհանուր բան կա Լևոնի և Գևորգի
ճակատագրերի մեջ։
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ՆԱՐ-ԴՈՍ
1867-1933
 ար-Դոսը հայ արձակի վարպետներից է։ Նա տեսավ
Ն
ու պատկերեց քաղաքային կյանքի պայմաններում ապրող
մտավորականության ու արհեստավորության ծանր առօրյան
և այդ ամենը դարձրեց պատմվածք, վեպ ու վիպակ։
Նար-Դոսը գրական անուն է, առաջացել է գծիկով եր
կու մասի բաժանված նարդոս ծաղկի անունից։ Գրողի
իսկական անուն-ազգանունը Միքայել Տեր-Հովհաննի
սյան է։ Նա ծնվել է 1867 թ. մարտի 1-ին Թիֆլիսում և ամ
բողջ կյանքում ապրել այդ քաղաքի հայաբնակ Հավլաբար թաղամասում։
Հայրը բրդավաճառ էր, նյութական զրկանքը անպակաս էր ընտանիքից։
Նրա ուսումը կարճ է տևել. սովորել է նախ Հավլաբարի ծխական, ապա քա
ղաքային երկդասյա դպրոցում։ Փորձել է կրթությունը շարունակել Քութաիս քա
ղաքի ուսուցչական սեմինարիայում, բայց նյութական միջոցների բացակայու
թյունը թույլ չի տվել այն ավարտել։ Այդ իսկ պատճառով ընդունվում է Թիֆլիսի
արհեստագործական ուսում
ն արանը։ Բայց քանի որ մտադիր չէր փականագործ
դառնալ, մեկ տարի հետո թողնում է ուսումը։ Նա չէր ծնվել հաստոցի առջև
երկաթ տաշելու համար։ Գիտելիքների պակասն ապագա գրողը լրացնում է
անհագուրդ ընթերցանությամբ` կարդում է հայ, ռուս, եվրոպացի հեղինակների
գործերը, ուսում
ն ասիրում անտիկ շրջանի հունական գրականությունը։
Այս ընթացքում էլ ձևավորվում են գրական նախասիրությունները, ՆարԴոսը կատարում է ստեղծագործական առաջին փորձերը։ Տպագրվում է «Նոր
դար» թերթում, աշխատանքի անցնում այնտեղ, իսկ 1890-ից մինչև 1906 թ. դառ
նում լրագրի պատասխանատու քարտուղարը։ Նրա կյանքը կապվում է մա
մուլի աշխարհի հետ։ Աշխատել է «Աղբյուր-Տարազ», «Գեղարվեստ», «Սուր
հանդակ», «Հորիզոն» պարբերականների խմբագրություններում։ Լրագրողի
ամենօրյա աշխատանքը նրա մեջ չի թուլացրել գրողի ստեղծագործական ջի
ղը։ Գրական առաջին քայլերն արել է որպես բանաստեղծ և թատերագիր։
Սակայն նրա տարերքն արձակն էր, ինչին էլ նվիրվում է մինչև վերջ։
Քսան տարեկան էր, երբ գրում է «Քնքուշ լարեր» վեպը, հաջորդում է
«Զազունյան» վեպը։
Իր ստեղծագործական ծրագրերի մասին նա հետագայում այսպես է ար
տահայտվում. «Իմ գրվածքներում ես ուզեցել եմ պատկերել առհասարակ մեծ

քաղաքի խուլ թաղերում իրենց ողորմելի կյանքը քարշ տվող, խեղճ, աղքատ
դասակարգի չարքաշ կյանքը, այդ դասակարգի մեջ տիրող թանձր խավարը,
նախապաշարում
ն երը… այնուհետև նույն քաղաքի մեշչանական և մանրբուր
ժուական ընտանիքի կյանքը, մեր հասարակական հոսանքների բախում
ն երը,
մեր ինտելիգենցիայի զանազան ներկայացուցիչների տիպերը»։
Այս ծրագիրը նա իրականացրեց ամբողջությամբ` միջավայր ունենալով
իրեն շատ լավ ծանոթ Թիֆլիսի քաղաքային կյանքը։ Արհեստավորության
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կյանքին են նվիրված «Մեր թաղը» պատմվածաշարի գործերը։ Իսկ մտավո
րականության կյանքը նա պատկերել է «Սպանված աղավ
ն ին» վիպակում,
«Պայքար», «Մահը» վեպերում, մի քանի պատմվածքներում։
Նար-Դոսի ստեղծագործությանը շատ բնորոշ է հոգեբանական և զգաց
մունքային խորությունը։ Մյուս գործերի հետ դա առկա է նաև «Աննա Սա
րոյան» վիպակում՝ գրված նամակագրության ձևով։ Հիշատակարանի ձևով
է գրված նրա «Ես և նա» նորավեպը, ինչի մեջ նրբորեն բացահայտվում են
մարդկային երկու տարբեր բնավորություններ և ճակատագրեր։
«Նեղ օրերից մեկը» պատմվածքը շատ ինքնակենսագրական է, պատկե
րում է հայ գրողի, թերթի աշխատակցի մեկ օրը` նման նրա մյուս բոլոր օրերին։
Այնքան նեղ էր Նար-Դոսի միջավայրը, որ միակ մխիթարանքը և կյան
քի ամենաերջանիկ պահերը մնում էին ստեղծագործական ժամերը։ Այդ կա
պակցությամբ նամակներից մեկում գրում է. «Կյանքիս մեջ միակ բարոյական,
առողջացնող, ազնվացնող, քնքշացնող զվարճությունն ու երջանկությունը, որ
զգացել եմ ես և զգում եմ, այդ այն ժամանակն է, երբ եռանդ կա, և գրում եմ»։
Ահա այդ պահերից մեկի ծնունդ է «Ես և նա» նորավեպը, ինչն իրենից
ներկայացնում է երկու սիրո պատմություն, որ պատմում են Ես-ը և Նա-ն։
Ես-ը անուն չունի, նա իրավագիտության վերջին կուրսի ուսանող է։ Նրան
մեծ ապագա է սպասվում։ Նա ունի սիրած աղջիկ, ով, սակայն, ամուսնա
նում է մեկ ուրիշի հետ։ Սիրո կորուստից հուսահատ հերոսը կորցնում է նաև
կյանքի նկատմամբ գործնական հետաքրքրությունը, անավարտ է թողնում
ուսումը, տանուլ է տալիս կյանքի պայքարը և կործանվում։ Նա չի կարողա
նում դիմագրավել հոգեկան ծանր հարվածին, հուսալքումից դառնում է կա
մազուրկ, տրվում հարբեցողության, սուզվում կյանքի ճահիճը և վերածվում
խնդրագրեր ու զրպարտագրեր գրող ու զանազան մութ գործերի մեջ ներ
քաշված մի կորած մարդու։
Նա-ն թափառական երաժիշտ է Վենետիկում, անունը` Անտոնիո։ Անտո
նիոյի երգը հավանում է հարուստի դուստր Ջուլիետան։ Երաժշտությունը
մտերմացնում է նրանց։ Նրանք նավակով զբոսնում են ծովի վրա և իրար
համբույրներ շռայլում։ Սակայն Ջուլիետան հոր ներգործությամբ շուտով
սթափվում և մերժում է աղքատ երաժիշտ Անտոնիոյին։ Անտոնիոն սիրո մեր
ժումից չի հուսահատվում։ Կյանքի պայքարի մեջ իրեն հաստատելու պատ
րաստակամությամբ նա ստանում է երաժշտական կրթություն և դառնում
հանրաճանաչ երաժիշտ։ Ջուլիետ
 ան փորձում է հիշեցնել իրենց նախկին
սերը և վերականգնել հարաբերությունները, սակայն հիմա էլ Անտոնիոն է
ընդդիմանում` նրան ցույց տալով պատանեկան մաքուր սերը մերժած այն
նամակը, որ Ջուլիետ
 ան պատուհանից նետել էր իրեն։
Փափուկ կենցաղի սովոր Ես-ը կործանվեց հոգեկան հարվածից, իսկ փո
ղոցներում մեծացած Նա-ն ոչ միայն դիմացավ փորձությանը, այլև հաղթեց
կյանքի դաժան պայքարում։
1931-ին նշվել է Նար-Դոսի գրական գործունեության 45-ամյակը և այդ
կապակցությամբ նրան շնորհվել ժողովրդական գրողի կոչում։
Մահացել է 1933 թ. հուլիսի 13-ին և թաղվել Թիֆլիսի Խոջիվանքի հայկա
կան գերեզմանոցում։
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ՆԱՐԴՈՍ

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

Նարդոսը շրթնածաղիկների ընտանիքին պատկանող եթերայուղատու
թփաբույս է, ասում են նաև փաղանգամաշկ: Ահա այս նարդոս ծաղիկը դարձել
է Նար-Դոս և վերածվել գրական անվան:

ՆԱՐ-ԴՈՍԻ ՄԱՍԻՆ
Նար-Դոսը հետազոտում էր, մանրազնին դիտում իրականության լույսի
տակ մարդկային ալեկոծվող, ծովածավալ կյանքը` կրքերի բախում, շահե
րի կռիվ, վիշտ, կեղեքում, տանջանքներ, տառապանքներ, ուտողներ և կեր
գնացողներ, հաղթողներ և պարտվածներ, հասարակական թոհուբոհ։

Ավետիք Իսահակյան
Նա ինձ հիշեցնում է մեր հին գրիչներին, որոնք հանձն առած գործը կա
տարում էին անձնուրաց և դրա համար նրան, հների լեզվով ասած, կարելի
է կոչել իսկապես «սպասավոր բանի»` հայ լեզվի, հայ խոսքի աշխատավոր…
Ստեփան Զորյան

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ո՞վ է Նար-Դոսը։ Ինչպե՞ս կբնութագրեք նրան որպես գրող։
Ինչպե՞ս է առաջացել նրա գրական անունը։ Ի՞նչ գիտեք այդ մասին: Ի՞նչ էր
գրողի իսկական անուն-ազգանունը, որտե՞ղ և ե՞րբ է նա ծնվել։
Ի՞նչ կրթություն է ստացել Նար-Դոսը։
Գրական հակում
ն երը նրան դեպի աշխատանքի ո՞ր ասպարեզն են մղում։
Ի՞նչ ստեղծագործությունների հեղինակ է Նար-Դոսը։
Ովքե՞ր են արտահայտվել նրա մասին, և ի՞նչ են ասել։

ԵՍ ԵՎ ՆԱ

(Մի կորած մարդու հիշատակարանից)

Այս հիշատակարանն իմ ձեռքն ընկավ պատահական կերպով, թե ինչպես`
հետաքրքրական չէ։ Սա մի մեծ տետր էր, որի մեջ «կորած մարդը», ինչպես
ինքն էր ենթավերնագրել իր հիշատակարանը, երկար տարիներ, համարյա
թե օրը օրին գրի է անցրել իր անհատական կյանքի անցուդարձը։
Բոլոր կողմ
ն ակին, անհետաքրքրականը բաց թողնելով, ես ընտրեցի և մի
ամբողջական պատմվածքի վերածեցի միայն այն գրանցում
ն երը, որոնք հի
շատակարանի ուղնուծուծն են կազմում և պարզում «կորած մարդու» տրա
գեդիան։ Այս էլ ասեմ. «կորած մարդը» իր հիշատակարանի այն մասը, որ
վերաբերում է իր անկման տրագեդիային, վերնագրել է «Ես և նա»։ Այդ վեր
նագրով էլ տալիս եմ տպագրության։
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ԵՍ
 ս սիրում եմ նրան։
Ե
Կրկնե՞մ արդյոք սիրո այն խոսքերը, որոնք այնքան ծիծաղելի ու տաղտ
կալի են թվում կյանքի հմայքը կորցրած սկեպտիկներին, բայց որոնք մի-մի
հայտնություններ են նորաբողբոջ սիրող սրտերի համար։
Ամեն անգամ, որ նայում էի նրա զարմանալի պայծառ աչքերին, որոնց մեջ
կարծես արևն էր վառվում, ամեն անգամ, որ լսում էի նրա կենսաթրթիռ ծիծա
ղը, որի մեջ կարծես գարնանային չարաճճի վտակ էր քչքչում, ամեն անգամ, որ
առնում էի նրան գիրկս և ականջիս մոտ լսում նրա կուսական կրծքի հևքը, այտե
րիս վրա զգում նրա թավիշ-մազերի էլեկտրականացնող շփումը – ինձ տիրում
էր այնպիսի մի խենթ զգացում, որի ազդեցության տակ պատրաստ էի գործել և՛
ամենամեծ առաքինությունը, և՛ ամենամեծ ոճիրը – միայն թե նա հրամայեր։
Սիրո՞ւմ էր նա ինձ նույնպես – այդ ես այժմ չգիտեմ, բայց այն ժամանակ
լիովին հավատում էի, որ չի կեղծում, երբ հավատացնում էր, թե սիրում է, և
երդվում էր, թե մահն անգամ չի կարող անջատել մեզ իրարից։
Այն ժամանակ վերջին կուրսի ուսանող էի և շուտով պիտի ավարտեի
իրավագիտական ֆակուլտետը։ Վստահ երիտասարդական թարմ ուժերիս
և մանավանդ հասարակական լայն գործունեության բուռն տենչանքիս վրա`
լցված էի փառավոր ապագայի վառ հույսերով։ Ոգևորված այդ ապագայով և
խրախուսված երջանիկ սիրով, բուռն եռանդով, առանց հանգիստ առնելու,
պատրաստում էի ավարտական դիսերտացիա, որը ապագա մեծությանս ու
փառքիս հաստատուն հիմ
ն աքարը պիտի հանդիսանար։
Բայց...
Օ՛հ, այդ «բայց»-ը...
Այժմ էլ, երբ ամեն ինչ կորած է, ամեն ինչ խորտակված վերջնականապես
ու անդարձ, այժմ էլ, երբ հիշում եմ այդ մոմենտները, քիչ է մնում ճչամ հոգե
կան կարեվեր մի ցավից – այն աստիճան այդ մոմենտները դեռևս չեն կորց
րել ինձ համար իրենց սրությունը։
Սակայն շարունակեմ պատմությունս։
Մի անգամ, երբ հեռու հյուսիսում ուսանողական մենակյաց սենյակումս
փակված, դիսերտացիայիս վերջին գլուխներն էի գրում, մի նամակ ստացա,
որի մեջ ապշեցուցիչ անողոք անկեղծությամբ գրում էր նա, որ իր սիրո նախ
կին հավաստիացում
ն երն ընդունեմ իբրև ցավալի թյուրիմացություն և աշխա
տեմ մոռանալ իրեն, որովհետև ինքն ուրիշի կինն է լինելու շուտով։ «Գիտեմ,
այս բանը շատ էլ հաճելի չպիտի լինի քեզ համար, բայց ի՞նչ արած, աշխարհիս
մեջ ամեն բան պատահում է, և ամեն բան կարող է պատահել»– այսպիսի հեգ
նակա՞ն ասեմ, թե՞ դիվական անխիղճ խոսքերով էր վերջացնում իր նամակը։
Սկզբում կարևորություն չտվի այդ նամակին. կարծում էի, թե մի կատակ
է այդ, որով չարաճճին ուզում է զվարճալի մի խաղ խաղալ ինձ հետ կամ
փորձել իմ սերը։ Բայց հետագայում որքան եղավ նախ զարմանքս, հետո
զայրույթս և, ի վերջո, հուսահատությունս, երբ իրար հետևից գրած նամակ
ներիս և հեռագրերիս և ո՛չ մեկի պատասխանը չստացա։ Ու երբ այս խեն
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թացնող լռությունից հետո, կատարյալ հուսահատության մեջ, ինչ անելիքս
չգիտեի, անսպասելի կերպով ստացա մի լակոնական հեռագիր – «Ամուսնա
ցա»։ Մի բառ միայն, և ուրիշ ոչինչ։ Այս հեռագիրը տվել էր, երևի, նրա հա
մար, որ այլևս չձանձրացնեմ իրեն նոր նամակներով ու հեռագրերով։
Սկզբում այդ հեռագիրն ինձ այնքան էլ չազդեց, որովհետև արդեն նախա
պատրաստված էի, բայց հետո նկատեցի, որ ինչ-որ քարացում, հոգեկան ապա
տիա է եկել վրաս. իսկ երբեմն էլ, մանավանդ գիշերները, երբ քնել չէի կա
րողանում, և ուղեղս գործում էր հիվանդագին հուզման մեջ, ինձ թվում էր, թե
խելագարվում եմ։ Առաջ, երբ բնավ չէի կասկածում նրա սիրույն և լիովին հա
վատացած էի, որ նա իմս է և իմս է լինելու, իմս անբաժան ու հավիտյան, ինձ
թվում էր, թե այնպես ուժգին չէի սիրում նրան, ինչպես այժմ, երբ նա դավաճա
նել էր ինձ, և ես արդեն կորցրել էի նրան առմիշտ ու անդարձ։ Այդպես է լինում
միշտ. սիրույդ առարկան կրկնակի սիրելի է թվում նրան կորցնելուց հետո։
Այլևս չէի հասկանում, թե ինչ է պատահում ինձ. այնպիսի մի դատարկություն
էի զգում շուրջս ու ներսս, որ կարծես ուղեղս հանել էին գանգիցս և ինձ նետել
մի անապատ` թափառելու սոսկալի ամայության մեջ, աննպատակ ու անղեկ,
առանց ձգտում
ն երի, առանց իդեալների, առանց փրկության որևէ հույսի։ Մի
բան միայն զգում էի շատ պարզ ու շատ որոշակի, դա վրեժի թույնն էր, որ կա
թիլ առ կաթիլ կուտակվում էր սրտիս մեջ և սպառնում պայթելու այն աղջկա
գլխին, որ այնքան անխղճորեն անարգել էր ոչ միայն իմ ամենանվիրական
զգացում
ն երը, այլև ինձ իբրև մարդու, և սպառսպուռ ջախջախել բոլոր հույ
սերս, իմ ամբողջ ապագան։ Քանի նա չէր դավաճանել ինձ, ես մի արծիվ էի`
հոգով ու մտքով բարձունքներում սավառնող, այժմ դարձել էի թևերը կտրած
ողորմելի մի ճնճղուկ` գետնի վրա ցատկտող։ Կարո՞ղ էի ես այդ ներել նրան։ Ու
վճռեցի անողոք լինել դեպի նա նույնքան, որքան անողոք եղավ նա դեպի ինձ։
«Ես չկամ, թող ինձ հետ նա էլ չլինի»,– ասացի ու մի օր վեր կացա, թողի
համալսարանն էլ, դիսերտացիաս էլ, ամեն բան և եկա վճիռս իրագործելու։
Բայց այստեղ ինձ այնպիսի մի հուսահատություն էր սպասում, որի մասին
բնավ չէի մտածել.– դավաճան աղջիկը մեկնել էր արտասահման իր, ինչպես
իմացա, շատ հարուստ ամուսնու հետ։
Հուսալքումը նորից եկավ տիրեց ինձ նոր թափով և այնքան ուժեղ, որքան
վրեժի զգացումս մնացել էր անհագուրդ։ Այն գիտակցությունը, որ ես կատարե
լապես զինաթափ եմ եղած, պարզապես խելագարեցնում էր ինձ։ Ու եղավ մի
րոպե, որ քիչ մնաց ձեռք բարձրացնեի ինքս ինձ վրա` հոգեկան անտանելի տա
ռապանքներիս միանգամից վերջ տալու համար։ Բայց հետո մտածեցի, որ այդ
արդեն չափազանց փոքրոգություն կլիներ և, բացի այդ, հույս ունեի, որ վաղ թե
ուշ կհանդիպեի նրան, ինձ հասցրած անարգանքի փոխանցումը տալու։
Հոգեկան այդ դրությանը նորից հաջորդեց ծայր աստիճան անտարբերու
թյուն ու անզգայություն դեպի ամեն ինչ։ Ուժեղ ցնցում
ն եր էին պետք` ինձ այդ
անտարբերությունից և անզգայությունից հանելու համար, և այդ ցնցում
ն երը ես
ուրիշ բանի մեջ չգտա, բայց եթե միայն ծախու կանանց և գիշերները լուսաց
նող ընկերներիս շրջանում։ Կյանքի ճահիճը կամաց-կամաց կլանում էր ինձ, և
ես չէի նկատում այդ։ Ու, երբ նկատեցի, շատ ուշ էր. ես կորած մարդ էի արդեն։
Երբեմ
ն ի իրավագիտության վերջին կուրսի ուսանող, փառավոր ապագայի
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հույսերով լեցուն, հասարակական լայն գործունեության երազանքներով թևա
վորված,– այժմ դարձել էի դատարանների կողմանոցների կեղտոտ սեղաննե
րի վրա զանազան խնդրագրեր ու կլյաուզներ գրող, զանազան մութ գործեր
պաշտպանող, միշտ արբած և միշտ քնատ մի աբլակատ` այդ զզվելի տիպի բո
լոր բացասական հատկանիշներով։ Եվ իմ ամբողջ տրագեդիան այն էր, որ ես
լիովին զգում ու գիտակցում էի այդ սոսկալի անկումը, բայց ելնել այդ տիղմից
անզոր էի. ճահիճն արդեն շատ էր ինձ տարել իր խորքը։ Եվ մի անգամ, որ խաչ
էի քաշել ինձ վրա, հարություն առնելու այլևս անկարող էի զգում ինձ։
Մի անգամ, այդ մեր հարաբերությունների խզման հինգերորդ տարումն էր,
փողոցում բոլորովին պատահական կերպով, երես առ երես հանդիպեցի նրան
– իմ սիրո նախկին առարկային։ Այդ հանդիպումն այնքան անսպասելի էր ինձ
համար, որ կարծես կայծակնահար գամվեցի տեղնուտեղս նրա առջև և ապ
շությունից ծափ զարկեցի ակամա։ Ըստ երևույթին, նա սաստիկ վախեցավ այդ
անակնկալից և, ինչպես նկատեցի, սկզբում բնավ չճանաչեց ինձ։ Եվ չէր էլ կա
րող ճանաչել, որովհետև իր ճանաչած նախկին միշտ լավ հագնված, լայնաթի
կունք և լայնակուրծք, 24-25 տարեկան գեղեցիկ ուսանողի տեղ այժմ տեսնում
էր իր առջև կեղտից պլպլացող հնամաշ վերարկուով, մազակալած երեսով,
պրոֆեսիոնալ արբեցողի կարմիր քթով, կուրծքը ներս ընկած սապատավոր մի
մարդ, որի բերանից էժանագին գինու, ծխախոտի և սխտորի հոտ էր փչում։ Իսկ
նա ամենևին չէր փոխվել կամ, ավելի ճիշտը, փոխվել էր դեպի այնքան լավը,
որ ոչ մի գեղագետ-նկարիչ չէր կարող նրա մեջ որևէ փուտ գտնել. նախկին մի
քիչ նիհար, չարաճճի աղջիկը դարձել էր բարձրահասակ, փարթամ մի կին, որի
մոտով անկարելի էր անցնել առանց ետ նայելու։ Իսկ հագո՜ւստը։ Ես, երևի, եր
բեք չէի կարող այդքան շքեղորեն հագցնել նրան և զարդարել նրա ականջները,
կուրծքն ու մատները շողակներով ու մարգարիտներով, որքան էլ որ արդարա
նային փառավոր ապագայի վրա մի ժամանակ ունեցած հույսերս։ Ամեն բանից
երևում էր, որ ընկել էր մի մարդու ձեռք, որը ոչինչ չէր խնայում նրա համար։
Ապշությանս հետ միասին ինձ տիրեց ակամա մի վարանում ու պատկա
ռանք նրա այդ հաղթական շքեղության առջև, և ինքս ինձ երբեք այնքան չնչին,
ողորմելի ու զզվելի չէի թվացել, ինչպես այդ միջոցին։ Մի րոպե աշխատեցի
հոգուս խորքում պրպտել վրեժի այն զգացումը, որ մի ժամանակ լափում էր
ինձ և որի ազդեցության տակ այնքան հպարտ, այնքան անխոցելի ու արդա
րացի էի զգում ինձ, ու ոչինչ չգտա. հոգիս միանգամայն ամայացել էր։
Ու երբ շփոթված և կակազելով, ներողություն հայցող ձայնով փորձեցի հի
շեցնել նրան, թե ով եմ ես, նա սկզբում կարծես թե զարմացավ, շփոթվեց, հե
տո հանկարծ թողեց ինձ առանց մի խոսք անգամ արտասանելու, կառք նստեց
և հեռացավ, ըստ երևույթին վախեցած, որ ես կարող եմ հետապնդել իրեն։
Այդ օրը ես անցկացրի գինետանը, որտեղից ինձ դուրս բերին թևերիցս
բռնած։
Այնուհետև, այս հանդիպումից հետո, այն սակավ ժամերին, երբ խմած չէի
լինում և կարողանում էի քիչ թե շատ խորանալ մտքերիս մեջ, ինձ շատ էր
մտատանջում այն հանգամանքը, թե ի՞նչ էր բուն պատճառը, որ ես այս աս
տիճան ընկել էի։ Իսկապես որ, խո չէ՞ր կարելի այդ պատճառը դժբախտ սերը
համարել – մի բան, որը շատ-շատ կարող էր միայն ժամանակավորապես
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ընկճել, բայց ոչ առմիշտ կործանել մարդուն։ Դա անհեթեթություն կլիներ։
Բուն պատճառը պետք է որ ուրիշ տեղ լիներ։ Ու սկսեցի այդ պատճառը
որոնել սիրածս աղջկա դավաճանությունից դուրս, որոնել իմ էության մեջ,
որովհետև անկարելի էր, որ ես այս աստիճան ընկնեի, եթե անկմանս սաղ
մերը չկրեի ինքս իմ մեջ։ Բայց որո՞նք էին այդ սաղմերը, որտեղի՞ց էին ընկել
իմ մեջ, ի՞նչ էր նրանց արմատը – այս ուղղությամբ կատարած պրպտում
ն երս
դեռ երկար ժամանակ մտատանջում էին ինձ առանց որևէ եզրակացության
հանգելու, մինչև որ, վերջապես, միանգամայն պատահական կերպով գտա
բուն արմատը մի պատմվածքի ընթերցումից հետո, որը հանկարծ լուսավո
րեց իմ մինչ այդ մութ ներքին աշխարհը։
Այդ պատմվածքն իտալական մի սիրավեպ էր «Վրեժ» վերնագրով։
Այստեղ բառացի թարգմանությամբ առաջ եմ բերում այդ սիրավեպը, որի
վերնագիրը, սակայն, դնում եմ «Նա», պատմվածքի հերոսին ինձ հակադրե
լու համար։

ՆԱ
1
Վենեցիայում, դոժերի, ջրանցքների և գեղարվեստների այդ հրաշակերտ
քաղաքում, մի հին ազնվական ընտանիքի մեջ ապրում էր այդ ընտանիքի միակ
զավակը – գեղեցիկ Ջուլիետան։ Այնքան էր գեղեցիկ նա, որ թվում էր, թե հո
ղեղեն չէ, այլ մի հավերժահարս, որ դուրս է եկել ծովի փրփուրներից։ Աչքերը
կապույտ էին, ինչպես Իտալիայի ջինջ երկինքը, հայացքը զվարթ ու անհուն,
ինչպես Ադրիատիկի հորիզոնները։ Ոսկեգույն ծամերը սքանչելի գանգուրնե
րով պսակում էին նրա փոքրիկ, սիրունիկ գլուխը։ Երբ ժպտում էր (բայց ե՞րբ
չէր ժպտում), նրա չքնաղ այտերի վրա մատնեհարներ էին գոյանում, և փոքրիկ
բերանի մեջ վարդագույն շրթունքների տակ շողշողում էին փղոսկրի պես սպի
տակ ու ամուր մանրիկ ատամ
ն երը։ Միշտ զվարթ էր գարնան արևի պես, միշտ
թռվռուն` թիթեռնիկի պես, միշտ չարաճճի` կայտառ երեխայի պես։ Երկու գույն
էր սիրում – կարմիր ու սպիտակ, և նրա արդուզարդի ու կրծքի վրա միշտ ան
պակաս էին այդ երկու գույնի ծաղիկները – մեխակը և շուշանը։ Նա ինքը թարմ
ու հոտավետ ծաղիկ էր` կարմիր կամ սպիտակ, նայելով թե ինչ գույնի հագուստ
էր հագնում – մեխակի պես կարմի՞ր, թե՞ շուշանի պես սպիտակ։
2
Մի անգամ, գարնանային մի սքանչելի երեկո, որպիսին միայն Ադրիատի
կի ափերումն էր լինում, երբ Ջուլիետ
 ան իր հոր պալացցոյի վերին հարկի իր
փոքրիկ սենյակում զբաղված էր իր սպիտակ հագուստով և կրծքին մեխակի
կարմիր ծաղիկն էր ամրացնում, որ զբոսանքի դուրս գա Պոնտե - Ռիալտոյի
տակ Մեծ ջրանցքի վրա, դրսից ինչ-որ նվագածության ձայն լսեց։ Մի հմուտ
ձեռք սերենադ էր նվագում ջութակի վրա։ Ջուլիետան վազեց դեպի բաց պա
տուհանը և ցած նայեց դեպի փողոց։
Նվագողը մի պատանի էր իտալական լայնեզր գլխարկով։ Այնքան
մեղրանուշ, այնքան դյութիչ էր նվագած եղանակը, որ Ջուլիետան կարծում
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էր, թե իր սրտի լարերի վրա են նվագում։ Նա մեքենայաբար կիսով չափ
դուրս հանվեց պատուհանից և լսում էր ամենայն ուշադրությամբ։ Իր ամբողջ
էությամբ լսողություն դարձած, ագահորեն կլանում էր մարմինը փշաքաղող
այն դյութիչ ձայները, որ պատանի երաժիշտը հնչեցնում էր ջութակի լարե
րից, ինչպես աղբյուրի ակունքը դուրս է հոսեցնում իր քչքչան ականակիտ
ջուրը անբռնազբոսիկ ու սահուն։ Շունչը պահել էր, որ ոչ մի հնչյուն չթռցնի։
Սքանչացման արցունքը գոհարի պես խաղում էր նրա աչքերի մեջ։
Վերջապես լռեցին ջութակի հնչյունները, և այդ հնչյունների հետ կարծես
ամեն ինչ լռեց բնության մեջ։
– Ո՞վ ես դու, նայի՛ր վերև, պատանի մաեստրո,– կանչեց բարձրից Ջուլի
ետան։
Պատանի երաժիշտը նայեց վերև։
– Հանի՛ր գլխարկդ, երեսդ լավ չեմ տեսնում։
Պատանի արտիստը վերցրեց լայնեզր գլխարկը, երկայն մազերը գլխի մի
շարժումով ետ գցեց ճակատից և նայեց վերև։ Ի՜նչ հրաշալի աչքեր, բայց լուրջ
ու խոհուն և թախծալի, ինչպես այն եղանակը, որ մի քիչ առաջ նվագում էր
նա. ի՜նչ գրավիչ դեմք, բայց գունատ ու տխուր, ինչպես մարմարի մի անդրի. ի՜նչ
բարձր ու հպարտ ճակատ, որի վրա փայլում էր ոչ երկրային մի վեհություն։
– Ի՞նչ է անունդ, – կանչեց Ջուլիետան։
– Անտոնիո։
– Անտոնիո, նվագիր ինձ համար դար
ձյալ մի բան։
Ու նորից հնչեցին լարերն առաջվանից
ավելի փաղաքուշ ու դյութիչ, և Ջուլիետան,
պատուհանին գամված, չէր հագենում լսե
լուց, մինչև որ լարերն իրենց վերջին սիրա
կեզ հառաչանքն արձակեցին ու մարեցին։
– Անտո՛նիո, ասա՛ ինձ, ո՞վ ես դու։
– Ես որբ եմ։
– Ո՞վ էր հայրդ։
– Մի բանվոր, որը մեքենայի տակ ջա
րդվեց և մեռավ։
– Մա՞յրդ։
– Մայրս գնաց հորս հետևից։
– Քույր չունե՞ս։
– Ո՛չ մի հարազատ։
– Կուզե՞ս` ես քո քույրը լինեմ, դու` իմ
եղբայրը։ Ես կխնդրեմ հորս, որ դու մեր
տանն ապրես ու ինձ համար միշտ այդ
պիսի եղանակներ նվագես։ Հայրս բարի
է, շատ է սիրում ինձ և միշտ կատարում է
խնդիրքս։ Դու այլևս ստիպված չես լինի
փողոցեփողոց թափառել մի կտոր հացի
համար։ Մենք շատ հարուստ ենք։
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– Ես շատ հպարտ եմ, սինյորինա։
– Իմ անունը Ջուլիետա է։
– Ես հպարտ եմ, սիրուն Ջուլիետ
 ա։
– Մենք չենք խլի քո հպարտությունը,
Անտո՛նիո։
– Կխլեք, երբ ինձ մի կտոր հաց տաք։
Ջուլիետան մի դրամ նետեց նրա ոտ
քերի առջև և բարկացած հեռացավ
պատուհանից։ Բայց իսկույն էլ նորից
մոտեցավ պատուհանին։
– Անտո՛նիո,– կանչեց նա։
Պատանի երաժիշտը, որ վերցրել
էր դրամը և ուզում էր հեռանալ,
կանգ առավ և նայեց վերև։
– Համաձայնիր գոնե, որ ամեն
երեկո, ճիշտ այս ժամին, կգաս
կնվագես պատուհանիս տակ։
– Կգամ։ Բայց ոչ նորից սրա հա
մար,– ասաց Անտոնիոն` ցույց տա
լով ձեռքի դրամը։
– Ա՞յլ։
– Գեղեցկության համար։
Այս անգամ պատանի երաժշտի ոտների առջև ընկավ գեղեցիկ աղջկա
կրծքի կարմիր մեխակը։
3
Ու գալիս էր։
Ամեն երեկո, երբ արևի վերջին ճառագայթները էլեկտրական լույսեր էին
վառում պալացցոների պատուհաններին, Ջուլիետայի լսողությունը փաղաք
շում էին միշտ նոր, միշտ դյութիչ հնչյունները։
– Անտո՛նիո, մի՞թե այնքան հպարտ ես, որ չես համաձայնի բարձրանալ ինձ
մոտ, իմ սենյակում նվագելու։
Անտոնիոն լուռ բարձրացավ Ջուլիետ
 այի սենյակը։
– Անտո՛նիո, մի՞թե այնքան հպարտ ես, որ չես համաձայնի ինձ հետ մի
զբոսանք կատարելու ծովի վրա։
Լուսնի կաթնագույն լույսի տակ, ծովի հանդարտ ջրերի վրա մեղմիկ
սահում էր մակույկը, և գիշերային անհուն խաղաղության մեջ տարածվում
էին դյութական հնչյունները։ Ամբողջ բնությունը, կարծես լսողություն դար
ձած, ականջ էր դնում այդ հնչյուններին, որոնք թևատարած, սահուն ու թե
թև, թռչում տարածվում էին չորս բոլորը և մարում ծովի խաղաղ ջրերի մեջ,
պարզ ու թափանցիկ օդի մեջ։
– Անտո՛նիո, մի՞թե այնքան հպարտ ես, որ թույլ չես տա գլուխս դնեմ ծնկանդ
վրա։
– Օ՜...– հառաչում է միայն պատանի արտիստը վառված աչքերով, և նրա
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կնտնտոցի տակ ջութակի հնչյունները նոր թափ են առնում, նոր, մինչ այդ
չլսված նյուանսներով։
Ջուլիետայի ոսկեգանգուր գլուխը հանգչում է Անտոնիոյի ծնկան վրա, և
թավշյա աչքերը հիացքով, սիրով ու երջանկությամբ վարից վեր նայում են
պատանի երաժշտի վերասլաց դեմքին։ Մակույկի մեջ, լուսնի կաթնագույն
լույսի տակ, ինչպես ձյուն, փայլում էր նրա սպիտակ թեթև հանդերձը, որով
նա նմանում էր իսկական հավերժահարսի` ընկղմված ծովի փրփուրների մեջ։
Պատանի արտիստը վերից վար նայում էր իր ծնկան վրա հանգչող երա
զական գեղեցկությանը, և ինքը ևս զարմանում էր, թե այն ի՞նչ նոր հնչյուններ
են, որ իր ձեռքի շարժումից գեղում է ջութակն այնքան տիրականորեն։
– Անտո՛նիո, մի՞թե այնքան հպարտ ես, որ մի համբույր չես տա ինձ։
Ջութակը լռում է։ Պատանի արտիստը կամաց խոնարհվում է հավերժա
հարսի դեմքի վրա, նրանց մազերը գրկախառնվում են, և թրթռուն շրթունք
ները միանում մի բոցոտ համբույրի մեջ։
– Անտոնիո, Անտոնիո...
– Ջուլիետա, Ջուլիետ
 ա...
4
 ի երեկո էլ, սովորական ժամին, պատանի երաժիշտը գոթական ապա
Մ
րանքի բարձր պատուհանի տակ կանգնած` իզուր աշխատում էր իր դյութա
կան հնչյուններով դուրս կանչել հավերժահարսին։
Պատուհանը փակ էր։
Պատանի արտիստը, սակայն, չէր հուսահատվում. ջութակը մերթ կան
չում էր հրամայողաբար, մերթ խնդրում աղերսագին, մերթ խոսում լալագին,
մերթ հառաչում ու լալիս հուսահատորեն։
Պատուհանը միշտ փակ էր։
Այնուհետև, երբ ջութակն իր վերջին հուսահատական ճիչերն էր արձա
կում, պատուհանի մի փեղկը կիսով չափ բացվեց, նախ մի դրամ զրնգաց
գետնին և ապա թղթի մի կտոր, օդի մեջ պտտվելով, ցած ընկավ պատանի
երաժշտի ոտների առջև։
Թուղթը վերցրեց և կարդաց.
«Հայրս ասաց, որ իմ և քո միջև անանց անդունդ կա։ Մենք վերևն ենք, դու`
ներքևը։ Էլ մի՛ գա։ Մոռացիր ինձ»։
Կարդաց, առժամանակ շանթահար մնաց տեղնուտեղը արձանացած, հե
տո ցնցվեց ուժգնորեն, մի կայծակնացայտ հայացք նետեց դեպի ազնվա
կան ապարանքի բարձունքը, թուղթը, ցասումով լի, ուզեց պատառ-պատառ
անել, բայց զսպեց իրեն, խնամքով ծալեց, ծոցը դրեց, ոտով դեն շպրտեց
գետնին ընկած դրամը և ջութակը պինդ սեղմելով վիրավոր կրծքին, հեռա
ցավ` անարգանքի կսկիծը հպարտ սրտի մեջ պարուրած։
Այդ օրվանից Վենեցիայի փողոցներում էլ ո՛չ ոք չտեսավ հանրածանոթ
պատանի ջութակահարին։
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5
Անցան տարիներ։
Նորից Վենեցիան։
Քաղաքի ամբողջ մամուլն ավետեց հռչակավոր ջութակահար Անտոնիո
Բոնվինիի գալուստը, որ իր միակ կոնցերտը պիտի տար Մեծ թատրոնում։
Վերջին ժամանակները ոչ միայն իտալական, այլև եվրոպական ու ամե
րիկյան ամբողջ մամուլը խոսում էր այդ նոր փայլուն աստղի մասին, որ
երևացել էր երաժշտական հորիզոնի վրա։
Կոնցերտի գիշերը թատրոնում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Այնտեղ էր քաղա
քի ամբողջ բարձր դասակարգը։
Անտոնիո Բոնվինի... Ամենքն անհամբեր սպասում էին նրա ելույթին։
Եվ ահա, վերջապես, դուրս եկավ նա բեմ։
Ու ամբողջ դահլիճը գրեթե միաբերան հառաչեց։
Մի՞թե սա այն Անտոնիոն չէ, որին ճանաչում էր ամեն մի վենեցիացի, այն
պատանի ջութակահարը, որ միջնադարյան տրուբադուրի նման շրջում էր
քաղաքից քաղաք, փողոցից փողոց, պատուհանների տակ նվագում էր սե
րենադներ։
Այո՛, այո՛, նա է, նա ինքը, որովհետև – ահա՛ նույն հնչյունները, բայց այս
անգամ արդեն առնականորեն հասուն, ինքնավստահ, ինքնամփոփ, երբեմն
վերասլաց, երբեմն մարտակոչի խիզախ ավյունով լեցուն։
Ու որքան այդ հնչյունները դյութիչ էին, այնքան գեղեցիկ ու հմայիչ էր ին
քը` Անտոնիո Բոնվինին, բարեկազմ հասակը, հրացայտ աչքերը, վառված
դեմքը, հանճարեղ ճակատը, ականջների մոտ ցրված երկար փայլուն մազե
րը, բոլորը, բոլորը մի սքանչելի ներդաշնակություն էին կազմում նրա ջութա
կի մոգական հնչյունների հետ։
Երբ վերջին հնչյունները թրթռալով մարեցին գերեզմանային լռության
մեջ, և արտիստը հեռացավ բեմից, ամբողջ դահլիճը դեռևս պահ մի նստած
էր լուռ ու անշարժ, կարծես անհունորեն քաղցր մի երազանքի մեջ կախարդ
ված։ Ու հետո հանկարծ, որպես մի գերեզմանոց մեկեն հարություն առնի,
ամբողջ դահլիճը շարժվեց ու թնդաց որոտագին.
– Բոնվի՛նի... Անտոնիո Բոնվի՛նի... Անտոնիո... Հանճա՛ր... Նոր Ստրադի
վարիուս...
Եվ ամեն ոք շտապում էր դեպի կուլիս` անձամբ սեղմելու երիտասարդ
հանճարի ձեռքը և իր հիացքն ու շնորհակալությունը հայտնելու նրան։
Երիտասարդ մաեստրոն հոգնած էր։ Փակվեց իր սենյակում և հայտնեց,
որ այլևս ոչ ոքի չի կարող ընդունել։
Բայց ահա մտնում են և հայտնում, որ մի կին ուզում է նրան տեսնել։
– Անկարող եմ ընդունել։
– Թախանձում է սաստիկ. շատ նշանավոր անձի ամուսինն է։
Ու տալիս են ազնվազարմ տոհմի մի բարձրաստիճան մարդու անունը,
որից կախված է հազարավոր մարդկանց բախտը։
– Թող մտնի։
Գեղեցիկ` ինչպես Ռաֆայելի Մադոննան, հագնված, ինչպես մի թագուհի,
շտապով մտավ մի նորատի կին և ուղղակի ընկավ երիտասարդ հանճարի
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ոտների առջև։
– Անտո՛նիո, ես քո Ջուլիետ
 ան եմ, ես սիրում եմ քեզ...
Երիտասարդ մաեստրոն այլայլված` բարձրացրեց գեղեցկուհուն։ Նրա աչքե
րը վառվում էին ինչ-որ տարօրինակ փայլով, նման այն հրացայտ հայացքին, որ
նա, դեռևս պատանի մի խեղճ երաժիշտ, նետեց իր ստորին ծագումն ու հպար
տությունն այնքան մեծամտորեն արհամարհող պալացցոյի բարձունքն ի վեր։
Առանց մի խոսք արտասանելու` ձեռքը ծոցը կոխեց, հանեց հուշատետրը,
հուշատետրից` խնամքով պահած թղթի մի կտոր և մեկնեց Ջուլիետային։
Ջուլիետան առավ, նայեց և հանկարծ կաս-կարմիր կտրեց.
– Կարդացե՛ք, սինյորա, կարդացե՛ք,– ասաց Անտոնիոն, տեսնելով, որ նա
ծայր աստիճան շփոթված, չի համարձակվում աչքերը վեր բարձրացնել։
Ու հազիվ լսելի ձայնով Ջուլիետան կարդաց իր նամակը.
«Հայրս ասաց, որ իմ և քո միջև անանց անդունդ կա։ Մենք վերևն ենք, դու`
ներքևը։ Էլ մի՛ գա։ Մոռացիր ինձ»։
Անտոնիոն նամակը ետ առավ նրա թուլացած ձեռքից և, նորից խնամքով
պահելով հուշատետրի մեջ, ասաց.
– Ավա՜ղ, սինյորա, ներեցեք ինձ, որ ես չլսեցի ձեզ և թեպետ այլևս չեկա ձեզ
մոտ, բայց չմոռացա ձեզ, այլապես ձեր այս նամակն այսպես խնամքով չէի պա
հի ինձ մոտ։ Սա մի անգնահատելի գանձ է, որ դուք պարգևեցիք ինձ, և այս
գանձն աչքիս լույսի պես կպահեմ մինչև մահս, որովհետև եթե ձեր այս նամակը
չլիներ, ես թերևս այն չլինեի, ինչ որ ես եմ այժմ։ Ես չմոռացա ձեզ, այո՛. բայց,
ինչպես երևում է, դուք մոռացել եք այն անդունդը, որ մեզ բաժանում էր իրարից։
Դուք վերևն էիք,– ես` ներքևը, և այդ ձեզ իրավունք էր տալիս արհամարհան
քով նայելու դեպի ներքև։ Բայց դուք հաշվի չէիք առել, որ ներքև գտնվողնե
րը երբեմն թևեր են առնում, թռչում վերև, վրիժառության զգացումով լեցուն։
Այն օրը, որ դուք ձեր բարձունքից արհամարհանքով մերժեցիք ինձ – ներքև
գտնվողիս, ես երդվեցի վրեժ առնել և, դրա համար ուրիշ միջոց գտա, բայց եթե
միայն բարձրանալ, միշտ բարձրանալ, անդադար բարձրանալ, մինչև որ իր ձե
ռակերտ ապարանքի բարձունքից ինձ վրա նայող քմահաճույքն ինքը գար իմ
անձեռակերտ բարձունքի առջև ծնրադրելու։ Այսօր ես հասա իմ նպատակին։
Բայց նորից սիրել նրան, ով խաղում է ուրիշի նվիրական զգացում
ն երի հետ, ով
տարբերություն է դնում վերևի և ներքևի միջև, ավա՜ղ, սինյորա, ես չեմ կարող։
***
Այսպես էր վերջանում իտալական սիրավեպը։
Մի սիրավեպ` հար և նման իմ սիրավեպին, մի սուր հակադրությամբ միայն.
այստեղ ես էի – իմ բուրժուական միջավայրի հարազատ ծնունդը, տաքուկ
ապրելու սովոր, կամազուրկ, փափկամարմին մի ինտելիգենտ, որ առաջին
իսկ հարվածից ընկնում է այլևս չելնելու համար, իսկ այնտեղ նա – աշխա
տավոր ժողովրդի ծոցից ելած անապաստան, թափառական մի պատանի իր
միջավայրի երկաթակուռ կամքով, որով զինված, ոչ թե ընկճվում է ինձ պես
առաջին իսկ հարվածից, այլ, ընդհակառակը, ո՛վ գիտե ինչ դժվարություններ
հաղթահարելով, հետզհետե բարձրանում է մինչև գլխապտույտ բարձունքնե
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րը, որպեսզի այնտեղից իր վրիժառության թույնը թափի իր մարդկային ար
ժանապատվությունն արհամարհողների, իրեն նվաստացողների գլխին։
Բարձրանալ, միշտ բարձրանալ, անդադար բարձրանալ... Օ՜, ի՜նչ հրաշա
լի վրիժառություն, որի համար, սակայն, ես անընդունակ եղա։
Եվ այնուհետև ինչպե՞ս չհավատամ իմ դասակարգի ճակատագրին, որին
բնական մի անեծքով դատապարտված նա հետզհետե այլասերվելով, պի
տի դառնա ինձ պես իբրև փտած ծառի կոճղին բսած մի մգլած մակաբույծ և
չքանա անհետ, տեղի տալով նրա՛նց, որոնք ներքևից բարձրանում են վերև...

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

տրագեդիա – ողբերգություն, սկզբում կոչվել է նոխազերգություն, որովհետև
թատերական ներկայացումից առաջ նոխազ (այծ) են զոհաբերել
տաղտկալի – ձանձրալի, հոգնեցուցիչ, միապաղաղ
սկեպտիկ – կասկածամիտ
նորաբողբոջ – նոր բողբոջող, նոր սկսվող, սկզբնավորվող, մատղաշ, երիտա
սարդ
կենսաթրթիռ – կյանքով լի, կյանքով թրթռացող
ոճիր – ծանր հանցանք
դիսերտացիա – ատենախոսություն, գիտական թեզ
մոմեն
 տ – պահ, այստեղ նաև իրավիճակ
կարեվեր – այստեղ՝ սաստիկ, ուժգին, ծանր
թյուրիմացություն – սխալ, վրիպում, չհասկացվածություն
լակոնական, լակոնիկ – կարճ ու կտրուկ ոճով գրված, բնորոշվում է նաև լա
պիդար ոճ արտահայտությամբ
ապատիա – հոգեկան անտարբերության հիվանդային վիճակ, հուլություն
իդեալ – գաղափարատիպ, երազային
անարգել, անարգանք – ծանր վիրավորանք
սպառսպուռ – գլխովին, ամբողջովին, իսպառ
զինութափ – այստեղ` պարտված, անելիք չունեցող
կողմանոց – այստեղ` դատարաններին հարող մերձակա տարածքներ
խնդրագիր – դիմում, պահանջագիր
կլյաուզա – զրպարտություն, զրպարտագիր
աբլակատ (ադվակատ), փաստաբան – դատական գործողությունների մեջ
տուժող կողմի շահերը պաշտպանող անձ
գամվել – տեղում անշարժանալ` մեխվել, տարվել մի բանով` գամվել համա
կարգիչին
պրոֆեսիոնալ հարբեցող – մշտապես խմող, հարբող
սապատավոր – կուզիկ, կուզը դուրս եկած
փուտ գտնել – դատարկ, փուչ բան գտնել
շողակն – թանկագին քար
մարգարիտ – թանկագին քար
վարանում – տատանվել, անելիքը չիմանալ
կակազել – դժվարությամբ խոսել, կմկմալ
առմիշտ – ընդմիշ տ, մշտապես
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պրպտում –ուշադիր որոնել, փնտրել, հիշողությունը փորփրել
Վենեցիա – Վենետիկ, քաղաք Իտալիայում
դոժ – ունևոր խավի ներկայացուցիչ
Ադրիատիկ – Միջերկրականի ծովերից մեկը` Իտալիայի արևելքում
մատնեհար – այտերին առաջացող փոսիկ
պալացցո – պալատ, ապարանք
սերենադ – գիշերերգ, ցայգերգ, սիրերգ,
մեղանուշ – գրավիչ, դյութիչ, ազդեցիկ
ականակիտ – մաքուր, անապական
մաեստրո – վարպետ
անդրի – արձան
սիրակեզ – սիրուց կիզված, այրված, սիրավառ
խնդիրք – այստեղ` խնդրանք, նաև դիմում, խնդրագիր, պահանջ
մակույկ – նավակ
դյութական – կախարդիչ, գրավիչ, սքանչելի
կնտնտոց – ջութակի աղեղը
նյուանս – նրբերանգ, ելևէջ
հավերժահարս – կանացի կերպարով աստվածություն։ Լինում է անտառի
հավերժահարս, ծովերի ու գետերի հավերժահարս։ Փոխաբերաբար` գեղեցկու
հի, բացառիկ հմայիչ կին
գեղել – գրավել, դյութել, հրապուրել
գոթական ապաստան – գոթական ոճով կառուցված շինություն, գոթական ոճ
– ճարտարապետական հորինվածքի ձև
շանթահար – կայծակնահար, այստեղ` անակնկալից շշմած, ցնցված
կայծակնացայտ – կայծակ ցայտող հայացք, նույնն է` հրացայտ հայացք
կսկիծ – դառը վիշտ, ցավ, մրմուռ, նաև սուր` ծակող ցավ
պարուրել – պատել, ծածկել, փաթաթել, շրջապատել, օղակել, պաշարել,
պարունակել, տեղավորել, տարածվել, սփոփել, համակել, տոգորել
կոնցերտ – համերգ
տրուբադուր – միջնադարյան Ֆրանսիայում թափառական երգիչ, երաժիշտ,
բանաստեղծ. այդպիսին են եղել հայ գուսաններն ու աշուղները
Ստրադիվարիու ս – հայտնի ջութակահար և ջութակ պատրաստող
կուլիս – ետնաբեմ
Ռաֆայել (Ռաֆայել Սանտի, 1483-1520) – իտալացի հռչակավոր նկարիչ
Մադոննա (Տիրամայր) – Ռաֆայելի նկարներից
ձեռակերտ – ձեռքով, մարդու միջոցով ստեղծված
անձեռակերտ – բնության կողմից, հոգևոր ուժերով ստեղծված
ինտելիգենտ – մտավորական
բսած – բուսած, աճած
մգլած – նեխած, փտած, փչացած, հոտած
մակաբույծ – ձրիակեր, ուրիշի հաշվին ապրող
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.

Ի՞նչ կառուցվածք ունի պատմվածքը։ Ներկայացրե՛ք պատմվածքի նա
խադրությունը։
2. Ինչի՞ մասին է պատմվածքի «Ես» գլուխը։
3. Ո՞վ էր Ես-ը, որտե՞ղ և ո՞ր կուրսում էր սովորում։ Ի՞նչ էր նրա համար սիրած
աղջկա գոյությունը։
4. Փառավոր ապագայի սպասումն ինչպե՞ս կործանվեց Ես-ի համար։
5. Սիրած աղջկանից ի՞նչ բովանդակության նամակ ստացավ Ես-ը։
6. Իր հոգեկան ծանր վիճակից դուրս գալու նպատակով ի՞նչ քայլեր է ձեռ
նարկում Ես-ը։
7. Ինչպե՞ս է հուսալքումը կամաց-կամաց համակում Ես-ին։ Նախ ի՞նչ է մտա
դրվում անել ինքն իր հետ, այնուհետև կյանքի ի՞նչ ճանապարհ է ընտրում։
8. Ինչպե՞ս է Ես-ը աստիճանաբար դառնում կորած մարդ։ Ի՞նչ եք հասկանում
«կորած մարդ» ասելով։
9. Քանի՞ տարի անց Ես-ը պատահաբար հանդիպեց սիրած աղջկան, և ի՞նչ
զգացողութուն ունեցավ։
10. Իր վիճակի անհուսությունը գիտակցելով` սթափ պահերին ինչպե՞ս է Ես-ը
բացատրում իր անկումը։
11. Նախապես ի՞նչ վերնագիր է ունեցել «Նա» պատմվածքը և ինչո՞ւ։
12. Որտե՞ղ են կատարվում «Նա» պատմվածքի գործողությունները, ովքե՞ր են
հերոսները։
13. Ինչպե՞ս է նկարագրված Ջուլիետայի գեղեցկությունը։
14. Ինչպե՞ս է Ջուլիետան հանդիպում պատանի երաժիշտին, ի՞նչ էր նրա
անունը, և ի՞նչ հոգեկան կապ է առաջանում նրանց միջև։
15. Ո՞վ էր Անտոնիոն, ինչպե՞ս էր դասավորվել նրա կյանքը։ Բնավորությամբ
ինչպիսի՞ն էր պատանի երաժիշտը։
16. Որտե՞ղ են հանդիպում տղան և աղջիկը։ Ի՞նչ ապրում
ն եր են համակում
նրանց ծովի վրայով նավարկելիս։
17. Հերթական տեսակցության ժամանակ ինչպե՞ս է վարվում Ջուլիետան Անտո
նիոյի հետ, և ի՞նչ բովանդակությամբ նամակ է պատուհանից նետում նրան։
18. Ինչպե՞ս է պատանի ջութակահարը վրեժ լուծում Ջուլիետայից։ Սիրո մերժ
մանը ի պատասխան նա ինչպե՞ս է դասավորում իր կյանքը, և ինչպե՞ս է
դառնում հռչակավոր երաժիշտ։
19. Ինչպե՞ս է անցնում Անտոնիոյի համերգը հայրենի քաղաքում։
20. Նկարագրե՛ք Անտոնիո Բոնվինիի և Ջուլիետայի վերջին հանդիպումը։
21. Առաջնակարգ իրավաբանը սիրո մերժումից կործանվեց։ Թափառական
երաժիշտ Անտոնիոն հռչակվեց որպես Անտոնիո Բոնվինի և մերժված սի
րո վրեժը լուծեց։ Համեմատե՛ք այս երկու կերպարները։
22. Ինչպե՞ս է ավարտվում պատմվածքը։ Ի՞նչ խավերի ներկայացուցիչներ էին
Ես-ը և Նա-ն, ինչպե՞ս դրսևորեցին նրանք իրենց կյանքի բախտորոշ պա
հին։
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
1869-1923
Հովհաննես Թումանյանը մեր գիտակցության մեջ ապրո
ւմ է որպես ամենայն հայոց բանաստեղծ։ Եզակի և անփո
խարինելի է նրա դերը հայ ազգային ոգու գեղարվեստա
կան հայտնաբերման գործում. դա նախ և առաջ ժողովր
դախոսակցական հայերենն է` ազգային մտածողության իր
խոր արմատներով։ Դա նաև նրա պատկերած աշխարհն է`
այդ աշխարհի բացահայտման ազգային հոգեբանությամբ
ու պատումի հնչերանգով։ Այնքան ժողովրդական է Թու
մանյանը, որ դժվար թե գտնվի մեկ հայ, ով ծանոթ չլինի
նրա ստեղծագործությանը։
 ովհաննես Թումանյանը ծնվել է 1869 թ. փետրվարի 19-ին Լոռու Դսեղ
Հ
գյուղում։
Դսեղում են անցել նրա մանկության տարիները, նահապետական գյուղն
անջնջելի տպավորություն է թողել նրա հոգում։ Հայրը` Տեր-Թադևոսը, Դսե
ղի քահանան էր։ Հովհաննեսը նրա առաջնեկն էր, ում հաջորդում են ևս յոթ
տղա ու աղջիկ։ Մայրը` Սոնան, նահապետական կին էր, ում հետ ապագա
բանաստեղծը եղել է սարի յայլաներում, և նրանից լսել բազմաթիվ ու բազ
մատեսակ պատմություններ Լոռու և լոռեցիների մասին։

«Իմ մանկությունն անց է կացել մի աստվածային շռայլության մեջ։ Լոռու գողտ
րիկ բնությունը, անմահական օդը, զրնգուն աղբյուրների ջուրը, լեռնական գյուղա
կան ազատությունը, էն հավասարությունը, որ կար հին գյուղական կյանքում…»,–
հետագայում բանաստեղծն այսպես է մտաբերում իր ծննդավայրը։
Նախնական կրթությունն ստացել է հոր և հորեղբոր դաստիարակությամբ,
ապա` Դսեղի նորաբացդպրոցում։
1879-ից ուսումը շարունակել է Ջալալօղլիի (ներկայումս` Ստեփանավան)
երկսեռ դպրոցում։
Այստեղ էլ ծանոթանում է հայ և համաշխարհային գրականության գանձե
րին։ Այստեղ էլ կատարում է առաջին բանաստեղծական փորձերը։
1883-ին դպրոցը փակվում է, Թումանյանը տեղափոխվում է Թիֆլիս` դառ
նալով Ներսիսյան դպրոցի երկրորդ դասարանի աշակերտ։ Սովորում է մինչև
1886 թ.։ Չորրորդ դասարանից նա դուրս է գալիս և վերադառնում Դսեղ։
1887-ից սկսում է տպագրվել «Նոր դար» թերթում։ Նույն թվականին որպես
գրագիր աշխատանքի է անցնում Թիֆլիսի հայոց հոգևոր կոնսիստորիայում
(թեմական հոգևոր մարմին՝ վարչական և դատական նշանակությամբ մինչև
1917 թ.)։
19 տարեկան հասակում Թումանյանն ամուսնանում է Օլգա Մաճկալյանի
հետ։ Նրանք ունենում են տասը երեխա` չորս տղա և վեց աղջիկ։
1890 թ. Մոսկվայում լույս է տեսնում Հովհաննես Թումանյանի երկերի
առաջին ժողովածուն` «Բանաստեղծություններ» վերնագրով։ Նույն վեր

138

նագրով մի նոր գիրք լույս է տեսնում նաև երկու տարի անց։ Այդ գրքերում
արդեն տեղ էին գտել նրա հիմ
ն ական պոեմ
ն երի նախնական տարբերակ
ները, արդեն իսկ հստակ էր նրա լեզուն ու ոճը։
1892-ին խորին վրդովմունքով նա ազատվում է գրագրի պաշտոնից և աշ
խատանքի անցնում Թիֆլիսի հրատարակչական ընկերությունում, ուր մնում
է մեկ տարի։
1893-ին Թումանյանը լույս է ընծայում մի նոր ժողովածու` «Դաշնակներ»
վերնագրով։ Միաժամանակ նա զբաղվում է թարգմանական աշխատանքով`
հայերենի վերածելով Բայրոնի, Լերմոնտովի և այլոց ստեղծագործություն
ները։
1898-ից մասնակցել է իշխանուհի Մարիամ Թումանյանի տանը կազմա
կերպված գրական հինգշաբթիներին, վարել է դասախոսությունների շարք`
նվիրված 19-րդ դարի հայ գրականությանը։
1899-ին Թումանյանն իր տանը հիմ
ն ադրում է «Վերնատուն» հայտնի
գրական խմբակը, որի մշտական անդամ
ն երն էին ինքը, Ղազարոս Աղայանը,
Լևոն Շանթը, Ավետիք Իսահակյ անը, Դերենիկ Դեմիրճյանը և Նիկոլ Աղբալ
յանը։ Նրանց հավաքույթներին մասնակցում էին նաև ժամանակի շատ նշա
նավոր գրողներ և մշակութային գործիչներ։ Այդ հավաքույթներում նրանք
կարդում և քննարկում էին իրենց գործերը, կազմակերպում համաշխարհա
յին արժեք ունեցող գեղարվեստական երկերի ընթերցում
ն եր։ Այս հավաքնե
րը նպաստում էին և՛ գրական ճաշակի ձևավորմանը, և՛ մարդկային կապերի
ամրապնդմանը։
Թումանյանը նախկինում գրած պոեմ
ն երը վերամշակում է և դրանք ամփո
փում 1903-ին լույս տեսած «Բանաստեղծություններ» ժողովածուի մեջ։ Այս
տեղ նոր փայլով երևաց «Անուշ»-ը։ Ծնունդ առան «Թմ
կ աբերդի առում»-ը,
«Փարվանա»-ն ու «Սասունցի Դավիթ»-ը։
20-րդ դարասկզբին Հովհաննես Թումանյանն արդեն հայ գրական կյան
քի կենտրոնական դեմքն էր։ Թումանյանը նաև հանրային ու ազգային գոր
ծիչ էր, որ 1905-1906 թթ. անում էր առավելագույնը` կանխելու հայ-ադրբեջա
նական ընդհարում
ն երը։ Նրա գործունեությունը ռուսական իշխանություննե
րի սրտով չէր. 1908 թ. դեկտեմբերին Թումանյանը ձերբակալվեց և մի քանի
ամիս մնաց Մետեխի բանտում։ Նրան ժամանակավորապես բաց թողեցին
և երկրորդ անգամ բանտարկեցին 1911 թ. նոյեմբերին։ Դատավարությունը
տեղի ունեցավ Պետերբուրգում, և Թումանյանը, ապացուցելով իր գործու
նեության մարդասիրական մղում
ն երը, 1912-ի մարտին ազատվեց կալանքից։
1912-ի վերջերին նա Թիֆլիսում հիմ
ն ադրեց Հայ գրողների կովկասյան
ընկերությունը, որը գոյատևեց մինչև 1921 թ.։ Թումանյանի նախագահու
թյամբ այդ ընկերությունը մեծ գործ կատարեց գրականության դերը հան
րային գիտակցության մեջ բարձրացնելու, գրողներին նյութապես օժանդա
կելու, երիտասարդ գրողներին համախմբելու, գրական-մշակութային երե
կոներ կազմակերպելու ուղղությամբ։ Թումանյանը շատ մեծ ներդրում ունի
Սայաթ-Նովային ժողովրդականացնելու գործում։
1917 թ. հանդես է գալիս Հայկազյան ընկերություն ստեղծելու առաջար
կով, որը պետք է ձևավորեր հայկական ակադեմիա և հիմ
ն ադրեր համալ
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սարան։ Նա նաև միավորում էր հայրենակցական տարբեր միությունների
աշխատանքը, որի կենտրոնական խորհրդի նախագահն էր։
Թումանյանն այնտեղ էր, որտեղ ժողովուրդն էր։ Այս տեսակետից անու
րանալի է նրա և նրա ընտանիքի անդամ
ն երի հայրենասիրական գործունե
ությունն Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին, հատկապես
1915-ին, երբ ցեղասպանությունից փրկված գաղթականները հավաքվել էին
Էջմիածնի պատերի տակ։ Թումանյանը 1914-ին և 1915-ին այցելել է Կովկաս
յան ռազմաճակատ, հանդիպել հայ կամավորներին։
Ստեղծագործական, ազգային, հանրային, գրական-մշակութային գոր
ծունեությունը Թումանյանը շարունակում է նաև 1920-ական թվականների
սկզբներին։ 1921-ին ընտրվում է Թիֆլիսի Հայարտան (Հայ արվեստի աշ
խատողների տուն), նույն թվականին նաև ՀՕԿ-ի (Հայաստանի օգնության
կոմիտ
 եի) նախագահ։ ՀՕԿ-ի աշխատանքները կազմակերպելու հարցերով
1921-ի աշնանը մեկնել է Կոստանդնուպոլիս և այնտեղ մնացել երկու ամիս։
Դրան հաջորդեց ծանր հիվանդությունը։ Թումանյանը գամվեց անկող
նուն և վախճանվեց 1923 թ. մարտի 23-ին Մոսկվայում։ Նրա աճյունը տեղա
փոխվեց և թաղվեց Թիֆլիսում։
Թումանյանը գրել է պոեմ
ն եր, բանաստեղծություններ, քառյակներ, բալլադ
ներ, լեգենդներ, պատմվածքներ, հեքիաթներ։ Նա մնում է մեր չգերազանց
ված մանկագիրը։ Գրական մշակման է ենթարկվել ժողովրդական բազմաթիվ
ավանդազրույցներ: Մնայուն ժառանգություն է նա թողել նաև գրական քննա
դատության ասպարեզում։ Այսօր էլ նա մեր ամենից շատ ընթերցվող և սիրված
գրողներից մեկն է։

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՄԱՍԻՆ
Չնայած իր պարզության, նա իմ վերա տպավորություն գործեց։ Ինչ-որ գյոթե
ական բան կա նրա մեջ. գուցե հասա՞կը կամ հենց այն հանդարտ պարզությունը։
Թումանյանը ստեղծել է իր սեփական երկերը մեր պոեզիայի մեջ։ Նա ար
դեն վարպետ է ամեն կողմով, մեծ գեղարվեստագետ և ժողովրդական հոգու
իմաստուն ու վսեմ թարգման։ Նա կանգնած է իր հատուկ ճանապարհի վրա,
որ լի է գեղարվեստական հրաշալիքներով։
Այսօր Թումանյանը իր լեզուն հասցրել է այն բյուրեղանման պարզության,
որը մոտեցնում է նրան Պուշկինին, և որը նրա գերագույն արժեքներից մեկը
պիտի համարվի։ Թումանյանի գրած ամեն մի տողը ինձ համար հետաքրք
րող է և նշանակալից...
Վահան Տերյան
Չկա մեզանում և ո՛չ մի գրագետ, որ մայրենի լեզուն սովորած չլինի Հ. Թու
մանյանի բանաստեղծություններից։ Սերունդնե՛ր են կրթվել մեր մեծ պոետի գոր
ծերով, և այդ գործերից շատ շատերը այսօր և վաղը կրթելու են նորանոր սե
րունդներ։ Թումանյանը իր գեղարվեստական բարձրարժեք երկերում հասցրել է
մեր լեզուն անտեսանելի ճկունության, հաղորդել նրան առնություն և ուժ, միշտ
կենդանի է պահել գրական խոսքի կապը կյանքի ինքնաբուխ աղբյուրներին։
Եղիշե Չարենց
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Ես կարդում եմ նրան ու ասում. – Այս հմուտ հանճարեղ լոռեցին
Հոմերի, Գյոթեի հետ մի օր հավասար նստել է քեֆի,
Եվ թաս է բռնել նրանց հետ` մեծարանք տվել ու առել,
Ինչպես իր պապերն են արել իրար հետ խնջույքի նստելիս։
Եղիշե Չարենց
Հովհաննես Թումանյան մեր նոր գրականության միակ դասական բա
նաստեղծն է... Իր արվեստը կը հարմարի իր նյութերուն` իր պարզությամբ,
մաքրությամբ։ Արևելահայերուն ազգային մեծ բանաստեղծը...
Հակոբ Օշական
Իմ բանաստեղծական աշխարհի ճանապարհը ցույց է տվել Թումանյանը։
Հայոց բանաստեղծության իմ կուռքը Թումանյանն է։ Մեր պոեզ
 իայի միակ և
ամենամեծ օբյեկտիվ բանաստեղծն է Թումանյանը։
Թումանյանի հերոսները ինձ այնքան են մոտ ու հարազատ, այնքան
արյունակից, որ նրանց ուրախությունն ու տառապանքը դարձել են իմ կեն
սագրության վավերական բաղադրիչները։ Ամենից շատ սիրում և ամենից
լավ ընկալում եմ Թումանյանին։ Բայց արի ու տես, որ ամեն անգամ նրա
ստեղծագործական աշխարհի դուռը բացելիս և ներս մտնելիս զարմանում ու
մոլորվում եմ... Այս որքան գույներ, համեր, անդունդներ ու գագաթներ կան,
որ մինչև հիմա չեմ տեսել...
Համո Սահյան
 մեն ազգ ունենում է այսպիսի միայն մե՛կ բանաստեղծ։ Եվ այս միայն մե՛կ
Ա
բանաստեղծն է, ում հետ լինում է ամբողջ ազգը ամբողջ կյանքում` դեռ գրաճա
նաչ չդարձած և մինչև մահվան մահիճ։ Այս պատճառով էլ` «Թումանյանի հետ»...
Պարույր Սևակ

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ե՞րբ և որտե՞ղ է ծնվել Հովհաննես Թումանյանը։
Որտե՞ղ և ի՞նչ միջավայրում են անցել Թումանյանի մանկության տարիները։
Ի՞նչ է տվել Լոռու բնաշխարհը բանաստեղծին։
Ի՞նչ կրթություն է ստացել Հովհաննես Թումանյանը։
Ներկայացրե՛ք Թումանյանի աշխատանքային գործունեությունը։
Ե՞րբ է Թումանյանը հիմ
ն ադրել «Վերնատուն»-ը։ Ովքե՞ր էին «Վերնա
տան» անդամ
ն երը, և ի՞նչ գործունեություն էին ծավալում։
7. Ի՞նչ դեր է կատարել Թումանյանը 20-րդ դարասկզբի ազգային կյանքում։
8. Բնութագրե՛ք Թումանյանին որպես մարդ, քաղաքացի ու բանաստեղծ։
9. Հայ գրողները գնահատության ի՞նչ խոսքեր են ասել Թումանյանի հասցեին։
10. Ո՞վ է Հովհաննես Թումանյանը մեր ժողովրդի համար։
11. Ի՞նչ խորհրդածությունների ձեզ կմղի «Իմ Թումանյանը» առաջադրանքը.
ո՞վ է Թումանյանը ձեզ համար։ Նրա ո՞ր գործերին եք դուք արդեն ծանոթ։
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ԹՄԿԱԲԵՐԴԻ ԱՌՈՒՄԸ
ՆԱԽԵՐԳԱՆՔ

 ե՛յ, պարոննե՛ր, ականջ արեք
Հ
Թափառական աշուղին,
Սիրո՛ւն տիկնայք, ջահե՛լ տըղերք,
Լա՛վ ուշ դըրեք իմ խաղին։
 ենք ամենքըս հյուր ենք կյանքում
Մ
Մեր ծնընդյան փուչ օրից,
Հերթով գալիս, անց ենք կենում
Էս անցավոր աշխարհից։

Անց են կենում սեր ու խնդում,
Գեղեցկություն, գանձ ու գահ,
Մահը մերն է, մենք` մահինը,
Մարդու գործն է միշտ անմահ։
 ործն է անմահ, լա՛վ իմացեք,
Գ
Որ խոսվում է դարեդար,
Երնե˜կ նըրան, որ իր գործով
Կապրի անվերջ, անդադար։
 արն էլ է միշտ ապրում անմեռ,
Չ
Անե՜ծք նըրա չար գործին,
Որդիդ լինի, թե հերն ու մեր,
Թե մուրազով սիրած կին։

Ես լավության խոսքն եմ ասում,
Որ ժըպտում է մեր սըրտին.
Ո՞վ չի սիրում, թեկուզ դուշման,
Լավ արարքը, լավ մարդին։

Է՜յ, լա՛վ կենաք, ակա՛նջ արեք,
Մի բան պատմեմ հիմի ձեզ,
Խոսքըս, տեսեք, ո՞ւր է գընում,
Քաջ որսկանի գյուլլի պես։
I

 ադիր Շահը զորք հավաքեց,
Ն
Զորք հավաքեց անհամար,
Եկավ Թըմ
կ ա բերդը պատեց,
Ինչպես գիշերն էն խավար։
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– Հե՜յ, քա՛ջ Թաթուլ,– կանչեց շահը,–
Անմա՞հ էիր քեզ կարծում.
Ե՛կ, բերել եմ ես քու մահը,
Ի՜նչ ես թառել ամրոցում։
– Մի՛ պարծենա, գոռոզ Նադիր,
Պատասխանեց էն հըսկան.
Գըլխովը շա՜տ ամպեր կանցնեն,
Սարը միշտ կա անսասան։

Ասավ, կանչեց իր քաջերին,
Թուրը կապեց հավլունի,
Թըռավ, հեծավ նըժույգ իր ձին,
Դաշտը իջավ արյունի։

Ու քառսուն օր, քառսուն գիշեր
Կըռիվ տըվին անդադար,
Ընկան քաջեր, անթիվ քաջեր,
Բերդի գըլխին հավասար։

Իրան, Թուրան ողջ եկել են,
Թաթուլն անհաղթ, աննըկուն,
Զորք ու բաբան խորտակվել են,
Նըրա բերդը միշտ կանգուն։

Ու միշտ ուրախ, հաղթանակով
Իր ամրոցն է դառնում նա.
Սպասում է էնտեղ կինը,
Ջահել կինը սևաչյա։
II
Էն տեսակ կին,
Ես իմ հոգին,
Թե աշուղն էլ ունենար,
Առանց զենքի,
Առանց զորքի
Շահերի դեմ կըգընար։
 իրո հընոց,
Ս
Կրակ ու բոց`
Էնպես աչքեր թե ժըպտան,
Մարդու համար
Օրվա պես վառ
Գիշերները լույս կըտան։
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 արդի թերթեր`
Վ
Էնպես շուրթեր
Թե հաղթություն քեզ մաղթեն,
Էլ քեզ ո՛չ Շահ,
Ո՛չ ահ ու մահ,
Ո՛չ զենք ու զորք կըհաղթեն։
III
 ւ կըռվի դաշտում Շահի առաջին
Ո
Արին մի անգամ գովքը սիրունի.
Նըրան` իր տեսքով, հասակով, ասին,
Չի հասնի չըքնաղ հուրին Իրանի։
Ծով են աչքերը Ջավախքի դըստեր,
Ու կորչում է մարդ նըրա հայացքում,
Ճակատը ճերմակ էն ձյունից էլ դեռ,
Որ բարձր Աբուլի գագաթն է ծածկում։
Նա է շունչ, հոգին իշխան Թաթուլի,
Նըրա սիրովն է հարբած էն հըսկան,
Նըրա ժպիտն է քաջին ուժ տալի,
Որ դաշտն է իջնում առյուծի նըման։
Թե տիրես, մե՛ծ Շահ, դու նըրա սըրտին,
Թաթուլն էլ անզոր կընկնի ոտիդ տակ,
Հանգիստ կը տիրես և Թըմուկ բերդին,
Որ չես կարենում էսքան ժամանակ։
IV
 սպես է ասել հընուց էդ մասին
Է
Ֆարսի բյուլբյուլը, անմահ Ֆիրդուսին.
Ի՜նչը կհաղթի կյանքում հերոսին,
	Թե չըլինին
	Կինն ու գինին։

Արևի նման ճակատը պայծառ,
Նայում է խըրոխտ, կանգնած ինչպես սար,
Ո՜վ կանի նըրան գետնին հավասար,
Թե չըլինին
Կինն ու գինին։
 արում է ասես կըռիվ գընալիս,
Պ
Գետընքից վերև թըռչում ման գալիս.
Ո՜վ ցած կը բերի նըրան թըռչելիս,
Թե չըլինին
Կինն ու գինին։
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 եկուզ և արար աշխարհ գա վըրան,
Թ
Կերթա դեմ ու դեմ, տուր չի տալ իրան,
Ռուստեմ Զալն էլ չի հաղթիլ նըրան,
Թե չըլինին
Կինն ու գինին։
V
Ու ղըրկեց Շահը իր թովիչ երգչին.
Գընա տե՛ս, ասավ, Թըմ
կ ա տիրուհուն,
Երգի՛ իմ սերը նըրա առաջին,
Պատմի՛ իմ փառքը ու գանձը անհուն։
Խոստացի նըրան իմ ոսկու գահը,
Խոստացի նըրան ամե՜ն, ամեն բան,
Ինչ որ կարող է խոստանալ Շահը,
Երկրակալ Շահը իր սիրած կընկան։
Ուր ահեղ կռվով չի մտնի արքան,
Ղոնաղ է աշու ղն իրեն սազի հետ.
Եվ ահա մի օր ծեր, թափառական
Մի աղքատ աշուղ մըտավ Թըմ
կ աբերդ։
IV
 ոռում են, դողում Թըմ
Գ
կ ա ձորերը,
Կանգնած է Թաթուլ Շահի հանդիման.
Զարկում են, զարկվում դուշման զորքերը,
Արյունը հոսում էն Քըռի նըման։
 արկում են, զարկվում դուշման զորքերը,
Զ
Արյունը հոսում էն Քըռի նըման.
Երգում է աշուղն իր Շահի սերը,
Անհուն գանձերը ու փառքն անսահման…
 ըսում է մատաղ Թըմ
Լ
կ ա տիրուհին,
Եվ վըրդովում են իր միտքը թաքուն
Դավաճան գործի ամոթը խորին
Եվ արքայական փառքն ու մեծություն…
– Լըսո՞ւմ ես դու, սիրո՛ւն տիկին,
Ա՛յ նազանի աննըման.
Նայի Շահի՜ն, իրեն զորքի՜ն,
Աշխարհքի տերն անսահման…
 եզ պես տըկար մարդ է նա էլ՝
Մ
Սիրուններին միշտ գերի.
Քու ճակատին թագ է վայել,
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 ինիս շքե՜ղ թագուհի…
Լ
Լըսում է չըքնաղ Թըմ
կ ա տիրուհին
Գիշեր ու ցերեկ, նորից ու նորից…
Ու դարձավ նա լու՜ռ, դալու՜կ, մըտախո՜հ,
Ու քունը փախավ սիրուն աչքերից…
VII
 արձավ իր կըռվից իշխան Թաթուլը,
Դ
Դարձավ հաղթական իրեն զորքի հետ,
Սըրբեց, պատյանը դըրավ կեռ թուրը,
Ցնծության ձայնից դողաց Թըմ
կ աբերդ։
 ընջույք է սարքել Թըմ
Խ
կ ա տիրուհին,
Ցերեկ է արել խավար գիշեր
 ը.
Հեղեղի նըման հոսում է գինին,
Ու քեֆ է անում Ջավախքի տերը։
 ըտույտ է գալի չըքնաղ տիրուհին,
Պ
Անցնում է, հըսկում սեղաններն ամեն,
Հորդորում, խընդրում, որ ուրախ լինին,
Որ լիքն ու առատ բաժակներ քամեն։
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– Հապա լըցրե՜ք, իմ քա՛ջ հյուրեր,
Բաժակներըդ լիուլի,
Խըմենք – աստված կըտրուկ անի
Թուրը իմ քաջ Թաթուլի։
– Է՜յ, տեր աստված կըտրուկ անի
Թուրը մեր քաջ իշխանի,
Նըրա շուքը միշտ հանապազ
Մեր գըլխիցը անպակաս։

Ու թընդում է Թըմբուկ բերդը
Էն աղմուկից խընդության,
Որոտում են տաղն ու երգը
Գոռ ձայներով հաղթական։
– Էն մըթին ամպից արծի՞վն է իջնում,
Սարի արծիվը շեշտակի թափով։
– Էն Թըմ
կ ա բերդից Թաթուլն է իջնում,
Թըշնամու հոգին լըցնում սարսափով։
– Էն Թըմ
կ ա ձորում սև ա՞մպն է գոռում,
Էն շա՞նթն է ճայթում էնպես ահարկու։
– Էն Թըմ
կ ա ձորում Թաթուլն է կըռվում,
Էն թուրն է շաչում էնպես ահարկու։

Ի՜նչ սարի արծիվ կըհասնի քաջին,
Ի՜նչ Շահ կըկանգնի նըրա առաջին։

Ու չի դադարում երգի հետ վարար
Կախեթի գինին խելագար հոսել.
Խըմում են տիկնոջ թանկ կյանքի համար,
Որ էն ժայռերին ծաղիկ է բուսել։
 ըմում են կռվող քաջերի փառքին,
Խ
Որ կռվի դաշտում կյանք չեն խընայում,
Եվ ընկածների սուրբ հիշատ
 ակին,
Որ երկընքից են այժմ իրենց նայում…
 ըտույտ է գալի ծաղիկ տիրուհին,
Պ
Անցնում է, հըսկում սեղաններն ամեն,
Հորդորում, խընդրում, որ ուրախ լինին,
Որ լիքն ու առատ բաժակներ քամեն։
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– Օ՜ֆ, տիրուհի՛, աստված վկա,
Էլ չենք կարող մենք խըմել.
Էլ ուժ չըկա, էլ տեղ չըկա,
Շատ ենք խըմել ու հոգնել…
 ւ հանգչում է Թըմու կ բերդը,
Ո
Պապանձում է ու մարում,
Հարբած, հոգնած տերն ու զորքը
Մըրափում են խավարում։
VIII
 ուռ ու խավարչտին կամարների տակ,
Լ
Հոգնած ու քընած բազմության վըրով
Թըռչում են, թըռչո՜ւմ սև, չարագուշակ
Երազներն ահեղ անվերջ խըմբերով։
Երազ է տեսնում Թաթուլ իշխանը,
Որ վիշապ օձը եկել է ահա,
Եկել փաթաթվել, իր բերդը պատել,
Գըլուխը դըրել ետ պոչի վրա։
 ւ բարձրացնում է հըրեշն ահռելի,
Ո
Իրեն գըլուխը բարձրացնում է վեր,
Բարձրացնում մինչև բարձունքը բերդի,
Մինչև Թաթուլի պալատն ու տըներ։
 առկած է իբրև Թաթուլ իշխանը
Պ
Նազելի կնոջ գլուխն իր կըրծքին,
Ու իբր ասում է՝ վե՛ր կաց, իմ հրեշտա՛կ,
Թո՛ղ, որ սպանեմ ես էդ հըրեշին։

Էսպես է ասում Թաթուլ իշխանը
Ու զարհուրանքով տեսնում է հանկարծ,
Իրեն սիրելի կընոջ գլխի տեղ
Օձի գլուխն է կըրծքին ծանրացած…
IX
Է՜յ, հըսկեցե՜ք, ի՞նչ եք քընում,
Քաջ զինվորներ Թաթուլի.
Ո՞վ է, տեսեք, տանջվում մըթնում,
Քուն չի աչքին մոտ գալի։
 ըլինի՞ թե հաղթահարված.
Չ
Ճարը հատած թըշնամին
Դավ է դընում մութն ու մեռած
Կես գիշերվա էս ժամին։
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 ե՜ր կացեք, վե՜ր, ամբողջ գիշեր
Վ
Մարդ է գընում ու գալի.
Հե՜յ, զարթնեցե՜ք, առյուծ քաջեր,
Պահապաններ Թաթուլի։
 ե՜ր կացեք, վե՜ր, հարբեցրել է
Վ
Իր հաղթական հյուրերին.
Բաց է անում դուռ ու դարպաս
Ձեր դավաճան տիրուհին։
 ա՜վ… դա՜վ… ելե՜ք… կոչնա՜կ… պահնա՜կ…
Դ
Զենք առեք շո՜ւտ… ձի հեծե՜ք, ձի՜…
Ճըռընչում են, դըղըրդում են
Դարպասները երկաթի…
X
 աց արավ ցերեկն իր աչքը պայծառ
Բ
Աշխարհքի վըրա, Ջավախքի վըրա,
Ավերակ բերդին սև ամպի նըման
Ծուխն ու թըշնամին չոքել են ահա։
 աղթության փառքով ու գինով հարբած՝
Հ
Քընած են բերդի և՛ զորքերն, և՛ տեր
Ու հավիտյան էլ մընացին քնած՝
Դավին անտեղյ ակ, ցավին անտարբեր։
 ըստած է Շահը. նրա առաջին
Ն
Ահա իրիկվան քեֆի սեղանը.
Նայում է Շահը անտեր գահույքին,
Մտքովն անցնում է աշխարհքի բանը։

Աշխարհքում հաստատ չըկա ոչ մի բան,
Ու մի՛ հավատալ երբեք ոչ մեկին.
Ոչ բախտի, փառքի, ոչ մեծ հաղթության,
Ոչ սիրած կնկա տըված բաժակին…
Ու լի դառնությամբ հարցընում է նա
Դալուկ, մարմարիոն Թըմ
կ ա տիրուհուն.
– Պատասխա՛ն տուր ինձ, մատնի՛չ սևաչյա,
Մի՞թե Թաթուլը քաջ չէր ու սիրուն…
– Քաջ էր ու սիրուն քեզնից առավել.
Մի բարձր ու ազնիվ տղամարդ էր նա.
Կնոջ մատնությամբ ամրոց չէր առել,
Չէր եղել կյանքում երբեք խաբեբա…
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 սպես տիկինը տըվավ պատասխան.
Է
Անհուն ցասումից մըռընչաց Շահը.
– Հե՜յ, դահի՜ճ,– գոռաց գազանի նըման.
Դահիճը իսկույն մըտավ սրահը։
XI
 ահիճն եկավ՝ ոտից գըլուխ
Դ
Կարմիր հագած ու արյուն,
Ու դուրս տարան իր պալատից
Թըմ
կ ա չըքնաղ տիրուհուն։
 արան անտակ էն ժեռ քարից,
Տ
Որ կանգնած է մինչ էսօր,
Էն ահավոր քարի ծերից
Գըլորեցին դեպի ձոր։
 ել ու աղվես եկան հանդից
Գ
Ագահ սիրտը լափեցին,
Ցին ու ագռավ իջան ամպից,
Սև աչքերը հանեցին։

Անցավ անտես ու աննըման
Էն սիրունը աշխարհից,
Ինչպես ծաղիկն անցած գարնան,
Որ չի ծաղկիլ էլ նորից։

Անցավ զալում էն մեծ արքան
Իրեն փառքով ու զորքով,
Անցավ Թաթուլն էն հաղթական,
Ու իր քաջերն՝ էն կարգով։

Ու նըրանցից մենակ անմեռ
Էս զրույցը հասավ մեզ,
Որ մեզանից հետո էլ դեռ
Պետք է խոսվի միշտ էսպես։
XII
 ե՜յ, պարոննե՛ր, ականջ արեք
Հ
Թափառական աշուղին,
Սիրո՛ւն տիկնայք, ջահե՛լ տըղերք,
Լա՛վ ուշ դըրեք իմ խաղին։

Ամենքս էսպես հյուր ենք կյանքում
Մեր ծնընդյան փուչ օրից,

150

 երթով գալիս, անց ենք կենում
Հ
Էս անցավոր աշխարհից։

&

 նց ենք կենում… միայն անմահ
Ա
Գործն է խոսվում լավ ու վատ.
Ա՜խ, երանի՝ ո՛վ մարդ կըգա
Ու մարդ կերթա անարատ։

ԲԱՌԱՐԱՆ

 յուլլա – հրացանի արճիճե գնդակ
գ
հավլունի թուր – գերբնական հատկություններով օժտված առասպելական
մեծ թուր, որ, ըստ ավանդության, պատկանել է Տրդատ թագավորին
հուրին Իրանի – Իրանի գեղեցկուհին, թագուհին
գետընքից վերև – գետնից վերև
Պոեմում հոլովվում են տեղանուններ և անձնանուններ, որոնց մասին պետք
է ունենալ պատկերացում։
Թմուկ բերդ – միջնադարյան ամրոց Ջավախքում, Քուռ գետի ձախ ափին։
12-13-րդ դարերում Զաքարյան իշխանական տոհմի նստավայրը։ Պահպանվել
են բերդի ավերակները։
Նադիր շահ – Իրանի շահը 1736-1747 թթ.։ Հայտնի է եղել իր դաժանությամբ։
Արշավել է նաև դեպի Անդրկովկաս։ Հանձին Նադիր շահի Թումանյանը կերտել
է Արևելքի դաժան բռնակալի կերպար։
Ջավախք – հնագույն հայկական երկրամաս, Մեծ Հայքի գավառներից մեկը։
Ներկայումս Վրաստանի Ախալցխայի, Ախալքալաքի, Ասպինձայի և Նինոծմին
դայի շրջանները, որտեղ ապրում է հոծ հայություն։
Աբուլ – Ջավախքի ամենաբարձր լեռնագագաթը։
Ֆիրդուսի – 10-11-րդ դարերի պարսիկ մեծ բանաստեղծ։ Հայտնի է նրա «Շահ
նամե» ծավալուն պատմողական պոեմը։
«Ֆարսի բյուլբյուլ» – Ֆարսի (Պարս, Պարսկաստան) երգիչ։
Ռուստեմ Զալ – Ֆիրդուսու «Շահնամե»-ի գլխավոր դյուցազնական հերոսը։
Կախեթ – Արևելյան Վրաստանի շրջաններից մեկը, հայտնի է իր գինիներով։
Կախեթում ապրել են հայեր, ովքեր, հայերենից անցնելով վրացերենի, փոխել
են ազգությունը։
Թաթուլ իշխանի անունը պատմական չէ, նա իրական անձնավորություն չի
եղել, չի հիշատակվել բանահյուսական աղբյուրներում։ Պայմանական գրական
հերոս է` ստեղծված Թումանյանի երևակայությամբ։
«Թմ
կ աբերդի առումը» պոեմը Թումանյանը գրել է 1902 թվականին, տպագրել
է 1905-ին «Մուրճ» ամսագրում։ Պոեմի նյութը բանաստեղծը վերցրել է ժողովրդա
կան բանահյուսությունից։ Այն «Թմ
կ աբերդի առումը» վերնագրով գրի է առել Եր
վանդ Լալայանն իր «Ջավախքի բուրմունքը» բանահյուսական նյութերի հավա
քածուի մեջ։

«Թմ
կ աբերդում պատմեցին ինձ, թե մի ժամանակ Թմ
կ աբերդում իշխում էր մի
հայ իշխան։ Պարսից թագավորը եկել, երկար պաշարել է այս բերդը, սակայն չի
կարողացել գրավել։ Իշխանի կինը սիրահարվել է պարսից շահին և ծածուկ առել
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նրա հաճությունը իր հետ ամուսնանալու, թե ինքը սպանե իր ամուսնուն և բերդը
հանձնե շահին։ Եվ իբր նա սպանել է ամուսնուն, հարբեցրել է զորքին և բերդի բա
նալիները ուղարկել շահին։ Շահն այսպիսով տիրել է բերդին և հարցրել է մատ
նիչ իշխանուհուն. «Ես եմ գեղեցի՞կ, թե՞ ամուսինդ»։ Եվ երբ սա պատասխանել է,
թե` ամուսինս գեղեցիկ էր, շահը հրամայել է կապել նրան ձիու պոչից և քաշ տալ
մինչև մեռնելը` ասելով. «Եթե ամուսինդ շահից գեղեցիկ էր, ինչո՞ւ սպանեցիր»։
Թումանյանը ձգտել է պոեմին որքան հնարավոր է պատմական իրադարձու
թյան բնույթ հաղորդել և փիլիսոփայական ընդհանրացում
ն եր կատարել։
Պոեմում Թումանյանը վառ է պահում մարդու կոչման, լավ ու բարի գործ կա
տարելու գաղափարը և դրան հակադրում չարն ու վատը, ինչը ևս կարող է «ան
մահանալ»։
Ընդհանրապես Թումանյանին հետաքրքրել են կանանց մատնությամբ ամ
րոցներ գրավելու մոտիվ
ն երը, և նա, այս հիմ
ն ական սկզբնաղբյուրից բացի,
ուսում
ն ասիրել է նաև համանման այլ ավանդազրույցներ։
Պոեմը գրելուց առաջ` 1901-ին, Թումանյանն այցելել է Թմ
կ աբերդ, բերդի ավե
րակները դիտել է դիմացի Գյումուրդա գյուղից և իրական ազդակներից ստացած
տպավորություններով հարստացրել իր ներշնչանքը։

ՊՈԵՄ
 ոեմը չափածո ամենախոշոր գրական տեսակն է։ Անցել է զարգացման երկա
Պ
րատև շրջան. հայ գրականության մեջ Դավթակ Քերթողի, Գրիգոր Նարեկացու,
Ներսես Շնորհալու պոեմ
ն երից մինչև Ղևոնդ Ալիշան, Ռափայել Պատկանյան,
Սմբատ Շահազիզ, այնուհետև Թումանյան, Չարենց, Շիրազ, Սևակ։ Կան ծավա
լուն պոեմ
ն եր, որոնք կոչվում են վիպերգ (Արսեն Բագրատունի` «Հայկ դյուցազն»),
չափածո վեպ (Բայրոն` «Դոն Ժուան», Պուշկին` «Եվգենի Օնեգին»)։ Գրվել են նաև
դրամատիկական պոեմ
ն եր (Գյոթե` «Ֆաուստ», Չարենց` «Աիլլե՞ս, թե՞ Պյերո»)։
Համաշխարհային գրականության մեջ հայտնի են Դանտեի «Աստվածային
կատակերգություն», Բայրոնի «Չայլդ Հարոլդի ուխտագնացությունը», «Ծովա
հեն», Պուշկինի «Պղնձե հեծյալը», «Բախչիսարայի շատրվանը», Լերմոնտովի
«Դևը», «Մցիրի» պոեմ
ն երը։
Այս կապակցությամբ պետք է իմանալ, որ պոեմ
ն երն իրենց բնույթով լինում
են երեք տեսակ՝ պատմողական, քնարական և քնարապատմողական։
Պատմողական պոեմներն ունեն դիպաշար, գործողություն և հերոսներ:
«Թմկաբերդի առումը» պատմողական պոեմ է: Թումանյանի պատմողական
պոեմ
ն երից են նաև «Սասունցի Դավիթը», «Հազարան բլբուլ»-ը։
Քնարական պոեմ
ն երը չունեն հերոս, դիպաշար և գործողություն։ Դրանցում
իշխում են քնարական խոհն ու ապրումը։ Այդպիսին են Թումանյանի «Պոետն ու
մուսան» և «Դեպի Անհունը», Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության»,
Ավետիք Իսահակյանի «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմ
ն երը։
Քնարապատմողական պոեմ
ն երն ի մի են բերում և՛ քնարական, և՛ պատ
մողական պոեմ
ն երի առանձնահատկությունները։ Այդպիսին են Թումանյանի
«Անուշ»-ը, «Մարո»-ն, «Լոռեցի Սաքոն», «Հառաչանք»-ը։
Քնարապատմողական բնույթ ունեն նաև Դանիել Վարուժանի, Եղիշե Չա
րենցի, Հովհաննես Շիրազի, Պարույր Սևակի պոեմ
ն երից շատերը։
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.

Ինչպե՞ս է սկսվում «Թմկաբերդի առումը» պոեմը։ Բարի և չար գործերի
մասին ի՞նչ էր ասում թափառական աշուղը։
2. Երբ Նադիր շահը պաշարում է Թմ
կ աբերդը, ո՞վ էր այն պաշտպանում։
3. Նադիր շահի մասին հանրագիտարաններից, պատմության գրքերից քա
ղե՛ք լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք կօգնեն ձեզ ժամանակը և պատ
մական այդ հերոսի կերպարն ավելի ամբողջական ճանաչելու համար։
4. Նույն կերպ հանրագիտարաններից, տեղեկատու բառարաններից, պատ
մական գրքերից գտե՛ք տվյ ալներ Թմ
կ աբերդի մասին։
5. Ի՞նչ է ասում Նադիր շահը Թաթուլ իշխանին, և ի՞նչ պատասխան է ստա
նում նրանից։
6. Քանի՞ օր ու գիշեր են կռվում, և ո՞վ է հաղթում։
7. Ո՞ւմ սիրով էր Թաթուլը ներշնչված, ի՞նչ է նրան տալիս սերը։
8. Ինչպե՞ս է գրողը պոեմի երկրորդ և երրորդ մասերում ներկայացնում ու
գովերգում Թմ
կ ա տիրուհուն։
9. Ի՞նչ խորհուրդ են տալիս շահին Թաթուլին հաղթելու համար։
10. Ինչպե՞ս եք հասկանում պոեմի հետևյալ տողերը. «Ի՜նչը կհաղթի կյանքում

հերոսին, // Թե չըլինին // Կինն ու գինին»։
11. Ո՞ւմ միջոցով է շահը գայթակղում Թմ
կ ա տիրուհուն։ Ի՞նչ խոստում
ն եր է
տալիս նրան։
12. Ինչպե՞ս է Թմ
կ ա տիրուհին նյութում իր դավադրությունը։ Նկարագրե՛ք
Թմ
կ աբերդում տիրուհու կազմակերպած խրախճանքի և դրան հաջորդող
տեսարանները` ուշադրության կենտրոնում պահելով այս տողերը.
Վե՜ր կացեք, վե՜ր, հարբեցրել է

Իր հաղթական հյուրերին.
Բաց է անում դուռ ու դարպաս
Ձեր դավաճան տիրուհին։
 ա՜վ… դա՜վ… ելե՜ք… կոչնա՜կ… պահնա՜կ…
Դ
Զենք առեք շո՜ւտ… ձի հեծե՜ք, ձի՜…
Ճըռընչում են, դըղըրդում են
Դարպասները երկաթի…
…Հաղթության փառքով ու գինով հարբած՝
Քընած են բերդի և՛ զորքերն, և՛ տեր
Ու հավիտյան էլ մընացին քնած՝
Դավին անտեղյ ակ, ցավին անտարբեր։
13. Ինչպե՞ս է Նադիր շահը նայում նվաճված Թմ
կ աբերդի անտեր գահույքին։
Ինչպե՞ս եք հասկանում «Մտքովն անցնում է աշխարհքի բանը» արտահայ
տությունը, որին հաջորդում են այս տողերը.

 շխարհքում հաստատ չըկա ոչ մի բան,
Ա
Ու մի՛ հավատալ երբեք ոչ մեկին.
Ոչ բախտի, փառքի, ոչ մեծ հաղթության,
Ոչ սիրած կնկա տըված բաժակին…
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14.
Ինչո՞ւ է շահը «լի դառնությամբ» հարցնում Թմ
կ ա տիրուհուն. «Պատաս
 խա՛ն տուր ինձ, մատնի՛չ սևաչյա, // Մի՞թե Թաթուլը քաջ չէր ու սիրուն…»։
15. Ի՞նչ պատասխան է տալիս Թմ
կ ա տիրուհին շահին։ Նրա դավաճանական
արարքը և շահին տված պատասխանը տրամաբանորեն բխո՞ւմ են մեկը
մյուսից։ Զղջա՞ց Թմ
կ ա տիրուհին իր դավաճանական արարքի համար,
ինչո՞ւ։ Որքանո՞վ է նա խորհրդանշում կանանց։
16. Ինչպե՞ս շահը վարվեց Թմ
կ ա տիրուհու հետ, և հատկապես ինչո՞ւ այդպես
վարվեց։ Հոգեբանորեն պատճառաբանե՛ք նրա արարքը։
17. Դարձյալ կյանքի անցողիկությունը հիշելով՝ պոեմի վերջում ի՞նչ պատ
գամ
ն եր է տալիս Թումանյանը։
18. Աշուղի քանի՞ կերպար կա պոեմի մեջ։ Ներկայացրե՛ք և նշե՛ք տարբերու
թյունները։
19. Բարոյական այնպիսի բարձր ըմբռնում
ն երի, ինչպիսիք են հայրենասիրու
թյունը, հերոսությունը, հակադրված են դավաճանությունը, ագահությու
նը, բռնությունը։ Վերլուծե՛ք հերոսների կերպարները և նրանց արարքնե
րով բացահայտե՛ք բարոյական այս հասկացությունների բուն իմաստը։
20. Ինչպիսի՞ պատկերավորման միջոցներ է օգտագործել Թումանյանն իր
խոսքը տպավորիչ դարձնելու համար։ Դո՛ւրս գրեք այնպիսի հատվածներ,
որտեղ կան համեմատություններ, մակդիրներ, չափազանցություններ և
այլն։ Օրինակ՝ պատկերավորման ինչպիսի՞ միջոցներ է օգտագործել Թու
մանյանը հետևյալ հատվածներում.
Նադիր Շահը զորք հավաքեց,

 որք հավաքեց անհամար,
Զ
Եկավ Թըմ
կ ա բերդը պատեց,
Ինչպես գիշերն էն խավար։
...Ու քառսուն օր, քառսուն գիշեր

Կըռիվ տըվին անդադար,
Ընկան քաջեր, անթիվ քաջեր,
Բերդի գըլխին հավասար։
...Զարկում են, զարկվում դուշման զորքերը,
Արյունը հոսում էն Քըռի նըման։
21. Ի՞նչ բնույթի պոեմ է «Թմ
կ աբերդի առումը»։ Բնույթով պոեմ
ն երը քանի՞ տե
սակ են լինում։ Այս կապակցությամբ ի՞նչ կարող եք ասել Թումանյանի մյուս
պոեմ
ն երի մասին։

ՓԱՐՎԱՆԱ
I
 արձրագահ Աբուլն ու Մըթին սարեր
Բ
Մեջք մեջքի տըված կանգնել վեհափառ,
Իրենց ուսերին, Ջավախքից էլ վեր՝
Բըռնած պահում են մի ուրիշ աշխարհ։
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 սում են՝ էնտեղ արծըվի նըման,
Ա
Ծիծղուն, կապուտակ երկընքի ծոցում,
Նըստում էր էն սեգ սարերի արքան
Իրեն Փարվանա ճերմակ ամրոցում։
 արվանա արքան մի աղջիկ ուներ.
Փ
Ու ոչ մի որսկան դեռ իրեն օրում
Էնքան գեղեցիկ եղնիկ չէր տեսել`
Իր որսն անելիս Մըթին սարերում։

Աշխույժ մանկությամբ զարդարում էր նա
Ծերության օրերն ու սարերն իր հոր,
Ու ապրում էր ծեր արքան Փարվանա
Իրեն էն քընքուշ ծաղկով բախտավոր։
 եծ բախտը սակայն առաջևն էր դեռ.
Մ
Եկավ էն օրն էլ հասավ երջանիկ,
Ու ղըրկեց արքան ուրախ դեսպաններ
Ամեն մի ամրոց, ամեն արքունիք։
– Ո՜րտեղ է, ասավ, էն քաջը, թե կա,
Իմ չընաշխարհիկ դըստերն արժանի,
Թող առնի իր ձին, իր զենքն ու զըրահ,
Գա՜, ցույց տա իրեն, իր բախտը տանի...
II
 ագած, կապած զենք ու զըրահ,
Հ
Ձիանք հեծած ամեհի,
Ահա եկել հավաքվել են
Կըտրիճները Կովկասի,
Ծեր Փարվանա թագավորի
Ապարանքի հանդիման
Կազմ ու պատրաստ սպասում են
Մոտիկ ժամին մըրցության։
Ըսպասում է ողջ աշխարհքը`
Եկած, կիտված Փարվանա,
Թե ո՞ր կըտրիճն արդյոք պիտի
Էն սիրունին տիրանա։
Հնչեց փողը։ Ահա փունջ-փունջ
Դըրանիկներ, նաժիշտներ,
Ահա աղջիկն իր նազելի
Ու թագավորն ալեհեր։
Հայրը ինչպես մըռայլ մի ամպ,
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Աղջիկն անուշ մի լուսին,
Ամպ ու լուսին իրար փարված՝
Դուրս են գալի միասին։
Հառաչում է ողջ աշխարհքը.
Կըտրիճները քարացած
Երազների մեջ են ընկնում՝
Էս աշխարհքից վերացած։
– Նայի՛ր, դըստրի՛կ, իշխանազուն
Էս քաջերին լայնալանջ,
Այժմ պիտի հանդես դուրս գան,
Պայքար մըտնեն քո առաջ.
Մեկը իրեն ուժը ցույց տա,
Մյուսը՝ շընորհքն իր բազկի,
Ո՛րը՝ ճարպիկ ձիարշավը,
Ո՛րն էլ` թափը իր վազքի։
Իսկ երբ կըռիվն առնի դադար,
Հայտնի լինին քաջն ու վատ,
Ու երբ անցնեն մեր առջևից
Կըտրիճները պայազատ,
Ընտրի՛ր, զարկի՛ր ձեռքիդ խնձորն
Անհաղթներից անհաղթին,
Որ ողջ աշխարհ մայիլ մընա
Անզուգական քո բախտին։

Ասավ արքան, ձեռքը ձըգեց,
Նըշան տըվավ պայքարին,
Այնինչ աղջիկն առաջ եկավ՝
Կարմիր խնձորն իր ձեռին։
– Գուցե, հայրի՛կ, տըկար լավին
Հաղթի մի վես տըմարդի,
Բայց չի կարող լինել երբեք
Նա սիրելին իմ սըրտի…
– Է՛յ, Փարվանա չըքնաղ փերի,
Ի՞նչն է հավան քո սըրտին,–
Խռնըվում են կըտրիճները,
 ընդրում կըրկին ու կըրկին։
Խ
– Գա՞նձ ես ուզում, ոսկի՞, արծա՞թ,
Անգին քարեր ու գոհա՞ր,
Ա՞ստղ ես ուզում, մենք երկընքից
Վար կըբերենք քեզ համար։
– Ինչի՞ս են պետք ոսկին, արծաթ
Եվ կամ աստղը երկընքի,
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Ոչ էլ գոհար եմ պահանջում
Սեր-ընկերից իմ կյանքի։
Ես նըրանից հո՛ւր եմ ուզում,
Անշեջ հուրը սըրբազան,
Ով կըբերի անշեջ հուրը,
Նա է ընտրած իմ փեսան…

Ասավ աղջիկն. իրար անցան
Կըտրիճները քաջարի,
Ձիանք հեծած թըռան հապճեպ
Դեպի չորս կողմն աշխարհի։
Թըռա՜ն, շուտով գըտնեն, բերեն
Անշեջ հուրը աղջըկան.
Բայց… տարիք են գալի՜ս, գընո՜ւմ,
Նըրանք չըկան ու չըկան…
III
– Հայրի՛կ, ինչո՞ւ ետ չըդարձան
Էն քաջերը սիրատենչ.
Մի՞թե, հայրի՛կ, ինձ մոռացան,
Էլ չեն բերիլ հուրն անշեջ։
– Ո՛չ, իմ դըստրի՛կ, կըգան անշուշտ
Ու կըբերեն էս տարի.
Կըռիվ
ն երով արյունըռուշտ
Լիքն է ճամփեն քաջերի։
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Ո՜վ իմանա, պետք է անցնեն
Մութ աշխարհքից, սև ջըրից.
Ո՜վ իմանա, պետք է փախցնեն
Յոթգըլխանի դևերից։

Անց է կենում դարձյալ տարին։
Նայում է կույսն ամեն օր.
– Ո՜ւր է, հայրի՛կ, ե՞րբ կըգա նա՝
Սարից թըռած ձիավոր։
 իշտ երազում ես տեսնում եմ
Մ
Էն հերոսին ապագա,
Հուր կարոտով թըռած իմ դեմ՝
Լուսանում է… ու չըկա։
– Կըգա, դըստրի՛կ իմ թանկագին,
Հեշտ չի բերվում հուրն անշեջ.
Շատ-շա՛տ անգամ բերող հոգին
Ինքն է այրվում նըրա մեջ…

Անց է կենում դարձյալ տարին։
Նայում է կույսն ամեն օր.
Ոչ մի սարից, ոչ մի ճամփում
Չի երևում ձիավոր։
– Հայրի՛կ, հայրի՛կ, մի՞թե չըկա
Էս աշխարհքում անշեջ հուր.
Թառամում է սիրտըս ահա,
Պաղ է էս կյանքն ու տըխուր…

Էլ չի խոսում. մռայլ, տըրտում,
Լուռ է արքան ալևոր,
Սև-սև ցավերն իրեն սըրտում՝
Միտք է անում գըլխակոր։
IV
 սպես անցան շատ տարիներ.
Է
Տըխուր աղջիկն արքայի
Նայե՜ց, նայե՜ց սարերն ի վեր,
Ճամփաներին ամայի,
Հույսը հատավ… ու լաց եղավ.
Էնքա՜ն արավ լաց ու կոծ,
Որ լիճ կըտրեց արտասուքը,
Ծածկեց քաղաքն ու ամրոց.
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 ածկե՜ց, կորա՜ն, ինքն էլ հետը…
Ծ
Այժըմ էնտեղ տըրտմաշու ք
Խոր Փարվանա լիճն է ծըփում,
Հըստա՜կ, ինչպես արտասուք։
Ու էն վըճիտ ջըրերի տակ
Ցույց են տալի մինչ էսօր
Ծեր արքայի ճերմակ ամրոցն
Ու շենքերը փառավոր։
***
Ասում են՝ էն թիթեռները,
Որ գիշերվա խավարում,
Որտեղ ճըրագ, որտեղ կըրակ,
Որտեղ լույս է հենց վառվում,
Հավաքվում են, շուրջը պատում,
Մեջն են ընկնում խելագար,
Ասում են, թե էն Փարվանա
Ջահիլներն են սիրավառ։
Ըշտապելուց թև են առել,
Դարձել թեթև թիթեռներ,
Ու տակավին հուր տեսնելիս
Մեջն են ընկնում անհամբեր.
Ջանք է անում ամեն մինը,
Շուտով տանի, տիրանա…
Ու այրվում են, այրվո՜ւմ անվերջ
Կըտրիճները Փարվանա։

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

 այազատ – ազնվական տոհմի ժառանգ, թագաժառանգ
պ
մայիլ մնալ – զմայլվել, հիանալ
հապճեպ – արագ
առաջևն էր – առջևում էր
դրանիկ – արքունիքի պալատական պաշտոնյա, պալատականներից կազմ
ված զորագունդ
նաժիշտ – սպասուհի
իշխանազուն – իշխանից սերված
վես – վեհ, սիգապանծ, այստեղ` վես տմարդի
տմարդի – անմարդկային, ցածր, ստոր, նսեմ. վես տմարդի` նսեմ, ստոր, ամ
բարտավան, մեծամիտ, գոռոզ, ստոր
անշեջ – չշիջող, չմարող, անմար, մշտաբորբոք
տրտմաշուք – տրտում հանդիսավորություն ունեցող
«Փարվանա» բալլադը Թումանյանը գրել է 1902-ին։ Այն ևս ունի բանահյու
սական ծագում։ Դա մի հուզիչ պատմություն է անձնազոհ հոգու և հավերժական
սիրո մասին։
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Այս ավանդազրույցի մասին Թումանյանն արել է գրառում
ն եր, այցելել է Փար
վանա լիճ, ուր ևս լսել է ուշագրավ մանրամասնություններ։
Փարվանա բառացի նշանակում է կրակի թիթեռ։
Փարվանա (Թափարավան) լիճը գտնվում է Ջավախքում։
«Բարձրագահ Աբուլն ու Մըթին սարեր»-ը Ջավախքի լեռներն են։

ԲԱԼԼԱԴ
Բալլադը (գեղոն) չափածո խոսքի տեսակ է։ Կազմված է քնարական և պատ
մողական մասերից։ Բալլադը որպես գրական տեսակ ձևավորվել է միջնադարյան
Եվրոպայում։ Բալլադ էին կոչում երգի ու պարի ուղեկցությամբ կատարվող քնա
րական բանաստեղծությունները։ Այդ իսկ պատճառով ժամանակին այն հայերեն
թարգմանվել է պարերգ, պարերգություն։ Բալլադը ոչ մեծ ծավալի ստեղծագոր
ծություն է, ունի լարված ու արագընթաց դիպաշար, նյութը անսովոր ու երևակա
յական բովանդակություն ունեցող որևէ ավանդություն է։ Ժամանակի ընթացքում
բալլադը ենթարկվել է ձևական և բովանդակային փոփոխությունների։
«Փարվանա»-ից բացի, հայտնի են նաև Թումանյանի «Ախթամար», «Աղավ
նու վանքը», «Թագավորն ու չարչին» բալլադները։
Հայ գրողներից բալլադներ գրել են Հովհաննես Հովհաննիսյանը («Արտա
վազդ»), Ավետիք Իսահակյ անը («Հավերժական սերը», «Ասպետի սերը»), Եղիշե
Չարենցը («Իմ ընկեր Լիպոն»), Գուրգեն Մահարին, Գեղամ Սարյանը և ուրիշներ։
Համաշխարհային գրականության մեջ հայտնի են Շիլլերի, Գյոթեի, Պուշկինի
և այլոց բալլադները։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Ի՞նչ կարող եք ասել Փարվանա ճերմակ ամրոցի մասին։ Եղե՞լ է արդյոք
այդպիսի ամրոց, թե՞ բանաստեղծն է մտովի հորինել։ Իսկ Փարվանա
լիճը որտե՞ղ է գտնվում։ Տեղեկատու աղբյուրներից օգտվելով՝ հայթայթե՛ք
տվյալներ այդ լճի մասին։
Պատմե՛ք բալլադի բովանդակությունը։
Փարվանա արքան արդեն ծեր էր։ Նա ուներ մեկ աղջիկ, ում ցանկանում էր
ամուսնացնել։ Աղջկան արժանի շուքով ամուսնացնելու համար ի՞նչ քայլե
րի է դիմում նա։
Կովկասի կտրիճները Փարվանա արքայի դստերը տիրանալու համար
մրցում են միմյանց հետ։ Նրանց առջև կանգնում են հայր ու աղջիկ։ Ինչ
պե՞ս է բանաստեղծը ներկայացնում այդ պահը։
Մրցության հաղթողին ընտրելու համար ի՞նչ զրույց է ծավալվում հոր և
աղջկա միջև։
Ի՞նչ է պահանջում աղջիկը մրցույթի ելած փեսացուներից։
Ինչպե՞ս եք ընկալում ու բացատրում այս տողերը.

– Գուցե, հայրի՛կ, տըկար լավին
Հաղթի մի վես տըմարդի,
Բայց չի կարող լինել երբեք
Նա սիրելին իմ սըրտի…
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...Ես նըրանից հո՛ւր եմ ուզում,
Անշեջ հուրը սըրբազան,
Ով կըբերի անշեջ հուրը,
Նա է ընտրած իմ փեսան…
8.

9.
10.
11.

12.

13.

Ինչպե՞ս է Թումանյանն այստեղ մարմ
ն ավորել հավերժական սիրո գա
ղափարը։ Ինչի՞ խորհրդանշան է անշեջ հուրը։ Ինչո՞ւ անշեջ հուրը գտնելու
գնացողները ետ չեն դառնում։
Սպասում
ն երի մեջ գտնվող աղջկան ինչպե՞ս է մխիթարում հայրը։
Ինչո՞ւ են խորտակվում Փարվանա դստեր երազանքները։ Ինչո՞ւ չի իրակա
նանում նրա ցանկությունը։
Հույսը կտրելուց հետո Փարվանա դուստրը լաց է լինում։ Նրա արցունքնե
րից գոյանում է Փարվանա լիճը՝ «Հըստա՜կ, ինչպես արտասուք»։ Որտե՞ղ է
մնում Փարվանա ամրոցը։ Ի՞նչ է կատարվում արքայի և նրա դստեր հետ։
Ինչպե՞ս է ավարտվում բալլադը։ Ովքե՞ր էին դարձել թիթեռներ, և ինչո՞ւ են
պտտվում կրակի շուրջը։ Ի վերջո, նրանք պիտի կարողանա՞ն տանել ան
շեջ հուրը։ Ի՞նչ իմաստ են արտահայտում վերջին տողերը. «Ու այրվում են,
այրվո՜ւմ անվերջ // Կըտրիճները Փարվանա»։
«Փարվանա» բալլադի մեջ Թումանյանն արծարծում է հավերժական վեհ
սիրո գաղափարը։ Այդ գաղափարը մարմ
ն ավորելու համար նա ստեղծում
է այս հուզիչ պատմությունը։ Համեմատե՛ք Փարվանա դստեր և Թմ
կ ա տի
րուհու կերպարները։ Բարոյական ի՞նչ տարբերություն կա նրանց միջև։

ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ ՀԵՏ
 աղուց թեև իմ հայացքը Անհայտին է ու հեռվում
Վ
Ու իմ սիրտը իմ մըտքի հետ անհուններն է թափառում,
Բայց կարոտով ամեն անգամ երբ դառնում եմ դեպի քեզ`
Մըղկըտում է սիրտըս անվերջ քո թառանչից աղեկեզ,
Ու գաղթական զավակներիդ լուռ շարքերից ուժասպառ,
Ե՛վ գյուղերից, և՛ շեներից` տըխուր, դատարկ ու խավար,
Զարկվա՜ծ հայրենիք,
Զըրկվա՜ծ հայրենիք։
Խռնըվում են մըտքիս հանդեպ բանակները անհամար,
Տըրորում են քո երեսը, քո դաշտերը ծաղկավառ,
Ու ջարդարար ոհմակները աղաղակով վայրենի,
Ավարներով, ավերներով, խընջույքներով արյունի,
Որ դարձըրին քեզ մըշտական սև ու սուգի մի հովիտ,
Խեղճ ու լալկան քո երգերով, հայացքներով անժըպիտ,
Ողբի՜ հայրենիք,
Որբի՜ հայրենիք։
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 այց հին ու նոր քո վերքերով կանգնած ես դու կենդանի,
Բ
Կանգնած խոհո՜ւն, խորհըրդավոր ճամփին նորի ու հընի.
Հառաչանքով սըրտի խորքից խոսք ես խոսում աստծու հետ
Ու խորհում ես խորին խորհուրդ տանջանքներում չարաղետ,
Խորհում ես դու էն մեծ խոսքը, որ տի ասես աշխարհքին
Ու պիտ դառնաս էն երկիրը, ուր ձըգտում է մեր հոգին.
Հույսի՜ հայրենիք,
Լույսի՜ հայրենիք։
Ու պիտի գա հանուր կյանքի արշալույսը վառ հագած,
Հազա՜ր-հազար լուսապայծառ հոգիներով ճառագած,
Ու երկնահաս քո բարձունքին, Արարատի սուրբ լանջին,
Կենսաժըպիտ իր շողերը պիտի ժըպտան առաջին,
Ու պոետներ, որ չեն պղծել իրենց շուրթերն անեծքով,
Պիտի գովեն քո նոր կյանքը նոր երգերով, նոր խոսքով,
Իմ նո՜ր հայրենիք,
Հըզո՜ր հայրենիք...

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ
1915 թ. հայ ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական տարին է։ Թուրքիան
ցեղասպանություն իրականացրեց հայ ժողովրդի հանդեպ։ Իր բնաշխարհում հա
զարամյակներ շարունակ ապրող հայ ժողովուրդը ենթարկվեց դաժան հալածանք
ների` բռնագաղթի ու կոտորածի։ Դա հենց այն է, ինչին ասում են մեծ եղեռն։ Շուրջ
մեկ և կես միլիոն հայություն սպանվեց, մի այդքան էլ սփռվեց աշխարհով մեկ, իսկ
մնացածներն ստիպված եղան ապրել թաքնված կյանքով։ Այդ մասին գրվել են հար
յուրավոր գրքեր, հրապարակվել են բազմաթիվ վավերագրեր, տպագրվել են հուշեր,
նկարահանվել են փաստագրական և գեղարվեստական շարժանկարներ։ Այդ մա
սին գրվել են նաև վեպեր, պատմվածքներ, բանաստեղծություններ ու պոեմ
ն եր։
Ահա Թումանյանի «Հայրենիքիս հետ» բանաստեղծությունը գրված է մեծ
եղեռնի անմիջական տպավորությամբ։ Ինչպես նա, այնպես և նրա ընտանիքի
բոլոր անդամ
ն երը` տղաներն ու աղջիկները, այդ ժամանակ կանգնած էին ժո
ղովրդի կողքին և անում էին առավելագույնը, ինչ հնարավոր էր։ Նրա աղջիկ
ներն Էջմիածնում, ուր հավաքվել էր հայ գաղթականությունը, գթության քույրեր
էին, նրա որդիներից մեկը` Արտավազդը, 1918-ին սպանվեց Վանում, իսկ ինքը`
ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը, ամեն ինչ անում էր ժո
ղովրդին խաղաղեցնելու և վաղվա հույսով ապրեցնելու համար։
«Հայրենիքիս հետ» բանաստեղծությունը դրա վկայությունն է։
Թումանյանը «Հայրենիքիս հետ» վերնագրեց նաև 1916-ին լույս տեսած իր
հայրենասիրական բանաստեղծությունների ժողովածուն։

 ԻՇԵ՛Ք
Հ
1894-1923 թթ. հայ ժողովուրդն իր հայրենիքում Թուրքիայի կողմից են
թարկվել է ցեղասպանության։ Դրան զոհ է դարձել մեկ և կես միլիոն հայու
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թյուն, մենք կորցրել ենք մեր պատմական հայրենիքի հսկայական մասը։
Այսօր աշխարհի բազմաթիվ երկրներ ճանաչել են հայոց ցեղասպանու
թյունը և դատապարտել են Թուրքիային։ Ցեղասպանության ուրացումը հա
մարվում է քրեորեն պատժելի հանցանք։ Հայոց ցեղասպանության ճանա
չումն այսօր էլ շարունակվում է։

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

 նհայտին – գրել է մեծատառ, նկատի ունի տիեզերքն ու հավերժությունը
Ա
անհուն, անհուններ – հուն, հատակ չունեցող, չափազանց խոր, անծայր, ան
վերջ, անսահման
մղկտալ – մորմոքալ, կսկծալ, աղիողորմ լալ, շատ խոր ցավ զգալ
թառանչ – խոր հառաչանք, թառանչել – հոգոց հանել
աղեկեզ – աղեխարշ, մորմոքացող, կսկծալի
խռնվել – իրար վրա լցվել, իրար վրա թափվել
ծաղկավառ – ծաղկավետ, ծաղիկներով պատված, ծաղկաշատ, ծաղիկնե
րով զարդարված
տի – պիտի
հանուր – ընդհանուր

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Ե՞րբ և հայ ժողովրդի պատմության ի՞նչ պայմաններում է Թումանյանը
գրել «Հայրենիքիս հետ» բանաստեղծությունը։
Ինչո՞ւ է վերնագրել «Հայրենիքիս հետ», ի՞նչ է դա նշանակում։
Ի՞նչ կառուցվածք ունի բանաստեղծությունը։ Քանի՞ տնից է այն բաղկա
ցած, յուրաքանչյուր տան մեջ քանի՞ տող կա, և ինչպե՞ս է ավարտվում յու
րաքանչյուր տունը։
Ինչո՞ւ է Թումանյանն ասում «զարկված», «զրկված», «ողբի», «որբի» հայ
րենիք։
Ի՞նչն է լավատեսություն ներշնչում բանաստեղծին, որ հայրենիքի համար
օգտագործում է «հույսի», «լույսի», «նոր», «հըզոր» բնորոշում
ն երը։
Կարդացե՛ք և քննարկե՛ք Թումանյանի հայրենասիրական մյուս բանաստեղ
ծությունները` «Հայոց վիշտը», «Հոգեհանգիստ», «Հայոց լեռներում»։
Ի՞նչ է ցեղասպանությունը։ Ի՞նչ գիտեք 1915 թվականի մեծ եղեռնի մասին։

ՔԱՌՅԱԿՆԵՐ
		
1
Քանի՜ ձեռքից եմ վառվել,
Վառվել ու հուր եմ դառել,
Հուր եմ դառել՝ լույս տըվել,
Լույս տալով եմ ըսպառվել։
		

2

Ինչքա՜ն ցավ եմ տեսել ես,
Նենգ ու դավ եմ տեսել ես,
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 արել, ներել ու սիրել,–
Տ
Վատը` լավ եմ տեսել ես։
		

3

 ընացել է բերդը մեզ,
Մ
Հաղթանակի երթը մեզ.
Անց են կացել՝ ով կային,
Հիմի կըգա հերթը մեզ։
					

4		

 երանն արնոտ Մարդակերը էն անբան
Բ
Հազար դարում հազիվ դառավ Մարդասպան.
Ձեռքերն արնոտ գընում է նա դեռ կամ
կ ար,
Ու հեռու է մինչև Մարդը իր ճամփան։
					

5

Արևելքի եդեմ
ն երին իջավ պայծառ իրիկուն,
Հեքիաթական պալատներում ըսպասում են իմ հոգուն.
Ի՜նչ եմ շինում ես ցեխերում, աղմուկի մեջ վայրենի…
Ա՜խ, թե նորից գըտնեմ ճամփան դեպի էնտե՜ղ, դեպի տո՜ւն…
					

6

 ուն թե արթուն՝ օրիս շատը երազ եղավ, անց կ
Ք
 ացավ,
Երազն էլ, նուրբ ու խուսափուկ, վըռազ եղավ, անց կ
 ացավ.
Վըռազ անցան երազ, մուրազ, ու չըհասա ոչ մեկին,
Կյանքըս թեթև տանուլ տըված գըրազ եղավ, անց կացավ։
					

7

Ո՞ր աշխարհքում ունեմ շատ բան. միտք եմ անում՝ է՞ս, թե՞ էն.
Մեջտեղ կանգնած՝ միտք եմ անում, չեմ իմանում՝ է՞ս, թե՞ էն.
Աստված ինքն էլ, տարակուսած, չի հասկանում՝ ինչ անի.
Տանի՜, թողնի՜,– ո՞րն է բարին, ո՞ր սահմանում, է՞ս, թե՞ էն։
					

8

 այամն ասավ իր սիրուհուն. «Ոտըդ ըզգույշ դիր հողին,
Խ
Ո՜վ իմանա՝ որ սիրունի բիբն ես կոխում դու հիմի…»։
Հե՜յ, ջա՜ն, մենք էլ ըզգույշ անցնենք, ո՜վ իմանա, թե հիմի
Էն սիրուհու բի՞բն ենք կոխում, թե՞ հուր լեզուն Խայամի։
					

9

Առատ, անհատ՝ Աստծու նըման միշտ տեղալուց հոգնել եմ ես.
Հոգիս ծարավ՝ սըրան-նըրան մըտիկ տալուց հոգնել եմ ես.
Մինը պիտի գար իմ դեմը՝ ճոխ ու շըռայլ անհաշիվ,
Ամեն ճամփում ըսպասելուց ու փընտրելուց հոգնել եմ ես։
					

10

Ամեն անգամ Քո տըվածից երբ մի բան ես Դու տանում,
Ամեն անգամ, երբ նայում եմ, թե ինչքա՜ն է դեռ մընում,–
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 արմանում եմ, թե, ո՛վ Շըռայլ, ինչքա՜ն շատ ես տըվել ինձ,
Զ
Ինչքա՜ն շատ եմ դեռ Քեզ տալու, որ միանանք մենք նորից։
					

11

 ազար տարով, հազար դարով առաջ թե ետ, ի՜նչ կա որ.
Հ
Ես եղել եմ, կա՜մ, կըլինեմ հար ու հավետ, ի՜նչ կա որ,
Հազար էսպես ձևեր փոխեմ, ձևը խաղ է անցավոր,
Ես միշտ հոգի, տիեզ
 երքի մեծ հոգու հետ, ի՜նչ կա որ։
					

12

Իմ կընունքին երկինքը՝ ժամ, արևը՝ ջահ սըրբազան,
Ծիածանը նարոտ եղավ, ամենքի սերն՝ ավազան.
Սարը եղավ կընքահայրըս, ցողը՝ մյուռոն կենսավետ,
Ու կընքողըս Նա ինքն եղավ, որ սահմանեց ինձ պոետ։
					

13

 իեզերքում աստվածային մի ճամփորդ է իմ հոգին.
Տ
Երկրից անցվոր, երկրի փառքին անհաղորդ է իմ հոգին.
Հեռացել է ու վերացել մինչ աստղերը հեռավոր,
Վար մնացած մարդու համար արդեն խորթ է իմ հոգին։
					

14

- Էս է, որ կա… Ճիշտ ես ասում. թասըդ բե՛ր։
Էս էլ կերթա՝ հանց երազում, թասըդ բե՛ր։
Կյանքն հոսում է տիեզ
 երքում զընգալեն,
Մեկն ապրում է, մյուսն ըսպասում. թասըդ բե՛ր։

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

10-րդ քառյակ – Քեզ, Քո, Դու, Շռայլ ասելով նկատի ունի Աստծուն։
11-րդ քառյակ – ըստ հնդկական վեդաների (սուրբ գրքերի) ուսմունքի՝ մեռ
նում է մարդու մարմինը, բայց հոգին չի մեռնում և շարունակում է իր հարատև
կյանքը նոր վերամարմ
ն ավորում
ն երի ձևով. Թումանյանն ահա այս նկատի ունի։
նարոտ – գույնզգույն թելերից ոլորած հաստ թել
մյուռոն (մեռոն) – անուշահոտ բույսերով հարստացած ձիթապտուղի յուղ, որ
գործածվում է եկեղեցական տոների ժամանակ (մկրտություն, օծում)
Հովհաննես Թումանյանը գրել է 70 քառյակ։ Դրանց մեծ մասն ստեղծվել է
1916-1922 թթ.։

ՔԱՌՅԱԿ
 առյակը չորս տողից կազմված բանաստեղծություն է։ Այն հատկապես մեծ
Ք
զարգացում է ապրել միջնադարյան պարսկական պոեզիայում։ Համաշխարհա
յին հռչակ են վայելում Օմար Խայամի քառյակները, որոնք թարգմանվել են նաև
հայերեն։ Թումանյանը ևս մեծ վարպետությամբ հայերեն է թարգմանել պարսիկ
բանաստեղծ Խաղանիի քառյակներից վեցը. ահա դրանցից մեկը.
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 ոգուդ հավքը հանկարծ թռավ, ի՞նչ ես դու,
Հ
Ճամփիդ կեսին ձիդ որ կորավ, ի՞նչ ես դու,
Եթե մարդ ես, կյանքը փոխ է տրված քեզ,
Փոխ տվողը որ ետ առնի, ի՞նչ ես դու։
Միջնադարում են ստեղծվել նաև հայկական քառյակները, կոչվում են հայ
րեն։ Դրանք վերագրվում են Ֆրիկին, Հովհաննես Երզնկացուն, Նահապետ Քու
չակին։ Հայրենները հայտնի են նաև որպես ժողովրդական ստեղծագործություն,
կոչվում են նաև անտունի։
Հայ գրողներից քառյակներ գրել են նաև Խաչատուր Աբովյ անը, Վահան Տեր
յանը, Դերենիկ Դեմիրճյանը, Եղիշե Չարենցը, Հովհաննես Շիրազը և ուրիշներ։
Քառյակը թեև բաղկացած է ընդամենը չորս տողից, բայց ունի իմաստային,
փիլիսոփայական, զգացմունքային շատ մեծ խտացում և ընթերցողի վրա արագ
ու կտրուկ ներգործելու շատ հզոր ուժ։ Քառյակները, որպես օրենք, տողերի
վերջում ունենում են կրկնվող բառեր և արտահայտություններ, դրանցից առաջ
եղած բառերը հանգավորվում են։ Կարող են այդ կրկնվող բառերն ու արտահայ
տությունները չլինել։ Քառյակների մեջ հիմ
ն ականում տարածված է հանգակց
ման աաբա ձևը, երբ հանգավորվում են 1-ին, 2-րդ և 4-րդ տողերը, իսկ երրորդ
տողը մնում է ազատ՝ չհանգավորված։ Հանդիպում են նաև հանգավորման այլ
տարբերակներ. խաչաձև՝ աբաբ, կից՝ աաբբ, անընդմեջ՝ աաաա։
Թումանյանի քառյակները պարզ ու մատչելի բովանդակություն ունեն։ Դրանք
փորձ են՝ բացահայտելու կյանքի առեղծվածները, ճանաչելու մարդու բախտն ու
ճակատագիրը, խորանալու Ստեղծողի գաղտնիքների մեջ։ Քառյակներից մե
կում բանաստեղծը գրում է. «Տիեզ
 երքի տերն եմ ես, // Ո՞վ է արդյոք նըկատել»։
Իրոք, Թումանյանի այս ստեղծագործությունների մեջ տիեզերական վեհ ու
բարձր մի բան կա, որտեղից էլ նա նայում է ծնունդի ու մահվան սահմանագծերի
մեջ տառապող մարդուն, ում «Կյանքն հոսում է տիեզերքում զընգալեն»։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ի՞նչ է քառյակը։ Միջնադարյան հայ բանաստեղծության ո՞ր տեսակի հետ
այն կարող եք համեմատել։
Հայ և օտար բանաստեղծներից ովքե՞ր են գրել քառյակներ։
Թումանյանի քառյակներն իրենց բովանդակությամբ ինչպե՞ս կխմբավորեք։
Առանձնացրե՛ք ստեղծագործ անհատի ճակատագիրը ներկայացնող քառ
յակները։
Մեկ քառյակի օրինակով վերլուծե՛ք դրա կառուցվածքը՝ ուշադրություն
դարձնելով հանգավորմանը, կրկնվող արտահայտություններին, իմաս
տի զարգացման ընթացքին, մտքի խտացում
ն երին և պատկերավորման
սկզբունքներին։
Բովանդակությո՞ւնն է քառյակի մեջ առաջատար, թե՞ ձևը։ Գուցե երկու
սը միասին՝ համահավասար կամ մեկի ավելի ուժգին արտահայտությամբ։
Ցո՛ւյց տվեք որևէ քառյակի վերլուծությամբ։ Փորձեք ինքնե՛րդ գրել քառյակ
ներ։
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ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ
1875-1957
Ավետիք Իսահակյ անը գրական ասպարեզ մտավ «Եր
գեր ու վերքեր» գրքով։ Նրա բանաստեղծությունների
հիման վրա ստեղծվեցին երգեր, որոնք շատ արագ տա
րածվեցին և հեղինակին բերեցին լայն ճանաչում։ Հետա
գայում նա գրեց նաև պոեմ
ն եր, պատմվածքներ ու հեքի
աթներ և իր հաստատուն տեղն ապահովեց հայ գրակա
նության մեջ։
Ավետիք Իսահակյ անը ծնվել է 1875 թ. հոկտեմբերի 30ին Գյումրիում (այն ժամանակ՝ Ալեքսանդրապոլ)։ Քաղա
քից ոչ շատ հեռու գտնվող Ղազարապատ գյուղում նրանք ունեին ջրաղաց
և այգի, ուր և անցել է գրողի մանկությունը։ Այստեղ էլ ձևավորվել են նրա
առաջին տպավորությունները։
Նախնական գրագիտություն ստանալուց հետո նա ուսանել է Հառիճի վան
քի դպրոցում։ 1889-1892 թթ. ուսումը շարունակել է Գևորգյան ճեմարանում։
Այստեղ էլ Իսահակյ անն արել է գրական առաջին քայլերը և ցույց տվել ժա
մանակի հայտնի բանաստեղծ և իր ուսուցիչ Հովհաննես Հովհաննիսյանին։
1893-1894 թթ. որպես ազատ ունկնդիր Իսահակյ անն ուսանում է Լայպցի
գի համալսարանում, ուսում
ն ասիրում է փիլիսոփայություն։
Հայրենիք վերադառնալով` նա մեղադրվում է հակապետական գործունե
ության մեջ, ցարական կառավարության կողմից ձերբակալվում և մեկ տարի
կալանավորվում է Երևանի բանտում, ապա աքսորվում Օդեսա։
1897-ին նա վերստին արտասահմանում է, այս անգամ՝ Ցյուրիխի համալ
սարանի ազատ ունկնդիր, ուր ուսում
ն ասիրում է փիլիսոփայություն և գրա
կանություն։
1902-ին նա կրկին հայրենիքում է։ 1908-ին հակացարական գործունեու
թյան մեղադրանքներով նորից ձերբակալվում է և վեց ամիս կալանավոր
վում Թիֆլիսի Մետեխի բանտում։
1911-ին նա անցնում է արտասահման, լինում է Ֆրանսիայում, Գերմանի
այում, ի վերջո հաստատվում Վենետիկում։ 1926-ին վերադառնում է Հայաս
տան, շրջում հայրենի ծանոթ վայրերում, գրում նոր բանաստեղծություններ։
1930-ին նորից մեկնում է արտասահման։ Այս անգամ բնակություն է հաստա
տում Փարիզում։ Նրա անմիջական մասնակցությամբ հրատարակվում է Հայ
օգնության կոմիտեի «ՀՕԿ» ամսագիրը։
Վերջնականապես նա հայրենիք է տեղափոխվում 1936 թ.։ Նրա շուրջ հա
մախմբվում են երիտասարդ բանաստեղծները և ակնածանքով նրան անվա
նում Վարպետ։
Իսկ Վարպետը նրանց պատմում է դարասկզբի գրական կյանքի, Թու
մանյանի ու Տերյանի, եղեռնի զոհ արևմտահայ մտավոր սերնդի, 1937-ին
բռնադատում
ն երի ենթարկված գրողների մասին։ Իսահակյ անը դառնում է
կենդանի կապ սերունդների խզված հաջորդականության միջև։

167

1943 թ. Իսահակյ անն ընտրվում է Հայաստանի գիտությունների ակադե
միայի ակադեմիկոս։ 1946-ից մինչև կյանքի վերջը եղել է Հայաստանի գրող
ների միության վարչության նախագահը։
Մահացել է 1957 թ. հոկտեմբերի 17-ին։ Թաղված է Երևանի պանթեոնում։
Իսահակյանին հռչակ բերեցին «Երգեր ու վերքեր» (1897) ժողովածուն (1908ին, լրացում
ն երով և փոփոխություններով, ունեցավ նոր հրատարակություն),
«Ալագյազի մանիներ» (1895-1917) շարքը, «Աբու-Լալա Մահարի» (1911) պոեմը,
արևելյան զրույցները, որոնք «Լիլիթ» վերնագրով լույս տեսան 1927 թ.։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ե՞րբ և որտե՞ղ է ծնվել Ավետիք Իսահակյ անը։
Որտե՞ղ է անցել Իսահակյ անի մանկությունը։
Ի՞նչ կրթություն է ստացել նա։
Եվրոպական ո՞ր համալսարաններում է ուսանել Իսահակյ անը։
Եվրոպական ո՞ր երկրներում է ապրել։
Ե՞րբ է վերջնականապես վերադարձել հայրենիք։
Ինչպե՞ս էին ակնածանքով նրան դիմում երիտասարդ գրողները։
Ե՞րբ է մահացել Ավետիք Իսահակյ անը և որտե՞ղ է թաղված։
Ո՞ր գրքերով ու գործերով հռչակվեց Իսահակյ անի անունը։

 ի մրահոն աղջիկ տեսա
Մ
Ռիալտոյի կամուրջին,
Հորդ մազերը – գետ գիշերվա,
Եվ հակինթներ՝ ականջին։

Աչքերը սև – արևներ սև,
Արևների պես անշեջ,
Գալարում էր մեջքը թեթև
Ծաղկանկար շալի մեջ։

Աչքս դիպավ աչքի բոցին,
Ու գլուխըս կախեցի.
Ժպտաց ժպտով առեղծվածի,
Հավերժական կանացի։

&

 իամիտ չեմ՝ հավատամ քեզ.
Մ
Տառապանքս փորձ ունի.–
Մի մրահոն կույս էր քեզ պես,
Կոտրեց սիրտս պատանի…

ԲԱՌԱՐԱՆ

մրահոն – սև աչք-ունքով
Ռիալտո – շինություն Վենետիկում, որտեղ կնքվում են առևտրական գոր
ծարքներ. հայտնի է Ռիալտոյի կամուրջը
հորդ – վարար, առատ
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ՔՆԱՐԱԿԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՔՆԱՐԱԿԱՆ ՀԵՐՈՍ
Քնարական բանաստեղծության մեջ իշխում են անհատի խոհերն ու ապրումները:
Ներգործող ուժ ունեն հույզն ու տրամադրությունը:
Քնարական հերոսը, որպես օրենք, բանաստեղծի անհատականությամբ պայ
մանավորված անձնավորումն է։ Բայց քնարական հերոսն ավելի ընդհանուր կեր
պար է և միշտ չէ, որ կարող է նույնանալ հեղինակի հետ։
«Մի մրահոն աղջիկ տեսա...»-ն քնարական բանաստեղծություն է, որի մեջ կեն
սափորձով հարուստ մարդը և սիրո անմիջական առարկան՝ մրահոն աղջիկը, պա
տահաբար հանդիպում են Ռիալտոյի կամուրջին։ Աղջիկը գեղեցկուհի է, և նրա
աչքերից, ամբողջ շարժուձևից սեր է հորդում։ Նրանց հայացքները հանդիպում են,
և բանաստեղծի հոգին փոթորկվում է` հիշելով իր պատանեկությունը, երբ նման մի
գեղեցկուհի կոտրել էր իր պատանի սիրտը։
Բանաստեղծության հերոսներից մեկը մրահոն աղջիկն է, իսկ մյուսը՝ բանաստեղ
ծը, նրանց կարող ենք նաև ասել քնարական հերոս։
Այստեղ բանաստեղծի անհատականությունն ավելի ակնհայտ է, որովհետև
տողերի մեջ առկա են Իսահակյ անի անձնական կյանքի մանրամասներ. հայտնի
է, որ պատանեկության տարիներին նա սիրահարված է եղել Շուշանիկ անունով
մի աղջկա, ում, սակայն, չի հասել։ Եվ դրա համար էլ ասում է. «Մի մրահոն կույս
էր քեզ պես, // Կոտրեց սիրտս պատանի…»։
Եվ այսպես՝ բանաստեղծության հերոսներն են մի անանուն մրահոն գեղեց
կուհի, ով խորհրդանշում է կանացի դյութանքը, և հեղինակը, ով արդեն կյանքի
փորձով հարստացած հասուն այր էր։ Բանաստեղծությունը գրվել է 1925 թ., այդ
ժամանակ Իսահակյ անը 50 տարեկան էր։
Աղջկա գեղեցկությունը ներկայացված է արտակարգ գրավչությամբ։ Իսա
հակյ անն ասես նկարում է այդ աղջկան։ Մի՞թե լինում են սև արևներ։ Այս դեպ
քում, այո՛, լինում են, որովհետև աչքերի սև փայլը բանաստեղծը համեմատում
է արևի անշեջ բոցի հետ։ Կան այսպիսի արտահայտություններ՝ կրակ աչքեր,
կրակված հայացք, աչքերի բոց։Ահա այս վառվռուն սև աչքերի կրակն է, որ աղջկա
աչքերը դարձնում է սև արևներ։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.

2.
3.
4.

Բանաստեղծությունն ընկալելու համար նախ պետք է կարողանալ այն
վերարտադրել։ Թեև քնարական բանաստեղծությունը վերապատմելը դյու
րին չէ, բայց փորձե՛ք։ Ձեզ կօգնեն հաջորդող հարցերը և ուղեցույցները։
Ովքե՞ր են բանաստեղծության քնարական հերոսները։
Բանաստեղծը որտե՞ղ է տեսնում աղջկան։
Ինչպե՞ս է նկարագրում աղջկա գեղեցկությունը։ Համեմատության ի՞նչ
ձևեր է կիրառում՝ ներկայացնելու նրա գրավչությունը։ Հատկապես ուշա
դի՛ր եղեք հետևյալ պատկերներին. «Հորդ մազերը - գետ գիշերվա…»,

«Աչքերը սև – արևներ սև, // Արևների պես անշեջ…»։
5.
6.

Ինչո՞ւ է հորդ մազերը համեմատում գիշերվա գետի հետ։ Գիշերով ի՞նչ
գույն ունի գետը։ Գետի հոսքն ու մազերի ծփանքը կարելի՞ է համեմատել։
Ինչպիսի՞ շալ էր աղջիկը գցել մեջքին։
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7.
8.

Նրան ի՞նչ շարժում
ն երի մեջ է ներկայացնում բանաստեղծը։
Ինչպե՞ս է ներկայացված բանաստեղծի և աղջկա հանդիպումը։ Ինչպե՞ս եք

հասկանում «Աչքս դիպավ աչքի բոցին» պատկերը։ Ի՞նչ ժպիտով է աղջի
կը ժպտում։ Առեղծվածային ժպիտ ասելով` ի՞նչ եք հասկանում, և ինչո՞ւ է
այն հատկապես բնորոշ կանանց։ Ինչո՞ւ են ասում՝ կինը առեղծված է։
9. Գտե՛ք Լեոնարդո դա Վինչիի «Մոնա Լիզա. Ջոկոնդա» նկարը և փորձե՛ք կռա
հել նրա առեղծվածային ժպիտի իմաստը։ Այդ ժպիտի մասին շատ գրքեր են
գրվել, և ամենևին էլ հեշտ չէ այն վերծանել։ Փորձե՛ք տալ ձեր ինքնուրույն
բացատրությունը։ Այդ նկարի առեղծվածային ժպիտը կարող եք քննարկել
նաև դասարանում և կապ ստեղծել այս բանաստեղծության հետ:
10. Ինչպե՞ս է ավարտվում բանաստեղծությունը։ Ի՞նչ եք հասկանում «Միա
միտ չեմ՝ հավատամ քեզ. // Տառապանքս փորձ ունի» տողերի իմաստը։
11. Ի՞նչ հոգեբանական կապ եք տեսնում «Մի մրահոն կույս էր քեզ պես, //
Կոտրեց սիրտս պատանի» վերջին տողերի և «Մի մրահոն աղջիկ տեսա
// Ռիալտոյի կամուրջին…» առաջին տողերի միջև։ Վերջին տողերի մրա
հոն կույսի հիշողությունն ինչո՞ւ է բանաստեղծին մղում Ռիալտոյի կամուր
ջին կանգնած գեղեցկուհուն տեսնելով՝ գլուխը կախել և ասել, որ այլևս
նախկին միամի
 տը չէ և չի հավատում նրան։

ՌԱՎԵՆՆԱՅՈՒՄ
 րարատի ծեր կատարին
Ա
Դար է եկել, վայրկյ անի պես,
Ու անցել։
 նհուն թվով կայծակների
Ա
Սուրն էր բեկվել ադամանդին,
Ու անցել։
 ահախուճապ սերունդների
Մ
Աչքն է դիպել լույս գագաթին,
Ու անցել։

&

 երթը հիմա քոնն է մի պահ.
Հ
Դու էլ նայիր սեգ ճակատին,
Ու անցիր…

ԲԱՌԱՐԱՆ

մահախուճապ – մահվան խուճապի մատնված, մահվան խուճապ առաջացնող
Իսահակյ անն այս բանաստեղծությունը գրել է հայրենիքից հեռու` իտալական
Ռավեննա քաղաքում 1925 թ. հունիսի 8-ին։
Բանաստեղծն այդ տարիներին ապրում էր Վենետիկում։ Բնականորեն, նա այ
ցելել է Ռավեննա, ուր 1321 թ. մահացել ու թաղվել էր իտալացի մեծ բանաստեղծ
Դանտե Ալիգիերին։
Իսահակյ անը երկար տարիներ ապրել և ստեղծագործել է Եվրոպայում։ Հայրե
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նիքից հեռու լինելով հանդերձ՝ նա մշտապես ապրել է հայրենիքի հիշատակներով։
Որպես հավերժության խորհրդանիշ նրա առջև հառնում է Արարատի առաս
պելական պատկերը։
Արարատը նախ նրան ներկայանում է որպես հավերժության չափանիշ։ Դա
րերը նրա վրայով վայրկյ անների պես են անցել։ Նա դիմացել է բոլոր ժամա
նակների փորձություններին՝ իր վրա բեկելով կայծակների սուրը։ Նրան՝ որ
պես լույս փարոսի, նայել ու անցել են մարդկային բոլոր սերունդները։ Այդպես
է, որովհետև համաշխարհային մեծ ջրհեղեղի ժամանակ Արարատի վրա իջավ
Նոյյան տապանը և մարդկությանը փրկեց կործանումից։
Վերջին տան մեջ հավերժությունը բանաստեղծը որոշակիացնում է մարդկային
մեկ կյանքի ճակատագրով։ Եթե առաջին տան մեջ «Դար է եկել, վայրկյանի պես, //
Ու անցել», ապա այստեղ «Հերթը հիմա քոնն է մի պահ. // Դու էլ նայիր սեգ ճակա
տին, // Ու անցիր…»։ Այսինքն՝ հավերժությունը, որ սերունդների կյանքի շղթան է,
այստեղ դառնում է մարդկային մեկ կյանք՝ որպես այդ շղթայի մեկ օղակ։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.

Ի՞նչն է հեղինակին ներշնչել օտարության մեջ մտաբերելու հայ ժողովրդի
ազգային խորհրդանշանը՝ Արարատը, և գրելու այս բանաստեղծությունը։
2. Ինչո՞ւ է Արարատի կատարը բնորոշում «ծեր» մակդիրով։
3. Ինչո՞ւ է բանաստեղծն օգտագործել նվազեցման պատկերավորման միջո
ցը և գրել. «Դար է եկել, վայրկյ անի պես, // Ու անցել»։
4. Ի՞նչ է ձեզ հուշում երկրորդ տունը։ Ինչո՞ւ է բանաստեղծն օգտագործել «ադա
մանդ» բառը Արարատի կատարի համար։ Ինչի՞ խորհրդանիշն է ադամանդը՝
փա՞յլ, մաքրությո՞ւն, կարծրությո՞ւն, թանկարժեք քա՞ր, թե՞ բոլորը միասին։ Ուշա
դիր կարդացե՛ք, ընկալե՛ք ամբողջ պատկերը և տվե՛ք ձեր մեկնաբանությունը։
5. Երկրորդ տան մեջ տեսնո՞ւմ եք հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրի
խորհրդանիշը՝ թշնամիները եկել են ու անցել, բայց հայ ժողովուրդը կա՛։
6. Երրորդ տան մեջ օգտագործվել է «մահախուճապ սերունդներ» արտա
հայտությունը. մահվան խուճապի մատնված այդ սերունդների աչքը դի
պել է Արարատի՝ այս անգամ արդեն «լույս գագաթին, // Ու անցել»։ Իրար
հաջորդող սերունդների համար ի՞նչ դեր ունի «լույս գագաթ» արտահայ
տությունը։ Արդյո՞ք դրանով բանաստեղծը չի ցանկանում ասել, որ Արա
րատը մարդկության համար եղել է փրկության փարոս։ Իսկ այս միտքը քո
մեջ չի՞ արթնացնում Նոյյան տապանի առասպելը։
7. Չորրորդ տան մեջ Արարատի գագաթը (ճակատը) բնորոշված է «սեգ»
մակդիրով, որ վեհության իմաստ ունի։ Ուրիշ ի՞նչ հոմանիշներ կնշեք
«սեգ» մակդիրին համարժեք։
	Փորձե՛ք հաջորդական անցում
ն երի մեջ դիտել Արարատին բանաստեղծի
տված «ծեր կատար», «ադամանդ», «լույս գագաթ», «սեգ ճակատ» ար
տահայտությունները և բացատրել դրանց իմաստային նուրբ նշանակու
թյունը։
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ՀԱՎԵՐԺԱԿԱՆ ՍԵՐԸ
					

I

 ուսակերտ է ապարանքը Թադմորի,
Լ
Անապատում, որպես երազ ոսկեհյուս.
Յոթն հարյուր սյունի վրա մարմարի
Սլանում է աշտարակը երկնասույզ։
 ուրջը՝ նազուկ արմավենու պուրակներ,
Շ
Ուր երգում են հրաշք-հավքեր կարոտով,
Շատրվաններն հուրհրում են կրակներ,
Ծաղիկները պճնազարդում արծաթով։
 ահի վրա երիտասարդ Էլ-Սաման
Գ
Մեղմ գրկել է հրաշագեղ բամբիշին.
Կրծքի վըրա հյուսքը նրա – ծփծփան,
Հանց նունուֆար լույս-աղբյուրի երեսին։
 երուզ ծովը, որ փարում է մշտաթոր
Փ
Սեպ ժայռերը Լիբանանի փեշերի՝
Չունի այնպե՛ս, այնպե՛ս փրփուր ձյունաթույր,
Ինչպես կուրծքը լուսապայծառ բամբիշի։

Արքայական գահի շուրջը զվարթուն
Մանկլավիկներ և նաժիշտներ ոսկեհեր
Նվագում են, կաքավում են ու երգում
Գիշերները, առավոտուց մինչ գիշեր
։
					

II

 րբ հանգչում են ապարանքի ջահերը,
Ե
Եվ արծաթյա կապարի պես լուսընկան
Փայփայում է ավազանի ջրերը,
Շշնջում է սյուգի նման Էլ-Սաման։
Շշնջում է լուսաթաթախ բամբիշի
Ականջն ի վար այնպես քնքուշ, հեզասահ,
Ինչպես լուսնի շողակաթը թավիշի
Այն հոյակապ սյուներն ի վար մարմարյա։
– Բարձր են երկնի ձեղունները, նազելի՛ս,
Բայց իմ սերը բարձրաբերձ է նրանցից.
Խոր են երկրի հիմունքները, նազելի՛ս,
Բայց իմ սերը խորախոր է նրանցից։
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Արուսեկը, որ ներկում է ծիրանի
Շրթունքները գառնուկների Տյուրոսի,
Այնքա՛ն կարմիր, այնքա՛ն կարմիր բոց չունի,
Ինչքան որ քո համբույրները սնդուսի։
Կխորտակվի ապարանքըս գեղանի
Եվ կծածկվի անապատի շնչի տակ,
Կբարձրանա անհուն ծովը Սիդոնի
Եվ կըգերե անապատը ծագե ծագ,–
 ամանակը իր վախճանին կհասնի,
Ժ
Եվ արևը մի բուռ մոխիր կդառնա,
Բայց իմ սերը վախճան չունի, հուն չունի,
Նա հավերժ է, նա անշեջ է, նա անմահ…
 էացնող համբույրներում դյութական,
Չ
Հանց հինավուրց հեքիաթական գինու մեջ,
Թալկանում է և հալչում է Էլ-Սաման…
Ժամանակը դառնում` վայրկյ ան ու հավերժ…

Ապարանքի եբենոսյան դռներից
Երազանուշ մուշկ ու կնդրուկ է բուրում.
Մանկլավիկներ ու նաժիշտներ ցնծալից
Նվագում են, ու երգում են, ու պարում…
					

III

Լռությունը մահվան թևով ծվարած՝
Առկայծում է կանթեղն աղոտ, մենավոր,
Եվ մեռնում է հեզ բամբիշը դալկացած
Էլ-Սամանի կրծքի վրա սգավոր։
 ա մեռնում է ինչպես ցողը բողբոջում,
Ն
Մանկիկն ինչպես սուրբ գրկի մեջ մայրական.
Եվ հըծծում է, աղոթքի պես շշնջում
Հեգ բամբիշի ականջն ի վար Էլ-Սաման։
– Կըխորտակեմ կամարները երկնային,
Ես չեմ թողնի, ես չեմ թողնի՝ դու մեռնիս.
Ե՛վ կվանեմ, և՛ կհաղթեմ չար մահին,
Ես չեմ թողնի, ես չեմ թողնի՝ դու մեռնիս։

Եվ գրկել է դժգունացող բամբիշին,
Մահվան հանդեպ սուր ու վահան է շարժում.
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Եվ բամբիշի սառած-մեռած շրթներին
Իր հրեղեն սերն ու շունչը ներարկում։
					

IV

 ուսիններ են եկել-անցել, ու կրկին
Լ
Մեռած բամբշին ամուր գրկած Էլ-Սաման
Շշնջում է ականջն ի վար մեղմագին,
Ինչպես դեղին սյուներն ի վար լուսնկան։

Եվ լքել են ապարանքը սարսափից
Մանկլավիկներն ու նաժիշտներ ոսկեհեր.
Արմավ
ն երն են լուռ սոսավում թախծալից,
Եվ մարել են վառ ծաղիկներն ու ջահեր։
 ատրվաններն հեծկլտում են ու լալիս,
Շ
Եվ սյունից սյուն սարդը ոստայն է հյուսում.
Անապատի հողմն է միայն այց գալիս
Եվ գահի շուրջ կաղկանձում ու փսփսում։

Օձն է սրբում սառն ու փայլուն կողերով
Էլ-Սամանի ոսկորների լուռ փոշին,
Բայց Էլ-Սաման կմախքային ձեռներով
Պիրկ գրկել է նորից հյուծված բամբիշին։

Եվ քայքայուն ականջն ի վար լռելյայն
Մեռած, սառած շրթունքներով Էլ-Սաման
Շշնջում է հավերժաբար ու անձայն,
Ինչպես խարխուլ սյուներն ի վար լուսնկան։
 ուրակները չորացել են, չքացել,
Պ
Եվ շիջել է լույս երազը սյուների.
Անապատը դեղին քղանցքն է փռել
Եվ ծածկել է ապարանքը Թադմորի…

Եվ ավազուտ շիրմի վրա մենավոր
Աշտարակն է մնում կանգուն ու վկա,
Որ իմանան վառ աստղերը հեռավոր
Էլ-Սամանի սերը հզո՛ր ու անմա՛հ։

Որ աշխարհին պատմեն սերը հաղթապանծ.
Էլ-Սամանի սերը՝ անա՛նց, հավերժո՛ղ,
Քարավաններն ու ճամփորդներն երկյ ուղած
Հեռուներից հեռուն եկող-գնացող…
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ԲԱՌԱՐԱՆ

նազուկ – մատղաշ
բամբիշ – թագուհի, իշխանուհի
սեպ – այստեղ՝ սուր, սրագագաթ լեռ, ցից ժայռ, նաև փայտյա կամ մետաղյա
սրածայր ձող, հողի մեջ խրելու ցից
ձյունաթույր – ճերմակ
մանկլավիկ – ազնվատոհմ երիտասարդ, որ ծառայում է պալատում, փոխա
բերաբար՝ ստրկամիտ, հաճկատար
նաժիշտ – սպասավոր
սյուք (սյուգ) – մեղմ քամի, զեփյուռ
ձեղուն – շինության ծածկ, տանիք
բարձրաբերձ – ավելի բարձր
հիմունքներ – այստեղ՝ հիմքեր
խորախոր – ավելի խոր
Արուսեկ – Արուսյակ աստղը
Տյուրոս – հնագույն քաղաք Միջերկրական ծովի արևելյան ափերին
սնդուս – ողորկ ու փայլուն երեսով գործվածք
ծովը Սիդոնի – Մեռյալ ծովը
ծագե ծագ – ծայրից ծայր
չէացող – անէացող
դյութական – կախարդական
հանց – ինչպես
թալկանալ – թմրել, թուլանալ
եբենոս – արևադարձային ծառ՝ սև ամուր փայտով
մուշկ – բուրավետ յուղային նյութ, որ ստացվում է մշկայծյամից (լեռնային եղջերու)
կնդրուկ – արևադարձային ծառերից ստացվող անուշահոտ խեժ
հըծծել (հեծեծել) – վշտից հառաչել, ողբալ, սուգ անել
ոսկեհեր – ոսկեմազ
շիջել – մարել
քղանցք – փեշ, զգեստի ներքևի եզրը
հաղթապանծ – հաղթությամբ պանծացող, հաղթական ու պանծալի
Թադմորը (Պալմիրա) Ասորիքի հնագույն քաղաքներից է, հիշատակվում
է Ք.ծ.ա. 2-րդ հազարամյակից, այժմ գտնվում է Սիրիայում։ Իսահակյ անը բա
նաստեղծական բարձր ոգևորությամբ է պատկերել և՛ արևելյան այդ քաղաքը, և՛
ապարանքը, և՛ արքա Էլ-Սամանին, և՛ նրա սիրելի կնոջը` բամբիշին։
Արևելյան ավանդությունից Իսահակյանը ստեղծել է մի կատարյալ երկ։ Դա
սիրո մի չքնաղ պատմություն է երիտասարդ արքա Էլ-Սամանի և բամբիշի մա
սին։ Այս լեգենդն անանց ու անմար սիրո հավերժական մի օրհներգ է։ Այն գրված
է շքեղ պատկերներով ու ճոխ լեզվով։
Իսահակյ անը նախ ներկայացնում է Թադմորի ապարանքը, այն բնորոշում է «լու
սակերտ» մակդիրով, համեմատում անապատում ստեղծված «ոսկեհյուս երազի»
հետ։ Ապարանքի աշտարակը վեր է սլանում յոթ հարյուր մարմարյա սյուների վրա։
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Նրա շուրջ արմավենու մատղաշ պուրակներ են, որ լեցուն են հեքիաթային թռչուննե
րով։ Շատրվաններից ցայտող ջուրն անապատի արևի տակ նման է վառվող կրակ
ների, որովհետև լույսի ճառագայթները բեկվում են նրա մեջ։ Իսկ ծաղիկներն արծա
թով են պճնազարդվում, որովհետև նրանց վրա նստում է շատրվանի ցողը։
Այս գեղեցկության մեջ թևածում է սերը երիտասարդ Էլ-Սամանի և բամբիշի
միջև։ Սերն անմահ է ու հզոր. այն վեր է ժամանակից։ Նրանք մահանում են, բայց
սերն անանց է ու հավերժական։ Դարեր են անցնում, սիրո առասպելը չի մահա
նում։ Այն հավերժական է։

ԼԵԳԵՆԴ
Լեգենդն ավանդազրույց է, հիմքում ընկած է հրաշքը։ Հրաշապատումն ընդ
գրկում է դեպքերը և հերոսներին։
Լեգենդը և առասպելը տարբեր են իրարից։ Առասպելի հիմքում ընկած է պատ
մական որևէ փաստ, ինչը հենց սկզբից ստանում է չափազանցված գերբնական
տեսք. ժամանակի ընթացքում այդ իրական հիմքը աստիճանաբար մթագնում է։
Լեգենդը սովորաբար ունենում է կրոնական ծագում. այն հյուսվում էր քրիստո
նեական եկեղեցու նշանավոր գործիչների սուրբ արարքների` տանջանքների ու
մահվան շուրջ։ Այդպիսի լեգենդներ կան Գրիգոր Լուսավորիչի, Գրիգոր Նարե
կացու և եկեղեցու շատ սրբերի մասին։ Գրավոր և բանավոր ավանդազրույցնե
րի ձևով փոխանցվող լեգենդներն ու առասպելները գրողները ենթարկում են
գեղարվեստական մշակման (Հովհաննես Հովհաննիսյան, Հովհաննես Թուման
յան, Ավետիք Իսահակյ ան, Հովհաննես Շիրազ և ուրիշներ)։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.

3.

Ինչպե՞ս է Իսահակյ անը ներկայացրել բամբիշի գեղեցկությունը։ Նորից
կարդացե՛ք և առանձնացրե՛ք այդ հատվածները։
Ինչպե՞ս է Էլ-Սամանը ներկայացնում իր սերը բամբիշի հանդեպ, ինչպիսի՞
համեմատությունների է նա դիմում իր ներաշխարհը բացահայտելու և իր
սիրո ուժգնությունն ի հայտ բերելու համար։
Ինչպե՞ս կմեկնաբանեք այս տողերի իմաստը.
Ժամանակը իր վախճանին կհասնի,

Եվ արևը մի բուռ մոխիր կդառնա,
Բայց իմ սերը վախճան չունի, հուն չունի,
Նա հավերժ է, նա անշեջ է, նա անմահ…
4.

5.
6.

7.

Սիրո այս ջերմ ու ոգեշունչ զգացողությանը հաջորդում է բամբիշի մահը։
Ինչպե՞ս է ներկայացված բամբիշի մահվան տեսարանը։ Ինչպե՞ս է նա մեռ
նում։ Առանձնացրե՛ք այդ հատվածները և նշե՛ք համեմատությունները։
Ի՞նչ է ասում Էլ-Սամանը մեռնող բամբիշին։
Ինչո՞ւ է բանաստեղծը դիմում չափազանցությունների՝ ասելով, որ ինքը
կխորտակի «կամարները երկնային», բայց չի թողնի, որ բամբիշը մեռնի։
Հնարավո՞ր է, որ մարդը հաղթի չար մահին։
Ինչպե՞ս է բանաստեղծը ներկայացնում ամայացած ապարանքի պատկե
րը։ Ինչպե՞ս կմեկնաբանեք այս և հաջորդ պատկերները.
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8.

9.

 ատրվաններն հեծկլտում են ու լալիս,
Շ
Եվ սյունից սյուն սարդը ոստայն է հյուսում.
Անապատի հողմն է միայն այց գալիս
Եվ գահի շուրջ կաղկանձում ու փսփսում։
Բալլադի սկզբում ապարանքի ծաղկուն տեսարանին ինչո՞ւ է բանաստեղ
ծը հակադրում սարդի և անապատային հողմի մահաշունչ տեսարանները։
Մահվան մեջ անգամ ինչպե՞ս է շարունակվում սիրո օրհներգը։
Ինչպե՞ս է բանաստեղծը բալլադի վերջում պատկերում սիրո անմահությունը։

ՍԱԱԴԻԻ ՎԵՐՋԻՆ ԳԱՐՈՒՆԸ
 արուն էր։
Գ
Մեկը այն անհամար գարուններից, որ զարդարել են երկիրը, և որոնցից
հարյուր հատ ապրեց երջանկության և տխրության բանաստեղծը՝ Սաադին։
Առավոտ շատ վաղ զարթնեց Սաադին. իջավ պարտեզը, որ ծաղկում էր
Ռոքնաբադ գետի ափին։ Նորից լսելու համար բլբուլների երգը և նորից տես
նելու համար գարնան հրաշքը։
Նայեց Շիրազի դաշտին, որ մանկության շնորհներով ու վարդերով պճնված՝
վաղորդյան նիրհն էր առնում՝ պարուրված բուրալից ճերմակ շղարշներով։
Նստեց ծաղկած հասմիկի տակ՝ Սպահանի գորգի վրա, և բռնեց դողդոջ
մատներով վարդենու նոր բացված կարմիր-կանաչ կոկոնը և մրմնջաց յուրովի.
«Ինչպես մատաղ աղջիկը ժպտում է գգվող սիրականին, այնպես էլ վար
դը իր շրթներն է բանում առավոտյան հովիկին»։
Թեև շա՜տ էր ծերացել Սաադին, սակայն նրա հոգին երազի աչքերով և
ականջով երազի՝ տեսնում էր ու լսում աշխարհի չքնաղ իրերն ու ձևերը, եր
գերն ու լռությունը անհայտ ոլորտների, որովհետև տակավին զրույց էր անում
նրա հետ բանաստեղծության կախարդ ոգին` Զմրուխտ թռչունը, որ իր հավեր
ժական բույնն էր կերտել Կաֆ լեռան գագաթին՝ աստղերի մեջ…
Երգում էին բլբուլները՝ գորշ զգեստ հագած և լուսեղեն աչուկներով. եր
գում էին իրենց դյութական ռուբայաթները՝ սիրո կրակով կրակված,– ու եր
գում էին Սաադիի սրտի մեջ։
Քնքուշ հովը վարդերի ականջներին կուսական շնչով բարևագրեր էր
շշնջում, որ բերել էր հեռավոր սիրահար վարդերից,– և կարդում էր Սաադիի
հոգին սիրո բարևագրերը…
«Սիրող սիրտը լսում է միշտ այն բոլոր խոսքերը, որ մրմնջում են իրերը։
Աշխարհը լի է հնչուն դաշնակություններով։ Աշխարհը թրթռում է անվախ
ճան և սիրավառ արբեցումով»,– հիշեց Սաադին իր հին խոսքերը։
Ականջը բլբուլների երգերին և սպիտակ գլուխը կարմրափթիթ վարդերի
մեջ սուզած՝ ծծեց Սաադին հեշտության բույրերը, և բույրերով գինովի՝ աչքե
րը գոցեց.– և տեսավ աշխարհը իր հոգու մեջ, ինչպես երազի մեջ մի երազի։
Տեսավ Հնդու խաղաղության գետերը՝ սրբազան լոտոսներով օծուն։
Տեսավ իմաստուն փղերին, որ խորհում են մթին ջանգյալների մեջ։
Եվ Դեհլիի ոսկեդիպակ ապարանքների մեջ սիգաճեմ աղջիկներին տե
սավ՝ գիշերագեղ մազերի մեջ կարմիր նունուֆարներով։
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Տեսավ Թուրանի մրրկաշունչ տափաստանները և մրրիկների մեջ խոյա
ցող ամեհի հելուզակներին՝ կայծակե թրերով։
Տեսավ նույնպես անապատը բոցակեզ, բեդվինների նժույգների վազքը
սրարշավ. առյուծների հետևից՝ արծիվ
ն երի թևերի տակ։
Եվ երկյ ուղած ուխտավորների անծայր քարավանները տեսավ. աղոթքով
ու երգով Մեքքայի դարբասների առաջ նրանց ծունկի գալը։
Եվ տեսավ Մսրա աշխարհի հնագեղ հրաշքները և կապույտ ծովերի ծփուն
բյուրեղը։ Եվ Դամասկոսի թավիշ աղջիկներին՝ լուսնկա մարմ
ն ով, որոնց եր
կար ու քնքուշ ձեռները մանյակի պես փաթաթվել էին երիտասարդ Սաադիի
պարանոցով…
Սաադին հառաչեց՝ աչքերը բանալով.
– Ավա՜ղ, անցավ հարյուր տարիս մի գիշերվա երազի պես, թռավ թեթև
մի վայրկյանի մեջ, որովհետև դուք միշտ ուղեկցում էիք ինձ, ո՛վ հեքիաթ, ո՛վ
բլբուլներ ու վարդեր, և դո՛ւք, վարդերի քույր շնորհագե՛ղ աղջիկներ…
Երկնքի երկնավառ պարտեզների միջից դուրս բխեց արեգակը, և հուրհրա
ցին ամեն թերթ ու փերթ, ամեն քար ու գուղձ, որովհետև գիշերը ադամանդի
փոշի էր շաղ տվել բոլոր նրանց վրա։
Սաադին նայեց շուրջը խորունկ ու հետաքրքիր հայացքով. նայեց երկնքի կա
պույտ վրանին՝ արշալույսի մեջ թաթախուն, ոսկու մեջ ճախրող թռչուններով։
Նայեց այնպես զարմացած և սքանչացած.
– Այո՛, հրաշք է աշխարհը, հեքիաթ է, գեղեցիկ և անհուն զարմանալի։
Եվ ամեն օր նայում եմ աշխարհին և ամեն օր զարմացած, կարծես առա
ջին անգամն եմ տեսնում աշխարհը.– աշխարհը՝ առօրյա և միշտ հիասքանչ,
աշխարհը՝ հնօրյա և միշտ նորաստեղծ, հավիտենական մի անծանոթ հրա
պույրով առինքնող։
Սաադին նորից նայեց աշխարհին. տարերքի այս բազմազան ու հրաշազան
խաղին, երբ աչքին ընկավ երկու տատրակ, որ կարմիր տոտիկներով շրջում
էին կանաչ մարգերի վրա, քաղցր գգվալով. և նորից խոսեց իր սրտում.
– Կախարդված է աշխարհը, և բոլոր իրերը հմայված են մի անտեսանելի
վհուկի դյութական գավազանով, և հեքիաթացած է ամեն բան։
– Աշխարհը գլխիվայր հոսում է, քայքայվում է ու ձևալուծվում, և ի՞նչն է,
որ նորից կերտում է ու կաղապարում այս հոյակապ աշխարհը, և մեր հոգու
շուրջը փռում այս հրաշքն ու հեքիաթը։
Ո՞վ ստիպեց եղնիկին, որ պապակ սրտով մագլցի սեպ ժայռերը՝ եղջյուր
ները քարերին փշրելով տարփալից մռնչյունով թավուտները թինդ հանե։
Ո՞վ ստիպեց, որ վարդը ճեղքե իր զմրուխտյա զրահը և բուրե հեշտագին։
Ո՞վ ստիպեց մարդուն, որ անհայտից բխե ձև ու հոգի առած՝ մտածելու և տա
ռապելու համար. զգալու հուրը մեզ այրող ըղձանքի և չփափագի երբե՛ք մեռնելու։
Ո՛վ սեր, դո՛ւ անպարտելի ստիպմունք, դո՛ւ քաղցր բռնություն, ես վաղո՜ւց
ճանաչում եմ քեզ։ Սակայն բնավ չհասկացա քո խորքն ու խորհուրդը…
Եվ տեսանողի հոգով նախազգաց Սաադին, որ այս վերջին գարունն է, որ
ինքն ապրում է։
Վերջի՛ն գարունը։
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 արտեզի դռնակը բացվեց։
Պ
Սպիտակ շղարշները հովին ծփծփուն՝ ներս մտավ Նազիաթ՝ Սաադիի սի
րած շիրազուհին, որ միշտ այցի էր գալիս ծերունի բանաստեղծին։
Նազիաթի գինեվետ շրթները և հոլանի թևերի լույսն ու կրակը շա՜տ ան
գամ արևազարդել էին դարևոր Սաադիի անքուն գիշերները։
Սաադին սիրում էր նրան իր անթառամ սրտի երիտասարդ ավյ ունով և ոս
կի բառերով քանդակել էր նրա պատկերը անմահ «Գյուլստանի» մեջ։
Նազիաթ՝ վարդերի փունջը գրկին, մոտեցավ բանաստեղծին և վարդա
բույր ձայնով ողջունեց։
Տխուր էր Սաադին։ Հառաչանքը թրթռում էր նրա գունատ շրթներին։
– Ինչո՞ւ ես տխուր, դո՛ւ, ամենաերջանիկը մահկանացուներիս մեջ։ Ինչո՞ւ
ես տխուր։
Սաադին լուռ էր։
– Տե՛ս, վարդեր եմ բերել քեզ համար, իմ պարտեզի թավիշ վարդերից։
Եվ ծերունուն պատեց վարդերով և լուսեղեն մատներով շոյեց բանաստեղ
ծի ճակատի մռայլը։
– Քո շնորհած վարդերը, ո՛վ դրախտի աղջիկ, աշխարհի ամենաչքնաղ
վարդերն են եղել միշտ և երբեք չեն թառամել։
– Այո՛, Սաադի. «Ինչո՜ւ վարդը հոտոտելիս խորհել նրա վաղանցուկ շնոր
հի մասին։ Պահի՛ր հիշատակը բույրի, և դյուրին կլինի մոռանալը, որ վարդը
թառամած է վաղուց»։
Արծաթի ձայնով արտասանեց Նազիաթ բանաստեղծի վաղեմի խոսքերը։
Եվ նրա երազաբույր վարսերը գգվեցին Սաադիի դեմքը, երբ Նազիաթ ծունկի
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եկավ բանաստեղծի մոտ. և պարտեզում մի անուշ հով ծիածանի թևերը թափա
հարեց Սաադիի գլխի վերևը. այդ Զմրուխտ թռչունի չքնաղ թևերն էին, որ ծուփ
եկան, երբ Սաադին դողդոջ մատներով շոյեց Նազիաթի երազաբույր վարսերը։
Եվ ապա Սաադին հոգու խորին հատակից նայեց մեկ՝ իր շուրջը բռնկած
հեքիաթ աշխարհին, մեկ՝ իր առջևը՝ լուսաժպտուն հրաշք աղջկան, և զգաց
տաք արցունքի մի կաթիլ իր հին սրտի մեջ, և բռնելով աղջկա փոքրիկ ձեռքը,
համբուրեց ու դրեց լացող սրտի վրա՝ ասելով.
– Քո շուշան մատներով գրի՛ր «Գյուլստան»-իս հետին էջի վրա իմ այս
վերջին խոսքերը.
«Ծնվում ենք ակամա, ապրում ենք զարմացած, մեռնում ենք կարոտով…»։

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

Ռոքնաբադ – Շիրազ քաղաքի միջով հոսող գետ
 իրազ – քաղաք հարավարևելյան Իրանում, ուր ծնվել, ապրել և մահացել է
Շ
Սաադին
վաղորդյան – առավոտյան
նիրհ – նինջ
Սպահան – քաղաք Իրանում, որ հայտնի է իր գորգերով
ռուբայաթ – քառյակների հավաքածու, ռուբայի – քառյակ
բույրերով գինովի – բույրերով արբած
Հնդու – Հնդկաստանի
լոտոս – ջրաշուշան
ջանգյալ – անտառ
Դեհլի – Հնդկաստանի մայրաքաղաքը
ոսկեդիպակ – մետաքսյա ոսկեթել կտոր
սիգաճեմ – վեհորեն ճեմող
գիշերագեղ – գիշերվա մութ ու առեղծվածային գեղեցկություն ունեցող, այս
տեղ` խիստ սև մազեր
Թուրան – Միջին Ասիայի և Ղազախստանի հարթավայրային շրջանը։ Այդ
տեղ են գտնվում Կարակումի և Կզլկումի անապատները
հելուզակ (ելուզակ) – ավազակ
բեդվին – արաբական քոչվոր ցեղ
Մեքքա – քաղաք Սաուդյան Արաբիայում, Հիջազ նահանգի կենտրոնը. այդ
տեղ է ծնվել Մուհամեդը՝ մահմեդական կրոնի հիմ
ն ադիրը, մահմեդականների
սուրբ քաղաքը, որտեղ գնացողը կոչվում է հաջի, իսկ Երուսաղեմում գտնվող
Քրիստոսի գերեզմանին ուխտի գնացած քրիստոնյան կոչվում է մահտեսի
Մսրա աշխարհ – Եգիպտոս
Դամասկոս – ներկայիս Սիրիայի մայրաքաղաքը
մանյակ – պարանոցի զարդ, կրծքաշղթա, վզնոց
երփնավառ – գունագեղ
փերթ – որևէ բանի կտոր՝ բեկոր, մաս
գուղձ – հողի կոշտ, հողակոշտ
տատրակ – վայրի աղավ
ն ի
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վհուկ – կախարդ
ձևալուծվել – ձևը փոխել, նոր ձև ստանալ, ձևը կորցնել
պապակ – ծարավ, փափագ, բուռն տենչ
թինդ հանել – թնդացնել, խանդավառել, ոգևորել
գինեվետ – այստեղ՝ արբեցնող
հոլանի – մերկ, բաց
արծաթի ձայնով արտասանել – զրնգուն ձայնով արտասանել
շուշան մատներ – ծաղկուն, ճերմակ, գեղեցիկ մատներ

Այս ստեղծագործությունն ընկալելու համար նախ պետք է պատկերացում ու
նենալ Սաադիի մասին։ Նա ծնվել է 1203-1210 թթ. միջև Պարսկաստանի Շիրազ
քաղաքում, ուր և 1292-ին վախճանվել է խորին ծերության մեջ։ Շիրազը հայտ
նի է որպես վարդաստանների ու բանաստեղծների քաղաք։ Այնտեղ ապրել և
ստեղծագործել է նաև Հաֆեզը։ Քաղաքի միջով հոսում է Ռոքնաբադ գետը։ Շի
րազը` որպես քաղաք, դարեր ի վեր եղել է Ֆարս ոստանի վարչական կենտրոնը։
Այդտեղ է գտնվում Սաադիի դամբարանը։
Սաադին պարսիկ բանաստեղծ է, գրել է պարսկերեն, նաև արաբերեն։ Ստա
ցել է հոգևոր բարձրագույն կրթություն։ Այցելել է Մեքքա։ Եղել է նաև Հայաստա
նում։ Հայտնի է նրա «Գոլեսթան» ժողովածուն (1258)։ Այն գրված է արձակ, ունի
նաև չափածո հատվածներ։ Սաադին գրել է նաև բարոյախոսական մի աշխա
տություն՝ «Բուսթան»։
«Սաադիի վերջին գարունը» ստեղծագործության մեջ Իսահակյ անը փառա
բանում է կյանքի հավերժական ու անանց գեղեցկությունը։ Սաադին թեև ապրել
է երկար, բայց հիմա նա զգում է, որ իր ամբողջ կյանքն անցել է «մի գիշերվա
երազի պես»։
Գարնան զարթոնքը ոգևորում է նրան։ Նշանակում է՝ կյանքը շարունակվում է։
Բայց նա գիտի, որ դա իր կյանքի վերջին գարունն է։
Աշխարհի գեղեցկությամբ տարված բանաստեղծը թեև զգում է, որ սա իր
վերջին գարունն է, բայց ցավի հետ մեկտեղ ապրում է նաև կյանքի բերկրանքը։
Կյանքի անցողիկության, կյանքի ու երազի մասին նրա իմաստուն մտքերը
հաջորդում են մեկը մյուսին։
Նրան է այցելում Նազիաթը, ով իր գեղեցիկ գոյությամբ լցնում էր նրա կյան
քը։ Ահա Նազիաթն էլ նրա գրքի վերջին էջին գրում է ասույթի սեղմություն ունե
ցող և կյանքի իմաստը բանաձևող այս խոսքերը. «Ծնվում ենք ակամա, ապրում
ենք զարմացած, մեռնում ենք կարոտով…»։ Այս իմաստությունն ասված է մարդ
կային բոլոր սերունդների համար։
Իսահակյ անի այս երկն իր տեսակով արձակ բանաստեղծություն է. այն կա
րելի է կոչել նաև արձակ պոեմ
 ։

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆ
Արձակ բանաստեղծություն (պոեմ) կոչվում են այն ստեղծագործություն
ները, որոնք թեև գրվում են արձակ, բայց ունեն խիստ քնարական շունչ, բա
նաստեղծական տրամադրություն և պատկերավոր լեզու։ Այս գործերում իշխում
են խոհը և քնարական ապրումը։ Արձակ բանաստեղծություններ և պոեմ
ն եր
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գրել են Միսաք Մեծարենցը, Մովսես Արազին, հնդիկ Ռաբինդրանաթ Թագորը,
ռուս Իվան Տուրգենևը և ուրիշներ։
Արձակ բանաստեղծությունը պետք է տարբերակել ազատ բանաստեղծու
թյունից (ազատաչափ), ինչը գրվում է բանաստեղծության ձևով. այն թեև չու
նի չափ ու հանգ, բայց ունի ներդաշնակության և կշռույթի ազատ սկզբունք
ներ։ Ազատաչափը բնորոշ է 5-10-րդ դարերի հայ բանաստեղծությանը, Ատոմ
Յարճանյանին (Սիամանթո):

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ինչո՞ւ է Իսահակյ անն այս երկը վերնագրել «Սաադիի վերջին գարունը»։
Ո՞վ էր Սաադին։ Տեղեկատու աղբյուրներից օգտվելով` հարստացրե՛ք գիտե
լիքները Սաադիի կյանքի և ստեղծագործության մասին։ Նրա «Գոլեսթան»-ը
թարգմանված է հայերեն, կարող եք կարդալ և պատկերացում ունենալ նրա
ստեղծագործության մասին։
Քանի՞ գարուն ապրեց Սաադին։
Ինչո՞ւ է նա բնորոշված որպես «երջանկության և տխրության բանաստեղծ»։
Ի՞նչ ապրում
ն եր է ունենում Սաադին գարնան լուսաբացի օրը։
Ինչպե՞ս կմեկնաբանեք նրա այս խոսքերը. «Ավա՜ղ, անցավ հարյուր տա

րիս մի գիշերվա երազի պես…»։
7.

Ինչպե՞ս է աշխարհի գեղեցկությամբ ոգևորվում Սաադին։ Ինչպե՞ս կմեկնա
բանեք ծերունազարդ բանաստեղծի այս խոսքերը. «Այո՛, հրաշք է աշխար
հը, հեքիաթ է, գեղեցիկ և անհուն զարմանալի»։ Կարդացե՛ք և մեկնաբանե՛ք
նաև այս տողերի շարունակությունը։
8. Ո՞վ էր նրան այցելության եկած Նազիաթ
 ը։ Կյանքի և մահվան մասին ի՞նչ
երկխոսություն է ծավալվում Սաադիի ու Նազիաթի միջև։
9. Սաադին Նազիաթին խնդրում է իր գրքի վերջին էջին գրել վերջին իմաս
տությունը` «Ծնվում ենք ակամա, ապրում ենք զարմացած, մեռնում ենք
կարոտով…», ինչը մի ամբողջ մարդկային կյանքի բանաձև է։ Փորձե՛ք մեկ
նաբանել։ Դասարանում քննարկե՛ք և դատողություններ արեք դրա շուրջ։
10. Այս ստեղծագործությունը կարդալուց և վերլուծելուց հետո բացատրե՛ք,
թե ինչ տարբերություն կա ազատ բանաստեղծության (ազատաչափ) և
արձակ բանաստեղծության միջև։
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ԳՐԻԳՈՐ ԶՈՀՐԱՊ
1861-1915
Գրիգոր Զոհրապը հռչակվեց «Նորավեպի իշխան»,
որովհետև բարձր վարպետության հասցրեց գրական այդ
տեսակը։ Բերեց իր նյութը, կերտեց իր կերպարները, ստեղ
ծեց իր արվեստը և հայ գրականության պատմության մեջ
հաստատեց իր անունը։
Ծնվել է 1861 թ. հունիսի 26-ին Կոստանդնուպոլսում։
Նախնիներն Ակնից էին. քաղաքը հայտնի էր որպես հայ
կական միջնադարյան հայրենների հայրենիք։ Ավանդա
կան այդ արժեքների կրողը դառնում է նաև Զոհրապը։
Դպրոցն ավարտելուց հետո նա ուսանում է ֆրանսիական համալսարան
ներում և ստանում ճարտարագետի ու իրավաբանի մասնագիտություն։
Աշխատանքային գործունեությունն սկսում է կրթական ծրագրեր իրականաց
նելով։ Որպես Ասիական ընկերության նախագահ` գավառի դպրոցներն ապահո
վում է դասագրքերով, նպաստում դպրոցներ բացելու և կրթական գործը բարե
լավելու աշխատանքներին։ Թղթակցում է ժամանակի մամուլին՝ հանդես է գալիս
հրապարակագրական հոդվածներով, արծարծում Հայկական հարցը։
Որպես փաստաբան` դառնում է իր ժողովրդի շահերի պաշտպան և ձեռք
բերում մեծ հեղինակություն։ Ֆրանսերեն տպագրում է հայանպաստ աշխա
տություններ։
Գրական գործունեությունն սկսում է բանաստեղծություններով։ 1886-ին
մամուլում, իսկ հաջորդ տարի առանձին գրքով լույս է տեսնում «Անհետա
ցած սերունդ մը» վեպը, 1887-ին՝ առաջին նորավեպը` «Վարդապետին մա
կանունը»։ Նորավեպը պետք է դառնար նրա ստեղծագործության հիմ
ն ա
կան տեսակը։
1892-1893 թթ. հրատարակում է «Մասիս» հանդեսը, մի քանի տարի անց
խմբագրում «Մասիս» օրաթերթը։ Նա մշտապես ժողովրդի հետ էր, ում ար
դեն պատուհասել էին 1894-1896 թթ. ջարդերը։ Այդ իսկ պատճառով սուլ
թան Համիդի օրոք նրա դեմ սկսում են հալածանքներ, որոնք ավարտվում են
փաստաբանի իրավունքից նրան զրկելով և ձերբակալություններով։
1908-ին Թուրքիայում տապալվում է միապետությունը։ Համիդ
 յան հալա
ծանքներից հետո Զոհրապի առջև բացվում է գործունեության նոր ասպա
րեզ։ Հավատալով հեղափոխության կոչերին` Զոհրապը վերստին նվիրվում
է փակուղի մտած ազգային հարցի արծարծմանը։ Նա ընտրվում է Թուրքի
այի ազգային ժողովի անդամ և հանդես գալիս արդարամիտ ճառերով։
1913-ին Մարսել Լեար ծածկանունով Փարիզում ֆրանսերեն հրատարա
կում է «Հայկական հարցը վավերագրերի լույսի ներքո» գիրքը։
Դարավոր ոսոխը շատ արագ մոռանում է 1908-ի հեղափոխության կարգա
խոսները և, օգտվելով Առաջին համաշխարհային պատերազմի թոհուբոհից,
1915-ին իրականացնում է իր վաղեմի ծրագիրը` հայ ժողովրդին աքսորում է իր
հայրենիքից, այդ պատրվակով բնաջնջելով մեկ և կես միլիոն հայության։
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Այս օրհասական պահին ևս Զոհրապն իր ժողովրդի կողքին էր։ Նա կա
րող էր անձնապես փրկել կյանքը։ Ուստի նրանց, ովքեր առաջարկում էին
հեռանալ Կոստանդնուպոլսից և հոգալ իր ապահովության մասին, պատաս
խանում է. «… Որո՞ւ թողում այս անտեր ու անգլուխ ժողովուրդը։ Չէ՛, փախչել
չեմ կրնար, պետք է, պարտքս է մինչև վերջը պատնեշին վրա կենալ»: Այս
պես Զոհրապն ապացուցեց նվիրումը ժողովրդին, որովհետև նրա նպատա
կը ոչ թե սոսկ իր անձի ապահովությունն էր, այլ ժողովրդի փրկությունը։
Որպես շատ բարձր հեղինակություն` նա կարծում էր, թե դեռ կկարողանա
փրկել ժողովրդին։ Այդ առաքելությամբ դիմում է թուրքական կառավարության
ղեկավարներին, որոնց անձամբ էր ճանաչում, բողոքում հայ մտավորականու
թյան ձերբակալության դեմ։ Մարդկայնության բոլոր հնարավորությունները
թուրքական իշխանություններն սպառել էին։ Նրանք միմիայն արագացնում էին
հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը, ուստի Զոհրապի նման անվանի մարդկանց
հեղինակությունը նրանց համար այլևս ոչինչ էր։ Հաջորդ օրը՝ մայիսի 20-ին,
ձերբակալում են նաև նրան։ Աքսորի ճանապարհին ևս նա կարող էր փախչել
և փրկել կյանքը, սակայն չի դիմում նաև այդ քայլին՝ շարունակելով մտածել
ժողովրդի փրկության հնարավորությունների մասին։ Որտեղ հայ ժողովուրդը,
այնտեղ էլ ժողովրդի գրողը։ Զոհրապը նահատակվում է. թուրք մարդակերը`
«հայակեր ջոլիրը», քարով սպանում է նրան…
Զոհրապն իրապաշտ գրող էր։ Նրա գրական կողմ
ն որոշումն արտահայտ
վել է «Կյանքը ինչպես որ է» (1911) գրքի վերնագրում։ Այսինքն` կյանքը գրա
կանության մեջ ևս պետք է լինի այնպես, ինչպես իրականության մեջ է։
Զոհրապի նորավեպերի մյուս ժողովածուները վերնագրված են «Խղճմտան
քի ձայներ» (1909) և «Լուռ ցավեր» (1911)։ Մարդու հոգեբանական ճանաչողու
թյան և պատկերման սկզբունքներով այս երեք գրքերը շարունակում ու լրացնում
են իրար։
«Այրին» (1888) Զոհրապի վաղ շրջանի նորավեպերից է, զետեղված է
«Խղճմտանքի ձայներ» ժողովածուի մեջ։ Գրողը ցանկանում էր ժամանա
կի քնած խիղճն արթնացնել կյանքի ծանր հարվածներից կքած մարդկանց
հանդեպ։
«Այրին» նորավեպում կյանքի այդ հարվածների զոհը Զարդարն է` այրի
ացած նորահարսը։

ԳՐԻԳՈՐ ԶՈՀՐԱՊԻ ՄԱՍԻՆ
Զոհրապ մը, իր ֆրանսիացի վիպողի արտաքին հարդարանքին տակ, հայ
է իր ջերմությամբը, կրքոտ երևակայությամբը, ձևի հանդեպ իսկ իր փույ
թովը, թախծոտ ու պարզ մտահայացքովը, կյանքին դեմ կենալու պապենա
կան իր իմաստությամբը։
Ամբողջ քսան տարի անիկա արևմտահայ գրականության մեջ պտտցուց
իրեն զիջված տիտղոս մը, արժանավոր լրջությամբ ու արդյունքով։ Զայն
անվանեցին նորավեպի իշխանը, երբ ողջ էր։
Հակոբ Օշական
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ո՞վ է Գրիգոր Զոհրապը։ Ի՞նչ տիտղոս է ստացել նա։
Ե՞րբ և որտե՞ղ է ծնվել Զոհրապը։
Ի՞նչ կրթություն է ստացել Զոհրապը, և ի՞նչ մասնագիտություններ է ձեռք
բերել։
Թվարկե՛ք նրա նորավեպերի ժողովածուների վերնագրերը։
Գրական ի՞նչ մեթոդի հետևորդ էր Զոհրապը։ Ինչպե՞ս կմեկնաբանեք նրա
«Կյանքը ինչպես որ է» ժողովածուի վերնագիրը։
Մեծ եղեռնի տարիներին ինչպե՞ս դրսևորեց իրեն Զոհրապը։
Ե՞րբ և ինչպե՞ս է նա մահացել։
Ինչպե՞ս է գնահատել Զոհրապին գրող և քննադատ Հակոբ Օշականը։

ԱՅՐԻՆ
Ա
Գիշեր էր։ Նոյեմբերի խոնավ ու տրտում գիշեր, որուն մթությանը մեջ
ընկղմած էր Փերայի Մեծ Փողոցը իր քարաշեն ու բազմահարկ ապարանք
ներովը։ Փոշիի պես բարակ ու ասեղի պես սուր անձրև մը կու գար ու կը
լվար ամայի և թափուր քարահատակը։ Կալաթա Սերայի պահականոցին
դեմ երկու կառապան՝ հապաղած անցորդ մը գտնելե հուսաբեկ՝ ցուրտեն
պատսպարվելու համար իրենց կառքին մեջ կը մրափեին։ Մարդ չկար, ու այդ
աղմկալից փողոցի ժխորեն ուրիշ բան չէր մնացեր, բայց եթե առջի իրիկվը
նե ի վեր տեղացող անձրևին անընդհատ ձայնը իր հուսահատական միօրի
նակությամբը։ Հեռվե հեռու, ուղիղ ու լայն ճամփուն բոլոր երկայնությամբը,
մութին մեջ կը տեսնվեր շարք մը կարմիր ու արյունագույն կետերու՝ որոնք
կազերուն տամուկ ու դողդոջուն լույսերն էին
։
Կազինոները, քաֆե շանթանները և ուրիշ զբոսավայրերը շատոնց գոց
ված էին. անոնց տեղ, հոս՝ մսավաճառի, հոն՝ կաթնավաճառի խանութ մը իր
դուռը կը բանար, և մութուն ելլելու վարժվող այս խանութպաններու աշա
կերտները՝ դեռ նոր արթնցած, կես քուն, կես արթուն, կանթեղի լույսով գի
շերեն կ’սկսեին իրենց օրական աշխատությունը։
Ձայն ձուն չկար դեռ, ու գիշերապահը տասներկու կը զարներ փողոցին
հնչուն մայթին վրա։ Պատի մը տակ մարդ մը՝ անշուշտ խաղատան մը մեջ
ունեցածը չունեցածը կորսնցնելե ետքը, կծկտած էր լուսնալուն սպասելով,
պառկելու տեղ մը գտնելե հուսակտուր, վասն զի այս հյուրընկալ փողոցը
ստակ չունեցողներուն համար չէ։ Ասդին անդին քուրջեր հավաքող մարդիկ,
լապտեր մը ձեռքերնին, լռիկ ու գլխահակ, իրենց ուսի կողովը կը լեցնեին։
Բայց հետզհետե մութը իր խստությունը կը կորսնցներ. Կալաթա Սերայեն
վար վաճառատուններուն մեջ ձայներ կը լսվեին, ու քիչ-քիչ անցորդներ երևան
կ’ելլեին փողոցին մեջ։ Բանջարեղեններով ու կաթի ամաններով բեռնավոր
ված ձիեր հանդարտաքայլ կու գային, կ’անցնեին վիզերնուն կապված զան
գակներուն ձայներովը արթնցնելով քարուկիր շենքերուն արձագանքը։
Հիմա ա՛լ լուսնալու մոտ էր, ու Փերայի տուները կը ճշտվեին ստվերամած
հորիզոնին վրա. ձայները երթալով կը շատանային. խանութներու երկաթե
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փեղկերը կը շարժեին. կանուխ ելլող սպասավորներ, պահապաններ փեղկին
մեջ բացված դռնակեն դուրս կ’ելլեին ու վաճառատուններու առջևի սալաքա
րերը կը մաքրեին խանութին ներսը ավլելե վերջը. բոկեղ, կաթ ու սալեպ վա
ճառողներ պոռալով կ’սկսեին իրենց առտվան առուտուրը, այդ ծառաներուն,
բեռնակիրներուն ու պահապաններուն բերելով աժան գինով նախաճաշ մը.
«բարի լույս»-եր կը փոխանակվեին դրացի մարդոց մեջ։
Բ
Մութին հետ ելավ Մարտիրոս. խանութը ավլեց, առջի օրվընե անկարգ
թողված տուփերն ու ծրարները տեղը դրավ. վաճառատան մեծ ապակին
սրբեց ու երկաթյա փեղկերը բացավ։ Քիչ մը վերջը ա՛լ բոլորովին լուսցած
էր, գործավորներ, արհեստավորներ, ամեն ազգե ու ամեն կարգե, Պոլիս կը
դիմեին ու Մեծ Փողոցը կը զարթնուր, կը շարժեր այս անցուդարձով. կամացկամաց խանութները կը բացվեին, ապակիները կը մաքրվեին, գրագիրներ
իրենց պաշտոնին, կար կարող աղջիկներ իրենց գործին գլուխը կու գային։
Առտու էր։
Վեց ամսե ի վար այս մաղազային մեջ կ’աշխատեր իր հորեղբորը տեղ, որ
տասը տարի իբրև բեռնակիր ու պահապան ծառայելե վերջ հայրենիք վերա
դարձած էր, Մարտիրոսը թողլով իր տեղը։
Տասնինը տարու կար չկար. բարձրահասակ ու մենծ մենծի էր, ինչպես
կ’ըսեին կիները, բայց իր թուխ ու գեղեցիկ դեմքը պատանության փափկու
թյունը կը պահեր առնական դրոշմը առնելով հանդերձ. սևահեր ու սևաչվի
էր. քաղցր, վեհերոտ ու տղայական բան մը ուներ իր նայվածքը. լայն ու դուրս
ցցված կուրծքը իր հզոր ու հպարտ իրանին բոլոր առավելությունները ցույց
կու տար։ Կապույտ չուխայե ձեռք մը հագուստ շինել տվեր էին իրեն, որ աղեկ
կը վայլեր իր կորովի ու առույգ մարմ
ն ին. ջլապինդ բազուկները հազվագյուտ
ուժ մը պետք էին ունենալ, մինչդեռ կարճ ու ամփոփ փոխանին զանգապանը
ազդրերուն հարուստ ու բարեձև լեցունությունը կը հաստատեր։
Փերայի մեջ նորություն մը եղավ այս նորեկ պահապանը. կիները հիացան
ու սքանչացան այս երիտասարդին վրա, որուն ամչկոտ համեստությունը նոր
ու կանանց համար միայն հասկանալի հրապույր մը կու տար իրեն։
Վաճառատան համար ձգողության պատճառ մը եղավ այս պատանի
մարդը. ինքը միայն չհասկցավ այն հետաքրքիր ու մանրախույզ հայացքնե
րը, որոնց ենթակա էր. ամենքը համակրելի կը գտնեին զինքը ու չէին քաշվեր
բացե ի բաց երեսին ըսելու այնպիսի անհավատալի համարձակությամբ մը,
որուն վրա կը զարմանար։
– Ամուսնացա՞ծ ես,– կը հարցնեին իրեն ամեն կողմե։ Ու հաստատական
պատասխանին վրա, որը կը ցավեր, որը կը ծիծաղեր. այս պոլսեցի կիները
կատակը կը սիրեին. այնպիսի հիմար բաներ կը տեսներ, որոնց վրա հազիվ
իր խնդուքը կը զսպեր։
Առանց բացորոշ բան մը գիտնալու, իր նրբամիտ դրսեցիի բնազդումովը
կ’ընդուներ սակայն, որ իր նպաստավոր ընդունելությունը ավելի վայելուչ
մարմ
ն ին կը պարտեր, քան թե իր աշխատությանը։
«Փռենթան»-ի վաճառատան մեջ առջի օրերը Մարտիրոսի համար ապշու
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թյան, զարմանքի ու սքանչացման օրեր եղան։
Այս բազմահարկ ու փառավոր շենքը, իր հազար ու մեկ բաժանում
ն երովը,
օձապտույտ սանդուխներովը, ճոխությամբը, հաճախորդներու անընդհատ հո
սանքովը, պզտիկ, բայց երանելի քաղաքի մը ազդեցությունը ունեցավ իր վրա։
Առտվընե մինչև իրիկուն ոսկիներու, մեճիտիներու հնչյունն էր, որ կու գար
դրան մոտ դրված սեղանին կողմեն, ուր հատուկ պաշտոնյա մը տոմարներու
վրա ծռած՝ անհավատալի գումարներ ժողվելու միայն զբաղած էր։
Հաճախորդներ, մեծ մասամբ կիներ, համարձակ, երեսնին բաց, ամեն
ազգե, գլխավորապես ֆրենկներ, մինչև անգամ թրքուհիներ ու հայուհիներ,
միշտ գեղեցիկ ու ա՛լ ավելի գեղեցիկ լինելու հետամուտ՝ կու գային անվեր
ջանալի պահանջներով, վեճերով զբաղեցնելու բոլոր խանութը։
Ինքը՝ հոն կանգուն էր, շվարած, բան մը չհասկնալով այս տարօրինակ
ու միջազգային լեզվեն, զոր կը խոսեին և այս առուծախեն, որուն օգտա
կարությունը չէր ըմբռներ։ Հետո ինքն ալ վարժվելով քիչ-քիչ այս բուրդե,
մետաքսե, ասվիե, շղարշե, թավիշե ծրարներուն, զորս մեկ օրեն մյուսը այս
կանանց շրջազգեստը դարձած կը տեսներ, տակավ առ տակավ հասկնալով
այս ամեն
 ը, ֆրանսերեն բառեր շարունակ լսելով ու սորվելով։ Պարապ չէին
թողուր զինքը խանութին մեջ, անընդհատ տարուբեր այս բոլոր նյութերուն
մեջ, զորս մեկ տեղեն մյուսը կը փոխադրեր մինչև իրիկուն։
Եվ գիշերը, երբ այս բոլոր ժխորը դադրեր ու մենակ մնար ընդարձակ խա
նութին մեջ, վարանոտ ու հետաքրքիր, կը խառներ, կը ջանար հասկնալ իր
շուրջի բոլոր նյութերը։
Հոս ֆիլտեքոսե կամ մետաքսե կանացի գուլպաներ գույնզգույն, բանված,
մինչև զիստը ամփոփելու չափ երկայն, որոնց ներդաշնակ շրջագիծը՝ մարմ
ն ին
ճշտությամբ պատկանելու համար ձևված էր. անդին ճերմակեղեններ՝ սպիտակ
ու նուրբ վուշե, որոնց իր համբակ մտքովը գործածության տեղ չէր գտներ. շա
պիկներ՝ երկար, լայն, թափանցիկ, փրփուր տանթելներով խառն, որոնք կուրծքը
մերկ ձգելու, քան թե ծածկելու համար պատրաստված էին. ուրիշ ճերմակեղեն
հանդերձներ, կարվա՞ծ, թե կարվելիք, չէր գիտեր, վասն զի էն անհրաժեշտ մա
սերը իրարմե անջատ ու բաց թողված կը տեսնվեին. ավելի անդին գլխարկներ,
թռչուններով կամ ծաղիկներով զարդարուն, կոշիկներ տարօրինակ ձևերով,
ձեռնոցներ, պախճավանդներ, ծնրակապեր` այս վերջինները կը ճանչենար հայ
րենիքեն, և զորս երբեմն իր ծունկին վրա կը փորձեր, վերջապես հազար խռովիչ
ու հեշտավետ առարկաներ, մանավանդ դեղաբույր փոքրիկ ու զարդարուն շիշեր,
որոնք իր դրսեցիի դյուրագրգիռ քիթին համար ամենեն ախորժելի էին։
Բայց վերի հարկը ա՛լ ավելի զարմանքներու կը հանդիպեր. կար կարողներու
սենյակի մեջ, մերկ, բոլորովին մերկ կին մը, ո՛չ, կանացի փայտաշեն մարմին մը,
ճշմարիտ ու կենդանի կարծվելու չափ ճարտարությամբ շինված, իր զմայլած
աչքին կը պարզեր, հայտնի լրբությամբ մը, այն բոլոր թաքուն հրապույրները,
որոնք իր նոր ամուսնացած երիտասարդի տենդագրգիռ արյունը կը բորբոքեին։
Ու մինչև լույս չէր քնանար, կանանց մարմ
ն ին համար մտածված, երևակայված,
ստեղծված այս բոլոր խոսուն ու գրգռիչ նյութերեն շրջապատված, որոնց բոլորի
վրա, իբրև հրաշալի աշխարհի մը մեջ, այդ մերկ կինը՝ սեգ, խրոխտ, բայց մի
անգամայն կարծես թե անձնատուր ըլլալու պատրաստ, կը տիրեր իր մարմ
ն ին
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շլացուցիչ գեղովը։ Ու կանանց հատուկ, անոնց գաղտնիքներովը, հրապույրնե
րովը լեցուն այս քաղաքին մեջ անզգա պահապան մնալու դատապարտված՝
այս երիտասարդը կուրտ աքաղաղի տարօրինակ դեր մը կը ստանար։
Գ
Հայրենիքը, Զարդար` իր մանկամարդ կինը, կը սպասեր։ Իրենց սուրբ պսա
կեն ի վեր հազիվ մեկ երկու ամիս էրկանը երեսը տեսած էր, ու ստակ վաս
տակելու աննահանջելի հարկը՝ հեռավոր երկիրներ առաջնորդված էր զայն։
Կը սիրե՞ր արդյոք այն երիտասարդը, որ իր ամուսինը եղած էր. այն կույր ու
անտրտունջ հնազանդության մեջ, որ հայուհիներու բոլոր կյանքը կը կազմե այդ
կողմերը, ո՛չ խորհելու և ո՛չ զգալու տեղի մնացած է. իրեն չէին հարցուցեր երբեք,
թե կ’ուզե՞ր այն մարդը, զոր իրեն սահմանած էին. ինքն ալ չէր մտածեր անոր
վրա. ո՛չ կ’ատեր և ո՛չ կը սիրեր զայն մինչև իր ամուսնության օրը։ Եվ ամուսնեթե
նեն ետքը ա՛յնչափ քի՜չ ատեն անցուցած էր հետը, այնչափ մտերմութենե զուրկ,
որ գրեթե պաշտոնական եղած էին իրենց հարաբերությունները՝ միևնույն հար
կին տակ բնակվող բազմաթիվ ազգականներու աններող նայվածքին տակ։
Այդ նոր ընտանիքին մեջ, ուր կը մտներ գլխավորապես ծառայության հա
մար, ամենեն քիչ իր էրկանը կը պատկաներ. վասն զի կեսրոջը, աներին, մյուս
ազգականներուն սպասավորությունն էր իր ավագ պարտավորությունը։
Այս գեղի աղջիկը գորովի և սիրո անսպառ գանձեր ուներ, սակայն իր սրտին
խորը, որոնք մեկ բառով, մեկ գգվանքով թերևս պիտի հայտնվեին։ Բայց ավան
դությունը կար իր աչքին առջև, իր ամուսնին հորեղբայրներուն կիները կային,
նույնիսկ իր կեսուրը կար դեմը, Պոլիս գնացող մնացող ամուսիններու սպասե
լով, տանը անհատնում հոգերուն ու աշխատությանը մեջ մաշելով ծերացած կի
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ներ, հիմա գրեթե պառավ
ն եր, ճիշտ իրեն պես, նոր հարսի պես լռիկ ու խոնարհ՝
այդ մարդոց քով, որոնք հանկարծ, երկարատև տարիներե ետքը, հիշեր էին, թե
այդ դժբախտներուն ամուսիններ էին ու հայրենիք վերադարձեր էին, այլևս ան
նպատակ ու անօգուտ դարձած ամուսնական կյանքը շարունակելու։
Ահա այս հեք, աղեբեկ ու կորաքամակ օրինակները կային իր առջև, որոնք
ստվերներու պես անխոս՝ իր շուրջը կը դառնային, և Զարդար էրիկ կնկան
ուրիշ տեսակը չէր երևակայած երբեք։
Զարմացավ ուրեմն, երբ կարգը էրկանը եկավ մեկնելու։ Իր մշտնջենապես
կրավորական դերին մեջ գավառացի հայ կինը գանգատվելու անգամ զորու
թյուն չունի. Պոլսեն թուղթ եկավ. հորեղբոր մը գալուստը իմացուցին ու Մարտի
րոսի մեկնելու պատրաստությունները տեսան. հարսը՝ իր հոգածու ամուսինի
պատրաստությամբը՝ երկու զույգ բուրդե գուլպա շինեց, մայրը ու մյուս ազգա
կանները մեյ մեկ հիշատակ տվին ճամփորդին ու երկուշաբթի օրվան կարավա
նով մոտի գյուղեն Պոլիս գացող ուրիշ երիտասարդի մը՝ Խաչոյին հետ ճամփա
դրին զայն։ Զարդար մինչև իրենց արտը, որ ճամփուն կողմն էր, մեկտեղ գնաց
ու վերջի պահուն, երբ հրաժեշտի ողջույններ փոխանակվեցան, արցունքի փա
խստական կաթիլ մը սահեցավ ինկավ հարսին աչքեն երիտասարդին ձեռքին
վրա, այսչափ ահա այս բաժանման բոլոր սրտահուզությունը։
Մարտիրոսի մեկնելեն ի վեր հարսը իր բաժինը առած էր տան աշխատու
թենեն ու իր տեղը կեսուրը հանգստյան կոչված. հաց եփել, կաթ կթել, ջուր
ու փայտ բերել իրեն կ’իյնար միշտ, ու երիտասարդ կինը՝ ագարակի կենդա
նիներու հատուկ հեզությամբ իր ծառայությունը կը կատարեր։
Դ
Փերայի Մեծ Փողոցին մեջ վաճառքի ահագին հակի մը անտանելի բեռին
տակ ճնշված, քրտնաթոր, ճակատներուն երակները պայթելու չափ ուռած, հա
գուստնին պատառուն, ցեխոտ, չորս բեռնակիրներ, մեկը ծերուկ, այս տառա
պանքներուն տակ ալևորած, մյուս երեքը դեռ երիտասարդ, կ’անցնին հևալով։
– Խաչո՛,– պոռաց ձայն մը անոնցմե մեկուն։
Խաչո գլուխը դարձուց, մեծահարուստ վաճառատունե մը իր անունը տվող
ձայնի տերը ճանչնալու համար։
Նոր լաթեր հագած գեղապանծ երիտասարդ մը, կապույտ լոդիկին մեջեն
ցույց տալով վահանաձև կուրծքը, ածիլված, մաքուր, ֆեսը աջ կողմ ծռած
քիչ մը, իր փոխանի փոթերը շտկելու զբաղած, վաճառատան դրան մոտ կե
ցեր ու իրեն կը ձայներ։
Բեռնակիրները արդեն ուժասպառ վար դրին իրենց բեռը, բայց Թաղապե
տության չավուշները ընդդիմացան. Փերայի Մեծ Փողոցը հոգնություն առնելու
տեղ չէր. բեռնակիրները շունչ առնել կ’ուզեին և չավուշները թող չէին տար։
– Օլմազ,– կ’ըսեր սպիտակ ժապավեններով զարդարված ու մեջքը սուր
կապած կես-լեզու հույն պաշտոնյա մը, որ անոնց մեծը կը թվեր։
Բեռնակիրները իրենց հայախառն թուրքերենով կը բողոքեին.
– Պիզիմտե ճանիմիզ յո՞խ մի՛. պե մարդ աստուծո,– կը գոչեր ծերուկը։
Գլխարկավոր անցորդներ կը շրջապատեին զիրենք, կիները կանգ կ’առ
նեին վեճին պատճառը իմանալու հետաքրքիր։
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Ու բեռնակիրները կը ծռեին իրենց տաժանելի խաչին տակը մտնելու հա
մար նորեն։
Աղքատությունը հարստության դեմ կանգ առնելու իրավունք չուներ։
Մարտիրոս իր չորս հեմշերիներուն հեռանալը տեսավ։ Ո՜ւր Խաչոն, ո՞ւր
ինք. և սակայն միևնույն գեղեն էին գրեթե, միևնույն տարիքը ունեին և միա
սին մեկներ էին երկրեն. Խաչոն ալ կայտառ ու հաղթամարմին տղա մըն էր,
իր նշանածը թողած, ինչպես որ ինքն ալ իր կինը ձգած էր՝ ստա՜կ, հավիտյան
ստակ վաստկելու համար։
Ինքը Փերա էր ու Խաչոն Ղալաթիա մնացել էր. մեկը լերան վրա, մյուսը
ստորոտը, և կը թվեր, թե երբեք այդ ստորոտեն վեր չպիտի կրնար ելլեր։
Մարտիրոս այս բաղդատությունը կ’ըներ մտքեն։
Աղեկ շահ կար իր ծառայության մեջ ու աղեկ հաճույք. հայրենի տան աղ
քատիկ ու միօրինակ կյանքը՝ լուսուն ճեղքվելուն հետ անհետացող անհաճո ու
անկարելի երազի մը տպավորությունը կը դառնար հետզհետե. այս բոլորովին
իգական աշխարհին սեմեն, ուր հազիվ ոտք կը կոխեր, ապագան փայլուն ու
հիանալի կ’երևար. ֆրանսերեն սորվիլ կը սկսեր ահա ու մատամ կ’սեր տի
կիններուն խոսած ատենը, վասն զի տիկիններուն հետ կը խոսեր. շարունակ
փոքր ու մեծ ծրարներ կը տաներ անոնց տունը ու պախշիշ կ’առներ։
Հայտնի էր, որ քիչ շատ ամենուն հաճելի սպասավոր մըն էր։ Ֆրանսուհի
մը՝ արևելքցիներուն այս կատարելագործյալ տիպարին սիրահար, ու մանա
վանդ փերացի հայ տիկին մը ամենեն անակնկալ կերպով իր փոքրիկ ծա
ռայությունները կը վարձատրեին, ու ինքը այս ներհակ, նախանձոտ ու ոսոխ
հրապույրներուն մեջ կը վարաներ իր դեռաբույս պեխերը շոյելով։
Ե
 այ տիկինը հարուստ վաճառականի մը ամուսինն էր, շարունակ հոդա
Հ
ցավե տանջվող էրիկեն զզված՝ մոռցեր էր, որ այս ծեր, բայց հարուստ մար
դը աղքատութենեն դուրս հանած ու իրեն կին ըրած էր զինքը։
Այս հարստությունը՝ զոր ատեն մը աղքատության խոշորացույցովը տե
սած էր, չէր փոխարիներ հիմա հիվանդոտ ու ալևոր մարդու մը կինը ըլլալու
դժբախտությունը և այս առուտուրեն՝ որ իր ամուսնությունն էր՝ պարագանե
րուն ներածին չափ՝ զղջումը հայտնած էր։
Անկախ, ինքնիշխան, իր անսահման ազատությունը ի՛նչ բանի գործածե
լու շվարած՝ այս կինը ամեն օր Փերայի խանութներուն մեջ թափառիկ, մե
ծածախ արդուզարդի մտմտուքով զբաղած. ոչ ոք գտած էր մինչև այն ատեն
իր արտակարգ բնավորությանը հարմար։ Շուրջը դարձող երիտասարդները
միշտ մեծարանքով ու փայփայանքով վայելեր էին զինքը և սակայն այս թույլ
ու վատ եղանակը չէր իր տարփատենչ երազը։
Հանկարծ օր մը իր հաճախած խանութներեն մեկուն մեջ երիտասարդ մը
տեսավ առույգ, գեղեցիկ ու կոպիտ, որ ճիշտ փնտրած իր առնական տի
պարն էր, և այն վայրկյանեն ան եղավ իր միակ կիրքը։ Ալ չպակսեցավ այդ
վաճառատունեն մանր մունր բաներ գնելու պատրվակով։ Անթիվ, անհամար
ծրարներ կը ղրկեր տուն զորս Մարտիրոս հոժարափույթ կը տաներ ու երբ
պատահեր, որ իր մեծաճոխ շրջազգեստը երիտասարդին դպեր, կամ դրամ
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տալու առթիվ իր քնքույշ ու փափուկ ձեռքը անոր լայն, ամուր ու ջղուտ ձեռ
քին հանդիպեր, սարսուռ մը կանցներ իր մորթին վրայեն։
Երբեմն տունը կը գտնվեր ու մոռացված հանձնարարություն մը լսելու հա
մար Մարտիրոս մինչև հանըմին երանավետ սենյակը կ’ելլեր։
Այսպես շարունակեց տիկինը ատեն մը, բայց հետո համբերությունը հա
տավ. վերջապես այդ գեղեցիկ համալը սեպելու մարդ չէր։ Բայց միշտ հնարա
միտ ճարտարությամբ իր տեսակցությունները կարգադրեց այս դրսեցի տղուն,
որուն անփորձ պարզմտությունը իր տարփանքին սաստկությանը չափ մեծ էր։
Կը զգար, որ հիմարություններ ընելու կարող էր անոր համար. ու թաղված գանձ
մը գտնող ագահի մը պես իրեն միայն վերապահել ու հատկացնել կ’ուզեր զայն,
մինչդեռ Մարտիրոս՝ որ իր լեռնցի մարդու բնությունը ձգելու ատեն ունեցած չէր,
այս քաղաքի մարդուց ու կիներուն վրա հավասարապես կը զարմանար։
Եվ այս զբոսանքներուն մեջ մոլորված, հայրենի տնակին մեջ թողած օրի
նավոր ամուսինը չէր հիշեր այլևս. այն արցունքով գրված տողերը զորս հեք
կինը իր ձեռքը կը հասցներ, անոր քարացած ու ապականած սիրտը շարժե
լու անկարող էին. ստակ կը ղրկեր որչափ որ ուզեին, բայց դառնալու խոսք
մտիկ չէր ըներ...
Ձմեռնամուտին, շրջակա գյուղերեն շատեր Պոլսեն դարձան եկան. ամու
սիններ, նշանածներ ու աղջիկներ խնդացին, գյուղային ու ընտանեկան
կյանքը իր բոլոր սուրբ ու մաքուր եռանդովը վերակենդանացավ։
Խաչոն այդ վերադարձողներեն էր. արտ մը ու զույգ մը եզ գնելու չափ
ստակ ժողվեր ու եկել էր. նշանած էր արդեն ու հարսնիքը չուշացուցին. Մար
տիրոսի մեկ հորեղբայրը կնքահայր եղավ. ամենքը կը սիրեին Խաչոն. ուրա
խության, տոնի օր մը եղավ հարսնիքին օրը։
Զարդար հոն էր. իրեն ալ ճիշտ վեց տարի առաջ այդպես ուրախությամբ
տոներ էին հարսանիքը, դրացի ու գյուղացի եկեր էին, այո՛, ճիշտ այսօրվա
պես հազար մաղթանքներ ընելու։ Բայց քանի մը օր վերջը էրիկը ձգեր գա
ցեր էր զինքը ու ա՛լ չէր երևցեր, և իր առանձնությունը ու լքումը ամոթ մը կը
թվեր իրեն՝ այս ցնծահույզ բազմության մեջ։
Ետ դարձան. հետևյալ օրը իրենց ամայի տնակը բոլորովին մութ ու խա
վար երևցավ իր աչքին։
Գուցե տասներորդ անգամը ըլլալով սրտաբուխ ուխտով եկեղեցի վազեց
ու տիրամոր պատկերին առջև արտասվելով իր խնդիրքը ըրավ. և տիրա
մայրը, արծաթե թագը գլխուն, ունկնդրեց իր սևցած ոսկեզօծ շրջանակեն,
ինչպես շատերուն աղաչանքներուն էր ունկնդրած։
Ապա ձմեռը հասավ իր բոլոր սաստկությամբ, իբրև թե այս հայրենիք դար
ձողներուն հիշեցնելու համար, որ հարմար ժամանակին հասած էին հայրենի
վառարանը։
Ու Պոլսեն լուրեր, տեղեկություններ կու տային գյուղե գյուղ անոնց վրա,
որոնք այս աշնան չէին կրցած միասին դառնալ. Կարապետ հաջորդ տա
րին, իսկ Կիրակոս մյուսին պիտի դառնար։ Միայն Մարտիրոսի վերադարձին
խոսքը չկար։ Հետո ձյուն ու սառույց ամեն կողմ, ամեն ոք իր տան մեջ փակ
ված, և այսպես տարի մը ևս լրացավ։
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Է
«Փռենթան»-ի վայելչակազմ պահապանը աղեկ ճամփու մեջ էր։ Մոլորու
թյունն ու ապականությունը սահուն զառիվայր մըն է, որուն կեսին վրա կանգ
առնել դժվար է։
Տարիները կ’անցնեին միշտ, ու ինքը Փերայի փողոցներուն մեջ կը շրջեր
թափառահած, միշտ մաքուր հագված, ածիլված, սև պեխերը ոլորուն ու հնդիկ
իշխանի մը պես պահելով իր հայրենի զգեստները, որոնք իրեն այնքան աղեկ
կը վայլեին։ Օր մը միայն, փորձի համար, եվրոպական զգեստներ հագած էր և
այն օրը ոչ մեկ երեսը նայեցավ։
Հիմա Փերայի ամեն սովորությանցը, զբոսանքներուն մոլությանցը տե
ղյակ մեկն էր. բավական ատենե ի վեր ահա կը վարեր գեղեցիկ ու առույգ
հսկա մարդու դերը։
Այս կյանքը չէր կրնար տևել այսպես. իր ազդած հրապույրը կը ռամ
կ ա
նար. առջի հետաքրքրությունը կը նվազեր։
Նոր եկող պարզամիտ տղան չէր. բայց ի՞նչ օգուտ, հարուստ տիկնանց
համակրությանը՝ ծառերուն վրա կեցող թռչուններուն պես անհաստատ է։
Իր պաշտպանուհին ճամփած էր զինքը, ու խանութին մեջ հին օրերու
վաստակին տասներորդը անգամ չուներ. մոտան անցնելը այդ վաճառատան
մեջ գտնվող բոլոր նյութերուն ճակատագիրն էր, և ինքն ալ այդ նյութերեն
մեկը եղած էր բավական ատեն։ Սակայն վստահ ու հանձնապաստան ձև մը
ստացեր էր ու իր երիտասարդության ատենեն մնացած վարժությամբ մը,
եթե ոչ տիկիններու, գեթ կար կարողներու կամ ասդին անդին տուներու մեջ
աշխատող սպասուհիներու մոտ հարգի էր։
Հանկարծ հայրենիքեն թուղթ մը եկավ, որ բռնի կը հիշեցներ իրեն մոռ
ցած ու ոտնակոխ ըրած սրբազան պարտավորությունները. այն բարակ պա
հարանին մեջեն ելլող քառածալ թուղթի կտորը անխուսափելի պարսավ մըն
էր ուսկից ակամա կ’ամչնար. այդ անզգա փոքրիկ սուրհանդակը ընտանի
և անողոք մարդու կերպարանք կ’առներ ու զինքը կը հանդիմաներ։ Որքա՜ն
արժանի էր այս հանդիմանությանց. այն ատեն կը զղջար, ինքն իրեն որո
շում կու տար երկիր երթալուն. վաղանցի՜կ ու անհաստատ որոշում զոր գոր
ծադրելու ույժը կը պակսեր իրեն։
Ու այսպես կը համոզվեր, որ Պոլիս մնալե ուրիշ միջոց չկար իրեն, ու ժա
մանակը կ’անցներ։
Օր մըն ալ զգաց, որ տարիքը առնելու վրա էր. սպիտակ թելեր կ’երևային մա
զերուն մեջ. հայելին՝ ավերած ցուցուց իր դեմքին գիծերը։ Զարմացավ. ի՜նչ շուտ.
երկու օր մտածեց ասոր վրա, հետո դարձյալ շարունակեց իր առջի ընթացքը։
Հարցնողներուն ա՛լ չէր ըսեր, որ ամուսնացած է. բավական ատենե ի վեր
վաճառատունեն ալ ելած էր ու դրամի նեղություն ունեցավ։
Պարտիզակցի սպասուհի մը՝ վերջին մնացորդ իր նախկին հարաբերու
թյուններուն, ավելցուցած բոլոր ստակը, իր չորս հազար ղրուշը կուտար
իրեն, եթե զինքը կնության առներ։
Մարտիրոս բեռնակրություն ընելու ույժ ու կամք չուներ. գործ մը բռնել
կ’ուզեր, ու գործը առանց դրամագլխի չըլլար։ Ինքն իրեն ըսավ նաև, թե քա
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նի որ երկիր չպիտի երթար, առանց կնոջ ապրիլը անկարելի էր։
Գաղտնի ու անձայն պսակվեցան, գողերու պես, առանց պատրիարքա
րանին լուր տալու, բարեկամ մը հրավիրելու, ոսկի մը տվին քահանային ու
խնդիր չմ
ն աց։ Այս եղավ իր վարած կյանքին վերջավորությունը։
Ը
 այրենիքը իր կինը կը սպասեր. ձմեռը ամառվան, ամառը ձմեռվան կը
Հ
հաջորդեր, ու տարիները կ’անցնեին անփույթ ու անտարբեր իր թախծալից
ու սգավոր կյանքին համար։
Պոլսեն թուղթերը ցանցառ և ուշացած կու գային. փոլոսները չէին վճար
վիր ա՛լ ու աները իր նամակներուն մեջ կը սպառնար հարսը վռնտեր երբոր
երկրորդ փոլոսն ալ անվճար մնար. տանը մեջը ամենքը զինքը հանցավոր
կը բռնեին էրկանը անտարբեր ընթացքին համար։
Գացողները կը շարունակեին Պոլսեն դառնալ, պատանիներ կ’երթային
պանդուխտության տառապանքներուն պակասը լցնելու մայրաքաղաքին
մեջ։ Ու թուղթերը կը ճամփեին գեղեն, բարևներե, ընտանյաց անդամ
ն երու
ողջ առողջ ըլլալուն լուրեն ու ստակ ղրկելու հավիտենական պահանջումեն
բաղկացած։ Պատասխան չկար։ Հարսը՝ հիմա կատարյալ կին եղած՝ կրնար
երբեմն անկյուն մը քաշված արտասվել։
Ամեն կիրակմուտքի եկեղեցի կ’երթար. կիսակործան ու գյուղին տնակնե
րուն պես հին ու սևցած եկեղեցի մը, ուր պզտիկուց ի վեր գացած էր և ուր իր
պսակը օրհներ էին
։
Հոն, սուրբերու պատկերներուն դեմ զորս լուռ, բայց անաչառ վկաներ կը
կարծեր իր ամուսնության, իր տառապանքը կը պարզեր ու ջերմեռանդ աղոթք
ներովը, որոնք հանդիմանության պես բան մը կը նշանակեին, պատասխանա
տու բռնել կ’ուզեր այս եկեղեցին իր խորանովը, մասունքներովը, բոլոր սուր
բերովը, իր կործանած հույսերուն համար։ Սակայն այս հավիտյան բացակա
էրկանը համար ըրած աղոթքները չէին փոխեր իր ճակատագիրը։
Այն ատեն հարկ կ’ըլլար համոզվիլ, բոլորովին հույսը կտրել այս ամեն
ժամ սպասված ու ամեն ժամ ի դերև եղած վերադարձեն։
Գիտեր, ստույգ գիտեր ալ, որ ամուսինը չպիտի գար. բայց իրիկունը, առանց
ուզելու, քայլերը կ’առաջնորդեին զինքը այն արտը, ուրկե վերջին անգամ տե
սած էր ու Պոլիս ճամփած էր իր երիտասարդ էրիկը։ Հոն, կանգուն ու առանձին,
հեռուն տարածվող ընդարձակ ու հարթ դաշտին վրա պտտցնելով իր հետա
խույզ նայվածքը, Այրին դեռ կը սպասեր։

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

այրի – ամուսինը մահացած և հետո չամուսնացած կին
Փերա (Բերա) – թաղամաս Կոստանդնուպոլսում
քարահատակ – սալահատակ
մրափել – քնել, խոր քուն մտնել
ժխոր – աղմ
կ ոտ իրարանցում
կազ (գազ) – նկատի ունի փողոցները լուսավորող գազի լապտերները
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քազինո (կազինո) – խաղատուն
 աֆե շանթան – սրճարան
կ
կանթեղ – լուսավորության հարմարանք մոմի կամ ձեթի ճրագի ձևով
գիշերապահ – գիշերային հերթապահ, հսկիչ, պահակ
կծկտած – կծկված
հուսակտուր – հույսը կորցրած
ստակ – դրամ
ասդին անդին – այս ու այն կողմ
ստվերամած – ստվերով պատված, մթամած, խավար
բովեղ – խմորեղենի տեսակ
սալեպ – արևելյան տաք խմիչք
մաղազա – խանութ
մենծ մենծի – խոշոր
վեհերոտ – վախկոտ, երկյուղած, նաև՝ քաշվող, ամաչկոտ
չուխա – բրդյա նուրբ գործվածքից կարած տղամարդու երկար վերնազգեստ
զանգապան – մինչև ծնկները հասնող գուլպա, որ հագնում են անդրավար
տիքի վրայից
մանրախույզ – մանրակրկիտ, ուշադիր
խնդուք – ծիծաղ
սանդուխ – սանդուղք, աստիճան
մեճիտի – թուրքական մետաղյա դրամ
ֆրենկ – ֆրանսիացի
ասվի – բրդե կտոր
վարանոտ – զգուշավոր, զգույշ, երկմտող, երկչոտ, վախկոտ
ֆիլտեքոսե – գործվածքի տեսակ
համբակ – վիրավորական բառ` հիմար, թերուս, տգետ, իմաստակ
տանթել (տանդել) – ժանյակ
պախճավանդ – սեղմիրան
ծնրակապ – ծունկի կապ
տենդագրգիռ – կրքոտ, հրայրքոտ, ջերմ
կուրտ – ամորձատված, ներքինացված
աներ – այստեղ պետք է հասկանալ Զարդարի սկեսրայրին
գորով – բուռն սիրո և գթության զգացմունք, խանդաղատանք
գգվանք (գգվել) – շոյել, փաղաքշել, փայփայել
աղեբեկ – ալեխառն, տեղ-տեղ ճերմակած
էրիկ կնիկ – տղամարդ կին
կրավորական – ոչ գործունյա, վճռորոշ դեր չունեցող, հլու, հնազանդ, անտարբեր
ագարակ – կալվածք, մշակելի հող, գյուղական տնտեսություն
հակ – այստեղ՝ ապրանքի մեծ կապոց, փաթեթ
գեղապանծ – գեղեցիկ
ֆես – գլխարկի տեսակ՝ կտրած կոնի տեսքով
չավուշ – զինվոր, ոստիկան
օլմազ – չի կարելի, չի լինի
պիզիմտե ճանիմիզ յո՞ք մի՛ – թուրքերեն՝ մենք էլ հոգի չունե՞նք
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 եմշերի (համշարի) – պարսիկ, համերկրացի, փոխաբերաբար՝ հետամ
հ
ն աց, տգետ
Ղալաթիա – Կոստանդնուպոլսի թաղամասերից
մատամ (մադամ) – տիկին
պախշիշ (բախշիշ) – նվեր
ներհակ – հակառակ, հակընդդեմ, դեմ, դիմացը գտնվող
տարփատենչ – տարփանքով տենչալի, կրքահարույց
հոժարափույթ – հաճույքով
համալ – բեռնակիր
սեպել – համարել, դիտել, կարծել, այլ իմաստով՝ սեպ խրել
տարփանք – կիրք
ցնծահույզ – ցնծությունից հուզված, ուրախ
վայելչակազմ – գեղեցիկ կազմվածք ունեցող
աղեկ – լավ
թափառահած – թափառող ու հածող, աստանդական կյանք վարող, շրջմո
լիկ, մի բանից մյուսին անցնող միտք
ատեն – ժամանակ
ռամ
կ անալ – հասարականալ, գեղջուկ տեսք ստանալ, ռամիկ – գեղջուկ
հանձնապաստան – ապահով
մոտա (մոդա) – նորաձևություն
ասդին, անդին – այստեղ, այնտեղ
պարսավ – նախատինք, հանդիմանություն, մեղադրանք
սուրհանդակ – լուր բերող, լուր տանող, բանագնաց, պետական կամ ռազմա
կան շտապ հանձնարարությամբ որևէ տեղ գնացող անձ
ղրուշ – թուրքական դրամ
պատրիարքարան – քրիստոնյա հոգևոր բարձրագույն աստիճանավորի
պաշտոնատեղի. պատրիար
 ք է կոչվել և կոչվում Կոստանդնուպոլսի հայոց եկե
ղեցու ավագ եպիսկոպոսը
փոլոս – հարկ, տուրք
մասունք – մաս, եկեղեցու սրբերի կմախքի մաս, ինչը, ըստ կրոնական պատ
կերացում
ն երի, ունի հրաշագործ զորություն, նշանավոր կամ հարազատ մարդու
աճյունի մաս, շատ թանկագին սրբազան բան
ի դերև եղած – ապարդյուն, արդյունքի չհասած
«Այրին» նորավեպն իր բովանդակած նյութով շատ բնորոշ է հայկական կյան
քին։ Պանդխտությունը դեռևս 10-րդ դարից եղել է մեր ժողովրդին պատուհասած
աղետ։ Ապրուստ որոնելու հույսով շատերը հեռացել են իրենց բնակավայրերից,
ինչն էլ իր հետ բերել է բավականին անցանկալի հետևանքներ։ Քայքայվել են
ընտանիքներ, բարոյալքվել են մարդիկ, հայրենի բնաշխարհը դատարկվել է
ժողովրդից։ Դարերի ընթացքում արտագնա աշխատանքի մեկնելու, գաղթելու
իրողությունն այնքան է ուժեղացել, որ ժողովուրդն ստեղծել է գրականության ու
երգերի պանդխտության մոտիվ։
Հայերենում «պանդուխտի» փոխարեն օգտագործում են նաև «ղարիբ»,
«նժդեհ», «գաղթական» բառերը։ Քաղաքական երանգավորումով նաև՝ «վտա
րանդի», «աքսորական», «տարագիր»։
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Դժբախտաբար, պանդխտությունն ու արտագնա աշխատանքի մեկնելն այսօր
էլ Հայաստանում անցանկալի տխուր իրողություն են։
«Այրին» նորավեպի մեջ Զոհրապը պատկերել է և՛ գավառում մնացածների
կյանքը, և՛ պանդխտության մեկնողների։ Մեկնողներից ոմանք վերադառնում
էին, ոմանք՝ ոչ։
Մարտիրոսը չի վերադառնում։ 19-ամյա նորապսակ երիտասարդը, ով աչքի էր
ընկնում իր արտաքինով, դառնում է մեծ քաղաքի կանանց սիրելին, վարժվում
այդ կյանքին, մոռանում ընտանիքը, նորապսակ կնոջը և վերջում գաղտնի ամուս
նանում իր նման մեկի հետ։
Ավերվում է Զարդարի կյանքը։ Միայն երկու ամիս ամուսին տեսած նորա
հարսը դառնում է այրի։ Նա արդեն ավելորդ մարդ էր նաև այն տանը, որտեղ
հարս էր գնացել։ Հույսը դրել էր Աստծու վրա և, գիտակցելով անգամ, որ ամու
սինն այլևս ետ չի գալու, գնում կանգնում էր գյուղի ճանապարհին՝ արտի եզրին,
և սպասում ամուսին կոչված Մարտիրոսի վերադարձին։
Վերջում Մարտիրոսն այլևս գումար էլ չէր ուղարկում հարկ ու տուրքը վճարե
լու համար, և տնեցիներն սպառնում էին Զարդարին, եթե այդպես շարունակվի՝
նրան տնից դուրս կանեն։
Գլխավոր հերոսներից բացի, կան նաև թռուցիկ, երկրորդական հերոսներ,
որոնք, սակայն, հագեցնում, լրացնում են նյութը։ Այդ հերոսներից են Մարտի
րոսի հետ արտագնա աշխատանքի մեկնած Խաչոն, աղքատ ընտանիքից սեր
ված և հիմա ամուսնուց հոգնած հարուստ հայ տիկինը, ով օգտագործում է
Մարտիրոսին և հետո դեն նետում, պարտիզակցի սպասուհին, ում տարիքն ար
դեն անցնում էր, և ով հաշվարկներով ամուսնանում է դարձյալ հաշվարկներով
առաջնորդվող Մարտիրոսի հետ։ Ո՞ւր մնաց սերը…
Մի ամբողջ վեպի ընդգրկում ունի այս փոքրիկ ստեղծագործությունը։ Զոհ
րապն այնքան խիտ ու տարողունակ է նկարագրել հերոսների կյանքն ու ճակա
տագիրը, որ այդ ծավալուն նյութն իր մարդկային ճակատագրերով, գավառի ու
մայրաքաղաքի կյանքի տեսանելի պատկերներով սեղմվել և դարձել է նորա
վեպ։

ՆՈՐԱՎԵՊ ԵՎ ՊԱՏՄՎԱԾՔ 
 որավեպը (նովել) և պատմվածքը ծավալով փոքր գործեր են, դեպքերի
Ն
նկարագրությունը նրանցում շատ սեղմ է։ Գործողությունները չեն ճյուղավոր
վում, հերոսները քիչ են։
Պատմվածքն ունի դիպաշարի բնականոն զարգացում։ Նորավեպում գործո
ղությունը զարգանում է անշեղ և արագ, ունենում է անսպասելի, հանկարծակի
ավարտ։
Համաշխարհային գրականության մեջ հայտնի են Ջովանի Բոկաչչոյի, Մար
գարիտ Նավարացու, Պրոսպեր Մերիմեի, Գի դը Մոպասանի, Էդգար Ալան Պոյի,
Անտոն Չեխովի նորավեպերը։
Պատմվածքների վարպետներ են Ջեկ Լոնդոնը, Վիլյամ Սարոյանը, Ուիլյամ
Ֆոլկները, Էռնեստ Հեմինգուեյը, Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը և շատ ուրիշներ։
Հայ գրողներից, Զոհրապից բացի, նորավեպեր գրել են նաև Երուխանը, ՆարԴոսը, Հակոբ Օշականը, պատմվածքի վարպետներ են Խաչատուր Աբովյանը,
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Րաֆֆին, Շիրվանզադեն, Մուրացանը, Հովհաննես Թումանյանը, Դերենիկ Դե
միրճյանը, Ստեփան Զորյանը, Ակսել Բակունցը, Հրանտ Մաթևոսյանը, Մուշեղ
Գալշոյանը և ուրիշներ։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.

Ինչպիսի՞ նկարագրություններով է սկսվում նորավեպը։ Օրվա ո՞ր ժամն էր։
Ինչպիսի՞ եղանակ էր։ Ի՞նչ տրամադրություն է առաջացնում նորավեպի մուտ
քի նկարագրությունը։
2. Ո՞վ էր Մարտիրոսը, ի՞նչ էր անում Կոստանդնուպոլսում։ Ինչքա՞ն ժամա
նակ է, որ աշխատում էր։ Ո՞ւմ էր եկել փոխարինելու։ Քանի՞ տարեկան էր։
Ինչպիսի՞ն էր նրա արտաքինը։
3. Ո՞վ էր Զարդարը։ Ինչքա՞ն ժամանակ է, որ նա ամուսնացած էր։ Որտե՞ղ էր
ապրում։ Այդ տանը է՞լ ովքեր էին ապրում. նրանց ճակատագիրը նմա՞ն էր
Զարդարի ճակատագրին։
4. Ո՞վ էր Խաչոն։ Ինչո՞ւ Խաչոն տուն վերադարձավ, իսկ Մարտիրոսը՝ ոչ։
5. Խաչոյի վերադարձից հետո նրա հարսանիքի ժամանակ Զարդարը հիշեց,
որ վեց տարի առաջ իրեն էլ էին այդպես ամուսնացրել։ Ի՞նչ ապրում
ն երի
մեջ էր Զարդարն այդ ժամանակ։
6. Բացի խանութի պահապան լինելուց, Մարտիրոսը ենթարկվեց մեծահա
րուստ հայ տիկնոջ գայթակղություններին և մոռացավ Զարդարին։ Որո՞նք
էին Մարտիրոսի արտաքին գրավիչ կողմերը։ Ի՞նչ ընթացք ունեցավ նրա
կապն այդ տիկնոջ հետ։
7. Ի՞նչ կատարվեց Մարտիրոսի հետ։ Ո՞ւմ հետ նա հետո գաղտնի ամուսնա
ցավ Կոստանդնուպոլսում։
8. Ի՞նչ ճակատագիր էր սպասվում Զարդարին։ Տնեցիներն ի՞նչ վերաբեր
մունք ունեին նրա հանդեպ։ Ի՞նչ էր անում նա։ Ի՞նչ էր սպասվում նրան։
9. Ինչո՞վ է այս նորավեպն արդիական։
10. Ի՞նչ է նորավեպը` որպես գրական տեսակ։ Ինչո՞վ են իրար նման և տար
բեր նորավեպն ու պատմվածքը։ Թվարկե՛ք նորավեպի ու պատմվածքի
հայ և համաշխարհային գրականության վարպետներին։
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ԴԱՆԻԵԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ
1884-1915
Հզոր բանաստեղծ է Դանիել Վարուժանը։ Նա գրեց ազ
գային պայքարի ելած մարտիկներին ոգեշնչող երգեր, նա
ոգեկոչեց հեթանոսական ժամանակների կորովը՝ ցանկա
նալով գաղափարական ու հոգեկան ուժ ներարկել անկման
եզրին հասած ժողովրդին։ Նա հրատարակեց գրքեր և լի էր
բազմապիսի ծրագրերով, բայց վերելքի պահին ընդհատ
վեց կյանքը` նա դարձավ ցեղասպանության զոհ։
Դանիել Վարուժանը (Չպուգքյարյան) ծնվել է 1884 թ.
ապրիլի 20-ին Սեբաստիայի Բրգնիք (Բրգնիկ) գյուղում։ Այդ
գյուղը դեռևս 11-րդ դարում հիմ
ն ադրել էին վասպուրականցիները, և իսկական
անունով կոչվել է Բագրատունիք։
Նրան խնամել է մայրը, քանի որ հայրը մեկնել էր Կոստանդնուպոլիս ար
տագնա աշխատանքի՝ հոգալու տան կարիքները։
Նախնական գրագիտությունը Վարուժանն ստացել է գյուղի դպրոցում։
1896-ին, Թուրքիայում հայկական կոտորածների ժամանակ, մոր հետ մեկ
նում է Կոստանդնուպոլիս։ Այստեղ արդեն հայրը` գրագետ ու զարգացած մի
մարդ, հետևում է որդու կրթությանը։
Հաճախում է Մխիթարյան միաբ
 անության նախակրթարաններից մեկը,
այնուհետև` Քաղկեդոնի գիշերօթիկ վարժարանը։ 1902-ին նա արդեն Վենե
տիկի Մուրատ-Ռափայելյան վարժարանի սան է, ավարտում է 1905-ին։
Վարուժանը յուրացնում է հայ և իտալական գրականության դասական
ավանդույթները, որոնք և բացում են նրա ստեղծագործական որոնում
ն երի
ճանապարհը։ Այս տարիներին էլ սկսվում են նրա գրական փորձերը։ Ստեղծ
վում է նրա առաջին գիրքը` 1902-ին կազմած, բայց անտիպ մնացած «Ծաղ
կեփունջ կամ Բրգնիքցիի մը նվագները» ժողովածուն։ Անտիպ է մնում նաև
1904-ին նրա կազմած երկրորդ ժողովածուն՝ «Փուշի ակոսներ» վերնագրով։
Առաջին բանաստեղծությունը՝ նվիրված Ղևոնդ Ալիշանին, տպագրվում
է 1904-ին։ Իսկ 1906-ին լույս է տեսնում առաջին գիրքը՝ «Սարսուռներ» վեր
նագրով։ Նույն թվականին Արշակ Չոպանյանը մարգարեան
 ում է՝ Վարուժա
նի մասին գրելով. «Սքանչելի է ձեր այս քերթվածը… Դուք մեր մեծագույն բա

նաստեղծներեն մին պիտի ըլլաք, տարակույս չունիմ»։

1905-1909 թթ. Վարուժանը Բելգիայի Գենտ քաղաքի համալսարանի ու
սանող է, մասնագիտանում է գրականության, պատմության, փիլիսոփայու
թյան, նաև քաղաքատնտեսության մեջ։ Նոր միջավայրն իր մարդկանցով ու
բնաշխարհով ընդարձակում է նրա պատկերացում
ն երի աշխարհը։ Այստեղ
ևս նրա մշտական ուղեկիցը գիրքն է. կարդում է հնդկական վեդաներ (սուրբ
գրքեր), խորանում հունական հնագույն գրականության մեջ, ծանոթանում
եվրոպական արդի գրականության ձեռքբերում
ն երին։
Համալսարանն ավարտելու տարին՝ 1909-ին, լույս է տեսնում նրա բա
նաստեղծությունների երկրորդ ժողովածուն՝ «Ցեղին սիրտը», ինչը նրա
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հայրենասիրական խոր ապրում
ն երի արտահայտությունն է։ Հրաժեշտ տա
լով Բելգիային՝ Վենետիկով նա վերադառնում է Կոստանդնուպոլիս, այն
տեղից՝ Բրգնիք։ Նույն թվականից էլ Սեբաստիայի Արամյան վարժարանում
զբաղվում է ուսուցչությամբ։
1911-ին Վարուժանը տեղափոխվում է Թոքատ (Եվդոկիա) և դասավան
դում տեղի Ազգային ճեմարանում։ Հաջորդ տարի նա ընտանիքով հաս
տատվում է Կոստանդնուպոլսում և մինչև 1915-ի ապրիլը ստանձնում Բերայի
Գրիգոր Լուսավորիչ վարժարանի տնօրենի պաշտոնը։ Սկսվում է նրա գրա
կան կյանքի ամենաբուռն շրջանը։
1912 թվականին լույս է տեսնում «Հեթանոս երգեր» ժողովածուն։
Վարուժանը գրական շարժման կենտրոնում էր։ Ցանկանում էր ստեղծել հայ
գրողների ընկերակցություն՝ «Աստեղնատուն» անունով։ 1913-ին «Գրական
ասուլիսներ»-ի քննարկման նյութ դարձավ նոր լույս տեսած «Հեթանոս երգեր»
ժողովածուն։ Հիմ
ն ադրեց և 1914-ին հրատարակեց «Նավասարդ» գրական տա
րեգիրքը։ Տարեգրքի առաջին հատորին պետք է հաջորդեր երկրորդը, սակայն
հրատարակությունը խափանվեց 1915-ի ողբերգական իրադարձությունների
պատճառով։ Այս տարիներին գրում էր «Հացին երգը» ժողովածուն։ Սակայն եր
գերով լցված բանաստեղծի կյանքն արհեստականորեն ընդհատվեց։
1915 թ. ապրիլի 24-ին նա ձերբակալվում է Կոստանդնուպոլսի 200-ից ավե
լի մտավորականների հետ։ Աքսորից ուղարկված նամակներից պարզվում է,
որ այնտեղ ևս շարունակում էր ստեղծագործել։ Անգամ կնոջից խնդրում է
իրեն ուղարկել Հոմերոսի «Իլիակ
 ան»-ը։
1915-ի օգոստոսի 26-ին աքսորավայրից տեղափոխելու պատրվակով Վա
րուժանին կառքով հեռացնում են քաղաքից ու ճանապարհին գազանաբար
սպանում։
Դանիել Վարուժանը, ինչպես նաև նրան ժամանակակից շատ գրողներ՝
Գրիգոր Զոհրապ, Ատոմ Յարճանյան (Սիամանթո), Ռուբեն Սևակ, Ռուբեն
Զարդարյան, Թլկատինցի, Երուխան, Արտաշես Հարությունյան, Տիգրան
Չյոկյուրյան և ուրիշներ, 1915 թ. մեծ եղեռնի` ցեղասպանության զոհերից են։
Թուրքերը բռնագրավեցին Վարուժանի ձեռագրերը, սակայն կինը՝ Արաք
սի Թաշճյանը, կարողացավ 1919-ին դրանք փրկագնել և 1921 թ. լույս ընծայել
«Հացին երգը» ժողովածուն։
Ժամանակակիցները Վարուժանին համարում էին «բանաստեղծական
բարձր հանճար», ում անուրանալիորեն պետք է դասել ինչպես հայ, այնպես
էլ «Եվրոպայի առաջնակարգ բանաստեղծներու շարքին մեջ»։
Անավարտ մնացին Վարուժանի շատ ծրագրեր՝ հայոց դյուցազներգու
թյան մշակումը, նոր ժողովածուներ...
1958 թ. Վարուժանին հիշեցին նաև Գենտ քաղաքի համալսարանում, ուր
փակցված է պղնձյա հուշատախտակ` հայ բանաստեղծի հարթաքանդակով
և «Նեմեսիս» քերթվածի այս տողերով.

Ո՛հ, ի՜նչ փույթ կյանքը մեռնող,
Երբոր երազը կ’ապրի,
Երբոր երազն անմա՜հ է։
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Վարուժանը պատմողական շնչի բանաստեղծ է։ Նրա խառնվածքի մեջ
պատկեր-ապրումը զուգակցված է պատկեր-գործողությանը, իսկ երբեմն
գործողությունն է դառնում առաջատար և ստեղծում հերոսների ու դեպքերի
շարքեր։ Քերթողն ասես բառերով քանդակներ է անում։
Վարուժանը սիրում էր քնարի լարերը հաճախակի փոխել։ «Սարսուռներ»
ժողովածուն, հաջող բանաստեղծություններով հանդերձ, դեռևս չէր բացա
հայտել նրա ամբողջ կարողությունները։ Իսկ ահա արդեն «Ցեղին սիրտ»-ն
ու «Հեթանոս երգեր»-ը լիարժեքորեն և միանգամայն տարբեր կողմերից ի
հայտ բերեցին նրա գեղարվեստական հնարավորությունները։
«Ցեղին սիրտը» ժողովածուն տոգորված է բուռն հայրենասիրությամբ, հայ
ֆիդայիներն այն պահում էին իրենց մախաղի մեջ՝ փամփուշտների կողքին։
Այստեղ են զետեղված «Նեմեսիս» (Նեմեսիսը հունական դիցաբանության
մեջ արդարության ու վրեժի աստվածուհին է), «Ձոն», «Անիի ավերակներուն
մեջ», «Վաղվան բողբոջներ», «Կարոտի նամակ» արժեքավոր երկերը։
1909-ին լույս է տեսնում նաև «Ջարդը» պոեմը։ Վերնագիրն արդեն իսկ
հուշում է բովանդակության մասին։ Հայ ժողովրդի ողբերգությանը նա ան
դրադարձել է նաև «Օձը», «Կիլիկյան մոխիրներուն», «Մարած օջախ»,
«Հորս բանտին մեջ», «Դերենիկը» և այլ քերթվածների մեջ։ Բայց Վարու
ժանը հուսահատվողներից չէր, կոչ էր անում պայքարի։ Այդ ոգով են գրված
«Ցեղին սիրտը» գրքի «Կրկեսին մեջ» և «Դյուցազնավեպեր» շարքերը
(«Կռվի երթ», «Հաղթողը», «Դյուցազնի մը սուրին»)։
Սրան հաջորդեց «Հեթանոս երգեր» ժողովածուն։ Վարուժանը դարձավ
հեթանոսական շարժման պարագլուխը։ Դրա իմաստն այն է, որ քրիստո
նեություն ընդունելուց հետո հայ ազգը ոգով, պայքարի ուժով թուլացել է և
գնում է անկումից անկում։ Ուստի պետք է վերադառնալ հին աստվածներին,
և հեթանոսական ժամանակների կորովի ոգին արթնացնել ժողովրդի մեջ։
Այդ կապակցությամբ գրել է. «Հեթանոս կյանքը օրեօր զիս կը գրավե. եթե

այսօր կարելի ըլլար, կրոնքս կը փոխեի և սիրով կ’ընդգրկեի բանաստեղծա
կան հեթանոսությունը»։ Այս ոգով նա գրում է «Վանատուր», «Մեռած աստ
վածներուն», «Հեթանոսական», «Արևելյան բաղանիք», «Ո՜վ Լալագե»,
«Ո՜ Տալիթա», «Կղեոպատրա» բանաստեղծությունները, «Հարճը» պոեմը,
ինչպես նաև գրքի մնացած գործերը։
1913-ից Վարուժանը մտորում էր «Հացին երգը» ժողովածուի մասին. նրան
գրավում էր խաղաղ, ստեղծարար աշխատանքի վեհությունն ու գեղեցկու
թյունը։ Աշխատանքի բերկրանք. ահա այն երջանկությունը, որ ապրում է հողի
մշակը ցորենը ցանելիս, մշակելիս, հնձելիս և հացի վերածելիս։ Այս շարքը
դեռևս պետք է ամբողջանար, բայց պահպանված մասով էլ վկայում է այն ուղ
ղության առկայությունը, ինչը «Հեթանոս երգեր»-ից փոխանցվում է «Հացին
երգը» ժողովածուին` ավելի զուլալված ու մեծավայելուչ պատկերներով։
Այդ գրական ուղղությունը կոչվում է նորդասականություն (նեոկլասիցիզմ)
ձևավորվել է 20-րդ դարի սկզբին, կոչված էր նորոգելու դասականապաշտու
թյան (կլասիցիզմ) սկզբունքները։ Հայ իրականության մեջ դա արտահայտվեց
հեթանոսական շարժումով և հռոմեացի բանաստեղծ Վերգիլիուսի ավան
դույթների նորոգմամբ, ինչն ի հայտ եկավ «Հացին երգը» գրքում։ Ի տարբերու
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թյուն ժամանակին տարածված ապագայապաշտ ուղղության (ֆուտուրիզմ)՝
Վարուժանը, ահա, իր իսկ խոսքերով, «անցյալապաշտ» դպրոց է հիմ
ն ում։

ԴԱՆԻԵԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ՄԱՍԻՆ
 արուժանին բանաստեղծական նկարագիրը ճոխ է։ Պայծառ, հզոր, շնոր
Վ
հալի և առատորեն ստեղծագործող երևակայություն մը, թրթռուն և մանկա
կան միամտությամբ մեծ սիրտ մը` իրենց ակունքներու բոլոր արդյունաբե
րումը կը դնեն տրամադրությանը տակ` դասական մաքրությամբ հզորակամ
և ջլապինդ արվեստի մը, որ մարզված է եվրոպական հին ու նոր մեծագույն
հանճարներու մոտ` եղբայրական երկարաձև հաճախումի մը մեջ։
Արտաշես Հարությունյան
Ան ունի բանաստեղծի կատարյալ հոգի։ Զինքը կը տպավորեն նույն հզո
րությամբ իրերն ու մարդերը, տեսարաններն ու երազները... Վարուժան կ’եր
գե ամեն լարի վրա։ Ու ան դաշնակ մըն է, իր շեշտերը բազմազան, իր սլացքը
ավելի համարձակ, իր քաղցրությունը ավելի կորովի կը գտնեմ։
Հակոբ Օշական
 րգում էր հերկերի մասին, դաշտերի մասին ու հողի,
Ե
Քըրտինքն էր երգում գեղջուկի և նրա վաստակը արդար,–
Բայց փոխվում էր երգը հանկարծ և դառնում աղաղակ ոխի,
Եվ մոմե շրթերով քերթողի – սկսում էր նա նզովք կարդալ։
Եղիշե Չարենց
 ս հիացած եմ հայ նոր բանաստեղծներով... Դանիել Վարուժանը ի՜նչ
Ե
մեծ բանաստեղծ է, հատկապես նրա իրապաշտ հատվածները, սիրային բա
նաստեղծությունները գլուխգործոցներ են։
Սեն Ժոն Պերս, ֆրանսիացի գրող

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Ե՞րբ և որտե՞ղ է ծնվել Դանիել Վարուժանը։
Ո՞ր դպրոցներում է Վարուժանը կրթություն ստացել։
Որտե՞ղ է Վարուժանն ստացել բարձրագույն կրթություն։
Ավարտելով համալսարանը` աշխատանքային ի՞նչ գործունեություն է ծա
վալում Վարուժանը։
Թվարկե՛ք Վարուժանի ժողովածուները և շատ սեղմ բնութագրե՛ք։
Ինչպե՞ս ավարտվեց Վարուժանի կյանքը։ Ի՞նչ գիտեք 1915-ի հայկական ցե
ղասպանության մասին։ Վարուժանից բացի, ուրիշ ո՞ր գրողներն ու մշակու
թային գործիչները նահատակվեցին։ Ի՞նչ պետք է անել նրանց հիշատակը
վառ պահելու համար։
Ինչպե՞ս են Վարուժանի հիշատակը հավերժացրել Գենտ քաղաքում։
Ի՞նչ է հեթանոսական շարժումը, և ի՞նչ կարող եք ասել նորդասական գրա
կան ուղղության մասին։
Գնահատության ի՞նչ խոսքեր են հնչել Վարուժանի հասցեին։
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ՁՈՆ
 ղեգնյա գրչով երգեցի փառքեր.
Ե
– Քեզի ընծա՜, իմ հայրենիք –
Սոսյաց անտառեն էի զայն կըտրեր…
– Քեզի ընծա՜, հին հայրենիք –
Եղեգնյա գրչով երգեցի քուրմեր.
Ընդ եղեգան փող լո՛ւյս ելաներ։
 ղեգնյա գըրչով երգեցի կարոտ.
Ե
– Ձեզի ընծա՜, հայ պանդուխտներ –
Ան տարաշխարհիկ բույսի մ’էր ծղոտ…
– Ձեզի ընծա՜, հեգ պանդուխտներ –
Եղեգնյա գրչով երգեցի հարսեր.
Ընդ եղեգան փող ո՛ղբ ելաներ։
 ղեգնյա գրչով երգեցի արյուն.
Ե
– Ձեզի ընծա՜, սուրի զոհեր –
Ան ծլած էր մոխրի մեջ իբրև կնյուն…
– Ձեզի ընծա՜, կրակի զոհեր –
Եղեգնյա գրչով երգեցի վերքեր.
Ընդ եղեգան փող սի՛րտս ելաներ։
 ղեգնյա գրչով որբ տունս երգեցի.
Ե
– Քեզի ընծա՜, հայր ալեհեր –
Ցամք
 ած աղբյուրեն մեր զայն հոտեցի…
– Քեզի ընծա՜, մայր կարեվեր –
Եղեգնյա գրչով օջախս երգեցի.
Ընդ եղեգան փող ծո՛ւխ ելաներ։
 ւ պայքա՜ր, պայքա՜ր, պայքա՜ր երգեցի.
Ո
– Ձեզի ընծա՜, հայ մարտիկներ –
Գրիչս եղավ անթրոց սրտերու հնոցի…
– Ձեզի ընծա՜, քաջ մարտիկներ –
Եղեգնյա գրչով վրեժ երգեցի.
Ընդ եղեգան փող բո՛ց ելաներ։

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

 ոսի – ծառատեսակ, որ հին Հայաստանում սուրբ ծառ է համարվել, չինարի
ս
քուրմ – հեթանոսական կրոնի սպասավոր, նաև՝ նվիրյալ
տարաշխարհիկ – օտար աշխարհի, ոչ սովորական, բացառիկ, արտասովոր
կնյուն – ճահճային խոտաբույս, ճիլ, բոշխ
ալեհեր – ճերմակ մազերով
հոտել – նեխել, հոտ ունենալ, բուրել նշանակությամբ չի համապատասխա
նում բանաստեղծության բովանդակությանը, պետք է հասկանալ կտրել, հատել,
էտել իմաստով
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կարեվեր – ծանր վերքեր ստացած՝ կամ հասցրած, խոր վիշտ պատճառող,
ուժգին, սաստիկ, մեծ, ուժեղ։ Այս դեպքում՝ վիրավոր, խոցված
անթրոց – թոնրի կրակը խառնելու երկար ձող
«Ձոն» բանաստեղծությամբ բացվում է «Ցեղին սիրտը» ժողովածուն։ Բնույ
թով այն, ինչպես վերնագիրն է հուշում, ձոն է կամ ներբող, գովք։ Բանաստեղ
ծությունը ձոն է հայրենիքին։ Իբրև բնաբան վերցված է Մովսես Խորենացու «Վա
հագնի ծնունդը» օրհներգի մի տողը` «Ընդ եղեգան փող բոց ելաներ»։ Ամբողջ
բանաստեղծության մեջ հիշատակվում է այդ տողը` անընդհատ փոփոխության
ենթարկվելով։ Այս փոքրիկ քերթվածն իր մեջ խտացնում է հայ իրականությունը`
և՛ պանդխտություն, և՛ «սուրի զոհեր», և՛ մարտնչող մարտիկներ։

ԻՆՉ Է ՁՈՆԸ
Ձոնը քնարական բանաստեղծության տեսակ է և շատ տարածված է համաշ
խարհային գրականության մեջ։ Ձոն կարող է նվիրվել ոչ միայն հայրենիքին,
այլև հիշարժան մարդկանց, սիրելի անձնավորություններին։ Ունի գովասանա
կան, փառաբանական բովանդակություն։ Տարատեսակներ են գովքը, ներբողը:

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ձոնը. ինչպե՞ս կբնութագրեք, կբնորոշեք այն
որպես գրական տեսակ։
Ինչպիսի՞ կառուցվածք ունի բանաստեղծությունը, քանի՞ տնից է բաղկա
ցած, յուրաքանչյուր տան մեջ քանի՞ տող կա։
Յուրաքանչյուր տան մեջ կան թավ տառերով գրված առանձնացող արտա
հայտություններ։ Ի՞նչ իմաստ են դրանք կրում և ինչո՞ւ են առանձնացված։
Յուրաքանչյուր տան բովանդակությանը համապատասխան բանաստեղ
ծը յուրովի է ներկայացնում, թե որտեղից է կտրել իր եղեգնյա գրիչը. բա
ցատրե՛ք այդ տողերի իմաստը։
Յուրաքանչյուր տան վերջին տողերում բանաստեղծը գրում է, թե եղե
գան փողից ինչ էր ելնում. առանձնացրե՛ք այդ տողերը, համեմատե՛ք և
բացատրե՛ք դրանց իմաստը։
Ի՞նչ զգացում
ն եր է արթնացնում այս բանաստեղծությունը ձեր մեջ։ Ինչո՞վ
եք տոգորվում, արտահայտե՛ք ձեր բառերով։

ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ
Հանճա՛րդ հայկյան, Նավասարդյան սա տոներուն
Արևափառ,
Ա՛լ վերածնե փլատակներեն, և փառագոչ
Քնարդ ա՛ռ։
Հանո՜ւն Ույժին, հանո՜ւն գեղին, մտիր մեհյանն
Աստվածներուն.
Ջահը ձեռքիդ` բագնե բագին համասըփռե՛
Հուր ու արյուն։
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Եվ բարձրացուր Անահիտի ծիծերն ի վեր
Բաժակըդ նուռ,
Հետո զոհվող քերթողներուն սիրտին վըրա
Լեցո՜ւր, լեցո՜ւր։

&

Զի մենք, հանուն Սերին, Սերմին, քու հին Ցեղիդ
Մարմարեն կույս,
Մե՛նք, Զավակներդ օգոստափառ, պիտի կերտենք
Նո՜ր Արշալույս։

ԲԱՌԱՐԱՆ

Նավասարդյան – Նավասարդը հեթանոսության շրջանում տարվա առաջին
ամիսն էր, Նավասարդի առաջին օրը զուգադիպում է օգոստոսի 11-ին, կատար
վում էին Ամանորի հանդեսներ
արևափառ – արևից փառք առած. հեթանոս հայերը արևապաշտ էին
փառագոչ – փառքի կոչող, փառք տարածող
մեհյան – հեթանոսական տաճար, նաև զոհասեղան
համասփռել – հավասարապես տարածել
օգոստափառ – օգոստոսից փառք առած. օգոստոս ամսի անունը ծագում է հռոմե
ական Աուգոստոս ինքնակալի անունից. նրա իրական անունը եղել է Գայուս Օկտա
վիուս, իսկ Աուգուստոսը տիտղոս է, որ նշանակում է սուրբ, վսեմափայլ, մեծապա
տիվ. այստեղից էլ հայերենում գործածական «օգոստափառ» արտահայտությունը։
«ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ»-Ի ԳՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԱՌԻԹԸ
Հետաքրքրական է այս բանաստեղծության ստեղծման շարժառիթը, ինչի մա
սին վկայում է Վարուժանի գրական բարեկամ և գործընկեր Հակոբ Սիրունին։

«Շաբաթ օր մը, 1913, օգոստոս 25, Լուսավորչյան ուսում
ն արան գացեր էի Վա
րուժանին։ Այն օրը մամուլին պիտի հանձնվեր Նավասարդը, ու դեռ չէինք գրած
մեր առաջաբանը։ Դանիելը դարձյալ թաղված գտա իր տեսչական հոգերուն մեջ։
Շաբթվան մեջ ծախսված թուղթին, մատիտին հաշիվը կ’աներ։ Կեսօրը վաղուց
անցեր էր, երբ կրցանք դուրս նետվիլ դպրոցեն։ Մեզ հետ էր Լևոն Էսաճանյան,
որ նույն օրը քերթված մը բերեր էր մեր տարեգիրքին համար։ Հազիվ էինք մտել
Բերայի Շիտակը, երբ անակնկալ տեղատարափ մը մեզ սրճարան մը նետեց`
Հելլեն հյուպատոսարանի քովի անկյունը։ Հոն սպասեցինք, որ անձրևը դադարի։
Ու հանկարծ, սրճարանի ժխորին և թոհ ու բոհին մեջ, թուղթ ու մատիտ առավ
Վարուժան ու պզտիկ գոհար մը գրեց հապճեպ։ Նավասարդյանը։ Օ՜, մշուշը, որ
պահ մը իր աչքերուն կրակը ծածկեց ու քաղցրությունը ժպիտին, դարձյալ վառե
ցավ անոնց մեջ։ Օվկիանին խորքեն ան կը բերեր մարգարիտը։
Այդ քերթվածքը գացի անմիջապես զետեղել Նավասարդի սկիզբը։ Ու այդ
եղավ մեր հանգանակը»։
Այս քերթվածի կապակցությամբ պետք է վերհիշեք, որ Վարուժանը հռչակեց
հեթանոսական շարժում, և ինքն էլ գլխավորեց այն։ «Նավասարդյան»-ով նա
ոգեկոչում է հեթանոս ժամանակների ուժն ու գեղեցկությունը։
Նավասարդ – խոսքը «Նավասարդ» տարեգրքի մասին է, լույս է տեսել 1914-ին։
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.
5.

Ինչո՞ւ է քերթվածը վերնագրված «Նավասարդյան»։
Հեթանոսական անցյալի ոգեկոչումն ի՞նչ իմաստ ու խորհուրդ ուներ Վա
րուժանի համար։
Հեթանոսական ժամանակները հիշեցնող ի՞նչ խորհրդանշաններ կան բա
նաստեղծության մեջ։
Հեթանոսական անցյալի ուժով ներշնչված հայերը պիտի կերտեին «Նո՜ր
Արշալույս»։ Ի՞նչ եք հասկանում «Նո՜ր Արշալույս» ասելով։
Ի՞նչ պայմաններում է գրվել այս բանաստեղծությունը, և որտե՞ղ է առաջին
անգամ տպագրվել։

ՑՈՐՅԱՆԻ ԾՈՎԵՐ
 ովե՜ր կ’անցնին–
Հ
Ու ցորյաններս հուշիկ-հուշիկ կ’արթննան.
Իրենց խորքեն կը հոսի դող մ’անսահման։
Գեղադալար կողերն ի վար բլուրին
Ծովե՜ր կ’անցնին։
 ովե՜ր կ’անցնին.–
Հ
Ա՛յնքան կ’հորդի, կը կատղի դաշտը հուռթի,
Որ պիտի հոն արածող ուլը խեղդի։
Գոգին մեջեն ալետատան հովիտին
Ծովե՜ր կ’անցնին։
 ովե՜ր կ’անցնին.–
Հ
Ու ցորյանին պատմուճանները ծփուն
Մերթ կը պատռին, մերթ կը կարվին փողփողուն։
Ըստվերի մեջ, լույսերու մեջ փրփրագին
Ծովե՜ր կ’անցնին։
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 ովե՜ր կ՛անցնին.–
Հ
Քիստերուն տակ կ’ալեծփին եղիներ՝
Ուր լուսնակն իր սափորին կաթն է հոսեր։
Կալերեն գյուղ, գյուղեն մինչև աղորին
Ծովե՜ր կ’անցնին։
 ովե՜ր կ’անցնին.–
Հ
Զմրուխտներով կը ծփա դաշտը անհուն։
Ծիտը կ’երգե թառած հասկի մ’օրորուն՝
Մինչ իր տակեն ցորյաններու մոլեգին
Ծովե՜ր կ’անցնին,
Հովե՜ր կ’անցնին։

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

 որյան – ցորեն
ց
հով – թեթև, զով քամի
հուշիկ-հուշիկ – կամաց-կամաց
գեղադալար – կանաչազարդ
կողերն ի վար բլուրին – բլուրի թեք լանջերին
հորդել – հորդանալ
հուռթի – ջրով ոռոգվող, արգավանդ, բերրի, առատ, շռայլ, ճոխ, փարթամ
ուլ – այծի ձագ, նաև եղնիկի ձագ
ալետատան – ալիքներից տատանվող, տարուբերվող
պատմուճան – թիկնոց, վերնազգեստ, այստեղ՝ քամուց տատանվող հասուն
արտը նմանեցվում է թիկնոցի, վերնազգեստի, փռված ծածկոցի
կը պատռին – կպատռվեն
փողփողուն – փողփողացող, ծածանվող
փրփրագին – սաստիկ փրփրած
քիստ – հացազգի բույսերի` ցորենի, գարու ամեն մի հատիկի պարկուճը՝ գլխին
աճող բարակ, կարծր ու փշոտ մազանման ելունդով
կ’ալեծփին – ալեծփվում են
եղի – նոր հասունացող, դեռևս չպնդացած ցորեն
կալ – հացահատիկը կալսելու տեղ, կալատեղ
աղորի (աղորիք) – հացահատիկն աղալու տեղ, աղաց, ջրաղաց
զմրուխտ – վառ կանաչ գույնի թանկագին քար
մոլեգին – կատաղի, անզուսպ, սաստիկ
«Ցորյանի ծովեր» բանաստեղծությունը «Հացին երգը» գրքից է։
Ամբողջ գիրքը նվիրված է հացի արարման և հողի մշակի արդար վաստակի
փառաբանությանը։ Այս բանաստեղծության մեջ հասունացող արտի պատկերն է։
«Ցորյանի ծովեր» արտահայտությունը նշանակում է անընդգրկելի ցորենի արտ։
Ամբողջ բանաստեղծությունը հասունացող արտի տեսանելի պատկեր է՝ քա
մու հորձանքով, արտի տատանում
ն երով, կանաչ հասկերի օրորուն երգով։
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.

Դանիել Վարուժանի ո՞ր ժողովածուի մեջ է զետեղված «Ցորյանի ծովեր»
բանաստեղծությունը։
2. Ինչպե՞ս կբացատրեք «ցորյանի ծովեր» արտահայտությունը։
3. Քանի՞ տնից է բաղկացած բանաստեղծությունը, յուրաքանչյուր տան
սկզբում ու վերջում ի՞նչ տողեր են կրկնվում, և ի՞նչ են նշանակում դրանք։
4. Քամու սաստկությունը շեշտելու նպատակով ուլի հետ կապված ինչպիսի՞
պատկեր է ստեղծում բանաստեղծը։
5. Ինչպիսի՞ դիրք ունի արտը։ Փորձե՛ք նկարագրել։
6. Ինչպե՞ս է նկարագրում քամու ալիքներից ասես պատառոտվող արտը։
7. Ինչպիսի՞ արտ է. հասո՞ւն է, թե՞ դեռահաս։ Ի՞նչ բառերով է բանաստեղծը բա
ցահայտում այդ անորոշությունը։ Ի՞նչ են նշանակում «եղի» և «զմրուխտ»
բառերը։
8. Ցորենը մինչև հաց դառնալն անցնում է բազմաթիվ գործողությունների
միջով, ինչի համար մեր նախնիներն օգտագործել են հարյուրավոր բա
ռեր։ Հացի արարումը մի ամբողջ մշակույթ է մարդկային քաղաքակրթու
թյան պատմության մեջ։
	Փորձե՛ք հացի արարման ընթացքը բաժանել փուլերի և նշե՛լ այդ գործո
ղությունները բնորոշող բառեր։ Այսպես՝
ա) դաշտային աշխատանքներ՝ արտ, խոզան, վար, գարնանացան,
աշնանացան… (շարունակե՛ք լրացնել՝ հարցնելով ծնողներին, թեր
թելով բառարանները, մի՛ խուսափեք նաև բարբառային բառերից),
բ) ցորենի հատիկը ցանելուց, տափանելուց հետո աստիճանական
հասունացման և մշակման հետ կապված աշխատանքներ՝ ջրել,
պարարտացնել … (լրացրե՛ք),
գ) ցորենի հասկի տարբեր մասերի անունները՝ ցողուն, հատիկ, քիստ
… (լրացրե՛ք),
դ) ցորենի հավաքման, հատիկն առանձնացնելու և ամբարելու հետ
կապված աշխատանքներ՝ հնձել, կալսել, մղեղ … (լրացրե՛ք),
ե) ցորենը աղալու հետ կապված աշխատանքներ՝ ջրաղաց, ալրա
ղաց, երկանք, ալյուր … (լրացրե՛ք),
զ) ալյուրը հաց դարձնելու աշխատանքներ՝ թոնիր, հացթուխ, խմոր,
գրտնակ … (լրացրե՛ք),
է) ցորենից և ալյուրից պատրաստվող տեսականի՝ ածիկ, ձավար,
աղանձ, լավաշ, մատնաքաշ, բոքոն, նաև թխվածքի, խմորեղենի,
ճաշի տեսակներ … (լրացրե՛ք)։
9. Այս աշխատանքը կատարելուց հետո «Հացին երգը» ժողովածուի բա
նաստեղծություններով հաշվե՛ք, թե Վարուժանը հացի արարման հետ
կապված քանի՞ բառ է օգտագործել։
Աշակերտներին չծանրաբեռնելու նպատակով ուսուցիչը յուրաքանչյուրին
կարող է հանձնարարել մեկ-երկու բանաստեղծություն, իսկ հանձնարա
րությունը կատարելուց հետո դասարանում ամփոփել աշխատանքը։
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 ր կարճատև կյանքի ընթացքում Միսաք Մեծարենցն
Ի
ստեղծեց մնայուն գեղարվեստական արժեքներ։ Հոգու մաք
րություն, խորություն ու նրբություն, պատկերների թարմու
թյուն. ահա այն առանձնահատկությունները, որոնցով օժտ
ված են նրա քերթվածքները։ Նա երգեց կյանքը, որ որպես
տոն տրված է մարդուն, նա երգեց բնության բացառիկ գե
ղեցկությունները, նա երգեց սերը, որ համասփյուռ տարած
վում է մարդու ու աշխարհի վրա։ Երգեց ու ինքն էլ մարեց
մութի մեջ լույս տվող մոմի նման։
Միսաք Մեծարենցը (Մեծատուրյան) ծնվել է 1886 թ. հունվարին պատմա
կան Հայաստանի Խարբերդի նահանգի Բինկյան գյուղում։ Հայրը զբաղվում
էր առևտրով։ Որդու ձևավորման գործում մեծ դեր է ունեցել մայրը՝ գրագետ
մի կին։ Մեծարենցին ձևավորել է նաև հայրենի բնությունը՝ Եփրատը, լեռնե
րը, դաշտերն ու այգիները։
Կրթությունը նախ ստացել է հայրենի գյուղի Մեսրոպյան վարժարանում, ապա
Սեբաստիայի (Սվազի) Արամյան դպրոցում։ Այնուհետև մինչև 1901 թ. կրթությու
նը շարունակել է Մարզվանի «Անատոլիա» գիշերօթիկ վարժարանում։ Վարժա
րանը չավարտած` ենթարկվում է փորձանքի. ուրիշի տեղ դնելով՝ թուրքերը նրան
դաշունահարում են։ Թեև բուժվում է, բայց սկսվում է թոքերի հիվանդությունը։
1902-ին բանաստեղծն ընտանիքի հետ տեղափոխվում է Կոստանդնուպո
լիս, որտեղ ուսումը շարունակում է Ղալաթիայի Կեդրոնական վարժարանում։
1905-ից նրան պատուհասած թոքերի ծանր հիվանդությունն սկսում է
սաստկանալ։ Ն
 ա գամվում է անկողնուն։
Նրա սիրած զբաղմունքն ընթերցանությունն էր. կարդում էր հայ և եվրո
պական (հիմ
ն ականում՝ ֆրանսիական) հեղինակների։ Գրում էր բանաստեղ
ծություններ և տպագրում մամուլում։ Իսկ 1907 թ. լույս են տեսնում նրա երկու
ժողովածուները. մայիսին՝ «Ծիածան»-ը, նոյեմբերին` «Նոր տաղեր»-ը։
Նա ոչ միայն հայտնվեց գրական ուշադրության կենտրոնում, իր սկզբունք
ները պաշտպանելու համար ոչ միայն վարեց գրական վեճեր ու բանավեճեր,
այլև հաստատապես գրավեց իր արժանի տեղը ժամանակի գրականության
մեջ։ Մեծարենցի գրական սկզբունքները ճիշտ հասկանալու համար կարևոր
են նաև նրա հոդվածները՝ «Ինքնադատության փորձ մը», «Քննադատու
թյունը», «Հետամն աց բարեկենդան», «Նարեկացիին հետ»։
Նա գրել է նաև արձակ բանաստեղծություններ։
Մեծարենցը կյանքից հեռացավ իր բանաստեղծական թռիչքի պահին,
երբ ընդամենը 22 տարեկան էր։ Մահը վրա հասավ 1908 թ. հուլիսի 5-ին։
Մեծարենցին բարձր են գնահատել շատերը։ Ահա Եղիշե Չարենցի քա
ռատողը.
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 րյուն է եղել աշխարհում։– Եղել է եղեռն ու կռիվ։
Ա
Լեռնացել են ուժեր վիթխարի՝ ամեհի ելած իրար դեմ։
Աշխարհից հեռու մի գյուղում, եղեգնյա մի սրինգ կտրած,
Արև՜ է երգել ու գարուն այս հիվանդ, հանճարեղ պատանին։–
Միսաք Մեծարենցն ուներ բնության բացառիկ խոր ու բազմակողմա
նի զգացողություն։ Բնությունը նրա համար ոչ թե պատկերի զարդանախշ
էր կամ նկարագրություն, այլ կենդանի կյանք, որ արտացոլվել և ապրում էր
տպավորվող հոգում։ Բանաստեղծն իրեն միշտ տեսնում է բնության հետ վե
րամարմ
ն ավորված։ Բնության ձայներն ու շարժում
ն երը, լույսերն ու գույնե
րը շատ հարազատ են նրա հոգեկան ապրում
ն երին։ Իսկ այդ հոգեկան ապրում
ն երի ակունքը թախիծն է՝ կյանքին հրաժեշտ տվողի ցավագին զգացողու
թյամբ։ Այդուհանդերձ, Մեծարենցն իր հոգու ցավը երբեք չի դարձնում հիմ
նական ասելիք, այդ ցավը լուծվում, անէանում է այն տևական հիացմունքի
մեջ, որ նա տածում է կյանքի ու բնության հանդեպ։
Մեծարենցի քերթվածները հասկանալու համար անհրաժեշտ է ճիշտ ըն
կալել նրա գեղարվեստական մտածողության յուրահատկությունները։ Հար
ցը միայն բառապաշարով չի ավարտվում, այլև լեզվի պատկերավորման մի
ջոցներով, որոնցից են համեմատությունը, մակդիրը, փոխաբերությունը:
Մեծարենցի գեղարվեստական մտածողությունը շատ է փոխաբերակա
նացված։ Այսինքն՝ մի առարկայի հատկանիշը տրամաբանական և զգաց
մունքային կապով բանաստեղծը շատ նրբորեն վերագրում է մեկ այլ առար
կայի և ստեղծում թարմ ու ինքնատիպ պատկերներ։
Մեծարենցի գեղարվեստական մտածողությունը որքան առարկայական
է, նույնքան էլ վերացական է. այդ կողմերը նրա ստեղծագործության մեջ
շատ նրբորեն միահյուսված են։ Նա տեսնում է բնության գեղեցիկ պատկերը,
ինչն իրական-առարկայական է, և այն բանաստեղծական երևակայությամբ
այնպես է վերացարկում, որ իրականը դառնում է անիրական։ Այդպիսին են
նրա բոլոր բանաստեղծությունները։

ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑԻ ՄԱՍԻՆ
Բինկյա՜ն... Ես կը տեսնեմ տեսիլքի մը պես այսօր ալ իր բարձրակառույց տու
ները... լայնաբաց պատուհաններով, մեկզմեկու հենած տափակ տանիքներով...
Բինկյա՜ն... Հոս էր, որ ծնած էր հայ գրականության մեջ արդի ամեն
 են
փայլուն բանաստեղծներեն մեկը` Միսաք Մեծարենցը, քնքուշ, երկչոտ, մեղմ,
սարսռազդեցիկ, հիվանդկախ, դալուկ, բարի, ազնիվ, խոհուն, միստիկ, միշտ
երազող բանաստեղծ մը...
Վահան Արսլանյան

Ամառը Բինկյանի բնակչության մեծ մասը առտուն կանուխ կը հոսեր Եփ
րատի աջ ափին գտնված գեղատեսիլ պարտեզներն ու դաշտերը` գյուղա
կան բազմազան աշխատանքի համար։ Միսաք ալ գրեթե ամեն օր կ’երթար
իրենց պարտեզները` ընդարձակ, խնամված ու հարուստ բազմատեսակ ծա
ռերով և որթատունկերով։
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Հաճախ պարտեզին խորեն կամ դրացի պարտեզեն երգ մը կը թռեր աղջ
կա մը կամ կնոջ մը բերնեն. ձայնը արձագանքը կը գտներ, և ուրիշներ կը
միանային երգին, ու Ակնա ժողովրդական սիրերգ մը կամ պանդուխտի երգ
մը հաճելի խմբերգի մը կը փոխարկվեր։ Կը թվի թե այդ պահերը Մեծարենցի
համար գրավիչ ու սիրելի եղած են։
Զարմայր Մեծատուրյան
Մեծարենց առհասարակ ամեն ինչ, շնչավոր թե անշունչ, կը սիրեր և հո
գեկան կապ մը հաստատած էր իր և անոնց միջև։ Կյանք ու շունչ ունեին
այդ բոլորը իր համար։ Հոգի կու տար գույնզգույն ծաղիկներուն ու կանաչու
թյուններուն։ Սիրական առարկայի մը պես կը փայփայեր վայրի ծաղիկ մը,
նորափթիթ դալար մը և կը խոսակցեր անոնց հետ։
Վահան Նարլյան
Մտածկոտ դեմք մը, որուն քանի մոտենայիր` այնքան ավելի մտածկոտ կը
դառնար, ու հեռացածիդ չափ գրավիչ արտահայտություն կ’առներ, պահվտած
աչքեր, որոնք իրենց սարսուռը նայվածքեդ ծածկել կը ջանային...
Ճակատի մը լայնշի վառքը մտածում
ն երու հոծ ցայտքերը կը պահեր ու
երազներու բաղձացող հոգիի մը թափը երևան կը հաներ հոն...
Համակրելի տեսք մը բոլոր... Մելամաղձոտ հոգի մը վերջապես...
Հակոբ Սիրունի
Մեծարենցն է ըսին։ Անունը լսած էի, մականունեն գիտեի, թե հայրենա
կիցս էր, բայց չէի տեսած զինքը։ «Քու գյուղդ Եփրատի աջ ափին է, իմինս`
ձախին։ Հայրենակիցներ ենք, չէ՞»։
Ու ձեռքը սեղմեցի։
Մտերմացանք։ Ամեն բանե խոսեցանք, կատակեցինք։ Ես չտեսա իր գյուղը,
իր արտերը, իր ջրտուքը, իր այգիները, իր մշակները։ Այնուհետև իր հրատա
րակած քերթվածները ղրկեց։ Ու այնուհետև պատահեցավ այն, զոր ամենքս
ալ գիտենք։ Աստվածները, որ այնքան ժլատ են, անոր վրա ձգեցին իրենց վի
ճակը ու անոր ըսել տվին ամենեն աղվոր բաները ու իրենք իսկ դյութվեցան։
Հակոբ Մնձուրի

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
Ինչպե՞ս կբնութագրեք Միսաք Մեծարենցին։
Որտե՞ղ և ե՞րբ է ծնվել բանաստեղծը։
Պատմե՛ք, թե երբ և որտեղ է կրթություն ստացել ապագա բանաստեղծը։
Ի՞նչ ժողովածուներ է հրատարակել Մեծարենցը և ե՞րբ։
Ե՞րբ է մահացել Մեծարենցը։
Ի՞նչ եք հասկանում, երբ ասում եք` Մեծարենցը բնապաշտ է։
Ինչպե՞ս է բնորոշել ու գնահատել Եղիշե Չարենցը Միսաք Մեծարենցին։
Ովքե՞ր են արտահայտվել Մեծարենցի ու նրա պոեզիայի մասին և ի՞նչ են ասել։
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ԵՐԱԶ ՕՐԵՐ
(Քանթիլեն)

 արմիր ծաղիկ մը գարունի
Կ
Առտու մ’ինծի նըվիրեցիր.
Ըզգացի թե տենդեր ունի
Երազկոտ միտքըս ուշացիր։
 անդաղատանք մը հորդեցավ
Խ
Իմ նըվաղկոտ լանջիքիս տակ` ուր
Դողաց սիրո սարսուռն անցավ`
Ու թովանքը համբույրին հուր։

Եվ ըղձակաթ իմ հեգ հոգիս
Ըզգաց սիրտիդ հուրքն արծարծուն,
Ու մետաքսե ուղի մը զիս
Սեր-Ծաղիկին տարավ ածուն։
 ոն ժըպտեցավ կյանքը ինծի,
Հ
Հըմայքներու հույլովն անցավ,
Եվ ուրվական մը կասկածի
Անոր մոտեն երբեք չանցավ։

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

 անթիլեն – երգ, միջնադարյան եվրոպական պոեզիայում քնարական փոքր
ք
բանաստեղծության տեսակ, որ երգվում էր գործիքային նվագակցությամբ
առտու – առավոտյան
տենդ – հուզմունք, ներքին կրակ, նաև` ջերմություն, դողէրոցք, լարում, զառան
ցանք
ուշացիր – ուշքը ցրված, անուշադիր
խանդաղատանք – սեր, գորով, քնքշություն, գութ
նվաղկոտ – թույլ, տկար, ուժասպառ
անցավ – առանց ցավի
թովանք – թովչանք, հրապույր, գրավչություն, գերող ազդեցություն
ըղձակաթ հոգի – հոգի, որի մեջ իղձ է կաթել, նույնն է` տենչագին, տենչալի
սեգ – վեհ, վեհապանծ, պերճ, փառահեղ, խրոխտ, հպարտ
արծարծուն – բորբոքուն, հրահրուն, բոցավառ, նորոգված
ածու – մարգ, տնկիի տեղ, տնկարան, նաև` փոքր ժողովուրդ (Խորենացի)
հույլք – հույլ, խումբ, փունջ, բազմություն
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1.
2.

Ի՞նչ է նշանակում քանթիլեն։
Ինչի՞ մասին է այս քնարական բանաստեղծությունը։ Կարո՞ղ եք վերար
տադրել հեղինակին համակած ապրում
ն երն ու տրամադրությունները։
3. Կարմիր ծաղիկն ինչի՞ նշան է բանաստեղծության մեջ, ի՞նչ թանկ զգացում
ներ է այն արթնացնում։
4. Ինչո՞ւ է բանաստեղծությունը վերնագրված «Երազ օրեր»։
				
5. Այս բանաստեղծությունը Ռոբերտ Ամիրխանյանի երաժշտությամբ վե
րածվել է հրաշալի երգի։ Լսե՛ք և փորձե՛ք զգալ, թե ձեր մեջ ինչպիսի նուրբ
ու խոր ապրում
ն եր է այն արթնացնում։



ՍԻՐԵՐԳ
 իշերն անույշ է, գիշերն հեշտագի՜ն,
Գ
Հաշիշով օծուն ու բալասանով.
Լուսեղեն ճամբեն ես կ’անցնիմ գինով՝
Գիշերն անույշ է, գիշերն հեշտագի՜ն…
 ամբույրներ կու գան հովեն ու ծովեն,
Հ
Համբույր՝ լույսեն, որ չոր դիս կը ծաղկի,
Այս գիշեր Տոն է հոգվույս՝ Կիրակի՜,
Համբույրներ կու գան հովեն ու ծովեն։
 այց լույսն իմ հոգվույս քիչ քիչ կը մաշի՜,
Բ
Շրթունքս են ծարավ միակ համբույրին…
Ցնծագին գիշերն է լույս ու լուսին՝
Բայց լույսն իմ հոգվույս քիչ քիչ կը մաշի…

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

 եշտագին – շատ հաճելի, տարփալից
հ
հաշիշ – թմրեցնող ու հարբեցնող նյութ, որ ստացվում է հնդկական կանեփից,
այստեղ՝ հաշիշով օծուն գիշեր նշանակում է երանավետ, հաճելի գիշեր
բալասան – զանազան բուժական խոտերից պատրաստված դեղ, բուսական
հյութ, որ պարունակում է խեժ և եթերային յուղ, նաև` սփոփանք, սպեղանի
դի – այստեղ՝ կողմ
ցնծագին – մեծ ցնծությամբ, բերկրանքով լի
Գիշերվա մի հոյակապ ձոն է այս նշանավոր «Սիրերգը»` Մեծարենցի ամե
նատարածված ու սիրված բանաստեղծությունը։ Ամբողջ բնությունն է շնչում սի
րով։ Բնությունը շնչավորված էակ է, որին ուզում է ձուլվել բանաստեղծը, զգալ նրա
գեղեցկությունը, վայելել համբույրների քաղցրությունը։ Կյանքը տոնական լույսերի
մեջ շարունակվում է, բայց բանաստեղծը, ավա՜ղ, զգում է իր վաղաժամ հրաժեշտի
մահացու ցավը:
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1. Ի՞նչ է մակդիրը։ Ի՞նչ մակդիրներով է բանաստեղծը բնութագրում գիշերը։

2. Ո՞ր քաղաքում էր ապրում, և ինչպիսի՞ գիշեր դա կարող էր լիներ։ Որքա
նո՞վ են նրա օգտագործած մակդիրները բնորոշում արևելքը։
3. Ի՞նչ լուսեղեն ճանապարհի մասին է խոսքը, և ի՞նչ է նշանակում «Լուսեղեն
ճամբեն ես կ’անցնիմ գինով» պատկերը։ «Գինով» ասելով նա արդյո՞ք գի
նովությունը նկատի ունի, թե՞ ոգեղեն արբեցությունը։
4. Ինչո՞ւ է բանաստեղծը «Տոն», «Կիրակի» բառերը գրում մեծատառ։ Ի՞նչ են
նշանակում դրանք նրա համար և բնագրի մեջ ի՞նչ իմաստ ունեն։
5. Գտե՛ք և կարդացե՛ք Մեծարենցի «Սիրերգ» վերնագրով մյուս բանաստեղ
ծությունները և փորձե՛ք դրանք համեմատել ձեզ արդեն ծանոթ այս քերթ
վածի հետ։ Ի՞նչ ընդհանրություններ և տարբերություններ կարող եք նշել
իմաստի մեջ, պատկերների մեջ, բառապաշարի մեջ։
6. Այս բանաստեղծության բառերով ևս հրաշալի երգ է ստեղծվել։ Գտե՛ք, լսե՛ք
և այդ ներշնչանքով փորձե՛ք պատկերացնել բանաստեղծի հոգեվիճակը։

ԱՔԱՍԻԱՆԵՐՈՒ ՇՈՒՔԻՆ ՏԱԿ
 աղիկներեն հուշիկ թերթերը կը թափե
Ծ
Բուրում
ն երով օծուն հովիկն իրիկվան,
Հոգիներուն կ’իջնե երազ մը բուրյան,
Ի՜նչ հեշտին է մըթնշաղն այս սատափե։

Աքասիաներ, գինով լույսե ու տապե,
Օրորվելով մաքուր շունչ մը կը հևան.
Մինչ կը ձյունե ծաղիկն իրենց հոտևան՝
Զոր խոլաբար հովը գրկել կը շտապե։

Ու լույսն անոնց, անխոս հուրի՜ դյութական,
Հըմայագեղ ու վարսքերով արծաթե,
Շատրըվանին կ’իջնե գուռին մեջ կաթե։
 ուրը ցայտքեն ծաղիկ ծաղիկ կը կաթե.
Ջ
Վըճիտ, ինչպես լույսե արցունքը մանկան,
Նըվագն անոր կը հեծեծե հեշտական։
Ծաղիկներեն հովը թերթեր կը թափե…

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

աքասիա (ակացիա) – թիթեռնածաղկավոր ընտանիքին պատկանող ծառ
շուք – ստվեր
հուշիկ – կամաց-կամաց, հանդարտ
բուրյան – բուրավետ, անուշաբույր
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 եշտին – հեշտ, դյուրին, հեշտալից, հեշտավետ
հ
մթնշաղ – վերջալույսի աղջամուղջ, կիսամութ, իրիկնամուտ
սատափե (սադափե) – սադափով պատված. սադափը մարգարտաբեր խե
ցու փայլուն երեսն է, սադափը կոչվում է նաև գաղտակուր
տապ – սաստիկ շոգ
հոտևան – հոտավետ, անուշահոտ
խոլաբար – խոլ կերպով՝ կատաղի, մոլեգին, բուռն, ուժգին
հմայագեղ – հմայիչ գեղեցկություն ունեցող
գուռ – քարից կամ փայտից պատրաստված երկարավուն ավազան, որ դրվում
է աղբյուրների առջև, նաև` փոս, ավազան
ցայտք – ցայտ, ցցվածք, դուրս պրծած մաս, որտեղից ջուրը ցայտում է
Այս բանաստեղծությունը Մեծարենցը բնորոշել է որպես «զուտ նկարագրա
կան ոտանավոր», նկարագրվում են բնության առարկաներն ու շարժում
ն երը՝
խորքում ձուլված մարդկային զգացմունքներին։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.

Ծանո՞թ է ձեզ աքասիա ծառը։ Տեսե՞լ եք այն ծաղկած ժամանակ։ Ի՞նչ տեսք
ունի ծառը, ի՞նչ գույն ունեն ծաղիկները։ Ձեր շրջապատում փորձե՛ք գտնել
			
այն, և մտածե՛ք՝ ի՞նչն է բանաստեղծին ներշնչել գրելու այս քերթվածը և
վերնագրելու հատկապես «Աքասիաներու շուքին տակ»։
2. Եթե պատահի, որ դուք անցնեք ծաղկած աքասիայի տակով, մի պահ կա՛նգ
առեք, խոր շնչե՛ք ծաղկի բուրմունքը և վերստին փորձե՛ք հասկանալ բա
նաստեղծին։ Եվ եթե թեթև քամի է, ու ծառի ծաղիկներից թերթիկներ են
ընկնում, երկար նայե՛ք այդ տեսարանին և մտածե՛ք՝ ինչպե՞ս կարելի է այդ
պահն ավելի տպավորիչ վերարտադրել՝ բանաստեղծությա՞մբ, գեղանկար
չությա՞մբ, թե՞ երաժշտությամբ։ Փորձե՛ք, վստահե՛ք ձեր օժտվածությանը։
3. Օրվա ո՞ր պահն է բանաստեղծը ներկայացնում։
4. Նորից հիշե՛ք՝ որտե՞ղ էր ապրում Մեծարենցը, աշխարհագրական միջավայ
րը, եղանակային պայմանները։ Ծովերից եկող քամիներ, մերձարևադար
ձային ջերմություն, հյութեղ ու առատ բուսականություն. սա ո՞ր քաղաքն է,
որի արվարձաններից մեկում էլ ապրում էր հիվանդ բանաստեղծը։ Լրացրե՛ք
նրա ապրած աշխարհագրական միջավայրին բնորոշ բնապատկերները։
5. Ինչպիսի՞ պատկերներով են ներկայացվում աքասիաները։
6. Ինչո՞ւ է գրում. «Մինչ կը ձյունե ծաղիկն իրենց հոտևան»։ Համանման
պատկերների ի՞նչ շարք կարող եք առանձնացնել։

ՁՄՐԱՆ ՊԱՐԶ ԳԻՇԵՐ
 ամբույրիդ, գիշե՜ր, պատուհանս է բաց,
Հ
Թո՛ղ որ լիառատ ծծեմ՝ հեշտագին
Կաթը մեղմահոս լույսիդ տարփանքին՝
Ու զով շաղերուդ կախարդանքը թաց։
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 արզ, լուսածածան, հրաշալի՜ գիշեր,
Պ
Հոսե՛ սրտիս մեջ դյութանքիդ ալիք.
Ճերմակ երազիդ ցայտքերեն մեղրիկ
Պուտ պուտ կաթեցո՛ւր հոգվույս սիրաջեր։
Կ’ուզեմ որ դադրին ձայներն այս պատիր,
Ու նեկտարիդ դողն ըմպեմ ես անհագ.
Կ’ուզեմ որ մեռնի՜ն տիվ ու ժամանակ՝
Ու դաբիրներուդ իյնամ ծնրադիր։

Ու դաբիրներո՜ւդ իյնամ ծնրադիր,
Այս պաղատագին շարժուձևիս մեջ,
Ու մինչ կ’ողողեն զիս ցոլքերն անշեջ,
Աչքերս ալ մոռնան տակավ այս նատիր։
Ցնորաբե՜ր գիշեր, ա՜հ, ընդունե՜ զիս,
Ընդունե՜, միստիք ո՜վ անդորրություն,
Իմ աղերսակոծ շունչիս սոսավյուն,
Եվ համբույրն անաց՝ զոր կու տա հոգիս։
 ենյակս է լեցուն հուշքերովն աղի
Ս
Երեկի հովին վայրագ տարփանքին.
Ու դեռ կը հեծծեն խորշերն ողբագին
Վախը գրգանքին անոր կատաղի։
 ե՛րս խուժե ուժգին, նե՜րս պատուհանես
Ն
Ու լեցուր խցիկս, մինչև կաթոգին
Քու սրբությունով իր խորշերն հորդին,
Եվ ես արթննամ վաղնջուց քունես։
 ամբույրիդ, գիշե՜ր, պատուհանս է բաց,
Հ
Թո՛ղ որ լիառատ ծծեմ՝ հեշտագին
Կաթը մեղմահոս լույսիդ տարփանքին՝
Ու զով շաղերուդ կախարդանքը թաց։

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

 արփանք – բուռն սեր
տ
շաղ – ցող
լուսածածան – լույսով ծածանվող, ծավալվող
սիրաջեր – սիրավառ, սիրով ջերմացած
պատիր – խաբուսիկ, կեղծ, ոչ իրական, ստահոդ
նեկտար – բույսերի ծաղիկներից արտադրվող քաղցր նյութ, հունական դի
ցաբանության մեջ անմահություն պարգևող աստվածային խմիչք
տիվ – ցերեկ, լույս
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 աբիր – սրբավայր, սուրբ խորան
դ
իյնալ – իջնել, ընկնել
նատիր (նադիր) – երկրագնդի այն կետը, որ գտնվում է դիտողի ուղիղ ոտքե
րի տակ և հակադիր է զենիթին, ծայրագույն աստիճան՝ դիրք
միստիք (միստիկ) – խորհրդավոր, անբացատրելի, անիմանալի ծիսական
գաղտնիք, «միստիք անդորրություն» – խորհրդավոր, անբացատրելի անդորր.
միստիկա – կրոնական հավատ անդրշիրիմյան աշխարհի հետ անմիջական հա
ղորդակցության հնարավորության մասին, խորհրդազգացողություն
աղերսակոծ – աղերսագին, աղերսալից
հեծծել (հեծեծել) – վշտից հառաչել, ողբալ, սգալ
գրգանք – գգվանք, գուրգուրանք
կաթոգին – գորովալից, սիրալից, շատ սիրով, հաճելի, դուրեկան
 եծարենցը զարմանալի քնքշանքով է ընկալում գիշերային տեսարանի հմայ
Մ
քը։ Գիշերը ինքնամոռացման, ինքնամոռաց արբածության մի պահ է, երբ քնա
րական հերոսը ձուլվում է բնությանը, դառնում նրա մի մասնիկը։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.

2.

3.
4.

Կարո՞ղ եք ձեր բառերով ու բնագրից արված մեջբերում
ն երով վերար
տադրել բանաստեղծությունը։ Հապա փորձե՛ք վերարտադրել, թե ինչ է
ասված այս քնարական բանաստեղծության մեջ, ի՞նչ ապրում
ն եր են պա
շարել բանաստեղծին։
Ինչպե՞ս կբացատրեք «լույսի տարփանք», «ճերմակ երազ», «նեկտարի
դող», «ցնորաբեր գիշեր», «աղերսակոծ շունչ» արտահայտությունները։
Այս կապակցությամբ հիշե՛ք, թե ինչ է փոխաբերությունը։
Ձմռան պարզ գիշերն ի՞նչ է խորհրդանշում։ Ի՞նչ պետք է բերեր այս գիշերը
բանաստեղծին։
Ինչպիսի՞ն էին անցյալի («երեկի») հիշողությունները, և ի՞նչ ապրում
ն եր են
առաջացրել նրա հոգում։

ՀՅՈՒՂԸ
 աշտի ճամբու մը վըրան,
Դ
Կամ ըստորոտը լերան,
Ուղևորին ժամանման
Ըսպասող հյուղն ըլլայի։
Ու գգվանքիս կանչեի
Ես ճամբորդներն անժաման,
Ու ճամբուն վրա մենավոր,
Ու ճամբուն վրա ոսկեման,
Եկվորներուն դիմավոր՝
Ծըխանիս ծուխն ամպեի։
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 ւ գրգանքիս կանչեի
Ո
Ուղևորներ պարտասուն,
Ու բարևի մը փոխան
Հազար բարիք ես տայի։
Հազար բարիք ես տայի.
Գոլը կրակին ճարճատուն,
Կութքը բերրի դաշտերուն,
Բոլոր միրգերն աշունի,
Ու մեղր, ու կաթ, ու գինի…

Ու լըսեի ես ցայգուն,
Քովը կրակին ճարճատուն,
Երգն իրիկվան եկվորին.
Ու ջամբեի ես ցայգուն
Երազներով պատարուն
Նինջ՝ իրիկվան եկվորին.
Ու լըսեի ես այգուն,
Սրտապատար ու տրոփուն
Գովքն իրիկվան եկվորին.
Ու դիտեի ես այգուն,
Ու խոկայի օրն ի բուն
Երթն իրիկվան եկվորին…

Ու ձմեռներն ալ համբուն,
Հըրավիրակ զըվարթուն,
Կանգնեի քովը ճամբուն.
Ու ձյունապատ հեք մարդուն
Ես հայրորեն, լայնաբաց
Երկու թևըս պարզեի.
Մի՜շտ քաղցրագին, նյութացած
Հըրավե՜րն ես ըլլայի։
Ա՜հ, ըլլայի՜, ըլլայի՜,
Դաշտի ճամբու մը վըրան,
Կա՛մ ըստորոտը լերան,
Ուղևորին ժամանման
Ըսպասող հյո՜ւղն ըլլայի։

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

 յուղ – փոքրիկ տնակ, խրճիթ, այգիներում, անտառներում և ճանապարհնե
հ
րին կառուցված թեթև տուն՝ շրջակայքը հսկելու համար
անժաման – ժամանակին չհասնող, չժամանող, տեղ չհասնող, անձեռնա
հաս, անկարող
ոսկեման ճամփա – ոսկեփայլ աստղերից, լույսերից հյուսված, ոսկեգույն, ոս
կեփայլ, ոսկեթելից մանած, հյուսած
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ծխան – ծխնելույզ, ծուխ արձակող խողովակ կամ աղյուսե շարվածքով անցք,
փոխաբերաբար՝ օջախ
պարտասուն – հոգնած, ուժասպառ
ճարճատուն – ճարճատող, այստեղ՝ այրվող փայտի ձայն
կութք (կութ) – այգու բերքահավաքը, այգեկութ (խաղողաքաղ)
ցայգ – մինչև առավոտն ընկած ժամանակը, այգաբաց, լուսաբաց
քով – մոտ
ջամբել – այստեղ՝ պարգևել, շնորհել, բաշխել
պատարուն – լեցուն, տոգորված
սրտապատար – սիրտը պատարող՝ լցնող, հագեցնող. չպետք է շփոթել սրտա
պատառ բառի հետ, որ նշանակում է սիրտ պատռող, հոշոտող, կեղեքող, սրտա
կեղեք
խոկալ – մտածել, խորհել, մտորել
համբուն – համակ, ամբողջ, ամբողջապես
հրավիրակ – հրավիրող, կոչնական, կանչող
 եծարենցն իր մարդասիրական գաղափարներն է արծարծել «Հյուղը» գողտ
Մ
րիկ բանաստեղծության մեջ։ Բանաստեղծի խոհերը պտտվում են մարդկանց շուրջ,
երգը տոգորված է անանձնական սիրով։ Քնարական հերոսը ցանկանում է հյուղակ
լինել դաշտի ճամփին կամ լեռան ստորոտին, որպեսզի տարվա բոլոր եղանակ
ներին, օրվա բոլոր ժամերին գրկաբաց ընդունի հոգնած ճամփորդին, հանգիստ
ու ջերմություն պարգևի նրան։ Հյուղակի պատկերը շնչավորվում է, այն դառնում
է մտածող ու զգացող էակ, որ կարող է դիմավորել, ճանապարհել, լսել ու խոկալ։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.

2.
3.
4.
5.

6.

«Հյուղը» «Ըլլայի՜, ըլլայի՜» շարքից է։ Շարքում զետեղված են նաև «Իրիկու
նը», «Հովը» բանաստեղծությունները։ Ծանոթացե՛ք շարքին և փորձե՛ք բա
ցատրել, թե ինչո՞ւ է այն վերնագրել «Ըլլայի՜ ըլլայի՜»։
«Հյուղը» քերթվածում ի՞նչ է երազում դառնալ բանաստեղծըև ինչո՞ւ:
Ինչպիսի՞ մարդկանց համար է նա ցանկանում վերածվել հյուղի։ Այս հար
ցին պատասխանե՛ք՝ նայելով «անժաման» բառի բացատրությունը։
Ինչպե՞ս է Մեծարենցն արտահայտում իր կարեկցանքն ու սերը կես ճանա
պարհին մնացած մարդկանց հանդեպ։
Ինչպե՞ս եք հասկանում «Եկվորներուն դիմավոր՝ // Ծըխանիս ծուխն ամ
պեի» պատկերը։ «Ծուխն ամպեի» ասելով՝ մի՞թե ճանապարհի հյուղը չի
ցանկանում կես ճանապարհին մնացածների համար դառնալ օջախ, որ
նրանք տաքանան և կազդուրվեն։ Բացատրե՛ք «ծուխն ամպեի» արտա
հայտությունը։
Հոգնած ուղևորին նա հազար բարիք է խոստանում, այդ թվում՝ …։ Ի՛նքնե
րդ լրացրեք՝ բանաստեղծության երկրորդ տան վերջին չորս տողից ընտ
րելով համապատասխան բառերը։
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7.

8.
9.

Երրորդ տան մեջ երազներով լցված ուղևորին նա նինջ է բաշխում։ Նաև
անում նրա գովքն ու խորհում նրա երթի մասին։ Հիմա ինքներդ ճշտե՛ք, թե
չորրորդ տան մեջ ինչպիսի վերաբերմունք է նա ցանկանում դրսևորել կես
ճանապարհին մնացած մարդու հանդեպ։ Օգտվելով բառերի բացատրու
թյունից՝ ձեր խոսքերով վերարտադրե՛ք այս ութնյակի իմաստը։
Ի՞նչ ըղձանքով է Մեծարենցն ավարտում բանաստեղծությունը։
Արդյոք «Ըլլայի՜, ըլլայի՜» շարքում, նաև հենց այս բանաստեղծության մեջ
կենսագործված չէ՞ քրիստոնեական-մարդասիրական այն պատվիրանը,
թե աղքատը եթե սոված է, պետք է կերակրել, եթե հագուստ չունի, պետք
է հագցնել, եթե կացարան չունի, պետք է պատսպարել։ Մտածե՛ք այս մա
սին, և տվե՛ք ձեր պատասխանը։
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ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆ
1885-1920
Դժվարին կյանք ապրեց Վահան Տերյանը, կյանքից հեռա
ցավ շատ անժամանակ, բայց հայ քնարերգությանը հաղոր
դեց մի այնպիսի թարմ շունչ, որ անհնարին է պատկերացնել
իր և հետագա ժամանակների հայ պոեզիան առանց նրա լու
սավոր ներկայության։ Տերյանն անփոխարինելի է նաև նրա
նով, որ առաջին իսկ գրքով ստեղծեց հետևորդների մի մեծ
խումբ, որի ներկայացուցիչները ձևավորեցին Վահան Տերյա
նի գրական դպրոցը։ Գեղարվեստական ճանապարհ բաց
անող այդպիսի մշակութային առաքելություն շատ քչերին է
վիճակվում։ Ահա այդ քչերից մեկը Վահան Տերյանն է։
Վահան Տերյանը (Տեր-Գրիգորյան) ծնվել է 1885 թ. փետրվարի 9-ին Ջավախ
քի Գանձա գյուղում։ Նրա մանկությունն անցել է Ջավախքի անկրկնելի բնաշ
խարհում և նահապետական բարքերի մեջ։ Հայրը՝ տեր Սուքիասը, ուսում
ն ա
տենչ մարդ էր, որ դեռ պատանեկան տարիներին փորձել է ուսում ստանալ Եվ
րոպայում, իսկ հասուն տարիքում ջանում էր սովորել ռուսերեն ու ֆրանսերեն,
որպեսզի հասու լիներ ժամանակի գրական ու քաղաքական անցուդարձին։
Տերյանը նախնական կրթությունն ստացել է Գանձայում և Ախալքալա
քում։ 1897-ին հայրը նրան տեղափոխում է Թիֆլիս, որտեղ երկու տարի ու
սանում է պետական գիմ
ն ազիայում։ Սակայն նրան ավելի մեծ ասպարեզ էր
սպասում։ 1899-ից Տերյանը դառնում է Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի սան՝
կրթությունը շարունակելով արևելյան լեզուների երրորդ դասարանում։ Ճե
մարանական տարիները (1899-1906) նրա մտավոր ձևավորման շրջանն են։
Այս տարիներին անհագ հետաքրքրությամբ նա կարդում է ռուս և եվրո
պական գրողներին, հաղորդակից լինում գեղագիտական նոր ուղղություն
ներին, գրական նոր հոսանքներին, որոնցից նրան հատկապես գրավում է
խորհրդապաշտությունը։
Ավարտելով ճեմարանը՝ նույն 1906 թ. նա ուսումը շարունակում է Մոսկ
վայի համալսարանի պատմաբանասիրական բաժանմունքում։
1910-1912 թթ. Տերյանը հիմ
ն ադրում և համախոհների հետ լույս է ընծայում
«Գարուն» ալմանախը։ Լույս է տեսնում երեք համար, որոնց մեջ ի մի են բեր
վում արևելահայ և արևմտահայ գրողների երկերը։
1912 թ. հիմ
ն ադրում է «Պանթեոն» հրատարակչությունը և ծավալում
գրահրատարակչական, թարգմանական լայն գործունեություն։
1915-1916 թթ. Տերյանը մասնակցում է Վալերի Բրյուսովի և Մաքսիմ Գոր
կու կազմած ու խմբագրած «Հայաստանի պոեզիան» և «Հայ գրականու
թյան ժողովածու» գրքերի ստեղծման աշխատանքներին։ Հայերենից ռուսե
րեն է թարգմանում Գաբրիել Սունդուկյանի «Պեպո»-ն, Րաֆֆու «Կայծեր»-ի
առաջին հատորը, Շիրվանզադեի «Չար ոգի»-ն։
Նա նաև հայերեն է թարգմանել ռուս և եվրոպական գրողների երկեր՝ Ֆեոդոր
Սոլոգուբ, Վալերի Բրյուսով, Էմիլ Վերհարն, Պոլ Վերլեն, Շարլ Բոդլեր և ուրիշներ։
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Մոսկվայի համալսարանը չա
վարտած՝ 1913-ին Տերյանն ընդուն
վում է Պետերբուրգի համալսարա
նի արևելյան լեզուների բաժինը։
1913-1917 թթ. նա ապրում և ստեղ
ծագործում է Պետերբուրգում։
1917 թ. հեղաշրջումից հետո Վա
հան Տերյանը եռանդուն գործունե
ություն է ծավալում քաղաքական
ասպարեզում։ Նա աշխատում է
Ազգությունների ժողովրդական կո
միսարիատում, ուր վարում է հայ
կական գործերի բաժինը։ Գրում
է «Թուրքահայաստանի մասին»
օրինագիծը և որպես հայկական
գործերի խորհրդական 1918-ին
մասնակցում է Բրեստ-Լիտովսկի
հաշտության բանակցություններին։
1919-ին Ռուսաստանի արտաքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատի
հանձնարարությամբ մեկնում է Միջին Ասիա։ Տերյանը հիվանդ էր թոքախ
տով։ Ճանապարհին հիվանդությունը խորանում է, և նա 1920 թ. հունվարի 7-ին
վախճանվում է Օրենբուրգում։ Այնտեղ էլ թաղվում է։ Հետագայում նրա աճյունը
տեղափոխվում է Երևան և հողին հանձնվում հայոց մեծերի պանթեոնում։
Ուսանող էր Տերյանը, երբ 1908 թ. լույս տեսավ նրա «Մթնշաղի անուրջներ»
ժողովածուն։ Այդ գիրքը միանգամից գրավեց բոլորի սրտերը։ Ինչպես հիշում
են ժամանակակիցները՝ օդը լցված էր Տերյանով, երիտասարդներն իրար սեր
էին բացատրում Տերյանի տողերով, նրա գիրքն ամենաթանկ նվերն էր։
1912-ին լույս տեսավ նրա «Բանաստեղծություններ» վերնագրով երկրորդ
ժողովածուն։ Այստեղ զետեղված էր վերամշակված «Մթնշաղի անուրջներ»
գիրքը, ավելացված էին նոր շարքեր։ Տերյանն առաջիններից էր, ով գրեց բա
նաստեղծական շարքերով՝ «Մթնշաղի անուրջներ», «Գիշեր և հուշեր», «Ոսկի
հեքիաթ», «Կատվի դրախտ», «Երկիր Նաիրի» և այլն։
Տերյանի գրական-գեղագիտական հայացքները ճիշտ հասկանալու հա
մար կարևոր են նաև նրա գրականագիտական և հրապարակագրական
ելույթները, որոնցից արժե հիշատակել հատկապես երկուսը՝ «Հայ գրակա
նության գալիք օրը» և «Հոգևոր Հայաստան»։
Տերյանը գրական այն ուղղության հետևորդ էր, որ կոչվում է խորհրդա
պաշտություն:
ԽՈՐՀՐԴԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ
Խորհրդապաշտությունը (սիմվոլիզմ) որպես գրական ուղղություն առա
ջացել է Ֆրանսիայում և տարածվել եվրոպական ու ռուս գրականության մեջ։
Հայ գրողներից խորհրդապաշտությունը բնորոշ է եղել Լևոն Շանթի, Միսաք
Մեծարենցի, Վահան Տերյանի, Եղիշե Չարենցի ստեղծագործությանը:
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Խորհրդապաշտությունը բերում էր որոշակի խորհրդանշաններ։ Տերյանի
պոեզիայում՝ աշուն, անձրև, տերևաթափ, որոնք միայնակ և թախծոտ հոգու
տրամադրություններ էին արտահայտում։
Խորհրդապաշտությունը կյանքը պատկերում էր երկպլան կառուցվածքով՝
գորշ իրականություն և դրանից վեր՝ երազի ու ցնորքի մի աշխարհ, ուր հոգին
կարող էր ապրել անուրջներով։
Խորհրդապաշտները կյանքի ունայնությունն իմաստավորում էին սիրո մեջ՝
ստեղծելով ցնորք աղջկա, երազ աղջկա անհասանելի կերպարը։
Խորհրդապաշտներն արտակարգ նրբություն հաղորդեցրին բանաստեղ
ծական լեզվին, տաղաչափական արվեստին, պատկերային համակարգին։
Բանաստեղծության կատարելությունը նրանք տեսնում էին երաժշտության
մեջ։ Նրանք նաև գունային լուծում
ն եր էին տալիս պոեզիային՝ այս դեպքում
արդեն փորձելով գեղարվեստական խոսքը մերձեցնել կերպարվեստին։
Այս ամենը լիարժեքորեն արտահայտվել է Տերյանի ստեղծագործության մեջ։
ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՄԱՍԻՆ
 ուք բանաստեղծ եք։ Դա ամենագլխավորն է։ Դուք խոսքերի հետ չեք
Դ
խաղում... Ես ուրախությամբ ողջունում եմ Ձեր մուտքը գրական ասպարեզ,
բարո՛վ եկաք... Շատ գեղեցիկ են և գրեթե մեր լիրիկայի մեջ նոր բաներ... Լե
զուն մաքուր, զտված և արծաթե զանգի պես հնչուն... Մեր վերնատան մեջ
պատվավոր տեղ ունի...
1908 թ. Վ. Տերյանը հրատարակեց իր «Մթնշաղի անուրջները», ու առաջ
եկավ երրորդ, նորագույն շրջանը, որի մասին հանդիսավոր ու հավաքական
կերպով խոսում ենք էսօր Հայ գրողների ընկերության մեջ։
Հովհաննես Թումանյան
Վահան Տերյանը այն բախտավոր հեղինակներից էր, որոնք մի առավոտ
զարթնում են հայտնի դարձած, և դա ոչ թե պատահականության բերումով,
այլ շնորհիվ իրենց մեծ տաղանդի։ Նրա առաջին իսկ գիրքը... հռչակեց նրան
որպես բանաստեղծ և պատվավոր տեղ ապահովեց հայկական պառնասում։
Նա հրապարակ իջավ միանգամից որպես վարպետ։
«Մթնշաղի անուրջներ»-ը ավելի ջերմ ընդունելություն գտավ երիտասար
դության կողմից, մի կարճ միջոցում Տերյանն ունեցավ հետնորդների մի ամ
բողջ բազմություն։ Իսկ երկրպագուներին թիվ չկար։ Պահ մի մոռացվեցին մեր
անվանի բանաստեղծները, ամենուրեք` երեկույթներում, ընտանիքներում, ըն
կերական շրջաններում արտասանում էին Տերյանի սոնետներն ու էլեգիանե
րը։ Սկսվել էր պարզապես Տերյանական շրջան, Տերյանի էպոխա։ Օդը լիքն էր
Տերյանով. երիտասարդության խոսակցության նյութն ամեն տեղ նրա բանաս
տեղծություններն էին, իսկ ընկերների ու սիրահարների սրտագին նվերը մի
մյանց` «Մթնշաղի անուրջները»։
Ստեփան Զորյան

ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ
Վահա՛ն Տերյան, ինչպե՞ս երգեմ հիշատակը քո,
Թող լուռ փռվի հիմա իմ դեմ անլույս երեկո։
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Սրտիս վրա իջնի թող մութ մի ամպի քուլա,
Քամին բերե թող մահվան բոթ, ու անձրևը լա։
Եվ թող թափվեն շուրջս աշնան տերևներ դեղին
Եվ զարդարեն, Վահա՛ն Տերյան, քո անցած ուղին։
Ու մշուշում տխո՜ւր երգով բյուրավոր զանգեր
Թող օրհներգեն թախիծը քո, իմ հեռու ընկեր...

ՄԵՌԱԾ ՊՈԵՏԻՆ

Եղիշե Չարենց

Նրանք ասում են, որ դու անցել ես,
Ու հնացել ես, ու հեռացել,
Որ լքել են քեզ ու մոռացել
Օրերում այս խենթ ու դարձդարձիկ.
Բայց տե՛ս - կանչում է ահա մի ձեռ
Եվ մի սիրտ, որ քեզ սիրում է դեռ.
– Վերադարձի՛ր, օ, վերադարձի՛ր...
Եղիշե Չարենց
			 ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1. 			
Ե՞րբ և որտե՞ղ է ծնվել Վահան Տերյանը։
2. Որտե՞ղ է ստացել նախնական կրթությունը։
3. Որտե՞ղ են անցել Տերյանի կյանքի հիմ
ն ական տարիները։
4. Ո՞ր համալսարաններում է Տերյանն ստացել բարձրագույն կրթություն։
5. Ե՞րբ է լույս տեսել նրա առաջին գիրքը և ի՞նչ վերնագիր ուներ։
6. Գրական ո՞ր ուղղության հետևորդ էր Տերյանը։ Ի՞նչ գիտեք գրական այդ
ուղղության մասին։
7. 1910-1912 թվականներին գրական ի՞նչ գործունեություն է ծավալել նա։
8. 1917 թվականին Ռուսաստանում կատարված հեղաշրջումից հետո որտե՞ղ
էր աշխատում Տերյանը և ի՞նչ գործունեություն է ծավալել։
9. Ե՞րբ և որտե՞ղ է մահացել Տերյանը։
10. Ինչպե՞ս են Տերյանին գնահատել Թումանյանը, Զորյանն ու Չարենցը։

ՏԽՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ահուն քայլերով, աննշմար, որպես քնքուշ մութի թև,
Ս
Մի ըստվեր անցավ ծաղիկ ու կանաչ մեղմիվ շոյելով.
Իրիկնաժամին, թփերն օրորող հովի պես թեթև
Մի ուրու անցավ, մի գունատ աղջիկ ճերմակ շորերով…
Արձակ դաշտերի ամայության մեջ նա մեղմ շշնջաց,
Կարծես թե սիրո քնքուշ խոսք ասաց նիրհող դաշտերին.–
Ծաղիկների մեջ այդ անուրջ կույսի շշուկը մնաց,
Եվ ծաղիկները այդ սուրբ շշուկով իմ սիրտը լցրին…
Այս բանաստեղծությամբ բացվում է Տերյանի «Մթնշաղի անուրջներ» ժո
ղովածուն։ Նշանակում է՝ հեղինակը մեծ կարևորություն է տվել դրան։
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Տխրությունը Տերյանի ամբողջ ժողովածուի համար դառնում է գերիշխող
հոգեվիճակ, դառնում գեղագիտական արժեք` բնորոշ հատկապես վեհ ու
տառապող հոգիներին։ Այդ գլխավոր հոգեվիճակն աստիճանաբար սաստ
կանում է տխրությունը խորհրդանշող առանձին պատկերներով` աշուն,
անձրև, թափվող տերևներ, միայնություն, անհուսություն, օտարվածություն,
սիրո անհասանելիություն, տևական սպասում։
Տխրությունն ինքնին հանդես է գալիս տարբեր նրբերանգներով` ցավ, տա
ռապանք, տագնապ, թախիծ, արցունք... Լուսավոր և վեհ է Տերյանի թախիծը,
որովհետև նրան առաջնորդում է երջանիկ կյանքի ու բարձր սիրո երազանքը։
«Տխրություն» բանաստեղծության մեջ Տերյանի պատրանքը մարմ
ն ավորող
գեղեցկուհին է, ով ստվերի նման անցնում է «սահուն քայլերով» և իրիկնաժամի
ամայության մեջ թողնում իր մեղմ շշունջը։ Նրա շշունջը փոխանցվում է բնությա
նը` դաշտերին ու ծաղիկներին, որոնք էլ իրենց հերթին նրա սիրտը լցնում են այդ
սուրբ շշունջով։ Կինը որպես գեղեցկության մարմ
ն ավորում ձուլվում է բնությա
նը, իսկ բնությունն այդ գեղեցկությամբ պարուրում է բանաստեղծի հոգին։
Այս ընկալում
ն երով ահա փորձե՛ք թերթել «Մթնշաղի անուրջներ» շարքը
և առանձնացնել ձեզ դուր եկած բանաստեղծությունները։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1. Ինչո՞ւ է բանաստեղծությունը վերնագրված «Տխրություն»։
	Կարելի է այս հարցին պատասխանել և՛ սկզբում՝ կարդալու անմիջական
տպավորությամբ, և՛ վերջում՝ յուրաքանչյուր տող ու պատկեր հանգամա
նորեն վերլուծելուց հետո։ Եվ այդ երկու պատասխանները՝ նախ որպես
անմիջական ընկալում և ապա որպես վերլուծական մտահանգում, համե
մատել իրար հետ։
2. Ինչպիսի՞ն է բանաստեղծության հերոսուհին։ Ի՞նչ խորհուրդ են կրում
իրենց մեջ աղջկան բնութագրող արտահայտությունները՝ «սահուն քայլե
րով, աննշմար, որպես քնքուշ մութի թև», ստվեր, «մեղմիվ» շոյել, «հովի
պես թեթև», ուրու, գունատ աղջիկ, ճերմակ շորեր, մեղմ շշնջալ (շշուկ,
սուրբ շշուկ), անուրջ կույս։
3. Ինչո՞ւ է աղջիկը ներկայացվում ճերմակ շորերով։ Ճերմակ գույնն ինչի՞
խորհրդանշանն է։
4. Ինչո՞ւ է նրա շշուկը բնորոշում «սուրբ» մակդիրով, ինչո՞ւ է աղջկան համա
րում «անուրջ կույս»։ Այդ ամենն իրար հետ ի՞նչ կապ կարող են ունենալ:

 մ խաղաղ երեկոն է հիմա
Ի
Մեղմալույս և տխուր և անուշ.
Քեզ երբեք սիրտըս չի մոռանա,
Իմ մաքո՛ւր, առաջին իմ անուրջ...
 արիներ, տարիներ կըսահեն,
Տ
Կըմեռնեն երազները բոլոր –
Քո պատկերը անեղծ կըպահեմ
Օրերում անհաստատ ու մոլոր։
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 վ տանջանք, և բեկում, և թախիծ–
Ե
Սև օրեր ես դեռ շատ կըտեսնեմ.
Անունըդ թող փարոս լինի ինձ
Սուտ կյանքի և դառը մահու դեմ։

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

 ղմալույս – մեղմ լույս ունեցող
մե
անուրջ – երազ, տեսիլք, երազանք, փափագ
անեղծ – չապականված, չեղծված, անխաթար, մաքուր
փարոս – բարձր աշտարակ` նավերին ուղի ցույց տվող լուսային ազդանշա
նով, փոխաբերաբար` ուղեցույց, ուղենիշ

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.

2.
3.

4.

Բնույթով ինչպիսի՞ն է 1912-ին գրված այս բանաստեղծությունը` քնարակա՞ն,
թե՞ պատմողական։ Ընդհանրապես, ի՞նչ բնույթի են Տերյանի բանաստեղ
ծությունները։
Ո՞ւմ է ուղղված բանաստեղծությունը։
Սիրո մեծարանքն ու փառաբանությունը ի՞նչ էին նշանակում բանաստեղծի
համար, ինչո՞ւ է աղջկա պատկերը պահում անեղծ, աղջկա կերպարն այդ
ինչպե՞ս պետք է փարոս լիներ նրա համար։
Այս բանաստեղծության բառերով գրվել է հրաշալի երգ. փորձեք բանաստեղ
ծությունը լսել` պարուրված այդ երգի հնչյուններով և դասարանում քննարկել։

ՀՐԱԺԵՇՏԻ ԳԱԶԵԼ
Ամեն վայրկյան սիրով տրտում ասում եմ ես մնաս բարով.
Բորբ արևին իմ բոց սրտում ասում եմ ես մնաս բարով։
Մնաք բարով, ասում եմ ես, բոլոր մարդկանց՝ չար ու բարի,
Տանջվող ու որբ Ադամորդուն ասում եմ ես մնաս բարով։
Մնաք բարով, ասում եմ ես, ընկերներիս՝ մոտ ու հեռու,
Ոսոխներիս՝ չար ու արթուն, ասում եմ ես մնաք բարով։

Երկնի մովին, կանաչ ծովին, անտառներին խոր ու մթին,
Գարնան ամպին լույս ոլորտում ասում եմ ես մնաք բարով։

Ոսկեշղթա իմ հուշերին, իմ գիշերին, իմ փշերին,
Արտույտներին ոսկի արտում, ասում եմ ես մնաք բարով։
 աղիկներին դեռ չբացված, դեռ չկիզված հոգիներին,
Ծ
Մանուկներին վառ-խլրտուն, ասում եմ ես մնաք բարով։
Գնում եմ ես մի մութ աշխարհ, հեռու երկիր, էլ չեմ գալու,
Բարի հիշեք ինձ ձեր սրտում, մնա՜ք բարով, մնա՜ք բարով։
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ԲԱՌԱՐԱՆ

ադամորդի – մարդ
ոսոխ – թշնամի
մով – կապույտ

Այս բանաստեղծությունը Տերյանը գրել է 1917 թ.։
Օրեցօր ծանրացող առողջության բերումով նա կանխազգում էր իր մոտալուտ
մահը և հրաժեշտի խոսքեր ասում բոլորին։ Հետաքրքրական է, որ մահվան շունչն
զգացող բանաստեղծն իր ցավագին ապրում
ն երին է խառնում անսովոր գեղեցիկ
երազներ, հյուսում է իր կարոտի ու սիրո երգը` ուղղված բոլորին, և կարևոր չէ`
նրանք իր բարեկամնե՞րն են, թե՞ ոսոխները։
Այս բանաստեղծությունը ձևով գազել է։
Տերյանն օգտագործել է բանաստեղծության մի քանի կայուն ձևեր` գազել,
սոնետ, տրիոլ ետ։

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ՁԵՎԵՐ
 ազելը բանաստեղծության արևելյան ձև է, ունի որոշակի կառուցվածք։ Գա
Գ
զելը գրվում է երկտող տներով, առաջին տան երկու տողերի մեջ կրկնվող երկ
րորդ կիսատողը նույնությամբ կրկնվում է հաջորդ տների երկրորդ տողերում։
«Հրաժեշտի գազել»-ի մեջ այդ կիսատողն է՝ «ասում եմ ես մնաս բարով»։
Կրկնվող կիսատողը խտացնում է բանաստեղծության ամբողջ իմաստը և հա
ջորդաբար խորացնում է հրաժեշտի տրամադրությունը։
Սոնետը (հնչյակ) բաղկացած է 14 տողից` երկու քառատող և երկու եռատող
տներից կամ երեք քառատող և մեկ երկտող տներից։ Ունի քնարական, խոհա
կան, սիրային բովանդակություն։ Գրել են Դանտեն, Պետրարկան, Շեքսպիրը և
համաշխարհային մեծության այլ բանաստեղծներ։ Տերյանից բացի, սոնետներ
գրել են Միսաք Մեծարենցը, Վահան Թեքեյանը (արժանացել է «Սոնետի իշ
խան» տիտղոսի), Եղիշե Չարենցը և ուրիշներ։
Կա նաև սոնետների պսակ, ընդգրկում է 15 սոնետ. յուրաքանչյուր սոնետի
վերջին տողը նույնությամբ կրկնվում է որպես հաջորդ սոնետի առաջին տող։
15-րդ սոնետն ստեղծվում է նախորդ 14 սոնետների առաջին տողերից։
Տրիոլետը դարձյալ քնարական, խոհական, սիրային բովանդակություն ունեցող
բանաստեղծություն է։ Կազմված է 8 տողից. 1-ին տողը կրկնվում է 4-րդ և 7-րդ
տողերում, իսկ 2-րդ տողը` 8-րդ տողում։ Գրել են Տերյանը, Չարենցը և ուրիշներ։

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Չափածո խոսքում հնչյունական տպավորություն ստեղծելու նպատակով երբեմն
դիմում են ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունների կուտակում
ն երի։ Ձայնավոր հնչյուննե
րի կուտակումը կոչվում է առձայնույթ, բաղաձայններինը` բաղաձայնույթ։ Այս ձևով
առաջանում է միանման հնչյունների գեղագիտական ներգործություն, ունի նաև իմաս
տային կողմ։ «Աշնան մեղեդի» բանաստեղծության մեջ Տերյանն ստեղծում է «շ», «Ձեռ
ներում Ձեր մանրիկ, նվագուն»-ի մեջ` «ձ», «մ», «ն» հնչյունների կուտակում։
«Մայրամուտի երգ» բանաստեղծության մեջ Չարենցն ստեղծում է «մ» հնչյուննե
րի կուտակում, որոնք գուժում են «մայրամուտ» և «մահ»։
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Հնչյունական ներդաշնակություն ստեղծելու արվեստը տարածված էր միջնա
դարում (Գրիգոր Նարեկացի, Ներսես Շնորհալի)։ Հետագայում կիրառել են նաև
Սայաթ-Նովան, Հովհաննես Թումանյանը, Միսաք Մեծարենցը, Հովհաննես Շիրա
զը, Համո Սահյանը և ուրիշներ։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Հերթականորեն առանձնացրե՛ք, թե «Ամեն վայրկյան սիրով տրտում» ո՞ւմ
և ինչի՞ է հրաժեշտ տալիս բանաստեղծը, և դրանցից յուրաքանչյուրն ի՞նչ
խորհուրդ է կրում իր մեջ։
Ինչպե՞ս է ավարտվում բանաստեղծությունը, ի՞նչ են նշանակում վերջին
տողերը։
Հրաժեշտի տրամադրություններով Տերյանը գրել է շատ բանաստեղծու
թյուններ՝ «Հրաժեշտ», «Հրաժեշտի խոսքերից», «Անդարձություն» և այլն։
Գտե՛ք այդ բանաստեղծությունները, կարդացե՛ք և համեմատե՛ք «Հրաժեշ
տի գազել»-ի հետ։ Ի՞նչ ընդհանրություններ և տարբերություններ կարող
եք նշել։
Կյանքին իրենց հրաժեշտի խոսքերն են ասել նաև Պետրոս Դուրյանը
(«Տրտունջք»), Միսաք Մեծարենցը («Արևին»), Եղիշե Չարենցը («Անվեր
նագիր»), նաև այլ բանաստեղծներ։
Գտե՛ք այդ գործերը, կարդացե՛ք և ցույց տվե՛ք այն ընդհանուրը, որ միավորում
է կյանքից անժամանակ հեռացող բոլոր բանաստեղծական հոգիներին։
Որո՞նք են բանաստեղծական կայուն ձևերը:
Ի՞նչ է բանաստեղծական հնչյունաբանությունը՝ առձայնույթը և բաղաձայնույթը:

«ԵՐԿԻՐ ՆԱԻՐԻ» ՇԱՐՔԻՑ
1

Այնպես անխինդ են ու նըման լացին
Երգերն իմ երկրի, այնպես տխրագին.
Մեզ չի՛ հասկանա օտարերկրացին,
Մեզ չի՛ հասկանա սառն օտարուհին։
 յն մելամաղձիկ, լացող, միալար
Ա
Ելևէջները ներդաշնակ այնպես,
Եվ հարազատ են սրտին մեր մոլար,
Հոգուն մեր բեկված, ավերված, հրկեզ…
 եսնում եմ ահա գյուղերը մեր խեղճ,
Տ
Եվ թուխ դեմքերն այն տխրության սովոր.
Իմ ժողովուրդը` անել վշտի մեջ,
Երկիրն իմ անբախտ և աղետավոր։
 ող հնչե երգն այդ դառն ու ցավածին,
Թ
Երգը հայրենի՝ ցավագար ու հին,
Մեզ չի՛ հասկանա օտարերկրացին,
Մեզ չի՛ հասկանա սառն օտարուհին…
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2
 ու հպարտ չես, իմ հայրենիք,
Դ
Տրտում ես դու և իմաստուն.
Կիզում է քեզ մի հուր կնիք,
Մի հըմայող ու հին խոստում։
Եվ մի՞թե այդ վշտիդ համար
Չեմ սիրում քեզ այսպես քնքուշ
Եվ խոնարհվում քեզ պես համառ,
Օ, հայրենիք դառն ու անուշ։
Չըշլացա խնդուն փառքիդ
Անցյալ ու հին փայլով երբեք.–
Սիրեցի հեզ, անքեն հոգիդ
Եվ երգերըդ մեղմ ու բեկբեկ,
Խեղճությունըդ խավար ու լուռ,
Աղոթքներըդ դառն ու ցավոտ,
Զանգակներիդ զարկը տխուր
Եվ խուղերիդ լույսերն աղոտ…
3
Մշուշի միջից,– տեսի՜լ դյութական,–
Բացվում է կրկին Նաիրին տրտում.
Ո՞ր երկրի սրտում թախիծ կա այնքան,
Եվ այնքա՜ն ներում - ո՞ր երկրի սրտում...
Որտե՞ղ են քարերն այնպես վերամբարձ
Ձեռների նըման պարզված երկնքին,
Որտե՞ղ է աղոթքն այնպես վեհ ու պարզ
Եվ զոհաբերումն այնպես խնդագին…
Որտե՞ղ է խոցում այնպես չար ու խոր
Սիրտը մարդկային դաշույնը քինոտ.
Որտե՞ղ է հոգին այնպես վիրավոր,
Եվ անպարտ երկիրն այնպես արյունոտ…
4
 ի՞թե վերջին պոետն եմ ես,
Մ
Վերջին երգիչն իմ երկրի.
Մա՞հն է արդյոք, թե նի՞նջը քեզ
Պատել, պայծա՛ռ Նաիրի։
Վտարանդի, երկրում աղոտ,
Լուսե՜ղ, քեզ եմ երազում,
Եվ հնչում է, որպես աղոթք,
Արքայական քո լեզուն։
Հնչում է միշտ խոր ու պայծառ,
Եվ խոցում է, և այրում.
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Արդյոք բոցե վարդե՞րդ են վառ,
Թե՞ վերքերն իմ հրահըրուն։
Ահով ահա կանչում եմ քեզ,
Ցոլա՛, ցնորք Նաիրի.–
Մի՞թե վերջին պոետն եմ ես,
Վերջին երգիչն իմ երկրի…
5
 ի՛ խառնեք մեզ ձեր վայրի, արջի ցեղերին,–
Մ
Մեր երկիրը ավերված, բայց սուրբ է ու հին։
 րպես լեռն է մեր պայծառ տեսել հազար ձյուն,
Ո
Այնպես նոր չեն մեզ համար դավ ու դառնություն։
 աբելոնն է եղել մեր ախոյանը՝ տե՛ս Բ
Անհետ կորել, անցել է - չար մշուշի պես։

Ասորիքն է եղել մեր թշնամին - ահա՛
Դաշտ է տեղը, և չըկա քար քարի վրա։

Ամրակուռ է մեր հոգին - դարերի զավակ՝
Շատ է տեսել մեր սիրտը ավեր ու կրակ։
 ատ է տեսել երկիրն իմ ցավ ու արհավիրք,
Շ
Լաց է այնտեղ ամեն երգ և ողբ ամեն գիրք։
 երված ենք մենք, ո՛չ ստրուկ - գերված մի արծիվ,
Գ
Չարության դեմ վեհսիրտ միշտ, վատի դեմ ազնիվ։
 արբարոսներ շատ կըգան ու կանցնեն անհետ,
Բ
Արքայական խոսքը մեր կըմ
ն ա հավետ։
 ի հասկանա ձեր հոգին և ծույլ, և օտար,
Չ
Տաճար է մեր երկիրը՝ սուրբ է ամեն քար։

Եգիպտական բուրգերը փոշի կըդառնան,
Արևի պես, երկի՛ր իմ, կըվառվես վառման։

Որպես Փյունիկ կրակից կելնես, կելնես նոր
Գեղեցկությամբ ու փառքով վառ ու լուսավոր։
Արիացի՛ր, սի՛րտ իմ, ե՛լ հավատով տոկուն,
Կանգնի՛ր հպարտ որպես լույս լեռն է մեր կանգուն։
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անխինդ – անուրախ, տխուր
մելամաղձիկ – թախծոտ
մոլար – մոլորված, սխալ
կիզել – այրել
խուղ – հողափոր տուն
վտարանդի – իր հայրենիքից հեռացած և օտարության մեջ բնակություն հաս
տատած մարդ, տարագիր, պանդուխտ
ծիրանավառ – ծիրանագույն շողերով ցոլացող, ծիրանագույն զգեստ հա
գած, ծաղկավառ
Բաբելոն – Ք.ծ.ա. 18-6-րդ դարերում հնագույն պետություն Տիգրիս և Եփրատ
գետերի ստորին ավազանում։ Այդպես է կոչվել մայրաքաղաք Բաբելոնի անու
նով։ Արարատյան երկրի թագավոր Արգիշտի 2-րդի արշավանքները հասել են
մինչև Բաբելոն։
Ասորիք – Հնագույն երկիր Մերձավոր Արևելքում։ Պատմության թատերաբեմում
հայտնվել է Ք.ծ.ա. 3-րդ հազարամյակում։ Ք.ծ.ա. 9-րդ դարի վերջերից մինչև Ք.ծ.ա.
8-րդ դարի սկիզբը Հյուսիսային Ասորիքը ենթարկվում էր Արարատյան թագավո
րությանը։ Ք.ծ.ա. 84-66 թթ. Ասորիքը գտնվում էր Հայաստանի գերիշխանության
ներքո։ Տիգրան Մեծի ժամանակ հայկական փոխարքայություն էր։ Ասորիքը չպետք
է շփոթել Ասորեստանի հետ, որ հնագույն պետություն էր Առաջավոր Ասիայում։
փյունիկ – արևելյան հնագույն ժողովուրդների հավատալիքների մեջ առաս
պելական թռչուն, կարող էր կրակի մեջ ինքն իրեն այրել և հետո մոխիրներից
հարություն առնել, հարության և վերակենդանացման խորհրդանշան։
1913-1916 թթ. Տերյանը գրել է բազմաթիվ հայրենասիրական բանաստեղծու
թյուններ, որոնցից մի քանիսը ժամանակին տպագրել է մամուլում։ Դրանք ունե
ցել են ««Երկիր Նաիրի» շարքից» խորագիրը։ Այդ շարքի մեջ նա նախատեսել
էր 14 բանաստեղծություն, սակայն նրա հայրենասիրական գործերն ավելի շատ
են, և դրանց թիվը հասնում է 18-ի։
Շարքը Տերյանը վերնագրել է «Երկիր Նաիրի»՝ հարություն տալով Հայաս
տանի հնագույն անվանում
ն երից մեկին։
Շարքն ունի բնաբան, որ Միխայիլ Լերմոնտովի «Հայրենիք» բանաստեղծու
թյան առաջին տողն է. «Սիրում եմ հայրենիքս, բայց արտասովո՜ր սիրով»։
Տերյանը հավատում էր Հայաստանի հարությանը և այդ պատճառով էլ օգտա
գործել է եգիպտական բուրգերի և փյունիկի խորհրդանշանները. բուրգերն անգամ
փոշի կդառնան, իսկ փյունիկը կհառնի մոխիրների միջից։ Նրա հույսերի բարձրա
գույն խորհրդանշանը Արարատ սարն է, որ հավատ ու հպարտություն է ներշնչում։
Տերյանի հայրենասիրությունը ճիշտ հասկանալուն կօգնի նաև հետևյալ փաստը։
Հայտնի է, որ Տերյանը շատ լավ տիրապետել է ռուսերենին և 1915 թ. օգնում էր
ռուս մեծ գրող Մաքսիմ Գորկուն` կազմելու «Հայ գրականության ժողովածու» ռու
սերեն գիրքը։ Տերյանի ձիրքն ու ռուսերենի իմացությունը հաշվի առնելով` Գորկին
նրան առաջարկել է գրել ռուսերեն։ Դրան ի պատասխան` Տերյանը գրում է այս տրի
ոլետը.
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 եմ դավաճանի իմ Նվարդին,
Չ
Որքան էլ դյութես, օ, Շամիրամ,
Որպես արքան այն, մանուկ Արան,
Չեմ դավաճանի իմ Նվարդին...

Որքան փորձանք գա իմ զոհ – սրտին,
Որքան էլ փայլըդ փայե նրան,
Չեմ դավաճանի իմ Նվարդին,
Որքան էլ դյութես, օ, Շամիրամ։
Նամակներից մեկում բանաստեղծը հայտնել է այն միտքը, ըստ որի Նվարդ
և Շամիրամ անունները պետք է հասկանալ հայոց և ռուսաց լեզուներ։ Այնուհե
տև Տերյանը շարունակում է. «Այս տրիոլետը գրել եմ ի պատասխան նրանց, որ

ասում են` ինչո՞ւ ռուսերեն չեք գրում (օրինակ` Գորկին) և առհասարակ օտարնե
րին»։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ինչո՞ւ է Տերյանն իր հայրենասիրական բանաստեղծությունների շարքը
վերնագրել «Երկիր Նաիրի»։ Այդ վերնագրով ի՞նչ է ուզում ասել։
Հայաստանի հնագույն պատմական անուններից որո՞նք կարող եք հիշել։
Ի՞նչ տրամադրություններ է բերում Տերյանի «Երկիր Նաիրի» շարքը։
Պատմական ի՞նչ իրադարձությունների զուգադիպեց նրա այդ շարքի ծնունդը։
Ինչո՞ւ է Տերյանը հայրենիքի հանդեպ տածած իր սերը համարում «արտասո
վոր», և ինչո՞վ է նրա հայրենասիրական քնարերգությունը տարբերվում իրեն
նախորդող և ժամանակակից հեղինակների հայրենասիրական պոեզիայից։
Ինչո՞ւ է Տերյանը մեր ժողովրդի երգը համարում «անխինդ ու նըման լա
ցին»։ Ինչո՞ւ է ասում, որ «մեզ չի հասկանա օտարերկրացին»։
Ինչո՞ւ էր հայ ժողովուրդը «անել վշտի մեջ»։
Ինչպիսի՞ գիշեր է իջնում հայրենիքի վրա։ Այդ գիշերն ինչի՞ խորհրդանիշն է։
Այդ դժվարին ժամանակներում ինչպիսի՞ն էր հայրենիքն ըստ Տերյանի, և
ինչի՞ համար էր նա սիրում իր հայրենիքը։
Ինչո՞ւ է Տերյանն ասում. «Օ՜, հայրենիք, դառն ու անուշ»։
Ինչպիսի՞ն էր դյութական տեսիլքի մեջ բացվող Երկիր Նաիրին։
Ինչո՞ւ է բանաստեղծին թվում, թե ինքն իր երկրի վերջին բանաստեղծն է։
Ինչի՞ կոչ է անում Տերյանը «Ինչպես չըսիրեմ, երկիր իմ կիզված» բանաստեղ
ծության մեջ։ Ո՞ւմ հետ է համեմատում հայրենի երկիրը։
Բացատրե՛ք «Մի՛ խառնեք մեզ ձեր վայրի, արջի ցեղերին…» բանաստեղ
ծությունը։
Ինչո՞ւ է Հայաստանը համեմատում Բաբելոնի, Ասորիքի և եգիպտական
բուրգերի հետ։
Ի՞նչ է փյունիկը, որի նման Հայաստանը պետք է հարություն առներ։
Արիության կոչ անելով իր ժողովրդին՝ ինչի՞ հետ է նրան համեմատում։
Ինչպե՞ս պատասխանեց Տերյանը բոլոր նրանց, ովքեր նրան առաջարկում
էին հրաժարվել հայերենից և գրել ռուսերեն։
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ԷՌՆԵՍՏ ՀԵՄԻՆԳՈՒԵՅ
1899-1961
Ամեր
 իկյան գրող Էռնեստ Հեմինգուեյը 20-րդ դարի հա
մաշխարհային գրականության առաջնակարգ դեմքերից
մեկն է։ 1954 թ. «Ծերունին ու ծովը» վիպակի համար նա
արժանացավ բարձրագույն` Նոբելյան մրցանակի։ Նա իր
ոճով, պատկերած կյանքի խնդիրներով, կերտած կեր
պարներով ամեն
 ասիրելի և կարդացվող գրողներից է։
 ռնեստ Միլլեր Հեմինգուեյը ծնվել է 1899 թ. հուլիսի 21Է
ին Չիկագոյին մերձակա Օք Պարկ ավանում։ Նրա հայ
րը բժիշկ էր։ Դպրոցն ավարտել է 1917 թ. և մտել կյանք`
Կանզաս Սիթիում աշխատել որպես թղթակից` «Սթար» թերթի լրահավաք։
1914-1918 թթ. զորակոչի է ենթարկվել և մասնակցել է Առաջին համաշխար
հային պատերազմին։ Այնուհետև շարունակել է լրագրական գործունեու
թյունը։ Որպես թղթակից եղել է Եվրոպայում, ապրել Փարիզում։ Փարիզյան
կյանքի մասին է «Տոն, որ միշտ քեզ հետ է» հուշագրությունը (տպագրվել է
ետմահու՝ 1964-ին, հայերեն է թարգմանվել 1966-ին)։
Լրագրական աշխատանքային գործունեությունը, շրջագայությունները ոչ
միայն Եվրոպայի երկրներում, այլև Աֆրիկայում, Ամեր
 իկյան մայրցամաքում
նպաստում են գրողի ձևավորմանը։ Նա դարձավ պատերազմից հուսահատ,
այսպես կոչված, «Կորուսյալ սերնդի» գրողը։
Առաջին գիրքը «Մեր ժամանակներում» պատմվածքների ժողովածուն
է: Երկրորդ հրատարակության մեջ (1930) ավելացրեց «Զմյուռնիայի նավա
հանգստում» նախաբանը, որի մեջ պատմում է 1922-ին Զմյուռնիայում հայե
րի և հույների դեմ թուրքերի իրականացրած կոտորածների մասին։ Սկզբից
ևեթ Հեմինգուեյի համար առաջնային է դառնում մարդու արժանապատվու
թյան և արիության հիմ
ն ահարցը, ինչը տարբեր վիճակներով ու դիպաշարե
րով արտահայտվում է նրա ստեղծագործության մեջ` սկսած «Անպարտը»
(1925) պատմվածքից մինչև «Ծերունին ու ծովը» (1952) վիպակը։
1920-1930-ական թթ. հաջորդաբար լույս են տեսնում նրա պատմվածքնե
րի ժողովածուները` «Տղամարդիկ առանց կանանց», «Հաղթողը ոչինչ չի
ստանում», ինչպես նաև վեպերը` «Եվ ծագում է արևը» (հայտնի է նաև «Ֆի
եստա» վերնագրով), «Հրաժեշտ զենքին», «Ունենալ և չունենալ»։
«Կորուսյալ սերնդի» ողբերգությունը Հեմինգուեյին ուղեկցում է ոչ միայն
Առաջին համաշխարհային պատերազմի, այլև հետագա տասնամյակներին։ Հա
կապատերազմական տրամադրություններին ավելանում է կյանքի դժվարու
թյուններին արժանապատվորեն հակահարված տալու կենսական պահանջը։
Արդեն 1920-ական թթ. Հեմինգուեյը ձեռք է բերում համաշխարհային ճա
նաչում, դառնում կենդանի լեգենդ։ 1930-ականներին նա հանդես է գալիս
ցլամարտին և որսորդությանը նվիրված «Մահ կեսօրից հետո» և «Աֆրի
կայի կանաչ բլուրները» (1935) գրքերով։

232

1937-1939 թթ. Հեմինգուեյն ապրում և ստեղծագործում է Իսպանիայում։
Նա մասնակցում է Իսպանիայի քաղաքացիական պատերազմին, տարվում
ցլամարտով։
Կյանքի հետագա տարիները` 1939-1960 թթ., Հեմինգուեյն ապրում է Կու
բայում, որի Սան Ֆրանցիսկո դե Պաուլա քաղաքում հետագայում բացվել է
նրա տուն-թանգարանը։ Իսկ տուն -թանգարանից քիչ հեռու գտնվող ձկնորս
ների գյուղում նույն ձկնորսների միջոցներով կանգնեցվել է նրա հուշարձանը։
Նրա ստեղծագործության մեջ ուժեղանում է հրապարակագրական կողմը։
Ամերիկյան գրողների 2-րդ համաժողովում նա հանդես է գալիս հակապա
տերազմական ելույթով («Գրողը և պատերազմը», 1937)։ Հեմինգուեյը կան
խազգում էր մոտալուտ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի աղետնե
րը, որոնք 1939-1945 թթ. աշխարհը նոր ողբերգությունների մեջ ներքաշեցին։
Այդ զգացողություններով գրում է «Հինգերորդ շարասյունը» (1938) թատեր
գությունը։ Այս տարիների նրա գլխավոր երկը` «Ինչու է ղողանջում զանգը»
(1940, հայերեն թարգմանությամբ` «Ում մահն է գուժում զանգը») վեպն է։
Հեմինգուեյը մասնակցել է նաև Երկրորդ համաշխարհային պատերազ
մին։ Նա զինվորական թղթակից էր Չինաստանում, այնուհետև` Ֆրանսի
այում, և տեսավ մարդկային բարձր երազանքների խորտակումը։ Այդ ամեն
ը
հոգեկան և ստեղծագործական մղձավանջի են մատնում նրան, ինչն ար
տահայտվում է «Վտանգալից ամառ» թղթակցության և «Կղզիներ օվկիա
նոսում» անավարտ վեպի մեջ, որոնց հաջորդեց «Գետից այն կողմ, ծառի
ստվերներում» վեպը։
Հեմինգուեյը միշտ այն մարդկանց կողքին էր, ովքեր միայնակ դիմագրա
վում էին կյանքի փորձություններին։ Այդպիսին է «Կիլիմանջարոյի ձյունե
րը» պատմվածքը, այդպիսին է նաև «Ծերունին ու ծովը» վիպակը։ Ահա այս
վիպակի համար Հեմինգուեյն արժանացավ ԱՄՆ-ի գրական բարձրագույն`
Պուլիցերյան (1953) և Շվեդական ակադեմիայի համաշխարհային նշանա
կություն ունեցող Նոբելյան (1954) մրցանակների։
Ինքը` Հեմինգուեյը, լինելով հայտնի որսորդ ու ձկնորս, շատ խոր կեն
սազգացողությամբ կերտեց ծերունու կերպարը, ով միայնակ դուրս է գալիս
բաց ծով և տանում իր հաղթանակը։ Թեև շնաձկները ուտում են նրա բռնած
ձուկը, և նա ափ է հասցնում սոսկ ձկան կմախքը, սակայն անգամ այդ հարվա
ծը չի ընկճում նրան, որովհետև նա գիտեր կյանքի մի շատ կարևոր սկզբունք`
մարդուն կարելի է անգամ սպանել, բայց մարդուն հաղթել անկարելի է։ Ահա
այդ անպարտ ոգին է, որ ուժ է տալիս նրան օրեր շարունակ պայքարել իր
հաղթանակի համար և հաղթանակով վերադառնալ։ Դա էր պահանջում նրա
երկարամյա փորձը և տղամարդկային արժանապատվությունը։
Այդպիսի արի և հզոր մարդ էր վիպակի հեղինակը` Էռնեստ Հեմինգուեյը։
Կյանքի վերջին տարիներին նա ծանր հիվանդ էր և 1961 թ. հուլիսի 2-ին
ԱՄՆ-ի Այդահո նահանգի Կետչեմ բնակավայրում ինքնասպանությամբ վերջ
տվեց իր կյանքին։ Նա իրեն սպանեց նույն այն հրացանով, ինչով հայրն էր
ինքնասպանություն գործել։
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Ո՞վ է Էռնեստ Հեմինգուեյը, ի՞նչ ազգության գրող է նա, ե՞րբ է ծնվել և որտե՞ղ։
Դպրոցն ավարտելուց հետո ի՞նչ գործունեություն է ծավալել ապագա գրողը։
Լրագրական աշխատանքը նպաստե՞լ է գրողի ձևավորմանը։
Հեմինգուեյը մասնակցել է Առաջին և Երկրորդ համաշխարհային պատե
րազմ
ն երին։ Ի՞նչ եք հասկանում, երբ ասում են, թե նա «Կորուսյալ սերնդի»
ներկայացուցիչ էր գրականության մեջ։
Թվարկե՛ք Հեմինգուեյի պատմվածքների ժողովածուների, վեպերի և մյուս
գրքերի վերնագրերը։
Ե՞րբ է գրել «Ծերունին ու ծովը» վիպակը, և դրա համար ի՞նչ մրցանակներ
է ստացել։
Այժմ ձեզ ընթերցանության համար կրճատում
ն երով կներկայացվի «Ծե
րունին ու ծովը» վիպակը։ Կարդացե՛ք վիպակն ամբողջությամբ։ Կարդա
ցե՛ք նաև «Տոն, որ միշտ քեզ հետ է» հուշագրությունը։ Այդ գրքերը ձեզ
շատ կհարստացնեն։

ԾԵՐՈՒՆԻՆ ՈՒ ԾՈՎԸ
(Կրճատում
ն երով)

Ծերունին իր նավակով ձուկ էր որսում Գոլֆսթրիմում։ Ութսունչորս օր էր,
ինչ նա ծով էր դուրս գալիս ու ոչ մի ձուկ չէր բռնում։ Սկզբում, քառասուն
օր, նրա հետ էր լինում մի տղա։ Բայց որովհետև ամեն օր վերադառնում էր
առանց որսի, տղայի ծնողներն էլ հրամայեցին ծով դուրս գալ մեկ ուրիշ նա
վակով, որը երեք լավ ձուկ բերեց հենց առաջին շաբաթը։ Սրտի ցավով էր
տղան տեսնում, թե ինչպես ծերունին ամեն օր ձեռնունայն է վերադառնում,
և ափ էր գնում, որպեսզի օգնի նրան տուն տանելու պարանները, կեռաձողը,
հարպունն ու կայմի շուրջը փաթաթված առագաստը։ Առագաստը ամբողջո
վին կարկատված էր պարկերի կտորտանքով և փաթաթված վիճակում թվո
ւմ էր ջախջախված գնդի դրոշ։
Ծերունին նիհար էր ու հյուծված, ծոծրակն ակոսված էր խոր կնճիռներով,
իսկ այտերը ծածկված էին թուխ բծերով, որ առաջ են բերում արևադարձային
ծովի հարթության մեջ արտացոլված արևի ճառագայթները։ Այդ բծերը այտե
րի վրայով իջնում հասնում էին վզին, ձեռքերի վրա երևում էին խոր սպիներ,
որ պարանն էր առաջացրել խոշոր ձուկ հանելու ժամանակ։ Բայց նոր սպիներ
չկային, եղածները հին էին` վաղուց անջուր անապատի ճաքերի նման։
Հին էր նրա ամեն ինչը, բացի աչքերից, իսկ աչքերի գույնը նման էր ծովին.
աննկուն մարդու ուրախ աչքեր էին դրանք։
– Սանտյա՛գո,– ասաց տղան նրան, երբ երկուսով վեր էին բարձրանում ծո
վափից, որտեղ ցցից կապված էր նավակը,– հիմա ես նորից կարող եմ քեզ
հետ ծով դուրս գալ։ Մենք արդեն մի քիչ փող ենք վաստակել։
Ծերունին ձկնորսություն էր սովորեցնում տղային, և տղան էլ սիրում էր
նրան։
– Ոչ,– ասաց ծերուկը,– դու բախտավոր նավակ ես ընկել. այդտեղ էլ մնա։
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– Իսկ հիշո՞ւմ ես, թե ինչպես մի անգամ ութսունյոթ օր շարունակ գնում էիր
ծով ու ոչինչ չէիր բռնում. բայց հետո էլ երեք շաբաթ իրար ետևից մի-մի խո
շոր ձուկ էինք բերում...
– Հիշում եմ,– ասաց ծերունին,– ես գիտեմ, որ դու հեռացար ինձանից ոչ
թե նրա համար, որ չէիր հավատում։
– Հայրս ստիպե՛ց, իսկ ես դեռ տղա եմ և պետք է հնազանդվեմ։
– Հասկանում եմ։
– Բարի գիշեր, ծերո՛ւկ։
Քունը շուտ տարավ, և երազում նա տեսավ իր պատանեկության Աֆրի
կան, նրա երկար, ոսկեթույր ափերն ու կուրացուցիչ սպիտակ ծանծաղուտ
ները, այնքան սպիտակ, որ նայելիս աչքերը ցավում էին, բարձր ապառաժ
ները և հսկայական թուխ լեռները։ Հիմա նորից ամեն գիշեր նա կանգնում էր
այդ ափերի դիմաց, քնի մեջ լսում, թե ինչպես է մռնչում ալեկոծությունը, և
տեսնում, թե ինչպես են ալիքները ճեղքում բնիկների նավակները։ Քնի մեջ
նորից էր շնչում նավի կամրջակից հառնող խեժի ու խծուծի հոտը, շնչում
առավոտյան քամու բերած Աֆրիկայի բույրը։
Սովորաբար, երբ նա առնում էր այդ հոտը, զարթնում էր, հագնվում ու
գնում տղային արթնացնելու։ Բայց այսօր ափի հոտը շատ շուտ հասավ
նրան, ու նա հասկացավ, որ քնի մեջ է զգում դա, ուստի և շարունակեց քնել,
որպեսզի տեսնի Կանարյան կղզիների ծովից, խորշից ու նավահանգստից
հառնող ժայռերի ճերմակ կատարները։
Հիմա այլևս երազում նա ո՛չ փոթորիկներ էր տեսնում, ո՛չ կանայք, ո՛չ մեծ
իրադարձություններ, ո՛չ վիթխարի ձկներ, ո՛չ տուրուդմբոց, ո՛չ ուժի մրցույթ
ներ, ո՛չ էլ իր կնոջը։ Նա տեսնում էր միայն հեռավոր երկրներ ու ծովափին
մոտեցող առյուծներ։ Կատվի ձագերի նման խաղ էին անում նրանք երե
կոյան մթնշաղում, և նա սիրում էր նրանց այնպես, ինչպես այս տղային։ Բայց
տղային երբեք չէր տեսնում երազում։ Ծերունին հանկարծ զարթնեց, բաց
դռնից նայեց լուսնին, գլխատակից հանեց շալվարն ու հագավ։
Տղայի տան դուռը բաց էր, և ծերունին բոկոտն ու անլսելի ներս մտավ։ Տղան
քնած էր առաջին սենյակի թախտին, և ծերունին լիալուսնի լույսով կարող էր
նշմարել նրան։ Ծերունին թեթևակի բռնեց նրա ոտքը ու պահեց այնքան, մինչև
որ տղան արթնացավ ու շրջվելով մեջքի վրա` նայեց նրան։ Ծերունին գլխով
արեց, և տղան, վերցնելով իր շալվարը, նստած տեղը սկսեց հագնել։
Ծերունին դուրս եկավ տնից, և տղան հետևեց նրան։ Նա դեռևս չէր սթափ
վել, ուստի ծերունին, գրկելով նրա ուսերը, ասաց.
– Ների՛ր, Մանոլի՛ն։ Այսօր ես հավատում եմ, որ բախտս կբանի։
– Ե՛ս էլ,– ասաց տղան։– Հիմա գնամ մեր սարդինները և քո խայծի ձկնիկ
ները բերեմ։
Տղան վերադարձավ ու բերեց սարդինները և լրագրի մեջ փաթաթած
կենդանի ձկնիկները։ Ձկնորսներն արահետով իջան դեպի ջուրը, մի փոքր
բարձրացրին նավակը և հրեցին ջրի մեջ։
– Հաջողություն եմ ցանկանում քեզ, ծերո՛ւկ։
– Նմանապես և քեզ։
Ծերունին թիակների պարանե օղակներն անցկացրեց թիակալների ցցե
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րին և, կռանալով առաջ, խավարում սկսեց նավակը ծովախորշից դուրս հա
նել։ Մյուս ծանծաղուտներից էլ ուրիշ նավակներ էին ծով մտնում, ու ծերու
նին թեև նրանց չէր տեսնում հիմա, երբ լուսինը մտել էր բլուրների ետևը,
բայց լսում էր, թե ինչպես են թիակներն իջնում ու ճեղքում ջուրը։
Ծերունին խավարում զգում էր, որ մոտենում է առավոտը, թիավարելիս
լսում էր մի դողդոջ ձայն. թռչող ձկներն էին ջրից դուրս գալիս ու իրենց կարծր
թևերով օդը սուլոցով ճեղքելով` հեռանում էին։ Նա քնքուշ սեր էր տածում
թռչող ձկների նկատմամբ, դրանք նրա լավագույն բարեկամ
ն երն էին այնտեղ`
օվկիանոսում։ Թռչուններին նա խղճում էր, մանավանդ ծովային փոքրիկ ու
նրբակազմ ծիծեռնակներին, որոնք անվերջ թռչում են ու կեր փնտրում և հա
մարյա երբեք էլ չեն գտնում, և նա մտածեց. «Թռչունի կյանքը շատ ավելի ծանր
է, քան մերը, եթե չհաշվենք գիշանգղերին ու է՛լ ավելի մեծ, ուժեղ թռչուններին։
Ինչո՞ւ են թռչուններին ստեղծել այսպես նրբակազմ ու անզոր, ինչպես ահա
այս ծովային ծիծեռնակներն են»։
Դեռևս լույսը չէր բացվել, բայց նա արդեն գցեց իր խայծավոր կարթերը ու
դանդաղակի նավարկեց հոսանքի ուղղությամբ։
Տղան երկու թարմ թյունոս էր տվել ծերունուն, նա դրանք ամրացրեց ամե
նաերկար կարթաթելերին, իսկ մնացած երկուսին ամրացրեց մի խոշոր երկ
նագույն թյունիկ ու դեղին ումբիկ։
Արևը հազիվ նկատելի բարձրացավ ծովից, և ծերունին սկսեց նշմարել
ուրիշ նավակներ ևս։
Այդ միջոցին նա տեսավ մի որոր, որ սև, երկար թևերը տարածած` ճախ
րում էր նրա դիմաց։ Թռչունը թևերը ետ նետելով` շեշտակի խոյացավ դեպի
ջուրը, ապա նորից սկսեց պտույտներ գործել։
– Որսի հոտ առավ,– ասաց ծերունին բարձրաձայն։– Զուր տեղը չի պտտվում։
Ծերունին դանդաղ ու միահավասար թիավարում էր այն կողմ, որտեղ
որորն էր պտտվում։
Ծերունին արդեն չէր կարողանում հիշել, թե առաջին անգամ երբ սկսեց
ինքն իր հետ խոսել բարձրաձայն։ Առաջ, երբ մենակ էր մնում, երգում էր։
«Կարող էի հոսանքի հետ գնալ,– մտածեց ծերունին,– ու մի փոքր նիրհել`
կարթաթելը կապելով ոտքիս բթամատին, որպեսզի ժամանակին արթնա
նամ։ Բայց այսօր ութսունհինգերորդ օրն է, և պետք է զգաստ լինեմ»։
Եվ հենց այդ ակնթարթին նա նկատեց, թե ինչպես կանաչ կարթաձողերից
մեկը ցնցվեց ու կորացավ դեպի ջուրը։
– Հենց այս է, որ կա,– ասաց նա։– Հենց այն է։– Եվ թիերը դուրս հանեց
ջրից` ջանալով չերերել նավակը։ Նա ձգվեց դեպի կարթաթելը և աջ ձեռքի
բթամատով ու ցուցամատով կամացուկ բռնեց այն։ Ո՛չ լարում էր նա զգում,
ո՛չ ձգում ու թելը պահել էր հեշտությամբ, առանց սեղմելու։ Բայց ահա նորից
ցնցվեց թելը։
Նա երջանիկ էր` զգալով, թե ինչպես է ձուկը կամացուկ ձգում թելը, և
հանկարծ ինչ-որ անհավատալի ծանրություն զգաց։ Նա զգաց վիթխարի
ձկան քաշը և, արձակելով պարանը, թողեց, որ սահի ցած, ցած, ավելի ցած
ու իր ետևից արձակի պահեստի կծիկներից մեկը։
Ձուկը շարունակում էր լողալ, և նրանք դանդաղակի շարժվում էին հայե
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լանման ջրի վրայով։ Մյուս խայծերը դեռևս ծովի մեջ էին, բայց ծերունին
ոչինչ չէր կարող անել դրանց հետ։
– Ա՜խ, եթե տղան ինձ հետ լինե՜ր,– ասաց նա։– Ձուկն ինձ քաշում է, ու ես
ինքս էլ գերան եմ։ Լարը չկապե՞մ նավակին։ Բայց այն ժամանակ մեկ էլ տե
սար ձուկը լարը կտրեց։
Այնուհետև նա ետ նայեց ու տեսավ, որ ցամաքն այլևս չի երևում։ «Մեծ
փորձանք չէ,– մտածեց նա։– Միշտ էլ կարող եմ վերադառնալ` դիմելով դեպի
Հավանայի լույսերը»։
Որքան կարող էր ծերունին աստղերից եզրակացնել, ձուկը լողում էր ամ
բողջ գիշերը առանց ուղղությունը փոխելու։ Արևը մայր մտնելուց հետո մի
քիչ ցրտել էր, քրտինքը չորացել էր նրա մեջքի, ուսերի ու զառամած ոտքերի
վրա, և նա սկսեց մրսել։
«Ոչինչ չեմ կարող անել դրան, բայց նա էլ ինձ ոչինչ չի կարող անել»,–
մտածեց ծերունին։
– Ափսո՜ս, որ տղան հետս չէ. կօգներ ինձ, ամեն բան իր աչքով կտեսներ։
Չի կարելի, որ մարդ ծերությանը մենակ մնա,– մտածում էր նա։
Հետո նա սկսեց խղճալ այն խոշոր ձկանը, որ բռնել էր կարթով։ «Բա զար
մանք բան չէ՞ այս ձուկը, և աստված միայն գիտե, թե քանի տարի ապրել է
այս աշխարհում։ Ինձ երբեք այսպիսի ուժեղ ձուկ չի պատահել, և տես ի՜նչ
տարօրինակ ձևով է իրեն պահում»։
– Ա՛յ ձուկ,– կանչեց նա կամացուկ,– ես քեզանից չեմ բաժանվի, մինչև որ
չմեռնեմ։
«Ասենք նա էլ անշուշտ ինձանից չի բաժանվի»,– մտածեց ծերուկը և սկսեց
սպասել լուսաբացին։
– Լողում է դեպի հյուսիս։
– Տե՜ր աստված, ստիպիր դրան` դուրս գալ ջրի երես,– ասաց ծերունին։–
Բավականաչափ պարան ունեմ, որ նրա հախից գամ։
Այդ վայրկյանին ձուկը հանկարծ ձգվեց ու ծերունուն գլորեց քթի վրա, դեռ
նավակից էլ դուրս կնետեր, եթե նա ձեռքերը չդիմահարեր նավակողին ու
պարանը բաց չթողներ։
Ծերունին նայեց հեռուներն ու հասկացավ, որ հիմա ինքը մենակ է։
– Բարձրանում է,– ասաց նա։– Դե՛ կենդանացիր, ա՛յ ձեռք, խնդրո՜ւմ եմ։
Պարանը հետզհետե ավելի էր դուրս քաշվում, վերջապես նավակի առաջ
ուռչեց օվկիանոսի մակերեսը, և ձուկը դուրս եկավ ջրից։ Նա շարունակ
դուրս էր գալիս, և թվում էր, թե վերջ չունի, իսկ ջուրը հորձանքներով թափ
վում էր նրա կողերից։
Ծերունին իր կյանքում խոշոր ձկների շատ էր պատահել, տեսել էր հազար
ֆունտից ավելի քաշով շատ ձկներ, ինքն էլ ժամանակին այդպիսի երկու ձուկ
էր բռնել, բայց երբեք միայնակ չէր եղել։ Իսկ հիմա մենակ է բաց ծովում...
Ձուկը դանդաղեցրեց արագությունը և հիմա գնում էր նախկին ընթացքով։
«Հետաքրքրական է` ինչո՞ւ հանկարծ դուրս եկավ,– խորհրդածում էր ծե
րունին։– Կարելի է կարծել, որ դուրս եկավ պարզապես նրա համար, որ ցույց
տա ինձ, թե որքա՜ն վիթխարի է ինքը։ Ի՜նչ անենք, հիմա ես գիտեմ։ Ափսո՜ս,
որ չեմ կարող ցույց տալ նրան, թե ինչ մարդ եմ ես»։
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Ծերունին սկսեց աղոթել։ Երբեմն այնքան հոգնած էր զգում իրեն, որ բա
ռերը մոռանում էր, և այդ պահին ջանում էր որքան կարելի է արագ ասել,
որպեսզի բառերն ինքնին ասվեն։
– Բայց մեկ է` ես կհաղթեմ դրան,– ասաց ծերունին,– ինչքան էլ մեծ լինի
նա ու փառահեղ։
– Հո ասում էի տղային, որ ես արտասովոր ծերունի եմ,– ասաց նա։– Հիմա
եկել է ապացուցելու ժամանակը։
Կեսօրից հետո էլ պարանն սկսեց նորից բարձրանալ։ Սակայն ձուկը պար
զապես շարունակում էր իր առաջխաղացումը ավելի քիչ խորությամբ։ Հիմա
արևն այրում էր ծերունու թիկունքը, ձախ ուսն ու ձեռքը։ Դրանից նա հասկա
ցավ, որ ձուկը շրջվեց դեպի հյուսիս-արևելք։
Երբ արևը մայր մտավ, ծերունին գոտեպնդվելու համար սկսեց վերհի
շել, թե ինչպես մի անգամ Կասաբլանկայի գինետանը ինքը ուժի մրցության
բռնվեց նավահանգստի ամենաուժեղ մարդու` հզոր նեգրի հետ։ Մի ամբողջ
օր` գիշեր-ցերեկ, նրանք նստել էին իրար դեմ, արմունկները դիմահարած
սեղանի վրա կավիճով նշված գծին, առանց բազուկները ծռելու ու ձեռքի
թաթերն իրար ագուցած։ Նրանցից ամեն մեկը ջանում էր մյուսի ձեռքը սեղ
մել սեղանին։ Շուրջը մարդիկ գրազ էին գալիս։ Առաջին ութ ժամն անցնելուց
հետո դատավորներն սկսել էին չորս ժամը մեկ փոխարինել իրար, որպեսզի
քնեն։ Երկու հակառակորդների եղունգների տակից արյուն էր ծորում, իսկ
նրանք շարունակում էին նայել միմյանց աչքերին, ձեռքին ու արմունկին։
Ամբողջ գիշերը գերազանցությունն անընդհատ անցել էր մեկից մյուսին.
նեգրին ռոմ էին խմեցնում ու վառում սիգարետները։ Ռոմ խմելուց հետո նեգ
րը հուսահատ ճիգ էր գործադրում և մի անգամ կարողացավ ճկել ծերունու
ձեռքը համարյա երեք մատնաչափ, իսկ այն ժամանակ նա ծեր չէր ու կոչվում
էր Սանտյագո El Campeon։ Բայց ուղղեց ձեռքը։
Դրանից հետո նա այլևս չկասկածեց, որ կհաղթի նեգրին, ով լավ տղա էր
և անվանի ուժեղ։ Լուսաբացին, երբ ներկաներն սկսեցին պահանջել, որ դա
տավորը հայտարարի ոչ ոքի, իսկ սա ուսերն էր թոթվում, ծերունին հանկարծ
լարեց իր բոլոր ուժերը և սկսեց նեգրի ձեռքը ճկել մինչև որ սեղմե ց սեղանին։
Մենամարտն սկսվեց կիրակի առավոտ և վերջացավ երկուշաբթի առավոտ։
Այնուհետև երկար ժամանակ Չեմպիոն էին անվանում նրան, իսկ գարնանը
նա հնարավորություն տվեց նեգրին հատուցում ստանալու։ Բայց գրազի գու
մարներն արդեն այնքան բարձր չէին, և նա երկրորդ անգամ արդեն հեշտու
թյամբ հաղթեց, որովհետև նեգրի հավատն իր ուժի հանդեպ արդեն խորտակ
վել էր։ Հետո Սանտյագոն մի քանի մրցում
ն երի էլ մասնակցեց ու շատ չանցած
թողեց այդ գործը։ Նա հասկացավ, որ եթե շատ ուզենա, ապա պատահած
հակառակորդին կհաղթի, ու եզրակացրեց, որ այդպիսի մենամարտերը վնա
սակար են իր աջ ձեռքին, ինչը պետք է ձուկ որսալու համար։
Մութ էր. սեպտեմբերին մութը միշտ հանկարծ է իջնում, մայրամուտից ան
միջապես հետո։ Նա պառկել էր` հենված աղմտած տախտակներին, և ամեն
կերպ ջանում էր հանգստանալ։
– Այս ձուկը նմանապես իմ բարեկամն է,– ասաց նա։– Ես երբեք այսպիսի
ձուկ չէի տեսել ու ոչ էլ լսել, որ այսպիսի ձկներ էլ են լինում։ Բայց ես դրան
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պետք է սպանեմ։
Հետո նա սկսեց խղճալ մեծ ձկանը, որը ուտելու բան չուներ. սակայն խղ
ճալը ամենևին չէր խանգարում նրան սպանելու վճռականությանը։
– Ինչպե՞ս ես զգում քեզ, ա՛յ ձուկ,– հարցրեց նա բարձրաձայն։– Ինքս ինձ
լավ եմ զգում։ Ձախ ձեռքս լավացավ, ուտելիքս էլ բավական է ամբողջ գի
շերվա ու ցերեկվա համար։ Դե լա՜վ, քաշի՛ր նավակս, ա՛յ ձուկ։
«Եթե թեկուզ մի քսան րոպե կամ կես ժամ քնեմ, այդ էլ լավ է»։
Նա ընկավ նավակողի վրա, ձկան ամբողջ ծանրությունը փոխադրեց աջ
ձեռքի վրա ու քնեց։
Երազում առյուծներ չտեսավ, բայց փոխարենը տեսավ ծովախոզերի մի
հսկայական երամակ։
Հետո էլ տեսավ, որ ինքը պառկած է գյուղում, իր մահճակալին, և հյուսի
սային քամին փչում, մտնում է խրճիթը, որից խիստ մրսում է, իսկ աջ ձեռքը
կարկամել է, որովհետև բարձի փոխարեն դրել է գլխի տակ։
Դրանից հետո միայն նա տեսավ մի երկար, դեղին ծանծաղուտ, ապա
մթնշաղին դուրս եկավ այդտեղ առաջին առյուծը, որի ետևից գալիս են ահա
մյուսները։
Լուսինը վաղուց էր ծագել, բայց նա շարունակում էր քնել, իսկ ձուկը միա
հավասար արագությամբ տանում էր նավակը դեպի ամպեղեն կիրճը։
Նա զարթնեց ցնցումից. աջ ձեռքի բռունցքը խփվեց նրա դեմքին, իսկ պա
րանը, դաղելով ձեռքը, սրընթաց իջնում էր ծով։ Ձախ ձեռքի գոյությունը նա
չէր զգում, ուստի փորձեց աջ ձեռքով կասեցնել պարանը, բայց սա խելագա
րի նման շարունակում էր իջնել ծով։ Վերջ ի վերջո ձախ ձեռքն էլ շոշափեց
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պարանը, ծերունին մեջքը հենեց դրան, հիմա պարանը դաղում էր նրա թի
կունքն ու ձախ ձեռքը, որի վրա էր փոխադրվել ձկան ծանրությունը։ Նա նայեց
պահեստի կծիկներին ու տեսավ, որ դրանք արագ արձակվում են։ Այդ վայր
կյանին ձուկը, պայթեցնելով օվկիանոսի հարթությունը, դուրս եկավ ու նորից
ծանրորեն ընկավ ծովը։ Հետո կրկին ու կրկին ոստնեց, իսկ նավակը սլանում
էր առաջ, թեև պարանը շարունակում էր դուրս վազել նավակից, և ծերունին
ծայր աստիճան ձիգ էր տալիս, մի ակնթարթ բաց թողնում, ապա դարձյալ ամ
բողջ ուժով ձգում` ենթարկելով կտրվելու վտանգին։
«Ահա սրան էլ սպասում էինք,– մտածեց նա։– Հիմա դիմացի՛ր»։
Նա չէր կարող տեսնել ձկան ոստյունները, լսում էր միայն, թե ինչպես շա
ռաչով ճեղքվում է օվկիանոսը, ապա հետևում է ծանր ճողփյունը, երբ ձու
կը նորից է ընկնում ջուր։ Նավակից դուրս սլացող պարանը անողոքաբար
կտրում էր ձեռքը, բայց նա նախապես գիտեր, որ այդպես կլինի, և ջանում
էր ձեռքի կոշտուկապատ մասը ենթարկել դրան, որպեսզի պարանը ափն ու
մատները չվիրավորի։
«Եթե տղան հետս լիներ,– մտածեց ծերունին,– կջրոտեր պարանը։ Այո՛,
եթե տղան այստեղ լինե՜ր։ Եթե միայն տղան այստեղ լինե՜ր»։
– Ավելի լավ է, ծերո՛ւկ, ինքդ մոռացիր վախը և ավելի հավատա քո ուժե
րին,– ասաց նա։– Թեկուզ և կաշկանդել ես նրան, բայց մի մատնաչափ պա
րան էլ չես կարող դուրս քաշել։
Երրորդ անգամն էր արդեն արևը ծագում այն պահից հետո, ինչ նա դուրս
էր եկել ծով, և ահա այդ ժամանակ էլ ձուկն սկսեց պտույտներ գործել։
Ձուկը շարունակում էր դանդաղ պտտվել նավակի շուրջը։ Քրտինքն անձրևի
պես թափվում էր ծերունուց, և նա հոգնել էր ծայր աստիճան։ Ճիշտ է` ձկան
գծած շրջանակները շատ ավելի էին կարճացել, և ջուրը մտած պարանի ուղ
ղությունից երևում էր, որ ձուկն աստիճանաբար մակերես է բարձրանում։
«Մի՞թե տեղի կտամ ու կմեռնեմ ինչ-որ ձկան պատճառով,– հարցնում էր
նա ինքն իրեն։– Մանավանդ հիմա, երբ ամեն ինչ այսպես լավ է ընթանում։
Տե՜ր աստված, օգնիր ինձ...»:
«Կյանքումս երբեք այնպես չեմ հոգնել, ինչպես հիմա,– մտածեց ծերու
նին,– այնինչ քամին ուժեղանում է։ Ճիշտ է` քամին տեղին կլինի, երբ սրան
տուն տանեմ։ Ինձ շատ պետք կգա այս քամին»։
Ձուկն իրոք խոշոր էր, երրորդ շրջանակը գծելուց հետո դուրս եկավ մակե
րես, և ծերունին տեսավ, թե ինչպես ծովից վեր բարձրացավ նրա պոչը։ Դա
ամենախոշոր մանգաղից էլ մեծ էր և մուգ կապույտ ջրի վրա բաց մանուշա
կագույն էր թվում։
Երբ ձուկն իր շրջանն էր կատարում, ծերունին զննեց նրա աչքը ու կողքին
լողացող երկու կպչող ձկները։ Երբեմն-երբեմն կպչող ձկները փակչում էին
խոշորին, ապա գլխիվայր փախչում։ Երբեմն էլ ուրախ լողում էին մեծ ձկան
գցած ստվերի մեջ։
Ծերունու դեմքից քրտինք էր թափվում, բայց հիմա արդեն միայն արևից
չէր։ Ամեն մի նոր շրջանից հետո, որ այնքան հանդարտ և կարծես թե ան
խռով կատարում էր ձուկը, ծերունին ավելի շատ պարան էր քաշում և այժմ
վստահ էր, որ երկու շրջանից հետո կհաջողվի հարպունը խրել ձկան մեջ։
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Նախքան ձուկը կմոտենար նավակին, ծերունին լարեց իր ամբողջ ուժը և
սկսեց ամենայն զորությամբ քաշել պարանը։ Բայց ձուկը միայն մի փոքր շրջ
վեց կողքի վրա, ապա նորից ուղղվեց և հեռու լողաց։
– Լսի՛ր, ա՛յ ձուկ, մեկ է` պիտի մեռնես,– ասաց նրան ծերունին։– Ինչի՞դ է
պետք, որ ես էլ մեռնեմ։
«Ի՞նչ անեմ,– մտածում էր ծերունին։ Ամեն անգամ, երբ ձուկը հեռանում էր,
նրան թվում էր, թե կորցնում է գիտակցությունը։– Ի՞նչ անեմ։ Մի անգամ էլ
փորձեմ»։
Ծերունին ցած նետեց պարանը, ոտքը դրեց վրան, որքան կարող էր վեր
բարձրացրեց հարպունը և ամբողջ ուժով խրեց ձկան կողի մեջ` ուղիղ նրա
կրծքի հսկայական լողաթևի ետևը, որը բարձրացել էր վեր` հասնելով մար
դու կրծքին։ Նա զգաց, թե ինչպես է երկաթը մտնում փափուկ մսի մեջ, հեն
վելով հարպունին, հետզհետե ավելի խոր էր մտցնում` իր մարմ
ն ի ամբողջ
ծանրությամբ օգնելով ինքն իրեն։
Թուլությունն ու գլխապտույտը հաղթում էին ծերունուն. նա գրեթե ոչինչ չէր
տեսնում։ Սակայն, բաց թողնելով հարպունի պարանը, սկսեց դա հավաքել
կտրատված ձեռքերում, և երբ տեսողությունը վերադարձավ, տեսավ, որ ձուկը
պառկած է մեջքին` արծաթագույն փորը վեր դարձած։ Հարպունի կոթը շեղակի
ցցված էր նրա մեջքից, իսկ շուրջը ծովը ներկված էր նրա սրտի արյունով։
«Հիմա պետք է պարանը պատրաստեմ, օղակ-օղակ անեմ, որպեսզի ձու
կը կապեմ նավակին»։
Եվ սկսեց ձուկը քաշել դեպի ինքը, որպեսզի պարանը խռիկի ու երախի
միջով անցկացնելուց հետո գլուխը կապի նավակին։ «Ուզում եմ մի նայել
դրան,– մտածեց նա,– տնտղել, զգալ` ինչ ձուկ է։ Չէ՞ որ դա իմ հարստությունն
է։ Բայց դրա համար չէ, որ ուզում եմ տնտղել»։
– Հապա՛, ծերո՛ւկ, գործի՛ անցիր,– ասաց ինքն իրեն ու մի փոքր ումպ ջուր
խմեց։– Հիմա, երբ մարտը վերջացած է, մնացել է ահագին սև աշխատանք։
– Հապա՛, արի՛ այստեղ։– Բայց ձուկը չհնազանդվեց. նա անխռով օրորվում
էր ալիքներից, և ծերունին ստիպվեց անձամբ նավակը մոտեցնել նրան։ «Ամե
նաքիչը կես տոննա կլինի,– մտածեց նա,– գուցե և շատ ավելի։ Ուրեմն ինչքա՞ն
փող կստանամ, եթե այդ քաշի երկու երրորդը միս լինի, ֆունտն էլ` 30 ցենտ»։
Ծերունին ձուկը կապեց նստարանին։ Այնքան վիթխարի էր նա, որ նրան
թվում էր, թե իր մակույկը կապել է մի մեծ նավի կողին։ Մի կտոր պարան
կտրելով` ձկան ստորին ծնոտը կապեց նրա թրին, որպեսզի բերանը չբաց
վի և լողալը հեշտ լինի։ Այնուհետև հաստատեց կայմը, մահակը հարմարեց
րեց որպես շեղաձող ու քաշեց առագաստները վարող պարանը։ Կարկատած
առագաստն ուռեց, նավակն առաջ խաղաց, և ծերունին խելի վրա կիսա
պառկած` նավարկեց դեպի հարավ-արևմուտք։
Հիմա նա գիտեր, որ ձուկն իսկապես կար, և ձեռքերի ու թիկունքի ցավն էլ
երազ չէր։ «Ձեռքերը շուտ են լավանում,– մտածեց նա։– Ես բավականին արյուն
բաց թողեցի, որպեսզի վերքերը չաղտոտվեն, իսկ աղի ջուրը կբուժի դրանք»։
Ստեպ-ստեպ նայում էր նա ձկանը, ստուգելու` չլինի՞, թե իսկապես երա
զում է տեսել։ Անցավ մի ամբողջ ժամ, նախքան վրա տվեց առաջին շնաձու
կը։ Շնաձուկը պատահաբար վրա չտվեց։ Նա դուրս լողաց օվկիանոսի ամե
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նախոր մասից, երբ թանձրացավ ձկան արյան մուգ ամպը, ապա սփռվեց
ջրի մեջ մի մղոն խորությամբ։ Շնաձուկը դուրս լողաց արագ, առանց որևէ
երկյուղի, ճեղքեց ծովի կապուտակ հարթությունը ու դուրս եկավ արևի տակ։
Հետո նորից սուզվեց ջրի մեջ, նորից արյան հոտ առավ ու սկսեց լողալ այն
հետքով, որ իրենց ետևից թողնում էին նավակն ու ձուկը։
Երբ ծերունին տեսավ նրան, հասկացավ, որ այդ շնաձուկը ոչնչից չի վա
խենում և կվարվի այնպես, ինչպես հարմար է։ Նա պատրաստեց հարպունը
և, ամրացնելով դրա պարանի ծայրը, սպասեց, որ շնաձուկը մոտ գա։ Պարա
նը կարճ էր, որովհետև մի կտոր կտրել էր, երբ կապում էր ձուկը։
Շնաձուկն ընդհուպ մոտեցավ նավախելին, և երբ հարձակվեց թրաձկան
վրա, ծերունին տեսավ նրա բաց երախն ու արտասովոր աչքերը և լսեց, թե
ինչպես կափկափեցին նրա ծնոտները, երբ խրվեցին ձկան մեջ, պոչից քիչ
վեր։ Շնաձկան գլուխը բարձրացել էր ջրի վրա, գլխից հետո երևաց նաև մեջ
քը, և ծերունին, լսելով, թե ինչպես նրա ծնոտները աղմուկով հոշոտում են
մեծ ձկան մաշկն ու միսը, հարպունը կոխեց գլխի այն մասում, որտեղ աչքերը
միացնող գիծը խաչաձևվում է քթից դեպի վեր մեկնող գծի հետ։
Հարվածեց առանց որևէ բանի վրա հույս դնելու, բայց վճռականությամբ
ու մոլեգին զայրույթով։ Շնաձուկը շրջվեց, և ծերունին տեսավ նրա մարած
աչքերը, հետո կրկին շրջվեց` երկու անգամ պարանը փաթաթելով իր շուր
ջը։ Ծերունին հասկացավ, որ շնաձուկը սատկեց... Մեջքի վրա պառկած` նա
խփում էր պոչով ու կափկափում ծնոտները։
Շնաձկան մարմինը երեք քառորդով բարձրացավ ջրից, պարանը ձգվեց,
ցնցվեց և, ի վերջո, կտրվեց։ Շնաձուկը մի քիչ պառկած մնաց մակերեսին, և
ծերունին շարունակ նայում էր նրան։
Հետո խիստ դանդաղորեն ընկղմվեց ջրի մեջ։
– Մոտ քառասուն ֆունտ ձուկ տարավ իր հետ,– ասաց ծերունին բարձրա
ձայն։ «Ծովի հատակ տարավ նաև իմ հարպունն ու պարանի ամբողջ մնա
ցորդը,– ավելացրեց նա մտքում,– իսկ ձկից դարձյալ արյուն է հոսում, և այս
շնաձկից հետո կգան ուրիշները»։
Այդպես այլանդակվելուց հետո նա այլևս չէր ուզում նայել իր ձկանը։ Երբ
շնաձուկը հարձակվեց իր ձկան վրա, նրան թվաց, թե հարձակվեց իր վրա։
«Այնուամենայնիվ, սպանեցի,– մտածեց նա։– Եվ դա ամենամեծն էր, որ
երբևէ տեսել եմ ես։ Իսկ ես, աստված վկա, կյանքումս առիթ եմ ունեցել պա
տահելու բավական շատ խոշոր շնաձկների։
Գործերս շատ լավ էին ընթանում։ Երկար ժամանակ այդպես չէր կարող
շարունակվել։ Կուզենայի, որ այս ամենը երազ լիներ, և ես ոչ մի ձուկ բռնած
չլինեի, այլ քնած լինեի լրագրերով ծածկված իմ մահճակալին»։
– Բայց մարդը նրա համար չէ ստեղծված, որ պարտություններ կրի,– ասաց
նա։- Մարդուն կարելի է ոչնչացնել, բայց չի կարելի հաղթել։
«Այնուամենայնիվ, ափսոս, որ սպանեցի ձկանը,– մտածեց նա։– Բանս
շատ կդժվարանա, և ես զրկվեցի նույնիսկ հարպունից։ Dentuso-ն ճարպիկ ու
դաժան, խելացի և ուժեղ կենդանի է։
Բայց ես նրանից ավելի խելացի եղա։ Բայց թերևս ոչ խելացի, պարզապես
ավելի լավ էի զինված»։
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– Պետք չէ մտածել, ծերո՛ւկ,– ասաց նա բարձր ձայնով։– Նավարկի՛ր քամու
ուղղությամբ և դիմավորի՛ր աղետը, երբ գա։
«Անմտություն է հուսահատվելը,– մտածեց նա,– մանավանդ որ դա կար
ծեմ թե մեղք է։
– Ես սպանեցի նրան` պաշտպանելով իմ կյանքը,– ասաց ծերունին բարձր
ձայնով։– Եվ սպանեցի վարպետորեն։
«Մանավանդ որ ամենքն էլ,– մտածեց նա,– այսպես թե այնպես սպանում
են որևէ մեկի կամ որևէ բան։ Ձկնորսությունը սպանում է ինձ ճիշտ այնպես,
ինչպես որ չի թողնում` մեռնեմ։ Տղան. ա՜յ թե ով չի թողնում, որ մեռնեմ։ Մի՛
գայթակղվիր, ծերո՛ւկ»։
Երկու ժամ էր արդեն, ինչ նա առաջանում էր` ձկան միս ծամելով ու ջա
նալով շուտ ուժ հավաքել և հանգստանալ, երբ նկատեց երկու շնաձկներից
առաջինին։
– Ըհը՜,– ասաց ծերունին իմաստ չունեցող մի բառ, ավելի շուտ` հնչյուն, որ
ակամա կարող էր արտաբերել մարդը` զգալով, թե ինչպես մեխը, ծակելով
իր ափը, մտնում է ծառի մեջ։
Առաջին լողաթևից հետո երևաց երկրորդը, և այդ թուխ, եռանկյուն լողաթևե
րից, ինչպես նաև պոչի մեծաթափ շարժումից հասկացավ, որ լայնաքիթ շնաձկ
ներ են։ Նրանք ձկան հոտն առել էին, իրար անցել և քաղցից բոլորովին խելա
հեղ` մերթ կորցնում, մերթ նորից էին գտնում այդ հրապուրիչ հոտը։
– Ա՜ա,– գոչեց ծերուկը։– Ի՜նչ արած, մոտ լողացեք։
Եվ մոտեցան։ Նրանցից մեկը շեղվելով թաքնվեց նավակի տակ, և ծերուկն
զգաց, թե ինչպես ցնցվեց նավակը, երբ շնաձուկը հոշոտում էր իր ձկանը։
Մյուսն իր նեղ, դեղին աչքերով հետևում էր ծերունուն, ապա լայն բանալով
երախի կիսաշրջանակը` հարձակվեց ձկան վրա... Ծերունին պարզ տեսնում
էր այն գիծը, որ նրա թուխ գլխի գագաթից գնում էր դեպի մեջքը, որտեղ ուղե
ղը միանում է ողնասյունին, և թիակին ամրացրած դանակով խփեց ճիշտ այդ
տեղին, ապա քաշեց դանակը ու խրեց շնաձկան դեղին, կատվային աչքի մեջ։
Շնաձուկը, շունչը փչելով, պոկվեց ձկից ու, կրծածը կուլ տալով, սահեց ցած։
Նավակը դեռևս ցնցվում էր այն դատաստանից, որ երկրորդ շնաձուկը
տեսնում էր ձկան հետ։ Առագաստն արձակելով` ծերունին թողեց, որ նա
վակը կողը շրջի, որպեսզի շնաձկանը դուրս քաշի այդտեղից։ Եվ տեսնելով
նրան` նավակից ցած կռացավ ու դանակով խփեց։ Սակայն դիպչելով փա
փուկ մասին` պինդ մաշկը չթողեց, որ դանակը խոր մտնի։ Ծերունու հարվա
ծից ցավեցին ոչ միայն նրա ձեռքերը, այլև ուսը։ Բայց շնաձուկը, ջրից դուրս
հանելով երախը, նորից հարձակվեց ձկան վրա, և այդ միջոցին ծերունին
զարկեց նրա գլխի ուղիղ մեջտեղը։ Նա դուրս քաշեց շեղբը ու երկրորդ ան
գամ խրեց ճիշտ նույն տեղը։ Շնաձուկը, ծնոտներն ամուր սեղմած, շարունա
կում էր կառչել ձկից, և ծերունին դանակը խրեց նրա ձախ աչքը։ Շնաձուկն
առաջվա պես կառչած էր ձկից։
– Այդպես, հա՞,– ասաց ծերունին ու դանակը կոխեց ուղեղի և ողնասյունի
միջև։ Հիմա դժվար չէր դա, և նա զգաց, որ ճեղքեց կռճիկը։ Ծերունին շրջեց
թին ու մյուս ծայրը կոխեց շնաձկան երախը, որպեսզի բանա նրա ծնոտները,
և պտտեցրեց թին, իսկ երբ շնաձուկը պոկվեց ձկից, ասաց.
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– Գնա՛ ցած... Գնա՛ ցած մի ամբողջ մղոն, տեսակցի՛ր ընկերուհուդ հետ։
Բայց գուցե այն մյուսը քո մայրն էր։
Նա սրբեց դանակի սայրը և թին դրեց նավակի մեջ։ Հետո հաստատեց
առագաստը, և երբ նա քամուց փքվեց, նավակը շրջեց նախկին ուղղությամբ։
– Հավանորեն ձկան քառորդից ոչ պակաս տարան իրենց հետ, այն էլ`
ամենալավ միսը,– ասաց նա բարձրաձայն։– Կուզենայի, որ այս ամենը երազ
լիներ, և ես այս ձուկը բռնած չլինեի։ Ցավում եմ, ա՛յ ձուկ, որ այսպես վատ
բան ստացվեց։– Ծերունին լռեց. նա հիմա չէր ուզում նայել ձկանը։ Արանքում
եղած ու ջրից թրջված ձուկն իր գույնով հիշեցնում էր հայելու ետևը ծածկող
ամալգամ, սակայն շերտերը դեռևս նկատելի էին։
– Այսքան հեռու չպետք է գնայի ծովում,– ասաց ծերունին։– Վատ եղավ և՛
քեզ համար, և՛ ինձ համար։ Շատ եմ խղճում քեզ, ա՛յ ձուկ։
«Հապա՛, բերանբացություն մի՛ անի,– մտածեց նա։– Ստուգի՛ր, հո չի՞ կտր
վել այն պարանը, որով ամրացված է դանակը։ Եվ ձեռքդ կարգի բեր, որով
հետև գործը դեռ չի վերջացել»։
– Ափսո՜ս, որ հեսանաքար չունեմ,– ասաց ծերունին` թիակի կոթին կապած
պարանն ստուգելով։– Պետք է հետս հեսանաքար բերեի։
«Շա՜տ բան կուզենայիր հետդ բերել, ծերո՛ւկ,– մտածեց նա։– Բայց չես բե
րել։ Հիմա ժամանակ չէ մտածելու այն մասին, ինչ չունես։ Մտածիր միայն
եղածով գործ տեսնելու մասին»։
– Է՜, գլուխս տարար քո խորհուրդներով,– ասաց նա բարձրաձայն։
Նա առագաստի թոկը սեղմեց թևի տակ և զույգ ձեռքերը կոխեց ջուրը։
Նավակն առաջ էր ընթանում։
«Հիմա ինչի՞ մասին մտածեմ։ Ո՛չ մի բան։ Ավելի լավ է ո՛չ մի բանի մասին և
սպասեմ նոր շնաձկների։ Կուզենայի, որ այս ամենը երազ լիներ։ Ասենք ի՜նչ
իմանամ։ Ամեն ինչ կարող է այնքան էլ վատ չվերջանալ»։
Հաջորդ շնաձուկը, որ հայտնվեց միայնակ, նմանապես լայնաքիթ ցեղից
էր։ Նա մոտեցավ այնպես, ինչպես խոզն իր տաշտին, միայն թե խոզն այդ
քան լայն երախ չունի, որ մի հարվածով պոկի մարդու գլուխը։ Ծերունին
թողեց, որ կառչի ձկից, իսկ հետո թիակի ծայրին ամրացրած դանակով հար
վածեց գլխին։ Սակայն շնաձուկն իրեն ետ նետեց` թավալվելով մեջքի վրա,
և դանակի շեղբը ջարդվեց։
Ծերունին ղեկը ձեռքն առավ։ Նա չնայեց էլ, թե ինչպես դանդաղորեն
ընկղմվում էր շնաձուկը` հետզհետե փոքրանալով։ Այդ պատկերը միշտ էլ
հափշտակում էր նրան, բայց հիմա չուզեց նայել։
– Մնաց կեռաձողը,– ասաց նա։– Բայց ի՞նչ օգուտ դրանից։ Դեռևս ունեմ
երկու թիակ, ղեկալծակ և մահակ։
«Ա՛յ, հիմա նրանք հաղթեցին ինձ,– մտածեց նա։– Շատ եմ ծեր, որպեսզի
կարողանամ մահակով շնաձուկ սպանել։ Բայց կկռվեմ նրանց հետ, քանի
դեռ թիեր ունեմ, մահակ ու ղեկալծակ»։
– Հոգնել ես, ծերո՛ւկ,– ասաց նա։– Հոգիդ է հոգնել։
Շնաձկները նորից հարձակվեցին նրա վրա մայրամուտից մի պահ առաջ
միայն։
Ծերունին տեսավ, թե ինչպես են շարժվում թուխ լողաթևերն այն լայն
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հետքով, որ ձուկն այժմ անկասկած թողնում էր ծովում։ Նրանք նույնիսկ չէին
սլանում այդ հետքով, այլ կողք կողքի շտապում էին ուղիղ դեպի նավակը։
Ծերունին սեպով ամրացրեց ղեկալծակը ու խելի տակից հանեց մահակը։
Դա կոտրված թիակի մի մասն էր։
«Պետք է սպասեմ, որ առաջինն ամուր կառչի իմ ձկից,– մտացեծ նա,– այն
ժամանակ կխփեմ նրա քթի ծայրին կամ ուղիղ գանգին»։
Երկու շնաձկներն էլ միասին մոտեցան, և երբ ավելի մոտիկ եղողը բացեց
երախն ու ատամ
ն երը խրեց ձկան արծաթաթույր կողի մեջ, ծերունին բարձրաց
րեց մահակը ու ծանրորեն իջեցրեց շնաձկան տափակ գլխին։ Նրա ձեռքն զգաց
գիշատչի առաձգական ամրությունը։ Սակայն նա զգաց նաև ոսկորի անթափան
ցելի ամրությունը, և ծերունին դարձյալ ուժգին խփեց շնաձկան քթի ծայրին։
Շնաձուկը սկսեց սուզվել։
Մյուս շնաձուկն արդեն կարողացել էր բավական լափել ու ետ քաշվել և հի
մա, երախը լայն բացած, նորից մոտ էր գալիս։ Ծերունին շնաձկան ծնոտներին
կպած մսի սպիտակ կտորներ տեսավ։ Նա թափով զարկեց, բայց հարվածը
դիպավ միայն գլխին, և շնաձուկը, մի պահ նայելով նրան, մի կտոր միս պոկեց
ձկից։ Երբ նա ընկրկեց այդ կտորը կուլ տալու համար, ծերունին կրկին խփեց
նրան, բայց հարվածը նորից դիպավ միայն գլխին, ծերունին կրկին խփեց, բայց
հարվածը նորից դիպավ նրա գլխի ամուր ու առաձգական մակերեսին։
– Հապա՛, մոտ արի,– ասաց ծերունին։– Մի անգամ էլ մոտեցիր։
Շնաձուկը շեշտակի նետվեց ձկան վրա, և ծերունին խփեց նրան այն
վայրկյանին, երբ նա կափկափեց երախը։ Որքան կարելի էր վեր բարձրաց
նելով իր մահակը` ամբողջ ուժով զարկեց նրան։ Այս անգամ հարվածը դի
պավ գանգարմատի ոսկորին, և նա նույն տեղին զարկեց երկրորդ անգամ։
Շնաձուկը թուլորեն մի կտոր միս պոկեց ու սահեց ջրի մեջ։
Ծերունին սպասում էր՝ նորից շնաձկներ չե՞ն հայտնվի, բայց այլևս չէին
երևում։ Հետո նա նկատեց, որ դրա մեկը պտտվում է նավակի մոտերքը։ Մյուս
շնաձկան լողաթևը բոլորովին չքվեց։
«Հույս էլ չունեի, թե կկարողանամ սպանել դրանց,– մտածեց ծերունին։–
Առաջ կկարողանայի։ Բայց և այնպես երկուսին էլ խիստ հաշմեցի։ Եթե կա
րողանայի մահակը երկու ձեռքով բռնել, առաջինին անկասկած կսպանեի։
Նույնիսկ հիմա, այս տարիքիս»։
Չէր ուզում նայել ձկանը. գիտեր, որ նրա կեսը գնացել է։ Մինչ նա կռվում
էր շնաձկների դեմ, արևը արդեն մայր էր մտել։
– Շուտով կմթնի,– ասաց նա։– Այն ժամանակ ես հավանորեն կտեսնեմ
Հավանայի լույսերի հրացոլքը։ Իսկ եթե շատ եմ շեղվել դեպի արևելք, ապա
կտեսնեմ նոր առողջարաններից մեկի լույսերը։
Այլևս նա չէր կարող խոսել ձկան հետ, այնքան որ այլանդակված էր նա։
Բայց հանկարծ մի նոր միտք ծագեց գլխում։
– Կե՛ս ձուկ,– ձայն տվեց նրան։– Նախկի՛ն ձուկ, ցավում եմ, որ այսքան հեռու
գնացի ծովում։ Քեզ էլ կործանեցի, ինձ էլ։ Բայց մենք երկուսով շատ շնաձկներ
ոչնչացրինք ու է՛լ ավելի շատ հաշմեցինք։ Դու հավանորեն դրանցից շատ ես
սպանել կյանքումդ, ծե՛ր ձուկ։ Զուր չէ, որ գլխիցդ ցցված է քո այդ թուրը։
Նավախելին պառկած` նա վարում էր մակույկը ու սպասում, թե երբ երկն
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քում կերևա Հավանայի լույսերի հրացոլքը։ «Ձկան կեսն է մնացել,– մտածում
էր նա։– Գուցե բախտս բանի ու գոնե դրա առջևի մասը հասցնեմ տուն։ Պե՛տք
է վերջապես բախտս բանի... Ո՛չ,– ասաց ինքն իրեն։– Ինքդ ծաղրեցիր քո հա
ջողությունը, երբ այսքան առաջացար ծովում»։
– Հիմար-հիմար մի՛ խոսիր, ծերո՛ւկ,– ընդհատեց ինքն իրեն։– Արթուն կաց
ու հետևիր ղեկին։ Կարող է դեռ բախտդ ժպտալ։
– Կուզենայի մի քիչ երջանկություն գնել, եթե որևէ տեղ ծախում են,– ասաց
ծերունին։
– Իսկ ինչո՞վ կգնես,– հարցրեց նա իրեն։– Մի՞թե կարող ես դա գնել կորց
րած հարպունովդ, կոտրված դանակովդ ու խեղված ձեռքովդ։
– Ի՜նչ իմանաս։ Դու ուզում էիր երջանկություն ձեռք բերել այն ութսունչորս օր
վա գնով, որ անցկացրիր ծովում։ Եվ, ի միջի այլոց, քիչ մնաց ծախեին դա քեզ։
«Չպետք է մտածել ամեն տեսակ դատարկ բաների մասին։ Բախտն ամեն
ձևով է գտնում մարդուն, մի՞թե կճանաչես նրան։ Բայց հիմա ուզում եմ տես
նել Հավանայի լույսերը, և ուրիշ ոչինչ»։ Նա փորձեց ավելի հարմար ձևով
նստել ղեկի մոտ և հետզհետե ավելի սաստկացող ցավից հասկացավ, որ
ինքը հիրավի չի մեռել։
Քաղաքի լույսերի հրացոլքը նա տեսավ երեկոյան ժամը մոտավորապես
տասին։ Սկզբում դա թվաց մի թույլ ցոլք երկնքում, ինչպես լուսնի ծագելուց
առաջ է լինում։ Հետո լույսերն սկսեցին որոշակի երևալ օվկիանոսի գծից այն
կողմ, որտեղ սաստկացած քամին բարձր ալիքներ էր գլորում։ Ծերունին նա
վարկում էր դեպի այդ լույսերը։
Նրա ամբողջ մարմինը կոտրատվում էր, իսկ գիշերվա ցուրտը սաստ
կացնում էր վերքերի, հոգնաբեկ ձեռքերի ու ոտքերի ցավը։ «Հույս ունեմ, որ
այլևս կռվելու կարիք չեմ ունենա,– մտածեց նա։– Միայն թե է՛լ չկռվեմ»։
Սակայն կեսգիշերին նա կրկին մարտնչում էր շնաձկների դեմ և գիտեր,
որ այս անգամ պայքարն անօգուտ է։ Նրանք հարձակվեցին ամբողջ ոհմա
կով, որ գծում էին նրանց լողաթևերը ջրի վրա, և այն լույսը, որ արձակում
էին նրանք, երբ գրոհում էին միս պոկելու։ Նա մահակը խփում էր գլուխ
ներին ու լսում, թե ինչպես են կափկափում ծնոտները, և ինչպես է ցնցվում
նավակը, երբ ներքևից են պոկում ձուկը։ Նա հուսահատությամբ մահակը
իջեցնում էր մի անտեսանելի բանի, որը միայն լսել ու շոշափել կարող էր, և
հանկարծ զգաց, որ մահակն անհետացավ։
Նա ղեկալծակը քաշեց-հանեց իր բնից ու զույգ ձեռքով բռնած` սկսեց
իրար ետևից հարվածներ տեղալ։ Բայց շնաձկներն արդեն իրար ետևից ու
բոլորը միասին հարձակվում էին ձկան վրա, պոկում մսի կտորներ, որոնք
լույս էին տալիս ծովի մեջ. շնաձկները նորից էին ցրվում, որպեսզի նորից
հարձակվեն իրենց որսի վրա։
Շնաձկներից մեկը վերջապես հասավ ձկան գլխին, և այն ժամանակ
ծերունին հասկացավ, որ ամեն ինչ վերջացած է։ Նա ղեկալծակով խփեց
շնաձկան գլխի այն կետին, որտեղ նրա ատամ
ն երը խցկվել էին ձկան գլխի
ամուր ոսկորների մեջ։ Խփեց մի անգամ, ապա երկրորդ ու երրորդ անգամ։
Լսելով, թե ինչպես ճռճռաց ու ճեղքվեց ղեկալծակը, նա խփեց շնաձկանը
ճեղքված կոթով, զգաց, թե ինչպես փայտը խրվեց մսի մեջ, և իմանալով, որ
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այդ բեկորը սուր է, նորից զարկեց։ Շնաձուկը թողեց միսն ու հեռացավ։ Նրա
վրա հարձակված ոհմակի վերջին շնաձուկն էր դա։
Այլևս ուտելու բան չունեին նրանք։
Ծերունին հազիվ էր շունչ քաշում և տարօրինակ համ էր զգում բերանում։
Քաղցրավուն էր այդ և պղնձահամ, և մի րոպե ծերունին վախեցավ։ Սակայն
շուտով ամեն ինչ անցավ. նա թքեց օվկիանոսի մեջ ու ասաց.
– Կերե՛ք, բկերի՛դ մնա։ Եվ երազում էլ տեսեք, որ դուք մարդուն սպանեցիք։
Ծերունին գիտեր, որ հիմա ինքը հաղթված է վերջնականապես ու անուղղելի
որեն և, վերադառնալով նավախել, տեսավ, որ ղեկալծակի բեկորը մտնում է ղե
կի բացվածքի մեջ, այնպես որ վատագույն դեպքում կարելի է դրանով էլ վարել։
Եվ պարկը գցելով ուսերին` նավակն ընթացքի դրեց։ Այժմ նա լավ էր ընթանում,
և ծերունին ոչինչ չէր մտածում ու ոչինչ չէր զգում։ Հիմա նրա համար միևնույն էր,
միայն թե նավակը շուտ ու բարեհաջող հասցնի հայրենի ափ։ Գիշերը շնաձկնե
րը հարձակվեցին ձկան մսազուրկ կմախքի վրա` սեղանի փշրանքները կորզող
որկրամոլների պես։ Ծերուկն ուշք չդարձրեց նրանց։ Այլևս ոչ մի բանի ուշք չէր
դարձնում նա, բացի իր նավակից։ Զգում էր միայն, թե որքան թեթև ու արագ է
ընթանում հիմա, երբ այլևս չի արգելակում ձկան ահագին ծանրությունը։
Ծերունին զգում էր, որ մտել է տաք հոսանքի մեջ, և նշմարում էր առափ
նյա ավանների լույսերը։ Նա գիտեր, թե որտեղ է գտնվում, և տուն հասնելը
հիմա ոչ մի դժվարություն չէր հարուցում։
«Քամին արդեն անկասկած մեր բարեկամն է,– մտածեց նա, հետո էլ ավելաց
րեց։- Ասենք ոչ միշտ։ Եվ հսկայական ծովը նմանապես լի է թե՛ մեր բարեկամ
ն ե
րով, թե՛ մեր թշնամիներով։ Իսկ անկողինը...– մտածեց նա,– անկողինն իմ բարե
կամն է։ Այո՛, հենց սովորական անկողինը։ Մեծ բան է անկողնում պառկելը։ Եվ
ի՜նչ թեթևություն ես զգում, երբ պարտված ես,– մտածեց նա։– Չէի էլ իմանում, որ
այսպես հեշտ է դա։ Իսկ ո՞վ հաղթեց քեզ, ծերո՛ւկ»,– հարցրեց ինքն իրեն։
– Ոչ ոք,– պատասխանեց նա։– Պարզապես շատ հեռացա ծովում։
Երբ ծերուկը մտնում էր փոքր ծովախորշը, Տեռասի լույսերը մարած էին, և
նա հասկացավ, որ ամենքն էլ արդեն քնել են։ Քամին անընդհատ սաստկա
նում էր և հիմա շատ ուժեղ էր փչում։
Բայց նավահանգստում խաղաղ էր, և ծերունին կանգ առավ ժայռերի
տակ` խճաքարերի շերտում։ Ոչ ոք չկար, որ օգներ, և նա որքան կարելի էր
թիավարեց դեպի ափ, ապա դուրս եկավ նավակից ու կապեց դա ժայռին։
Հանեց կայմը, առագաստը փաթաթեց վրան ու կապեց։ Հետո կայմը գցեց
ուսին ու բարձրացավ դարն ի վեր։ Ահա այդ ժամանակ էլ հասկացավ, թե
որքա՜ն սաստիկ էր հոգնել։ Մի ակնթարթ նա կանգ առավ ու, ետ նայելով,
փողոցի լապտերի լույսի տակ տեսավ, թե նավակի խելի ետևից որքան վեր
է ցցվել ձկան հսկայական պոչը։ Տեսավ նաև նրա ողնաշարի սպիտակ, մեր
կացած գիծը, գլխի մուգ ստվերը և առաջ մեկնված թուրը։
Ծերունին նորից սկսեց վեր բարձրանալ։ Վերելքը հաղթահարելուց հե
տո նա ընկավ և կայմն ուսին պառկեց մի քիչ։ Հետո ջանաց վեր կենալ, բայց
հեշտ չէր, այդպես էլ մնաց նստած ու նայեց ճանապարհին։ Վազեց իր գործե
րին հետամուտ մի կատու, և ծերունին երկար ժամանակ նայեց նրա ետևից։
Այնուհետև սկսեց նայել ամայի փողոցին։
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Վերջապես կայմը գցեց գետնին ու վեր կացավ։ Հետո բարձրացրեց կայ
մը, գցեց ուսին ու շարունակեց ճանապարհով վեր բարձրանալ։ Ստիպված
եղավ հանգստանալ հինգ անգամ, մինչև որ հասավ իր խրճիթը։
Մտավ տուն, կայմը հենեց պատին, խավարում գտավ ջրի շիշն ու խմեց։
Հետո պառկեց մահճակալին, վերմակը քաշեց ուսերին, ծածկեց մեջքն ու
ոտքերը և քնեց` դեմքը հպած լրագրերին ու ձեռքերը պարզած։
Երբ առավոտյան խրճիթ մտավ տղան, նա քնած էր։ Քամին այնքան ուժգին
էր փչում, որ նավակները դուրս չէին եկել ծով, տղան էլ քնով էր ընկել, հետո էլ
եկել էր ծերունու խրճիթը, ինչպես ամեն առավոտ էր գալիս։ Տղան համոզվեց,
որ ծերուկը շնչում է, բայց երբ տեսավ նրա ձեռքերը, լաց եղավ։ Նա կամացուկ
դուրս եկավ խրճիթից սուրճ բերելու և ամբողջ ճանապարհին լաց էր լինում։
Բազմաթիվ ձկնորսներ էին հավաքվել նավակի շուրջը, և բոլորն էլ զննում
էին այն, ինչ կապված էր նրան։ Ձկնորսներից մեկը, շալվարը քշտած, մտել
էր ջուրը ու պարանով կմախքն էր չափում։
Տղան չիջավ նրանց մոտ. նա արդեն եղել էր ներքևում։
– Ինչպե՞ս է զգում իրեն,– ձայն տվեց տղային ձկնորսներից մեկը։
– Քնել է,– պատասխանեց տղան։ Նրա համար մեկ էր, որ նրանք տեսնում
են իր արցունքները։ Չպետք է անհանգստացնել նրան։
– Քթից մինչև պոչ տասնութ ոտնաչափ է,– գոռաց նրան ձուկը չափող
ձկնորսը։
– Ոչ պակաս,– ասաց տղան։
Նա մտավ Տեռաս և մի աման սուրճ խնդրեց։
– Տվեք ինձ տաք սուրճ. կաթն ու շաքարը շատ լինի։
– Ուրիշ բան էլ վերցրու։
– Պետք չէ։ Հետո կնայեմ, թե ինչ կարելի է տալ նրան ուտելու։
– Բայց ի՜նչ ձուկ է,– ասաց տերը,– պարզապես չեղա՜ծ ձուկ։ Ասենք դու էլ
երեկ երկու հատ լավ ձուկ ես բռնել։
– Է՜, է՜, թող կորչի իմ ձուկը,– ասաց տղան ու նորից լաց եղավ։
– Չե՞ս ուզում մի բան խմել,– հարցրեց տերը։
– Պետք չէ,– պատասխանեց տղան։– Ասա դրանց, որ Սանտյագոյին չձանձրաց
նեն։ Ես նորից կգամ։
– Հայտնի՛ր նրան, որ ես շատ եմ ցավում։
– Շնորհակալ եմ,– ասաց տղան։
Տղան խրճիթ տարավ տաք սուրճը ու նստեց ծերունու մոտ, մինչև որ նա
արթնացավ։ Մի անգամ տղային թվաց, որ նա զարթնեց։ Բայց ծանր քունը
նորից համակեց ծերունուն, և տղան, ճանապարհը կտրելով, գնաց հարևան
ների մոտ մի քիչ փայտ փոխ առնելու, որպեսզի սուրճը տաքացնի։
Վերջապես ծերունին արթնացավ։
– Պառկի՛ր, վեր մի՛ կենա,– ասաց տղան։– Ահա, խմի՛ր,– և սուրճ լցրեց բաժակը։
Ծերուկը վերցրեց բաժակն ու խմեց սուրճը։
– Նրանք ընկճեցին ինձ, Մանո՛լին,– ասաց նա։– Նրանք հաղթեցին ինձ։
– Բայց ինքը հո չկարողացա՜վ հաղթել քեզ։
– Ո՛չ, ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է։ Իսկ դա հետո եղավ։
– Պեդրիկոն խոստացավ հետևել նավակին ու պարաններին։ Ի՞նչ ես մտա
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ծում անել դրա գլուխը։
– Թող Պեդրիկոն մանրացնի ուռկանների խայծի համար։
– Իսկ թո՞ւրը։
– Վերցրու քեզ որպես հիշատակ, եթե ուզում ես։
– Ուզում եմ,– ասաց տղան։– Իսկ հիմա արի խոսենք, թե ինչ ենք անելու
հետագայում։
– Ինձ փնտրե՞լ եք։
– Իհարկե։ Առափնյա պաշտպանությունն էլ, սավառնակներն էլ։
– Օվկիանոսը մեծ է, իսկ նավակը չափազանց փոքր, չի նկատվի,– ասաց
ծերունին։ Նա զգաց, թե որքա՜ն հաճելի է, երբ կա մեկը, ում հետ կարող ես
խոսել, բացի քեզանից ու ծովից։– Կարոտել էի քեզ,– ասաց նա։– Որևէ բան
բռնե՞լ ես դու։
– Առաջին օրը մի ձուկ։ Մի ձուկ էլ երկրորդ և երկուսն էլ երրորդ օրը։
– Հիանալի՜ է։
– Հիմա էլի միասին ձուկ կբռնենք։
– Չէ՛, ես ձախորդ եմ։ Է՛լ բախտս չի բանում։
– Թքած այդ չբանելու վրա,– ասաց տղան։– Ես քեզ բախտ կբերեմ։
– Իսկ ի՞նչ կասեն քո հարազատները։
– Դա կարևոր չէ։ Չէ՞ որ երեկ երկու ձուկ բռնեցի։ Բայց հիմա միասին պիտի
ձկնորսություն անենք, որովհետև ես քեզանից դեռ շատ բան ունեմ սովորելու։
– Հարկ կլինի ճարել մի լավ եռաժանի ու միշտ տանել մեզ հետ։ Շեղբը պետք
է սուր լինի, բայց ոչ կոփված, որպեսզի չկոտրվի։ Իմ դանակը ջարդվեց։
– Ես մի նոր դանակ կճարեմ քեզ համար։ Պառկի՛ր, ծերո՛ւկ, ես քեզ մաքուր
շապիկ կբերեմ։ Ուտելու բան էլ կբերեմ։
– Իմ բացակա օրերի թերթերից որևէ մեկը գտիր, բե՛ր,– խնդրեց ծերունին։
– Դու պետք է շուտ լավանաս, որովհետև ես քեզանից շատ բան պետք է սո
վորեմ։ Իսկ դու կարող ես ամեն ինչ սովորեցնել ինձ։ Շա՞տ ծանր էր քո վիճակը։
– Շա՜տ,– ասաց ծերունին։
– Ուտելիք ու թերթեր կբերեմ։ Հանգստացիր, ծերո՛ւկ։ Դեղատնից մի որևէ
սպեղանի կվերցնեմ քո ձեռքերի համար։
– Չմոռանաս Պեդրիկոյին ասել, որ ձկան գլուխը վերցնի իրեն։
– Չեմ մոռանա։
Երբ տղան դուրս եկավ խրճիթից ու սկսեց ցած իջնել հին, քարքարոտ
ճանապարհով, նորից լաց եղավ։
Վերևում` իր խրճիթում, ծերունին նորից քնել էր։ Նա դարձյալ քնել էր երեսն
ի վայր, և տղան հսկում էր նրան։ Ծերունին երազում առյուծներ էր տեսնում։

&

ԲԱՌԱՐԱՆ

 ոլֆստրիմ – Ատլանտյան օվկիանոսում ջրերի տաք հոսանք. սկսվում է Մեք
Գ
սիկական ծոցից և շարժվում հյուսիսարևելյան ուղղությամբ մինչև Շպիցբերգենի
և Մուրմանի ափերը
կեռաձող – կարթաձող
հարպուն – որսատեգ, խոշոր ծովային կենդանիներ որսալու համար նետո
ղական զենք
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 այմ – նավի միջնամասում բարձր սյուն առագաստի համար
կ
խծուծ – թելի մանրուք, որ առաջանում է վուշի ու կանեփի թելը գզելուց հետո,
ընդհանրապես` թելի մանրուք
Կանարյան կղզիներ – կղզիների խումբ Ատլանտյան օվկիանոսում, պատ
կանում է Իսպանիային
խայծ – սնունդի տեսակ, որ ամրացնում են կարթին կամ դնում են թակարդի
մեջ` ձուկ որսալու, կենդանի և թռչուն բռնելու համար, առհասարակ մեկին հրա
պուրելու և ծուղակը գցելու միջոց
թիակալ – թիակաբուն, թիակի ամրացման տեղը
ծովախորշ – ծովածոց, ծովի համեմատաբար ներս ընկած խաղաղ մասը, որ
տեղ խարիսխ են նետում նավերը կամ պարանով ափի սյուներից կապում են
նավակները
դողդոջ – դողդողացող, թրթռացող, տարուբերվող, տատանվող
որոր – ջրային թռչուն, կերակրվում է ձկներով և միջատներով, չպետք է շփո
թել ճայի հետ
հախից գալ, հախ – հատուցում, վարձատրություն, հախից գալ – ըստ ար
ժանվույն հատուցել, պատժել, նաև` զսպել, խեղճացնել
դիմահարել – մի բանի դեմ առնել, դեմ տալ
Կասաբլանկա – նավահանգստային քաղաք Մարոկկոյում
բազուկ – այստեղ` ուսից մինչև արմունկ հասնող ձեռքի մասը, ընդհանուր
առմամբ` ձեռք, թև
ագուցել – հագցնել, ամրացնել մի բանի վրա, հարմարեցնել, կապակցել
ռոմ – խմիչքի տեսակ
ճկել – թեքել, ծռել, կորացնել
El campeon – չեմպիոն, ախոյան
ծովախոզ – բևեռային դելֆին, որ հասուն վիճակում ստանում է սպիտակ գու
նավորում
ումպ – կում, մի անգամից խմելու չափ հեղուկ, ումպից է ըմպանակ բառը
ցենտ – ամերիկյան դոլարի մեկ հարյուրերորդական մասը
մակույկ – փոքրիկ նավակ
խել, նավախել – նավի, նավակի ետևի սուր մասը
շնաձուկ – ծովային խոշոր գիշատիչ ձուկ, կան շնաձկան տարբեր տեսակներ
թրաձուկ – պերկեսների տեսակին պատկանող մեծ ձուկ
կափկափել – ծնոտները, ատամ
ն երը իրար խփել
ամալգամ – որևէ մետաղի և սնդիկի հալոցքից առաջացած նյութ կամ մետա
ղի լուծույթ սնդիկի մեջ. ապակուն քսելով առաջանում է հայելի
ղեկալծակ – ղեկի լծակ, լծակ – հենակետ ունեցող երկաթյա ձող
ընկրկել – արգելքի հանդիպելով` ետ մղվել, ետ քաշվել, նահանջել, տեղի
տալ, զիջել, պարտվել
հաշմել – խեղել, դարձնել խեղանդամ, հաշմանդամ
որկրամոլ – ագահ, անկշտում, որովայնամոլ, շատակեր, այլ իմաստ ունի հա
մադամասեր բառը, նշանակում է համեղ կերակուրներ հաճույքով ուտող
Տեռաս – սանդուղքի ձև ունեցող դարավանդ, այստեղ սրճարանի անուն է
ոտնաչափ – երկարության չափ, հավասար է 30.5 սմ, մեկ ոտքի չափ տարածություն
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ընկճել – հուսահատեցնել, բարոյալքել, խեղճացնել, հնազանդեցնել, նվա
ճել, հաղթել, կամազրկել
«Ծերունին ու ծովը» ստեղծագործությունը վիպակ է։

ՎԵՊ ԵՎ ՎԻՊԱԿ
Վեպը գեղարվեստական արձակի ամենատարածված տեսակներից մեկն է:
Վեպեր գրվել են միջնադարում (Ֆրանսուա Ռաբլե՝ «Գարգանտյուս և Պանտագրյուել», Սերվանտես՝ «Դոն Կիխոտ»):
Վեպը բուռն զարգացում ապրեց 18-20-րդ դարերում:
Վեպերն ընդգրկում են ճյուղավորվող գործողություններ, ունեն բազմաթիվ
հերոսներ: Այստեղից էլ վեպի ծավալուն լինելը: Կան նաև հատորային վեպեր,
վիպաշարեր, վեպ-եռագրություններ և այլն: Իրենց բնույթով վեպերը լինում են
պատմական, արկածային, ճանապարհորդական, քաղաքական, արտադրական,
հոգեբանական, ընտանեկան, սիրային և այլն:
Վիպաշարեր են գրել Օնորե դը Բալզակը («Մարդկային կատակերգություն»),
Էմիլ Զոլան («Ռուգոն Մակարներ»): Համաշխարհային վիպասանության նշանավոր
դեմքերից են Վալտեր Սքոթը, Վիկտոր Հյուգոն, Ստենդրալը, Գուստավ Ֆլոբերը,
Անատոլ Ֆրանսը, Չարլզ Դիկենսը, Լև Տոլստոյը, Ֆեոդոր Դոստոևսկին, Միխայիլ
Շոլոխովը, Ջեկ Լոնդոնը, Էռնեստ Հեմինգուեյը, Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը:
Հայ գրականության մեջ ևս վեպը բառն զարգացում է ապրել: Հիշատակենք
Խաչատուր Աբովյանին, Րաֆֆուն, Մուրացանին, Ծերենցին, Սրբուհի Տյուսաբին,
Շիրվանզադեին, Նար-Դոսին, Դերենիկ Դեմիրճյանին, Սերո Խանզադյանին:
Հայ գրողներից վեպ եռագրությունների հեղինակ են Հակոբ Օշականը
(«Հարյուր մեկ տարվան» խորագրով ի մի է բերել երեք վեպ), Ստեփան Զորյանը
(«Հայոց բերդը», «Պապ թագավոր», «Վարազդատ»):
Հայ վիպագրության մեջ առանձնահատուկ տեղ է վերապահված Րաֆֆուն, ով
ստեղծել է տարբեր բովանդակության բազմաթիվ վեպեր:
Վիպակը վեպից փոքր է, պատմվածքից մեծ։ Վիպակում պատկերվում է կյան
քի այնպիսի շրջանակ, որտեղ գործողություններն ընդարձակ են, բայց ոչ վեպի
պես ծավալվող։ Վեպը երբեմն կարող է ընդգրկել մի քանի հատոր, սակայն վի
պակը գրվում է որպես ավարտուն մեկ երկ։ Համաշխարհային և հայ գրակա
նության մեջ հայտնի են Պրոսպեր Մերիմեի, Գոգոլի, Պուշկինի, Շիրվանզադեի,
Ակսել Բակունցի, Գուրգեն Մահարու, Ստեփան Զորյանի, Հրանտ Մաթևոսյանի
և այլոց վիպակները։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1.
2.
3.
4.
5.

Ի՞նչ էր ծերունու անունը, ինչպիսի՞ն էր նրա արտաքինը։
Ո՞ւմ հետ էր նա ընկերություն անում, ի՞նչ էր նրա անունը։
Քանի՞ օր էր ծերունին դուրս եկել ծով և ոչինչ չէր բռնել։
Ինչպե՞ս է ծերունին որսում հսկայական ձկանը, ինչպե՞ս է կարողանում
նրան սանձել և կապել նավակի կողին։
Ձկան հսկա չափերին նայելով` ի՞նչ էր մտածում ծերունին իր բախտի մասին։

251

6.

Ձուկը բռնելուց և առաջին շնաձկանն սպանելուց հետո ծերունին ինքն
իրեն այսպես է մենախոսում. «Բայց մարդը նրա համար չէ ստեղծված, որ

պարտություն կրի։ Մարդուն կարելի է ոչնչացնել, բայց չի կարելի հաղ
թել»։ Ինչպե՞ս կմեկնաբանեք այս խոսքերը։
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Ինչպե՞ս կնկարագրեք ծերունու կռիվը շնաձկների դեմ։ Կարո՞ղ եք հաշվել,
թե քանի շնաձուկ սպանեց ու հաշմեց։
Հաղթե՞ց, թե՞ պարտվեց ծերունի Սանտյագոն իր բազմօրյա օվկիան
 ոսային
մենամարտում։
Քանի՞ օր ծերունին միայնակ մնաց բաց օվկիանոսում։
Սևամորթի հետ ձեռնամարտի ի՞նչ տեսարան է մտաբերում ծերունին, ին
չո՞ւ է մտաբերում, երիտասարդ տարիներին ինչո՞ւ էին նրան Չեմպիոն ան
վանում։
Ափին մոտենալիս ո՞ր քաղաքի լույսերն է նա տեսնում։
Վերադարձից հետո ծերունուն ո՞վ է հանդիպում, ո՞վ է մխիթարում, կերակրում
ու խնամում նրան։
Երազում ի՞նչ է տեսնում ծերունին։
Բարձրաձայն խորհրդածե՛ք ծերունու կերպարի մասին։ Քննարկե՛ք վիպակը։
Գրականության տետրի մեջ դո՛ւրս գրեք ծովի և ձկնորսության հետ կապված
բոլոր բառերը, որոնք սովորեցիք վիպակը կարդալուց հետո։ Հիշողության
մեջ ամրապնդելու համար այդ բառերով կազմե՛ք նախադասություններ։
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