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ՆԵ ՐԱ ԾՈ ՒԹՅՈ ՒՆ

«Գ րա կա նու թյո ւն» ա ռար կան 9-րդ դա սա րա նո ւմ ընդ գր կո ւմ է հայ հին և 
միջ նա դա րյան գրա կա նու թյան ա ռան ձին հե ղի նակ նե րի, նոր շր ջա նի հայ 
գրա կա նու թյու նից` Խա չա տո ւր Ա բո վյա նի, Մի քայել Նալ բան դյա նի, Ռա փայել 
Պատ կա նյա նի, ինչ պես նաև հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան մե ծա գույն 
ներ կայա ցու ցիչ Վի լյամ Շե քս պի րի ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն նե րը: Ընդգրկ ված են 
նաև «Սաս նա ծռե ր» դյու ցազ ներ գու թյու նը և հայ րեն նե րը: 

Այս ամ բո ղջ գրա կան ու բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյո ւնն ու նի ոչ մի այն 
բա րձր գե ղար վես տա կան, այլև ճա նա չո ղա կան նշա նա կու թյո ւն: Այս տեղ մեր 
ժո ղո վր դի պատ մա կան ան ցյա լն է` ար տա ցոլ ված ա ռաս պել նե րի ու դյու ցազ-
ներ գու թյան մեջ, հայ միջ նա դա րյան քնա րեր գու թյան ըն տիր է ջե րն են, շե քս-
պի րյան հան ճա րի գան ձե րը:

 Հայ գրա կա նու թյո ւնն սկզբ նա վոր վել է V դա րի սկզ բին` գրե րի գյու տից 
(405 թ.) ան մի ջա պես հե տո, հա մար վո ւմ  է աշ խար հի հնա գույն գրա կա նու-
թյո ւն նե րից մե կը և ու նի հա մաշ խար հային պատ մա կան ար ժեք:

 Հայ գրա կա նու թյո ւնն ար տա ցո լո ւմ է հայ ժո ղո վր դի ազ գային գի տակ ցու-
թյո ւնն ու հո գե կե րտ ված քը: Սկզբ նա վոր ման պա հից իսկ հայ գրա կա նու թյու նը 
ձևա վո րել է ազ գային ա վան դույ թի ա ռա նձ նա հա տո ւկ գծեր, ո րո նք ար տա ցո-
լո ւմ են հայ ժո ղո վր դի պատ մա կան ճա կա տա գի րը, պատ մա կան հի շո ղու թյու-
նը, պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված հո գե բա նու թյու նը, կյա նքն ու կեն ցա ղը:

 Հայ գրա կա նու թյու նը հայ ժո ղո վր դի հա մար ա վե լին է ե ղել, քան սո սկ գե-
ղար վես տը, ո րով հե տև ծա ռայել է այն պի սի բա րձ րա գույն ար ժեք նե րի հաս-
տատ մա նը, ինչ պի սին են հայ րե նի քը և հա վա տը, ո րո նց շնոր հիվ դա րե րի հո-
լո վույ թի մեջ պահ պա նել է իր ինք նու թյու նը: 

Այդ հատ կա նի շե րի շնոր հիվ գրա կա նու թյու նը դար ձել է հայ ժո ղո վր դի 
ազ գային ինք նա ճա նա չո ղու թյան գե ղար վես տա կան վա վե րա գի րը:

 Հայ գրա կա նու թյան գրային շր ջա նին, ինչն սկի զբ է առ նո ւմ գրե րի գյու-
տից հե տո, նա խոր դել է նա խագ րային շր ջա նը: Այս շր ջա նն ընդ գր կո ւմ է 
հայ ժո ղո վր դի ծա գո ւմ ա բա նու թյո ւնն ու պատ մա կան զար գա ցու մը մի նչև IV 
դա րի սկիզ բը, այ սի նքն` քրիս տո նե ու թյան ըն դու նու մը: Այս ըն թաց քո ւմ հայ 
ժո ղո վո ւրդն ստեղ ծել է իր դի ցա բա նու թյու նը և օրհ ներ գեր նվի րել իր աստ-
ված նե րին: Ստեղ ծել է  նաև սե պա գիր ժա ռան գու թյո ւն, ա ռաս պել ներ, Գող-
թան եր գեր: Ապ րել և ստեղ ծա գոր ծել են Ար տա շես Ա հայոց թա գա վո րի որ դի 
բա նաս տե ղծ Վրույ րը, Տիգ րան Մե ծի որ դի Ար տա վա զդ Բ-ն, ով գրել է ող-
բեր գու թյո ւն ներ, ճա ռեր և պատ մա կան եր կեր: Ար տա շա տի, Տիգ րա նա կեր տի 
թատ րոն նե րո ւմ բե մա դր վել են ող բեր գու թյո ւն ներ, այդ թվո ւմ` հույն թա տե րա-
գիր Եվ րի պի դե սի «Բա քո սու հի նե ր»-ը: Հայաս տա նո ւմ ապ րել և ստեղ ծա գոր-
ծել են նշա նա վոր հույն մա տե նա գիր ներ, ո րոն ցից Մետ րո դո րոս Սկեպ սա ցին 
գրել է Տիգ րան Մե ծի կյան քի ու գոր ծի պատ մու թյու նը (չի պահ պան վել): 

Այս հա րո ւստ ժա ռան գու թյու նից ա մեն ինչ չէ, որ պահ պան վել է, բայց ինչ 
էլ որ պահ պան վել է` վկայո ւմ է հայ ժո ղո վր դի բա րձր զար գաց ման ու բա րձր 
մշա կույ թի մա սին:
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 Հայ գրա կա նու թյան գրային շր ջա նն սկս վո ւմ է 301 թ. աշ խար հո ւմ ա ռա-
ջի նը քրիս տո նե ու թյու նը որ պես պե տա կան կրոն ըն դու նե լո ւց հե տո: Մի նչ 
մաշ տո ցյան գրե ր այդ գրա կա նու թյո ւնն ստե ղծ վել է օ տար գրե րով և օ տար 
լե զու նե րով (հու նա րեն, ա սո րե րեն), բա ցառ ված չէ նաև` նա խա մաշ տո ցյան 
հայ գրե րով:

Գ րային շր ջա նի հայ գրա կա նու թյան բո ւռն զար գա ցու մը կապ վո ւմ է Մես րոպ 
Մաշ տո ցի ստեղ ծած հայոց այբուբենի հետ: Մի ան գա մից բա րձր զար գա ցում 
ապ րեց պատ մագ րու թյու նը, վար քագ րու թյու նը, հոգ ևոր բա նաս տեղ ծու թյու նը, 
թա րգ մա նա կան գոր ծը, ի մաս տա սի րու թյու նը, քա րոզ չա կան գրա կա նու թյու նը: 

Ա մեն ևին պա տա հա կան չէ, որ V դա րը մեր մտա վոր կյան քի պատ մու թյան 
մեջ կոչ վո ւմ է Ոս կե դար:

 Հայ հին և միջ նա դա րյան  գրա կա նու թյո ւնն ստե ղծ վել է հայոց լեզ վի զար-
գաց ման հա ջոր դա կան փու լե րով` գրա բար, մի ջին հայե րեն, ինչ պես նաև աշ-
խար հա բար (Սայաթ-Նո վա):

 Հայ հին և միջ նա դա րյան գրա կա նու թյան պատ մա կան զար գա ցո ւմ ընդ-
գր կո ւմ է V-XVIII դա րե րը և ներ քո ւստ են թա րկ վո ւմ է այս պի սի խմ բա վոր ման` 

ա. V դար, Ոս կե դար,
բ. VI-IX դա րեր,
գ. X-XII դա րեր,
դ. XIII-XVIII դա րեր: 

Ամ բող ջու թյա մբ տա սն չո րս դա րյա գրա կա նու թյո ւն` լի հայ ժո ղո վր դի 
պատ մու թյան բախ տո րոշ ի րա դար ձու թյո ւն նե րով:

V դա րո ւմ գր վեց հայոց պատ մու թյու նը, Մաշ տո ցի վար քը, ստե ղծ վեց 
հոգևոր բա նաս տեղ ծու թյու նը, հայե րեն թա րգ ման վեց «Ա ստ վա ծա շո ւնչ»-ը:

VI-IX դա րե րո ւմ ստե ղծ վե ցին պատ մա գի տա կան նոր աշ խա տու թյո ւն ներ, 
ո րո նց հե ղի նակ նե րն է ին Սե բե ո սը, Հով հան Մա մի կո նյա նը, Մով սես Կա ղան-
կատ վա ցին, Ղևոն դը: Աս պա րեզ ե կան բա նաս տե ղծ Դավ թակ Քեր թո ղը, Կո-
մի տաս Աղ ցե ցին, Ստե փա նոս Սյու նե ցին և ու րիշ ներ: Ձևա վոր վեց աշ խար հիկ 
և հոգ ևոր բա նաս տեղ ծու թյան ա վան դույ թը: Այս շր ջա նի գրա կա նու թյու նը 
կոչ վո ւմ է նաև մա քա ռո ւմ ե րի գրա կա նու թյո ւն, ո րով հե տև ստե ղծ վեց հայոց 
պե տա կա նու թյան ան կու մից հե տո: 

Այս շր ջա նո ւմ հայ ժո ղո վր դի հան ճա րն ստեղ ծեց «Սաս նա ծռե ր» դյու ցազ-
ներ գու թյու նը, ին չը, պա տմ վե լով սե րն դեսե րո ւնդ, հա սավ մի նչև 19-րդ դար, 
գրի առն վեց և ա ռան ձին պա տո ւմ ե րից ստե ղծ վեց «Սա սո ւն ցի Դա վի թ» հա-
մա հա վաք բնա գի րը:

X-XII դա րե րո ւմ շա րու նակ վեց պատ մագ րու թյու նը` Թով մա Արծ րու նի, Հով-
հան նես Դրաս խա նա կե րտ ցի, Ուխ տա նես, Ստե փա նոս Տա րո նե ցի Ա սո ղիկ, 
Ա րիս տա կես Լաս տի վեր ցի, Մատ թե ոս Ուռ հայե ցի: Այս շր ջա նո ւմ ապ րեց և 
ստեղ ծա գոր ծեց մե ծա գույն հայ բա նաս տե ղծ Գրի գոր Նա րե կա ցին: Նրա գոր-
ծը շա րու նա կե ցին Գրի գոր Մա գի ստ րոս Պահ լա վու նին, Հով հան նես Սար կա-
վագ Ի մաս տա սե րը և Կի լի կի այի հայոց թա գա վո րու թյան շր ջա նի այն պի սի 
նշա նա վոր դեմ քեր, ինչ պի սիք են Ներ սես Շնոր հա լին, Գրի գոր Տղան, Ներ սես 
Լա մբ րո նա ցին:

XIII-XVIII դա րե րո ւմ հայ գրա կա նու թյո ւնն ա ռա վե լա պես ըն դու նեց աշ խար-
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հիկ բնույթ: Ե թե V-XII դա րե րո ւմ լե զո ւն գրա բա րն էր, ա պա այժմ գրա բա րին 
փո խա րի նո ւմ է մի ջին հայե րե նը: Պատ մագ րու թյան, տա ղեր գու թյան հետ մեկ-
տեղ զար գա ցավ նաև ա ռա կագ րու թյու նը (Մ խի թար Գոշ, Վար դան Այ գեկ ցի), 
ստե ղծ վե ցին հայ րեն նե րը և ժո ղո վր դա կան խա ղիկ նե րը: Մա տե նա գիր նե րից 
ա ռա վել հայտ նի են Կի րա կոս Գան ձա կե ցին և Ստե փա նոս Օր բե լյա նը: Տա ղեր-
գու նե րը բազ մա թիվ են, ա ռա վել հայտ նի նե րից են Ֆրի կը, Հով հան նես Երզն-
կա ցին, Կոս տան դին Երզն կա ցին, Հով հան նես Թլ կու րան ցին, Մկր տիչ Նա ղա-
շը, Նա ղաշ Հով ա թա նը, Պաղ տա սար Դպի րը և Սայաթ-Նո վան:

XVIII դա րի վեր ջե րից հայ հին և միջ նա դա րյան գրա կա նու թյա նը հա ջոր-
դեց գրա պատ մա կան մի նոր շր ջա փո ւլ և կոչ վեց նոր շր ջա նի հայ գրա կա նու-
թյո ւն: Փոխ վեց գրա կա նու թյան լե զո ւն` մի ջին հայե րե նին և վե րա կա նգն ված 
գրա բա րին հա ջոր դեց աշ խար հա բա րը, փոխ վե ցին գե ղար վես տա կան գրա-
կա նու թյան նյո ւթն ու հե րո սը: Ըն դո ւն ված է նոր շր ջա նի հայ գրա կա նու թյան 
հիմ ա դիր հա մա րել Խա չա տո ւր Ա բո վյա նին, ում «Վե րք Հայաս տա նի» վե պը 
նոր ժա մա նակ նե րի ո գին ար տա հայ տող աշ խար հայաց քի ա ռա ջին ար տա-
հայ տու թյո ւնն է: Ա բո վյա նին հա ջոր դե ցին և նրա գոր ծը շա րու նա կե ցին Մի-
քայել Նալ բան դյա նը, Ռա փայել Պատ կա նյա նը և շատ այլ գրող ներ: 

Ա հա նոր շր ջա նից դա սա գր քո ւմ ընդ գրկ ված են Ա բո վյա նի, Նալ բան դյա նի 
և Պատ կա նյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն նե րը: Նոր շր ջա նի հայ գրա կա նու թյան 
մյո ւս ներ կայա ցու ցիչ նե րն ընդ գրկ ված է ին 8-րդ դա սա րա նի դա սա գր քո ւմ: 
Իսկ 7-րդ դա սա րա նի դա սա գր քո ւմ զե տեղ ված է ին նո րա գույն շր ջա նը ներ-
կայաց նող ա ռան ձին հե ղի նակ ներ: Նոր և նո րա գույն շր ջան նե րի սահ մա նա-
բա ժա նը 1918 թվա կա նն է, երբ վե րա կա նգն վեց հայոց պե տա կա նու թյու նը:

 Հա մաշ խար հային գրա կա նու թյո ւնն այս դա սա գր քո ւմ ներ կայաց ված է 
Վի լյամ Շե քս պի րի «Համ լե տ» ող բեր գու թյա մբ: 

Ի նչ պես 7-րդ և 8-րդ դա սա րան նե րո ւմ, այն պես և այս տեղ բա ցա տր վո ւմ 
են ան մի ջա կա նո րեն գրա կան եր կե րի հետ կապ ված տե սա կան տա րաբ նույթ 
հար ցեր:

1. Ի՞նչ շր ջան նե րի է բա ժան վո ւմ  հայ գրա կա նու թյու նը:
2. Հայ գրա կա նու թյան ո՞ր շր ջան նե րը և ի՞նչ հե ղի նակ ներ են ու սո ւմ ա սիր-

վում 9-րդ դա սա րա նո ւմ:
3. Ի՞նչ են թա շր ջան նե րի է բա ժան վո ւմ հայ հին և միջ նա դա րյան գրա կա նու-

թյու նը:
4. Ով քե՞ր են ապ րել և ստեղ ծա գոր ծել`

   ա) V դա րո ւմ,
   բ)  VI-IX դա րե րո ւմ,
   գ)  X-XII դա րե րո ւմ,
   դ)  XIII-XVIII դա րե րո ւմ:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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 ՄԵՍ ՐՈՊ ՄԱՇ ՏՈ Ց
362-440

 Մես րոպ Մաշ տո ցը բա ցա ռիկ դե մք է հայ ժո ղո վր դի պատ
մու թյան մեջ: Նա ստեղ ծեց հայոց գրե րը, ո րո նք ա հա 16 դա
րից ա վե լի ա ռա նց փո փո խու թյան ծա ռայո ւմ են ժո ղո վր դին: 
Կազ մա կեր պե լով կր թա կան ու թա րգ մա նա կան գո րծ` նա 
զար գաց ման նոր հո ւն դո ւրս բե րեց հայ ժո ղո վր դին:

 ՀԱՅ ԺՈ ՂՈ ՎՈ ՒՐ ԴԸ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ԳԻ ՐԸ: Հայ կա կան 
բա րձ րա վան դա կո ւմ հայ ժո ղո վո ւրդն ապ րո ւմ է հա զա-
րա մյակ ներ շա րու նակ: Այդ ըն թաց քո ւմ նա ստեղ ծել է իր 
պե տա կան կազ մա վո րո ւմ ե րն ու ար քայա տոհ մե րը` Վա-

նի թա գա վո րու թյու նից մի նչև Եր վան դյան ներ, Ար տա շե սյան ներ, Ար շա կու նի-
ներ, Բագ րա տու նի ներ և Արծ րու նի ներ: 

Այդ ըն թաց քո ւմ հայ ժո ղո վո ւրդն ստեղ ծել է նաև իր քա ղա քա կր թու թյու-
նը, ին չը պահ պան վել է դի ցա բա նու թյան, սե պա գիր ար ձա նագ րու թյո ւն նե րի, 
հնա գույն քա ղաք նե րի, ամ րոց նե րի, տա ճար նե րի, բա նա հյու սու թյան ձևով: 
Նո րա գույն պե ղո ւմ ե րն ու հայտ նա գոր ծու թյո ւն նե րը վկայո ւմ են, որ մար-
դը Հայ կա կան բա րձ րա վան դա կո ւմ ապ րել է ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից: Այս 
ըն թաց քո ւմ ձևա վոր վել է հայոց լե զո ւն` հն դեվ րո պա կան լեզ վաըն տա նի քին 
պատ կա նող ինք նու րույն լե զու նե րից մե կը:

Հ նա գույն ժա մա նակ նե րո ւմ ստե ղծ վել են տար բեր տե սա կի գրան շան ներ` 
ժայ ռա պատ կեր ներ, պատ կե րագ րեր, սե պագ րեր, գա ղա փա րագ րեր և այլն:

 Չոր րո րդ դա րի վեր ջին հայ գրե րի ստեղ ծու մը դար ձավ պե տա կան ան հրա ժեշ-
տու թյո ւն: Հայ ե կե ղե ցու դիր քի ամ րա պն դո ւմ ու ինք նու րույ նու թյու նը պա հան ջո ւմ 
է ին հոգ ևոր սպա սար կու մը կա տա րել ազ գային լեզ վով, մա նա վա նդ որ այս ժա-
մա նա կը զու գա դի պո ւմ է հայոց պե տա կա նու թյան թու լաց ման և ան կման հետ:

387 թվա կա նին Հայաս տա նը բա ժան վեց Հռո մի և Պա րս կաս տա նի մի ջև, 
իսկ 428-ին վե րա ցավ հայոց թա գա վո րու թյու նը: Ա հա պատ մա կան այս ի րա-
վի ճա կո ւմ ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյա մբ զգաց վեց հայե րեն գրեր և այդ 
գրե րով ստե ղծ ված գրա կա նու թյո ւն ու նե նա լու պա հան ջը: Հայ գրեր ու նե նա-
լու ան հրա ժեշ տու թյա մբ մտա հոգ ված է ին ինչ պես Հայաս տա նի ար քա Վռամ-
շա պո ւհ Ար շա կու նին, այն պես և հայոց վե հա փառ Սա հակ Պա րթ ևը: Այդ պա-
տաս խա նա տու գոր ծը նրա նք վս տա հո ւմ են ժա մա նա կի ա մե նա զար գա ցած 
մա րդ կան ցից մե կին` Մես րոպ Մաշ տո ցին:

 ՆԱ ԽԱ ՄԱՇ ՏՈՑՅԱՆ ԳԻՐ: Գրի ծա գու մը տար բեր ժո ղո վո ւրդ ներ վե-
րագ րել են աստ ված նե րին: Հայոց գրի աստ վա ծը Տի րն էր: Տի րը դպ րու թյան 
աստ վա ծն էր, իսկ դպ րու թյո ւն բա ռն ու նի հետ ևյալ ի մա ստ նե րը` գիր, այ բու-
բեն, գրա գի տու թյո ւն, գրա կա նու թյո ւն, մա տե նագ րու թյո ւն: 

Ը ստ ա վան դու թյան` Տի րը Հայկ Նա հա պե տի որ դին է, նրա ա նու նով է կոչ վել 
հայոց չոր րո րդ ա մի սը` Տրե: Տիր աստ ծու ա նու նից է նաև հայոց մեջ տա րած ված 
Տր դատ (Տի րի դատ) ա նու նը: Տիր աստ վա ծը կա տա րել է գրո ղի և դպի րի դեր:  
V  դա րի հայոց պատ միչ Ա գա թան գե ղո սը նրան բնո րո շո ւմ է «Քր մա կան գի տու-
թյան դպի ր», նա ե ղել է նաև ե րա զա հան: Ըստ ա վան դու թյան` Տիր աստ ծու պաշ-
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տա մուն քի վայ րը` մե հյա նը, գտն վել է Զվա րթ նոց տա ճա րի տե ղո ւմ: Քրիս տո նե ու-
թյո ւն ըն դու նե լո ւց ան մի ջա պես հե տո ա ռա ջի նն ա վե րո ւմ են Տիր աստ ծու տա ճա րը:

Գ րի աստ ված ու նե ցող ժո ղո վո ւր դը բնա կա նո րեն պե տք է ու նե նար իր 
ինք նու րույն դպ րու թյու նը և ինք նու րույն գի րը: Ա հա այս հար ցո ւմ հայա գետ-
նե րը մի ա կար ծիք չեն: Նրա նց մի մա սը ժխ տո ւմ է նա խա մաշ տո ցյան գրի առ-
կայու թյու նը, ո րով հե տև այդ գրով գրա կա նու թյո ւն չի հայտ նա բեր վել  (Մա նո ւկ 
Ա բե ղյան, Հրա չյա Ա ճա ռյան, Հա կոբ Մա նան դյան, Ստե փա նոս Մալ խա սյան, 
Է դուա րդ Ա ղայան և ու րիշ ներ): Իսկ նա խա մաշ տո ցյան հայ գրի գոյու թյու նը 
հաս տա տող նե րը հայ և հույն պատ միչ նե րի եր կե րից բե րո ւմ են բազ մա թիվ 
հա մո զիչ վկայու թյո ւն ներ, ո րոն ցից մե կը մաշ տո ցյան գրին նա խոր դող դա նիե-
լյան այ բու բե նն է, մյու սը` Մաշ տո ցի կող մից հայե րեն տա ռե րն ստեղ ծե լուց ան-
մի ջա պես հե տո գրա վոր հայոց լեզ վի բա րձր զար գա ցա ծու թյու նը: Կան նաև 
այլ վկայու թյո ւն ներ: Այդ տե սա կե տը պա շտ պա նո ւմ են Վար դան Ար ևել ցին  
(13-րդ դա րի հայ պատ միչ), Ղևո նդ Ա լի շա նը, Ի սա հակ Հա րու թյու նյա նը, 
Մկրտիչ Է մի նը, Նի կո ղայոս Մա ռը, Լե ոն, Հով սեփ Օր բե լին և ու րիշ ներ: 

Հայոց գրե րի գոյու թյան մա սին վկայու թյո ւն ներ են թո ղել հույն պատ միչ-
նե րը: Փի լի ստ րա տո սը (2–3-րդ դա րեր) ակ նար կո ւմ է հայոց տա ռե րի մա սին, 
Հի պո լի տո սը 234–235 թվա կան նե րին վե րա բե րող ի րա դար ձու թյո ւն նե րի մեջ 
դպ րու թյո ւն ու նե ցող ժո ղո վո ւրդ նե րի շար քո ւմ հի շա տա կո ւմ է նաև հայե րին: 

Ը ստ Խո րե նա ցու` հայոց ար քա Վռամ շա պու հը տե ղյակ էր դա նի ե լյան հայոց 
այ բու բե նի գոյու թյան մա սին: Ար քայի հրա մա նով այդ այ բու բե նը ներ կայաց ն ում 
են Սա հակ Պա րթ ևին և Մես րոպ Մաշ տո ցին: Այդ տա ռե րով Մաշ տո ցը գրա ճա-
նա չու թյո ւն է սո վո րեց նո ւմ իր ա շա կե րտ նե րին և հա մոզ վո ւմ, որ դրա նք չեն կա-
րող «վա նկ առ վա նկ ճի շտ ար տա հայ տել հայե րեն բա ռե րի հն չյո ւն նե րը»:

 Կո րյու նը դա նի ե լյան այ բու բե նի մա սին գրո ւմ է, որ այդ գրե րը «ու րիշ դպրու
թյուն նե րից թաղ ված և հա րու թյո ւն ա ռած հան դի պե ցի ն»: Ո րո՞նք է ին ուրիշ դպրու-
թյո ւն նե րը. ա մե նայն հա վա նա կա նու թյա մբ` հու նա րե նն ու ա սո րե րե նը, ո րո նք 
քրիս տո նե ու թյան գաղափարներով հույն և ա սո րի քա րո զիչ նե րի ու ղեկ ցու թյա մբ 
մտան Հայաս տան և հին աստ ված նե րի հետ մեկ տեղ ոչն չաց րե ցին մեհյան նե րո ւմ 
պահ վող հայոց գի րն ու գրա կա նու թյու նը, հո ղին հա վա սա րեց րե ցին ամ բո ղջ հայ 
հե թա նո սա կան մշա կույ թը: 

Այս պայ ման նե րո ւմ հու նա րե նի և ա սո րե րե նի ներ գոր ծու թյա մբ դա նի ե լյան գրե-
րը շար քից դո ւրս են գա լիս, չօգ տա գո րծ վե լով մո ռաց վո ւմ են` «թաղ վո ւմ»: Ա հա 
հայոց գրեր ստեղ ծե լու ժա մա նակ դա նի ե լյան այ բու բե նը հիշ վո ւմ է, հա րու թյո ւն 
առ նո ւմ, ո րով փոր ձո ւմ են մա նո ւկ ներ կր թել և հիմ ա վո րել գրա վոր հայե րե նը:

 Հայոց հին այ բու բե նի գոյու թյան մա սին պատ մո ւմ է նաև Ա գա թան գե ղո սը, 
ա մե նայն հա վա նա կա նու թյա մբ նկա տի ու նե նա լով դա նի ե լյան կոչ ված գի րը, 
ո րի գրու թյան ար վես տին տի րա պե տել է նաև ին քը: Դպիր նե րն այդ գրով ար-
ձա նագ րել են տան ջան քի են թա րկ վող Գրի գոր Լու սա վո րի չի խոս քը և ներ-
կայաց րել Տր դատ թա գա վո րին:

 Վար դան Ար ևել ցին գրո ւմ է, որ հին հայոց գրի գոյու թյու նը հաս տատ վո ւմ է 
նրա նով, որ հայ հե թա նոս թա գա վոր նե րի ա նո ւն նե րով գտն վել են հայա տառ 
դրո շմ ու նե ցող դրամ եր: Հա ման ման մի վկայու թյո ւն թո ղել է նաև հայա գետ 
Ղու կաս Ին ճի ճյա նը:
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Ք րիս տո նե ու թյո ւն ըն դու նե լո ւց հա րյո ւր տա րի ան ց, երբ հա մե մա տա բար 
հան դա րտ վել էր հե թա նոս նե րի և քրիս տո նյա նե րի բա խու մը և քրիս տո-
նե ու թյու նը դար ձել էր ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյան նա խադ րյալ, երբ 
Հայաս տա նը կա նգ նած էր պե տա կան ինք նու րույ նու թյու նը կո րց նե լու ակն-
հայտ վտան գի առջև, ա հա կա րիք զգաց վեց ազ գային գրի ու գրա կա նու թյան:

 Բայց հին այ բու բե նը (դա նի ե լյան գի րը) ար դեն հնա ցել էր, խզ վել էր կա-
պը և ան հրա ժե շտ էր կա՛մ հի նը նո րո գել, կա՛մ ստեղ ծել նո րը: Պա տա հա կան 
չէ, որ ըստ մա տե նա գիր նե րի, երբ դա նի ե լյան այ բու բե նը հաս նո ւմ է Սա հակ 
Պա րթ ևին և Մես րոպ Մաշ տո ցին, նրա նք ու րա խա նո ւմ են: Փո րձ է ար վո ւմ 
վե րա կա նգ նե լու ան ցյա լի խզ ված կա պը, բայց ա պար դյո ւն, ուս տի պե տք էր 
մտա ծել նոր գիր ստեղ ծե լու մա սին: 

Այս ա մե նով հան դե րձ նա խա մաշ տո ցյան գրի գոյու թյան մա սին է խո սո ւմ 
նաև հետ ևյալ ի րո ղու թյու նը: Հայտ նի է, որ ան մի ջա պես մաշ տո ցյան այ բու բե-
նից հե տո բա րձր թռիչ քի հա սավ հայ մա տե նագ րու թյու նը, ին չի հիմ քը գրա-
վոր հայե րե նն էր: Բա րձր թռիչ քի հա մար V դա րը կոչ վեց Ոս կե դար: Ե թե մի նչև 
մաշ տո ցյան այ բու բե նը մե նք չու նե նայի նք մշակ ված հայոց լե զու, ոչ մի այն որ-
պես բա նա վոր հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց, այլև գրա վոր խո սք, ա պա դժվար 
թե ան մի ջա պես մաշ տո ցյան այ բու բե նից հե տո գրա վոր հայե րե նը հաս ներ 
այդ պի սի կա տա րե լու թյան: Այդ պես է, քա նի որ ան մի ջա կան ան ցու մով կամ 
կտ րո ւկ ա րա գու թյա մբ հա զիվ թե բա նա վոր հայե րե նը վե րած վեր այն պի սի 
գրա վոր խոս քի, ո րով «Ա ստ վա ծա շո ւնչ» թա րգ ման վեր և այն հե տա գայո ւմ 
հա մար վեր «թա րգ մա նու թյո ւն նե րի թա գու հի», ո րով գր վե ին փի լի սո փայա-
կան, ճար տա սա նա կան, պատ մա գի տա կան, քե րա կա նա գի տա կան աշ խա-
տու թյո ւն ներ, հո րին վե ին հոգ ևոր բա նաս տեղ ծու թյո ւն ներ:

 Ճի շտ է, այդ լեզ վով ստե ղծ վել և բա նա վոր փո խա նց վել է ին բա նա հյու-
սա կան հա րո ւստ գան ձեր, հնա րա վոր է նաև «Ա ստ վա ծա շո ւնչ» մա տյա նի 
ա ռան ձին հատ ված նե րի թա րգ մա նու թյո ւն ներ, ո րո նք դար ձյալ փո խա նց վել 
են բա նա վոր հա ղո րդ մա մբ, բայց ա ռա նց կա նո նա կա րգ ված գրա վոր լեզ վի 
դա ըստ ա մե նայ նի հնա րա վոր չէր, ին չը վե րս տին վկայո ւմ է նա խա մաշ տոց-
յան հայոց այ բու բե նի գոյու թյան մա սին:

 Բա ցառ ված չէ, որ օգ տա գո րծ ված լի նեն նաև ու րիշ ժո ղո վո ւրդ նե րի տա-
ռեր հայե րեն գրե լու հա մար (ա րա մե ա կան կամ հու նա կան այ բու բեն ներ):

 Նա խա մաշ տո ցյան այ բու բե նի գոյու թյու նը չըն դու նող Հրա չյա Ա ճա ռյա նը 
Մես րոպ Մաշ տո ցին ան վա րան հռ չա կո ւմ է «հայ մա տե նագ րու թյան հայրն ու 
հիմ ա դի րը»:

 Նա խա մաշ տո ցյան գի րն ու գրա կա նու թյու նը ժխ տող նե րի հիմ ա կան փաս-
տար կը հետ ևյա լն է` ե թե ե ղել է հայոց գիր, ին չո՞ւ այդ գրով ստե ղծ ված որ ևէ պա-
տա ռիկ մեզ չի հա սել, քա նի որ դժ վար թե քրիս տո նե ու թյո ւնն իս պառ ոչն չաց րած 
լի ներ հե թա նոս հայե րի մա տե նագ րու թյու նը: Ե թե այդ պի սի մի շատ փո քր պա տա-
ռիկ ան գամ պահ պան ված լի ներ, ու րե մ չէր լի նի նաև այս տա րա կար ծու թյու նը:

 ՄԵՍ ՐՈՊ ՄԱՇ ՏՈ ՑԸ ԵՎ ՀԱՅ ԳՐԵ ՐԻ ԳՅՈՒ ՏԸ: Մաշ տո ցի կյան քի ու 
գոր ծու նե ու թյան մա սին գրել է նրա ա շա կե րտ Կո րյու նը: Գր քի վեր նա գի րն է 
«Վարք Մաշ տո ցի»: Վար քը սո ւր բե րի կեն սագ րու թյո ւնն է, ին չը նշա նա կո ւմ է, 
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որ Մաշ տո ցը սր բաց վել է: Մաշ տո ցի մա սին գրել են նաև 5-րդ դա րի մա տե նա-
գիր ներ Մով սես Խո րե նա ցին և Ղա զար Փար պե ցին: Հայոց գրե րին ու Մաշ տո-
ցին ան դրա դար ձել են նաև հե տա գա շր ջա նի մա տե նա գիր նե րը: Ընդ հա նո ւր 
առ մա մբ հիշ վո ւմ է 33 սկզբ նաղ բյո ւր, ո րո նք ընդ գր կո ւմ են 5-17-րդ դա րե րը:

 Մես րոպ Մաշ տո ցը ծն վել է 362 թվա կա նին Տա րոն գա վա ռի Հա ցե կաց գյու-
ղո ւմ: Գյու ղի ա նու նը հիշ վո ւմ է նաև Հա ցիկ, Հա ցյաց ձևերով: Նրա հոր ա նու նը 
Վար դան էր, Կո րյու նը նրան կո չո ւմ է ե րա նե լի Վար դան: Են թա դր վում է, որ Մաշ-
տո ցը ծա գու մով ե ղել է ազն վա կան:

 Մես րոպ Մաշ տո ցը կր թու թյո ւնն ստա ցել է նախ Տա րո նո ւմ, ա պա Ան տի ո-
քո ւմ և վեր ջա պես Էջ մի ած նո ւմ` Ներ սես Մեծ վե հա փա ռի մոտ: Տի րա պե տել 
է հու նա րե նին, ա սո րե րե նին և պա րս կե րե նին: Վա ղար շա պատ մայ րա քա ղա-
քո ւմ ծա ռայու թյան է մտել հայոց Ար շա կու նի թա գա վոր նե րի պա լա տո ւմ: Ե ղել 
է դի վա նա տան քար տու ղար, զին վո րա կան աս տի ճա նա վոր: «Նա տե ղյակ ու 
հմո ւտ էր աշ խար հա կան կար գե րին, իր զին վո րա կան ար վես տով սի րե լի էր 
դար ձել իր զո րա կան նե րի ն»,– գրո ւմ է Կո րյու նը:

 Մաշ տո ցը խո րա նո ւմ է քրիս տո նե ա կան հա վա տի մեջ, ու սո ւմ ա սի րո ւմ է 
«Ա ստ վա ծա շո ւնչ»-ը:

394-395 թվա կան նե րին Մաշ տո ցն ապ րել է ճգ նա վո րի կյան քով. մեծ գոր-
ծից ա ռաջ նա հո գե պես մաք րա գո րծ վել է: Իր շո ւրջ հա մա խմբ ված ա շա-
կերտ նե րի հետ Գո ղթ նո ւմ և Սյու նի քո ւմ զբաղ վել է քա րոզ չու թյա մբ: Այս կա-
պակ ցու թյա մբ Խո րե նա ցին գրո ւմ է. «Ե րբ ե րա նե լի Մես րո պն ու սու ցա նո ւմ 
էր, ոչ փո քր նե ղու թյո ւն էր կրո ւմ, ո րով հե տև ինքն էր թե՛ կար դա ցո ղը և թե՛ 
թարգ մա նո ղը: Ուս տի նա մի տք դրեց հայոց լեզ վի հա մար տա ռեր ստեղ ծել և, 
աշ խա տան քին ան ձնա տո ւր լի նե լով, զա նա զան փոր ձե րով չար չար վո ւմ էր»: 

Այս հար ցով Մաշ տո ցը դի մո ւմ է Սա հակ Պա րթ ևին: Նրա նք մի ա սին հղա-
նո ւմ են հայ ժո ղո վր դի հա մար այ բու բեն ստեղ ծե լու գա ղա փա րը: Այդ կա-
պակ ցու թյա մբ Վա ղար շա պա տո ւմ ժո ղով են գու մա րո ւմ, ո րին մաս նակ ցո ւմ 
են հայոց ե պիս կո պոս նե րը: Բո լո րը մի ա բե րան ող ջու նո ւմ են հայոց այ բու-
բեն ու նե նա լու պա հան ջը: Ժո ղո վի նպա տակ նե րի մա սին նրա նք պատ մո ւմ 
են հայոց Վռամ շա պո ւհ ար քային: 

Ար քան տե ղյակ էր Դա նի ել ա նու նով ա սո րի ե պիս կո պո սի մոտ պահ վող 
հայոց այ բու բե նի մա սին: Ըստ Կո րյու նի` դա նի ե լյան այ բու բե նը Մի ջա գետ քից 
Հայաս տան է բեր վել Վռամ շա պու հի թա գա վո րու թյան հին գե րո րդ տա րո ւմ, այ-
սի նքն` 393-394 թվա կան նե րին: Այդ այ բու բե նով Մաշ տո ցը սո վո րեց նո ւմ է ա շա-
կե րտ նե րին, կազ մա կեր պո ւմ է կր թու թյան գոր ծը: Սա կայն ու սո ւց ման ըն թաց քո ւմ 
պա րզ վո ւմ է, որ դա նի ե լյան այ բու բե նը թե րի է և հայոց լեզ վի վան կային կա-
պերն ամ բող ջու թյա մբ չի ար տա հայ տո ւմ: Ա հա այս պայ ման նե րո ւմ, գրե րի հար-
ցը վերջ նա կա նա պես լու ծե լու նպա տա կով, Մաշ տո ցը մի խո ւմբ ա շա կե րտ նե րի 
հետ մեկ նո ւմ է Մի ջա գե տք, հան դի պո ւմ Դա նի ել ե պիս կո պո սին և, նախ կի նից 
ա վե լի բան չգտ նե լով, ան ցնո ւմ Ա սո րիք, լի նո ւմ Ե դե սի ա, Սա մո սատ և Ա միդ քա-
ղաք նե րո ւմ, հան դի պո ւմ ժա մա նա կի գի տո ւն մա րդ կա նց: 

Ե դե սի այո ւմ նա ստեղ ծո ւմ է հայոց այ բու բե նը: Ըստ Կո րյու նի` Մաշ տո ցին 
«Ա ստ ծո ւց իս կա պես պա րգև վեց գրեր ստեղ ծե լու բախ տը, և նա իր սո ւրբ ա ջով 
ծնո ւնդ տվեց հայոց տա ռե րի ն»: Դար ձյալ ըստ Կո րյու նի` Մաշ տո ցը հայոց 
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այբու բե նն ստեղ ծել է մա հից 35 տա րի ա ռաջ, այ սի նքն` 405 թվա կա նին: Գրե րն 
ստեղ ծե լո ւց հե տո նա դրա նք «ն շա նա կեց, ան վա նեց ու դա սա վո րե ց». նշա նա-
կեց` գրեց-գ ծագ րեց, տա ռան շա նի վե րա ծեց, ան վա նեց` ա նո ւն դրեց` Այբ, Բեն, 
Գիմ ..., դա սա վո րեց` ո րո շեց տա ռե րի շա րային հեր թա կա նու թյու նը: 

Ը ստ Խո րե նա ցու` Սա մո սա տո ւմ հան դի պե լով գի տո ւն այ րե րից մե կին 
և նրա նից էլ որ ևէ օգ տա կար բան չս տա նա լով,  Մաշ տո ցն «ա պա վի նո ւմ է 
ա ղոթ քի»: Նա հայոց տա ռե րը տես նո ւմ է հո գու աչ քե րով, տե սիլ քի մեջ. «Եվ 
ա ղոթ քից վեր կե նա լով` ստեղ ծեց մեր նշա նագ րե րը»: Այ սի նքն, ըստ Խո րե նա-
ցու` հայոց գրե րը Մաշ տո ցն ստեղ ծել է ոչ թե Ե դե սի այո ւմ, այլ Սա մո սա տո ւմ:

 Տա ռե րն ստեղ ծե լո ւց ան մի ջա պես հե տո ա շա կե րտ նե րի հետ Մաշ տո ցն 
սկ սո ւմ է թա րգ մա նել «Ա ստ վա ծա շո ւնչ»-ը: Նախ թա րգ մա նո ւմ է Սո ղո մո նի 
ա ռակ նե րը. ծն վո ւմ է հայե րեն ա ռա ջին նա խա դա սու թյու նը. «Ճա նա չել զի
մաս տու թի ւն և զխ րատ, ի մա նալ զբա նս հան ճա րոյ...»:

 Մաշ տո ցյան այ բու բե նով գր ված այս ա ռա ջին նա խա դա սու թյու նը փո րա գր-
ված է Եր ևա նի Մա տե նա դա րա նի որ մե րին` Մաշ տո ցի ար ձա նի թիկ նա պա տին: 
Իսկ Դա վիթ թա գա վո րի որ դի Սո ղո մոն Իմաս տու նի ա ռակ նե րի այդ հատ վա-
ծի ամ բող ջա կան թա րգ մա նու թյու նը հետ ևյա լն է. «Ճա նա չել ի մաս տու թյո ւնն 
ու խրա տը, ի մա նալ հան ճա րի խոս քե րը, ըն կա լել խոս քի բա րդ դա րձ վա ծք նե
րը, հաս կա նալ ճշ մա րիտ ար դա րու թյու նը և ուղ ղել ի րա վո ւն քը` պար զա միտ նե
րին խո րա գի տու թյո ւն և ե րի տա սա րդ նե րին մի տք ու հան ճար տա լու հա մար, 
որ պես զի, դրա նք լսե լով, ի մաս տո ւնն ա վե լի ի մա ստ նա նա, իսկ հան ճա րե ղը 
ա ռաջ նոր դու թյո ւն ստա նա, թա փան ցի ա ռակ նե րի և խո րին ա սույթ նե րի մեջ, 
ի մաս տո ւն նե րի ճա ռե րի և նրա նց այ լա բա նու թյո ւն նե րի մե ջ»:

 Մայ րա քա ղաք Վա ղար շա պա տի մա տույց նե րո ւմ Մաշ տո ցին դի մա վո րո ւմ 
են հայոց ար քան, վե հա փա ռը, նա խա րար ներ և ե պիս կո պոս ներ: Այդ օ րը մեծ 
տոն էր հայոց երկ րո ւմ: Գի րը դառ նո ւմ է գրա վոր հի շո ղու թյո ւն և նոր կյա նք 
հա ղոր դո ւմ հայ ժո ղո վր դին: Մես րոպ Մաշ տո ցի Վա ղար շա պատ մտ նե լու տե-
սա րա նը Կո րյու նը նմա նեց նո ւմ է Սի նա լե ռից Մով սես մար գա րե ի վայ րէջ քին, 
ով բե րո ւմ էր Աստ ծու շնոր հած տաս նա բա նյա պատ վի րան նե րը: Այ սի նքն` 
Մաշ տո ցը դիտ վո ւմ է որ պես հայոց եր թի ա ռաջ նո րդ: 

Այ նու հե տև Մաշ տո ցն սկ սո ւմ է կր թա կան գոր ծը, զա րկ տա լիս թա րգ մա-
նա կան աշ խա տան քին և գր չու թյա նը: Մաշ տո ցի ա շա կե րտ նե րից է ին Կո րյու-
նը, Մով սես Խո րե նա ցին, Ե ղի շեն, Դա վիթ Ան հաղ թը, Ղա զար Փար պե ցին 
և շատ ու րիշ ներ: Հայոց լեզ վով Մաշ տո ցը նաև քա րոզ չու թյո ւն է ա նո ւմ ժո-
ղովրդի մեջ` դո ւրս մղե լով օ տար և ան հաս կա նա լի լե զու նե րը: 

Ը ստ Կո րյու նի` Մաշ տո ցը տա ռեր է հո րի նել նաև վրա ցե րե նի (414 թ.) և աղ-
վա նե րե նի հա մար (420 թ.): Նա նաև նպաս տո ւմ է այդ երկր նե րո ւմ քրիս տո-
նե ու թյան ամ րա պնդ մա նն ու կր թա կան գոր ծի զար գաց մա նը:

420 թ. Սա հակ Պա րթ ևի նա մակ նե րով Մաշ տո ցը մեկ նո ւմ է Բյու զան դի ա, 
հան դի պո ւմ Թե ո դոս ինք նա կա լին և թույլտ վու թյո ւն ստա նո ւմ Բյու զան դի այի 
գե րիշ խա նու թյան ներ քո գտն վող հայ կա կան տա րա ծք նե րո ւմ ևս կազ մա կեր-
պե լու ե րե խա նե րի հայե ցի կր թու թյան գոր ծը:

 Բյու զան դա կան ինք նա կա լի կող մից Մաշ տո ցն ար ժա նա նո ւմ է մե ծա րա նք-
նե րի` նրան կար գո ւմ են ե կե ղե ցու ա ռա ջին վար դա պետ նե րի շար քը, որ տեղ 
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մե ծա հռ չակ Հով հան Ոս կե բե րա նն էր, նրան շնո րհ վո ւմ են ան դո ւլ տք նո ղի, 
քա րո զի չի և ու սո ւց չա պե տի տիտ ղոս ներ:

 Մաշ տո ցի այս ա ռա քե լու թյու նը նպա տակ ու ներ գրով, կր թու թյա մբ և քա րոզ-
չու թյա մբ պահ պա նե լու հայու թյան այն հատ վա ծը, որ Հայաս տա նի 387 թվա-
կա նի բա ժա նու մից հե տո հայտն վել էր Բյու զան դի այի գե րիշ խա նու թյան ներ քո:

 Մաշ տո ցն այս պի սով դառ նո ւմ է տա րա ծա շր ջա նի ա մե նան շա նա վոր կրթա-
կան և քրիս տո նե ա կան գոր ծի չը, ով ար ժա նի փառ քի է հաս նո ւմ ոչ մի այն 
Հայաս տա նո ւմ, այլև Բյու զան դի այո ւմ, Աղ վան քո ւմ, Վրաս տա նո ւմ: Սա հի րա-
վի կր թա կան և լու սա վո րա կան վիթ խա րի գոր ծու նե ու թյո ւն է, որ նշա նա կո ւմ 
է` Մաշ տո ցի պատմական դերը շատ ա վե լին է, քան սո սկ հայոց գրե րի ստեղ-
ծո ւմ է, ինչն իր հեր թին ազգային մեծ հե ղա շրջ ման սկի զբ ու նա խադ րյալ էր: 

Ը ստ պատ միչ Մով սես Կա ղան կատ վա ցու` Մաշ տո ցը ուխտ է գնա ցել նաև 
Ե րու սա ղեմ` Քրիս տո սի գե րեզ մա նին: Վե րա դար ձին իր հետ բե րել է ոս կո ւց 
և ար ծա թից հյո ւս ված մի խաչ` մե ջը տե ղա դր ված Քրիս տո սի խա չից մի մաս:

 Նա շր ջա գայո ւմ է ամ բո ղջ Հայաս տա նո ւմ, ա մե նո ւր տա րա ծո ւմ է լու սա վո րու-
թյո ւն և ամ րա պն դո ւմ քրիս տո նե ու թյու նը: Դրա հա մար նրան նաև ա սո ւմ են Երկ-
րո րդ Լու սա վո րիչ: Սա հակ Պա րթ ևի մա հից հե տո մի նչև  իր մա հը Մես րոպ Մաշ-
տո ցն ստա նձ նո ւմ է նաև Էջ մի ած նի հայ րա պե տա կան ա թո ռի տե ղա պա հու թյու նը: 

Իր կյան քի հե տա գա օ րե րը նա ան ց է կաց նո ւմ ճգ նա կե ցու թյա մբ ու ա ղոթք-
նե րով,  թա րգ մա նու թյո ւն նե րով ու քա րոզ նե րով:

 Մես րոպ Մաշ տո ցը վախ ճան վել է 440 թվա կա նի փե տր վա րի 17-ին, Սա հակ 
Պա րթ ևի մա հից վեց ա միս հե տո: Վի ճո ւմ են` ուր թա ղել նրան` իր ծնն դա վայր 
Տա րո նո՞ւմ, Գո ղթ նո՞ւմ, ուր ճգ նել և ա ռա ջին ան գամ ու սո ւց չու թյո ւն է ա րել, 
մայ րա քա ղաք և ա թո ռա նի ստ Վա ղար շա պա տո՞ւմ` սո ւր բե րի կող քին: Այս վե-
ճե րի մեջ հաղ թո ւմ է քաջ հա զա րա պետ  Վա հան Ա մա տու նին, ում ա ռա ջար-
կով Մաշ տո ցի մար մի նն ամ փո փո ւմ են Օ շա կա նո ւմ: Ե րեք տա րի ան ց սր բա-
տաշ քա րից ե կե ղե ցի է կա ռո ւց վո ւմ, ուր և փո խադ րո ւմ են նրա ա ճյու նը:

 Հայոց  գրե րի ստեղ ծու մը հայ ժո ղո վր դի կյան քո ւմ ու նե ցավ պատ մա կան 
շատ մեծ նշա նա կու թյո ւն:

 Մաշ տո ցյան գրե րից հե տո ծաղ կեց ամ բո ղջ հայ մշա կույ թը, կր թա կան գոր ծը, 
մա տե նա գրու թյու նը, նոր թափ ստա ցավ հոգ ևոր գոր ծը: Գրե րի գյու տով ամ րա-
պնդ վեց հայ ժո ղո վր դի ինք նա գի տակ ցու թյու նը: Ե կե ղե ցու դիր քի ամ րա պն դու մը 
նպաս տեց հայա պահ պան մա նը և հայա գի տու թյան զար գաց մա նը: Ձևա վոր վո ւմ 
են ա ռան ձին գի տա ճյու ղեր` պատ մագ րու թյու նը, քե րա կա նա գի տու թյու նը, վար-
քագ րու թյու նը, ի մաս տա սի րու թյու նը, աստ վա ծա բա նու թյու նը: Թա րգ մա նու թյու ն-
նե րն ու ղե կց վո ւմ են նաև ինք նու րույն գրա կա նու թյան ստե ղծ մա մբ` գր վո ւմ են շա-
րա կան ներ, ա պաշ խա րան քի եր գեր, քա րոզ ներ, ճա ռեր:

 ՀԱՅՈՑ ԱՅ ԲՈՒ ԲԵ ՆԻ ԳԱ ՂՏ ՆԻՔ ՆԵ ՐԸ: Մաշ տո ցյան տա ռե րը դա սա վո-
րու թյա մբ ու թվա քա նա կով ի րե նց մեջ թա քց նո ւմ են յու րա հա տո ւկ քրիս տո-
նե ա կան խոր հո ւրդ: Նախ տա ռե րի թի վը 36 է, ո րի մեջ 3-ը Սո ւրբ Եր րոր դու-
թյո ւնն է, իսկ 6-ը` աշ խար հի ա րար չա գոր ծու թյան օ րե րի թի վը, դար ձյալ սո ւրբ 
թիվ: 3-ի և 6-ի գու մա րը 9 է` քրիս տո նե ու թյան թվային հա մա կար գո ւմ դար ձյալ  
սրբա զան խո րհր դան շան: 36-ը նաև  33+3 է, ինչի մեջ թե՛ Քրիս տո սի կյան քի 
տա րի նե րի թի վ է, թե՛ Սո ւրբ Եր րոր դու թյու նը:
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 Հայոց այ բու բե նը Ա-ից սկ սած, ե ռան կյու նա ձև հեր թա կա նու թյա մբ դա սա-
վո րե լու դեպ քո ւմ, ստե ղծ վո ւմ է այս պի սի պատ կեր.

 Ա
Բ Գ

Դ  Ե  Զ
Է  Ը  Թ  Ժ

Ի  Լ  Խ  Ծ  Կ
Հ  Ձ  Ղ  Ճ  Մ  Յ

Ն  Շ  Ո  Չ  Պ  Ջ  Ռ
Ս  Վ  Տ  Ր  Ց  ՈՒ  Փ  Ք

 Ան կյո ւն նե րի (գա գաթ նե րի) տա ռե րն այս հա վա սա րա կո ղմ ե ռան կյան մեջ 
ու նեն ի րե նց խոր հո ւր դը: Ըստ այդմ Ա-ն` Ա րա րիչ Աստ ված է, Ս-ն` Սո ւրբ Հո-
գի, Ք-ն` Քրիս տոս: Ա գլ խա տա ռից մի նչև Ս-ն յոթ տառ է, Ս-ից` Ք և Ք-ից Ա 
դար ձյալ յոթ տառ է: Նշ ված տա ռե րն ա ռա նձ նաց նե լո ւց հե տո յու րա քան չյո ւր 
կող մո ւմ մո ւմ է վեց տառ: Իսկ վե ցը, քրիս տո նե ա կան հա վա տա լի քի հա մա-
ձայն, աշ խար հաս տե ղծ ման օ րե րի թի վ է: Աստ ված աշ խա րհն ստեղ ծեց վեց 
օ րո ւմ, իսկ յո թե րո րդ օ րը հա նգս տա ցավ ու սր բա գոր ծեց այն:

Թ վա քա նա կով հայոց այ բու բե նը հա վա սար է 36-ի, որ նաև նշա նա կո ւմ է 
3x12: Ե րե քը` դար ձյալ նույն խո րհր դա նի շն է` Աստ ված, Սո ւրբ Հո գի և Քրիս-
տոս, իսկ 12-ը ա ռա քյալ նե րի թի վ է: Հայոց տա ռե րը հայոց ո գու ե ռա շար 
ա ռա քյալ նե րն են: Պա տա հա կան ո չի նչ չկա և չէր կա րող լի նել, պե տք է մի այն 
թա փան ցել Մաշ տո ցի ա ղոթ քի մեջ տր ված այս սր բա զան գա ղտ նի քի խոր քե-
րը: Այս դեպ քո ւմ պատ կե րը կլի նի այս պի սին.

        Ա  Բ  Գ  Դ  Ե  Զ  Է  Ը  Թ  Ժ  Ի  Լ  
       Խ  Ծ  Կ  Հ  Ձ  Ղ  Ճ  Մ  Յ  Ն  Շ  Ո 
       Չ  Պ  Ջ  Ռ  Ս  Վ  Տ  Ր  Ց   Ւ  Փ  Ք
Ա վե լա նո ւմ է ակն հայտ մի ի րո ղու թյո ւն` ա ռա ջին սյու նա կը մեջ տե ղից կար-

դաց վո ւմ է ԽԱՉ:
Թ վային ար ժե քով ևս հայոց տա ռե րը պահ պա նո ւմ են սո ւրբ թվե րի կար գը` 

խո րհր դան շա կան չո րս սյու նակ նե րո ւմ տեղ տա լով ի նը տա ռի, իսկ ի նը 3x3-ն 
է, 3+3+3, նաև 6+3, 3+6:
   Ա - 1  Ժ - 10  Ճ - 100  Ռ - 1000
  Բ - 2   Ի - 20  Մ - 200 Ս - 2000
  Գ- 3  Լ - 30  Յ - 300 Վ - 3000
  Դ - 4  Խ - 40  Ն - 400 Տ - 4000
   Ե - 5  Ծ - 50  Շ - 500 Ր - 5000
  Զ - 6  Կ - 60   Ո - 600 Ց - 6000
   Է - 7  Հ - 70  Չ - 700 Ւ - 7000
  Ը - 8  Ձ - 80  Պ - 800 Փ - 8000
  Թ - 9  Ղ - 90  Ջ - 900 Ք - 9000

 «Ես եմ Ալ ֆան ու Օ մե գա ն»,– ա սո ւմ է Քրիս տոս, որ հու նա կան այ բու բե նի 
ա ռա ջին ու վեր ջին տա ռե րով նշա նա կո ւմ է` ես եմ սկի զբն ու վեր ջը: Նույ նը նաև 
հայոց այ բու բե նո ւմ` Այ բից Քե, այ սի նքն` Ա րա րիչ Աստ ծո ւց մի նչև Քրիս տոս: 

Պա տա հա կան չէ, որ Գ-ն՝ որ պես Գրի գոր Լու սա վո րի չի ան վան սկզբ նա-
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տառ, եր րո րդն է (ե րեք թվի խոր հո ւր դը), Է տա ռը, որ պես է ու թյո ւն՝ Աստված 
յո թե րո րդն է (յոթ թվի խոր հո ւր դը), Ջ տա ռը` որ պես լույ սի բոց (ճ րա գի պատ-
րույգ, վառ վող մոմ), շար քո ւմ ին նե րո րդն է, թվային ար ժե քով` ի նը հա րյո ւր:  
Յ և Ն տա ռե րը գտն վո ւմ են կո ղք կող քի` խո րհր դան շե լով Յի սո ւս Նա զով րե-
ցի, իսկ թվային գու մա րով հա վա սար են 700-ի (Յ=300+Ն=400):

 Հայոց տա ռե րի ձևի (գ ծագ րու թյան) մեջ առ կա է  հա վեր ժու թյան նշա նի 
խոր հո ւր դը, ին չը գո րծ նա կա նո ւմ հիմ ա վոր վո ւմ է:

 Հայոց տա ռե րի մեջ կան շատ այլ չբա ցա հայտ ված գա ղտ նա խոր հո ւրդ 
ա ռե ղծ ված ներ: Դրա նց մեջ տրո փո ւմ է Աստ ծու կեն դա նի, ապ րող շո ւն չը, որ 
տե սիլ քի մեջ Մաշ տո ցին մղել է ա րար չա գոր ծու թյան:

 Հայոց տա ռե րը սր բաց վել են և ամ բո ղջ միջ նա դա րո ւմ պա շտ վել, Դավ թակ 
Քեր թո ղից, Ներ սես Շնոր հա լո ւց սկ սած` գր վել որ պես ծայ րա կապ ու շղ թայա-
կապ բա նաս տեղ ծու թյո ւն: Նոր ժա մա նակ նե րո ւմ` Օ շա կա նի մո ւտ քի մոտ և 
Ա րա սա րի լան ջին հայոց գրե րը դար ձել են հու շա կո թող ու հու շար ձան, իսկ 
Էջ մի ած նի գան ձա րա նո ւմ` ոս կե դր վագ և ա դա ման դա կո ւռ ձո ւլ վա ծք:

 ՄԵՍ ՐՈՊ ՄԱՇ ՏՈ ՑԻ ՇԱ ՐԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԸ: Շա րա կա նը հոգ ևոր երգ է, օրհ-
ներ գու թյո ւն, որ կա տար վո ւմ է կրո նա կան տո նե րի և ժա մեր գու թյո ւն նե րի 
ժա մա նակ: Շարական բա ռը ստու գա բան վո ւմ է շար ա կա նց, այ սի նքն` թան-
կար ժեք քա րե րի  (ակ նե ղեն նե րի) շա րք:

 Շա րա կան նե րի ա ռա ջին ստեղ ծող նե րից մե կը նաև Մես րոպ Մաշ տո ցն էր: 
Շա րա կան նե րն ու նե ին ի րե նց մե ղե դին և կա տար վո ւմ է ին երգ վե լով: Դրա նց 
ա սո ւմ են նաև ա պաշ խա րան քի եր գեր, ո րով հե տև բո վան դա կու թյո ւնն ա պաշ-
խա րա նքն էր, զղ ջու մի խոս քը, հո գու փր կու թյան ա ղոթ քը: Ա հա Մես րոպ Մաշ-
տո ցի շա րա կան նե րից եր կու սը՝ գրա բար և աշ խար հա բար փո խադ րու թյա մբ.

*** 
Ընդ ա ռա ւօ տս կան խե ցի ց
Յան դի ման լի նել Քեզ`
 Թա գա վոր իմ եւ Աս տո ւած իմ:

 Ը նդ ա ռա ւօ տս լո ւի ցե ս
 Ձայ նի ի մո ւմ, Տէր,
 Թա գա ւոր իմ եւ Աս տո ւած իմ:

 Ես զքեզ ա ղա չեմ, Տէր,
 Նայե այ յա ղօ թս իմ,
 Թա գա ւոր իմ եւ Աս տո ւած իմ:

*
Ա ռա վոտ նե րը կան խե ցի, 
Որ աչ քիդ ա ռաջ լի նեմ մի շտ, 
Իմ թա գա վոր և իմ Աստ ված: 

Ա ռա վոտ նե րի հետ լսո ւմ ես Դու 
Իմ ձայ նը, Տէր, 
Իմ թա գա վոր և իմ Աստ ված:
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 Այդ ես Քեզ եմ ա ղա չո ւմ, Տեր,
 Նայի՛ր դու իմ ա ղո թք նե րին, 
Իմ թա գա վոր և իմ Աստ ված:

***
Վ տան գիմ ի բազ մու թե նէ մե ղաց ի մոց, 
Աս տո ւած խա ղա ղու թե ան, օգ նե այ զիս:

 Ա լե կո ծիմ հող մով ա նօ րէ նու թե ան ի մոյ,
 Թա գա ւոր խա ղա ղու թե ան, օգ նե այ զիս:

 Ի խո րս մե ղաց ծո վու տա րու բե րե ալ ծփիմ,
 Նա ւա պետ բա րի, փր կե այ զիս:

*
Վ տա նգ վո ւմ եմ բազ մու թյու նից իմ մեղ քե րի,
 Խա ղա ղու թյան Աստ ված, օգ նիր ինձ:

 Ա լե կոծ վո ւմ եմ հող մով իմ ա նօ րե նու թե ան,
 Խա ղա ղու թյան թա գա վոր, օգ նիր ինձ:

 Ծով մեղ քե րի խոր քո ւմ տա րու բեր ծփո ւմ եմ,
 Բա րի նա վա պետ, փր կիր ինձ:

 Մաշ տո ցը գրել է նաև թղ թեր (նա մակ ներ)` հաս ցե ա գր ված իր ժա մա նա-
կի հոգ ևոր գոր ծիչ նե րին: Կար ևոր են նաև նրա ճա ռե րն ու քա րոզ նե րը: Այդ 
նյու թե րը մեզ են հա սել «Հա ճա խա պա տո ւմ լու սա վոր ճա ռե ր» խո րագ րով: 
Այդ ճա ռե րը թեև Ա գա թան գե ղո սը վե րագ րել է Գրի գոր Լու սա վո րի չին, բայց 
հայա գետ նե րի հե տա զո տու թյո ւն նե րը հան գեց րել են այն հա մոզ ման, որ 
դրա նց հե ղի նա կը Մես րոպ Մաշ տո ցն է:

 Ճա ռե րի և քա րոզ նե րի այս հա վա քա ծո ւն բաղ կա ցած է 23 գլ խից: Հա ճա-
խա պա տո ւմ են կոչ վո ւմ հա ճա խա կի, պար բե րա բար օգ տա գո րծ վե լու հա մար: 
Դրա նք վեր նա գր ված են` «Սո ւրբ Եր րոր դու թյան ի մաս տու թյու նը», «Հա վա տք», 
«Ա ստ վա ծա պաշ տու թյո ւն` ընդ դեմ մո լո րյալ նե րի», «Ճշ մար տու թյան հաս տա տու-
մը և կե նա րար խրատ նե րի ա ռաջ նոր դու թյո ւնն ու ա ռա քի նու թյան փա ռա բա նու-
թյու նը», «Ա ռա քի նի վար քի մա սի ն» և այլն: Հա ճա խա պա տո ւմ ճա ռե րը գր ված են 
պա րզ, մատ չե լի լեզ վով: Քրիս տո նե ա կան բա րոյա խո սու թյան պա րզ դա սեր են` 
հաս ցե ա գր ված հա վա տով հո գե պես ա պա քին վել փոր ձող մա րդ կա նց:

1. Ի՞նչ դեր ու նի գի րը ժո ղո վո ւրդ նե րի կյան քո ւմ: Գրի ի՞նչ տե սակ ներ են օգ-
տա գոր ծել մեր  նախ նի նե րը:

2. Ի՞նչ գի տեք նա խա մաշ տո ցյան գրի և դա նի ե լյան այ բու բե նի մա սին:
3. Ո՞վ է Մես րոպ Մաշ տո ցը: Ինչ պե՞ս կբ նու թագ րեք նրա տե ղն ու դե րը հայ 

ժո ղո վր դի պատ մու թյան մեջ:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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4. Ե՞րբ և որ տե՞ղ է ծն վել Մես րոպ Մաշ տո ցը:
5. Հա մա ռոտ նկա րագ րե ՛ք նրա գոր ծու նե ու թյու նը մի նչև գրե րի գյու տը:
6. Ի՞նչ պայ ման նե րո ւմ Մաշ տո ցը մտա ծեց գրեր ստեղ ծե լու ան հրա ժեշ տու-

թյան մա սին:
7. Ե՞րբ և որ տե՞ղ Մաշ տո ցն ստեղ ծեց հայոց գրե րը (ըստ Կո րյու նի և ըստ Խո-

րե նա ցու):
8. Ինչ պե՞ս եք գնա հա տո ւմ հայոց գրե րի պատ մա կան նշա նա կու թյու նը:
9. Ներ կայաց րե ՛ք հայոց այ բու բե նի թվային գա ղտ նիք նե րը:
10. Ու րիշ ո՞ր ժո ղո վո ւրդ նե րի հա մար է Մաշ տո ցն ստեղ ծել այ բու բեն:
11. Ին չո՞ւ են Մես րոպ Մաշ տո ցին բնո րո շո ւմ որ պես Երկ րո րդ Լու սա վո րիչ:
12. Ներ կայաց րե ՛ք Մես րոպ Մաշ տո ցի գրա կան գոր ծու նե ու թյու նը՝ որ պես 

թարգ մա նիչ և բա նաս տե ղծ:
13. Ե՞րբ է մա հա ցել և որ տե՞ղ է թաղ վել Մես րոպ Մաշ տո ցը: 

 ԿՈՐՅՈ ՒՆ
 Մոտ 380 – մոտ 450

 Կո րյո ւն վար դա պե տը 5-րդ դա րի 
հայ մա տե նագ րու թյան, կր թա կան և 
մշա կու թային գոր ծի գլ խա վոր դեմ քե-
րից է: Նա Մես րոպ Մաշ տո ցի ա ռա-
ջին ա շա կե րտ նե րից է: Ու սա նել է Վա-
ղար շա պա տո ւմ, այ նու հե տև ու սու մը 
շա րու նա կել է Կոս տա նդ նու պոլ սո ւմ, 
իսկ Ա սո րի քո ւմ հմ տա ցել հու նա րե նի 
և ա սո րե րե նի մեջ: Հայաս տան է վե-
րա դար ձել 431 թվա կա նին և զբաղ վել 
գրա կան, թա րգ մա նա կան գոր ծու նե-
ու թյա մբ: Նա սե րտ կա պե րի մեջ էր 
Մես րոպ Մաշ տո ցի և Սա հակ Պա րթ ևի 
հետ: 

« Վա րք Մաշ տո ցի» գիր քը գրել է 
հայոց վե հա փառ հայ րա պե տի տե ղա պահ Հով սեփ Վայոց ձո րե ցու (Հո ղոց մե ցի) 
պատ վե րով՝ 443-451 թվա կան նե րի մի ջա կայ քո ւմ: Այդ գիր քը հայ մա տե նագ րու-
թյան ա ռա ջին եր կե րից է, այ սի նքն` հայե րեն գր ված ա ռա ջին ինք նու րույն գր քե-
րից մե կը: Կո րյու նի  գիր քը մեզ է հա սել 17-րդ դա րի ըն դօ րի նա կու թյա մբ:

 Պատ մու թյա նը հայտ նի է նաև Փո քր Կո րյու նը: Սա գի րք է` վե րս տե ղծ ված ըստ 
Կո րյու նի «Վա րք Մաշ տո ցի» աշ խա տու թյան և խմ բա գր ված Խո րե նա ցու «Հայոց 
պատ մու թյա ն» հա մա պա տաս խան հատ ված նե րով: Փո քր Կո րյու նը 6-8-րդ դա րե-
րի հո րին վա ծք է:
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1. Ո՞վ է Կո րյու նը, ին չո՞վ է հայտ նի:
2. Ո՞ւմ պատ վե րով է Կո րյու նը գրել «Վա րք Մաշ տո ցի» գիր քը:
3. Ի՞նչ է նշա նա կո ւմ վա րք, և ին չո՞ւ է Կո րյո ւնն իր գիր քը վեր նագ րել «Վա րք 

Մաշ տո ցի»:
4. Ի՞նչ է Փո քր Կո րյու նը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

 ԿՈՐՅՈ ՒՆ
 ՎԱ ՐՔ ՄԱՇ ՏՈ ՑԻ

(Հատ ված ներ)

 Մաշ տոց էր ա նո ւնն այն մար դու, որ հի շե ցի նք մեր խոս քի սկզ բո ւմ, ո ւմ հա-
մար և մե նք հոգ ենք տա րել պատ մե լու: Նա Տա րոն գա վա ռից էր, Հա ցե կաց 
գյու ղից, Վար դան ա նու նով ե րա նե լի մար դու որ դին: Ման կա կան հա սա կո ւմ 
նա կրթ վել էր հել լե նա կան դպ րու թյա մբ, ե կել, հա սել էր Մեծ Հայաս տա նի Ար-
շա կու նի թա գա վոր նե րի դու ռը, կա ցել էր ար քու նի դի վա նա տա նը` դառ նա լով 
ար քայի տված հրա մա նի ծա ռայո ղը` ոմ Ա ռա վա նի` մեր Հայոց աշ խար հի հա-
զա րա պե տու թյան ժա մա նակ: Նա տե ղյակ ու հմո ւտ էր աշ խար հա կան կար-
գե րին, իր զին վո րա կան ար վես տով սի րե լի էր դար ձել իր զո րա կան նե րին: 
Եվ այն տեղ հե նց ջա նա լով ու շադ րու թյա մբ հետ ևո ւմ էր աստ վա ծային գր քե րի 
ըն թեր ցա նու թյա նը, ո րով և շու տով լու սա վոր վեց ու թա փան ցեց, խո րա մո ւխ 
ե ղավ աստ վա ծային հրա ման նե րի հան գա մա նք նե րի մեջ, և ա մեն պատ րաս-
տու թյա մբ զար դա րե լով ի րեն` իշ խան նե րի ծա ռայու թյո ւնն էր կա տա րո ւմ: 

Եվ շատ օ րեր հե նց այն տեղ նույն խնդ րով զբաղ վե լո ւց հե տո վեր կա ցավ, 
այ նու հե տև ե կավ, հա սավ Մեծ Հայաս տա նի սո ւրբ կա թո ղի կո սի մոտ, ում 
ա նու նը Սա հակ էր, ում էլ պատ րա ստ ու հա վան գտավ նույն հոգ սի վե րա-
բեր մա մբ: Եվ նրա նք մի ա սին սի րով մեկ տեղ գա լով` ա ռա վոտ կա նո ւխ մեծ 
ա ղո թք նե րով Աստ ծո ւն է ին դի մո ւմ, որ պես զի բո լոր մա րդ կա նց հաս նի քրիս-
տո սա բեր փր կու թյու նը: Եվ այդ ա նո ւմ է ին շատ օ րեր: 

Ա պա ա մե նա բա րի Աստ ծո ւց պա րգև վեց նրա նց` ե րա նե լի մի ա բա նյալ նե րի 
աշ խար հա հոգ խոր հո ւրդ ժո ղո վել և հայ ազ գի հա մար նշա նագ րեր գտ նել:

 Շատ հար ցու փոր ձով ու ո րո նու մով պա րա պե ցին և շատ նե ղու թյո ւն ներ 
կրե ցին. հե տո և ի րե նց նախապես ու զած բա նի մա սին ի մաց տվին Հայոց 
թա գա վո րին, ում ա նու նը Վռամ շա պո ւհ էր: 

Այն ժա մա նակ ար քան պատ մեց նրա նց մի մար դու` Դա նի ել ա նու նով մի 
ազն վա կան ա սո րի ե պիս կո պո սի մա սին, որ հան կա րծ գտել է հայե րեն լեզ վի 
ալ փա բետ ներ - նշա նագ րեր: Եվ երբ ար քան պատ մեց նրա նց Դա նի ե լի գտա-
ծի մա սին, ար քային հո ժա րեց րին, որ հոգ տա նի այն պի տույ քի հա մար: Նա 
էլ Վահ րիճ ա նու նով մե կին հրո վար տակ նե րով ու ղար կեց Հա բել ա նու նով մի 
ե րեց մար դու մոտ, ով ա սո րի ե պիս կո պոս Դա նի ե լի մեր ձա վո րն էր: 

Ի սկ Հա բե լն այդ որ լսեց, շտա պով հա սավ Դա նի ե լի մոտ և նախ ին քը 
Դա նի ե լից տե ղե կա ցավ նշա նագ րե րին և հե տո նրա նից ա ռավ, ու ղար կեց 
ար քային` Հայոց եր կի ր: Նրա թա գա վո րու թյան հին գե րո րդ տա րո ւմ հա սց րեց 
նրան նշա նագ րե րը: Իսկ ար քան` սո ւրբ Սա հա կի և Մաշ տո ցի հետ մի ա սին` 
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նշա նագ րե րն ստա նա լով Հա բե լից` ու րա խա ցան: 
Ա պա ե րա նե լի հո գա բար ձու նե րն ի րե նց հան կար ծա գյո ւտ ու զա ծն առ նե-

լով` է լի խնդ րե ցին ար քայից մա տա ղա հաս մա նո ւկ ներ, ո րո նց մի ջո ցով կա-
րո ղա նային նշա նագ րե րը գոր ծադ րել: Եվ երբ նրան ցից շա տե րը սո վո րե ցին, 
ա պա թա գա վո րը հրա մայեց ա մեն տեղ նույն նշա նագ րե րով կր թել, ո րով և 
ե րա նե լին հա սավ նույ նի սկ վար դա պե տա կան գե ղե ցիկ աս տի ճա նին և մոտ 
եր կու տա րի իր ու սո ւց չու թյո ւնն ա րեց նույն նշա նագ րե րով: 

Ի սկ երբ հաս կա ցան, որ այդ նշա նագ րե րը բա վա կան չեն հայե րեն լեզ վի 
սի ղո բա նե րը` կա պե րն ամ բող ջու թյա մբ ար տա հայ տե լու հա մար, մա նա վա նդ 
որ նշա նագ րե րն էլ իս կա պես ու րիշ դպ րու թյո ւն նե րից թաղ ված և հա րու թյո ւն 
ա ռած հան դի պե ցին, ա պա դար ձյալ երկ րո րդ ան գամ նույն հոգ սի մեջ ըն կան 
և մի քա նի ժա մա նակ մի ելք է ին փնտ րո ւմ:

Դ րա հա մար ե րա նե լի Մաշ տո ցը ար քայի հրա մա նով և սո ւրբ Սա հա կի հա մա-
ձայ նու թյա մբ մի խո ւմբ մա նո ւկ ներ ա ռավ հե տը և, սո ւրբ համ բույ րով մի մյա նց 
հրա ժե շտ տա լո ւց հե տո, գնաց Հայոց ար քա Վռամ շա պու հի հին գե րո րդ տա րո ւմ. 
և գնաց հա սավ Ա րա մի կող մե րը, ա սո րոց եր կու քա ղաք նե րը, ո րո նց ա ռա ջի նը 
Ե դե սի ա է կոչ վո ւմ և երկ րոր դի ա նո ւնն է Ա միդ: Ներ կայա ցավ սո ւրբ ե պիս կո-
պոս նե րին, ո րո նց ա ռա ջի նի ա նու նը Բա բի լաս էր և երկ րոր դի նը` Ա կա կի ոս:

Ն րա նք կղե րա կան նե րի և քա ղաք նե րի իշ խան նե րի հետ մի ա սին հան դի-
պե ցին և շատ մե ծա րա նք ներ ցույց տա լով հաս նող նե րին` ըն դու նե ցին, հոգ 
տա նե լով նրա նց հա մար քրիս տո նյա նե րի կար գի հա մա ձայն: 

Ի սկ ա շա կեր տա սեր ու սու ցի չն իր հետ տա րած նե րին եր կու խմ բի բա ժա նե-
լով` ո մա նց ա սո րա կան դպ րու թյան կար գեց Ե դե սի ա քա ղա քո ւմ և ո մա նց հու-
նա կան դպ րու թյան կար գե լով` այն տե ղից ու ղար կեց Սա մու սա տա կան քա ղա քը: 

Եվ նա իր ըն կեր նե րի հետ սկ սեց սո վո րա կան ա ղո թք նե րն ու տք նու թյուն -
նե րը և ար տաս վա լից պա ղա տա նք նե րը, խս տամ բե րու թյո ւն նե րը, աշ խարհա-
հեծ հոգ սե րը, հի շե լով մար գա րե ի ա սա ծը, թե` «Ե րբ որ հե ծե ծես, այն ժա մա-
նակ կապ րե ս»: 

Եվ այս պես նա շատ նե ղու թյո ւն ներ քա շեց իր ազ գին մի բա րի օգ նու թյո ւն 
գտ նե լու հա մար: Ա մեն բան շնոր հող Աստ ծո ւց իս կա պես պա րգև վեց նրան 
այդ բախ տը. նա իր սո ւրբ ա ջով հայ րա բար ծնեց նոր և սքան չե լի ծնո ւնդ ներ` 
հայե րեն լեզ վի նշա նագ րեր: Եվ այն տեղ շու տով նշա նա կեց, ան վա նեց ու դա-
սա վո րեց, հո րի նեց սի ղո բա նե րով - կա պե րով:

 & ԲԱՌԱՐԱՆ
 հել լե նա կան – հու նա կա ն
դպ րու թյո ւն – գիր, այ բու բեն, գրա գի տու թյո ւն, գրա կա նու թյո ւն, մա տե նագրու թյո ւն
 դի վա նա տո ւն – գրա սե նյակ, պե տա կան փաս տա թղ թեր պա հե լու տեղ, պա հո ց
 հա զա րա պետ – հա զար զին վո րից բաղ կա ցած զո րա մա սի պետ, այդ պես` 

տաս նա պետ, հա րյու րա պետ. հա զա րա պետ նաև նշա նա կո ւմ է ար քու նի քի գոր-
ծա կալ, տն տե սա կան գոր ծե րի կա ռա վա րի չ

ք րիս տո սա բեր – Քրիս տո սի ուս մո ւն քից ե կո ղ
 մի ա բա նյալ ներ – միև նույն ուխ տի շո ւրջ մի ա վոր ված ներ 
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աշ խար հա հոգ – աշ խար հի հոգ սը քա շող 
ալ փա բետ – այ բու բե ն
ն շա նա գիր – այ բու բեն, գրային նշան 
ե պիս կո պոս – կրո նա կան հոգ ևոր աս տի ճան և կո չո ւմ, որ հա ջոր դո ւմ է վար-

դա պե տի աս տի ճա նին ու կոչ մա նը, թե մի հոգ ևոր ա ռաջ նո րդ
 հո ժա րեց նել – հա մա ձայ նեց նել, հո ժար դա րձ նե լ
 պի տույք – ա ռար կա, կա րիք, պա հա նջ, պե տք
հ րո վար տակ - թա գա վո րի գրա վոր դի մու մը ժո ղո վր դին` կար ևոր նշա նա կու-

թյո ւն ու նե ցող ի րա դար ձու թյան ա ռի թո վ
 հան կար ծա գյո ւտ – հան կա րծ, ան սպա սե լի, ան մի ջա պես գտն վա ծ
 սի ղո բա – վա նկ 
Ա րա մի կող մե րը – Ա սո րի ք
կ ղե րա կան – հոգ ևո րա կա ն
 պա ղա տա նք – խնդ րա նք, ա ղա չա նք, թա խան ձա նք
խս տամ բե րու թյո ւն – ճգ նու թյո ւն, խի ստ 
աշ խար հա հեծ – ընդ հա նո ւր հե ծե ծա նք նե ր
 հե ծե ծել – վշ տից հա ռա չել, ող բալ, սգա լ

 ՄԵՍ ՐՈՊ ՄԱՇ ՏՈ ՑԻ ՄԱ ՍԻՆ 
Ե րբ ե րա նե լի Մես րո պն ու սու ցա նո ւմ էր, ոչ փո քր նե ղու թյո ւն էր կրո ւմ, 

ո րով հե տև  ինքն էր թե կար դա ցո ղը և թե թա րգ մա նո ղը, և ե թե մեկ ու րի շն էր 
կար դո ւմ, երբ ինքն այն տեղ չէր լի նո ւմ, ժո ղո վր դին ան հաս կա նա լի էր մո ւմ` 
թա րգ մա նիչ չլի նե լու պատ ճա ռով: Ուս տի նա միտ քը դրեց մի հնար գտ նել, 
հայոց լեզ վի հա մար տա ռեր ստեղ ծել և, աշ խա տան քի  ան ձնա տո ւր լի նե լով, 
զա նա զան փոր ձե րով չար չար վո ւմ էր:

 Մես րո պը ա պա վի նո ւմ է ա ղոթ քի: Եվ տես նո ւմ է ո՛չ ե րազ քնի մեջ, ո՛չ տե սիլք 
արթ նու թյան մեջ, այլ սր տի գոր ծա րա նո ւմ նրա հո գու աչ քե րին եր ևո ւմ է աջ ձեռք` 
քա րի վրա գրե լիս, այն պես որ քա րը գծե րի հետ քը պա հո ւմ էր, ինչ պես ձյու նի 
վրա: Եվ ոչ մի այն եր ևաց, այլ բո լոր գրե րի հան գա մա նք նե րը նրա մտքում հա-
վաք վե ցին... Եվ ա ղոթ քից վեր կե նա լով` ստեղ ծեց մեր նշա նագ րե րը... 

Ե կավ Մես րո պը, բե րե լով մեր լեզ վի նշա նագ րե րը: Նա Վռամ շա պու հի և 
մե ծն Սա հա կի հրա մա նով ընտ րու թյա մբ ե րե խա ներ ժո ղո վեց, ու շիմ, ա ռող-
ջա կա զմ, լավ ձայ նով և եր կար շն չա ռու թյա մբ: Բո լոր գա վառ նե րո ւմ դպ րոց-
ներ հիմ եց և սո վո րեց րեց:

 Մես րո պը վրաց աշ խա րհ գնա լով` նրա նց հա մար էլ, ի րեն տր ված երկ-
նային շնոր հով, ստեղ ծո ւմ է նշա նագ րեր (այ բու բեն)...

 Մես րո պը իջ նո ւմ է Աղ վա նք: Նա նշա նագ րեր ստեղ ծեց այն կո կոր դա ձայն, 
կո շտ, խժա կան կո պիտ լեզ վի հա մար...

 ՄՈՎ ՍԵՍ ԽՈ ՐԵ ՆԱ ՑԻ 
« ՀԱՅՈՑ ՊԱՏ ՄՈ ՒԹՅՈ ՒՆ»

 Ե րա նե լի Մաշ տո ցն ան վե րջ հո գա լով տրտ մո ւմ էր` տես նե լով Հայաս տան աշ-
խար հիս ման կա նց ջան քե րը, երբ նրա նք ան պատ մե լի ծախ սե րով հե ռա գնաց 
ճա նա պա րհ նե րով և բազ մա ժա մա նա կյա դե գե րո ւմ ե րով ի րե նց օ րերն է ին 
մա շո ւմ ա սո րա կան գի տու թյան դպ րոց նե րո ւմ: Ե կե ղե ցա կան ա րա րո ղու թյուն-
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ները և Սո ւրբ գր քի ըն թեր ցա նու թյո ւն նե րը Հայաս տա նի ժո ղո վր դի վան քե րո ւմ 
և ե կե ղե ցի նե րո ւմ կա տար վո ւմ է ին ա սո րե րեն, ո րից էլ ո չի նչ չէ ին հաս կա նո ւմ 
կամ օգտ վո ւմ այս պի սի մեծ երկ րի բնա կիչ նե րը: Եվ ե րա նե լի այր Մաշ տո ցն այս 
մա սին եր կար ժա մա նակ խոր հո ւմ էր ու լա լիս իր ներ սո ւմ, չէ՞ որ կային հայե րեն 
լեզ վի նշա նագ րեր, ո րոն ցով հնա րա վոր էր սե փա կան ձայ նով և ոչ թե մու րա ցա-
ծո լեզ վով ե կե ղե ցի նե րո ւմ շա հել ամ բո ղջ բազ մու թյան սր տե րը:

 ՂԱ ԶԱՐ ՓԱՐ ՊԵ ՑԻ 
« ՀԱՅՈՑ ՊԱՏ ՄՈ ՒԹՅՈ ՒՆ»

1. Հա մա ռոտ պատ մե ՛ք Կո րյու նից բեր ված հատ ված նե րի բո վան դա կու թյու նը:
2. Գրե րի ստե ղծ ման հար ցով ո՞ւմ է դի մո ւմ Մաշ տո ցը:
3. Գրե րի ստե ղծ ման ժա մա նակ ո՞վ էր Հայաս տա նի ար քան:
4. Ո՞վ էր Դա նի ել ե պիս կո պո սը, և ի՞նչ եք հաս կա նո ւմ դա նի ե լյան նշա նագ րեր 

(այ բու բեն) ա սե լով:
5. Մեկ նա բա նե ՛ք Կո րյու նի հետ ևյալ ար տա հայ տու թյու նը. «...Ն շա նագ րե րն էլ 

(դա նի ե լյան այ բու բե նը) իս կա պես ու րիշ դպ րու թյո ւն նե րից թաղ ված և հա-
րու թյո ւն ա ռած հան դի պե ցի ն»:

6. Ինչ պե՞ս է Կո րյու նը նկա րագ րո ւմ հայոց այ բու բե նի ստեղ ծու մը Մաշ տո ցի 
կող մից:

7. Ինչ պե՞ս է Մով սես Խո րե նա ցին ներ կայաց նո ւմ Մաշ տո ցի կող մից հայոց այ-
բու բե նի ստեղ ծու մը:

8. Ի՞նչ է գրել Ղա զար Փար պե ցին Մես րոպ Մաշ տո ցի մա սին:
9. Մես րոպ Մաշ տո ցին և գրե րի գյու տին են նվիր ված Ա տոմ Յար ճա նյա նի 

(Սի ա ման թո) «Սո ւրբ Մես րո պ» և Պա րույր Սևա կի «Եվ այր մի` Մաշ տոց 
ա նո ւն» պոեմ ե րը: Գտե ՛ք և կար դա ցե ՛ք դրա նք, տետ րի մեջ դո ՛ւրս գրեք 
Մաշ տո ցին բնու թագ րող արտահայտություններ և հատ ված ներ:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

 ՀԱՅՈՑ ԳՐԵ ՐԻ ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ՆՇԱ ՆԱ ԿՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ: ԳՐԵ ՐԻ ԳՅՈՒ ՏԻՆ 
ՀԱ ՋՈՐ ԴՈՂ ԳՐԱ ԿԱՆ-Մ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ ՇԱՐ ԺՈՒ ՄԸ: Գրե րի պատ մա կան 
նշա նա կու թյու նը նույնն է, ինչ Հայկ Նա հա պե տի կող մից Հայոց հայ րե նի քն 
ստեղ ծե լը: Հայ ժո ղո վր դի պատ մու թյան դժ վա րին ճա նա պար հին մաշ տոց-
յան այ բու բե նը նաև փո խա րի նեց հայ րե նի քին, ո րով հե տև հայոց գի րը սե րն-
դե սե րո ւնդ պահ պա նեց հայ րե նի քի հի շո ղու թյու նը և հայ րե նիք վե րս տեղ ծեց:

Գ րե րի գյու տից ան մի ջա պես հե տո ծայր ա ռավ թա րգ մա նա կան գոր ծը: 
Մաշ տո ցի վեց տաս նյա կի հաս նող ա շա կե րտ նե րը դար ձան թա րգ մա նիչ ներ, 
հոգ ևոր գոր ծիչ ներ, պատ միչ ներ ու վար քա գիր ներ: «Ա ստ վա ծա շո ւնչ» մատ-
յա նի թա րգ մա նու թյա մբ հի մք դր վեց ոչ մի այն մա տե նագ րու թյան, այլև հայ 
հոգ ևոր բա նաս տեղ ծու թյան: Այդ գր քի թա րգ մա նու թյա մբ սկզբ նա վոր վեց 
հայոց քրիս տո նե ա կան քա ղա քա կր թու թյու նը:

 «Ա ստ վա ծա շո ւնչ»-ին հա ջոր դո ւմ է հոգ ևոր, կրո նա կան գրա կա նու թյան 
թարգ մա նու թյու նը: Նյու թե րն ի մի են բեր վո ւմ «Վա րք սր բո ց» (« Սո ւր բե րի վար-
քը»), «Ճա ռըն տի ր» («Ըն տիր ճա ռե ր»), «Հայս մա վո ւրք» ժո ղո վա ծու նե րո ւմ: 
Հայս մա վո ւր քը գի րք է, ին չը տո նա ցույ ցի հա ջոր դա կա նու թյա մբ ընդ գր կո ւմ է 
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սուր բե րի և վկա նե րի վար քե րն ու վկայա բա նու թյո ւն նե րը: [ Հայս մա վուրք (յայս-
մա ւո ւրք)=հ(յ)+ այսմ+ա վո ւրք, այ սի նքն` այս օր երի]:

 Թա րգ ման վո ւմ են նաև գի տա կան, ու սո ւմ ա կան գր քեր, ո րոն ցից հատ կա պես 
հի շար ժան է Դի ո նի սի ոս Թրա կա ցու «Քե րա կա նու թյան ար վե ստ» ձեռ նար կը, 
ո րով ոչ մի այն լե զու է ին ու սու ցա նո ւմ, այլև ճար տա սա նու թյո ւն ու գե ղա գի տու թյուն : 
Գր վե ցին Թրա կա ցու աշ խա տու թյան բազ մա թիվ մեկ նու թյո ւն ներ: Թա րգ ման վո ւմ 
են նաև փի լի սո փայա կան, պատ մա գի տա կան եր կեր, ա ռակ ներ ու ի մաս տա խո-
սու թյո ւն ներ: Թա րգ մա նա կան գրա կա նու թյան մայո ւն հու շար ձան նե րից են «Պի-
տոյի ց» գիր քը (օգ տա գո րծ վել է որ պես ճար տա սա նու թյան ձեռ նա րկ), Տի մո թե ոս 
Կու զի «Հա կա ճա ռու թյո ւն...» դա վա նա բա նա կան աշ խա տու թյու նը:

 Թա րգ մա նու թյո ւն նե րին զու գըն թաց ստե ղծ վո ւմ է նաև սր բա խո սա կան 
ինք նու րույն գրա կա նու թյո ւն: Դրա նք հիմ ա կա նո ւմ վար քեր, վկայա բա-
նու թյո ւն ներ և ներ բո ղյան ներ են: Կո րյու նի «Վա րք Մաշ տո ցի» գր քից բա ցի, 
ստեղծ վել են Գրի գոր Լու սա վո րի չի (Ա գա թան գե ղոս), Սա հակ Պա րթ ևի (Խոս-
րով, չի պահ պան վել), Հռիփ սի մյան կույ սե րի, Վար դան Մա մի կո նյա նի բա-
րե պա շտ դո ւստր Շու շա նի կի, Սան դո ւխտ կույ սի, Թա դե ոս և Բար դու ղի մե ոս 
ա ռա քյալ նե րի վար քագ րու թյո ւն նե րը:

Ս տե ղծ վո ւմ է հայ հոգ ևոր բա նաս տեղ ծու թյու նը` Մես րոպ Մաշ տոց, Սա-
հակ Պա րթև, Մով սես Խո րե նա ցի, Հով հան Ման դա կու նի: Եզ նիկ Կող բա ցին, 
Դա վիթ Ան հաղ թը հան դես են գա լիս ի մաս տա սի րա կան գր քե րով: Եզ նիկ 
Կող բա ցին իր «Ե ղծ ա ղան դո ց» գր քո ւմ հեր քո ւմ է հե թա նո սա կան, պա րս կա-
կան, հու նա կան ա ղա նդ նե րը և գի րքն ամ փո փո ւմ քրիս տո նե ա կան հա վա տն 
ա մո ւր պա հող խրատ նե րով:

 Դա վիթ Ան հաղ թը, ով հրա պա րա կային փի լի սո փայա կան վե ճե րո ւմ հաղ-
թա նակ նե րի հաս նե լու շնոր հիվ է ստա ցել Ան հա ղթ պատ վա նու նը, ըստ 
վկայու թյո ւն նե րի՝ Խո րե նա ցու քրոջ որ դին էր, մեծ համ բա վի է հա սել ինչ պես 
Հայաս տա նո ւմ, այն պես և Բյու զան դի այո ւմ: Նրա գր չին են պատ կա նո ւմ «Փի-
լի սո փայու թյան սահ մա նո ւմ ե րը» եր կը, ինչ պես նաև հույն փի լի սո փա ներ 
Պոր փյու րի և Ա րիս տո տե լի ա ռան ձին աշ խա տու թյո ւն նե րի մեկ նու թյո ւն նե րը:

 Մես րոպ Մաշ տո ցի բաց ա րած ճա նա պար հով հե տա գա տա րի նե րին ըն-
թա ցավ ամ բո ղջ հայ գրա կա նու թյու նը, իսկ Մաշ տո ցի կեր պա րը մե ծար վեց 
բազ մա թիվ գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն նե րի մեջ:

 Պատ մագ րու թյու նը, որ այս տա րի նե րին զու գա կց ված էր գրա կա նու թյա նը 
և բա նա հյու սու թյա նը, աս պա րեզ մղեց այն պի սի եր ևե լի ա նո ւն նե րի, ինչ պի-
սիք են Ա գա թան գե ղո սը, Փա վս տոս Բու զան դը, Մով սես Խո րե նա ցին, Ե ղի շեն, 
Ղա զար Փար պե ցին և ու րիշ ներ:

 
Ա ԳԱ ԹԱՆ ԳԵ ՂՈ ՍԸ (IV-V դա րեր) հա մաշ խար հային ճա նաչ ման ար ժա նա ցած 

պատ միչ է: Նրա նից մեզ է հա սել «Պատ մու թյո ւն» վեր նագ րով գիր քը: Ա գա թան-
գե ղոս ա նու նը նշա նա կո ւմ է բա րի հրեշ տակ կամ ա վե տա բեր: «Պատ մու թյա ն» 
ա ռա ջա բա նո ւմ Ա գա թան գե ղո սն  իր մա սին տե ղե կաց նո ւմ է, որ ին քը ծն վել է 
Հռոմ մեծ քա ղա քո ւմ, տի րա պե տո ւմ է լա տի նե րե նին, հու նա րե նին, ան տե ղյակ 
չէ նաև նշա նագ րե րի (հայոց նա խա մաշ տո ցյան այ բու բե նի) ար վես տին, ե կել է 
Ար շա կու նի նե րի ար քու նիք և Տր դատ Մեծ ար քայի հրա մա նով կոչ ված է «գ րի 
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առ նել ժա մա նակ նե րի դեպ քե րը»: Նա ի րեն հա մա րո ւմ է ա կա նա տես և ա կան-
ջա լո ւր պատ միչ, ով ա մեն ինչ շա րադ րել է հու նա կան ճար տա սա նու թյան օ րի-
նա կով: Խո րե նա ցին Ա գա թան գե ղո սին հի շո ւմ է «Տր դա տի հա ջող քար տու ղա ր» 
ար տա հայ տու թյա մբ: Ըստ այս տվյալ նե րի` Ա գա թան գե ղո սն ապ րել է 3–4-րդ դա-
րե րում և իր «Պատ մու թյո ւն»-ը գրել է հու նա րեն: Հայա գի տու թյո ւնն այն կար ծի քի 
է, որ Ա գա թան գե ղո սն ազ գու թյա մբ հայ է, իր գիր քը գրել է հայե րեն և ապ րել ու 
ստեղ ծա գոր ծել է 4–5-րդ դա րե րո ւմ: Ի րեն Տր դատ Մե ծի ու Գրի գոր Լու սա վո րի չի 
ժա մա նա կա կի ցն է հա մա րո ւմ խոս քին ա վե լի վս տա հու թյո ւն նե րշն չե լու նպա-
տա կով: Եվ քա նի որ այն ժա մա նակ դե ռևս մաշ տո ցյան այ բու բե նը չկար, ուս տի 
ի րեն հա մա րո ւմ է հու նա գիր: Ա գա թան գե ղո սի գիր քը թա րգ ման վել է հու նա րեն, 
ա րա բե րեն, ա սո րե րեն, լա տի նե րեն, վրա ցե րեն, ղպ տե րեն, սլա վո նե րեն, ի տա-
լե րեն, ֆրան սե րեն, ե թով պե րեն, շվե դե րեն, ան գլե րեն...

 Գիր քը բաղ կա ցած է ա ռա ջա բա նից և չո րս գլո ւխ նե րից, ո րո նց մեջ Ա գա-
թան գե ղո սը պատ մո ւմ է Հայաս տա նո ւմ քրիս տո նե ու թյան մո ւտ քի մա սին:

 Պա րս կաս տա նո ւմ Սա սա նի որ դի Ար տա շի րը սպա նո ւմ է պա րթև նե րի թա-
գա վոր Ար տա վան Ար շա կու նո ւն և գրա վո ւմ իշ խա նու թյու նը: Հայոց Խոս րով 
թա գա վո րն իր Ար շա կու նի ազ գակ ցի պա տի վը փր կե լու հա մար ար շա վո ւմ է 
Տիզ բոն, ա վե րո ւմ պար սից եր կի րը և լու ծո ւմ «Ար տա վա նի ա րյան վրե ժը»: 
Այս ար շա վա նք նե րը տևո ւմ են տա սն մեկ տա րի:

 Պա րթև Ա նա կը եղ բոր հետ տե ղա փոխ վո ւմ է Հայաս տան, կեղ ծա վո րու-
թյա մբ շա հո ւմ Խոս րով ար քայի վս տա հու թյու նը և հեր թա կան ար շա վան քից 
ա ռաջ սպա նո ւմ նրան: Հայոց զոր քը հե տա պն դո ւմ է փա խո ւս տի դի մած չա-
րա գո րծ նե րին և սպա նո ւմ նրա նց: Փրկ վո ւմ են մի այն Ա նա կի եր կու որ դի նե րը, 
ո րոն ցից մե կին փա խց նո ւմ են Պա րս կաս տան, մյու սին` Հու նաս տան: Պար սից 
թա գա վո րն իր հեր թին ար շա վո ւմ է Հայաս տան և կո տո րո ւմ թա գա վո րա կան 
տոհ մը: Փրկ վո ւմ է մի այն մա նո ւկ ար քայա զն Տր դա տը, ում տա նո ւմ են Հռոմ: 

Ա նա կի որ դի Գրի գո րը մե ծա նո ւմ է Կե սա րի այո ւմ և դաս տի ա րակ վո ւմ 
քրիս տո նե ա կան հա վատ քով: Տր դա տը դաս տի ա րակ վո ւմ է որ պես զին վո րա-
կան և աչ քի ընկ նո ւմ հե րո սու թյա մբ: Հեր թա կան հաղ թա նա կից հե տո Հռո մում 
Տր դա տն օծ վո ւմ է հայոց ար քա, վե րա դառ նո ւմ հայ րե նիք և վե րա կա նգ նո ւմ 
խա խտ ված թա գա վո րու թյու նը: Գրի գո րը, դայակ նե րից տե ղե կա նա լով իր 
հոր կա տա րած գոր ծե րի մա սին և թա քց նե լով իր քրիս տո նե ա կան հավատը, 
մտ նո ւմ է Տր դա տի մոտ ծա ռայու թյան:

 Մի շր ջա գայու թյան ժա մա նակ Ե կե ղյաց գա վա ռի Ե րի զա ամ րո ցո ւմ Տր դա-
տը Գրի գո րին հրա մայո ւմ է պսակ ներ և ծա ռե րի մատ ղաշ ճյու ղեր դնել Ա նա-
հիտ աստ վա ծու հու բա գի նին: Գրի գո րն այս տեղ բա ցա հայ տո ւմ է իր քրիս տո-
նյա լի նե լը և հրա ժար վո ւմ կա տա րել թա գա վո րի հրա մա նը, քա նի որ Ա նա հի-
տը հե թա նոս աստ վա ծու հի էր: 

Ար քայի հրա մա նով Գրի գո րին տան ջա նք նե րի են են թար կո ւմ, նա դի մա-
նո ւմ է հա վա տի շնոր հիվ: Տր դա տն ի մա նո ւմ է, որ Գրի գո րն Ա նա կի որ դին 
է և կար գադ րո ւմ է նրան բան տար կել Ար տա շատ քա ղա քի բեր դի ներ քին 
զնդանո ւմ` Խոր Վի րա պո ւմ: Այս տեղ Գրի գո րը մո ւմ է 13-15 տա րի: Նրան, 
ե րա զո ւմ ստա ցած հրա հան գի հա մա ձայն, խնա մո ւմ է մի այ րի` որ պես սնո ւնդ 
օ րա կան տա լով մեկ նկա նակ (կ լոր հաց, բլիթ): 
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Այդ ժա մա նակ Բյու զան դի այի Դի ոկ ղե տի ա նոս ինք նա կա լը ցան կա նո ւմ է 
ա մո ւս նա նալ: Նրան ներ կայաց նո ւմ են թա գա վո րա կան տոհ մից սեր ված սքան-
չե լա տե սիլ Հռիփ սի մե ին: Ինք նա կա լը հա վա նո ւմ է Հռիփ սի մե ին և հար սա նի քի 
պատ րաս տու թյո ւն տես նո ւմ: Բայց Հռիփ սի մեն շատ այլ կույ սե րի հետ մեկ տեղ 
Գայա նե ի գլ խա վո րու թյա մբ փախ չո ւմ է Հայաս տան, հաս նո ւմ Վա ղար շա պատ:

 Դի ոկ ղե տի ա նո սը դի մո ւմ է հայոց Տր դատ թա գա վո րին` գտ նել կույ սե րին, 
մա հա պատ ժի են թար կել, իսկ Հռիփ սի մե ին կամ ետ ու ղար կել, կամ պա հել: 
Կույ սե րին գտ նո ւմ են: Հայոց Տր դատ թա գա վո րը տար վո ւմ է Հռիփ սի մե ի գե-
ղեց կու թյա մբ և ցան կա նո ւմ ա մո ւս նա նալ: Քրիս տո նյա կույ սը մեր ժո ւմ է հե թա-
նոս ար քայի ա ռա ջար կը և փախ չո ւմ պա լա տից: Նրան բռ նո ւմ և մա հա պատ-
ժի են են թար կո ւմ, սպա նո ւմ են յո թա նա սո ւն կույ սե րից ե րե սու ներ կու սին, նաև 
Գայա նե ին իր խմ բի հետ: Նա հա տակ կույ սե րի թի վը հաս նո ւմ է ե րե սո ւնյո թի: 

Այս դեպ քից վեց օր հե տո հայոց ար քան դո ւրս է գա լիս որ սոր դու թյան: Բայց 
պի ղծ դևը նրան խփո ւմ, կառ քից վայր է գցո ւմ, և նա վայ րի խո զի կեր պա րա նք է 
ըն դու նո ւմ: Դի վա հար են լի նո ւմ նաև քա ղա քի բո լոր մար դիկ և ար քայի մեր ձա-
վոր նե րը: Կույ սե րին սպա նե լու հա մար նրա նք են թա րկ վո ւմ են Աստ ծու պատ ժին:

 Թա գա վո րի քրո ջը` Խոս րո վի դո ւխ տին, Աստ ծո ւց տե սիլ է եր ևո ւմ, ըստ ո րի` 
ար քային և մյո ւս պա տու հաս ված նե րին կա րող է փր կել Խոր Վի րա պո ւմ փակ-
ված Գրի գո րը: Գրի գո րին բե րո ւմ են, և նրա ա ղո թք նե րով դի վա հար նե րը մարդ-
կային կեր պա րա նք են ըն դու նո ւմ: Նրա նք հա վա տո ւմ են Աստ ծու զո րու թյա նը և 
դար ձի գա լիս՝ դառնում քրիստոնյաներ: Նա հա տա կու թյան տե ղո ւմ ամ փո փո ւմ 
են նաև կույ սե րի մար մին նե րը, նրա նց ըն կած տե ղո ւմ կա ռու ցո ւմ վկայա րան-
ներ, իսկ հե տա գայո ւմ դրա նք փո խա րին վո ւմ են ե կե ղե ցի նե րով: 

Այս քա նից հե տո Տր դատ ար քան քրիս տո նե ու թյու նը Հայաս տա նո ւմ հռ չա կո ւմ 
է ոչ մի այն ա զատ, այլև պե տա կան կրոն: Դա 301 թվա կա նն էր: Հա ջոր դո ւմ է հե-
թա նոս աստ ված նե րի` Տի րի, Ա նա հի տի, Ա րա մազ դի, Նա նե ի, Վա հագ նի, Աստ-
ղի կի, Վանատուրի և մյո ւս նե րի տա ճար նե րի կոր ծա նու մը: Դրա նց տե ղե րո ւմ 
կա ռո ւց վո ւմ են քրիս տո նե ա կան սր բա տե ղի ներ: Ա վա րտ վո ւմ է հե թա նոս քո ւր-
մե րի ժա մա նա կը, ո րո նց որ դի նե րին Գրի գո րը քրիս տո նյա է դա րձ նո ւմ և լծո ւմ  
նոր կրո նի քա րոզ չու թյա նը: Գրի գո րը, այ դու հե տև սո ւրբ Գրի գոր Լու սա վո րի չը, 
Կե սա րի այո ւմ ձեռ նա դր վո ւմ է «քա հա նայա պե տ», «մեծ ար քե պիս կո պո ս», որ 
նույն վե հա փառ հայ րա պե տն է: Հայաս տան վե րա դառ նա լիս Եփ րա տի վտակ 
Ա րա ծա նի գե տո ւմ նա մկր տո ւմ է հայոց ար քային և ամ բո ղջ ժո ղո վր դին: Կյան-
քի վեր ջո ւմ Գրի գոր Լու սա վո րի չը ճգ նո ւմ է Դա րա նա ղյաց գա վա ռի Մա նյա Այրք 
կոչ ված վայ րո ւմ: Վայ րը այդ պես էր կոչ վո ւմ Հռիփ սի մյա նց խմ բից կույս Մա նե ի 
ա նու նով, ով ճգ նել ու վախ ճան վել էր այդ քա րայ րո ւմ: Գրի գոր Լու սա վո րի չին 
հա ջոր դո ւմ է նրա որ դի Ա րիս տա կե սը և այ դու հե տև հով վա պե տա կան ա թո ռը 
փո խա նց վո ւմ է ժա ռան գա բար մի նչև Սա հակ Պա րթև, քան զի նա որ դի չու ներ: 

Ա գա թան գե ղո սը վա վե րա կան պա տու մով կեր տել է Տր դատ ար քայի, նրա 
կնոջ` Աշ խեն թա գու հու, Գրի գոր Լու սա վո րի չի և շատ շա տե րի պատ մա կան 
կեր պար նե րը:

 
Ե ՂԻ ՇԵՆ (410/415–470/475) հայտ նի է «Վար դա նի և հայոց պա տե րազ-

մի մա սի ն» (« Վա սն Վար դա նայ եւ Հայոց պա տե րազ մի ն») պատ մա գի տա-
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կան աշ խա տու թյա մբ, ինչն ու նի նաև գե ղար վես տա կան մեծ ար ժեք: Գիր քը 
գր ված է ծաղ կո ւն, գրա վիչ լեզ վով, պատ կե րա վոր նկա րագ րու թյո ւն նե րով և 
ի մաս տա լից ա սույթ նե րով:

 Գիր քը Ե ղի շեն գրել է Մա մի կո նյան Դա վիթ ե րե ցի պատ վե րով` որ պես Մա-
մի կո նյան տոհ մի փա ռա բա նու թյո ւն: Ըստ գր քո ւմ թո ղած իր վկայու թյո ւն նե րի` 
ին քը` պատ մի չը, մաս նակ ցել է Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տին. «Ես ինքս նույն 
տե ղո ւմ պա տա հե ցի և տե սա ու լսե ցի...»: Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տը տե ղի 
է ու նե ցել 451 թ., իսկ Ե ղի շեն իր պատ մու թյո ւնն ա վար տել է 464-ին: Ա վա-
րայ րի ճա կա տա մար տի մա սին գրել է նաև Ղա զար Փար պե ցին, նա ապ րել 
է ա վե լի ուշ և օգ տա գոր ծել դեպ քե րին ա կա նա տես Ե ղի շե ի պատ մու թյու նը: 

Ե ղի շեն ուր վագ ծո ւմ է Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տին նա խոր դող պատ մա-
քա ղա քա կան ի րադ րու թյու նը: Հայաս տա նն ար դեն բա ժան վել էր եր կու մա-
սի: Պա րս կա կան մա սո ւմ դա դա րել էր Ար շա կու նի նե րի իշ խա նու թյու նը: Եր-
կի րը կա ռա վա րո ւմ էր պար սից ար քայի նշա նա կած մա րզ պա նը: Այդ ժա մա-
նակ մա րզ պան էր Վա սակ Սյու նին (իշ խել է 438-451 թթ.):

 Պար սից Հազ կե րտ II-ի օ րոք քրիս տո նե ու թյան դեմ  հա լա ծա նք նե րը սա ստ-
կա նո ւմ են: Նախ ու ժե ղա նո ւմ և ա նօ րի նա կան չա փե րի է հաս նո ւմ հար կա հա նու-
թյու նը: Հա ջոր դո ւմ է մեծ վե զիր, հա զա րա պետ Մի հր ներ սե հի նա մա կը, ո րով նա 
կոչ է ա նո ւմ հրա ժար վել քրիս տո նե ու թյու նից և վե րա դառ նալ կրա կա պաշ տու-
թյան: 449 թ. Ար տա շատ մայ րա քա ղա քո ւմ հա վաք վո ւմ են հայոց նա խա րար ներն 
ու ե պիս կո պոս նե րը և պա տաս խան նա մա կով մեր ժո ւմ հա վա տա փո խու թյան 
ա ռա ջար կը. «Այս հա վա տից մեզ ոչ ոք չի կա րող խախ տե լ»: Ի պա տաս խան մեր-
ժու մի` հայոց նա խա րար նե րին, այդ թվո ւմ նաև մա րզ պետ Վա սակ Սյու նի ին և 
սպա րա պետ Վար դան Մա մի կո նյա նին, կան չո ւմ են պար սից ար քայի մոտ: Պար-
սից ար քան սպառ նա լի քով ստի պո ւմ է հա վա տա փոխ լի նել: Գա ղտ նի քրիս-
տոնյա պար սից պա լա տա կան նե րից մե կի խոր հո ւր դով հայե րը կե ղծ ու րա ցու-
թյո ւն են ըն դու նո ւմ` ներ քո ւստ հա վա տա րիմ մա լով քրիս տո նե ա կան ուխ տին:

 Հազ կե րտ II-ը հայ նա խա րար նե րին հայ րե նիք է  ճա նա պար հո ւմ այ րու ձի ով և 
յոթ հա րյո ւր մո գե րով, ով քեր պի տի գային և ու ժով հա վա տա փոխ ա նե ին հայ ժո-
ղո վր դին: Սահ մա նային Անգղ գյու ղա քա ղա քո ւմ, երբ նրա նք փոր ձո ւմ են  քան դել 
ե կե ղե ցու դռ նե րը, Ղևո նդ ե րե ցը, ան տե ղյակ նա խա րար նե րի մտադ րու թյա նը, 
յու րային նե րի հետ հար ձակ վո ւմ է մո գե րի վրա և ջար դո ւմ ու փա խց նո ւմ նրա նց: 
Բա ցա հայտ վո ւմ է նաև նա խա րար նե րի նվիր վա ծու թյու նը քրիս տո նե ու թյա նը:

 Հազ կե րտ II-ը, ով այդ ժա մա նակ պա տե րա զմ ե րի մեջ էր, կար գադ րո ւմ է ժա-
մա նա կա վո րա պես թու լաց նել քրիս տո նյա նե րի դեմ ուղղ ված  ճն շու մը: Վա սա-
կը, ըստ Ե ղի շե ի, սկ սո ւմ է երկ դի մի քա ղա քա կա նու թյո ւն վա րել, իսկ Վար դա նն 
ա մուր էր կա նգ նած իր հա վա տին: Հայե րը կա րո ղա նո ւմ են հաղ թել եր կիր ներ-
խու ժած պար սիկ նե րին և կազ մա կեր պել ինք նա պա շտ պա նու թյու նը: Այս ըն թաց-
քո ւմ մարզ պետ Վա սակ Սյու նին, ըստ Ե ղի շե ի, դա վա ճա նո ւմ է հայոց ուխ տին, իսկ 
Վար դանն ա ռաջ նոր դո ւմ է հայ րե նա սի րա կան շար ժու մը: Նրա նց շո ւրջ ձևա վոր-
վո ւմ են եր կու ու ժեր` վար դա նա նք (Վար դա նի կո ղմ ա կից նե րը) և վա սա կյանք 
(Վա սա կի կո ղմ ա կից նե րը): Հա սու նա նո ւմ է ապս տամ բու թյան պա հը, և Ա վա րայ-
րի ճա կա տա մար տից ա ռաջ Վար դա նն ի մաս տո ւն և սր տա ռո ւչ խոս քով դի մո ւմ է 
զոր քին. «Ա րդ, ա ղա չո ւմ եմ ձեզ, ո՛վ իմ քաջ նի զա կա կից ներ... 
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Չե րկն չենք ու չվախե նա նք հե թա նոս նե րի բազ մու թյու նից և ո՛չ էլ մա հա ցու մար
դու ահ ռե լի սրի դեմ թի կո ւնք նե րս դա րձ նե նք... իսկ ե թե հա սել է ժա մա նա կը` մեր 
կյան քը սուրբ մա հով ա վար տե լու այս պա տե րազ մո ւմ, ըն դու նե նք ու րախ սր տով, 
մի այն թե ա րի ու թյան ու քա ջու թյան մեջ վախ կո տու թյո ւն չխառ նե նք...»:

 Վար դա նի ճա ռը և Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տի նկա րագ րու թյու նը Ե ղի շե ի 
գր քի բա րձ րա կե տն է:

451 թ. մայի սի 26-ին Ա վա րայ րի դաշ տո ւմ, Տղ մո ւտ գե տի ա փին սկս վո ւմ է ճա-
կա տա մար տը: Ճա կա տագ րա կան պա հը Ե ղի շեն այս պես է ներ կայաց նո ւմ. «Իսկ 
կո րո վի Վար դա նն իր քաջ նի զա կա կից նե րով մեծ կո տո րած ա րեց  այն տեղ, ուր 
և հե նց ինքն էլ ար ժա նի ե ղավ ստա նա լու նա հա տա կու թյան պսա կը»: Հայոց 
զոր քը կռ վո ւմ է ջեր մե ռա նդ, ոչ ոք չի մտա ծո ւմ կյան քը փր կե լու մա սին, այլ մի-
այն`  հաղ թա նա կի: Հայե րից զոհ վո ւմ է 1036, պար սիկ նե րից` 3544 զին վոր: 

Ի սկ Վա սա կը, ըստ Ե ղի շե ի, իր զոր քե րի հետ մեկ տեղ թա քն ված  կա նգ նել 
էր պար սից բա նա կո ւմ: 

Ե ղի շեն շա րու նա կո ւմ է` ոչ թե մի կող մը հաղ թեց և մյո ւս կող մը պա րտ վեց, այլ 
քա ջե րը քա ջե րի դեմ ե լան, և եր կու կո ղմ էլ պա րտ վեց: Հայե րը նա հան ջո ւմ են 
ի րե նց լեռ նե րը և շա րու նա կո ւմ կռ վել: Հազ կե րտ II-ը թու լաց նո ւմ է ճն շու մը քրիս-
տո նյա նե րի հան դեպ, իսկ Վա սակ Սյու նի ին մա հա պատ ժի է են թար կո ւմ:

Ք րիս տո նե ա կան հա վա տի հա մար նա հա տա կու թյան ու ղին են ընտ րո ւմ 
սո ւրբ քա հա նա նե րը: Ե ղի շեն փա ռա բա նո ւմ է նաև հայ փափ կա սո ւն կա նանց, 
ով քեր, կո րց նե լով նա խա րար ա մու սին նե րին, հպար տու թյա մբ տա րան ի րենց 
չար չա րան քի խա չը: Նրա նք մո ռա նո ւմ են ի րե նց կա նա ցի տկա րու թյու նը և 
ա ռա քի նի հե րոս ներ դառ նո ւմ հոգ ևոր պա տե րազ մի մեջ: 

Ե ղի շեն ստեղ ծել է պատ մա կան կեր պար ներ` Վար դան, Վա սակ, Հազ-
կերտ II: Տե սա նե լի է նաև իր  կեր պա րը:

 Վար դան Մա մի կո նյա նը Ներ սես Մեծ վե հա փառ հայ րա պե տի  ծո ռն էր, 
Սա հակ Պա րթ ևի թո ռը` աղջ կա որ դին: Այ սի նքն` նա ոչ մի այն սպա րա պե տա-
կան տոհ մի ներ կայա ցու ցիչ էր, այլև հոգ ևոր: Վար դան Մա մի կո նյա նն իր ժա-
մա նա կի ռազ մա քա ղա քա կան խո շոր գոր ծիչ էր, նրա հա մար հա վա տը հայ-
րե նիք էր, հայ րե նի քը` հա վատ: 

Ե ղի շեն` որ պես Մա մի կո նյան տոհ մի պատ միչ, մշ տա պես բա ցա սա կան 
ե րան գով է ներ կայաց նո ւմ Վա սակ Սյու նի ին, ով Սյու նյաց իշ խա նն էր ու 
Հայաս տա նի մա րզ պա նը: Հույս կար վե րա կա նգ նե լու հայոց թա գա վո րու թյու-
նը, ինչն իր հեր թին նա խադ րյալ կա րող էր հան դի սա նալ Վա սա կի և Վար դա-
նի հա կա մար տու թյան: Ա վե լաց նե նք նաև` ի տար բե րու թյո ւն Ե ղի շե ի կեր տած 
հրե շա վոր Վա սա կի, նույն Վա սա կի մա սին շատ դրա կան է ար տա հայտ վել 
Կո րյու նը` նրան հա մա րե լով «քաջ, խե լա ցի, հան ճա րեղ և կան խա գետ, աստ
վա ծային ի մաս տու թյան շնո րհ քով օժտ ված մի մա րդ», ով նպաս տել է քրիս-
տո նե ու թյան տա րած մա նը և հնա զա նդ ե ղել պատ վի րան նե րին: 

Ե ղի շեն հրա շա լի տի րա պե տո ւմ է գե ղար վես տա կան խոս քի վար պե տու թյա նը: 
Ա ռատ են պատ կե րա վո րու թյան մի ջոց նե րն ու ի մաս տա խո սու թյո ւն նե րը. «Չ հաս
կաց ված մա հը մահ է, հաս կաց ված մա հը` ան մա հու թյո ւն», «Կույ րը զրկ վո ւմ է 
ա րե գա կի ճա ռա գայթ նե րից, իսկ  տգի տու թյու նը զրկ վո ւմ է կա տա րյալ կյան քից: 
Լավ է աչ քով կույր լի նել, քան մտ քով կույր: Ինչ պես որ հո գին մեծ է մա րմ ից, 
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այն պես էլ մտ քի տե սո ղու թյու նը մեծ է մա րմ ի տե սո ղու թյու նի ց»: «Ամ բո ղջ մարմ
նի կեն դա նու թյու նը հո գին է, իսկ մար մի նն ու հո գին կա ռա վա րո ղը մի տքն է»: 

Ե ղի շե ի մա տյա նը ոգ ևո րել է շատ գրող նե րի` սկզբ նաղ բյո ւր դառ նա լով գե-
ղար վես տա կան տա րա տե սակ եր կե րի հա մար. այդ թվո ւմ` Ներ սես Շնոր հա լո ւն 
(« Նո րահ րաշ պսա կա վոր...»), Ղևո նդ Ա լի շա նին («Պլ պո ւլն Ա վա րայ րի»), Ռա-
փայել Պատ կա նյա նին (« Քաջ Վար դան Մա մի կո նյա նի մա հը»), Հով հան նես 
Հով հան նի սյա նին (« Վար դա նա նց օ րը», «Տղ մո ւտ», «Սյու նյաց իշ խա ն»), Դե-
րե նիկ Դե միր ճյա նին (« Վա սա կ», «Վար դա նա նք») և ու րիշ նե րի: 

 
ՂԱ ԶԱՐ ՓԱՐ ՊԵ ՑԻ (440/443-6-րդ դա րի սկի զբ) Ոս կե դա րի վեր ջին պատ-

մի չն է: Նա ու նի ստու գա պա տո ւմ պատ մի չի հա մա րո ւմ, հայտ նի է «Հայոց 
պատ մու թյո ւն» և «Թո ւղթ Վա հան Մա մի կո նյա նին: Ստա խոս ա բե ղա նե րի 
մե ղադ րու թյու նը» գոր ծե րով:

Ծն վել է Ա րա գա ծո տն գա վա ռի Փար պի գյու ղո ւմ: Ման կու թյան տա րի նե րից 
մտե րիմ է ե ղել ա պա գա մա րզ պան Վա հան Մա մի կո նյա նի հետ: Նրա նք մի ա-
սին են մե ծա ցել ու կրթ վել: Նրա նց ու սու ցի չը Մաշ տո ցի ա շա կե րտ և հայտ նի 
հոգ ևո րա կան Ա ղան Արծ րու նին էր: Փար պե ցին կր թու թյու նը շա րու նա կել է 
Բյու զան դի այո ւմ: 484-486 թթ. ճգ նել է Սյու նի քի քա րայր նե րո ւմ «բո լոր կրո
նա վոր նե րից ա մե նից հռ չա կա վոր մի մար դու հետ, ում ա նո ւնն էր Մով սե ս»: 
Են թա դր վո ւմ է, որ խոս քը Մով սես Խո րե նա ցու մա սին է: Այ նու հե տև նա նշա-
նակ վել է Վա ղար շա պա տի վան քի վա նա հայր: Նա բա րե կար գել է վան քը և 
հիմ ել է մա տե նա դա րան: Հր դե հը վա սո ւմ է ե կե ղե ցու փայ տա կե րտ մա սը, 
ինչն էլ ա ռիթ է հան դի սա նո ւմ Փար պե ցու դեմ ուղղ ված հա լա ծա նք նե րի: Նա 
ստիպ ված է լի նո ւմ փախ չել Ա միդ: Այս ըն թաց քո ւմ սա ստ կա նո ւմ են նրա դեմ 
ուղղ ված զր պար տու թյո ւն նե րը: Ա հա այս քա նից հե տո Փար պե ցին ստիպ ված 
է լի նո ւմ Վա հան Մա մի կո նյա նին հաս ցե ագ րե լու հի շյալ «Թո ւղթ...»-ը, բա-
ցատ րե լու ի րո ղու թյո ւն նե րը, ին չից հե տո նա վե րս տին վս տա հու թյան է ար-
ժա նա նո ւմ, վե րա դառ նո ւմ է հայ րե նիք և նույն Վա հան Մա մի կո նյա նի պատ-
վե րով շա րադ րո ւմ է «Հայոց պատ մու թյո ւն»-ը:

 Փար պե ցին իր գիր քը հա մա րո ւմ է եր րո րդ պատ մու թյո ւն Ա գա թան գե ղո-
սից ու Բու զան դից հե տո: Այդ պես է, ո րով հե տև Փար պե ցին ան մի ջա պես շա-
րու նա կո ւմ է Բու զան դին և գր քի ա ռա ջին մա սո ւմ շա րադ րո ւմ է Հայաս տա-
նի պատ մու թյան 387-428 թթ. ի րա դար ձու թյո ւն նե րը: Պատ մու թյան երկ րո րդ 
մա սը նվիր ված է  Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տին, եր րոր դը` 481-484 թթ. Վա-
հա նա նց պա տե րազ մին: Փաս տո րեն  Փար պե ցու շա րադ րա նքն ընդ գր կո ւմ է 
շո ւրջ 100 տար վա պատ մու թյո ւն, ո րից ա վե լի կար ևո րը Վա հա նա նց պա տե-
րա զմ է, ին չը նաև նրա բե րած նո րու թյո ւնն է:

 Պա րս կա կան գե րու թյու նից ա զատ վո ւմ են Վար դան Մա մի կո նյա նի եղ-
բայր, նույն պես Ա վա րայ րի նա հա տակ Հմայակ Մա մի կո նյա նի որ դի նե րը` Վա-
հա նը, Վա սա կը և Ար տա շե սը: Նրա նց կրտ սեր եղ բայր Վար դը դե ռևս մո ւմ 
է գե րու թյան մեջ:

 Նո րից խռո վու թյո ւն է ընկ նո ւմ, և նո րից հա նո ւն հա վա տի ու հայ րե նի քի 
հայե րը ել նո ւմ են պար սիկ նե րի դեմ: Աս տի ճա նա բար հա սու նա նո ւմ է ճա կա-
տագ րա կան պա հը: Վա հան Մա մի կո նյա նը շատ լավ գի տակ ցո ւմ է, թե ինչ է 
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կա տար վել հայոց աշ խար հի հետ, ինչ պես են հա լած վել ար ժա նա վոր մար-
դիկ և նրա նց փո խա րի նած ա նար ժան նե րն ան պա տիվ են ա րել նաև եր կի րը, 
ո րով հե տև ե ղել են տի րա դավ և օ տա րին հա ճոյա ցող: Վա հան Մա մի կո նյա-
նը պայ քա րի գլո ւխ է կա նգ նո ւմ ար դա րու թյան ու ազ գային ար ժա նա պատ վու-
թյան բա րձր պա հան ջով. «Ճա նա չե՛ք մա րդ կա նց` լա վին ու վա տին և յու րա
քան չյու րից պա հան ջեք գո րծ, ոչ թե կա տա կա բա նու թյո ւն: Գոր ծին նայեք ըստ 
վաս տա կի հա տու ցե լու հա մար և ոչ թե ըստ լեզ վի խա բե ու թյա ն»: 

Ա պս տամ բու թյան դրոշ պար զած հայե րն ի րե նց մա րզ պան են կար գո ւմ 
Սա հակ Բագ րա տու նո ւն, սպա րա պետ` Վա հան Մա մի կո նյա նին: Վա հա նի մեջ 
հո րեղ բոր` Ա վա րայ րի հե րոս Վար դան Մա մի կո նյա նի խրո խտ ո գին էր, ով իր 
հեր թին ա սո ւմ է` ա վե լի լավ է կռ վով ճշ տել ապ րե լու ար ժա նա պատ վու թյու-
նը, քան մշ տա պես ար հա մա րհ ված տես նել ազգն ու ե կե ղե ցին: Այս ո գով էլ 
նա գնո ւմ է սխ րան քի և քա ջա գոր ծու թյո ւն ներ կա տա րո ւմ: Փար պե ցին հի-
աց մո ւն քով և խն դու թյա մբ է նկա րագ րո ւմ իր հե րո սի գոր ծու նե ու թյու նը, ով 
«ա ռյու ծի պե ս» ճեղ քո ւմ է պար սից զոր քը:

 Վա հա նի հե րո սա կան ար շա վան քը պսակ վո ւմ է Նվար սա կի դաշ նագ րով, 
ըստ ո րի` պար սից տե րու թյան առջև դր վո ւմ են հետ ևյալ պա հա նջ նե րը` հայե-
րը պե տք է շա րու նա կեն դա վա նել քրիս տո նե ու թյո ւն, մա րդ կա նց ճի շտ ճա-
նա չել, ի րա րից զա նա զա նել տոհ մի կին ու ան տոհ մի կին, այ սի նքն` քաջ ու օգ-
տա կար մա րդ կա նց չխառ նել ան պի տան նե րի հետ և վեր ջա պես մա րդ կա նց 
ճա նա չել այն պես, ինչ պես կան և ոչ թե չա րա խոս նե րի ներ կայաց մա մբ: 

Այս քա նից հե տո Վա հա նը կա րգ վո ւմ է հայոց մա րզ պան, ետ ստա նո ւմ Մա-
մի կո նյան նե րի ժա ռան գա կան կալ վա ծք նե րն ու հայոց սպա րա պե տու թյու նը:

Ճշ մար տա խոս և ի րա տես պատ միչ լի նե լով` Փար պե ցին շա րադ րո ւմ է գրե լու 
ար վես տի և մա րդ լի նե լու ար վես տի մի ամ բո ղջ տե սու թյո ւն: Նրա հա մար ա մեն 
ին չի հի մքն ու չա փա նի շը ճշ մար տու թյո ւնն է: Ճշ մար տու թյո ւն գրե լո՛ւ մեջ, ապ-
րե լո՛ւ մեջ, ստեղ ծե լո՛ւ մեջ, գնա հա տե լո՛ւ մեջ: Ի վեր ջո, այս ա մե նը վե րած վո ւմ է 
պատ մա կան ճշ մար տու թյան, ին չը նրա գրա կան ժա ռան գու թյո ւնն է:

1. Ի՞նչ եք հաս կա նո ւմ հայոց գրե րի պատ մա կան նշա նա կու թյո ւն ա սե լով:
2. Ի՞նչ եք հաս կա նո ւմ Ոս կե դար ա սե լով: Թվար կե ՛ք Ոս կե դա րի հայ մա տե-

նագ րու թյան հիմ ա կան դեմ քե րին:
3. Ո՞վ է Ա գա թան գե ղո սը, և ին չի՞ մա սին է նրա «Պատ մու թյո ւն»-ը:
4. Ո՞վ է Ե ղի շեն, և ին չի՞ մա սին է նրա «Վար դա նի և հայոց պա տե րազ մի մա-

սի ն» գիր քը:
5. Ո՞վ է Ղա զար Փար պե ցին, ի՞նչ եր կեր է գրել և ին չի՞ մա սին են դրա նք:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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ՓԱ ՎՍ ՏՈՍ ԲՈՒ ԶԱ ՆԴ
4-5-րդ դա րե ր

 Փա վս տոս Բու զան դի «Հայոց պատ մու թյո ւն» աշ
խա տու թյո ւնն ու նի և՛ պատ մա գի տա կան, և՛ գրա կան
գեղար վես տա կան նշա նա կու թյո ւն: Բու զան դը շատ հե
տա քրք րա կան պատ մող է: Նրա գիր քը զրույց նե րի շա րք 
է, որ վե րա բե րո ւմ է պատ մա կան դեպ քե րին ու դեմ քե րին:

 Փա վս տոս Բու զան դի կյա նքն ու ստեղ ծա գոր ծու թյու-
նը պատ ված են ա ռե ղծ ված նե րով: Այդ ա ռե ղծ ված նե-
րը վե րա բե րո ւմ են նրա ազ գային պատ կա նե լու թյա նը, 
ապրած ժամանակին և գր քի գրու թյան լեզ վին:

Ն րա գր քի գլո ւխ նե րը կոչ վո ւմ են դպ րու թյո ւն ներ: Եր րո րդ դպ րու թյան վեր-
ջո ւմ կա այս պի սի ար տա հայ տու թյո ւն. «Փա վս տոս Բու զա նդ մեծ ժա մա նա կա
գիրպատ մա գիր, որ հու նաց ժա մա նա կա գիր էր»: Այ սի նքն` Բու զան դը հա-
մար վո ւմ է հույ նե րի ժա մա նա կա գիր: Ո մա նք նրան նույ նաց նո ւմ են իր գրքո ւմ 
հի շա տակ ված ազ գու թյա մբ հույն Փա վս տոս ե պիս կո պո սին:

 Փաս տե րն ա պա ցու ցո ւմ են, որ Բու զան դը ազ գու թյա մբ հայ է, գրել է հայե-
րեն և ապ րել է 4-5-րդ դա րե րո ւմ: Ի րե նց աշ խա տու թյո ւն նե րո ւմ նրան հի շա-
տա կել են Խո րե նա ցին, Փար պե ցին, 6-րդ դա րի հույն պատ միչ Պրո կո պի ո սը:

Ն րա գր քի գլո ւխ նե րը խո րա գր ված են «Բու զան դա րան պատ մու թյո ւն նե ր»: 
Նա շա րու նա կել է Ա գա թան գե ղո սին, ով ի րե նից ա ռաջ գրել է Հայաս տա նո ւմ 
քրիս տո նե ու թյան մո ւտ քի, Տր դատ Մեծ ար քայի և Գրի գոր Լու սա վո րի չի գոր ծու-
նե ու թյան մա սին մի նչև նրա նց մա հը: Փա վս տոս Բու զան դի գի րքն ընդ գր կո ւմ է 
319-384 թվա կան նե րի 65 տար վա պատ մու թյու նը` Տր դատ Մե ծի որ դի Խոս րով 
Կո տա կից մի նչև Հայաս տա նի ա ռա ջին բա ժան մա նը հա ջոր դող տա րի նե րը:

 Խոս րով Կո տա կին հա ջոր դո ւմ են Ար շա կու նի մյո ւս թա գա վոր նե րը` Տի րա նը, 
Ար շակ Երկ րոր դը, Պա պը, Վա րազ դա տը, Ար շակ Եր րոր դը և Խոս րով Չոր րոր դը: 
Այդ ժա մա նակ Պա րս կաս տա նի թա գա վո րը Շա պո ւհ Երկ րո րդ Եր կա րա կյա ցն էր: 

Ար քա նե րից բա ցի Բու զան դը պատ մո ւմ է նաև հայոց վե հա փառ նե րի ու 
նա խա րա րա կան տնե րի մա սին: Հատ կա պես ման րա մա սն է խո սո ւմ Մա մի-
կո նյան սպա րա պե տա կան տոհ մի մա սին:

 Բու զան դի գիր քը պատ մա գի տա կան աշ խա տու թյո ւն է` գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյա նը բնո րոշ ա զատ և ան կաշ կա նդ շա րադ րան քով: Նրա ո ճին բնո-
րոշ են ա ռաս պե լա խա ռն, հրա շա պա տո ւմ զրույց նե րը: Գի րքն ու նի իր պատ մա-
կան կեր պար նե րը և նրա նց գոր ծու նե ու թյա մբ պայ մա նա վոր ված դի պա շա րը:

 Խոս րով Կո տա կը հայտ նի է որ պես շի նա րար: Նա հիմ ադ րել է Դվին քա-
ղա քը: Դվի նից մի նչև Գառ նի ան տառ ներ է տն կել, ո րո նք այ սօր էլ դեռ կան և 
հայտ նի են Խոս րո վի ան տառ ա նու նով: 

Տի րան թա գա վո րին հոգ ևոր ա ռաջ նո րդ Հու սի կը նա խա տո ւմ է ան բա րե պաշտ 
կյա նք վա րե լու, այ սի նքն` քրիս տո նե ու թյու նից հե ռա նա լու հա մար և մի տո նա կան 
օր ար քային ար գե լո ւմ է ե կե ղե ցի մտ նել, ին չի հա մար, բրա ծեծ ա նե լով, նրան 
սպա նո ւմ են: Հա ջո րդ տո ղե րից պա րզ վո ւմ է, որ ժո ղո վո ւր դը քրիս տո նե ու թյո ւնն 



28

ըն դու նել է պար տադ րա բար` նաև հար կե րից խու սա փե լու հա մար:
 Հե տա քրք րա կան է Տի րա նի պատ մու թյու նը. նա ու ներ մի ան նման նժույգ և 

Սյու նյաց տոհ մից մի դա վա ճան սե նե կա պետ` Փի սակ ա նու նով: 
Ա հա նժույ գը. «Այն ժա մա նակ Տի րան թա գա վո րը մի ձի ու ներ, ո րի վրա 

բո լո րը զար մա նո ւմ է ին: Այդ ձին մո ւգ շա գա նա կա գույն և պո ւտ պու տիկ էր, 
քա ջու թյա մբ լի, հոյա կապ, բո լոր ձի ե րից մեծ և բա րձր, տես քով բո լո րից գե
ղե ցիկ ու սի րո ւն, ո րի նման ու րի շը չկա ր»:

 Դես պան գնա լիս  Փի սա կը Ատր պա տա կա նի մա րզ պան Շա պո ւհ Վա րա զին 
հայտ նո ւմ է Տի րա նի նժույ գի մա սին: Տի րոջ ի րա վո ւն քով մա րզ պա նը պա հան ջո ւմ 
է այդ հրաշ քը: Տի րա նի հա մար դժ վար էր հրա ժար վել իր նժույ գից, այդ իսկ պատ-
ճա ռով հա ման ման, բայց մե ծու թյա մբ քիչ փո քր մի ձի է գտ նո ւմ և Փի սա կի ձեռ քով 
ու ղար կո ւմ Շա պո ւհ Վա րա զին: Փի սա կը նո րից է մատ նո ւմ իր տի րո ջը և չա րա խո-
սո ւմ նրան: Պատ մի չն այս սե նե կա պե տին հա մա րո ւմ է տի րա դավ, տի րաս պան:

 Շա պո ւհ Վա րա զն իր հեր թին պար սից Ներ սես թա գա վո րին լա րո ւմ է Տի-
րա նի դեմ: Շա պո ւհ Վա րա զը` բա րե կամ ձևա նա լով, բայց չա րա միտ դի տա-
վո րու թյա մբ, ե րեք հա զար մար դով գա լիս է հայոց ար քային հյո ւր:

 Տի րա նը ցան կա նո ւմ է նրա նից գա ղտ նի պա հել որ սի տե ղե րը, բայց Փի-
սա կն իր տի րո ջը մատ նո ւմ է եր րո րդ ան գամ: Տի րա նի կող մից խո րա ման կու-
թյա մբ վս տա հու թյո ւն ձե ռք բե րե լով` Շա պո ւհ Վա րա զը  մի հար մար պա հի 
նրան կա պո ւմ և Դա լա րիք գյու ղո ւմ շի կա ցած ա ծու խով աչ քե րը կու րաց նո ւմ 
է: Դա լա րիք գյու ղը դրա նից հե տո կոչ վո ւմ է Ա ծո ւխ: Հայոց ար քան ա նա րգ-
վո ւմ է, իսկ Բու զան դը նրա կեր պա րի մեջ մե ղք է տես նո ւմ, ո րով հե տև նա էլ 
սպա նել էր ե կե ղե ցու եր կու սո ւրբ հայ րե րի` Հու սի կին ու Դա նի ե լին: Այ սի նքն` 
պատ մի չի կող մից ար դա րաց վո ւմ է ար քային հա սած պա տի ժը:

 Նո րից խառ նա կու թյո ւն է ընկ նո ւմ: Հայոց աշ խար հո ւմ ի րար են բախ վո ւմ 
պար սից և հռո մե ա կան զոր քե րը: Կու րա ցած ար քան գե րու թյան մեջ է, եր կի-
րը` ան տեր: Հռո մի օգ նու թյա մբ հայե րը դո ւրս են քշո ւմ պար սիկ նե րին:

 Մի ձի ու հա մար պա տե րա զմ հրահ րե լու պատ ճա ռն ի մա նա լով` պար սից 
ար քան մոր թա զե րծ է ա նո ւմ Շա պո ւհ Վա րա զին: Ա զատ են ար ձա կո ւմ կու րա-
ցած Տի րա նին, մյո ւս գե րի նե րին: Հայոց աշ խար հի վրա թա գա վոր է կա րգ վում 
Տի րա նի որ դի Ար շակ Երկ րոր դը:

Սկս վո ւմ է Ար շակ Երկ րոր դի և Ներ սես Մե ծի գոր ծու նե ու թյան շր ջա նը: Եր-
կի րը խա ղաղ վո ւմ է ու բա րե կա րգ վո ւմ: Նո րոգ վո ւմ է հայոց թա գա վո րու թյու նը:

 Ներ սե սը կրթ վել էր Կե սա րի այո ւմ, զին վո րա կան պաշ տոն էր զբա ղեց նում, 
Ար շակ թա գա վո րի սի րե լի սե նե կա պե տն էր և հի մա նշա նակ վո ւմ է վե հա փառ 
հայ րա պետ: Շա րու նակ վո ւմ է Գրի գոր Լու սա վո րի չի տոհ մի գա հա կա լու թյու-
նը: Ներ սե սը ձեռ նա դր վո ւմ է Կե սա րի այո ւմ: Այդ պա հին Սո ւրբ Հո գին ա ղավ-
նու կեր պա րան քով իջ նո ւմ է նրա գլ խին: Նա  բա րե կար գո ւմ է ե կե ղե ցի նե րը 
և շա րու նա կո ւմ ժո ղո վր դին հա վա տով կր թել:

 Հայաս տա նի բո լոր գա վառ նե րո ւմ նա հիմ ո ւմ է դպ րոց ներ, ա պա հո վու-
թյո ւն է տա լիս չքա վոր նե րին, զա նա զան տե ղե րո ւմ կա ռու ցո ւմ է աղ քա տա-
նոց ներ, դար մա նո ւմ հի վա նդ նե րին, մխի թա րո ւմ հաշ ման դամ ե րին: 

Ար շակ Երկ րոր դը կա ռու ցո ւմ է Ար շա կա վան քա ղա քը, ուր ապ րե լու են գա լիս 
ի րե նց տե րե րից փա խած մար դիկ: Դա շար ժո ւմ է նա խա րար նե րի և Ներ սես Մեծ 
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վե հա փա ռի դժ գո հու թյու նը: Վեր ջի նիս ա նեծ քով քա ղա քը կոր ծան վո ւմ է: 
Այս հատ վա ծո ւմ Բու զան դը շա րադ րո ւմ է մե կը մյու սից հե տա քրք րա կան զրույց-

ներ Ար շա կի և նրա եղ բայր նե րի որ դի ներ Գնե լի, Տի րի թի և Գնե լի  կնոջ` Փա ռան-
ձե մի մա սին, ով ա մո ւս նու սպան վե լո ւց հե տո դառ նո ւմ է Ար շակ Երկ րոր դի կի նը: 

Այս շր ջա նո ւմ Ար շակ Երկ րոր դի և Շա պու հի հա րա բե րու թյո ւն նե րը դե ռևս 
ճշգրտ վո ւմ է ին, բայց ա մեն ինչ ըն դու նո ւմ է պա տե րազ մա կան բնույթ: Սկս վում 
է հայ-պա րս կա կան 34-ա մյա պա տե րազ մը: Պա տե րազ մա կան ծա նր ընդ հա-
րո ւմ ե րին հա ջոր դո ւմ են հաշ տու թյան, խա ղա ղու թյան կո չե րը: Դրա նից հե տո 
Ար շակ Երկ րո րդն իր քա ջա րի սպա րա պետ Վա սակ Մա մի կո նյա նի հետ ներ-
կայա նո ւմ է Շա պու հին, ով վեր ջին նե րիս հետ վար վո ւմ է շատ նեն գա բար: 

Ար շակ Երկ րոր դին հա ջոր դո ւմ է նրա որ դի Պապ թա գա վո րը: Սպա րա պե-
տը Մու շեղ Մա մի կո նյա նն էր:

 Պա պը ետ է նվա ճո ւմ բո լոր բեր դե րը, ո րո նք գրա վել է ին պար սիկ նե րը: Վե-
րա կա նգն վո ւմ է երկ րի խա ղա ղու թյու նը: Մու շե ղն աս պե տա կան նկա րագրի 
տեր սպա րա պետ էր և բա րոյա կա նու թյան բա րձր սկզ բո ւնք նե րը պահ պա-
նո ւմ է նաև պա տե րա զմ ե րի ժա մա նակ: Այդ պես նա ետ է ու ղար կո ւմ Շա-
պու հի գե րե վար ված կա նա նո ցը, պա տե րազ մի դաշ տո ւմ բռ նո ւմ, պատ ժո ւմ, 
բայց ա զատ է ար ձա կո ւմ թշ նա մի աղ վան նե րի Ուռ նայր թա գա վո րին` ա սե լով. 
«Շ նոր հա կալ ե ղիր, որ թա գա վոր մա րդ ես, գլ խիդ թագ ես կրո ւմ. ես թա գա
վոր մար դու չեմ սպա նի, մի նչև ան գամ ե թե շատ նե ղն էլ ընկ նե մ»: 

Այս ա րա րք նե րի հա մար Պա պին փոր ձո ւմ են տրա մադ րել Մու շե ղի դեմ, բայց 
Մու շե ղի ազն վու թյո ւնն ու նվիր վա ծու թյու նը հար թո ւմ է ա մեն ինչ: Մի ա բան ված 
ու ժե րով հայե րը հաղ թա նակ ներ են տա նո ւմ պար սիկ նե րի դեմ, մի ա վո րո ւմ երկ րի 
տա րա ծք նե րը: Բու զան դը ոգ ևոր ված փա ռա բա նո ւմ է Մու շե ղին որ պես նվիր ված 
հայ րե նա սեր և  հա վա տա րիմ սպա րա պետ: Նույն կե րպ նա փա ռա բա նո ւմ է Ներ-
սես Մեծ վե հա փա ռին, ով երկ րո ւմ շա րու նա կո ւմ էր հաս տա տել քրիս տո նե ա կան 
կա րգ ու կա նոն: Բայց Պապ թա գա վո րի հան դեպ Բու զան դը խտ րա կան է, ո րով-
հե տև նա փոր ձեց սահ մա նա փա կել ե կե ղե ցու ի րա վո ւնք նե րը: Պա պի ու Ներ սե սի 
ներ հա կու թյու նը թու լաց նո ւմ է եր կի րը: Ներ սես վե հա փա ռի մա հից հե տո Պա պը 
փոր ձո ւմ է վա րել ինք նու րույն պե տա կան քա ղա քա կա նու թյո ւն, ին չը դո ւր չի գա-
լիս Հռո մին: Պա պը նաև Հռո մից պա հան ջո ւմ է հայոց տա րա ծք նե րը` Կե սա րի ան, 
Ուռ հան և ու րիշ տա սը քա ղաք ներ, հա կա ռակ դեպ քո ւմ սպառ նո ւմ է պա տե րազ-
մով գրա վել: Այս ա մե նն ա ռիթ է դառ նո ւմ Պա պի դա վա դիր սպա նու թյան: 

Այս էր վի ճակ ված այս վեր ջին ու ժեղ հայոց ար քային, ում հա ջոր դեց «մի ոմ 
Վա րազ դա տ»` հռո մե ա կան դրա ծո: Թույլ է ին նաև Ար շակ Եր րո րդ և Խոս րով 
Չոր րո րդ հայոց ար քա նե րը: Ա հա նրա նց թա գա վո րու թյան օ րոք Հայաս տա նը 
վե րջ նա կա նա պես թու լա ցավ և 387 թվա կա նին բա ժան վեց Հռո մի ու Պա րս կաս-
տա նի մի ջև: 

Ար շակ Եր րոր դը չի կա րո ղա նո ւմ ղե կա վա րել եր կի րը: Նա խա րար նե րի 
դժգո հու թյու նը հաշ վի առ նե լով` Շա պու հը Հայաս տա նի մի մա սի վրա թա-
գա վո րեց նո ւմ է  մա նո ւկ Խոս րով Չոր րոր դին, իսկ Ար շակ Եր րոր դը քաշ վո ւմ  
գնո ւմ է հռո մե ա ցի նե րի կող մե րը: Եր կու թա գա վոր, եր կու են թա կայու թյո ւն, 
դրա նով իսկ լո ւծ վո ւմ է եր կու ա խոյան երկր նե րի` Հռո մի և Պա րս կաս տա նի 
մի ջև տա տան վող Հայաս տա նի ջլատ ման, վե րաց ման ծրա գի րը:
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« Մեր եր կու սի մի ջև ըն կած է այս հզոր ու հա րո ւստ թա գա վո րու թյու նը, լավ 
կլի նի, որ այս մի ջո ցով թու լաց նե նք ու խան գա րե նք այս թա գա վո րու թյա նը. նախ 
եր կու մա սի բա ժա նե նք այս եր կու Ար շա կու նի թա գա վոր նե րով, ո րո նց նշա
նա կե ցի նք, հե տո կաշ խա տե նք նրա նց էլ թու լաց նել, աղ քա տաց նել և մեր ծա
ռայու թյան են թար կել, որ պես զի մեր մի ջև չկա րո ղա նան գլո ւխ բա րձ րաց նե լ»,– 
այսպես են պայ մա նա վոր վո ւմ Հայաս տա նի եր կու  ա խոյան նե րը: Դրա նից հե տո 
պատ մի չը շա րու նա կո ւմ է. «...այ նու հե տև հայոց թա գա վո րու թյու նը բա ժան վեց, 
ցր վեց, նվա զեց, իր նախ կին մե ծու թյու նից ըն կա վ»: Կիս ված Հայաս տա նից 
թշնա մի նե րը շա րու նա կո ւմ են խլել սահ մա նային շատ գա վառ ներ...

 Հայոց երկ րի այս լար ված ու ող բեր գա կան պատ մու թյու նը Բու զան դը շա-
րադրել է նույն քան լար ված նկա րագ րու թյո ւն նե րով: Բո լոր պատ մա կան դեմ քե-
րը կեր պա վոր ված են գե ղար վես տա կան բա րձր վար պե տու թյա մբ: Բու զա նդն 
ստեղ ծո ւմ է ոչ մի այն պատ մա կան, այլև հո գե բա նա կան կեր պար ներ: Իսկ ա ռան-
ձին դր վագ նե րո ւմ ի րա կան դեպ քե րն ստա նո ւմ են գե ղար վես տա կան այն պի սի 
լու ծո ւմ, որ ա սես մի ինք նու րույն նո րա վեպ կամ պա տմ վա ծք լի նեն` Տի րա նի ձիու 
պատ մու թյու նը, Շա պու հի կող մից Ար շա կին փոր ձու թյան են թար կե լու, բան տարկ-
ված Ար շա կին Դրաս տա մա տի` տե սակ ցու թյան գնա լու, Մու շեղ Մա մի կոնյա նի 
քա ջա գոր ծու թյո ւն նե րի, Պա պի սպա նու թյան...

Տի րա նի ձի ու պատ մու թյան դր վա գո ւմ Բու զա նդն ստեղ ծել է տի րա դավ ու 
ստոր մար դու մի այն պի սի կեր պար, ինչ պի սին Փի սա կն է: Ա նո ւնն իսկ բնու-
թագրո ւմ է նրան՝ նրան բնո րո շող մակ դիր նե րով` շնա բե րան, կա տա ղա խոս, տի
րա մատ նիչ, աշ խար հա վեր, ա նօ րեն...

 Բու զան դը հրա շա լի պատ մող է: Այս տե սա կե տից նրա ո ճին շատ բնու թագրա-
կան է զրույ ցի գրա կան տե սա կը, ին չը շատ նպա տա կա հար մար է կա րճ դի պա-
շա րե րի հա մար: Զրույ ցից ան բա ժան է չա փա զան ցու թյու նը, ին չը վե րած վո ւմ է 
հրա շա պա տու մի:

 Բու զան դի հրա շա պա տո ւմ ո ճի ա կո ւն քը «Ա ստ վա ծա շո ւնչ»-ն է: Ա հա, օ րի-
նակ, բա րե պա շտ Դա նի ել ե պիս կո պո սի կեր պա րը. «Ա ռա նց կո շիկ նե րը հա նե
լու` ոտ քով քայ լե լով ան ցնո ւմ էր գե տե րի ջրե րի վրայով, և կո շիկ նե րը չէ ին թրջ
վո ւմ», ձմեռ ժա մա նակ «ձյու նը հան կար ծա կի ցա մա քո ւմ էր նրա ա ռաջ, սև հո ղը 
բաց վո ւմ էր»: Հե ռու տեղ գնա լու հա մար` «Ս լա նո ւմ ան ցնո ւմ էր փայ լա կի նման. 
կար ծես թե թռ չե լով իս կույն այն տեղ էր լի նո ւմ, ուր կա մե նո ւմ էր գնալ: Մե ռած
նե րին հա րու թյո ւն էր տա լիս, հի վա նդ նե րին բժշ կո ւմ և դեռ սրան ցից ա վե լի մեծ 
հրա շք ներ էր գոր ծո ւմ, որ նույ նի սկ գրով հնա րա վոր չէ նկա րագ րե լ»:

 Բու զան դը վար պետ է նաև գե ղար վես տա կան ամ բող ջու թյու նը լրաց նող ման-
րա մաս նե րի մեջ. օ րի նակ, Հռո մի ինք նա կա լը պար սիկ նե րի բա նա կի ի րադրու-
թյու նը շո շա փե լու հա մար «շի նա կա նի կեր պա րան քով` իբրև կա ղա մբ վա ճա
ռո ղ», թա քո ւն ան ցնո ւմ է թշ նա մու թի կո ւն քը:

 Բու զան դի գիր քը պատ մա կան հե րոս նե րի մի պատ կե րաս րահ է, ի րա կան դեպ-
քե րի հետ մի ա խա ռն ված հրա շա պա տու մի, հե քի ա թի մի գրա վիչ հա մա ձո ւլ վա ծք, 
հա ջոր դա կան դի պա շա րե րի մի ձույլ շղ թա: Բու զան դի գի րքն սկզբ նաղ բյո ւր է ծա-
ռայել նաև մեր հե տա գա պատ մա վի պա սա նու թյան հա մար (Րաֆ ֆի, Ս. Զո րյան և 
ու րիշ ներ):
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1. Ո՞վ է Փա վս տոս Բու զան դը և ի՞նչ է գրել:
2. Ո՞վ է Փա վս տոս Բու զան դին նա խոր դող պատ մի չը, ին չի՞ մա սին է նա գրել: 

Բու զան դը շա րու նա կե՞լ է նրան, թե՞ ոչ:
3. Ին չի՞ մա սին է Փա վս տոս Բու զան դի «Հայոց պատ մու թյո ւն»-ը:
4. Հայոց ո՞ր ար քա նե րի գոր ծու նե ու թյան շր ջա նն է պատ կեր ված Փա վս տոս 

Բու զան դի «Հայոց պատ մու թյո ւն» գր քո ւմ:
5. Ինչ պե՞ս է Բու զան դը ներ կայաց նո ւմ հայոց Տի րան թա գա վո րին: Ին չո՞ւ նա 

կու րաց վեց:
6. Ինչ պե՞ս է Բու զան դը ներ կայաց նո ւմ հայոց Պապ թա գա վո րին: Ո՞ւմ որ դին 

էր նա: Ինչ պե՞ս կգ նա հա տեք Պապ թա գա վո րին որ պես պե տա կան գոր ծիչ:
7. Հայոց գա հին ով քե՞ր հա ջոր դե ցին Պապ թա գա վո րից հե տո, և պատ մա քա-

ղա քա կան ի՞նչ պայ ման նե րո ւմ Հայաս տա նը բա ժան վեց եր կու մա սի:
8. Հայաս տա նն ի րար մեջ կի սե լու կա պակ ցու թյա մբ ի՞նչ են ի րար հետ պայ-

մա նա վոր վո ւմ եր կու թշ նա մի պե տու թյո ւն նե րը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

ԱՐ ՇԱԿ ԵՎ ՇԱ ՊՈ ՒՀ
 Շա պո ւհ թա գա վո րի մա սին, թե ինչ պե՛ս այդ ժա մա նակ  

դա դա րեց րեց պա տե րազ մը Հայոց Ար շակ թա գա վո րի դեմ և  
նեն գու թյա մբ իր մոտ կան չեց հաշ տու թյան հա մա ր

 Ա պա Պար սից Շա պո ւհ թա գա վո րը մեծ ա ղա չա նք նե րով, ըն ծա նե րով ու 
հրո վար տակ նե րով Ար շակ թա գա վո րին սի րով իր մոտ կան չեց, որ այ նու-
հե տև ի րար մեջ սեր և խա ղա ղու թյո ւն ու մեծ բա րե կա մու թյո ւն հաս տա տեն: 
Իսկ Ար շակ թա գա վո րը թե պե տև ու զո ւմ էր պա տե րա զմ տալ, բայց Հայոց 
աշ խար հի ամ բո ղջ զոր քը այս բա նին չէր հա մա ձայն վո ւմ: Ուս տի նա կա-
մա-ա կա մա սի րտ ա րեց խո նար հու թյա մբ հրո վար տակ ու ղար կել Պար սից 
Շա պո ւհ թա գա վո րին: Իր կող մից էլ նրան հաշ տու թյան ըն ծա ներ ու ղար կեց:

 Թե ինչ պե՛ս Շա պո ւհ թա գա վո րը կր կին Հայոց Ար շակ թա գա վո րին  
կան չեց, և ինչ պե՛ս նա գնաց ու մի ան գա մայն կո րա վ

Ս րա նից հե տո Պար սից Շա պո ւհ թա գա վո րը դար ձյալ պատ գամ ու ղար-
կեց Հայոց Ար շակ թա գա վո րին և ա սաց. «Ե թե ես և դու ի րար հետ հա շտ 
ենք, ա պա եկ, մի մյա նց հետ տե սակ ցե նք և այ նու հե տև իբրև հայր և որ դի 
լի նե նք մի մյա նց, իսկ ե թե չես ու զո ւմ ինձ տես նել, ու րե մ պա տե րա զմ ես 
ու զո ւմ մեր եր կու սի մի ջև»: Ար շա կը նրա նից խնդ րեց ուխ տի հա վա տա րիմ 
եր դո ւմ, որ, կաս կա ծա նք չու նե նա լով, գնա: Շա պու հը Պար սից թա գա վո րու-
թյան հա վա տա րիմ երդ ման օ րի նա կով բե րել տվեց աղ, կն քեց վա րա զա գիր 
մա տա նի ով և ու ղար կեց Ար շա կին, ա սե լով, որ ե թե այդ եր դու մից հե տո էլ 
չգա, ա պա թող պատ րա ստ վի պա տե րազ մի: 

Ե րբ Հայոց աշ խար հի բո լոր մար դիկ այս տե սան ու լսե ցին, ա պա ստի պե-
ցին, բռ նա դա տե ցին, շտա պեց րին ի րե նց Ար շակ թա գա վո րին, որ վեր կե նա, 
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գնա ներ կայա նա Պար սից Շա պո ւհ թա գա վո րին: Այ նու հե տև Հայոց Ար շակ 
թա գա վո րը կա մա-ա կա մա վեր կա ցավ, վե րց րեց իր հետ Հայոց զո րա վար-
ս պա րա պետ Վա սա կին` իր դայա կին, ճա նա պա րհ ըն կավ Հայոց աշ խար հից 
Պար սից աշ խար հը, Պար սից Շա պո ւհ թա գա վո րի մոտ: Գնաց, ներ կայա ցավ 
Պար սից Շա պո ւհ թա գա վո րին: Երբ նրա նց տե սան, եր կու սին էլ` Ար շակ թա-
գա վո րին և Վա սակ սպա րա պե տին բռ նե ցին և ա զատ պա հո ւմ է ին ազնվա-
կան թիկ նա պահ զոր քե րի մեջ: Եվ Շա պո ւհ թա գա վո րը կան չեց Ար շակ թա-
գա վո րին ու խի ստ նա խա տեց նրան: Դրա նից հե տո նրան դար ձյալ թիկ նա-
պահ նե րի գն դին հա նձ նե ցին, որ պա հեն:

 Թե ինչ պե՛ս Շա պու հը վհո ւկ նե րին ու քաղ դե ա նե րին հա րց նե լով` փոր ձում 
է Ար շա կի միտ քը և բան տար կո ւմ նրան Ան հո ւշ բեր դո ւմ կամ ինչ պե՛ս  

հրա մայո ւմ է չա րա չար մա հով սպա նել հայոց Վա սակ սպա րա պե տի ն

 Ա պա Պար սից Շա պո ւհ թա գա վո րը կան չո ւմ է վհո ւկ նե րին, աստ ղահմա-
նե րին ու քաղ դե ա նե րին, նրա նց հետ խո սո ւմ է ու ա սո ւմ. «Ես շատ ան գամ 
կա մե ցա սի րել Հայոց Ար շակ թա գա վո րին, բայց նա ինձ մի շտ ա նար գեց: 
Ես նրա հետ խա ղա ղու թյան դա շն կա պե ցի, և նա երդ վեց քրիս տո նե ա կան 
կրո նի գլ խա վոր սր բու թյան վրա, ո րին ա վե տա րան են ա սո ւմ: Ես բյո ւր 
բա րիք ներ կա մե ցա նրան ա նել, ինչ պես հայ րը որ դո ւն, իսկ նա բա րի քի 
դեմ չա րիք հա տու ցեց ինձ: Ես Տիզ բոն քա ղա քի ե կե ղե ցու քա հա նա նե րին 
կան չե ցի, կար ծե լով, թե նրա նք նեն գու թյա մբ նրան երդ վեց րին և ինձ ստել 
տվին: Երբ ես նրա նց նա խա տո ւմ է ի, ինչ պես մա հա պա րտ նե րի, ինձ ա սաց 
նրա նց գլ խա վո րը` Մա րի քա հա նան: Ա սո ւմ է ին. «Մե նք նրան ար դա րու-
թյա մբ երդ վեց րի նք, իսկ ե թե նա իր եր դու մը դր ժեց, ա պա նույն ա վե տա-
րա նը նրան է լի ձեր ոտ քը կբե րի»: Ես նրա նց չլ սե ցի և հրա մայե ցի նրա նց 
յո թա նա սու նին մի փո սի մեջ մոր թո տել, իսկ նրա նց հա վա տա կից նե րին 
հրա մայե ցի սրի քա շել: Այն ա վե տա րա նը, ո րի վրա Ար շակ թա գա վո րը 
երդ վեց, որ և նրա նց քրիս տո նե ա կան կրո նի գլ խա վոր գի րքն է, շղթա-
նե րով կա պե ցի և գտն վո ւմ է իմ գան ձա րա նո ւմ: Բայց մի տքս ե կան Մա րի 
քա հա նայի խոս քե րը. և հի շե ցի, որ նա ա սո ւմ էր. «Մեզ մի՛ սպա նիր. ես 
գի տեմ, որ նույն ա վե տա րա նը Ար շակ թա գա վո րին կբե րի քո ոտ քը»: Ա հա 
նրա ա սած խոս քե րն իս կու թյա մբ կա տար վե ցին: Ո րով հե տև Հայոց Ար շակ 
թա գա վո րն ա հա ե րե սո ւն տա րի է, որ Ա րյաց հետ պա տե րա զմ է մղո ւմ, և 
ոչ մի տա րի մե նք չկա րո ղա ցա նք հաղ թել, իսկ այժմ ինքն իր ոտ քով ե լել 
ե կել է ինձ մոտ: Բայց ե թե գի տե նայի, թե այ սու հե տև նա հնա զան դու թյան 
ան կե ղծ ուխ տով կմ նա իմ պայ մա նին, ա պա շատ մե ծա րա նք նե րով նրան 
խա ղա ղու թյա մբ կու ղար կե ի իր աշ խար հը»:

 Քաղ դե ա նե րը նրան պա տաս խան տվե ցին և ա սա ցին. «Այ սօր մեզ ժա-
մա նակ տո ւր, վա ղը քեզ կպա տաս խա նե նք»: Հա ջո րդ օ րը բո լոր քաղ դեա-
նե րն ու աստ ղահ մա նե րը հա վաք վե ցին ե կան և ա սա ցին թա գա վո րին. «Հի-
մա որ Հայոց Ար շակ թա գա վո րը ե կել է քեզ մոտ,  ինչ պե՞ս է քեզ հետ խո սում, 
ի՞նչ լե զու է բա նեց նո ւմ կամ ինչ պե՞ս է ի րեն պա հո ւմ»: Թա գա վորն ա սաց. 
«Նա ի րեն հա մա րո ւմ է ինչ պես մե կն իմ ծա ռա նե րից. ու զո ւմ է իմ ոտ քի հո-
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ղը դառ նա լ»: Նրա նք ա սա ցին թա գա վո րին. «Դե՛, ա րա ինչ որ քեզ ա սո ւմ 
ենք. նրա նց այս տեղ պա հիր, մար դիկ ու ղար կիր Հայոց աշ խար հը, բե րել 
տո ւր այն տե ղից` Հայաս տա նի սահ ման նե րից մոտ եր կու բեռ հող և մի ա մա-
նով ջո ւր: Հե տո հրա մայիր, որ քո սե նյա կի հա տա կի կե սի վրա շաղ տան 
Հայաս տա նից բե րած հո ղը. ա պա դու ինքդ Հայոց Ար շակ թա գա վո րի ձեռ-
քից կբռնես, նախ կտա նես սե նյա կի այն տե ղը, որ տեղ բնա կան գե տինն է 
և նրան հար ցու փո րձ կա նես: Հե տո նրա ձեռ քը բռ նած, հայ կա կան հող շաղ 
տված տե ղը կտա նես և կլ սես, թե ինչ է խո սո ւմ. և այն ժա մա նակ կի մա նաս, 
թե երբ նրան ար ձա կե լու լի նես Հայաս տան, քո ուխտն ու դա շին քը կպա հի՞, 
թե՞ ոչ: Ո րով հե տև ե թե հայ կա կան  հո ղի վրա խի ստ լեզ վով խո սի, ի մա ցի՛ր, 
որ Հայոց աշ խա րհ հաս նե լո ւն պես հե նց նույն օ րը նույն լե զո ւն կբա նեց նի, 
նույն պա տե րազ մը կնո րո գի քեզ հետ, նույն ճա կա տա մար տե րը, նույն թշ-
նա մու թյու նը կշա րու նա կի»:

 Պար սից թա գա վո րը քաղ դե ա նե րից այս լսե լով` մար դիկ ու ղար կեց Հայաս-
տան` ա րա գա վազ ուղ տե րով հո ղի և ջրի, որ գան և նրա հա մար պար զեն 
հմայ քը: Քիչ օ րե րից հե տո ե կան ու բե րե ցին այն, ին չի որ նա նրանց ուղար կել 
էր: Ա պա Շա պո ւհ թա գա վո րը հրա ման է տա լիս իր սե նյա կի հա տա կի կե սի 
վրա շաղ տալ Հայաս տա նից բե րած հո ղը և վրան ջո ւր ցա նել, իսկ մյո ւս կե սը 
թող նել բնիկ  երկ րի նույն հո ղը: Եվ Հայոց Ար շակ թա գա վո րին բե րել տվեց 
իր ա ռաջ ու հրա մայեց մյո ւս մա րդ կա նց հե ռաց նել և, նրա ձեռ քից բռ նած, ճե-
մե լով շր ջո ւմ էր: Սե նյա կում երթ ևե կե լիս, երբ 
ճե մո ւմ է ին պա րս կա կան հո ղի վրա, ա սաց 
նրան. «Ար շակ թա գա վոր Հայոց, դու ին չո՞ւ ինձ 
թշ նա մի ե ղար. ես քեզ որ դու նման սի րե ցի, 
կա մե ցա աղ ջի կս քեզ կնու թյան տալ և քեզ 
ինձ որ դի դա րձ նել, իսկ դու իմ դեմ խստա-
ցար, ինք նա կամ, հա կա ռակ իմ կամ քի, ինձ 
թշ նա մի դար ձար և ա հա ամ բո ղջ ե րե սո ւն 
տա րի է ինձ հետ պա տե րազ մե ցի ր»: 

Ար շակ թա գա վո րը ա սո ւմ է. «Մե ղան չե-
ցի և հան ցա վոր եմ քո ա ռաջ. ո րով հե տև 
ես ե կա, քո թշ նա մի նե րին հաղ թե ցի ու կո-
տորե ցի և հույս ու նե ի քե զա նից կյան քի 
պա րգև ստա նալ. բայց իմ թշ նա մի նե րն 
ինձ մո լո րեց րին, քե զա նից վա խեց րին 
և փախ չել տվին: Եվ երդո ւմս, ո րով 
քեզ երդ վե ցի, ինձ քո ա ռա ջը բե րեց ու 
ա հա ե կա քո ա ռաջ և քո ձեռ քո ւմ եմ. 
ինչ պես ու զո ւմ ես վար վիր ինձ հետ, 
ե թե կա մե նո ւմ ես, սպա նիր, ո րով հե-
տև ես շատ հան ցա վոր եմ քո ա ռաջ, 
մա հա պա րտ եմ»:

 Շա պո ւհ թա գա վո րը նրա ձեռ-
քից բռ նած շր ջո ւմ է ճե մե լով. 
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անմեղ ձևա նա լով նրան բե րո ւմ է հայ կա կան հող շաղ տված հա տա կի վրա: 
Իսկ երբ Ար շա կն այն տե ղն է հաս նո ւմ, հայ կա կան հո ղի վրա ոտք է դնում` 
սաս տիկ ըմ բոս տա նա լով, հպար տա նա լով խոս քը փո խո ւմ է, սկ սո ւմ է խո-
սել և ա սել. «Հե ռո՛ւ ին ձա նից, չա րա գո րծ ծա ռա, որ տե րե րիդ վրա տեր ես 
դար ձել, և ես չեմ նե րի քեզ ու քո որ դի նե րին իմ նախ նի նե րի վրե ժը և Ար-
տա վան թա գա վո րի մա հը: Ո րով հե տև այժմ դո ւք` ծա ռա նե րդ, մեր` ձեր տե-
րե րի բա րձն եք հա փշ տա կել, բայց ես թույլ չեմ տա այդ, մի նչև դար ձյալ 
մե նք մեր տե ղը չգ րա վե նք»:

 Շա պու հը, դար ձյալ նրա ձեռ քից բռ նած, տա նո ւմ էր պա րս կա կան հո ղի 
վրա. այն ժա մա նակ Ար շա կը զղ ջո ւմ էր ա սած նե րի հա մար, խո նա րհ վո ւմ 
էր, սաս տիկ ափ սո սո ւմ: Իսկ երբ ձեռ քից բռ նած տա նո ւմ էր հայ կա կան հո ղի 
վրա` ա ռաջ վա նից ա վե լի խի ստ էր խո սո ւմ: Նո րից հե ռաց նո ւմ էր այդ հո ղի 
վրայից, սկ սո ւմ էր խոս քե րով ա պաշ խա րել: Ա ռա վո տից մի նչև ե րե կո շատ 
ան գամ փոր ձեց նրան, որ երբ հայ կա կան հող շաղ տված հա տա կի վրա էր 
տա նո ւմ, խս տա նո ւմ, ամ բար տա վա նա նո ւմ էր, իսկ հե նց որ կա նգ նո ւմ էր 
հա տա կի բո ւն գետ նի վրա, զղ ջո ւմ էր: 

Ե րբ ե ղավ ե րե կո` Պար սից թա գա վո րի ընթ րի քի ժա մը, սո վո րու թյո ւնն այն-
պես էր, որ Հայոց թա գա վո րի հա մար բազ մե լու տեղ է ին պատ րաս տո ւմ այն-
տեղ` նրա հետ, նրա մոտ, նրա տախ տի վրա: Օ րե նք էր, որ Պար սից թա գա վորն 
ու Հայոց թա գա վո րը մի տախ տի վրա է ին բազ մո ւմ, մի գա հի վրա: Իսկ այն 
օ րը նախ պատ րաս տե ցին բո լոր այն տեղ գտն ված թա գա վոր նե րի բազ մոց նե-
րի շար քը և ա մե նից վեր ջը, բո լո րից նե րքև Ար շա կի բազ մե լու տե ղը պատ-
րաս տե ցին, ո րի հա տա կին հայ կա կան հող է ին շաղ տվել: Նախ, երբ բո լո րը 
բազ մե ցին ըստ ի րե նց աս տի ճան նե րի, հե տո բե րե ցին բազ մեց րին Ար շակ ար-
քային` նա մի պահ այդ պես նս տած մաց ու ռած-փք ված, հե տո ոտ քի կա նգ նեց 
ու ա սաց Շա պո ւհ թա գա վո րին. «Ի մ է այդ տե ղը, որ տեղ դու բազ մել ես, վե՛ր 
կաց այդ տե ղից, որ ես այդ տեղ բազ մեմ, ո րով հե տև մեր տոհ մի տե ղն է ե ղել 
այդ, իսկ ե թե իմ եր կի րը հաս նեմ, քե զա նից խի ստ վրեժխն դիր կլի նե մ»: 

Այն ժա մա նակ Պար սից Շա պո ւհ թա գա վո րը հրա ման է տա լիս բե րել շղ-
թա ներ և գցել Ար շա կի պա րա նո ցը, իսկ ոտ քե րին ու ձեռ քե րին դնել կա-
պա նք ներ և տա նել նրան Անդ մը շն բեր դը, ո րին ա սո ւմ են Ան հո ւշ բե րդ, և 
կա պած պա հել այն տեղ մի նչև մեռ նի:

 Հա ջո րդ օ րը Շա պո ւհ թա գա վո րը հրա մայեց իր առջև բե րել Վա սակ Մա-
մի կո նյա նին` Մեծ Հայ քի զո րա վար-ս պա րա պե տին: Սկ սեց նրան ա նար-
գել: Ո րով հե տև Վա սա կը փո քր էր մա րմ ով, Պար սից  Շա պո ւհ թա գա վո րը 
ա սաց նրան. «Աղ վե՛ս, այդ դո՞ւ է իր այն խան գա րի չը, որ այս քան տա րի մեզ 
չար չա րե ցիր, դո՞ւ է իր, որ այս քան տա րի կո տո րո ւմ է իր ա րի նե րին. հի մա 
ինչ պե՞ս ես, որ քեզ աղ վե սի մա հով սպա նե մ»:

 Պա տաս խան տա լով` Վա սա կն ա սաց. «Այժմ դու ինձ տես նե լով մա րմ ով 
փո քր, իմ մե ծու թյան չա փը զգա ցի՞ր, ո րով հե տև մի նչև այժմ ես քեզ հա մար 
ա ռյո ւծ է ի, իսկ այժմ` աղ վե՞ս: Բայց մի նչ ես Վա սա կն է ի, հս կա է ի. մի ոտքս 
մի լե ռան վրա էր, մյո ւս ոտքս` մեկ այլ լե ռան վրա. երբ աջ ոտ քիս վրա է ի 
հեն վո ւմ, աջ լե ռն է ի գե տին տա նո ւմ, երբ ձախ ոտ քիս վրա է ի հեն վո ւմ, ձախ 
լե ռն է ի գե տին տա նո ւմ»:
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 Շա պո ւհ թա գա վո րը հա րց րեց և ա սաց. «Դե, ա սա, ի մա նա նք, այդ ի՞նչ 
լեռ ներ են, որ դու գե տին է իր տա նո ւմ»: Վա սա կն ա սաց. «Եր կու լեռ նե րից 
մե կը դու է իր, մյու սը` Հու նաց թա գա վո րը. քա նի որ Աստ ված հա շտ էր մեզ 
հետ, քեզ էլ է ի գե տին տա նո ւմ, Հու նաց թա գա վո րին էլ, քա նի որ մեր հոր` 
Ներ սե սի օրհ նու թյու նը մեզ վրա էր, և Աստ ված մեզ ձեռ քից չէր թո ղել: Քա-
նի որ մե նք նրա խոս քը լսո ւմ է ի նք և նրա խրա տով է ի նք շա րժ վո ւմ, կա րո-
ղա ցա նք քեզ խրատ տալ, մի նչև որ մե նք ինք նե րս բաց աչ քե րով խոր խո-
րա տի մեջ ըն կա նք: Հի մա ինչ ու զո ւմ ես ա րա»: Ա պա Պար սից թա գա վո րը 
հրա մայեց` Հայոց Վա սակ զո րա վա րի մոր թը հա նել, խո տով լց նել և տա նել 
նույն Անդ մը շն բեր դը, որ Ան հո ւշ է կոչ վո ւմ, որ տեղ բան տար կե ցին և Ար շակ 
թա գա վո րին:

 & ԲԱՌԱՐԱՆ
 կա մա-ա կա մա – ու զած-չու զած, ստիպ ված, կամ քին հա կա ռա կ
 վա րա զա գիր մա տա նի – մա տա նի, ո րի վրա փո րա գր ված է լի նո ւմ վա րազ 

(վայ րի խոզ)`  պար սից թա գա վոր նե րի զի նան շա նը 
բռ նա դա տել – պար տադ րել, ստի պել, բռ նի ուժ գոր ծադ րե լ
 մա հա պա րտ – մահ վան դա տա պա րտ ված, նաև կա մա վոր մա հն աչ քի ա ռաջ 

ու նե ցո ղ
 թիկ նա պահ – բա րձ րաս տի ճան ան ձա նց պա շտ պա նու թյո ւնն ա պա հո վող մա րդ
վ հո ւկ – չա րք, դյո ւթ
 քաղ դե ա (քաղ դե ա ներ, քավ դե այք) – աստ ղահ մա, աստ ղե րով, աստ ղա բաշ-

խա կան դի տո ւմ ե րով գու շա կու թյո ւն ներ ա նող 
ա նար գել – վի րա վո րել, ան պատ վել, ստո րաց նե լ
դր ժել – խոս տու մը խախ տել, դա վա ճա նել, ու րա նալ 
ո ւխտ – եր դո ւմ, խոս տո ւմ, դա շի նք, պատ գամ, մի ա բա նու թյո ւն (կ րո նա կան)
 մե ղան չել – մե ղք գոր ծել, հան ցա նք գոր ծել 
Ար տա վան թա գա վոր – Պա րս կաս տա նի Ար շա կու նյաց ար քայա տոհ մի վեր-

ջին ներ կայա ցու ցի չը, ում 226 թվա կա նին սպա նեց Ար տա շիր Սա սա նյա նը: Հայ 
Ար շա կու նի նե րը բա րձր են պա հո ւմ ի րե նց տոհ մա կից պար սիկ Ար շա կու նի նե րի 
պա տի վը և դրա հա մար կռ վո ւմ են պար սիկ Սա սա նյան նե րի դեմ` փոր ձե լով լու-
ծել Ար տա վա նի սպա նու թյան վրե ժը: Դա է պատ ճա ռը, որ Ար շակ Երկ րոր դը Շա-
պու հի  հետ խո սե լիս և նրա գա հը նկա տի ու նե նա լով` ա սո ւմ է. «Ի մ է այդ տե-
ղը..., ո րով հե տև մեր տոհ մի տե ղն է ե ղել այդ...»: 

ա պաշ խա րել – զղ ջալ, մեղ քե րի թո ղու թյո ւն խնդ րել, մեղ քը քա վե լ
վ րե ժխն դիր լի նել – վրեժ լու ծե լ
 խոր խո րատ – խոր տեղ, ան դո ւնդ, վիհ, փո խա բե րա բար` վտա նգ, փոր ձա նք, 

ա ղե տ
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1. Պատմաքաղաքական ի՞նչ պայ ման նե րո ւմ է Ար շակ Երկ րո րդ թա գա վո րը 
ներ կայա նո ւմ Շա պո ւհ ար քային:

2. Ո՞ր նշա նա վոր սպա րա պե տն է Ար շակ Երկ րոր դի հետ մեկ տեղ մեկ նո ւմ 
Պա րս կաս տան:

3. Ի՞նչ խո րա ման կու թյո ւն ներ է բա նեց նո ւմ Շա պու հը Ար շակ Երկ րոր դին 
նսե մաց նե լու հա մար:

4. Ո՞րն է հայ րե նի երկ րի հող ու ջրի խոր հո ւր դը:
5. Ին չո՞ւ է Ար շակ Երկ րո րդն ի րեն ա վե լի զո րեղ զգո ւմ հայ րե նի հող ու ջրի 

վրա: Հու նա կան դի ցա բա նու թյու նից այս կա պակ ցու թյա մբ հի շե՛ք Ան թեյի 
և Ի կա րու սի ա ռաս պե լը:

6. Ի՞նչ նկա տա ռու մով է Ար շակ Երկ րոր դը Շա պու հի գա հը մատ նան շե լով` 
ա սո ւմ. «Ի մ է այդ տե ղը..., ո րով հե տև մեր տոհ մի տե ղն է ե ղել այդ...»:

7. Ինչ պե՞ս է Վա սակ Մա մի կո նյան սպա րա պե տը ներ կայա նո ւմ Շա պու հի 
փոր ձու թյա նը և ի՞նչ է կատարվում նրա հետ:

8. Որ տե՞ղ է բան տա րկ վո ւմ հայոց Ար շակ Երկ րո րդ ար քան:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

 Հայոց Ար շակ թա գա վո րի մահ վան մա սին, թե ինչ պե՛ս մե ռավ  
Խու ժաս տան երկ րո ւմ, Ա նդ մը շն բեր դո ւմ ինքն իր ձեռ քով, և  

Դրաս տա մա տը ե ղավ նրա մահ վան պատ ճա ռը

 Այն ժա մա նակ նե րը դե ռևս կեն դա նի էր Հայոց Ար շակ թա գա վո րը Պար-
սից թա գա վո րու թյան իշ խա նու թյան երկ րո ւմ, Խու ժաս տա նի կող մե րո ւմ,  
Անդմը շն բեր դո ւմ, ո րին ա սո ւմ են Ան հո ւշ բե րդ: Այս ժա մա նակ պար սիկ-
նե րը դա դա րեց րին պա տե րա զմ նե րը հայե րի հետ, ո րով հե տև Քու շա-
նաց Ար շա կու նի թա գա վո րը, որ նս տո ւմ էր Բա լխ քա ղա քո ւմ, պա տե րա զմ 
սկսեց պար սից Շա պո ւհ թա գա վո րի դեմ, որ Սա սա նի տոհ մից էր: Եվ Շա-
պո ւհ թա գա վո րը Պար սից բո լոր զոր քե րը գու մա րեց ու տա րավ նրա դեմ 
պա տե րազ մե լու, նույն պես և Հայոց աշ խար հից գե րու թյան տա րած բո լոր 
հե ծե լա զոր քն իր հետ պա տե րազ մի տա րավ, մի նչև ան գամ Հայոց Ար շակ 
թա գա վո րի ներ քի նո ւն: Հայոց Ար շակ թա գա վո րի այդ ներ քի նին հա վա-
տա րիմ պաշ տո նյա էր, մեծ իշ խա նու թյան տեր, շատ սիր ված ու պա տիվ-
նե րի ար ժա նա ցած. նրա ա նո ւնն էր Դրաս տա մատ:

... Այս Դրաս տա մա տը պա տա հեց այն ճա կա տա մար տո ւմ, ո րի մեջ քու-
շան նե րը հաղ թե ցին Պար սից Շա պո ւհ թա գա վո րին: Դրաս տա մա տն այն-
տեղ ան պատ մե լի քա ջու թյո ւն ներ գոր ծեց, Շա պո ւհ թա գա վո րի հա մար 
այն չափ կռ վեց, որ կա րո ղա ցավ նրան մա հից ա զա տել և քու շան նե րից 
շա տե րին և շատ ա խոյան նե րի գլո ւխ ներ բե րեց նրա առջև: Պար սից Շա-
պո ւհ թա գա վո րին էլ փր կեց, երբ նրան պա տե րազ մի խառ նո ւր դի մեջ թշ-
նա մի նե րը շր ջա պա տել ու նե ղն է ին գցել: Իսկ երբ Պար սից Շա պո ւհ թա-
գա վո րը դար ձավ, ե կավ Ա սո րես տան, մեծ շնոր հա կա լու թյո ւն հայտ նեց 
ներ քի նի Դրաս տա մա տին նրա ծա ռայու թյո ւն նե րի հա մար. և ա սաց նրան 
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Պար սից Շա պո ւհ թա գա վո րը. «Խնդ րի՛ր դու ին ձա նից ինչ որ ու զո ւմ ես, քո 
խնդ րա ծը կտամ, չեմ մեր ժի»:

Դ րաս տա մա տն ա սաց թա գա վո րին. «Ես քե զա նից ո չի նչ չեմ ու զո ւմ, 
բա ցի մի այն նրա նից, որ հրա ման տաս ինձ` գնամ իմ իս կա կան տի րո ջը` 
Հայոց Ար շակ թա գա վո րին տես նեմ: Եվ մի այն մեկ օր վա հա մար, երբ ես 
նրա մոտ գնամ, հրա ման տո ւր նրան կա պա նք նե րից ար ձա կել, և ես ի րա-
վո ւնք ու նե նամ լվա նալ նրա գլու խը, օ ծել, ազ նիվ զգե ստ  հա գց նել, նրա 
հա մար սե ղան պատ րաս տել, նրա ա ռաջ խոր տիկ ներ դնել, գի նի տալ և 
ու րա խաց նել նվա գա րան նե րով. ճի շտ մեկ օր»:

 Շա պո ւհ թա գա վո րն ա սաց. «Դժ վար բան խնդ րե ցիր, ո րով հե տև այն ժա-
մա նա կից ի վեր, որ Պար սից թա գա վո րու թյու նը կան գո ւն է, և այն բեր դը 
կոչ վել է Ան հո ւշ, չի ե ղել որ ևէ մա րդ, որ հա մար ձակ ված լի նի թա գա վոր-
նե րին հի շեց նել, թե թա գա վոր նե րը որ ևէ մե կին այն տեղ բան տար կել են, 
չի հի շա տակ վել որ ևէ մա րդ, ո րին բան տար կել են այն բեր դո ւմ, ո՜ւր մաց 
թա գա վոր մար դը և իմ հա վա սա րը` հա կա ռա կոր դը, որ կապ ված է այն բեր-
դո ւմ: Այ նի նչ դու  ան հա նգս տաց րիր մեզ: Դու ա հա մա հդ աչքդ ա ռար և 
հի շեց րիր Ան հու շը` ան հի շե լին, որ Ա րյաց թա գա վո րու թյան մեջ սկզ բից ի 
վեր չի պա տա հել այս պի սի բան: Բայց ո րով հե տև մեծ է քո` ինձ ցույց տված 
ծա ռայու թյու նը, թող կա տար վի խն դի րդ. գնա՛, ինչ որ խնդ րե ցիր, տա լի՛ս 
եմ: Բայց դու պե տք է քո սե փա կան օ գու տը մտա ծե իր, երկր ներ, գա վառ ներ 
կամ գան ձեր խնդ րե իր: Բայց երբ դու այդ խնդ րե ցիր, թող այդ բա ցա ռու-
թյուն լի նի Ա րյաց թա գա վո րու թյան օ րեն քից: Գնա՛, քեզ տվե ցի այն, ինչ որ 
դու ին ձա նից խնդ րե ցիր քո ծա ռայու թյան փո խա րե ն»: 

Եվ նրան տվեց մի հա վա տա րիմ թիկ նա պահ ու հրո վար տակ` ար քու-
նա կան մա տա նի ով կնք ված, որ ել նի գնա Անդ մը շն բեր դը և ինչ պես որ 
կա մե նա, ինչ պես որ խնդ րեց, այն պես էլ վար վի կա պյալ Ար շա կի հետ, որ 
Հայաս տա նի թա գա վոր էր ե ղել մի ժա մա նակ: Եվ Դրաս տա մա տն ար քու-
նա կան հրո վար տա կով թիկ նա պա հի հետ գնաց Ան հո ւշ բեր դը, տե սավ 
իր իս կա կան տեր Ար շա կին, ար ձա կեց եր կա թե կա պա նք նե րից, ձեռ նա-
կա պե րից ու ոտ նա կա պե րից և ա նո ւր նե րից, նրա գլու խը լվաց, նրան լո-
ղաց րեց. նրան ազ նիվ զգե ստ ներ հա գց րեց, սե ղան սար քեց նրա հա մար, 
նրան բազ մեց րեց, նրա ա ռաջ թա գա վո րա վայել ընթ րիք դրեց, գի նի դրեց 
ա ռա ջը, ինչ պես թա գա վոր նե րի կա րգն է, նրան զվար թաց րեց, մխի թա րեց 
և նվա գա րան նե րով ու րա խաց րեց: 

Ե րբ ա ղան դե րի հեր թը հա սավ, նրա ա ռաջ դրե ցին մի րգ, խն ձոր, վա-
րունգ և դա նակ տվին, որ պես զի կտ րի և ու տի, ինչ պես կա մե նո ւմ է: Դրաս-
տա մա տն էլ ոտ քի կա նգ նած` նրան շատ ու րա խաց նո ւմ էր և մխի թա րո ւմ: 

Ե րբ նա խմեց, գի նին գլո ւխն ըն կավ, հար բեց ու հպար տա ցավ. «Վա՜յ 
ինձ, Ար շա կիս. որ տե ղի՜ց ուր ըն կա և ի՜նչ օ րի հա սա» ա սե լով` դա նա կը, որ 
բռ նել էր ձեռ քին, ո րով միր գը պի տի կտ րեր, խրեց իր սիր տը  և իս կույն 
մե ռավ հե նց նս տած տե ղո ւմ:

Դ րաս տա մա տը երբ այս տե սավ, վրա ըն կավ, դա նա կը քա շեց հա նեց 
մա րմ նից և խրեց իր կո ղը: Նա էլ նույն պես նույն ժա մին մե ռավ:
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 ներ քի նի – ար հես տա կա նո րեն ամ լաց ված տղա մա րդ, այդ պի սի նե րը պա-

լատ նե րո ւմ ծա ռայո ւմ է ին կա նա նո ցո ւմ և ի րե նց հա տո ւկ տե ղն ու նե ին պե տու-
թյան պաշ տո նա կար գի մեջ 

ա խոյան – թշ նա մի, հա կա ռա կո րդ, նաև մր ցա կից 
օ ծել – հո տա վետ հե ղո ւկ քսել մա րմ ին, օծ վո ւմ է նաև կա ռո ւց ված ե կե ղե ցին, 

ո րի հիմ քին մե ռոն են լց նո ւմ, մե ռո նով օծ վո ւմ է ե րե խան մկրտ վե լիս, հոգ ևո րա-
կա նը` ձեռ նա դր վե լի ս

 խոր տիկ – ըն տիր կե րա կո ւր, սա ռը ու տե լի ք
ն վա գա րան – ե րա ժշ տա կան գոր ծիք, նվա գե լու գոր ծի ք
 ձեռ նա կապ – ձեռ քի կա պա նք 
ոտ նա կապ – ոտ քի կա պա նք 
ա նո ւր – պա րա նո ցը սեղ մող օ ղակ, լծա սար քի օ ղա կա ձև մա սը, լո ւծ 
ա ղան դեր – մր գե ղեն, քա ղց րե ղեն, ըն դե ղե ն

1. Ո՞վ էր Դրաս տա մա տը:
2. Ի՞նչ հե րո սու թյո ւն էր գոր ծել Դրաս տա մա տը, որ Շա պու հը բա ցա ռու թյան 

կար գով նրան թույ լատ րեց թա փան ցել Ան հո ւշ բե րդ և տե սակ ցել Ար շակ 
Երկ րոր դին:

3. Ի՞նչ վի ճա կո ւմ է Դրաս տա մա տը տես նո ւմ հայոց թա գա վո րին և ի՞նչ է ա նում 
նրա վի ճա կը մեկ օ րով թեթ ևաց նե լու հա մար:

4. Ինչ պե՞ս է Բու զան դը նկա րագ րո ւմ հյու րա սի րու թյան տե սա րա նը:
5. Ի՞նչ է ա սո ւմ և ինչ պե՞ս է կյան քին վե րջ տա լիս հայոց Ար շակ Երկ րո րդ թա-

գա վո րը:
6. Ար շակ Երկ րոր դի ինք նաս պա նու թյու նից հե տո ի՞նչ է ա նո ւմ Դրաս տա մա տը:
7. Ինչպիսի՞ արքա էր Արշակ Երկրորդը: Լրացրե՛ք ձեր իմացությունները նրա 

մասին և քննարկեք հարցը դասարանում:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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ՄՈՎ ՍԵՍ ԽՈ ՐԵ ՆԱ ՑԻ
410/415–485/490

 Մով սես Խո րե նա ցին 5րդ դա րի հայ մա տե նագ րու թյան 
ա մե նան շա նա վոր դե մքն է. մե ծար վել է «տի ե զե րա հռ չա կ», 
«քեր թո ղա հայր», «պատ մա հայր» բնու թագ րո ւմ ե րով: Նա 
ստեղ ծել է հայ ժո ղո վր դի քն նա կան ամ բող ջա կան պատ մու
թյու նը: Նրա «Հայոց պատ մու թյո ւն»ն ու նի հա մաշ խար հային 
գի տա կան ար ժեք: Այն ճա նա պար հի գի րք է հայ ժո ղո վր դի 
հա մար, քա նի որ ստե ղծ վել է «Ա ստ վա ծա շո ւնչ» մա տյա նի 
նմա նու թյա մբ և նույն դե րն ու նի մեր ժո ղո վ ր դի ազ գային գի
տակ ցու թյան մեջ, ինչ «Հին կտակարան»ը  ̀մա րդ կու թյան:

 Մով սես Խո րե նա ցին ծն վել է Տա րոն գա վա ռի Խո րե ան  (Խո րեն, Խո րե նք, Խո-
րո նք) գյու ղո ւմ 410–415 թվա կան նե րի մի ջա կայ քո ւմ: Այս տե ղից էլ` Խո րե նա ցի:

 Նա Մաշ տո ցի ա ռա ջին ա շա կե րտ նե րից էր, նրա մոտ Վա ղար շա պա տո ւմ 
կրթ վե լո ւց հե տո ու սո ւց չի ցու ցու մով 435 թվա կա նին ուղ ևոր վել է Ա լեք սանդ-
րի ա` հու նա րեն սո վո րե լու և «իս կա կան ճե մա րա նո ւմ կա տա րե լա գո րծ վե-
լո ւ» հա մար:  Ու սու ցիչ նե րը դժ գո հո ւմ է ին հոգ ևոր գրա կա նու թյան ա ռա ջին 
շտապ ա րած թա րգ մա նու թյո ւն նե րից, իսկ նոր թա րգ մա նու թյո ւն նե րի հա մար 
ա վե լի խոր ի մա ցու թյո ւն նե րով զին ված գոր ծիչ ներ է ին ան հրա ժե շտ: Ճա նա-
պարհոր դու թյու նը եր կար է տևել: Նա նախ գնա ցել է Ե դե սի ա, ա շա կեր տել 
գի տուն մա րդ կա նց, այն տե ղից մեկ նել Ա լեք սա նդ րի ա` ժա մա նա կի գի տա-
կրթա կան գլ խա վոր կե նտ րոն նե րից մե կը:

 Խո րե նա ցին ի րեն հի շո ւմ է «լավ ա շա կե րտ նե րի» մեջ:
 Վե րա դար ձին նա ե ղել է Ի տա լի այո ւմ, Ա թեն քո ւմ և այն տե ղից 442 թվա-

կա նին վե րա դար ձել հայ րե նիք: Նա ու սա նել է լե զու ներ, ճար տա սա նու թյո ւն, 
թա րգ մա նա կան գո րծ, քե րա կա նու թյո ւն և քեր թո ղա կան ար վե ստ: 

Ե րբ Խո րե նա ցին վե րա դար ձավ Հայաս տան, ար դեն մա հա ցել է ին նրա ուսու-
ցիչ նե րը` Սա հակ Պա րթ ևը և Մես րոպ Մաշ տո ցը: Այդ կո րո ւս տը Խո րե նա ցին ծանր 
է տա նո ւմ, ո րով հե տև ինչ պես նրան, այն պես և նրա հետ վե րա դար ձած նե րին 
վատ են ըն դու նո ւմ: Հիմ ա կան պատ ճառ նե րից մե կն այն էր, որ Պա րս կաս տա-
նը, թշ նա մի լի նե լով Բյու զան դի ային և փա կե լով հու նա կան կր թու թյան, մշա կույ-
թի և հույն հոգ ևոր գոր ծիչ նե րի ճա նա պար հը, իր ազ դե ցու թյան գո տո ւմ գտն վող 
Հայաս տա նո ւմ խրա խու սո ւմ էր ա սո րի հոգ ևո րա կան նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: 

Ա հա Խո րե նա ցին հայ րե նիք էր վե րա դար ձել հու նա կան բա րձր գի տու թյան 
նվա ճո ւմ ե րով զին ված, ինչն էլ դեմ է առ նո ւմ տե ղո ւմ ի րե նց հե ղի նա կու թյու-
նը հաս տա տած ա սո րի և նրա նց հա րող հայ հոգ ևո րա կան նե րի դի մադ րու-
թյա նը, ով քեր Խո րե նա ցո ւն և նրա նման նե րին հա մա րո ւմ է ին «ան հաս տատ 
և որ ևէ պի տա նի ար վես տից զո ւրկ մար դի կ»:

Տ գետ և ինք նա հա վան ու սու ցիչ նե րն ան գամ ծաղ րո ւմ, ար հա մար հո ւմ ու 
հա լա ծո ւմ են Խո րե նա ցո ւն, ո րով հե տև դա մի ժա մա նակ էր, երբ «գլ խա վոր 
մար դիկ հա լած վո ւմ է ին, հայտ նի ան ձե րը բան տա րկ վո ւմ և դե պի օ տա րու
թյո ւն է ին աք սոր վո ւմ ազն վա կան նե րը»: 
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Ի րեն և ժո ղո վր դին պա տու հա սած դառ նու թյո ւն նե րի մա սին Խո րե նա ցին 
գրո ւմ է «Հայոց պատ մու թյո ւն»-ը եզ րա փա կող «Ո ղբ» գլ խի մեջ: 

Ի նչ պես Խո րե նա ցու «Ո ղբ»-ից, այն պես էլ Փար պե ցու «Թո ւղթ»-ից պա րզ է 
դառ նո ւմ, որ կի րթ ու գի տո ւն մա րդ կա նց հան դեպ կար ան հան դո ւր ժո ղա կա նու-
թյո ւն: Փար պե ցու «Թո ւղթ»-ն ա սես Խո րե նա ցու «Ո ղբ»-ի շա րու նա կու թյու նը լի նի: 
Ա հա իր այդ գրու թյան մեջ Փար պե ցին հի շա տա կո ւմ է, որ Սյու նի քի քա րայր նե-
րո ւմ եր կու տա րի ճգ նել է «հռ չա կա վոր մի մար դու հետ, ում ա նո ւնն էր Մով սե ս»: 

Այ նու հե տև այս հռ չա կա վոր Մով սե սի կրած չար չա րա նք նե րի մա սին Փար-
պե ցին ա վե լաց նո ւմ է. «Ե րա նե լի փի լի սո փա Մով սե սը, որ, ար դա րև, մի նչ
դեռ ապ րո ւմ էր իր մա րմ ա կան կյան քը, ար դեն երկ նային զո րա կան նե րին էր 
քա ղա քա կից, չէ՞ որ տե ղից տեղ հա լած վեց հայոց այդ ա բե ղա նե րի ձեռ քով: 
Չէ՞ որ նրա լու սա վո րող և տգի տա հա լած գր քե րն ան գի տու թյու նից կե ղծ է ին 
հա մա րո ւմ նրա նք և է լի ու րիշ բա նե րով խայ տա ռա կե ցին: Սա կայն հե տո այ
լոց տված ա մո թան քից մի խա բե ա կան ե պիս կո պո սու թյո ւն մա հա դե ղի պես 
խմեց րին այդ սո ւր բին և խեղ դե ցին: Եվ թե նա վախ ճա նի ժա մին ի՜նչ ա հա վոր 
նզով քի գիր է թո ղել քա հա նայու թյան գլ խա վոր նե րի վրա, գի տեմ, որ դո ւք 
լավ տե ղյակ եք... Նա իր կյան քը ան չափ  ան հան գի ստ աշ խա տու թյո ւն նե
րի և գի շերցե րեկ հայոց աշ խար հը լու սա վո րող վաս տա կի վրա դրեց: Նրա 
ոս կոր նե րը գե րեզ մա նից հա նել տվե ցին և գե տը թա փե ցին: Հրեշ տա կան ման 
այն Տե րին նույն այդ ան հան գի ստ հա լա ծա նք նե րով մա հու հա սց րե ցին և դեռ 
հի մա էլ ան հագ քի նա խնդ րու թյա մբ մե ռա ծի հետ են կռիվ տա լի ս»: 

Ի՞նչ է պա րզ վո ւմ: Պա րզ վո ւմ է, որ Մով սե սը, ով տվյալ նե րի հա մը նկ նու մով 
Մով սես Խո րե նա ցին է, ճգ նել է Սյու նի քի քա րայր նե րո ւմ, ճա նաչ վել որ պես ա ռա-
քե լա կան մա րդ, ե րա նե լի փի լի սո փա, լու սա վո րող ու տգի տա հա լած գր քե րի 
հե ղի նակ, հայոց աշ խար հը լու սա վո րող վաս տա կի տեր, հրեշ տա կան ման մի 
հոգ ևո րա կան: Սա կայն տգետ ա բե ղա նե րը նրան հա լա ծել են, գր քե րը կե ղծ ու 
մո լոր հա մա րել և մի այն հաս կա ցող մա րդ կան ցից ա մո թա նք ստա նա լով` ծե րու-
թյան օ րե րին ե պիս կո պո սու թյո ւն են  տվել և լռեց րել: Չա րա միտ մա րդ կա նց նրա 
գոյու թյու նը հան գի ստ չի թո ղել նաև մա հից հե տո, նրա ոս կոր նե րը գե րեզ մա նից 
հա նել և գե տն են լց րել, իսկ հի մա էլ շա րու նա կո ւմ են կռիվ տալ հի շա տա կի հետ: 
Իսկ «ա հա վոր նզով քի գի ր»-ն ըստ ա մե նայ նի Խո րե նա ցու «Ո ղբ»-ն է:

 Խո րե նա ցու հան դեպ հա լա ծա նք նե րը շա րու նակ վել են մի նչև Գյո ւտ վե հա-
փա ռը (գա հա կա լել է 461-471 թթ.), ով Խո րե նա ցու դա սըն կե րն էր: Ա հա նա էլ Խո-
րե նա ցո ւն տա նո ւմ է Մայր ա թոռ և ե պիս կո պոս ձեռ նադ րո ւմ: Գյու տին ևս մե ղա-
դրել և աք սո րել են, ին չից հե տո Խո րե նա ցու հան դեպ հա լա ծա նք նե րը նոր թափ 
են ա ռել: Այդ մա սին գրել է նաև ին քը թե՛ «Հայոց պատ մու թյա ն» սկզ բո ւմ, թե՛ 
երկ րո րդ և եր րո րդ գր քե րի վեր ջին գլո ւխ նե րո ւմ: Խո րե նա ցին այս տեղ ևս նույն 
վի րա վոր ված, ըստ ար ժա նիք նե րի չգ նա հատ ված, նե ղա ցած մա րդն է: 

Ի սկ 482 թ. Սա հակ Բագ րա տու նու զոհ վե լո ւց հե տո նա կո րց րել է հո վա նա-
վո րին և դար ձյալ ան պա շտ պան մա ցել հա լա ծա նք նե րի դի մաց:

 Խո րե նա ցին ապ րել է մի նչև խոր ծե րու թյո ւն և վախ ճան վել 485-490 թթ. 
մի ջա կայ քո ւմ:

«Հայոց պատ մու թյո ւն» գր քով նա «ան մահ հի շա տակ է թո ղել սե րո ւնդ նե րի ն»:
 Խո րե նա ցու ա նու նով մեզ են հա սել մի շա րք աշ խա տու թյո ւն ներ, ո րոն ցից գլխա-
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վո րը «Հայոց պատ մու թյո ւն»-ն է: Նա ե ղել է նաև բա նաս տե ղծ ու թա րգ մա նիչ:
« Հայոց պատ մու թյո ւն»-ը նրան պատ վի րել է Հայաս տա նի մա րզ պան Սա-

հակ Բագ րա տու նին (մա րզ պան է ե ղել 481-482 թվա կան նե րին) և եր կու հիմ-
նա կան պա հա նջ է դրել նրա առջև` հա մա ռո տագ րու թյո ւն և ճշգր տու թյո ւն:

 Խո րե նա ցին իր գիր քը հե նց այդ թվա կան նե րին էլ գրել է, երբ մո տա վո րա-
պես 70 տա րե կան էր: Ե՛վ խոս քի սեղ մու թյու նը, և՛ գի տա կան ճշգր տու թյու նը 
ե ղել են Խո րե նա ցու գլ խա վոր սկզ բո ւնք նե րը:

 Խո րե նա ցու «Հայոց պատ մու թյան» հա վաս տի ու թյան և նրա ապ րած ժա-
մա նա կի շո ւրջ ծա գել են բա նա սի րա կան վե ճեր:

 Խո րե նա ցին գրո ւմ է, որ հայոց Ար տա շես ար քայի օ րոք գյու ղե րի և ա գա-
րակ նե րի սահ ման նե րը նշ վել են քա րե սյու նե րով: 19-րդ դա րո ւմ, երբ գտնված 
չէ ին այդ սյո ւնե րը, կաս կա ծա միտ հայա գետ նե րը հա րց է ին տա լիս` իսկ ո՞ւր 
են հա պա Խո րե նա ցու հի շա տա կած այդ սյու նե րը: Հե տա գայո ւմ հայտ նա բեր-
վեց այդ պի սի ութ սահ մա նա քար: Ու րե մ Խո րե նա ցին ճի շտ էր:

 Հայա գետ նե րից ո մա նք Խո րե նա ցո ւն հա մա րո ւմ են ոչ թե 5-րդ դա րի, այլ 
ա վե լի ուշ շր ջա նի պատ միչ, ին չը ևս տար բեր փաս տա րկ նե րով հե րք վո ւմ է:

 Բա նա վե ճե րն այ սօր էլ շա րու նակ վո ւմ են, բայց Խո րե նա ցին որ պես վա-
վե րա կան, հա վաս տի ու վս տա հե լի պատ միչ հաս տա տո ւն մո ւմ է Ոս կե դա րի 
իր ժա մա նա կի մեջ և շա րու նա կո ւմ զբա ղեց նել հայ և հա մաշ խար հային գի-
տա կան միտ քը:

« ՀԱՅՈՑ ՊԱՏ ՄՈ ՒԹՅԱ Ն» ԿԱ ՌՈ ՒՑ ՎԱ ԾՔՆ ՈՒ ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ: 
Մով սես Խո րե նա ցու «Հայոց պատ մու թյո ւն»-ը բաղ կա ցած է ե րեք գր քից: Ա ռա-
ջին գիր քը վեր նա գր ված է «Հայոց մե ծե րի ծնն դա բա նու թյու նը», ընդ գր կո ւմ է 
հայոց պատ մու թյո ւնն ա մե նա սկզ բից մի նչև Ք.ծ.ա. 132 թվա կա նը: Երկ րո րդ գիր-
քը` «Մի ջին պատ մու թյո ւն մեր նախ նի նե րի», ներ կայաց նո ւմ է հայոց պատ մու-
թյու նը Ք.ծ.ա. 132 թվա կա նից մի նչև 318 թվա կա նը: Եր րո րդ գիր քը` «Մեր հայ րե-
նի քի պատ մու թյան ա վար տը», ընդ գր կո ւմ է 318-428 թթ. ի րա դար ձու թյո ւն նե րը:

 ԳԻ ՐՔ Ա ՌԱ ՋԻՆ: Խո րե նա ցին  պար սա վո ւմ է մեր ա ռա ջին թա գա վոր նե-
րին, ով քեր չմ տա հոգ վե ցին «ի րե նց ժա մա նակ նե րը գրով և պատ մու թյա մբ 
հաս տա տե լո ւ» մա սին: 

Այս տեղ  էլ նա ա սո ւմ է իր հայտ նի խոս քը. «Ո րով հե տև թե պետ մե նք փո
քր ա ծու ենք և շատ սահ մա նա փակ թվով, բայց և այն պես մեր աշ խար հո ւմ էլ 
քա ջու թյան շատ գոր ծեր կան գո րծ ված` գրե լու և հի շա տա կե լու ար ժա նի, որ 
նրան ցից ոչ ոք հոգ չտա րավ գրի առ նե լո ւ»: Դրա փո խա րեն նա դր վա տո ւմ 
է նախ նի մա տե նա գիր նե րին, ով քեր ծա նր աշ խա տան քով տար բեր լե զու նե-
րով ստեղ ծե ցին պատ մա կան գր վա ծք ներ, ո րոն ցից ին քը օգտ վո ւմ է մեր  ժո-
ղովր դի պատ մու թյու նը շա րադ րե լու հա մար:

 Մեր ժո ղո վր դի ծնն դա բա նու թյու նը Խո րե նա ցին սկ սո ւմ է ջր հե ղե ղից հե տո` 
Նոյի որ դի Հա բե թից, ում հա ջոր դո ւմ են Գա մե րը, Թի րա սը, Թոր գո մը, Հայ կը, 
Ա րա մա նյա կը, Ա րա մայի սը, Ա մա սի ան, Գե ղա մը, Հար ման, Ա րա մը, Ա րա Գե-
ղե ցի կը: Այս ազ գա բա նու թյու նը Խո րե նա ցին հա մա րո ւմ է հա վաս տի. «Եվ սա 
ճշ մա րիտ է, ոչ ոք չկաս կա ծի»: 

Ա հեղ և եր ևե լի ա ռա ջին աստ ված նե րն աշ խար հին մե ծա մեծ բա րիք ներ 



42

պատ ճա ռե ցին: Նրան ցից ա ռա ջա ցան հս կա նե րը, ո վքեր հղա նո ւմ են աշտա-
րա կա շի նու թյան գա ղա փա րը, ին չը սխալ նա խա ձեռ նու թյո ւն էր, այդ իսկ 
պատ ճա ռով Աստ ծու ցա սու մը կոր ծա նո ւմ է աշ տա րա կը: Ձևա վոր վո ւմ են 72 
ազ գեր՝ ի րե նց ա ռան ձին լե զու նե րով և ցր վո ւմ աշ խար հով մեկ: 

Աշ տա րա կա շի նու թյա նը մաս նակ ցո ւմ էր նաև մեր նախ նին` Հա պե թոս թյան 
(Հա բե թյան) Հայ կը` «Ան վա նի և քաջ նա խա րար, հա ստ ա ղե ղով և հզոր նե տա
ձի գ»: Ա հա այս տե ղից էլ սկի զբ է առ նո ւմ Հայկ Նա հա պե տի գոր ծու նե ու թյու նը, 
ով հաղ թե լով Բե լին, դառ նո ւմ է մեր հայ րե նի քի` Հայոց աշ խար հի հիմ ա դի րը: 

Այ նու հե տև Հայ կից ա ռա ջա ցած սե րո ւնդ նե րով Խո րե նա ցին նշո ւմ է հայոց 
նա խա րա րա կան տոհ մե րի ծա գո ւմ ա բա նու թյու նը:

 Հա ջոր դո ւմ են Հայ կյան Ա րա մի քա ջա գոր ծու թյո ւն նե րը: Նա տի րո ւմ է 
«Նի նո սի Ա սո րես տա նին և Նին վե ին, թշ նա մի նե րին շա մփ րո ւմ պա տին, մա
ցած նե րին սպա նո ւմ ու փա խց նո ւմ»: Ա հա այս Ա րա մի ա նու նով էլ, ըստ Խո րե-
նա ցու, օ տար նե րը մեր եր կի րը կո չո ւմ են Ար մե նի ա: 

Ա րա մին հա ջոր դո ւմ է նրա որ դին` Ա րա Գե ղե ցի կը, Շա մի րա մի հետ կապ-
ված ող բեր գա կան սի րո պատ մու թյա մբ: Ա րան Հայաս տա նի խո րհր դան շա նն էր, 
Շա մի րա մը` Ա սո րես տա նի: Շա մի րա մի սե րը Ա րայի հան դեպ խար դա վա նք էր 
Հայաս տա նին տի րե լու հա մար: Ա րայի և Նո ւար դի սի րո ու նվիր վա ծու թյան մա-
սին հայտ նի էր բո լո րին: Այ սի նքն` Ա րան իր հայոց երկ րի նվի րյա լն էր ու պա շտ-
պա նը: Կռ վի ժա մա նակ Ա րան նա հա տակ վո ւմ է: Նրա մար մի նը դնո ւմ են բա րձր 
աշ տա րա կի վրա, որ պես զի հա րա լեզ նե րը` շան տե սք ու նե ցող ո գի նե րը, նրան 
հա րու թյո ւն տան, կեն դա նաց նեն: Այս տե ղից հայոց դի ցա բա նու թյան մեջ Ա րան 
հայտ նի է որ պես մեռ նող և հա րու թյո ւն առ նող բնու թյան աստ ված:

 Պատ մու թյու նը չի լռո ւմ նաև Շա մի րա մի մա սին: Նա Հայաս տա նո ւմ կա ռու-
ցո ւմ է Վան (Շա մի րա մա կե րտ) քա ղա քը, բա ցո ւմ ջրա նցք ներ, հիմ ո ւմ այ գի ներ 
և, ի վեր ջո, սպան վո ւմ է իր Նի նո ւաս որ դու ձեռ քով: Սպան վե լո ւց ա ռաջ նա իր 
հու ռո ւթք նե րը նե տո ւմ է Վա նա ծո վի մեջ և ա սո ւմ. «Հու ռո ւթք Շա մի րա մա ի ծո վ»: 
Իսկ ըստ ա ռաս պե լի` «Շա մի րա մը Նի ո բե ից ա ռաջ քար դար ձա վ»:

 Խո րե նա ցին մեծ հայ րե նա սեր էր: Շա րու նա կե լով հայոց ազ գա բա նու-
թյունն ու տոհ մա բա նու թյու նը` նա գրո ւմ է. «Ա հա այժմ ես զվար ճա նո ւմ եմ` 
ոչ փո քր ու րա խու թյո ւն զգա լով, որ հաս նո ւմ եմ այն տե ղը, երբ մեր բնիկ 
նախ նի ի սե րո ւնդ նե րը թա գա վո րա կան աս տի ճա նի են հաս նո ւմ»: Նրա հա-
մար ըն դու նե լի ու սի րե լի են մեր բո լոր բնիկ ար քա նե րը, ով քեր շե նաց րել են 
Հայաս տա նը, որը, ըստ Ե րե մի ա մար գա րե ի, հայտ նի է նաև «Ա րա րա տյան 
թա գա վո րու թյուն և Աս քա նա զյան գո ւնդ» ան ուններով:

 Խո րե նա ցին ներ կայաց նո ւմ է հայ րե նա շեն հայոց ար քա նե րին: Ան սահ ման է 
նրա հի աց մո ւն քը Տիգ րան Մե ծի հան դեպ: Նա հո ւժ կու է, ան վա նի և հաղ թող, նա 
«մեր բնա կու թյան սահ ման նե րն ըն դար ձա կե լով` հա սց րեց մի նչև հին բնա կու
թյան սահ ման նե րի ծայ րե րը: Մեր ազ գը բա րձ րաց րեց և մեզ, որ օ տար նե րի լծի 
տակ է ի նք, դա րձ րեց շա տե րին լո ւծ դ նող ներ և հար կա պա հա նջ նե ր»:

 Հայոց ար քա նե րից Խո րե նա ցո ւն սի րե լի է հատ կա պես ե րեք ա նո ւն. «Ես սի րո ւմ 
եմ ըստ քա ջու թյան այս պես կո չել` Հայկ, Ա րամ, Տիգ րան, ո րով հե տև քա ջե րի սե
րունդնե րը քա ջեր են, իսկ նրա նց մի ջև ե ղած նե րին ով ինչ պես ու զո ւմ է թող կո չի»: 

Ը ստ Խո րե նա ցու` Տիգ րան Մե ծի որ դի նե րից էր Վա հա գն Վի շա պա քա ղը, 
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ում աստ վա ծային է ու թյու նը ներ կայաց նո ւմ է «Վա հագ նի ծնո ւն դը» օրհ ներ-
գով: Այդ կա պակ ցու թյա մբ գրո ւմ է. «Մե նք մեր ա կան ջով լսե ցի նք, ինչ պես 
այն ո մա նք եր գո ւմ է ին փան դի ռո վ»: 

Ա հա այս տե ղից Խո րե նա ցին ան ցնո ւմ է ա ռաս պել նե րի երկ րո րդ շար քին և 
պատ մո ւմ «Տիգ րան և Աժ դա հա կ»-ը:

 Խո րե նա ցին ոչ մի այն ա ռաս պել ներ էր գրի առ նո ւմ, այլև դրա նց մա սին 
հայտ նո ւմ էր իր կար ծի քը: Ըստ նրա` հու նա կան ա ռաս պել նե րը պե րճ ու ո ղորկ 
են, ճշ մա րիտ ի րո ղու թյո ւն ներ են բո վան դա կո ւմ, իսկ պա րս կա կան նե րը սո ւտ 
են, շին ծու, ան միտ, ան հան ճար ու ան զա րդ: Այս տեղ ակն հայտ եր ևո ւմ է Խո-
րե նա ցու հի աց մո ւն քը հու նա կան մշա կույ թի հան դեպ:

 
Ե ՐԿ ՐՈ ՐԴ ԳՐ ՔՈ ՒՄ Խո րե նա ցին շա րադ րա նքն սկս կո ւմ է Ա լեք սա նդր 

Մա կե դո նա ցո ւց, ներ կայաց նո ւմ հայոց Եր վան դյան, Ար տա շե սյան հա րս տու-
թյո ւն նե րը, ան ցնո ւմ Հայաս տա նո ւմ Ար շա կու նյաց ար քայա տոհ մի հաս տատ-
մա նը և հաս նո ւմ մի նչև Տր դատ Մեծ` մի նչև քրիս տո նե ու թյան ըն դու նու մը: 

Այս գլ խո ւմ Խո րե նա ցին ի մի է բե րո ւմ հնա գույն ա ռաս պել նե րի չա փա ծո պա-
տա ռիկ ներ, ո րո նք վե րա բե րո ւմ են Ար տա շե սին, Սա թե նի կին, Ար տա վազ դին: 

Ար շա կու նի նե րից ա ռա ջի նը Վա ղար շա կն էր, ով նո րո գո ւմ և ամ րա պն դո ւմ 
է հայոց թա գա վո րու թյու նը: Հա ջոր դո ւմ են Ար շա կու նի մյո ւս ար քա նե րը:

Տր վո ւմ է Մա մի կո նյան տոհ մի ծագ ման և Հայաս տա նո ւմ քրիս տո նե ու թյան 
մո ւտ քի պատ մու թյու նը: 

Այս տեղ Խո րե նա ցին յու րո վի է ներ կայաց նո ւմ Տր դատ Մե ծի կեր պա րը: 
Խո րե նա ցին Տր դա տին սո ւրբ է հա մա րո ւմ, ով տես նե լով, որ քրիս տո նե ու թյուն 
ըն դու նե լու հա մար ժո ղո վո ւր դը դի մադ րո ւմ է ի րեն, թող նո ւմ է թա գա վո րու-
թյու նը և գնո ւմ Գրի գոր Լու սա վո րի չի պես Մա նյա այ րո ւմ ճգ նե լու: Նրան ետ 
են կան չո ւմ թա գա վո րու թյու նը շա րու նա կե լու, նա ետ չի վե րա դառ նո ւմ, իսկ 
հա կա ռա կո րդ նե րը նրան թու նա վո րո ւմ են: 

Այս դեպ քի կա պակ ցու թյա մբ Խո րե նա ցին գրո ւմ է. «Այս տեղ ես ա մա չո ւմ 
եմ ա սել ճշ մար տու թյու նը»  և մե ղադ րո ւմ է հայ ժո ղո վր դին` «որ իր սիր տը 
չուղ ղեց և ո րի հո գին Աստ ծո ւն հա վա տա րիմ չմ ա ց»:

 
ԵՐ ՐՈ ՐԴ ԳՐ ՔՈ ՒՄ Խո րե նա ցին պատ մո ւմ է իր ժա մա նակ և դրա նից քիչ 

ա ռաջ կա տար ված ի րա դար ձու թյո ւն նե րի մա սին: Պատ մու թյան այս մա սը 
ծա նոթ է Փա վս տոս Բու զան դից:

 Հայաս տա նի բա ժա նո ւմ ու պե տա կա նու թյան կո րո ւս տը Խո րե նա ցու հա մար 
ա մեն ին չի վե րջն է: Այդ քա նից հե տո էլ ի՞նչ էր մո ւմ պատ մա հո րը, ե թե ոչ ար-
ցունք նե րով ող բա լու հայոց աշ խար հի դառ նա պա տիր բախ տը, թվար կե լու բո լոր 
այն թե րու թյո ւն նե րը, ո րո նք հա սց րե ցին հայոց պե տա կա նու թյան ան կմա նը:

 Խո րե նա ցու «Հայոց պատ մու թյո ւն»-ը հայ ժո ղո վր դի ծնն դա բա նու թյան, 
գոյա բա նու թյան, ազ գա բա նու թյան, մշա կու թա բա նու թյան ա մե նա մեծ հու-
շար ձա նն է: Պատ մա կան ի րա դար ձու թյո ւն նե րի և հայ մար դու նկա րագ րի ու 
կեր պա րի վեր լու ծու թյա մբ, կռա հո ւմ ե րով ու ա ռա ջադ րու թյո ւն նե րով այն ազ-
գային գա ղա փա րա խո սու թյան հի մք է և ճա նա պար հի գի րք` բաց ված հայ ժո-
ղո վր դի բո լոր սե րո ւնդ նե րի առջև:
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 Խո րե նա ցին որ քա նով որ ստու գա պա տո ւմ պատ միչ է, նույն քան էլ տի րա պե-
տո ւմ է խոս քը գե ղար վես տո րեն ու գե ղե ցիկ շա րադ րե լու վար պե տու թյա նը: Նա 
հս տակ տար բե րա կո ւմ է ա ռաս պե լն ու պատ մու թյու նը: Նրա ստեղ ծա գոր ծու-
թյան ա կո ւնք նե րը ե ղել են ոչ մի այն մա տե նա գիր նե րի աշ խա տու թյո ւն նե րը, այլև 
ժո ղո վր դա կան զրույց նե րը, գու սան նե րի եր գե րը, ո րո նք ինքն ան ձա մբ է լսել: 

Իր գր քո ւմ նա ստեղ ծել է բազ մա թիվ տպա վո րիչ կեր պար ներ, ո րո նք և՛ 
ա ռաս պե լա կան են, և՛ ի րա կան: Անս պառ են բնու թյան գե ղե ցիկ նկա րագ րու-
թյո ւն նե րը, պատ կե րա վոր խոս քը, բա նաս տեղ ծա կան նե րշն չան քը: Խո րե նա-
ցին շատ ու շա դիր է իր ո ճի հան դեպ և այդ կա պակ ցու թյա մբ ստեղ ծո ւմ է ար-
վես տի մի ամ բո ղջ տե սու թյո ւն:

 ՀԱՅ ԺՈ ՂՈ ՎՐ ԴԻ ԾՆՆ ԴԱ ԲԱ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆՆ  
ԸՍՏ ՄՈՎ ՍԵՍ ԽՈ ՐԵ ՆԱ ՑՈ Ւ

 Նոյ
 Հա բե թ
 Գա մե ր
 Թի րա ս
 Թոր գո մ
 Հայկ 
Ա րա մա նյակ 
Ա րա մայիս 
Ա մա սի ա
 Գե ղա մ
 Հար մա 
Ա րամ 
Ա րա Գե ղե ցի կ

 

1. Ո՞վ է Մով սես Խո րե նա ցին, ե՞րբ և որ տե՞ղ է ծն վել:
2. Ո՞ւմ է ա շա կեր տել Մով սես Խո րե նա ցին և որ տե՞ղ է կր թու թյո ւն ստա ցել:
3. Ինչ պե՞ս ըն դու նե ցին Մով սես Խո րե նա ցո ւն հայ րե նիք վե րա դառ նա լո ւց հե տո:
4. Ո՞վ է Մով սես Խո րե նա ցո ւն պատ վի րո ւմ գրե լու «Հայոց պատ մու թյո ւն»-ը և 

ի՞նչ պա հա նջ է դնո ւմ նրա առջև:
5. Ի՞նչ կա ռո ւց վա ծք և բո վան դա կու թյո ւն ու նի Մով սես Խո րե նա ցու «Հայոց 

պատ մու թյո ւն»-ը:
6. Ներ կայաց րե՛ք Խո րե նա ցու «Հայոց պատ մու թյա ն»
  ա) ա ռա ջին գր քի,
  բ) երկ րո րդ գր քի,
  գ) եր րո րդ գր քի 
 ը նդգր կու մը և հա մա ռոտ բո վան դա կու թյու նը:
7. Ին չո՞ւ են հետ նո րդ նե րը Մով սես Խո րե նա ցո ւն տվել «տի ե զե րա հռ չա կ», 

«քեր թո ղա հայր», «պատ մա հայր» բնո րո շո ւմ ե րը:
8. Հի շե՛ք և ան գի՛ր ա րեք Հայ կին նա խոր դող և հա ջոր դող մեր նախ նի նե րի 

ա նո ւն նե րը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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(Կր ճա տո ւմ ե րով)

 
ՀԱՅ ԿԻ ԱՊՍ ՏԱՄ ԲՈ ՒԹՅԱՆ ՄԱ ՍԻ Ն

 Այս Հայ կը վայել չա կա զմ էր, թիկ նա վետ, գե ղա գան գո ւր մա զե րով, վա ռվ ռուն 
աչ քե րով, հա ստ բա զո ւկ նե րով: Սա քաջ և եր ևե լի հան դի սա ցավ հս կա նե րի մեջ, 
դի մադ րող այն բո լո րին, ով քեր ձե ռք է ին բա րձ րաց նո ւմ բո լոր հս կա նե րի և դյու-
ցա զո ւն նե րի վրա տի րա պե տե լու: Սա խրոխ տա նա լով ձե ռք բա րձ րաց րեց Բե լի 
բռ նա վո րու թյան դեմ այն ժա մա նակ, երբ մա րդ կային ազ գը սփռ վո ւմ  տա րած-
վո ւմ էր բո լոր երկ րի լայ նու թյան վրա, բազ մամ բոխ հս կա նե րի, ան չափ կա տա-
ղի նե րի և ու ժա վոր նե րի մեջ: Ո րով հե տև այս ժա մա նակ ա մեն մի մա րդ, խե լա-
գար ված, սո ւրն ըն կե րոջ կո ղն էր կո խո ւմ, ձգ տո ւմ է ին մե կը մյու սի վրա տի րե-
լու, և Բե լին պա տահ մա մբ հա ջող վեց բռ նա նալ և բո լոր եր կի րը գրա վել: Հայ կը 
չկա մե նա լով նրան հնա զա նդ վել, Բա բե լո նո ւմ Ա րա մա նյակ որ դին ծնե լո ւց հե տո, 
չվեց դե պի Ա րա րա դի եր կի րը, որ գտն վո ւմ է հյու սի սային կող մե րո ւմ, իր որ դի-
նե րով, դո ւստ րե րով և որ դի նե րի որ դի նե րով, որ զո րա վոր մար դիկ է ին, թվով 
մոտ ե րեք հա րյո ւր հո գի, և ու րիշ ըն դո ծին նե րով, նրան հա րած եկ վոր նե րով և 
բո լոր տու նու տե ղով: Գնո ւմ բնակ վո ւմ է մի լե ռան ստո րո տո ւմ՝ դաշ տա վայր տե-
ղո ւմ, որ տեղ ապ րո ւմ է ին սա կա վա թիվ մար դիկ սկզ բո ւմ ցր ված նե րից: Հայ կը, 
նրա նց ի րեն հնա զան դեց նե լով, այն տեղ կալ վա ծո ւմ շի նո ւմ է բնա կու թյան տո ւն 
և տա լիս է ժա ռան գու թյո ւն Կադ-
մո սին` Ա րա մա նյա կի որ դո ւն: Սա 
ար դա րաց նո ւմ է աս ված ան գիր 
հին զրույց նե րը: 

Ի սկ ին քն  իր մա ցած մա րդ-
կան ցով և տու նու տե ղով շա րժ-
վո ւմ է դե պի հյու սիս-արև մո ւտք 
և գա լիս բնակ վո ւմ է մի բա րձ-
րա վան դակ դաշ տո ւմ և այս լեռ-
նա դաշ տի ա նու նը կո չո ւմ է Հա րք, 
այ սի նքն թե՝ այս տեղ բնակ վող-
նե րը հայ րեր են Թոր գո մի տան 
սե րո ւն դի: Շի նո ւմ է և մի գյո ւղ, 
որն իր ա նու նով կո չո ւմ է Հայ կա-
շեն: Այս տեղ էլ պատ մու թյան մեջ 
հիշ վո ւմ է, թե այս դաշ տի հա րա-
վային կող մո ւմ, մի եր կայ նա նիստ 
լե ռան մոտ սկզ բից ապ րե լիս 
են ե ղել սա կա վա թիվ մար դիկ, 
ովքեր կա մո վին հնա զան դել են 
դյու ցազ նին: Այս էլ ար դա րաց-
նում է աս ված ան գիր զրույց նե րը:
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 Տի տա նյան Բե լն իր թա գա վո րու թյո ւնն ա մեն քի վրա հաս տա տեց, ա պա իր 
որ դի նե րից մե կին հա վա տա րիմ մա րդ կա նց հետ ու ղար կեց հյու սի սի կող մը 
Հայ կի մոտ, որ նա հնա զան դու թյան գա և խա ղա ղու թյա մբ ապ րի: «Դու ցուրտ 
սառ նա մա նիք նե րի մեջ բնակ վե ցիր, ա սո ւմ է, սա կայն տա քաց րո՛ւ և մեղ մաց-
րո՛ւ քո հպա րտ բնա վո րու թյան ցո ւրտ սառ նու թյու նը և, ինձ հնա զան դե լով, 
խա ղաղ ապ րիր` որ տեղ որ կհա ճես իմ երկ րո ւմ բնա կու թյան տեղ ընտ րե լ»:

 Հայ կը Բե լի պատ գա մա վոր նե րին ետ է դա րձ նո ւմ` խս տու թյա մբ պա տաս-
խա նե լով: Ու ղա րկ ված պատ գա մա վոր նե րը վե րա դառ նո ւմ են Բա բե լոն: 

Այն ժա մա նակ Տի տա նյան Բե լը զո րք է ժո ղո վո ւմ նրա դեմ և հետ ևակ զոր քի 
մեծ բազ մու թյա մբ գա լիս հաս նո ւմ է հյու սիս, Ա րա րա դի եր կի րը, Կադ մո սի տան 
մոտ: Կադ մո սը փա խո ւստ է տա լիս Հայ կի մոտ, ի րե նից ա ռաջ ա րա գագ նաց 
մար դիկ ու ղար կե լով: «Ի մա ցած ե ղիր, ա սո ւմ է, ո՛վ մե ծդ դյու ցա զո ւն նե րի մեջ, 
որ Բե լը դի մո ւմ գա լիս է քո վրա հա վեր ժա կան քա ջե րով և երկ նա դեզ հա սա կով 
մր ցող հս կա նե րով: Եվ ես լսե լով, որ նա մո տե ցել է իմ տա նը` փա խա և ա հա 
տագ նա պած գա լիս եմ քեզ մոտ: Ու րե մ շտա պիր մտա ծել, ինչ որ ա նե լու ես»: 

Ի սկ Բե լը հան դո ւգն ու ան ճոռ նի ամ բո խի զո րու թյա մբ, ինչ պես մի հե ղեղ, 
որ զա ռի վայ րից նե րքև է վի ժո ւմ, շտա պո ւմ էր հաս նել Հայ կի բնա կու թյան 
սահ ման նե րը` վս տահ լի նե լով զո րա վոր մա րդ կա նց քա ջու թյան և ու ժի վրա: 
Այս ժա մա նակ ու շիմ և խո հեմ հս կան, գե ղա գան գո ւր մա զե րով, վա ռվ ռո ւն 
աչ քե րով, շտա պով հա վա քո ւմ է իր որ դի նե րին և թոռ նե րին, քաջ և ա ղեղ նա-
վոր մա րդ կա նց, թվով շատ նվազ, և ու րիշ մա րդ կա նց, որ ձեռ քի տակ ուներ, 
գնում հաս նո ւմ է մի ծո վա կի ափ, ո րի ջրե րն ա ղի են և մա նր ձկ նե րով հա-
րուստ: Եվ իր զոր քե րը կան չե լով` ա սո ւմ է նրա նց. «Ե րբ մե նք դո ւրս կգանք 
Բելի ամ բո խի դեմ, աշ խա տե նք այն տե ղին պա տա հել, որ տեղ կա նգ նած 
կլինի Բե լը քա ջե րի խո ւռն բազ մու թյան մեջ, որ պես զի կամ մեռ նե նք և մեր 
աղ խը Բե լի ծա ռայու թյան տակ ընկ նի, կամ մեր մատ նե րի հա ջո ղու թյու նը 
նրա վրա ցույց տա նք, նրա ամ բո խը ցր վի, և մե նք հաղ թու թյո ւն տա նե նք»: 

Եվ ամ բո ղջ աս պա րեզ ներ դե պի ա ռաջ ան ցնե լով` հաս նո ւմ են բա րձ րա-
գույն լեռ նե րի մի ջև մի դաշ տա ձև տեղ: Եվ ջրե րի հո սան քի աջ կող մո ւմ բարձ-
րա վան դա կի վրա ա մո ւր դի րք գրա վե լով, գլո ւխ նե րը վեր բա րձ րաց նե լով` 
տես նո ւմ են Բե լի բազ մա թիվ ամ բո խի ան կա րգ հրո սա կը, որ հան դո ւգն հար-
ձա կու մով ցի րու ցան վա զվ զո ւմ է ին երկ րի ե րե սի վրա, իսկ ին քը` Բե լը, մեծ 
ամ բո խով հան դա րտ կա նգ նած էր ջրի ձախ կող մո ւմ մի բլ րա կի վրա` իբրև 
դի տա նո ցո ւմ: Հայ կը ճա նա չեց սպա ռա զին ված ջո կա տի խո ւմ բը, որ տեղ Բե լը 
մի քա նի ըն տիր և սպա ռա զին ված մա րդ կան ցով ամ բո խի ա ռա ջն էր ան ցել, 
և եր կար տա րա ծու թյո ւն կար նրա և ամ բո խի մի ջև:

 Նա կրո ւմ էր եզ րան շան ներ ու նե ցող եր կա թե գլ խա նոց, թի կո ւն քի և լան-
ջի վրա` պղն ձե տախ տակ ներ, սրո ւնք նե րի և թևե րի վրա` պահ պա նակ ներ, 
մեջ քին կա պել էր գո տի, ո րի ձախ կող մից կախ ված էր երկ սայ րի սու րը. աջ 
ձեռ քո ւմ բռ նել էր հս կայա կան նի զա կը, իսկ ձա խո ւմ` վա հան, նրա աջ և ձախ 
կող մո ւմ ըն տիր զո րա կան ներ է ին:

 Հայ կը տես նե լով պի նդ սպա ռա զին ված Տի տա նյա նին և նրա աջ ու ձախ 
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կող մի ըն տիր մա րդ կա նց` կա նգ նեց նո ւմ է Ա րա մա նյա կին եր կու եղ բայր նե-
րով աջ կող մը, Կադ մո սին իր ու րիշ եր կու որ դի նե րով ձախ կող մը, ո րով հե տև 
ա ղեղ և սո ւր գոր ծա ծե լու մեջ կո րո վի մար դիկ է ին, ին քը կա նգ նեց առջ ևից 
և մյո ւս բազ մու թյու նը կա նգ նեց րեց իր ետ ևո ւմ, դա սա վո րեց մո տա վո րա պես 
ե ռան կյու նա ձև և հան դա րտ ա ռաջ շա րժ վեց: 

Ե րբ եր կու կող մի հս կա նե րն ի րար մո տե ցան, երկ րի վրա ա հա գին դղրդյուն 
բա րձ րաց րին ի րե նց գրոհ նե րով և ի րար վրա ահ ու սար սափ գցե ցին ի րենց 
հար ձա կո ւմ ե րի ձևե րով: Այն տեղ եր կու կող մից ոչ սա կավ հաղ թան դամ 
մար դիկ սրի բե րա նի հան դի պե լով` թա վալ վո ւմ ընկ նո ւմ է ին գե տին և կռի վ 
ա նո րոշ էր մո ւմ` եր կու կող մե րն էլ ան պար տե լի մա լով: Այս ան սպա սե լի 
տա րա կու սա կան դիպ վա ծը տես նե լով` Տի տա նյան ար քան զար հու րեց և ետ 
քաշ վե լով սկ սեց բա րձ րա նալ այն բլու րը, որ տե ղից ի ջել էր, ո րով հե տև մտա-
ծո ւմ էր ամ բո խի մեջ ամ րա նալ մի նչև բո լոր զոր քը հաս նի, որ պես զի երկ րորդ 
ան գամ ճա կա տա մա րտ տա: 

Ա ղեղ նա վոր Հայ կն այս բա նը հաս կա նա լով` ի րեն ա ռաջ է նե տո ւմ, մոտ 
է հաս նո ւմ ար քային, պի նդ քա շո ւմ է լայ նա լիճ ա ղե ղը, ե րե քթ ևյան նե տը 
դիպցնո ւմ է նրա կրծ քի տախ տա կին, և սլա քը, շեշ տա կի թափ ան ցնե լով նրա 
թի կո ւն քի մի ջով, գե տին է խր վո ւմ. այս կեր պով, գո ռո զա ցած Տի տա նյա նը 
կոր ծան վո ւմ, ընկ նո ւմ է գե տին և շո ւն չը փչո ւմ: Իսկ ամ բո խն այս մեծ քա ջու-
թյու նը տես նե լով` փախ չո ւմ է, ա մեն մե կն իր ե րե սը դար ձած կող մը: 

Բայց ճա կա տա մար տի տե ղը շե նաց նո ւմ, դա րձ նո ւմ է դաս տա կե րտ և 
ա նու նը դնո ւմ է Հայք` հաղ թա կան պա տե րազ մի պատ ճա ռով. սրա նից գա-
վա ռն էլ մի նչև այժմ կոչ վո ւմ է Հայոց ձոր: Իսկ այն բլու րը, որ տեղ Բե լն ըն կավ 
քաջ զո րա կան նե րի հետ, Հայ կը կո չեց Գե րեզ մա նք, ո րին այժմ ա սո ւմ են Գե-
րեզ մա նակ: Բայց Բե լի դի ա կը դե ղե րով զմռ սե լով` Հայ կը հրա մայո ւմ է տա նել 
Հա րք և թա ղել մի բա րձ րա վան դակ տե ղո ւմ` ի տես իր կա նա նց և որ դի նե րի: 
Իսկ մեր աշ խար հը մեր նախ նի Հայ կի ա նու նով կոչ վո ւմ է Հայք:

 ՀԱՅ ԿԻՑ ՍԵՐ ՎԱԾ ՑԵ ՂԵ ՐԻ ԵՎ ԶԱ ՎԱԿ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ,  
ԵՎ ԹԵ ՆՐԱՆ ՑԻՑ ՅՈՒ ՐԱ ՔԱ ՆՉՅՈ ՒՐՆ Ի՛ՆՉ ԳՈՐ ԾԵ Ց

Ս րա նից հե տո Հայ կը դառ նո ւմ է իր բնա կու թյան տե ղը, իր Կադ մոս թո ռա-
նը շատ բան է պա րգ ևո ւմ պա տե րազ մի ա վա րից և ան վա նի մար դիկ` իր ըն-
դո ծին նե րից: Նրան հրա մայո ւմ է իր ա ռա ջին տա նը բնա կու թյո ւն հաս տա տել, 
իսկ ին քը գնո ւմ դա դա րո ւմ է Հա րք կոչ ված դաշ տո ւմ: Սա տա րի ներ ապ րե լով` 
մեռ նո ւմ է, ամ բո ղջ ազ գը հա նձ նե լով իր Ա րա մա նյակ որ դո ւն:

 Սա իր եղ բայր նե րից եր կու սին` Խո ռին և  Մա նա վա զին, ի րե նց բո լոր աղ-
խով թող նո ւմ է Հա րք կոչ ված տե ղո ւմ, ինչ պես նաև Մա նա վա զի որ դո ւն` Բա-
զին: Սրան ցից Մա նա վա զը ժա ռան գո ւմ է Հար քը, իսկ նրա որ դին` Բա զը, ժա-
ռան գում է ա ղի ծո վի արևմ տյան, հյու սի սային ա փերը և գա վա ռն ու ծո վը կո չո ւմ 
է իր ա նու նով: Ա սո ւմ են, որ սրան ցից են ա ռաջ ե կել Մա նա վա զյան և Բզ նու նյաց 
նա հա պե տու թյո ւն նե րը, նաև Որ դու նի կոչ վա ծը, ո րո նք վեր ջե րս, սո ւրբ Տր դա տից 
հե տո, մե կը մյու սին ոչն չաց րին պա տե րազ մով: Իսկ Խո ռը բազ մա նո ւմ է հյու սի-
սային կող մե րո ւմ, շե ներ է հիմ ո ւմ և, ա սո ւմ են, որ նրանից սկ սած մի նչև այժմ 
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շա րու նակ վո ւմ է Խոռ խո ռու նի նե րի ցե ղի մեծ նա խա րա րու թյու նը, քաջ և ան վա նի 
մար դիկ, ո րո նք այժմ էլ մեր ժա մա նակ եր ևե լի են: 

Ի սկ Ա րա մա նյա կը, բո լոր բազ մու թյո ւնն առ նե լով, չվո ւմ է դե պի հյու սիս-
ար ևե լք և գնո ւմ իջ նո ւմ է մի խոր դաշ տա վայր, բա րձ րա գա գաթ լեռ նե րով 
շրջա պատ ված, ո րի մի ջով մի կար կա չա սահ գետ էր ան ցնո ւմ...

 & ԲԱՌԱՐԱՆ
 գե ղա գան գո ւր – գե ղե ցիկ գան գո ւրներ
 վայել չա կա զմ – գե ղե ցիկ կա զմ վա ծք ու նե ցո ղ
 թիկ նա վետ – լայն թի կո ւն քով, թիկ նեղ, լայ նա թի կո ւնք
 դյու ցա զո ւն – դյու ցա զն (դից + ազն), աստ վա ծա ծին հս կա 
խ րոխ տա նալ – հպա րտ կեց վա ծք ըն դու նել, խի զա խել, հա նդգ նե լ
սփռ վել – ցր վել, ցրիվ գալ, տա րած վե լ
 բազ մամ բոխ – հա վաք ված բազ մու թյո ւն, խո ւռն ժո ղո վո ւրդ
 Բա բե լոն – եր կիր, ո րի տի րա կա լը Բե լն էր 
Ա րա րա դի եր կիր – հայոց հայ րե նի քը Հայաս տա նից բա ցի կոչ վել է նաև Ա րա րա-

տի (Ա րա րա դի) եր կիր (Ու րար տու), Բի այ նա (Վա նի թա գա վո րու թյո ւն), Աս քա նա զյան 
գո ւնդ, Թոր գո մա տո ւն, Հայ կա զա նց եր կիր, Հայոց աշ խա րհ, Հայք, Ար մե նի ա 

ըն դո ծին – նույն ըն տա նի քի ան դամ եր, նույն ըն տա նի քո ւմ մե ծա ցած, բնիկ 
եր կայ նա նի ստ – եր կար դի րք ու նե ցող 
ե րկ նա դեզ – չա փա զա նց մե ծ
 զա ռի վայր – դե պի ցած թեք ված, բա րձ րից ցած իջ նո ղ
գ նո ւմ հաս նո ւմ է մի ծո վա կի ափ, ո րի ջրե րն ա ղի են և մա նր ձկ ներ են պա-

րու նա կո ւմ – նկա տի ու նի Վա նա լի ճը, ո րի մեջ բազ մա նո ւմ է տա ռեխ ձու կը, Վա-
նա լի ճը կոչ վել է նաև Բզ նու նյաց ծո վ

 վի ժել – այս տեղ` հե ղե ղի թափ վե լը, հո սե լը
 խո ւռն – խա ռը, խռն ված, ի րար գլ խի հա վաք ված 
ա ղխ – նա հա պե տա կան գեր դաս տան, ծա ռա նե րով ու ա ղա խին նե րով հան-

դերձ, տոհ մա պե տի գեր դաս տա նը 
աս պա րեզ – մեկ թա փով ձի ու վա զե լու տա րա ծու թյու նը, տա րա ծու թյո ւն
 բա րձ րա վան դակ – բա րձ րա դիր հար թու թյո ւն, սա րա հա րթ
հ րո սակ – ա վա զա կային խո ւմբ, աս պա տա կ
 դի տա նոց – դի տե լու տեղ, դի տա րան, աշ տա րակ, որ տե ղից դի տո ւմ են շր ջա-

կայ քը 
ս պա ռա զին ված – ոտ քից գլո ւխ զին ված, կա տա րե լա պես զին ված 
ե րկ սայ րի (երկ սայր) – երկ ճյո ւղ, եր կու սրա ծայր ճյու ղե րի բա ժան վա ծ
 կո րո վի – հո գով և մա րմ ով ու ժեղ, քաջ, հզոր, կտ րի ճ
 լայ նա լիճ ա ղեղ – ա ղե ղը կո րաց րած փայտ է, ո րի ծայ րե րը մի ա նո ւմ են ձիգ 

լա րով: Կո րաց րած փայ տի և լա րի մի ջև ե ղած տա րա ծու թյու նը կոչ վո ւմ է լիճ: 
Լայ նա լիճ ա ղեղ, այ սի նքն` մեծ ա ղեղ, որ պի սին կա րող է ին գոր ծա ծել մի այն շատ 
ու ժեղ մար դիկ:
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 Հայ կը Խո րե նա ցու ա մե նա սի րած հե րո սն է, ո րով հե տև հայոց հայ րե նիքի 
հիմ ա դի րն է: Խո րե նա ցին հի աց մո ւն քով է ներ կայաց նո ւմ Հայ կի կեր պա րը. 
«Այս Հայ կը վայել չա կա զմ էր, թիկ նա վետ, գե ղա գան գո ւր մա զե րով, վառվռուն 
աչ քե րով, հա ստ բա զո ւկ նե րով: Սա քաջ և եր ևե լի հան դի սա ցավ հս կա նե րի 
մեջ, դի մադ րող այն բո լո րին, ով քեր ձե ռք է ին բա րձ րաց նո ւմ բո լոր հս կա նե րի 
և դյու ցա զո ւն նե րի վրա տի րա պե տե լո ւ»:

 Հայ կը և Բե լը, ով հայտ նի է նաև Նեբ րո վթ ա նու նով, Նոյի թո ռան թոռ նե րն 
է ին Հա բե թի և Քա մի սե րո ւնդ նե րից: Հայ կը չի կա մե նո ւմ Բե լին հնա զա նդ վել և 
Բա բե լո նից գնո ւմ է Ա րա րա տի  (Ա րա րա դի) եր կի րը, որ հյու սի սո ւմ էր: Նրա հետ 
է ին իր որ դի նե րը, դո ւստ րե րը և նրա նց ժա ռա նգ նե րը, ով քեր մոտ 300 հո գի է ին: 
Նրա նց հետ է ին նաև «ու րիշ ըն դո ծին ներ և նրա նց հա րած եկ վոր նե ր»:

 Նա նախ բնա կու թյո ւն է հաս տա տո ւմ «մի լե ռան ստո րո տո ւմ՝ դաշ տա վայր 
տե ղո ւմ, որ տեղ ապ րո ւմ է ին սա կա վա թիվ մար դի կ»: Հնա զան դեց նե լով նրա նց` 
այս տեղ բնա կեց նո ւմ է թո ռա նը` Ա րա մա նյա կի որ դի Կադ մո սին: Մնա ցած մա րդ-
կան ցով Հայ կը շա րժ վո ւմ է հյու սիս-արև մո ւտք, հաս տատ վո ւմ «մի բա րձ րա վան
դակ դաշ տո ւմ և լեռ նա դաշ տի ա նու նը կո չո ւմ է Հա րք», որ նշա նա կո ւմ է «այս տեղ 
բնակ վող նե րը հայ րեր են Թոր գո մի տան սե րո ւն դի»: Շի նո ւմ է մի գյո ւղ` Հայ կա-
շեն և ի րեն են թար կո ւմ այս տեղ բնակ վող սա կա վա թիվ մա րդ կա նց:

 Հայ կի ինք նու րույ նու թյու նը դո ւր չի գա լիս Տի տա նյան Բե լին, ով նրան 
հնա զան դու թյան է կո չո ւմ. «Դու  ցո ւրտ սառ նա մա նիք նե րի մեջ բնակ վե ցիր,– 
ա սո ւմ է Բե լը,– սա կայն տա քաց րո՛ւ և մեղ մաց րո՛ւ քո հպա րտ բնա վո րու թյան 
ցո ւրտ սառ նու թյու նը և, ինձ հնա զան դե լով, խա ղաղ ապ րիր` որ տեղ որ կհա
ճես իմ երկ րո ւմ բնա կու թյան տեղ ընտ րե լ»: Հայ կը մեր ժո ւմ է: Բե լը «հա վեր
ժա կան քա ջե րով և երկ նա դեզ հս կա նե րո վ» նախ հար ձակ վո ւմ է Կադ մո սի 
վրա և նրան փա խո ւս տի մատ նո ւմ, ա պա շա րժ վո ւմ է Հայ կի վրա: Հայկն իր 
քա ջե րով դո ւրս է գա լիս Վա նա լճի ափ և ա սո ւմ` կա՛մ հաղ թե նք ու ա զատ 
ապ րե նք, կա՛մ մեռ նե նք և մեր տոհ մը Բե լի ծա ռայու թյան տակ ընկ նի:

 Հայ կը ե ռան կյո ւն սեպաձև դա սա վո րո ւմ  է իր մա րդ կա նց, և ինքն առջ ևից 
հար ձակ վո ւմ սպա ռա զեն Բե լի վրա: Սկզ բո ւմ եր կու կող մե րն էլ ան պար տե լի 
են մո ւմ: Բե լի հա մար այս վի ճա կն ան սո վոր էր և ետ է մղ վո ւմ: Դա տես-
նո ւմ է Հայ կը, ա ռաջ է նետ վո ւմ և լայ նա լիճ ա ղե ղից ար ձա կած ե րեք թևա նի 
նե տով այն քան ուժ գին է խո ցո ւմ նրա կո ւրծ քը, որ «ս լա քը, շեշ տա կի թա փով 
ան ցնե լով նրա թի կո ւն քի մի ջով, գե տին է խր վո ւմ»: Տա պալ ված Բե լին տես-
նե լով` նրա զոր քը փա խո ւս տի է դի մո ւմ:

 Բե լը չար ու ժի մա րմ ա ցո ւմ էր: Նա ոչ մի այն Բա բե լո նի թա գա վո րն էր, այլև 
կրո նա կան ա ռաջ նոր դը: Նրա Նեբ րո վթ ա նո ւնն ա ռա ջա ցել է «marad» բա-
ռից և նշա նա կո ւմ է` «նա ապս տամ բե ց»: Այ սի նքն` նա ժո ղո վր դին ապստա մբ 
դար ձ րեց Աստ ծու դեմ, ար հա մար հեց Աստ ծո ւն, վե րած վեց բռ նա կա լի, ին չի 
հա մար էլ պա տժ վեց Հայ կի ձեռ քով: 

Այս տե ղից` Հայ կը ա զա տու թյան ձգ տող բա րի ու ժե րի մա րմ ա վո րո ւմ է, 
Բե լը` չար:
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1. Ինչ պի սի՞ն է Հայ կը: Ինչ պե՞ս է Մով սես Խո րե նա ցին նկա րագ րո ւմ նրան:
2. Ին չո՞ւ է ըմ բոս տա նո ւմ Հայ կը Բե լի դեմ և ի՞նչ գոր ծո ղու թյո ւն ներ է ձեռ նար-

կո ւմ:
3. Ինչ պե՞ս է Մով սես Խո րե նա ցին նկա րագ րո ւմ Հայ կի կող մից հայոց հայ րե-

նի քի հիմ ադ րու մը:
4. Ո՞վ էր Բե լը և ի՞նչ էր ու զո ւմ Հայ կից:
5. Ով քե՞ր է ին Կադ մո սը, Ա րա մա նյա կը, Խո ռը, Մա նա վա զը:
6. Ի՞նչ խոս քե րով է Հայ կը դի մո ւմ յու րային նե րին` ընդ դեմ Բե լի ել նե լու հա-

մար:
7. Հայ կի և Բե լի պա տե րազ մը: Նկա րագ րե՛ք, թե ինչ պե՞ս է Խո րե նա ցին ներ-

կայաց նո ւմ եր կու կող մե րի ընդ հա րու մը և ինչ պի սի՞ ելք է ու նե նո ւմ այն:
8. Հի շե՛ք Հա րք, Հայ կա շեն, Հայք, Հայոց ձոր, Գե րեզ մա նք ա նո ւն նե րը և մտա-

պա հե՛ք դրա նց ծա գո ւմ ու նշա նա կու թյու նը: Բա ցատ րե՛ք, թե դրան ցից յու-
րա քան չյո ւրն ի՞նչ է նշա նա կո ւմ:

9. Տար բեր ժա մա նակ նե րո ւմ ի՞նչ ա նո ւն ներ է ու նե ցել հայոց հայ րե նիք Հայաս-
տա նը:

10. Խո սե՛ք Հայ կի որ դի նե րի տա րած ման, Հայաս տա նը բնա կեց նե լու և նրան-
ցից նա խա րա րա կան տոհ մեր ստե ղծ վե լու մա սին:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

Ա ՐԱ ԳԵ ՂԵ ՑԻԿ ԵՎ ՇԱ ՄԻ ՐԱՄ 
Ա ՐԱՅԻ ԵՎ ՆՐԱ ՄԱՀ ՎԱՆ ՄԱ ՍԻՆ ՇԱ ՄԻ ՐԱ ՄԻՑ` ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻ ՄԵ Ջ

 Ա րան Նի նո սի վախ ճան վե լո ւց քիչ տա րի ներ ա ռաջ խնա մա կալ դար ձավ 
իր հայ րե նի քին, Նի նո սից նույն պի սի շնոր հի ար ժա նա նա լով` ինչ պես և իր 
հայր Ա րա մը: Բայց այն վա վա շոտ և ա նա ռակ Շա մի րա մը, շատ տա րի նե րից 
ի վեր նրա գե ղեց կու թյան մա սին լսած լի նե լով, ցան կա նո ւմ էր նրան տես-
նել, բայց հայտ նի կեր պով չէր հա մար ձակ վո ւմ որ ևէ բան ա նել: Իսկ Նի նո սի 
վախ ճան վե լո ւց կամ Կրե տե փախ չե լո ւց հե տո, ինչ պես հա մոզ ված եմ, Շա-
մի րա մ իր ախ տը հա մար ձակ պատ վե լով` Ա րա Գե ղե ցի կի մոտ պատ գա-
մա վոր ներ է ու ղար կո ւմ ըն ծա նե րով ու նվեր նե րով, և շատ ա ղա չա նք նե րով 
ու պա րգև նե րի խոս տու մով խնդ րո ւմ է գալ Նին վե իր մոտ, և կա՛մ ի րեն կին 
առ նել ու բո լո րի վրա թա գա վո րել, կա՛մ նրա ցան կու թյան կամ քը կա տա րել ու 
մե ծա մեծ նվեր նե րով խա ղա ղու թյա մբ իր տե ղը դառ նալ: 

Ե րբ պատ գա մա վոր նե րը շատ ան գամ երթ ևե կու թյո ւն կա տա րե ցին, և Ա րան չհա-
մա ձայ նեց, ա պա Շա մի րա մը, սաս տիկ չա րա նա լով, պատ գա մա վո րու թյու նը դա-
դա րե լո ւց հե տո առ նո ւմ է իր զոր քի բազ մու թյու նը և շտա պո ւմ է գնալ հաս նել Հայոց 
եր կի րը` Ա րայի վրա, բայց որ քան դեմ քից կա րե լի էր գու շա կել, շտա պո ւմ էր ոչ այն-
քան նրան սպա նել կամ հա լա ծել, որ քան նվա ճել կամ իր ձեռ քը գցել, որ պես զի իր 
ցան կու թյան կամ քը կա տա րի. ո րով հե տև մո լե գին ցան կու թյու նից նա տռփան քով 
սի րա հար վել էր Ա րայի մա սին ե ղած պատ մու թյո ւն նե րին` որ պես թե նրան տես նե-
լիս լի ներ: Փու թով գա լիս հաս նո ւմ է Ա րայի դաշ տը, որ նրա ա նու նով կոչ վեց Այ-
րա րատ: Ճա կա տը պատ րաս տե լիս նա իր զո րա պե տե րին պատ վեր է տա լիս, ե թե 
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դեպ քը բե րի, ջա նալ կեն դա նի 
պա հել Ա րային: Կռ վի ժա մա-
նակ Ա րայի զոր քը ջա րդ վո ւմ է, 
Ա րան էլ ընկ նո ւմ է պա տե րազ մի 
մեջ Շա մի րա մի կտ րիճ նե րից: 
Հաղ թու թյու նից հե տո տի կի նը 
դի ա կա պո ւտ ներ է ու ղար կո ւմ 
ճա կա տա մար տի տե ղը` դի ակ-
նե րի մեջ փնտ րե լու իր ցան կա լի 
տար փա ծո ւին: Ա րային գտ նո ւմ 
են մե ռած քա ջա մար տիկ նե րի 
մեջ: Հրա մայում է նրան տա նել 
դնել ա պա րան քի վեր նա տու նը: 

Ե րբ Հայոց զոր քը պատրաստ-
վո ւմ էր նո րից պա տե րազ մե լու 
Շա մի րամ տիկ նոջ հետ` Ա րայի 
մահ վան վրե ժն առ նե լու հա-
մար, Շա մի րա մ ա սո ւմ է. «Ես 
իմ աստ ված նե րին հրա մայե ցի 
նրա վեր քե րը լի զել, և նա կկեն-
դա նա նա»: Միև նույն ժա մա նակ 
նա հույս ու ներ կա խար դա կան 
դյու թու թյա մբ Ա րային կեն դա նաց նել, սե փա կան ցան կու թյու նից ցնոր ված: Բայց 
երբ դի ա կն սկ սեց նե խել, հրա մայեց գցել նրան մի մեծ վի հի մեջ ու ծած կել. իսկ իր 
սի րե կան նե րից մե կին զար դա րե լով ու ծա ծո ւկ պա հե լով` նրա մա սին այս պի սի լո ւր 
է տա րա ծո ւմ. «Ա ստ ված նե րն Ա րային լի զե լով ու կեն դա նաց նե լով` մեր փա փագն 
ու ցան կու թյու նը կա տա րե ցին. ուս տի այ սու հե տև նրա նք ա վե լի ևս ար ժա նի են մե-
զա նից պա շտ վե լու և փա ռա վոր վե լու, իբրև մեզ ու րա խաց նող ներ և մեր կամ քը 
կա տա րող նե ր»: Նաև մի նոր ար ձան է կա նգ նեց նո ւմ աստ ված նե րի ա նու նով և մե-
ծա մեծ զո հե րով պատ վո ւմ է նրան, ցույց տա լով, իբր թե աստ ված նե րի այս զո րու-
թյու նը կեն դա նաց րեց Ա րային: Այս պի սի լու րեր տա րա ծե լով Հայոց աշ խար հո ւմ և 
բո լո րին հա մո զե լով` հո ւզ մո ւն քը խա ղա ղեց նո ւմ է: 

Ա րան տա րի ներ ապ րե լով` ծնեց Կար դո սին:

 & ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա րա, Ա րա Գե ղե ցիկ – Հայ կի սե րո ւն դից հայոց ար քա, Ա րա մի որ դին: Մա րմ ա-

վո րո ւմ է հե թա նոս հայե րի հա վա տա լիք նե րը մեռ նող և հառ նող աստ ծու, բնու թյան 
զար թոն քի, նաև ընտա նե կան ա ռա քի նու թյան և ող ջամ տու թյան մա սին: Շա րու նա կել է 
Ա սո րես տա նի դեմ ուղղ ված հայոց ա զա տագ րա կան պայ քա րը: Ա րա Գե ղե ցի կի և Շա-
մի րա մի ա ռաս պե լը ձևա վոր վել է Ք.ծ.ա. 2-րդ հա զա րա մյա կո ւմ, հի շեց նո ւմ է Օ զի րի սի 
և Ի զի դայի, Թամ մու զի և Իշ տա րի, Ա դո նի սի և Աֆ րո դի տե ի (Աս տար տե) ա ռաս պել նե-
րը: Ա րա Գե ղե ցի կի անունով են կոչվել Այ րա րատ, Ա րա լեռ տե ղա նո ւն նե րը:

 Նի նոս – Ա սո րես տա նի թա գա վո րը 
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Ա րամ – Ա րամ աշ խար հա կալ, Ա րա Գե ղե ցի կի հայ րը
 Շա մի րամ (Շամ մու րա մաթ, Շա մի րա մո վթ, Սամ մի րա մաթ, Սե մի րա միս, 

Սե մի րա մի դա) – Ա սո րես տա նի թա գու հի, Շամ շի ա դադ V-ի (Ք.ծ.ա. 823-811) կի նը, 
ա մո ւս նու մա հից հե տո ման կա հա սակ որ դու` Ա դադ նի րար III թա գա վո րի խնա-
մա կա լու հին (Ք.ծ.ա. 810-806):

 Պատ մա կան այս ան ձնա վո րու թյան շո ւրջ ստե ղծ վել են բազ մա թիվ ա ռաս պել-
ներ, ո րոն ցից մե կն էլ գրի է ա ռել Խո րե նա ցին: Ըստ հույն պատ միչ նե րի` Շա մի րա-
մը հա մար վել է սի րո և պտ ղա բե րու թյան ա սո րա կան Դեր կե տո աստ վա ծու հու (այլ 
տար բե րա կով` Աս տար տա) դո ւստ րը: Իբր մո րից լք ված ման կա հա սակ Շա մի րա-
մին լեռ նե րո ւմ կե րակ րել են ա ղավ ի նե րը և խնա մել հո վիվ ե րը: Ըստ այդմ` Սե մի-
րա մի դա հու նա րեն նշա նա կո ւմ է լեռ նային ա ղավ ի: Հա վա նա կան է նաև ան վան 
Սե մի դո ւստր բա ցատ րու թյու նը: Ըստ ա վան դազ րույ ցի` Շա մի րա մ ա մո ւս նա ցել է 
Բա բե լո նի ար քա Նի նո սի խո րհր դա կան և Ա սո րի քի կու սա կալ Օն նե սի հետ, այ նու-
հե տև դար ձել Նի նո սի կի նը: Նի նո սի մա հից հե տո որ դու` թա գա ժա ռա նգ Նի նո ւա-
սի խնա մա կա լու հին էր: Վա րել է պա տե րա զմ եր, կա ռու ցել քա ղաք ներ, պա շտ-
պա նա կան ամ րու թյո ւն ներ, ջրա նցք ներ: Նրան է վե րա գր վո ւմ Բա բե լո նի կախ վող 
այ գի նե րի հիմ ադ րու մը, թեև կա ռո ւց վել է 6-րդ դա րո ւմ Նա բու գո դո նո սոր III թա-
գա վո րի օ րոք և հա մար վո ւմ է հին աշ խար հի յոթ հրա շա լիք նե րից մե կը: 

Ը ստ ա վան դազ րույց նե րի` Շա մի րա մը վա րել է շվայտ կյա նք, վատ նել ար քու-
նա կան գան ձե րը, ին չի հա մար հա լած վել է որ դո ւց, վե րած վել ա ղավ ու և դար-
ձել աստ վա ծու հի: Ըստ մեկ այլ տար բե րա կի` հա լած վել և սպան վել է Նի նո ւաս 
որ դու կող մից կամ վե րած վել քա րե ար ձա նի:

Կ րե տե – կղ զի Մի ջե րկ րա կան ծո վո ւմ
 պատ գա մա վոր – այս տեղ` ներ կայա ցու ցիչ, հիմ ա կան նշա նա կու թյու նը` ժո-

ղո վր դի կող մից ընտր ված պե տա կան մա րմ ի ան դա մ
 Նին վե – Ա սո րես տա նի մայ րա քա ղա քը
 մո լե գին – ան զո ւսպ, կա տա ղի, սաս տի կ
տռ փա նք – բո ւռն ցան կու թյո ւն, բո ւռն սեր` փա փագ, տե նչ, տար փա նք, կի րք
 փու թով – շտապ, հապ ճեպ, ե ռան դով, ժրա ջա նու թյա մբ
կտ րիճ – քաջ, ա րի, խի զախ. պե տք է տար բե րել կտ րիչ (կտ րող սա րք) բա ռից.

կտ րիճ-ը գր վո ւմ է ճ-ով, կտ րիչ-ը` չ-ով
 դի ա կա պո ւտ – դի ակ կո ղոպ տող, դի ակ գո ղա ցող, դի ա կի վրայից զգե ստ ներ, 

ար դու զա րդ թա լա նո ղ
 տար փա ծու – սի րե կան, սի րու հի, ցան կա լի, տեն չա լի, սի րա հար, երկր պա գո ւ
 քա ջա մար տիկ – քաջ կռ վող ներ, խի զախ զին վոր նե ր
ց նոր վել – խե լա գար վել, խել քը գցել, ցն դե լ
 վիհ – ան դո ւնդ, խոր փոս, խոր խո րատ, հո ր
 Կար դոս –Ա րա Գե ղե ցի կի որ դին` ծն ված իր սի րե լի կին Նո ւար դի ց
 
Ա րա Գե ղե ցի կի և Շա մի րա մի մա սին պատ մող աս քը Մով սես Խո րե նա ցու գրի 

ա ռած գե ղե ցիկ ա ռաս պել նե րից մե կն է: Ա րա Գե ղե ցի կի և Շա մի րա մի կեր պար-
նե րին ի րե նց բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րո ւմ, բալ լադ նե րո ւմ և պոեմ ե րո ւմ անդրա-
դար ձել են Վա հան Տե րյա նը, Ե ղի շե Չա րեն ցը, Կոս տան Զա րյա նը: Նաի րի 
Զարյա նը գրել է «Ա րա Գե ղե ցի կ» դի ցա պատ մա կան ող բեր գու թյու նը:
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1. Ո՞վ էր Ա րա Գե ղե ցի կը: Ի՞նչ գի տեք նրա մա սին:
2. Ո՞վ էր Ա րայի հայ րը, ո՞վ էր Ա րայի կի նը, և ո՞վ էր Ա րայի որ դին:
3. Ինչ պե՞ս է Մով սես Խո րե նա ցին ստու գա բա նո ւմ Այ րա րատ տե ղան վան 

ա ռա ջա ցու մը:
4. Ո՞վ էր Շա մի րա մը, ի՞նչ գի տեք նրա մա սին, այլ կե րպ ինչ պե՞ս է հն չո ւմ նրա 

ա նու նը և ի՞նչ բա ցատ րու թյո ւն ներ ու նի:
5.  Ի՞նչ ա ռա ջա րկ է ա նո ւմ Շա մի րա մը Ա րա Գե ղե ցի կին և ի՞նչ պա տաս խան է 

ստա նո ւմ:
6. Ա րա Գե ղե ցի կից մե րժ վե լո ւց հե տո ի՞նչ է ձեռ նար կո ւմ Շա մի րա մը:
7. Ինչ պե՞ս է ա վա րտ վո ւմ պա տե րազ մը, և Ա րային վե րա կեն դա նաց նե լու հա-

մար ի՞նչ մի ջոց նե րի է դի մո ւմ Շա մի րա մը:
8. Ա րային վե րա կեն դա նաց նե լու նպա տա կով որ տե՞ղ են դնո ւմ նրա մար մի նը 

և ով քե՞ր պե տք է նրան նոր կյա նք պա րգ ևե ին:
9. Ով քե՞ր են հե տա գայո ւմ գե ղար վես տա կան նոր կյա նք պա րգ ևել «Ա րա Գե-

ղե ցի կ» ա ռաս պե լին:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

 ՏԻԳ ՐԱՆ ԵՎ ԱԺ ԴԱ ՀԱ Կ
 ՏԻԳ ՐԱ ՆԻ ՄԱ ՍԻՆ, ԹԵ ԻՆՉ ՊԵՍ ԷՐ Ա ՄԵՆ ԲԱ ՆՈ Վ

 Ա նց նե նք այ սու հե տև գրե լու Տիգ րա նի և նրա գոր ծե րի մա սին: Ո րով հե տև 
սա մեր թա գա վոր նե րից ա մե նահ զոր և ա մե նա խո հե մ էր և նրան ցից բո լո-
րից քաջ: Նա Կյու րո սին ա ջա կից ե ղավ Մա րաց իշ խա նու թյու նը տա պա լե-
լու, հույ նե րին էլ ոչ քիչ ժա մա նակ նվա ճե լով` ի րեն հնա զան դեց րեց, և մեր 
բնա կու թյան սահ ման նե րն ըն դար ձա կե լով` հա սց րեց մի նչև հին բնա կու թյան 
սահ ման նե րի ծայ րե րը. բո լոր իր ժա մա նա կա կից նե րին նա խան ձե լի ե ղավ, 
իսկ հե տո ե կող նե րիս ցան կա լի թե՛ ին քը և թե՛ իր ժա մա նա կը: 

Եվ ո՞ր իս կա կան մար դը, ով հա մակ րո ւմ է ա րի ա կան բար քի և խո հա կա-
նու թյան, չի զվար ճա նա սրա հի շա տա կու թյա մբ և չի ձգ տի նրա նման մա րդ 
լի նել: Նա տղա մա րդ կա նց գլո ւխ կա նգ նեց և ցույց տա լով քա ջու թյո ւն` մեր 
ազ գը բա րձ րաց րեց, և մեզ, որ օ տար նե րի լծի տակ է ի նք, դա րձ րեց շա տե րին 
լո ւծ դնող ներ և հար կա պա հա նջ ներ. ոս կու և ար ծա թի, և պատ վա կան քա րե-
րի, և զգե ստ նե րի, և զա նա զան գույ նե րի ու գո րծ վա ծք նե րի հա րս տու թյո ւն-
ներ տղա մա րդ կա նց և կա նա նց հա մար առ հա սա րակ բազ մաց րեց, ո րոն ցով 
տգեղ նե րը գե ղե ցիկ նե րի նման սքան չե լի է ին եր ևո ւմ, իսկ գե ղե ցիկ նե րն այն 
ժա մա նա կի հա մե մատ դյու ցա զո ւն նե րի է ին նմա նո ւմ: Հետ ևակ կռ վող նե րը 
ձի ա վոր դար ձան, պար սե րով կռ վող նե րը` հա ջող ա ղեղ նա վոր ներ, կո պալ նե-
րով կռ վող նե րը զին վե ցին սրե րով ու տե գա վոր նի զակ նե րով. մեր կե րը պա-
տս պար վե ցին վա հան նե րով և եր կա թե զգե ստ նե րով: Եվ երբ նրա նք մի տեղ 
հա վաք վե ին, մի այն նրա նց ար տա քին տե սքն ու նրա նց պահ պա նակ նե րի ու 
զեն քե րի փայ լը բա վա կան է ին թշ նա մի նե րին հա լա ծե լու և վա նե լու: Նա խա-
ղա ղու թյո ւն և շե նու թյո ւն բե րեց, բո լո րին լի աց րեց յու ղով և մեղ րով: 

Այս և այս պի սի ու րիշ շատ բա ներ բե րեց մեր աշ խար հին այս խար տյաշ և 
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մա զե րի ծայ րը գան գո ւր Եր վան դյան Տիգ րա նը` գու նեղ ե րե սով, քա ղցր նայ-
ված քով, ու ժեղ սրո ւնք նե րով, գե ղե ցիկ ոտ նե րով, վայել չա կա զմ և թիկ նա-
վետ, կե րա կո ւր նե րի և ըմ պե լիք նե րի մեջ պար կե շտ, ու րա խու թյո ւն նե րի մեջ 
օ րի նա վոր, ում մա սին մեր հնե րը, ո րո նք փան դիռ նե րով եր գո ւմ է ին, ա սում 
է ին, թե մա րմ ի ցան կու թյո ւն նե րի մեջ էլ չա փա վոր է ե ղել, մե ծի մա ստ և 
պեր ճա խոս և լի բո լոր հատ կու թյո ւն նե րով, որ պի տա նի են մար դո ւն: Եվ այս 
գրքո ւմ ի՞նչ կա ինձ ա վե լի սի րե լի, քան սրա մա սին ե ղած գո վե ստ նե րն ու 
պատ մու թյու նը եր կա րել: Նա, ա մեն բա նի մեջ ար դա րա դատ և հա վա սա րա-
սեր կշե ռք ու նե նա լով, ա մեն մե կի կյան քը կշ ռո ւմ էր իր մտ քի լծա կով. չէր նա-
խան ձո ւմ լա վա գույն նե րին, չէր ար հա մար հո ւմ նվա ստ նե րին, այլ աշ խա տո ւմ 
էր ընդ հան րա պես ա մեն քի վրա տա րա ծել իր խնամ քի զգես տը:

 Սա սկզ բո ւմ դաշ նա կից լի նե լով Աժ դա հա կին, որ Մա րա ցի էր, նրան կին է տա-
լիս իր Տիգ րա նու հի քույ րը, ում թա խան ձան քով խնդ րո ւմ էր Աժ դա հա կը: Ո րով-
հե տև Աժ դա հա կը մտա ծո ւմ էր` այս պի սի ազ գա կա նու թյան շնոր հիվ կամ հաս-
տա տո ւն սեր պահ պա նել Տիգ րա նի հետ, կամ այս կեր պով հեշ տու թյա մբ դա վա-
ճա նո րեն սպա նել: Ո րով հե տև նրա միտ քը կաս կա ծի մեջ էր, երբ մի ան սպա սե լի 
մար գա րե ու թյո ւն նրան ցույց տվեց ա ռա ջի կայո ւմ նրան պա տա հե լի քը:
 

ԱԺ ԴԱ ՀԱ ԿԻ ԵՐԿՅՈՒ ՂԻ ԵՎ ԿԱՍ ԿԱ ԾԱՆ ՔԻ ՄԱ ՍԻՆ ԿՅՈՒ ՐՈ ՍԻ ԵՎ 
ՏԻԳ ՐԱ ՆԻ ՍԻ ՐՈ ԵՎ ՄԻ Ա ԲԱ ՆՈ ՒԹՅԱՆ ՊԱՏ ՃԱ ՌՈ Վ

 Բայց նրա այս մտած մո ւնք նե րի ա ռի թն էր մտեր մա կան դաշ նակ ցու թյու նը, 
որ Կյու րո սն ա ռա ջար կեց Տիգ րա նին. և շատ ան գամ, երբ Աժ դա հա կն այս բա-
նը հի շո ւմ էր, քու նը փախ չո ւմ էր նրա նից, և ան դա դար նա խո րհր դա կից նե րին 
այս պի սի հա րց էր տա լիս. «Ի նչ պի սի՞ հնա րք նե րով մե նք պի տի կա րո ղա նա նք 
քան դել սի րո կա պը պար սի կի և բազ մա բյու րա վոր հայի մի ջև»: Եվ այս պի սի 
շփոթ մտած մո ւնք նե րի ժա մա նակ ա ռա ջի կա դեպ քե րը նրան հայտն վո ւմ են 
ե րա զի մեջ՝ նա խա տե սու թյա մբ, այս կե րպ, ինչ պես ա սո ւմ է պատ մո ղը:

 ԹԵ ԻՆՉ ՊԵՍ ԱԺ ԴԱ ՀԱ ԿԸ, ԿԱՍ ԿԱ ԾԱ ՆՔ ՆԵ ՐԻ ՄԵՋ ԼԻ ՆԵ ԼՈՎ,  
Ի ՐԵՆ ՊԱ ՏԱ ՀԵ ԼԻՔ ԴԻՊ ՎԱ ԾԸ ՏԵՍ ՆՈ ՒՄ Է ՍՔԱՆ ՉԵ ԼԻ Ե ՐԱ ԶՈ Վ

 Այդ օ րե րո ւմ ոչ փո քր վտա նգ էր սպառ նո ւմ Մա րա ցի Աժ դա հա կին Կյու րո-
սի և Տիգ րա նի մի ա բա նու թյու նից: Ուս տի և մտ քե րի սաս տիկ ա լե կո ծու թյու-
նից` գի շե րը քնի մեջ տե սիլ քով եր ևաց նրան այն, ինչ որ ար թո ւն ժա մա նակ 
ոչ աչ քով էր տե սել երբ ևէ և ոչ ա կան ջով լսել: Ուս տի քնից վեր թռ չե լով` չի 
սպա սո ւմ խո րհր դակ ցու թյան ժա մին սո վո րա կան կար գով, այլ իս կույն, մի նչ-
դեռ գի շեր վան բա վա կան ժա մեր դեռ կային, կան չո ւմ է խո րհր դա կից նե րին և 
տրտո ւմ ե րե սով գետ նին նայե լով` սր տի խոր քե րից հա ռա չա նք է ար ձա կում: 
Երբ խո րհր դա կից նե րը պատ ճա ռը հա րց նո ւմ են, նա ժա մե րով ու շաց նո ւմ է 
պա տաս խա նը և վեր ջա պես հե ծկլ տան քով սկ սե լով` բաց է ա նո ւմ սր տո ւմ 
ծա ծո ւկ պա հած խոր հո ւրդ նե րն ու կաս կա ծը, նաև սար սա փե լի տե սիլ քը:

 «Ո՛վ սի րե լիք, ա սո ւմ է նա, ե րա զո ւմս թվո ւմ էր, թե ես մի ան ծա նոթ երկ-
րում եմ գտն վո ւմ, մի լե ռան մոտ, որ երկ րի վրա եր կար բա րձ րա ցած էր, և ո րի 
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գա գա թը թվո ւմ էր սաս տիկ սառ նա մա նի քով պա տած, և կար ծես ա սե լիս լի-
նե ին, թե այս Հայ կա զա նց երկ րո ւմ է: Եվ երբ ես եր կար նայո ւմ է ի այդ լե ռան, 
մի ծի րա նազ գե ստ կին եր ևաց ինձ երկ նա գույն քո ղով, բա րձր լե ռան գա գա-
թին նս տած, խո շոր աչ քե րով, բա րձ րա հա սակ, կար միր այ տե րով, որ բռն ված 
էր ծնո ւն դի եր կո ւն քով: Երբ ես եր կար նայո ւմ է ի այս եր ևույ թին և հի աց ման 
մեջ է ի, հան կա րծ կի նը ե րեք զա վակ ծնեց, կա տա րյալ դյու ցա զո ւն ներ` հա-
սա կով և բնու թյա մբ: Ա ռա ջի նն ա ռյո ւծ հե ծած` սլա նո ւմ էր դե պի արև մո ւտք, 
երկ րորդն ինձ (կեն դա նի) հե ծած դե պի հյու սիս էր դի մո ւմ, իսկ եր րոր դը վիթ-
խա րի վի շապ սան ձած` ար շա վա կի մեր տե րու թյան վրա էր հար ձակ վո ւմ: 

Այս խա ռն ե րազ նե րի մեջ մեկ էլ ինձ թվաց, թե կա նգ նած եմ իմ ար քու նի 
ա պա րան քի վրա. տես նո ւմ է ի նրա կտու րը բազ մա թիվ գե ղե ցիկ շա տր վան-
նե րով զար դար ված, մեզ պսա կող աստ ված նե րին հրա շա լի տես քով այն տեղ 
կա նգ նած, և ինձ` ձեզ հետ մի ա սին նրա նց զո հե րով ու խո ւն կե րով պատ վե-
լիս: Երբ հան կա րծ վեր նայե ցի, տե սա, որ այն վի շապ հե ծած մար դը կար ծես 
արծ վի թևե րով սլա նա լով` վրա հար ձակ վեց և մո տե նա լով ու զո ւմ էր աստ-
ված նե րին կոր ծա նել: Իսկ ես` Աժ դա հա կս, մեջ ընկ նե լով, այն հար ձա կո ւմ 
ինձ վրա ըն դու նե ցի, սքան չե լի դյու ցազ նի հետ կռ վի բռն վե լով: Նախ նի զակ-
նե րի տե գե րով ի րար մար մին նե րը խո ցո տե լով` ա րյան վտակ ներ վար հո սեց-
րի նք և ա պա րան քի ա րե գա կի նման փայ լող ե րե սն ա րյան ծով դա րձ րի նք: 
Հե տո ու րիշ զեն քե րով կռ վե ցի նք ոչ սա կավ ժա մեր:

 Բայց ի՞նչ ա նօ գո ւտ է խո սքս եր կա րեց նել. ո րով հե տև գոր ծի վեր ջն իմ կոր-
ծա նու մը ե ղավ: Տագ նա պից սաս տիկ քր տին քը կո խեց, և քո ւնս փա խավ, և 
այլևս կեն դա նի չեմ թվո ւմ: Ո րով հե տև այս եր ևույթ նե րի ե րա զն ու րիշ բան չի 
նշա նա կո ւմ, քան այն, որ Հայ կա զյան Տիգ րա նի կող մից բռ նի հար ձա կո ւմ պի-
տի կա տար վի մեզ վրա: Բայց ո՞վ ձե զա նից, աստ ված նե րի օգ նու թյու նից հե տո, 
խոս քով ու գոր ծով մեզ բա րիք խոր հե լով չի հու սա մեզ թա գա վո րա կից լի նե լ»: 

Եվ խո րհր դա կից նե րից շատ օգ տա կար ա ռա ջար կու թյո ւն ներ լսե լով` շնոր-
հա կա լու թյա մբ պատ վո ւմ է նրա նց:

 ԽՈ ՐՀՐ ԴԱ ԿԻՑ ՆԵ ՐԻ ԽՈՍ ՔԵ ՐԸ, ՀԵ ՏՈ ԵՎ ԻՐ ՄՏԱ ԾԱԾ ՄԻ ՋՈ ՑԸ ԵՎ 
ԱՆ ՄԻ ՋԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԱԴ ՐՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ 

« Ձե զա նից, ո՛վ սի րե լի ներ,– ա սո ւմ է Աժ դա հա կը,– շատ հան ճա րեղ և ի մաս-
տո ւն բա ներ լսե լո ւց հե տո` կա սեմ և ես, ինչ որ աստ ված նե րի օգ նու թյու նից հե-
տո մտա ծո ւմ եմ իբրև օգ տա կար մի ջոց: Ո րով հե տև թշ նա մի նե րից զգու շա նա-
լու և նրա նց մտադ րու թյո ւն նե րին ծա նո թա նա լու հա մար ոչ մի բան այն քան մեծ 
օգ նու թյո ւն չի բե րո ւմ, քան երբ մե կը թշ նա մո ւն կո րո ւստ պատ րաս տի` սի րո 
մի ջո ցով նրան դա վե լով: Եվ այս ա մե նը մե նք այժմ հնա րա վո րու թյո ւն չու նե նք 
կա տա րե լու ոչ գան ձե րի մի ջո ցով և ոչ պատ րո ղա կան խոս քե րով, այլ մի այն 
այն կեր պով, որ ես մտա դիր եմ գոր ծադ րել: Իմ խոր հո ւր դը կա տա րե լու` ո րո-
գայթ սար քե լու մի ջո ցն է նրա քույր Տիգ րա նու հին, գե ղեց կա գույնն ու խո հե մը 
կա նա նց մեջ: Ո րով հե տև այս պի սի խնա մի ա կան ազ գա կա նու թյո ւն նե րը հա-
մար ձակ եր ևա կայու թյան մի ջո ցով ըն դար ձակ հնա րա վո րու թյո ւն են ստեղ ծո ւմ 
թա քո ւն կեր պով դա վեր լա րե լու կա՛մ նրա մտե րիմ ե րին գան ձեր ու պա տիվ 
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խոս տա նա լով՝ հրա մայել նրան հան կար ծա կի սպա նել սրով կամ թույ նե րի մի-
ջո ցով, կա՛մ նրա մտե րիմ ե րին ու կու սա կալ նե րին գան ձե րով նրա նից բա ժա-
նել և այս կեր պով նրան, իբրև մի ան զոր տղայի, մեր ձեռ քը գցե լ»:

 Բա րե կամ ե րի այս խոր հո ւրդն ազ դու հա մա րե լով` գոր ծի են ձեռ նար կում: 
Աժ դա հա կն իր խո րհր դա կից նե րից մե կին մեծ գա նձ տա լով՝ ու ղար կո ւմ է 
Տիգ րա նի մոտ մի թղ թով, որ հետ ևյալ բո վան դա կու թյո ւնն ու ներ:
 

ԱԺ ԴԱ ՀԱ ԿԻ ԹՈ ՒՂ ԹԸ, ՏԻԳ ՐԱ ՆԻ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ  
ՏԻԳ ՐԱ ՆՈՒ ՀՈ ՒՆ ՄԱ ՐԱՍ ՏԱՆ ՈՒ ՂԱՐ ԿԵ ԼԸ 

« Քո սի րե լի եղ բայ րու թյո ւնդ գի տի, որ այս աշ խար հի կյան քո ւմ աստ-
ված նե րը մեզ չեն պա րգ ևել ա վե լի օգ տա կար բան, քան սի րե լի նե րի բազ-
մու թյուն, ի հար կե ի մաս տո ւն և հզո րա գույն նե րի, ո րով հե տև այս դեպ քո ւմ 
դրսից խռո վու թյո ւն ներ չեն հա մար ձակ վո ւմ ծա գել, և ե թե պա տա հեն, իս-
կույն կընկճ վեն, իսկ ներ սո ւմ նրա նք կհա լած վեն, քա նի որ այս պի սի չա-
րու թյու նը ոչ ո քից չի կա րող մո ւտք գոր ծել: Արդ` տես նե լով բա րե կա մու-
թյու նից ա ռաջ ե կող այս օ գու տը,  ես կա մե ցա ա վե լի հաս տա տո ւն դա րձ նել 
ու խո րաց նել մեր մեջ ե ղած սե րը, որ պես զի եր կո ւսս էլ բո լոր կող մե րից 
ա պա հով վե լով` ամ բո ղջ և հաս տատ պա հե նք մեր տե րու թյո ւն նե րը: Եվ այս 
բա նը կկա տար վի, ե թե ինձ կնու թյան տաս քո քույր Տիգ րա նու հո ւն` մեծ 

հայոց օ րի որ դին. թե րևս 
նրա հա մար նաև բա րի 
հա մա րես, որ թա գու հի-
նե րի թա գու հի լի նի: Ողջ 
ե ղիր, մեր թա գա կից և սի-
րե լի եղ բայր»:

 Պատ գա մա վո րը գալիս 
է, գե ղե ցիկ օ րի որ դի վերա-
բե րյալ գոր ծը կա տա րում է, 
ո րով հե տև Տիգ րա նը հա մա-
ձայ նո ւմ է իր քույր Տիգ րա-
նու հո ւն Աժ դա հա կին կնու-
թյան տալ: Դեռ չգի տե նա-
լով նրա կող մից սա րք ված 
դա վա ճա նու թյու նը` քրո ջն 
ու ղար կո ւմ է թա գա վո րա-
վայել կար գով: Աժ դա հա կը 
նրան կին առ նե լով` ոչ մի այն 
իր սր տո ւմ թա քց րած նեն-
գու թյան, այլև Տիգ րա նու հու 
գե ղեց կու թյան պատ ճա ռով 
իր կա նա նց մեջ ա ռա ջին է 
դարձ նո ւմ, իսկ ներ քո ւստ 
նյու թո ւմ է չա րու թյո ւն:
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 ԹԵ ԻՆՉ ՊԵՍ ՆԵՆ ԳՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ ՀԱՅՏ ՆԻ ԴԱՐ ՁԱՎ, ԵՎ  
ՊԱ ՏԵ ՐԱ ԶՄՆ ՍԿՍ ՎԵՑ, ԵՎ ԱԺ ԴԱ ՀԱ ԿԻ ՄԱ ՀՆ ԱՅԴ ԿՌ ՎՈ ՒՄ

Ս րա նից հե տո, երբ Աժ դա հա կը Տիգ րա նու հո ւն տիկ նու թյան մեջ հաս տա-
տեց, իր թա գա վո րու թյան մեջ ո չի նչ չէր գոր ծո ւմ ա ռա նց նրա հա վա նու թյան, 
այլ ա մեն բան կար գադ րո ւմ էր նրա ա սա ծի պես և հրա մայո ւմ էր, որ բո լո րը 
նրա հրա մա նին հնա զան դեն: Այս այս պես կար գադ րե լով` սկ սո ւմ է այ նու հե տև 
մեղ մով խա բե ու թյա մբ նրան գրա վել: «Դու չգի տես,– ա սո ւմ է նա,– որ քո եղ-
բայր Տիգ րա նը նա խան ձել է, որ դու Ա րյաց տի կին ես դար ձել, նրան գրգ ռո ւմ 
է նրա կի նը` Զա րու հին: Ի՞նչ կլի նի սրա հետ ևան քը, ե թե ոչ, որ նախ ես կմեռ-
նեմ և հե տո Զա րու հին Ա րյաց վրա տի կին կդառ նա և աստ վա ծու հի նե րի տե ղը 
կբռնի: Ու րե մ քեզ մո ւմ է ընտ րել այս եր կու սից մե կը` կա՛մ լի նել եղ բայ րա սեր 
և հա նձն առ նել խայ տա ռակ կոր ծա նո ւմ Ա րյաց ա ռաջ, կա՛մ քո բա րին հաս կա-
նա լով` մի օգ տա կար բան մտա ծել և ա ռա ջի կա ան ցքե րի մա սին հո գա լ»: 

Այս խո րա ման կու թյան մեջ թա քց րած էր և սպառ նա լիք, թե Տիգ րա նու հին 
կմեռ նի, ե թե մա րա պա րս կա ցու ցան կու թյան հա մա ձայն չվար վի: Իսկ խո րա-
գետ գե ղեց կու հին, այս դա վա ճա նու թյու նը հաս կա նա լով, սի րա լիր խոս քե-
րով է պա տաս խա նո ւմ Աժ դա հա կին և մտե րիմ ե րի մի ջո ցով շտա պով եղ բո-
րը հայտ նո ւմ է Աժ դա հա կի նեն գու թյու նը: 

Աժ դա հա կն այ նու հե տև գոր ծի է ձեռ նար կո ւմ, պատ գա մա վոր նե րի ձեռ քով 
ա ռա ջար կե լով Տիգ րա նին, որ բա րե կա մա կան տե սակ ցու թյան հա մար գա 
եր կու թա գա վո րու թյո ւն նե րի սահ մա նագ լո ւխ մի տե ղո ւմ, իբրև թե մի կար ևոր 
գո րծ ու խո սե լիք կա, որ չի կա րե լի կա տա րել գրի և պատ վի րա կու թյան մի ջո-
ցով, այլ մի այն ան ձա մբ դեմ առ դեմ պա տա հե լով: Սա կայն Տիգ րա նը, պատ-
վի րա կու թյան դի տա վո րու թյու նը գի տե նա լով, Աժ դա հա կի խոր հո ւրդ նե րից 
ոչ մի բան ծա ծո ւկ չի թող նո ւմ, այլ գրով հայտ նո ւմ է, ինչ որ նրա սր տի խոր-
քո ւմ կար: Երբ այս պի սով չա րու թյու նը հայտ նի դար ձավ, այլևս ոչ մի խոս քով, 
ոչ մի խո րա ման կու թյա մբ չէր կա րե լի չա րու թյու նը քո ղար կել: 

Եվ Հայոց թա գա վո րը զո րք է ժո ղո վո ւմ Կա պա դով կի այի սահ ման նե րից, Վրաց 
և Աղ վա նից ըն տիր նե րը` որ քան որ կային, և Մեծ ու Փո քր Հայ քի բո լոր ըն տիր-
նե րը, և բո լոր զո րու թյա մբ դի մո ւմ է Մե դա ցոց կող մե րը: Վտան գը հար կադրո ւմ է 
Աժ դա հա կին Հայ կա զու նի դեմ ել նել պա տե րազ մով ոչ փո քր բազ մու թյա մբ: Հա-
կա ռա կու թյան գոր ծը ձգձգ վո ւմ էր մի նչև հի նգ ա միս, ո րով հե տև ա րագ ու ա ռո ղջ 
գոր ծը հի վան դա նո ւմ էր, քա նի որ Տիգ րա նը մտա ծո ւմ էր իր սի րե լի քրոջ` Տիգ-
րա նու հու մա սին: Նա աշ խա տո ւմ էր այն պի սի մի հնար գտ նել, որ Տիգ րա նու հին 
փրկ վե լու ճար գտ նի: Երբ այս հա ջող վո ւմ է, մո տե նո ւմ է կռ վի ժա մը:

 Բայց գո վո ւմ եմ իմ քա ջա մար տիկ նի զա կա վո րին, որ բո լոր ան դամ ե րով հա-
մա չափ էր, մե կը մյու սին ա մեն կե րպ պատ շա ճեց րած, կա տա րյալ գե ղե ցիկ հա սա-
կով, ա ռույգ և ու ժի կող մից ի րեն հա վա սա րը չու նե ցող: Եվ ին չո՞ւ եմ խո սքս եր կա-
րեց նո ւմ. կռ վի ժա մա նակ Աժ դա հա կի եր կա թե ա մո ւր զրա հն ինչ պես ջո ւր ճեղ քե-
լով` Աժ դա հա կին շա մփ րո ւմ է իր նի զա կի ըն դար ձակ տե գին, և ձեռ քը ետ քա շե լիս` 
նրա թո քի կե սն էլ զեն քի հետ դո ւրս է բե րո ւմ: Բայց կռի վ սքան չե լի էր, ո րով հե տև 
քա ջե րը քա ջե րի հան դի պե լով` ոչ մե կը մյու սին շու տով թի կո ւնք չէր դա րձ նո ւմ, ուս-
տի պա տե րազ մը եր կա րո ւմ է բա վա կան ժա մեր, մի նչև գոր ծին վե րջ է դնո ւմ Աժ-
դա հա կի մա հը: Այս բա րե բա խտ դիպ վա ծը նոր փա ռք է ա վե լաց նո ւմ Տիգ րա նին:
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 & ԲԱՌԱՐԱՆ
 Տիգ րան – խոս քը հայոց Տիգ րան Ա ռա ջին կամ Տիգ րան Եր վան դյան (Ք.ծ.ա. 

560–524) ար քայի մա սին է, ում Խո րե նա ցին շփո թել է Տիգ րան Երկ րոր դի կամ 
Տիգ րան Մե ծի (Ք.ծ.ա. 95–55) հետ 

Աժ դա հակ (Աս տի ա գես, Ք.ծ.ա 585–550) – Մա րաս տա նի թա գա վոր, ում դեմ 
ապս տամ բել է Տիգ րան Եր վան դյա նը, ինչն էլ դար ձել է Մով սես Խո րե նա ցու 
ա վան դազ րույ ցի նյո ւթ

 մա րեր, մե դա ցի ներ – հնա գույն ժո ղո վո ւրդ: Եր կի րը` Մա րաս տան, Մե դի ա, 
գտն վել է Ի րա նա կան բա րձ րա վան դա կի հյու սիս-արև մո ւտ քո ւմ, մայ րա քա ղա քը` 
Եկ բա տան: Իր հզո րու թյա նն է հա սել Ք.ծ.ա. 7-րդ դա րո ւմ:

 Կյու րոս – Կյու րոս II Մեծ (ծնն դյան թի վ ան հայտ է, մա հա ցել է Ք.ծ.ա. 529–530 
թվա կան նե րի մի ջա կայ քո ւմ) Պար սից ար քա: Ա քե մե նյան ար քայա տոհ մի հիմ ա-
դի րը: Աժ դա հա կի թո ռը` դս տեր որ դին: Ապս տամ բել է Աժ դա հա կի դեմ և հաղ թել: 
Ստեղ ծել է մեծ տե րու թյո ւն` Հնդ կաս տա նից մի նչև Բա բե լոն: Ի րեն է են թար կել 
Հայաս տա նը: Նրա մտե րիմ ե րից էր Տիգ րան Եր վան դյան հայոց թա գա ժա ռան գը: 

օ տա րի լծի տակ լի նել – օ տար իշ խա նու թյո ւն նե րի են թա կա լի նել` այս տե ղից 
բխող բո լոր հետ ևա նք նե րով` հար կեր վճա րել, զո րք տրա մադ րել, հնա զա նդ լի-
նել և այլն

 հետ ևակ կռ վող ներ – ձի չու նե ցող զին վոր ներ, ոտ քով գնա ցող նե ր
 պար սե րով կռ վող ներ – պա րս կամ պար սա տիկ` թշ նա մու վրա քար նե տե լու 

ձեռ քի գոր ծիք (զե նք) 
ա ղեղ նա վոր ներ – նետ ու ա ղե ղով կռ վող նե ր
 կո պալ – գա վա զան, մա հակ, հա ստ գլ խով ա մո ւր փայտ
 տեգ – նի զա կի ծայ րի սո ւր եր կաթը, ո րով խո ցո ւմ են, սլա ք
 նի զակ – փայ տե եր կար կո թով խո ցող զե նք
ս րո ւնք – ոտ քի ծն կից մի նչև թա թն  ըն կած մա սը
 պար կե շտ – բա րոյա պես զո ւսպ, չա փա վոր, լր ջա խոհ, իր ար ժա նիք նե րը չցու-

ցադ րող, հա մե ստ վար քա գիծ ու նե ցող մա րդ
 փան դիռ – ե ռա լար ժո ղո վր դա կան ե րա ժշ տա կան գոր ծի ք
 մե ծի մա ստ – մեծ ի մա ստ ու նե ցող, խո րա միտ, խո րա գե տ
 պեր ճա խոս – ճար տա րա խոս, գե ղեց կա խոս, պե րճ լե զու ու նե ցո ղ
 բազ մա բյու րա վոր – բյո ւր` 10 000, ան թիվ, խի ստ շատ, բազ մա բյու րա վոր` 

տաս նյակ հա զար նե րից բաղ կա ցած 
ա լե կո ծու թյո ւն – փո թո րի կ
 տե սի լք – ցնո րք, ցնո րա կան պատ կեր` եր ևույթ
տր տո ւմ – տխ րու թյա մբ լց վա ծ
 Հայ կա զա նց եր կիր – Հայաս տա ն
 ծի րա նազ գե ստ – ծի րա նի` ծի րա նա գույն զգե ստ հա գած 
ի նձ – կատ վազ գի մի քա նի գի շա տիչ կեն դա նի նե րի` հո վա զի, ըն ձա ռյու ծի 

ընդ հա նո ւր ան վա նու մը 
ար շա վա կի – ար շա վե լով, սրըն թա ց
 սա կավ – քիչ, պա կաս, նվազ, ուշ-ուշ
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 դա վել – դա վա ճա նել, դավ նյու թե լ
 պատ րո ղա կան խո սք – պատ րան քով մո լո րեց րած խո սք, պատ րա նք նե րով 

սն ված խո սք, խա բե ա կան խո սք
 թո ւղթ – նա մակ, նաև` հրո վար տակ, ու ղե րձ, հու շա գի ր
խ ռո վու թյո ւն նե րն ընկ ճել – տա րե րային ապս տամ բու թյու նը զս պել, դա վադրու-

թյու նը խեղ դել 
օ րի ո րդ – հնո ւմ թա գա վո րա կան կամ իշ խա նա կան տոհ մին պատ կա նող աղ-

ջիկ: Հայոց օ րի ո րդ`  թա գա վո րի քույր կամ դո ւստր: Բա ռը բաղ կա ցած է օ րի+ո րդ 
ար մատ նե րից. օ րի` իշ խան, որդ` որ դի, զա վակ 

ա րի ներ – հն դեվ րո պա կան լե զու նե րով խո սող ժո ղո վո ւրդ ներ, ո րո նց մեջ 
են հայե րը, պար սիկ նե րը, մա րե րը. պար սիկ նե րն ի րե նց հա մա րել են ա րի, իսկ 
մյուս նե րին ոչ ա րի, ա նա րի (օ տա րա ցեղ) 

մա րա պա րս կա ցի – Պա րս կաս տա նո ւմ ապ րող մա ր
 Կա պա դով կի ա – Հայաս տա նի արևմ տյան և Հռո մե ա կան ինք նա կա լու թյան, 

այ նու հե տև Բյու զան դի այի ար ևե լյան սահ մա նային կող մը 

1. Ի՞նչ գի տեք հայոց Տիգ րան Ա ռա ջին թա գա վո րի մա սին: Ի րա կա նո ւմ ո՞վ էր 
Աժ դա հա կին ժա մա նա կա կից հայոց ար քան` Տիգ րան Ա ռա ջի՞ նը, թե՞ Տիգ-
րան Երկ րոր դը: 

 Ե՞րբ են նրա նք գա հա կա լել, և ին չո՞ւ է Խո րե նա ցին այդ քան փա ռա բա նո ւմ 
Տիգ րան Մե ծին:

2. Պատ մու թյու նից ճշ տե՛ք, թե ո՞վ է ե ղել Կյու րո սը, ով քե՞ր է ին մա րե րը, ո՞վ էր 
Աժ դա հա կը:

3. Ինչ պե՞ս է Մով սես Խո րե նա ցին ներ կայաց նո ւմ Տիգ րան Մե ծին:
4. Ի՞նչն է Աժ դա հա կին մտա տան ջու թյո ւն նե րի մեջ գցո ւմ, ի՞նչ ե րազ է տես-

նում նա և ո՞ւմ է պատ մո ւմ:
5. Ինչ պե՞ս են ե րա զա հան նե րը մեկ նա բա նո ւմ Աժ դա հա կի ե րա զը, ի՞նչ է նա 

ձեռ նար կո ւմ:
6. Ի՞նչ բո վան դա կու թյո ւն ու ներ Տիգ րա նին հաս ցե ա գր ված Աժ դա հա կի թո ւղ-

թը (նա մա կը):
7. Ո՞վ էր Տիգ րա նու հին, ո՞ւմ կի նն է նա դառ նո ւմ, ի՞նչ քայ լի է նրան դր դո ւմ 

Աժ դա հա կը, և ինչ պե՞ս է վար վո ւմ նա` օգ նե լու եղ բո րը` խու սա փե լու վտան-
գից:

8. Ի՞նչ էր Տիգ րան թա գա վո րի կնոջ ա նու նը:
9. Ի՞նչ պա տաս խան է տա լիս Տիգ րա նն Աժ դա հա կի պատ վի րակ նե րին:
10. Տիգ րա նը Տիգ րա նու հո ւն փր կե լո ւց հե տո ի՞նչ դա տաս տան է տես նո ւմ Աժ-

դա հա կի հետ:
11. Հա մե մա տե՛ք Հայկ Նա հա պե տի կռի վը Տի տա նյան Բե լի և Տիգ րա նի կռի վը 

Աժ դա հա կի դեմ:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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ԱՐ ՏԱ ՇԵՍ ԵՎ ԱՐ ՏԱ ՎԱ ԶԴ 
Ա ԼԱՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱՐ ՁԱ ԿՈՒ ՄԸ ՄԵԶ ՎՐԱ ԵՎ ՊԱՐ ՏՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ:  

ԱՐ ՏԱ ՇԵ ՍԻ ԽՆԱ ՄԻ Ա ՆԱ ԼԸ ՆՐԱ ՆՑ ՀԵ Տ

 Այս ժա մա նակ նե րն ա լան նե րը բո լոր լեռ նա կան նե րի հետ մի ա բա նե լով, 
Վրաց աշ խար հի կե սն էլ ի րե նց կող մը ձգե լով` մեծ բազ մու թյա մբ գա լիս 
սփռվո ւմ են մեր աշ խար հո ւմ: Ար տա շե սն էլ ժո ղո վո ւմ է իր զոր քե րի բազ մու-
թյու նը, և տե ղի է ու նե նո ւմ պա տե րա զմ եր կու քաջ ու ա ղեղ նա վոր ազ գե րի 
մի ջև: Ա լան նե րի ազ գը փո քր-ինչ ետ է նա հան ջո ւմ և մեծ Կո ւր գե տն ան ցնե-
լով` հյու սի սային կող մից բա նակ է դնո ւմ գե տի ա փին: Ար տա շե սն էլ գա լով 
բա նա կո ւմ է գե տի հա րա վային կող մո ւմ. գե տը բա ժա նո ւմ է եր կու սին:

 Բայց ո րով հե տև Հայոց զոր քե րն Ա լան նե րի թա գա վո րի որ դո ւն բռ նե լով 
Ար տա շե սի մոտ են բե րո ւմ, Ա լան նե րի թա գա վո րը հաշ տու թյո ւն է խնդ րո ւմ` 
խոս տա նա լով Ար տա շե սին տալ ինչ որ ու զի, ա ռա ջար կո ւմ է նաև եր դու մով 
դա շի նք ա նել, որ պես զի ա լան նե րի ե րի տա սա րդ նե րն այ նու հե տև չաս պա-
տա կեն Հայոց աշ խար հը: Երբ Ար տա շե սը չի հա մա ձայ նո ւմ պա տա նո ւն ետ 
տալ, պա տա նու քույ րը գա լիս է գե տի ա փը` մի մեծ բա րձ րա վան դակ տեղ, և 
թա րգ ման նե րի մի ջո ցով ձայն է տա լիս Ար տա շե սի բա նա կը.

 Քեզ եմ ա սո ւմ, քաջ տղա մա րդ Ար տա շես, 
Որ հաղ թե ցիր ա լան նե րի քաջ ազ գին. 
Ե՛կ լսի՛ր ա լան նե րի գե ղա չյա դս տե րս խոս քե րին 
Եվ տո ւր պա տա նին: 
Ո րով հե տև օ րե նք չէ, որ քե նի հա մար դյու ցազ նե րը 
Ու րիշ դյու ցա զո ւն զար մե րի կեն դա նու թյու նը ջն ջե ն
 Կամ իբրև ծա ռա ստ րո ւկ նե րի կար գո ւմ պա հեն, 
Եվ եր կու քաջ ազ գե րի մե ջ
Մշտն ջե նա վոր թշ նա մու թյո ւն հաս տա տեն: 

Այս ի մաս տո ւն խոս քե րը լսե լով` Ար տա շե սը գնաց գե տի ա փը և տես նե լով գե-
ղե ցիկ կույ սին ու լսե լով նրա նից ի մաս տո ւն խոս քեր` նրան ցան կա ցավ:

 Մա րդ են ու ղար կո ւմ ա լան նե րի թա գա վո րի մոտ, որ ա լան նե րի ար քայա զո ւն 
օ րի ո րդ Սա թե նի կին կնու թյան տա Ար տա շե սին: Ա լան նե րի թա գա վո րն ա սո ւմ է.

 Եվ ո՞ր տե ղից քաջ Ար տա շե սը պի տի տա
 Հա զար հա զար ներ ու բյո ւր բյու րե ր
 Քա ջե րի սե րո ւնդ այս կույ սի` 
Ա լան նե րի ար քայա զն օ րի որ դի հա մար:

 Վի պա սան նե րը եր գե լիս այս տե ղն ա ռաս պե լա բա նո ւմ են` ա սե լով.

 Հե ծավ ա րի Ար տա շես ար քան գե ղե ցիկ սև ձին, 
Եվ հա նե լով ոս կե օղ շի կա փոկ պա րա նը, 
Եվ ան ցնե լով գե տն իբրև սրա թև ար ծիվ, 
Եվ նե տե լով ոս կե օղ շի կա փոկ պա րա նը,



61

Ձ գեց մեջ քը Ա լա նաց օ րի որ դի, 
Եվ շատ ցա վեց րեց փա փո ւկ օ րի որ դի մեջ քը, 
Ա րա գա բար իր բա նա կը հա սց նե լով:

 Ի րա պես այս պես է ե ղել: Ո րով հե տև ա լան-
նե րի մոտ հար գի է կար միր կա շին, Ար տա շե սը 
բա վա կան կա շի և շատ ոս կի է տա լիս որ պես 
վա րձ և տի կին է առ նո ւմ օ րի ո րդ Սա թե նի կին: 
Այս է, որ ա սո ւմ են ոս կե օղ շի կա փոկ պա-
րան: Նույն պես հար սա նի քի մա սին եր գո ւմ են 
ա ռաս պե լա բա նե լով.

 Ոս կի ան ձրև էր տե ղո ւմ 
Ար տա շե սի փե սայու թյան ժա մա նակ.
 Մար գա րիտ էր տե ղո ւմ
 Սա թե նի կի հա րս նու թյան ժա մա նակ:

 Ո րով հե տև մեր թա գա վոր նե րը սո վո րու թյո ւն ու նե ին` դահ լի ճի դու ռը իբրև 
փե սա հաս նե լիս դրամ եր շաղ տալ, նույն պես և թա գու հի նե րն ա ռա գաս տի 
սե նյա կո ւմ` մար գա րիտ: Եր գի իս կա կան ի մա ստն այս է:

 Սա Ար տա շե սի կա նա նց մեջ ա ռա ջի նը դառ նա լով` ծնո ւմ է Ար տա վազ դին 
և ու րիշ շատ զա վակ ներ: 

Ար տա վազ դը` Ար տա շե սի որ դին, չա փա հաս դառ նա լով, դո ւրս ե կավ մի 
քաջ, ինք նա հա վան և հպա րտ մա րդ: 

ԱՐ ՏԱ ՇԵ ՍԻ ՄԱՀ ՎԱՆ ՄԱ ՍԻ Ն

 Ար տա շե սը հի վան դա ցավ: Ար տա շե սի մա հը վրա է հաս նո ւմ: Որ քա՜ն բազ-
մու թյո ւն մե ռավ Ար տա շե սի մահ վան ժա մա նակ. նրա սի րե լի կա նայք, հար ճե-
րը և մտե րիմ ծա ռա նե րը բազ մա տե սակ շքեղ պա տիվ եր մա տու ցե ցին դի ա-
կին, քա ղա քա կի րթ ազ գե րի կար գով և ոչ թե բար բա րոս նե րի նման: Նրա դա-
գա ղը ոս կե ղեն էր, գա հը և ան կո ղի նը բե հե զից և մար մի նը պա տող պատ մու-
ճա նը ոս կե թել, գլու խը թագ դրած, ոս կյա զե նքն առջ ևը: Գա հը շր ջա պա տո ւմ 
է ին որ դի նե րն ու ազ գա կան նե րի բազ մու թյու նը և սրա նց մոտ զին վո րա կան 
պաշ տո նյա նե րը, նա հա պետ նե րը, նա խա րա րա կան գն դե րը և ընդ հան րա պես 
զո րա կան նե րի վաշ տե րը, ա մեն քը զին ված, որ պես թե պատ րաստ վո ւմ են 
պա տե րազ մի: Առջ ևից պղն ձե փո ղեր է ին հն չեց նո ւմ, իսկ ետ ևից սևազ գե ստ 
ձայ նար կու կույ սեր և լալ կան կա նայք, բո լո րից վեր ջը` ռա միկ նե րի բազ մու-
թյու նը: Եվ այս պես տա նե լով թա ղե ցին: Նրա գե րեզ մա նի վրա կա մա վոր մա-
հեր է ին լի նո ւմ, ինչ պես վե րն ա սա ցի նք: Ար տա շե սը թա գա վո րեց քա ռա սո ւն 
և մեկ տա րի, այս պես սի րե լի լի նե լով մեր աշ խար հին:
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ԱՐ ՏԱ ՎԱԶ ԴԻ ԹԱ ԳԱ ՎՈ ՐԵ ԼԸ, ԻՐ ԵՂ ԲԱՅՐ ՆԵ ՐԻՆ ՈՒ ՔՈՒՅ ՐԵ ՐԻ Ն 
 ՀԱ ԼԱ ԾԵ ԼԸ ԵՎ ՆՐԱ ՄԱ ՀԸ` ԱՅ ԼԱ ԲԱ ՆՈ ՒԹՅԱ ՄԲ ՀԱՆ ԴԵ ՐՁ

 Ար տա շե սից հե տո թա գա վո րո ւմ է նրա Ար տա վա զդ որ դին և Այ րա րա տից 
բո լոր եղ բայր նե րին հա լա ծո ւմ է, որ պես զի Այ րա րա տո ւմ` թա գա վո րի կալ-
ված քո ւմ, չապ րեն. մի այն Տի րա նին պա հո ւմ է ի րեն փո խա նո րդ, ո րով հե տև 
ին քը որ դի չու ներ: Նա քիչ օ րեր թա գա վո րե լո ւց հե տո մի ան գամ ան ցնո ւմ 
էր Ար տա շատ քա ղա քի կա մո ւր ջով` Գի նա ա կո ւնք նե րի մոտ կին ճեր և վայ րի 
է շեր որ սա լու: Հան կա րծ ինչ-որ ցնոր քից շփոթ վո ւմ, խե լա գար վո ւմ է, ձի ո ւց 
վայր է ընկ նո ւմ մի խոր փո սի մեջ և այն տեղ խո րա սո ւզ վո ւմ, ան հե տա նո ւմ է:

Ն րա մա սին Գո ղթ նի եր գիչ նե րն այս պես են ա ռաս պե լա բա նո ւմ: Ար տա շե-
սի մահ վան ժա մա նակ հե թա նո սա կան սո վո րու թյա մբ շատ կո տո րած ներ է ին 
լի նո ւմ. սրա վրա Ար տա վազ դը նե ղա նո ւմ է և ա սո ւմ է հո րը.

 Ե րբ դու գնա ցիր, 
Ու բո լոր եր կի րը քեզ հետ տա րար, 
Ես այս ա վե րակ նե րի վրա 
Ի նչ պե՞ս թա գա վո րեմ:

Ս րա հա մար նրան ա նի ծե լով` Ար տա շե սն այս պես է ա սո ւմ.

 Թե դու հեծ նես որ սի գնաս 
Ա զա տն ի վեր, դե պի Մա սիս,
 Քաջ քե րը քեզ բռ նեն տա նեն 
Ա զա տն ի վեր, դե պի Մա սիս. 
Այն տեղ մաս, լույս չտես նես:

 Պա ռավ ե րը սրա մա սին զրու ցո ւմ են, թե ար գել ված մո ւմ է մի քա րան ձա վի 
մեջ, եր կա թե շղ թա նե րով կապ ված, եր կու շո ւն կր ծո ւմ են նրա շղ թա նե րը, և նա 
ջա նք է ա նո ւմ դո ւրս գալ և աշ խար հին վե րջ տալ, բայց, ա սո ւմ են, դար բին նե րի 
կռա նա հա րու թյան ձայ նից կա պա նք նե րն ամ րա նո ւմ են: Ուս տի դեռ մի նչև այժմ 
էլ դար բին նե րից շա տե րն ա ռաս պե լին հետ ևե լով` կի րա կի օ րե րը ե րեք կամ չո րս 
ան գամ կռա նով խփո ւմ են սա լին, որ պես զի Ար տա վազ դի շղ թա նե րն ամ րա նան: 
Բայց իս կա կան ի րո ղու թյո ւնն այն պես է, ինչ պես վե րն ա սա ցի նք: 

Ո մա նք ա սո ւմ են, թե հե նց սրա ծն վե լու ժա մա նակ մի պա տա հար է հան-
դի պել. և կար ծո ւմ են, թե Աժ դա հա կի սե րո ւն դից կա նայք նրան կա խար դել 
են, ինչի պատ ճա ռով Ար տա շե սը նրա նց շատ չար չա րեց: Այս մա սին նույն եր-
գիչ նե րն ա ռաս պե լի մեջ այս պես են ա սո ւմ.

 Վի շա պա զո ւն քը մա նո ւկ Ար տա վազ դին գո ղա ցան 
Եվ նրա տեղ դրե ցին դև:

 Բայց ինձ ճի շտ է թվո ւմ այն լու րը, թե նա ծնո ւն դից ի վեր մո լո րու թյա մբ է 
ապ րել, մի նչև որ նույն մո լո րու թյա մբ մե ռել է:
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 & ԲԱՌԱՐԱՆ
ա լան ներ – հնա գույն ժո ղո վո ւրդ, որ ապ րո ւմ է Հայաս տա նի հյու սիս-ար ևել-

քո ւմ, Կո ւր գե տի ձախ ա փին, նրա նց հետ նո րդ նե րը ժա մա նա կա կից օ սե րն են, 
ո րո նք ապ րո ւմ են Հյու սի սային Կով կա սո ւմ

 բա նա կել – զոր քի դիր քա վոր վե լը պա տե րազ մից ա ռաջ, զոր քի իջ ևա նե լը, 
դա դար առ նե լը 

ա ղեղ նա վոր – ա ղե ղով զին վա ծ
 տեղ – տե ղո ւմ, ան ձրև, ոս կի տեղ` ոս կի ան ձրև 
աս պա տա կել – ար շա վել ա վա րա ռու թյան հա մար, աս պա տակ – հե ծյալ հրո սա կ
 բա րձ րա վան դակ – բա րձր դիր քո ւմ  գտն վող հար թու թյուն, հար թա վայր, սա-

րա հա րթ
 գե ղա չյա – գե ղե ցիկ աչ քեր ու նե ցո ղ
 քեն – ոխ, թշ նա մա նք, վրե ժխնդ րու թյո ւն
 շի կա փոկ պա րան – շի կա գույն փո կից` կաշ վից հյո ւս ված պա րա ն
 բար բա րոս – վայ րե նի, վայ րագ, գռե հիկ, ան տաշ, կո պիտ, ոչ քա ղա քա կի րթ
 բե հեզ – վու շի նո ւրբ գո րծ վա ծք
 պատ մու ճան – եր կար ու լայն թիկ նո ցան ման վեր նազ գե ստ, որ հագ նո ւմ է ին 

ար քա նե րը, բա րձ րաս տի ճան իշ խա նա վոր նե րը, ինչ պես նաև կրո նա վոր նե րն ու 
դա տա վոր նե րը

 կի նճ – վայ րի խոզ, վա րա զ
կ ռան – մի ջին մե ծու թյան մո ւրճ, կռ նա հա րու թյո ւն` կռա նով հար վա ծել սա լի ն
 սալ – հա րթ մա կեր ևույ թով մեծ տա փակ և ա մո ւր քար, զն դա ն

1. Ո՞վ էր Հայոց Ար տա շես ար քան: Ի՞նչ  մե ծա գոր ծու թյո ւն նե րով է նա հայտ-
նի: Տե ղե կա տու բա ռա րան նե րից գտե՛ք տվյալ ներ նրա մա սին: 

2. Ով քե՞ր է ին ա լան նե րը: Ո՞վ էր Սա թե նի կը:
3. Սա թե նի կի եղ բայ րը գե րի էր Ար տա շե սի մոտ: Այդ կա պակ ցու թյա մբ ի՞նչ է 

ա սո ւմ Սա թե նի կն Ար տա շե սին:
4. Երբ Ար տա շե սը ցան կա նո ւմ է կնու թյան առ նել Սա թե նի կին, այդ կա պակ ցու-

թյա մբ ի՞նչ է ա սո ւմ Ար տա շե սին Սա թե նի կի հայ րը` ա լան նե րի թա գա վո րը:
5. Ինչ պե՞ս է Ար տա շե սը տի րա նո ւմ Սա թե նի կին:
6. Նկա րագ րե՛ք Ար տա շե սի և Սա թե նի կի հար սա նի քը:
7. Ար տա շե սի մահ վան և թաղ ման ժա մա նակ ի՞նչ է կա տար վո ւմ:
8. Ի՞նչ է ա սո ւմ Ար տա վազ դը հոր թաղ ման ժա մա նակ, և մե ռած հոր ո գին ի՞նչ 

է պա տաս խա նո ւմ նրան:
9. Ի՞նչ է կա տար վո ւմ Ար տա վազ դի հետ, և ին չո՞ւ է ին դար բին նե րը կի րա կի 

օ րե րին ե րեք կամ չո րս ան գամ կռա նով խփո ւմ սա լին:
10. Այ սօր ով քե՞ր են ա լան նե րի ժա ռան գո րդ նե րը և որ տե՞ղ են ապ րո ւմ:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

 Խո րե նա ցին ոչ մի այն պատ միչ էր` փաս տեր և ժա մա նա կագ րու թյո ւն շա-
րադ րող, այլև գրող, գե ղար վես տա կան խոս քի վար պետ: Նա հրա շա լի է 
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կեր տո ւմ ի րա կան և ա ռաս պե լա կան հե րոս նե րին: Ստեղ ծո ւմ է հրա շա լի նկա-
րագ րու թյո ւն ներ, բնու թյան գե ղե ցիկ տե սա րան ներ, նրա խո սքն ու նի գե ղար-
վես տա կան պատ կե րա վո րու թյո ւն, բա նաս տեղ ծա կան շո ւնչ: Խո րե նա ցին 
նաև խո շոր ար վես տա բան է ու գրա կա նու թյան տե սա բան: 

Այս կա պակ ցու թյա մբ ա վե լաց նե նք, որ նրա ժա ռան գու թյան ան բա ժան 
մա սն են շա րա կան նե րը: Խո րե նա ցին 5-րդ դա րի հոգ ևոր բա նաս տեղ ծու-
թյան ա ռաջ նա կա րգ ներ կայա ցու ցիչ նե րից մե կն է: Ա հա նրա շա րա կան նե րից 
մե կը` գրա բար և աշ խար հա բար: Շա րա կա նը նվիր ված է Մա րի ամ Աստ վա-
ծած նին: Շա րա կա նի մեջ Լույ սը Քրիս տո սի խո րհր դան շա նն է: 

Ու րախ լեր Աս տո ւա ծա ծին,
Յոյս եւ փր կու թե ան մայր,
զ Քեզ ըն դու նող լո սոյ
 Մե ծա ցու ցա նե մք:

զ Քեզ, լու սոյ մայր եւ կոյս,
զ Քեզ, գա նձդ կե նաց, 
Աս տո ւա ծային ձայ նիվ ցն ծու թե ա մբ
 Մե ծա ցու ցա նե մք:

 Մայր սո ւրբ ա նա րատ լո սոյն,
Հ րեշ տա կային օրհ նու թե ա մբ պա տո ւե ալ,
զ Քեզ, ըն դու նող լոսոյ,
 Մե ծա ցու ցա նե մք:

    *** 
Ու րա խա ցի՛ր, Աստ վա ծա ծին,
 Հույս և փր կու թյան մայր,
 Քեզ` լույ սի ծնող,
 Մե ծա րո ւմ ենք:

 Քեզ` լույ սի մայր և կույս,
 Քեզ` կյան քի գա նձ 
Ա ստ վա ծային ձայ նով ցն ծու թյա մբ
 Մե ծա րո ւմ ենք:

 Ա նա րատ լույ սի սո ւրբ մայր,
Հ րեշ տա կային օրհ նու թյա մբ պա տվ ված,
 Քեզ` լույ սի ծնող,
 Մե ծա րո ւմ ենք:

1. Պատ միչ Խո րե նա ցին նաև բա նաս տե ղծ էր: Ի՞նչ բնույ թի բա նաս տեղ ծու թյո ւն-
ներ է գրել նա, գրա կան ի՞նչ տե սա կի են պատ կա նո ւմ այդ եր կե րը:

2. Խո րե նա ցու «Հայոց պատ մու թյո ւն»-ից դո ւրս գրեք հատ ված ներ  ̀հա գե ցած գե-
ղար վես տա կան պատ կե րա վո րու թյա մբ, հե րոս նե րի կեր պա վոր ման ար վես տով:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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Ո ՂԲ
(Կր ճա տո ւմ ե րով)

 ՀԱՅՈՑ ԹԱ ԳԱ ՎՈ ՐՈ ՒԹՅԱՆ ԱՐ ՇԱ ԿՈ ՒՆՅԱՑ ՑԵ ՂԻՑ  ԵՎ Ե ՊԻՍ ԿՈ ՊՈ ՍԱ ՊԵ
ՏՈՒԹՅԱՆ` ՍՈ ՒՐԲ ԳՐԻ ԳՈ ՐԻ ՏՈՀ ՄԻՑ ԴԱ ԴԱ ՐԵ ԼՈՒ ՄԱ ՍԻ Ն

 Ող բո ւմ եմ քեզ, Հայոց աշ խա րհ, ող բո ւմ եմ քեզ, բո լոր հյու սի սային ազ գե րի 
մեջ վե հա գույնդ, ո րով հե տև վե րա ցան թա գա վո րդ ու քա հա նադ, խո րհր դա կանդ 
և ուսու ցա նո ղդ. վր դով վեց խա ղա ղու թյու նը, ար մա տա ցավ ան կար գու թյու նը, 
խախտ վեց ուղ ղա փա ռու թյու նը, հիմ ա վոր վեց տգի տու թյա մբ չա րա փա ռու թյու նը:

Խղ ճո ւմ եմ քեզ, Հայաս տա նյայց ե կե ղե ցիդ, բե միդ բա րե զար դու թյու նից 
ան շքա ցած, քաջ հով վից և հով վակ ցից զրկ ված: Այլևս չեմ տես նո ւմ քո բա-
նա վոր հո տը դա լար տե ղո ւմ և հան գի ստ ջրե րի մոտ սն վե լիս և ոչ էլ փա-
րա խի մեջ ժո ղով ված` գայ լե րից զգու շա նա լու հա մար, այլ ցի րու ցան ե ղած 
ա նա պատ նե րո ւմ և գա հա վեժ տե ղե րո ւմ: 

Ա վա՜ղ այս զր կա նք նե րին, ա վա՜ղ այս թշ վառ պատ մու թյա նը: Ինչ պե՞ս դի-
մա նամ այս ցա վե րին, ինչ պե՞ս ամ րա պն դեմ մի տքս ու լե զո ւս և հայ րե րիս իմ 
պա րտ քը հա տու ցա նեմ այս խոս քով իմ ծնո ւն դի և սնո ւն դի փո խա րեն: Ո րով-
հե տև նրա նք ինձ ծնե ցին և սնու ցե ցին ի րե նց տված ու սու մով և ու րիշ նե րի 
մոտ ու ղար կե ցին կա տա րե լա գո րծ վե լու: Եվ մի նչ նրա նք սպա սո ւմ է ին մեր 
դար ձին, որ փա ռա վոր վեն իմ ամե նի մա ստ ար վես տով և լի ա կա տար պատ-
րաս տու թյա մբ, և մե նք էլ, Բյու զան դի այից շտապ-շ տապ դի մե լով, հույս ու նե-
ի նք հար սա նիք նե րո ւմ պա րել խի զախ և ա րագ շար ժո ւմ ե րով և ա ռա գաս տի 
եր գեր եր գել, այժմ, այդ ու րա խու թյան փո խա րեն, գե րեզ մա նի վրա ող բեր եմ 
ա սո ւմ` ո ղոր մե լի հա ռա չե լով. նույ նի սկ չհա սա տես նե լու նրա նց աչ քե րի փակ-
վե լը, լսե լու նրա նց վեր ջին ձայ նը և օրհ նու թյու նը: 

Այս պի սի վշ տով խե ղդ վո ւմ եմ, մեր հոր կա րո տով մաշ վո ւմ: Ո՞ւր է այն քա ղցր 
աչ քե րի հան դար տու թյու նն ու ղիղ նե րի հա մար և ա հա վո րու թյու նը չա րե րի հա մար. 
ո՞ւր է այն զվա րթ շր թո ւնք նե րի ժպի տը լավ ա շա կե րտ նե րի հան դի պե լիս, ո՞ւր է այն 
բա րյա ցա կամ սիր տը, որ ար բա նյակ ներ էր գրա վո ւմ. ո՞ւր է եր կայն ճա նա պա րհ-
նե րը հեշ տաց նող հույ սը, նե ղու թյո ւն նե րից հա նգս տա ցո ղը. կո րա՜վ ժո ղո վո ւր դը, 
ծա ծկ վե՜ց նա վա հան գիս տը, լքե՜ց օգ նա կա նը, լռե՜ց խրա խու սիչ ձայ նը: 

Ո՞վ այ սու հե տև պի տի հար գի մեր ու սու մը, ո՞վ պե տք է ու րա խա նա իր ա շա-
կեր տի ա ռա ջա դի մու թյա մբ, ո՞վ հայ րա կան զվար ճու թյու նը պի տի ար տա-
հայ տի` մա սա մբ իր որ դո ւց հա ղթ վե լով: Ո՞վ պե տք է զս պի ա ռո ղջ վար դա-
պե տու թյան հա կա ռակ դո ւրս ե կող նե րի հա նդգ նու թյու նը, ո րո նք ա մեն բա-
նով քա նդ ված ու քայ քայ ված` շատ ու սու ցիչ ներ են փո փո խո ւմ և բազ մա թիվ  
գր քեր, ինչ պես ա սաց հայ րե րից մե կը, ա մեն բա նի նրա նք հա վա սա րա պես 
դժ վա րա նո ւմ են, և ի րե նց հա մար չար օ րի նակ են դա րձ նո ւմ մեզ ծաղ րե լն ու 
ար հա մար հե լը, իբրև ան հաս տատ և որ ևէ պի տա նի ար վես տից զո ւրկ մա րդ-
կա նց: Ո՞վ պե տք է նրա նց պա պան ձեց նի սաս տե լով և մեզ սփո փի գո վե լով և 
չափ դնի խոս քի և լռու թյան: 

Ե րբ մտա ծո ւմ եմ այս բա նե րի մա սին, իմ մեջ հա ռա չա նք և ար տա սո ւք 
են ծա գո ւմ, ինձ թե լադ րո ւմ են տխ րա լից և սգա վոր խո սք ա սել: Եվ չգի տեմ, 
ինչ պե՞ս հո րի նեմ իմ ող բը և կամ ո՞ւմ ար տաս վեմ. արդյոք իմ թշ վառ մա նո ւկ 
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թագա վո րի՞ն, որ վատ թար խո րհր դակ ցու թյա մբ իր ցե ղով հան դե րձ դեն գց վեց 
և նախ քան մա հով մեռ նե լն ա նար գա բար ա թո ռից կոր ծան վեց, թե ինձ, ում 
գլխից վե րց վեց փա ռա վո րող գե ղե ցիկ կեն ցա ղօ գո ւտ պսա կը. արդյոք իմ հո՞րն 
ու քա հա նայա պե տի՞ն, այն վսեմ միտ քը, լի կա տա րյալ խո հա կա նու թյա մբ, ո րով 
կա ռա վա րո ւմ էր և բա րե կար գո ւմ, և սան ձե րը բու ռը հա վա քած` ուղ ղու թյո ւն էր 
տա լիս ըն թաց քին և սան ձա հա րո ւմ էր օ տա րո տի մտ քեր հայտ նող լե զու նե րը, 
թե՞ ինձ, նրա հո գու խան դից զրկ վա ծիս ու տնան կիս. արդյոք իմ ծնո ղի՞ն, այն 
վար դա պե տու թյան աղ բյու րը, որ ո ռո գո ւմ էր ար դա րու թյու նը և իբրև հե ղեղ 
դո ւրս էր քշո ւմ ամ բա րշ տու թյու նը, թե՞ ինձ, նրա խրատ նե րը խմե լու ծա րա վից 
ցա մա քա ծիս ու թա ռա մա ծիս. արդյոք մեր աշ խար հին ար դեն ե կա՞ծ ա ղետ նե-
րը, թե՞ ա պա գայո ւմ սպաս վե լիք նե րը: 

Ո՞վ մեզ այս բա նե րո ւմ ճա ռա կից կլի նի` մաս նակ ցե լով մեր տրտ մու թյա նը, ո՞վ 
մեզ կըն կե րա նա` ցա վակ ցե լով մեր ող բին կամ ար ձան նե րի վրա փո րագ րե լու: 

Ու սու ցիչ նե րը` տխ մար ու ինք նա հա վան, ի րե նք ի րեն ցից պա տիվ գտած և 
ոչ Աստ ծո ւց կոչ ված, փո ղով ընտր ված և ոչ Սո ւրբ Հո գով. ոս կե սեր, նա խան-
ձոտ, թո ղած հե զու թյու նը, ո րի մեջ Աստ ված է բնակ վո ւմ, և գայլ դար ձած գի-
շա տո ւմ են ի րե նց հո տե րը:

Կ րո նա վոր նե րը` կեղ ծա վոր, ցու ցա մոլ, սնա փառ, պատ վա սեր, քան աստ-
վա ծա սեր:

 Վի ճա կա վոր նե րը` հպա րտ, դա տեր սի րող, դա տար կա խոս, ծույլ, գի տու-
թյո ւն նե րն ու վար դա պե տա կան գր վա ծք նե րն ա տող, առև տո ւր և կա տա կեր-
գու թյո ւն ներ սի րող: 

Ա շա կե րտ նե րը` սո վո րե լու մեջ ծույլ, սո վո րեց նե լու մեջ փու թա ջան, ով քեր 
դեռ չսո վո րած` աստ վա ծա բան են:

 Ժո ղո վր դա կան նե րը` ամ բար տա վան, ստա հակ, մե ծա խոս, աշ խա տան քից 
խու սա փող, ար բե ցող, վա սա գո րծ, ժա ռան գու թյու նից փախ չող:

 Զին վո րա կան նե րը` ա նա րի, պար ծեն կոտ, զե նք ա տող, ծույլ, ցան կա սեր, 
թու լա մո րթ, կո ղոպ տիչ, գի նե մոլ, հե լու զակ, ա վա զակ նե րի բնու թե նա կից: 

Իշ խան նե րը` ապս տա մբ, գո ղե րին գո ղա կից, կա շա ռա կեր, կծ ծի, ժլատ, 
ա գահ, հա փշ տա կող, աշ խա րհ ա վե րող, աղ տե ղա սեր, ծա ռա նե րին հա մա խոհ:

 Դա տա վոր նե րը` տմար դի, սո ւտ, խա բող, կա շա ռա կեր, ի րա վո ւն քը չպաշտ-
պա նող, ան հաս տատ, հա կա ռա կող: 

Եվ առ հա սա րակ սե րն ու ա մո թն ա մեն քից վե րա ցած: 
Եվ ի՞նչ է այս բո լո րի ա պա ցույ ցը, ե թե ոչ այն, որ Աստ ված մեզ ան տես է ա րել, 

և տար րե րը փո խել են ի րե նց բնույ թը. գա րու նը` ե րա շտ, ա մա ռը` սաս տիկ ան-
ձրևային, ա շու նը` ձմեռ դար ձած, ձմե ռը` սաս տիկ ցո ւրտ, մրր կա լից և եր կա րա-
տև: Քա մի նե րը` բու քեր բե րող, խոր շա կի փոխ ված, ցա վեր տա րա ծող. ամ պե րը` 
կայ ծակ ներ թա փող, կա րկ տա բեր. ան ձրև նե րն` ան ժա մա նակ և ա նօ գո ւտ. ե ղա-
նա կը` դա ժան, ե ղյամ բե րող. ջրե րի ա նօ գո ւտ ա վե լա նա լը և չա փից դո ւրս պա-
կա սե լը. երկ րի պտ ղա բե րու թյու նը` նվա զած, ա նա սո ւն նե րի ա ճե լու թյու նը` պա-
կաս, այլև երկ րա շա րժ ներ և սա սա նո ւմ եր: Եվ այս բո լո րի վրա ա մեն կող մից 
խռո վու թյո ւն, հա մա ձայն այն խոս քի, թե ամ բա րի շտ նե րին խա ղա ղու թյո ւն չկա: 

Ո րով հե տև մեզ տի րե ցին խս տա սի րտ ու չար թա գա վոր ներ, ովքեր ծա նր, 
դժ վա րա կիր բեռ ներ են բար ձո ւմ, ան տա նե լի հրա ման ներ են տա լիս: Կա ռա-
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վա րիչ նե րը կա րգ չեն պահ պա նո ւմ, ա նո ղո րմ են, սի րե լի նե րը դա վա ճան ված 
են, թշ նա մի նե րը` զո րա ցած. հա վա տը ծախ վո ւմ է այս տե ղի ու նայն կյան քի հա-
մար: Աս պա տա կու թյո ւն ներ են գա լիս ան հատ նո ւմ, շատ տե ղե րի վրա, տնե րը 
գեր վո ւմ են, ստաց վա ծք նե րը` հա փշ տակ վո ւմ, գլ խա վոր մար դիկ կապ վո ւմ են, 
հայտ նի ան ձեր բան տա րկ վո ւմ են, դե պի օ տա րու թյո ւն են աք սոր վո ւմ ազն վա-
կան նե րը, ան թիվ նե ղու թյո ւն ներ են կրո ւմ ռա միկ նե րը, առն վո ւմ են քա ղաք-
ներ, քա նդ վո ւմ են ամ րոց ներ, ա վեր վո ւմ են ա վան ներ, հր դեհ վո ւմ են շի նու-
թյուն ներ, ան վե րջ սո վեր և հի վան դու թյո ւն ներ և բազ մա տե սակ հա մա ճա րակ-
ներ: Աստ վա ծա պաշ տու թյու նը մո ռաց ված է, դժոխ քի ակն կա լու թյո ւն...

& ԲԱՌԱՐԱՆ
 բա րե զար դու թյո ւն – գե ղեց կու թյո ւն, վայել չա զար դու թյո ւն, բա րու թյա մբ զար-

դար ված 
ան շո ւք – շքե ղու թյո ւն չու նե ցող, խղ ճո ւկ
 փա րախ – ոչ խար նե րի հա նգս տա նա լու տեղ` գոմ կամ բաց տեղ. ե կե ղե ցի` 

իբրև հա վա տա ցյալ նե րի հո տի ա պա հով հա նգր վան 
ար բա նյակ ներ գրա վել – իր շո ւր ջը պտտ վող ներ` հետ ևո րդ ներ, կո ղմ ա կից-

ներ ու նե նալ 
ա ռա գաս տի եր գեր – ա մո ւս նա կան եր գեր, հար սա նի քի եր գե ր
ս փո փել – վիշ տը ցրել, փա րա տել, մխի թա րել, հու սադ րել, ո գե պն դել, բու ժել 
ա նար գա բար – ստո րա բար, ա նա րգ` ստոր, նվա ստ, ան պա տիվ, չն չի ն
 կեն ցա ղօ գո ւտ – կեն ցա ղի, կյան քի հա մար օգ տա կա ր
 վի ճա կա վոր – ուն ևոր, վի ճակ` թեմ ու նե ցող, թե մա կան, հոգ ևոր դա սին պատ-

կա նո ղ
 փու թա ջան – ջա նա սեր, ե ռան դո ւն
ս տա հակ – խար դախ, նե նգ, վատ, ստոր, լկ տի, սո ւտ բա նե րի հակ վա ծ
 հե լու զակ, ե լու զակ – ա վա զակ, հա րս տա հա րիչ, կե ղե քիչ 
ամ բա րի շտ – ան գո ւթ, դա ժան, վայ րագ, ան հա շտ, կռ վա սե ր

1. Պատ մա կան ի՞նչ ի րա դար ձու թյո ւն նե րի կա պակ ցու թյա մբ է Խո րե նա-
ցին գրել «Ո ղբ»-ը:

2. Պատ մի չն ո՞ւմ է դի մո ւմ իր խոս քը և ի՞նչ է ա սո ւմ:
3. Ինչ պե՞ս է Խո րե նա ցին բնո րո շո ւմ ու սու ցիչ նե րին, կրո նա վոր նե րին, վի ճա-

կա վոր նե րին, ա շա կե րտ նե րին, ժո ղո վր դա կան նե րին, զին վո րա կան նե-
րին, իշ խան նե րին, դա տա վոր նե րին:

4. Ին չո՞ւ այս պի սի տխո ւր ա վա րտ ու նե ցավ Խո րե նա ցու «Հայոց պատ մու-
թյուն»-ը:

5. Հա մե մա տե՛ք Խո րե նա ցու ժա մա նակ նե րը մեր ժա մա նակ նե րի հետ. ի՞նչ 
ընդ հան րու թյո ւն ներ ու տար բե րու թյո ւն ներ եք տես նո ւմ: 

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

 Հայոց գրի ստե ղծ ման և Ոս կե դա րի հայ մա տե նագ րու թյան վե րա բե րյա լ

1. Բնու թագ րե՛ք Մես րոպ Մաշ տո ցին որ պես իր ժա մա նա կի պե տա կան, գի-
տա կան, կր թա կան և հոգ ևոր ա ռաջ նա կա րգ գոր ծիչ:

2. Պատ մա քա ղա քա կան ի՞նչ պայ ման նե րո ւմ Մաշ տո ցն ստեղ ծեց հայոց գի րը և 
ի՞նչ դեր ու նշա նա կու թյո ւն ու նե ցավ այն հայ ժո ղո վր դի հե տա գա կյան քում:

3. Ին չո՞ւ ենք գրե րի գյու տին հա ջոր դող հա րյու րա մյա կը բնո րո շո ւմ որ պես 
հայ մա տե նագ րու թյան Ոս կե դար:

4. Մեկ առ մեկ սե ղմ ներ կայաց րե՛ք Ոս կե դա րի հայ մա տե նա գիր նե րին`
 ա) Ա գա թան գե ղոս,
 բ) Փա վս տոս Բու զա նդ,
 գ) Մով սես Խո րե նա ցի,
 դ) Ե ղի շե,
 ե) Ղա զար Փար պե ցի:
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 ՍԱ ՍՈ ՒՆ ՑԻ ԴԱ ՎԻ Թ
 Հայ ժո ղո վր դի հան ճա րը դա րե րի ըն թաց քո ւմ երկ

նել է այն պի սի մի բա ցա ռիկ ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն, 
ինչ պի սին «Սաս նա ծռե ր» դյու ցազ ներ գու թյո ւնն է:

« Սաս նա ծռե ր»ը ժո ղո վր դա կան բա նա վոր ստեղ ծա
գոր ծու թյո ւն է, այ սի նքն` բա նա հյու սա կան  երկ: Այն ոչ թե 
հո րի նել է մեկ հո գի, այլ ամ բո ղջ մի ժո ղո վո ւրդ: Դա րե րի 
ըն թաց քո ւմ պա տմ վե լով` այն հա րս տա ցել է, ստեղծ վել  
են բազ մա թիվ պա տո ւմ եր և հա սել մի նչև մեր ժա մա
նակ նե րը: «Սաս նա ծռե ր» դյու ցազ ներ գու թյու նը Մի ա
վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան գի տու թյան և մշա
կույ թի հա նձ նա ժո ղո վի (ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ) կող մից ճա նաչ վել 
է հա մա մա րդ կային մշա կու թային ար ժեք:

« Սաս նա ծռե ր»-ի մա սին դե ռևս 16-րդ դա րո ւմ ա ռա ջին ար ձա գա նք նե-
րը պահ պան վել են պոր տու գա լա ցի ճա նա պար հո րդ նե րի գրա ռո ւմ ե րո ւմ: 
Թռու ցիկ ար ձա գա նք ներ ե ղել են նաև հայա գի տու թյան մեջ: Բայց դյու ցազ-
ներ գու թյան հայտ նա բե րո ւմ ու ար ժե քի գի տակ ցո ւմ սկս վել է ա վե լի ուշ:

19-րդ դա րո ւմ նախ բա նա հա վաք Գա րե գին Սր վա նձ տյա նը, ա պա հայա-
գետ Մա նո ւկ Ա բե ղյա նը գրի ա ռան դյու ցազ ներ գու թյան ա ռա ջին պա տո ւմ ե-
րը: Գ. Սր վա նձ տյա նն այն լսեց Մու շի գա վա ռո ւմ և 1874 թվա կա նին հրա տա-
րա կեց «Սա սո ւն ցի Դա վիթ կամ Մհե րի դո ւռ» վեր նագ րով: Մ. Ա բե ղյա նի 
գրա ռու մը «Դա վիթ և Մհե ր» վեր նագ րով լույս է տես նո ւմ 1889 թվա կա նին: 
Հե տա գա տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քո ւմ` մի նչև 1960-ա կան թվա կան նե րը, 
տար բեր սե րո ւն դի բա նա հա վաք ներ գրի են ա ռել նո րա նոր պա տո ւմ եր, 
ո րո նց թի վը հաս նո ւմ է 160-ի: Այդ պա տո ւմ ե րն ա ռան ձին հա տոր նե րով լույս 
են տե սել 1936-2000 թվա կան նե րին:

 Դյու ցազ ներ գու թյու նը պատ մո ւմ է ին ժո ղո վր դա կան մար դիկ, ո րո նց 
ա սում են ա սա ցող: Ա սա ցող նե րը ե ղել են տա ղան դա վոր ան հատ ներ, ով քեր 
հի շել ու վե րար տադ րել են դյու ցազ ներ գու թյու նը, իսկ ա ռան ձին հատ ված-
ներ նաև եր գել: Տար բեր ա սա ցող նե րի կող մից պա տմ վե լով` դյու ցազ ներ գու-
թյան ա ռան ձին ճյու ղե րը փոխ վո ւմ են, ստեղ ծո ւմ ի րե նց տար բե րակ նե րը: Այդ 
ա ռան ձին տար բե րակ նե րին ա սո ւմ են պա տո ւմ:

1939 թվա կա նին «Սաս նա ծռե ր» դյու ցազ ներ գու թյան 1000-ա մյա կի կա պակ-
ցու թյա մբ մի նչ այդ գրի առն ված 60 պա տո ւմ ե րից ստե ղծ վո ւմ է հա մա հա վաք, 
մի աս նա կան, ամ բող ջա կան բնա գի րը` «Սա սո ւն ցի Դա վի թ» վեր նագ րով: Այն 
ի րա կա նաց նո ւմ են Մա նո ւկ Ա բե ղյա նը, Գևո րգ Ա բո վը և Ա րամ  Ղա նա լա նյա նը: 
Խմ բա գի րն էր Հով սեփ Օր բե լին: Գիր քը լույս է տես նո ւմ 1939 թվա կա նին, հե տա-
գա տա րի նե րին ար ժա նա նո ւմ է նո րա նոր հրա տա րա կու թյո ւն նե րի, ինչ պես նաև 
թա րգ ման վո ւմ աշ խար հի տար բեր ժո ղո վո ւրդ նե րի լե զու նե րով:

 Դյու ցազ ներ գու թյա նն ա սո ւմ են նաև է պոս: Կան այլ բնո րո շո ւմ եր ևս` 
հերո սա վեպ, դյու ցազ նա վեպ, ժո ղո վր դա կան վեպ, ասք, վի պա սք, վի պերգ, 
վիպա սա նու թյո ւն: 
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Այս պի սի եր կե րն ստե ղծ վո ւմ են տվյալ ժո ղո վր դի կյան քո ւմ պատ մա-
կան հի շար ժան ի րա դար ձու թյո ւն նե րի կա պակ ցու թյա մբ: «Սաս նա ծռե ր»-ն 
ստեղծ վել է 8-10-րդ դա րե րո ւմ, երբ հայ ժո ղո վո ւր դը գտն վո ւմ էր ա րա բա կան 
լծի ներ քո և ա զա տագ րա կան պայ քար էր մղո ւմ` վե րա կա նգ նե լու իր ան կա-
խու թյո ւնն ու պե տա կան ինք նու րույ նու թյու նը: Բո լոր հե րոս նե րն այս հիմ ա-
կան գա ղա փա րի կրող նե րն են: 

Ու նե նա լով ժո ղո վր դա կան ծա գո ւմ` դյու ցազ ներ գու թյո ւն նե րն ընդ հա նո ւր 
առ մա մբ հե ղի նակ չեն ու նե նո ւմ: Այդ պի սին է «Սաս նա ծռե ր»-ը, այդ պի սին են 
հնդ կա կան (« Մա հաբ հա րա տա», «Ռա մայա նա»), ա սո րա կան (« Գիլ գա մե շ»), 
ֆրան սի ա կան (« Ռո լան դի եր գը»), գեր մա նա կան (« Նի բե լո ւնգ նե րի եր գը»), 
իս պա նա կան (« Սի դի եր գը»), ֆին նա կան (« Կա լե վա լա»), ռու սա կան («Ի լյա 
Մու րո մե ց»), ար ևե լյան («Քյո րօղ լի»), կիր գի զա կան (« Մա նա ս») վի պաս քե րը: 
Կան նաև դյու ցազ ներ գու թյո ւն ներ, ո րո նք մեզ են հա սել հե ղի նա կային մշա-
կում ե րով: Այդ պի սիք են հու նա կան, պա րս կա կան, վրա ցա կան ժո ղո վր դա-
կան ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն նե րը` Հո մե րո սի «Ի լի ա կա ն»-ն ու «Ո դի սա կա ն»-ը, 
Ֆիր դու սու «Շահ նա մե»-ն, Շո թա Ռո ւս թա վե լու «Վագ րե նա վո ր»-ը: 

Որ պես օ րե նք` դյու ցազ ներ գու թյո ւն նե րի հե րոս նե րն օժտ ված են գե րբ նա-
կան ու ժով:

 Դյու ցազ ներ գու թյո ւն նե րը հիմ ա կա նո ւմ ու նե նո ւմ են պատ մո ղա կան 
բնույթ, գոր ծո ղու թյո ւն նե րն ըն թա նո ւմ են ա րագ ու նպա տա կային, օգ տա-
գործ վո ւմ է չա փա զան ցու թյու նը` որ պես բնա կան վի ճակ: Ինչ պես հե քի աթ-
նե րո ւմ, ան պա կաս են հրա շք նե րը: Խո սո ւմ են ոչ մի այն մար դիկ, այլև կեն-
դա նի նե րը. «Սա սո ւն ցի Դա վի թ»-ի մեջ` Քո ւռ կիկ Ջա լա լին: Շատ ա ռատ են 
երկ խո սու թյո ւն նե րը: Ան պա կաս է եր գի ծան քը:

« Սա սո ւն ցի Դա վի թ» հա մա հա վաք բնա գի րը բաղ կա ցած է չո րս ճյու ղից` 
«Սա նա սար և Բաղ դա սա ր», «Մ հե ր», «Դա վի թ», «Փո քր Մհե ր»: Սա մեկ տոհ մի 
հե րոս նե րի պատ մու թյո ւն է, ով քեր հա ջոր դա բար շա րու նա կո ւմ են հայ րե նա շի-
նու թյան ի րե նց գոր ծը:

 Հե րոս նե րի և դեպ քե րի շա րքն այս պի սին է:
 Հայոց Գա գիկ թա գա վո րի դո ւստր Ծո վի նա րը ժո ղո վր դին Բաղ դա դի խա-

լի ֆի ճն շո ւմ ե րից ա զա տե լու նպա տա կով հա մա ձայ նո ւմ է դառ նալ նրա կի-
նը: Գնա լո ւց ա ռաջ նա ծո վի մի ջից բխող աղ բյու րից եր կու ափ ջո ւր է խմո ւմ. 
մե կը` լրիվ, մյու սը` կի սատ: Այդ ջրից նա հղի ա նո ւմ է և ծնն դա բե րո ւմ Սա նա-
սա րին ու Բաղ դա սա րին: Խա լի ֆը ցան կա նո ւմ է սպա նել ե րե խա նե րին, բայց 
դա ո րո շո ւմ է ա նել այն ժա մա նակ, երբ ե րե խա նե րը դառ նան տա սը տա րե-
կան: Տա սը տա րի Բաղ դա դո ւմ մա լո ւց հե տո, երբ խա լի ֆը դա հիճ նե րին ու-
ղար կո ւմ է տղա նե րին սպա նե լու, վերջիններս փախ չո ւմ են:

 Սա նա սա րը և Բաղ դա սա րը հիմ ադ րո ւմ են Սաս նա տու նը` Սա սու նը, որ 
կոչ վո ւմ է նաև Ջո ջա նց տո ւն: Սա նա սա րը ծո վի տա կից հա նո ւմ է Քո ւռ կիկ 
Ջա լա լի ին, Թո ւր Կե ծա կին և Խաչ Պա տե րազ մին:

 Սա նա սա րն ա մո ւս նա նո ւմ է Քառ սո ւն-Ճո ւղ-Ծամ Դեղ ձո ւն Ծա մի հետ, 
ունե նո ւմ է ե րեք որ դի` Մհեր, Հով հան (Հո վան) և Վեր գո: 

Սաս նա դյու ցա զո ւն նե րը գնո ւմ են Բաղ դադ, սպա նո ւմ խա լի ֆին, ա զա-
տում ի րե նց մո րը և գա լիս հայոց աշ խա րհ:
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 Սա նա սա րի ժա ռան գա կան ի րա վո ւն քը շա րու նա կո ւմ է Մհե րը (Մեծ Մհեր):
 Մեծ Մհե րն աչ քի է ընկ նո ւմ ու ժով և հե րո սու թյա մբ: Նա եր կու կես է ա նո ւմ 

ա ռյու ծին և դրա հա մար էլ կոչ վո ւմ Ա ռյու ծա ձև (ա ռյո ւծ ձևող, պատ ռող) Մհեր: 
Նա դո ւրս է ա նո ւմ Մըս րա Մե լի քի հար կա հան նե րին և Հայաս տա նն ան կա խաց-
նո ւմ: Նրա օ րոք է կա ռո ւց վո ւմ Մա րու թա վան քը, որ հայտ նի է նաև Մա րա թո ւկ 
ա նու նով, ին չը Սո ւրբ Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցին է: Մհե րը գնո ւմ է Մը սր և եր կար 
տա րի ներ մո ւմ այն տեղ` Մըս րա Մե լի քի մա հից հե տո դառ նա լով նրա կնոջ` 
Իս միլ Խա թու նի ա մու սի նը: Նրան ցից ծն վո ւմ է Փո քր Մըս րա Մե լի քը: Ի վեր ջո, 
Մհե րը թող նո ւմ է օ տա րու թյու նը, վե րա դառ նո ւմ Սա սո ւն և ուխ տի հա մա ձայն իր 
ու կնոջ` Ար մա ղա նի մահ վան գնով լույս աշ խա րհ բե րո ւմ Դա վի թին:

 Դա վի թը մո ւմ է ա ռա նց ծնող նե րի, մե ծա նո ւմ է նախ Մըս րո ւմ, ա պա` Սա-
սու նո ւմ: Նա ա վե լի հզոր էր, քան իր հայրն ու պա պը: Նա երկ րից վռն դո ւմ 
է Մըս րա Մե լի քի հար կա հան նե րին, վե րա շի նո ւմ հոր կա ռու ցած ե կե ղե ցին, 
պա տե րազ մի ժա մա նակ հաղ թո ւմ Մըս րա Մե լի քին և ամ րա պն դո ւմ երկ րի 
ան կա խու թյու նը:

 Դա վի թն ա մո ւս նա նո ւմ է Խան դո ւթ խա նու մի հետ, ծն վո ւմ է Մհե րը (Փո քր 
Մհեր): Յոթ տար վա բա ժա նու մից հե տո, չճա նա չե լով որ դո ւն` Փո քր Մհե րին, 
Դա վի թը կռ վո ւմ է նրա հետ, ո րի հետ ևան քը լի նո ւմ է հոր ա նեծ քը որ դո ւն:

 Դա վի թն սպան վո ւմ է ի րե նից սեր ված աղջ կա ձեռ քով, ում մայ րը Չմշ կիկ 
Սո ւլ թա նն էր: Դա վի թը խո սք էր տվել ա մո ւս նա նալ նրա հետ, բայց խոս տու մը 
չէր կա տա րել («է րթմ ա կո տո ր» էր ե ղել), դրա հա մար էլ դա ժա նո րեն պա-
տժվո ւմ է` հա տու ցե լով  կյան քով:

 Փո քր Մհե րն իր հեր թին կա տա րո ւմ է մեծ քա ջա գոր ծու թյո ւն ներ: Նա շա-
րու նա կո ւմ է կռ վել երկ րի ան կա խու թյան հա մար, սպա նո ւմ է Մըս րի հար կա-
հան նե րին: Նա նաև լու ծո ւմ է հոր մահ վան վրե ժը:

 Փո քր Մհե րն ա մո ւս նա նո ւմ է Գո հա րի հետ, բայց հոր ա նեծ քով մո ւմ է ան-
ժա ռա նգ: Հո ղն այլևս չէր կա րո ղա նո ւմ պա հել նրան: Կնոջ մա հից հե տո նա 
փակ վո ւմ է  Վա նա քա րի մեջ, ո րին ա սո ւմ են նաև Ագ ռա վա քար:

 Փո քր Մհե րը թեև փակ ված է, բայց ան մահ է և դեռ պի տի դո ւրս գա լույս 
աշ խա րհ:

Գլ խա վոր հե րոս նե րի այս շղ թան լրաց նո ւմ են բազ մա թիվ այլ հե րոս ներ` 
Քե ռի Թո րո սը, ով գոր ծո ւմ է չո րս ճյու ղե րո ւմ, Սա սո ւնն ան վա նա կո չող Ծե-
րու նին, ար տա տեր Պա ռա վը, Հով հա նի կին Սառյեն, Չմշ կիկ Սո ւլ թա նը, նրա 
աղ ջի կը, Բաղ դա դի խա լի ֆը, Մըս րա Մե լի քը, Իս միլ խա թու նը, հար կա հան 
Կոզ բա դի նը, փա հլ ևան ներ, ժո ղո վր դի ներ կայա ցու ցիչ ներ և շատ ու րիշ ներ:

 Դյու ցազ ներ գու թյո ւնն իր հիմ քո ւմ պատ մա կան և ա ռաս պե լա կան ի րո ղու-
թյո ւն նե րի հա մադ րու թյո ւն է: Այդ տեղ թե՛ հայոց պատ մու թյան ա րա բա կան 
տի րա պե տու թյան շր ջա նն է և այդ գե րիշ խա նու թյան դեմ ուղղ ված հայ ժո-
ղո վր դի ա զա տագ րա կան պայ քա րը, թե՛ հնա գույն հայոց ա ռաս պե լա բա նու-
թյո ւնն է (« Վա հագ նի ծնո ւն դը», «Ար տա շես և Ար տա վա զդ»), թե՛ ար ևե լյան 
ժո ղո վո ւրդ նե րի (Ա սո րես տան, Հնդ կաս տան, Ի րան) մշա կույ թի պատ մա կան 
և ա ռաս պե լա կան ան դրա դա րձ նե րն են: 

Ամ բո ղջ դյու ցազ ներ գու թյու նը հա գե ցած է մեկ հիմ ա կան գա ղա փա րով, 
ին չը հայ րե նա սի րու թյո ւնն է: Դրա հա մար են ծն վո ւմ, ապ րո ւմ, գոր ծո ւմ և մեռ-
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նո ւմ բո լոր հե րոս նե րը: Այդ պես էլ պե տք է լի ներ, ո րով հե տև հայ ժո ղո վո ւր դը 
դա րեր շա րու նակ հե րո սա կան ու ան հա վա սար կռիվ է մղել իր հայ րե նի քն ու 
ար ժեք նե րը պահ պա նե լու հա մար: Հայ րե նա սի րու թյու նը Սաս նա հե րոս նե րի 
գոր ծու նե ու թյան գե րա կա նպա տա կն է: Նրա նց գոր ծու նե ու թյան մա ցած բո-
լոր բնա գա վառ նե րը բխո ւմ են դրա նից կամ ուղղ ված են դրան:

Ջ րի պաշ տա մո ւնքն ա ռա նձ նա հա տո ւկ տեղ ու նի դյու ցազ ներ գու թյան մեջ: 
Նախ ջրով է հղի ա նո ւմ Ծո վի նա րը. ծո վը ետ է գնո ւմ, և մի աղ բյո ւր է բաց-
վո ւմ շատ հա մեղ ջրով: Դա սո ւրբ ու զո րա վոր ջո ւր էր: Այդ պես Սո ւրբ Հո գո ւց 
հղի ա ցավ Մա րի ա մը և ծնեց Հի սու սին: Իսկ Ծո վի նար ա նու նը նշա նա կո ւմ է 
ծո վե րի (ջ րե րի) թա գու հի: 

Ե րբ Սա նա սա րն ու Բաղ դա սա րը ո րո շո ւմ են Սաս նա Տու նը կա ռու ցել, ար-
դեն 17 տա րե կան տղա ներ, տես նո ւմ են զո րա վոր բա րակ ջու րը, որ կտ րո ւմ 
էր «ա հա գին գե տը».

– Էդ ջո ւր ազ նան ցոր դու ջո ւր է. 
Ով որ է դոր ա կան ջու րըն խմե, 
Էդ պես կտ րիճ կըլ նի, 
Է նոր մեջ քըն գե տին տվող չիլ նի:

 Ա հա այս «ազ նան ցոր դո ւ» զո րեղ ջրի ա կո ւն քին էլ նրա նք կա ռու ցո ւմ են 
Սաս նա տու նը:

Ջ րի հա տա կից է Սա նա սա րը դո ւրս բե րո ւմ հե քի ա թային ձին, զե նքն ու 
զրա հը: Խմե լով ծո վի հա տա կի աղ բյո ւր նե րի ջու րը, օծ վե լով այդ ջրով` նա 
հզո րա նո ւմ, խո շո րա նո ւմ և դառ նո ւմ է հս կա դյու ցա զն: Մեծ Մհե րն ու Դա վի-
թը կռ վի գնա լիս Կաթ նաղ բյու րից է ին ջո ւր խմո ւմ, այդ ջրով լո ղա նո ւմ և ու-
ժե ղա նո ւմ: Ջրի մեջ լո ղա լիս էր նաև, որ Դա վի թը նե տա հար վեց ու սպան վեց:

 Դյու ցազ ներ գու թյու նը լի է բազ մա թիվ խո րհր դան շան նե րով, ո րոն ցից են պա-
հա պան խա չը` Խաչ Պա տե րազ մին, Քո ւռ կիկ Ջա լա լին, Թո ւր Կե ծա կին, այ սի նքն` 
կայ ծա կե թու րը, ա ռյու ծը, ո րին կի սո ւմ է Մեծ Մհե րը, հոր ա նեծ քը որ դո ւն, հո ղը, 
որ Մհե րին չի կա րո ղա նո ւմ պա հել, Մհե րի Դու ռը, այդ տե ղից եր բե մ-եր բե մ 
դո ւրս ե կող Մհե րը, խոր փո սը` սա տա նայա կան ստոր գետ նյա ու ժի մա րմ ա վո-
րու մը, որ տեղ թա քն վո ւմ է Մըս րա Մե լի քը` որ պես դև, որ պես չա րք:

1. Ի՞նչ է դյու ցազ ներ գու թյու նը: Դյու ցազ ներ գու թյո ւնն ու րիշ էլ ի՞նչ բնո րո-
շո ւմ եր ու նի:

2. Ո՞րն է հայ ժո ղո վր դա կան դյու ցազ ներ գու թյու նը: Ե՞րբ է այն ստե ղծ վել և 
ո՞ւմ կող մից:

3. Ե՞րբ և ով քե՞ր են ա ռա ջի նը գրի ա ռել դյու ցազ ներ գու թյու նը:
4. Ի՞նչ եք հաս կա նո ւմ ա սա ցող և պա տո ւմ ա սե լով:
5. Ի՞նչ եք հաս կա նո ւմ հա մա հա վաք բնա գիր ա սե լով: Ով քե՞ր են այն ստեղ-

ծել և ին չի՞ հի ման վրա:
6. Ինչ պե՞ս է վեր նա գր ված հայ ժո ղո վր դա կան դյու ցազ ներ գու թյու նը, և ի՞նչ 

վեր նա գիր է ստա ցել հա մա հա վաք բնա գի րը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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7. Թվար կե՛ք ու րիշ ժո ղո վո ւրդ նե րի դյու ցազ ներ գու թյո ւն ներ:
8. Ինչ պի սի՞ն են լի նո ւմ դյու ցազ ներ գու թյան հե րոս նե րը:
9. Քա նի՞ ճյո ւղ ու նի «Սաս նա ծռե ր» դյու ցազ ներ գու թյու նը:
10. Թվար կե՛ք դյու ցազ ներ գու թյան գլ խա վոր հե րոս նե րին և սե ղմ ներ կայաց-

րե՛ք նրա նց գոր ծու նե ու թյու նը:
11. Թվար կե՛ք դյու ցազ ներ գու թյան կին հե րոս նե րին:
12. Թվար կե՛ք դյու ցազ ներ գու թյան երկ րոր դա կան հե րոս նե րին:
13. Ինչ պե՞ս է ա վա րտ վո ւմ դյու ցազ ներ գու թյու նը:
14. Ի՞նչ դեր ու նի ջրի պաշ տա մո ւն քը դյու ցազ ներ գու թյան մեջ:
15. Ի՞նչ խո րհր դան շան ներ կան դյու ցազ ներ գու թյան մեջ:

Դյու ցազ ներ գու թյան մեջ շատ է օգ տա գո րծ ված գրա բա րյան զ նախ դի-
րը: Ճի շտ ըն թեր ցե լու հա մար ան հրա ժե շտ է ի մա նալ հետ ևյալ օ րեն քը: Երբ 
զ նախ դի րը գր վո ւմ է ձայ նա վո րից ա ռաջ, կար դաց վո ւմ է զ` զար քա, զա րո ւն, 
զօ ղոր մի: Երբ զ նախ դի րը գր վո ւմ է բա ղա ձայ նից ա ռաջ, կար դաց վո ւմ է ըզ` 
զքո –ըզ քո, զձի –ըզ ձի, զտ ներ –ը զտ ներ, զմեր –ըզ մեր:

 ՍԱ ՍՈ ՒՆ ՑԻ ԴԱ ՎԻ Թ
(Հատ ված ներ)

ՃՅՈ ՒՂ Ա ՌԱ ՋԻ Ն
 ՍԱ ՆԱ ՍԱՐ ԵՎ ԲԱՂ ԴԱ ՍԱ Ր

Կ ՌԻՎ ԲԱՂ ԴԱ ԴԻ ԽԱ ԼԻ ՖԻ ԴԵ Մ
     13 

Է նո նց ըն կեր տղա նե րից մեկ գնաց, ա սաց.
– Թա գա վոր բար կա ցեր է ձեր վե րա,
 Ձե զի քաղ քից դո ւրս տի հա նի:
 Սա նա սար Բաղ դա սա րին ա սաց.
– Աղ բե՛ր, էս տեղ մեզ տո ւն չի՛լ նի, 
Էր թա նք, մեր տո ւն շի նե նք: 
Էն քան ջա նք թա փե ցի նք էն տեղ, 
Ու մեր էն ա վե րա կն էն պես մաց կի սատ: 
Ա սաց.– Դու գի տես, աղ բե՛ր, էր թա՛նք:
 Լու սո ւն ոչ դու հաց պատ րաս տիր, 
Ոչ ես գի նի լնո ւմ, ի տամ. 
Ա ռա վո տո ւն չէր թա նք ի րեն էր ևա նք:

 Թա գա վոր քնո ւց զա րթ նեց, ոչ էն կա, ոչ էն. 
Էդ հետ կան չեց զէ նո նք: 
Է կին թա գա վո րի ա ռաջ:
– Թա գա վո՛ր,– ա սին,– մեր մե ղքն ի՞նչ է, 
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Որ դու մե զի քաղ քից դո ւրս կ’ա նես: 
Ա սաց.– Ո՛ր դիք, խո սք է, բեր նես գնա ցեր է,
 Ձե զի պի տի դո ւրս ա նեմ: 
Էս տե ղեն գնա ցեք ձեր սե նեկ, 
Ու մի տք ա րեք, տես նե նք` 
Որ կո ղմ կ’ու զեք, տամ ձե զի,
Գ նա ցեք, էն տեղ նս տեք:
Տ ղեկ նե րն էլ մի տք ա րին,
 Թե.– Էր թա նք էն տեղ, որ նշան գահ թա լեր ենք: 
Էր թա նք, էն տեղ նս տե նք:

Մ նա ցին գի շե րն ի րե նց սե նե կի մեջ:
 Բա րի լու սըն որ բաց վեց, 
Է կին թա գա վո րի ա ռաջ կայ նան: 
Ու թա գա վոր հար ցո ւց.– Որ դի՛ք. 
Ո՞ր կո ղմ ու զե ցիք, որ դո ւք նս տեք: 
Ա սին.– Թա գա վոր ապ րած կե նա,
 Մե նք, ուղ ղո րդ է, հեր ու մեր չու նե նք,
 Հա մա քե նե պա հե նք, Աս տը ծո ւց ի՞նչ պա հե նք,
 Ջա նք մեկ ա վե րա կի տվեր ենք մի քիչ.
 Հե տո թոր կեր, է կեր ենք էս տեղ:
 

Ու պատ մե ցին է նոր, ա սին.
– Էս օ րի նակ մեկ աղ բե րակ. 
Էդ աղբ րի կո ւշտ հի մք ենք թա լե.
 Կը խնդ րե նք, որ թող նես մե զի, 
Էր թա նք մեր տո ւն շի նե նք, տնա վոր վի նք:
Թ ևա թո րոս թա գա վոր վե րո ւց, ա սաց.
– Ա խըր, որ դի՛ք, ես ա ռաջ ձեզ հար ցու ցի,
 Թե ձեզ ինչ կա` հե՞ր, մե՞ր. 
Ու դո ւք ա սիք, թե` բան չկա. ոչ տո ւն, ոչ տեղ:
 Հի մի քա նի որ էդ պես է, ա սաց.
– Կ ’էր թաք, հա զար բա րին,
Գ նա ցեք ձեր տո ւն ու բե րդ շի նեք:
 Սա նա սար ու Բաղ դա սար դար ձան, ա սին.
– Թա գա վոր, ապ րած կե նաս,
 Մեկ բան էլ կը խնդ րե նք քե նե,
 Մե նք մե նակ չե նք կար նա էն տեղ նս տի նք.
 Կը խնդ րե նք` մեկ քա նի տո ւն աղ քատ,
 Մեկ քա նի տո ւն  հա րո ւստ տաս մե զի,
 Գան հետ մե զի, մե զի մոտ տո ւն շի նեն, 
Որ ի րիկ նեց ժո ղով վի նք մեկ տեղ,
Զ րու ցե նք մե զի մեր քաղ քի մեջ:
 Թա գա վո րի սի րտ կռ չաց վեր է նո նց. 
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Է տու է նո նց քառ սո ւն տո ւն.–
 Հե՛յ գի տի տո՜ւն... 
Ա մեն մե կո ւն մեկ էշ ու մեկ ճախա րակ:
 
Ա ռա վո տո ւն իր վա զի րին ճամ փեց քաղ քի մեջ, 
Էդ քա ռա սո ւն տո ւն է տու քո չել. 
Է նո նց հա մար է տու հի սո ւն բեռ ա լո ւր,
 Հետ ներ է դիր ու տե լիք: 
Է լան, բար ձան զի րե նց տներ: 
Աղ բեր նե րն էլ թա գա վո րին կաց-բա րով ա սին, 
Ու հետ ի րե նց քո չին գնա ցին:
Գ նա ցին, սա րե րն է լան,
 Հա սան վեր ի րե նց աղ բե րա կին, 
Ու վեր ի րե նց բեր դի հի ման:
 Սա նա սար ա սաց Բաղ դա սա րին.
– Ա ռաջ զմեր բե՞րդ շի նե նք,
 Թե չէ` զէ դա աղ քատ-ուղ քա տի տներ:
 Բաղ դա սար պա տաս խա նեց.
– Ա ռաջ շի նե նք զէ դո նց տներ, 
Ու նոր շի նե նք զմեր բե րդ. 
Էդ խե ղճ մար դեր չեն կար նա 
Ար ևո ւն առջև կե նա: 
Ու սկ սե ցին զտ ներ:

 Սա նա սար էն քան զո րեղ էր, 
Որ օր տա սըն տան տեղ կը փո րեր, 
Էն մե կե լն էլ զփե տեր կը բե րեր, 
Ու բան ված քըն էր կու սով կը շի նե ին: 
Էր կու աղ բեր չո րս ա վո ւր մեջ լման
Զ քառ սո ւն տնե րի պա տեր շա րե ցին, 
Է դա ջոջ սա րե րի գե րան նե ր
Կտ րե ցին, բե րին ա ռա նց թփ ռե լու,
 Թա լե ցին վե րան, ծած կե ցին, պր ծան:
 
Ու քո չեր նս տե ցու ցին տնե րի մեջ:
Տ ղեկ ներ, որ զտ ներ կը շի նե ին, 
Օ րեն մե կի տո ւն հաց կ’ու տե ին,
 Վիր տո ւն որ հաց կ’ու տե ին, 
Է նոր տա շտ ու մաղ կը կա խե ին:
 
Ե րբ որ քո չեր ի րե նց տներ նս տան,
Տ ղեկ ներ կր կին ըս կը սե ցին ըզ բե րդ շի նել:
 Սա նա սար ջոջ քա րափ ներ շալ կեց, է բեր.
 Ջոջ-ջոջ քա րեր էլ իր աղ բեր է բեր:
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Գ նա ցին հե տո քա ղաք,
 Վար պետ ու բան վոր ներ բե րին:
 Վար պետ տե սավ բե րած քա րեր, 
Ա սաց.– Ես չեմ կար նա շի նել:
 Սա նա սար գնաց քա ղաք, 
Ու րիշ մեկ վար պետ էլ է բեր: 
Էս վար պետ էլ որ տե սավ էն ջոջ քա րեր, 
Ա սաց.– Սա նա սա՛ր, էս ինչ պե՞ս տի շա րե նք, 
Ես չեմ կար նա էս քա րափ ներ ի րար տալ:
– Ա պա ո՞վ կար նա, հար ցո ւց Սա նա սար:
 Վար պետ պա տաս խա նեց.
– Մա րդ չի կար նա ի րար տալ:
– Ա պա ի՞նչ պես տի շա րե նք:
– Ես չեմ գի տի, ա սաց վար պետ: 
Էն ժա մա նակ Սա նա սար վե րո ւց, ա սաց.
– Դե՛, դու, վար պե՛տ, լա րեր կա պի՛, տե ղեր շտ կի՛, 
Ին ձի ա սա, ես քար դնեմ իր տեղ: 
Էս պես ի րե նց բե րդ շի նե ցին:
 Ջոջ-ջոջ քա րեր կը բե րե ին հրե շա լի,
 Վար պետ նե րի հետ էլ մեկ տեղ կը բա նե ին: 
Է նո նք էն քան զո րեղ է ին, 
Որ քա րե սան քա րե սո ւն զար կին, ձագ թա լե ցին:
 Մեկ տա րի բո լոր է նո նք էս պես աշ խա տե ցին,
 Մեկ տա րին որ լրա ցավ,
 Նոր է նո նց բե րդն ու տո ւն է կավ գլո ւխ:
 Դար ձան, փոք րիկ է կե ղե ցի մ’էլ շի նե ցին:
Մ նաց բեր դի ու տան ա նո ւն: 
Ու չեն գի տի, թե ինչ դնեն է դոր ա նո ւն:

   14 
Ա պա Սա նա սա րն ա սաց Բաղ դա սա րին.
– Շատ ա ղեկ, մե նք մեր տո ւն պր ծա նք,
 Մեր տան ա նո ւն ի՞նչ տի դնե նք:
 Բաղ դա սար ա սաց...
... – Լա վ էն է, որ էր թաս,
 Մեկ ալ ևոր մա րդ գտ նես, բե րես, 
Էս տեղ հաց կե րու թյո ւն ա նի, 
Էլ նի, բեր դին ա նո ւն դնի, էր թա: 
Ա ռա վո տո ւն լո ւս որ բաց վեց,
 Սա նա սար է լավ, գնաց ման է կավ,
 Սիպ տակ մո րո ւս պա պիկ մի տե սավ.
 Վեց կին լծեր էր մեջ օստ նին,
 Հետ հո տա ղին վար կ’ա ներ:
... – Տա րավ տո ւն, հաց կե րու թյո ւն ա րին,



77

Նս տան, զրու ցե ցին չո ւր ի րի կո ւն: 
Ա սաց.– Պա պի՛կ, դու գի տե՞ս 
Ին չի հա մար ենք քեզ բե րե: 
Ա սաց.– Հա՛յ կա նաչ կտ րիճ,
 Բա ես գի տե՞մ, ես ի՞նչ գի տեմ` 
Ին չի հա մար եք ինձ բե րե:
 Սա նա սար ա սաց...
... – Պա պի՛կ, ես քեզ բե րի էս տեղ, 
Որ դու ա նո ւն դնես մեր բեր դին:
 Մեր տան ա նո ւշ ա նո ւն մի դիր,
 Տես նե նք` ինչ տի դնես տան ա նո ւն:
 Հալ վո րն ա սաց.– Թող ըլ նի: 
Ա պա դար ձավ, հար ցո ւց, ա սաց.
– Ձեր հո գո ւն մեռ նիմ, տղա նե՛ր, 
Ի՞նչ ա նո ւն կ’ու զեք, ի՞նչ ա նո ւն դնեմ: 
Է նո նք ա սին.– Հալ վոր պա պի,
 Մեր ու զա ծով չէ. դու քեզ հա մար ինչ կ’ու զես դիր:
 Հե տո հալ վո րն ա սաց.
– Հի մի մո ւթն է, ա ռա վո տո ւն էլ նե նք, ման գա նք, 
Ես ի րիշ կեմ, է նոր գո րա ա նո ւն մի գտ նե նք:

Ք նե ցին: Ա ռա վո տո ւն է լան վե,
Լ վաց վան, ա ղո թք ա րին.
 Հալ վոր կո ւշտ հաց կե րավ, 
Է լավ գնաց բա կի մեջ մեկ ֆռաց, ֆռաց,
 Խո րոտ ու գեշ մտիկ է տու,
 Դար ձավ, ա սաց,– Ես չեմ տես նա`
 Ձեր տո ւն քա նի մ’է, որ ա նո ւն դնեմ:
 Սա նա սար ա սաց.– Պա պի՛կ, 
Ա րի ես քեզ շալ կեմ,
 Մեր բեր դի չո րս բո լոր ման ա ծեմ,
 Դու տես, նոր ա նո ւն դիր:
 Շալ կեց, է լավ դո ւրս, բեր դի բո լոր ֆռաց,
 Հալ վո րն ա շեց էն տան չո րս բո լոր,
 Տե սավ` սար մի կո՛ շա րած վեր ի րա րու: 
Ա ռա վո տո ւն արևմ տյան դռ նեն է լավ,
 Բեր դի բո լոր պը տը տե ցո ւց, 
Ի րի կո ւն նոր պր ծավ, է կավ մոտ էն դո ւռ, 
Է կան կայ նան դռան առջև: 
Ի րե նք էլ էս պես են մտա ծե.
« Հալ վո րի գա լո ւն պես էլ նե նք դի մաց, 
Ի նչ խո սք է նոր բեր նեն էլ նի,
 Մեր բեր դի ա նո ւն էն թող ըլ նի»: 
Ա սին.– Պա պի՛կ, ի՞նչ կ’ա սես:
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 Հալ վոր նայեց դար գա հի վե րա, 
Է դոր վե րին հար կեր տե սավ,
 Քա րեր հա նած է դա բա րձր հար կեր,
 Տե սավ քա րափ ներ պատ շա րած,
 Զար մա ցած մաց, հար ցո ւց, ա սաց.
– Է դո՞ր ա նո ւն դնեմ: 
Ա ստ ված ձեր տո ւն շի նի, 
Ես ի՞նչ ա նո ւն դնեմ էս տան: 
Ա ստ ված բա րի տա ձեզ,
 Դո ւք ի՞նչ քան ուժ ու նեք, 
Որ վեր հա ներ եք էս մե՜ծ-մեծ քա րեր.
 Վա՛, էս ի՞նչ սա սո ւն քա րեր են,
 Դո ւք էն սա սո ւն քա րեր 
Ի նչ պե՞ս հա ներ եք էն վե րին տեղ, 
Ու քա րե սան սո ւն եք զար կե. 
Էս տո՜ւն չեք շի նե դո ւք, 
Ա պա սա սո ւն մ’եք շի նե:
 Վա՛, քա նի սա սո ւն բե րդ մի. 
Էս տո ւն չէ, էս սա սո ւն է:

 Սա նա սա րն ա սաց.– Բավ է, պա պի՛կ, 
Էլ ձեն մի հա նի, էլ ա նո ւն մի դնի. 
Ա՛յ պա պի, ա նո ւն դր վավ, 
Ա նո ւն է ղավ Սա սո ւն:
 Քա նց է դա ա վել էլ ինչ ա նո ւն: 
Որ դու ա սիր` սա սո ւն քա րեր,
 Քա րե սան սո ւն եք զար կե,
 Մեր բեր դի ա նո ւն է ղավ Սան սո ւն, Սա սո ւն:
 Մեր բեր դի ա նո ւն` Սաս նա տո ւն: 
Ու էն բեր դի ա նո ւն կոչ վավ Սա սո ւն, 
Էն տան ա նո ւն մաց Սաս նա տո ւն...

   15
...Ի՞նչ էր է նո նց սո վո րու թյո ւն, ար վե ստ:– 
Էր կու աղ բեր ցե րեկ սա րեր ման կը գային.
Կ ’էր թային, կը հաս նե ին չու րի ծո վափ, 
Ո րս կ’ա նե ին, ի րի կո ւն կը գային տո ւն: 
Ա վո ւր մե կին Սա նա սար ա սաց Բաղ դա սա րին.
– Հա՛յ աղ բեր, էր թա նք ծո վու բե րան,
 Մեկ լավ ձի մեզ հա մար գտ նե նք, բե րե նք:
Հ րե ղեն է ին, գի տե ին, որ ծո վու ձի կա:– 
Է լան, գնա ցին ծո վու պռո ւկ. 
Էր կո ւս նս տան էն տեղ:
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 Սա նա սար ա սաց Բաղ դա սա րին.
– Աղ բե՛ր, ա րի մեզ տա նք վեր էս ծո վո ւն,
 Տես նե նք` մա րդ կը խր վի՞ մեջ:
 Բաղ դա սար դար ձո ւց, ա սաց.
– Աղ բե՛ր, հո գին քա ղցր է. 
Ես ինձ չեմ թա՛ լի ծով:
 Սա նա սար աղ բո րն ա սաց.
– Լա՛վ, դու կայ նի էս տեղ, ես կ’էր թամ.
 Թե ես չը խր վա էս ծո վի մեջ, դու է՛լ ա րի.
 Թե ես խր վա, խե ղդ վա, դու էլ մի՛ գա,
 Դու էս տեղ ողջ կը մաս:
 Սա նա սար սի րտ ա րավ,
 Մեկ Աստ ծու ա նո ւն է տու,
 Զի նք շա լա պու տիկ ա րավ, է թալ ծով: 
Ա ստ ծու հրա ման քով ծով բաց վեց,
 Սա նա սա րի ա չից առջև է ղավ չոր գե տին,
 Բաղ դա սա րի ա չից ծով կ’էր ևար:
 Բաղ դա սար մաց էն տեղ ծո վու պռո ւկ,
 Հա՛ մա կը լար, կ’ա սեր.
« Վա՛յ, իմ աղ բե՜ր գնաց ծո վու մեջ կոր սը վա՛վ, 
Իմ աղ բեր գնաց ծով, խեղ դը վա վ»: 
Որ էլ զէ նի չտե սավ, 
Ո ւշ քըն գնաց կըս կը ծու, 
Ըն կավ ծո վու բե րան:

 Սա նա սար ծո վու մեջ որ մտավ, 
Ի նչ չոր գետ նի վե րա գնաց:
Գ նաց, հա սավ ծո վու տակ մեկ պար տեզ,
 Տե սավ` քո շք ու սա րայ մի կա էն տեղ.
 Հա վո ւզ մի կա մեջ էն պար տե զին. 
Էն քո շք ու սա րայի առջև ջո ւր կը թա լի:
 Տե սավ Ծո վային ձին, Քո ւռ կիկ Ջա լա լին, 
Էն տեղ կա պո ւկ, թա մք սա դա ֆին վե րան պատ րա ստ,
 Կե ծա կան Թո ւր վե րան կա խած:
 Նայեց` է կե ղե ցի մի կա էն տեղ: 
Ի նչ մտավ է կէ ղե ցին, 
Ա կահ գնաց, թա վա լեց, ըն կավ:
 Մեջ քնո ւն է րազ տե սավ,
 Մայր Աստ վա ծա ծին է կավ է րազ, ա սաց.
« Հե՛յ, Սա նա սար, է լի վե՛ր:
 Խաչ Պա տե րազ մին կո՛ էս տեղ է. 
Է լի՛, յոթ ծո ւնր ա ղո թք առջև ա րա. 
Ար ժան ըլ նիս, քեզ կը հաս նի,
Դ նես վեր քո աջ թևին, որ դա րբ չառ նի:



80

 Ծո վային ձին, Քո ւռ կիկ Ջա լա լին, 
Էն տեղ թամ քած, սան ձըն բե րան զար կած, 
Է րկ նո ւց ի ջած Թո ւր Կե ծա կին վե րան կա խած.
 Թե ար ժան ես, կ’առ նես, կը հեծ նես: 
Էս տեղ մեկ պա հա րան կա, բա՛ց.
 Մե ջըն շա պիկ զրե հին.
Զ րե հի քա մա րն ի մեջ քին.
Գլ խու գո ւտն զրե հին,
Զ րե հի կո շի կն ի ո տին,
 Ծան րիկ գո ւրզ փա հլ ևա նին, 
Ա մո ւր նի զակ, նետ ու ա ղեղ,
 Փող պղ լո րին, պի նդ վա հան. 
Ա մեն էս տեղ է, կ’առ նես: 
Էն  դար բա սի աղբ րի մեջ էլ կը լո ղա նաս,
 Կը ջո ջա նաս, կը զո րա նաս, կտըր ճա նաս,
 Քո ուժ կ’ըլ նի քան յոթ,
 Մե կն յոթ կը հա վե լա նա, կը լց վիս.
Կ ’եր թաս քո մու րա զին կը հաս նի ս»:
 Սա նա սար քնո ւց զա րթ նեց, է լավ, ա սաց.
 «Էն ի՞նչ է րազ էր, ես տե սա.
 Տես նես` ուղ ղո՞րդ է, թե՞ սո ւտ է»:
Գ նաց էն տեղ, ինչ շա նց է տա, 
Էն պա հա րան է բաց, տե սավ էն տեղ` 
Ի նչ է րա զի մեջ տե սեր էր:
 Տե սավ մեկ զրե հի գո ւտ էն տեղ. 
Էր կու լի տր բամ բակ դներ մեջ,
Դ ներ գլո ւխ` չկայ ներ.
 Մեկ զրե հի մեջ կապ էն տեղ,
Յոթ փաթ է կավ բո լոր մե ջաց.
 Մի ջո ւխտ զրե հի կո շիկ էն տեղ,
 Մեկ մեկ լի տր բամ բակ դներ մեջ,
 Հագ ներ, հա լա ջոջ էր: 
Է կե ղե ցո ւց է լավ դո ւրս,
Գ նաց, մտավ էն դար բա սի հա վո ւզ, լո ղա ցավ. 
Աղ բը րի ջո ւր խմեց, քնեց.
Ք նեց մի քիչ, Աստ ծու շնո րհք ա ռավ.
 Ջո ջա ցավ, զո րա ցավ, կտըր ճա ցավ,
Լց վավ, դար ձավ հրե ղեն:
 Վեր է լավ, էն գես տեր կա պեց ա մեն:
 
Ը զզ րե հի շա պիկ հա գավ. 
Ը զզ րե հի քա մար կա պեց,– քա մար մեջ քով էր, 
Ը զզ րե հի գու տըն է դի գլո ւխ.– գլ խով էր. 
Ը զզ րե հի կո շիկ հա գավ,– ոտ քով էր. 
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Ա մեն գես տեր, զեն քեր ա ռավ:
Յոթ ծո ւնր ա ղո թք ա րավ,
Զ Թո ւր Կե ծա կին կա պեց վեր իր:
Հ րեշ տակ նե րը ըզ Խաչ Պա տե րազ մի ն
Դ րին վեր աջ թևին, 
Որ դա րբ չառ նի Սա նա սա րին: 
Է լավ, սի րտ ա ռավ, որ ձին հեծ ներ:
 Քո ւռ կիկ Ջա լա լին դար ձավ, ա սաց.
– Հո ղա ծին, ի՞նչ կա նես, քո մի տն ի՞նչ է: 
Ա սաց.– Քե կը հեծ նեմ: 
Ա սաց.– Քե կը տամ ա րե գա կան, կ’է րեմ: 
Ա սաց.– Ծո վային եմ, ինձ կը տամ քո փո րի տակ: 
Ա սաց.– Քե կը տամ գե տին, կ’էր թաս ան դո ւնդք: 
Ա սաց.– Ծո վային եմ, ինձ կը տամ քո քա մակ:
Թ ռավ քա մակ, հե ծավ ըզ ձին, 
Որ կը տար ա րե գա կան` է րեր, 
Ի նք է տու ձի ու փո րի տակ. 
Որ կը տար գե տին` էր թար ան դո ւնդ, 
Ի նք է տու ձի ու քա մակ:
 Ձին քիչ մ’էլ թռավ վեր-վեր,
 Դես փա խավ ու դեն փա խավ,
 Կայ նավ վեր հե տին ոտ նե րին,
Փր փո ւր է տու վեր բեր նին,
Չ կար ցավ ըզ Սա նա սար ձգեր գե տին:
 Խե լա ցա ցավ, կայ նավ, հնա զան դեց, 
Ա սաց.– Ես քո ձին, դո ւն իմ տեր:

 Սա նա սար քշեց ըզ ձին, բաղ չով կ’էր թար, 
Է՛ լի ճամ փին ծով բաց վեց,
 Մեկ էլ տե սավ ծո վու է րես,
 Դո ւրս է լավ, որ գա աղ բոր մոտ: 
Աղ բեր գե տին նս տած կը լար.
 Տե սավ` մեկ սար է լեր սա րի վե րա, կը գա: 
Ա սաց. «Էն գա զան ինձ կ’ու տի. 
Էն ը զիմ աղ բեր քա շեց ի ծով, 
Ը զիս էլ տի տա նի, քա շի ծո վ»:
Չ ճան չե ցավ, վա խե ցավ, լա լով փա խավ:
 Սա նա սար կան չեց, ա սաց.– Բաղ դա սա՛ր, մի՛ փա՛ խի:
Գ նաց, հա սավ Բաղ դա սա րին, ա սաց.
– Ա՛յ տղա, ին չի՞ կը լաս: 
Ա սաց.– Է՜յ, ես չլամ, բա ո՞վ տի լա. 
Ես եմ իմ մեկ աղ բեր. 
Իմ աղ բեր զի նք է թալ ծով գնաց, խեղ դը վավ. 
Ես էլ մա ցի էս տեղ մե նակ: 
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Ա պա ես չլամ, ո՞վ լա:
 Սա նա սար ա սաց.– է՜յ, տղա՛,
Մ կա քո աղ բեր տես նես` կը ճան չե նա՞ս:
– Ա պա չե՞մ ճան չե նար: 
Ա սաց.– Ես քո աղ բե րն եմ:
– Իմ աղ բեր էդ քան ջոջ չէր.
 Քա նց իս մեկ լար մի ջոջ էր: 
Իմ աղ բեր էդ ձին ո՞ւստ գտավ. 
Իմ աղ բեր է դա զեն քեր ո՞ւստ գտավ:
 Հա սավ աղ բոր գլո ւխ պա չեց, ա սաց.
– Բաղ դա սա՛ր, ես քո աղ բե րն եմ,
 Սա նա սա րն եմ, մի՛ վա խե նար, մի՛ լար:
 Բաղ դա սա րն էլ Սա նա սա րի գլո ւխ պա գավ. 
Ա սաց.– Աղ բե՛ր, քա նի դու կ’էր ևայիր, 
Ես կ’ի րիշ կե ի քե զի. 
Ե րբ դու չեր ևա ցիր, ես նս տա, լա ցի: 
Է նո նք ի րար գլո ւխ պա գին,
 Մեկ տեղ է լան, գնա ցին տո ւն:

& ԲԱՌԱՐԱՆ  
էդ հետ կան չեց – այդ ժա մա նակ կան չե ց
ն շան գահ – նշան ա րած տեղ, նշա ն
 թոր կել – թող նել 
աղ բե րակ – աղ բյու րի ակ
 թա լել – գցե լ
կռ չալ – գու թով լց վե լ
լ ման – լրիվ, ամ բո ղջ
թփ ռել – ճյու ղե րը պո կե լ
 վեց կի (վեց կու) – վեց զույգ եզ կամ գո մեշ լծած գու թան 
օս տին – ան ջր դի արտ
 ճիվ – ոտք, թև, ձե ռո ւոտ 
ի րիշ կել – նայե լ
 գո րա – հա մա պա տաս խա ն
 կո – ա հա
 դար գահ – դար պաս, մեծ դո ւռ
 սա սո ւն քա րեր – շատ մեծ, հս կայա կան քա րե ր
 վա թան – հայ րե նի ք
 շա լա պու տիկ – գլո ւխ կոն ծի 
ա կահ գնալ – ու շագ նաց լի նել 
ի նչ չոր գետ նի վրա գնաց – ինչ-ն այս տեղ պե տք է հաս կա նալ ինչ պես, ոնց 

որ, կար ծե ս
 քո շք – պա լատ, ա պա րա նք
 սա րայ – պա լա տին (տա նը) կից շի նու թյո ւն
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 հա վո ւզ – ջրա վա զան, լո ղա վա զան, ա վա զա ն
 թա մք սա դա ֆին – սա դափ նյա թա մբ
 դա րբ – զա րկ, հար վա ծ
 քա մար – գո տի
 գո ւրզ - եր կա թե ե լո ւստ նե րով մեծ, ծա նր ու կա րճ գա վա զան, որ գոր ծա ծո ւմ 

է ին իբրև զե նք` այն նե տե լով թշ նա մու վրա կամ դրա նով  խփե լո վ
 փա հլ ևան – այս տեղ` ու ժեղ, քաջ ու հաղ թան դամ մա րդ, նաև` լա րա խա ղաց, ըմ բի շ
 մու րազ – ե րա զա նք, նպա տակ, իղձ, ցան կու թյո ւն
 փող պղ լո րին – գա լա րա փող, ռազ մի փող 
ո ւղ ղո րդ – ճի շտ, ու ղի ղ
զ րեհ – զրա հ
զ րե հի գո ւտ – սա ղա վա րտ
 փաթ – պտույտ, շր ջան, ան գա մ
 գես տեր – զգե ստ նե ր
 խե լա ցա ցավ – խե լո քա ցա վ
 լար – այս տեղ` եր կա րու թյան չափ 
ո ւստ – որ տե ղի ց

 Սա նա սա րն ու Բաղ դա սա րը Բաղ դա դի խա լի ֆի մո տից փախ չե լիս 17 տա րե-
կան է ին: Նրա նք գա լիս են հայ րե նիք և ցան կա նո ւմ ի րե նց հա մար տո ւն շի նել: 
Սա կայն մի պահ հու սա հատ վո ւմ են վայ րի կյան քից և փոր ձո ւմ ծա ռայու թյան 
մտնել որ ևէ իշ խա նի կամ թա գա վո րի մոտ: Դի մո ւմ են Մու շի Մու շեղ թա գա վո րին, 
Արզրու մի (Կա րին, էրզ րո ւմ) ա մի րային, բայց վեր ջին նե րը, ի մա նա լով, որ նրա նք 
Բաղ դա դի խա լի ֆի որ դի նե րն են, զգու շա նա լով` հրա ժար վո ւմ են ըն դու նել:

 Հա ջո րդ ան գամ այլևս չեն ա սո ւմ, թե ի րե նք ով քեր են և ծա ռայու թյան են 
մտ նո ւմ Մա նազ կեր տի Թևա թո րոս թա գա վո րի մոտ: Ո րոշ ժա մա նակ մա լո ւց 
հե տո, տես նե լով նրա նց ու ժը, շա տե րը սար սա փո ւմ են: Թա գա վո րն ստիպ-
ված է լի նո ւմ նրա նց հրա ժե շտ տալ` տղա նե րի խնդ րան քով նրա նց հետ դնե-
լով քսան տո ւն աղ քատ և քսան տո ւն հա րո ւստ մա րդ կա նց: Ա հա այս ժո ղո-
վր դի հետ Սա նա սա րն ու Բաղ դա սա րը գա լիս են ի րե նց նշան ա րած տե ղը և 
կա ռու ցո ւմ Սաս նա քա ղա քն ու ամ րո ցը: Սա նա սա րի առջև ծո վը բաց վո ւմ է, և 
նա ծո վի  տա կից ձե ռք է բե րո ւմ իր զե նքն ու զրա հը, Քո ւռ կիկ Ջա լա լին, ինքն 
էլ, աղ բյու րի ջու րը խմե լով, հզո րա նո ւմ է և ու ժե ղա նո ւմ:

1. Ո՞ր ճյու ղից է այս հատ վա ծը: Ընդ հա նո ւր գծե րով ներ կայաց րե՛ք ամ բո ղջ 
ճյու ղի բո վան դա կու թյու նը:

2. Ներ կայաց րե՛ք դա սա գր քո ւմ զե տեղ ված հատ ված նե րի բո վան դա կու թյու նը:
3. Սա նա սա րն ու Բաղ դա սա րն սկզ բո ւմ ո՞ւմ հա մար են կա ռու ցո ւմ ի րե նց քա-

ղա քի տնե րը: 
4. Քա ռա սո ւն ըն տա նի քի հա մար տնե րը եղ բայր նե րը քա նի՞ օ րո ւմ են կա ռու ցո ւմ:
5. Ինչ պի սի՞ քա րե րով են կա ռու ցո ւմ ի րե նց ամ րո ցը: 
6. Ի՞նչ ժամկ ե տո ւմ է կա ռո ւց վո ւմ ամ րո ցը:
7. Ո՞վ է դնո ւմ նո րա շեն բնա կա վայ րի ա նու նը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

A
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8. Ի՞նչ է նշա նա կո ւմ սա սո ւն բա ռը, որ դառ նո ւմ է հա տո ւկ ա նո ւն: «Ու քա րե 
սան սո ւն եք զար կե» տո ղո ւմ կա՞ սա սո ւն բա ռի հն չյու նա կան և ի մաս տային 
կազ մու թյու նը:

9. Տե ղե կա տու գրա կա նու թյու նից օգտ վե լով` խո րաց րե՛ք ձեր ի մա ցու թյո ւն նե-
րը Սա սո ւն, Սաս նա բե րդ, Սաս նա տո ւն տե ղա նո ւն նե րի մա սին: Պատ մա-
կան Հայաս տա նի ո՞ր մա սո ւմ է գտն վո ւմ Սա սու նը:

10. Որ տե ղի՞ց է Սա նա սա րը ձե ռք բե րո ւմ Քո ւռ կիկ Ջա լա լին, Թո ւր Կե ծա կին և 
Խաչ Պա տե րազ մին:

11. Երբ Սա նա սա րը նետ վո ւմ է ծո վի մեջ, ի՞նչ է կա տար վո ւմ այդ պա հին. Սա-
նա սա րի առջև ծո վը բաց վո ւմ է, իսկ ա փին նս տած Բաղ դա սա րի աչ քին 
ծով էր եր ևո ւմ: Ի՞նչ հրա շք է սա: Ի՞նչ ապ րո ւմ եր է ու նե նո ւմ Բաղ դա սա րը:

12. Ի՞նչ տե սավ Սա նա սա րը ծո վի տակ` պա լա՛տ, պար տե՛զ և էլ ի՞նչ...
13. Ի՞նչ ե րազ է տես նո ւմ Սա նա սա րը ծո վի տակ քնած պա հին: Ինչ պե՞ս է նա 

ձե ռք բե րո ւմ Խաչ Պա տե րազ մին, ռազ մի փո ղն ու վա հա նը:
14. Ինչ պե՞ս կմեկ նա բա նեք այս տո ղե րը.

 Աղ բը րի ջո ւր խմեց, քնեց.
Ք նեց մի քիչ, Աստ ծու շնո րհք ա ռավ.
 Ջոջ ցավ, զո րա ցավ, կտըր ճա ցավ,
Լց վավ, դար ձավ հրե ղեն:
 Վեր է լավ, էն գես տեր կա պեց ա մեն:

15. Ի՞նչ են ի րար հետ խո սո ւմ Սա նա սա րն ու Քո ւռ կիկ Ջա լա լին: Ինչ պե՞ս է Սա-
նա սա րը սան ձո ւմ Քո ւռ կիկ Ջա լա լի ին:

16. Երկ խո սու թյո ւնն այն է, երբ գոր ծող հե րոս նե րն ուղ ղա կի խո սո ւմ են ի րար 
հետ: Ա ռա նձ նաց րե՛ք այդ պի սի հատ ված ներ Սա նա սա րի և Բաղ դա սա րի, 
Սա նա սա րի և Սա սու նի ա նու նը դնող Ծե րու նու, Սա նա սա րի և Քո ւռ կիկ 
Ջա լա լի ի զրույց նե րից:

17. Ամ բող ջաց րե՛ք ձեր ըն թեր ցած նյու թը. թվար կե՛ք այս ճյու ղի բո լոր հե րոս-
նե րին և սե ղմ ներ կայաց րե՛ք նրա նց գոր ծո ղու թյո ւն նե րը:

 Դյու ցազ ներ գու թյան երկ րո րդ ճյու ղո ւմ պա տմ վո ւմ է Սաս նա մյո ւս հս կայի` 
Սա նա սա րի որ դի Մհե րի (Մեծ Մհեր) մա սին: Նա ևս հաղ թա կան կռիվ եր է 
մղո ւմ և շե նաց նո ւմ Սա սու նը:

Մ հե րից և Ար մա ղա նից ծն վո ւմ է Դա վի թը: Դա վի թի ծնո ւն դի ժա մա նակ 
նրա հայրն ու մայ րը, ըստ ի րե նց ուխ տի, մա հա նո ւմ են: Դա վի թը մա տն վո ւմ 
է որ բու թյան: Քա նի որ նա ծնող ներ չու ներ, նրան ու ղար կո ւմ են Մը սր` Իսմիլ 
խա թու նի մոտ: Սա կայն մա նո ւկ Դա վի թը հրա ժար վո ւմ է նրա կա թից և սնվում 
Սա սու նից բե րած մե ղր ու կա րա գով:

 Մըս րա Մե լի քը նրա եղ բայրն էր, ո րով հե տև նրա հայ րը ևս Մեծ Մհե րն 
էր: Սա նշա նա կո ւմ է, որ Սաս նա տան զո րու թյո ւնն ան ցել էր թշ նա մո ւն: Դա-
վի թին մե նք տես նո ւմ ենք որ պես հո վիվ: Նա վե րա շի նո ւմ է վան քը, երկ րից 
վռնդո ւմ Խոլ բա շու զոր քե րին, Մըս րա Մե լի քի հար կա հան նե րին: Նա մե նա-
մար տո ւմ է Մըս րա Մե լի քի հետ և վե րջ նա կա նա պես ջն ջո ւմ նրան երկ րի ե րե-
սից: Նա ա մո ւս նա նո ւմ է Խան դու թի հետ, ծն վո ւմ է Փո քր Մհե րը:
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 Դա վի թը մի ա միտ, ու ժեղ, հայ րե նա սեր, բա րի, ար դա րա միտ հե րոս է: Նրա 
կեր պա րը հա մա պա տաս խա նո ւմ է այդ պի սի հե րոս նե րի հան դեպ ժո ղո վր դի 
ու նե ցած պատ կե րա ցո ւմ ե րին:

« Սա սո ւն ցի Դա վի թ» ճյու ղի մեջ ժո ղո վո ւր դը խտաց րել է դյու ցազ ներ-
գու թյան ա մե նա գլ խա վոր հատ կա նի շե րը: Այն, ինչ առ կա է մյո ւս հե րոս նե-
րի գոր ծու նե ու թյան մեջ` ման կու թյու նից մի նչև հաղ թա կան պա տե րա զմ եր, 
այս տեղ ի մի է բեր ված Դա վի թի կեր պա րի մեջ: Դա է պատ ճա ռը, որ եր բե մ 
այս ճյու ղի վեր նագ րով կոչ վո ւմ է ամ բո ղջ դյու ցազ ներ գու թյու նը:

« Սա սո ւն ցի Դա վի թ» ճյու ղից ներ կայաց վո ւմ են հատ ված ներ «Մա նո ւկ Դա-
վի թը Մըս րո ւմ», «Դավ թի և Մե լի քի մե նա մար տը», «Դավ թի մա հը» գլո ւխ նե-
րից: Ա ռա ջի նո ւմ եր ևո ւմ է Դա վի թի մի ամ տու թյու նը, երկ րոր դո ւմ` ուժն ու հզո-
րու թյու նը, եր րոր դո ւմ պատ կեր ված է Դա վի թի և որ դու` Փո քր Մհե րի կռի վը:

ՃՅՈ ՒՂ ԵՐ ՐՈ ՐԴ
 ՍԱ ՍՈ ՒՆ ՑԻ ԴԱ ՎԻ Թ

 ՄԱ ՆՈ ՒԿ ԴԱ ՎԻ ԹԸ ՄԸՍ ՐՈ ՒՄ

                          15
 Մե լիք իշ խան ներ կան չեց պա լատ, 
Է լավ, հայտ նեց, ա սաց.– Իշ խան նե՜ր, ի՞նչ կ’ա սեք. 
Է դա Դա վիթ հի միկ վա նե ձեռ կը թա լի իմ գո ւրզ, 
Իմ մար դիկ կը սպա նի:
 Մար դու մեկ բա րե խի ղճ էր, ա սաց.
– Թա գա վոր ապ րած կե նա,
 Դավ թի խե լք չի՛ հաս նի, խե լք ջո՛ւր է, տղա է:
– Չէ,– ա սաց,– իր խե լք ի մից, քո նից շա՜տ է:
 Չէ՜, է նոր տի զար կեմ:
– Թա գա վոր ապ րած կե նա,– ա սաց,–
 Կու զե՞ս, քե լե փո րձ մի ա նե նք:
 Թե որ Դա վիթ տղա չ’է լավ, 
Է լեք զիմ գլո ւխ, զԴավ թի գլո ւխ զար կեք:
 Մե լիք ա սաց.– Ի՞նչ փո րձ ա նե նք: 
Ա սաց.– Բե րեք սի նի մի ոս կի մի կո ղմ դնե նք,
 Սի նի մի կրակ էն մե կե՛լ կո ղմ.
 Դա վիթ դնե նք էդ կրա կի, ոս կու ա րա նք:
 Թե որ կրակ վեր ցո ւց`
 Խե լք չի հաս նի, տղա է,
 Թե որ ոս կին վեր ցո ւց,
Գ նա, գլո ւխ զար կի:

 Բե րին, զԴա վիթ դրին սե ղա նի մոտ. 
Ոս կին մի կո ղք լց րին, կրակ մի կո ղք:
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Դ րին Դավ թի առջև, ա սին.
– Դա վի՛թ, ա՛ռ, ա՛ռ, ո՞ր մեկ կու զես:
 Դա վիթ իր ձեռ պար զեց ոս կո ւն,
Հ րեշ տակ ձեռ նեն բռ նեց, տա րավ դեհ կրակ: 
Իր մատ որ կրա կին կը պավ, կրակ կպավ մա տին.
 Մատ է րե լով` տա րավ բե րան, լե զո ւն էլ է րեց:
Տ ղան վըժ ժա՜ց, է լաց:
Կ րակ բեր նեն դո ւրս հա նե ցին: 
Իս միլ խա թո ւն Դավ թին գր կեց, է լաց:
 Դա վիթ էլ է լաց: 
Իս միլ խա թո ւն ա սաց.– Որ դի՛, Մե լի՛ք,
 Դու հո տե սա՜ր, է նոր ըս պա նել մե՜ղք է:
 Դու կ’ա սե իր` թե իր չա րու թյու նե՛ն ա րավ. 
Ա պա տե սա՞ր` մի ա մի՜տ է,
 Չը հաս կա ցա՛վ, ձեռ տա րավ, դրավ վեր կրա կին,
 Հա լա լե զո ւն էլ է րեց, է լավ թլոր:
 Բա րե խի ղճ մա րդն ա սաց.
– Թա գա վոր ապ րած կե նա, 
Իմ խո սք ճի՞շտ է, ճի շտ չէ՞: 
Ա սաց.– Հա՛, շա՛տ ճի շտ էր քո խո սք: 
Ան խել քո ւթյո՛ւն ա րավ, խե լք չի՛ հաս նի:

 

& ԲԱՌԱՐԱՆ  
 քե լե – այս տեղ` ա րի (եկ). «քե լե փո րձ մի ա նե նք»` ա րի (եկ) մի փո րձ ա նե նք
 Թե որ Դա վիթ տղա չ’ե լավ – տղա, այս տեղ` մի ա միտ, ե րե խա, ան մե ղ
 սի նի – սկու տե ղ
 դեհ – դե պի
 հա լա – այս տեղ` դեռ, ան գամ, մի նչև ան գա մ
թ լոր – թլ վատ, թլիկ, կա կա զ

1. Ինչ պե՞ս են ստու գո ւմ մա նո ւկ Դա վի թի մի ամ տու թյու նը:
2. Ին չո՞ւ է Դա վի թը կոչ վո ւմ Թլոր Դա վիթ:
3. Դյու ցազ ներ գու թյան մյո ւս մա սե րից գտե՛ք այլ հատ ված ներ, ո րո նք ներ-

կայաց նո ւմ են Դա վի թի մի ամ տու թյու նը: Օ րի նակ` դռան ճեղ քից նե րս ըն-
կած ճա ռա գայ թի հետ գո տե մար տե լու տե սա րա նը, երբ Դա վի թը կար ծո ւմ 
է, թե ճա ռա գայ թը կեն դա նի ուժ է: Այդ պի սի հատ ված ներ կան նաև «Դա-
վի թը հո վի վ» մա սո ւմ:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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 ԴԱ ՎԻ ԹԻ ԵՎ ՄԵ ԼԻ ՔԻ ՄԵ ՆԱ ՄԱՐ ՏԸ 

     15
 Ձե նով Հո վան գի շե րն ե րազ տե սավ.
 Մըս րա աս տըղ շո ղի՛ն կը տար,
 Սաս նա աս տըղ կը խա վա րեր:
 Հո վան քնո ւց է լավ, ա սաց.– Կը նի՛կ, վե՛ր է լի, վե՛ր,
 Տե սա` Մըս րա աս տըղ շո ղի՛ն կը տար,
 Սաս նա՛ աս տըղ կը խա վա րեր –
 Դա վիթ մեր ձեռ քեն գնաց:
 Սառյեն ա սաց.– Աստ ված քո տո ւն ավ րի,
 Դու քո ւն քեզ հա մար կը քնես, 
Է րազ խալ խի՞ն կը տես նես:
 Ձե նով Հո վան է լի՛ քնավ:
 Մեկ է՛լ է րազ տե սավ.
 Մըս րա աս տըղ շա՛տ էր պայ ծառ.
 Սաս նա աս տըղ խա վա րե՛ր էր, հա՜, կը հա նգ չեր:
 Հո վան քնից է լավ, ա սաց.– Կը նի՛կ, վե՛ր է լի, վե՛ր: 
Ես տե սա` Մըս րա աս տըղ շա՛տ էր պայ ծառ,
 Սաս նա աս տըղ հա՜ կը հա նգ չեր:
 Սառյեն ա սաց.– Քո տո՛ւն ավ րի,
 Դու ին չի՞ չես քնի, ա՛յ մա րդ.
 Չը թո ղի՛ր, որ է սօր քնեմ:
 Ձե նով Հո վան մե՜կ էլ քնավ:
Ք նավ, մեկ է՛լ է րազ տե սավ.
 Տե սավ` Մըս րա աս տըղ է կավ, 
Ու Սաս նա աս տըղ կո ւլ է տու: 
Ա սաց.– Կը նի՜կ, վե՛ր է լի, Դա վիթ ըս պա նե ցին:
 Սառյեն ա սաց.– Ին չի՞ չես քնի դու, ա՛յ մա րդ, 
Ով գի տի` ո՞ր կըն կա ծոց է պառ կե Դա վիթ. 
Ով գի տի` ո՞րտեղ քեֆ կ’ա նի:
 Ձե նով Հո վան ըռ կավ,
 Քա ցի մ’է զար կըն կան:
Կ նի կն է լավ ճրագ վա ռեց:
 Ձե նով Հո վան ա սաց.– Իմ զրահ ներ բե՛ր:
 Կը նիկ բե րեց: Ձե նով Հո վան է լավ.
Յոթ գոմ շի կա շի փա թեց ի րեն վե րա,
Յոթ գոմ շի շղ թա փա թեց ի րեն վե րա, 
Որ բո ռա լեն չը պա տռ վի:
 Հա գավ իր զե նք-զ րահ,
Գ նաց, գո մի դռ ներ է բաց:
... Ձե նով Հո վան պա գեց Սևո ւկ ձի ու գլո ւխ, 
Ա սաց.– Սև՛ ձի, 
Ե՞րբ տի տա նես ինձ հա սց նես Դավ թի կռ վին:
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Սև ձին ա սաց.
– Որ դու կար նաս քեզ վե՛ր իմ քա մա կին բռ նես`
 Մեկ ոտ թա լես զան գո ւն,
 Չո ւր մե կել ոտ շո ւռ տաս մե կել զան գո ւն,
 Կը հա սց նեմ Դավ թի կռ վին: 
Է լավ, հեծ նի Հո վան Սև ձին,
 Մի ոտ է դիր զան գո ւն,
 Չո ւր մե կել ոտ շո ւռ է տու մե կել զան գո ւն,–
Սև ձին հրե ղեն էր–
 Լե ռա սա րի գլո ւխ կայ նավ:
 Քո ւռ կիկ Ջա լա լին զՁե նով Հո վան տե սավ,
Խրխն ջա լեն է կավ մո տիկ:
 Ձե նով Հո վան վախ ցավ, ա սաց.
– Դա վիթ սպան ված է, ձին փա խե, է կե էս տեղ:
 Կա նգ նեց Ձե նով Հո վան, կան չեց.
 Ձեն ըն կավ սար ու ձոր. 
Ա սաց.– Դա վի՜թ, ո՞ւր ես,
 Հի շա՛, Մա րու թա բա րձր Աստ վա ծա ծին,
 Հի շա՛ զԽաչ Պա տե րազ մին, 
Ի նչ վեր քո աջ թևին, 
Ու թա՛փ տո ւր քեզ...

 Կան չեց...
 Հո վա նի ձեն հա սավ, ըն կավ Դավ թի ա կա նջ.
 Դա վիթ ա սաց.– Հայ-հա՜յ,
Հ րող բե՛րս է է կէ էս տեղ. 
Ի՛նձ կը կան չի.
Յա՛, Մա րու թա բա րձ րիկ Աստ վա ծա ծին,
 Խա՛չ Պա տե րազ մին, վեր իմ աջ թևին: 
Ա սաց, զի նք թափ է տու: 
Էր կա թե օղ ու շղ թա ներ թռան եր կի նք,
 Ջաղ ցի քա րեր բլան, թռան, 
Է նո նց ա մեն կտոր քառ սո ւն մա րդ ըս պա նեց:
 Դա վիթ թռավ, կա նգ նավ հո րի բե րան, ա սաց.
– Մըս րա՛ Մե լիք, էլ դու բե բախ տու թյո ւն չ’ա նես:
 Լու սո ւն տղա մար դո՛ւ նը ման կռ վե նք...

   16
... Մըս րա Մե լիք ա սաց.
– Դա վի՛թ, կը ռիվ զո ռո վե՞ն ա նե նք, թե՞ հեր թով:
 Դա վիթ ա սաց.– Ինչ պես քո ջան կու զի:
 Մըս րա Մե լիք ա սաց.
– Կու զեմ հեր թո՛վ ա նե նք. 
Ի րեք դա րբ մեկ զար կի, 
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Ի րեք դա րբ մե կել զար կի: 
Ա ռաջ ո՞վ տի զար կի:
 Դա վիթ ա սաց.– Ա ռաջ դո՛ւ զա րկ,
 Տա րի քով մեծ դո՛ւն ես:
 Դա վիթ ձի ո ւց է կավ տակ.
Գ նաց, կա նգ նեց մեջ դաշ տին: 
Ա սաց.– Մըս րա՛ Մե լիք, քո դար բեր զա րկ:
 Մըս րա Մե լիք իր գո ւրզ ա ռավ,
 Քը շեց, գնաց մի նչև Ֆար կին. 
Ի րեք ա վո ւր ճամ փա՛ ան ցավ,
 Քը շեց է կավ հա սավ Դավ թին,
 Գո՛ւրզ մի զար կեց Դավ թին: 
Ի նչ պես շո՛ւն մի օռ նա` գե տին պոռ թեց, 
Ի նչ պես քառ սո ւն ջո ւխտ գո մեշ նե՛ր լծես,
 Գու թան վա րես` գե տին պոռ թա,
 Թոզ ու դու ման էր կիր-էր կի նք բռ նեց, 
Օր ու գի շեր էդ թոզ չի ջավ գե տին:
 Մե լիք ա սաց.– Է՜, Դա վի՛թ, հող է իր,
 Հող դար ձու ցի:
 Դա վի թն ա սաց.– Մե լի՛ք, դեռ ես կեն դա նի եմ: 
Էդ մեկ, մե՛կ էլ զար կի:
 Մե լի քն ա սաց.– Հա՜, տնա վե՛ր, 
Էս մեկ ան գամ ճամ փաս մոտ էր.
 Թափ չը մաց մեջ իմ գո ւր զին: 
Ա սաց, դար ձավ, մեկ է՛լ քը շեց:

 Գը նաց, հա սավ չո ւր Դի ար բե քիր 
Ու էն տե ղից քը շեց, է կավ Դավ թի վե րա: 
Է կավ` իր գո ւրզ թա լեց Դավ թին: 
Ի նչ պես ա ռյո ւծ օռ նա` գե տին պոռ թեց, 
Ի նչ պես հե ղեղ ա վե րի, գե տին պոռ թեց.
 Թոզ ու դու ման էր կիր-էր կի նք բռ նեց, 
Ա րե գա կան է րե սն ա ռավ: 
Էր կու գի շեր ու էր կու օր էդ թոզ կա նգ նեց Դավ թի վե րա:
 Մե լիք ա սաց.– Դա վի՜թ, հա լա կեն դա նի՞ ես:
 Հող է իր, քեզ հող դար ձու ցի:
 Դա վի թն ա սաց.– Մե լի՛ք, կեն դա նի՛ եմ. 
Է սիկ էր կու, մեկ էլ զար կի:
– Հայ-հա՜յ,– ա սաց Մե լիք,– 
Իմ ձի ու մա նգ զիլ քի՛չ էր.
 Թափ չը մա՛ց մեջ իմ գո ւր զին:

 Նո րեն Մե լիք դար ձավ, գը նաց,
 Քը շեց, հա սավ Մը սր քա ղաք: 
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Ու Մը ս րից քը շեց, է կավ Դավ թի վե րա: 
Է կավ, գո ւրզ մ’էլ զար կեց: 
Ի նչ պես գար նան ամպ գոռ գո ռա` էր կիր պոռ թեց. 
Ի նչ պես էրկ րա շա րժ մի զար կի` էր կիր պոռ թեց:
 Թոզ ու դու ման էր կիր-էր կի նք բռ նեց, 
Ա րե գա կան է րե սն ա ռավ. 
Ի րեք ցե րեկ, ի րեք գի շեր 
Էդ թոզ կա նգ նեց Դավ թի վե րան:
 Մե լիք ա սաց.– Մե ռա՛վ Դա վիթ.
 Հող էր Դա վիթ, հող դար ձու ցի: 
Ի նչ թոզ-դու ման գետ նեն է լավ,
 Դա վիթ, իր ձին է լան, ի րե նց տեղ կա նգ նե ցին:

 Դա վիթ ա սաց.– Մե լի՛ք, դու քո դար բեր պր ծար:
 Հե րթ ի՛նձ հա սավ:
– Է՜յ,– ա սաց.– տնա վե՜ր, մեկ է՛լ էր թամ:
– Չէ՛, չէ՛,– ա սաց,– դու ո՞ւր տ’էր թաս:
 Հե րթ ի՛մ է. աշ խա րհ հեր թո՞վ է, թե՞ զո ռով:
 Մե լի քի մեր է կավ, ա սաց.
– Դա վի՛թ, Մե լիք քո աղ բե՛րն է.
 Բե բախ տու թյո ւն չ’ա նես:
– Հա՛, մա րե՛, չե՛մ ա նի բե բախ տու թյո ւն. 
Ի րեք դա րբ տի զար կեմ Մել քին:
 Մե լիք ա սաց.– Դա վի՛թ, քեզ նե կը խնդր եմ.
Յոթ սհաթ ժա մա նա՛կ տաս ինձ:
 Թող ես էր թամ, վրա նի տակ պառ կեմ,
 Դու գաս ու ինձ զար կես: 
Ա սաց.– Գը նա՛, պառ կի՛,
 Մե նակ թե ինձ ա սա, Մե լի՛ք, 
Ին չո՞վ զար կեմ. թրո՞վ զար կեմ, թե՞ իմ գո ւր զով:
 Մե լիք իր մտ քի մեջ ա սաց.
« Ջա՜ նըմ, էդ գո ւրզ որ ինձ զար կի` 
Էդ գո ւր զին դի մա նա՞լ կ’ըլ նի»: 
Ա սաց.– Դա վի՜թ, թրո՛վ զար կի:

   17
 Գը նաց Մե լիք վրա նի տակ, ա սաց.
– Ես ի րեք դա րբ Դավ թին  զար կի,
 Դավ թին ըս կի բա՛ն մի չ’է ղավ.
 Հի մի Դա վիթ կը գա, էս տեղ ինձ կը զար կի:
 Մե լի քի մեր ա սաց.
– Մե լի՛ք, ա րի՛ մտի մեջ էդ հո րին:
 Մե լիք մտավ մեջ հո րին:
 Քառ սո ւն գոմ շու կա շի բե րին քա շին վե րան,
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 Քառ սո ւն ջա ղա ցի քար դրին վե րան,
 Վեր մակ քա շին քա րի վե րան:
 Մե լիք մեջ էն հո րին հան գի ստ նս տեց, ա սաց.
– Հի մի հե րթ Դավ թի՛նն է:
 Դա վիթ գի տի՛, թե էն ինչ  ա րեր է.
 Կը գա, կը տես նա ջա ղա ցի քար,–
 Չէ՞ որ հո րու բեր նին դրած  էս պես բա րձ րա ցեր է–
 Վեր մակ քա շած քա րի վե րա:
 Գի տի, որ էն քան Մե լի քի ջան դաք չի՛: 
Ա պա Մե լի քի մեր էն տեղ կայ նո ւկ է:
 Դա վիթ չ’ա սաց` զՄե լիք հա նեք դո ւրս, տես նեմ:

 Հե ծավ Դա վիթ Քո ւռ կիկ Ջա լա լին,
Գ նաց հա սավ չո ւր Ծո վա սար.
 Քա շեց իր Թո ւր Կե ծա կին,
 Քը շեց իր Քո ւռ կիկ Ջա լա լին, 
Է կավ, որ տի զար կեր` 
Իս միլ խա թո ւն ...
 Դավ թի ա ռաջ վա զեց, ա սաց.
– Դա վի՛թ, ...
 Դու իմ կա թի խա թեր էդ զա րկ ին ձի բախ շի:
 Դա վիթ ա սաց,– Մա րե՛, ին չի՞ դո ւն չո ւր հի միկ,
 Մե լի քի զա րկ կը գար մեջ իմ գլ խո ւն,
 Մեկ մ’էլ չ’ա սիր` Մե լի՛ք, զա րկ մի ին ձի՛ բախ շի:
 Դա վիթ իր թո ւր ի ջե ցո ւց, տա րավ, բե րե ց
 Բա րձ րա ցո ւց էդ թո ւր, համ բու րեց,
Դ րեց ճա կա տին, ա սաց.– Մա րե՛, 
Էս մեկ զա րկ քո՛ խա թեր:

 Մեկ էլ դար ձավ, գնաց Դա վիթ, 
Իր ձին քը շեց է կավ. է կավ, որ տի զար կեր`
 Մե լի քի քո ւր վա զեց է նոր ա ռաջ, ա սաց.
– Դա վի՛թ, դու որ պս տիկ է իր` 
Ես քեզ շա՛տ եմ գր կեր, պա հեր, խաղ ցու ցեր եմ, 
Է դա մեկ թո ւրն էլ ինձ բախ շի:
 Դա վիթ էդ թո ւր ի ջե ցո ւց, տա րավ, բե րեց,
 Բա րձ րա ցո ւց էդ թո ւր, համ բու րեց,
Դ րեց իր ճա կա տին, ա սաց.
– Էս մեկ զա րկ էլ քո՛ խա թեր:
 Մը նաց մե՛կ զա րկ, մեկ Աստ ված, մեկ ես–
Յա կը սպա նեմ, յա կը թո ղո ւմ:

 Դա վիթ դար ձավ,
 Գը նաց, հա սավ Սաս նա սա րեր,
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 Քը շեց, է կավ Մել քի վե րա: 
Որ տի հաս ներ հո րի բե րան` 
Իս միլ խա թո ւն իր հետ բե րած կնիկ նե րո ւն, 
Է դա ա զապ աղ ջիկ նե րո ւն, 
Է դա շա վար քա շող նե րո ւն ա սաց.
– Շո՛ւտ, շա վա՜ր քա շեք,
– Շո՛ւտ, փո ղե՜ր փչեք,
– Շո՛ւտ, թմ բո՜ւկ զար կեք,
– Շո՛ւտ, ձեր քաֆ կիր նե՜ր բռ նե ցեք ձեր ձեռ,
– Խա ղա ցե՜ք, խո րո՛տ խա ղա ցեք,
– Դա վիթ որ գա` ա զապ տը ղա է,
Կ ’ի րիշ կի ձե զի, զա րկ թո՛ւլ կը զար կի,
 Մե լիք չի՛ սպա նի:
 
Աղ ջիկ ներ է լան,
 Շա վա՛ր քա շե ցին,
 Փո ղե՛ր փչե ցին,
Թմ բո ւկ նե՛ր զար կին, 
Է լան, խաղ կ’ա նեն: 
Ա պա Դա վիթ գի տի՜.
– Է դա ին ձի՛ հա մար կ’ա նեն,– ա սաց,–
Կ ’ու զեն ին ձի շըշ կը ռաց նեն:
 Կան չեց, ա սաց.
– Յա՜ Մա րու թա բա րձ րիկ Աստ վա ծա ծին,
Յա Խաչ Պա տե րազ մին, ինչ վեր իմ աջ թևին:
 Կան չեց, զար կեց Թո ւր Կե ծա կին:

 Կըտ րեց քառ սո ւն ջա ղա ցի քար,
 Կըտ րեց քառ սո ւն գոմ շու կա շին,
 Կըտ րեց հը րեշ Մըս րա Մել քին,
 Կըտ րեց ճակ տից, ոտ քե րո ւց դո ւրս է լավ 
Ու յոթ գազ էլ մտավ գե տին,
Գ նաց հա սավ սև ջո ւր:
 Թե հրեշ տակ իր թև չ’առ ներ առջև,
Սև ջո ւր տ’էլ ներ, աշ խա րք առ ներ:
 Մըս րա Մե լիք կան չեց, ա սաց.
– Դա վի՛թ, ես էս տեղ եմ,
 Մեկ է՛լ զար կի:
 Դա վիթ ա սաց.– Մըս րա՛ Մե լիք, քե զի թա՛փ տո ւր:
 Մըս րա Մե լիք զի նք թափ է տո ւր,
 Մեկ կտոր ըն կավ էս տեղ, մե կել` էն տեղ:
 Մըս րա Մե լիք խա տա՛վ:
 Դա վիթ ա սաց.– Մա րե՜,
 Վեր մակ բա ցե՛ք, տես նեմ Մե լիք: 
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Ա սին.– Գնա՛, մե նք կը բա նա նք:
 Դա վիթ զձին քը շեց, է կավ կա նգ նեց,
 Ձեռ է թալ, վեր մակ բա ցեց,
 Տե սավ քառ սո ւն ջաղ ցի քա րեր, 
Ա մե նն էլ թրի առջև կտրտ ված. 
Իր ձեռ է թալ, քա րեր վե րո ւց. գցեց:
 Տե սավ քառ սո ւն գոմ շու կա շիք` 
Ա մեն կտոր-կ տոր ա րած:
 Մե լի քի մեր կռա ցավ էդ հո րի վե րան,
 Կան չեց.– Մե լի՜ք, Մե լի՜ք, Մե լի՜ք:
 Մե լիք ձեն չ’է տու:
 Մե լի քի մեր ու քիր նս տան էն տեղ, վե րան լա ցին: 
Ա պա մեր դար ձավ Դավ թին, ա սաց.
– Դա վի՛թ, սպա նե ցիր Մըս րա Մել քին,
Վ նա՛ս չը կա, դու է՛լ իմ տղան ես: 
Ա րի՛, է նոր կնիկ դու ա՛ռ,
 Մըս րա թա գա վո րու թյո ւն մա՛ քե զի,
 Սա սո ւն զա թի քո՛նն է:
 Դա վիթ ա սաց.
– Ես մո րե որ ծն վեր եմ` ա նա րա՛տ եմ, 
Ես իմ հա լալ լեշ հա րամ լե շե րու չե՛մ խառ նի:
 Կու զես ա րի, քե կը տա նեմ մոտ ինձ, Սա սո ւն: 
Ա սաց.– Չէ՛, Դա վի՛թ, չեմ գա Սաս նա էր կիր: 
Ա սաց.– Որ չես գա մեր Սաս նա էր կիր,
 Գը նա՛, Մը սր տվեր եմ քե, ապ րի:

 Դա վիթ ձի ու գլո ւխ շր ջեց, 
Է լավ, գը նաց մեջ զոր քե րին. 
Ի նչ զո րք, զո րա կան մա ցե`
 Կան չեց, հրա մայեց, ա սաց.
– Ա մե նիդ ի րա վո ւնք կը տամ. 
Ո ւր տե ղեն է կեր եք` է լեք, գնա ցեք ձեր տեղ, 
Է լեք գնա ցեք ու ձեր տներ նս տեք,
 Դո ւք ինձ հա մար ա ղո՛թք ա րեք, 
Իմ հո րն ու մո րն էլ օ ղոր մի՛ տվեք.
 Հան դա րտ կա ցեք,
 Մեկ էլ չ’էլ նեք ու գաք վեր Սաս նա:
 Մեկ էլ որ զե նք առ նեք մեր դեմ,
 Թե որ դո ւք կռ վի գաք վեր մեզ`
 Քառ սո ւն գազ խոր հո րո ւմ ըլ նեք,
 Թե ջա ղա ցի ջոջ քա րի տակ,
Տ ’էլ նի ձեր դեմ Սաս նա Դա վիթ,
Տ ’էլ նի ձեր դեմ Թո ւր Կե ծա կին:
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Է դա զո րք Դավ թին օրհ նեց,
 Հա մա դժար կը հա վա տար, թե Մե լիք սպա նո ւկ է:
– Հա՜, Դա վի՛թ,– կ’ա սեն,–
 Մեռ նե՛նք մե նք քո գլ խո ւն, 
Ո՜ւր էլ գնաս` Աստ ված հետ քեզ, 
Ա ստ ված քո բան մի շտ ա ջո ղի, 
Ա ստ ված քեզ ջան սա ղո ւթյո՛ւն տա, 
Ա ստ ված քո հոր ու մոր ար քայու թյո ւն տա: 
Իս միլ խա թո ւն ա ռավ իր զո րք, գը նաց Մը սր. 
Էն է կած թա գա վոր ներ, փա շեք ու զոր քեր 
Է լան, ցր վե ցան չո րս կո ղմ աշ խար հին,
 Դավ թի ա րած կտր ճու թյո ւն ա մեն տեղ պատ մե ցին, 
Ա սին.– Դա վիթ իր հոր ուխտ ա րավ`
 Մըս րա Մե լիք սպա նեց,
 Սա սո ւն ա զա տեց:
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& ԲԱՌԱՐԱՆ  
 խա լխ – այս տեղ` ու րիշ ներ, օ տար ներ, նշա նա կո ւմ է նաև ժո ղո վո ւրդ, հան րու թյո ւն 
ըռ կել – պռոշը կախել, խռո վել, նե ղա նալ, զայ րա նա լ, վիրավորվել
 փա թել – փա թա թե լ
 զան գու – աս պան դակ, թամ բից կախ ված և հեծ նե լիս ու վա րե լու ժա մա նակ 

հե ծյա լի ոտ քե րը դնե լու տեղ 
էն դիր – այն ժա մա նա կ
մ ա – հի մա
 քյահ լան – նժույգ, ըն տիր ձի
 մեյ դան – հրա պա րակ, աս պա րե զ
 Ֆար կին – Նփր կե րտ  քա ղա քի ա նու նը, գտն վո ւմ է Սա սու նից հա րավ-արև մուտք, 

Դի ար բե քի րից հյու սիս-ար ևե լք
 մա նգ զիլ – ձի ու վազ քի աս պա րեզ, տա րա ծու թյո ւն
 բե բախ տու թյո ւն – ան բախ տու թյո ւն, նեն գու թյո ւն
 թոզ ու դու ման – փո շի, դու ման` մշո ւշ. այս տեղ` փո շու ամպ
ս հաթ (սա հաթ) – ժամ, ժա մա նակ, պահ 
ըս կի – ա մեն ևին, հե չ
 ջան դաք (ջան դակ) – մար մին 
յա – այս տեղ` կամ, նաև ձայ նար կու թյո ւն է՝ համարժեք հեյ-ին
 շա վար (շա վար քա շող) – քա ման չայի վրա նվա գո ղ
 քաֆ կի ր – քա փը (փր փո ւր) քա շե լու շե րեփ 
ա զապ – չա մո ւս նա ցա ծ
 գազ – այս տեղ` եր կա րու թյան պա րս կա կան չափ = 112 սմ
 խատ նել – հատ նել, վեր ջա նալ, մեռ նե լ
 զա թի – ա ռա նց այդ էլ

 

1. Ո՞ր ճյու ղից է այս հատ վա ծը: Ընդ հա նո ւր գծե րով ներ կայաց րե՛ք ամ բո ղջ 
ճյու ղի բո վան դա կու թյու նը:

2. Ներ կայաց րե՛ք այս հատ վա ծի բո վան դա կու թյու նը:
3. Ձե նով Հո վա նն ի՞նչ ե րազ է տես նո ւմ Դա վի թի վրա և ի՞նչ է ա նո ւմ: Իր հզոր 

ձայ նից չպա տռ վե լու հա մար ինչ պե՞ս է ամ րաց նո ւմ ի րեն:
4. Դա վի թը Մս րա Մե լի քի դա վադ րու թյա մբ որ տե՞ղ էր այդ պա հին հայտն վել: 

Ձե նով Հո վա նի կան չով ի՞նչ է հի շո ւմ և ի՞նչ է ա նո ւմ:
5. Դա վի թի և Մե լի քի մե նա մար տի ժա մա նակ ո՞վ է ա ռա ջի նը հար վա ծո ւմ: 

Նկա րագ րե՛ք Մըս րա Մե լի քի ե րեք հար ված նե րը:
6. Դա վի թի հար ված նե րի ժա մա նակ Մե լի քը որ տե՞ղ է թա քն վո ւմ:
7. Ո՞ւմ է բաշ խո ւմ Դա վի թն իր ա ռա ջին ու երկ րո րդ զար կե րը:
8. Եր րո րդ զար կից հե տո ի՞նչ է կա տար վո ւմ Մե լի քի հետ:
9. Մե լի քին սպա նե լո ւց հե տո ի՞նչ է ա ռաջարկո ւմ Իս միլ խա թու նը Դա վի թին, 

և ի՞նչ է պա տաս խա նո ւմ Դավի թը:
10. Ի՞նչ է ա սո ւմ Դա վի թը Մըս րա զոր քին:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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ԴԱ ՎԻ ԹԻ ՄԱ ՀԸ 

   2
...– Թե որ էդ տղան Դավ թի  տղան է, 
Է նոր մո տեն նշան մի, զո րու թյո ւն մի տ’էլ նի: 
Է լան զտ ղեն բա րու րե ցին,
 Գո ւթ նի շղ թա ներ բն դի տեղ փաթ թե ցին վեր է նոր,
Տ ղան էր` ինչ է լաց ու ճմլտ կաց մեջ ճղո րին, 
Էն շղ թա ներ կտոր-կ տոր է ղան:
 Դե՜հ, Դավ թից ու Խան դու թի ց
 Մա նդր տղա հո՛ չ’ըլ ներ...
 Տե սան որ` Ազ նան ցոր դի՛ է:
 Հա մա տղան, որ կը լող կը ցու ցեն,
 Տե սան` մեկ ձե ռք խո ւփ է: 
Ի նչ ճար ա րին-չա րին,
Տ ղի ձե ռք չբաց վավ,
 Քա ղաք քաղ քով չեն կար նա՛ է նոր ձե ռք բա նա,
... Թո րոս ա ռավ ըզտ ղան, տե սավ.
Զ մա նու կի ձե ռք մա ժեց, մատ ներ բաց վան,
 Տե սավ, կաթ մի ա րո ւն ձեռ քի մեջ. 
Ա սաց.– Հա՜յ, հա՜յ, թե քար է սոր մո ւտ տա, մո ւտ տա,

 Հո՛ղ չի կա րե նա պա հի,
 Զաշ խա րք ա րեր է կաթ մի ա րո ւն,
Դ րեր է մեջ ձեռ քին:
 Թե որ է դի մաց, 
Է դոր մո տեն զար մա նա լի բան տ’էլ նի:
Մ նաց էր կու-ի րեք օր,
 Խան դո ւթ տղան է տու կն քել, 
Ա նո ւն է դիր Մհեր: 
Ի նչ խալ խի տղեք տա րով կը ջո ջա նային,
Մ հեր օ րով կը ջո ջա նար, 
Ի նչ ամ սով, Մհեր` ժա մով:
Մ նաց ժո ւկ մ’ ու ժա մա նակ մի`
 Քե ռի Թո րոս է լավ, ա ռավ զՄ հեր, 
Ա ռավ զԽան դո ւթ խա նո ւմ, 
Է կան, է լան Սա սո ւն:

 Տա րին որ թա մա մավ,
Մ հեր է լավ, գնաց մեջ քաղ քին ման կը գար:
 Ջոջ գետ մի Սաս նու քաղ քի առջ ևեն կ’էր թար.
Մ հեր վեց է լից կա մո ւրջ կա պեց վեր էն գե տին: 
Որ մար դիկ կ’էր թային`
 Վեր կա մր ջին ի նի կ’էր թային,
Մ հեր կ’էր թար, մար դեր կը տփեր, կ’ա սեր.
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– Շա՛ն որ դիք, ես կա մո ւրջ կա պեր եմ,
 Ձե՞զ հա մար եմ կա պե. 
Ին չի՞ վեր կա մր ջին կ’էր թաք,
 Մար դիկ կը դառ նային, գային,
 Զար կե ին, ջրով ան ցնե ին:
Մ հեր կ’էր թար, կը տփեր, կ’ա սեր.
– Շա՛ն որ դիք, ես կա մո ւրջ կա պեր եմ,
 Ձե՛զ հա մար եմ կա պե,
 Դո ւք ին չի՞ կը տաք ջրին,
 Ջո ւր զձե տա նի, մե ղք ընկ նի իմ վիզ:
 Քա ղք ցիք է կան մոտ Քե ռին գան գատ:
 Քե ռի Թո րոս զՄ հեր խրա տեց:

   3
Յոթ տա րին լրա ցավ, Դա վիթ չ’է կավ:
Մ հեր իր մո րն ա սաց.
– Ի՛մ մեր, իմ հեր ո՞ւր է.
... Գնա ցե Գյո ւր ջիս տան էր կիր,
 Քառ սո ւն փա հլ ևան նե րո ւն պսա կի, գա.
 Մեկ ոս կե բազ բա նդ էլ տվե, 
Որ ի րեն տղա ըլ նի` կա պեմ թևին,
 Ճամ փեմ գնա է նոր առջև:
Մ հեր ա սաց.– Ես տ’էր թամ իմ հոր գտ նեմ:
 Մե րն էլ է բեր ոս կե բազ բա նդ,
 Կա պեց Մհե րի թևին,
 Գյո ւր ջիս տա նի ճամ փան նշա նց է տու:
Մ հեր գնաց ա խոռ, ձի մի հա նեց,
 Զեն քեր ա ռավ, հե ծավ, ըն կավ ճամ փա:
 
Է կավ մեջ դաշ տին, ի րիշ կեց`
 Տե սավ թո ւխ մո րո ւս մա րդ մի,
 Խո րոտ աղ ջիկ մի ա ռե ձի ու զա վակ, կու գա.
Մ հեր կան չեց.– Է՜յ, մա րդ,
 Դու մի րու քա վոր մեկ մի, էդ ջա հել աղ ջի կ
 Քե վայե՜լ է, որ ա ռեր, կը տա նես: 
Էդ աղ ջիկ տի տաս ին ձի: 
Ա սաց.– Տղա՛, դու գյա դա մի,
 Քե զի վայել է, ին ձի վայել չէ՞: 
Ա սաց.– Էն դո ւց ին ձի վայել է, 
Ես ա զապ, էն ա զապ:
 Դա վիթ ա րավ, որ ան ցներ,
Մ հեր ձեռ է թալ, ա սաց.
– Չե՛մ ի տա, տ’առ նեմ քո մո տեն: 
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Էն տեղ Դավ թի սի րտ է լավ, ա սաց.
– Հա՛յ-հո՜յ, հա՜յ-հո՜յ, ի րիշ կե ցե՛ք.
« Շատ ծո վեր եմ մտե. 
Իմ ձի ու ճան ճեր չեն թաց վե.
 Հի միկ մեկ բա րակ ա ռու եմ տե սե,
 Չի թող նի, որ ես ան ցնեմ:
 Շատ սա րեր, քա րեր եմ ման է կե, 
Իմ առջև դեմ կա նգ նող չէր է ղե,
 Մեկ բա րակ բա տան եմ տե սե,
 Շատ եմ մո տեն վա խե ցե»:
 Դա վիթ որ պր ծավ, Մհեր ա սաց.

 – Գյու վա բա րակ ա ռո ւն ե՞ս եմ,
  Գյու վա բա րակ բա տան ե՞ս եմ:
 Ձի ո ւց վեր է լի, ես դու կպ նե նք կո ւշ տի:
 Դա վիթ ձի ո ւց վեր է կավ, ա սաց.– Կայ նի, 
Էս աղ ջիկ տա նեմ էն տեղ,
 Նոր ես դու կռ վե նք:
– Է լի տար,– ա սաց Մհեր:
 Տա րավ, աղ ջիկ է դիր սա րի գլո ւխ, 
Ի նք դար ձավ է կավ էն տեղ:
 Դա վիթ, Մհեր մտան կո ւշ տի: 
Էն պես զա րկ վան, կռ վան ի րա րու հետ,
 Փո շին է լավ էրկ նո ւց է րես բռ նեց,
Քր տի նք ի ջավ գե տին, ցեխ ա րեց: 
Է նո նց գո ւր զի զո րու թյու նի ց
 Քա մին զար կեց Դավ թի թաշ կի նակ տա րավ,
 Տա րավ, թա լեց առջև Խան դու թի դռան:

 Խան դո ւթ խա նո ւմ է լավ դո ւրս, 
Ի րիշ կեց, փո շին աշ խա րք բռ ներ է:
 Տե սավ էն տեղ մեկ թաշ կի նակ. 
Ա ռավ, հոտ ա րավ, ա սաց.
 «Ը հը՛, էս Դավ թի թաշ կի նա կն է»:
 Տե սավ` գրգ ռոց ըն կե դա շտ: 
Է լավ, ձին հե ծավ, քշեց գնաց.
 Տե սավ` թոզ-դու ման կ’էլ նի, 
Ի նչ որ էր կու սա ր
 Կը գան, դիպ նեն ի րար, 
Էն պես էն Դա վիթ, Մհեր ա ռած ի րար, 
Ա րը նի մեջ լող կը տան:
 Մա րդ չէր կա րե նա մո տե նա:
 Խան դո ւթ խա նո ւմ ա ռավ կան չի, ա սաց.
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« Դա վի՛թ, դու մի՛ զար նի,
 Դա վի՛թ, դու մի՛ զար նի,
 Մեր նո րե լո ւկ մեկ տակ մա նու կի ն»:

 Դա վիթ ինք չի զար նի,
 Հա մա կու զի իր հո գին փր կի, 
Իր ա հու կը զար նի Մհե րին:
Մ հեր դար ձավ, ա սաց.
– Մա րե՛, դու հոգ մի՛ ա նի, 
Է նոր զար կեր կը նմա նի Ծո վա սա րու քա մի, 
Որ կը հաս նի իմ մա զե րո ւն:

 Խան դո ւթ խա նո ւմ դոր ա սաց.

«Մ հե՛ր, դու մի՛ զար նի,
Մ հե՛ր, դու մի՛ զար նի,
 Մեր թո ւխ մո րո ւս Դավ թի ն»:

Մ հեր իս կի չը լսավ:
 Խան դո ւթ խա նո ւմ դոր եր գեց.

« Սա րե՛ր, հըմ դաթ է կեք,
 Ձո րեր, հըմ դաթ է կեք,
 Հե՛ր, տղեն մե-մե կից բա ժա նե ք»:

 Սա րեր, ձո րեր հըմ դա՞թ կը գան,
 Սա րեր, ձո րեր հըմ դաթ չեն ի գա:
 Խան դո ւթ խա նո ւմ կան չեց.

 «Օ րհ նյա՛լ, բա րե րար Աստ ված,
 Քո հրա մա նքն էր շատ.
Հ րա ման է նես` Գաբ րի ել հրեշ տակ վար իջ ներ,
 Հեր, տղեն մե-մե կից ետ կտ րե ր»:
 
Ա ստ ծու հրա ման քով Գաբ րի ել հրեշ տակ վար ի ջավ,
 Ձեռ է տու, հեր-տ ղան ետ կտ րեց ի րա րո ւց, 
Ի նչ որ էր կու աք լոր կռ վեն, մեկ էր թա, ետ կտ րի:

 Դա վիթ դար ձավ, ա սաց.
– Ա՜յ տղա, դու ին ձի տի սպա նե իր, 
Իմ կտ րի ճի ձեռ նեն ինչ պե՞ս տի պրծ նե իր: 
Ա սաց.– Քո կտ րի ճն ո՞վ է: 
Ա սաց.– Իմ կտ րի ճն է՛ն է, 
Ի նչ ոս կի բազ բա նդ կո վեր թևին:
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Տ ղան ի րիշ կեց վեր իր թևին,
 Տե սավ` ոս կի բազ բա նդ կա պած է.
 Լա ցեց, հա սավ Դավ թի ձե ռք պա գեց, ա սաց.
– Իմ հեր դո՞ւն ես, ես քե մե ղա:
 Դա վիթ կան չեց, ա սաց.
– Մհե՛ր, որ դու հետ ին ձի կռիվ ա րիր, 
Ի նձ ա մա չեց րիր,
 Կան չեր եմ քա ղց րիկ Աստ ված, 
Ան մահ ըլ նիս, ան ժա ռա նգ:

... Կնի՛կ, ես տ’էր թամ Չմշ կիկ Սո ւլ թա նի մոտ, 
Էր թո ւմ ա րի յոթ օր, գնաց յոթ տա րի. 
Ես էրթմ ա կո տոր եմ է լե,
Կ նի՛կ, ես գնա ցի...

... Չմշ կիկ Սո ւլ թան տե սավ`
 Դա վիթ ե կավ առջև ի րեն սա րին, ա սաց.
– Դա վի՛թ, դու եր դո ւմ է իր ա րե յո թն օր,
 Քո էր դո ւմ տա րար յոթ տա րի, 
Ես մա ցի ա ռա նց մա րդ,
 Քո ճամ բան կ’ի րիշ կեմ: 
Ա սաց.– Դե՛հ, քո պատ րաս տու թյո ւն տես, 
Ել նե նք մեյ դան, կռ վե՛նք: 
Էն էլ ա սաց.– Մեկ ժամ ժա մա նակ տու,
 Զիմ շո րեր հագ նեմ, զեն քեր կա պեմ, գամ:
 Դա վիթ կա պեց զՔո ւռ կիկ Ջա լա լի ն
 Վեր Չմշ կիկ Սո ւլ թա նի դռան, ա սաց.
– Ձին էս տեղ թող մա, 
Ես էր թամ գետ, լո ղա նա մ,
 Չո ւր, քո շո րեր հագ նես, գաս:

 Դա վիթ շո րեր է հան,
Մ տավ գետ, մեջ ջրին լո ղա նա: 
Էդ ջրի ափ ե ղեգ նո ւտ էր,
 Չո ւր Չմշ կիկ Սո ւլ թան կը գար 
Է նոր աղ ջիկ ա ռավ նետ-ա ղեղ, 
Է կավ էդ ե ղեգ նե րու մեջ պահ մտավ:
 Դա վիթ որ լո ղա նա լու հետ էր, 
Էդ աղ ջիկ գող տո ւկ է լավ`
 Թու նա վոր նե տով է զար  Դավ թին. 
Որ է զար մեջ քին, ծա կեց,
Սր տեն ի նի է տու դո ւրս: 
Որ զար կեց` Դա վիթ բո ռաց, 
Է նոր մո տեն յոթ գոմ շու ձեն է լավ,
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Գ նաց հա սավ Սա սո ւն,
 Քե ռի Թո րոս լսեց Դավ թի ձեն, 
Ա սաց.– Տղեկ նե՛ր, ե լեք,
 Մեր Դավ թին զար կե ցին:
 Քե ռի Թո րոս, Ձե նով Հո վան, Ճնճ ղա փո րիկ,
 Խոր Մա նո ւկ, Խոր Գու սան ժող վին ի րար:
 Ձե նով Օ հա նն էլ Սա սու նու բո ռաց.
– Դա վի՛թ, կո մե նք է կա նք: 
Ու է կան Դավ թին օգ նու թյան: 
Է կան, հա սան էն ջրի մոտ:
 Քե ռին հար ցո ւց Դավ թին.
– Տղա՛, Դա վիթ, քե զի ո՞վ զար կեց: 
Ա սաց.– Չեմ գի տի ով զար կեց. 
Էն ե ղեգ նու տեն մեկ մի է լավ, զար կեց:

Գ նա ցին ե ղեգ նու տի մեջ,
Փնտ րե ցին, գտան, տե սան`
 Մեկ չի նի աչ քե րով աղ ջիկ. 
Ի նչ Դա վիթ բո ռա ցեր էր, մե ռեր էր ա հու: 
Էդ աղ ջիկ Չմշ կիկ Սո ւլ թա նի աղ ջի կն էր:
 Դա վիթ որ ի մա ցավ` ա սաց.
– Իմ ցեց իմ ան ձից է, 
Էդ իմ սե րմ էր, որ ին ձի սպա նեց:
 Դա վիթ էդ խո սք ա սաց, 
Ու ինքն էլ էն տեղ մե ռավ,-
Ա րև է տու ձեր որ դոց:
 
Էն մե ռավ, ձին էն տեղ ծռավ,
... Գնաց, կա նգ նավ առջև Խան դո ւթ խա թու նի դռան:
 Խան դո ւթ խա նո ւմ էլ է լավ, ի րիշ կեց,
 Տե սավ ձին է կե, տեր հետ չը կա...
... Էս ան գամ Խան դո ւթ է լավ բեր դի գլո ւխ 
Ու էն տե ղեն ի րեն թա լեց...
... Բե րին, էր կու սին էլ պա տան քե ցին, 
Է լան էրկ սի նշան էլ կա պե ցին ի րա րու,
 Քա ռա սո ւն տեր տե րով, քա ռա սո ւն վար դա պե տով,
 Քա ռա սո ւն էլ սար կա վա գով,
 Քաղ քի  ժո ղո վո ւրդն էլ բո լո րը հետ.
 Լա լով, գո ռա լով, ժա մով-պա տա րա գով,
 Տա րան էր կո ւս մեկ տեղ Ծո վա սար,
 Մա րու թա վա նք թա ղե ցին,
Յո թն օր սո ւգ կա պե ցին...
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& ԲԱՌԱՐԱՆ
 բի նդ – փա թա թան, բի նտ – վի րա կա պ
ճ ղոր – օ րո րոց 
ի մալ – ինչ պես, ինչ պի սի
 մո ւտ տալ – մո ւտք տալ, նե րս առ նե լ
 ժո ւկ – կա րճ ժա մա նակ, պա հ
 վեց է լից կա մո ւրջ կա պեց – վեց հեն ման կե տով կա մո ւրջ կա պեց 
ի նի – նե րս, մե ջ
 Գյո ւր ջիս տան – Վրաս տա ն
 բազ բա նդ – ա պա րան ջան, ձեռ քի դաս տա կից վեր` կրե լու թան կար ժեք շղ թա
 թո ւխ մո րո ւս – սև մո րու քո վ
 գյա դա – վի րա վո րա կան դի մե լա ձև` լա կոտ, ոչնչություն, նաև տղա
 բա տան – ցան կա պատ, պա րի սպ, չա փա ռ
 գյու վա – իբր, իբր թե
 կո ւշ տի կպ նել – ըմբ շա մա րտ
 հըմ դաթ – օգ նու թյո ւն
 լաճ – տղա
 դոր – այս տեղ` նրան, դոր ա սաց – նրան ա սաց 
է րթմ ա կո տոր – եր դու մը կոտ րել, եր դո ւմ ա զա նց լի նել, եր դո ւմ ադ րո ւժ, 

ուխ տադ րո ւժ 
ի րիշ կել – նայե լ
 չո ւր – մի նչև 
է զար – զար կե ց
 չի նի աչ քեր – շեղ աչ քե ր
 ցեց – այս տեղ` կե ղե քո ւմ, հո գե տան ջու թյո ւն, բո ւն ի մաս տով` բր դե ղե նի, մո ւշ-

տա կե ղե նի, հա ցա հա տի կի, կա հույ քի ու տիճ, նաև մաշ կի հի վան դու թյո ւն
 թա լել – նե տել, գցել, շպր տե լ
 վար դա պետ – կու սակ րոն քա հա նա, հոգ ևո րա կա նին տր վող գի տա կան աս-

տի ճան, նաև ու սու ցիչ, ա ռաջ նո րդ, կա նաև ծայ րա գույն վար դա պե տ
 սար կա վագ – քա հա նայից կրտ սեր ե կե ղե ցա կան պաշ տո նյա, քրիս տո նե ա-

կան հա մայն քի տն տե սա կան գոր ծե րի վա րիչ
 Ծո վա սար – Սաս նա լեռ նա շղ թայի գա գաթ նե րից (բա րձ րու թյու նը` 3355 մ): Սե-

ղա նա ձև գա գա թի տեսքով կո չել է նաև Սե ղան սար: Եր կու ձևով էլ հի շա տակ վո ւմ 
է «Սաս նա ծռե ր»-ում: Ծո վա սա րի գա գա թին գտն վո ւմ է Կռն կի լճա կը:

 Մա րու թա վա նք – սա սո ւն ցի նե րի ա ղո թա տե ղին` Սո ւրբ Աստ վա ծա ծին վան քը 
Մա րու թա սա րո ւմ: Մա րու թա լեռ, Մա րա թո ւկ` գա գաթ Սաս նա լեռ նե րո ւմ (բա րձ-
րու թյու նը` 2967 մ): «Սաս նա ծռե ր»-ում հի շա տակ վո ւմ է որ պես հայոց սր բա զան 
լեռ նե րից մե կը:
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1. Ինչ պի սի՞ն էր Դա վի թի որ դի Մհե րը ծն ված պա հին: Ինչ պե՞ս են ստու գո ւմ և 
հա մոզ վո ւմ, որ նա Դա վի թի որ դին է:

2. Ինչ պե՞ս է Քե ռի Թո րո սը մեկ նա բա նո ւմ Մհե րի փակ ա փի մի ջի մի կա թիլ 
ա րյան խոր հո ւր դը:

3. Ինչ պե՞ս էր մե ծա նո ւմ Մհե րը: Քա նի՞ տա րե կան էր, երբ գե տի վրա կա մո ւրջ 
կա պեց:

4. Դա վի թը չէր տե սել որ դո ւն: Յոթ տա րի ա ռաջ դո ւրս էր ե կել Սա սու նից: 
Ո՞ւր էր գնա ցել և ին չո՞ւ:

5. Քա նի՞ տա րե կան էր Մհե րը, երբ գնաց հո րը ո րո նե լու: Ի՞նչ տվեց Խան դո ւթ 
խա նու մը, որ Մհե րը կա պեր թևին:

6. Ճա նա պար հին, ա ռա նց ի րար ճա նա չե լու, ի՞նչն է ա ռիթ դառ նո ւմ Դա վի թի 
ու Մհե րի վե ճի ու կռ վի հա մար:

7. Ինչ պե՞ս է Խան դո ւթ խա նո ւմ ի մա նո ւմ, որ հայր ու որ դի կռ վո ւմ են ի րար 
հետ և ի՞նչ է ա նո ւմ կռի վը դա դա րեց նե լու հա մար:

8. Ինչ պե՞ս են հայր ու որ դի ճա նա չո ւմ ի րար: Ի՞նչ է ա սո ւմ հայ րը:
9. Սա սո ւն ցի Դա վի թի ա նեծ քը Մհե րին` «Ան մահ ըլ նիս, ան ժա ռա նգ» և Ար-

տա շե սի ա նեծ քը որ դո ւն` Ար տա վազ դին, նմա՞ն են ի րար...
10. Ի՞նչ է նշա նա կո ւմ «Է րթմ ա կո տո ր» լի նել: Ո՞ւմ է այ ցե լո ւմ Սա սո ւն ցի Դա վի թը:
11. Ո՞վ սպա նեց Դա վի թին և ին չո՞ւ:
12. Դա վի թի մա հից հե տո ինչ պե՞ս է կյան քին վե րջ տա լիս Խան դո ւթ խա նու մը:
13. Որ տե՞ղ թա ղե ցին Սա սո ւն ցի Դա վի թին և նրա կին Խան դո ւթ խա նու մին: 
14. Ի՞նչ է չա փա զան ցու թյու նը: Թար մաց րե՛ք ձեր ի մա ցու թյո ւն նե րն այս օ րի-

նակ նե րով.

 Թե  խա լխ տա րով կը ջոջ նան, 
Է նո նք օ րով ջո ջա ցան:

... Սա նա սար մեկ սի լա կպ ցո ւց դահ ճի է րե սին.
Գ լո ւխ թռավ, ջան դակ մաց կայ նո ւկ:

 Դա վիթ չը գնաց, չ’ան ցավ թրի տա կով,
 Կըշ տով ան ցավ.
Ճ կո ւթ քս վավ ի ջա դու քար`
 Քա րեն կրա՛կ է լավ:

 Դո՛ւրս գրե՛ք այս պի սի օ րի նակ ներ ձեր կար դա ցած հատ ված նե րից:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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ՃՅՈ ՒՂ ՉՈՐ ՐՈ ՐԴ
Մ ՀԵ ՐԻ Ա ՄՈ ՒՍ ՆՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ՎԵՐ ՋԸ 

     4
... Մհեր է լավ, է բա րձ Գո հա րի մար մին, 
Ա ռեց, տա րավ Սաս նա տո ւն. 
Է կավ, տե սավ` հո րող բեր մե ռած,
 Գե րեզ ման շի նեց, զԳո հար Խան դու թի կո ւշտ թա ղեց...
... Է լավ, որ տ’էր թար,
 Տե սավ` ոտ քեր չէր դադ րի վեր հո ղին,
 Դար ձավ, գնաց վեր մոր գե րեզ մա նին, կան չեց.
 
 « Մե րի՛կ, վե՛ր է լի, մե րի՛կ, վե՛ր է լի...»:

... Մոր գե րեզ մա նեն ձեն է կավ, ա սաց.
  «Ո՛ր դի, վի նչխ ա նեմ,
 ... Բոլ է ման գաս վեր աշ խար քին,
  Բոլ է ման գաս...
  Քո տեղ Ագ ռա վու քա րն է,
 Գ նա Ագ ռա վու քա ր»:

Մ հեր էն քան է լաց, 
Էլ ձեն չ’է լավ մոր գե րեզ մա նեն,
 Դոր գնաց վեր հոր գե րեզ մա նին, 
Է լաց, ա սաց.
 
 « Հե րի՛կ, վե՛ր է լի, հե րի՛կ, վե՛ր է լի...»:

... Հոր գե րեզ մա նեն ձեն է կավ, ա սաց.
  «Որ դի՛, վի նչխ ա նեմ,
 ... Բոլ է ման գաս վեր աշ խար քի ն
  Բոլ է ման գաս...
  Քու տեղ Ագ ռա վու քա րն է,
  Աշ խա րք ա վե րի, մեկ էլ շին վի,
  Որ գե տին քո ձի ու առջև դի մա նա.
  Աշ խա րք քո նն է»:
 
Էն քան է լաց, էլ ձեն չ’է լավ հոր գե րեզ մա նեն, 
Էդ մեկ խո սք է լավ:

Մ հեր գնաց, հա սավ Ոս տա նու կա պան.
... Դար ձավ Աստ ծո ւց խնդ րեց` 
Որ կամ կռիվ մի տա ի րեն,
 Կամ ի րեն ա մա նաթ առ նի:
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 Ա ստ ված յոթ ձի ա վոր հրեշ տակ ճամ փե ց
 Հետ Մհե րին կռ վե լու:
 Կես օր վեն չո ւր ի րի կո ւն կռ վան.
Մ հեր Թո ւր Կե ծա կին կը թա լեր,
Հ րեշ տակ նե րո ւն չէր բռ նի.
 Ձի ու ոտ չէր դա դա րի վեր հո ղին, 
Որ զոտ քեր կը թա լեր` կ’էր թար մեջ հո ղին.
 Հող առջև թու լա ցեր էր,
 Չէր դադ րի առջև Մհե րին:
Մ հեր ա սաց. «Հա՜յ-հո՜յ, զո՛ւր է,
 Գե տի նն էլ հալ ևոր ցեր է, 
Իմ ձի ու ո տաց տակ չի դի մա նա»: 
Օր կե սօր էր, քա նի քշեց,
 Ձին թաղ վավ չո ւր ի րի կո ւն:
Զ ձին ա ռավ, քա շեց է կավ,
 Հա սավ Վա նա մոտ սա րի մի տակ:
 Մեկ քար մի պա տա հավ է դոր: 
Էդ քա րին Վա նա քար կ’ա սեն: 
Ա սաց. «Կա նգ նի՛, իմ թո ւր զար նեմ էդ քա րին,
 Թե կտ րեց, ես չեմ մե ղա վոր ցեր,
 Թե չը կտ րեց, մե ղա վոր ցեր եմ»:
 Թո ւր որ է զար քա րին,
 Քար էր կու կող մեն փե ղկ վավ, 
Ի նք, իր ձին գնա ցին մեջ.
 Քար է կավ, ի րար կպավ:

 Քե ռի Թո րոս կսկ ծո ւց մե ռավ, 
Որ ի մա ցավ Մհե րի փակ վել:

 ՎԵՐ ՋԵ ՐԳ

Կ ’ա սեն` տա րին էր կու ան գամ 
Էդ քար ի րա րո ւց կը բաց վի.
 Մեկ ան գամ Վա րդ ևո րին,
 Մեկ ան գամ` Համ բա րձ ման: 
Որ քար կը բաց վի, Մհեր
 Քառ սո ւն ա վո ւր ճամ փա մեկ ժամ վա կ’էր թա.
 Քառ սո ւն օր վեր քա րե րին կ’էր թա. 
Ի նչ հո ղի վե րան ընկ նի` ձին կը խա նդ կի,
 Չը կար նա քե լի, ետ կը դառ նա:
Կ ’ա սեն` մեկ Համ բա րձ ման գի շե ր
 Հո վիվ կ’էր թա էդ քա րի ա ռաջ,



106

Մ հե րի քար ի րա րո ւց կը բաց վի,
 Հո վիվ նե րս կը մտ նի, կը տես նի`
Հս կա մա րդ մի էդ տեղ նս տած.
 Հո վիվ կը հար ցու.
– Մհե՛ր, դու ե՞րբ տ’էլ նիս էդ տե ղեն:
Մ հեր կը դառ նա` կ’ա սի.
– Ես որ էլ նեմ էս տե ղեն,
 Հո ղն ինձ չի պա հի:
 Քա նի աշ խա րք չար է,
 Հո ղն էլ ղա լբ ցեր է,
 Մեջ աշխր քին ես չեմ մա:
– Որ աշ խա րք ա վեր վի, մեկ էլ շին վի, 
Ե բոր ցո րեն է ղավ քա նց մա սո ւր մի, 
Ու գա րին է ղավ քա նց ըն կո ւզ մի, 
Էն ժա մա նակ հրա մա նք կա, որ էլ նե նք էդ տե ղեն:
 Հո վիվ որ դո ւրս կ’էլ նի,
 Քար կը գա, կը հաս նի ի րա րու: 
Ո ւր բա թե ուր բաթ,– կա սեն,–
 Ջո ւր կը գա, կա թի էդ քա րեն...
... Ու ա մեն ճամ փո րդ` ուր բաթ օ րե ր
 Կը լսի Քո ւռ կիկ Ջա լա լու խրխն ջո ցն էդ քա րեն:

 Հի շե նք զօ ղոր մին Ծո վի նա րին,
 Քառ սո ւն օ ղոր մի Սա նա սա րին:
 Հի շե նք զօ ղոր մին Բաղ դա սա րին,
 Քառ սո ւն օ ղոր մի Դեղ ձո ւն Ծա մին:
 Հի շե նք զօ ղոր մին Քե ռի Թո րո սին,
 Քառ սո ւն  օ ղոր մի Ձե նով Հո վա նին:
 Հի շե նք զօ ղոր մին Ջոջ Մհե րին,
 Քառ սո ւն օ ղոր մի Ար մա ղա նին:
 Հա զար օ ղոր մի էն Թառ լան Դավ թին,
 Քառ սո ւն օ ղոր մի Խան դո ւթ խա նու մին:
 Հի շե նք զօ ղոր մին Պս տիկ Մհե րին,
 Քառ սո ւն օ ղոր մի Գո հար խա նու մին:
 Հի շե նք զօ ղոր մին, քառ սո ւն օ ղոր մի,
 Մեր փիր վար պե տին, որ մե զի պատ մեց:
 Հի շե նք զօ ղոր մին, հա զար օ ղոր մի 
Ա կա նջ ա րո ղի հոր ու մոր հո գո ւն:

& ԲԱՌԱՐԱՆ
 դադ րել – այս տեղ` կա նգ նել, հոգ նե լ
 վի նչխ – ինչ պես, ոնց
 բոլ – բա վա կան 
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ա մա նաթ - գրավ, ա մա նաթ առ նել – գրավ վե րց նե լ
 հալ ևոր ցեր է – ծե րա ցել է 
ա ստ վոր (աստն վոր) - երկ րային, աշ խար հային, վա ղան ցո ւկ, ժա մա նա կա վո ր
 Վա նա քար – Վա նա բեր դից ար ևե լք գտն վող լեռ նա գո տու արևմ տյան ծայ րը 
Ո ստ նա կա պան – Ոս տան` գյո ւղ Վա նա լճի հա րա վային ա փին, նաև բե րդ, որ 

Վա նա լճի հետ կապ վո ւմ է ժայ ռա վոր կիր ճով` կա պա նո վ
 խա նդ կել – խր վե լ
 ղա լբ – խար դա խ
 փիր վար պետ – գլ խա վոր, հիմ ա կան, ի մաս տո ւն, տա րեց վար պե տ

1. Մհե րն ի՞նչ է ա սո ւմ իր մոր և հոր գե րեզ մա նին, և ծնողներն ի՞նչ պա տաս-
խան են տա լիս իրենց որդուն:

2. Ի՞նչ է կա տար վո ւմ Մհե րի հետ հրեշ տակ նե րի հետ կռ վե լիս:
3. Տա րին քա նի՞ ան գամ և ե՞րբ է Մհե րը դո ւրս գա լիս Վա նա քա րի մի ջից:
4. Հով վի հար ցին` «Դու ե՞րբ տ’էլ նիս էդ տե ղե ն», Մհե րն ի՞նչ է պա տաս խա նո ւմ:
5. Ի՞նչ ի մա ստ է բո վան դա կո ւմ դյու ցազ ներ գու թյան չոր րո րդ ճյու ղը:
6. Տա րա ծա կան-աշ խար հագ րա կան ի՞նչ շր ջա նակ են ընդ գր կո ւմ դյու ցազ-

ներ գու թյան մեջ կա տար վող գոր ծո ղու թյո ւն նե րը: Ուրվագծե՛ք քարտեզը:
7. Կազ մե՛ք դյու ցազ ներ գու թյան գլ խա վոր հե րոս նե րի տոհ մա ծա ռը, ա վե լաց-

րեք մյո ւս հե րոս նե րին և ցույց տվեք ժա ռան գոր դա կան կա պե րը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

« Սաս նա ծռե ր» դյու ցազ ներ գու թյու նը ոգ ևո րել է մեր շատ գրող նե րի, 
ո վքեր այդ նյու թով գրել են ինք նու րույն պոեմ եր: Դրան ցից են Հով հան նես 
Թու մա նյա նի «Սա սո ւն ցի Դա վի թը» (1902), Ա վե տիք Ի սա հա կյա նի «Սաս մա 
Մհեր»-ը (1917-1937), Ե ղի շե Չա րեն ցի «Սա սո ւն ցի Դա վի թը» (1933): «Սա սուն-
ցի Դա վի թ» ճյու ղը թա տեր գու թյան են վե րա ծել Հա կոբ Օ շա կա նը (ք նա րա-
խաղ)` կրե լով Թու մա նյա նի ակն հայտ ազ դե ցու թյու նը, Վահան Թոթովենցը, 
Վա ղա րշ Վա ղար շյա նը: Այն ար ձակ վե րա պատ մել է Նաի րի Զա րյա նը:

« Սաս նա ծռե ր»-ը ժա մա նա կին ցան կա նո ւմ էր մշա կել Դա նի ել Վա րու ժա-
նը: Փո քր Մհե րի կեր պա րը ոգ ևո րել է Հրա նտ Մաթ ևո սյա նին:

 Դյու ցազ ներ գու թյան նյու թով ստե ղծ ված բո լոր գոր ծե րի մեջ լա վա գույ նը 
Հ. Թու մա նյա նի պոե մ է: Բնույ թով այն պատ մո ղա կան է: Թու մա նյա նի օ րոք 
տպա գր վել է մի այն պոե մի ա ռա ջին մա սը. ա վա րտ վո ւմ է Դա վի թի ու Մե լի քի 
մե նա մար տով ու Դա վի թի հաղ թա նա կով:

 Պոե մը գրե լիս Թու մա նյա նն օգտ վել է իր ժա մա նակ հայտ նի պա տո ւմ ե-
րից: Պոե մի երկ րո րդ մա սը գրել է 1904-ին, այն մա ցել է ա նա վա րտ: Պահ-
պան վել է 80 տող` նվիր ված է Դա վի թի ու Խան դու թի սի րո ւն:

Իր « Սա սո ւն ցի Դա վի թը» պոե մի հա մար 1910-ա կան թվա կան նե րին Թու-
մա նյա նը թվար կո ւմ է դյու ցազ ներ գու թյան 16 հրա տա րա կու թյո ւն, ո րո նք օգ-
տա գոր ծել է:
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 ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ ԹՈՒ ՄԱՆՅԱ Ն
 ՍԱ ՍՈ ՒՆ ՑԻ ԴԱ ՎԻ ԹԸ 

      XIV 
Էս պես եր գով,
 Զո ռով-զոր քո վ
 Գոռ Կոզ բա դին մը տավ Սա սո ւն. 
Օ հան լը սեց` կապ վեց լե զո ւն: 
Աղ ու հա ցով,
 Լաց ու թա ցով 
Ա ռա ջն ե լավ,
 Խըն դի րք ա րավ.
– Ինչ որ կու զես` առ, տա՛ր, ա մա՛ն.
 Վա րդ աղ ջիկ ներ, կա նայք Սաս ման,
 Դա ռը դա դած  դե ղին  ոս կին,
 Մի այն թե գը թա  մեր խե ղճ ազ գին,
 Մի՛ կո տո րիր, մի՛ տար մա հու,
 Վե րև` աստ ված, նե րք ևը` դու... 
Ա սավ, բե րավ շա րան-շա րա ն
 Վա րդ աղջ ներ, կա նայք Սաս ման: 
Ու Կոզ բա դին կա նգ նեց, ջո կեց,
 Մա րա գն ա րավ, դու ռը փա կեց,
 Քառ սո ւն կույս աղ ջիկ, սի րո ւն, ար մա ղան,
 Քառ սո ւն կա րճ կը նիկ, որ եր կա նք ա ղան,
 Քառ սո ւն էլ եր կար, որ ուղ տեր բառ նան,
 Մըս րա Մե լի քին ղա րա վաշ դառ նան:
 Դեզ-դեզ կի տեց դե ղին ոս կին.
Սև սո ւգ կա լավ հայոց ազ գին:

    XV
 Հե՜յ, ո՞ւր ես, Դա վի՜թ, հայոց պա հա պան,
 Քա րը պա տըռ վի – դո՛ւրս ա րի մեյ դան:
 Քան դած հոր վան քը որ շի նեց նո րից,
 Ցած ի ջավ Դա վիթ Մա րու թա սա րից,
 Ժան գո տած, ան կոթ մի շեղ բիկ գը տավ,
 Գը նաց` պա ռա վի շաղ գա մը մը տավ:
 Պա ռա վ էր. ե կավ` ա նե՜ծք, ա ղա ղա՜կ.
– Վա՜յ, խե լա՛ռ Դա վիթ, շաղ գա մի տե ղա կ
 Դու կը րակ ու տես, ցավ ու տես,– ա սավ,–
 Քու աչքն աշ խար քո ւմ մե նակ ի՞նձ տե սավ.
 Կո րե կըս ա րիր գետ նին հա վա սար, 
Էս էր մը նա ցել ձը մեռ վան պա շար, 
Էս էլ կըտ րո ւմ ես, 
Էլ ո՞նց ապ րեմ ես:
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 Թե կըտ րիճ ես դու, ա ղե ղդ ա՛ռ գը նա՛,
 Քու հոր աշ խար քին տի րու թյո ւն ա րա՛,
 Քու հոր գան ձը կե՛ր,
 Թո ղել ես ան տեր,
 Մըս րա թա գա վոր ղըր կել է` տա նի:
– Էլ ի՞նչ ես վը րես բար կա նո ւմ, նա նի՛, 
Էդ ի՞նչ ես ա սո ւմ, ես չեմ հաս կա նո ւմ,
 Մըս րա թա գա վոր մեր ի՞նչն է տա նո ւմ:
– Մըս րա թա գա վոր մեր ի՜նչն է տա նո ւմ...
 Մըս րա թա գա վոր քու աչքն է հա նո ւմ,
 Դան դա լոշ Դա վիթ, ղըր կել է հը րեն, 
Ե կել են Սաս մա քա ղա քի վը րե ն
 Բա դին, Կոզ բա դին,
 Սյու դին, Չար խա դին,
 Թա լան են տա լի բո վան դակ Սա սո ւն.
 Քա ռ սո ւն բեռ ոս կի խա րաջ են ու զո ւմ,
 Քառ սո ւն կույս աղ ջիկ սի րո ւն, ար մա ղան,
 Քառ սո ւն կա րճ կը նիկ, որ եր կա նք ա ղան,
 Քառ սո ւն էլ եր կար, որ ուղ տեր բառ նան,
 Մըս րա Մե լի քին ղա րա վաշ դառ նան:
– Ի՞նչ ես, ա՛յ պա ռավ, էլ ինձ ա նի ծո ւմ.
 Ցո՛ւյց տո ւր մի տես նեմ – որ տե՞ղ են ու զո ւմ:
– Որ տե՜ղ են ու զո ւմ... Մա հըս տա նի քե՜զ.
 Դո՛ւ պե տք է էն հոր զա վա կը լի նե՜ս... 
Ե կել ես` էս տեղ շաղ գամ ես լա փո ւմ... 
Ոս կին Կոզ բա դին ձեր տա նն է չա փո ւմ, 
Աղ ջիկ ներ փը լեկ մա րա գն են լըց րած:
 Շաղ գա մը թո ղեց Դա վիթ ու գը նաց:
 Տե սավ` Կոզ բա դին ի րե նց տան մի ջին,
 Չա փո ւմ է ոս կին թե ղած ա ռա ջին,
 Սյու դին, Չար խա դին պար կե րն են բըռ նել,
 Ձե նով Օ հա նն էլ շը լին քը ծը ռել,
 Կա նգ նել է հե ռու, ձեռ նե րը ծո ցին:
 Տե սավ, աչ քե րը ար նով լըց վե ցին:
– Վե՛ր կաց, Կոզ բա դի՛ն, հե ռո՛ւ կա նգ նիր դու, 
Իմ հոր  ոս կին է – ես եմ չա փե լու:
– Կոզ բա դին ա սավ.– Է՜յ, Ձե նո՛վ Օ հան,
 Կը տաս – տո՛ւր խար ջը էս օխ տը տար վան,
 Թե չէ` կըգ նամ, մի րու քըս վը կա,
 Մըս րա-Մե լի քին կը պատ մեմ, կը գա,
 Ձեր Սաս մա եր կիր քար ու քա նդ կա նի,
 Տե ղը կը վա րի, բոս տան կը ցա նի:
– Կո րե՛ք, ան զգամ դո ւք Մըս րա շը նե՛ր,
 Բա չե՞ք ի մա ցել դո ւք Սաս մա ծը ռե՛ր...
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 Մե ռա՞ծ եք կար ծո ւմ դո ւք մեզ, թե՞ շը վաք,
 Կու զեք մեր եր կիր դը նեք խար ջի տա՜կ...
 Բար կա ցավ Դա վիթ, չա փը շը պըր տեց,
 Տը վավ Կոզ բադ նի գը լու խը ջար դեց,
 Չա փի փըշ րան քը պա տն ան ցավ, գը նաց,
 Մի նչև օրս էլ դեռ գը նո ւմ է թը ռած: 
Ու ե լան` թա փած ոս կին թո ղե ցին,
 Հայոց աշ խար քից փա խան գը նա ցի ն
 Բա դին, Կոզ բա դին,
 Սյու դին, Չար խա դին:

  XVI
– Վա՜յ, վա՜յ, հո րեղ բա՜յր, ի՜նչ ա սեմ ես քեզ.
 Մե նք ու նե նք էս տեղ դե ղին ոս կու դեզ,
 Դու ա րել ես ինձ քա ղա քի ծա ռան,
 Դու թո ղել ես ինձ օ տա րի դը ռան...
 Հո րեղ բայրն ա սավ.– Ա՛յ խե նթ, խե լա գար, 
Ոս կին պա հել եմ Մե լի քի հա մար, 
Որ քաղ ցըր լի նի աչ քը մեզ վը րա:
 Չը տը վիր, հի մի որ զո րք առ նի` գա,
 Սաս մա քար ու հող հե ղե ղի, տա նի, 
Ո՞վ դե մը կեր թա, ո՞վ կը ռիվ կա նի:
– Դու կա՛ց, հո րեղ բա՛յր, թող գա, ե՛ս կեր թամ,
 Կեր թամ, ե՛ս նը րան պա տաս խան կը տամ: 
Ու մո ւթ մա րա գի դը ռա նը զար կեց,
 Փա կած աղ ջիկ ներ հա նեց, ար ձա կեց:
– Գը նա ցե՛ք,– ա սավ,– ա զատ ապ րե ցեք,
 Սա սո ւն ցի Դավ թին արև խը նդ րե ցեք:

  XXIV
Սև ձին քա շեց Ձե նով Օ հան,
 Ձա խը դը րավ աս պան դա կին, 
Ա ջն էլ մի նչև շո ւռ տար վը րան,
 Կա նգ նեց Սաս մա սա րի գըլ խին:

 Տե սավ` Դավ թի նը ժույգն ան տե ր
 Սա րե րն ըն կած խըր խըն ջա լով,
 Նե րքև Մըս րա զոր քը չո քած, 
Ի նչ պես ան ծեր ծը փո ւն մի ծով:

 Օխ տը գոմ շի կա շի հա գավ, 
Որ չը պատ ռի ի րեն զո ռից,
 Կա նգ նեց Օ հան, ամ պի նը մա ն
 Գո ռաց Սաս մա սա րի ծե րից:

– Հե՜յ-հե՜յ, Դա վի՜թ, որ տե՜ղ ես դու,
 Հի շի՜ր Խա չը քո աջ թևի,
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 Սո ւրբ Տի րա մոր ա նու նը տո՜ւր, 
Ու դո ւրս ա րի լույսն ար ևի...

 Ձե նը գը նաց դը մբ դըմ բա լով`
 Դավ թի ա կա նջն ըն կավ հո րո ւմ.
– Հա՛յ-հա՛յ, ա սավ,– հո րեղ բայրս է,
 Սաս մա սա րից ինձ է գո ռո ւմ:

 Ո՜վ Մա րու թա Աստ վա ծա ծին, 
Ո՜վ ան մահ Խաչ պա տա րա գի,
 Ձե՜զ եմ  կան չել, հա սե՜ք Դավ թին...
 Կան չեց, տե ղից ե լավ ոտ քի,

 Էն պես զար կեց ջա ղաց քա րին`
 Քա րը ե ղավ հա զար կը տոր,
 Կը տոր նե րը եր կի նք թը ռան 
Ու գը նո ւմ են մի նչև է սօր:

 Ե լավ հո րից, կա նգ նեց ա հեղ,
 Սար սափ կա լավ դև Մե լի քին:
– Դա վի՛թ ախ պեր, ե՛կ դեռ էս տեղ,
 Սե ղան նըս տե նք, խո սե նք կար գի՜ն...

– Էլ չեմ նըս տիլ ես քու հա ցին,
 Դու տը մար դի, վախ կոտ ու նե նգ.
 Շո՛ւտ, զեն քըդ առ, հե ծիր քու ձին,
 Դո՛ւրս եկ մեյ դան, կը ռիվ ա նե նք:

– Կը ռիվ ա նե նք,– ա սավ Մե լիք,– 
Ի մ է մի այն զա րկն ա ռա ջին:
– Քո նն է, զար կի՛ր,– կան չեց Դա վիթ,
 Գը նաց, կե ցավ դաշ տի մի ջին:
 
Ե լավ, կա նգ նեց Մըս րա-Մե լիք, 
Իր գո ւրզն ա ռավ, հե ծավ իր ձին,
 Քը շեց, գը նաց մի նչ Դի ար բե քիր 
Ու էն տե ղից ե կավ կըր կին:
 
Ե րեք հա զար լի դր է քա շո ւմ
 Հըս կայա կան իր մը կո ւն դը. 
Ե կավ, զար կեց. կո րավ փո շո ւմ 
Ու ե րե րաց երկ րի գո ւն դը:

– Եր կիր քա նդ վեց կամ ժա ժք ե ղավ,– 
Ա սին մար դիկ շատ աշ խար քո ւմ:
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– Չէ՛, –ա սա ցին,– ար նի ծա րա վ
 Հըս կա նե րն են  ի րար զար կո ւմ:

– Մե ռավ Դա վիթ էս մի զար կից,– 
Ա սավ Մե լիք ի րեն զոր քին:
– Կեն դա նի՜ եմ,– ամ պի տա կի ց
 Գո ռաց Դա վիթ Մըս րա-Մել քին:

– Հա՛յ-հա՛յ, մո տիկ տե ղից ե կա,
 Տե՛ս, որ տե ղի՜ց հի մի կը գամ: 
Ու վեր կա ցավ, կա նգ նեց հըս կան, 
Իր ձին հե ծավ երկ րո րդ ան գամ:
 
Ե րկ րո րդ ան գամ քը շեց Հա լաբ 
Ու բաց թո ղեց ձին Հա լա բից.
 Բո ւք վեր կա ցավ, տեղ ու տա րափ, 
Ա րար աշ խա րհ դո ղաց թա փից:
 
Ե կավ, զար կեց. զար կի ձե նի ց
 Մո տիկ մար դիկ ողջ խը լա ցան:
– Գը նա՜ց Դա վիթ Սաս մա տա նից,–
 Գու ժեց գո ռոզ Մըս րա ար քան:

– Կեն դա նի՜ եմ,– կան չեց Դա վիթ,–
 Մին էլ ա րի՜, հե րթն ինձ հա սավ:
– Հա՛յ-հա՜յ, մո տիկ տե ղից ե կա,–
 Կան չեց Մե լիք ու վեր կա ցավ:
 
Եր րո րդ ան գամ հե ծավ իր ձին,
 Գը նաց մի նչև հո ղը Մըս րա, 
Ու էն տե ղից, գո ւր զը ձե ռի ն
 Քը շեց, ե կավ Դավ թի վը րա:
 
Ե կավ, զար կեց բո լոր ու ժով,
 Ծա նըր զար կով հըս կայա կան,
 Փո շին ե լավ Սաս մա դաշ տից,
 Բըռ նեց ե րե սն ա րե գա կան:
 
Ե րեք գի շեր ու ե րեք օր
 Փո շին կա նգ նեց ամ պի նը ման, 
Ե րեք գի շեր ու ե րեք օր
 Բո թը տը վին Դավ թի մահ վան:
 
Ե րբ որ ան ցավ ե րեք օ րը, 
Էն ամ պի պես կա նգ նած փո շո ւմ
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 Կա նգ նեց Դա վիթ, ինչ պես սա րը,
 Գըր գո ւռ սա րը մեգ-մ շու շո ւմ:

– Մե լի՛ք,– ա սավ,– ո՞ւմ է հեր թը:
 Սար սափ կա լավ գոռ Մե լի քին,
 Մահ վան դո ղը ըն կավ սիր տը 
Ու տապ ա րավ գո ռոզ հո գին:

 Գը նաց, խո րո ւնկ մի հոր փո րեց, 
Ի ջավ, մը տավ վի հն էն խա վար,
 Վը րեն քա շեց քառ սո ւն կա շի 
Ու քա ռա սո ւն ջա ղա ցի քար:

 Մը ռըն չա լով ե լավ տե ղից 
Էն ա ռյու ծի ա ռյո ւծ որ դին, 
Իր ձին հե ծավ ու փո թոր կեց,
 Խա ղաց, շո ղաց Թո ւր-Կայ ծա կին:

 Ա ռաջ վա զեց մա զե րն ար ձա կ
 Մել քի պա ռավ մայ րը ջա դու.
– Դա վի՛թ, մա զըս ա՛ռ ո տիդ տակ, 
Էդ մի զար կը ի՛նձ բաշ խիր դու:

 Ե րկ րո րդ ան գամ թու րը քա շեց. 
Էս ան գամ էլ ե կավ քու րը.
– Դա վի՛թ, ե թե կու զես,– կան չեց,– 
Իմ սըր տին զա՛րկ երկ րո րդ թու րը...

 Վեր ջին զար կի ժա մը հա սավ, 
Ե կավ Դա վիթ եր րո րդ ան գամ,
– Էս մի զա րկն ու աստ ված, –ա սավ,– 
Էլ մա րդ չը գա, պե տք է որ տամ:

 Ա սավ, ե լավ ու փո թոր կեց,
 Թը ռավ, ցո լաց Դավ թի հո ւր ձին,
 Ձին փո թոր կեց, փայ լա տա կեց 
Ու ցած ի ջավ Թո ւր-Կե ծա կին: 

Ան ցավ քա ռա սո ւն գոմ շի կա շին, 
Ան ցավ քառ սո ւն քա րե րը ցած,
 Մի ջից կըտ րեց ժա նտ հը րե շին, 
Օխ տը գազ էլ դե նը գը նաց:

– Կեն դա նի՜ եմ, մին էլ ա րի՜,–
 Գո ռաց Մե լիք հո րի տա կից:
 Դա վիթ լը սեց, շատ զար մա ցավ 
Ի րեն զար կից, Թո ւր-Կայ ծա կից...
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– Մե լի՛ք, ա սավ,– թա՛փ տո ւր մի քեզ: 
Ու թափ տը վավ Մե լի քն ի րեն,
 Մի ջից ե ղավ ճի շտ եր կու կես,
 Մե կն ըն կավ դե սն ու մյու սը դեն:
 
Էս որ տե սավ Մըս րա բա նակ,
 Ջո ւր կը տըր վեց ահ ու վա խից:
 Դա վիթ կան չեց.– Մի՛ վա խե նաք, 
Ա կա՛նջ ա րեք հա լա դեռ ինձ:

 Դո ւք ը ռա նչ պար մար դիկ, ա սավ,–
 Զո ւրկ ու խա վար, քաղ ցած ու մե րկ.
 Հա զար ու մի կը րակ ու ցավ,
 Հա զար ու մի հոգ սեր ու նեք:
 
Ի՜նչ եք ա ռել նետ ու ա ղեղ, 
Ե կել թա փել օ տար դաշ տեր,
 Չէ՞ որ մե նք էլ ու նե նք տո ւն-տեղ,
 Մե նք էլ ու նե նք մա նո ւկ ու ծեր...

... Դար ձե՛ք ե կած ճա նա պար հով,
 Ձեր հայ րե նի հո ղը Մըս րա.
 Բայց թե մին էլ զե նք ու զո ռո վ
 Վեր եք կա ցել դո ւք մեզ վրա,

 Հո րո ւմ լի նեք քառ սո ւն գազ խո ր
 Թե ջա ղա ցի քա րի տա կին,–
 Կել նեն ձեր դեմ, ինչ պես է սօր,
 Սաս մա Դա վիթ, Թո ւր-Կայ ծա կին:
 
Էն ժա մա նակ աստ ված գի տի, 
Ով մե զա նից կըլ նի փոշ ման.
 Մե՞նք, որ կել նե նք ա հեղ մար տի,
 Թե՞ դո ւք, որ մեզ ա րիք դո ւշ ման...

 & ԲԱՌԱՐԱՆ
գոռ – հպա րտ, ինք նա վս տահ, գո ռոզ, սնա պա րծ
 դա դել (դա տել) – աշ խա տել, վաս տա կել, աշ խա տան քով ստեղ ծել 
ար մա ղան – գե ղե ցիկ, հազ վա գյո ւտ, նաև` նվեր, ըն ծա 
եր կա նք – եր կու ա ղա ցա քա րե րից բաղ կա ցած ձեռ քի ա ղո րիք, ո րով ցո րեն են 

ա ղա ցե լ
 ղա րա վաշ – ա ղա խի ն
 շեղ բիկ, շե ղբ – դա նա կի, դա շույ նի կտ րող մա սը, դա նա կի բե րա ն
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ղր կել – ու ղար կե լ
 նա նի – մայր
 դան դա լոշ – տկա րա միտ, տխ մար, ա պո ւշ, հի մա ր
հ րեն – ա հա
 փը լեկ – փո ւլ ե կած, քա նդ ված, ա վեր վա ծ
 թե ղել – կու տա կել, դի զե լ
 խա րջ – հա րկ, տո ւրք, ծա խս 
օ խտ – յո թ
 մա րագ – խո տա նոց, հար դա նոց, չոր ա նաս նա կեր պա հե լու տեղ 
աս պան դակ – թամ բից կա խած և հեծ նե լիս ու վա րե լու ժա մա նակ հե ծյա լի 

ոտ քե րը դնե լու տեղ, ա սո ւմ են նաև զան գո ւ
 դը մբ դըմ բալ – դղր դա լ
 կա լել – տի րել, բռ նե լ
տ մար դի – ա պե րա խտ, ե րախ տա մոռ, ցած, ստոր, վատ, նսեմ մա րդ
 լի դր – ծան րու թյան չա փ
մ ո ւնդ – մեծ գե ղա րդ, նի զա կ
 ժա ժք – երկ րա շա րժ
 գույժ – վատ լո ւր, գու ժել պա տե րա զմ, մահ, երկ րա շա րժ, վթար, ա ղե տ
 բոթ – գույժ, վատ լո ւր, մահ վան բո թ
Գր գո ւռ - սա րի ա նո ւն է
 տապ ա նել - թա քն վե լ
 վիհ – ան դո ւնդ, խոր խո րատ, խոր ու եր կար փո ս
 ժա նտ – դա ժան, ա նո ղոք, ան գո ւթ, զզ վե լի, մա հա բեր, դա ռը, ա նո ղո րմ
 հա լա – դե ռևս 
ը ռա նչ պար (ռա նչ պար) - հո ղա գո րծ, ընդ հան րա պես` աշ խա տա վո ր
 դո ւշ ման – թշ մա մի 

1. Հ. Թու մա նյա նը «Սաս նա ծռե ր» դյու ցազ ներ գու թյան ո՞ր ճյո ւղն է վե րա ծել 
պոե մի:

2. Հ. Թու մա նյա նն ամ բող ջու թյա՞մբ է մշա կել նախընտրած ճյու ղը, թե՞ մա սա մբ:
3. Ի՞նչ ծրագ րեր ու ներ Հ. Թու մա նյա նը «Սա սո ւն ցի Դա վի թ» պոե մի ամ բող-

ջաց ման կա պակ ցու թյա մբ:
4. Հա մե մա տե՛ք Սա սո ւն ցի Դա վի թի և Մըս րա Մե լի քի մե նա մար տի հատ ված-

նե րը: Որ քա նո՞վ են ի րար նման կամ ի րա րից տար բեր ժո ղո վր դա կան դյու-
ցազ ներ գու թյու նը և Թու մա նյա նի պոե մը:

5. Հի շե՛ք, ով քե՞ր են մշա կել «Սաս նա ծռե ր» դյու ցազ ներ գու թյու նը կամ գրել 
այդ նյու թով:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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ՀՈ ՄԵ ՐՈ Ս
 Հո մե րո սը հույն գրող է:
Տ րոյա կան պա տե րազ մի և նրա հե րոս նե րից մե կի` Ո դի սև սի մա սին տա-

րած ված բա նա հյու սա կան նյու թե րից նա ստեղ ծել է «Ի լի ա կա ն» և «Ո դի սա-
կա ն» պոեմ ե րը, ո րո նք հույն ժո ղո վր դի դյու ցազ ներ գու թյո ւնն են: 

Ո՞վ էր Հո մե րո սը, և ին չի՞ մա սին են այս պոեմ ե րը: Հո մե րո սի մա սին կեն սա-
գրա կան տե ղե կու թյո ւն ներ չեն պահ պան վել: Մեզ հա սել են մի այն նրա պոեմ ե րը, 
ո րոն ցից էլ են թադ րու թյո ւն ներ են ար վո ւմ նրա մա սին: Ըստ այդ են թադ րու թյո ւն-
նե րի` Հո մե րոս ա նու նը, որ պես հա սա րակ բառ, իբր նշա նա կել է կույր կամ հար-
մա րեց նող: Սա կայն սրա նք գի տա կա նո րեն հիմ ա վոր ված բա ցատ րու թյո ւն ներ 
չեն: Հա վա նա կան է հա մար վո ւմ, որ Հո մե րո սն ապ րել և ստեղ ծա գոր ծել է Ք.ծ.ա. 
9-րդ դա րո ւմ: Այդ ենթադրու թյան հի մքն այն է, որ նրա գրա կան ազ դե ցու թյո ւնն 
ակն հայտ է 8-րդ դա րի բա նաս տե ղծ Հե սի ո դո սի պոեմ ե րի վրա: «Ի լի ա կա ն»-ում 
պատ կեր վո ւմ է Տրոյա կան պա տե րազ մը, իսկ «Ո դի սա կա ն»-ում Տրոյա կան պա տե-
րազ մի շա րու նա կու թյու նից ու ա վար տից հե տո ներ կայաց վո ւմ է գլ խա վոր հե րոս-
նե րից մե կի` Ո դի սև սի վե րա դար ձը հայ րե նի եր կիր` Ի թա կե, ո րի թա գա վո րն էր նա:

 «Ի ԼԻ Ա ԿԱ Ն»: Տրոյա (կամ Ի լի ոն) քա ղաք-պե տու թյան ար քայա զն Ա լեք սա նդ-
րը, ով ու նի նաև Պա րիս ա նու նը, փա խց նո ւմ է ա քայա ցի նե րի (հույ նե րի) Մի կե-
նե ի ար քայա զն և Սպար տայի թա գա վոր Մե նե լայո սի կնո ջը` Հե ղի նե ին: Հե ղի նեն 
ծնվել էր աստ ված նե րից. նրա հայ րն աստ ված նե րի աստ ված Զևսն էր, իսկ մայ րը` 
Լե դան: Նա ու ներ ա ռաս պե լա կան գե ղեց կու թյո ւն: Ա հա այս գե ղեց կու հո ւն առ ևան-
գո ւմ է Ա լեք սա նդ րը, ինչն էլ դառ նո ւմ է Տրոյա կան պա տե րազ մի պատ ճառ:

Այս պա տե րա զմին, ըստ Խո րե նա ցու, մաս նակ ցել է նաև հայոց Զար մայր 
նա հա պե տը և զոհ վել (այդ մա սին է Ռա փայել Պատ կա նյա նի «Զար մայր նա-
հա պե տի մա հը» պոե մը):

 Հե ղի նե ին փա խց նե լո ւց տա սը տա րի ան ց ա քայա ցի նե րը պա տե րա զմ են հայ-
տա րա րո ւմ տրոյա ցի նե րին: Իր հեր թին այդ պա տե րազ մը ևս տևո ւմ է տա սը տա րի: 
Մի ա սին` քսան տա րի: Բայց ժա մա նա կն այս տեղ եր բեք չի թու լաց նո ւմ Հե ղի նե ի 
գե ղեց կու թյան հմայ քը: Նա մո ւմ է հա վե րժ գե ղեց կու հի, ում հա մար ար ժեր պա-
տե րազ մել: Պրի ա մո սի խո րհր դա կան նե րը` տա րիք ա ռած մար դիկ, տես նե լով Հե-
ղի նե ին, նշե լով` «Որ այս պի սի կնոջ հա մար տա ռա պո ւմ են շատ տա րի նե ր», նաև 
ա վե լաց նո ւմ են. «Ճշ մար տա պես ան մա հա կան աստ վա ծու հու դե մք ու նի նա»:

 Պոե մ սկս վո ւմ է Ա քի լե սին պա շա րած զայ րույ թով: Նա և ա քայա կան բա-
նա կի զո րահ րա մա նա տար Ա գա մեմ ո նը վե ճի մեջ են, ո րով հե տև Ա գա մեմ-
նո նը խլել է Ա քի լե սին ըն ծա տր ված գե րու հո ւն: Դրա նից վր դով ված` վերջինս 
լքո ւմ է ռազ մա դաշ տը: 

Այս ըն թաց քո ւմ շա րու նակ վո ւմ են եր կու կող մե րի ռազ մա կան բա խո ւմ ե-
րը: Ա լեք սա նդրն ա ռա ջար կո ւմ է ճա կա տա մար տը փո խա րի նել իր և Մե նե-
լայո սի մե նա մար տով: Եր կու կող մե րը զեն քե րը վայր են դնո ւմ և հետ ևո ւմ եր-
կու հե րոս նե րի կռ վին: Այն պա հին, երբ Մե նե լայո սը պե տք է սպա ներ Ա լեք-
սա նդ րին, սի րո աստ վա ծու հի Աֆ րո դի տեն փր կո ւմ է նրան: Սա նշա նա կո ւմ է, 
որ Աֆ րո դի տեն հո վա նա վո րո ւմ էր Հե ղի նե ի և Ա լեք սա նդ րի սե րը:

 Դեմ դի մաց են կա նգ նո ւմ եր կու հա կա դիր ու ժեր: Ա քայա ցի նե րի զոր քե րի 
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հրա մա նա տա րը Մե նե լայո սի եղ բայր Ա գա մեմ ո նն էր` Մի կե նե ի և Ար գո սի 
ար քան: Նրա նց կող մից կռ վո ւմ է ին ա ռաս պե լա կան հե րոս Ա քի լե սը, նրա ըն-
կեր Պատ րոկ լե սը, հնա րա միտ Ո դի սև սը, սխ րա գոր ծու թյո ւն նե րով աչ քի ըն-
կած Դի ո մե դե սը,  Այա քս նե րը և ու րիշ քա ջա զո ւն ներ:

 Հի մա` պա տե րազ մի տաս նե րո րդ տա րո ւմ, աքայացինե րը պա շա րել են Տրոյան:
Տ րոյա ցի նե րի ար քան Պրի ա մո սն է: Նրա մի որ դին Ա լեք սա նդրն է, իսկ 

մյու սը` Հեկ տո րը, ով նաև բա նա կի հրա մա նա տա րն է: Այս տեղ գլ խա վոր դեմք 
է նաև Է նի ա սը: Եր կու կող մե րին հո վա նա վո րո ւմ են աստ ված նե րը: Եր կու 
կող մե րն էլ փո խա դա րձ հա ջո ղու թյո ւն նե րով շա րու նա կո ւմ են պա տե րազ մը:

 Պա տե րազ մի հու զիչ դր վագ նե րից մե կն Ա քի լե սի ըն կե րոջ` Պատ րոկ լե սի 
մա հն է, ում սպա նո ւմ է Հեկ տո րը: Զայ րա ցած Ա քի լե սը մար տի է նետ վո ւմ ըն-
կե րոջ վրե ժը լու ծե լու հա մար և սպա նո ւմ է Հեկ տո րին: Հեկ տո րի հայ րն ա նա-
սե լի ող բի մեջ է, մեծ դժ վա րու թյա մբ նա կա րո ղա նո ւմ է Ա քի լե սից փր կագ նել 
որ դու դի ա կը, ում թաղ ման տե սա րա նով էլ ա վա րտ վո ւմ է «Ի լի ա կա ն»-ը:

 «Ի լի ա կա ն»-ն ամ բող ջու թյա մբ ռազ մա կան տե սա րան նե րի նկա րագ րու-
թյո ւն է: Այս տեղ հե րոս նե րի կյան քի ի մաս տը պա տե րա զմ է և հաղ թա նա կը: 
Պա տե րա զմ ա սես խաղ կամ վտա նգ նե րով լե ցո ւն զվար ճա լի զբաղ մո ւնք 
լի նի գե ղեց կու թյա նը տի րա նա լու հա մար, բայց այդ խա ղն էլ ու նի հաղ թող-
ներ և պա րտ վող ներ:

 «Ո ԴԻ ՍԱ ԿԱ Ն»: Ո դի սևսն իր հնա րամ տու թյա մբ վե րջ է դնո ւմ պա տե րազ մին: 
Նա Տրոյա կան պա տե րազ մի գլ խա վոր հե րոս նե րից մե կն է: «Ի լի ա կա ն»-ում Հե-
ղի նեն նրան տա լիս է «բազ մահ նար ու հան ճա րե ղ» բնո րո շու մը: Ա հա Ո դի սև սի 
խոր հո ւր դով պատ րաս տո ւմ են փայ տե մի մեծ ձի, ո րի մեջ թա քն վո ւմ են ա քայա ցի 
զին վոր ներ, և այն դնո ւմ են Տրոյայի դար պաս նե րի առջև: Տրոյա ցի նե րը փայ տե ձին 
նե րս են տա նո ւմ: Զին վոր նե րը դո ւրս են գա լիս թա քս տո ցից, սպա նո ւմ պա հա կա-
զո րին, բա ցո ւմ դար պաս նե րը, ինչն էլ վճ ռո ւմ է պա տե րազ մի ել քը: Հե ղի նեն, որ ար-
դեն իսկ հի աս թափ վել էր Ա լեք սա նդ րից, վե րա դա րձ վո ւմ է օ րի նա կան ա մո ւս նո ւն:

 Տա սը տա րի Ո դի սև սը մաս նակ ցել է Տրոյա կան պա տե րազ մին: Տա սը տա-
րո ւց էլ ա վե լի ժա մա նակ է ան ցնո ւմ, մի նչև նա կա րո ղա նո ւմ է վե րա դառ նալ 
Ի թա կե, որ տեղ նրան սպա սո ւմ էր հա վա տա րիմ կի նը` Պե նե լո պեն: Ո դի սև սի 
բա ցա կայու թյան ժա մա նակ ծն վել էր նրա որ դին` Տե լե մա քո սը, ով 20 տա րե-
կան ե րի տա սա րդ էր: 

Ո դի սև սի ճակատագիրը տնօրինում են աստ ված նե րը: Նրան խան գա րո ւմ 
է ծո վե րի ար քա Պո սեյ դո նը, ո րով հե տև Ո դի սև սը կու րաց րել էր նրա որ դո ւն` 
մե կաչ քա նի հս կա կիկ լոպ Պո լի թե մե սին: 

Այն քան հզոր էր հայ րե նա սի րա կան ո գին Ո դի սև սի մեջ, որ նա մեր ժում 
է ան գամ հա վե րժ ե րի տա սա րդ, ան մահ ու մշ տա կան սի րո մեջ ապ րե լու 
Օ գիգի ա կղ զու հա վեր ժա հա րս Կա լիպ սոյի ա ռա ջար կը: Աստ ված նե րի կամ-
քով նա թույլտ վու թյո ւն է ստա նո ւմ վե րա դառ նա լու հայ րե նիք: Մի քա նի օր հա-
ջող նա վար կե լո ւց հե տո Պո սեյ դո նը, փո թո րիկ բա րձ րաց նե լով, խա փա նո ւմ է 
նրա ճա նա պար հը: Նա վը խոր տակ վո ւմ է, և ա լիք նե րը Ո դի սև սին ափ են հա-
նո ւմ Սքե րի ոս կղ զո ւմ: Այդ տեղ նրան գտ նո ւմ է փե ակ նե րի ար քա Ալ քի նոոսի 
դո ւստր Նավ զի կեն (Նավ սի կե ա): Խն ջույ քի ժա մա նակ Ո դի սև սը Ալ քի նո ոսին 
պատ մո ւմ է իր մա սին: 
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Այս տե ղից հայտ նի է դառ նո ւմ, որ նա հայտն վել է մո ռա ցու թյան երկ րո ւմ, ուր 
ճա շա կո ւմ է ին Լո տո սի պտո ւղ ներ և կո րց նո ւմ հի շո ղու թյու նը: Հայտ նի է դառ-
նո ւմ նաև, թե ինչ պես է նա հնա րամ տո րեն կու րաց րել կիկ լոպ Պո լի թե մե սին, 
քա նի որ նա խժ ռո ւմ էր իր ու ղե կից նե րին, և փր կել ի րեն ու մյո ւս նե րին: Քա-
մի նե րի աստ ված Է ո լո սը հա ջող նա վար կու թյան հա մար նրան տա լիս է քա-
մի նե րով լց ված մի պա րկ. ըն կեր նե րը, կար ծե լով թե դրա մեջ գա նձ կա, բաց 
են ա նո ւմ տոպ րա կը և են թա րկ վո ւմ նա վա բե կու թյան: Ո դի սև սը հայտն վո ւմ է 
կա խար դու հի Կիր կե ի կղ զո ւմ, ով նրա ու ղե կից նե րին խոզ է դա րձ նո ւմ: Ո դի-
սև սը փրկ վո ւմ է և մեկ տա րի մո ւմ նրա մոտ: Կիր կե ի խոր հո ւր դով Ո դի սև սը 
հաս նում է Հա դես` ստոր գետ նյա թա գա վո րու թյան մա տույց նե րը: Այս տեղ նա 
հան դի պո ւմ է գու շակ Տի րե սի ա սին և զրու ցո ւմ իր մոր` Ան տիկ լե այի ուր վա կա-
նի հետ: Նա նաև Ի թա կե ան վտա նգ վե րա դառ նա լու խոր հո ւրդ ներ է ստա նո ւմ: 
Ա պա նա հայտն վո ւմ է հո ւշ կա պա րիկ նե րի (սի րեն նե րի) կղ զու մոտ, ո րո նք կա-
խար դիչ եր գե րով գրա վո ւմ է ին նա վաս տի նե րին և կոր ծա նո ւմ: Ո դի սև սը խցա-
նո ւմ է բո լոր նա վաս տի նե րի ա կա նջ նե րը և կար գադ րո ւմ ի րեն ա մո ւր կա պել 
կայ մին: Նա լսո ւմ է դյու թիչ եր գը, տա ռա պո ւմ հո ւշ կա պա րիկ նե րին մո տե նա լու 
ցան կու թյու նից, բայց նա վը լո ղո ւմ է ա ռաջ, և նա փրկ վո ւմ է: Այ նու հե տև նա 
ան ցնո ւմ է Սկի լա և Քա րիբ դա հրեշ նե րի մի ջով, ո րո նք խժ ռո ւմ են նրա ըն կեր-
նե րից մի քա նի սին: Թրի նա կի ա կղ զո ւմ նրա ու ղե կից նե րը մոր թո ւմ են ար ևի 
աստ ված Հե լի ո սի սր բա զան ցու լե րին, ին չի հա մար Զև սը կոր ծա նո ւմ է բո լո-
րին, փրկ վո ւմ է մի այն Ո դի սև սը և ընկ նո ւմ Օ գի գի ա կղ զին: 

Ալ քի նոոս ար քան, այս ա մե նը լսե լով, որ պես պա տե րազ մի հե րոս՝ պատ-
վով ճա նա պա րհ է դնո ւմ Ո դի սև սին: Վեր ջի նս գի շե րով հաս նո ւմ է Ի թա կե: 
Նրա հո վա նա վոր Ա թե նաս Պա լաս աստ վա ծու հին այս տեղ նրան կեր պա րա-
նա փո խո ւմ է, դա րձ նո ւմ ծեր մու րա ցիկ: Ո դի սև սը հան դի պո ւմ է որ դո ւն` Տե-
լե մա քո սին, ով գնա ցել էր ի րեն ո րո նե լու, և նրան հայտ նո ւմ է իր ով լի նե լը: 
Հայր ու որ դի գտ նո ւմ են ի րար: Մու րա ցի կի ծպտ ված ար տա քի նով նա ներ-
կայա նո ւմ է Պե նե լո պե ին և ա սո ւմ, որ Ո դի սև սը ողջ է: Ո դի սև սի ոտ քե րը լվա-
նա լիս նրա դայա կը ոտ քի սպի ից ճա նա չո ւմ է նրան: 

Ո դի սև սի բա ցա կայու թյան ըն թաց քո ւմ 108 փե սա ցու ներ խնդ րո ւմ է ին Պե նե-
լո պե ի ձեռ քը: Պե նե լո պեն նախ մեր ժո ւմ էր, ա պա ձգձ գո ւմ պա տաս խա նը, և դա 
հիմ ա վո րո ւմ նրա նով, որ ին քը Ո դի սև սի հոր` Լաեր տե սի հա մար դի ա պաս տառ 
(վար շա մակ) է գոր ծո ւմ: Ցե րե կը նա գոր ծո ւմ էր, գի շե րը` քան դո ւմ: Ի վեր ջո, Ո դի-
սև սի խոր հո ւր դով Պե նե լո պեն փե սա ցու նե րի հա մար մր ցույթ է հայտարարում: 
Ո դի սև սի ա ղե ղից նրա նք պե տք է նետ ար ձա կե ին, և այդ նե տը պե տք է անցներ 
տաս ներ կու օ ղակ նե րի մի ջով: Փե սա ցու նե րից ոչ ոք չի կա րո ղա նո ւմ ան գամ լա-
րել այդ ա ղե ղը: Այդ ժա մա նակ ծպտ ված Ո դի սև սը բո լո րի ծաղ րա կան խոս քե-
րի ներ քո լա րո ւմ է ա ղե ղը, նե տն ան ցկաց նո ւմ բո լոր օ ղակ նե րի մի ջով, վե րա-
կեր պա վոր վո ւմ որ պես ի րա կան Ո դի սևս և որ դու հետ մեկ տեղ կո տո րո ւմ ի րե նց 
սան ձար ձա կու թյո ւն ներ թույլ տված բո լոր փե սա ցու նե րին: Նա հաղ թո ւմ է նաև 
ոտ քի ե լած փե սա ցու նե րի հա րա զատ նե րին և կնոջ ու որ դու հետ մեկ տեղ թա-
գա վո րո ւմ իր հայ րե նի քո ւմ: Ողջ էր նաև նրա հայ րը:

 «Ի լի ա կա ն»-ը և «Ո դի սա կա ն»-ը մա րդ կու թյան ման կու թյան շր ջա նո ւմ 
ստե ղծ ված գրա կան հու շար ձան ներ են: Այս տեղ աստ ված նե րը, կի սա ստ-
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ված նե րը և երկ րային հզոր մար դիկ կո ղք կող քի են: Այս պոեմ ե րի հիմ քո ւմ 
ըն կած են հույ նե րի հնա գույն շր ջա նի ամ բո ղջ դի ցա բա նու թյու նը, բա նա հյու-
սու թյու նը և պատ կե րա ցո ւմ ե րն աշ խար հի մա սին: 

Ե՛վ ռազ մա կան տե սա րան նե րի մեջ, և՛ ա ռան ձին կեր պար նե րի գոր ծու նե-
ու թյան ու ճա կա տագ րի մեջ, և՛ Ո դի սև սի թա փա ռո ւմ ե րի ու հայ րե նիք վե րա-
դառ նա լու ան կա սե լի ցան կու թյան մեջ ո չի նչ պա տա հա կան չկա: Ա մեն ինչ 
խո րհր դան շան է, խոր հո ւրդ է և ի մա ստ: Հույ նե րն ու տրոյա ցի նե րը տա րի ներ 
շա րու նակ կռ վո ւմ է ին գե ղեց կու թյու նը նվա ճե լու հա մար:

 Գե ղեց կու թյո ւն. ա հա գլ խա վոր խո րհր դան շան նե րից մե կը, ո րը մա րդ-
կային կյան քի զգա ցա կան-բա նա կան հի մքն է: Բազ մա կող մա նի կյա նք և ար-
կած ներ, ո րո նք ապ րո ւմ է մար դը և գե ղեց կու թյա նը տի րա նա լու ճա նա պար-
հին փոր ձու թյո ւն նե րի են թա րկ վո ւմ: 

Ո դի սև սը, ա մեն տե սա կի գայ թակ ղու թյո ւն ներ մեր ժե լով և փոր ձու թյո ւն ներ 
հաղ թա հա րե լով, ե րա զո ւմ էր վե րա դառ նալ հայ րե նիք: Հայ րե նիք. ա հա գլ խա-
վոր խո րհր դան շան նե րից մյու սը, ո րը մա րդ կային կյան քի ի րա կան հի մքն է:

 Գե ղեց կու թյո ւն, ո րին պե տք է տի րա նալ ու հա նո ւն նպա տա կի պա տե-
րազ մել, կյա նք, ո րը պե տք է ապ րել ու փոր ձու թյո ւն նե րի են թա րկ վե լով` 
ի մաստ նա նալ, և հայ րե նիք, դե պի ուր պե տք է գնալ բո լոր դժ վա րու թյո ւն-
ներն ու գայ թակ ղու թյո ւն նե րը հաղ թա հա րե լով. ա հա սրա նք են պոեմ ե րի 
հիմ ա կան խո րհր դան շան նե րը: 

Ո րո շա կի խո րհր դան շա կան ի մա ստ ներ ու նեն աստված նե րի գոր ծո ղու-
թյուն նե րը, հե րոս նե րի ա րա րք նե րը: Դրա նք հան գեց նո ւմ են մի ընդ հա նո ւր 
բա րոյա խո սու թյան, ըստ ո րի` իր գոր ծո ղու թյո ւն նե րի մեջ մար դը չպե տք է 
շեղ վի այն ու ղիղ ճա նա պար հից, որ նրա հա մար նա խան շո ւմ են աստ ված նե-
րը: Սխալ վե լու դեպ քո ւմ նա պե տք է պա տժ վի, որ նշա նա կո ւմ է` կա՛մ վե րա-
դառ նալ ու ղիղ ճա նա պար հի, կա՛մ հե ռա նալ կյան քից: Այդ պես էր, որ պես զի 
սո ւտն ու կեղ ծի քը չամ րա նար մա րդ կային հա րա բե րու թյո ւն նե րի մեջ, և մար-
դիկ ու աստ ված նե րն ապ րե ին հա շտ ու հա մե րա շխ: 

Այս պի սով` «Ի լի ա կա ն»-ի մեջ պատ կեր վո ւմ է ա քայա ցի նե րի պա տե-
րազմ ընդ դեմ տրոյա ցի նե րի: Պա տե րազ մը մղ վո ւմ էր հա նո ւն Հե ղի նե ի, ում 
առ ևան գել էր Տրոյայի թա գա ժա ռա նգ Ա լեք սա նդր Պա րի սը: Պա տե րա զմ 
ա վա րտ վո ւմ է ա քայա ցի նե րի հաղ թա նա կով:

 «Ո դի սա կա ն»-ի մեջ ներ կայաց վո ւմ է տրոյա կան պա տե րազ մի հե րոս Ո դի սև-
սի վե րա դար ձն իր հայ րե նիք` Ի թա կե կղ զի: Ո դի սև սը, են թա րկ վե լով բազ մա պի սի 
փոր ձու թյո ւն նե րի և դի մա նա լով տար բեր գայ թակ ղու թյո ւն նե րի, ի վեր ջո կա րո ղա-
նո ւմ է վե րա դառ նալ հայ րե նիք, ուր նրան սպա սո ւմ է ին հա վա տա րիմ կի նը` Պե նե-
լո պեն, 20-ա մյա որ դին` Տե լե մա քո սը, և մա հա մե րձ հայ րը` Լաե րտե սը: 

Այս պոեմ ե րի ար ժե քը շատ բա րձր է: Դրա նք հա մայն մա րդ կու թյան  գան-
ձա րա նն են և հա մար վո ւմ են մա րդ կու թյան ման կու թյան տա րի նե րի պատ-
կե րա ցո ւմ ե րի ար գա սիք: Թա րգ ման ված են նաև հայե րեն: Այդ պոեմ ե րի 
նյու թով ստե ղծ վել են հե տա քրք րա կան  շար ժան կար ներ:

 Պատ կե րա ցո ւմ տա լու հա մար գրա կան այդ կո թո ղի մա սին` ներ կայաց-
նում ենք մեկ հատ ված: Ամ բող ջը կամ ամ բող ջի սե ղմ շա րադ րան քը կա րող 
եք կար դալ հայե րեն թա րգ մա նու թյա մբ:
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Ո ԴԻ ՍԱ ԿԱՆ 
Ո ԴԻ ՍԵՎ ՍԻ ՊԱՏ ՄՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ

 ԿԻԿ ԼՈ ՊԱ ԿԱ Ն

 Պա տաս խա նեց նրան այն ժամ և խո սք ա սաց Ո դի սև սը ա մե նի մաց.
 «Իշ խա նա զոր դու Ալ քի նոոս, որ գե րհռ չակ ես մա րդ կա նց մեջ և ան վա նի, 
Որ քա՜ն, այո, հա ճե լի է այժմ ինձ հա մար եր գը լսել վեհ եր գի չի, 
Որ պի սին է սա իս կա պես, որն իր ձայ նով աստ ված նե րին է նման վո ւմ: 
Եվ ես ա հա մտա ծո ւմ եմ. չկա սխ րա նք ա վե լի վեհ և սր տա տե նչ,
 Քան բե րկ րան քը հո գեզ վա րճ, որ թն դո ւմ է ա մե նու րեք ողջ ազ գի մեջ, 
Ե րբ խն ջույ քի մաս նա կից նե րն, ի րար կող քի, տան մեջ նս տած, 
Ե րգն են լսո ւմ վեհ եր գի չի, մի նչ սե ղա նն է նրա նց ա ռաջ ծան րա բե ռն վա ծ
Մ սե ղե նով և քա ղցր հա ցով, իսկ մա տըռ վա կն հա մեղ գի նին պե րճ գա վա թի ց
 Հա նո ւմ է լի և պը տըտ վո ւմ ա մե նու րեք, որ բա ժակ նե րն հապ ճեպ լց նի: 
Այդ է, այո, ինձ իմ սր տո ւմ թվո ւմ վսեմ, բա րձր մի գո րծ:
 Մի նչ հոր դո րեց քեզ սիր տը քո` հա րց նել իմ հեգ տա ռա պան քի, վշ տի մա սին, 
Որ պես զի այժմ էլ ա ռա վել ես հե կե կամ ու վշ տա գին ջայ լա նք ա նեմ:
 Բայց ես ա վա՜ղ, ո՞ րը պատ մեմ  քեզ սկզ բից կամ ո՞րն ա սեմ վե րջ ի վեր ջո, 
Բյու րա բա զո ւմ ա ղետ ներ են ինձ շնոր հել աստ ված նե րը երկ նաբ նակ: 
Ա հա վա սիկ` նախ ձեզ հայտ նեմ ա նու նը իմ, որ այդ հաս տատ դո ւք ի մա նաք,
 Քա նի որ ես, խու սա փե լով իմ օր հա սից ա ղե տա լի, ձեր հյո ւրն եմ արդ,
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 Թե պետ հի մա, ա ռա նց այդ էլ, ես ապ րո ւմ եմ ա պա րան քո ւմ այս հե ռա գույն: 
Ես եմ ա հա Ո դի սև սը Լաեր տա ծին, մա րդ կու թյան մեջ գե րազ դե ցիկ,
 Բյո ւր խո րա մա նկ հե րյու րան քով փա ռա բան ված, և փա ռքն է իմ հա սել եր կի նք: 
Ապ րո ւմ եմ ես Ի թա կե ո ւմ, որ նշ մար վո ւմ է շատ հեռ վից, հայ տեր ևակ.
Ն րա վրա Նե րիտ լե ռն է ան տա ռա շատ և ան վա նի:
 Շո ւր ջը նրա բազ մա բա զո ւմ և մեր ձը նդ մե րձ կան կղ զի ներ մար դաբ նակ.
 Դու լի քի ո նը, Սա մեն, Զա կի նթն ան տա ռա խիտ: Իսկ Ի թա կեն ծո վա պար փա կ
 Հար թա վայր է մի լայ նա լիր և հե ռա վոր է չա փա զա նց.
Գտն վո ւմ է արև մո ւտ քո ւմ, բայց կղ զի նե րն ուղղ ված են դեպ ար ևե լք:
 Խի ստ քար քա րո ւտ է Ի թա կեն, թեև սնո ւմ է պն դա կա զմ պա տա նի ներ: 
Ես չգի տեմ մի այլ եր կիր ա վե լի լավ և վե հա գույն, քան սի րե լի 
Իմ Ի թա կեն: Բայց ար գե լեց և ինձ պա հեց ան դ Կա լիպ սո աստ վա ծու հի ն
 Խոր ան ձա վո ւմ` ցան կա նա լով, որ իր հա մար ես ա մու սին դառ նամ այն տեղ: 
Իր տա նը ինձ պա հեց նաև կա խա րդ Կիր կեն, հե ռու կղ զու մեջ Է ա կան. 
Եվ նա նույն պես կա մե նո ւմ էր ան դ իր հա մար ինձ ա մու սին դա րձ նել մի կե րպ,
 Բայց նա բնավ չկա րե ցավ ինձ հա մո զել և սիր տը իմ իր կո ղմ թե քել: 
Եվ ոչ մի բան սր տին այն քան հա ճե լի չէ, որ քան եր կի րը հայ րե նի 
Ու ծնող նե րն, ե թե նույ նի սկ օ տար երկ րո ւմ մա րդ ապ րո ւմ է պեր ճա պա ճույճ 
Ա պա րան քո ւմ, սա կայն հե ռու իր ազն վա գույն ծնող նե րից: 
Ի սկ հի մա քեզ պատ մեմ պի տի դար ձի մա սին իմ չա րա ղետ, 
Ո րն ինձ հա մար դեռ Տրոյայից ետ դառ նա լիս, Զևսն հո րի նեց...

 & ԲԱՌԱՐԱՆ
 գե րա հռ չակ – շատ հռ չակ ված, շատ հայտ նի
 սի րա տե նչ – սեր տեն չա ցող, սի րո ձգ տո ղ
 մա տռ վակ – գի նի մա տու ցո ղ
 հապ ճեպ – ա րա գ
 հեգ – թշ վառ, խե ղճ
 ջայ լա նք ա նել – ողբ ա նել, ջայլ – հան գու ցյա լի վրա սգա ցող կա նա նց խո ւմբ
 Լաեր տա ծին – Լաեր տի որ դի, Լաեր տից ծն ված, Լաեր տես-Լաեր տը Ո դի սև սի 

հայրն էր
 հայ տեր ևակ – հայտ նի, եր ևա ցո ղ
 ծո վա պար փակ – ծո վով շր ջա պատ վա ծ
պն դա կա զմ – ա մո ւր կա զմ ված քո վ
 պեր ճա պա ճույճ – պեր ճան քով, շքե ղու թյա մբ զար դար վա ծ
 չա րա ղետ – չա րու թյա մբ և ա ղետ նե րով լի 
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1. Ո՞վ է Հո մե րո սը և ե՞րբ է ապ րել:
2. Ին չի՞ հի ման վրա է Հո մե րո սը շա րադ րել «Ի լի ա կա ն»-ը և «Ո դի սա կա ն»-ը:
3. Ին չի՞ մա սին է «Ի լի ա կա ն»-ը: Թվար կե՛ք և բնու թագ րե՛ք գլ խա վոր հե րոս նե-

րին:
4. Ին չի՞ մա սին է «Ո դի սա կա ն»-ը:
5. Ո՞վ է Ո դի սև սը: Բնու թագ րե՛ք նրան:
6. Որ տե ղի՞ց ո՞ւր էր վե րա դառ նո ւմ Ո դի սև սը:
7. Ներ կայաց րե՛ք Ո դի սև սի թա փա ռո ւմ ե րի «քար տե զը»:
8. Ով քե՞ր է ին նրան սպա սո ւմ:
9. Ին չի՞ մա սին է «Ո դի սա կա ն»-ից բեր ված հատ վա ծը:
10. Սա սո ւն ցի Դա վի թը և Ո դի սև սը քա նի՞ տա րի չէ ին տե սել ի րե նց մի նու ճար 

որ դի նե րին և ին չո՞ւ: 
11. Քա նի՞ տա րե կան է ին որ դի նե րը` Փո քր Մհե րն ու Տե լե մա քո սը, ով քեր գնա-

ցին ի րե նց հայ րե րին ո րո նե լու: Ի՞նչ ընդ հան րու թյո ւն ներ կան հայ րե րի և 
որ դի նե րի կեր պար նե րի մի ջև:

12. Ի՞նչ հիմ ա կան խո րհր դան շա կան գա ղա փար ներ են ըն կած «Ի լի ա կա ն», 
«Ո դի սա կա ն», «Սաս նա ծռե ր» դյու ցազ ներ գու թյո ւն նե րի հիմ քո ւմ:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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ՀԱՅ ՄԻՋ ՆԱ ԴԱՐՅԱՆ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈ ՒԹՅԱՆ 
ՍԵ ՌԵ ՐՆ ՈՒ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԸ 

 Հայ միջ նա դա րյան գրա կա նու թյու նը, հատ կա պես պատ մագ րու թյո ւնն ու 
տա ղեր գու թյու նը, հա մաշ խար հային մշա կույ թի ան բա ժան մա սն է: Ընդգրկե-
լով հս կայա կան ժա մա նա կա շր ջան` այդ գրա կա նու թյու նը դա րե րի ըն թաց-
քում ձևա վո րել է իր յու րա հա տո ւկ սե ռե րն ու տե սակ նե րը:

 Սե ռը գրա կա նու թյան հա մե մա տա բար ա վե լի մեծ և ընդ գր կո ւն խմ բա վո-
րո ւմ է: Սե ռե րը ե րե քն են՝ քնա րա կան (լի րի կա), պատ մո ղա կան (է պոս) և թա-
տեր գա կան (դ րա մա): Դրա նց հիմ քո ւմ ըն կած է գե ղար վես տա կան պատ կե րը` 
ըստ պա տու մի ու կա ռո ւց ված քի յու րա հատ կու թյան:

Ք նա րա կան սե ռի հիմ քո ւմ ըն կած է պատ կեր-ապ րու մը, ին չը խոս քին հա-
ղոր դո ւմ է խո հա կան, զգաց մո ւն քային բնույթ և ըստ այդմ ձևա վո րո ւմ եր կի 
բո վան դա կու թյո ւնն ու կա ռո ւց ված քը:

 Պատ մո ղա կան սե ռի հիմ քո ւմ ըն կած է պատ կեր-գոր ծո ղու թյու նը, ին չի 
շնոր հիվ ստե ղծ վո ւմ են դի պա շար և կեր պար ներ: Եր կը ստե ղծ վո ւմ է գոր ծո-
ղու թյո ւն նե րի հա ջոր դա կա նու թյա մբ:

 Թա տեր գա կան սե ռի հիմ քը պատ կեր-ներ կայա ցո ւմ է, հե րոս նե րը ցու-
ցա դր վո ւմ են բե մո ւմ և գոր ծո ղու թյո ւնն ա ռաջ են տա նո ւմ մե նա խո սու թյան և 
երկ խո սու թյան մի ջո ցով: Ստե ղծ վո ւմ է թատ րոն:

 Հայ միջ նա դա րյան գրա կա նու թյա նն ա ռա վե լա պես բնո րոշ են քնա րա կան 
և պատ մո ղա կան սե ռի եր կե րը, ո րո նք էլ ժա մա նա կի ըն թաց քո ւմ ստեղ ծել 
են ի րե նց հիմ ա կան տե սակ նե րը: Տե սա կը (ժան րը) գրա կան եր կե րը մի ա-
վորում է ըստ ձևի և բո վան դա կու թյան ո րո շա կի ընդ հան րու թյո ւն նե րի:

Ք նա րեր գու թյան փո խա րեն հայ միջ նա դա րի հա մար ա ռա վել ըն դու նե լի է 
տա ղեր գու թյո ւն եզ րույ թը: Տա ղը որ պես բա նաս տեղ ծու թյան բնո րո շո ւմ շատ 
ընդ հա նո ւր է և իր մեջ բո վան դա կո ւմ է այն պի սի տա րա տե սակ ներ, որ պի-
սիք են մե ղե դին, գան ձը, խրա տը, գան գա տը, բան քը, ինչ պես նաև ողբն ու 
գով քը: Տա ղն այս բո լո րի հա վա քա կան բնո րո շո ւմ է: Ա վե լաց նե նք նաև, որ 
տաղ բա ռով միջ նա դա րո ւմ բնո րոշ վել է նաև պոե մը, ա սել են նաև վի պա սք, 
վի պա սա նու թյո ւն: Տա ղեր հո րի նո ղին ա սո ւմ են տա ղեր գու: Տա ղեր գրել են 
միջ նա դա րի բո լոր բա նաս տե ղծ նե րը: 

Այս շր ջա նո ւմ ստե ղծ վեց նաև հոգ ևոր եր գի մի այն պի սի տե սակ, ինչը շա-
րա կա նն է: Շա րա կան նշա նա կո ւմ է շար ա կա նց, այ սի նքն` թան կա գին քա-
րե րի շա րք, այլ կե րպ` թան կար ժեք խո սք, ո ր հա մար ժեք է ա դա ման դա շա րի. 
ա դա ման դա շար խո սք, խոս քի ա դա ման դա շար:

 Շա րա կան նե րը նվիր ված են ե ղել ե կե ղե ցու սո ւր բե րին, հոգ ևոր-կ րո նա-
կան տո նե րին և երգ վել են ե կե ղե ցա կան տար բեր ա րա րո ղու թյո ւն նե րի ժա-
մա նակ: Շա րա կան ներ են գրել Մես րոպ Մաշ տո ցը, Սա հակ Պա րթ ևը, Մով սես 
Խո րե նա ցին, Կո մի տաս Աղ ցե ցի վե հա փա ռը, Սա հակ Ձո րա փո րե ցին, Խոս րո-
վի դո ւխտ Գո ղթ նա ցին, քույր և եղ բայր Սա հա կա դո ւխտ և Ստե փա նոս Սյու-
նե ցի նե րը և շատ ու րիշ ներ:

 Հոգ ևոր եր գե րից բա ցի, դե ռևս 7-րդ դա րո ւմ սկի զբ ա ռավ աշ խար հիկ բա-
նաս տեղ ծու թյու նը, ո րի լա վա գույն նմո ւշ նե րից մե կը Դավ թակ Քեր թո ղի «Ողբ 
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Ջվան շիր մեծ իշ խա նի մահ վան առ թի վ» պոե մ է: Ող բի յու րա քան չյո ւր քա-
ռա տող տո ւնն սկս վո ւմ է հայոց այ բու բե նի հեր թա կան տա ռով` Այ բից Քե:

 Հայոց տա ղեր գու թյու նը բո ւռն զար գա ցո ւմ ապ րեց հատ կա պես 10-18-րդ դա-
րե րո ւմ` աս պա րեզ հա նե լով հա մաշ խար հային մե ծու թյան մի այն պի սի գրա կան 
հս կայի, որ պի սին Գրի գոր Նա րե կա ցին է: Նա գրել է տա ղեր և «Մա տյան ող-
բեր գու թյա ն» հան ճա րեղ պոե մը, իր բնո րո շու մով` ա ղո թա մա տյա նը:

 Նա րե կա ցու հան ճա րը լու սա վո րեց ամ բո ղջ միջ նա դա րը: Ի րե նց խոս քը 
հնչեց րին միջ նա դա րյան ար վե ստն ու մշա կույթն ստեղ ծած այն պի սի ա նո ւն-
ներ, ինչ պի սիք են Գրի գոր Մա գի ստ րոս Պահ լա վու նին, Հով հան նես Սար կա վագ 
Ի մաս տա սե րը, Ներ սես Շնոր հա լին, Ֆրի կը, Հով հան նես Երզն կա ցին, Կոս տան-
դին Երզն կա ցին, Հով հան նես Թլ կու րան ցին, Մկր տիչ Նա ղա շը, Գրի գո րիս Աղ-
թա մար ցին, Նա ղաշ Հով ա թա նը, Պաղ տա սար Դպի րը, Պետ րոս Ղա փան ցին:

 Միջ նա դա րի մե ծու թյո ւն նե րի շար քը փա կո ւմ է Սայաթ-Նո վան, ով ար դեն 
ա շու ղա կան ար վես տի հան ճա րեղ ներ կայա ցու ցիչ էր: 

Ա նո ւն նե րի այս հա րս տու թյո ւնն իր հետ բե րեց գրա կան  տե սակ նե րի, ո ճե-
րի բազ մա զա նու թյո ւն:

 Բո ւռն զար գա ցո ւմ ապ րեց պոե մը, ին չին, ար դեն գի տե նք, միջ նա դա րո ւմ 
ա սո ւմ է ին տաղ, վի պա սա նու թյո ւն, վի պե րգ: Քնա րա կան պոե մի գլո ւխ գոր ծոց է 
Գրի գոր Նա րե կա ցու «Մա տյան ող բեր գու թյա ն» վեր նա գր ված ա ղո թա մա տյա-
նը: Այդ գր քի ազ դե ցու թյա մբ ծն վեց Ներ սես Շնոր հա լու «Հի սո ւս Որ դի»-ն,  գրվե-
ցին նաև բազ մա թիվ այլ եր կեր: Պատ մո ղա կան պոեմ եր գրե ցին Հով հան նես 
Սար կա վագ Ի մաս տա սե րը, Ներ սես Շնոր հա լին, Հով հան նես Թլ կու րան ցին:

 Միջ նա դա րո ւմ լայ նո րեն տա րած ված գրա կան տե սակ էր ող բը: Սկիզբ 
առ նե լով աստ վա ծա շն չյան ող բե րից, տե ղայ նա նա լով և ազ գայ նա նա լով 
Մով սես Խո րե նա ցու «Ո ղբ»-ով, հա սավ Նա րե կա ցու «Ող բեր գու թյան մա-
տյա ն»-ին, Շնոր հա լու «Ե դե սի այի ողբ»-ին և տա րած վեց գրե թե բո լոր տա-
ղեր գու նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն նե րի մեջ:

 Միջ նա դա րո ւմ ա ռա վել տա րած ված գրա կան տե սակ նե րից է ին նաև գով-
քը, գան գա տը: Գով քե րը նվիր վո ւմ է ին Հի սո ւս Քրիս տո սին, Աստ վա ծա մո րը: 
Գան գա տն ընդ դի մու թյան, դժ գո հու թյան խո սքն է, ինչն ու նի և ՛ ազ գային, և ՛ 
հան րային, և ՛ մա րդ կային բո վան դա կու թյո ւն:

 Գան գա տը լի ա կա տար ար տա հայ տու թյո ւն է գտել հատ կա պես Ֆրի կի 
տա ղե րո ւմ, ո րո նց մեջ նա բո ղո քո ւմ էր կյան քի ա նար դա րու թյո ւն նե րի դեմ: 

Աշ խար հի կա ցող միջ նա դա րն ստեղ ծո ւմ է պոե զի այի հա մա պա տաս խան տե-
սակ ներ` տա ղի կող քին խաղ (խա ղիկ), քա րո զի կող քին հայ րեն: Խա ղը տա ղից 
տար բեր վո ւմ է իր աշ խար հիկ բնույ թով ու բո վան դա կու թյա մբ: Պա տա հա կան 
չէ, որ Սայաթ-Նո վայի բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րը կոչ վո ւմ են խաղ: Նաև ին քը` 
Սայաթ-Նո վան, գի տա կց ված ձևով է խա ղն օգ տա գոր ծել տա ղի փո խա րեն: Իսկ 
հայ րե նը ժո ղո վր դա կան կամ ան հա տա կան սկի զբ ու նե ցող փո քր բա նաս տեղ-
ծու թյո ւնն է: Հայ րե նի մի տա րա տե սակ է ան տու նին, ու նի մի մի այն ժո ղո վր դա-
կան ծա գո ւմ: Հայ րեն ներ գրել են Ֆրի կը, Հով հան նես Երզն կա ցին, Նա հա պետ 
Քու չա կը: Շատ են նաև ժո ղո վր դա կան հա մար վող հայ րեն նե րը:

 Միջ նա դա րո ւմ լայ նո րեն տա րած ված է ին ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան-
նե րը, դրա նք կից է ին լի նո ւմ ինչ պես չա փա ծո, այն պես և ար ձակ գոր ծե րին: 
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Հի շա տա կա րան նե րո ւմ հե ղի նա կը տե ղե կու թյո ւն ներ է հա ղոր դո ւմ իր մա սին, 
ներ կայաց նո ւմ տվյալ եր կի գրու թյան շար ժա ռիթ նե րը, բնու թագ րո ւմ իր ժա-
մա նա կը: Դրա նք ար ժե քա վոր են տվյալ եր կի բո վան դա կու թյու նը բա ցա հայ-
տե լու ա ռու մով, ինչ պես նաև ու նեն ինք նու րույն գե ղար վես տա կան ար ժեք:

 Միջ նա դա րո ւմ բա նա հյու սա կան տե սակ նե րից տա րած ված էր հա նե լու-
կը: Հա նե լու կը ո րո շա կի պա տաս խան պա հան ջող նկա րագ րա կան հար ցո ւմ 
է: Տր վո ւմ են ա ռար կայի, եր ևույ թի, ի րա դար ձու թյան բնու թագ րա կան հատ-
կա նի շե րը, պե տք է կռա հել, թե ին չի մա սին է խոս քը: Հա նե լո ւկ ներ հա վա քել 
և մշա կել է Ներ սես Շնոր հա լին:

 Միջ նա դա րո ւմ թեև իշ խո ւմ էր տա ղեր գու թյու նը, բայց պահ պան վեց ու յու-
րո վի զար գա ցավ նաև գե ղար վես տա կան ար ձա կը:

 Պատ մագ րա կան եր կե րն ինչ պես 5-րդ դա րո ւմ, հե տա գա դա րե րո ւմ ևս մա-
ցին որ պես գե ղար վես տա կան ար ձա կի սկզբ նաղ բյո ւր ներ: Այդ պի սին են Սե բե ո սի, 
Հով հան Մա մի կո նյա նի, Մով սես Կա ղան կատ վա ցու, Ղևոն դի,  Թով մա Արծ րու նու, 
Հով հան նես Դրաս խա նա կե րտ ցու, Ուխ տա նե սի, Ստե փա նոս Տա րո նե ցի Ա սո ղի կի, 
Ա րիս տա կես Լաս տի վեր ցու, Մատ թե ոս Ուռ հայե ցու, Կի րա կոս Գան ձա կե ցու, Ստե-
փա նոս Օր բե լյա նի, Ա ռա քել Դավ րի ժե ցու և այ լոց պատ մու թյո ւն նե րը: Այդ գր քե րո ւմ 
հատ կա պես զար գա ցած է ա ռաս պե լա խո սու թյո ւնն ու հրա շա պա տու մը:

 Միջ նա դա րյան ար ձա կի ա մե նա զար գա ցած տե սա կն ա ռա կն է, ա ռա ջա-
ցել է առ ակն, այ սի նքն` աչ քի առջև ար տա հայ տու թյու նից: Ա ռակ նե րն ու նե-
նո ւմ են դի պա շա րային մաս, որ տեղ պա տմ վո ւմ է որ ևէ դե պք, ի րա դար ձու-
թյո ւն, ե ղե լու թյո ւն և խրա տա բա րոյա խո սա կան մաս, ուր բա ցա հայտ վո ւմ 
է այդ պատ մու թյան ի մաս տը: Ա ռա կը որ պես ա ռան ձին ա ռար կա` ա ռա կա-
վար ժու թյո ւն, դա սա վա նդ վո ւմ էր հոգ ևոր դպ րոց նե րո ւմ: Նպա տա կը ե կե ղե-
ցու ա պա գա քա րո զիչ նե րին նաև ա ռակ ներ պատ մե լով` ժո ղո վր դի վրա ներ-
գոր ծե լու ար վե ստ սո վո րեց նե լն էր: Ըստ ա վե տա րա նիչ նե րի` Քրիս տո սը ևս 
իր քա րոզ նե րը հա մե մել է բազ մա թիվ ա ռակ նե րով: Ա ռա կը հատ կա պես մեծ 
զար գա ցո ւմ ապ րեց 12-13-րդ դա րե րո ւմ` ա ռաջ մղե լով այն պի սի նշա նա վոր 
ա ռա կա գիր նե րի, որ պի սիք են Մխի թար Գո շը և Վար դան Այ գեկ ցին: 

Ար ձա կի մյո ւս տե սա կը ման րա վե պն է կամ այլ կե րպ` ման րա պա տու մը, 
զրույ ցը: Տա րած ված է ին նաև սր բա խո սա կան վար քե րն ու վկայա բա նու թյուն-
նե րը` նվիր ված ե կե ղե ցու սո ւր բե րին, ինչ պես նաև ու ղե գրու թյո ւն նե րը և այլն:

 Միջ նա դա րո ւմ չզար գա ցավ թատ րո նը, ո րով հե տև հայ ե կե ղե ցին թատ-
րո նը հա մա րո ւմ էր յու րո վի սա տա նայու թյո ւն և դեմ էր դրա գոյու թյա նը: Այս 
կա պակ ցու թյա մբ պե տք է ի մա նալ հետ ևյա լը:

 Հե թա նո սա կան շր ջա նո ւմ Հայաս տա նո ւմ կար թատ րոն: Տիգ րա նա կե րտ և 
Ար տա շատ մայ րա քա ղաք նե րո ւմ ներ կայաց վո ւմ է ին թա տե րա կան ստեղ ծա գոր-
ծու թյո ւն ներ: Ք.ծ.ա. 53 թ. Ար տա շա տի թատ րո նո ւմ բե մա դր վել է Եվ րի պի դե սի 
«Բա քո սու հի նե ր» ող բեր գու թյու նը: Թատ րո նի գոյու թյան մա սին վկայու թյո ւն ներ 
կան նաև 5-րդ դա րո ւմ: Մով սես Խո րե նա ցին «Ո ղբ»-ի մեջ, քն նա դա տե լով վի-
ճա կա վոր նե րին, ա սո ւմ է` նրա նք ա տո ւմ են գի տու թյո ւնն ու վար դա պե տա կան 
գր վա ծք նե րը, բայց դրա փո խա րեն սի րո ւմ են առև տո ւր և կա տա կեր գու թյո ւն ներ: 
Սա նշա նա կո ւմ է, որ 5-րդ դա րո ւմ Հայաս տա նո ւմ ե ղել է թատ րոն, և որ թատ րոն 
հա ճա խե լը, ա ՛յն էլ կա տա կեր գու թյո ւն ներ դի տե լը, հա մար վել է ան պատ վա բեր:
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 Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին մեր ժեց թատ րո նը: Թատ րո նը հա մար վել է 
սա տա նայու թյան վայր և օ տար վել: Այդ ո գով է գր ված «Վա սն ա նօ րեն թա-
տե րաց դի վա կա նա ց» ճա ռը, որ ստեղ ծել են հոգ ևոր հայ րե րը: Դյու թե րի ու 
գու շակ նե րի կա խար դան քից խու սա փե լու հետ մեկ տեղ նրա նք խոր հո ւրդ է ին 
տա լիս հե ռու մալ թատ րո նից: Թատ րո նը հա մա րո ւմ է ին կոր ծա նա րար խեղ-
կա տա կու թյո ւն, աշ խար հիկ ա նի մա ստ զվար ճա նք: Այս տե ղից էլ թա տեր գու-
թյո ւն նե րի իս պառ բա ցա կայու թյու նը հայ միջ նա դա րո ւմ:

 Հա կա ռակ հայոց ե կե ղե ցու վճ ռա կան ար գե լք նե րի` կա թո լիկ ե կե ղե ցին 
թատ րո նը թույ լատ րեց: Միջ նա դա րյան եվ րո պա կան մշա կույթն ան հնա րին է 
պատ կե րաց նել ա ռա նց թա տեր գու թյո ւն նե րի ու թատ րո նի:

 Հի շա տա կե նք Շե քս պի րի ող բեր գու թյո ւն նե րն ու կա տա կեր գու թյո ւն նե րը, նա-
խա շե քս պի րյան և ետ շե քս պի րյան թատ րո նի գոյու թյա նը (Ջոն Հեյ վո ւդ, Քրիս տո-
ֆեր Մար լո, Բեն Ջոն սոն) Անգ լի այո ւմ, Սեր վան տե սին, Լո պե դե Վե գային, Կալ-
դե րո նին` Իս պա նի այո ւմ, Կոռ նե լին, Ռա սի նին, Մո լի ե րին` Ֆրան սի այո ւմ:

 Շե քս պի րից հե տո թատ րո նն այն պի սի զար գա ցո ւմ ապ րեց Անգ լի այո ւմ, 
որ մար դիկ ա վե լի շատ թատ րոն է ին գնո ւմ, ուր իշ խո ւմ է ին ա զատ բար քեր, 
քան ե կե ղե ցի: Դա էլ պատ ճառ է դառ նո ւմ, որ պես զի ե կե ղե ցին դեմ դո ւրս գա 
թատ րո նին: 17-րդ դա րո ւմ Անգ լի այո ւմ ա րե ցին ճի շտ այն, ինչ հայ ի րա կա-
նու թյան մեջ ար վել էր 5-րդ դա րո ւմ: Դեռ ա վե լին` ան գլի ա կան պառ լա մեն-
տը 1642 թ. սեպ տեմ բե րի 2-ի ո րոշ մա մբ փա կո ւմ է թատ րոն նե րը և ար գե լո ւմ 
ներ կայա ցո ւմ ե րը: Այդ ո րո շու մը վե րա հաս տատ վո ւմ է 1647-ին: Շե քս պի րի 
մա հից 28 տա րի ան ց քա նդ վո ւմ են հան րա հայտ «Գ լո բո ւս» թատ րո նի, այ նու-
հե տև նաև մյո ւս թատ րոն նե րի շեն քե րը:

Դ րան հա կա ռակ նույն ժա մա նա կա շր ջա նո ւմ թա տե րա կան ար վես տը լուրջ 
հա ջո ղու թյո ւն նե րի հա սավ Ֆրան սի այո ւմ: Ա հա ֆրան սի ա կան դա սա կա նա-
պա շտ ուղ ղու թյան թա տե րա կան եր կե րի թա րգ մա նու թյա մբ էլ սկի զբ է առ-
նո ւմ հայ թատ րո նը: Ռա սի նի «Գո թա ղի ա» ող բեր գու թյան թա րգ մա նու թյան 
ա ռա ջա բա նո ւմ թա րգ մա նի չը գրո ւմ է` հայ գրա կա նու թյա նը «ի թատ րո նա-
կաց, այո ՛, զո ւրկ է բնա վի ն»: Ա հա հայ կա թո լիկ նե րի ջան քե րով վե րսկսվում է 
հայ թատ րո նի գործունեությունը:

 Բազ մա թիվ գոր ծեր թա րգ ման վո ւմ և բե մա դր վո ւմ են Մխի թա րյան մի ա-
բա նու թյու նո ւմ: Թատ րո նը թա փան ցո ւմ է նաև Կոս տա նդ նու պո լիս, Թիֆ լիս 
և աս տի ճա նա բար իր լի ար ժեք տե ղը գրա վո ւմ հայ մշա կու թային կյան քում` 
ծնո ւնդ տա լով Ար սեն Բագ րա տու նու, Մկր տիչ Պե շիկ թաշ լյա նի, Պետ րոս 
Դու րյա նի, Հա կոբ Պա րո նյա նի, ա պա նաև Գաբ րի ել Սո ւն դու կյա նի և մյո ւս նե-
րի թա տեր գու թյո ւն նե րին:

1827-ին Եր ևա նո ւմ հե ղի նա կի ներ կայու թյա մբ բե մա դր վել է Ա լեք սա նդր 
Գրի բոյե դո վի «Խել քից պա տու հա ս» դրա ման: Ազ գային թա տեր գու թյո ւն նե-
րի հետ մեկ տեղ թա րգ ման վո ւմ և բե մա դր վո ւմ են նաև ռո ւս և եվ րո պա ցի հե-
ղի նակ նե րի գոր ծե րը:

 Միջ նա դա րյան գրա կա նու թյան մա սին բա րձր հի աց մո ւն քով են ար-
տա հայտ վել հայ և այ լազ գի գրող նե րն ու ու սո ւմ ա սի րող նե րը` Խա չա տո ւր 
Ա բովյա նը, Րաֆ ֆին, Հով հան նես Թու մա նյա նը, Վա լե րի Բրյու սո վը, Մի սաք 
Մե ծա րեն ցը, Ե ղի շե Չա րեն ցը, Է դո ւար դաս Մե ժե լայ տի սը, Պա րույր Սևա կը...
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1. Ի՞նչ է գրա կան սե ռը, ո րո նք են սե ռի տա րա տե սակ նե րը: Թվար կե ՛ք և բնու-
թագ րե ՛ք:

2. Ի՞նչ է տա ղը և տա ղեր գու թյու նը: Թվար կե ՛ք տա ղի տա րա տե սակ նե րը:
3. Ի՞նչ տար բե րու թյո ւն կա հոգ ևոր և աշ խար հիկ բա նաս տեղ ծու թյան մի ջև: 

Ին չո՞ւ ենք մի դեպ քո ւմ օգ տա գոր ծո ւմ տաղ եզ րույ թը, իսկ մյո ւս դեպ քո ւմ` 
խաղ:

4. Ի՞նչ է շա րա կա նը: Ինչ պե՞ս է այդ եզ րույ թը ստու գա բան վո ւմ: Ով քե՞ր են շա-
րա կան ներ գրել:

5. Երբ վա նի՞ց է ձևա վո րել աշ խար հիկ բա նաս տեղ ծու թյու նը: Ո՞վ է ա ռա ջին 
ներ կայա ցու ցի չը և ի՞նչ երկ է գրել:

6. Ինչ պե՞ս է ին միջ նա դա րո ւմ բնո րո շո ւմ պոե մը: Ով քե՞ր են պոեմ եր գրել:
7. Ինչ պե՞ս կբ նո րո շեք ող բը որ պես գրա կան տե սակ: Ով քե՞ր են գրել:
8. Որ պես գրա կան տե սակ ներ բնու թագ րեք գով քը, գան գա տը, հայ րե նը, ան-

տու նին:
9. Ի՞նչ են ի րեն ցից ներ կայաց նո ւմ ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան նե րը:
10. Ի՞նչ է հա նե լու կը: Ո՞վ է հա վա քել և մշա կել:
11. Թվար կե ՛ք հայ միջ նա դա րյան պատ միչ նե րի ա նո ւն նե րը:
12. Ի՞նչ է ա ռա կը, ի՞նչ կա ռո ւց վա ծք ու նի, ինչ պե՞ս է ա ռակ բա ռը ստու գա բան-

վո ւմ, ով քե՞ր են գրել:
13. Ար ձա կի ի՞նչ տե սակ ներ կա րող եք թվար կել:
14. Ին չո՞ւ միջ նա դա րո ւմ հայ ի րա կա նու թյան մեջ չզար գա ցավ թատ րո նը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

 ՀԱՅ ՄԻՋ ՆԱ ԴԱՐՅԱՆ ՔՆԱ ՐԵՐ ԳՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
 Հայ միջ նա դա րյան քնա րեր գու թյո ւնն ու նի եր կու ա կո ւնք` բա նա հյու սա-

կան-ժո ղո վր դա կան և գրային-գր քային: Բա նա հյու սա կան-ժո ղո վր դա կա նը 
Գող թան եր գե րն են, ո րո նք պահ պան վել են Մով սես Խո րե նա ցու «Հայոց 
պատ մու թյա ն» մեջ: Կոչ վո ւմ են Գող թան եր գեր, ո րով հե տև ստե ղծ վել են 
հայոց Գող թան գի նե վետ գա վա ռո ւմ: Բա նա հյու սա կան-ժո ղո վր դա կան ծա-
գո ւմ ու նեն նաև հե տա գայո ւմ ստե ղծ ված աշ խա տան քային, հար սա նե կան, 
ռազ մի, լա լյաց բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րը: Այդ բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րը նաև 
երգ վել են հնա գույն գու սան նե րի և ա սա ցող նե րի կող մից:

 Հայ միջ նա դա րյան քնա րեր գու թյան երկ րո րդ ա կո ւն քը «Ա ստ վա ծա շունչ»-ն է, 
ո րի մեջ զե տեղ ված սաղ մոս նե րի, ող բե րի նե րշն չան քով 5-րդ դա րի մեր ա ռա ջին 
մա տե նա գիր նե րը հո րի նե ցին հոգ ևոր եր գեր, ո րո նց ա սո ւմ են նաև ա պաշ խա-
րան քի եր գեր: Այդ պի սիք գրել են Մես րոպ Մաշ տո ցը, Սա հակ Պարթ ևը, Մով սես 
Խո րե նա ցին, Հով հան Ման դա կու նին և ու րիշ ներ:

 Հայ միջ նա դա րյան  տա ղեր գու թյու նը դա սա գր քո ւմ ա ռան ձին գլո ւխ նե րով 
ներ կայաց ված է Գրի գոր Նա րե կա ցու, Ներ սես Շնոր հա լու, Նա հա պետ Քու չա կի 
և Սայաթ-Նո վայի ստեղ ծա գոր ծու թյա մբ: Սա կայն այս շր ջա նո ւմ ապ րել են նաև 
շատ այլ եր ևե լի դեմ քեր, ո րո նց մա սին ևս պե տք է ո ւնե նալ ո րո շա կի պատ կե րա-
ցո ւմ: Այդ շար քի մեջ են Դավ թակ Քեր թո ղը, Կո մի տաս Աղ ցե ցին, Ստեփա նոս 
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Սյու նե ցին, Գրի գոր Մա գի ստ րոս Պահ լա վու նին, Հով հան նես Սար կա վագ Ի մաս-
տա սե րը, Գրի գոր Տղան, Ներ սես Լա մբ րո նա ցին, Ֆրի կը, Հով հան նես Երզն կա-
ցին, Կոս տան դին Երզն կա ցին, Խա չա տո ւր Կե չա ռե ցին, Հով հան նես Թլ կու րան-
ցին, Ա ռա քել Սյու նե ցին, Ա ռա քել Բա ղի շե ցին, Մկր տիչ Նա ղա շը, Գրի գո րիս Աղ-
թա մար ցին, Ներ սես Մո կա ցին, Նա ղաշ Հով ա թա նը, Պաղ տա սար դպի րը, Պետ-
րոս Ղա փան ցին և շատ այլ նշա նա վոր տա ղեր գու ներ:

 ԴԱՎ ԹԱԿ ՔԵՐ ԹՈ ՂԻ (7-րդ դար) ա նու նը և նրա «Ո ղբ Ջվան շիր մեծ իշ-
խա նի մահ վան առ թի վ» պոե մը պահ պան վել է 7-րդ դա րի պատ միչ Մով սես 
Կա ղան կատ վա ցու «Պատ մու թյո ւն Աղ վա նից աշ խար հի» գր քո ւմ: Դավ թակ 
Քեր թո ղը ե ղել է ճար տա սան և վա րժ ստեղ ծա գոր ծող: Ջվան շի րն Աղ վան քի 
մեծ իշ խան  է ե ղել 637-670 թթ. և սպան վել  պար սիկ նե րի ձեռ քով: Դավ թակ 
Քեր թո ղի ող բը պոեմ է. յու րա քան չյո ւր տո ւն սկս վո ւմ է հայոց այ բու բե նի հեր-
թա կան տա ռով` Այ բից Քե:

Ջ վան շիր իշ խա նը հա նո ւն քրիս տո նե ա կան հա վա տի և երկ րի ան կա խու թյան, 
ինչ պես Վար դան և Վա հան Մա մի կո նյան նե րը, կռ վել է պար սիկ նե րի դեմ, ին չով 
և սի րե լի է հայ մա տե նա գիր նե րին: Դավ թակ Քեր թո ղն ստեղ ծել է պատ մո ղա-
կան մի ողբ` լի հույ զով ու զգաց մո ւն քով: Նա օգ տա գոր ծել է այն պի սի ոճ ու բա-
ռա պա շար, ո րով դյու ցազ ներ գու թյո ւն ներ է ին հո րի նո ւմ: Բա նաս տե ղծն ազ գե րին 
ու ցե ղե րին, բո լոր հո ղա ծին նե րին ի րեն ող բակ ցե լու է կան չո ւմ: Հա ջոր դո ւմ են մի 
կող մից գով քի ու փա ռա բա նու թյան, մյո ւս կող մից` թշ նա մու դեմ նզով քի տո ղեր: 
Դավ թա կի ող բը շատ ան կե ղծ է, զգաց վո ւմ է, որ նա մտե րիմ է ե ղել Աղ վան քի 
մեծ իշ խա նի հետ և հի մա, նրա բա ցա կայու թյա մբ, կյան քը կո րց րել է ի մաս տը: 
Պոե մի մեջ պա րզ եր ևո ւմ է նաև բա նաս տեղ ծի կեր պա րը:

Գ ՐԻ ԳՈՐ ՄԱ ԳԻ ՍՏ ՐՈՍ ՊԱՀ ԼԱ ՎՈՒ ՆԻՆ (մոտ 990–1080) իր ժա մա նա կի 
ա մե նան շա նա վոր դեմ քե րից է: Ե ղել է պե տա կան գոր ծիչ, ման կա վա րժ, բա-
նաս տե ղծ: Պահ լա վու նի նե րի տոհ մը նշա նա կա լի դեր է կա տա րել 11-րդ դա-
րի հայ հոգ ևոր-քա ղա քա կան կյան քո ւմ: Գրի գո րի որ դի նե րից մե կը Գրի գոր 
Բ Վկայա սեր ան վա մբ օծ վել է հայոց վե հա փառ հայ րա պետ: Վե հա փառ ներ 
են ե ղել նաև նրա թոռ նե րը` Գրի գո րը Գ Պահ լա վու նին, Ներ սես Շնոր հա լին, 
Գրի գոր Տղան: Այս տոհ մից են սեր վել Կի լի կի այի բա նաս տեղ ծա կան դպ րո-
ցի այն պի սի նշա նա վոր դեմ քեր, ինչ պի սիք են Ներ սես Շնոր հա լին, Գրի գոր 
Տղան, Գրի գոր Քա րա վե ժը:

 Մա գի ստ րո սի ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ հի շար ժան է «Հա զա րա տո ղյան առ 
Մա նու չե» պոե մը, ո րով ա ռա ջին ան գամ հան գը մտ նո ւմ է հայ պոե զի այի մեջ:

 Հան գը բա նաս տեղ ծա կան տո ղե րը կա պակ ցող հն չյու նա կան ներ դաշ նա-
կու թյո ւնն է, որ ու նի կշ ռույ թը կար գա վո րող դեր: Մի նչ այդ հան գը բնո րոշ չի 
ե ղել հայ բա նաս տեղ ծու թյա նը, իսկ դրա նից հե տո ար մա տա վոր վեց, զար գա-
ցավ և հա սավ մի նչև մեր օ րե րը:

Գ րի գոր Մա գի ստ րոս Պահ լա վու նու «Հա զար տո ղյան առ Մա նու չե» պոե մ 
ու նի ո րո շա կի պատ մու թյո ւն: Կոս տա նդ նու պոլ սո ւմ Մա գի ստ րո սը վե ճի մեջ է 
մտ նո ւմ ա րաբ աստ վա ծա բան Մա նու չե ի հետ: Մա նու չեն թե րագ նա հա տո ւմ է 
«Ա ստ վա ծա շո ւնչ»-ը և գո վա բա նո ւմ մու սո ւլ ման նե րի «Ղու րա ն»-ը, ա ռա վե-
լու թյո ւն հա մա րե լով նաև այն, որ «Ղու րա ն»-ը գր ված է չա փով ու հան գով: 
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Մա գի ստ րո սը գրազ է գա լիս Մա նու չե ի հետ, ա սե լով` այն, ինչ քո Մահ մե դն 
ա րել է քա ռա սո ւն տա րո ւմ, ես կա նեմ չո րս օ րո ւմ: Եվ, ի րոք, խոս տա ցած ժամ-
կե տո ւմ Մա գի ստ րո սը «Ա ստ վա ծա շո ւնչ»-ը հիմ ա կան բո վան դա կու թյա մբ 
դա րձ նո ւմ է չա փա ծո ու հան գա վոր: Պա րտ վե լով` հա մա ձայն գրա զի, ա րաբ 
աստ վա ծա բա նը փո խո ւմ է դա վա նան քը և դառ նո ւմ քրիս տո նյա:

 ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ ՍԱՐ ԿԱ ՎԱԳ Ի ՄԱՍ ՏԱ ՍԵ ՐԸ (մոտ 1045/1050–1129) իր ժա մա-
նա կի զար գա ցած հոգ ևոր գոր ծիչ նե րից է: Ե ղել է ու սու ցիչ, զբաղ վել գի տու թյա մբ, 
գե ղա գի տու թյա մբ, պատ մագ րու թյա մբ: Գրա կան աս պա րե զո ւմ ա ռա վել հայտ նի 
է որ պես ար վես տի տե սա բան: Դրա ար տա հայ տու թյու նը նրա «Բան առ ձա գն, 
որ կո չի սա րե կ» պոե մ է: Գր ված է երկ խո սու թյան ձևով: Զրու ցո ւմ են հե ղի նա կը` 
որ պես բա նաս տե ղծ ու եր գիչ, և սա րյա կը` որ պես եր գիչ: Օգ տա գո րծ ված է դի մառ-
նու թյու նը, ին չի շնոր հիվ սա րյա կը մա րդ կային լեզ վով խո սո ւմ է հե ղի նա կի հետ:

 Բա նաս տեղ ծը դի մո ւմ է ար թո ւն և զվար թո ւն, հս կող և բար բա ռող, կա ն-
չող և կար կա չող սա րյա կին, որ պես զի սա ի րեն ծա նո թաց նի եր գե ցո ղու թյան 
իր քաջ ար վես տի հետ: Թռ չու նը բնու թյան մա րմ ա վո րո ւմ է, նա ու սո ւց չի 
չի ա շա կեր տել, բայց նրա երգն ա վե լի կա տա րյալ է ու սո ւմ ստա ցած մար դու 
հա մե մատ: Վեր ջի նս ի րեն հա մա րո ւմ է կար ծե ցյալ բա նաս տե ղծ և ըն դու նո ւմ 
իր պար տու թյու նը: Այդ պես է, ո րով հե տև մար դը շեղ վել է բնա կան և աստ վա-
ծային ճա նա պար հից: 

Ու սու ցիչ դար ձած թռ չու նն իր ա շա կե րտ դար ձած վար դա պետ բա նա-
ստեղ ծին ցույց է տա լիս դար ձի ճա նա պար հը. «Ա րդ` կա ցի ի բնա կա նին, ո րի 
պա րգևն է հայտ նու թյո ւն»: Այ սի նքն` վե րա դար ձիր բնա կան վի ճա կին, մի հե-
ռա ցիր բնու թյու նից և այն քեզ հայտ նու թյո ւն կպա րգ ևի:

 Պոե մը ճշ մա րիտ ճա նա պար հից շեղ ված մար դու ու մա րդ կու թյան և նրա հետ 
շեղ ված ար վես տի` բա նաս տեղ ծու թյան ու ե րա ժշ տու թյան մա սին է: Ա վե լի  ընդ-
հա նո ւր ձևով` խոս քը մար դու և նրա հոգ ևոր ար ժեք նե րի կո րո ւս տի մա սին է: 
Փրկու թյու նը վե րա դա րձն է դե պի սկի զբ` դե պի Աստ ված և դե պի Բնու թյո ւն:

Ֆ ՐԻ ԿԸ (1236–1310-ա կան թթ.) միջ նա դա րի մեծ դժ գոհ նե րից մե կն է, ար դա-
րու թյան տա ռա պած ձայ նա րկուն և հա վա տի հա մոզ ված քա րո զի չը: Ե րի տա-
սարդ տա րի նե րին Ֆրի կը ե ղել է աշ խար հա կան, կյան քի վեր ջին տա րի նե րին 
դար ձել է հոգ ևոր քա րո զիչ: Սկզ բո ւմ ե ղել է ուն ևոր, հե տո սնան կա ցել է: Պա րտ քի 
դի մաց ստիպ ված է ե ղել գրավ դնել որ դո ւն, ում հե տո չի կա րո ղա ցել փր կագ նել: 
Ին քը ևս ե ղել է գե րու թյան մեջ, ա զատ վել և ապ րել է հու սա հատ ու տա ռա պա լից 
կյա նք: Որ դու կո րո ւս տի ցա վ ամ բո ղջ կյան քո ւմ հո գե պես տան ջել է նրան:

Ֆրիկ անվան վերաբերյալ կան մի քանի վարկածներ: Ֆրիկ մի ջին հայե-
րե նո ւմ նշա նա կել է խա նձ ված դե ռա հաս ցո րեն: Այս բա ցատ րու թյո ւնն ա ռա-
վե լա պես պայ մա նա վոր ված է բա նաս տեղ ծի դա ռը ճա կա տագ րով: Մա նա-
վա նդ, որ ինքն էլ գրո ւմ է. «Ո ՛չ ծը լիմ, ոչ բու սա նիմ, զե րդ զա ղըն ձած սե րմ եմ 
գե րի ս»: Ֆրիկ բա ռը լա տի նե րեն ու նե ցել է նաև խե նթ ի մաս տը: Թլ կու րան ցին 
ի րեն խև էր հա մա րո ւմ: Ֆրի կը ցա վից ի րեն կա րող էր խև, խե նթ հա մա րել ու 
այդ բա ռը դա րձ նել գրա կան ա նո ւն: Ֆ րիկ  ա նու նը կա րող է ա ռա ջա ցած լի նել 
նաև Ֆրե դե րիկ ան վան սղու մից: 
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Ֆ րի կի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը հա րո ւստ է հա վա տի ու խրա տա կան, անձնա-
կան ու հա սա րա կա կան բո վան դա կու թյո ւն ու նե ցող տա ղե րով և հայ րեն նե րով: 
Այս տե սա կե տից հատ կա պես ա ռա նձ նա հա տո ւկ են նրա «Ը նդ դեմ Ֆա լա քի ն» և 
«Գան գատ ա մե նա զոր Աստ ծո ւն» տա ղե րը:

 Ֆա լա քը ճա կա տա գի րն է, ին չի դեմ ընդ վզո ւմ է  բա նաս տեղ ծը և ան ձնա-
կան բո ղո քը դա րձ նո ւմ հան րային դժ գո հու թյո ւն: Ըստ նրա` վա տե րը երկ րի 
տե րեր են դար ձել, իսկ ուղ ղա միտ մար դիկ հա լած վո ւմ են, ան գե տը ո րո շո ւմ 
է ի մաս տու նի  բախ տը: Վի ճա կն այս պես դժ վա րա ցել է, ո րով հե տև երկ րո ւմ 
իշ խո ւմ են ա նօ րեն թա թար նե րը, ով քեր զո ւրկ են պա հո ւմ բո լո րին, իսկ գո ղե-
րին մե ծա վոր են կար գո ւմ:

Ս րա շա րու նա կու թյո ւնն ա սես լի նի «Գան գա տ»-ը. այս տեղ Ֆրի կն իր վր դով-
մո ւնքն է հայտ նո ւմ աշ խար հի դր ված քի հան դեպ և քն նա դա տո ւմ առ կա բնա կան, 
հան րային, մա րդ կային և ազ գային ան հա վա սա րու թյու նը: Նա նախ ընդ վզո ւմ է 
աշ խար հաս տե ղծ ման ա ռաս պե լի դեմ, թե ինչ պես մեկ Ա դա մից ու Ե վայից կա-
րող են աշ խար հո ւմ այս քան ազ գեր ստե ղծ վել: Իսկ հան րային կյան քի ան կա-
տա րու թյու նը մեր կաց նո ւմ է այս տո ղե րով.

 Մե կն ի պա պա նց պա րո նոր դի,
 Մե կն ի հա րա նց մու րող լի նի.
 Մե կին հա զար ձի ու ջո րի,
 Մե կին ո ՛չ ուլ մի, ո ՛չ մա քի:

Ֆ րի կն այն բա նաս տե ղծն է, ով ա ռա ջի նն է գրա բա րից ան ցել մի ջին հայե-
րե նի: Դա ե ղել է գի տա կց ված քայլ, ո րով հե տև այդ կա պակ ցու թյա մբ գրել 
է. «Ֆը րի կն հան ցեղ պա րզ է խո սել, որ ա մե նայն մա րդ ի մա նա», այ սի նքն` 
Ֆրիկն այն պես պա րզ է խո սել, որ ա մեն մե կին հաս կա նա լի լի նի:

Ֆ րի կը ժո ղո վր դա կան բա նաս տե ղծ է թե ՛ իր խոս քի բո վան դա կու թյա մբ և 
թե ՛ լեզ վով:

 ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ ԵՎ ԿՈՍ ՏԱՆ ԴԻՆ ԵՐԶՆ ԿԱ ՑԻ ՆԵՐ: Երզն կան` Ե կե ղյաց գա-
վա ռի կե նտ րո նը, միջ նա դա րո ւմ շատ զար գա ցած քա ղաք էր: Նույն քա ղա քո ւմ 
գրե թե մի ա ժա մա նակ ապ րո ւմ է ին եր կու նշա նա վոր բա նաս տե ղծ` Հով հան նե-
սը (1250-ա կան թվա կան ներ –1326) և Կոս տան դի նը (մոտ 1250–1314/1328): Քա-
ղա քո ւմ նրա նց տար բե րո ւմ է ին ըստ հա սա կի` Հով հան նե սը կար ճա հա սակ էր 
(այս տե ղից Պլո ւզ մա կա նու նը), Կոս տան դի նը` բա րձ րա հա սակ (բոյով):

 ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ ԵՐԶՆ ԿԱ ՑԻՆ գրել է հա վա տի, սի րո տա ղեր, հայ րեն ներ, 
շա րա կան ներ, ներ բող ներ, գի տա ճա նա չո ղա կան պոեմ: 

Ա ռա վել ու շագ րավ է նրա «Տաղ Երզն կա ցի Հով հան նե սի ա սա ցյա լ» սի-
րերգը. պատկերում է հոգ ևոր ճա նա պա րհն ընտ րած հայ ե րի տա սար դի և 
մու սո ւլ մա նու հի Ա շայի սի րո պատ մու թյու նը: Ա շան իր գե ղեց կու թյա մբ խել-
քից հա նո ւմ է տղային, նրան խն ձոր է նե տո ւմ: Տղայի մայ րը դի մադ րո ւմ է, թե` 
«Ա շան տա ճիկ է ա նօ րե ն», իսկ տղան գեր ված է նրա նով: Աղ ջի կը պայ ման 
է դնո ւմ` նախ մզ կիթ մտ նել (այ սի նքն` հա վա տա փոխ լի նել) և դրա նից հե տո 
մի այն  տի րա նալ ի րեն: Տղան մեր ժո ւմ է այս ա ռա ջար կը, ո րից հե տո աղ ջիկն 
է դար ձի գա լիս և ա սո ւմ` գնա ՛, ե կե ղե ցի կա ռու ցի ՛ր, ուր թող մեզ պսա կեն, 
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օրհ նեն, և թող քո սր տի ու զա ծը լի նի:
 Սա շար ժո ւն, կեն սու րախ, սրա միտ երկ խո սու թյո ւն նե րով ու ան ցո ւմ ե րով 

հա րո ւստ մի ծա վա լո ւն երկ է. կա դի պա շար, կան կեր պար ներ, կան նաև ըն-
տա նիք-որ դի-տար բեր կրոն նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի ա մո ւս նու թյան հո գե-
բա նա կան վի ճակ ներ:

 ԿՈՍ ՏԱՆ ԴԻՆ ԵՐԶՆ ԿԱ ՑԻՆ սի րո մեծ եր գիչ է, նրա ստեղ ծա գոր ծու թյու-
նը հա րո ւստ է գար նան և հոգ ևոր զար թոն քի եր գե րով, վար դի ու բլ բու լի սի-
րա վե պի դր վագ նե րով: Գար նան պայ ծառ գույ նե րի մեջ նրա հա մար սեր է 
ա մեն ինչ.

 Սեր է ծա ռն ու սեր ծա ղի կն, ու սեր հա վո ւն ձայնն ի ծա ռին, 
Սեր է վա րդն ու սեր պլպ լո ւն` սի րով նըս տել ի վե րայ վար դին...

 Սե րը աշ խար հի ա ռող ջու թյո ւնն է, այդ իսկ պատ ճա ռով նրա ստեղ ծա գոր-
ծու թյու նը լի է «Տաղ սի րո», «Տաղ սի րո ազ նի վ» վեր նա գի րն ու նե ցող բազ-
մա թիվ գոր ծե րով:

 Կոս տան դին Երզն կա ցին ա ռա ջին նե րից էր, որ գրա կան եր կի մեջ կեր տեց 
իր` բա նաս տեղ ծի կեր պա րը: Ո մա նք չա րա խո սո ւմ են նրան, նա խան ձո ւմ նրա 
բա նաս տեղ ծա կան տր ված քին, և նա ա սո ւմ է, որ իր գրե լու ձիր քը` որ պես 
աստ վա ծային պա րգև, երկն քից է իր վրա ի ջել:

 Կոս տան դին Երզն կա ցին պա տաս խան է տա լիս նաև հո գու և մա րմ ի վե-
ճին և այդ կա պակ ցու թյա մբ գրո ւմ.

 Հո գիս խի ստ հո ժար, բա նից ի մա ստ նոց լը սել.
 Մար մի նս է հեշ տա սեր, զի աշ խար հես է ինք ծը նել. 
Ի եր կու քին մի ջին մոմ եմ` ի մեջ հը րոյն վա ռել, 
Ան հի մ ու ան հաս տատ եմ՝ ան հան գի ստ ի շո ւրջ ե կել:

 ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ ԹԼ ԿՈՒ ՐԱՆ ՑԻՆ (մոտ 1300–1380) սի րային քնա րեր գու-
թյան և վի պա կան տա ղե րի մեծ վար պետ է:

 Սի րո կե նա րար շո ւն չը Թլ կու րան ցու գրե թե բո լոր տա ղե րի հի մքն է: Ըստ 
նրա` սի րո մա րմ ա վո րո ւմ հան դի սա ցող աղջ կա հե նց մի այն տես քը «բ ժի շկ 
է հի վան դի ն»: Նա շատ ճոխ ու շքեղ պատ կեր նե րով է ուր վագ ծո ւմ գե ղեց-
կու հու ար տա քի նը: «Նի ստ, որ նայեմ ե րե սդ ի վե ր»,– ոգ ևոր ված ա սո ւմ է նա: 
Թլ կու րան ցին ա ռա ջի նն է, որ Քու չա կից, Հով ա թա նից և Սայաթ-Նո վայից 
ա ռաջ օգ տա գոր ծո ւմ է բա ռա գե ղան կար չու թյան բո լոր հնա րա վո րու թյո ւն նե-
րը: «Ով քեզ սի րե, ո՜նց մե ռա նի»,– ոգ ևոր ված բա ցա կան չո ւմ է նա: Այս տե սա-
կե տից գլո ւխ գոր ծոց է «Դու ես գար նա նային վա րդ ու բու րաս տա ն» սկի զբն 
ու նե ցող տա ղը.

 Դու ես գար նա նային վա րդ ու բու րաս տան, 
Աչ քե րդ է ծո վեր, խու մար ու մես տան,
 Քո ծո ցդ է դը րա խտ, մր գաց ան դաս տան,
 Դու ինձ դա տա վոր, ա րա ՛ դա տաս տան,
 Սի րով մի սպա նա ներ, ճել լատ է ֆեն տի:
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Թլ կու րան ցին եր գել է նաև ան ցո ղիկ կյան քի եր գը, փա ռա բա նել կյան քը 
հայ րե նի քին նվի րող նե րին: Այս տե սա կե տից նշա նա վոր է նրա «Տաղ քա ջի 
Լի պար տի ն» պոե մը:

 Լի պա րի տը պատ մա կան ան ձ է, Կի լի կի այի հայոց թա գա վո րու թյան վեր-
ջին զո րա վար նե րից մե կը: Պոե մի հիմ քո ւմ ըն կած է պատ մա կան ե ղե լու թյո ւն. 
1370 թ. Տար սո նի մամ լո ւք ա մի րա Ման չակ Շա հա րօղ լին հար ձակ վո ւմ է Կի լի-
կի այի Սիս մայ րա քա ղա քի վրա: Լի պա րի տն ա մեն կե րպ պա շտ պա նո ւմ է քա-
ղա քը, բայց, ի վեր ջո, պա րտ վո ւմ է և նա հա տակ վո ւմ: Դյու ցազ ներ գու թյո ւն նե-
րի ո գով Թլ կու րան ցին կեր տել է այս քաջ  և հայ րե նա սեր հե րո սի կեր պա րը:

Թլ կու րան ցու վի պա կան մյո ւս տո ղե րից հի շար ժան են «Գեղ մի կայր` Նա-
րեկ ա սե ն»` նվիր ված Գրի գոր Նա րե կա ցո ւն և «Տաղ սր բոյն Ա լեք սի ա նո սի»` 
նվիր ված ճգ նա վոր Ա լեք սի ա նո սի վար քին:

Թլ կու րան ցին կեր տո ւմ է հրա շա գո րծ Նա րե կա ցու կեր պա րը: Նա րեկ գյու-
ղո ւմ վար դա պե տի ա թո ռն էր: Գյո ւղն ու ներ Գո րգ ա նու նով տա նու տեր, ով 
ապ րել էր հա րյո ւր տա րի, բայց ե կե ղե ցի չէր մտել: Ե կե ղե ցի չմտ նե լու հա մար 
վար դա պե տը հան դի մա նո ւմ է նրան: Գոր գը ար դա րա նո ւմ է: Վար դա պե տը 
նզո վո ւմ է նրան` մար մի նդ հո ղո ւմ չի հա նգ չի: Այս խոս քից մեկ տա րի ան ց Գոր-
գը մեռ նո ւմ է: Նրան տա նո ւմ են թա ղե լու, բայց հո ղը չի ըն դու նո ւմ, մար մի նը 
դո ւրս է նե տո ւմ: Վար դա պե տի նզով քը կա տար վո ւմ է: Գոր գի հա րա զատ նե րը 
թա խան ձա գին դի մո ւմ են վար դա պե տին: Նա խո սո ւմ է մե ռյա լի հետ և վե րս-
տին նա խա տո ւմ նրան: Գոր գը մի պահ կեն դա նա նո ւմ և թո ղու թյուն է խնդ րո ւմ 
իր մո լո րու թյան հա մար: Վար դա պե տը նե րո ւմ է նրան և թո ղու թյո ւն է տա լիս. 
«Գո ՛րգ, հան գի ՛ր ի մեջ հո ղի ն»:

 Շա րու նա կու թյան մեջ Թլ կու րան ցին պատ մո ւմ է Նա րե կա ցու սո ւրբ լի նե լու 
մեկ այլ  պատ մու թյո ւն: Նա րե կա ցու համ բա վը հաս նո ւմ է Սիս: Ե րեք վար դա-
պետ գա լիս են Նա րե կա ցո ւն տե սու թյան և պար զե լու ճշ մար տու թյու նը: Նա-
րե կա ցին հյու րե րին ա ռաջ նոր դո ւմ է իր խու ցը: Ե րեք ա ղավ ի է բռ նո ւմ, մաք-
րո ւմ, խո րո վո ւմ և դնո ւմ հյու րե րի ա ռաջ: Հյու րե րը հի շո ւմ են, որ օ րը պա հք է` 
մսե ղեն չի կա րե լի ու տել: Նա րե կա ցին դի մո ւմ է նրա նց` այդ դեպ քո ւմ հրա ման 
տվեք, թող թռ չեն: Ե րեք վար դա պետ նե րը զար մա ցած նայո ւմ են ի րար` մտա-
ծե լով` ինչ պե՞ս պի տի թռ չեն տա պա կած ա ղավ ի նե րը: Այդ պա հին Նա րե կա-
ցին ինքն է ա ռաջ գա լիս, հի շո ւմ է Տեր կեն դա նին, ա ջը վեր է բա րձ րաց նո ւմ, 
ո րից հե տո ա ղավ ի նե րը կեն դա նա նո ւմ են, յոթ ան գամ պտտ վո ւմ Նա րե կա-
ցու գլ խա վեր ևո ւմ և ճախ րան քով հաս նո ւմ ի րե նց ե րա մին: Վար դա պետ նե րը 
Նա րե կա ցու ոտ քե րն են ընկ նո ւմ և շտա պո ւմ Սիս` լո ւր տա լու հայ րա պե տին, 
թե` ճշ մա րիտ է, որ Նա րե կա ցին հո գի է տա լիս մե ռա ծին: 

Իր հեր թին Թլ կու րան ցին ա վե լաց նո ւմ է` «Հո գով սո ւրբ էր Նա րե կա ցի ն»:

ՄԿՐ ՏԻՉ ՆԱ ՂԱՇԸ (մոտ 1400–1470-ա կան թթ.) հոգ ևոր և ազ գային խո-
շո րա գույն գոր ծիչ է: Կա ռու ցել և նո րո գել է բազ մա թիվ ե կե ղե ցի ներ` դրա նք 
դա րձ նե լով հա վա տի ա մո ւր ամ րոց ներ:

Ն րա ստեղ ծա գոր ծու թյու նը հա րո ւստ է գար նան և սի րո եր գե րով, ժա մա-
նա կի բա րոյա կան դա սե րով: Լի նե լով բա րե գո րծ ու գթա ռատ ան ձնա վո րու-
թյո ւն` նա  ան դրա դար ձել է ա գա հու թյան ախ տին (« Վա սն ա գա հու թյա ն»): 
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Ըստ նրա` աշ խար հի սկզ բից ի վեր ինչ չա րիք որ գո րծ վել է` պատ ճա ռը ա գա-
հու թյո ւնն է: Ա գա հու թյան պատ ճա ռով Կայե նը սպա նեց Ա բե լին, ար քա նե րը 
չա րու թյո ւն գոր ծե ցին, ան գամ հոգ ևո րա կան նե րը դար ձան ըն չա քա ղց:

 Նա ղա շը նաև ա ռա ջին նե րից է, ով ան դրա դար ձավ պա նդխ տու թյան ծա նր 
եր ևույ թին: «Վա սն ղա րի պի» վեր նագ րով նա ու նի մի քա նի տաղ:

 ՆԱ ՂԱՇ ՀՈՎ ՆԱ ԹԱՆ (1661–1722): Հով ա թա նյան նե րի տոհ մը շո ւրջ 200 
տա րի հայ մշա կույ թին տվել է նկա րիչ ներ, բա նաս տե ղծ ներ, եր գիչ ներ: Նա-
ղաշ Հով ա թա նն ինքն իր մեջ մի ա վո րո ւմ է ար վես տի այդ ե րեք կող մե րը: Իր 
ծնն դա վայր Շո ռոթ գյու ղո ւմ ու նե ցել է նկար չա կան ար վես տա նոց: Եր ևա նո ւմ 
մաս նակ ցել է ե կե ղե ցի նե րի բա րե նո րո գո ւմ ե րի աշ խա տա նք նե րին: Հրա վիր-
վել է Թիֆ լիս` որ պես ար քու նա կան նկա րիչ ու եր գիչ:

 Նա ղաշ Հով ա թա նի տա ղե րն ու նեն սի րո, վայել քի և եր գի ծա կան կամ, 
ինչ պես ինքն է ա սո ւմ, ծի ծա ղա կան բո վան դա կու թյո ւն: Դրա նց մի մա սը երգ-
վել է նրա հո րի նած ե ղա նակ նե րով: Կեն սու րախ ու թե թև մի շո ւնչ է ա վե լաց-
նո ւմ Հով ա թա նը հայ միջ նա դա րյան գրա կա նու թյա նը: Նրա տա ղե րը ոչ մի-
այն երգ վել, այլև ըն թե րց վել են ժո ղո վր դա կան հա վա քույթ նե րո ւմ:

 Նա ղաշ Հով ա թա նի սի րո եր գե րին բնո րոշ է ան մի ջա կա նու թյու նը: Նրա 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ մե կը նդ մի շտ լո ւծ ված է հո գու և մա րմ ի երկ փե ղկ-
վա ծու թյան հար ցը: Ա մեն ինչ սկս վո ւմ է գե ղեց կու հու ար տա քին գո վա բա նու-
թյու նից: Նա ոչ մի այն կնոջ ար տա քին դի ման կա րի վար պետ է, այլև ստեղ ծո ւմ 
է տղա մար դու և կնոջ սի րային փոխ հա րա բե րու թյան հո գե բա նա կան ո րո շա կի 
վի ճակ ներ: Այս ըն թաց քո ւմ ձևա վոր վո ւմ է նաև իր` հե ղի նա կի կեր պա րը` որ-
պես ա ռա ջին ա զատ ար վես տա գե տի կեր պար հայ ի րա կա նու թյան մեջ: Սի րո 
տա ղե րից ա ռա նձ նա հա տո ւկ հմայք ու նի «Գո ւր ջիս տա նա գո զալ նե ր»-ը, որ 
երգ վո ւմ է առ այ սօր:

 Հով ա թա նի ու րա խու թյան եր գե րի հա մար ա ռիթ են հան դի սա ցել կա ռո ւց-
վող ե կե ղե ցին, նո րա շեն ջրա ղա ցը, ժո ղո վր դա կան տո նա կա տա րու թյո ւն նե-
րը: Ու րա խու թյան տա ղե րից մե կն ու նի այս պի սի կրկ նե րգ.

 Ե կե ՛ք, եղ բա րք իմ, ցն ծա լով, 
Ու րա խու թյա մբ և պա րե լով,
 Ծա փս ծա փի հար կա նե լով:

 Ու րա խու թյո ւնն ա ռա նց սրա միտ խոս քի ու ծի ծա ղի չի լի նի: Այս տե սա կե տից 
Հով ա թա նի եր գի ծա կան բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րը նրա ու րա խու թյան ու խն ջույ-
քի եր գե րի պա րզ շա րու նա կու թյո ւնն են: Ծաղ րո ւմ է ման կա վար ժին, ով «Կու զե 
որ դա սն գո ւթ նով վա րի». պա տա հա կան և ան գրա գետ մա րդ կանց, ով քեր ցան-
կա նո ւմ են դառ նալ հոգ ևո րա կան:

 Նա ղաշ Հով ա թա նի տա ղեր գու թյու նը հայ միջ նա դա րյան պոե զի այի շեն 
ու շքեղ ա վան դույթ նե րի բնա կա նոն շա րու նա կու թյո ւնն է: Մի ա ժա մա նակ իր 
ար վես տով նա ճա նա պա րհ բա ցեց Սայաթ-Նո վայի հա մար:
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1. Ով քե՞ր են հայ միջ նա դա րյան քնա րեր գու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րը:
2. Ո՞վ է Դավ թակ Քեր թո ղը: Ներ կայաց րե ՛ք:
3. Ո՞վ է Գրի գոր Մա գի ստ րոս Պահ լա վու նին: Ներ կայաց րե ՛ք:
4. Ի՞նչ բո վան դա կու թյո ւն ու նի Հով հան նես Սար կա վագ Ի մաս տա սե րի «Բան 

առ ձա գն, որ գո չի սա րեկ...» պոե մը:
5. Ո՞վ է Ֆրի կը: Ո րո՞նք են նրա ստեղ ծա գոր ծու թյան բնու թագ րա կան գծե րը:
6. Ո՞վ է Հով հան նես Երզն կա ցին: Ի՞նչ բո վան դա կու թյո ւն ու նի նրա «Տաղ 

Երզն կա ցի Հով հան նե սի ա սա ցե ա լ» բա նաս տեղ ծու թյու նը:
7. Ո՞վ է Կոս տան դին Երզն կա ցին: Ի՞նչ բնույ թի  ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն նե րով է 

հայտ նի:
8. Ո՞վ է Հով հան նես Թլ կու րան ցին, ի՞նչ է գրել: Ներ կայաց րե ՛ք նրա «Տաղ քա-

ջին Լի պար տի» և «Գեղ մի կայր` Նա րեկ ա սե ն» պոեմ ե րը:
9. Ո՞վ է Մկր տիչ Նա ղա շը և ի՞նչ ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն նե րով է հայտ նի:
10. Ներ կայաց րե ՛ք Նա ղաշ Հով ա թա նին և բնու թագ րե ՛ք նրա ստեղ ծա գոր ծու-

թյու նը: 

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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Գ ՐԻ ԳՈՐ ՆԱ ՐԵ ԿԱ ՑԻ
951–1003

Գ րի գոր Նա րե կա ցու ստեղ ծա գոր ծու թյա մբ հայ գե
ղար վես տա կան մտա ծո ղու թյու նը մտ նո ւմ է մի ան գա
մայն նոր փո ւլ: Տա ղե րով և «Մա տյան ող բեր գու թյա ն» 
պոե մով նա գեղար վես տա կան խոս քին հա ղոր դո ւմ 
է մա րդ կա նց վրա ներ գոր ծե լու տի րա կան ազ դե ցու
թյո ւն: Դա կեն դա նի խո սք է, որ թա փան ցո ւմ է մար դու 
հո գու խոր քը, ապ րեց նո ւմ է նրան և ա պա քի նո ւմ: Նա
րե կա ցին ճշ մա րիտ հա վա տա ցյալ էր և հավեր ժա կան 
փա ռք նվա ճեց իր աստ վա ծային հան ճա րով:

Գ րի գոր Նա րե կա ցու հռ չա կը տա րած վել է նրա 
մա հից հե տո: 12-րդ դա րո ւմ նա դաս վել է հայ ե կե ղե-
ցու սո ւր բե րի շար քը: Գր վել է նրա վար քը:

Գ րի գոր Նա րե կա ցին ծն վել է 951 թվա կա նին 
Անձ ևա ցյաց գա վա ռո ւմ: Մա նո ւկ Գրի գո րը վաղ է 
զրկ վել մո րից: Հայ րը` Խոս րով Անձ ևա ցին, ժա մա նա կի նշա նա վոր և հա մար-
ձակ հոգ ևոր գոր ծիչ նե րից էր, հա սել է ե պիս կո պո սի աս տի ճա նի, գրել է «Պա-
տա րա գի մեկ նու թյո ւն» աշ խա տու թյու նը: Իր հա մար ձա կու թյան հա մար նա 
խի ստ քն նա դա տու թյան է են թա րկ վել ե կե ղե ցու հայ րե րի կող մից և նզով վել:

Գ րի գո րն ու ներ ա վագ եղ բայր ներ` Սա հակ և Հով հան նես, ով քեր կրթ ված 
մար դիկ է ին: Ե րեք եղ բայ րնե րի կյա նքն ան ցել է Նա րե կա վան քո ւմ, որ տեղ և 
ու սո ւմ են ստա ցել: Հով հան նե սը օգ նել է Գրի գո րին` ա վար տին հա սց նե լու «Մա-
տյան...»-ը: Այն քան մեծ է ե ղել նրա հռ չա կը, որ հե տա գայո ւմ դար ձել է Նա րե-
կա վան քի ա ռաջ նո րդ: Իսկ վան քի վա նա հայրն ու ու սո ւց չա պե տը մեծ հռ չա կի 
հա սած գիտ նա կան և փի լի սո փա Ա նա նի ա Նա րե կա ցին էր, ով Գրի գո րի մոր 
ազ գա կան նե րից էր. Գրի գո րի մայ րը և Ա նա նի ան եր կու եղ բայր նե րի ժա ռա նգ-
ներ է ին: Ա նա նի ա Նա րե կա ցին գրել է հոգ ևոր աշ խա տու թյո ւն ներ: Իր ու սո ւց չին 
Գրի գոր Նա րե կա ցին հա մա րել է «հո գե զա րդ և մտա վա րժ փի լի սո փա»:

 Նա րե կա վան քը գտն վել է Ռշ տու նյաց գա վա ռի Նա րեկ գյու ղո ւմ` Վա նա 
լճի հա րավ-ար ևել քո ւմ:  Նա րե կա վան քը ե ղել է ժա մա նա կի ճար տա րա պե-
տա կան կո թող նե րից մե կը: Ըստ ա վան դու թյան` սր բակ րոն Գրի գո րը ճգ նել է 
Վա նա լճի մեր ձա կա քա րան ձավ ե րից մե կո ւմ, որ տե ղից հրա շա լի տե սա րան 
է բաց վել դե պի լի ճը, դե պի Աղ թա մար և Ար տեր կղ զի նե րը: Այս տեղ էլ նա 
երկ նել է իր տա ղե րն ու «Մա տյան...»-ը:

Գ րի գոր Նա րե կա ցին կրո նա կան բա րձր աս տի ճա նի չի հա սել, ե ղել է 
վար դա պետ: Իր մա սին նա այս պես է գրել. «Ես` Գրի գոր կրո նա վոր քա հա նա, 
ե տին բա նա հյու սաց և կրտ սեր վար ժա պե տա ց»: Նա րե կա ցու հոր հան դեպ 
պաշ տո նա կան ե կե ղե ցու բա ցա սա կան վե րա բեր մո ւն քը հա վա նա բար ազ դել 
է նաև նրա որդիների ճա կա տագ րի վրա:

 Նա րե կա ցին զբաղ վել է ոչ մի այն ըն թեր ցա նու թյա մբ ու ստեղ ծա գոր ծե լով, 
այլև ե ղել է ու սու ցիչ ու քա րո զիչ:
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 Նա րե կա ցու ձիր քը հայտ նի էր ժա մա նա կա կից նե րին, ո րո նք և նրան 
պատ վի րել են գրե լու ա ռան ձին եր կեր` «Սո ղո մո նի «Ե րգ եր գո ցի» մեկ նու-
թյո ւն»-ը, «Ա պա րա նից Սո ւրբ Խա չի պատ մու թյո ւն»-ը:

Գ րի գոր Նա րե կա ցու կյան քը խա ղաղ չի ան ցել: Պաշ տո նա կան ե կե ղե ցու 
վար դա պե տու թյան դեմ ուղղ ված թո նդ րա կյան շա րժ ման տա րի նե րն է ին: Ինչ-
պես Ա նա նի ա Նա րե կա ցո ւն և նրա հո րը` Խոս րով Անձ ևա ցո ւն,  այն պես և նրան 
կաս կա ծել են որ պես թո նդ րա կե ցի, հա մա րել հե րձ վա ծող, ան հա վատ, հա վա-
տու րաց: Այս կա պակ ցու թյա մբ Ա նա նի ա Նա րե կա ցին գրո ւմ է «Հա կա ճա ռու-
թյո ւն ընդ դեմ թո նդ րա կե ցի նե րի» գրու թյու նը և ժխ տո ւմ իր հան դեպ ե ղած մե-
ղադ րան քը, իսկ թո նդ րա կե ցի նե րին հա մա րո ւմ Աստ ծո ւց նզով ված ներ: Այդ պես 
է վար վո ւմ նաև Գրի գոր Նա րե կա ցին` գրե լով «Թո ւղթ» (նա մակ) Մո կաց Կճա վա 
վան քի վա նա հո րը և նրան հայտ նո ւմ է իր բա ցա սա կան վե րա բեր մո ւն քը թո նդ-
րա կյան շա րժ ման հան դեպ` վեր ջին նե րիս հա մա րե լով դևեր, մար դա դեմ գա-
զան ներ, կա խա րդ նե րին գե րա զան ցող ա ղան դա վոր նե րի կա ճառ:

 Նա րե կա ցին` որ պես տա ղե րի ու «Մա տյան...»-ի հե ղի նակ և քրիս տո նե ու թյան 
գա ղա փա րա խոս, է ա պես չէր կա րող հա րել ե կե ղե ցու դեմ ուղղ ված ա ղան դին:

Գ րի գոր Նա րե կա ցին վախ ճան վել է 1003 թվա կա նի փե տր վա րի 27-ին: 
Թաղ վել է Նա րե կա վան քի Սո ւրբ Սան դո ւխտ ե կե ղե ցու հար ևա նու թյա մբ: 
Նրա գե րեզ մա նի վրա հե տա գայո ւմ կա ռո ւց վել է մա տո ւռ-դամ բա րան և դար-
ձել ուխ տա տե ղի: Մի նչև 1915 թվա կա նը դե ռևս պահ պան վո ւմ էր:

 Նա րե կա ցու կյա նքն ու հի շա տա կն ու ղե կց վել են նրա կեր պա րը սր բա գոր-
ծող ա վան դու թյո ւն նե րով: Դրա նց մեջ նա եր ևո ւմ է որ պես սքան չե լա գո րծ, 
հրա շա գո րծ: Նրա ա ղոթ քով հա րու թյո ւն է առ նո ւմ նո րապ սակ ե րի տա սար դը, 
կեն դա նա նո ւմ են ան շն չա ցած եզ նե րը, տա պա կած ա ղավ ի նե րը թև են առ-
նո ւմ ու թռ չո ւմ, երկն քո ւմ թևա ծող ա ղավ ի նե րն ա ռա նց վա խի իջ նո ւմ են նրա 
պար զած ա փի մեջ: Նա ե ղել է ան վա րձ հո վիվ կամ իր վար ձը բա ժա նել է ժո-
ղո վր դին: Գա վա զա նի մեկ հար վա ծով նա կա րո ղա ցել է ժայ ռե րից ջո ւր բխեց-
նել: Այդ պի սի ա վան դու թյո ւն նե րից մե կը «Գեղ մի կայր` Նա րեկ կա սե ն» վեր-
նագ րով դե ռևս 14-րդ դա րո ւմ մշա կել է Հով հան նես Թլ կու րան ցին:

 Նա րե կա ցո ւց մեզ հա սել է բա վա կա նին հա րո ւստ ժա ռան գու թյո ւն. տա-
ղեր` մե ղե դի ներ, գան ձեր (քա րոզ ներ), հոր դո րակ ներ (փո խեր), ներ բող ներ, 
նաև թո ւղթ, մեկ նու թյո ւն և «Մա տյան ող բեր գու թյա ն» պոե մը:

 Նա րե կա ցու ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն նե րը միջ նա դա րո ւմ ար տա գր վել են, իսկ 17-
րդ դա րից սկ սած` ար ժա նա ցել տաս նյակ հրա տա րա կու թյո ւն նե րի: «Մա տյան...»-ի 
մեկ նա բա նու թյա մբ (լո ւծ մո ւնք) հայա գի տու թյո ւնն զբաղ վել  է դե ռևս 13-րդ դա րից 
սկ սած: Հե տա գայո ւմ նա րե կա ցի ա գի տու թյու նը դար ձավ հայա գի տու թյան զար-
գա ցած ուղ ղու թյո ւն նե րից մե կը (Մի նաս Ա մի դե ցի, Հա կոբ Նա լյան, Գաբ րի ել Ա վե-
տի քյան, Ար շա լույս Ղա զի նյան, Պո ղոս Խա չատ րյան և ու րիշ ներ): Նրա եր կե րը 
գրա բա րից փո խա դր վե ցին և ՛ ար ևե լա հայ, և ՛ արևմ տա հայ գրա կան լե զու նե րի: 

Իր բո լոր  գոր ծե րի մեջ հե ղի նա կը ներ կայա նո ւմ է որ պես խո նա րհ քրիս-
տո նյա, որ պես գրի հան ճա րեղ, բայց հա մես տա գույն մշակ: Նա րե կա ցու 
խոս քը լե ցո ւն է քրիս տո նե ա կան բազ մա պի սի խո րհր դան շան նե րով, ո րո նց 
ա կո ւն քը «Ա ստ վա ծա շո ւնչ»-ն է: Նրան ստեղ ծա գոր ծա կան ազ դակ են հա-
ղոր դել նաև 5-րդ դա րի հայ գոր ծիչ նե րի ու մա տե նա գիր նե րի` Մես րոպ Մաշ-
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տո ցի,  Սա հակ Պա րթ ևի, Մով սես Խո րե նա ցու, Հով հան Ման դա կու նու և այ լոց 
ա պաշ խա րան քի (զղջ ման, թո ղու թյան) եր գե րը, 8-րդ  դա րի բա նաս տե ղծ և 
աստ վա ծա բան Ստե փա նոս Սյու նե ցու շա րա կան նե րն ու քա րոզ նե րը:

Գ րի գոր Նա րե կա ցին գե ղար վես տա կան ա վան դույ թի և նո րա րա րու թյան 
մի յու րօ րի նակ ար տա հայ տու թյո ւն է. որ քան ա վան դա պահ, նույն քան էլ 
ա վան դա խա խտ, այ սի նքն` նո րա րար, որ քան միտ ված դե պի ան ցյա լը` Սո ւրբ 
գի րք, 5-րդ դա րի մա տե նագ րու թյո ւն, նույն քան էլ դե պի իր ժա մա նա կի մար-
դը, իսկ ա ռա վել չա փով` դե պի ա պա գան:

 Նա րե կա ցո ւն մեկ նա բա նե լն ու հաս կա նա լը որ քան կար ևոր, նույն քան էլ 
նախ նա կան պա հա նջ է. մեր ձե նա լու հա մար նրան պե տք է հո գով զգալ և 
բա նա կա նու թյա մբ հա սու լի նել մտ քի թռի չք նե րին: Ա ռա նց «Ա ստ վա ծա շունչ» 
ան հնար է  նրան վեր ծա նել:

 Նա րե կա ցու ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն նե րը թա րգ ման վել են աշ խար հի  տար-
բեր ժո ղո վո ւրդ նե րի լե զու նե րով և ար ժա նա ցել բա րձր գնա հա տա կա նի: Նա 
հա մար վել է ա մե նա ժա մա նա կա կի ցը ժա մա նա կա կից նե րի մեջ:

Գ ՐԻ ԳՈՐ ՆԱ ՐԵ ԿԱ ՑՈՒ ՄԱ ՍԻ Ն
Ս րա [Խ. Ա բո վյա նի ար ձա նի] նման մի կո թող էլ կա, որ թե րևս մի օր հայու թյու-

նը բա րձ րաց նի Վա նա ծո վի ա փե րին, Նա րե կա ժայ ռե րի վրա, որ նա էլ երկն քին 
պատ մի, «ի խո րոց սր տի» Աստ ծու հետ խո սի ու դե պի վեր ուղ ղի «Ձայն  հա ռա-
չա նաց հե ծու թյան սր տի ող բոց ա ղա ղա կի»... Եվ կա տա րյալ կլի նի: Թող լսեն և ՛ 
եր կին քը, և ՛ եր կի րը: Եվ պե տք է լսեն, ո րով հե տև այս տեղ ար դեն հայի լե զո ւն չէ, 
որ խո սո ւմ է, բե րա նը չէ, որ պատ մո ւմ է, կրակ ված սի րտն է, որ այր վո ւմ է եր կի րը 
բռ նած, տա նջ ված հո գին է, որ մռն չո ւմ է մի նչև եր կի նք:

 
Այո ՛, հի րա վի, հայ հան ճա րը կա րո ղա ցել է խո սել մա րդ կային սր տի ա մե-

նան վի րա կան և ա մե նա քն քո ւշ զգաց մո ւնք նե րի հետ և կա րո ղա ցել է հաս նել 
մի նչև Նա րե կա ցին, որ ա պաշ խա րո ղի կեր պա րան քով իր գլու խը բա րձ րաց-
րել է մի նչև եր կի նք ու զրույց է ա րել Աստ ծո հետ ե րես առ ե րես:

 Հով հան նես Թու մա նյա ն

Գ րա կան հս կա, պան ծա լի Նա րե կա ցի, սր բու թյան իղ ձին կրա կով վառ-
ված ան շեջ մո րե նի, մեծ ա ղո թա սաց բա նաս տե ղծ:

 Նա րե կը ա լե կո ծու թյո ւն մըն է. հո գե կան վր դով մր րիկ մը և ա լե կո ծու թյուն 
մը, ուր բա ռե րն ու կշ ռույթ նե րը ա լիք նե րու բա խու մին չա փա զան ցու թյու նը` 
ա նո նց ինք նա կոր ծան շար ժո ւմ ե րը` ա նո նց ի րա րա հա լած խա ղա ցքն ու ան-
կո ւմ ե րն ու նին:

 Նախ նի մա տե նա գիր ներ մեզ նե ՛ շատ ա վե լի լավ կ’ը մբռ նե ին լսե լու թյան և 
ա ռո գա նու թյան գե ղե ցի կը, գի տե ին վե հա շո ւրթ ար տա սա նել բա ռե րը ու լսել 
ա նո նց վե հան դո րր ձայ նը: Նախ նի մա տե նա գի րը գի տեր ծո վա ձայն հն չեց նել 
բա ռե րը: Գի տեր ծի ծա ղա խիտ ժպ տեց նե՜լ բա ռե րը:

 Մի սաք Մե ծա րե նց
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Իմ կա րո տած սր տի հա մար ո ՛չ մի ու րիշ հե քի աթ չկա,
 Նա րե կա ցու, Քու չա կի պես լու սապ սակ ճա կատ չկա, 
Աշ խա րհ ան ցիր, Ա րա րա տի նման ճեր մակ գա գաթ չկա... 
Ի նչ պես ան հաս փառ քի ճամ փա` ես իմ Մա սիս սա ՛րն եմ սի րո ւմ:

    Ե ղի շե Չա րե նց

Գ րի գոր Նա րե կա ցին հա մաշ խար հային մշա կույ թի տա ճա րի գան ձա րա նի 
բա նաս տե ղծ է:

 Մի խայիլ Դու դին, ռո ւս բա նաս տե ղծ

Վշ տա կոծ հո գու իս կա կան տա րե գիր, ով հան ճա րի իր մատ նե րը դնո ւմ է 
մար դու և մա րդ կու թյան վեր քին:

Լև Օ զե րով, ռո ւս բա նաս տե ղծ

Զ գա ցի դրա մա տի կա կան տագ նապ, որ հա սա նե լի է մի այն նրան, ով ցան-
կա նո ւմ է ընդ գր կել ու ըմբռ նել կյան քի, ճա կա տագ րի, տի ե զեր քի բո լոր գաղտ-
նիք նե րը: Այն բա նաս տեղ ծը, ով հա ղոր դա կց վո ւմ է աստ ղե րի հետ, հո ղի վրա 
այն քա՜ն ըն թեր ցող ու նի, որ քան լու սա տու ներ կան երկն քո ւմ: Այդ պի սին է հի մա 
մեծ Գրի գոր Նա րե կա ցու ճա կա տա գի րը, ում գիր քը դր ված է իմ սե ղա նին` հա-
մաշ խար հային քնա րեր գու թյան մե ծա գույն գո հար նե րի կող քին: 

Է դո ւար դաս Մե ժե լայ տիս, լիտ վա ցի բա նաս տե ղծ

 Սե րո ւնդ նե րի հո գե կան դրոշ մը վրան «Մա տյան ող բեր գու թյա ն» գի րքն 
ազ դո ւմ է հո գու և մտ քի վրա կամ պար զա պես ամ րա պն դո ւմ է հի վան դի հա-
վա տքն ու կամ քը: Ես չգի տեմ գրա կան մեկ այլ ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն, որ այն-
պի սի հո գե կան ա ղե խա րշ գա լա րք նե րի ծնո ւնդ լի նի, ինչ պի սին Նա րե կա ցու 
«Մա տյան...»-ն է:

 Լյո ւկ Անդ րե Մար սել, ֆրան սի ա ցի հայա գե տ

 Նա րե կա ցու հա մար գրե լը աստ վա ծա պաշ տու թյա նը հա մա զոր սր բա զան 
գոր ծո ղու թյո ւն է ե ղել, հա վա տի ու հա մոզ մո ւն քի գրա վոր դրս ևո րո ւմ:

 Պո ղոս Խա չատ րյա ն

1. Ի՞նչ կա րող եք ա սել Գրի գոր Նա րե կա ցու մա սին, ինչ պե՞ս կբ նո րո շեք նրան:
2. Ե՞րբ է ծն վել և որ տե՞ղ է ապ րել Գրի գոր Նա րե կա ցին:
3. Ով քե՞ր է ին Գրի գոր Նա րե կա ցու ծնող նե րը, եղ բայր նե րը:
4. Ո՞վ է Ա նա նի ա Նա րե կա ցին և ին չո՞վ է հայտ նի:
5. Ի՞նչ ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն ներ է գրել Գրի գոր Նա րե կա ցին:
6. Ին չո՞ւ նա դաս վեց հայոց ե կե ղե ցու սո ւր բե րի շար քը: Ի՞նչ ա վան դու թյո ւն-

ներ են պահ պան վել նրա սուրբ վարքի մասին:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր



139

7. Ո րո՞նք են Նա րե կա ցու ստեղ ծա գոր ծու թյան ա կո ւնք նե րը:
8. Ի՞նչ վե րա բեր մո ւնք ու ներ Նա րե կա ցին թո նդ րա կյան շա րժ ման նկատ մա մբ:
9. Մտա բե րե ՛ք և պատ մե ՛ք Հով հան նես Թլ կու րան ցու «Գեղ մի կայր` Նա րեկ 

կա սեն...» տա ղը:
10. Ե՞րբ և որ տե՞ղ է մա հա ցել ու թաղ վել Գրի գոր Նա րե կա ցին:
11. Հայ  գրող նե րն ի՞նչ կար ծիք ներ են հայտ նել Նա րե կա ցու մա սին:
12. Օ տա րազ գի գրող նե րն ինչ պե՞ս են գնա հա տել Նա րե կա ցո ւն:

 Նա րե կա ցու գե ղար վես տա կան մտա ծո ղու թյո ւնն ար տա կա րգ հա րո ւստ է 
աշ խար հի ըն կալ ման ու վե րար տա դր ման մի յու րա հատ կու թյա մբ, ին չը կոչ-
վո ւմ է հա կադ րու թյո ւն: Նա մի շտ հա կադ րո ւմ է եր կու եզ րեր` ա վե լի ցայ տո ւն 
ու ար տա հայ տիչ դա րձ նե լու իր ա սե լի քը: Հա կադ րու թյու նը Նա րե կա ցու ա մե-
նից շատ նա խը նտ րած խոս քի պատ կե րա վոր ման ձևե րից մե կն է: Այդ հա-
կադ րու թյու նը կա տա րյալ աստ վա ծային ու ժի և ան կա տար մա րդ կային գոյու-
թյան մի ջև է,  ու նի այս պի սի ձևա կեր պո ւմ.

 Քեզ` փա ռք ան ճառ գո վե ստ նե րով, 
Եվ ինձ` մո խիր լի զե լու ա նար գա կան պա տիժ... 

Ա հա հա կադ րու թյա մբ գր ված հատ ված ներ «Մա տյան ող բեր գու թյա ն» 
պոե մից.

 Մի ե ղեց ինձ երկ նել եւ ոչ ծնա նել, 
Ող բալ եւ  ոչ ար տա սո ւել,
 Խոր հել եւ ոչ հա ռա չել, 
Ամ պել եւ ոչ ան ձրե ւել, 
Ըն թա նալ եւ ոչ հա սա նել, 
Ի նձ ձայ նել եւ քեզ ոչ լսել...

 Քա նի որ այս հատ ված նե րը գրա բար հաս կա նա լի են, թող նո ւմ ենք բնագրով: 
Ա հա նաև մեկ այլ հատ ված` աշ խար հա բար փո խադ րու թյա մբ.

 Հա նգս տի ժա մին նա մի շտ լի նո ւմ է տան ջա հար, հոգ նած,
Խ րախ ճան քի մեջ` տխո ւր ու տր տո ւմ,
 Դեմ քով մի շտ ժպ տո ւն, բայց մտ քով խոց ված,
 Տես քը` ծի ծաղ կոտ, աչ քը` ող բի մեջ, 
Ար տա քո ւստ թեև ձևա նո ւմ է շատ հան գի ստ, սփոփ ված,
 Բայց ար տա սու քը լո ւռ վկայո ւմ է կս կի ծը սր տի...

 Այս հա կադ րու թյո ւնն առ կա է նաև Նա րե կա ցու տա ղե րի և «Մա տյան...»-ի մի-
ջև, ինչն էլ դրա նք ճի շտ հաս կա նա լու հնա րա վո րու թյո ւն է տա լիս: Ըստ այդմ` 
Նա րե կա ցու տա ղե րը ու րա խու թյան եր գեր են, տո նա կան եր գեր, ցն ծու թյան 
եր գեր, իսկ «Մա տյան...»-ը ող բե րգ է, ող բասացու թյո ւն է: Տա ղե րո ւմ փա ռա բա-
նո ւմ է Աստ ծո ւն, «Մա տյան...»-ում Աստ ծո ւն փա ռա բա նե լու հետ մեկ տեղ ող բում 
է մար դու ան կա տա րու թյու նը:

 Նա րե կա ցու տա ղե րի ընդ հա նո ւր թի վը հաս նո ւմ է 41-ի:
 Նա րե կա ցու տա ղե րը հա մա տե ղո ւմ են աշ խար հի ըն կալ ման ամ բող ջա կան 
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պատ կե րը, այ սի նքն` հոգ ևո րը և բնա-
կա նը: Բնա կա նն այլ կե րպ կա րող է 
ար տա հայտ վել «աշ խար հի կ» բա ռով: 
Դրա նք ու նեն բո վան դա կային մի աս-
նա կան ա ռա նցք, սկս վո ւմ են Հի սո ւս 
Քրիս տո սի ծնո ւն դով ու հայտ նու թյա մբ 
և շա րու նակ վո ւմ հա րու թյա մբ ու համ-
բա րձ մա մբ: Հոգ ևո րի և բնա կա նի մի-
աս նու թյա մբ ներ կայա նո ւմ է Մար դը, 
ով թե ՛ Փր կի չն է, թե ՛ ժա մա նա կն ի րե նով 
մա րմ ա վո րող ան հա տը: Այդ կեր պա րը 
ձևա վոր վո ւմ է բնու թյան ու զար թոն քի 
մեջ` որ պես կյան քի սկի զբ, ա վե տիս և 
ու րա խու թյո ւն: 

Ո ղբ և ցն ծե րգ. ա հա միջ նա դա րը և, 
ա ռա ջին հեր թին, Գրի գոր Նա րե կա ցուն 
բնո րո շող բո վան դա կային եր կու հե-
նա սյու նե րը, որ պես ազ գային կյան քի, 
քրիս տո նե ա կան հա վա տի և աշ խար հիկ 
կեն սա սի րու թյան ար տա հայ տու թյո ւն:

 Նա րե կա ցու գրե թե բո լոր տա ղե րը ցն ծու թյան այս ծա վալ վող եր գի ա ռան-
ձին նվագ նե րն են: Բո լո րը մի ա սին դառ նո ւմ են հա ման վագ և հն չո ւմ որ պես 
բնու թյան և հոգու ձայ նե րը ներ դաշ նա կող եր գե հո նային խոր ե րա ժշ տու թյո ւն: 
Գու նային ար տա հայ տու թյա մբ դա ա սես ու րախ գույ նե րով ծնո ւնդ ա վե տող 
ման րան կար նե րի մի շա րք լի նի` շր ջա նակ ված բնան կա րի կեն դա նի զար դա-
նախ շե րով: Այդ պի սին են նաև «Վար դա վա ռի ն», «Հա րու թյա ն» տա ղե րը:

 Նա րե կա ցու տա ղե րը նվիր ված են ե կե ղե ցա կան 18 տո նե րի` Ջրօ րհ նյաց, Աստ-
վա ծած նի, Ծնն դյան, Տյառ նըն դա ռա ջի, Հա րու թյան, Համ բա րձ ման, Հո գե գա լս-
տյան, Վար դա վա ռի, Խա չի և այլն: Մի բան ակն հայտ է. Նա րե կա ցին իր խոս քը 
ոչ թե ծան րաց նո ւմ է աստ վա ծա շն չյան վկայու թյո ւն նե րով, այլ Քրիս տո սի կյան քի 
դր վագ նե րը ներ կայաց նո ւմ է բա րձր տրա մադ րու թյո ւն ար տա հայ տող ցն ծեր գե-
րով և դրա նք մշ տա պես շա րժ ման մեջ դնո ւմ բնու թյան տե սա րան նե րի նկար չա-
գեղ պատ կեր նե րով: Դա այդ պես է, ո րով հե տև տա ղե րի մեջ Նա րե կա ցին տո նա-
կան վի ճակ ներ է պատ կե րո ւմ:

 Նա րե կա ցին ու նի այս պի սի մի ար տա հայ տու թյո ւն` «զ վար թա րար գո վք», ին-
չը շատ դի պո ւկ բնո րո շո ւմ է տա ղե րի է ու թյու նը: Այդ տո նա կան վի ճակ նե րին հար-
մա րեց ված են ոչ մի այն Նա րե կա ցու պատ կե րային մտա ծո ղու թյու նը, այլև խոս քի 
ար տա հայտ չաձ ևե րը` գույ նե րի ժպ տո ւն խա ղը, հն չյո ւն նե րի քա ղց րան վագ ձայ նը, 
ծի ծա ղա ձայն եր գը: Դրա լա վա գույն ար տա հայ տու թյու նը «Մե ղե դի ծնն դի» (« Մե-
ղե դի ծնն դյա ն») տա ղն է. Նա րե կա ցին փա ռա բա նու թյա մբ ներ կայաց նո ւմ է Տի րա-
մոր գե ղեց կա տե սիլ կեր պա րը:



141

 ՄԵ ՂԵ ԴԻ ԾՆՆ ԴԻ 
Ա չքն ծով ի ծով ծի ծա ղա խի տ

  ծա ւա լա նայր յա ռա ւօ տո ւն, 
 եր կու փայ լակ նա ձեւ ա րե գա կան նման.
  շո ղն ի ժմին ի ջե ալ յա ռա ւօ տէ լոյս:

Յայ տեն նռ նե նի սար դի ա տո ւնկ 
 գե ղա շի տակ ծայ րից ծաղ կա նց, 

  ո րոյ սի ւնն ի սր տին նո ւս խայօ րէ ն
   կար կա ջայր սաթ բե րու նի սէր:
 Ձե ռա ցն ե ղի շոյ կա մա րա կապ կա պէր, 
  ա տի ճաղ պա տի ճաղ, ստ ղի խտ ղի եր գով:
 Հիւ սէր զե լե ւե լսն ընդ մի մե ա նս,
   հան դար տիկ խա ղայր, թիկ նէ թե կին ճե մէր:
 Բե րա նն երկ թեր թի, վա րդն ի շր թա նց կա թէր,
   լե զո ւին շար ժո ղին քա ղց րեր գա նայր տա ւի ղն: 
Ի ծա մին խե ղե փին հազ րէ զի նոյն սէ ր
   հո գի ազ գես տե ալ գե ղն ի գին ւոյն գոյն:
 Վար սի ցն ե րա մից զա րդ, ե րա մից զա րդ, 
  ո լո րս են ա ռե ալ ե ռա հիւ սա կն բո լո րե ալ այ տի ւք:
 Ծո ցն լու սա փայլ, կար միր վար դով լցե ալ,
   ծղիքն ծի րա նի մա նու շա կի հոյլք:
Խն կե ալ ի կնդր կէ բո ւր վառ հրով աս տո ւա ծայ նով լցե ալ.
   ձայն քա ղց րա նո ւագ, որ ի  նմա նէ հն չէր:
 Գե ղե ցիկ պատ մու ճա նա ւն զար դա րե ալ էր, 
  ի կա պու տոյ, ի ծի րա նոյ, ի բե հե զոյ, ի յոր դա նէ, 
  ոս կե շո ղէր գոյնն:
 Գօ տին ար ծա թա փայլ ոս կէտ տո ւն,
   կա մա րա կապ յա կա նց, յա կա նց շա փիւ ղայ,
   ման րա մա սն յօ րի նո ւա ծով պճ նե ալ: 
Ան ձի նն ի շար ժել մար գար տա փայլ գե ղո վ
   ո տի ցն ի գնալ շո ղն ի կա թել առ նոյր: 
Այն թա գա ւո րին, այն նո րա ծին Փրկ չին,
  զ քեզ պսա կո ղին փա ռք յա ւի տե ա նս. ա մէն:

 ՄԵ ՂԵ ԴԻ ԾՆՆԴՅԱ Ն
 Աչ քե րը ծով ծա վալ վել են
   ծի ծա ղա խիտ ծո վի վրա ա ռա վո տյան` 
  եր կու փայ լակ նա ձև ա րե գա կի նման, 
  ի նչ պես շո ղն է իջ նո ւմ լույս ա ռա վո տից:
Նռ նե նի այ տե րը նման են ծա ղիկ նե րի ն
   գե ղա շի տակ սար դի տո ւն կի, 
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  ո րի ցո ղու նով դե պի սիր տը ծաղ կի
   կար կա չո ւմ է սե րը ծաղ կո ւն: 

Ո ղո րկ թևե րը կա պո ւմ էր կա մա րա կապ,
   ներ դաշ նակ, գեղ գե ղո ւն, հեշ տա լի եր գով:

 Մի մյա նց էր հյու սո ւմ ել ևէջ նե րը,
   հան դար տիկ շա րժ վո ւմ էր, թիկ նե թե կին ճե մո ւմ:

 Բե րա նն երկ թեր թի, վա րդն էր շրթ նե րից կա թո ւմ,
   լե զո ւն նման էր քա ղց րան վագ տա վի ղի:

 Հազ րե ով զար դա րո ւն ծա մի հյո ւս քե րի
  գե ղը կեն սա տու ու նի գի նու գույն:
 Գե ղե ցիկ վար սե րը, գե ղե ցիկ վար սե րը 
 ե ռա հյո ւս բո լո րել են այ տե րը:
 Ծո ցն լու սա փայլ, կար միր վար դով լց ված,
  դաս տակ նե րն` ծի րա նի մա նու շա կի փն ջեր:
Խն կո ւմ էր կնդ րու կից բո ւր վա ռն հրով աստ վա ծային լց ված,
  քա ղց րան վագ ձայն էր նրա նից հն չո ւմ:
 Գե ղե ցիկ, կա պույտ, ծի րա նի, բե հե զյա 
 և որ դան կար միր ոս կե շող գույ նե րո վ
  փայ լո ւն պատ մու ճա նով զար դար ված էր:
 Գո տին ար ծա թա փայլ, ոս կետ տո ւն,
  շա փյու ղա ակ նե րով, ակ նե րով կա մա ր
  ման րա մա սն հո րին վա ծով պճն ված էր: 
Ե րբ նա շա րժ վո ւմ էր  մար գար տա փայլ գե ղով, 
 ոտ քե րից քայ լե լիս շող էր կա թկ թո ւմ: 
Այն թա գա վո րին, այն նո րա ծին Փրկ չին,
  քեզ զար դա րո ղին փա ռք հա վի տյա նս. ա մեն:

& ԲԱՌԱՐԱՆ
 ծի ծա ղա խիտ – ծի ծա ղով լի, ծի ծա ղա խիտ ծով` լու սա փայլ, լու սա պայ ծառ, 

ար ևով ու լույ սով ո ղող ված ծո վ
 փայ լակ նա ձև – կայ ծա կի լույ սի նման վո ղ
 գե ղա շի տակ – գե ղե ցիկ ու շի տակ, ուղ ղա բե րձ
 սար դի ա տո ւնկ, սար դի տո ւնկ – սար դե նի, դափ նի, նաև` դափ նե վա րդ
 նո ւս խայո րեն – դե ղի նմա ն
 թիկ նե թե կին – վայել չո րեն թի կո ւն քը շար ժե լո վ
 հազ րե – հազ րե վա րդ` ծա ղի կի տե սակ, տե րև նե րից և ծա ղի կից բու րա վետ 

յուղ է ստաց վո ւմ, ա սո ւմ են նաև խն կու նի
 բո ւր վա ռ – մե տա ղյա ա նոթ, ին չի մեջ կրակ են լց նո ւմ, և խո ւն կը մե ջը գցե լով, 

թա փա հա րո ւմ` խն կար կո ւմ
 բե հե զյա – բե հե զից` վու շի բա րակ թե լե րից գո րծ ված նո ւրբ կտոր 
որ դան կար միր – կար միր նե րկ, ստաց վո ւմ է ո րոշ բույ սե րի վրա ապ րող մա նր  

մի ջատ նե րից 
ոս կետ տո ւն – ոս կե գույն տտո ւն` տո ւտ, պոչ ու նե ցող, ոս կե գույն պո չով, ծայ րո վ
 շա փյու ղա – կա նաչ կամ կա պույտ թան կա գին քար 
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Այս տա ղն ամ բող ջու թյա մբ ցն ծու թյան եր գի վե րած ված գե ղա զա րդ ու գու նա-
զա րդ գե ղար վես տա կան պատ կեր է: Տո նա կան կեն սու րախ տրա մադ րու թյո ւնն 
ակն հայտ է ա մեն ին չի մեջ` բա ռա կազ մի, հն չյո ւն նե րի, պատ կեր նե րի, հա մե մա-
տու թյո ւն նե րի ու մակ դիր նե րի, գույ նե րի ու լու սա վոր բա րձր ապ րո ւմ ե րի: 

Ա հա այս ցն ծու թյան մեջ է գոյա նո ւմ «ծ» հն չյո ւն նե րի «ծի ծա ղա ձայն» բա ղա-
ձայ նույ թը: Այլ հո գե վի ճա կի դեպ քո ւմ դրա նք կա ՛մ չէ ին լի նի, կա ՛մ այլ կլի նե ին:

 Բաց վող, ծա վալ վող պատ կեր նե րով և նկա րագ րու թյո ւն նե րով Նա րե կա-
ցին ներ կայաց նո ւմ է Աստ վա ծա մոր ծով աչ քե րը, ո րո նք փայ լակ նա ձև եր-
կու ա րե գա կի նման ծա վալ վել են ծի ծա ղա խիտ ծո վի վրա այն պես, ինչ պես 
լույս ա ռա վո տի շո ղն է իջ նո ւմ, նռ նե նի այ տե րը նման են ծա ղիկ նե րի, ո ղո րկ 
թևե րը ներ դաշ նակ երգ են, որ հան դար տիկ շա րժ վե լիս մի մյա նց են հյու սո ւմ 
ելևէջ նե րը, երկ թեր թի բե րա նից վա րդ է կա թո ւմ, իսկ լե զո ւն, ո րով խո սո ւմ է, 
կար ծես «քա ղց րան վագ տա վի ղ» լի նի, գի նե գույն ծա մի հյո ւս քե րը զար դար-
ված են ծա ղիկ նե րով և ե ռա հյո ւս բո լո րել են այ տե րը, լու սա փայլ ծո ցը լց ված 
է կար միր վար դով, իսկ դաս տակ նե րին մա նու շակ նե րի փն ջեր են, հն չո ւմ է 
նրա քա ղց րան վագ ձայ նը, ոս կե շող գույ նե րով փայ լո ւմ է պատ մու ճա նը, ո րով 
զար դար ված է, ար ծա թա փայլ գո տին ոս կե ծայր ու նի և պատ ված է թան կար-
ժեք քա րե րով: Նրա գե ղեց կու թյու նը մար գար տա փայլ է, քայ լե լիս նրա նից 
շող է կա թկ թո ւմ, իսկ նրան ան զու գա կան դա րձ նող ա մե նա մեծ զար դը նո րա-
ծին մա նո ւկն է` Փր կի չը: Վեր ջո ւմ բա նաս տեղ ծը փա ռք է տա լիս  Փր կի չին, ով 
աշ խա րհ է գա լիս որ պես երկ նային հա վի տե նա կան թա գա վոր:

 Հա մաշ խար հային ամ բո ղջ ար վես տը և հատ կա պես պոե զի ան, գե ղանկար-
չու թյու նը և քան դա կա գոր ծու թյու նը լի են Տի րա մոր և նո րա ծին Քրիս տո սի 
պատ կեր նե րով: Նա րե կա ցու այս մե ղե դին այդ շար քո ւմ լա վա գույն նե րից է` 
ա ռա նձ նա հա տո ւկ ու ե զա կի մի գլո ւխ գոր ծոց: 

ԱՐ ՎԵՍ ՏԸ: Նա րե կա ցու ար վես տը շատ հա րո ւստ է:
« Մե ղե դի ծնն դի» տա ղո ւմ նրա ստեղ ծած այս շքեղ ու ճոխ բա ռան կա րը 

կա րե լի է հա մե մա տել Քրիս տո սի ծնո ւնդն ա վե տող Թո րոս Ռոս լի նի ման-
րան կա րի հետ: 

Ի տար բե րու թյո ւն և ի հա կադ րու թյո ւն 5-րդ դա րից մեզ ա վա նդ ված ազ-
գային ող բի և ող բեր գա կան տրա մադ րու թյո ւն նե րի` այս տա ղո ւմ Նա րե կա-
ցին բե րո ւմ է մա րդ կու թյան Փր կի չի ծնն դյան ցն ծեր գը: Ող բը Աստ ծո ւն մեր ձե-
նալ ցան կա նա լու և չհաս նե լու ա ղեր սա գին ա ղա ղակ նե րով նա պե տք է շա-
տր վա ներ «Մա տյան ող բեր գու թյա ն» պոե մո ւմ:

« Մե ղե դի ծնն դի» տա ղո ւմ Նա րե կա ցին կի րա ռել է «ծ» հն չյու նի բա ղա ձայ-
նույթ.

   Ա չքն ծով ի ծով ծի ծա ղա խի տ
    ծա ւա լա նայր յա ռա ւօ տո ւն...
  ... Ծո ցն լու սա փայլ, կար միր վար դով լցե ալ,
   ծ ղի քն ծի րա նի մա նու շա կի հոյլք:

 Բա ղա ձայ նույ թը (ա լի տե րա ցի ա) այն է, երբ բա ղա ձայն հն չյո ւն նե րի ներ դաշ-
նակ կու տա կու մով բա նաս տե ղծն ստեղ ծո ւմ է ո րո շա կի տրա մադ րու թյո ւն: Իսկ 
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առ ձայ նույ թը (ա սո նա նս) ստե ղծ վո ւմ է ձայ նա վոր հն չյո ւն նե րի կու տա կու մով: 
Այս եր կու սը մի ա սին կոչ վո ւմ են բա նաս տեղ ծա կան հն չյու նա բա նու թյո ւն: 

Ա հա նաև «վ» և «շ» հն չյո ւն նե րի վա ռվ ռո ւն, շող շո ղո ւն բա ղա ձայ նույ թը 
«Վար դա վա ռի ն» տա ղո ւմ.

 Գո հար վա րդն վառ ա ռե ա լ
  ի վե հից վար սի ցն ար փե նից:
 Ի վեր, ի վե րայ վար սի ց
  ծա ւա լէր ծա ղիկ ծո վային:

... Շու շան շո ղէր հով տին,
  շող շո ղէր դէմ ա րե գա կա նն...
... Շու շան շա ղով լցե ա լ
  շող-շա ղով եւ շար մար գար տով: 

 Նա րե կա ցին նաև շղ թայա կա պի մեծ վար պետ է: Շղ թայա կա պն այն է, 
երբ հա ջո րդ տո ղը կամ տու նը սկս վո ւմ է նույն բա ռով, ո րով ա վա րտ վո ւմ է 
նա խո րդ տո ղը կամ տու նը (« Տի րոջ քա ռա սու նօ րյա գա լո ւս տը», «Տաղ սո ւրբ 
խա չի», «Ղա զա րի հա րու թյան առ թի վ») և այլն: 

Նա րե կա ցու պոե զի ան հա րո ւստ է պատ կե րային մի ան ման ձևե րի թվար կո ւմ-
նե րով, կրկ նա բեր ման տար բեր տե սակ նե րով, պատ կե րա վոր ման տար բեր մի-
ջոց նե րի` ա ռա վե լա պես մակ դի րի և հա մե մա տու թյան ա ռատ օգ տա գո րծ մա մբ:

 Նա րե կա ցո ւց սկ սած` հայ պոե զի այի հիմ ա կան զար դա նախ շե րը դառ նո ւմ 
են ծա ռն ու ծա ղի կը, թան կա գին քա րե րը: Իսկ Նա րե կա ցու հա մար այս ա մե-
նի սկիզ բն աստ վա ծա շն չյան «Ե րգ եր գո ց» պոե մ էր, ին չի մեկ նու թյո ւնն էր 
գրել և յու րաց րել պատ կե րա կե րտ ման ար վես տը: «Ե րգ եր գո ց»-ը լի է ծա ռե-
րի, ծա ղիկ նե րի, բույ սե րի, պտո ւղ նե րի, թան կա գին քա րե րի, կեն դա նի նե րի, 
թռչուն նե րի, բնու թյան այլ ևայլ եր ևույթ նե րի ա նո ւն նե րով, տա րա տե սակ գույ-
նե րի ցո լան քով: Նա րե կա ցու ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ այս ա մե նն ստա ցել է և ՛ 
տե ղային ե րան գա վո րո ւմ, և ՛ պահ պա նել սկզբ նաղ բյու րի հա վաս տի ու թյու նը: 

Ա նհ նար է Նա րե կա ցու ար վես տը պատ կե րաց նել ա ռա նց բա ռաս տեղ-
ծում ե րի: Ոչ մի այն բա րդ, այլև պատ կե րա վոր բա ռե րի ստեղ ծո ւմ ա սես 
նրա տա րեր քը լի նի: Այդ բա ռե րն ար տա հայ տո ւմ են կա ՛մ գոր ծո ղու թյո ւն, 
կա ՛մ որ պի սու թյո ւն, այ սի նքն` կա ՛մ բայ են, կա ՛մ ա ծա կան: «Մե ղե դի ծնն դի» 
տա ղո ւմ այդ բա ռե րն են` ծի ծա ղա խիտ, փայ լակ նա ձև, սար դի ա տո ւնկ, գե-
ղա շի տակ, թիկ նե թե կին, երկ թեր թի, քա ղց րեր գա նայր, հո գի ազ գես տյալ, 
ե ռա հյու սակ, քա ղց րան վագ: Այս բա ռե րից շա տե րը բնագ րո ւմ կի րառ ված 
են որ պես մակ դիր ներ, ինչ պես` ծով ծի ծա ղա խիտ, փայ լակ նա ձև ա րե գակ, 
սար դի ա տո ւնկ գե ղա շի տակ (գե ղա շի տակ սար դի տո ւնկ) և այլն:

 Նա րե կա ցու ա վան դույթ նե րը հե տա գայո ւմ յու րաց րել ու շա րու նա կել են 
Ներ սես Շնոր հա լին, միջ նա դա րի գրե թե բո լոր բա նաս տե ղծ նե րը, նոր ժա մա-
նակ նե րո ւմ` Մի սաք Մե ծա րեն ցը, Ա տոմ Յար ճա նյա նը (Սի ա ման թո), Հով հան-
նես Թու մա նյա նը, Վա հան Տե րյա նը, Ե ղի շե Չա րեն ցը, Հով հան նես Շի րա զը, 
Պա րույր Սևա կը և շատ ու շատ ու րիշ ներ:
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1. Ին չո՞ւ է այս տա ղը վեր նա գր ված «Մե ղե դի ծնն դի» (« Մե ղե դի ծնն դյա ն»), 
ո՞ւմ ծնո ւնդն է ա վե տո ւմ բա նաս տեղ ծը:

2. Ինչ պի սի՞ տրա մադ րու թյա մբ է գր ված «Մե ղե դի ծնն դի» տա ղը և ին չո՞ւ:
3. Ինչ պե՞ս կբ նո րո շեք ցն ծեր գը և ող բեր գը Նա րե կա ցու ստեղ ծա գոր ծու թյան 

մեջ:
4. Ե կե ղե ցու ո՞ր հիմ ա կան տո նե րին են նվիր ված Նա րե կա ցու տա ղե րը:
5. Ցույց տվեք հա կադ րու թյան օ րի նակ ներ Նա րե կա ցու այս տա ղո ւմ և մյո ւս 

ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն նե րի մեջ:
6. Ի՞նչ են բա ղա ձայ նույ թը և առ ձայ նույ թը: Բե րե ՛ք հա մա պա տաս խան օ րի-

նակ ներ Նա րե կա ցու այս և մյո ւս տա ղե րից:
7. Պատ կե րա վոր ման ի՞նչ մի ջոց ներ է կի րա ռել Նա րե կա ցին իր ստեղ ծա գոր-

ծու թյո ւն նե րո ւմ: Ի՞նչ է շղ թայա կա պը, ի՞նչ են թվար կո ւմ ե րն ու կրկ նա բե-
րում ե րը:

8. Բնու թյան ի՞նչ պատ կեր նե րով է Նա րե կա ցին զար դա րել իր խոս քը:
9. Ի՞նչ նոր բա ռեր է ստեղ ծել և օգ տա գոր ծել Նա րե կա ցին «Մե ղե դի ծնն դի» 

տա ղո ւմ: Դո ՛ւրս գրե ՛ք դրա նք:
10. Դո ՛ւրս գրե ՛ք «Մե ղե դի ծնն դի» տա ղի բո լոր մակ դիր նե րը և բա ցատ րե ՛ք 

դրա նց ի մա ստ նե րը:
11. Ով քե՞ր են շա րու նա կել Նա րե կա ցու գրա կան ա վան դույթ նե րը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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ՆԵՐ ՍԵՍ ՇՆՈՐ ՀԱ ԼԻ
1101/1102–1173

Ներ սես Շնոր հա լին Գ րի գոր Նա րե կա ցո ւց հե տո հայ 
միջ նա դա րյան պոե զի այի հա ջո րդ նշա նա վոր դեմ քն է: 
Շնոր հա լու ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ մի ա վոր վո ւմ են 
գե ղար վես տա կան մտա ծո ղու թյան եր կու հիմ ա կան 
կող մե րը` հոգ ևորք րիս տո նե ա կան և ժո ղո վր դա կան
աշ խար հիկ: Ներ սես Շնոր հա լին իր ժա մա նա կի ա մե
նա զար գա ցած մա րդ կան ցից էր` հոգ ևոր ու ազ գային 
գոր ծիչ, բա նաս տե ղծ ու ե րա ժի շտ: Նա հա րգ ված ու 
գնա հատ ված էր ոչ մի այն հայ թա գա վոր նե րի ու իշ
խան նե րի կող մից, այլև բյու զան դա կան ար քու նի քո ւմ:

 Ներ սես Շնոր հա լին ապ րել և գոր ծել է Կի լի կի այո ւմ, ուր 1080-1375 թվա կան-
նե րին ստե ղծ վեց հայոց պե տու թյո ւն: Ա հա այս տեղ էլ ձևա վոր վեց Կի լի կի այի 
մշա կույ թը, ինչը հա րա զա տո րեն բխո ւմ էր մայր երկ րի ա վան դույթ նե րից:

 Ներ սես Պահ լա վու նին` ա պա գա Շնոր հա լին, հայտ նի է նաև Ներ սես Դ 
Կլայե ցի, Ներ սես Եր գե ցող ա նո ւն նե րով: Նա սե րո ւմ էր Պահ լա վու նի նե րի 
նա խա րա րա կան տոհ մից: Նրա պա պը նշա նա վոր բա նաս տե ղծ, գիտ նա կան 
և գոր ծիչ Գրի գոր Մա գի ստ րոս Պահ լա վու նին էր:

 Ներ սես Շնոր հա լին ծն վել է 1101 (ըստ ո րոշ վկայու թյո ւն նե րի` 1102) թվա կա-
նին Կի լի կի այի Ծո փք նա հան գի Տլո ւք գա վա ռի Մա րա շի շր ջա նի Ծո վք դղյա-
կո ւմ` Սև լե ռան վրա: Սև լե ռը կոչ վո ւմ էր նաև Ա մա նոս:

 Ներ սես Շնոր հա լին կր թու թյո ւնն ստա ցել է ժա մա նա կի հռ չակ ված ե պիս կո-
պոս, Քե սու նի Կար միր վան քի վա նա հայր Ստե փա նոս Մա նու կի մոտ: Այս տեղ 
էլ ստա ցել է Շնոր հա լի պատ վա նու նը, որ տր վո ւմ էր վան քի օժտ ված սա նե րին:

1113 թվա կա նին նրա եղ բայր Գրի գո րը ձեռ նա դր վո ւմ է հայոց վե հա փառ հայ-
րա պետ: 1166-ին եղ բոր կող մից վե հա փառ է ձեռ նա դր վո ւմ ար դեն Ներ սես Շնոր-
հա լին և գա հա կա լո ւմ մի նչև իր մա հը` 1173 թվա կա նի օ գոս տո սի 13-ը: Որ պես  
հոգ ևոր գոր ծիչ Շնոր հա լին վա րել է կե նտ րո նա ձիգ պե տա կան քա ղա քա կա նու-
թյո ւն, նպաս տել Կի լի կի այի Ռու բի նյան հա րս տու թյան ամ րա պնդ մա նը: 

Այս տե սա կե տից շատ կար ևոր է նրա «Թո ւղթ ընդ հան րա կա ն» գրու թյու-
նը, ին չով հան դես ե կավ ան մի ջա պես վե հա փառ հայ րա պետ դառ նա լո ւց հե-
տո: Այդ գրու թյու նը նա մակ է` ուղղ ված բո լո րին, բո լոր խա վե րի բնակ չու թյա նը: 
Շնոր հա լին շատ լավ գի տակ ցո ւմ էր, որ եր կիր կա ռու ցել, պե տա կա նու թյուն 
հաս տա տել նշա նա կո ւմ է կա ռու ցել հան րային կյան քը, որ պես զի ա մեն ոք 
հս տակ գի տակ ցի իր տե ղն ու պար տա կա նու թյու նը: Իր այս աշ խա տու թյա մբ 
Շնոր հա լին հան դես է գա լիս որ պես հան րային կյան քի ճար տա րա պետ, որ պես 
ժո ղո վր դի բա րոյա կան դաս տի ա րակ: Նա տար բե րա կո ւմ է հետ ևյալ դա սե րը` 
հոգ ևո րա կան ներ, իշ խան ներ, զին վոր ներ, քա ղա քա ցի ներ, գյու ղա ցի ներ, կա
նայք  և բո լո րին ճի շտ ապ րե լու, ճի շտ գոր ծե լու դա սեր է տա լիս:

Շ նոր հա լին իր ժա մա նա կի ա մե նա զար գա ցած մա րդ կան ցից էր` ոչ մի այն 
հոգ ևոր գոր ծիչ, այլև բա նաս տե ղծ ու ե րա ժի շտ:
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Ն րա նից պահ պան վել է հա րո ւստ գրա կան ժա ռան գու թյո ւն` պոեմ եր, 
տա ղեր, շա րա կան ներ, թղ թեր, հա նե լո ւկ ներ, մեկ նո ղա կան եր կեր: Հատ կա-
պես մեծ է նրա դե րը պոե մի զար գաց ման գոր ծո ւմ: Ա ռա վել հայտ նի է նրա 
«Ո ղբ Ե դե սի ոյ» հայ րե նա սի րա կան պոե մը: Նրա շա րա կան նե րի ու տա ղե-
րի թի վ ան ցնո ւմ է 100-ը: Դրա նք հոգ ևոր եր գեր են` նվիր ված Քրիս տո սին, 
քրիս տո նե ա կան տո նե րին, ծե սե րին, սո ւր բե րին:

Շ նոր հա լին գրել է պա րզ ու մատ չե լի, որ պես զի հաս կա նա լի լի նի բո լո րին: 
Այս տե սա կե տից կար ևոր են նաև նրա հա նե լո ւկ նե րը, ո րո նց թի վը հաս նում 
է 300-ի: Հա նե լո ւկ նե րը նա հա վա քել է ժո ղո վր դից և մշա կել է մա րդ կա նց 
ու րա խու թյո ւն պա րգ ևե լու հա մար: Շնոր հա լու հա նե լո ւկ նե րն ընդ գր կո ւմ են 
մար դու կյա նքն ու մի ջա վայ րը ներ կայաց նող գրե թե բո լոր ո լո րտ նե րը` «Ա ստ-
վա ծա շո ւնչ»-ից մի նչև ա ռօ րյա կյա նք: Դրա նք այ լա բա նո րեն աս ված սրա միտ 
ի մաս տա խո սու թյո ւն ներ են` ի րե նց ո րո շա կի լու ծո ւմ ե րով:

Ն րա լա վա գույն շա րա կան նե րից մե կն սկս վո ւմ է «Ա ռա ւօտ լու սոյ» տո ղով:
 Շա րա կա նը, ինչ պես ար դեն հայտ նի է, հոգ ևոր բա նաս տեղ ծու թյան տե-

սակ է, ո րը նաև երգ վո ւմ է ե կե ղե ցա կան ա րա րո ղու թյո ւն նե րի ժա մա նակ: 
Շա րա կան նե րն ու նե նո ւմ են ներ բո ղային, ձո ներ գային բո վան դա կու թյո ւն և 
է ու թյա մբ ա ղո թք են:

 «Ա ռա ւօտ լու սոյ» շա րա կա նը ներ կայաց վո ւմ է գրա բար և աշ խար հա բար:

 ՆԵՐ ՍԵՍ ՇՆՈՐ ՀԱ ԼՈՒ ՄԱ ՍԻ Ն

 Այս Ներ սե սը ի մաս տու թյա մբ ա վե լի էր լց ված, քան այն ժա մա նակ շա տե րը 
ոչ մի այն հայ վար դա պետ նե րի մեջ, այլև հույ նե րի և ա սո րի նե րի: Այն քան ի մաս-
տուն էր, որ նրա ի մաս տու թյան համ բա վը տա րած վեց բո լոր ազ գե րի մեջ...

 Նա քա ղցր ե ղա նա կով գրեց սո ւրբ պա տա րա գի քա րո զը, նույն խո հա կա-
նու թյա մբ` շա րա կան նե րի տնե րը և եր կու գա նձ...

 Լեզ վի հար ցո ւմ նրա կա մքն այս պես էր. «Ե թե հնա րա վոր լի նի, ոչ ոք ո ՛չ 
գի նար բո ւք նե րի և ո ՛չ էլ այլ ու րա խու թյո ւն նե րի ժա մա նակ չպե տք է աշ խար-
հա բար լեզ վով խո սի, այլ մի այն գրա բար... 

Եվ քա նի որ Ներ սե սն ա մեն բա նի մեջ հան ճա րեղ էր, գր քե րից գրեց նաև 
խո րի մա ստ ա ռակ ներ և հա նե լո ւկ ներ, որ պես զի սո ւտ զրույց նե րի փո խա րեն 
ա սեն գի նար բո ւք նե րո ւմ և հար սա նիք նե րո ւմ:

 Կի րա կոս Գան ձա կե ցի, 13րդ դա րի պատ մի չ

 Նա րե կա ցի, Շնոր հա լի, Նա ղաշ Հով ա թան, 
Ի նչ քա՜ն հան ճար, խե լք ես տե սել - է լի ՛ կտես նես. 

   Ե ղի շե Չա րե նց

 Քե սու նի Կար միր վան քո ւմ Ներ սե սն ա ռել է ե կե ղե ցա կան ու սու մը, որ հե-
տո էլ նա կա տա րե լա գոր ծել և ըն դար ձա կել է ան դո ւլ ջան քով: Նրա ու սած 
ա ռար կա նե րը ե ղել են` Սո ւրբ Գի րք, սո ւրբ հայ րե րի գր վա ծք ներ, ե կե ղե ցու և 
սո ւր բե րի պատ մու թյո ւն ներ, դա վա նա բա նու թյո ւն, հայ կա կան մա տե նագ րու-



148

թյո ւն ու թա րգ մա նու թյո ւն ներ թե ՛ ե կե ղե ցա կան, թե ՛ ար տա քին գի տու թյո ւն նե րի, 
հմ տա ցել է ե կե ղե ցա կան կա նոն նե րին ու կար գե րին, սո վո րել է ե կե ղե ցա կան 
ե րաժշ տու թյո ւն և տո մա րա գի տու թյո ւն, վայե լո ւչ շա րադ րու թյո ւն գրա բար լեզ-
վով, այլև վայել չագ րու թյո ւն «ի զա նա զան կե րպս»:

 Նա նույ նի սկ ծե րու թյան օ րե րին, ա զատ ժա մա նա կին ար տագ րել է գր քեր, 
ո րոն ցից մի քա նի սը հա սել են մեզ:

 Մա նո ւկ Ա բե ղյա ն

1. Որ տե՞ղ և ե՞րբ է ծն վել Ներ սես Շնոր հա լին:
2. Ո՞ր տոհ մից է սե րո ւմ Շնոր հա լին, և որ տե՞ղ է ստա ցել Շնոր հա լի պատ վա-

նու նը:
3. Հոգ ևոր ի՞նչ բա րձր աս տի ճա նի է հա սել Ներ սես Շնոր հա լին:
4. Ի՞նչ բո վան դա կու թյո ւն ու նի Շնոր հա լու «Թո ւղթ ընդ հան րա կա ն» գրու թյու նը:
5. Գրա կան ի՞նչ տե սակ նե րով է ստեղ ծա գոր ծել Շնոր հա լին:
6. Այ լա բա նա կան ի մա ստ ար տա հայ տող ի՞նչ գոր ծեր է հա վա քել և մշա կել 

Շնոր հա լին:
7. Ով քե՞ր ի՞նչ կար ծիք են հայտ նել Շնոր հա լու մա սին: 

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

Ա ՌԱ ՒՕՏ ԼՈՒ ՍՈՅ
Ա ռա ւօ ՛տ լու սոյ`  
Ա րե գա ՛կն ար դա ր  
Առ իս լոյս ծա գե ա ՛: 

Բղ խո ՛ւմ ի Հօ րէ, 
Բղ խե ա ՛ ի հոգ ւոյս 
 Բա ՛ն քեզ ի հա ճոյս:

 Գա ՛նձդ ո ղոր մու թե ան,
 Գան ձիդ ծած կե լոյ 
Գ տո ՛ղ զիս ա րա:  

 Դո ՛ւռն ո ղոր մու թե ա ն
 Դա ւա նո ղիս բա ՛ց, 
 Դա սե ցո ՛ վեր նո ցն: 
 

Եր րե ակ մի ու թի ՛ւն,  
Ե ղե լոց խնա մո ՛ղ,  
Եւ ի ՛նձ ո ղոր մե ա: 
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 Զար թի ՛ր, Տէր` յօգ նել,
 Զար թո ՛ զթմ րե ա լս` 
 Զո ւա րթ նոց նմա նիլ:
 

Է ՛դ Հայր ան սկի զբն, 
Է ա կի ՛ց Որ դի,  
Է ՛ մի շտ Սո ւրբ Հո գի:
 

Ըն կա ՛լ զիս, գթա ՛ծ, 
Ըն կա ՛լ, ո ղոր մա ՛ծ, 
Ըն կա ՛լ, մար դա սէ ՛ր:

 Թա գա ւո ՛ր փա ռաց,
 Թո ղու թե ա նց տո ւող,
 Թո ՛ղ ինձ զյան ցա նս:

 Ժո ղո վո ՛ղ բա րե աց,
 Ժո ղո վե ա ՛ եւ զի ս
 Ժո ղո վս ան դրան կաց:
 

Ի քէն, Տէ ՛ր, հայ ցեմ,
Ի մար դա սի րէդ`
Ի նձ բժշ կու թի ւն:

 Լե ՛ր կե ա նք մե ռե լոյս,
 Լո ՛յս` խա ւա րե լոյս, 
 Լու ծա նո ՛ղ ցա ւոյս: 

 Խո րհր դո ՛ց գի տող,
 Խա ւա րիս շնոր հե ա
 Խոր հո ՛րդ լու սա ւոր:

Ծ նո ՛ւնդ Հօր ծո ցոյ,
 Ծած կե լոյս ստո ւե րա ւ
 Ծա գե ա ՛ զլոյս փա ռաց:

 Կե նա րա ՛ր փր կիչ,
 Կե ցո ՛ զմե ռե ա լս,
 Կա նգ նե ա ՛ զգ լո րե ա լս:
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 Հաս տե ա ՛ հա ւա տով,
 Հաս տա տե ա ՛ յու սով,
 Հիմ ե ցո ՛ սի րով:

 Ձայ նի ւս ա ղա չեմ,
 Ձե ռօ քս պա ղա տիմ,
 Ձիր բա րե աց շնոր հե ա ՛:

 Ղամ բա րա մբ լու սոյ,
 Ղե կա վա ՛ր ճար տար,
 Ղօ ղե ա լս ամ րա ցո ՛:

 Ճա ռա գա ՛յթ փա ռաց,
 Ճա նա պա րհ ինձ ցո ՛յց`
 Ճե պել ի յեր կի նս:

 Մի ա ծի ՛ նըդ Հօր,
 Մո ՛յծ զիս յա ռա գա ստ
 Մա քո ւր հար սա նե ա ցդ:

յՈր ժամ գաս փա ռօ ք
յԱ հա գին ա ւու րին,
Յի շե ա ՛ զիս, Քրիս տո ՛ս:

 Նո րո գո ՛ղ հնու թե ա նց,
 Նո րո գե ա եւ զի ՛ս,
 Նո րոգ զար դա րե ա ՛:

Շ նոր հա տո ՛ւ բա րե աց,
Շ նոր հե ա ՛ զքա ւու թի ւն,
Շ նոր հե ա ՛ զթո ղու թի ւն:
 
Ու րա խա ցո ՛, Տէ ՛ր, 
Ոգ ւոյս փր կու թե ա մբ, 
Ոյր վա սն եմ ի սո ւգ:

 Չար մշա կո ղին,
 Չար սեր մա նց նո րի ն
 Չո րա ցո ՛ զպ տո ւղ: 

 Պար գե ւի ՛չ բա րե աց,
 Պար գե ւե ա ՛ ի մո ց
 Պար տե ա ցս թո ղու թի ւն:
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 Ջո ՛ւր շնոր հե ա ա չա ցս`
 Ջե րմ հե ղո ւլ ար տօ սր`
Ջն ջել զյան ցա նըս:  

 Ռե տի ՛ նըդ քաղ ցու, 
 Ռա ՛մ հոգ ւոյս ար բո,
 Ռահ ցոյց ինձ լու սոյ:

 Սէր ա նո ւն Յի սո ւս, 
 Սի րով քո ճմ լե ա ՛ 
 Սի րտ իմ քա րե ղէն:

 Վա սն գթու թե ա նդ,
 Վա սն ո ղոր մու թե ա նդ,
 Վե րս տի ՛ն կե ցո ՛:

 Տեն չալ ւոյդ տես լե ա մբ,
 Տո ՛ւր ինձ յա գե նալ,
 Տէ ՛ր Յի սո ւս Քրիս տոս:

 Րա բո ՛ւնդ երկ նա ւոր,
 Րո տե ա ՛ զա շա կե րտս
 Րա մից երկ նայ նոց:

 Ցօղ ա րե ան քո, Տէ ՛ր,
 Ցօ ղե ա ՛ ի հո գիս,
Ցն ծաս ցէ ան ձն իմ:

 Ւիւ ծե ա լս մե ղօք,
 Ւիւ ծե ալ` ա ղա չեմ,
 Ւիւ սե ա ՛ յիս բա րիս:

Փր կի ՛չ բո լո րից,
 Փու թա զիս փր կե լ
 Փոր ձու թե ա նց մե ղաց: 

 Քա ւիչ յան ցա նաց,
 Քա ւե ա ՛ զօ րհ նա բա նս,
 Քեզ եր գել զփա ռս:
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Ա ՌԱ ՎՈՏ ԼՈՒ ՍՈ 

 Ա ռա վո ՛տ լույ սի` 
Ար դար ա րե գա ՛կ, 
Ի նձ վրա լույս ծա գեց րու:

Բ խո ՛ւմ Հո րից,
Բ խիր հո գո ւս մե ջ
 Խո սք` քեզ հա ճե լի:

 Գա ՛նձդ ո ղոր մու թյան,
 Քո ծա ծո ւկ գան ձը 
Գտ նո ՛ղ ինձ ա րա: 

 Դու ռը ո ղոր մու թյա ն
 Դա վա նո ղիս ա ռաջ բա ՛ց,
 Դա սիր վե րին նե րի հետ:
 
Եր րյա ՛կ մի ու թյո ւն, 
Ե ղած նե րին խնա մո ՛ղ, 
Եվ ի ՛նձ ո ղոր մյա:

 Զա րթ նի ՛ր, Տեր, օգ նե լու,
 Զա րթ նեց րու թմ րյալ նե րին, 
Որ հրեշ տակ նե րին նման վեն:
 
Ա նս կի ՛զբ է Հայ րը,
 Գոյա կի ՛ց է Որ դին, 
Է մի շտ Սո ՛ւրբ Հո գի ն
 
Ըն կա լի ՛ր ինձ, գթա ՛ծ, 
Ըն կա լի ՛ր, ո ղոր մա ՛ծ, 
Ըն կա լի ՛ր, մար դա սե ՛ր:

 Թա գա վո ՛ր փառ քե րի,
 Թո ղու թյո ւն նե րի տվո ՛ղ,
 Թո ղու թյո ւն տո ւր հան ցա նք նե րիս:

 Ժո ղո վո ՛ղ բա րիք նե րի,
 Ժո ղո վիր և ի ՛նձ
 Ժո ղո վո ւմ ան դրա նիկ նե րի:
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 Քեզ նից եմ, Տե ՛ր, հայ ցո ւմ,
 Մար դա սե րի ՛ցդ, 
Ի նձ բժշ կու թյո ւն:

 Ե ղիր կյա ՛նք` մե ռյա լիս,
 Լո ՛ւյս` խա վա րյա լիս,
 Վե րաց նո ՛ղ` ցա վե րիս:

 Խոր հո ւրդ նե րի ՛ գի տակ, 
 Խա վա րիս շնոր հի ր
 Խոր հո ւրդ լու սա վոր:

Ծ նո ՛ւնդ Հոր ծո ցի, 
Ստ վե րով ծա ծկ վա ծիս վրա
 Ծա գեց րու լույ սը փառ քե րիդ:

 Կե նա րա ՛ր փր կիչ,  
Ապ րեց րո ՛ւ մեռ նո ղիս,
 Կա նգ նեց րո ՛ւ գլոր վո ղիս: 

Ս տեղ ծիր հա վա տով,
 Հաս տա տիր հու սով,
 Հիմ եց րու սի րով: 

 Ձայ նո վս ա ղա չո ւմ եմ,
 Ձեռ քե րո վս` պա ղա տո ւմ, 
 Բա րիք նե րի ձի րք շնոր հիր:

 Ջա հե րով լույ սի,
 Ճար տա ՛ր ղե կա վար, 
Ամ րաց րո ՛ւ տա տան վո ղիս:

 Ճա ռա գայթ փա ՛ռ քի,
 Ճա նա պա րհ ցույց տո ւր ինձ`
 Ճե պե լու եր կի նք:

 Մի ա ծի ՛նդ Հոր,
Մտց րո ՛ւ ինձ ա ռա գաս տը
 Մա քո ւր քո հար սա նյաց: 
 
Ե րբ որ գաս փառ քով 
Ա հեղ դա տաս տա նի օ րը, 
 Հի շի ՛ր ինձ, Քրիս տո ՛ս:
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Նո րո գո ՛ղ հնու թյո ւն նե րի, 
 Նո րո գի ՛ր և ինձ,
 Նո րից զար դա րիր:

Շ նոր հա տո ՛ւ բա րիք նե րի, 
Շ նոր հի ՛ր քա վու թյո ւն,
Շ նոր հի ՛ր թո ղու թյո ւն:
 
Ու րա խաց րո ՛ւ, Տե ՛ր,
 Հո գո ւս փր կու թյա մբ,
Ս գի մեջ եմ ես:

 Չար մշա կո ղի,
Ն րա չար սեր մե րի 
Պ տու ղը չո րաց րո ՛ւ:

 Պա րգ ևի ՛չ բա րիք նե րի,
 Պա րգ ևիր դու իմ
 Պա րտ քե րին թո ղու թյո ւն:

 Ջո ւր շնոր հիր աչ քե րիս,  
Որ հե ղեն ջե րմ ար ցո ւնք,
Ջն ջեն հան ցա նք նե րս:

 Խե ՛ժդ քա ղց րու թյան,
 Հո գո ւս ծա րա վը հա գեց րու,
 Ցույց տո ւր լույ սի ճա նա պա րհ:

 Սեր ա նո ւն Հի սո ւս,
 Սի րով քո ճմ լի ր
 Սի րտն իմ քա րե ղեն:

Շ նոր հիվ քո գթու թյան,
Շ նոր հիվ քո ո ղոր մու թյան`  
 Վե րս տի ՛ն ապ րեց րու:

 Քո տեն չա լի տես քո վ
 Տո ՛ւր ինձ հա գե նալ,
 Տեր Հի սո ւս Քրիս տոս:
 
Ու սու ցի ՛չդ երկ նա վոր, 
Ա շա կեր տիդ կցիր 
Ե րկ նային նե րի ե րա մին:
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 Ցո ղն ա րյան Քո, Տե ՛ր,
 Ցո ղի ՛ր հո գո ւս վրա, 
Որ ցն ծա ան ձն իմ:

 Հյո ւծ ված եմ մեղ քե րից,
 Հյո ւծ ված ա ղա չո ւմ եմ`
 Հյու սի ՛ր իմ մեջ բա րին:

Փր կի ՛չ բո լո րի,
 Փու թա ՛ ինձ փր կե լ
 Փոր ձու թյո ւն նե րի մեղ քե րից:

 Քա վիչ հան ցա նք նե րի,
 Քա վի ՛ր օրհ նա բա նո ղիս մեղ քե րը`
 Քեզ փառ քեր եր գե լու:

     & ԲԱՌԱՐԱՆ
 դա վա նող – որ ևէ կրո նի, ա նա ռար կե լի ու ան փո փոխ ճշ մար տու թյան, այ սինքն` 

դա վա նան քի հետ ևող, հա վա տա մք ու նե ցող 
Եր րյակ մի ու թյո ւն – ե ռյակ մի ու թյո ւն` Հայր, Որ դի և Սո ւրբ Հո գի 
ո ղոր մել – խղ ճալ, գթալ, կա րեկ ցե լ
 փու թալ – շտա պել 
օ րհ նա բա նել - օրհ նան քի խո սք ա սել, խոս քով կամ եր գով օրհ նել, նաև` փա-

ռա բա նել, գո վեր գե լ

 Ծայ րա կապ (ակ րոս տի քոս): «Ա ռա ւօտ լու սոյ» շա րա կա նի բնագ րի յու րա քան-
չյո ւր տան ե րեք տո ղե րն սկս վո ւմ են հայոց այ բու բե նի հեր թա կան տա ռե րով` Այ-
բից Քե (աշ խար հա բար փո խադ րու թյան մեջ չի պահ պան վել): Բա նաս տեղ ծու թյո ւն 
գրե լու այն ձևը, երբ յու րա քան չյո ւր տո ղի ա ռա ջին տա ռե րը վեր ևից նե րքև կար-
դա լով ար տա հայ տո ւմ են ո րո շա կի ի մա ստ, կոչ վո ւմ է ծայ րա կապ (ակ րոս տի քոս): 
Այդ պես հե ղի նակ նե րը գրո ւմ են հայոց այ բու բե նը, ի րե նց կամ ու րիշ նե րի ա նո ւն նե-
րը: Բա նաս տեղ ծու թյո ւն գրե լու այդ ձևը շատ տա րած ված էր միջ նա դա րո ւմ: 

«Ա ռա ւօտ լու սոյ» շա րա կա նը Շնոր հա լին գրել է բեր դա պահ զին վոր նե րի հա մար, 
որ գի շեր նե րն ար տա սա նեն և սպա սեն ար շա լույ սին, նաև այ բու բե նն ան գիր ա նեն:

 «Ա ռա ւօտ լու սօյ» շա րա կա նը բաղ կա ցած է 36 տնից, քա նի որ Մես րո պյան 
այ բու բե նն ու նի այդ քան տառ: Յու րա քան չյո ւր տո ւն բաղ կա ցած է ե րեք տո ղից` 
նկա տի ու նե նա լով Հայր, Որ դի և Սո ւրբ Հո գի ե ռա մի աս նու թյու նը: 

Շա րա կա նն ամ բող ջո վին լույ սի պաշ տա մո ւնք է, աստ վա ծային լույ սի փա ռա բա-
նու թյո ւն` որ պես մա րդ կա նց օգ նա կան հզոր մի ուժ: Այդ զգա ցո ղու թյա մբ նա գրո ւմ է.

 Զա րթ նի ՛ր, Տե ՛ր, օգ նե լու,
 Զա րթ նեց րու թմ րյալ նե րին,
Որ հրեշ տակ նե րին նման վեն:
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 Իր բնույ թով այս շա րա կա նն ա ղո թք է. հե ղի նա կը մա րդ կու թյան ա նու նից 
թո ղու թյո ւն է խնդ րո ւմ իր մեղ քե րի հա մար և հո գու փր կու թյո ւն հայ ցո ւմ.

Ծ նո ՛ւնդ Հոր ծո ցի,
Ստ վե րով ծա ծկ վա ծիս վրա 
 Ծա գեց րու լույ սը փառ քե րիդ:

... Ձայ նով ա ղա չո ւմ եմ,
 Ձեռ քե րով` պա ղա տո ւմ,
 Բա րիք նե րի ձի րք շնոր հիր:

 Մար դը ձգ տո ւմ է աստ վա ծային լույ սե րի մեջ նո րոգ վել, մաք րա գո րծ վել, 
դո ւրս գալ ի րեն պա շա րած սու գից, «փոր ձու թյո ւն նե րի մեղ քե րի ց» և մեր ձե-
նալ «Ե րկ նային նե րի ե րա մի ն», այ սի նքն` հրեշ տակ նե րին:

1. Ին չի՞ մա սին է «Ա ռա ւօտ լու սոյ» շա րա կա նը:
2. Ի՞նչ է ծայ րա կա պը: «Ա ռա ւօտ լու սոյ» շա րա կա նի (բ նագ րի) յու րա քան չյո ւր 

տո ւն տա ռե րի ի՞նչ հա ջոր դա կա նու թյա մբ է գր ված:
3. Փոր ձե ՛ք ձեր ան վան տա ռե րով գրել բա նաս տեղ ծու թյո ւն, որ լի նի ծայ րա-

կապ: Դրա հա մար վե րից վար ուղ ղա հայաց գրե ՛ք ձեր ա նու նը, ա պա ա ռա-
ջին տա ռե րով գտե ՛ք հար մար բառ ու ար տա հայ տու թյո ւն, որ ամ բող ջու-
թյա մբ` մյո ւս տո ղե րի հետ ի մա ստ ար տա հայ տի:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

Շ նոր հա լու ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ ա ռան ձին հե տա քրք րու թյո ւն է ներ-
կայաց նո ւմ «Հա ւա տով խոս տո վա նի մ» շա րա կա նը, ինչն ամ բող ջու թյա մբ 
հո գու մաք րա գո րծ ման մի ջեր մե ռա նդ ու հո գե բո ւխ ա ղո թք է.

 Մի ՛ հի շիր մեղ քե րս նախ կին ի սեր քո սո ւրբ ան վան,
Ջն ջի ՛ր ձե ռա գի րն իմ հան ցա նք նե րի 
Եվ գրիր ա նո ւնս կյան քի գր քի մեջ: 
Ա մեն քին ո ղոր մա ցող Տե ՛ր, 
Ո ղոր մյա բո լոր քեզ հա վա տա ցող նե րի ն
Յու րային նե րին և օ տար նե րին, ծա նոթ նե րին և ան ծա նոթ նե րին, 
Ող ջե րին և մե ռած նե րին,
Թշ նա մի նե րին և ինձ ա տող նե րին շնոր հիր թո ղու թյո ւն, 
Որ իմ դեմ հան ցա վոր են 
Եվ ետ դա րձ րու նրա նց չար մտ քե րից, որ ու նեն իմ դեմ,
 Թող քո ո ղոր մու թյա նն ար ժա նի լի նեն. 
Եվ ո ղոր մյա Քո ստեղ ծած նե րին և ինձ` բազ մա մե ղիս:
 
Աղ բյո ւր դա րձ րու իմ սր տի ար տա սո ւքն ա պաշ խա րու թյան,
 Քո սո ւրբ եր կյու ղն աչ քե րիս պա հա պան դիր, 
Որ բե րա նս չխո սի ստու թյո ւն:
 Գա ղտ նիք նե րի քն նո ՛ղ,
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 Մե ղա քեզ կա մա և ա կա մա,
 Գի տու թյա մբ և ան գի տու թյա մբ թո ղու թյո ւն շնոր հիր մե ղա վո րիս,
 Քան զի մկր տու թյան սո ւրբ ա վա զա նից մի նչև այ սօ ր
 Մե ղան չել եմ Քո աստ վա ծու թյան ա ռաջ 
Իմ զգայա րան նե րով և մա րմ իս բո լոր ան դամ ե րով, 
Եվ ո ղոր մյա Քո ստեղ ծած նե րին և ինձ` բազ մա մե ղիս:

Շ նոր հա լին կեր պա վո րո ւմ է նաև հա վա տի նա հա տակ նե րին: Այս տե սա-
կե տից ու շագ րավ են «Ղ ևոն դյան նե րի ն», «Սո ւրբ կույս Հռիփ սի մե ի ն» շա-
րա կան նե րը: Հա վա տի ու հայ րե նա սի րու թյան ո գին շա րու նակ վո ւմ է նաև 
«Նո րահ րաշ պսա կա վոր...» շա րա կա նո ւմ, ին չի մեջ փա ռա բան վո ւմ են քաջ 
նա հա տակ սո ւրբ Վար դա նը և վար դա նա նք: 

Այս լու սա վոր հո գի նե րի ո գե կոչ մա նն է նվիր ված Շնոր հա լու լա վա գույն 
տա ղե րից մե կը, ին չի մեջ հզոր կրկ ներ գով մե ռյալ նե րի հի շա տա կն է կեն դա-
նաց նո ւմ Տի րոջ ա ռաջ.

 
Ե րբ մահ վան հրեշ տա կը փչի յո ւր փո ղը խի ստ,
 Վեր ջին դա տաս տա նին կան չի տղա ու ծեր 
Այդ ա հա սա ստ օ րը հի շի ՛ր ա մեն քին, Տե՜ր,
 Հի շի ՛ր մե ռյալ նե րին, որ քնած են հան գի ստ:
 
Ե րբ պե րճ Ար ևել քից ոս կյա փառ քո վդ մի շտ
 Փող փո ղա քո դեմ քը` ցրե լու մու թո ւստ վեր, 
Այդ ա հա սա ստ օ րը հի շի ՛ր ա մեն քին, Տե՜ր,
 Հի շի ՛ր մե ռյալ նե րին, որ քնած են հան գի ստ:

 Գա ղտ նյաց գիր քը բա ցած, երբ բազ մես դու ի նի ստ. 
Եվ երբ սար սա փան քից դո ղան տղա ու ծեր, 
Այդ ա հա սա ստ օ րը հի շի ՛ր ա մեն քին, Տե՜ր.
 Հի շի ՛ր մե ռյալ նե րին, որ քնած են հան գի ստ:

 
Ա հա նաև Շնոր հա լու հա վա քած և մշա կած հա նե լո ւկ նե րից մե կը (պա-

տաս խա նը` ցո րեն).

 Տե սա իմ հո գո ւս հո գին, 
Որ մե ռավ և հո ղո ւմ թաղ վեց.
 Դար ձյալ իմ սի րո հա մար 
Ին քը հա րու թյո ւն ա ռավ և շատ ար դյո ւնք տվեց. 
Իր կամ քով նա սրա հար վեց 
Եվ քա րով խի ստ քար կոծ վեց,
Դ ժոխ քի կրա կի մեջ մտավ 
Եվ նոր կյա նք ա ռած` ետ դար ձավ...
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 ՊՈԵՄ ՆԵ ՐԸ: Շնոր հա լին շատ մեծ դեր ու նի պոե մի զար գաց ման գոր ծում: 
Դրա նք պատ մո ղա կան, ու սու ցո ղա կան, պատ մա կան եր կեր են:

« Վի պա սա նու թյո ւն» պոե մո ւմ, օգտ վե լով հայ մա տե նա գիր նե րից, Շնոր-
հա լին շա րադ րել է հայ ժո ղո վր դի պատ մու թյու նը սկզ բից մի նչև իր օ րե րը:

 «Ո ղբ Ե դե սի ոյ» պոե մո ւմ ներ կայաց նո ւմ է պատ մա կան ի րա դար ձու թյո ւն. 
1144 թ. դեկ տեմ բե րի 23-ին Մո սու լի Զան գի ա թա բե կը գրա վո ւմ է Ե դե սի ան 
(Ուռհա): Քա ղա քո ւմ պա շար ված նե րի մեջ էր նաև Շնոր հա լու եղ բոր որ դին, ով 
փրկվե լով հան դի պո ւմ է հո րեղ բո րը, պատ մո ւմ ա մեն ինչ և նրան խնդ րո ւմ գրել 
այդ մա սին: Պոե մը Շնոր հա լին գրել է ան մի ջա կան տպա վո րու թյո ւն նե րով:

 Դի մառ նու թյան (անձ նա վոր ման) կի րա ռու թյա մբ Ե դե սի ա քա ղա քը ներ-
կայաց վո ւմ է որ պես որբ ևայ րի մի կին, ով և պատ մո ւմ է գլ խին ե կած չա րա-
չար պատ մու թյու նը ու իր հետ ող բակ ցե լու  է հրա վի րո ւմ քրիս տո նյա քա-
ղաք նե րին ու ե կե ղե ցի նե րին` Ե րու սա ղե մին, Հռո մին, Կոս տա նդ նու պոլ սին, 
Ա լեք սա նդ րի ային, դի մո ւմ է Հայաս տա նյայց ե կե ղե ցո ւն` Վա ղար շա պա տին, 
այ նու հե տև փառ քից ըն կած Ա նի ին և, ի վեր ջո, ամ բո ղջ աշ խար հին: Վշ տա-
հար և սգա կիր քա ղա քին այլ բան չի մո ւմ, քան թշ նա մո ւն պատ ժել նույն 
վի ճա կին են թա րկ վե լու նզով քով:

 Պոե մ ա վա րտ վո ւմ է հի շա տա կա րա նով. Շնոր հա լին պատ մո ւմ է գրու-
թյան շար ժա ռիթ նե րի մա սին.

Ի նչ որ ե ղել էր, պա տե ցի խոս քով` տա լով ան ցքե րը մեր ժա մա նա կի,
Գ րե ցի ոչ թե գի տո ւն այ րե րի, այլ ան գետ նե րի ու ջա հել նե րի հա մար, 
Եվ սա ինձ նից գրել պա հան ջեց սի րով իմ ա րյու նա կից եղ բո րս որ դին, 
Ով, լի նե լով մա նո ւկ պա տա նի, ար դեն լավ գի տեր ի մաս տը գրի: 
Ա րդ, ըն դու նի ՛ր խո սքս հա սա րակ և ըն թեր ցի ՛ր որ պես գի տակ, 
Ո ՛չ ա ռա վել և ո ՛չ նվազ, այլ ոտք և չափ պահ պա նե լով:

 Մյո ւս պոեմ ե րից են «Հի սո ւս որ դի», «Ե րկն քի և նրա զար դե րի մա սի ն»:
« Հի սո ւս որ դի» պոե մի գրա կան ազ դա կը գա լիս է Գրի գոր Նա րե կա ցու 

«Մա տյան...»-ից, Շնոր հա լին այն բնո րո շել է որ պես «Ա ղո թք նե րի խո սք»: 
Պոե մի հե րոս նե րն են` Հի սո ւս Քրիս տո սը, ով փա ռա բան վո ւմ է, և ին քը` բա-
նաս տեղ ծը, ում, որ պես ա նար ժան մե կի, նսե մաց նո ւմ է Աստ ծու ա ռաջ: Սա-
կայն այս նսե մա ցու մը խո նար հու թյան ձևով ներ քո ւստ վե հաց ման խոր հո ւրդ 
ու նի: Շնոր հա լու ա սա ծն այս է.

    Ան ձիս աղ տից լը վա ինձ, Տե ՛ր,
    Մա քո ւր դա րձ րու սպի տակ ձյու նից...

 
Այս նույն  ո գով է գր ված նաև «Հա վա տի խո սք» պոե մը, որ յու րո վի նա-

խոր դի լրա ցո ւմ ու շա րու նա կու թյո ւնն է:
 «Ե րկն քի և նրա զար դե րի մա սի ն» պոե մ ու նի ու սու ցո ղա կան, ճա նա-

չո ղա կան բո վան դա կու թյո ւն: Շնոր հա լին գի տա կան բա ցատ րու թյո ւն է տա-
լիս ա րե գա կի, լո ւս նի, աստ ղե րի դե րին ու նշա նա կու թյա նը: Տի ե զեր քի ճա-
նա չո ղու թյա նը նվիր ված այս պոե մը Շնոր հա լին գրել է իր ըն կեր և բա րե կամ 
բժշկա պետ Մխի թար Հե րա ցու պատ վե րով:
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Շ նոր հա լու պատ կե րային հա մա կար գի բո լոր նա խադ րյալ նե րը վե րց ված 
են բնու թյու նից` թռ չո ւն ներ, ծա ղիկ ներ, թան կար ժեք քա րեր: Ա ռատ են բա-
ղա ձայ նույթ նե րը, կրկ նա բե րո ւմ ե րը, ծայ րա կա պով գր ված բա նաս տեղ ծու-
թյո ւն նե րը (102 տա ղից 63-ը գր ված են այդ պես):

 Նա ար դեն գրո ւմ է հան գով ու չա փով: Հա նգ, չափ, տո ւն` սրա նք չա փա-
բեր ված և կայո ւն կշ ռույթ ու նե ցող բա նաս տեղ ծու թյան գոր ծոն նե րն են: Իր 
պապ Գրի գո րը Մագի ստ րո սի «Հա զար տո ղյան առ Մա նու չե» պոե մից հե տո 
Շնոր հա լու ստեղ ծա գոր ծու թյո ւնն այս աս պա րե զո ւմ ու ղեն շային է և պի տի ու-
նե նար իր հետ ևո րդ նե րը:

1. Ի՞նչ բո վան դա կու թյո ւն ու նի Շնոր հա լու «Հա վա տով խոս տո վա նի մ» շա րա-
կա նը:

2. Հա վա տի նա հա տակ նե րին նվիր ված ի՞նչ շա րա կան ներ է գրել Շնոր հա լին: 
Թվար կե ՛ք վեր նագ րե րը և ա սա ցե ՛ք, թե որ շա րա կա նը ում է նվիր ված:

3. Ինչ պե՞ս է Շնոր հա լին մե ծա րո ւմ հա վա տի ու հայ րե նի քի հա մար ըն կած նե-
րին «Ե րբ մահ վան հրեշ տա կը...» տա ղո ւմ:

4. Ի՞նչ է հա նե լու կը, ին չո՞ւ է Շնոր հա լին գրել հա նե լո ւկ ներ, հի շե ՛ք դրան ցից 
մե կը:

5. Թվար կե ՛ք Շնոր հա լու գրած պոեմ ե րը և սե ղմ բնու թագ րե ՛ք դրա նք:
6. Ե՞րբ և ին չո՞ւ է Շնոր հա լին գրել «Ո ղբ Ե դե սի ոյ» պոե մը: Ին չի՞ մա սին է այն:
7. Ի՞նչ տե ղե կու թյո ւն ներ է մեզ հայտ նո ւմ Շնոր հա լին պոե մի հի շա տա կա րա-

նո ւմ: Հիշե ՛ք, ի՞նչ է հի շա տա կա րա նը:
8. Ինչ պե՞ս կբ նու թագ րեք Շնոր հա լու ար վես տը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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ՀԱՅ ՐԵՆ ՆԵ Ր

 ՆԱ ՀԱ ՊԵՏ ՔՈՒ ՉԱ Կ
15-րդ դա րի վե րջ – 1592

 Հայ րե նը հայ միջ նա դա րյան քնա րեր գու թյան ա մե
նա բո ւռն զար գա ցո ւմ ապ րած և գե ղար վես տա կան 
բարձր ար ժեք ներ ստեղ ծած գրա կան տե սակ նե րից 
մեկն է: Հայ րեն նե րը կոչ վել են նաև ան տու նի ներ: Ար
ձակ եր կե րո ւմ որ պես չա փա ծո մեջ բե րո ւմ եր հայտ նի 
են նաև կա ֆա բնո րո շու մով:

 Հայ րեն նե րն ստե ղծ վել են 1017րդ դա րե րո ւմ: 
Դրանք ու նեն և ՛ ժո ղո վր դա կանբա նա հյու սա կան ծա
գո ւմ, և ՛ ան հա տա կան: Հայ րեն ներ գրել են Ներ սես 
Շնոր հա լին, Ֆրի կը, Հով հան նես Երզն կա ցին, Հով հան
նես Թլ կու րան ցին, Վար դան Բեր դա ձոր ցին, Խա չա տո ւր 
Կե չա ռե ցին և ու րիշ ներ:

 Հայ րեն նե րի մի մա սը տպա գր վել է Նա հա պետ Քու
չա կի ա նու նով: Սա կայն կա նաև տե սա կետ, ըստ ո րի` 

այդ գոր ծե րի հե ղի նա կը Նա հա պետ Քու չա կը չէ, այլ դրա նք վե րա գր վել են 
նրան: Ու սո ւմ ա սի րող նե րից մե կն այն կար ծի քն է հայտ նո ւմ, որ Նա հա պետ 
Քու չա կը ժո ղո վր դա կան բա նա հյու սու թյո ւն «ժո ղո վող է», այ սի նքն` բա նա հա
վաք և ոչ թե հե ղի նակ: Ան գամ բա նա հա վաք լի նե լը շատ մեծ կար ևո րու թյո ւն 
է տա լիս Նա հա պետ Քու չա կի գոր ծին:

 Քա նի դեռ բա նա սի րա կան վե ճե րը վե րջ նա կան լու ծո ւմ չեն ստա ցել, Նա
հա պետ Քու չա կը մո ւմ է որ պես հայ րեն նե րի պայ մա նա կան հե ղի նակ:

 ՆԱ ՀԱ ՊԵՏ ՔՈՒ ՉԱ ԿԻ մա սին քիչ բան է պահ պան վել, նրա ինք նու թյու-
նը պա րո ւր ված է ա նո րո շու թյա մբ: Քու չա կի թո ռան մի հի շա տա կա րա նից` 
գրված 1637 թվա կա նին, պա րզ վո ւմ է, որ իր պա պը ե ղել է ա շո ւղ Նա հա պետ 
Քու չա կը և իր գոր ծի մեջ ե ղել է վար պետ: Եր կար ժա մա նակ պահ պան վել 
է Նա հա պետ Քուչա կի տա պա նա քա րը իր ծնն դա վայր Խա ռա կո նիս գյու ղի 
Սո ւրբ Թե ո դո րոս վան քի բա կո ւմ, ինչից պա րզ վո ւմ է, որ նա մա հա ցել է 1592 
թվա կա նին:

 Գե րեզ մա նա քա րի գրու թյո ւնն ամ բող ջու թյա մբ այս է. «Սա ա րև Քու չակ թվ 
ՌԽԱ ձղ Քս»: «Ա րև Քու չա կ» ար տա հայ տու թյու նը պե տք է նշա նա կի կեն սա-
տու աղ բյո ւր, արև ու ջեր մու թյո ւն պա րգ ևող: ՌԽՍ =1041+551=1592 (մահ վան 
թվա կա նը): «ձղ Քս»-ը ուղ ղա կի վեր ծա նու թյա մբ պե տք է նշա նա կի` ձ=80, 
ղ=90 Քս=Ք րիս տոս: Այ սի նքն` 80-90 տա րե կա նո ւմ հան գավ ի տեր:

 Հայտ նի է նաև, որ նրա գե րեզ մա նը ե ղել է ուխ տա տե ղի: Ե թե Քու չա կն 
ան հայտ կամ պա տա հա կան մե կը լի ներ, նրա գե րեզ մա նը ժո ղո վո ւր դը չէր 
սր բաց նի:

 Նա հա պետ Քու չա կը ժա մա նա կին հայտ նի է ե ղել Չի չակ ա նու նով:
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 Քու չա կի ա նու նը 16-րդ դա րի տա ղեր գու նե րի շար քո ւմ ա ռա ջի նը հի շա տա-
կել է Ղևո նդ Ա լի շա նը: Այ նու հե տև նրա ա նու նը շր ջա նա ռու թյան մեջ է դրել 
Վա րա գա վան քի մի ա բան, վար դա պետ Ա րիս տա կես Տեվ կա նցն իր կազ մած 
«Հայե րգ» (1882) ժո ղո վա ծո ւի մեջ: Իր հրա տա րա կած հայ րեն նե րի շար քի 
կա պակ ցու թյա մբ նա գրո ւմ է, թե դա մա կա նու նով Քու չակ, ծնո ւն դով խա-
ռա կո նիս ցի «Նա հա պետ վար պե տ»-ինն է: Այս տեղ զե տեղ ված են գոր ծեր` 
վե րց ված 1583 թվա կա նի մի ձե ռագ րից:

 Բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րից մե կի մեջ կան այս պի սի տո ղեր.

Ես Քու չա կն եմ վա նե ցի 
Ի գե ղէն Խա ռա կո նի սայ.
Լ ցեր եմ հա րի ւր տա րին,
Էլ չի գար մտ քի կս ի վե րայ...

 Են թա դր վո ւմ է, որ սա Նա հա պետ Քու չա կն է, որ ծն վել է Վա նի Խա ռա կո-
նիս գյու ղո ւմ և ապ րել է այն քան եր կար, որ ար դեն թու լա ցել է հի շո ղու թյու-
նը: Ըստ ա վան դու թյան` Քու չա կն իր խա ղե րով հի վա նդ նե րի էր ա պա քի նո ւմ, 
վե րք էր բու ժո ւմ, թա խիծ էր փա րա տո ւմ: Իր եր գե րով նա բու ժել է սո ւլ թա-
նի կնո ջը և գյու ղո ւմ ե կե ղե ցի է կա ռու ցել: Որ պես ա շո ւղ ոչ մի այն հո րի նել է 
հայ րեն ներ, այլև ստեղ ծել է դրա նց ե րա ժշ տու թյու նը, ինքն էլ կա տա րել է իր 
եր գե րը և ու նե ցել ունկն դիր նե րի լայն շր ջա նակ: Հայ րեն ներ հո րի նել է նաև 
թո ւր քե րեն, և նրա համ բա վը հա սել է մի նչև Կոս տա նդ նու պո լիս:

 Քու չա կի հայ րեն նե րը պահ պան վել են ոչ մի այն գրա վոր, այլև բա նա վոր. 
սե րն դե սե րո ւնդ դրա նք փո խան ցել են ա շո ւղ նե րը և հե տո է մի այն գրի առն վել:

 Քու չա կի ա նու նով հայտ նի հայ րեն նե րն ու նեն խո րա պես ան հա տա կան 
դրո շմ, այն պես որ դրա նք ժո ղո վր դա կան լի նել չեն կա րող: Այդ հայ րեն նե րի 
հե ղի նա կը ո րո շա կի ան հա տն է, ով մի ա ժա մա նակ և ՛ հայ րեն նե րի հե ղի նա կն 
է, և ՛ ա շո ւղ է ու սի րա հար:

 Հայ րեն նե րը Քու չա կին պատ կա նե լու վե րա բե րյալ կան տար բեր վկայու-
թյո ւն ներ` 1892 թ. բա նա սեր Կա րա պետ Կոս տա նյա նը գրել է, որ Նա հա պետ 
Քու չա կը ժո ղո վր դա կան եր գե րից ա ռած կտոր նե րի ժո ղո վող է, ոչ թե հե-
ղի նակ: Ար շակ Չո պա նյա նը 1902-ին այն կար ծի քի էր, որ դրա նք «Քու չա կի 
ան ձնա կան ստեղ ծա գոր ծու թյո ւնն են»: 1940-ին Չո պա նյա նը վե րա նայեց իր 
տե սա կե տը և հայ րեն նե րը հա մա րեց «վե րա գր ված Նա հա պետ Քու չակ վար
պետ ա շու ղի ն»: Մա նո ւկ Ա բե ղյա նը նշո ւմ է, որ հայտ նի ձե ռագ րե րից ոչ մե կը 
չի տա լիս Նա հա պետ Քու չա կի ա նու նը և կաս կա ծի է են թար կո ւմ Տեվ կան-
ցի տե սա կե տը: Պա րույր Սևա կն իր հեր թին «Հայ րե նի կար գա վ» (1957) գր քի 
գրա խո սու թյան մեջ ըն դու նել է Քու չա կի` հայ րեն նե րի հե ղի նակ լի նե լու հան-
գա ման քը, իսկ «Սայաթ-Նո վա» (1963) մե նագ րու թյան մեջ` ժխ տել:

 Հայ րե նը ի մաս տային, պատ կե րային և զգաց մո ւն քային շատ մեծ խտա-
ցում ու նե ցող փոք րա ծա վալ ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն է: Հայ րե նը` որ պես գրա-
կան տե սակ, ու նի չա փա կան և հն չյու նա կան կշ ռույ թի կայո ւն կա ռո ւց վա ծք: 
Չա փա կան կա ռո ւց վա ծքն ար տա հայտ վո ւմ է բա րդ ոտ քե րով և կի սա տո ղե-
րով, հն չյու նա կա նը` ներ քին հան գի, վե րջ նա հան գի առ կայու թյա մբ: Կան նաև 
բա ռե րի, ար տա հայ տու թյո ւն նե րի կրկ նա բե րո ւմ եր:
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 Հայ րեն նե րը հիմ ա կա նո ւմ չո րս տո ղա նի բա նաս տեղ ծու թյո ւն ներ են` 
կազմված 14-16 վան կա նի տո ղե րից: Ի րե նց բնույ թով դրա նք նման են քառյակ-
նե րի: Հայ րե նը կա րող է նաև տո ղա քա նա կի տա տա նո ւմ եր ու նե նալ եր կու սից 
մի նչև ութ տո ղի սահ ման նե րո ւմ:

« Հայ րե ն» եզ րույ թին տր վել են տար բեր բա ցատ րու թյո ւն ներ: Հա վա նա կան 
պե տք է հա մա րել այն տե սա կե տը, ըստ ո րի` հայ րե նն ա ռա ջա ցել է «հայե-
րե ն» բա ռի սղու մից, քա նի որ որ պես գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն 
ու նե ցել է յու րա հա տո ւկ հայ կա կա նու թյո ւն: Հայ րեն եզ րույ թը բա ցա տր վո ւմ 
է հայե րեն ա սել, հայոց լեզ վով ա սել, եր գել ի մաս տով: Ու նի նաև հայ րե նի, 
հայ րե նա կան ի մա ստ: 

Ի րե նց ի մաս տային ընդ գր կու մով հայ րեն նե րն ու նեն տար բեր բո վան-
դա կու թյո ւն` սի րային, ի մաս տա սի րա կան, խրա տա կան, բա րոյա խո սա-
կան, պա նդխ տու թյան: Ա ռա վել տա րած ված են սի րային և ի մաս տա սի-
րա կան հայ րեն նե րը:

 Հայ րեն նե րը գր ված են շատ բա րձր ար վես տով: Հայ րեն նե րը եր բե մ ու-
նեն շատ ա րագ զար գա ցող ներ քին գոր ծո ղու թյո ւն: Պատ կե րա վոր ման մի-
ջոց նե րից տա րած ված են չա փա զան ցու թյու նը, ի մաս տային աս տի ճա նա-
վո րու մը, հա մե մա տու թյու նը: Կա գու նային մտա ծո ղու թյո ւն, ո րով աշ խար-
հը, աղջ կա դե մքն ու հա գո ւստ նե րը պատ կեր վո ւմ են վառ գույ նե րով: Շատ 
ներ դաշ նակ է չա փա կան և հն չյու նա կան կշ ռույ թը: Հայ րեն նե րը նաև ժո ղո-
վրդա կան մտա ծո ղու թյան գան ձա րան են:

 ՆԱ ՀԱ ՊԵՏ ՔՈՒ ՉԱ ԿԻ ՄԱ ՍԻ Ն

 Քու չակ Նա հա պե տն ու Սայաթ-Նո վան ե թե եր գո ւմ են ի րե նց սե րն ու սի-
րու հին, եր գո ւմ են ամ բո ղջ աշ խար հի ա ռաջ, ե թե դի մո ւմ են ի րե նց յա րին` 
պատ մե լու նրա սե րն ու գե ղեց կու թյու նը, խո սո ւմ են լո ւրջ ու հան դի սա վոր, 
ժա մա նակ նե րին ու ժո ղո վո ւրդ նե րին ի լո ւր: Խոր գի տեն, որ ի րե նք հա սա րակ 
մահ կա նա ցու ներ չեն:

 Հով հան նես Թու մա նյա ն
 
Ով էլ լի նի պատ մա կան Նա հա պետ Քու չա կը և որ տա րի նե րին էլ ապ րած 

լի նի, նրա տա ղե րը մո ւմ են որ պես հայ քնա րեր գու թյան ա մե նա գե ղե ցիկ 
մար գա րիտ ներ: Միջ նա դա րյան բո լոր քնա րեր գու նե րի մեջ Քու չա կն ա ռա նձ-
նա նո ւմ է իր ան մի ջա կա նու թյա մբ և նե րշն չան քի բնա կա նու թյա մբ:

 Վա լե րի Բրյու սով, ռո ւս բա նաս տե ղծ

 Գա ղա փա րի մեջ կ’ը նտ րեմ Պայ րը նը կամ Նից ցեն [ Նից շե], բայց ար վես-
տին մեջ կը նա խը նտ րեմ Քու չա կը:

 Դա նի ել Վա րու ժա ն

 Հե տա զո տող նե րի մեջ ժա մա նակ առ ժա մա նակ ցան կու թյո ւն է ա ռա ջա-
նում հզոր հե ղի նակ նե րից մե կի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը վե րագ րել ու րիշ նե րին: 
Այդ պես վար վե ցին Հո մե րո սի հետ: Այդ պես վար վե ցին նաև Շե քս պի րի հետ: 
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Բայց... դա մեկ մա րդ է, սա կայն ու ժեղ մա րդ, մեկ ձայն է, սա կայն հզոր ձայն, 
ոչ երգ չա խո ւմբ: Ես ա սո ւմ եմ` չեմ հա վա տո ւմ, թե մի քա նի ա շո ւղ են: Դա մեկ 
Նա հա պետ է:

Լև Օ զե րով, ռո ւս բա նաս տե ղծ և քն նա դա տ

 Նա հա պետ Քու չա կի «Հա րյո ւր ու մեկ հայ րե ն»-ը դար ձել է իմ սե ղա նի 
գիր քը: Այն իմ գրա դա րա նո ւմ դր ված է ան տիկ քնա րեր գու ներ Սա ֆոյի, Կա-
տո ւլ լու սի, Հո րա ցի ու սի, Օ վի դի ու սի գր քե րի կող քին: Ին չո՞ւ: Շատ պա րզ. ես 
մի տե սակ կա րո տո ւմ եմ իս կա կա նին, բնա կա նին, մա րդ կայի նին: 

Է դո ւար դաս Մե ժե լայ տիս, լիտ վա ցի բա նաս տե ղծ
 

 ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ Է Ի ՄԱ ՆԱ Լ
 ԽԱ ՌԱ ԿՈ ՆԻ Ս

 Նա հա պետ Քու չա կի ծնն դա վայ ր Խա ռա կո նիս գյու ղը հիշ վո ւմ է դե ռևս 
հնա գույն ար ձա նագ րու թյո ւն նե րո ւմ: Այն գտն վո ւմ էր Վա նա լճից ար ևե լք 
ըն կած Ար ճակ լճի ա փին: Գյու ղի տնե րն օ ղա կա ձև շար ված է ին ե կե ղե ցու 
շուրջը: Տնե րն ի րար կպած է ին, և տա նիք նե րով կա րե լի էր ան ցնել մի տնից 
մյու սը: Տյառ նըն դա ռա ջի տո նե րին տա նիք նե րին խա րույկ է ին վա ռո ւմ: Ժո-
ղո վր դա կան ու րա խու թյո ւն նե րի ժա մա նակ խա ռա կո նիս ցի նե րը հայ րեն է ին 
ա սո ւմ ու եր գո ւմ: Այն տեղ էր գտն վո ւմ Նա հա պետ Քու չա կի գե րեզ մա նը: 
Նրա մա սին ժո ղո վո ւր դն ա վան դու թյո ւն ներ էր պատ մո ւմ, ուխ տի գնո ւմ նրա 
շիրիմին և  մա տաղ ներ ա նո ւմ: 

Ը ստ պահ պան ված ա վան դու թյո ւն նե րի` Քու չա կը ե ղել է հրա շա գո րծ:
 Մեծ ե ղեռ նից ա ռաջ Խա ռա կո նի սն աշ խույժ կյան քով ապ րող գյո ւղ էր, ու-

ներ 450 տո ւն և 2.300 բնա կիչ: Բռ նա գաղ թից ա ռաջ Ար ճակ լճի ջրե րը բա րձ-
րա ցել և հա սել է ին գյու ղի տնե րին: Խա ռա կո նիս ցի նե րը մտա դիր է ին գյու ղը 
տե ղա փո խել, բայց դրա փո խա րեն թո ւր քա կան հա լա ծա նք նե րից ստիպ ված 
ե ղան հե ռա նալ ի րե նց տո ւն ու տե ղից:

1. Ի՞նչ է հայ րե նը:
2. Ե՞րբ է ձևա վոր վել հայ րե նի գրա կան տե սա կը, և ով քե՞ր են գրել հայ րեն ներ:
3. Ո՞վ է Նա հա պետ Քու չա կը և ե՞րբ է ապ րել:
4. Ի՞նչ բա նա սի րա կան վե ճեր կան նրա` հայ րեն նե րի հե ղի նակ լի նե լու հար ցի 

շո ւրջ:
5. Բնու թագ րե ՛ք հայ րե նի կա ռո ւց ված քային ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րը:
6. Ի՞նչ գի տեք Քու չա կի ծնն դա վայր Խա ռա կո նի սի մա սին:
7. Ար վես տի ինչ պի սի՞ հատ կա նի շեր են բնո րոշ  հայ րեն նե րին:
8. Ով քե՞ր և ի՞նչ կար ծիք ներ են հայտ նել Նա հա պետ Քու չա կի և հայ րեն նե րի 

մա սին:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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 ՀԱՅ ՐԵՆ ՆԵ Ր
    1 

Ե րբ սե րն ի աշ խա րհս ե կավ, ե կավ իմ սի րտս բնա կե ցավ.
 Հա պա իմ սր տես ի դո ւրս` հե րկ րե հեր կիր թա փե ցավ, 
Ե կավ ի գլո ւխս ե լավ, ի ը ղե ղս ե լավ թա ռե ցավ. 
Ա չի ցս ար տա սո ւք ու զեց, նա ա րյո ւն ի վար վա թե ցավ...

    2 
Ես աչք ու դու լույս, հո գի, ա ռա նց լույս` աչքն խա վա րի. 
Ես ձո ւկ ու դու ջո ւր, հո գի, ա ռա նց ջո ւր` ձո ւկն մե ռա նի. 
Ե րբ զձո ւկն ի ջրեն հա նեն ’ւ ի այլ ջո ւր ձգեն, նա ապ րի, 
Ե րբ զիս ի քե նե զա տեն, քան զմեռ նե լն այլ ճար չի լի նի:

    3 
Ո՞ւր է իր, ուս կի՞ց ե կիր, ան ծա նոթ, ը զիս սի րե ցիր,
Կ րա կն ի թեզ նի քդ ու նիր, ի ծո ցի կս ի վար թա փե ցիր,
 Քո սե րդ ալ ոս կի ա րիր, իմ սր տիս քու րան հա լե ցիր.

 Դար ձար, զան հալ խա ա րիր ’ւ իմ սր տիս ա կա նջն ան ցու ցիր:

    4
 Քա նի՜ ու քա նի՜ ա սեմ. «Վա րդն մի ՛ սի րեր, փո ւշ ու նի.
Գ նա ՛, մա նու շակ սի րե, փո ւշ չու նի, ա նո ւշ հոտ ու նի:
 Վա րդն բաց ված մի ՛ սի րեր, որ գա ի ծո ցդ թա ռա մի.
 Վա րդն պո ւլ պու լիկ սի րե, որ գա ի ծո ցդ ու բաց վի»:

    5 
Ե րբ որ ես պզ տիկ է ի, կան չե ին ինձ ոս կի տղա.
 Մեծ ացա ՛, սի րու տեր ե ղա, ե րե սիս գույնն կու գնա.
– Մա նկ տիք, ձեր ա րե ւն ա սեմ, որ սի րո ւն` քա րն չի դիմ ա.
 Սի րո ւն` քար ’ւ եր կաթ պի տի, պող պա տե դռ նա կն ի վե րա:

    6 
Ես այն հա վե րո ւն է ի, որ գե տի նն կո ւտ չու տե ի.
Թռչ ’ի երկ նո քն երթ ’ի, թե սի րո ակ նա տն չը նկ նե ի. 
Ակ նա տն ի ծո վո ւն մի ջին էր լա րած ’ւ ես չգի տե ի, 
Ա մեն հավ ո տո քն ըն կեր, ես ո տո քս ու թևս ա վե լի:

    7
 Կա նգ նիմ ես ի քո դի մաց լամ, որ իմ հո ւրն զքեզ չէ րէ.
 Մա նո ւկ` սի րո տեր ա րիր, հա նե ցիր ի մա րդ կու թե նե.
 Ջա նա ՛ շու տով ճար ա րա, զիս ի քո գի րկն ժո ղո վե.
 Թե չէ կըս պա նեմ ես զիս, գան ու զեն զա րյո ւնս ի քե նե:
    8
– Լու սին, պար ծե նաս, ա սես. «Լո ւս կու տամ ես աս տըն վո րի ս»: 
Ա հա հո ղե ղեն լու սին ի գր կիս ’ւ ե րե սն ե րե սիս.



165

 Թե չես ավ տալ այս գե րո ւս, յետ տա նեմ զփեշ կա պայիս,
 Վա խեմ` սի րո տեր լի նիս, լո ւս պա կաս տաս աս տըն վո րիս:

    9 
Այս ծո վա կան գի շե րս ի բո ւն` ես եր կու շր ջան մա նե ցի.
 Խոշ յա րս այլ ի մի տս ըն կավ, թեզ մ’ե լա զջահ րաս վե րու ցի.
 Փար չիկ մ’այլ գի նի ա ռի, խոշ յա րիս դո ւռն գնա ցի.
– Խոշ յար, ա՜մ, զդո ւռն բաց, ձյո ւն ե կեր, ոտ վիս կու մը սի:

    10 
Եր նեկ ես ա նոր կու տամ, որ ա ռեր յո ւր յա րն է փա խեր, 
Ո նց որ զկա մո ւրջն ան ցեր, ջո ւրն ե լել զկա մո ւրջն է տա րեր.
Ձ նիկ-ե ղեմ իկ ե կեր, զոտ վը նո ւն հե տքն է կո րու սեր, 
Ա ռեր ի պաղ չան մտեր, ցո րե կով զդն չի կն է պա գեր:

      11 
Ե րեկ ցո րե կով բա րով տա նե ին մեկ յար մի ճո րով:
Զ նա ճո րով է տա րած, կամ խա բած է զի նքն դրա մով.
 Սե րն որ դրա մով լի նի, զի նքն է րել պի տի կրա կով.
 Սե րն խն ձո րով պի տի ու տր հեմ-տր հեմ շե քե րով:

    12
– Քա նի՞ ու քա նի՞ ա սեմ` մի ՛ եր թալ ի սե րն կն կան, 
Որ նա չա վե րե զա նո ւնդ ու լի նիս ի փո ղոց նման: 
Էն որ թո ղեր զյո ւր հա լա լն ու ե կել քեզ ի եր ևան,
 Կա րող է զքեզ սի րե, ու մեկ ե լա նե քեզ փո խան:

    13
 Հա վա տն է ա նա ռիկ բե րդ` ով առ նե զնա հայ րե նիք.
 Թե պետ թշ նա միք ու նի, որ բե րեն շատ մր ճեր ու նիգ.
 Թու ման մի հե ծել կա նգ նի ու լի նի յի նքն նե տա ձիգ,
 Նա զայն մաս խա րա դնե և թք նու զի նչ ի խա մա ճիկ:

    14
 Մա հա լո քս ի վայր կո ւգ ’ի, նա տե սա չոր գա նգ մի պառ կած. 
Ո տո քս ալ թա պալ տվի, նա ե րե սս ի վեր ծի ծա ղաց.
 Դար ձավ պա տաս խան ե րետ. «Ի՞նչ կա նես, կտ րիճ շփա ցած. 
Ե րեկ քե զի պես է ի, այ սօր զիս այս հա լս է ձգա ծ»:

    15
Սր տի կս է ե ղեր ղա լամ, բաժ նե լու թղ թեր կու գրե.
 Կան չեմ, ո՜հ, իմ Աստ ված, զա մե նայն ղա րիպ դու պա հե.
 Ղա րիպ գնա ցած ու նիմ, իմ տար տե րս զիս կու լա փե.
 Շալ լա թե շու տով դառ նա, թե չէ իմ հո գիս կու ել նե:
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 & ԲԱՌԱՐԱՆ
 ը ղեղ – ու ղե ղ
 վա թե ցավ – թափ վե ց
 թեզ նիք (թե զա նիք) – հա գո ւս տի թևի այն մա սը, որ ծած կո ւմ է ձեռ քը, հա-

գուս տի թևին ա վե լաց րած լրա ցու ցիչ թև, թև նոց, հա գո ւս տի եր կար թև
 հալ խա – օ ղա կ
 պո ւլ պու լիկ – այս տեղ` կո կոն, չբաց վա ծ
 հավ – հա վք, թռ չո ւն 
ակ նատ – թա կա րդ
 չէ րէ – չայ րի, է րել – այ րել 
աս տըն վոր – աշ խա րհ, երկ րային, աս տըն վո րիս – անցավոր, աշ խար հային մա րդ
 կա պա – հա գո ւս տի տե սակ, տղա մար դու երկ րա փեշ զգե ստ
 ծո վա կան – ծո վային, այս տեղ` ծո վի պես ան վե րջ
 խոշ – լավ, հա ճե լի, սի րե լի
 թեզ – ա րագ, շտա պ
 ջահ րա – ջո ւլ հա կի գոր ծի ք
 փար չիկ – գի նու փոք րիկ կու լա 
այլ – այս տեղ` ալ, էլ 
ա՜մ – ձայ նար կու թյո ւն է 
ոտ վիս – ոտ քե րս, զոտ վը նո ւն – ոտ քե րի 
ա նոր – նրան 
ե ղեմ իկ – ե ղյա մ
 պաղ չա – այ գի, պար տե զ
 ցո րեկ – ցե րե կ
 պա գել – համ բու րե լ
 ճո րով – բռ նի, հար կադ րա բա ր
տր հեմ-տր հեմ – կշի ռի չա փ
 շե քեր – շա քա ր
 նիգ – եր կա թե ձող, եր կա թե լծակ ծան րու թյո ւն բա րձ րաց նե լու հա մա ր
 թու ման – պա րս կա կան ոս կեդ րամ, ժա մա նա կին հա մար ժեք է ե ղել ռու սա կան 

տա սը ռո ւբ լո ւ
 մաս խա րա – ծաղ րա ծու, խայ տա ռակ, ծաղ րի ա ռար կա դար ձա ծ
 խա մա ճիկ – տիկ նիկ, ստր կա միտ, կա մա կա տա ր
 մա հալ – թաղ, թա ղա մա ս
 թա պալ տալ – թա վալ տալ, թա վա լել, թա վալ վել 
ե րետ – տվե ց
շ փա ցած – ե րես ա ռա ծ
 հալ – վի ճա կ
 ղա լամ – գրի չ
 ղա րիպ – պան դո ւխտ, նժ դեհ, գաղ թա կան, աս տան դա կան, նաև` տա րա գիր, 

վտա րան դի, հայ րե նա զո ւրկ
 տա րտ – դա րդ, ցա վ
 շալ լա (ի շալ լահ) – Աստ ված տա 
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 Ներ կայաց վող հայ րեն նե րից 1-12-ն ու նեն սի րային բո վան դա կու թյո ւն, 13-
14-ը` ի մաս տա սի րա կան, 15-ր դը` պա նդխ տու թյան:

 Հայ րեն նե րի հիմ քը սե րն է: Հայ րեն նե րն ստեղ ծո ղի հա մար սե րը կե ցու-
թյան հի մքն է, սե րը կյա նք է, հա վատ է, բա րոյա կա նու թյան հի մքն է և ապ րե-
լու նպա տակ: Հայ րեն նե րը սի րո յու րա հա տո ւկ ա վե տա րան են: Սե րը մե ծար-
վո ւմ, փա ռա բան վո ւմ է բո լոր ձևե րով: Սի րո մա սին խո սո ւմ է ի րա կան մար դը, 
ի րա կան է նաև հե րո սու հին` յա րը, գո զա լը, կա քա վի կը, աղ վո րը, զա լու մը: 
Շատ հայ րեն նե րո ւմ նրա նք զրու ցո ւմ են ի րար հետ և հայ րե նը ստա նո ւմ է 
երկ խո սու թյան բնույթ:

 Հայ րեն նե րն ար տա կա րգ հա րո ւստ են հո գե բա նա կան տար բեր վի ճակ նե-
րով` հան կար ծա կի կամ ա նա կն կալ հան դի պո ւմ, սի րո կո րո ւստ, հու սա հա-
տու թյո ւն, խռո վք, կա րոտ, սի րո հպար տու թյո ւն, սի րո հաղ թա նակ, եր ջան-
կու թյո ւն ու վայե լք: Սի րա հա րը տար ված է իր գո զա լով և ա ռի թը չի կո րց նո ւմ 
փա ռա բա նե լու նրան, պատ կե րե լու նրա ար տա քի նը: Այդ պես գե ղան կա րի 
նման ստե ղծ վո ւմ է գո զա լի բա ռան կա րը: Ձևա վոր վո ւմ է նաև քա ղա քային 
այն մի ջա վայ րը, որ տեղ ապ րո ւմ են տղան ու աղ ջի կը, հս տակ եր ևո ւմ են 
նրա նց մի ջև ձևա վոր ված հա րա բե րու թյո ւն նե րը: Սի րո հայ րեն նե րո ւմ մա րդն 
ա նը նդ հատ սի րո մեջ է: Դա տոն է, որ մի շտ մար դու հետ է, և սի րա հա րը 
միշտ էլ ար տո նյալ է:

 Պա նդխ տու թյան հայ րեն նե րից շա տե րի մեջ դե ռևս շա րու նակ վո ւմ են սի-
րո հայ րեն նե րի տրա մադ րու թյո ւն նե րը: Սի րա հա րը, հրա ժե շտ  տա լով սի-
րած աղջ կան կամ կնո ջը, մեկ նո ւմ է պա նդխ տու թյան, կի նը սպա սո ւմ է նրա 
վե րա դար ձին:  Այս տեղ ևս բազ մա զան են հո գե բա նա կան վի ճակ նե րը, իսկ 
պան դո ւխտ (ղա րիբ) դառ նա լը հա մար վո ւմ էր ա ղետ, ող բեր գու թյո ւն:

 Հայ րեն նե րի հե ղի նա կը խո հո ւն մա րդ է, ինչն ակն հայտ է հատ կա պես ի մաս-
տա սի րա կան հայ րեն նե րո ւմ: Այս շար քո ւմ ար ծա րծ վո ւմ են մա րդ և ժա մա նակ, 
մահ և ան մա հու թյո ւն, կեն սա փո րձ և ի մաս տու թյո ւն, ու սո ւմ և ան գի տու թյո ւն, 
հո գի և մար մին, ինչ պես նաև հա ման ման շատ այլ հար ցեր: Դրա նք եր բե մ 
հաս նո ւմ են այն պի սի խո րու թյան, ին չը բնո րոշ  է Վի լյամ Շե քս պի րի հան ճա-
րին: Կա րե լի է հա մե մա տել 12-րդ հայ րե նո ւմ խո սող գան գի և Շե քս պի րի «Համ-
լե տ» ող բեր գու թյան մեջ գե րեզ մա նա փո րի ու գան գի տե սա րան նե րը: 

Ը ստ ա ռա ջին հայ րե նի` սե րը նախ  սր տի մեջ է ապ րո ւմ, ա պա սր տից 
տա րած վո ւմ է աշ խար հով մեկ, այ նու հե տև բույն է դնո ւմ մար դու գլ խո ւմ, այ-
սի նքն՝ թա փան ցո ւմ է նրա գի տակ ցու թյան մեջ: Այն քան է հու զո ւմ նրան, որ 
աչ քե րից ար տա սո ւք է ու զո ւմ, բայց ար տա սու քի փո խա րեն ա րյո ւն է հո սո ւմ: 
Սի րտ և մի տք, ար տա սո ւք և ա րյո ւն, հո գի և մար մին` ա հա մա րդն ամ բող ջու-
թյա մբ, որ հիմ ո վին տր վո ւմ է սի րո: Որ տեղ սե րն է, այն տեղ մա րդն է, որ տեղ 
սեր չկա` ա նա պատ է ու մահ: 

Այս պես հայ րեն նե րի հե ղի նա կն ստեղ ծո ւմ է սի րո ա վե տա րան, ին չը կա-
րող էր սկս վել այս տո ղե րով` «Ի սկզ բա նե էր Սե րն, և Սե րն էր առ Աստ ված, 
և Աստ ված էր Սե րն...»:

 Ե րկ րո րդ հայ րե նը կա րող է ըն կալ վել որ պես սի րո օրհ նե րգ: Ա սես մեկ 
մար մին, մեկ հո գի աստ վա ծա շն չյան պատ վի րա նն է: Աչ քի ու լույ սի, ջրի ու 
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ձկան պա րզ հա րա բե րու թյա մբ ձևա վոր վո ւմ է սի րա հա րի ճա կա տա գի րը: Հա-
ման ման մեկ այլ հայ րե նո ւմ տղան աղջ կան ա սո ւմ է` քո սե րը դար ձել է ա րյուն 
և մտել է իմ ե րակ նե րի մեջ: Այ սի նքն` դու և քո սե րն ան բա ժան եք ին ձա նից:

 Եր րո րդ հայ րե նո ւմ կի նն ա սո ւմ է` ան ծա նո ՛թ, կրա կը թև քե րիդ մի ջից ծո ցս 
թա փե ցիր, սե րդ էլ ոս կի ա րե ցիր և իմ սր տի քու րայո ւմ հա լեց րիր: Սի րա հա րը 
սե րն օ ղակ է ա նո ւմ և կնոջ սր տի ա կան ջին է ան ցկաց նո ւմ: Սր տի ա կա նջն 
ար դեն իսկ փո խա բե րա կան ար տա կա րգ գե ղե ցիկ պատ կեր է:

 Չոր րո րդ հայ րե նո ւմ սի րո խոր հո ւրդն է` ինչ սի րել և ինչ պես սի րել: Փշոտ 
վար դն ան հա սա նե լի սի րո խո րհր դան շա նն է, մա նու շա կը` հա սա նե լի: Բայց իս-
կա կան սի րա հա րը վա րդ պե տք է սի րի և պե տք է սի րի կո կոն վար դը, որ գա իր 
գր կո ւմ բաց վի և ոչ թե բաց ված վար դը, ինչի թեր թիկ նե րն ար դեն թափ վո ւմ են:

 Հին գե րո րդ հայ րե նը սի րո ան դի մադ րե լի ուժն է ներ կայաց նո ւմ: Ոս կի տղան  
սի րա հար վո ւմ և սի րո ապ րո ւմ ե րից տա ռա պո ւմ է, գույ նը գցո ւմ. այդ պես է, 
ո րով հե տև սի րո զո րու թյա նն ան գամ քա րը չի դի մա նա, էլ ո՞ւր մաց մար դը:

 Վե ցե րո րդ հայ րե նը սի րո ան խու սա փե լի ու թյո ւնն է` որ պես բնու թյան պա-
հա նջ: Հպա րտ ան կա խու թյու նը, որ այս տեղ պատ կեր ված է երկն քո ւմ ա զատ 
թևա ծող թռ չու նի տես քով, են թա կա է բնու թյան պա հան ջին: Թա կա րդ չընկնե-
լու վտան գից խու սա փե լու հա մար ա զատ թռ չո ւնն այն քան զգույշ է, որ ան գամ 
գետ նի վրա կո ւտ չի ու տո ւմ: Բայց պա րզ վո ւմ է, որ թա կար դը ծո վի մեջ էր լա-
րած, ե թե ու րիշ հավ քե րը մի այն ոտ քով է ին թա կա րդն ընկ նո ւմ, նա մի ան գա-
մից և ՛ ոտ քով, և ՛ թևով:

Հ պա րտ ա զա տու թյո ւնն այս պես են թա կա է սի րո ա նա կն կալ հար վա ծի և այն-
պի սի հար վա ծի, որ մի ան գա մից է տա պա լո ւմ, այ սի նքն` սի րո տեր դա րձ նո ւմ:

Յո թե րո րդ հայ րե նո ւմ սի րո հր դե հով բռնկ ված սի րա հա րն է, ում հո գու 
գա ղտ նի քը բա ցա հայտ վել է և հա պշ տապ ցան կա նո ւմ է մի ա նալ իր սի րե-
լի ին: Վեր ջին տո ղի ի մա ստն այս է` իմ սե րը դար ձել է ա րյո ւն և հո սո ւմ է քո 
ե րակ նե րով, ես, որ ինձ սպա նեմ, քեզ մեղ քի տակ կգ ցեմ, ո րով հե տև կգան 
ա րյո ւնս քե զա նից կպա հան ջեն:

 Ու թե րո րդ հայ րե նը սի րած աղջ կա գե ղեց կու թյան փա ռա բա նու թյո ւնն է: 
Լո ւս նին սի րա հա րը հա կադ րո ւմ է իր երկ րային լո ւս նի գե ղեց կու թյու նը, ում 
հմայ քին ան գամ լու սի նը չի դի մա նա, ին չից էլ կթու լա նա նրա լույ սն այն պես, 
ինչ պես սի րո հր դե հից դալ կա նո ւմ էր ոս կի տղան: 

Այս կա պակ ցու թյա մբ ա վե լաց նե նք, որ սի րո հայ րեն նե րը հե ղեղ ված են 
գո զա լի գե ղեց կու թյան պատ կեր նե րով: Նրա աչ քե րը նման են եղ նի կի աչ քե-
րի, կա մա րից կախ ված կան թե ղի, հոն քե րն այն քան ազ դե ցիկ են, որ Շի րազ 
քա ղա քը հիմ քից կքան դեն: Մեկ այլ տեղ հոն քե րը նմա նեց վո ւմ են ե կե ղե ցու 
կա մա րի: Շո ղո ւմ են ճա կա տը, դե մքն ու կի սա դե մը: Քա մին աղջ կա մա զե րը 
տա րու բե րո ւմ է, նա պայ ծառ է կար միր վար դի նման, բու րո ւմ է ա նո ւշ մե խակ 
ու դար չին: Սի րա հար ված տղան բա ցա կան չո ւմ է. «Մ տիկ իմ յա րին ա րեք, 
զինչ հա գեր` ա մե նն է կա նա չ», այ սի նքն` աղ ջի կը մշ տա կան գա րո ւն է: Մեկ 
այլ տեղ ա սո ւմ է. «Աչ քե րդ է ծո վեն ա ռած, և ու նե րդ ի թո ւխ ամ պե ն»: Տե սքն ու 
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պատ կե րը վա րդ են. «Ո ւր որ դու կա նգ նած լի նիս, չէ պա տեհ վա ռեն մո մե ղեն, 
// Ծո ցո ւդ լույ սը դո ւրս ծա գե, գեմ ել նե մե ռե լն ի հո ղե ն»:

 Ին նե րո րդ հայ րե նը մի ամ բո ղջ վե պի տա րո ղու թյո ւն ու նի: Ջո ւլ հակ տղան 
ամ բո ղջ գի շեր աշ խա տել է` մա նել է եր կու շր ջան: Հի շել է սի րած աղջ կան և 
ա րագ հա վա քել է մա նա ծա գոր ծի իր հաս տո ցը: Մի փա րչ էլ գի նի է գնել և 
գնա ցել է սի րած աղջ կան տե սակ ցու թյան: Բայց աղ ջի կը վի րա վոր վել է, քա-
նի որ տղան, գոր ծով տար ված, ի րեն մի պահ մո ռա ցել է: Այդ իսկ պատ ճա-
ռով աղջ կա դու ռը փակ է: Սի րա հա րը ու զո ւմ է շար ժել սի րած աղջ կա գու թը 
և խնդ րո ւմ է` ձյո ւն է ե կել, ոտ քե րս մր սո ւմ են, դու ռը բաց ա րա...

 Տաս նե րո րդ հայ րե նը ան մի ջա կան սի րո փա ռա բա նու թյո ւնն է: Սի րա հար նե-
րը փա խել են ի րե նց հե տա պն դող մի ջա վայ րից: Ան ցել են կա մո ւր ջը, և ջու րը քշել 
տա րել է այն, որ պես զի ու րիշ նե րը չգան ի րե նց հետ քով: Դեռ ա վե լին` ձյու նը ե կել 
և ծած կել է նրա նց ոտ նա հետ քե րը: Սի րա հար նե րը մտել են այ գի և սի րո ե րա նու-
թյան մեջ են: Այլ հայ րեն նե րից հայտ նի ակ նա րկ նե րից կա րե լի է են թադ րել, որ 
կա մո ւր ջը Եփ րատ գե տի վրա է, իսկ ե ղյա մի նման վող ձյու նը հու շո ւմ է, որ դե ռևս 
վաղ գա րո ւն է, այ գին թեև կա նա չել է, բայց ա նա կն կալ ցր տե րը ձյան շղա րշ են 
դրել գետ նին: Վաղ գա րու նը հու շո ւմ է նաև կա մո ւր ջը քշած վա րա րած գե տը:

 Տա սն մե կե րո րդ հայ րե նը ազ նիվ, ան շա հա խն դիր սի րո փա ռա բա նու-
թյունն է ընդ դեմ վա ճառ վող սի րո: Մա քո ւր,  ա ռա քի նի, բնա կան ապ րո ւմ ե րի 
մեջ տեղ չու նեն ծա խու հա րա բե րու թյո ւն նե րը: Նույն կե րպ մեկ այլ հայ րե նի 
մեջ կար դո ւմ ենք. «Պագ, որ դրա մով լի նի, չեմ ի տար, թե աշ խա րհ ա վե րի, // 
Թե ինձ մու րա տով կու զես, ե կո պագ` հա վա սդ ան ցա նի»: Սի րո գի նը սերն. 
«Պա գիդ գին ի՞նչ, նա ա սաց` պա գիս գին հո գի դ»: Այս տե ղից էլ` նվիր ված սի-
րո շա րու նա կու թյու նը.

 Հո գիս ալ հո գիդ ու զե, չէ չա սեմ, հա նեմ տամ ի քեզ.
 Վա խեմ թե ա չե րս ու զես, հա պա ին չո՞վ նայիմ ի քեզ...

 Տաս ներ կո ւե րո րդ հայ րե նո ւմ ևս քն նա դատ վո ւմ է դա վա ճան սե րը: Աս-
վո ւմ է` այն կի նը, ով թո ղել է իր «հա լա լ» սե րը և ե կել քեզ մոտ, վա ղն էլ քեզ 
կփո խի մեկ ու րի շի հետ, մա քո ւր ա նո ւնդ կա րա տա վոր վի, և դու կն ման վես 
տրոր ված ու կեղ տոտ փո ղո ցի: 

Այս և այլ հայ րեն նե րո ւմ եր ևո ւմ է նաև բնա կա վայ րը, թա ղա մա սը, ուր ապ-
րո ւմ են սի րա հար նե րը, Եփ րատ գե տը, գե տի ա փի գյու ղե րն ու քա ղաք նե րը: 

Ան պա կաս է նաև սի րային խա ղը: Սի րա հա րն ա սո ւմ է. «Հն ցեղ եմ  ի քո դի
մաց, զի նչ կա կա զն ի դեմ ա տե նու // Եփ րատ գե տն ի մեր մե ջն, ճար չու նիմ ի 
դեմ քեզ գա լո ւ»: Աղ ջի կն զգո ւմ է, որ տղան ճի շտ չի խո սո ւմ, ի րեն մո ռա ցել է 
և պատ ճառ է բռ նո ւմ, թե Եփ րա տը չի կա րողացել ան ցնել նրան հան դի պե լու 
հա մար: Զգայո ւն աղ ջի կն ի պա տաս խան տղայի ինք նաար դա րաց ման ասո ւմ 
է. «Գ նա, սո ւտ ա սաց ես դո ւն, // Ե րեկ եմ ան ցել զԵփ րա տ»:

 Հայ րեն նե րո ւմ սե րն ա զատ է, ան սահ ման է, ա նը նդ հատ է և ազ նիվ հա-
րա բե րու թյան մեջ հա սա նե լի: Սե րը կյա նք է և ու րա խու թյո ւն, ոչ թե ողբ ու 
տա ռա պա նք: Ա զատ և ա նար գել սե րը ոչ մի այն տա րիք, այլև սահ ման չի ճա-
նա չո ւմ, չի հան դո ւր ժո ւմ կաշ կա նդ վա ծու թյո ւն, ձևա կա նու թյո ւն:
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 Սի րային առն չու թյան, տղայի ու աղջ կա հան դիպ ման ձևե րը ևս տար բեր են` 
նրա նք հան դի պո ւմ են ոչ մի այն գա ղտ նի, այլև ե կե ղե ցու բա կո ւմ, զրու ցո ւմ են 
ի րար հետ, ան գամ նա մակ ներ են փո խա նա կո ւմ ու ծա ղիկ ներ նվի րո ւմ:

1. Բո վան դա կու թյա մբ ի՞նչ բնույ թի են լի նո ւմ հայ րեն նե րը:
2. Հայ րեն նե րը ե թե դառ նան սի րո ա վե տա րան, ա մեն ին չի սկի զբն ի՞ն չը կհա-

մար վի: Այս տե սան կյու նից ինչ պե՞ս կմեկ նա բա նեք «Ե րբ սե րն ի աշ խա րհս 
ե կավ...» հայ րե նը:

3. Ինչ պե՞ս է փա ռա բան վո ւմ սե րը «Ես աչք ու դու լույս, հո գի...» հայ րե նո ւմ:
4. Ի՞նչ պատ կեր նե րի մի ջո ցով է սե րը ներ կայաց ված «Ո՞ւր է իր, ուս կից 

ե կիր...» հայ րե նո ւմ: Ինչ պե՞ս կբա ցատ րեք սե րն օ ղակ ա նել և սր տի ա կան-
ջին ան ցկաց նել պատ կե րը:

5. Ի՞նչ պատ կեր ներ են կի րառ ված «Քա նի՜ ու քա նի՜ ա սեմ...», «Ե րբ որ ես 
պզտիկ է ի...», «Ես այն հա վե րո ւն է ի...», «Կա նգ նիմ ես ի քո դի մաց լամ...», 
«Լու սին, պար ծե նաս, ա սես...» հայ րեն նե րո ւմ: 

6. Վեր լու ծե ՛ք «Այս ծո վա կան գի շե րս ի բո ւն...» հայ րե նը: Ինչ պե՞ս են կեր պա-
վոր ված ջո ւլ հակ սի րա հա րը և նրան սպա սող, բայց նրա նից նե ղա ցած 
աղ ջի կը:

7. Ինչ պի սի՞ սեր է փա ռա բան վո ւմ «Եր նեկ ես ա նոր կու տամ...», «Ե րեկ ցո րե-
կով բա րով տա նե ին...», «Քա նի՞ ու քա նի՞ ա սեմ...» հայ րեն նե րո ւմ:

8. Ի՞նչ ի մա ստ են ար տա հայ տո ւմ «Հա վա տն է ա նա ռիկ բե րդ...» և «Մա հա լո քս 
ի վայր կո ւգ ’ի...» հայ րեն նե րը:

9. Ի՞նչ է պա նդխ տու թյու նը, և ին չո՞ւ են գր վել պա նդխ տու թյան հայ րեն ներ:
10. Ի՞նչ կա սեք հայ րեն նե րի ար վես տի մա սին: Ա ռա նձ նաց րե ՛ք պատ կե րա վոր-

ման մի ջոց նե րը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր



171

ՍԱՅԱԹ-ՆՈ ՎԱ
1722–1795

 ՍայաթՆո վան միջ նա դա րի վեր ջին բա նաս տե ղծն է: 
Բա ցա ռիկ ու ժի և հմայ քի տեր մի ա նո ւն, ով որ քան միջ նա
դա րի նն է, նույն քան` լեզ վով, ո գով, կեր պա րով, նոր ժա մա
նակ նե րի նը: Պա տա հա կան չէ, որ նրա նով հե տա քրքր վե ցին, 
նրան գնա հա տե ցին 20րդ դա րի ա մե նա մե ծե րը` Հով հան նես 
Թու մա նյա նը, Ե ղի շե Չա րեն ցը, Նի կոլ Աղ բա լյա նը, Պա րույր 
Սևա կը: Այ սօր էլ նա շա րու նա կո ւմ է մալ ան գե րա զան ցե լի 
ե րա ժի շտ ու բա նաս տե ղծ: ՍայաթՆո վան ե զա կի գե ղար
վես տա կան ար ժեք է, ա շու ղա կան ձևի մեջ մա րմ ա վոր ված 
ժո ղո վր դա կան հան ճա րի բա ցա ռիկ ար տա հայ տու թյո ւն:

 Շատ ու շատ մե ծու թյո ւն նե րի նման Սայաթ-Նո վան այ սօր էլ իր կյան քի ու 
ստեղ ծա գոր ծու թյան գա ղտ նիք նե րով շա րու նա կո ւմ է մալ ա ռե ղծ ված: Դա 
վե րա բե րո ւմ է և՛ նրա ծնն դյան թվա կա նին, և՛ կյան քի հան գա մա նք նե րին, և՛ 
ա ռան ձին խա ղե րի մեկ նա բա նու թյո ւն նե րին:

 Սայաթ-Նո վան իր իս կա կան ա նո ւն ազ գա նու նով ե ղել է Հա րու թյո ւն (Ա րու թին) 
Սայա դյան: Ըստ ա ռա ջին կեն սա գիր Գևո րգ Ախ վեր դյա նի` Սայաթ-Նո վան ծն վել է 
1712 թվա կա նին: Իսկ ըստ Սայաթ-Նո վայի կյան քի և ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր ջին 
հե տա զո տող Պա րույր Սևա կի հիմ ա վոր փաս տար կո ւմ ե րի` բա նաս տեղ ծը ծն վել 
է 1722 թվա կա նին: Այս թվա կա նն էլ այժմ հա մար վո ւմ է ըն դո ւն ված:

 Սայաթ-Նո վան ծն վել է Թիֆ լի սո ւմ, կի սա ճոր տի ըն տա նի քո ւմ: Թիֆ լի սն այդ 
ժա մա նակ հայա շատ քա ղաք էր. 20.000 բնակ չից 14.500-ը հայեր է ին, հայ էր քա-
ղա քագ լու խը, հայոց լե զո ւն ըն դո ւն ված էր ոչ մի այն կեն ցա ղո ւմ, այլև ար քու նի քո ւմ:

 Սայաթ-Նո վայի հայ րը` մահ տե սի Կա րա պե տը, ծնո ւն դով Կի լի կի այի Ա դա-
նա քա ղա քից էր, տե ղա փոխ վել էր Հա լեպ, այն տե ղից` Թիֆ լիս, ուր և ա մո ւս-
նա ցել  էր Սա նա հին գյու ղից Թիֆ լի սի Հավ լա բար թա ղա մա սո ւմ հաս տատ-
ված Սա ռայի հետ: Այս կա պակ ցու թյա մբ բա նաս տեղ ծը գրո ւմ է.

 ՍայաթՆո վու վա թա նի ցըն հա րց կու տան.
 Մե կը կո սե Հի նդն է, մե կը` Հա մա դան...
 Վա թա նըս Թիփ լի սն է, կող մը` Վրաս տան.
 Մե րըս հավ լա բար ցի է, Հե րըս` Հա լա բու:

 Ի սկ մեկ այլ տեղ ա վե լաց նո ւմ է. «ՍայաթՆո վան ին քը հայ է՝ // Իր հա
վա տին ա մո ւր կա նգ նա ծ»: Տաս ներ կու տա րե կա նո ւմ նա դար ձել է ջո ւլ հա կի 
ա շա կե րտ և իր ար հես տի մեջ այն քան է ա ռա ջա դի մել, որ շնոր հիվ նրա հա-
ջո ղու թյո ւն նե րի իր վար պե տը պա րգև է ստա ցել: Տա սն հի նգ տա րե կա նո ւմ նա 
ար դեն գրա գետ էր, մա ցա ծը լրաց րել է ինք նա կր թու թյա մբ: Սայաթ-Նո վան 
հան ճա րեղ ինք նո ւս էր: Նրա դպ րո ցը կյա նքն էր, բազ մա լե զու ու խայ տան կար 
Թիֆ լի սը: Դրա ա պա ցույ ցը նրա ստեղ ծա գոր ծու թյան լե զո ւն է, ին չը ոչ թե գրա-
գի տու թյան լե զու է, այլ փո ղո ցի կեն դա նի խոս վա ծք` հայե րե նի, վրա ցե րե նի, 
թո ւր քե րե նի, պա րս կե րե նի, ա րա բե րե նի տար բեր բար բառ նե րի մի խառ նո ւրդ: 
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Ու սո ւմ ստա ցած գրա գետ մար դը եր բեք այդ լեզ վով չէր գրի: Սայաթ-Նո վան 
սո վո րել է գրել, կար դալ և հմ տա ցել ա շու ղա կան ար վես տի մեջ:

 Տաս նի նը տա րե կա նո ւմ վրաց զո րա գն դի կազ մո ւմ նա մաս նակ ցել է Նա-
դիր շա հի հնդ կա կան ար շա վա նք նե րին: Այս տեղ նա աչ քի է ըն կել  եր գի չի իր 
աստ վա ծա տո ւր շնո րհ քով, ար ժա նա ցել վրաց թա գա ժա ռա նգ Հե րակ լի հա-
մակ րան քին, հրա վիր վել պա լատ և դար ձել ար քու նա կան եր գիչ:

 Սայաթ-Նո վան  ու նի բո վան դա կու թյա մբ ու ձևով ա շու ղա կան պոե զի ային 
պատ կա նող մի խաղ` «Փա ռք Ա րար չին...», ին չի մեջ պատ մո ւմ է իր կեն սագրու-
թյու նը: Խա ղի այդ տե սա կը կոչ վո ւմ է հյո ւս կեն (օ տար բա ռով` վո ւղ ջութ լա մա), 
ին չի մեջ ա շո ւղ նե րը եր ևա կայա բար ներ կայաց նո ւմ են ի րե նց կյան քը մի նչև 
հա րյո ւր տա րե կա նը: Այս խա ղը Սայաթ-Նո վան գրել է 28 տա րե կա նո ւմ: Կա-
րե լի է են թադ րել, որ մի նչև այդ տա րի քն ըն կած տվյալ նե րը ճի շտ պե տք է լի-
նեն, իսկ դրա նից հե տո ե կող նե րը (մի նչև հա րյո ւր տա րե կա նը)` են թադ րա կան 
ու մտա ցա ծին: Ա հա այդ խա ղի այն ե րեք տնե րը, ո րո նց բո վան դա կած կեն-
սագրա կան տվյալ նե րը հա վաս տի ու թյո ւն կա րող են նե րշն չել.

 Ի նը տա րիս երբ որ ան ցավ, դեռ հայտ նի չէր, թե ինչ է ի,
 Տա սը տա րե կան էլ դար ձա, դեռ գիժ ու միժ կը շր ջե ի,
 Տաս նը մե կըս էլ լրա ցավ, դեռ էն քան էլ խե լոք չէ ի,
 Տաս նըեր կու տա րե կա նո ւմ ինձ հա նձ նե ցին ուս տա քա րին:

 Տաս նըե րեք տա րե կա նո ւմ իմ ար հես տո ւմ տը վի ան ցա.
 Տաս նը չոր սո ւմ իմ շնո րհ քով վար պե տս պա րգև ստա ցավ.
 Տա սնը հին գո ւմ շատ ջա նք դը րի, գիրղա լա մին ըն կե րա ցա.
 Տաս նը վե ցս երբ բո լո րեց, ճա նա չե ցի չա րն ու բա րին:

 Տաս նըյոթ տա րիս լրա ցավ, դեռ ես չէ ի ե ղել դաս տան,
 Տաս նըո ւթ տա րիս երբ բո լո րեց, տե սա և՛ վա րդ, և՛ վար դաս տան,
 Տաս նըի նը տա րե կա նո ւմ ման ե կա Հա բաշՀին դո ւս տան.
 Քը սան տա րո ւց, էշ խի ըն կած, լալ կը ծա խեմ սով դա քա րին:

 Սայաթ-Նո վա ա նո ւնն ստա ցել է լավ եր գե լու հա մար, որ թա րգ մա նա բար 
նշա նա կո ւմ է եր գի որ սո րդ: Նրա գրա կան բո ւռն գոր ծու նե ու թյո ւնն ընդ գր կել 
է 1753-1759 թվա կան նե րը:

 Պա լա տո ւմ նա ե ղել է 1742 (կամ 1744) թվա կա նից մի նչև 1752 թվա կա նը: 
Պա լա տա կան դա վե րն ստի պել են նրան մի առ ժա մա նակ հե ռա նալ այդ մի ջա-
վայ րից: Այդ կա պակ ցու թյա մբ նա գրո ւմ է «Դո ւն էն գլ խեն ի մաս տո ւն իս...» և 
«Յիս կան չո ւմ եմ լա լա նի ն» խա ղե րը: 1754 թվա կա նի գար նա նից նա վե րս տին 
պա լա տո ւմ էր, բայց այլևս չդի մա նա լով իր շո ւրջ հյո ւս ված խար դա վա նք նե րին` 
1759-ին վե րջ նա կա նա պես հե ռա նո ւմ է այդ մի ջա վայ րից: Այ սի նքն` նո րից նրան 
վտա րո ւմ են: Պա րույր Սևա կը տե սա կետ է հայտ նո ւմ,  թե Սայաթ-Նո վային 
պա լա տից վտա րել են 1760-ից հե տո, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյա մբ` 1762-ին: 
Բայց քա նի որ Սայաթ-Նո վայի ա վագ որ դու` Մե լիք սե թի ծնն դյան թվա կա նը 
հա մար վո ւմ է 1760-ը, ուս տի ա վե լի հա վա նա կան է 1759 թվա կա նը:

1751-ին խա ղե րից մե կի մեջ իր մա սին գրո ւմ է.
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 Դո ւն չա սիս, թե էս խե ղճ սա զան դա րն ո՞վ ա.
 Խոս քիս տե րն իմ, հու նա րըս էլ գը րով ա. 
Ա րու թի նն իմ, ինձ կո սին ՍայաթՆո վա,
 Հե նց բան կո սիմ, վո ւր ամ բե րո ւմ ձեն հա նի:

 Մեկ այլ ա ռի թով շա րու նակ վո ւմ է. «ՍայաթՆո վեն իմ, ու ժըս ձե նիս մե չն է»: 
Սրա նք ինք նա պա շտ պա նա կան տո ղեր են: Ի րեն պա շա րած դառ նու թյո ւն նե րի մա-
սին նա գրել է նաև «Ար թար դա տե...», «Ձե ռը վի կալ...», «Իմ խի ղճ գլո ւխ...» խա-
ղե րի մեջ.

 Ար թար դա տե, չէ՞ վո ւր թա քա վո ւր իս դո ւն,
 Վը րաս տա նո ւմ տեր ու զո րա վոր իս դո ւն.
 Մե կն ինձ կո սե` «Գը նա, մաշ ված շոր իս դո ւն»,
 Մե կն էլ կո սե` «Մե հո տած ջըր հո ւր իս դո ւն...»:

 Վո՛ւչ հա րս նա խոս ու նիմ, վո՛ւչ էլ կո ղա կից,
 Մեջ լի սո ւմ էլ նո ւր խա ղք ա րին, ծաղ րե ցին.
Յիս ռա միկ իմ, ին ձի վո ւխչվո ւխչ թա ղե ցին. 
Ո ւմ ա ռաջ էլ սր տիս ցա վըն մա ղե ցի,
 Վո ւխչն ինձ ա սին` «Մե ան պա տիվ հյո ւր իս դո ւն»:

 Ա հա և մյու սը.

 Ձե ռը վի կալ, վադ մար թու թին չիմ ու զո ւմ. 
Էս աշ խա րո ւմ  փար թա մու թին չիմ ու զո ւմ.
 Վադ բան ա սիլ, յա վա դու թին չիմ ու զո ւմ,
Յիս մա րդ մա րթ իմ` նա մար դու թին չիմ ու զո ւմ...
Յիս ռա միկ իմ` թա վա դու թին չիմ ու զո ւմ...

 Պա լա տից Սայաթ-Նո վայի վտա րու մը պայ մա նա-
վոր ված էր ոչ մի այն նրա ընդ հա րու մով վրաց թա վադ-
նե րի հետ, այլև վրաց Ան տոն կա թո ղի կո սի: Վեր ջի նս 
Սայաթ-Նո վային  գա ղա փա րա կան մե ղադ րա նք է 
նե ր կայաց րել: Այդ կա պակ ցու թյամբ բա նաստեղ-
ծը գրո ւմ է. «Ո ւղ ղե ցեք կրծ քիս մա հա բեր հրա ցա
նը, // Ինձ սու ֆի են կո չո ւմ»:

 Սու ֆին, սու ֆի ա կա նու թյու նը կրո նա-
կան ուս մո ւնք էր իս լա մի մեջ, սկզբնա կան 
շր ջա նո ւմ ուղղ ված էր պաշ տո նա կան իս լա-
մի դեմ, հե տա գայո ւմ հա մա պա տաս խա նեց-
վել է պաշ տո նա կան իս լա մի պա հա նջ նե րին: 
Ստե ղծ վել են բազ մա թիվ մի ա բա նու թյո ւն ներ 
շեյ խե րի գլ խա վո րու թյա մբ: Այդ պի սիք շատ 
կային նաև Սայաթ-Նո վայի ժա մա նակ:

 Պա լա տից վտար վե լո ւց հե տո Սայաթ-
Նովան օծ վո ւմ է քա հա նա և ստա նո ւմ տեր 
Ստե փա նոս ա նու նը: Պա լա տա կան միջա վայ րին 
սո վոր եր գի չն ու բա նաս տեղ ծը Զաքա թա լայի 
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Կա խի բնա կա վայ րո ւմ դառ նո ւմ է ծխա կան քա հա նա: Որ տե ղից` ուր: Սա աք-
սոր էր, որ ծա նր ու հո գե մաշ ապ րո ւմ ե րի է դա տա պար տո ւմ սի րտն աշ խար հի 
առջև բա ցած բա նաս տեղ ծին:

 Նա ա մո ւս նա նո ւմ է սա նա հի նե ցի Մար մա րի հետ և ու նե նո ւմ չո րս ե րե խա: 
1761-ին ե ղել է Պա րս կաս տա նի Գի լան նա հան գի Էն զե լի նա վա հա նգս տային քա-
ղա քի հայ կա կան ե կե ղե ցու քա հա նա: Այս տեղ նա ար տագ րել է Գրի գոր Նա րե-
կա ցու «Մա տյան ող բեր գու թյա ն» պոե մը, ին չը են թադ րո ւմ է, որ նա խո րաց րել 
էր իր գրա գի տու թյու նը: 1768-ին` կնոջ մա հից հե տո, դար ձել է կու սակ րոն, ստա-
ցել վար դա պե տի աս տի ճան և մի նչև կյան քի վեր ջը ծա ռայել Հաղ պա տի վան-
քում: Ծա նր ու տխո ւր կյա նք, ին չի վկայու թյո ւնն այս տո ղե րն են.

– Հաղ պա տու լու սա րար ՍայաթՆո վեն իմ,
 Մե կան թե ղիս վա ռե լու ձեթ չու նիմ:

 Ը ստ ա վան դա կան տե սա կե տի` Սայաթ-Նո վան մա հա ցել է 1795 թվա կա-
նին` ե կե ղե ցո ւմ ա պաս տա նած ժո ղո վր դի հետ մեկ տեղ զոհ գնա լով պար սից 
Ա ղա Մահ մեդ խա նի ար շա վա նք նե րին:

 Սայաթ-Նո վան թաղ վել է Թիֆ լի սի Սո ւրբ Գևո րգ հայ կա կան ե կե ղե ցո ւմ: 
Հով հան նես Թու մա նյա նի և նկա րիչ Գևո րգ Բա շին ջա ղյա նի նա խա ձեռ նու-
թյա մբ 1914-ին նրա գե րեզ մա նին կա ռո ւց վել է մա հար ձան և մայիս ամս վա 
վեր ջին կի րա կին հռ չակ վել Վար դա տո նի օր: Այդ օ րը վար դեր են դնո ւմ նրա 
գե րեզ մա նին, հն չո ւմ են նրա եր գե րն ու բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րը:

 Սայաթ-Նո վայի թո ռը` քա հա նա տեր Մով սե սը, 1848-ին պա պի «Դավ թար»-ը` 
բանաս տեղ ծու թյո ւն նե րի ձե ռա գիր ժո ղո վա ծո ւն, տրա մադ րել է թիֆ լիս ցի բժիշկ 
Գևո րգ Ախ վեր դյա նին: Ա հա նա էլ 1852 թվա կա նին լույս է ըն ծայել Սայաթ-Նովայի 
խա ղե րի ժո ղո վա ծո ւն: Հե տա գայո ւմ հայտ նա բեր վել են նոր գոր ծեր, ո րո նց ընդ-
հա նո ւր թի վը հաս նո ւմ է 222-ի:

 Սայաթ-Նո վան ե զա կի դե մք է հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան մեջ, ո րով հե-
տև մի ա ժա մա նակ գրել է ե րեք լե զու նե րով  ̀հայե րեն, վրա ցե րեն և թուր քե րեն: Հայե-
րեն նա գրել է Թիֆ լի սի բար բա ռով: Նրա լե զո ւն, որն աշ խար հա բար հայե րե նն է, 
հա գե ցած է ար ևե լյան բա ռա պա շա րով: 

Իր բո ւն կո չու մով Սայաթ-Նովան ե ղել է ա շո ւղ: Այդ բա ռը թա րգ ման վո ւմ 
է սի րա հար (արմատը էշխ` սեր բառն է), իսկ ըստ է ու թյան նշա նա կո ւմ է բա-
նաս տե ղծ, ե րա ժշ տու թյո ւն հո րի նող և կա տա րող: Իր գոր ծե րին նա տվել  է 
խաղ բնո րո շու մը` որ պես աշ խար հիկ երգ, դրա նք տար բե րա կե լով տա ղից` 
որ պես հոգ ևոր երգ: Այդ կա պակ ցու թյա մբ գրել է.

 Մեջ լիս նե րու խա ղըն դո ւն իս,
 Վան քե րու մըն տա ղըն դո ւն իս...

Այ սի նքն` խա ղն ու րախ հան դե սի հա մար է, տա ղը` վան քե րի` որ պես 
հոգևոր երգ: Խաղ եզ րույթն ու նի ժո ղո վր դա կան ծա գո ւմ` խաղ ա սել (եր գել), 
խա ղալ (խաղ ի մաս տից բա ցի նշա նա կո ւմ է նաև պա րել): Այս եզ րույ թով ենք 
բնո րո շո ւմ նաև ժո ղո վր դա կան խա ղիկ նե րը:

 Սայաթ-Նովան գրել է ար ևե լյան բա նաս տեղ ծու թյան այն ձևե րով, ո րո նք 
կոչ վո ւմ են գա զել և մու խա մազ:



175

 Գա զե լը երկ տող տնե րով բա նաս տեղ ծու թյո ւն է` երկ րո րդ կի սա տո ղի կրկնու-
թյա մբ ա ռա ջին տան մեջ և մյո ւս տնե րի երկ րո րդ տո ղե րո ւմ: Այդ կրկն վող ար-
տա հայ տու թյու նը խոս քին հա ղոր դո ւմ է ո րո շա կի ի մաս տային և հու զա կան 
ուղղվա ծու թյո ւն:

 Մու խա մազ ա րա բե րեն նշա նա կո ւմ է հն գա պա տկ ված, վե րա բե րո ւմ է և՛ տան 
մեջ տո ղե րի քա նա կին, և՛ բա նաս տեղ ծու թյան մեջ տնե րի քա նա կին, ո րո նք պետք 
է լի նեն հին գա կան: Սայաթ-Նո վան մի շտ չէ, որ պահ պա նել է այս պա հան ջը: 
Մուխա մա զն ու նի կրկ նա բե րո ւմ ե րի տա րա տե սակ ձևեր, ո րո նք խոս քին հա ղոր-
դո ւմ են ճո խու թյո ւն, ե րա ժշ տա կա նու թյո ւն և կշ ռույ թային ամ փոփ վա ծու թյո ւն: 

Որ պես բա նաս տե ղծ Սայաթ-Նո վան ձևա վոր վել է միջ նա դա րյան հայ 
պոե զի այի և պա րս կա կան ու ա շու ղա կան ար վես տի ա վան դույթ նե րով: Նա 
ծա նոթ էր Նա րե կա ցու, Ֆրի կի, Նա ղաշ Հով ա թա նի ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն նե-
րին, գի տեր «Ա ստ վա ծա շո ւնչ»-ը:

 Սայաթ-Նո վան սի րային քնա րեր գու թյան խո շո րա գույն ներ կայա ցու ցիչ է: 
Սե րը նրա հա մար կե ցու թյան հի մքն է և աշ խար հի գե ղեց կու թյան ի մաս տը: 
Սի րո մի ջով էլ նա նայո ւմ է աշ խար հին` բա ցա հայ տե լով և՛ իր` բա նաս տեղ ծի 
կեր պա րը, և՛ իր ապ րած կյան քի ու ժա մա նա կի ի մաս տու թյու նը:

 Սայաթ-Նո վայի սի րային խա ղե րի մեծ մա սը գո զա լի կեր պա րան քով 
մարմ ա վոր ված գե ղեց կու հու գո վքն է ու փա ռա բա նու թյու նը: Դրա նք ա սես 
գե ղան կար լի նեն` կնոջ ար տա քին գե ղեց կու թյու նը զար դա րող ճոխ մակ դիր-
նե րով ու հա մե մա տու թյո ւն նե րով:

 Սայաթ-Նո վայի սի րային քնա րեր գու թյան հիմ քո ւմ ըն կած են մա րդ կային 
խոր հո գե բա նա կան ապ րո ւմ եր, որ տեղ կա և՛ սպա սո ւմ, և՛ կա րոտ, և՛ թա-
խիծ, և՛ հան դիպ ման բե րկ րա նք, և՛ տա ռա պա նք: Այդ  սի րո ա ռար կան որ-
քան տե սա նե լի է նրան, նույն քան էլ ան հա սա նե լի է: Գո զա լը նրա հա մար 
«ուրի՜շ յա ր» է, նրա նմա նը աշ խար հո ւմ չկա: Իր սի րո խոս տո վա նու թյո ւն նե րի 
մեջ բա նաս տեղ ծը շատ ան մի ջա կան է, նա այն քան հպա րտ է իր գո զա լի գե-
ղեցկու թյա մբ, որ ու զո ւմ է իր սի րո մա սին աշ խա րհն ի մա նա:

 ՍԱՅԱԹ-ՆՈ ՎԱՅԻ ՄԱ ՍԻՆ 

Եվ ի՜նչ գե ղե ցիկ է, ճշ մա րիտ, որ էս պես է մեր վիթ խա րի Սայաթ-Նո վան` մի 
հոյա կապ սի րա հար է, բռն կած ու բռն ված սի րո հր դե հով, նրա լույ սի տակ էլ նկա-
տո ւմ է աշ խա րհն ու ի րե րը, զգո ւմ է, որ էր վո ւմ է, վեր ջա նո ւմ է ին քը, բայց մո ւմ է 
ա րի ու բա րի, ան չար ու ա նա չառ, վեհ ու վսեմ, որ պես աշ խա րհ քի ու մար դու մեծ 
բա րե կա մը, հաս տա տո ւն սի րով և՛ դե պի էն «զու լու մը», որ ի րեն կրակ տվեց ու 
մի շտ մաց ան տար բեր, և՛ դե պի նրա նց, ո րո նք  չո րս կող մից տա քա ցան ու հրճ-
վե ցին էն կրա կով, ո րի մեջ էր վո ւմ էր ին քը, և՛ դե պի նրա նց, ո րո նք հա զար ու մի 
տե սակ ի րեն վշ տաց րին կյան քո ւմ: Զայ րա ցավ, բայց եր բեք չչա րա ցավ, ցա վեց, 
բայց եր բեք չա նի ծեց:

 Հով հան նես Թու մա նյան 

Ոս կե բա ռեր, ան գին քա րեր, լալ ու գո հար շա րել ես դու.– 
Քեզ մի այն քո յա րն է վա ռել,– քա նի՜ յա րեր վա ռել ես դու:– 
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    ***  
Ո՞ր շա հն ու նի այդ քան ոս կի ու ան գին քար, Սայա՛թ-Նո վա,– 
Չի՜ ու նե ցել քեզ պես շռայլ խալ խը նո քար, Սայա՛թ-Նո վա:

      Ե ղի շե Չա րե նց
 Սայաթ-Նո վայի խա ղե րն ա մե նից շատ հի շեց նո ւմ են Շե քս պի րի սո նետ նե րը:
 Սայաթ-Նո վան զար մաց նե լու չափ նման է Շե քս պի րին:
 Կա տա րյալ է Սայաթ-Նո վայի ար վես տը:
 Սայաթ-Նո վան ազ գային է Գող թան եր գիչ նե րի չափ:

      Պա րույր Սևա կ

& ԲԱՌԱՐԱՆ
 մահ տե սի – ուխ տա վոր, այն ան ձը, ով ե ղել է Ե րու սա ղե մո ւմ, այ ցե լել է Քրիս-

տո սի գե րեզ մա նին, ա սո ւմ են նաև հա ջի 
ո ւս տա քար – վար պետ, ում մոտ ար հե ստ են սո վո րում
 ղա լամ – գրի չ
« Քը սան տա րո ւց էշ խի ըն կած, լալ կը ծա խեմ սով դա քա րի ն» – այ սի նքն` սի-

րով տար ված` ա շու ղու թյո ւն եմ ա նո ւմ
 սա զան դար – սազ նվա գող, ե րա ժի շտ
 հու նար – հմ տու թյո ւն 
յա – կա մ
 մա րդ մա րթ իմ – ազ նիվ, շի տակ մա րդ եմ

1. Բնու թագ րե՛ք Սայաթ-Նո վային:
2. Ե՞րբ և որ տե՞ղ է ծն վել Սայաթ-Նո վան:
3. Ըստ «Փա ռք Ա րար չին...» խա ղի` ներ կայաց րե՛ք նրա կեն սագ րու թյու նը 

մինչև 28 տա րե կա նը:
4. Որ տե՞ղ է ան ցել Սայաթ-Նո վայի կյան քի և գոր ծու նե ու թյան ա ռա ջին շր ջա նը:
5. Որ տե՞ղ է ան ցել Սայաթ-Նո վայի կյան քի և գոր ծու նե ու թյան երկ րո րդ շր ջա նը:
6. Որ պես բա նաս տե ղծ, ե րա ժի շտ և կա տա րող ինչ պե՞ս կբ նո րո շեք Սայաթ-

Նո վայի տե ղն ու դե րը հայ գրա կա նու թյան պատ մու թյան մեջ: 
7. Ի՞նչ լե զու նե րով է ստեղ ծա գոր ծել Սայաթ-Նո վան և ին չո՞ւ:
8. Ի՞նչ պա լա տա կան դա վե րի մեջ է ներ քաշ վել Սայաթ-Նո վան և ի՞նչ խա ղե-

րով է ար տա հայ տել իր վր դով մո ւն քը:
9. Պա լա տից հե ռա նա լո ւց հե տո ի՞նչ էր ա նո ւմ Սայաթ-Նո վան:
10. Ե՞րբ է մա հա ցել Սայաթ-Նո վան և որ տե՞ղ է թաղ վել:
11. Ո՞վ է Սայաթ-Նո վայի ժա ռան գու թյան ա ռա ջին ու սո ւմ ա սի րո ղն ու հրա-

տա րա կի չը:
12. Ի՞նչ տար բե րու թյո ւն էր Սայաթ-Նո վան դնո ւմ տա ղի և խա ղի մի ջև:
13. Բնու թագ րե՛ք գա զե լն ու մու խա մա զը` որ պես Սայաթ-Նո վայի օգ տա գոր-

ծած գրա կան տե սակ ներ:
14. Ով քե՞ր և ի՞նչ խոս քե րով են գնա հա տել Սայաթ-Նո վային:
15. Ով քե՞ր են հիմ ադ րել Վար դա տո նը և ի՞նչ է այն:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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Աշ խա րու մըս ախ չիմ քա շի, քա նի վո ւր ջա՛ն իս ինձ ա մա. 
Ան մա հա կան ջը րով լի քըն օս կե փըն ջան իս ինձ ա մա.
 Նըս տիմ, վը րես շը վաք ա նիս` զար բաբ վը րան իս ինձ ա մա.
 Սո ւչս ի մա՛ ցի, է՛ նե նց սը պա նե` սո ւլ թան ու խան իս ինձ ա մա:

 Մեչ կըտ սալ բու-չի նա րի պես, ռան գըտ Փը ռան գի ատ լաս է,
 Լի զո ւտ շա քար, պը ռո շըտ ղա նդ, ակ ռե քըտ մա րք րիտ ալ մաս է. 
Օս կու մե չըն մի նա ա րած, աչ կի րըտ ակ նա կապ թաս է.
 Պատ վա կան ան գին ջա վա հիր, լալ-Բա դեշ խան իս ինձ ա մա:

Յիս էս դար դին վո՞ւնց դի մա նամ` մա կամ սիր տըս ու նիմ քա րած, 
Ար տա՛ սո ւնքս ա՛ րո ւն շի նե ցիր, խիլ քըն գըլ խես ու նիմ տա րած,
 Նո ւր բաղ իս, նո ւր բաղ չի մե չըն` բո լոր քըտ վար թով չա փա րած.
 Վը րետ շո ւռ գամ բըլ բու լի պես` սի րով սեյ րան իս ինձ ա մա:

 Քու էշ խըն ին ձի մա ստ ա րավ. յիս զար թո ւն իմ, սի րտս է քը նած. 
Աշ խա րս աշ խա րով  կըշ տա ցավ, իմ սիր տըս քիզ նից սով մը նաց.
Յա՛ր, քիզ ին չո՞վ թա րիփ ա նիմ` աշ խա րու մըս բա՛ն չը մաց.
Կ րա կե, ծո վե մեն դո ւս է կած, ռաշ ու ջեյ րան իս ինձ ա մա:
 
Ի՞նչ կու լի մեկ հի դըս խո սիս, թե վո ւր Սայաթ-Նո վու յար իս,
 Շո ւղ կըտ աշ խա րըս բըռ նիլ է` ա րե գա գի դե մըն փար իս.
 Հու տով հիլ, մի խակ, դա րի չին, վա րթ, մա նի շակ, սու սան բար իս,
 Կար մը րա գո ւն` դաշ տի ծա ղիկ, հով տաց շու շան իս ինձ ա մա:

& ԲԱՌԱՐԱՆ
ջան – այս տեղ` հո գի, կյա նք 
ա մա – հա մա ր
 փըն ջան – թաս, բա ժա կ
շ վաք – ստ վեր, հո վա նի
 զար բաբ – ոս կե կար մե տա քս
 սո ւչ – մե ղք, հան ցա նք
 սալ բի – նո ճի
 չի նար – սո սի
 ռա նգ – գույն
փ ռա նգ – ֆրա նկ` ֆրան սի ա կան, ընդ հա նո ւր ի մաս տով` եվ րո պա կան 
ատ լաս – կեր պաս (մե տաք սե սա տին)
 ղա նդ – բաց վար դա գույն շա քար 
ակ ռա – ա տա մ
 մա րք րիտ – մար գա րիտ 
ալ մաս – ալ մա ստ, ա դա մա նդ
 մի նա ա րած – է մա լած, մի նա – է մալ, արծ նա պա կի, դրա կա պույտ և այլ ե րանգ-

նե րով զար դա րո ւմ է ին ոս կե զար դե րը 
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ակ նա կապ թաս – թան կար ժեք քա րե րով զար դար ված թա ս
 ջա վա հիր – գո հար, ա դա մա նդ
 լալ-Բա դեշ խան իս ինձ ա մա – Բա դեշ խա նի լալ ես ինձ հա մար, լալ – թան կա-

գին քար, իսկ Բա դեշ խա նը վայր է Հին դի կու շի լեռ նե րո ւմ
 մա կամ – մի՞ թե 
է շխ – սե ր
 մա ստ ա րավ – հար բեց րե ց
 թա րիփ ա նել – գո վել, մե ծա րե լ
 ռաշ – հրե ղեն ձի
 ջեյ րան – եղ ջե րո ւ
 հի դըս – ինձ հե տ
 շո ւխ քըտ – շո ղքդ
 փար – պե րճ, ճոխ, շքե ղ
 հիլ – բու րա վետ հա մե մո ւնք

 Ներ կայաց նո ւմ ենք այս խա ղի աշ խար հա բար փո խադ րու թյու նը ևս, ին չը 
կօգ նի ա վե լի լավ հաս կա նա լու բնա գի րը: 

Աշ խար հո ւմս ա՛խ չեմ քա շի, քա նի որ ջա՛ն ես ինձ հա մար. 
Ան մա հա կան ջրով լի քը ոս կե փն ջան ես ինձ հա մար.
Նս տեմ` վրաս շվաք ա նես` մե տա քս վրան ես ինձ հա մար.
 Մե ղքս ի մա՛ ցիր, հե տո՛ սպա նիր` սո ւլ թան ու խան ես ինձ հա մար:

 Մե ջքդ` նո ճի-չի նա րի պես, գույնդ ֆրան կի ատ լաս է.
 Լե զո ւդ` շա քար, շո ւրթդ` մե ղր, ակ ռե քդ մա րգ րիտ ալ մաս է. 
Ոս կո ւմ արծ նա պա կի ա րած, աչ քե րդ ակ նա կո ւռ թաս է.
 Պատ վա կան ան գին ա դա մա նդ, լալ-Բա դեշ խան ես ինձ հա մար: 

Ես էս ցա վին ո՞նց դի մա նամ, մի՞ թե սի րտ ու նեմ քա րա ցած, 
Ար տա՛ սո ւքս ա րյո ւն շի նիր, խե լքս` գլ խո ւմս շվա րած,
 Նոր պար տեզ ես` նոր այ գու մեջ, բո լո րքդ  վար դով շո ւր ջա ռած.
 Ման գամ շո ւրջդ բլ բու լի պես` սի րով սեյ րան ես ինձ հա մար:

 Քո սե րը ինձ ար բեց րեց, ես ար թո ւն եմ, սի րտս է քնած. 
Աշ խա րհս աշ խար հով կշ տա ցավ, իմ սիր տը քեզ նից սով մաց.
Յա՜ր, էլ ին չո՞վ քեզ գո վեր գեմ` աշ խար հո ւմս բա՛ն չմ աց.
 Ծո վից դո ւրս ե կած հրե ղե՛ն նժույգ ու ջեյ րան ես ինձ հա մար:
 
Ի՞նչ կլի նի հե տս խո սես, ե թե Սայաթ-Նո վի յա րն ես.
 Շո ղքդ աշ խար հը բռ նել է` ա րե գա կից էլ դու վառ ես.
 Հո տա վետ հիլ, մե խակ, դար չին, վա րդ, մա նու շակ, սու սան բար ես.
 Կա րմ րա գույն դաշ տի ծա ղիկ, հով տաց շու շան ես ինձ հա մար:

(Փո խադ րու թյու նը` Իշ խան Ստե փա նյա նի)
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 «Աշ խա րու մըս ախ չի քա շի...» հայե րեն գր ված խա ղը Սայաթ-Նո վայի գլո ւխ-
գոր ծոց նե րից է, բնույ թով զու գե րգ` «Ի նձ սի րե ցիր, էշ խըն ըն գար...» գոր ծի հետ 
մեկ տեղ: Մե կի մեջ սիր տը բա ցո ւմ է գո զա լը, մյու սի մեջ` սի րա հա րը:

 Գո զա լը պա րզ խոս տո վա նո ւմ է. «Ի նձ սի րե ցիր, էշ խըն ըն գար, խա ղի դավ
թար իմ քիզ ա մա»: Սայաթ-Նո վան ա նը նդ հատ մահ ու գե րեզ ման է փնտ րում` 
այլևս չդի մա նա լով սի րո ցա վին: Դրան ի պա տաս խան գո զա լն ա սո ւմ է. «Յիս քու 
մա հըն վո՞ւնց կու խը նդ րիմ` նո ւղլ ու շա քար իմ քիզ ա մա»:

 Գո զա լը վախ ու նի, թե սի րա հա րը ի րեն կթող նի. «Թաք ու րիշ գո զալ չը
սի րիս...», և ա վե լաց նո ւմ է. «Թե գո ւզ աշ խա րըս պտո ւտ գաս` չիս տես նի ինձ 
պես ա զի զ»: Այ նու հե տև. «Թե գո ւզ ան մա հու թին ու զիս, սի րով կու ճա րիմ քիզ 
ա մա»: Գո զա լն այս պես բա ցո ւմ է իր սիր տը սի րա հա րի առջև և խոս տո վա-
նում խոս տու մին հա վա տա րիմ իր հաս տա տո ւն սե րը.

 Քու դար դըն ինձն պառ վե ցո ւց. ո՞ւ մըն ա սիմ, Սա՛յաթՆո վա,
 Մի՛ գը ցի ձեռ նե մեն ձի ռըն` օս կե թաս իմ, Սա՛յաթՆո վա.
 Փ ռան գըս տա նու մի չեն է լած` զար ատ լաս իմ, Սա՛յաթՆո վա.
  Ծա՛ լե դավ թա րըտ, ղո՛ւ թին դի` րա նգ ու րու քար իմ քիզ ա մա:

& ԲԱՌԱՐԱՆ
 զար ատ լաս – ոս կե կեր պաս
 դավ թար – տե տր
 ղու թի – տո ւփ, ծխա խո տի տո ւփ, սն դո ւկ
 րա նգ ու րու քար – հույս ու ա պա վե ն
 

Ա հա գո զա լի սի րո այս խոս քե րին ի պա տաս խան 
Սայաթ-Նո վան ստեղ ծո ւմ է «Աշ խա րու մըս ախ 

չիմ քա շի...» խա ղը` ա սե լով. «... Սո ւլ թան ու 
Խան իս ինձ ա մա», այ սի նքն` ինձ հա մար աշ-

խար հի տե րն ես, ամեն ինչ ես:
 Սայաթ-Նո վայի այս խա ղն ամ բող ջու թյա մբ 

փա ռա բա նա կան սի րե րգ է: Սի րո հր դե հի մեջ 
հայտն ված սի րա հա րն ա նը նդ հատ սի րո 

նոր հա վաս տի ա ցո ւմ եր է պա հան ջո ւմ 
գո զա լից. «Ի՞նչ կու լի մեկ հի դըս խո սիս, 
թե վո ւր ՍայաթՆո վու յար իս»:

 Սայաթ-Նո վան յու րա քան չյո ւր տո-
ղի մեջ փա ռա բա նո ւմ է իր գո զա լին, 
հի ա նո ւմ ու հպար տա նո ւմ է նրա-
նով: Այդ գո զա լն ա սես քայ լող բնու-

թյո ւն լի նի. նրա մեջ քը հա մե մատ վո ւմ 
է ուղ ղա ձիգ, բա րակ նո ճի ի ու սո սի ի 
հետ, նա ա սես ծաղ կած այ գի է` վար-

դի տուն կե րով ե րիզ ված, իսկ ին քը` սո-
խակ, որ պտտ վո ւմ է նրա շո ւր ջը: Գոզալը 
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բուրավետ է ծա ղիկ նե րի ու հա մե մո ւնք նե րի պես և նրա աչ քին եր ևո ւմ է որ պես 
դաշ տի կա րմ րա գույն ծա ղիկ ու հո վիտ նե րի ճեր մակ շու շան:

 Գո զա լը հա մե մատ վո ւմ է ոչ մի այն բնու թյան, այլև թան կա գին քա րե րի 
հետ: Նա ա սես ոս կե թաս լի նի` լց ված ան մա հա կան ջրով, նա ոս կե կար վրան 
է, որ ի րեն պե տք է հով ա նի, նրա  ա տամ ե րն ա սես մար գա րիտ-ալ մա ստ 
լի նեն, աչ քե րը զար դա քան դա կի պես ոս կու մեջ են ըն դե լո ւզ ված, նա պատ-
վա կան ան գին քար է, Բա դեշ խա նի գո հար:

 Կան նաև հա մե մա տու թյան այլ եզ րեր, նրա լե զո ւն ա նո ւշ է շա քա րի պես, 
շր թո ւնք նե րը վար դա գույն քա ղց րու թյո ւն են, նա ա սես ծո վից դո ւրս ե կած 
հրե ղեն ձի լի նի կամ եղ նիկ:

 Հա մե մա տու թյո ւն նե րից բա ցի, այս խա ղի մեջ Սայաթ-Նո վան ա ռա տո րեն 
օգ տա գոր ծել է նաև մակ դիր ներ, ինչ պես` ան մա հա կան ջո ւր, զար բաբ վրան 
և այլն: Ընդ հան րա պես Սայաթ-Նո վայի լե զո ւն ճոխ է ու շքեղ և հա գե ցած է 
ա շու ղա կան պոե զի ային բնո րոշ ար ևե լյան թա նձր գույ նե րով: 

Ամ բո ղջ տա ղը գո զա լի գո վքն է ու փա ռա բա նու թյու նը, բայց այդ սի րո մեջ 
նա տխո ւր է.

 Յիս էս դար դին վո՞ւնց դի մա նամ` մա կա՞մ սիր տըս ու նիմ քա րած.
 Ար տա՛ սո ւնքս ա՛ րո ւն շի նե ցիր, խիլ քըն գըլ խես ու նիմ տա րած... 

Այ նու հե տև` հա ջո րդ տան մեջ.

 Քու էշ խըն ին ձի մա ստ ա րավ. յիս զար թո ւն իմ, սի րտս է քը նած.
 Աշ խա րս աշ խա րով կըշ տա ցավ, իմ սիր տըս քիզ նից սով մը նաց:

 Ա հա այս քա նից հե տո է, որ նա վե րս տին խնդ րո ւմ է, որ գո զա լը, ով ա րե գա կի 
դի մաց ա սես մի նոր ա րե գակ լի նի, իր հետ խո սի, ի րեն ա նը նդ հատ խոս տո վա նի 
իր սե րը:

 Սայաթ-Նո վայի այս խա ղը բա րձր ու մեծ սի րո օրհ նե րգ է` ար ժա նի թե՛ ստեղ ծո-
ղին, թե՛ գե ղեց կու հո ւն` ան կրկ նե լի գո զա լին, ով ե ղել է ի րա կան անձնա վո րու թյո ւն, 
ըստ ո րոշ կար ծիք նե րի` նա վրաց ար քայա դո ւստր Ան նա Բա տո նիշ վի լին է: 

& ԲԱՌԱՐԱՆ
 նո ւղլ – ար ևե լյան քա ղց րե ղեն, շա քա րի մի տե սա կ
 թաք – մի այն 
ա զիզ – սի րե լի, թան կա գի ն

1. Սայաթ-Նո վայի «Աշ խա րու մըս ախ չիմ քա շի...»  խա ղից բա ցի կար դա ցե՛ք  նաև 
«Ի նձ սի րե ցիր, էշ խըն ըն գար...» գոր ծը և պար զե՛ք` ի՞նչ կապ կա դրա նց մի ջև:

2. Ի՞նչ է զու գեր գը: Այս եր կու խա ղե րի մեջ ով քե՞ր են մի մյա նց հետ խո սո ւմ և 
ի՞նչ են ա սո ւմ ի րար:

3. Ինչ պե՞ս է գո զա լը խոս տո վա նո ւմ իր սե րը:
4. Ի՞նչ ապ րո ւմ ե րով է Սայաթ-Նո վան բա ցա հայ տո ւմ իր սե րը գո զա լի հան դեպ:
5. Ին չի՞ հետ է գո զա լին հա մե մա տո ւմ Սայաթ-Նո վան: Ա ռա նձ նաց րե՛ք հա մե-

մա տու թյո ւն նե րը:
6. Ա ռա նձ նաց րե՛ք մակ դիր նե րը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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 ԲԱ ՆԱՍ ՏԵՂ ԾԱ ԿԱՆ ԱՐ ՎԵՍ ՏԸ
 
Լի նե լով սի րային քնա րեր գու թյան խո շո րա գույն ներ կայա ցու ցիչ` Սայաթ-

Նո վան նաև իր սի րեր գու թյան գլ խա վոր հե րո սն է, ներ կա է իր խա ղե րի գոր-
ծո ղու թյո ւն նե րին որ պես մա րդ-բա նաս տե ղծ-եր գիչ-ա շո ւղ:

 Սայաթ-Նո վայի սի րային խա ղե րի մեծ մա սը գո զա լի կեր պա րան քով մա րմ-
նա վոր ված գե ղեց կու հու գո վքն է ու փա ռա բա նու թյու նը: Դրա նք բա ռան կար-
ներ են` հա մար ժեք գե ղան կար նե րի:  Սայաթ-Նո վայի պատ կեր նե րը ոչ մի այն 
խոս քով են ներ գոր ծո ւմ, այլև շատ տե սա նե լի են, ո րո նք կա րող են վե րած վել 
նկա րա շա րի: 

Պատ կե րա վոր ման հիմ ա կան մի ջո ցը հա մե մա տու թյո ւնն է: Այդ նպա տա-
կով բա նաս տեղ ծը դի մո ւմ է ար ևե լյան գու նե րան գին բնո րոշ զար դա նախ շե րի` 
ծառ ու ծա ղիկ, թռ չո ւն ներ ու կեն դա նի ներ, ա նու շա հոտ բույ րեր ու վառ գույ ներ: 
Ծաղ կած այ գին թե՛ ար ևե լյան պոե զի այի և թե՛ հայ միջ նա դա րյան տա ղեր գու-
թյան գլ խա վոր խո րհր դան շան նե րից մե կն է` ան պա կաս նաև Սայաթ-Նո վայի 
խա ղե րից: Գո զա լը զբոս նո ւմ է ծաղ կած այ գո ւմ, այդ տեղ է նաև նրա ու սի-
րա հա րի հան դիպ ման վայ րը: Այս ծաղ կո ւն քի մեջ մի ծա ղիկ էլ գո զա լն է, ում 
ա սո ւմ է. «Հու տըտ աշ խա րըս բռ նիլ է»: Այդ պես բա ռե րի մի ջո ցով տո ղե րը վե-
րած վո ւմ են զար դա քան դա կի:

 Բա նաս տեղ ծը կեր տո ւմ է ոչ թե ան շա րժ դի մա պատ կեր, ինչ պես կտա վի վրա 
է, այլ շար ժո ւն ու կեն դա նի մի է ու թյո ւն` դեմ քի գծագ րու թյա մբ ու գույ նով, աչ քե րի 
մո գա կան դյու թան քով, մա զե րի ճոխ թափ ված քով, ի րա նի նր բա գեղ դր ված քով, 
բե րա նի բաց ված քով, շր թո ւնք նե րի խա ղով, ճոխ հա գու կա պով, զար դե ղե նով ու 
քայլ ված քով: Այդ գե ղեց կու հո ւն նա դի մո ւմ է գո զալ, գո վե լի, նա զա նի, յար, զու լում 
(ան գո ւթ), բե մո ւր վաթ (ա նո ղո րմ), ա զիզ (սի րե լի, թան կա գին, հո գյակ) բա ռե րով:

 Բա նաս տեղ ծի և գո զա լի հա րա բե րու թյան նա խադ րյա լը ո գե ղեն սե րն է, 
այդ գե ղեց կու թյա մբ ապ րե լու ան դի մադ րե լի պա հան ջը, այդ գե ղեց կու թյա մբ 
տար վե լու, հի ա նա լու, հպար տա նա լու ոգ ևո րու թյու նը: Այդ ան կե ղծ խան դա-
վա ռու թյա մբ են գր ված «Պատ կիր քըտ ղա լա մով քա շած...», «Դի բա ու են-
գի դու նյա», «Յիս կան չո ւմ իմ լա լա նի ն», «Է սօր իմ յա րին տե սա...», «Ձե նըտ 
քա ղցր ու նիս...» խա ղե րը:

 Բա ռե րի թո ւնդ զգա ցո ղու թյո ւն ու ներ գոր ծու թյո ւն ա ռա ջաց նե լու նպա տա-
կով Սայաթ-Նո վան դի մո ւմ է բա ռա պատ կե րային, բա ռա հն չյու նա կան խտա-
ցո ւմ ե րի, շռայլ ու շքեղ կրկ նա բե րո ւմ ե րի:

 Հա մե մա տու թյո ւն նե րի մի ամ բո ղջ շքա հան դես է «Ձե նըտ քա ղցր ու նիս...» 
խա ղը.

 Ղո՛ւ մաշ ա սիմ` շու րե ղեն է, կու մաշ վի,
 Սա՛լ բի ա սիմ` ա խըր մին օր կու տաշ վի,
 Ջե՛յ րան ա սիմ` շատ մա րթ քի զիդ կու յաշ վի,
 Բաս վո՞ւնց թա րիփ ա նիմ, մա րա՛ իս, գո զալ:

 Հա մե մա տու թյո ւն նե րի այս տե ղա տա րա փը շա րու նակ վո ւմ է հո գե բա նա կան 
նոր ապ րո ւմ ե րով. «Գու զի՛մ թե հա մա շա դը ռա նըտ գամ ուխտ»: Այս տե սա կե տից 
մի ան թե րի կա տա րե լու թյո ւն է «Թա մամ աշ խար պը տո ւտ է կա...» խա ղը: Գո վք ու 
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գե ղեց կու թյո ւն և հո գե բա նա կան մի նոր վի ճակ` «Էշ խե մետ հի վան դա ցիլ եմ...». այ-
սի նքն` սի րո ւցդ հի վան դա ցել եմ, սի րո հի վա նդ եմ, ում պե տք է բու ժել մի այն սի րով:

 Գո զա լի կեր պա րա նքն ա նը նդ հատ վառ գույ նե րի մեջ է. «Բա րգ է րե սըտ` 
կը րակ նըն գած օս կու նման ջի ռա նո ւմ է... // Ով չէ տե սի, տի ստ է ու զո ւմ, ով 
տես նո ւմ է` մի ռա նո ւմ է»:

 Սայաթ-Նո վան վար դի ու բլ բու լի սի րո եր գիչ է, այդ պատ կեր նե րը ոչ մի-
այն ան պա կաս են նրա պոե զի այից, այլև ամ բո ղջ ստեղ ծա գոր ծու թյան պատ-
կե րային հի մքն են:

Այս ա մե նով հան դե րձ ի՞նչ է սե րը ըստ Սայաթ-Նո վայի. «Է շխն վառ կը
րակ է` էր վե լով գու քա», սե րը մար դուն կս տի պի ինչ ա սես ա նել, սե րը հա զար 
տե սակ ձևեր ու նի, զո րա վոր է ա մեն ին չից: Սի րա հա րը մշ տա պես գեր ված, 
տար ված, հի ա ցած, խան դա վառ ված է և ա մեն կե րպ փոր ձո ւմ է մո տե նալ գո-
զա լին, ա նը նդ հատ նայել ու խո սել նրա հետ.

 Հե նց ի մա ցար սո ված է ի, լի սե ղա նի հա մա է կա՞,
 Քի զիդ խո սիլ է ի ու զո ւմ` մո դըտ դա մի հա մա է կա, 
Ա սի, քի զիդ լու սա ցը նիմ, ու րախ ժա մի հա մա է կա,
 Մո ռա ցիլ իմ... լավ մի տս չէ, թե ինչ բա նի հա մա է կա...

Ս րա նք հո գե բա նա կան շատ նո ւրբ ան ցո ւմ ե րով գր ված տո ղեր են. սի րե-
կա նին գո զա լի դո ւռն է բե րել նրա հետ հո գե պես մեր ձե նա լու, նրա հետ հա-
ճե լի մի պահ ան ցկաց նե լու ցան կու թյու նը: 

Այ գին մեկ տա րի չտե սած բլ բու լի պես սի րա հա րը կա րո տից լաց է լի նում, ան-
գամ խան դի զգա ցո ւմ եր ու նե նո ւմ. «Դո ւն ու րի շի հիդ մի՛ խո սի»: Սի րո վե րջ նա կան 
նվի րո ւմ ու ան ցո ղիկ կյան քի ի մաս տը Սայաթ-Նո վային հա սցնո ւմ են իր ո գե ղեն 
տա րեր քի գա գաթ նա կե տին` ստեղ ծե լով այս պի սի շքեղ ու խո րի մա ստ տո ղեր.

Յիս էլ ու րիշ յար չի՛մ սի րի, աշ խա րու մըս դո՛ւն իս ի մըն.
 Թե մե շա փաթ քիզ չի՛մ տես նի, կու կըտ րիմ քա ման չիս սի մըն.
 Թե գո ւզ թա քա վու րըն կան չե, թե գո ւզ Լող մա նի հե քի մըն`
 Վո՞ւր մե դա րդս կու հաս կա նան դու գու նըս դա ղին կա րոտ է:

 Գի շերցե րեկ ման իմ գա լի` էշ խետ, յա նայա նա, գո՛ զալ. 
Ան գաճ ա րա, մա տաղ իմ քիզ, մե քիչ կա մա՛ց գնա, գո զալ: 
Աշ խա րըս ո՞ւմ է մը նա ցի, վո ւր ինձ ու քիզ մը նա, գո՛ զալ,
 Մա կամ մի ռա՞վ ՍայաթՆո վան. ան գա ճըտ խա ղին կա րոտ է:

 Սի րա հա րի «մե ղքն» ան մա ցո րդ սի րո մեջ է, ինչն էլ սի րո ցա վի տեր է 
ա նո ւմ նրան: Սայաթ-Նո վան գե ղեց կու թյու նը սեր է դա րձ նո ւմ` մա րմ ի մեջ 
վա ռո ւմ ո գու լույ սը: Այդ քան բա րձր նվի րո ւմ, գե ղեց կու հու այդ պի սի բա ցա-
ռի կա ցո ւմ, այդ պի սի գո վք ու փա ռա բա նու թյո ւն չի ստեղ ծել և ոչ մի հայ բա-
նաստե ղծ: Սայաթ-Նո վան ե զա կի է ու ան փո խա րի նե լի: 

 Սի րա հար բա նաս տեղ ծի հետ մեկ տեղ Սայաթ-Նո վան ստեղ ծո ւմ է մա րդ 
բա նաս տեղ ծի կեր պա րը: Այս տե սա կե տից ան զու գա կան են «Դո ւն էն գլխեն 
ի մաս տո ւն իս...», «Աշ խա րըս մե փան ջա րա է...» խա ղե րը: Բե րե նք եր կու տո ւն 
ա ռա ջի նից.
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 Ա մեն մա րթ չի կա նա խը մի` իմ ջո ւրն ու րիշ ջը րեն է. 
Ա մեն մա րթ չի կա նա կար թա` իմ գի րըն ու րիշ գը րեն է:
 Բու նի ա թս ա վազ չի մա նաս` քա րափ է, քա րու կը րեն է`
 Սե լա վի պես, ա ռա նց ցամ քիլ, դո ւն շու տով խա րաբ մի՛ ա նի:

 Քա նի գու զե քա մին տա նե` ծո վե մեն ա վազ չի պակ սի.
 Թե գո ւզ ը լիմ, թե գո ւզ չը լիմ` մեջ լիս նե րո ւն սազ չի պակ սի,
 Թե կու պակ սիմ, քիզ կու պակ սիմ` աշ խա րիս մե մազ չի՛ պակ սի.
 ՍայաթՆո վու գե րեզ մա նըն Հի նդ, Հա բաշ, Ա րաբ մի ա նի:

 Գե ղար վես տա կան այ լա զան մի ջոց նե րից ա ռա նձ նաց նե նք նաև բա նաստեղ-
ծա կան հն չյու նա բա նու թյու նը: Սայաթ-Նո վան հան գի վար պետ է: Նա հաս նո ւմ է 
թե՛ վե րջ նա հան գի, թե՛ ներ քին հան գի ան թե րի հն չո ղու թյան: Ներ դաշ նա կու թյան 
զգա ցո ղու թյո ւնն ստեղ ծո ւմ է ոչ մի այն հա րո ւստ, լի ա ձայն հան գեր, այլև բա րդ 
հան գեր, երբ ոչ թե հն չյո ւն ներ են հան գա վոր վո ւմ, այլ ամ բող ջա կան բա ռեր: 

Ա հա հա րո ւստ հան գեր` լաց իս է լի– բաց իս է լի, տա՛սն իս– պա սն իս– հաս
նի ս– բա՛սն իս, մե րա նի ն– մե ռա նին, սու սա նի–կես ա նի– տե սա նի: 

Ա հա և բա րդ հան գեր` լա լա նի ն– լալ ա նին, յա րա նին –յար ա նին, զայա նին– 
զայ –ա նին, մե րա նի ն– մեր ա նին, մա սա նի ն– մաս ա նին, դա սե դա ս– դա սե դաս, 
թաք ա վո ւր– թա քա վո ւր– թա քա վո ւր, քա րա սյո ւն– քար ա սո ւն– քա րա սո ւն և այլն: 

Ա նս պառ են նաև հն չյու նա կան կու տա կո ւմ ե րը` որ պես բա ղա ձայ նույթ 
և առ ձայ նույթ: Օ րի նակ` «Ա րզ իս ա նո ւմ հա զա րին, // Հա զար բա բին, հա 
զա րի ն», (զ հն չյո ւն), «Հո ւմ կաթ նա կիր –Ա թա մի զաթ, նա լա՛թ քու էյ թի բա րի ն» 
(թ հն չյո ւն), «Ո ւշկ ու միտ կըս խա ռն վե ցավ խու ռընխու ռըն խաղ հա նե լեն // 
Ափ սու սա լու հա զար ափ սո ւս, յիս էլ ղա դա դար ու նե նա մ» (խ և ա հն չյո ւն ներ): 

Այս ա մե նը նպաս տո ւմ է կրկ նու թյո ւն նե րի ա ռա տու թյա նը. կրկն վո ւմ է 
հնչյու նը (տա ռը), բա ռը, տո ղը, ար տա հայ տու թյու նը, կրկ նա բա ռը, հան գա բա-
ռը, ու ժե ղա նո ւմ է կրկ ներ գի նշա նա կու թյու նը: Կրկ նու թյու նը մի յու րա հա տո ւկ 
խոր հո ւրդ է հա ղոր դո ւմ խոս քի կշ ռույ թին, այն դա րձ նո ւմ է՛լ ա վե լի ներ գոր-
ծող: Այս տե սա կե տից ե զա կի է «Խաս դաշ տե րո ւմ...» խա ղը:

 Սայաթ-Նո վան հաս նո ւմ է տո ղի չա փե րի` բա րդ ոտ քի, կի սա տո ղի, հա-
տա ծի ու դա դա րի կա տա րյալ ներ դաշ նա կու թյան: Կա ռո ւց ված քային ձևե-
րից օգ տա գոր ծո ւմ է միջ նա դա րո ւմ ըն դո ւն ված շղ թայա կա պը (ին քն ա սո ւմ է 
զին ջիր լա մա), ինչն  ստե ղծ վո ւմ է տնից տո ւն, տո ղից տող փո խա նց վող բա-
ռե րով: Այդ պի սի հնար ներ են կի րառ վել «Ան գաճ ա րա բա րի թա վո ւր», «Աս-
տո ւձ խի ալ ա րի ց» և այլ տա ղե րո ւմ:

 Սայաթ-Նո վան ու նի նաև հա նե լո ւկ կամ գա ղտ նա գիր խա ղեր, ո րո նք պա-
հան ջո ւմ են նրա խոս քի ի մաս տը կռա հե լու հմ տու թյո ւն: Այդ պի սին են «Մը տա 
էշ խի քու րե ն», «Այբ Աստ ված սի րի ս», «Այ բը բի մըն կար թա ցիլ իմ» խա ղե րը:

 Սայաթ-Նո վայի պատ կե րային մտա ծո ղու թյու նն ար ևե լյան ճո խու թյա մբ 
ու փար թա մու թյա մբ հան դե րձ նաև շատ նո ւրբ է: Գո զա լը կին է իր հմայք-
նե րի մեջ, իր զո ւգ սե րի ու  շա խու շու խի մեջ, բայց տեն չա լի ո րեն ցան կա լի 
լի նե լով, եր բեք չի վե րած վո ւմ կր քա հու, հր դեհ է, բայց ոչ մեղ սա կաթ ո գի: 
Այդ նր բու թյա նը նա հաս նո ւմ է իր խոս քի նկա րեն զար դա նախ շե րով, ո րոնք 
հյուս ված են հա մե մա տու թյո ւն նե րից, փո խա բե րու թյո ւն նե րից, մակ դիր նե-
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րից, ո րո նց օ րի նակ նե րով հե ղեղ ված են նրա բո լոր խա ղե րը:
 Սայաթ-Նո վան ստեղ ծեց նաև գրա կան ա վան դույթ. ա ռա ջին կի րա ռո ղը 

Գաբ րի ել Սո ւն դու կյա նն էր` շա րու նա կե լով Սայաթ-Նո վայի աշ խար հա բա րը, 
այսինքն` Թիֆլիսի բարբառը, երկ րոր դը` Ե ղի շե Չա րե նցն էր, ով Սայաթ-Նո վայի 
ո ճա վո րու մով ստեղ ծեց իր «Տա ղա րա ն» շար քը:

 Սայաթ-Նո վան ապ րող և հո գի ներ գե րող բա նաս տե ղծ է նաև այ սօր: Մեր 
առջև է` «Մեր հին, բայց մի շտ սի րե լի, մեր ա մե նօ րյա, բայց և տո նա կան, մեր 
ծա նոթ, բայց և ան զու գա կան ՍայաթՆո վա ն» (Պա րույր Սևակ):

& ԲԱՌԱՐԱՆ
 ղու մաշ – մե տա քս
 թա րիփ ա նել – գո վել, մե ծա րել, թա րիփ – գո վք
 մա րա – հե քի ա թային վի շապ օ ձի գլ խի ան գին քա ր
 հա մա շա – մշ տա պե ս
 թա մամ – ամ բո ղջ
 բա րգ (բա րկ) – վառ կար մի ր
 ջի ռա նալ – տա քա նալ, ջեռ ար մա տից` ջե ռու ցո ւմ, ջեր մոց, ջե ռա կ
 քի զիդ – քեզ հե տ
 սիմ – ե րա ժշ տա կան գոր ծի քի լար, ընդ հան րա պես` լա ր
 հե քիմ – բժի շկ 
դու գու նըս դա ղին կա րոտ է – վե րքս խա րա նի կա րոտ է. վեր քը կող քե րից շի կա-

ցած եր կա թով խա րա նո ւմ է ին, որ պես զի չտա րած վի և ա րագ բո ւժ վի, դու գո ւն – խա-
րան, դաղ (դա ղել) – այ րել 

յա նա-յանա – տե սակ-տե սա կ
 բու նի աթ – հի մք
 մեջ լիս – հան դես, ե րա ժշ տա կան հան դե ս

1. Ի՞նչ եք հաս կա նո ւմ, երբ ա սո ւմ ենք` Սայաթ-Նո վան ստեղ ծել է գո զա լի 
բա ռան կար ներ: Ի՞նչ յու րա հատ կու թյո ւն ներ ու նեն Սայաթ-Նո վայի բա ռա-
նկար նե րը և ինչ պե՞ս կա րե լի է դրա նք հա մե մա տել գե ղան կար նե րի հետ:

2. Իր բա ռան կար նե րի մեջ գո զա լի կեր պա րն ստեղ ծե լիս ի՞նչ զար դա նախ շեր 
է օգ տա գոր ծել բա նաս տեղ ծը:

3. Նկա րագ րե՛ք Սայաթ-Նո վայի կեր տած գո զա լի կեր պա րի ար տա քի նը:
4. Ի՞նչ բա ռե րով է Սայաթ-Նո վան դի մո ւմ գո զա լին:
5. Ի՞նչ է հա մե մա տու թյու նը: Ցույց տվեք Սայաթ-Նո վայի հա մե մա տու թյո ւն նե-

րի ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րը, ին չը ին չի հետ է հա մե մա տո ւմ:
6. Հատ կա պես ի՞նչ գույ ներ է օգ տա գոր ծո ւմ Սայաթ-Նո վան գո զա լի կեր պա-

րը կեր տե լու հա մար:
7. Ի՞նչ է սե րն ըստ Սայաթ-Նո վայի: Իսկ ըստ ձե՞զ... Քն նար կե՛ք, բա նա վի ճե՛ք:
8. Հո գե բա նա կան ի՞նչ նո ւրբ ան ցո ւմ ե րի մեջ ենք տես նո ւմ սի րա հա րին և գո-

զա լին:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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9. Ի՞նչ է ի րե նից ներ կայաց նո ւմ վար դի ու բլ բու լի սի րա վե պը և ինչ պե՞ս է ար-
տա հայտ վել Սայաթ-Նո վայի խա ղե րի մեջ:

10. Ինչ պե՞ս կբ նու թագ րեք Սայաթ-Նո վային որ պես սի րա հար, բա նաս տե ղծ և 
մա րդ:

11. Հի շե՛ք, թե ի՞նչ է հան գը: Անդ րա դար ձե՛ք Սայաթ-Նո վայի հան գա բա նու թյա-
նը: Ա ռա նձ նաց րե՛ք հա րո ւստ և բա րդ հան գեր:

12. Սայաթ-Նո վայի խա ղե րից ա ռա նձ նաց րե՛ք բա ղա ձայ նույ թի, առ ձայ նույ թի 
օ րի նակ ներ:

13. Կրկ նու թյան ի՞նչ ձևեր են բնո րոշ Սայաթ-Նո վայի խա ղե րին:
14. Ի՞նչ է շղ թայա կա պը: Ցո՛ւյց տվեք Սայաթ-Նո վայի խա ղե րի օ րի նա կով:
15. Ի՞նչ է նշա նա կո ւմ, երբ ա սո ւմ ենք` Սայաթ-Նո վան գրել է հա նե լո ւկ կամ 

գա ղտ նա գիր խա ղեր:
16. Ով քե՞ր շա րու նա կե ցին Սայաթ-Նո վայի գրա կան ա վան դույթ նե րը և ինչ պե՞ս:
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ԽԱ ՉԱ ՏՈ ՒՐ Ա ԲՈՎՅԱ Ն
1809–1848

 Խա չա տո ւր Ա բո վյա նը հայ նոր գրա կա նու թյան հիմ
նա դի րն է: Նա մեծ լու սա վո րիչ էր ու ման կա վա րժ: Նա 
փո խեց հայ գրա կա նու թյան զար գաց ման ըն թաց քը, 
բերեց նոր լե զու` աշ խար հա բա րը, նոր հե րոս` ժա մա
նա կա կից մար դը, նոր պատ մա կան ժա մա նա կա շր ջան`  
ար դի ա կա նու թյու նը: Նա ա մեն ինչ ա րեց, որ պես զի 
ժո ղո վո ւրդն ի րեն հե տա քրք րող գի րք ու նե նա, և այդ 
գիրքն ար տա ցո լի նրա կյան քը:

 Խա չա տո ւր Ա բո վյա նը ծն վել է 1809 թվա կա նի հոկ տեմ-
բե րի 15-ին Քա նա քեռ գյու ղո ւմ (ներ կայո ւմս մտ նո ւմ է Եր ևա նի կազ մի մեջ): 

Ա բո վյան նե րի (Ա պո վե նց) տոհ մը հայտ նի էր և շատ նշա նա վոր մա րդ կանց 
է տվել հայ ժո ղո վր դին: Բնա կան է, որ այդ տոհ մի զա վա կը պի տի ըն թա-
նար ուս ման ճա նա պար հով: Դե ռևս չծն ված Խա չա տու րին ծնող նե րն ուխտ 
են ա նո ւմ նվի րա բե րել Էջ մի ած նի վան քին: Ի նը-տա սը տա րե կան հա սա կո ւմ 
նա դառ նո ւմ է Էջ մի ած նի վան քի սան:

1822 թվա կա նին նրան կր թու թյան են տա նո ւմ Թիֆ լիս: Ա բո վյա նը նախ 
սովո րո ւմ է վար դա պե տա կան վար ժա րա նո ւմ, այ նու հե տև 1824-ին դառ նում 
նո րա բաց Ներ սի սյան դպ րո ցի ա շա կե րտ: Նրա սի րե լի ու սու ցի չն էր բա-
նաստե ղծ և ման կա վա րժ Հա րու թյո ւն Ա լամ դա րյա նը: 1826-ին ա վար տե լով 
դպ րո ցը` Ա բո վյա նն ան մի ջա պես ծա ռայու թյան է ան ցնո ւմ Հաղ պա տի և Սա-
նա հի նի վան քե րո ւմ, զբաղ վո ւմ ու սո ւց չու թյա մբ: 

1826-1828 թվա կան նե րը ռո ւս-պա րս կա կան, այ նու հե տև մի նչև 1829  թվա-
կա նը ռո ւս-թո ւր քա կան պա տե րա զմ ե րի տա րի նե րն են: Այդ ըն թաց քում 
պատ մա կան մեծ ի րա դար ձու թյո ւն ներ են կա տար վո ւմ` 1827 թվա կա նին 
Արևե լյան Հայաս տա նը Պա րս կաս տա նի ենթակայու թյու նից ան ցնո ւմ է Ռու-
սա կան ինք նա կա լու թյան գե րիշ խա նու թյան ներ քո: Ա բո վյա նը պատ մա կան 
այդ ժա մա նա կի մեջ էր և կա տար ված ի րա դար ձու թյո ւն նե րը տա րի ներ ան ց 
պի տի մա րմ ա վո րեր «Վե րք Հայաս տա նի» վե պո ւմ:

1828 թվա կա նին նա վե րս տին Էջ մի ած նո ւմ էր, իսկ 1829-ին` որ պես ռու սե րե նի 
թա րգ մա նիչ, մի ա նա լով Դոր պա տի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ֆրիդ րիխ Պար-
րո տի գի տա կան ար շա վա խմ բին, սեպ տեմ բե րի 27-ին բա րձ րա նո ւմ է Ա րա րա տի 
գա գա թը: Այս հան դի պու մը ճա կա տագ րա կան է լի նո ւմ Ա բո վյա նի կյան քո ւմ. Պար-
րո տը խոս տա նո ւմ է օգ նել, որ պես զի նա ու սու մը շա րու նա կի Դոր պա տո ւմ: 

Ա բո վյա նն ա զատ վո ւմ է Էջ մի ած նո ւմ հոգ ևոր ծա ռայու թյու նից և 1830 թվա-
կա նի հու լի սին մեկ նո ւմ է Դոր պատ (Դոր պա տը ներ կայիս Էս տո նի այի Հան-
րա պե տու թյան Տար տու քա ղա քն է): Կար գա վոր վո ւմ են նրա թո շա կի, ճա նա-
պար հա ծախ սի հար ցե րը, և նա հի նգ տա րի ու սա նո ւմ է եվ րո պա կան այդ քա-
ղա քի հա մալ սա րա նո ւմ: Սո վո րո ւմ է գեր մա նե րեն, ֆրան սե րեն, լա տի նե րեն, 
խո րաց նո ւմ է ռու սե րե նի ի մա ցու թյու նը, ու սո ւմ ա սի րո ւմ է գրա կա նու թյո ւն, 
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ման կա վար ժու թյո ւն, փի լի սո փայու թյո ւն, նաև բնա գի տա կան և հա սա րա կա-
գի տա կան այլ ա ռար կա ներ: Լե զու նե րի ի մա ցու թյան ա ռու մով ա վե լաց նե նք, 
որ Ա բո վյա նը, բա ցի նշ ված նե րից, տի րա պե տել է նաև ան գլե րե նին, պա րս-
կե րե նին, թո ւր քե րե նին, քր դե րե նին: Ծա նոթ էր ի տա լե րե նին ու վրա ցե րե նին:

 Վան քի ե րեկ վա դպի րը դառ նո ւմ է հան րա գի տակ, այ սի նքն` տի րա պե տո ւմ 
է բազ մա տե սակ գի տե լիք նե րի: Նա ու սո ւմ ա սի րո ւմ է նաև եվ րո պա կան ար-
հե ստ նե րն ու կեն ցա ղը:

 Քա ղա քա կի րթ և մշա կու թա պես զար գա ցած եվ րո պա կան մի ջա վայրն իր 
հեր թին հղ կո ւմ ու բա րե կր թո ւմ է Ա բո վյա նին: Նրա ըն թեր ցա նու թյան գր քե րի 
հե ղի նակ նե րն է ին  հա մաշ խար հային հռ չա կի հա սած գրող նե րն ու ի մաս տա-
սեր նե րը` Շե քս պի րը, Վալ տեր Սկո տը, Գյո թեն, Շիլ լե րը, Ժան-Ժակ Ռո ւս սոն, 
Լե սին գը, Հե գե լը, Կան տը: Զբաղ վել է թա րգ մա նու թյա մբ` թա րգ մա նե լով ինչ-
պես գեր մա նե րե նից հայե րեն, այն պես էլ հայե րե նից գեր մա նե րեն: Ա բո վյանն 
ան ձնա պես ծա նոթ էր ռո ւս բա նաս տե ղծ Վա սի լի Ժու կո վս կո ւն, նա մա կա-
գրա կան կա պի մեջ էր նրա հետ:

1836 թվա կա նի սկզ բին Ա բո վյա նը հրա ժե շտ է տա լիս Դոր պա տին, լի նո ւմ 
Պե տեր բո ւր գո ւմ, հան դի պո ւմ ժա մա նա կի հայտ նի մա րդ կա նց և վե րա դառ-
նո ւմ Թիֆ լիս, այն տե ղից` Էջ մի ա ծին: Էջ մի ա ծի նը գր կա բաց չի ըն դու նո ւմ լու-
սա վո րու թյան իր ա ռա քյա լին, Ա բո վյա նն ստիպ ված հրա ժե շտ է տա լիս էջ մի-
ած նին, հրա ժար վո ւմ է հոգ ևոր կո չու մից և փոր ձո ւմ հնա րա վո րու թյո ւն նե րն 
ի րա կա նաց նել աշ խար հիկ կյան քո ւմ:

 Նա ցան կա նո ւմ էր զբաղ վել ման կա վար ժու թյա մբ և տար բեր խա վե րի 
ե րե խա նե րի հա մար հիմ ել դպ րոց: Դեռ պա տա նե կան տա րի նե րից նա մի 
ե րա զա նք ու ներ` «Ապ րել և մեռ նել հայ րե նի քի հա մա ր»: 

Ա հա գա լիս է հայ րե նի քին ծա ռայե լու սպաս ված պա հը:
1837-ին նշա նակ վո ւմ է Թիֆ լի սի գա վա ռա կան դպ րո ցի տե սո ւչ և զբաղ-

վում ու սո ւց չու թյա մբ: Մի ա ժա մա նակ մեկ տա րի ան ց նա հիմ ո ւմ է պան սի ոն` 
գի շե րօ թիկ դպ րոց, և շա րու նա կո ւմ ման կա վար ժա կան աշ խա տան քը:

1839-ին Ա բո վյա նն ա մո ւս նա նո ւմ է Էս տո նի այից Թիֆ լիս փո խա դր ված 
գեր մա նու հի Յո հան նա Է մի լի ե Լոո զե ի հետ, ով նրան օգ նո ւմ է իր հիմ ած 
դպ րո ցի գոր ծե րո ւմ:

1943-ից Ա բո վյա նն իր ու սո ւց չա կան գոր ծու նե ու թյու նը շա րու նա կո ւմ է Եր ևա-
նո ւմ: Նրա ու սո ւց ման ար դյու նա վետ ձևե րից մե կն այն էր, որ ա շա կե րտ նե րին 
տա նո ւմ էր զբո սայ ցե րի դե պի Հայաս տա նի պատ մա կան հու շար ձան նե րը: 

Իր ման կա վար ժա կան հայա ցք նե րը Ա բո վյա նը շա րադ րել է «Պատ մու թյո ւն 
Տիգ րա նի» վե պո ւմ` հիմ քո ւմ դնե լով բնա կան դաս տի ա րա կու թյան պա հան ջը:

Շր ջե լով Հայաս տա նո ւմ` նա ա վե լի մո տի կից է տես նո ւմ հայ ժո ղո վր դի 
ծա նր ու ան պա շտ պան վի ճա կը:

1848 թվա կա նի մար տի 11-ին Ա բո վյա նն իր դի մու մի հա մա ձայն ա զատ վո ւմ 
է Եր ևա նի գա վա ռա կան դպ րո ցի տե սու չի պաշ տո նից, որ պես զի մեկ նի Թիֆ-
լիս և ստա նձ նի Ներ սի սյան դպ րո ցի տե սու չի պաշ տո նը:

Բայց կա տար վո ւմ է ան սպա սե լին:
1948 թվա կա նի ապ րի լի 2-ի վաղ ա ռա վո տյան Ա բո վյա նը դո ւրս է գա լիս 

տնից և այլևս չի վե րա դառ նո ւմ: Մի նչ այդ եր կու օր շա րու նակ նա տխո ւր ապ-
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րո ւմ ե րի մեջ էր ե ղել: Նրան գտ նե լու հույ սե րը ոչ մի ար դյո ւնք չեն տվել:
Ն րա ան հայ տաց ման շո ւրջ ժո ղո վո ւր դը հյու սել է ավանդազրույց ներ, ըստ 

ո րո նց` իբր նրան սև կառ քով աք սո րել են Սի բիր, իբր նրան տե սել են Ա րա-
րա տի լան ջե րին ար տաս վե լիս, իբր նրան սպա նել են:  

Ի նք նաս պա նու թյան հա վա նա բար դի մել է` փոր ձե լով ի րեն նե տել Քուռ 
գե տը: Բայց ինք նաս պա նու թյա մբ կյան քին վե րջ տա լու վար կա ծը թե րևս 
պետք է բա ցա ռել, ո րով հե տև «Վե րք...»-ի «Հա ռա ջա բա ն»-ում ին քը պա րզ 
գրո ւմ է. «Ջո ւրն ընկ նիլ` էլ չէ ի կա րող [այ սի նքն` փոր ձել է], չո ւն քի Աստ ծո 
ա հը մտքումս, ան մեղ քոռ փիս ձե նը ա կան ջո ւմս էր, սե րն ու ծնո ղա կան գու
թը` ջիգյա րո ւմս. ես դին ջա նայի, է թը մին ո՞վ պա հե ր»: «Ա ստ ծո ահն» ու նե ցո ղը 
ինք նաս պա նու թյո ւն չէր գոր ծի, քա նի որ դժո խք կգ նար: 

Այս պես թե այն պես, մեծ գրո ղն ու լու սա վո րի չը դար ձավ կա՛մ ռու սա կան 
ինք նա կա լու թյան պաշ տո նյա նե րի հա լա ծան քի զո հը, կա՛մ այն տա րի նե րի 
խա վա րչ տին Եր ևա նո ւմ ծայր ա ռած ան ձնա կան դր դա պատ ճառ նե րի: 

Ա բո վյա նը հայ գրա կա նու թյու նը հա րս տաց րել է բազ մա տե սակ ստեղ ծա գոր-
ծու թյո ւն նե րով, ո րոն ցից գլ խա վո րը «Վե րք Հայաս տա նի» վե պն է: Այն լույս տե-
սավ Ա բո վյա նի ան հայտ բա ցա կայու թյու նից տա սը տա րի հե տո` 1858-ին: Դաս-
տի ա րակ չա կան նշա նա կու թյո ւն ու նեն «Պա րապ վախ տի խա ղա լի քը» ա ռակ-
նե րի ժո ղո վա ծո ւն և «Պատ մու թյո ւն Տիգ րա նի» ման կա վար ժա կան վե պը: Գրել 
է նաև պա տմ վա ծք ներ (« Թո ւր քի աղ ջի կը», «Ա ռա ջին սե ր»), թա տեր գու թյո ւն 
(« Ֆե ո դո րա կամ որ դի ա կան սե ր»), բա նաս տեղ ծու թյո ւն ներ, պոեմ եր, ինչ պես 
նաև գի տա կան, ազ գագ րա կան ու ման կա վար ժա կան աշ խա տու թյո ւն ներ: 

Ա բո վյա նն իր ա ռա ջին հայ րե նա սի րա կան ու սի րային բա նաս տեղ ծու-
թյուն նե րը գրել է գրա բար: Դոր պա տյան օ րագ րե րի վեր ջին է ջե րո ւմ ար դեն 
իշ խո ւմ է աշ խար հա բա րը: 

Ա բո վյա նը նոր մա րդ էր իր աշ խար հայաց քով ու նկա րագ րով, ինչն էլ բնա-
կա նո րեն պե տք է ար տա ցոլ վեր նրա ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ: Այդ ամ բո ղջ 
նոր մտայ նու թյո ւնն ար տա ցոլ վել է նրա «Վե րք Հայաս տա նի» վե պո ւմ, իսկ 
գե ղա գի տա կան դիր քո րո շու մը` վե պի «Հա ռա ջա բա ն»-ում: 

Ա բո վյա նն ա սես մի նոր Խո րե նա ցի լի ներ: Խո րե նա ցին դժ գո հո ւմ էր մեր 
նախ նի նե րի ա նի մաս տա սեր բար քից, ո վքեր գրի չա ռան մեր ա ռա ջին պատ-
մու թյո ւն նե րը, և ինքն էր ու շա ցու մով այդ բա ցը լրաց նո ւմ: Այդ պես է խո սում 
նաև «Վե րք...»-ի ժո ղո վր դա կան հե րոս նե րից մե կը. «Ա խր մեր ազ գը, որ 
խեղճ ա մա ցել, թրի, կրա կի ե սիր, բո լո րի պատ ճա ռն էս ա, որ մեզ մի ա սող 
չի՛ ը լո ւմ, թե մե նք ո՞վ ենք, մեր հա վա տն ի՞նչ ա, ին չի՞ հա մար ենք ե կել աշ
խարհ... Երկ րու մը ի՞նչ պի տի ա նե նք»: 

Ա հա այս հար ցե րի պա տա սխա նը հի մա ար դեն պի տի տար նոր օ րե րի 
պատ մա վի պա սա նը, ո րով հե տև ինչ պես Խո րե նա ցին, այն պես էլ ազ գա պահ-
պան մեր ամ բո ղջ գրա կան ժա ռան գու թյու նը ժո ղո վր դի գի տակ ցու թյու նից 
ջնջ վել էր, օ տար նե րի ճնշ մա մբ խզ վել էր հի շո ղու թյան կա պը, դեռ ա վե լին` 
ա ղա վաղ վել էր հայ մար դու ազ գային կեր պա րը: Դրան էլ ա վե լա նո ւմ է ին 
պա տե րա զմ ե րին հա ջոր դած դժ վա րու թյո ւն նե րը, հայե րի վե րաբ նա կու-
թյանն ու ղեկ ցող կո րո ւստ նե րը, հե ռան կա րի ա նո րո շու թյո ւն նե րը և այս ան-
գամ ար դեն ռո ւս իշ խա նա վոր նե րի հար կային և այլ կար գի ճն շո ւմ ե րը: Ի 



189

պա տաս խան այդ պի սի հար ցո ւմ ե րի` Ա բո վյա նն Ա ղա սու կեր պա րը ցան կա-
նո ւմ էր «մ շա կել իբրև ժո ղո վր դա կան վե պ»:

« Վե րք Հայաս տա նի» վե պի ա ռա ջին տար բե րա կն Ա բո վյա նը գրել է 1841-ին, 
հե տա գայո ւմ մի նչև 1845 թվա կա նը մշա կել և ստեղ ծել է վե րջ նա կան տար բե րա կը: 

Ա բո վյա նը գիր քը վեր նագ րել է «Վե րք Հայաս տա նի», ո րով հե տև ի ցույց 
է դնո ւմ իր ժո ղո վր դի դա րա վոր վեր քե րը` պե տա կա նու թյան կո րո ւս տից ու 
ազ գային ար ժա նա պատ վու թյան ոտ նա հա րու մից մի նչև հայի ազ գային նկա-
րագ րի կո րո ւս տը, ին չը ին քն այս գր քով ցան կա նո ւմ է վե րա կա նգ նել: Ա հա 
այս տե ղից է նրա ա ղեկ տո ւր թա ռան չը. «Վա՜յ էն ազ գին, որ աշ խար քո ւմս ան
տեր ա, // Վա՜յ էն երկ րին, որ թշ նա մու գե րի ա...» և կո չը` «Շո ւնչդ տո ւր, հո
գիդ, բայց քո Հայ րե նի քը մի տար թշ նա մյաց...»:

« Վե րք Հայաս տա նի» վեր նա գի րն ու նի «Ո ղբ հայ րե նա սի րի» են թա վեր-
նա գիր: Ին չո՞ւ վե րք, ին չո՞ւ ողբ, երբ Ա բո վյա նը նկա րագ րո ւմ է սպաս ված պա-
հը` հայ ժո ղո վր դի մի հատ վա ծի ա զա տագ րու մը պա րս կա կան բռ նա կա լու-
թյու նից և ան ցու մը Ռու սաս տա նի գե րիշ խա նու թյան ներ քո:

 Վե րք և ողբ` ո րով հե տև գա ղու թային մի լու ծը փո խա րին վո ւմ է մեկ ու րիշ լու-
ծով: Դրա հա մար էլ նոր կյան քի ար շա լույ սին նա հա տակ վո ւմ է այդ նոր կյան քի 
հա մար կռ վող Ա ղա սին: Ե թե Ա ղա սու հայ րը` տա նու տեր Օ հա նե սը, պա րս կա-
կան ժա մա նակ նե րի խո րհր դան շա կան կեր պար էր և այդ ժա մա նակ նե րի հետ էլ 
գնաց (բան տից ա զատ վե լու պա հին, տես նե լով որ դու մա հը, նվա ղո ւմ-մա հա նո ւմ 
է), ա պա Ա ղա սին, ըստ վե պի գա ղա փա րա կան զար գաց ման, պե տք է ապ րեր և 
դառ նար «ա զա տա գր վա ծ» նոր Հայաս տա նի կա ռու ցո ղը: Ա բո վյա նն այդ պես չի 
վար վո ւմ, ո րով հե տև հս տակ գի տակ ցո ւմ էր, որ մի գա ղու թա տի րու թյու նը փոխ-
վո ւմ է մեկ այլ բռ նա տի րու թյա մբ: Ա հա այս տե ղից է հայ րե նա սեր գրո ղի ող բը և 
գլ խա վոր հե րո սի գոր ծու նե ու թյան անակնկալ ընդհատումը: 

Ի սկ ինչ վե րա բե րո ւմ է «Օ րհն վի՛ էն սհա թը, որ ռսի օրհ նած ո տը Հայոց լիս աշ
խար հը մտավ...» և հա ման ման այլ տո ղե րի, ա պա դրա նք պայ մա նա վոր ված են 
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այն ծա նր ճն շո ւմ ե րով ու հա լա ծա նք նե րով, ո րո նց մա տն ված է ին հայե րը պար-
սիկ նե րի օ րոք: Այդ հատ վա ծո ւմ, որ պես օ րի նակ, հի շո ւմ է, թե ինչ պես Զանգ վի 
կա մո ւր ջի վրայով կամ շու կայի հրա պա րա կով ան ց կե նա լիս լու սա հո գի հայ րը 
ի րեն «ո տովձե ռով է ա րե լ», քա նի որ հրա պա րա կավ հայե րեն խո սե լն ար գել-
վում էր, դժ բախ տու թյան պատ ճառ դառ նո ւմ, ո րով հե տև հայե րեն խո սե լու հա-
մար պա տժ վո ւմ է ին: Իսկ հի մա քրիս տո նյա ռու սը շատ բա նով թեթ ևաց րել է 
հայոց վի ճա կը, գո նե այն քան, որ կա րե լի է ա ռա նց վա խի խաչ հա նել և հա րա-
զա տի հետ մայ րե նի լեզ վով խո սել:

 Վե պն ու նի ի րա կան կեր պար ներ, ո րո նք, բնա կա նա բար, ու նեն ի րե նց նա-
խա տի պե րը: Այս շար քո ւմ են Ա բո վյա նի հա մար թա նկ Ա ղա սին, Հա րու թյու նը, 
Պետ րո սը: Հե րոս է նաև ին քը` Ա բո վյա նը, ով ա նը նդ հատ ներ կա է գոր ծո ղու-
թյո ւն նե րին: Հի շա տա կե նք նաև հայոց վե հա փառ հայ րա պետ Ներ սես Աշ տա-
րա կե ցո ւն, ռու սա կան բա նա կի գե նե րալ Մա դա թո վին, զո րա վար Պա սկ ևի չին: 

Ա բո վյա նն իր եր կը բնո րո շել է «պատ մա կան վե պ»: Այո՛, այն պատ մա կան 
վեպ է թե՛ պատ մա կան ի րա դար ձու թյո ւն նե րով, թե՛ պատ մա կան հե րոս նե րով, թե՛ 
պատ մա կան ճշ մար տու թյա մբ, ին չը  վե րա բե րո ւմ է հայ ժո ղո վր դի վի ճա կին:

Գ րե լով պատ մա կան վեպ` Ա բո վյա նը, սա կայն, չի դար ձել պատ մու թյան գե րին, 
ո րով հե տև նա նաև գե ղար վես տա կան ճշ մար տու թյան տե րն էր: Այդ իսկ պատ ճա-
ռով այս եր կը գր ված է այն ո ճով, ո րով գր վո ւմ են դյու ցազ ներ գու թյո ւն նե րը` ա ռատ 
են չա փա զան ցու թյո ւն նե րը, ու ժի ու հե րո սու թյան դրս ևո րո ւմ ե րը: 

Ա բո վյա նն իր վե պը ձո նել է Հայ կա կան մար զի վեր ջին կա ռա վա րիչ գնդա-
պետ Գևո րգ Սմ բա տյա նին, ով ա ջակ ցել է գրո ղին և վե պի ա ռա ջին է ջե րը 
կար դա լո ւց հե տո նրան ան վա նել հայ Լո մո նո սով: Գևո րգ Սմ բա տյա նը ե ղել 
է Ա բո վյա նի ման կու թյան ըն կեր նե րից: Նրա վա ղա ժամ մա հով Ա բո վյա նը 
կորց նո ւմ է իր պա շտ պան նե րից մե կին:

 ԽԱ ՉԱ ՏՈ ՒՐ Ա ԲՈՎՅԱ ՆԻ ՄԱ ՍԻ Ն

 Մի նչև հի մա Անդր կով կա սը չի տե սել այն պի սի ու սու ցիչ, ով այն պիսի սի-
րով և այն պի սի զո հա բե րու թյա մբ նվիր ված լի ներ մա նո ւկ նե րի դաս տի ա րա-
կու թյան գոր ծին, ինչ պես որ Ա բո վյա նն է...

 Կա րլ Կոխ, գեր մա նա ցի գիտ նա կան 

Այժմ ի՞նչ պե տք է ա նե նք Խ. Ա բո վյա նի ար ձա նի հա մար: Դա մի տա ղան-
դա վոր գրո ղի ար ձան չէ, դա մի ան հա տի ար ձան չէ, դա հայ ժո ղո վր դի վեր-
քոտ սր տի ար ձա նն է, որ կա նգ նե լու է այն տեղ` Ա րա րա տի սր բա զան դաշ-
տում, սե րո ւնդ նե րին ու դա րե րին ի տես, որ տես նեն, թե քա նի սո ւր կա ցց ված 
նրա մեջ, քա նի դա րդ ու ցավ:

 Պի տի կա նգ նի հա վի տյան ու ան լռե լի պատ մի աշ խար հին հայի տան-
ջանքն ու տեն չան քը:

 Թող լսեն և՛ եր կին քը, և՛ եր կի րը: Եվ պե տք է լսեն, ո րով հե տև այս տեղ ար դեն 
հայի լե զո ւն չէ, որ խո սո ւմ է, բե րա նը չէ, որ պատ մո ւմ է, կրակ ված սի րտն է, որ 
այր վո ւմ է եր կի րը բռ նած, տա նջ ված հո գին է, որ մռն չո ւմ է մի նչև եր կի նք:

 Հով հան նես Թու մա նյա ն
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 Մե կը պի տի ծա գեր հայ ժո ղո վր դի հո գո ւց` մի ա ռա քյալ, մի մար գա րե, մի 
մեծ բա նաս տե ղծ, որ ժո ղո վր դին բե րեր վե րած նո ւն դի ի մաս տո ւն պատ գամ-
ներ, հրե ղեն խոս քով խան դա վա ռեր նրա սիր տը, ամ րաց ներ նրա կամ քը 
անձնա զոհ հայ րե նա սի րու թյա մբ, լու սա վո րեր նրա բախ տո րոշ ճա նա պա րհ-
նե րը դե պի ինք նա գի տակ ցու թյո ւն, ըմ բոս տա ցո ւմ, ա զա տու թյո ւն: 

Ա բո վյա նը ազ գային այդ վեհ մի սի այի ընտ րե լա գույն պատ գա մա խո սն էր` 
ծն ված իսկ Հայաս տա նի պատ մա կան կե նտ րո նից` Ա րա րա տյան դաշ տից, 
ժո ղո վր դի դա րա վոր ըն դեր քից: 

Ա բո վյա նը խտա ցու մը ե ղավ հայ ժո ղո վր դի ե րա զա նք նե րի, ձգ տո ւմ ե-
րի, ցա վե րի ու տա ռա պան քի, նրա հո գու և ի մաս տու թյան, նա ե ղավ հայ ժո-
ղովրդի լե զո ւն, սր տա գին լե զո ւն: 

Այն տեղ Հայաս տան աշ խա րհն էր իր տա րե րային-տի տա նային պեյ զաժ նե րով, 
ո րո նք դար ձել են բնա պաշ տա կան, կոս մի կա կան ե րա ժշ տու թյո ւն,  օ րա տո րի ա ներ: 

Ա վե տիք Ի սա հա կյա ն

 ԴԵ ՊԻ ԼՅԱ ՌԸ ՄԱ ՍԻՍ 
Դե մը – դա շտն էր ան ծայր, իսկ հեռ վո ւմ – Մա սի սը,
 Լյա ռն այն վսեմ, ո րի ճա նա պար հով մի օր 
Բա րձ րա ցել էր ին քը և սառ ցա նի ստ 
Գե ղեց կու թյա մբ գեր վել:– Եվ այժմ մե նա վո ր
 Նա գնո ւմ էր կր կին դե պի հե ռո ւն այն լո ւրթ,
 Դե պի լյա ռը ան հաս ու վե հա նի ստ,–
 Դե պի գա գա թը բա րձր, որ իր ժո ղո վո ւր դը
 Հա մա րել է հա վետ իր գոյու թյան խոր հո ւր դը,– 
Որ ճա շա կե այն տեղ հա վեր ժա կան հան գի ստ...

      Ե ղի շե Չա րե նց

 Ա բո վյա նն ին քն ապ րի լի 2-ի լու սա բա ցին կամ գի շե րը գի տակ ցա բար է տնից 
հե ռա ցել, մտ քո ւմ վճ ռած լի նե լով ո՛չ թե ինք նաս պա նու թյո ւն, այլ փա խո ւստ այն 
մի ջա վայ րից, որ տեղ այլևս ոչ մի կռ վան չու ներ, և որ տե ղից նա «հույս չու ներ 
երբ ևի ցե կեն դա նի դո ւրս գա լո ւ», ե թե հե ղա փո խու թյան լու րը կայ ծա կի նման 
չճեղ քեր շր ջա պա տի խա վա րը և չխոս տա նար ա զա տու թյո ւն: 

 

1. Որ տե՞ղ և ե՞րբ է ծն վել Ա բո վյա նը, որ տե՞ղ է ստա ցել նախ նա կան կր թու թյու նը:
2. 1926–1828 և 1929 թթ. ի՞նչ պա տե րա զմ եր են տե ղի ու նե ցել Ռու սաս տա-

նի մաս նակ ցու թյա մբ և այդ ըն թաց քո ւմ ու դրա նից հե տո պատ մա կան ի՞նչ 
փո փո խու թյո ւն ներ են կա տար վել:

3. Ո՞վ է ժա մա նո ւմ Էջ մի ա ծին, և ո՞ւմ գի տա կան ար շա վա խմ բի հետ է Ա բո վյա-
նը բա րձ րա նո ւմ Ա րա րատ լե ռան գա գա թը:

4. Որ տե՞ղ է Ա բո վյա նը շա րու նա կո ւմ իր հե տա գա կր թու թյու նը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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5. Որ տե՞ղ է գտն վո ւմ Դոր պա տը, և այ սօր ինչ պե՞ս է կոչ վո ւմ այդ քա ղա քը:
6. Ի՞նչ առակներ է ու սո ւմ ա սի րո ւմ Ա բո վյա նը Դոր պա տի հա մալ սա րա նո ւմ և 

ինչ պի սի՞ մա րդ էր ու զո ւմ դառ նալ:
7. Դոր պա տից  վե րա դառ նա լո ւց հե տո ի՞նչ գոր ծու նե ու թյո ւն է ծա վա լո ւմ Ա բո վյա-

նը Թիֆ լի սո ւմ և Եր ևա նո ւմ:
8. Ինչ պե՞ս է ա վա րտ վո ւմ Ա բո վյա նի կյան քի ու ղին: Այդ կա պակ ցու թյա մբ ի՞նչ 

ավանդազրույց ներ է ստեղ ծել ժո ղո վո ւր դը:
9. Ո րո՞նք են Ա բո վյա նի հիմ ա կան գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն նե րը:
10. Ա բո վյա նի ար ձա նի կա պակ ցու թյա մբ ի՞նչ է ա սել Թու մա նյա նը նրա մա սին:
12. Ինչ պե՞ս է Ա բո վյա նին բնո րո շել Ա վե տիք Ի սա հա կյա նը:
13. «Դե պի լյա ռը Մա սի ս» պոե մո ւմ ինչ պե՞ս է Ե ղի շե Չա րեն ցը գնա հա տո ւմ 

Ա բովյա նին և նրա «Վե րք...»-ը, իսկ վեր ջո ւմ ինչ պե՞ս է պատ կե րո ւմ Ա բո վյա նի 
ան հայտ բա ցա կայու թյու նը:

14. Ա բո վյա նի կյան քին ու գոր ծու նե ու թյա նն է նվիր ված Ակ սել Բա կո ւն ցի 
«Խա չա տո ւր Ա բո վյա ն» վե պը: Դոր պա տյան տա րի նե րի մա սին պատ կե-
րա ցո ւմ կազ մե լու հա մար կար դա ցե՛ք հա մա պա տաս խան գլու խը:

ՎԵ Պ
 Վե պի գրա կան տե սա կին մե նք ար դեն ա ռիթ ու նե ցել ենք ծա նո թա նա լու 

8-րդ դա սա րա նո ւմ: Այժմ կրկ նե նք և խո րաց նե նք գի տե լիք նե րը:
 Վե պը պատ մո ղա կան գրա կան տե սակ է: Այն ար ձակ մյո ւս տե սակ նե րից 

(պա տմ վա ծք, նո րա վեպ, վի պակ) տար բեր վո ւմ է իր ծա վա լով և ներ քին ընդ-
գրկու մով: Վե պե րո ւմ կյան քը պատ կեր վո ւմ է լայն քով ու խոր քով: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով վե պե րը կա րող են գր վել մի քա նի հա տո րով` Լև Տո լս տոյ (« Պա տե-
րա զմ և խա ղա ղու թյո ւն», «Ան նա Կա րե նի նա»), Մի խայիլ Շո լո խով (« Խա ղաղ 
Դո ն»), Ռո մեն Ռո լան (« Ժան Քրիս տո ֆ»), Հա կոբ Օ շա կան («Մ նա ցոր դա ց»): 
Կա րող են լի նել վի պա շա րեր` Օ նո րե դը Բալ զակ (« Մա րդ կային կա տա կեր գու-
թյո ւն»), Է միլ Զո լա (« Ռու գոն Մա կար նե ր»), Մար սել Պրո ւստ («Ի խույզ կո րու-
սյալ ժա մա նակ նե րի»): Կա րող  է լի նել վեպ-է պո պե ա, ինչ պի սին Դ. Դե միր-
ճյա նի «Վար դա նա նք»-ն է, վեպ ե ռագ րու թյո ւն, ինչ պի սին են Հա կոբ Օ շա կա նի 
«Հա րյո ւր մեկ տար վա ն» խո րագ րով ի մի բեր ված «Հա ճի Մու րա տ», «Հա ճի 
Ապ տո ւլ լա հ», «Սյու լեյ ման է ֆեն տի» վե պե րը և Ստե փան Զորյա նի պատ մա վե-
պե րը` «Պապ թա գա վո ր», «Հայոց բեր դը», «Վա րազ դա տ»:

 Վե պե րն ու նե նո ւմ են բազ մա թիվ հե րոս ներ, ճյու ղա վոր վող գոր ծո ղու թյո ւն ներ:
 Վե պի ենթա տե սակ ներ թեև ե ղել են ա վե լի վաղ շր ջա նո ւմ, բայց հա մաշ-

խար հային վի պագ րու թյան ա կո ւնք նե րը գա լիս են Ֆրան սո ւա Ռաբ լե ի «Գար-
գան տյո ւա և Պան տագ րյո ւե լ», Սեր վան տե սի «Դոն Կի խո տ» վե պե րից: Վե պը 
բո ւռն զար գա ցո ւմ է ապ րել 18-19-20-րդ դա րե րո ւմ: Այ սօր էլ այն ա մե նա գոր-
ծո ւն գրա կան տե սակ նե րից է:

 Հայ ա ռա ջին վե պը «Վե րք Հայաս տա նի»-ն է, հե ղի նա կի բնո րոշ մա մբ` պատ-
մա կան վեպ: Հայ վի պա սա նու թյան խո շո րա գույն ներ կայա ցու ցիչ նե րից են Րաֆ-
ֆին, Ծե րեն ցը, Պե րճ Պռոշյա նը, Մու րա ցա նը, Շիր վան զա դեն, Ա վե տիս Ա հա րո-
նյա նը, Նար-Դո սը, Դե րե նիկ Դե միր ճյա նը, Ստե փան Զո րյա նը, Կոս տան Զա րյա-
նը, Հա կոբ Օ շա կա նը, Շա հան Շահ նու րը, Սե րո Խան զա դյա նը և ու րիշ ներ:
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 Հա մաշ խար հային վի պագ րու թյան մեջ նշ ված ա նո ւն նե րից բա ցի, մեծ վաս տակ 
ու նեն Դա նի ել Դե ֆոն, Ջո նա թան Սվիֆ տը, Ժան Ժակ Ռու սոն, Յո հան Վո լֆ գա նգ 
Գյո թեն, Վալ տեր Սկո տը, Վիկ տոր Հյու գոն, Ստեն դա լը, Գո ւս տավ Ֆլո բե րը, Նի կո-
լայ Գո գո լը, Ֆե ո դոր Դոս տո ևս կին, Ա նա տոլ Ֆրան սը, Չա րլզ Դի կեն սը, Մա րկ Տվե-
նը, Ջեկ Լոն դո նը, Ջեյմս Ջոյ սը, Ո ւի լյամ Ֆո լկ նե րը, Էռ նե ստ Հե մին գո ւեյը, Վի լյամ 
Սա րոյա նը, Ալ բեր Կա մյո ւն, Գաբ րի ել Գար սի ա Մար կե սը և շատ ու շատ ու րիշ ներ:

 Վե պն ու նի իր տա րա տե սակ նե րը` պատ մա կան, կեն սագ րա կան, ինք նա-
կեն սագ րա կան, սի րային, ար կա ծային, ճամ փոր դա կան, գի տա ֆան տաս տիկ, 
եր գի ծա կան, հո գե բա նա կան, սո ցի ա լա կան, ըն տա նե կան և այլն:

 ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ վե պի հիմ ա դի րը Վալ տեր Սկո տն է, ով գրել է տաս նյակ 
վե պեր` նվիր ված եվ րո պա կան միջ նա դա րին: Դրան ցից են «Ք վեն թին Դոր-
վա րթ»-ը, «Այ վեն հո»-ն: Պատ մա վե պեր գրել են Պո ւշ կի նը (« Կա պի տա նի աղ-
ջի կը»), Հյու գոն («Ի նն սու նե րե քը»), Ֆլո բե րը (« Սա լամ բո»), Տո լս տոյը (« Պա-
տե րա զմ և խա ղա ղու թյո ւն»): Հայ գրող նե րից` Րաֆ ֆին, Ծե րեն ցը, Մու րա ցա-
նը, Դե միր ճյա նը, Խան զա դյա նը և ու րիշ ներ:

 ԿԵՆ ՍԱԳ ՐԱ ԿԱՆ վե պե րը նվիր ված են լի նո ւմ նշա նա վոր մա րդ կա նց կյան քին:  
Այդ պի սին են Անդ րե Մո րո ւայի բազ մա թիվ վե պե րը` նվիր ված Շել լի ին, Բայ րո նին, 
Բալ զա կին, Տո ւր գեն ևին, Ժո րժ Սան դին, Հյու գոյին, հայր և որ դի Դյու մա նե րին: 
 Պո ւշ կի նին, Լեր մոն տո վին, Դոս տո ևս կո ւն, Չե խո վին նվիր ված կեն սագրա կան 
վե պե րի հե ղի նակ է հայազ գի ֆրան սա գիր գրող Ան րի Թրո ւայան: 

Ի ՆՔ ՆԱ ԿԵՆ ՍԱԳ ՐԱ ԿԱՆ են Ժան Ժակ Ռու սոյի «Խոս տո վա նա նք», Ժան Պոլ 
Սա րտ րի «Բա ռե ր» վե պե րը, Լև Տո լս տոյի, Լևոն-Զա վեն Սյո ւր մե լյա նի, Գո ւր գեն Մա-
հա րու, Ստե փան Զո րյա նի, Վա հան Թո թո վեն ցի, Զա պել Ե սայա նի ա ռան ձին եր կեր:

 ՍԻ ՐԱՅԻՆ են Գո ւս տավ Ֆլո բե րի «Տի կին Բո վա րի», Լև Տո լս տոյի «Ան նա 
Կա րե նի նա», Գի դը Մո պա սա նի «Սի րե լի բա րե կա մ», «Մահ վան պես հզո ր», 
Պե րճ Պռո շյա նի «Սոս և Վար դի թե ր» վե պե րը: 

ԱՐ ԿԱ ԾԱՅԻՆ վե պե րն ու նե նո ւմ են հե տա քրք րա շա րժ, ա րագ և ան սպա սե լի 
գոր ծո ղու թյո ւն ներ: Ու նեն գի տա ֆան տաս տիկ և հե տա քն նա կան ար ձա կի տար-
րեր: Ա ռա վել տա րած ված էր 19-րդ դա րո ւմ: Ար կա ծային վե պի լա վա գույն օ րի-
նակ ներ են Դա նի ել Դե ֆոյի «Ռո բին զոն Կրու զո», Մա րկ Տվե նի «Թոմ Սոյե րի ար-
կած նե րը», «Հե քլ բե րի Ֆին նի ար կած նե րը»: Հա մա պա տաս խան վե պեր են գրել 
Վիկ տոր Հյու գոն, Դյու մա հայ րը, Ֆե նի մոր Կու պե րը, Մայն Ռի դը, Ժյո ւլ Վեր նը, 
հայ գրող նե րից` Րաֆ ֆին, Վախ թա նգ Ա նա նյա նը և ու րիշ ներ:

 Ժա մա նա կին հայե րեն տպա գր վել է «Ար կա ծային վե պ»-ե րի մա տե նա շար:
 ՃԱՄ ՓՈՐ ԴԱ ԿԱՆ դա սա կան վեպ է Ջո նա թան Սվիֆ թի «Գու լի վե րի ճա-

նա պար հոր դու թյո ւն նե րը»: Կան նաև ծո վային վե պեր, ո րո նց հե ղի նա կը Ֆե-
նի մոր Կու պե րն է:

 ՓԻ ԼԻ ՍՈ ՓԱՅԱ ԿԱՆ վե պեր են գրել Վոլ տե րը (« Կան դիդ կամ լա վա տե-
սու թյո ւն»), Ժան Պոլ Սա րտ րը («Սրտ խառ նո ւք»), Ալ բեր Կա մյո ւն («Օ տա րա-
կա նը», «Ժան տա խտ»):

 ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ վե պի օ րի նակ ներ են Ժան Ժակ Ռու սոյի «Է միլ կամ 
դաս տի ա րա կու թյան մա սի ն», Խ. Ա բո վյա նի «Պատ մու թյո ւն Տիգ րա նի» եր կե րը:

 ՀՈՒ ՇԱԳ ՐԱ ԿԱՆ վե պեր գրել են Ջովանի Ջիակոմո Կազանովան, Ֆեոդոր 
Դոս տո ևս կին, Վիլյամ Սա րոյա նը և ու րիշ ներ:
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 ԳԻ ՏԱ ՖԱՆ ՏԱՍ ՏԻԿ գրա կա նու թյա նը բնո րոշ է գի տա կան որ ևէ վար կա ծի 
եր ևա կայա կան պատ կե րու մը, հատ կա պես կապ ված ա պա գա զար գա ցո ւմ ե րի 
կռա հո ւմ ե րի հետ: Ժյո ւլ Վեր նը իր հա մա պա տաս խան վե պե րն ի մի բե րեց «Ար-
տա սո վոր ճա նա պար հոր դու թյո ւն նե ր» խո րագ րով: Նշա նա վոր են Կո նան Դոյ լի, 
Հեր բե րտ Ո ւել սի, Ռեյ Բրեդ բե րի ի, Կո բո Ա բե ի, Այ զեկ Ա զի մո վի վե պե րը: 

ԵՐ ԳԻ ԾԱ ԿԱՆ են Է րա զմ Ռո տեր դամ ցու «Գո վք հի մա րու թյա ն», Ֆրան-
սո ւա Ռաբ լե ի «Գար գան տյո ւա և Պան տագ րյո ւե լ», Ո ւի լյամ Թե քե րեյի «Ս նա-
փա ռու թյան տո նա վա ճա ռ», Հա կոբ Պա րո նյա նի «Մե ծա պա տիվ մու րաց կան-
նե ր», Եր վա նդ Օ տյա նի «Ըն տա նիք, պա տիվ, բա րոյա կա ն», «Թա ղա կա նին 
կնի կը», «Միջ նո րդ տեր պա պա ն» վե պե րը:

 ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ բնույթ ու նեն Ջեյմս Ջոյ սի «Ո դի սևս», Ֆրա նց Կաֆ կայի 
«Դա տա վա րու թյո ւն», Նար-Դոսի, Ո ւի լյամ Ֆո լկ նե րի բազ մա թիվ վե պե րը:

 ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ վե պեր են Վիկտոր Հյու գոյի «Թշ վառ նե ր»-ը, «Փա րի զի 
Աստ վա ծա մոր տա ճա րը», Բալ զա կի, Զո լայի, Դի կեն սի շատ վե պեր, Պռո շյա-
նի «Հա ցի խն դի ր»-ը, «Ցե ցե ր»-ը և «Բղ դե»-ն: 

ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ բնույթ ու նեն Է միլ Զո լայի «Ռու գոն Մա կար նե ր» վի պա շա-
րը, Թո մաս Մա նի «Բու դե նբ րոք նե ր», Շիր վան զա դե ի «Քաո ս»  վե պե րը:

 ԴԻ ՊԱ ՇԱ Ր
 Բո լոր պատ մո ղա կան եր կե րին բնո րոշ է դի պա շա րը: Դի պա շա րի մի ջո ցով 

ստե ղծ վո ւմ են գոր ծո ղու թյո ւն ներ, ո րո նք նպաս տո ւմ են կեր պար նե րի բա ցա-
հայտ մա նը, ծա վալ մա նն ու զար գաց մա նը: Հիմ ա կան դի պա շա րային գծից 
բա ցի, կա րող են լի նել երկ րոր դա կան դի պա շա րային գծեր, դի պա շա րային 
շե ղո ւմ եր, ո րո նք, սա կայն, ան պայ ման լրաց նո ւմ են հիմ ա կան դի պա շա-
րային գի ծը: Դի պա շա րն ու նի բաղ կա ցու ցիչ հի նգ մաս` նա խադ րու թյո ւն, 
հան գույց, գոր ծո ղու թյան զար գա ցո ւմ, գա գաթ նա կետ և լու ծո ւմ:

 Նա խադ րու թյու նը նա խա պատ րաս տա կան փո ւլն է, այլ կե րպ` եր կի մո ւտ քը:
 Հան գույ ցը ներ կայաց նո ւմ է գոր ծո ղու թյո ւն նե րի հիմ ա կան դր ված քը: 

Եր ևո ւմ են հե րոս նե րը, ուր վա գծ վո ւմ են ի րա դար ձու թյո ւն նե րը, նա խնշ վո ւմ 
են զար գաց ման գծե րը:

 Գոր ծո ղու թյան զար գա ցո ւմ: Դի պա շա րի այս հատ վա ծը եր կի ա մե նա ծա-
վա լո ւն մա սն է: Այս տեղ բաց վո ւմ ու զար գա նո ւմ են գոր ծո ղու թյո ւն նե րը, հե րոս-
նե րն ամ բող ջաց նո ւմ են ի րե նց հո գե բա նա կան բա ցա հայ տո ւմ ե րը, ճշտ վո ւմ և 
ճշգրտ վո ւմ են փո խա դա րձ հա րա բե րու թյո ւն նե րը և նա խա պատ րա ստ վո ւմ է ճա-
կա տագ րա կան պա հը, ին չը հիմ ա կա նո ւմ վե րած վո ւմ է բա խու մի:

 Գա գաթ նա կե տը դի պա շա րի զար գաց ման բա րձ րա գույն աս տի ճա նն է` 
ճա կա տագ րա կան պա հը: Այս տեղ նա խա պես հո գե բա նո րեն և գա ղա փա րա-
պես զար գա ցած կեր պար նե րն ար դեն կա նգ նո ւմ են ան խու սա փե լի բա խու մի 
կամ վճիռ կայաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյան առջև:

 Լու ծու մը կամ հան գու ցա լու ծո ւմ ար դեն ան խու սա փե լի բա խո ւմ է կամ 
դիր քո րոշ ման ճշգր տու մը:

« Վե րք Հայաս տա նի» վե պո ւմ դի պա շա րի հա մա պա տաս խան մա սե րը 
հետ ևյա լն են:
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 Նա խադ րու թյո ւն: Բա րե կեն դա նի նկա րագ րու թյու նը: Ա ղա սու կեր պա րի 
ուր վագ ծու մը: Մի ջա վայ րը:

 Հան գույց: Թա գու հո ւն փա խց նե լու տե սա րա նը: Ա ղա սու մի ջամ տու թյու նը, 
պար սիկ զին վոր նե րի սպա նու թյու նը և Ա ղա սու փա խո ւս տը:

 Գոր ծո ղու թյան զար գա ցո ւմ: Ա ղա սին և նրա շո ւրջ հա մա խմբ ված ե րի-
տա սա րդ նե րը: Նրա նց խմ բի մեջ ընդ գրկ ված մար դիկ, նրա նց տե ղա շար ժերն 
ու գոր ծո ղու թյո ւն նե րը: Ա ղա սու հոր ձեր բա կա լու թյու նը: Ռու սա կան զոր քի 
ա ռա ջըն թա ցը: Հայաս տա նի աս տի ճա նա կան ա զա տագ րու մը պար սիկ նե րից:

 Գա գաթ նա կետ: Սա ար դեն ռո ւս-պա րս կա կան պա տե րազ մի գլ խա վոր 
բա խո ւմ է, Եր ևա նի բեր դի գրա վու մը ռո ւս նե րի կող մից, պար սիկ նե րի պար-
տու թյո ւնն ու փա խո ւս տը: Այդ գոր ծո ղու թյո ւն նե րին Ա ղա սու և նրա խմ բի ան-
դամ ե րի մաս նակ ցու թյու նը:

 Լու ծո ւմ: Ա ղա սու սպա նու թյու նը և Ա ղա սու հոր մա հը:
 Վե պն ու նի նաև դի պա շա րային ու քնա րա կան շե ղո ւմ եր, ո րո նք ար տա-

հայտ վել են դի պա շա րի հիմ ա կան գծից հե ռա ցող գոր ծո ղու թյո ւն նե րով, բա-
նաս տեղ ծա կան մի ջամ տու թյո ւն նե րով ու խո րհր դա ծու թյո ւն նե րով:

« Վե րք Հայաս տա նի»-ն ու նի նաև ա ռա ջա բան (« Հա ռա ջա բա ն») և վեր ջա-
բան (« Զան գի» հա վել վա ծը), ո րո նք յու րո վի նա խա պատ րաս տո ւմ և եզ րա-
փա կո ւմ են վե պը: 

Ա ռա ջա բա նը և վեր ջա բա նը պար տա դիր կա ռո ւց ված քային մա սեր չեն: 
Հատ կա պես ա ռա ջա բան ներ գրվո ւմ են ըստ ան հրա ժեշ տու թյան (օ րի նակ` 
Րաֆ ֆու «Սամ վե լ», Կոս տան Զա րյա նի «Նա վը լե ռան վրա» վե պե րի ա ռա-
ջա բան նե րը): Իսկ վեր ջա բան նե րը ձո ւլ վո ւմ են լու ծու մին:

« Վե րք Հայաս տա նի» վե պի ա ռա ջա բա նն ամ բո ղջ հայ նոր գրա կա նու թյան 
սկզբ նա վոր ման հրո վար տա կն է: Շատ պատ կե րա վոր լեզ վով Ա բո վյա նն այս-
տեղ ան դրա դառ նո ւմ է ժա մա նա կի գրա կա նու թյան հա մար խի ստ կար ևոր 
նշա նա կու թյո ւն ու նե ցող ե րեք հիմ ա հար ցի`

1. լե զո ւն, որ գրա բա րն էր` ար քայա կան մի լե զու, բայց, դժ բախ տա բար, ժո ղո-
վր դին ան հաս կա նա լի, այդ իսկ պատ ճա ռով պե տք է ան ցնել աշ խար հա բա րի,

2. ստեղ ծա գոր ծության նյու թը, ին չը պե տք է լի նի ար դի ա կան,
3. հե րո սը, ով պե տք է ընտր վի ժա մա նա կա կից կյան քից, որ պես զի հե-

տաքրք րի ըն թեր ցո ղին:

1. Ի՞նչ է վե պը: Ի՞նչ կա րող եք ա սել վե պի մա սին:
2. Ըստ ծա վա լի` վե պե րն ինչ պե՞ս ենք բնո րո շո ւմ:
3. Վե պի ի՞նչ տա րա տե սակ ներ կան: Թվար կե՛ք և բե րե՛ք հա մա պա տաս խան 

օ րի նակ ներ:
4. Ի՞նչ է դի պա շա րը: Ի՞նչ բնույ թի եր կե րին է բնո րոշ: 
5. Ո րո՞նք են դի պա շա րի բաղ կա ցու ցիչ մա սե րը` թվար կե՛ք և բնո րո շե՛ք:
6. «Վե րք Հայաս տա նի» վե պը ներ կայաց րեք ըստ դի պա շա րի բաղ կա ցու ցիչ 

մա սե րի:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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 ՀԱ ՌԱ ՋԱ ԲԱ Ն
Կ րե սոս թա գա վո րն Լի դաց վոց, երբ Կյու րոս բո լոր աշ խար քի տի րեց ու 

նրա եր կի րն էլ ա ռավ, կռ վու մը ղոն շո ւն, սի րե լի, բա րե կամ, զո րա պետ` նրան 
թո ղեց, ու էն ան գին մար գար տի ու ջա վահ րե ա մա րաթ նե րո ւմ մե ծա ցած Կրե-
սո սը, որ ի րա նից բախ տա վոր աշ խար քի ե րե սին էլ մա րդ չէ՛ր հա մա րո ւմ, ըն-
կած մեկ պար սիկ զո րա կա նի ա ռաջ, շո ւն չը բեր նին հա սած` փախ չո ւմ էր, որ 
իր գլո ւխն է լա պր ծաց նի, պար սի կը ետ ևի ցը հա սավ: Սու րը գլ խին պսպ ղաց, 
աչ քե րը սևա ցավ, դեռ գլու խը չտ ված` հե նց ի մա ցավ, թե մա հն, էն ա, հո գին 
ա ռավ: Հե նց  ու զո ւմ էր, որ ի՛ր թու րը իր սիր տը կո խի, որ թշ նա մին ի րան 
չսպա նի, զո րա կա նը որ թու րը չի՛ բա րձ րաց րեց, թա գա վո րի մի ա մոր որ դին, 
որ հոր մա հը չտե սավ ա ռա ջին, քսան տար վա փակ լե զո ւն իս կույն կա պը 
կտրեց, բաց է լավ, ու քսան տար վա լո ւռ սիր տը իր ա ռա ջին ձե նը տվեց.

– Ա նօ րե՛ն, էդ ո՞ւմ ես սպա նո ւմ, քա շի՛ր թո ւրդ ետ, չե՞ս տես նո ւմ, որ ա ռա ջիդ 
Կրե սոս ա, աշ խար քի տե՞րն ա:

 Զո րա կա նի ձեռ նե րը թու լա ցան. թա գա վո րն իր գլո ւխն ա զա տեց, քսան 
տա րե կան լալ (մո ւնջ) որ դին իր հո րը պր ծաց րեց: 

Էս քան տա րի ո ղոր մե լի թա գա վո րա զն իր կյա նքն ան ց էր կաց րել, ո՛չ ծնո-
ղաց էն քան սե րը, էն քան գո ւթն ու փա փա գը, որ նրա ձե նը մի լսեն, մի սիր տ նե-
րը հո վա նա, ո՛չ էն փա ռքն ու մե ծու թյու նը, ո՛չ էն պա տի վ ու իշ խա նու թյու նը, ո՛չ 
էն գա նձն ու հա րս տու թյու նը, ո՛չ աշ խար քիս սե րն ու վայել չու թյու նը, ո՛չ էն քան 
սի րե լյաց ու բա րե կա մաց սե րն ու քա ղցր զրի ցը, ո՛չ ամ պի ձե նը, ո՛չ գե տի ու 
թռչ նոց էն ա նո ւշ ե ղա նա կը էն քան վա խտ նրա սր տին է՛ն ներ գոր ծու թյու նը չէ ին 
տվել, որ մեկ ծպ տա է լա, ու իր հոր, իր ա զիզ հոր մա հը որ ա ռա ջին տե սավ, 
սի րտն էլ իր խու փը ետ քցեց, պա պան ձած լե զո ւն էլ իր կա պը կտ րեց, փակ բե-
րա նը իր կս կի ծը հայտ նեց, կա րոտ, վեր ջին թե լն ըն կած հե րը իր որ դու ձե նը 
լսեց, որ լսո ղի սի րտն է սօր էլ ա կրակ ընկ նո ւմ, երբ մտա ծո ւմ ա, թե որ դի ա-
կան սե րն էր, որ բնու թյան դրած զն ջի լը էս պես ջար դեց ու փշ րեց: 

Ո՛չ քսան, ե րե սո ւն տա րո ւց ա վե լի ա, իմ ա զիզ հե՛ր, իմ սի րե լի ա՛զգ, որ 
սի րտս կրակ ա ըն կել, էր վո ւմ, փո թոթ վո ւմ ա. գի շեր-ցե րեկ լա ցն ու սո ւգ իմ 
աչ քի ցս, ա՜խն ու ո՜ խը իմ բեր նի ցս չի՛ պա կա սո ւմ, ա՜յ իմ ա րյու նա կից բա րե-
կամք, որ մեկ մի տքս ու մու րա զս ձեզ պատ մե ի ու հե տո հո ղը մտ նե ի: Ա մեն օր 
գե րեզ մա նս ա ռա ջիս տես նո ւմ է ի, ա մեն սհաթ մահ վան հրե ղեն սու րը գլ խիս 
պտ տո ւմ էր, ա մեն րո պե ի ձեր սի րտն ու դար դը հո գիս է րո ւմ, մա շո ւմ էր. լսո ւմ 
է ի ձեր քա ղցր ձե նը, տես նո ւմ է ի ձեր սի րո ւն ե րե սը, ի մա նո ւմ է ի ձեր ազ նիվ 
մի տքն ու կամ քը, վայե լո ւմ է ի ձեր ա զիզ սե րն ու բա րե կա մու թյու նը, մտա ծո ւմ 
է ի ձեր կո րց րած փա ռքն ու մե ծու թյու նը, մեր ա ռա ջին, է՛ն հի ա նա լի թա գա-
վո րաց, իշ խա նաց գո րծքն ու կյան քը, մեր Հայ րե նյաց, մեր սո ւրբ աշ խար քի 
ա ռաջ վան սքան չե լի քն ու հրաշ քը, մեր ըն տիր ազ գի ան նման բնու թյու նը ու 
ա րած քա ջու թյո ւն նե րը: Մա սիս ա ռա ջիս էր կա նգ նած մի շտ, որ մա տով ցույց 
էր տա լիս, թե ի՞նչ աշ խար քի ծնո ւնդ եմ ես. դրախ տը մտ քո ւմս էր կեն դա նի, 
որ ինձ, ե րա զո ւմ թե լո ւրջ, մի շտ մեր երկ րի ա նո ւնն ու պատ վա կա նու թյու-
նը իմ ա ռա ջս էր բե րո ւմ. Հայկ, Վար դան, Տր դատ, Լու սա վո րիչ` քնած տե ղս 
էլ ինձ ա սո ւմ է ին, որ ես ի րա՛նց որ դին եմ. Եվ րո պա թե Ա սի ա` ինձ ան դա-
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դար ձեն է ին տա լիս, թե Հայ կա զա վա կն եմ ես, Նոյյան թո ռը, Էջ մի ած նա 
որ դին, դրախ տի բնա կի չը. դաշ տո ւմ թե ժա մո ւմ, չո լո ւմ թե տան` էն քա րե րն 
էլ ուզում է ին, որ սի րտս պո կեն, հա նեն, ուր տեղ որ իմ ազ գի ո տը կո խել ա 
ու  է սօր էլ կո խո ւմ ա. շատ ան գամ մեկ հայ տես նե լիս ու զո ւմ է ի է լած շո ւնչս 
էլ հա նեմ նրան տամ,– բայց, ա՜խ, լե զո ւս փա՛կ էր, աչքս բա՛ց, բե րա նս բռ նա՛ծ, 
սիրտս խո՛ր, ձե ռս պա կաս, լե զո ւս կա՛րճ. գա նձ չու նե ի, որ գոր ծով ցույց տայի 
ու զածս. ա նունս մեծ չէր, որ ա սա ծս տեղ հաս նի. մեր գր քե րն էլ` գրա բառ, 
մեր նոր լե զո ւն էլ` ան պա տիվ, որ սր տիս հաս րա թը խոս քով հայտ նե ի. հրա-
մայել չէ՛ի կա րող, խնդ րե ի, ա ղա չե ի էլ` լե զո ւս մա րդ չէ՛ր ի մա նալ, չո ւն քի ես էլ 
է ի ու զում, որ ինձ վրա չծի ծա ղին, չա սեն` կո պիտ ա, հի մար ա, որ քե րա կա-
նու թյուն, ճար տա սա նու թյո ւն, տրա մա բա նու թյո ւն չգի տի, ես էլ է ի ու զո ւմ, որ 
ա սեն. «Օ՜հ, էն պես խոր, խր թին շա րադ րել գի տի, որ սա տա նեն էլ մի ջի ցը 
մեկ բառ չի՛ կա րող ի մա նալ, հաս կա նա լ»: Ես էլ է ի ու զո ւմ, որ իմ գլո ւխս ցույց 
տամ, որ ինձ վրա զար մա նան ու ինձ գո վեն, թե հայե րեն շատ խոր տե ղակ 
եմ: Ով մեկ լե զու գի տի, ես մեկ քա նի սը գի տեմ. ի՞նչ գի րք ա սես, որ չեմ սկսել 
թա րգ մա նիլ ու կի սատ թո ղալ. ո տա նա վոր, շա րադ րու թյո ւն հո՛, էն քան եմ 
գրա բառ գլ խի ցս դո ւս տվել, որ մեկ մեծ գի րք էլ է՛ն կդառ նա: 

Էս մի ջո ցու մը Աստ ված ինձ մեկ քա նի ե րե խեք էլ հա սց րեց, որ պե տք է կար-
դաց նե ի: Սի րտս ու զո ւմ էր պատ ռի, որ էս է րե խե քա նց ձե ռքն էլ ինչ հայի գի րք 
տա լիս է ի, չէ ին հաս կա նո ւմ: Ռու սի, նե մե ցի, ֆրան ցու զի լեզ վու մը ինչ բան որ 
կար դո ւմ է ին, նրա նց ան մեղ հո գո ւն էլ է ին էն պես բա նե րը դիր գա լիս: Ու զո ւմ 
է ի շատ ան գամ մա զե րս պո կեմ, որ էս օ տար լե զու քը ա վե լի  է ին սի րո ւմ, քա նց 
մե րը: Բայց պատ ճա ռը շատ բնա կան էր. էն  լեզ վը նե րու մը նրա նք կար դո ւմ է ին 
եր ևե լի մա րդ կա նց գո րծ քե րը, նրա նց ա րած նե րն ու ա սած նե րը, նրա նք կար-
դո ւմ է ին է՛ն բա նե րը, որ մար դի սի րտ կա րող է գրա վել, չո ւն քի սր տի բա ներ 
է ին, ո՞վ չի՛ սի րիլ: Ո՞վ չի՛ ու զիլ լսիլ, թե սե րը, բա րե կա մու թյու նը, հայ րե նա սի-
րու թյու նը, ծնո ղը, զա վա կը, մա հը, կռի վը ի՜նչ զատ են, բայց մեր լեզ վու մը թե 
էս պես բա ներ ը լին, թո՛ղ աչքս հա նեն: Էլ ըն չո՞վ է րե խին քո լե զո ւն սի րիլ տաս: 
Գե ղը ցու վրա ջա վա հիր ծա խիր, հա՛, շատ լավ բան ա, ա մա որ կա րո ղու թյո ւն 
չու նի, մեկ կտոր ճա թի հետ էլ չի՛ փո խիլ քո տված ան գին քա րը: 

Է՛ս հո էս. Եվ րո պի ո ւմ էլ որ չէ ի կար դո ւմ բա զի գր քե րո ւմ, թե հայ ազ գը 
պե տք է որ սի րտ չի՛ ու նե ցած ը լի, որ էն քան բա նե րը գլ խո վ ան ց են կա ցել, 
մեկ մա րդ է լա չի՛ դո ւրս է կել, որ մեկ սր տի բան գրի, ինչ կա` ե կե ղե ցու վրա 
ա, Աստ ծու ու սր բե րի, բայց հե թա նոս Հո մե րի, Հո րա ցի, Վիր գի լի, Սո ֆոկ լե սի 
գր քե րը է րե խե քն էլ գլ խա տակ նե րին ու նե ին, չո ւն քի բո լոր աշ խար հի բա ներ 
են: Թե ա սե ի` բո լոր եվ րո պա ցիք են ան խե լք, ան հա վատ, որ Աստ ծու բա-
նը թո ղած էս պես ծռ տի-մռ տի բա նե րի հետ է ին ըն կել, հի մա րու թյո ւն կը լեր: 
Թե չէ, մեր Նա րե կը թո ղած` ախր ի՞նչ պես է ին նրա նք էն գր քե րին հա վա նո ւմ: 
Լավ գի տո ւմ է ի, որ մեր ազ գը էն պես չէ՛ր, ինչ պես նրա նք ա սո ւմ է ին, ա մա ի՞նչ 
ա նես. ա նա ղո ւն ջա ղա ցի քա րն էլ չի՛ պտիտ գա լիս, ո՞ւմ ա սես:

 Մի տք է ի ա նո ւմ, որ թե կտ րիճ մա րդ ա սես, մեր մի ջու մը հա զա րա վո րն են 
է լել ու է սօր էլ կան. թե խե լոք խո սք ա սես, մեր պա ռավ ե րն էլ հա զա րը գի-
տեն: Թե աղ ու հաց ա սես, սեր, բա րե կա մու թյո ւն, քա ջու թյո ւն, եր ևե լի ան ձի նք 
ա սես, մեր գե ղը ցո նց սի րտն էլ ա լի քը էս պես մտ քե րով: Ա ռակ, մա սա լա, սո ւր-
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սո ւր խոս քեր որ ու զե նաս, հո էն հե տին ռա միկ մար դը մե կի տե ղակ հա զա րը 
կա սի: Ախր ի՞նչ պե տք էր ա րած, որ մեր սի րտն էլ ու րիշ ազ գեր ի մա նային, մեզ 
էլ գո վե ին, մեր լե զո ւն էլ սի րե ին, մա ցել է ի տա րա կու սած: Լավ գի տե ի, որ 
թե օս մա նց վի, թե ղզլ բա շի երկ րու մը ինչ քան էն պես եր ևե լի, խե լոք, հու նա րով 
մա րդ են է լել, ինչ քան խա նի, շա հի, սո ւլ թա նի դռ նե րին սի րե կան ա շըղ, լավ 
խաղ ա սող, ո տա նա վոր շի նող մա րդ են է լել, շա տը հայ ա է լել: Մե նակ Քե-
շիշ օղ լին, Քյոռ օղ լին բա վա կան են, որ ա սա ծս սո ւտ չի՛ դո ւս գա: Թո՛ղ է սօր 
էլ մեկ մա րդ Գրի գոր Թար խա նո վի հետ խո սա, նրա ա սած խոս քե րն, նրա էն 
ճար տար լե զո ւն, նրա էն հի ա նա լի բոյն ու պատ կե րը, նրա հե նց մեկ հու նա-
րը տես նի, որ հա րիր տե սակ զա նա զան մար դի ու ազ գի լե զո ւն, շա րժ մո ւն քը, 
նստիլ վեր կե նա լը էն պես ցույց կտա, որ քո ռա նամ, թե Եվ րո պի ո էն ըն տիր  
թե ա տր նե րո ւմ էլ տե սած ը լիմ, ու վար ժա տան ե րես հո իր օ րու մը, կա րե լի ա, 
էն ժա մա նա կն ը լի տե սած, որ այբ բե նը մեր  մի ջու մը գա բով է ին բռ նո ւմ, գյո ւլ-
լով վեր քցո ւմ, էն ժա մա նա կը կի մա նա, թե հայոց մի ջու մը ի՜նչ հու նար կա: 

Էս պես բա նե րը մտա ծե լով` օրս ու ումբրս մաշ վել էր: Շատ ան գամ ու զո ւմ է ի 
իմ գլո ւխս մա հու տամ: Չէ ի ի մա նո ւմ,  թե սրա չա րեն ի՞նչ կը լի: Թո՛ղ լսո ղը չհա-
վա տա, ա մա էս ցա վ էն պես էր սի րտս ա ռել, որ շատ ան գամ գժ վա ծի պես ընկ-
նո ւմ է ի սար ու ձոր, ման գա լիս, մտա ծո ւմ, էլ ետ սի րտս լի քը տո ւն գա լիս: Հե նց 
է՛ս էր պատ ճա ռը, որ մեկ օր էլ, ա մառ վան դաս տու րի ժա մա նա կին, ա շա կե րտ-
նե րս որ ա ռա վո տը թո ղի, ճա շի ցը ետ ըն կա է լի սա րե սար: Ճա րս կտր վեց, գնա-
ցի Նե մե ցի Կո լո նի են, մեկ նե մեց բա րե կա մի մոտ. նրա նք էլ ինձ վրա ցա վե լով` 
ի րեք օր չթո ղին գամ քա ղա քը: Բայց քա ղա քո ւմ իմ սի րե լի ա շա կե րտ նե րը ու 
ծա նոթ-բա րե կա մք իմ սո ւգս վա ղո ւց է ին ա րել: Հե նց ի մա ցել է ին, թե Քո ւռն եմ 
ըն կել, չո ւն քի ա մեն ա ռա վոտ, րի գո ւն գնո ւմ է ի, լո ղա նո ւմ: Է լի իմ, ի՛մ ա զիզ, ի՛մ 
սի րե լի ա շա կե րտ նե րն է ին ըն կել ետ ևի ցս, որ բալ քի մեկ բան է լա ի մա նան: Մեկ 
ա ռա վոտ փան ջա րու մը նս տած` է լի մտ քիս հետ է ի ըն կել, որ նրա նք ա ռա ջո վս 
ան ց կա ցան: Որ չտե սա նրա նց, հո գիս տե ղը հան է լավ: Իմ ու նրա նց էն օր վան 
ի րար տես նի լը ո՞վ կա րա պատ միլ. ով սի րտ ու նի, ին քը կի մա նա: Բալ քի թե գե-
րեզ մա նու մը էս ձեր սե րը մտ քի ցս գնա, ա՜յ իմ սի րե լի՛, իմ ա զի՛զ բա րե կա մք. թե չէ, 
որ քան էս կա պո ւտ եր կին քը գլ խիս ա, շո ւնչս` բե րա նո ւմս, ձե՛զ, ձե՛զ սո ւրբ պե տք 
է հա մա րեմ ինձ հա մար, ձեր ար ևի՛ն մեռ նիմ:

 Բայց ա՜խ, ե՞րբ ա եր կին քը մեկ կեր պի մա ցել, որ մար դի սիր տը մա: Հե նց 
մի փո քր մտ քիս ար ևը եր ևաց թե չէ, է լի սև-սև ամ պե րը գլխ նե րը բա րձ րաց րին, 
է լի կայ ծակ ու ո րո տո ւմ սր տո ւմս մեյ դան բաց ա րին: Ջո ւրն ընկ նիլ էլ չէ ի կա-
րող, չո ւն քի Աս տու ծո ա հը մտ քո ւմս, ան մեղ քոռ փիս ձե նը ան կա ջո ւմս էր, սե րն 
ու ծնո ղա կան գու թը` ջի գյա րո ւմս. ես դին ջա նայի, է թը մին ո՞վ պա հեր:

 Բա նը հե նց էս էր, որ ա սո ւմ է ի մտ քո ւմս, թե նս տիմ, ինչ քան խե լքս կբե րի, 
մեր ազ գին գո վեմ, մեր եր ևե լի մա րդ կա նց ա րած քա ջու թյո ւն նե րը պատ մեմ, է լի 
մտա ծո ւմ է ի, թե ո՞ւմ հա մար գրեմ, որ ազ գը լե զո ւս չի՛ հաս կա նալ: Թե կո ւզ ռսե-
րեն, նե մե ցե րեն յա ֆրան ցու զե րեն գրած, թե կո ւզ գրա բառ, տա սը` կը լի որ հաս-
կա նային, բայց հա րիր հա զա րի հա մար` թե կո ւզ իմ գրա ծը, թե կո ւզ մեկ քա մու 
ջա ղաց: Ախր որ ազ գը էն լեզ վո վը չի՛ խո սո ւմ, էն լե զո ւն չի՛ հաս կա նում, սա քի 
հե նց բեր նի ցդ էլ ոս կի վեր ա ծի՛ր, ո՞ւմ պե տք է ա սես: Ա մեն մա րդ իր սր տի խա րջ 
բան կու զի: Քո ղաբ լու փլա վ ինձ ի՞նչ օ գո ւտ, որ ես չե՛մ սի րո ւմ: 
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Ո ւմ հետ էլ որ խո սո ւմ է ի, էն է ին թան խա տա լիս, թե մեր ազ գը ու սո ւմ ա սեր 
չի՛, կար դա լը նրա հա մար գին չու նի, բայց ես տես նո ւմ է ի, որ էս մեր  կար դալ 
չսի րող ազ գը Ռո պեն սո նի պատ մու թյու նը, Պղն ձե քա ղա քի հի մար գիր քը ձեռ-
նե ձեռ էր ման ա ծո ւմ: Էս էլ լավ գի տե ի, որ ինչ եր ևե լի ազ գեր կան, բո լո րն էլ 
էր կու լե զու ու նին` հին ու նոր: Ախր թե  լու սա վո րյալ  լե զո ւն լավ ա, ու քա րե րն 
էլ պե տք է տրա քին ու հաս կա նան, էլ տոն լո ւղ, նշան, պա տիվ ո՞ւր են տա լիս 
դիլ բան դին: Էն լեզ վա գետ ի մաս տու նը թո՛ղ գնա, կա նգ նի, գո ռա, ջա նը դո ւս 
գա, լսո ղը թո՛ղ ին քը հաս կա նա, լու սա վո րյալ գլո ւխն ափ սոս չի՞, որ ցա վի:

 Մի տք է ի ա նո ւմ, որ գի ժն էլ էս չի՛ ա նիլ: Է լի էս պես, մտ քիս հետ ըն կած` շատ 
ան գամ որ ղո նաղ է ի գնո ւմ յա քա ղա քո վ ան ց կե նո ւմ, ուշ ու մի տքս հա վա քո ւմ 
է ի,  թե տես նիմ` խալ խը խո սա լիս, քեֆ ա նե լիս ի՞նչ բա նից ա ա վե լի հազ ա նո ւմ: 
Շատ ան գամ տես նո ւմ է ի, որ մեյ դա նո ւմ, փո ղո ցո ւմ մեկ քոռ ա շը ղի է՛ն պես են 
հայիլ-մայիլ մա ցել ու կա նգ նել, ա կա նջ դնո ւմ, փող բաշ խո ւմ նրան, որ բեր-
նը նե րի ջու րը գնո ւմ էր: Մեջ լիս ու հար սա նիք հո, ա ռա նց սա զան դա րի ե՞րբ հա-
ցը կո ւլ կեր թար: Ա սած նե րը թո ւր քե րեն էր, շա տը մեկ բառ է լա չէ՛ր հաս կա նո ւմ, 
ա մա լսո ղի, տես նո ղի հո գին գնո ւմ էր դրախ տը, ետ գա լիս:

 Մի տք ա րի, մի տք ա րի, մեկ օր էլ ա սե ցի ինձ ու ինձ. ա րի՛, քո քե րա կա նու-
թյուն, ճար տա սա նու թյո ւն, տրա մա բա նու թյո ւն ծա լի՛ր, ղրաղ դի՛ր ու մեկ ա շըղ էլ 
դու դա՛ռ, ինչ կը լի` կը լի, խան չա լիդ քա րը հո վեր չի՞ ընկ նիլ, զառ վա րա ղդ հո չի՞ 
գնալ: Մեկ օր էլ դու վեր կը նկ նիս, կմեռ նիս, մեկ ո ղոր մի ա սող էլ չե՛ս ու նե նալ:

 Մեկ բա րի կեն դա նի, ա շա կե րտ նե րս որ բաց թո ղի, սկ սե ցի, ինչ որ ե րե խու-
թյու նի ցս լսած կամ տե սած բան գի տե ի, տակ ու գլո ւխ ա նիլ: Վեր ջը իմ ջի վան 
Ա ղա սին մի տս ըն կավ, նրա հետ 
հա րիր քաջ հայի տղե րք էլ ի րա նց 
գլու խը բա րձ րաց րին, ու ա մե նն էլ 
ու զո ւմ է ին, որ ի րա նց ո տը գնամ: 
Մյո ւս նե րը մեծ-մեծ մար դիկ է ին, 
շա տն էլ դեռ հլա սաղ-սա լա մաթ, 
փա ռք Աս տու ծո, Ա ղա սին` աղ քատ 
ու մե ռած, նրա սո՛ւրբ գե րեզ մա-
նին ղո ւր բան: Ա սե ցի` կեղ ծա վո-
րու  թյուն չա նեմ, նրան ընտ րե ցի: 
Սի րտս է կել էր, բեր նիս հա սել: 
Տես նո ւմ է ի, որ էլ հայի գի րք ձե ռն 
առ նող, էլ հայի լե զո ւն խո սող քիչ 
ա գտն վո ւմ: Մեկ ազ գի պա հո ղն էլ 
լե զո ւն ա ու հա վա տը, թե սրա նց էլ 
կո րց նե նք, վա՜յն է կել ա մեր օ րին: 
Հայոց լե զո ւն ա ռա ջիս փախ չո ւմ էր 
Կրե սո սի նման. ե րե սո ւն տար վա 
փակ բե րա նս Ա ղա սին բաց ա րեց:

 Մեկ ե րես բան դեռ չէ ի գրել, որ 
իմ ման կա կան սի րե լի բա րե կամ ու 
ազ նիվ հայազ գի պա րոն դոք տոր 
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Ա ղա ֆոն Սմ բա տյա նը նե րս մտավ: Ու զո ւմ է ի թուղթս ծած կեմ, էլ չկա րա ցի: Ինձ 
հա մար Աստ ված էր նրան էն սհա թին ղր կել, նրա ջա՛ նին մեռ նիմ: Զոռ ա րեց, 
որ կար դամ. բա րե կա մի ցը ի՞նչ պե տք է թա քցրած: Սիրտս դո ղո ւմ էր կար դա լիս. 
մտ քո ւմս ա սո ւմ է ի, թե հե նց հմիկ, որ դե որ ա, գլու խը կպտտի, ուն քե րը կկի տի 
մյո ւս նե րի նման ու իմ ախ մա խու թյան վրա մտ քո ւմ է լա հո կծի ծա ղի, որ ե րե սիս 
չա սի: Բայց փի սը ես է ի, որ նրա ազն վա կան հո գին դեռ լավ չէ ի ճա նա չել: Վեր-
ջաց նե լիս, որ հե նց էն ա, թո ւրն է կել էր, ոս կո րին դեմ ա ռել, որ չա սեց` «Թե էդ պես 
կշա րու նա կեք, շատ հի ա նա լի բան կդառ նա»,– ուզում է ի վրա թռ չիմ, բե րա նը, է՛ն 
քա ղցր բե րա նը համ բու րեմ:

Ն րա սո ւրբ բա րե կա մու թյան եմ պար տա կան, որ մո ւնջ լե զո ւս բաց ա րեց: 
Նա գնաց թե չէ, կրա կը ջա նս ա ռավ: Սհա թի տա սն էր ա ռա վո տի: Էլ հաց, կե-
րա կո ւր մի տքս չէ կան: Ճան ճը ա ռա ջո վս ան ց կե նա լիս ու զո ւմ է ի սպա նեմ, էն-
պես է ի վառ վել: Հայաս տան հրեշ տա կի պես ա ռա ջիս կա նգ նել, ինձ թև էր տա-
լիս: Ծնող, տո ւն, ե րե խայու թյո ւն, ա սած, լսած բա ներ` էն պես է ին կեն դա նա ցել, 
որ էլ աշ խար քը մի տքս չէ՛ր գա լիս: Ինչ խո ւլ, կո րած, մո լո րած մտ քեր ու նե ի, բո-
լոր բաց վել, ետ է ին ե կել: Նոր է ի ի մա նո ւմ, որ գրա բառ ու ու րիշ լե զվ եր մինչև 
էն սհա թը մի տքս փա կել, բխո վել է ին: Ինչ որ ա սո ւմ է ի կամ գրո ւմ մի նչև էն 
հա դա ղը, գո ղա ցած կամ հնա րած բա ներ է ին, էն դո ւր հա մար հե նց մեկ ե րես 
բան գրո ւմ է ի թե չէ, յա քո ւնս էր տա նո ւմ, յա ձե ռս բե զա րո ւմ: Գի շեր վան մի նչև 
սհա թի հին գը ո՛չ հա ցի մտիկ ա րի, ո՛չ չայի. չի բո ւխն էր իմ կե րա կու րը, գրի լը` 
իմ հա ցը: Տան ցո նց խնդ րե լո ւն, նե ղա նա լո ւն, խռո վե լո ւն էլ չէ՛ի մտիկ ա նո ւմ: 
Ե րե սո ւն թա բա ղեն, էն ա, լց վե լով էր, որ բնու թյու նը իր պա րտ քը պա հան ջեց, 
աչ քե րս գնաց: Սաղ գի շե րը ինձ էն պես էր եր ևո ւմ, թե նս տած գրո ւմ եմ. ե րա նի՜ 
կը լեր ինձ, թե էն մտ քե րը ցե րե կն է ին մի տս ըն կել:

 Սի՛ րե լի կար դա ցող, չնե ղա նաս, որ բա նն էս քան եր կա րաց րի: Էն դո ւր հա-
մար եմ էս տո նք հի շո ւմ, որ ի մա նաս, թե ազ գի սե րը ի՜նչ լա զաթ ու նի, ի՜նչ զո րու-
թյո ւն: Էն ա ռա վո տը իմ դո ւշ մա նի տա նը ո՛չ ետ գա, ինչ որ ես տե սա: Աչքս բաց 
եմ  ա նո ւմ` իմ խե ղճ, ղա րիբ գեր մա նա ցի կո ղակ ցի ձե նն ա ընկ նո ւմ ան կա ջս: 
Տես նիմ, իմ մի այ նակ որ դին դո շին ա ռած էն ար տա սո ւնքն ա վեր ա ծում, որ 
քա րեր կմղկ տան: Ծա ռա ու ղա րա վաշ էլ մեկ պու ճա խո ւմ են փե տա ցել, կանգ-
նել, ինձ ցա վե լով մտիկ ա նո ւմ: Ո՞ւմ սիր տը էս սհա թին չէ՛ր ճա քիլ: Գժ վա ծի 
պես վեր թռա, ե րե խիս եմ նայո ւմ, փա ռք Աս տու ծո, սաղ ա. կո ղակ ցիս եմ ա ղա-
չո ւմ, սիր տը չի՛ կա րո ւմ ետ բե րիլ: Ի՞նչ էր պա տա հել, չէ ի ի մա նո ւմ:

– Ա նա ստ ված, ինձ սպա նե ցիր հո, էս ի՞նչ բան բե րիր գլ խիս,– վեր ջա պես լսե ցի:
 Ծա ռե քն էլ մեկ կող մից են ինձ ղնա միշ ա նո ւմ: Վեր ջա պես ի մա նամ, որ 

սաղ գի շե րը ան դա դար դե լն եմ տվել, գո ռա ցել, ա՜խ քա շել, խո սա ցել, ու ինչ որ 
հարցրել են  տա նը ցիք, մի շտ էլ գեր մա նե րեն ո՛չ, հայե րեն պա տաս խան տվել ու 
հա զար տե սակ վայ րի վե րո բան ա սել, էլ ետ իմ կռի վ սկ սել: Մի նչև սհա թի ի նը, 
էս հա լո ւմ ըն կած` ես իմ քե ֆն եմ ա րել, նրա նք` ի րա նց սո ւգն, ու ին ձա նից ձե ռք 
վե րց րել: Էն ա ռա վո տը, սաղ շա բաթ ու ա միս,  է սօր էլ մու րազս հե նց էն ա է լել, 
որ գնամ, ընկ նիմ մեկ իշ խա նի ոտք, ա սեմ, ինձ մեկ կտոր հաց տա, ու ես` գի շեր-
ցե րեկ ընկ նիմ գե ղե գեղ ու մեր ազ գի ա րած բա նե րը հա վա քեմ, գրեմ:

 Թո՛ղ ինձ այ սու հե տև տգետ կան չեն. լե զո ւս բաց ա է լել, ի՛մ ըն տիր, ա զիզ, 
ի՛մ սր տի սի րե կան ազգ: Թո՛ղ տրա մա բա նու թյո ւն գի տե ցո ղը ի րան համ քյա րի 
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հա մար գրի, ես` քո կո րած, շվա րած որ դին, քեզ հա մար: 
Ո՛վ թո ւր ու նի, ա ռաջ ի՛մ գլ խիս խփի, ի՛մ սի րտս խրի, ա պա թե ո՛չ` քա նի 

բեր նո ւմս լե զու կա, փո րո ւմս` սի րտ, ես լե ղա պա տառ ձեն կտամ.
– Էդ ո՞ւմ վրա եք թո ւր հա նել, հայոց մեծ ազ գին չե՞ք ճա նա չո ւմ:
 Թաք ը լի դո՛ւ, դո՛ւ, իմ պատ վա կան ազգ, քո որ դու ա րա ծը, քո որ դու խակ 

լե զո ւն սի րես, ըն դու նիս, ինչ պես հե րը իր մա նու կի կմկ մա լը, որ աշ խար քի 
հետ չի՛ փո խիլ: Երբ որ կմե ծա նամ, խր թին լեզ վով էլ կխո սա նք: Ա ղա սին քո 
փո քր որ դին ա, սրա նից դհա մեծ, դհա ան վա նի քը շատ ու նիս. ինձ մի սիրտ 
տո՛ւր, ար ևիդ մա տաղ գնամ, տե՛ս, թե ի՞նչ ձևով եմ գնո ւմ, նրա նց բե րո ւմ, 
ա ռա ջիդ կա նգ նաց նո ւմ, որ դու էլ զար մա նաս, թե էն պես որ դիք ու նե ցո ղը 
աշ խար քո ւմ էլ ի՞նչ դա րդ կա նի: Ե՛ րե սս ո տիդ տա կը: Տո՛ւր էդ սո ւրբ ձե ռդ էլ 
մի համ բու րեմ, որ ինձ նե րես, ու գնա նք մեր սի րո ւն Ա ղա սու մոտ:

& ԲԱՌԱՐԱՆ
Կ րե սոս թա գա վո րն Լի դաց վոց – Լի դի ա` պե տու թյո ւն Ա ռա ջա վոր Ա սի այո ւմ Ք.ծ.ա. 

685–546 թթ.: Կրե սոս թա գա վո րն իշ խել է Ք.ծ.ա. 560–546 թթ.: Նրա որ դու հա մր լի նե լու 
և հան կար ծա կի լե զո ւն բաց վե լու մա սին վկայել է հույն պատ միչ Հե րո դո տո սը:

 Կյու րոս – Լի դի ան գրա վել է պար սից Կյու րոս թա գա վո րը, իշ խել է Ք.ծ.ա. 559–
530 թթ.

 ղոն շո ւն – զո րք
 ջա վա հիր – գո հար, ա դա մա նդ, թան կար ժեք քար 
ա մա րաթ – ա պա րա նք, դղյակ, պա լատ 
է լա – գո նե, ան գամ, գեթ 
է լավ – ե ղա վ
 լալ, մո ւնջ – հա մր
 թա գա վո րա զն – թա գա վո րի զա վա կ
զ րից – զրույց
ծպ տալ – ձայն հա նել 
ա զիզ – սի րե լի, թան կա գին, հա րա զա տ
 խո ւփ – կա փա րիչ, փա կ
զն ջիլ – շղ թա, կա պա նք 
էր վել – այր վե լ
 փո թոթ վել – խա նձ վել, խո րով վել, սաս տիկ այր վե լ
 մու րազ – ե րա զա նք, ցան կու թյո ւն, իղձ, փա փագ, բաղ ձա նք, ուխտ
 կար դաց նել – սո վո րեց նել, ու սու ցա նե լ
 նե մեց – գեր մա նա ցի 
ֆ րան ցո ւզ – ֆրան սի ա ցի
 դիր գալ – դո ւր գա լ
 ճաթ – կո րե կի հա ց
 բա զի – եր բե մ, ո րոշ, մի քա նի, մի տե սակ, բա զի գր քեր – մի տե սակ գր քե ր
 Հո մեր, Հո մե րոս – Ք.ծ.ա. 9-րդ դա րի հույն գրող, «Ի լի ա կա ն»-ի և «Ո դի սա կա ն»-ի 

հե ղի նա կը
 Հո րա ցի, Հո րա ցի ո ւս (Ք վին տո ւս Հո րա ցի ո ւս Փլա կո ւս, Ք.ծ.ա. 65–8) – հռո-

մե ա ցի բա նաս տե ղծ
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 Վիր գիլ, Վեր գի լի ո ւս (Պո ւբ լի ո ւս Վեր գի լի ո ւս Մա րո, Ք.ծ.ա. 70–19) – հռո մե-
ա ցի բա նաս տե ղծ

 Սո ֆոկ լես (Ք.ծ.ա. 496–406) – հույն թա տեր գակ: «Է դիպ ար քա», «Ան տի գո նե» 
և շատ այլ ող բեր գու թյո ւն նե րի հե ղի նա կը 

ա նա ղո ւն ջրա ղաց – ա ղո ւն, այ սի նքն` ա ղա լու ցո րեն չու նե ցող ջրա ղա ց
 գե ղը ցո նց – գյու ղա ցի նե րի
 մա սա լա – զրույց, ա ռած-ա սաց վա ծք
 ռա միկ – գյու ղա ցի, հա սա րակ մա րդ 
օս ման ցի – թո ւրք, տա ճի կ
ղզլ բաշ – պար սիկ, բա ռա ցի` կար միր գլո ւխ
 Քե շիշ օղ լի – հայ ա շո ւղ (18-րդ դար), Կոս տա նդ նու պոլ սո ւմ դար ձել է պա լա-

տա կան բա նաս տե ղծ 
Քյոռ օղ լի – կի սա լե գեն դար հայ ա շո ւղ և ժո ղո վր դա կան վրի ժա ռու, Ա բո վյա-

նը գեր մա նե րեն է թա րգ մա նել նրա մի քա նի գո րծ: Քյոռ օղ լի բա ռա ցի թա րգ մա-
նու թյա մբ` կույ րի տղա 

Գ րի գոր Թո ւր խա նով (Թո ւր խա նյան) – ծնո ւն դով եր ևան ցի, 1830–1840-ա կան 
թթ. Հայ կա կան մար զի գա վա ռա պետ և բա նաս տեղ ծու թյան սի րա հա ր

 հա րիր – հա րյո ւր
 թե ա տր – թատ րո ն
 հու նար – շնո րհք, ձի րք, վար պե տու թյո ւն, հմ տու թյո ւն 
այբ բեն – այ բու բե ն
 գաբ – փայ տե կա րթ, կե ռ
 գյո ւլ լա – հրա ցա նի գն դակ 
ո ւմբր – կյա նք 
ա մա – բայց, սա կայն, իսկ, թե պե տ
 դաս տո ւր – դա սա վան դո ւմ, դաս տա լ
 նե մե ցի կո լո նի են – Թիֆ լի սո ւմ ապ րող գեր մա նա ցի նե րի գա ղու թը (ա վա նը)` 

հիմ ա դր ված 1819-ին 
ի րեք – ե րե ք
 րի գո ւն – ի րի կո ւն
 փան ջա րա – պա տու հա ն
 բալ քի – թե րևս, գու ցե
 սա քի – թե կո ւզև, թե կո ւզ, կար ծես, դի ցո ւք, իբր թե
 թան խա տալ - մատ նան շել, վկայա կո չել, սո ւտ խոս տո ւմ տալ, հույս տա լ
 Ռո պեն սո նի պատ մու թյո ւն – ան գլի ա ցի Դա նի ել Դե ֆոյի «Ռո բին զոն Կրու-

զոյի կյան քը և զար մա նա լի ար կած նե րը» վե պը, ին չը թա րգ ման վել էր հայե րե ն
պղն ձե քա ղա քի հի մար գիր քը – խոս քը «Հա զար ու մեկ գի շեր նե ր» գր քի մա-

սին է, որ դե ռևս 10-րդ դա րո ւմ ա րա բե րե նից թա րգ ման վել էր հայե րեն: «Հի մար 
գի րք» է ա սո ւմ, ո րով հե տև պար զու նակ էր և կրո նա կա ն

 տոն լո ւղ – աշ խա տա վա րձ, թո շա կ
 դիլ բա նդ – թա րգ ման, թա րգ մա նի չ
 ջա նը դո ւրս գա – հո գին դո ւրս գա, հոգ նել, տա նջ վե լ
 ղո նաղ – հյո ւր 
յա – կամ, կամ թե չէ. յա քա ղա քն ան ց կե նո ւմ – կամ քա ղա քն ան ց կե նո ւմ
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 խա լխ – ժո ղո վո ւրդ, ամ բոխ, մա րդ կային բազ մու թյո ւն
 հայիլ-մայիլ մալ – հի ա նալ, զմայլ վել, սքան չա նա լ
 սա զան դար – սազ նվա գող, ե րա ժի շտ, նվա գա ծո ւ
 խան չալ – սո ւր, թո ւր, դա շույն
 զառ վա րազ – ոս կե փո շի, ոս կե ջո ւր
 բա րե կեն դան (Ա բո վյա նը գրո ւմ է բա րի կեն դան) – մեծ պահ քին նա խոր դող 

շա բաթ վա տոն, ան ցնո ւմ է կե րու խու մի, մր ցո ւմ ե րի ու խա ղե րի մե ջ
 ջի վան – ջա հել, մա տաղ, պա տա նի
 սաղ-սա լա մաթ – ողջ ա ռո ղջ
 ղո ւր բան – մա տաղ լի նել 
Ա ղա ֆոն Սմ բա տյան – Ա բո վյա նի բա րե կա մը, բժի շկ, Հայ կա կան մար զի կա-

ռա վա րիչ, գն դա պետ Գևո րգ Սմ բա տյա նի եղ բայ րը 
ս հաթ – ժամ, ժա մա նակ, պահ, հի մա 
որ դե որ ա – ուր որ է 
ախ մա խու թյո ւն – հի մա րու թյո ւն, տխ մա րու թյո ւն
 փիս – վա տ
բ խո վել – կա պել, կա պա նք դնել, շղ թայե լ
 հա դա ղա – ժա մա նակ, մի ջոց, պահ, ան մի ջա պես, իս կույն 
բե զա րել – հոգ նե լ
 չայ – թեյ
 չի բո ւխն էր իմ կե րա կու րը – այ սի նքն` ծխե լը
 տան ցո նց – տնե ցի նե րի
 թա բա ղա – երկ ծալ, մե ծա դիր թե րթ
 դո ւշ ման – թշ նա մի
 ղա րիբ կո ղա կից – օ տար, պան դո ւխտ. Ա բո վյա նի կի նը` Յո հան նա Է մի լի ե 

Լոո զեն ծա գու մով գեր մա նա ցի էր 
իմ մի այ նակ որ դին դո շին ա ռած – Ա բո վյա նի Վար դան ա նու նով նո րա ծին որ-

դո ւն գր կա ծ
մղկ տալ – ա ղի ո ղո րմ լաց լի նել, մոր մո քա լ
 ղա րա վաշ – սպա սու հի, ա ղա խին, ճո րտ
 ծա ռեք – ծա ռա նե ր
ղ նա միշ ա նել – հան դի մա նել, կշ տամ բե լ
 դե լն տալ – զա ռան ցել, ան կապ խո սե լ
 համ քյար – ար հես տա վոր, իր նման մե կը 
խր թին – դժ վար, բա րդ, կնճ ռո տ
դ հա – էլ ա վե լի, ա ռա վել, շա տ
 դա րդ – վի շտ, հո գս

« Վե րք Հայաս տա նի»-ի «Հա ռա ջա բա ն»-ը ոչ մի այն այս վե պի, այլև ամ-
բո ղջ հայ նոր գրա կա նու թյան հա մար ու նի հրո վար տա կի, հռ չա կագ րի նշա-
նա կու թյո ւն: 

Ա բո վյա նն այս տեղ խո սո ւմ է ժո ղո վր դին հաս կա նա լի լեզ վով և սր տա մոտ 
բո վան դա կու թյա մբ գի րք ստեղ ծե լու մա սին: Այդ նպա տա կով նա օգ տա գոր-
ծո ւմ է Լի դի այի Կրե սոս թա գա վո րի հա մր որ դու լե զո ւն հան կար ծա կի բաց-
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վե լու ա վան դու թյու նը` ցան կա նա լով ա սել, որ ա հա բաց վել է իր լե զո ւն, և նա 
իր ժո ղո վր դի հա մար պե տք է գրի իր այս վե պը: 

Այս տեղ Ա բո վյա նն իր հայ րե նա սի րա կան բո ւռն տա րեր քի մեջ է: Ինչ պես Կրե-
սո սի հա մր որ դին ա ղա ղա կեց, երբ տե սավ իր հոր վրա բա րձ րա ցված մա հա ցու 
սու րը, այն պես էլ Ա բո վյա նը, տես նե լով իր ժո ղո վր դի ան հու սա լի վի ճա կը, ա ղա-
ղա կո ւմ է. «Էդ ո՞ւմ վրա եք թո ւր հա նել, հայոց մեծ ազ գին չե՞ք ճա նա չո ւմ»: 

Ա բո վյա նն այն կար ծի քի չէ, թե հայ ժո ղո վո ւր դն ըն թեր ցա սեր չէ, չի սի-
րո ւմ գի րք կար դալ: Ո՛չ,– ա սո ւմ է նա,– ժո ղո վո ւր դը սի րո ւմ է կար դալ, բայց 
չկա ի րեն հաս կա նա լի լեզ վով գր ված որ ևէ բան: Դեռ ա վե լին` Գրի գոր Նա-
րե կա ցու «Մա տյան ող բեր գու թյա ն» գիր քը թո ղած` ի րե նց հաս կա նա լի լեզ-
վով գր ված երկ րոր դա կան գր քեր է ին կար դո ւմ, ա շո ւղ նե րի հան դես նե րին 
մաս նակ ցո ւմ: Ա հա այս ի րադ րու թյան մեջ Ա բո վյա նը դառ նո ւմ է ժո ղո վր դա-
կան շա հե րի պա շտ պան, և ինքն ի րեն ո րո շո ւմ. «Ա րի՛, քո քե րա կա նու թյո ւն, 
ճար տա սա նու թյո ւն, տրա մա բա նու թյո ւն ծա լի՛ր, ղրաղ դի՛ր ու մեկ ա շըղ էլ դու 
դառ...»: Այ սի նքն` գրիր ժո ղո վր դին և՛ հաս կա նա լի, և՛ սի րե լի գոր ծեր: 

Ա հա այս ո րո շու մը կայաց նե լո ւց հե տո նա մտա ծո ւմ է իր գրե լիք նյու թի 
մա սին` ի՞նչ գրել: Մտա բե րո ւմ է իր ման կու թյան տա րի նե րի հի շո ղու թյո ւն նե-
րը, ի վեր ջո, նրա առջև է կա նգ նո ւմ Ա ղա սու կեր պա րը: 

Այս կա պակ ցու թյա մբ պե տք է ի մա նալ, որ Ա ղա սին գրա կան կեր պար է` 
մի քանի նախակերպարների հավաքական ամբողջության, ում հե րո սա-
կան բնա վո րու թյան ո րոշ կող մեր Ա բո վյա նը վե րց րել է ա ռան ձին հայ քա ջե րի 
գործունեությունից: Այդ նա խա կեր պար նե րից մե կի մա սին Ա բո վյա նը տե ղե կաց-
նո ւմ է, որ նա իր ժա մա նա կա կի ցն է, ծնո ւն դով քա նա քեռ ցի, նաև ի րեն ազ գա-
կան, ա նո ւնն էլ` Ա ղա սի: Ա հա նրա քրո ջը ևս փոր ձել են առ ևան գել, որպես զի 
տա նեն պար սից սար դա րի հա րե մի հա մար, և նա, ա ռաջ գա լով, սու րը քա շել ու 
սպա նել է պար սիկ զին վոր նե րից մե կին, մյո ւս նե րին վի րա վո րել: Նա կա րո ղա ցել 
է փրկ վել` փախ չե լով «ռու սի հո ղը», վե րա դար ձել է ռո ւս նե րի հետ պա տե րազ մի 
ժա մա նակ: Քրոջը կա րո ղա ցել են մեծ գու մա րով փր կագ նել, իսկ ծնող նե րը եր-
կա րա մյա բան տար կու թյու նից հե տո սար սա փե լի մա հով մե ռել են բան տո ւմ: 

Ա հա այս պատ մու թյո ւնն էլ նա սկ սել է շա րադ րել` մշ տա պես մտա ծե լով` 
ճի՞շտ է ա նո ւմ արդյոք, թե՞ ոչ: Հո գե կան այս տա տա նո ւմ ե րի ժա մա նակ նրան է 
այ ցե լո ւմ բա րե կամ ե րից մե կը: Անակնկալի գալով` Աբովյանը նախ փորձում է 
իր թղթերը նրանից թաքցնել, ապա վստահություն ձեռք բերելով` նրա հա մար 
կար դո ւմ է իր գրա ծը և, ար ժա նա նա լով դր վա տան քի, ոգ ևոր վո ւմ: 

Այս պա հից սկ սած` նա մո ռա նո ւմ է ա մեն ինչ, ընկ նո ւմ է ստեղ ծա գոր ծա-
կան բո ւռն տա րեր քի մեջ և շա րու նա կո ւմ շա րադ րան քը: Այն քան ինք նա մո-
ռաց էր նա այդ պա հին, որ տնե ցի նե րին թվո ւմ է, թե նրա հետ ինչ-որ բան է 
պա տա հել, այ սի նքն` խել քը գցել է: Մի նչ դեռ Հայաս տա նը պա հա պան հրեշ-
տա կի պես կա նգ նած էր նրա գլ խին և ուժ էր տա լիս: 

Այդ ոգ ևո րու թյա մբ նա շա րու նա կո ւմ է. «Թող ինձ այ սու հե տև տգետ կան
չեն, լե զո ւս բաց ա է լել, ի՛մ ըն տիր, ա զիզ, ի՛մ սր տի սի րե կան ազգ: Թող տրա
մա բա նու թյո ւն գի տե ցո ղը ի րան համ քյա րի հա մար գրի, ես` քո կո րած, շվա
րած որ դին, քեզ հա մար... Թաք ը լի դո՛ւ, դո՛ւ, իմ պատ վա կան ազգ, քո որ դու 
ա րա ծը, քո որ դու խակ լե զո ւն  սի րես, ըն դու նիս, ինչ պես հե րը իր մա նու կի 
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կմկ մա լը, որ աշ խար քի հետ չի՛ փո խի լ»:
 Մի նչ Ա բո վյա նը` աշ խար հա բա րն ար դեն մտել էր գրա կան շր ջա նա ռու թյան 

մեջ. տպա գր վել է ին գր քեր, գրա կան եր կեր, բայց Ա բո վյա նին ենք հա մա րո ւմ 
աշ խար հա բա րի հիմ ա դի րը, ո րով հե տև այդ լեզ վով գր վեց գրա պատ մա կան 
մեծ շր ջա դա րձ ազ դա րա րող «Վե րք Հայաս տա նի» վե պը: Բա ցի դա` Ա բովյա-
նի օգ տա գոր ծած արա րա տյան բար բա ռն ըն կավ գրա կան հայերենի հիմ քո ւմ:

 Նաև ա վե լաց նե նք` Ա բո վյա նն ա մեն ևին դեմ չէր գրա բա րին, տար բեր ա ռիթ-
նե րով փա ռա բա նել է գրա բա րի հա րս տու թյո ւնն ու գե ղեց կու թյու նը: Բայց, դժ-
բախ տա բար, ժո ղո վո ւր դը հե ռա ցել էր իր մայր լեզ վից, ուս տի ան հրա ժե շտ էր 
գրա կա նու թյան լե զու դա րձ նել հե նց ժո ղո վր դա կան կեն դա նի բար բա ռը: 

Այս պի սով, Ա բո վյա նը գրեց ժո ղո վր դին հաս կա նա լի աշ խար հա բա րով` հիմք 
ըն դու նե լով ա րա րա տյան բար բա ռը, բե րեց կյան քից ծն ված հե րոս ներ և պատ կե-
րեց նոր նյո ւթ, ին չը վե րա բե րո ւմ է Ար ևե լյան Հայաս տա նի ա զա տա գր մա նը պա րս-
կա կան լծից և Ռու սա կան ինք նա կա լու թյան գե րիշ խա նու թյան ներ քո ան ցնե լո ւն:

1. Ինչ պի սի՞ պատ կե րով է Ա բո վյա նն սկ սո ւմ «Հա ռա ջա բա ն»-ը: Բա՛ց ա րեք 
հան րա գի տա րա նը և ու սո ւմ ա սի րե՛ք` ով քե՞ր է ին Կրե սո սն ու Կյու րո սը, որ 
եր կի րն էր Լի դի ան:

2. Իր հո գե կան վի ճա կը ցույց տա լու և ժո ղո վր դի հան դեպ նվիր վա ծու-
թյո ւնն ար տա հայ տե լու հա մար ինչ պի սի՞ նկա րագ րու թյո ւն նե րի է դի մո ւմ 
Ա բո վյա նը:

3. Վե րար տադ րե՛ք այն հատ վա ծը, որ տեղ Ա բո վյա նը նկա րագ րո ւմ է ըն թեր-
ցա նու թյան հա մար հա ճե լի գր քե րը:

4. Ի՞նչ եր ևե լի հայե րի ա նո ւն ներ է հի շա տա կո ւմ Ա բո վյա նը և ին չո՞ւ. դրա նով 
ի՞նչ է ու զո ւմ ա սել:

5. Ի՞նչ վե րա բեր մո ւն քով է Ա բո վյա նը խո սո ւմ իր ա շա կե րտ նե րի մա սին:
6. Ին չո՞ւ էր Ա բո վյա նը ցան կա նո ւմ մի ա շո ւղ էլ ին քը դառ նալ:
7. Ո՞ւմ է հի շո ւմ Ա բո վյա նը, որ պես զի դա րձ նի «Վե րք Հայաս տա նի» վե պի 

հե րոս: Ի՞նչ կա րող եք ա սել վե պի գլ խա վոր հե րո սի նա խա կեր պա րի մա-
սին:

8. Ի՞նչ ապ րո ւմ ե րով էր Ա բո վյա նը հա մակ ված վե պի շա րադ րան քից ա ռաջ: 
Ինչ պե՞ս է Ա բո վյա նը ներ կայաց նո ւմ իր ստեղ ծա գոր ծա կան հո գե վի ճա կը:

9. Ա ռա նձ նաց րե՛ք և ներ կայաց րե՛ք այն հատ ված նե րը, որ տեղ Ա բո վյա նը 
խո սո ւմ է հայոց լեզ վի, գրա բա րից աշ խար հա բա րի ան ցնե լու ան հրա ժեշ-
տու թյան հար ցե րի մա սին:

10. Դո՛ւրս գրեք պատ կե րա վոր ար տա հայ տու թյո ւն ներ. օ րի նակ` «Մեկ ազ գին 
պա հո ղն էլ լե զո ւն ա ու հա վա տը, թե սրա նց էլ կո րց նե նք, վա՜յն է կել ա 
մեր օ րի ն», «Հայոց լե զո ւն ա ռա ջիս փախ չո ւմ էր Կրե սո սի նման. ե րե սուն 
տար վա փակ բե րա նս Ա ղա սին բաց ա րե ց», «Հայաս տա նը հրեշ տա կի 
պես ա ռա ջս կա նգ նել, ինձ թև էր տա լի ս»: Շա րու նա կե՛ք...

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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ՄԻ ՔԱՅԵԼ ՆԱԼ ԲԱ ՆԴՅԱ Ն
1829–1866

 Մի քայել Նալ բան դյա նը 19րդ դա րի հայ գրա կա նու
թյան ա ռա նց քային դեմ քե րից մե կն է: Նրա ժո ղո վր դա
սի րա կանա զա տա սի րա կան գա ղա փար նե րն ու ղե նիշ 
դար ձան գրա կանհան րային կյան քի զար գաց ման հա
մար: Նրա տի րա կան ազ դե ցու թյու նը տաս նա մյակ ներ 
շա րու նակ պահ պան վել է հայ գրա կա նու թյան վրա:

 Մի քայել Նալ բան դյա նը ծն վել է Նոր Նա խիջ ևա նո ւմ 
1829 թվա կա նի նոյեմ բե րի 14-ին: Ռու սաս տա նի հայաբնակ 
այդ քա ղա քո ւմ ծաղ կո ւմ  է ին ար հե ստ նե րն ու առև տու րը: 

Նալ բան դյա նի հայ րը` Ղա զա րը, դար բին էր և պայ տար, այս տե ղից էլ նրա նց 
Նալ բան դյան ազ գա նու նը (նալ - պայտ):

1839-1845 թվա կան նե րին Նալ բան դյա նը սո վո րել է տե ղի Գաբ րի ել Պատ-
կա նյա նի դպ րո ցո ւմ: 1847-ին Նալ բան դյա նը դառ նո ւմ է ա ռաջ նոր դա րա նա-
կան գոր ծե րի գրա գիր: Վեց տա րի այս գոր ծին լի նե լով` հնա րա վո րու թյո ւն 
է ու նե նո ւմ շր ջա գայե լու հա րա վային Ռու սաս տա նի հայա շատ վայ րե րո ւմ և 
ճա նա չե լու հայ րե նա կից նե րի կյա նքն ու կեն ցա ղը:

 Նալ բան դյա նը ե ռան դո ւն խա ռն վա ծք էր: Շատ շու տով նա գոր ծո ւն գա ղա-
փա րա կան մաս նակ ցու թյո ւն է ու նե նո ւմ Նոր Նա խիջ ևա նի մի ա հե ծան քա ղա-
քա գլ խի դեմ ծա վալ ված եր կա րա տև պայ քա րին:

1852 թվա կա նին Նալ բան դյա նը խզո ւմ է կա պե րը հոգ ևոր դա սի հետ, մեկ-
նո ւմ Պե տեր բո ւրգ, որ տեղ քն նու թյո ւն հա նձ նե լով` ձե ռք է բե րո ւմ հայոց լեզ վի  
ու սու ցիչ աշ խա տե լու ի րա վո ւնք: 1853-ին  աշ խա տան քի է ան ցնո ւմ Մո սկ վայի 
Լա զա րյան ճե մա րա նո ւմ: Նա հան դես է գա լիս ի պա շտ պա նու թյո ւն աշ խար-
հա բա րի և աշ խար հա բա րով էլ ու սու ցա նո ւմ է իր սա նե րին:

 Հե տա գա ու սու մը Նալ բան դյա նը շա րու նա կո ւմ է Մո սկ վայի հա մալ սա րա-
նի բժշ կա կան բա ժան մո ւն քո ւմ` որ պես ա զատ ունկն դիր:

 Մոս կո վյան կյան քի տա րի նե րը մե ծա պես նպաս տո ւմ են Նալ բան դյա նի 
աշ խար հայաց քի ձևա վոր մա նը: Մի ա ժա մա նակ նա ծա նո թա նո ւմ է նաև ռո ւս 
ա ռա ջա դեմ գրող նե րի ու հան րային գոր ծիչ նե րի հետ:

1858 թվա կա նից Նալ բան դյա նը թղ թակ ցո ւմ է Մո սկ վայո ւմ լույս տես նող 
«Հյու սի սա փայլ» ամ սագ րին, տպագ րո ւմ  բազ մա թիվ գե ղար վես տա կան ու 
հրա պա րա կագ րա կան նյու թեր, այդ թվո ւմ` իր հան րա հայտ «Կո մս Է մա նո ւե-
լի հի շա տա կա րա ն»-ը:

1853 թվա կա նին նա ստիպ ված է լի նո ւմ թող նել ու սու մը և բո ւժ ման նպա-
տա կով  մեկ նել ար տա սահ ման: Այդ ըն թաց քո ւմ նաև շր ջա գայո ւմ է Եվ րո-
պայի նշա նա վոր քա ղաք նե րո ւմ, ձե ռք բե րո ւմ նոր ծա նո թու թյո ւն ներ:

1860 թվա կա նին Նալ բան դյա նը մեկ նո ւմ է Կոս տա նդ նու պո լիս, Փա րիզ, 
Լոն դոն, ճա նա պար հին լի նո ւմ Ի տա լի այի քա ղաք նե րո ւմ և հան դես գա լիս 
հոդ ված նե րով ու զե կու ցո ւմ ե րով` հա նո ւն ազ գային ա ռա ջըն թա ցի:

1861 թվա կա նին ուղ ևոր վո ւմ է Հնդ կաս տան` Կալ կա թա, զբաղ վե լու Մա սեհ 



207

Բաբա ջա նի 1794–1795 թվա կան նե րի կտակ նե րի հար ցով, ո րով նա Նոր Նա խի-
ջևա նին էր ա վան դել իր ան շա րժ գույ քը: Այդ մի ջոց նե րով Նալ բան դյա նի ծնն դա-
վայ րո ւմ կա րող է ին կա ռու ցել կր թա կան-բու ժա կան հաս տա տու թյո ւն ներ: Նալ-
բան դյա նը կա րո ղա նո ւմ է կտա կով նա խա տես ված գու մա րի մի մա սը ստա նալ 
և ի րա վա կան ե րաշ խիք ներ վե րց նել հա ջո րդ մա սը ևս ձե ռք բե րե լու վե րա բե րյալ:

 Վե րա դար ձին Նալ բան դյա նը լի նո ւմ է նույն քա ղաք նե րո ւմ` Կոս տա նդ-
նու պո լիս, Փա րիզ, Լոն դոն, և ընդ լայ նո ւմ իր գա ղա փա րա կան ազ դե ցու թյան 
շր ջա նակ նե րը: Նա մտեր մա նո ւմ է ռո ւս մեծ գրող ներ Գեր ցե նի, Տո ւր գեն ևի, 
Օ գարյո վի և նրա նց շր ջա նա կի մա րդ կա նց հետ: Գեր ցե նը նրա մա սին այս-
պես է ար տա հայտ վել. «... ան շա հա խն դիր նվիր ված, մի ամ տո րեն մի նչև սր
բու թյո ւն նվիր ված ոս կի հո գի....»:

 Վե րս տին լի նե լով Ի տա լի այո ւմ` 1862-ին նա վե րա դառ նո ւմ է Ռու սաս տան, 
բե րած գու մա րը հա սց նո ւմ Նոր Նա խիջ ևան, հաշ վե տու լի նո ւմ հա մա քա ղա-
քա ցի նե րի առջև, ո րից հե տո հե ղա փո խա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար ռո ւս 
ժան դա րմ ե րը նրան ձեր բա կա լո ւմ են և բան տար կո ւմ Պե տեր բո ւր գի Պետ-
րո պավ լո վյան ամ րո ցո ւմ: Ա զա տու թյան եր գի չը ռո ւս գրող նե րի գա ղա փա-
րա կան զի նա կից լի նե լու մե ղադ րան քով հայտն վո ւմ է վան դակ նե րի ետ ևում: 
Ան գամ այս պայ ման նե րո ւմ նա շա րու նա կո ւմ է ստեղ ծա գոր ծա կան բո ւռն 
գոր ծու նե ու թյու նը` գրո ւմ է գր քեր և ու սո ւմ ա սի րու թյո ւն ներ:

1865 թվա կա նին Նալ բան դյա նին աք սո րո ւմ են Սա րա տո վի նա հան գի Կա-
մի շին քա ղա քը, ուր և վախ ճան վո ւմ է 1868 թվա կա նի ապ րի լի 12-ին: Նրա դին 
տե ղա փո խո ւմ են Նոր Նա խիջ ևան և թա ղո ւմ Սո ւրբ Խաչ ե կե ղե ցու բա կո ւմ:

 Նալ բան դյա նի վա ղա ժամ մա հը մեծ հար ված էր ինչ պես հայ գրա կա նու-
թյա նը, այն պես և ա զա տու թյան հա մար մղ վող պայ քա րի գոր ծին:

 
 ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ Է Ի ՄԱ ՆԱ Լ

 ՆՈՐ ՆԱ ԽԻ ՋԵ ՎԱ Ն
 Նոր Նա խիջ ևան քա ղա քը հիմ ադ րել են Ղրի մից գաղ թած 12.000 հայե րը, 

ով քեր ա վե լի վաղ Ղրիմ է ին տե ղա փոխ վել Հայաս տա նից: Նոր Նա խիջ ևա նը 
հիմ ա դր վել է Դո նի Ռոս տո վից ոչ շատ հե ռու, Դոն գե տի աջ ա փին` Ռու-
սաս տա նի կայս րու հի Ե կա տե րի նա Երկ րոր դի 1779 թվա կա նի նոյեմ բե րի 14-ի 
հրո վար տա կով:

 Քա ղա քի շո ւրջ հի մ վե ցին հայ կա կան գյու ղեր` Չա լթր, Մեծ Սա լա, Սո ւլ-
թան Սա լա, Նես վի տա:

 Տա սը տա րի շա րու նակ հայու թյո ւնն ա զատ ված էր հար կե րից, ապ րո ւմ էր 
ինք նա վար կյան քով, ու ներ կր թա կան, մշա կու թային օ ջախ ներ: Ծաղ կո ւմ 
է ին ար հե ստ նե րն ու գյու ղա տն տե սու թյու նը: 18-րդ դա րի վեր ջո ւմ կա ռո ւց վեց 
Սուրբ Խաչ ե կե ղե ցին:

 Նոր Նա խիջ ևա նի ծնո ւնդ են այն պի սի եր ևե լի հայոր դի ներ, որ պի սիք են  
գրող ներ Մի քայել Նալ բան դյա նը, Գաբ րի ել Պատ կա նյա նը, Ռա փայել Պատ կա-
նյա նը, նկա րիչ Մար տի րոս Սա րյա նը, քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ Ա լեք սա նդր Մյաս-
նի կյա նը, Սար գիս Սրա պի ո նյա նը (Լու կա շին) և ու րիշ ներ... Այժմ Նոր Նախիջ ևա-
նը Դո նի Ռոս տով  քա ղա քի մի ա ռան ձին շր ջա նն է:
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 ՄԻ ՔԱՅԵԼ ՆԱԼ ԲԱ ՆԴՅԱ ՆԻ ՄԱ ՍԻ Ն
 

Ա ՆԱ ԿՆ ԿԱԼ ՀԱՆ ԴԻ ՊՈ ՒՄ 
ՊԵՏ ՐՈ ՊԱՎ ԼՈՎՅԱՆ ԱՄ ՐՈ ՑՈ ՒՄ

(Կր ճա տո ւմ ե րով)
 

Այս ամ րո ցի օ դո ւմ` մգ լա համ ու ճն շող`
Ստ վեր ներ են շր ջո ւմ օր հա սա կան,– 
Եվ ան ցյա լի մռայլ ոտ նա ձայնն է հն չո ւմ 
Ի նչ պես մահ վան քայ լե րգ հե րո սա կան... 
Ու րու նե րի նման ար նա կար միր ու վեհ,
 Հայա ցք նե րո ւմ վճիռ ու տա ռա պա նք ան գո`
 Տես լա նո ւմ են ա հա մար տի րոս նե րն իմ դեմ` 
Ե ղե րա կան ու սո ւրբ կեր պա րան քով:– 
Այս պես, շա րան-շա րան, ստ վեր ներ հի՛ն,
 Հին ա նո ւն ներ  – այն քան հե րո սա կան,
 Դեմ քեր – և՛ պա րզ, և՛ ջի նջ, և՛ սի րե լի –
Ա հա կա նգ նո ւմ են իմ մտ քի ա ռաջ:
 Սե րո ւնդ ներ են ամ բո ղջ, մի վեհ բա նակ,
Շռն դա լով ան ցնող հաղ թա կան երթ,
 Հե րո սու թյան, փառ քի մի ճա նա պա րհ ան հաս,
 Հի մա դար ձած ան ցած օ րե րի երգ...
... Իմ ու ղե ղի մի ջով հի մա նրա նք 
Ա հա ան ցնո ւմ են լո ւռ, խս տա բա րո,
 Խա րա զա նի հետ քեր մար մին նե րի վրա,
 Բայց աչ քե րո ւմ վճիռ մի չմա րող:
...Այս քա րե րի վրա, այս պա տե րի, 
Ո րո նց նայել են այդ մար դիկ մի օր –
 Հայա ցք նե րի նրա նց ու խո հե րի 
Ա նա նց հետ քե րն եմ ես փնտ րո ւմ սի րով:
 Վա ղո ւց ար դեն թո ղել, հե ռա ցել են նրա նք, 
Ո րո նք ինձ հետ մտան բա կն այս ա հի,– 
Ան խոս նայո ւմ եմ ես այս պա տե րին մռայլ,
 Շո ւրջս մո ւթն է ար դեն ու ա մայի:
Հ րա ժե շտ եմ տա լիս ար դեն նրա նց,
 Շո ւռ եմ գա լիս ար դեն, որ գնամ ետ –
Ե րբ իջ նո ւմ է հան կա րծ ու սիս վրա, 
Ա նա կն կալ` իջ նո ւմ է մի ծա նր ձե ռք:–
 
Ետ եմ նայո ւմ, վե րև... Թեք ված ու սիս`
 Մի մա րդ` դեմ քով հե ռու, ա նի րա կան,–
Մ տեր մա կան ձայ նով ա սո ւմ է ինձ.
– Դո ւք ինձ մո ռա ցե՜լ եք, բա րե կա՛մ...
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 Բա րձ րա հա սակ է. ջղո ւտ. աչ քե րը սև.
 Բա կեն բա րդ ներ ու նի, փոք րիկ մո րո ւս: 
Ես ո՞ր տեղ եմ նրան արդյոք տե սել.
 Կյան քո՞ւմ արդյոք, տեն դո՞ւմ, թե գր քե րո՞ւմ:
Վշ տան ման ժպիտ մի աչ քե րո ւմ`
 Նայո ւմ է նա, նայո ւմ` հայա ցքն հա ռած.
– Ի՞նչ է,– ա սո ւմ է.– չե՞ք մտա բե րո ւմ
 Տա րի նե րո ւմ այն մո ւթ իմ բար բա ռա ծ
Շռն դա լից եր գե րն ըմ բոս տու թյան մա սին:–
 Մա քա ռե լո՛վ ան ցա ու ղին ես իմ,
 Պայ քա րե լով այն սև բռ նու թյան դե՛մ,– 
Եվ պար ծան քո՛վ կա սեմ, որ բա րե կամ է ի 
Ես Հեր ցե նի, պոետ Օ գար ևի հե՛տ...
– Ա՜,– զար մա նո ւմ եմ ես, ճա նա չե լով նրան.
 Պար զո ւմ թե րևս, որ նրան գր կեմ.–
 Նա ող ջու նո ւմ է ինձ ու հե ռա նո ւմ ա րագ –
Ա մայի բա կն է լոկ լռո ւմ իմ դեմ... 

   Ե ղի շե Չա րե նց

1. Ո՞վ է Մի քայել Նալ բան դյա նը, ե՞րբ և որ տե՞ղ է ծն վել:
2. Ի՞նչ ծա գո ւմ ու նի Մի քայել Նալ բան դյա նի ազ գա նու նը:
3. Ի՞նչ գի տեք Նոր Նա խիջ ևան քա ղա քի մա սին:
4. Որ տե՞ղ է կրթ վել Նալ բան դյա նը, ու սու մը որ տե՞ղ է շա րու նա կել:
5. Աշ խա տան քային ի՞նչ գոր ծու նե ու թյո ւն է ծա վա լել Նալ բան դյա նը:
6. Ո՞ր ամ սագ րին է թղ թակ ցել Նալ բան դյա նը:
7. Իր ար տա սահ մա նյան շր ջա գայու թյո ւն նե րի ժա մա նակ ո՞ր քա ղաք նե րո ւմ է 

ե ղել Նալ բան դյա նը և ի՞նչ գոր ծու նե ու թյո ւն է ծա վա լել:
8. Ին չո՞ւ Նալ բան դյա նը մեկ նեց Հնդ կաս տան: Ի՞նչ գի տեք Նալ բան դյա նի 

ջան քե րով Մա սեհ Բա բա ջա նի կտակ նե րի ի րա կա նաց ման մա սին:
9. Ո՞ր ռո ւս գրող նե րի հետ է մտեր մա նո ւմ Նալ բան դյա նը, ինչ պե՞ս է նրան 

բնու թագ րել ռո ւս մեծ գրող Գեր ցե նը:
10. Ին չո՞ւ են ձեր բա կա լո ւմ և աք սո րո ւմ Նալ բան դյա նին:
11. Ե՞րբ և որ տե՞ղ է նա մա հա ցել, որ տե՞ղ է թաղ վել:
12. «Ա նա կն կալ հան դի պո ւմ Պետ րո պավ լո վյան ամ րո ցո ւմ» չա փա ծո նո վե-

լո ւմ ինչ պե՞ս է  Ե. Չա րեն ցը տե սիլ քի մեջ տես նո ւմ Պետ րո պավ լո վյան 
ամ րո ցը, այն տե ղի կա լա նա վոր նե րին և վեր ջին նե րիս մեջ` Մի քայել Նալ-
բան դյա նին, ում ա նու նը թեև չի տա լիս, բայց նկա րագ րո ւմ է նրան:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

 Նալ բան դյա նի ա ռա ջին բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րը տպա գր վել են 1851 թվա կա-
նին` Թիֆ լի սո ւմ լույս տես նող «Ա րա րա տ» հան դե սո ւմ: Դրան ցից ե րե քը գր ված 
է ին գրա բար, մե կը` աշ խար հա բար: Դրա նից հե տո նա գրել է շատ բա նաս տեղ-
ծու թյուն ներ, վե պեր, հրա պա րա կագ րա կան և գի տա կան ու սո ւմ ա սի րու թյո ւն ներ: 
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«Ի տա լա ցի աղջ կա եր գը» բա նաս տեղ ծու թյու նը Նալ բան դյա նը գրել է 
1859 թվա կա նին Գեր մա նի այի Մայ նի Ֆրա նկ ֆո ւրտ քա ղա քո ւմ: Այն մեր երկ-
րի օրհ նե րգն է, ե ղել է նաև Հայաս տա նի Ա ռա ջին Հան րա պե տու թյան (1918–
1920) օրհ նե րգ:  Ե րա ժշ տու թյու նը գրել է եր գա հան Բար սեղ Կա նա չյա նը:

Ին չո՞ւ է կոչ վո ւմ «Ի տա լա ցի աղջ կա եր գը»: Հար ցի պա տաս խա նը հետ ևյա լն է: 
Ի տա լա ցի աղ ջի կը եղ բոր հա մար մե տաք սյա ե ռա գույն դրոշ է գոր ծո ւմ, որ պես զի 
եղ բայ րը ազ գային հե րոս Ջու զե պե Գա րի բալ դի ի բա նա կո ւմ հա նո ւն Ի տա լի այի 
ա զա տա գր ման կռ վի Ավստ րի այի դեմ: Ա հա, տես նե լով ի տա լա ցի աղջ կա այս 
հայ րե նա սի րա կան ա րար քը` Նալ բան դյա նը նույն ո գով ցան կա նո ւմ է ոտ քի հա-
նել նաև հայ մայ րե րին ու քույ րե րին, որ պես զի Հայաս տա նի ա զա տա գր ման հա-
մար նրա նք չխ նայեն ի րե նց որ դի նե րի և եղ բայր նե րի կյան քը:

 Հե տա քրք րա կան կեն սագ րա կան փա ստ է կապ ված այս բա նաս տեղ ծու-
թյան հետ: 1859 թվա կա նի ար տա սահ մա նյան ճամ փոր դու թյան ժա մա նակ 
Նալ բան դյա նը հան դի պել է նկար չա կան ձիր քով օժտ ված մի ի տա լու հու: 
Պահ պան վել է ակն հայտ գե ղեց կու թյա մբ օժտ ված այս տիկ նոջ նկա րը և նա-
մա կը` հաս ցե ա գր ված Նալ բան դյա նին: Նա մա կից թա փան ցի կո րեն զգաց-
վում է, որ նրա նց մի ջև ա ռա ջա ցել է մտեր մա կան ջե րմ կապ: Ա հա մի քա-
նի տող. «Մեկ ա միս է ար դեն, որ զո ւրկ եմ քո մխի թա րա կան նա մակ նե րից, 
ո րոնք մի ակ սփո փա նքն են կազ մո ւմ ա ռօ րյա վշ տե րիս: Ո՜հ, ե թե ես կա րո
ղա նայի ակն կա լիք մի այ նու թյո ւնս մխի թա րել իմ սր տի եղ բոր տե սու թյա մբ: 
Դու կա րող ես այժմ եր ևա կայու թյա մբ տես նել քո քրո ջը իր ար վես տա նո ցո ւմ, 
ուր այ ցի ե կած է իր, և հույս ու նե նա նք, որ նո րից կգաս տես նե լու: Ես գի տեմ 
անձնա տո ւր լի նե լով ցնո րք նե րի` կար ծել, թե նե րս մտ նո ղը եղ բայրս է: Ո՜հ, 
ինչ խոր ես դրո շմ ված դու իմ սր տի ու մտ քի մեջ, ինչ պա րզ եմ քեզ տես նո ւմ... 
Եր ջա նիկ օ րեր, որ այլևս եր բեք չեն վե րա դառ նա լու, ի՜նչ շո ւտ ան ցան...»:

 «Ի տա լա ցի աղջ կա եր գը» ա մե նայն հա վա նա կա նու թյա մբ նե րշնչ ված 
է այս տիկ նոջ հան դեպ Նալ բան դյա նի տա ծած զգայո ւն վե րա բեր մո ւն քից: 
Բնավ բա ցառ ված չէ, որ վեհ գա ղա փար նե րով նե րշնչ ված` նրա նք եր կար 
զրուցել են ի րե նց հայ րե նիք նե րի ա զա տագ րու թյան մա սին, ինչն էլ ըն կած է 
հի շյալ բա նաս տեղ ծու թյան հիմ քո ւմ: Գու ցե ի տա լա ցի աղ ջի կը հե նց այդ տի-
կի նն է կամ իր հայ րե նակ ցու հի նե րից մե կը, ում մա սին նա կա րող էր պատ-
մած լի նել Նալ բան դյա նին: Մի ջան կյալ ա սե նք, որ այս բա նաս տեղ ծու թյան 
նա խա պատ մու թյան մա սին կան նաև այլ են թադ րու թյո ւն ներ:

 Հայ րե նի քի ո գին ան մեռ է Նալ բան դյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ. այդ 
ո գին նա դա րբ նո ւմ էր` հայա ցք ուղ ղե լով և՛ ներ կա օր վան, և՛ ան ցյա լին: «Հի-
շե նք» վեր նա գր ված բա նաս տեղ ծու թյան մեջ նա ա ռաջ է քա շո ւմ ո րո շա կի 
ծրա գիր և ա սո ւմ. «... Վա ղո՜ւց մա րմ ա ցել ու տե սա նե լի // Դար ձել է Հայոց 
լու ծը ա նո ղոք: // Մեր հույ սը սա կայն մեր վրա լի նի. // Այ սի նքն ազ գի մեր 
ընդ հան րու թյան...»: Այս մտայ նու թյու նը ևս հո գե հա րա զա տու թյան եզր է, որ 
շա րու նա կե ցին հե տա գա շր ջա նի բա նաս տե ղծ նե րը: 

Նալ բան դյա նի սույն բա նաս տեղ ծու թյո ւնն ա վա րտ վո ւմ է հի շո ղու թյան լա-
րը չկո րց նե լու այս պի սի պատ գա մով.
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Է՛լ Հայկ, Տիգ րա նին հի շե նք մե նք, եղ բա րք,
 Նո րո գե նք նո ցա փառ քը սո ւրբ ան վան.
 Գու ցե այս կեր պով մի ստույգ նոր կյա նք 
Առ նու խե ղճ, այ րի, մայրն Հայաս տան:

 «Ի տա լա ցի աղջ կա եր գը» բա նաս տեղ ծու թյան ա ռա ջին մա սո ւմ, դի մե լով 
եղ բո րը, խո սո ւմ է քույ րը (1–9-րդ տներ), ա պա քրո ջը պա տաս խա նո ւմ է ա զա-
տագ րա կան կռ վի պատ րա ստ եղ բայ րը (12–14-րդ տներ), իսկ վեր ջո ւմ բա-
նաս տեղ ծի եզ րա փա կիչ խո հն է ի՛ր հայ րե նի քի մա սին (16–18-րդ տներ):

 
Ի ՏԱ ԼԱ ՑԻ ԱՂՋ ԿԱ ԵՐ ԳԸ 
« Մեր հայ րե նիք, թշ վառ, ան տեր,
 Մեր թշ նա մո ւց ոտ նա կոխ,
Յո ւր որ դի քը արդ գան չո ւմ են,
 Հա նել յո ւր վրեժ, քեն ու ոխ:

 Մեր հայ րե նիք շղ թա նե րով 
Այս քան տա րի կապ կա պած,
Յո ւր քաջ որ դոց սո ւրբ ա րյու նո վ
 Պի տի լի նի ա զատ ված:
 

Ա հա՛, եղ բայր, քեզ մի դրոշ, 
Որ իմ ձեռ քով գոր ծե ցի,
 Գի շեր նե րը ես քո ւն չե ղա, 
Ար տա սու քով լվա ցի:

 Նայի՛ր նո րան, ե րեք գու նով,
Ն վի րա կան մեր նշան,
 Թո՛ղ փող փո ղի թշ նա մու դեմ,
 Թո՛ղ կոր ծան վի Ավստ րի ան:
 
Ի նչ քան կին մա րդ, մի թույլ է ակ,
 Պա տե րազ մի գոր ծե րո ւմ
 Կա րե օգ նել յո ւր եղ բո րը,
 Զա նց չա րե ցի քո սի րո ւն:
 
Ա հա՛ իմ գո րծ, ա հա՛ դրոշ,
 Շո ւտ ձի հե ծի՛ր քա ջի պես,
Գ նա՛ փր կել մեր հայ րե նիք,
 Պա տե րազ մի վառ հան դես:
 
Ա մե նայն տեղ մա հը մի է,
 Մա րդ մի ան գամ պիտ մեռ նե.
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 Բայց ե րա նի՜, որ յո ւր ազ գի 
Ա զա տու թյան կը զոհ վի:

Գ նա՛, եղ բայր, Աստ ված քեզ հույս, 
Ազ գի սե րը քա ջա լեր,
Գ նա՛, թեև չեմ կա րող գալ,
 Բայց իմ հո գին քեզ ըն կեր:

Գ նա՛ մե ռիր դու քա ջի պես,
 Թող չտես նե թշ նա մի ն
 Քո թի կո ւն քը, թող նա չա սե
 Թե վատ է ի տա լա ցի ն»:–
 
Ա սաց. տվեց օ րի որ դը
Յո ւր եղ բո րը մի դրոշ,
 Մե տաք սից էր, ազ նիվ գոր ծած, 
Ո ւր ե րեք գույն կա ո րոշ:
 
Եղ բայրն ա ռավ և ող ջու նե ց
Յո ւր սի րա կան քն քո ւշ քույր, 
Ա ռավ զեն քը, սո ւր, հրա ցան,
 Հե ծավ յո ւր ձին սևա թույր:

– Քու րի՛կ,– գան չեց քաջ պա տա նին,–
Մ նա՛ս բա րյավ, սի րա կան 
Այս դրո շա կին պի տի նայի 
Ամ բո ղջ բա նակ ի տա լյան:

 Նա սո՛ւրբ է ինձ, երբ մկրտ ված 
Ար տա սու քով ու կն քած,
 Դու հա նձ նե ցիր ինձ հի շա տակ,
 Հայ րե նի քի նվիր ված:

 Թե մե ռա նիմ, դու մի՛ սգար. 
Ի մա ցի՛ր որ տա րե ցի
 Դե պի մա հու ար քայու թյո ւն 
Իմ հետ քա նի թշ նա մի:–
 
Ա սաց. վա զեց դե պի հան դես 
Ա վստ րի ա ցոց հան դի ման,
Յո ւր ա րյու նով գնել հա վե րժ 
Ա զա տու թյո ւն ի տա լյան:
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Ո՛հ, իմ սիր տը կտ րատ վո ւմ է 
Տե սա նե լով այս պես սե ր
 Դե պի թշ վառ մի հայ րե նիք, 
Որ ոտ նա կոխ ե ղած էր:

 Սո րա կե սը, կե սի կե սը,
 Գեթ եր ևեր մեր ազ գո ւմ.
 Բայց մեր կա նայք... ո՜ւր Ե ղի շե, 
Ո՜ւր մեր տիկ նայք փափ կա սո ւն:
 
Ո՛հ... ար տա սո ւք ինձ խեղ դո ւմ են, 
Այլ չեմ կա րող բան խո սել.
 Չէ՛... թշ վառ չէ Ի տա լի ան, 
Ե թե կա նայք այս պես են:

 & ԲԱՌԱՐԱՆ
յո ւր – իր
 գան չո ւմ են – կան չո ւմ են
 փող փո ղալ – ծա ծան վել, տա տան վե լ
 կա րե – կա րող է
 զա նց ա նել – ան տե սել, ա նու շադ րու թյան մատ նել, հաշ վի չառ նել, հրա ժար վե լ
ս ևա թույր – սև գույ նի 
մրտ ված – օծ վա ծ
 մե ռա նել – մեռ նե լ
 տա րե ցի – տա րա 
ի տա լյան – ի տա լա կա ն
 սո րա – սրա
 գեթ – գո նե, թե կո ւզ, նույ նի սկ, ան գամ 

 ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ Է Ի ՄԱ ՆԱ Լ
 ՏԻԿ ՆԱՅՔ ՓԱՓ ԿԱ ՍՈ ՒՆՔ

 Փափ կա սո ւն`  փափ կա կեն ցաղ, նո ւրբ, քն քո ւշ, բա րձ րաշ խար հիկ: Նալբանդյա-
նը նկա տի ու նի 5-րդ դա րի պատ միչ Ե ղի շե ի «Վար դա նի և Հայոց  պա տե րազ մի 
մա սի ն» գիր քը, ին չի մեջ Հայաս տա նի փափ կա սո ւն կա նայք հա նո ւն հայ րե նի քի 
ու հա վա տի պատ րա ստ է ին զո հա բե րել ա մեն ինչ: Նալ բան դյա նը կոչ է ա նո ւմ 
այս օ րի նա կով դաս տի ա րա կել նոր սե րո ւն դին: 

Իր գր քի յո թե րո րդ ե ղա նա կո ւմ (գլ խո ւմ) Ե ղի շեն գրո ւմ է.
 «Ի սկ ե րա նե լի ա ռա քի նի նե րի, կապ ված նե րի և պա տե րազ մո ւմ ըն կած նե

րի կա նա նց ամ բո ղջ Հայոց աշ խար հո ւմ ես հաշ վել չեմ կա րող, ո րով հե տև 
չի մա ցած նե րս ա վե լի շատ են, քան ի մա ցած նե րս: Հի նգ հա րյու րի չափ ա նուն
ա նո ւն ճա նա չո ւմ եմ, ո՛չ մի այն նրա նց, ով քեր ա վա գա գույն նե րից է ին, այլև 
շա տե րին կրտ սե րա գույն նե րից:
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... Ի րե նց աչ քե րով տե սան ի րե նց կայ քե րի հա փշ տա կու թյու նը և ի րե նց 
ա կա նջ նե րով լսե ցին ի րե նց սի րե լի նե րի վշ տե րն ու չար չա րա նք նե րը. նրա նց 
գան ձե րն ա ռան, թա գա վո րա կան ա րին, և ա մեն ևին զար դեր չմ ա ցին նրա նց 
ե րես նե րի վրա:

 Հայոց աշ խար հի փափ կա սո ւն տի կին նե րը, ո րո նք փա փո ւկ կյան քով ու քն
քո ւշ մե ծա ցել է ին բազ մոց նե րի ու գա հա վո րակ նե րի մեջ, շա րու նակ բո բիկ ու 
ոտ քով է ին գնո ւմ ա ղո թատ նե րը, ա ռա նց ձա նձ րա նա լու ուխ տե լով և խնդ րե
լով, որ կա րո ղա նան դի մա նալ այն մեծ նե ղու թյա նը: Ով քեր ի րե նց ման կու
թյու նից հոր թե րի ու ղեղ նե րով և ե րե նե րի փա փո ւկ մսով է ին սն վել, մեծ ու րա
խու թյա մբ խո տե ղեն կե րա կո ւր է ին ըն դու նո ւմ ... և ա մեն ևին չէ ին հի շո ւմ ի րե նց 
սո վո րա կան փա փո ւկ կյան քը: Նրա նց մար մին նե րի մոր թը սև գույն ստա ցավ, 
ո րով հե տև ցե րե կն ար ևա կեզ է ին լի նո ւմ և ամ բո ղջ գի շեր նե րն էլ գետ նի վրա 
է ին քնո ւմ: ... Մո ռա ցան ի րե նց կա նա ցի տկա րու թյու նը և ա ռա քի նի տղա մար
դիկ դար ձան հոգ ևոր պա տե րազ մի մեջ. կռիվ բաց ա րին ու մարտն չե ցին ծայ
րա գույն մեղ քե րի դեմ, կտ րե ցին և դեն գցե ցին նրա մա հա բեր ար մատ նե րը: 
... Խո նար հու թյա մբ հաղ թա հա րե ցին ամ բար տա վա նու թյու նը և միև նույն խո
նար հու թյա մբ հա սան երկ նա վոր բա րձ րու թյա նը: Այն այ րի նե րը, որ նրա նց մեջ 
կային, նո րից ա ռա քի նու թյան հա րս ներ դար ձան և  ի րե նց վրայից վե րց րին 
այ րի ու թյան նա խա տին քը: Իսկ կապ ված նե րի կա նայք ... հա ղոր դա կից ե ղան 
սո ւրբ կապ ված նե րի չար չա րա նք նե րին. ի րե նց կյան քո ւմ նման վե ցին մե ռած 
քաջ նա հա տակ նե րին և հեռ վից մխի թա րիչ վար դա պետ ներ ե ղան բան տա րկ
ված նե րի ն»:

1. Ին չի՞ մա սին է «Ի տա լա ցի աղջ կա եր գը» բա նաս տեղ ծու թյու նը:
2. Ի՞նչ նա խա պատ մու թյո ւն ու նի «Ի տա լա ցի աղջ կա եր գը» բա նաս տեղ ծու-

թյան ծնո ւն դը:
3. Ո՞վ և ո՞ւմ հա մար է ե ռա գո ւյն դրոշ գոր ծո ւմ:
4. Ո՞ւմ դեմ պի տի կռ վեր ի տա լա ցի աղջ կա եղ բայ րը և հա նո ւն ին չի՞:
5. Քույ րն ի՞նչ խոս քե րով է ոգ ևո րո ւմ եղ բո րը:
6. Ի՞նչ բա ռե րով է եղ բայ րը պա տաս խա նո ւմ քրոջ կո չե րին:
7. Ին չո՞ւ է Նալ բան դյա նը հի շո ւմ հայոց փափ կա սո ւն տիկ նա նց:
8. Որ տե ղի՞ց է գա լիս «Տիկ նայք փափ կա սո ւնք Հայոց աշ խար հի» ար տա հայ-

տու թյու նը և ի՞նչ ի մա ստ է պա րու նա կո ւմ: Այդ մա սին ի՞նչ է գրել 5-րդ դա-
րի պատ միչ Ե ղի շեն:

9. Դո՛ւրս գրեք բա նաս տեղ ծու թյան մեջ օգ տա գո րծ ված հնա բա նու թյո ւն նե րը 
և փո խե՛ք նո րա բա նու թյո ւն նե րով:

10. «Ի տա լա ցի աղջ կա եր գը» բա նաս տեղ ծու թյու նը Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան խո րհր դան շան նե րից ո՞ր մե կն է: Ի՞նչ կա րող եք ա սել այդ մա սին: 
Ո՞վ է ե րա ժշ տու թյան հե ղի նա կը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

 «Ա զա տու թյո ւն» բա նաս տեղ ծու թյու նը 1859-ին տպա գր վել է «Հյու սի սա փայլ» 
ամ սագ րո ւմ: Ստեղ ծա գոր ծա կան ազ դակ նե րը գա լիս են ռո ւս բա նաստե ղծ Նիկո-
լայ Օ գարյո վի նույն վեր նա գի րն ու նե ցող քե րթ վա ծից:
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 Նալ բան դյա նի «Ա զա տու թյո ւն» բա նաս տեղ ծու թյու նը հե նց ա զա տա սի րա-
կան գա ղա փար նե րի հա մար ար գել վել է: Հա կա ռակ ար գե լք նե րին` ար տա-
սա նու թյա մբ ու եր գով տա րած վել է թե՛ Ար ևե լյան, թե՛ Արևմ տյան Հայաս տա-
նո ւմ և ձե ռք բե րել մեծ ժո ղո վր դա կա նու թյո ւն:

 
Ա ԶԱ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ

 Ա զատ Աստ վա ծն այն օ րից, 
Ե րբ հա ճե ցավ շո ւնչ փչել, 
Իմ հո ղա նյո ւթ շին ված քի ն
 Կեն դա նու թյո ւն պա րգ ևել` 
Ես ան բար բառ մի մա նո ւկ 
Եր կու ձե ռքս պար զե ցի 
Եվ իմ ան զոր թևե րով 
Ա զա տու թյո ւնն գր կե ցի:

 Մի նչ գի շե րը ան հան գի ստ 
Օ րո րո ցո ւմ կապ կա պա ծ
 Լա լիս է ի ան դա դար,
 Մո րս քու նը խան գա րած,
Խնդ րո ւմ է ի նո րա նի ց
 Բա զո ւկ նե րս ար ձա կել, 
Ես այն օ րից ուխ տե ցի 
Ա զա տու թյու նը սի րել:

 Թո թով լեզ վիս մի նչ կա պե րը 
Ար ձակ վե ցան, բաց վե ցան,
 Մի նչ ծնո ղքս իմ ձայ նի ց
Խն դա ցին ու բե րկ րե ցան,
 Նախ կին խո սքն որ ա սա ցի
 Չէր հայր, կամ մայր, կամ այլ ինչ. 
Ա զա տո ւթյո՜ւն, դո ւրս թռավ 
Իմ ման կա կան բե րա նից:

 «Ա զա տո ւթյո՞ւն,– ինձ կրկ նե ց
 Ճա կա տա գի րը վեր ևից,– 
Ա զա տու թյա՞ն դու զին վո ր
 Կա միս գր վիլ այս օ րից: 
Ո՛հ, փշոտ է ճա նա պա րհդ,
 Քեզ շատ փոր ձա նք կըս պա սե. 
Ա զա տու թյո ւն սի րո ղին 
Այս աշ խար հը խի ստ նեղ է»:
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 «Ա զա տո ւթյո՜ւն, – գո չե ցի, –
 Թող ո րո տա իմ գլ խի ն
 Փայ լակ, կայ ծակ, հո ւր, եր կաթ,
 Թող դավ դնե թշ նա մին, 
Ես մի նչ ի մահ, կա խա ղան,
 Մի նչև ա նա րգ մա հու սյո ւն
 Պի տի գո ռամ, պի տի կրկ նեմ 
Ան դա դար. ա զա տո ւթյո՜ւն»:

& ԲԱՌԱՐԱՆ
 հա ճե նալ – բա րե հա ճել, ցան կա նալ, կա մե նա լ
 հո ղա նյո ւթ շին վա ծք – մար դու մար մի նը: Նախ նա կան պատ կե րա ցո ւմ ե րի 

հա մա ձայն՝ մար դը ստե ղծ վել է հո ղից և դառ նո ւմ է հող: Ըստ «Ա ստ վա ծա շո ւնչ» 
մա տյա նի` «Եվ Աստ ված հո ղի փո շո ւց շի նեց մար դո ւն. և նրա ռո ւնգ նե րի մեջ կեն-
դա նու թյան շո ւնչ փչեց և մար դը կեն դա նի հո գի ե ղա վ»: 

ան բար բառ – խո սել չի մա ցող, լե զո ւն չբաց վա ծ, բարբառել, չկարողացող
 նո րա նից – նրա նի ց
 բա զո ւկ ներ – ձեռ քեր 
ո ւխ տել – երդ վե լ
ծ նո ղք – ծնող նե ր
խն դալ – ու րա խա նալ, ցն ծալ, ճխալ, ծի ծա ղե լ
 բե րկ րել – ու րա խա նալ, հրճ վել, բա վա կա նու թյո ւն զգա լ
 կա միս գր վիլ – կա մե նո ւմ ես գր վե լ
 փայ լակ – կայ ծա կի լույ սը, փայլ, ցո լք 
ա նա րգ – ստոր, նվա ստ, ան պա տի վ

1. Ե՞րբ և որ տե՞ղ է տպա գր վել «Ա զա տու թյո ւն» բա նաս տեղ ծու թյու նը:
2. Ին չո՞ւ է ժա մա նա կին ար գել վել «Ա զա տու թյո ւն» բա նաս տեղ ծու թյու նը և 

ինչ պե՞ս է այն տա րած վել:
3. Ինչ պե՞ս է ա զա տու թյան գա ղա փա րը Նալ բան դյա նը մա րմ ա վո րել այս  

բա նաս տեղ ծու թյան մեջ:
4. Ինչ պե՞ս է ներ կայաց նո ւմ ա զա տու թյան հա մար աշ խա րհ ե կող ման կան 

ծնո ւն դը:
5. Երբ վա նի՞ց է նա ուխ տել ա զա տու թյու նը սի րել:
6. Երբ բաց վել է նրա լե զո ւն, ո՞րն է ե ղել նրա ա ռա ջին խոս քը:
7. Ճա կա տա գի րը վեր ևից ինչ պե՞ս է ար ձա գան քել նրան, և ինչ պի սի՞ն է աշ-

խար հը ա զա տու թյո ւն սի րող նե րի հա մար:
8. Հա նո ւն ա զա տու թյան ին չի՞ է պատ րա ստ բա նաս տեղ ծու թյան քնա րա կան 

հե րո սը:
9. Ի՞նչ է ա զա տու թյո ւնն ըստ ձեզ: Ո՞րն է ա զա տու թյան ձեր պատ կե րա ցու մը: 

Ի՞նչ տար բե րու թյո ւն կա ա զա տու թյան և ա մե նա թո ղու թյան մի ջև:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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«Ա պոլ լո նի ն» բա նաս տեղ ծու թյու նը Մի քայել Նալ բան դյա նը գրել է 1859-
ին, տպա գր վել է 1865-ին:

 Նալ բան դյա նը խո սքն ուղ ղո ւմ է Ա պոլ լո նին: Իսկ ո՞վ է Ա պոլ լո նը: Ա պոլ լո նը 
հու նա կան դի ցա րա նի  գլ խա վոր աստ ված նե րից մե կն էր, գե րա գույն աստ ված 
Զև սի և դի ցու հի Լե տոյի որ դին: Ծն վել է Դե լոս կղ զո ւմ: Ե ղել է մու սա նե րի աստ-
վա ծը, այս տե ղից էլ նրա Մու սա գա տես մա կա նու նը, որ նշա նա կո ւմ է մու սա նե րի 
ա ռաջ նո րդ: Ա պոլ լո նը պա շտ վել է որ պես ճա նա պա րհ նե րի, ճա նա պար հո րդ նե-
րի և ծո վագ նաց նե րի պա հա պան, խա փա նել է ա ղետ նե րը, հա մար վել է ա րե-
գակ նային լույ սի, մար գա րե ու թյո ւն նե րի և գու շա կու թյո ւն նե րի աստ վա ծը, Զև սի 
կամ քը մա րդ կա նց հայտ նո ղը: Նրա պատ վին կա ռո ւց վել է Դել փյան տա ճա րը, 
ճա նաչ վել է որ պես Դել փյան պատ գա մա խոս: Նրան նվի րա բե րո ւմ է ին դափ նի և 
ար մա վե նի: Նրա պատ վին ան ցկաց վո ւմ է ին մար զա կան մր ցու յթներ: 

Ա հա բա նաս տեղ ծը դի մո ւմ է Ա պոլ լո նին` որ պես մու սա նե րի հո վա նա վոր, 
և նրան է հայտ նո ւմ իր քա ղա քա ցի ա կան դիր քո րո շու մը, ո րով հե տև պե տք է 
իր քնա րով եր գի ա զա տու թյո ւն, և դա է կա մա վոր ընտ րած բա նաս տեղ ծի իր 
ճա նա պար հը:

 
Ա ՊՈԼ ԼՈ ՆԻ Ն

 Դու, Ա պոլ լոն, որ տվիր 
Ի նձ այս քնար հո գե մաշ, 
Այո՛, գոհ չե՛մ քե զա նից.
Տրտն ջո ւմ է և աշ խա րհ: 

Ի բրև պա տիժ ինձ տվիր,
Տր տո ւմ սր տիս մխի թար,
 Թե՞ զգա լով չար չար վիլ 
Ու չքա նալ վայ րա պար:
 
Ա՛ռ նո րան հետ, ինձ պե տք չէ,
 Տո՛ւր ու րի շի, ում կա միս.
 Քեզ մի ան գամ ա սել եմ,
 Հի շի՛ր ե թե մի տք ու նիս:

 Կյան քիս գա րո ւնն է ան ցել, 
Ի նձ ու շա ցած է քնար. 
Օ տար աշ խա րհ պա նդխ տիլ 
Ի նձ մո ւմ է մշ տա հար:

 Բայց դու, որ քեզ մա րդ տկար 
Ա ստ ված գան չեց ու խն կեց,
 Մի՛ կար ծեր թե մի ջա բեկ,
 Պիտ  պա ղա տիմ դե պի քեզ:
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 Ես կըն դու նիմ կա մա կար,
 Թե բա խտ ան գո ւթ ո խե րի մ
 Մա տռ վա կե թույն, լե ղի
Յո ւր սա փո րից, ինձ բա ժին:

 Բայց ո՛չ եր բեք պիտ սո ղամ 
Ոտ քիդ տա կո ւմ, ինչ պես շա տ
 Մար դիկ, որ չեն ի մա նո ւմ, 
Թե է ակ ներ են ա զատ:

& ԲԱՌԱՐԱՆ
 վայ րա պար – զո ւր, ի զո ւր, ա պար դյո ւն, ան միտ, ա նի մա ստ, ան նպա տակ, պա-

տա հա բար, ան զգույշ, նաև` վայ րե նի պար, խո լա պա ր
 նո րան – նրան 
ո ւմ կա միս – ում կա մե նո ւմ ես
մշ տա հար – մշտն ջե նա կան, մշ տա պես, շա րու նա կա բա ր
 մի ջա բեկ – մեջ տե ղից բեկ ված, կո տր վա ծ
 պա ղա տել – խնդ րել, ա ղա չել, թա խան ձել, ա ղեր սել, թա խան ձա գին խնդ րել 
կա մա կար –  իր կամ քով, հո ժա րա կամ, հո ժա րու թյա մբ, կա մա վոր կեր պո վ
 մա տռ վա կել – խմող նե րին գի նի մա տու ցել, մա տռ վակ – գի նի մա տու ցո ղ

1. Ին չո՞ւ է բա նաս տեղ ծու թյու նը վեր նա գր ված «Ա պոլ լո նի ն»: Ո՞վ էր Ա պոլ լո-
նը, և ին չո՞ւ է Նալ բան դյա նը դի մո ւմ նրան:

2. Ի՞նչ է ա սո ւմ բա նաս տեղ ծը մու սա նե րի հո վա նա վոր աստ ծո ւն: Որ պես բա-
նաս տե ղծ` գո՞հ է ի րեն վի ճակ ված բախ տից:

3. Ինչ պե՞ս է Նալ բան դյա նը ներ կայաց նո ւմ բա նաս տեղ ծի կեր պա րը. բա-
նաստեղ ծը հպա՞րտ է ի րեն վի ճակ ված բախ տով, թե՞ դժ գոհ:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

« Ման կու թյան օ րե ր» բա նաս տեղ ծու թյո ւնն ա ռա ջին ան գամ տպա գր վել 
է 1860 թվա կա նին «Հյու սի սա փայլ» ամ սագ րո ւմ: Այն հայ քա ղա քա ցի ա կան 
պոե զի այի լա վա գույն է ջե րից մե կն է և նա խո րդ` «Ա պոլ լո նի ն» բա նաս տեղ-
ծու թյան ան մի ջա կան շա րու նա կու թյու նը: Այս տեղ ևս բա նաս տեղ ծը խո սքն 
ուղ ղո ւմ է մու սա նե րի հո վա նա վոր աստ ծո ւն և հս տա կո րեն ներ կայաց նո ւմ 
բա նաս տեղ ծի իր քա ղա քա ցի ա կան դիր քո րո շու մը:

 Նա հի շո ւմ է ման կու թյան ու պա տա նե կու թյան ան հոգ օ րե րը, ո րո նց հա ջոր-
դո ւմ է գի տակ ցու թյու նը` ազ գի վի ճա կի ծա նր մտա հո գու թյո ւն նե րով: Հայաս տա-
նը որ պես պե տու թյո ւն չկար, հայ ժո ղո վո ւր դը ցա քո ւց րիվ էր ե ղել, աս տի ճա նա-
բար հե ռա նո ւմ էր հայ րե նի քի գա ղա փա րից և հայ րե նա սի րա կան ո գո ւց: Ա հա 
ի րե նով Նալ բան դյա նն օ րի նակ է ծա ռայո ւմ և ժո ղո վր դին կոչ ա նո ւմ թո թա փե լու 
ստր կա կան լու ծը: Բա նաս տեղ ծը վե րջ նա կա նա պես ճշ տել է իր հայ րե նա սի րա-
կան պայ քա րի ու ղին, և Ա պոլ լո նի տված քնա րը մի մի այն այդ նպա տա կին պի տի 
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ծա ռայի: Հա կա ռակ դեպ քո ւմ նա պատ րա ստ է ան գամ քնա րը ետ վե րա դա րձ նել, 
ո րով հե տև սի րային քնա րեր գու թյան ժա մա նակ չէ, այլ բո ւռն պայ քա րի: Հա ջոր-
դո ւմ են մար տա կան տո ղեր, երբ քնա րը պե տք է փո խա րի նել սրով:

Չ մո ռա նա նք, ժո ղո վր դի մեջ ար դեն ու ժե ղա ցել էր ա զա տագ րա կան պայ-
քա րի ո գին. և ուր որ է պի տի պայ թեր Զեյ թու նի ապս տամ բու թյու նը (1862)` 
ընդ դեմ թո ւր քա կան բռ նա կա լու թյան: Հայ ժո ղո վո ւր դը բռ նու թյո ւն նե րի էր են-
թա րկ վո ւմ նաև ռու սա կան ինք նա կա լու թյան կող մից:

 Նալ բան դյա նն, ա հա, կոչ է ա նո ւմ ազ գային-ա զա տագ րա կան պայ քա րի և 
քնա րը փո խո ւմ սրով, ո րով հե տև դրա ժա մա նա կն էր:

 ՄԱՆ ԿՈ ՒԹՅԱՆ Օ ՐԵ Ր
 Ման կու թյա՜ն օ րեր, ե րա զի նման 
Ան ցաք գնա ցիք, այլ չեք դառ նա լու. 
Ո՜հ դո ւք եր ջա նիկ, ո՜հ ան հոգ օ րեր, 
Ըն դու նակ մի այն ու րա խաց նե լու:

 Ձե զա նից հե տո ե կավ գի տու թյո ւն
Յո ւր ծա նր հայաց քով աշ խար հի վե րա, 
Ա մեն բան ըն կավ մտա ծու թյան տակ,
 Րո պե չմ աց ա զատ կամ ու նայն:

 Գի տակ ցու թյու նը հա ջոր դեց սո րան. 
Ազ գի վի ճա կը ծան րա ցավ սր տիս... 
Ա պոլ լոն տվեց ինձ յո ւր քնա րը, 
Որ պես փա րա տիչ տր տո ւմ ցա վե րիս:
 
Ա վա՜ղ. այդ քնա րը իմ ձեռ քո ւմ հն չե ց
 Նույն պես լա լա գին, նույն պես վշ տա հար, 
Ի նչ պես իմ սի րտն էր, իմ զգաց մո ւն քը. 
Ու րա խա ցու ցիչ չգ տա մի լար:
 
Ես այն ժա մա նակ մի այն զգա ցի, 
Որ այդ ցա վե րից ա զատ վե լու չեմ, 
Որ չափ իմ ազգս կըմ ա ստ րո ւկ 
Օ տար նե րի ձե ռք, ան խոս, տխ րա դեմ:

 Ման կու թյա՜ն օ րեր, ին չո՛ւ այդ պես շո ւտ
Թ ռաք գնա ցիք, ան դա րձ հա վի տյան. 
Ես այն ժա մա նակ ան հոգ ու ա զա տ
 Կար ծո ւմ է ի ինձ աշ խար հի իշ խան:

 Գե րու թյան շղ թան ինձ զգա լի չէր, 
Եվ ոչ բռ նու թյան ան գո ւթ ճան կե րը.
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 Ձե զա նից հե տո ծան րա ցան նո քա, 
Ո՛հ, ա նի ծո ւմ եմ ես այս օ րե րը:

 Լո՛ւռ կաց, դու քնար, այլ մի՛ հն չեր ինձ, 
Ա պոլ լոն, հե՛տ առ դար ձյալ դու նո րան,
 Տո՛ւր մի այլ մար դու, որ ըն դու նակ է
 Զոհ բե րել կյան քը սի րած աղջ կան:
 
Ես պի տի դո ւրս գամ դե պի հրա պա րակ 
Ա ռա նց քնա րի, ան զա րդ խոս քե րով. 
Ես պի տի գո չեմ, պի տի բո ղո քեմ,
 Խա վա րի ընդ դեմ պա տե րազ մե լով:

 Ներ կա օ րե րո ւմ այլ ի՛նչ սև քնար,
 Սո ւր է հար կա վոր կտ րի ճի ձեռ քին. 
Արյո՛ւն ու կրա՛կ թշ նա մու վե րա, 
Այս պի տի լի նի խոր հո ւրդ մեր կյան քին:

 Թո՛ղ պատ գա մա խո սը հնա ցած Դել ֆի 
Յո ւր ե ռո տա նու վե րա փրփ րի.
 Թո՛ղ մի ջին դա րու գա ղա փար նե րով 
Ամ բո խը խա բել ճգ նի աշ խա տի:

 Թո՛ղ նա թա րգ մա նե զր պար տու թյու նը,
 Թո՛ղ մխի թար վի ծո վի ա փե րո ւմ,
 Մեք ա զա տու թյան ենք մի այն թա րգ ման,
 Մի այն այս խո սքս ու նի նք բե րա նո ւմ:

 «Ո՛վ Հայր, ո՛վ դու Հայր, որ երկն քո ւմ ես,
Խ նայիր թշ վառ մեր ան տեր ազ գին.
 Մի՛ տար զոհ գնալ թշ նա մի նե րի».
 Նա այլ չէ լսո ւմ դել ֆյան հար ցու կին:

& ԲԱՌԱՐԱՆ
 այլ չեք դառ նա լու – այլևս չեք դառ նա լո ւ
 վե րա – վրա 
ու նայն – դա տա րկ, պա րա պ
 սո րան – սրա ն
 լա լա գին – թախ ծոտ, տխո ւր, վշ տոտ, վշ տա հար 
ու րա խա ցու ցիչ – ու րա խաց նող 
ան գո ւթ – անխիղճ, խի ղճ չու նե ցող, դա ժան, ան հո գի
 նո քա – նրա նք
 նո րան – նրան 
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ան զա րդ խոս քեր – պա րզ, ու ղիղ խոս քեր, ա ռա նց բա նաս տեղ ծա կան պատ-
կե րա վոր մա ն

 Դել ֆյան պատ գա մա խոս – խոս քը վե րա բե րո ւմ է Ա պոլ լո նի ն
 մեք – մե նք

1. Ե՞րբ է Նալ բան դյա նը գրել «Ման կու թյան օ րե ր» բա նաս տեղ ծու թյու նը, որ-
տե՞ղ է այն տպա գր վել և ո՞ր ստեղ ծա գոր ծու թյան տրա մա բա նա կան շա-
րու նա կու թյո ւնն է:

2. Ո՞ւմ է իր խո սքն ուղ ղո ւմ բա նաս տեղ ծը:
3. Ինչ պե՞ս է զար գա նո ւմ բա նաս տեղ ծու թյու նը. ինչ պի սի՞ն է ին ման կու թյու նը, 

պա տա նե կու թյան (ու սո ւմ ա ռու թյան) տա րի նե րը:
4. Հա սու նա ցող տա րի քի հետ մեկ տեղ ամ րա պնդ վո ւմ է գի տակ ցու թյու նը և 

ին չի՞ առջև է կա նգ նեց նո ւմ բա նաս տեղ ծին: Ին չո՞ւ է նա ե րա զո ւմ ման կու-
թյան օ րե րի վե րա դար ձը:

5. Ի՞նչ գե րու թյան շղ թայի մա սին է ակ նար կո ւմ բա նաս տեղ ծը, հայ ժո ղո վուրդն 
այդ տա րի նե րին քա ղա քա կան ի՞նչ վի ճա կի մեջ էր գտն վո ւմ:

6. Հայ ժո ղո վր դի ծա նր կա ցու թյու նը նկա տի ու նե նա լով` ինչ պե՞ս է բա-
նաստեղ ծը դի մո ւմ Ա պոլ լո նին, ի՞նչ է ա սո ւմ նրան և նրա տված քնա րն ին չի՞ 
հետ է փո խո ւմ:

7. Ին չո՞ւ է քնա րը բնո րո շո ւմ «սև» մակ դի րով («սև քնա ր») և այն փո խո ւմ 
սրով: Ո՞ւմ դեմ պի տի պայ քա րեր հայ ժո ղո վո ւր դը:

8. Ինչ պե՞ս է ա վա րտ վո ւմ բա նաս տեղ ծու թյու նը: Վեր ջին տան մեջ հա նո ւն 
ազ գի փր կու թյան ո՞ւմ է դի մո ւմ բա նաս տեղ ծը:

9. Ին չո՞ւ է Նալ բան դյա նն ի րեն բնո րո շո ւմ «ա զա տու թյան թա րգ մա ն»: 
Օգտվե լով իր բա ռա պա շա րից` ու րիշ ի՞նչ ար տա հայ տու թյո ւն նե րով կբ նո-
րո շեք նրան:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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 ՌԱ ՓԱՅԵԼ ՊԱՏ ԿԱՆՅԱ Ն
1830-1892

 Ռա փայել Պատ կա նյա նն ազ գայինա զա տագ րա
կան պայ քա րի եր գիչ էր: Նա գրել է բա նաս տեղ ծու
թյո ւն ներ, պոեմ եր, պա տմ վա ծք ներ և վի պակ ներ: 
Զբաղ վել է ման կա վար ժու թյա մբ: Թո ղել է բա վա կա
նին հա րո ւստ գրա կան ժա ռան գու թյո ւն:

 Ռա փայել Պատ կա նյա նը ծն վել է 1830 թվա կա նի 
նոյեմ բե րի 20-ին Նոր Նա խիջ ևան քա ղա քո ւմ: Պատ-
կա նյան նե րի գեր դաս տա նը շատ հայտ նի էր ոչ մի այն 
ի րե նց քա ղա քո ւմ, այլև ամ բո ղջ Կով կա սո ւմ:

 Հոր` Գաբ րի ել քա հա նայի վար ժա րա նո ւմ նախ նա-
կան կր թու թյո ւն ստա նա լո ւց հե տո Պատ կա նյա նը 1843-1849 թվա կան նե րին ու-
սու մը շա րու նա կո ւմ է Մո սկ վայի Լա զա րյան ճե մա րա նո ւմ: Ճե մա րա նը չա վար-
տած` մեկ նո ւմ է Թիֆ լիս և Ներ սի սյան դպ րո ցո ւմ դա սա վան դո ւմ ռու սե րեն, 
ինչ պես նաև հոր հետ խմ բագ րո ւմ «Ա րա րա տ» շա բա թա թեր թը: Այդ տեղ էլ 
տպա գր վո ւմ են նրա ա ռա ջին բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րը: Բա րձ րա գույն կր թու-
թյո ւն Պատ կա նյա նն ստա նո ւմ է նախ Դոր պա տի հա մալ սա րա նո ւմ, ինչի ճա-
նա պար հը բա ցել էր Խա չա տո ւր Ա բո վյա նը, այ նու հե տև ու սու մը շա րու նա կո ւմ 
է Մո սկ վայի հա մալ սա րա նի պատ մա լեզ վագ րա կան բաժ նո ւմ, Պե տեր բո ւր գի 
զին վո րա կան-բժշ կա կան ա կա դե մի այո ւմ, ի վեր ջո, Պե տեր բո ւր գի հա մալ սա-
րա նի ար ևե լյան լե զու նե րի բաժ նո ւմ և այն ա վար տո ւմ 1860 թվա կա նին:

 Մո սկ վայո ւմ 1854-ին նա ստեղ ծո ւմ է «Գա մառ Քա թի պա» ա նու նով գրա կան 
մի խմ բակ: Պե տեր բո ւրգ տե ղա փոխ վե լո ւց հե տո լույս տե սած տետ րե րո ւմ հիմ-
նա կա նո ւմ զե տեղ վո ւմ են Պատ կա նյա նի գե ղար վես տա կան եր կե րը: 

Այս տեղ էլ 1856 թվա կա նին տպա գր ված «Ա րաք սի ար տա սու քը» բա-
նաստեղ ծու թյու նը լայն տա րա ծո ւմ է ստա նո ւմ, վե րած վո ւմ ժո ղո վր դա կան 
եր գի և հան րա ճա նաչ դա րձ նո ւմ հե ղի նա կի ա նու նը:

Գ րա կան գոր ծե ր գրե լու հետ մեկ տեղ Պատ կա նյա նը կազ մո ւմ է եր գա րան, 
այբ բե նա րան, մայ րե նի լեզ վի դա սա գր քեր, թա րգ մա նո ւմ է Ե զո պո սի ա ռակ նե րը: 
Այ սի նքն` նա ա մեն  ինչ ա նո ւմ է ժո ղո վր դի գրա գի տու թյու նը բա րձ րաց նե լու հա-
մար: Նաև այդ նպա տա կով 1863-ին հիմ ո ւմ է «Հյու սի ս» շա բա թա թեր թը:

1864 թվա կա նին լույս է տես նո ւմ նրա բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րի ա ռա ջին ժո-
ղո վա ծո ւն: Նոր գրա կա նու թյան հետ մեկ տեղ նա պա շտ պա նո ւմ էր նաև նոր 
լեզ վի` աշ խար հա բա րի շա հե րը: Մշա կո ւմ է բա նա հյու սա կան («Քյոռ օղ լի»), 
պատ մա կան (« Քաջ Վար դան Մա մի կո նյա նի մա հը») նյու թեր: Գրո ւմ է ազ-
գային վե րած նո ւնդ ազ դա րա րող բա նաս տեղ ծու թյո ւն ներ ու պոեմ եր (« Հայ 
և հայու թյո ւն», «Օ րո րո ցի երգ», «Ա զատ եր գե ր» շար քը), եր գի ծո ւմ, ծաղ րում 
է հայու թյու նից հե ռա ցող նե րին (« Մայ րա քա ղա քո ւմ կրթ ված հայ ե րի տա-
սարդ», «Մայ րա քա ղա քո ւմ կրթ ված հայ աղ ջի կ»):

1867 թվա կա նին Պատ կա նյա նը հաս տատ վո ւմ է հայ րե նի քա ղա քո ւմ և նախ իր 
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բա ցած պան սի ո նո ւմ, ա պա թե մա կան դպ րո ցո ւմ աշ խա տո ւմ որ պես հայոց լեզ վի 
ու սու ցիչ: Հիմ ո ւմ է ման կա պար տեզ, մա նո ւկ նե րի հա մար ստեղ ծո ւմ է ման կա կան 
բա նաս տեղ ծու թյո ւն ներ, իր հայ րե նի բար բա ռով գրո ւմ է նաև եր գի ծա կան գոր-
ծեր, ո րո նք ի մի է բե րո ւմ «Նոր Նա խիջ ևա նի քնա ր» ժո ղո վա ծո ւի մեջ:

 Պատ կա նյա նը գրել է  նաև ար ձակ եր կեր, ո րոն ցից են «Չա խո ւ» պա տմ ված-
քը, «Փա ռա սե րը», «Տի կին և Նա ժի շտ» վի պակ նե րը:

 Պատ կա նյա նը նոր ժա մա նակ նե րի ա ռա ջին հե ղի նակ նե րից մե կն էր, ով 
մե ծա պես նպաս տեց հայ ժո ղո վր դի ինք նա ճա նաչ մա նը և ազ գային ինք նա-
գի տակ ցու թյան բա րձ րաց մա նը:

 Պա շտ պա նե լով աշ խար հա բա րը` նա կո ղմ էր պա րզ խոս քին: Այս տե սա կե-
տից նա ծաղ րո ւմ էր բո լոր նրա նց, ով քեր խո սո ւմ և գրո ւմ է ին ճո ռոմ լեզ վով: 
Ըստ նրա` այդ պի սի մար դիկ «Ես գնա ցի տո ւն և ճա շե ցի» ա սե լու փո խա րեն 
ա սո ւմ են. «Ես ոտ նա շար ժու թյո ւն ա րե ցի ի կո ղմ իմ տան և իմ մա րմ ե ղեն 
օր գա նիզ մը լե ցու ցի մա րմ ա կազ դու րիչ նյու թե րո վ»:

 Ժո ղո վր դի կող մից սիր ված բա նաս տեղ ծը մա հա ցել է 1892 թվա կա նի սեպ-
տեմ բե րի 7-ին Նոր Նա խիջ ևա նո ւմ: 

 ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ Է Ի ՄԱ ՆԱ Լ

 ՊԱՏ ԿԱՆՅԱՆ ՆԵ ՐԻ ԳԵՐ ԴԱՍ ՏԱ ՆԸ
 Պատ կա նյան նե րի գեր դաս տա նը հայ ժո ղո վր դին տվել է բազ մա թիվ ար ժա-

նա վոր զա վակ ներ: Ռա փայե լի պա պը` Սե րով բեն, ու սու ցիչ էր և բա նաս տե ղծ, 
հայ րը` Գաբ րի ել քա հա նան,  ու ներ դպ րոց, որ տեղ ու սա նել է ինչ պես Ռա փայե-
լը, այն պես և Մի քայել Նալ բան դյա նը: Նա Թիֆ լի սո ւմ հիմ ադ րել է «Ա րա րա տ» 
շաբա թա թեր թը, ե ղել է Ներ սի սյան դպ րո ցի տե սու չը, գրել է պոեմ եր, վե պեր, 
բա նաս տեղ ծու թյո ւն ներ: Ռա փայե լի հո րեղ բայ րը` Մի քայել Պատ կա նյա նը, թա-
տե րա գիր էր և թա տե րա կան գոր ծիչ, իսկ հո րեղ բոր որ դին` Քե րով բե Պատ-
կանյա նը նշա նա վոր հայա գետ էր: Նրա եղ բայ րը` Հով հան նե սը, նկա րիչ էր: 
Պատ կա նյան նե րի տոհ մը մեծ նե րդ րո ւմ ու նի հայ ար վես տի ու մշա կույ թի մեջ:

« ԳԱ ՄԱՌ ՔԱ ԹԻ ՊԱ» ԽՄ ԲԱԿ ՑՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ
1854 թվա կա նին Ռա փայել Պատ կա նյա նը Մո սկ վայո ւմ կազ մա կեր պո ւմ է «Գա-

մառ Քա թի պա» գրա կան խմ բակ ցու թյու նը: Այդ ձևա կեր պո ւմ ա ռա ջա ցել է ե րեք 
ըն կեր նե րի ան վան և ազ գան վան հա պա վու մից, ա վե լաց րած ա հո դա կա պը`

 Ռա փայել Պատ կա նյան,
Գ ևո րգ Քա նա նյան,
Մ նա ցա կան Թի մու րյան:
 Փոր ձե՛ք գտ նե՛լ հա պա վո ւմ ե րի մաս նիկ նե րը: 
« Գա մառ Քա թի պա ն»-ն մի նչև 1857 թվա կա նը հրա տա րա կո ւմ է իր գրա-

կան տետ րե րը, ո րից հե տո խո ւմ բը ցր վո ւմ է, և այդ ա նու նով հան դես է գա լիս 
մի այն Ռա փայել Պատ կա նյա նը:
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1. Ե՞րբ և որ տե՞ղ է ծն վել Ռա փայել Պատ կա նյա նը:
2. Ի՞նչ կա րող եք  ա սել Պատ կա նյան գեր դաս տա նի մա սին:
3. Նախ նա կան և բա րձ րա գույն կր թու թյո ւն նե րը որ տե՞ղ է ստա ցել Պատ կա նյա նը:
4. Ինչ պի սի՞ աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյո ւն է ծա վա լել նա:
5. Ի՞նչ կա րող եք ա սել «Գա մառ Քա թի պա» գրա կան խմ բակ ցու թյան մա սին, 

ինչ պե՞ս եք բա ցո ւմ այդ հա պա վու մը:
6. Ո՞ր բա նաս տեղ ծու թյա մբ Պատ կա նյա նը դար ձավ հան րա ճա նաչ և ժո ղո-

վր դին սի րե լի գրող:
7. Գե ղար վես տա կան եր կե րին զու գա հեռ ու րիշ ի՞նչ գր քեր է տպագ րել 

Պատ կա նյա նը:
8. Թվար կե՛ք Պատ կա նյա նի գրա կան եր կե րը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

   Ա ՐԱՔ ՍԻ ԱՐ ՏԱ ՍՈՒ ՔԸ
 ՆՎԵՐ ԳԵ ՎՈ ՐԳ ՔԱ ՆԱՆՅԱ ՆԻ Ն

 Մայր Ա րաք սի ա փե րո վ
 Քայ լա մո լոր գը նո ւմ եմ,
 Հին-հին դա րո ւց հի շա տակ 
Ա լյաց մե ջը պըտ րո ւմ եմ:

 Բայց նո քա մի շտ հեղ հե ղո ւկ,
 Պըղ տոր ջը րով ե զեր քի ն
 Դա րիվ-դա րիվ խը փե լո վ
 Փախ չո ւմ է ին լա լա գին:

– Ա րա՛քս, ին չո՞ւ ձը կա նց հե տ
 Պար չես բռ նո ւմ ման կա կան,
 Դու դեռ ծո վը չի հա սած`
 Սը գա վոր ես ինձ նը ման: 

Ին չո՞ւ ար ցո ւնք ցայ տո ւմ են
 Քու սեգ, հը պա րտ ա չե րից, 
Ին չո՞ւ ա րագ փախ չո ւմ ես 
Այդ հա րա զատ ա փե րից:

 Մի՛ պըղ տո րիլ հա տա կըդ,
 Հան դա րտ հո սե՛ խայ տա լով,
 Ման կու թյու նը քու կա րճ է`
 Շո ւտ կը հաս նիս դե պի ծով:

 Վար դի թը փեր թո՛ղ բըս նի ն
 Քու հյու րըն կալ ա փի մոտ,
 Սո խակ նե րը նո ցա մեջ 
Եր գեն մի նչև ա ռա վոտ:
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 Մըշ տա դա լար ու ռի նե ր
 Սառ ծո ցի մեջ քու ջը րին,
Ճ կո ւն ոս տըն ու տե րև
 Թող թաց ա նեն տապ օ րին:
 
Ա փե րիդ մոտ եր գե լո ւ
 Հո վի վք թո՛ղ գան հա մար ձակ,
 Գա ռն ու ու լը քու վը ճի տ
 Ջու րը մըտ նին մի շտ ար ձակ:

 Մեջ քը ուռ ցո ւց Ա րաք սը,
Փր փո ւր հա նեց իր տա կից, 
Ամ պի նը ման գո ռա լով, 
Էս պես խո սեց հա տա կից.

– Խի զա՜խ, ան մի՛տ պա տա նի,
 Նիր հըս ին չո՞ւ դար ևո ր
Վր դո վո ւմ ես, նո րո գո ւմ 
Իմ ցա վե րը բյու րա վոր:

 Սի րե լի ի մա հից ետ 
Ե՞րբ ես տե սել, որ այ րին 
Ո տից գը լո ւխ պը ճն վի 
Իր զար դե րով թան կա գին:
 
Ո րի՞ հա մար զար դար վիմ, 
Ո րի՞ աչ քը հրա պու րեմ,
 Շա տե րն ինձ են ա տե լի,
 Շա տե րին` ես օ տար եմ...
 
Իմ ազ գա կից գիժ Քու ռը,
 Թեև այ րի ինձ նը ման, 
Ը ստր կո րեն կրո ւմ է
 Գայ թակ ղի չի կո ւռ շղ թան:

 Բայց նա ինձ չէ օ րի նակ, 
Ես հայ` հայիս կը ճա նչ նամ, 
Օ տար փե սա չու զե լով, 
Ես մի շտ այ րի կըմ ամ:

 Կար ժա մա նակ, որ ես էլ
 Շը քե ղա զա րդ հար սի պե ս
 Հա զար ու բյո ւր պըչ րան քո վ
 Փախ չո ւմ է ի ա փե րես:
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 Հա տա կըս պա րզ ու վը ճիտ,
 Կո հակ նե րըս ո լո րո ւն,
 Լու սա բե րը մի նչև այգ
 Ջը րիս մի ջին էր լո ղո ւմ:
 
Ի՞ն չըս մը նաց էն օ րից, 
Ո՞ր ջը րա մոտ գե ղե րըս, 
Ո՞ րը իմ շեն քա ղա քից, 
Ո՞ր բե րկ րա լի տե ղե րըս:

 Տո ւր քը ջը րի ա մեն օր 
Իր սո ւրբ ծո ցեն Ա րա րա տ
 Մայ րա խը նամ ինձ սը նո ւնդ
 Պա րգ ևո ւմ է լի ա ռատ:

 Բայց ես այն սո ւրբ ջը րե րո վ
 Սո ւրբ Ա կո բի աղ բյու րի ն
 Պի տի ցո ղեմ ար տո րա՞յքն 
Իմ ա տե լի օ տա րին...

 Մի նչ իմ որ դիք,– ո՞վ գի տե –
 Ծա րավ, նո թի, ան տե րո ւնչ 
Օ տար աշ խա րհ հա ծո ւմ են
 Թույլ ոտ քե րով կի սա շո ւնչ...
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 Հե ռո՜ւ, հե ռո՜ւ քը շե ցի ն
 Բը նիկ ազ գըն իմ Հայ կյան,
 Նո րա տե ղը ինձ տը վին 
Ա զգ ան կը րոն, մո լե կան:

 Դո ցա՞ հա մար զար դա րեմ 
Իմ հյու րըն կալ ա փե րը, 
Եվ կամ` դո ցա՞ հրա պու րե մ
 Ճըպ ռոտ, պըլ շած ա չե րը:

 Քա նի որ իմ զա վա կո ւնք 
Այս պես կու մը նան պան դո ւխտ` 
Ի նձ մի շտ սըգ վոր կը տես նեք,– 
Այս է ան խաբ իմ սո ւրբ ուխտ...

 Էլ չի խո սեց Ա րաք սը,
 Հոր ձա նք տվեց ա հա գին, 
Օ ղակ-օ ղակ օ ձի պես 
Ա ռաջ սո ղաց մո լե գին:

& ԲԱՌԱՐԱՆ
 քայ լա մո լոր – մո լոր ված 
ա լյաց – ա լիք նե րի 
պտ րո ւմ եմ – ո րո նո ւմ եմ
 դա րիվ-դա րիվ – լեփ-լե ցո ւն, մի նչև ա փե րը լց վա ծ
ձ կա նց – ձկ նե րի
 սեգ – վեհ, հպա րտ
 խայ տալ – ու րա խու թյու նից թռչ կո տել, խա ղալ, ցն ծալ, ցո լալ, փայ լե լ
մշ տա դա լար – մի շտ կա նաչ 
ո ստ – շյո ւղ, մատ ղաշ ճյո ւղ, շի վ
 տապ – շոգ 
ո ւռ ցո ւց – ու ռեց րե ց
 նի րհ – նի նջ
 դար ևոր – դա րա վոր 
այ րի – ա մու սի նը մա հա ցած և այլևս չա մո ւս նա ցած կի ն
պճն վել – զար դար վել, շքե ղո րեն գե ղեց կա նա լ
կ ճա նչ նամ – կճա նա չե մ
շ քե ղա զա րդ – շքե ղո րեն զար դար ված, ճոխ, շռայլ
պչ րա նք – զար դա րա նք 
ա փե րես – ա փե րի ցս
 կո հակ – ա լի ք
 Լու սա բեր – այս տեղ` Ա րու սյակ մո լո րա կը
 մայ րախ նամ – մոր խնա մած, մայ րա կան խնամ քով մե ծա ցած 
ար տո րայք – ար տե ր
 նո թի – ա նո թի, քաղ ցած 
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ան տե րո ւնչ – ան տո ւն, տու նու տեղ չու նե ցող, թա փա ռա կա ն
 մո լե կան – մո լե ռա նդ, մո լե գին, կա տա ղի
 դո ցա – դրա նց
պլ շած – աչ քե րը չռա ծ
 զա վա կո ւնք – զա վակ նե րը
 հոր ձա նք – հոր դա ցած ջրե րի ա րագ հո սա նք, բա րձր ու մեծ ա լիք, ջրապտույտ, 

սա հա նք

  ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ Է Ի ՄԱ ՆԱ Լ

 ՄԱՅՐ Ա ՐԱ ՔՍ 
Ա րա քս գե տի պատ մա կան ա նու նը Ե րա սխ է: Ըստ Խո րե նա ցու` Ե րա սխ 

ա նո ւնն ա ռա ջա ցել է Ա րա մայի սի թո ռան` Ե րաս տի ա նու նից: Սկզ բից ևեթ ըն-
դո ւն վել է որ պես հայոց մայր գետ: Հին Կտա կա րա նո ւմ հա մար վել է դրախ տի 
չո րս գե տե րից մե կը և կոչ վել Գի հոն (Գե հոն): Գե հոն կամ Ճե հոն եբ րայե րեն 
նշա նա կո ւմ է հար ձակ մա մբ հո սել: Ա րա քս հու նա րեն նշա նա կո ւմ է աղմկ ել: 

Ա րաք սը հա մար վել է բո ւն հայ կա կան գետ: Գե տի եր կա րու թյու նը 1072 կմ 
է: Սկի զբ է առ նո ւմ Բյու րակ նի աղ բյո ւր նե րից, մի ա նո ւմ է Կո ւր (Քո ւռ) գե տին 
և թափ վո ւմ Կաս պից ծո վը: Վտակ նե րից են Ա խու րյա նը, Հրազ դա նը, Մե ծա-
մո րը (Սև ջո ւր), Քա սա խը, Ար փան, Ո րո տա նը, Տղ մու տը: Նրա վրա կա ռո ւց-
վել են կա մո ւրջ ներ` Բա սե նի, Եր վան դա կեր տի, Ար տա շա տի, Նա խիջ ևա նի 
և Ջու ղայի: Ա րաք սը տղ մոտ, պղ տոր գետ է, հա ճա խա կի փո խո ւմ է հու նը, 
վա րա րո ւմ է հատ կա պես մայիս ամ սին: Ջրե րն օգ տա գո րծ վո ւմ են ո ռոգ ման 
նպա տա կով: Գե տի ջրե րի օգ տա գոր ծու մով կա ռո ւց վել են ջրամ բար ներ: 

Ա րաք սը գո վե րգ վել է հայ և այ լազ գի գրող նե րի կող մից: Հռո մե ա ցի բա նաստեղծ 
Վեր գի լի ու սը (Ք.ծ.ա. 74-19) Ա րաք սը բնո րո շել է այս տո ղե րով` «և գե տն Ե րա սխ` կա-
մո ւրջ ներ չհան դո ւր ժո ղ»: Մեկ ու րիշ հռո մե ա ցի բա նաս տեղծ` Ալ բի ո ւս Տի բո ւլ լուսը 
(Ք.ծ.ա. 54-19) գե տին տվել է «Աղ վո րիկ Ա րա քս» բնո րո շու մը: Ա րա քս գե տի նկա-
րագ րու թյո ւնն առ կա է Րաֆ ֆու «Սամ վե լ» վե պի մեջ («Ա րաք սի ո րո գայթ նե րը»): 
Ա րա քս գե տը հիշ վո ւմ է բազ մա թիվ ա վան դու թյո ւն նե րի մեջ: Այն դար ձել է անձ-
նա նո ւն, տե ղա նո ւն: «Ա րա քս» ա նու նով կան թեր թեր, հաս տա տու թյո ւն ներ և այլն: 

Ռա փայել Պատ կա նյա նի «Ար ա քսի ար տա սու քը» բա նաս տեղ ծու թյու նը 
գր վել է 1855 թվա կա նին, վե րած վել է ժո ղո վր դա կան եր գի:

 ԴԻ ՄԱՌ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
 Դի մառ նու թյու նը գե ղար վես տա կան այն հնա րքն է, երբ ան շո ւնչ ա ռար կա նե րը 

դե մք են ստա նո ւմ և ան ձնա վոր վո ւմ: Այդ պես է իր «Ո ղբ Ե դե սի ոյ» (1145 թ.) պոե մը 
գրել Ներ սես Շնոր հա լին: Ա հա այս տեղ Պատ կա նյա նը շն չա վո րել, անձնա վո րել 
է Ա րաք սը. գե տը լե զու ա ռած խո սո ւմ է բա նաս տեղ ծի հետ:

 Դի մառ նու թյա նն ա սո ւմ են նաև բա րառ նու թյո ւն, ան ձնա վո րո ւմ: Այն 
հնա գույն ճար տա սա նա կան մի ջոց նե րից մե կն է, որ ու սու ցան վո ւմ էր հոգ ևոր 
դպ րոց նե րո ւմ և մեր նախ նի նե րին ծա նոթ էր դե ռևս 5-րդ դա րո ւմ թա րգ ման-
ված «Պի տոյի ց» գր քից:
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1. Ի՞նչ գի տեք Ա րա քս գե տի մա սին:
2. Ին չո՞ւ է բա նաս տե ղծն Ա րաք սին դի մո ւմ «Մայր Ա րա քս» ար տա հայ տու թյա մբ:
3. Ին չո՞ւ է բա նաս տեղ ծը քայ լա մո լոր:
4. Ի՞նչ է ա սո ւմ բա նաս տեղ ծը Ա րաք սին: Ա ռա նձ նաց րե՛ք այդ տնե րը:
5. Ի՞նչ է պա տաս խա նո ւմ Ա րաք սը: Ա ռա նձ նաց րե՛ք նաև այդ տնե րը:
6. Ին չո՞ւ է Ա րաք սը հու սա հատ, սգա վոր, ի՞նչ է նա ա սո ւմ ժո ղո վր դի ճա կա-

տագ րի մա սին:
7. Ին չո՞ւ է Ա րաք սն ի րեն հա մա րո ւմ պան դո ւխտ:
8. Ի՞նչ բնույ թի բա նաս տեղ ծու թյո ւն է սա, և ի՞նչ է խո րհր դան շո ւմ բա նաս-

տեղ ծի ու Ա րաք սի զրույ ցը:
9. Ի՞նչ գի տեք դի մառ նու թյան մա սին, և ինչ պե՞ս է բա նաս տե ղծն այդ գե ղար-

վես տա կան հնար քը կի րա ռել այս գոր ծո ւմ:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

Օ ՐՈ ՐՈ ՑԻ ԵՐԳ 
Ա րի՛, ի՛մ  սո խակ, թո՛ղ պար տեզ մե րին,
 Տա ղե րով քո ւն բե՛ր տը ղիս աչ քե րին.
 Բայց նա լա լիս է. դու, սո խակ, մի՛ գալ, 
Իմ որ դին չու զե տի րա ցու դառ նալ:
 

Ե՛կ, ա բե ղա ձա՛գ, թո՛ղ արտ ու ա րոտ, 
Օ րո րե՛ տը ղիս, քը նի է կա րոտ.
 Բայց նա լա լիս է. դու, ձա գո ւկ, մի՛ գալ, 
Իմ որ դին չու զե ա բե ղա դառ նալ:

 Թո՛ղ դու, տատ րա կի՛կ, քու ձա գն ու բու նը,
 Վու վո ւով տը ղիս բե՛ր ա նո ւշ քու նը.
 Բայց նա լա լիս է. տատ րա կի՛կ, մի՛ գալ, 
Իմ որ դին չու զե սը գա վոր դառ նալ:

 Կա չա ղա՛կ ճար պիկ, գող, ար ծա թա սեր,
 Շա հի զը րու ցով որ դո ւս քու նը բեր.
 Բայց նա լա լիս է. կա չա ղա՛կ, մի՛ գալ, 
Իմ որ դին չու զե սով դա քար դառ նալ:

 Թո՛ղ որ սըդ, ա րի՛, քա ջա սի՛րտ բա զե,
 Քու եր գը գու ցե իմ որ դին կու զե...
 Բա զեն որ ե կավ` որ դիս լը ռե ցավ,
 Ռազ մի եր գե րի ձայ նով քնե ցավ:
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& ԲԱՌԱՐԱՆ
 մե րի – ան տառ, մայ րի ծա ռ
 տի րա ցու – ե կե ղե ցա կան ստո րին պաշ տո նյա, քա հա նայի օգ նա կան 
ա բե ղա ձագ – ար տույ տի տե սակ 
ա րոտ – ա րո տա վայր, ա րա ծե լու խոտ, ա րա ծե լու ժա մա նա կա շր ջա նը 
ա բե ղա – մի այ նա կյաց կրո նա վոր, վա նա կան կրո նա վոր, կու սակ րոն քա հա նա
 տատ րա կիկ – տատ րակ, վայ րի ա ղավ ի
 վու վու – տատ րակ նե րի, ա ղավ ի նե րի ձայ նը
 սով դա քար – վա ճա ռա կան, առևտ րա կա ն
 բա զե – գի շա տիչ թռ չո ւն,  փո խա բե րա բար` քա ջա րի, խի զա խ
 

  ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ Է Ի ՄԱ ՆԱ Լ
Օ ՐՈ ՐՈ ՑԱՅԻՆ ԵՐ ԳԵ Ր

 Հայ ժո ղո վր դա կան պոե զի ան հա րո ւստ է օ րո րո ցային եր գե րով: Մայ րը, քնեց-
նե լով իր ման կա նը, նրա հետ օ րո րո ւմ է իր ե րա զա նք նե րը կյան քի, ա պա գայի, հայ-
րե նի քի մա սին: Զա վա կին մաղ թո ւմ է եր ջա նիկ, ան փոր ձա նք կյա նք և ա պա գա: 

Այս եր գե րո ւմ և՛ ման կան գո վքն է, և՛ մոր ան ձնա կան ապ րո ւմ ե րն են: Ժո ղո վր-
դա կան օ րո րո ցային ներ գրի է ա ռել Կո մի տա սը: Հայտ նի են Ակ նի, Վա նի, Կա րի նի 
օ րո րո ցային նե րը, ո րո նք ազ գային քնա րա կան եր գար վես տի ար ժեք ներ են:

 Պատ կա նյա նի այս օ րո րո ցայի նի մեջ մայ րն իր զա վա կին մե ծաց նո ւմ է որ-
պես հայ րե նի քի զին վոր: 

Պատ կա նյա նն այս բա նաս տեղ ծու թյու նը գրել է 1881 թվա կա նին: Այս վեր-
նագ րով ու նի նաև մեկ այլ բա նաս տեղ ծու թյո ւն (« Քո ւն ե ղիր, բա լա ս»):

 Մոր ա նու նից մա նու կը չի ու զո ւմ ո՛չ տի րա ցու դառ նալ, ո՛չ ա բե ղա, ո՛չ սգա-
վոր, ո՛չ առևտ րա կան, այլ մի այն հայ րե նի քի զին վոր: Նրա քու նը տա նո ւմ է 
մի այն քա ջա սի րտ բա զե ի ռազ մի եր գե րի հն չյո ւն նե րի ներ քո: Սա հայ րե նա սի-
րա կան հրա շա լի բա նաս տեղ ծու թյո ւն է, ու նի իր մե ղե դին և երգ վո ւմ է:

1. Բնույ թով ինչ պի սի՞ բա նաս տեղ ծու թյո ւն է «Օ րո րո ցի երգ»-ը:
2. Ինչ պի սի՞ կա ռո ւց վա ծք ու նի եր գը: Մայ րն ի՞նչ թռ չո ւն նե րի է դի մո ւմ, որ պես զի 

նրա նք քո ւն բե րեն իր  ման կան աչ քե րին: Բայց ին չո՞ւ մա նու կը քո ւն չի մտ նո ւմ:
3. Վեր ջին տան մեջ մայ րը ո՞ր թռ չու նին է դի մո ւմ, և ի՞նչ եր գի ձայ նի տակ է 

նա քնում:
4. Ի՞նչ դաս տի ա րակ չա կան նշա նա կու թյո ւն ու նի այս բա նաս տեղ ծու թյու նը: 
5. Սո վո րե՛ք այս բա նաս տեղ ծու թյան հա մար գր ված մե ղե դին և փոր ձե՛ք եր գել:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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 ՎԱՐ ԴԱ ՆԻ ԵՐ ԳԸ 
« ՔԱՋ ՎԱՐ ԴԱՆ ՄԱ ՄԻ ԿՈՆՅԱ ՆԻ ՄԱ ՀԸ» պոե մի ց

 Հի մի է՞լ լը ռե նք, եղ բա րք, հի մի է՛լ, 
Ե րբ մեր թըշ նա մին իր սո ւրն է դը րել, 
Իր օր հա սա կան սու րը մեր կը րծ քին, 
Ա կա նջ չի դը նո ւմ մեր լաց ու կո ծին. 
Ա սա ցե՛ք, եղ բա րք հայեր, ի՞նչ ա նե նք,–
   Հի մի է՞լ լը ռե նք:

 Հի մի է՞լ լը ռե նք, երբ մեր թըշ նա մի ն
 Դա վով, հրա պո ւր քով տի րեց մեր երկ րին,
 Ջըն ջեց աշ խա րհ քից Հայ կա ա նու նը,
 Հիմ քից կոր ծա նեց Թոր գո մա տու նը,
 Խը լեց մե զա նից թագ, և՛ խո սք, և՛ զե նք,–
    Հի մի է՞լ լը ռե նք:

 Հի մի է՞լ լը ռե նք, երբ մեր թըշ նա մի ն
 Խը լեց մեր սու րը – պա շտ պան մեր ան ձին,
 Մը շա կի ձեռ քի ցն էլ խո փը խը լեց, 
Այդ սո ւր ու խո փից մեր շղ թան կը ռեց.
 Վա՜յ մեզ, շըղ թայով կա պած գե րի ենք,–   

      Հի մի է՞լ լը ռե նք:
 Հի մի է՞լ լը ռե նք, երբ մեր թըշ նա մի ն
 Սոս կա լի զեն քը բըռ նած մեր գլ խի ն
 Կո ւլ տալ է տա լիս ար տա սո ւք ա ռատ, 
Ա ղե խա րշ բո ղոք վա ղո ւց ա պի րատ.
 Մեր գը լո ւխ լա լու Եփ րատ ո՞ւր պըտ ռե նք,–
    Հի մի է՞լ լը ռե նք:

 Հի մի է՞լ լը ռե նք, երբ մեր թըշ նա մի ն
 Լի րբ գո ռո զու թյա մբ լըց րած իր հո գին, 
Ար դա րու թյան ձայնն հա նած իր սըր տից 
Ար տաք սո ւմ է մեզ մեր բը նիկ երկ րից.
 Պան դո՜ւխտ, հա լա ծյա՜լ, եղ բա րք, ո՞ւր դի մե նք,–
    Հի մի է՞լ լը ռե նք:

 Հի մի է՞լ լը ռե նք, երբ մեր թըշ նա մին, 
Ան հոգ մեր բե րած ծա նր զո հե րին,
Յո ւր լի րբ նը զո ված ձեռ քը կար կա ռեց, 
Ազ գու թյան վեր ջին կա պը պա տա ռեց.
 Հայի կո րո ւս տը մոտ է, ի՞նչ ա նե նք,–
    Հի մի է՞լ լը ռե նք:
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 Հի մի է՞լ լը ռե նք, երբ մեր թըշ նա մին 
Ար հա մար հե լով մեր փա ռքն ազ գային,
 Մեր ե կե ղե ցո ւն ձեռ նա մե րձ ե ղավ,
 Գառ նազ գե ստ գայ լին մեզ գը լո ւխ դը րավ.
 Սո ւրբ խո րան չու նի նք, արդ ո՞ւր ա ղո թե նք,–
    Հի մի է՞լ լը ռե նք:

 Հի մի է՞լ լը ռե նք, մար դիկ ի՞նչ կա սեն, 
Ե րբ մեր տեղ քա րի նք, ա պա ռա ժք խո սեն.
 Չե՞ն ա սիլ, որ հայք ար ժա նի է ին 
Այդ ըստր կա կան ա նա րգ վի ճա կին.
 Մեր սո ւրբ քաջ նախ նյաց գոր ծե րը գի տե նք,–
    Մի նչև ե՞րբ լը ռե նք:

 Թո՛ղ լը ռե մո ւն ջը, ան դա մա լույ ծը
 Կամ` ո րոց քա ղցր է թշ նա մու լու ծը,
 Բայց մե նք, որ ու նի նք հո գի ու սի րտ քաջ, 
Ե՛կ ան վախ ել նե նք թըշ նա մու ա ռաջ.
 Գո նե մեր փառ քը մա հով ետ խը լե նք -
    Ու այն պես լը ռե նք:

& ԲԱՌԱՐԱՆ
օր հա սա կան – մա հա բեր, սպա նիչ, բախ տո րոշ, ծայ րա հեղ ծա նր վի ճա կ
 դավ – գա ղտ նի մտած ված չար ա րա րք, նե նգ ա րա րք, դա վադ րու թյո ւն
հ րա պո ւրք – հրա պույր, գե ղեց կու թյան, գրավ չու թյան զգա ցո ւմ, հմայի չ
 Թոր գո մա տո ւն – Հայաս տա ն
մ շակ – հո ղի աշ խա տա վոր, երկ րա գո րծ, ընդ հան րա պես` աշ խա տա վոր, բեռ նա կի ր
 խոփ – գու թա նի կամ ա րո րի մե տա ղյա մա սը, ո րը խր վո ւմ է հո ղի մեջ և պատ-

ռո ւմ նրա շեր տը 
ա ղե խա րշ – ա ղիք նե րը խա շող, կս կիծ, մոր մոք պատ ճա ռող 
ա պի րատ – ա նի րավ, չար, ա նո ղո ք
պտ ռել – ո րո նե լ
 լի րբ – ա նա մոթ, ան պատ կառ, ա նա ռա կ
 գո ռո զու թյո ւն – ինք նա հա վա նու թյո ւն, մե ծամ տու թյո ւն, ամ բար տա վա նու թյո ւն
ն զո վք – ա նե ծք, նզո ված` ա նի ծա ծ
 կար կա ռել – ձեռ քը մեկ նել, պար զել, նաև` քա րեր կու տա կե լ
 ձեռ նա մե րձ – ձեռ քը հա սց նե լու չափ ի րար մոտ, ձեռ քը հա սց նե լու տա րա ծու թյո ւն
 գառ նազ գե ստ գայլ – գա ռան կեր պա րա նք ըն դու նած գայլ, խո րա մա նկ գայլ
 մո ւնջ – հա մր 
ան դա մա լույծ - խա թար ված, ա ղա վաղ ված մա րդ, հաշ ման դա մ

« Վար դա նի եր գը» հատ ված է «Քաջ Վար դան Մա մի կո նյա նի մա հը» պոե-
մից (գ րել է 1856-ին, տպագ րել 1861-ին), բա նաս տե ղծն այն բնո րո շել է որ պես վի-
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պա սա նու թյո ւն: Այդ հատ վա ծը վե րած վել է նաև հրա շա լի եր գի: Ամ բո ղջ պոե մը 
գր ված է հայ րե նա սի րա կան բա րձր տրա մադ րու թյա մբ:

« Վար դա նի եր գի» ծաղ րան մա նու թյա մբ Մի քայել Նալ բան դյա նը բան տար-
կու թյան տա րի նե րին (1862–1864) գրել է «Մա մի կո նյան մեծ Վա հա նի պա տաս-
խա նը» բա նաս տեղ ծու թյու նը. սկս վո ւմ է «Հի մի՞ էլ խո սե նք, եղ բարք, հի մի՞ էլ...» 
տո ղով, իսկ կրկ ներ գը «Հի մի է՞լ խո սե նք» կի սա տո ղն է:

 
  ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ Է Ի ՄԱ ՆԱ Լ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԱՆ ՎԱ ՆՈ ՒՄ ՆԵ ՐԸ
 Տար բեր աղ բյո ւր նե րո ւմ Հայաս տա նը դա րե րի ըն թաց քո ւմ հի շա տակ վել է 

տար բեր ա նո ւն նե րով` Թոր գո մա տո ւն, Աս քա նա զյան գո ւնդ, Հայա սա, Հայ-
կա զա նց եր կիր, Նաի րի, Ա րա րա տի (Ա րա րա դի) եր կիր (Ու րար տու), Բի այ նա 
(Վա նի թա գա վո րու թյո ւն), Հայք, Հայոց աշ խա րհ, Ար մե նի ա, Հայաս տան: Իսկ 
20-րդ դա րո ւմ որ պես պե տա կա նու թյո ւն` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյո ւն 
(1918–1920), Հայաս տա նի Խո րհր դային Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տու թյո ւն 
(1920–1991), Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյո ւն (1991-ի սեպ տեմ բե րի 21-ից առ 
այ սօր):

1. Ո՞ր պոե մից (վի պա սա նու թյու նից) է «Վար դա նի եր գը» հատ վա ծը:
2. Ո՞րն է բա նաս տեղ ծու թյան կրկ ներ գը և ի՞նչ ի մաս տով է այն կի րառ վո ւմ:
3. Ինչ պի սի՞ն էր հայ ժո ղո վր դի վի ճա կը, և ին չի՞ կոչ է ա նո ւմ բա նաս տեղ ծը:
4. Ինչ պե՞ս է ա վա րտ վո ւմ «Վար դա նի եր գը»: Ի՞նչ եք հաս կա նո ւմ ազ գային 

ար ժա նա պատ վու թյո ւն ա սե լով:
5. Ժա մա նա կի ըն թաց քո ւմ ի՞նչ ա նո ւն ներ են տր վել հայոց հայ րե նի քին:
6. Հի շա տա կե՛ք հայոց պե տու թյան ա նո ւն նե րը 20-րդ դա րո ւմ: Մտա բե րե՛ք 

նաև հայոց հնա գույն թա գա վո րու թյո ւն նե րը, թվար կե՛ք ար քայա տոհ մե րը: 
Ո՞րն է ե ղել հայոց վեր ջին պե տու թյու նը 11-14-րդ դա րե րո ւմ:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

 ՆՈՐ ՏԱ ՐԻ
 Եր նե՜կ, թե այս Նոր տա րի ն
 Վե րջ տար Հայի ցա վե րո ւն.
 Չա րը կոր չեր, ու բա րի ն
 Բո ւն դը ներ մեր սըր տե րո ւն:
 
Եր նե՜կ, թե այս Նոր տա րին 
Ա զատ շըն չեր Հայաս տան, 
Եվ շո ւրջ Մա սիս մեր սա րի ն
 Փայ լե ին արտ-ան դաս տան:
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Եր նե՜կ, թե այս Նոր տա րին 
Ոտ քի կա նգ ներ Հայաս տան, 
Եվ կի սա քա նդ մեր Կա րի ն
 Լի ներ քա ղաք մեր ոս տան:
 
Եր նե՜կ, թե այս Նոր տա րի ն
 Հայ սըր տի մեջ ուժ հո սեր, 
Ա պա վի նած յո ւր սը րին,
 Հայը քյո ւր դեն չի սար սեր:
 
Եր նե՜կ, թե այս Նոր տա րի ն
 Հայ ազգ ի մի  գու մար վեր, 
Ի գլո ւխ Կար նո հայ ամ րի ն
 Հայի դրո շակ ծա ծա ներ:

 Հայե՛ր, եր բեք չե րկ մը տե նք.
 Կը կա տար վի այդ ա մեն, 
Ե թե իս պառ մե նք հա նե նք
 Փոք րո գու թյո ւն մեր սըր տեն:

& ԲԱՌԱՐԱՆ
ա րտ –ան դաս տան – դա շտ, հա նդ, մշա կո վի հո ղ
 Կա րին (Էրզ րո ւմ, Թե ո դու պո լիս, Արզ րո ւմ) – հնա գույն հայոց քա ղաք նե րից 

մե կը: Ե ղել է հռո մե ա ցի նե րի, ա րաբ նե րի, սել ջո ւկ նե րի, մոն ղոլ նե րի, պար սիկ նե-
րի, թո ւր քե րի գե րիշ խա նու թյան ներ քո: 11-րդ դա րո ւմ Կա րի նո ւմ վե րաբ նակ վել են 
հայոց Արծն քա ղա քի բնա կիչ նե րը: Արծ նից տար բե րե լու հա մար այն կո չել են Արծն 
(Արզն) Ռոմ (Ռո ւմ), այ սի նքն` Հռո մե ա կան Արծն, քա նի որ գտն վո ւմ էր Բյու զան-
դա կան գե րիշ խա նու թյան տա րած քո ւմ: 1829-ին քա ղաք են մտել ռո ւս նե րը, ո րից 
հե տո քա ղա քի հայ բնակ չու թյու նը (մոտ 20.000) 1830-ին վե րաբ նակ վեց Ջա վախ-
քում: Ռո ւս նե րը գե նե րալ Լո րիս-Մե լի քո վի գլ խա վո րու թյա մբ Կա րին են մտել նաև 
1877–1878 թթ. ռո ւս-թո ւր քա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ, ինչն էլ Պատ կանյա նին 
հույ սեր է նե րշն չել և դար ձել այս բա նաս տեղ ծու թյան ազ դակ: Կարինն ու նի միջ-
նա բե րդ: Մի նչև 1915 թվա կա նը ե ղել է հայա շատ քա ղաք, հայ ար հես տա գոր ծու-
թյան, կր թու թյան ու մշա կու թային կե նտ րոն :

ոս տան – թա գա վո րա նի ստ քա ղաք, մայ րա քա ղաք, գլ խա վոր քա ղաք 
ա պա վի նել – մե կի հո վա նա վո րու թյան` պա շտ պա նու թյան տակ մտ նել, ա պաս-

տա նել, պա տս պար վել, հեն վե լ
 սար սել – սոս կալ, սար սա փել, սա րս ռալ, ցնց վել, սա սան վել, ա հա բե կել, վա խեց նել 
ա մր – ըստ Հ. Ա ճա ռյա նի «Հայե րեն ար մա տա կան բա ռա րա ն»-ի` նո րա գյո ւտ 

բառ` բառ, բան, խո սք, հրա ման, խոս տո ւմ, գի տու թյո ւն: Այս տեղ պե տք է նշա նա-
կի ամ րու թյո ւն, ամ րոց միջ նա բե րդ, ո րի վրա հայի դրո շակ է ծա ծան վո ւմ

 Ռա փայել Պատ կա նյա նն այս բա նաս տեղ ծու թյու նը գրել է 1879 թվա կա-
նին: Ամ բո ղջ գոր ծը մաղ թա նք է հայ ժո ղո վր դին, որ պես զի ա զատ շն չի, ոտ քի 
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կանգ նի և հնա գույն Կա րի նը դառ նա քա ղաք-ոս տան, այ սի նքն` մայ րա քա-
ղաք: Դրա հա մար հայը պի տի ու ժեղ լի նի, ա պա վի նի իր սրին, չվա խե նա 
թշ նա մի նե րից, դառ նա հա վա քա կան ուժ և իր քա ղաք-ոս տա նո ւմ իր դրո շը 
ծա ծա նի: Նա հույս է հայտ նո ւմ, որ այդ պես էլ կլի նի և դրա հա մար առն վազն 
պե տք է հաղ թա հա րել փոք րո գու թյու նը: Այս բա նաս տեղ ծու թյու նը ևս ու նի 
հրա շա լի մե ղե դի և երգ վո ւմ է առ այ սօր:

1. Ի՞նչ ա ռի թով է Պատ կա նյա նը գրել «Նոր տա րի» բա նաս տեղ ծու թյու նը և 
ի՞նչ է մաղ թո ւմ հայ ժո ղո վր դին:

2. Ի՞նչ ե րա զա նք կա բա նաս տեղ ծու թյան այս տո ղե րո ւմ. «Եվ շո ւրջ Մա սիս 
մեր սա րին // Փայ լե ին արտ-ան դաս տա ն», «Եվ կի սա քա նդ մեր Կա րին 
// Լի ներ քա ղաք մեր ոս տա ն»:

3. Տե ղե կա տու աղ բյո ւր նե րի օգ նու թյա մբ խո րաց րե՛ք ձեր ի մա ցու թյո ւն նե րը 
Կա րին քա ղա քի մա սին:

4. Ի՞նչ մաղ թա նք նե րով է ա վա րտ վո ւմ բա նաս տեղ ծու թյու նը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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 ՎԻԼՅԱՄ  ՇԵ ՔՍ ՊԻ Ր
1564–1616

 Ա նգ լի ա ցի բա նաս տե ղծ և թա տե րա գիր Վի լյամ 
Շեքս պի րը հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան մե ծա գույն 
դեմ քե րից մե կն է: Նրա ա նո ւնն ու գոր ծը թա փան ցել են 
աշ խար հի քա ղա քա կի րթ ժո ղո վո ւրդ նե րի ար վես տի ու 
մշա կույ թի մեջ և յու րո վի դար ձել ազ գային ար ժեք:

 Շե քս պի րը թա նկ ու հա րա զատ է նաև հայ ժո ղո
վր դին և ա մեն ևին պա տա հա կան չէ նրան Հով հան
նես Թու մա նյա նի տված ան փո խա րի նե լի բնո րո
շու մը` հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան հո րի զո նի 
վրա փայ լա տա կող «հս կայա կան ա րե գա կ»:

 Վի լյամ Շե քս պի րը ծն վել է 1564 թ. ապ րի լի 23-ին Անգ լի այի Ստ րատ ֆո րդ 
(Ստ րատ ֆո րդ-օն-Էյ վոն` Էյ վո նի Ստ րատ ֆո րդ) քա ղա քո ւմ: Հայ րը` Ջոն Շե քս-
պի րը, ե ղել է առևտ րա կան և կաշ վե ձեռ նոց ներ ար տադ րող ար հես տա վոր, 
կյան քի մի շր ջա նո ւմ` նաև Ստ րատ ֆոր դի քա ղա քագ լո ւխ, քա ղա քային ա վա-
գա նու ան դամ: Մայ րը`  Մե րի Ար դեն:

7-14 տա րե կան հա սա կո ւմ Շե քս պի րը սո վո րել է քա ղա քի «Քե րա կա նա կա ն» 
դպ րո ցո ւմ: Այս բնույ թի կր թօ ջախ նե րը կոչ ված է ին փո խա րի նե լու ե կե ղե ցա կան 
դպ րոց նե րին, և դպ րո ցի կա րիք նե րը հո գա ցող քա ղա քա ցի նե րի որ դի նե րին տա լիս 
է ին ան վճար աշ խար հիկ կր թու թյո ւն: Գլ խա վոր ա ռար կան լա տի նե րե նն էր: Ուսու-
ցիչ նե րը հիմ ա կա նո ւմ լավ կր թու թյո ւն ստա ցած հա մալ սա րա նա կան ներ է ին: 

Այդ տա րի նե րին Անգ լի այո ւմ կային բազ մա թիվ թա տե րա կան խմ բեր, 
ո րո նք ներ կայա ցո ւմ եր է ին տա լիս ոչ մի այն մայ րա քա ղաք Լոն դո նո ւմ, այլև 
տար բեր բնա կա վայ րե րո ւմ: Այդ թա տե րա խմ բե րը հյու րա խա ղե րով լի նո ւմ 
է ին նաև Ստ րատ ֆոր դո ւմ, ո րո նց ներ կա է ե ղել Շե քս պի րը:

1585-ին, երբ նոր էր լրա ցել 20 տա րին, նա հե ռա նո ւմ է հայ րե նի քա ղա քից 
և ապ րո ւստ ո րո նո ւմ Լոն դո նո ւմ: Են թադ րու թյո ւն կա, որ նա Լոն դոն էր փո-
խա դր վել թա տե րա խմ բե րից մե կի հետ:

 Շե քս պի րը գրա կան աս պա րեզ է ի ջել 1590 թվա կա նին: 25-26 տա րե կան 
էր, երբ գրեց իր առա ջին պատ մա կան թա տեր գու թյու նը` «Հեն րի IV»-ը: 

Այն ժա մա նակ ըն դո ւն ված էր մի սո վո րու թյո ւն. գրող նե րը մշա կո ւմ է ին ար դեն 
հայտ նի դի պա շա րե րը, ո րո նք վե րց նո ւմ է ին հնա գույն շր ջա նի հույն և հռո մե ա ցի 
հե ղի նակ նե րից, ժա մա նա կագ րու թյո ւն նե րից, ի րե նց ան մի ջա կան նա խո րդ նե-
րից: Իր 37 թա տեր գու թյո ւն նե րից 34-ը  այդ պես է գրել նաև Շե քս պի րը:

 Ժա մա նա կի թատ րոն նե րը հա մար վո ւմ է ին ժո ղո վր դա կան ար վես տի օ ջախ-
ներ: Շե քս պի րը կապ վո ւմ է թատ րոն նե րից մե կի հետ և աշ խա տո ւմ որ պես թա-
տե րա գիր ու դե րա սան: Սկզբ նա կան շր ջա նո ւմ նա նաև հին թա տեր գու թյո ւն-
ներ էր նո րո գո ւմ` կա տա րո ւմ լրա ցո ւմ եր, թար մաց նո ւմ, ար դի ա կա նաց նո ւմ և 
նա խա պատ րաս տո ւմ բե մադ րու թյան:

 Թա տե րա կան կյան քի այս բո ւռն վե րել քի տա րի նե րին էլ նա գրո ւմ է իր 
թա տեր գու թյո ւն նե րը` պատ մա կան ժա մա նա կագ րու թյո ւն ներ (ք րո նիկ ներ), 
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ող բեր գու թյո ւն ներ և կա տա կեր գու թյո ւն ներ: Իսկ որ պես դե րա սան Շե քս պի-
րը կա տա րել է երկ րոր դա կան դե րեր: Օ րի նակ` իր «Համ լե տ» ներ կայաց ման 
մեջ կա տա րել է Ուր վա կա նի դե րը:

 Բա ցի թա տեր գու թյո ւն նե րից նա գրել է եր կու պոեմ` «Վե նե րա և Ա դո նի ս» 
(1593), «Լո ւկ րե ցի այի առ ևան գու մը» (1594) և սո նետ ներ:

 Սո նե տը (հն չյակ) որ պես կայուն ձև ունեցող բանաստեղծության տարատեսակ 
տա րած ված էր միջ նա դա րո ւմ: Հայտ նի է ին Դան տե ի, Պետ րար կայի սո նետ նե րը:

1592–1598 թթ. Շե քս պի րը գրել է 154 սո նետ, ո րո նք ու նեն կեն սա փի լի սո-
փայա կան բո վան դա կու թյո ւն: Դրա նց մեծ մա սը նվիր ված է բա նաս տեղ ծի 
ե րի տա սա րդ բա րե կա մին, մի մա սը` թո ւխ աղջ կան, ով սի րո կեր պա րան քով 
հայտն վել է հե ղի նա կի կյան քո ւմ, հե տո դա վա ճա նել է նրան ընկեր նե րից մե-
կի հետ: Ա հա Շե քս պի րի սո նետ նե րից մե կը` հեր թա կա նու թյա մբ 30-ր դը.

 Ե րբ կա րո տա կեզ մտոր մո ւնք նե րի լռին ա տյա նո ւմ՛ 
Ամ փո փո ւմ եմ ես իմ տա րի նե րի հու շե րը ան ցած,
 Հա ռա չո ւմ եմ մի շտ, թե` ա՜խ, չգ տա  փնտ րա ծս կյան քո ւմ, 
Եվ հին վշ տի հետ նո րն է հե ծե ծո ւմ ժա մե րս կո րած,

Թրջ վո ւմ են այդ ժամ իմ աչ քե րն ան հո ւն խն դու թյան սո վոր,
 Մահ վան գի շե րո ւմ կո րած հա րա զատ դեմ քե րի հա մար,
 Հե ծե ծո ւմ եմ ես սի րո մո ռաց ված վշ տե րը բո լոր 
Եվ ցա վով հի շո ւմ քա րու քա նդ ե ղած վայ րե րն ան հա մար,

Վշ տով եմ խոր հո ւմ ան ցածգ նա ցած դառ նու թյան մա սին, 
Եվ գու մա րե լով ան ցյա լի ա մեն կս կիծ ու հա ռաչ,
Ս տա նո ւմ եմ ես հա ռա չա նք նե րիս այս գու մա րը սին, 
Որ պիտ վճա րեմ վե րս տին, ինչ պես տա րի ներ ա ռաջ,

 Բայց երբ խոր հո ւմ եմ մի այն քո մա սին, ան գի՛ն բա րե կամ, 
Օ՜, փա րատ վո ւմ են ա մե նա ցա վոտ մոր մոք նե րն ան գամ:

 Շե քս պի րի ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քը բա ժան վո ւմ է չո րս շր ջա նի: 
Ա ռա ջին շր ջա նո ւմ (1590–1594) գրել է պատ մա կան ժա մա նա կագ րու թյո ւն-

ներ, կա տա կեր գու թյո ւն ներ և նշ ված պոեմ ե րը: 
Ե րկ րո րդ շր ջա նո ւմ (1594–1600) գրել է պատ մա կան ող բեր գու թյո ւն ներ, 

կա տա կեր գու թյո ւն ներ, «Ռո մե ո և Ջու լի ե տ»-ը (1595) և սո նետ ներ: 
Եր րո րդ շր ջա նը (1600–1608) նրա ստեղ ծա գոր ծու թյան ա մե նա հա սո ւն 

փուլն է: Լույս աշ խա րհ են գա լիս «Համ լե տ» (1601), «Օ թել լո» (1604), «Լիր ար-
քա» (1605), «Մակ բե թ» (1606) ող բեր գու թյո ւն նե րը և այլ գոր ծեր:

 Չոր րո րդ շր ջա նը (1609–1613) ևս հա րո ւստ է ող բեր գու թյո ւն նե րով:
 Շե քս պի րի թա տեր գու թյո ւն նե րը նախ բե մա դր վել են, ա պա մի այն դրա նց 

մի մա սը տպա գր վել է:
 Դա րա շր ջա նը Վե րած նո ւն դի տա ղան դա վոր մա րդ կա նց գոր ծու նե ու թյա մբ 

ձևա վո րել էր սեր ար վես տի հան դեպ: Թատ րոն նե րը լի քն է ին հան դի սա կան նե րով, 
տպագ րու թյան գյու տը գիր քը մատ չե լի էր դա րձ րել, ստե ղծ վել էր ըն թեր ցող խա վը, 
աս տի ճա նա բար հա մա լր վո ւմ է ին ան ձնա կան գրա դա րան նե րը:
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1594 թվա կա նից Շե քս պի րը մի թա տե րա խմ բի ան դամ էր, 1603-ից այն 
վերան վան վեց «Թա գա վո րա կա ն» և ներ կայա ցո ւմ եր էր տա լիս նաև ար-
քու նի քո ւմ: 1599-ից նա ե ղել է «Գ լո բո ւս» (երկ րա գո ւնդ ի մաս տով) թա տր ոնի 
բաժ նե տեր և դե րա սան: Նույն թվա կա նին ձե ռք է բե րել ազն վա կա նի տիտ ղոս: 
Նրա նյու թա կան վի ճա կը բա րե լավ վել է, գնել է տներ և կալ վա ծք ներ:

1612 թվա կա նին Շե քս պի րը հրա ժե շտ է տվել ոչ մի այն Լոն դո նին, այլև 
թատ րո նին և վե րա դար ձել ծնն դա վայր:  Այս վա ղա ժամ հե ռաց ման հա վա-
նա կան պատ ճա ռը ո րոշ ու սո ւմ ա սի րող նե րի կար ծի քով ե ղել է նրա հի վան-
դու թյու նը: Ա հա ծնն դա վայ րո ւմ էլ Շե քս պի րը վախ ճան վել է 1616 թ. ապ րի լի 
23-ին` իր ծնն դյան օ րը, 52 տա րե կան հա սա կո ւմ և թաղ վել է Ստրատ ֆոր դի 
Սո ւրբ Եր րոր դու թյան տա ճա րո ւմ:

 Հայ ի րա կա նու թյա նը Շե քս պի րը ծա նոթ է դե ռևս 18-րդ դա րի վեր ջե րից: 
Թա րգ ման վել և բե մա դր վել են նրա գոր ծե րը: Գե րա զա նց են հա մար վո ւմ 
Հով հան նես Խան-Մա սե հյա նի թա րգ մա նու թյո ւն նե րը (« Համ լե տ», «Օ թել լո», 
«Մակ բե թ», «Լիր ար քա» և այլն), ո րո նց նա կցել է նաև ա ռա ջա բան ներ և ծա-
նո թագ րու թյո ւն ներ: Շե քս պի րի ո րոշ գոր ծեր, ինչ պես նաև սո նետ նե րը հայե-
րեն ու նեն մի քա նի թա րգ մա նու թյո ւն ներ:

 Շե քս պի րի ա ռա ջին գոր ծը, որ 1866-ին ներ կայաց վել է հայ բե մո ւմ «Վե-
նե տի կի  վա ճա ռա կա նը» կա տա կեր գու թյո ւնն է, իսկ 1867-ին Հա կոբ Վար-
դովյա նը բե մադ րել է «Մակ բե թ»-ը: Հե տա գայո ւմ բե մա դր վել են նրա բազ-
մա թիվ ող բեր գու թյո ւն ներ ու կա տա կեր գու թյո ւն ներ:

 Շե քս պի րյան դե րե րի լա վա գույն կա տա րող ներ  են ե ղել Պետ րոս Ա դամյա-
նը, Հով հան նես Զա րի ֆյա նը, Սի րա նույ շը, Վահ րամ Փա փա զյա նը, Ա րո ւս Ոս-
կա նյա նը, Հրա չյա Ներ սի սյա նը, Գո ւր գեն Ջա նի բե կյա նը, Մե տաք սյա Սի-
մոնյա նը, Խո րեն Աբ րա հա մյա նը և ու րիշ ներ:

Շեքսպիրը նաև ստեղծագործական ազդակներ է հաղորդել հայ գրակա նու-
թյանը (Թումանյան, Չարենց, Պ. Սևակ): «Համլետ» ողբերգության Ուրվականի 
տեսիլքը նոր արտահայտություն ստացավ Լևոն Շանթի «Հին աստվածներ» 
թատերգության տեսիլաշարի մեջ:

1965-ին Հայաս տա նի գի տու թյո ւն նե րի ա կա դե մի այի ար վես տի ինս տի տու-
տո ւմ հի մ վել  է Շե քս պի րա գի տա կան կե նտ րոն: Լույս են տե սել «Շե քս պի-
րա կա ն» մա տե նա շա րի յոթ հա տոր ներ:

 ՎԻԼՅԱՄ ՇԵ ՔՍ ՊԻ ՐԻ ՄԱ ՍԻ Ն
 Հի շո ւմ եմ, ցան կա նա լով գո վա բա նել Շե քս պի րին, դե րա սան նե րը հա ճախ 

ա սո ւմ է ին, որ երբ նա գրո ւմ էր, ա պա (ինչ էլ որ գրե լու լի ներ) եր բեք ոչ մի 
տող չէր ջն ջո ւմ... 

Ես սի րո ւմ է ի նրան որ պես մա րդ և հար գո ւմ եմ նրա հի շա տա կը մյո ւս նե-
րից ոչ պա կաս (ինձ հա մար ևս նա կո ւռք է): Նա ազ նիվ, պա րզ, ա զատ բնույ-
թի տեր մա րդ էր, ու ներ հոյա կապ եր ևա կայու թյո ւն, աչ քի էր ընկ նո ւմ մտ քի 
խի զա խու թյա մբ և դրա ար տա հայտ ման վսե մու թյա մբ: Այդ պատ ճա ռով նա 
գրո ւմ էր այն պի սի թեթ ևու թյա մբ, որ ժա մա նակ առ ժա մա նակ հա րկ էր լի նո ւմ 
կա նգ նեց նել նրան:

 Նա շատ սրա միտ էր և մի շտ չէ, որ հա րկ էր հա մա րո ւմ ի րեն զս պել...
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 Դա րի շո՜ւնչ: Հի աց մո ւն քի ա ռար կա, բա վա կա նու թյան աղ բյո ւր, մեր բե մի 
հրա շք, հառ նի՛ր, իմ Շե քս պիր: Դու ինքդ քեզ հու շար ձան ես ա ռա նց շիր մա-
քա րի և կապ րես, քա նի դեռ կապ րի քո գիր քը և քա նի դեռ մեկ խե լքն ի զո րու 
կլի նի այն կար դա լու և գո վեր գե լու քեզ...

Ցն ծա՛, Բրի տա նի ա, դու կա րող ես հպար տա նալ նրա նով, ում Եվ րո պայի 
բո լոր թատ րոն նե րը պե տք է պա տիվ տան: Նա պատ կա նո ւմ է ոչ մի այն իր 
դա րին, այլ բո լոր ժա մա նակ նե րին:

... Քո ար վես տը, իմ ազ նիվ Շե քս պիր, իր բա ժի նն ու նի: Չնայած բա նաստեղ-
ծի նյու թը բնու թյո ւնն է, նրան ձև է տա լիս իր ար վես տը...

 Դե, լու սա վո րի՛ր մեզ, բա նաս տե ղծ նե րի աստղ, սպառ նա՛, ներ գոր ծի՛ր, հան-
դի մա նի՛ր և ո գե կո չի՛ր մեր ան կո ւմ ապ րած թատ րո նը, որ այն ժա մա նա կից ի վեր, 
ինչ դու լքել ես մեզ, ընկղմ վել է գի շե րային սու գի մեջ և վա խե նո ւմ է ցե րեկ վա 
լույ սից, բա ցա ռու թյա մբ այն օ րե րին, երբ դու լու սա վո րո ւմ ես բե մը քո լույ սով:

 Բեն Ջոն սոն, ան գլի ա ցի թա տե րա գիր,
 Շե քս պի րի ըն կե րը, բա րե կա մը և մր ցա կի ցը,

ն րա թա տեր գու թյո ւն նե րից մե կո ւմ
 Շե քս պի րը հան դես է ե կել որ պես դե րա սա ն

 
Այն կեր պար նե րը, ո րո նք ստեղ ծել է Շե քս պի րը, ոչ թե որ ևէ կի րք, որ ևէ ա րատ 

կրող տի պեր են, ինչ պես Մո լի ե րի եր կե րո ւմ, այլ բազ մա թիվ կր քե րով լի, բազ մա-
թիվ ա րատ նե րով լի կեն դա նի է ակ ներ: Հան գա մա նք նե րը հան դի սա տե սի ա ռաջ 
ծա վա լո ւմ են նրա նց բնա վո րու թյան բազ մա կող մա նի ու թյու նը:

 Ա լեք սա նդր Պո ւշ կի ն

 Մե նք` հայե րս էլ, որ եր բեք խո րթ չե նք ե ղել գրա կա նու թյան ոչ մի ճա նա պար-
հին և վա ղո ւց սի րել ենք Շե քս պի րը, նրա մահ վան ե րեք հա րյու րա մյա կի օ րը ար-
դեն ու նե նք մեր ար ժա նա վայել ներ կայու թյու նը, և ինձ էն պես է թվո ւմ, թե է սօր 
Շե քս պի րի գե րեզ մա նի վրա ար դեն կա նգ նած է հայ կա կան Համ լե տը` հո գի ա-
ցած Ա դա մյա նը, իբրև հայու թյան ներ կայա ցու ցիչ, և դժ վար թե ու րիշ որ ևէ ազգ 
էլ կա րո ղա նա ա վե լի գե ղե ցիկ մի ներ կայա ցո ւց չու թյո ւն ու նե նալ է սօր վան օ րը 
Ստ րադ ֆոր դո ւմ իր հար գա նքն ու մե ծա րան քը ցույց տա լու հա մա ր»: 

 Հով հան նես Թու մա նյա ն

 ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ Է Ի ՄԱ ՆԱ Լ

 ՇԵ ՔՍ ՊԻ ՐԱ ԿԱ Ն
 Վի լյամ Շե քս պի րն ըն տա նի քի ութ ե րե խա նե րից ա վա գն էր: Ե րեք քույ րե րը 

մա հա ցել է ին մա նո ւկ հա սա կո ւմ: Ապ րող նե րից չոր սը տղա ներ է ին, մե կը` աղ ջիկ: 
Շե քս պիր ազ գա նո ւնն ան գլե րե նո ւմ ու նի նի զակ ճո ճող ի մա ստ` Shake-speare:
« Քե րա կա նա կա ն» դպ րո ցո ւմ սո վո րե լու տա րի նե րին Շե քս պի րն ու սում ա-

սի րել է հռո մե ա ցի հռե տոր Կի կե րո նի ճա ռե րը, նա մակ նե րը և ի մաս տա խո սու-
թյո ւն նե րը, Վեր գի լի ու սի և Օ վի դի ու սի բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րը, Պլավ տու սի, 
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Տե րեն տի ու սի և Սե նե կայի թա տեր գու թյո ւն նե րը: Շե քս պի րի սի րե լի հե ղի նա կը 
Օ վի դի ո ւսն էր:

 Շե քս պի րի ո ճի ձևա վոր մա նը նպաս տել է ու սո ւմ ա ռու թյան մե թո դը` ա շա-
կե րտ նե րը հե ղի նակ նե րի ա սույթ նե րը լա տի նե րե նից թա րգ մա նո ւմ է ին ան-
գլե րեն, ան գլե րե նից` լա տի նե րեն: Նպաս տել են նաև ճար տա սա նա կան վար-
ժու թյո ւն նե րը: Դրա նք նրա շատ մե նա խո սու թյո ւն նե րի ու երկ խո սու թյուն նե րի 
մեջ վե րած վել են հռե տո րա կան կա տա րյալ ար վես տի:

Դպ րո ցո ւմ Շե քս պի րը ե ղել է աշ խույժ, կա տա կա սեր տղա:
1582 թվա կա նին 18 տա րե կա նո ւմ Շե քս պի րն ա մո ւս նա նո ւմ է ի րե նից ութ 

տա րով մեծ Էնն Հե տե ո ւե ի հետ: Նրա նց ա ռաջ նե կը աղ ջիկ էր` Սյու զան, հե-
տո ծն վե ցին երկ վո րյակ նե րը. տղան` Համ ետ և աղ ջի կը` Հու դիթ: Համ ե տը 
տա սն մեկ տա րե կա նո ւմ մա հա ցավ: Նրա ա նու նը Շե քս պի րն ան մա հաց րել է 
իր «Համ լե տ» թա տեր գու թյան մեջ: Համ ետ և Համ լետ` տար բեր գրու թյա մբ 
միև նույն ա նո ւն նե րն են:

 Նա ապ րեց ան գլի ա կան Վե րած նո ւն դի դա րա շր ջա նո ւմ, երբ ա ռաջ նային 
դար ձավ մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը, երբ մա րդ կու թյո ւնն ա զա տա գրվեց 
կա թո լիկ ե կե ղե ցու հա զա րա մյա դա ժան գե րիշ խա նու թյու նից և փոր ձեց վե րա-
կա նգ նել (վե րած նել) նա խաք րիս տո նե ա կան շր ջա նի հու նա-հ ռո մե ա կան գրա-
կան ար ժեք նե րը:

 Մի նչ Շե քս պի րը և Շե քս պի րի ստեղ ծա գոր ծու թյան տա րի նե րին Անգ լի ան 
զար գաց ման բո ւռն ըն թաց քի մեջ էր: Հաղ թա կան պա տե րա զմ ե րն Իս պա-
նիայի դեմ, իս պա նա կան «Ան պար տե լի ար մա դա» նավատորմիչի կոր ծա-
նումը, ծո վագ նա ցու թյու նը, նոր հայտ նա բեր վող երկր նե րը, տն տե սա կան ա ճը, 
քա ղաք նե րի զար գա ցու մը, դպ րոց նե րի, տպա րան նե րի հիմ ադ րու մը նպաս-
տում են նաև երկ րի մշա կու թային վե րել քին:

 Հա ջոր դա բար հան դես են գա լիս բազ մա թիվ թա տե րա գիր ներ, ար ձա կա-
գիր ներ, բա նաս տե ղծ ներ, գիտ նա կան ներ, սխ րա լի կեն սագ րու թյան տեր ան-
հատ ներ: Ջեֆ րի Չո սե րին հա ջոր դել են Ֆրեն սիս Բե կո նը, Թո մաս Մո րը, Էդ-
մո ւնդ Սպեն սե րը, Ջոն Լի լին, Քրիս տո ֆեր Մար լոն, Թո մաս Քի դը, ծո վագ նաց 
Ֆրեն սիս Դրեյ քը և շատ ու րիշ ներ:

 Շե քս պի րի ժա մա նակ թատ րո նը շր ջա փակ ված մի տա րա ծք էր: Պա տե-
րը ներ սից ուն ևոր հան դի սա կան նե րի հա մար ու նե ին օ թյակ ներ, իսկ ժո ղո-
վուր դը կա նգ նո ւմ կամ նս տո ւմ էր բե մի առջև: Թատ րոն նե րը տա նիք չու նե ին: 
Չկային կին դե րա սան ներ: Կա նա նց դե րե րը կա տա րո ւմ է ին տղա մար դիկ: 

Որ պես ժո ղո վր դա կան ար վե ստ թատ րո նը գիտ նա կան հա մալ սա րա նա-
կան նե րի սր տով չէր և նրա նց կող մից քիչ չէ ին գրա վոր ու բա նա վոր քն նա-
դա տու թյո ւն նե րը:

 Թա տեր գու թյո ւն նե րը, ի տար բե րու թյո ւն ներ բո ղային ո ճի պոե զի այի, ան-
գամ չէ ին հա մար վո ւմ գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն ներ, այլ լոկ 
գռեհ կա բա նու թյո ւն ներ` հաս ցե ա գր ված հա սա րակ ժո ղո վր դին` նա վաս տի-
նե րին, ար հես տա վոր նե րին: Իսկ ժո ղո վր դա կան թատ րո նի դե րա սա նը դաս-
վո ւմ էր ցած րա կա րգ մա րդ կա նց շար քը: Սա կայն աս տի ճա նա բար այս վե րա-
բեր մո ւն քը փոխ վեց:

 Քիչ չէ ին թատ րոն հո վա նա վո րող նե րը: Շե քս պի րը ևս ու նե ցել է իր հո վա-
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նա վոր նե րը և եր բե մ ան գամ ի րեն նսե մաց նե լով՝ նրա նց նվի րել բա րձ րա գոչ 
գո վե ստ ներ: 

Ան գամ մի կա րճ շր ջան Շե քս պի րը հայտն վո ւմ է իր հո վա նա վո րի շքա խմ-
բո ւմ, գոր ծը նրան ներ բող նե րով մե ծա րե լն էր: Բայց, հա վա նա բար, զգա լով, 
որ դա, այ նո ւա մե նայ նիվ, իր տե ղը չէ, վե րս տին վե րա դառ նո ւմ է թատ րոն: 
Մաս նա գի տա կան պատ վա խնդ րու թյու նը նաև ներ քին ար ժա նա պատ վու-
թյուն է թե լադ րո ւմ ու պա հան ջո ւմ: Դրա շնոր հիվ էլ աս տի ճա նա բար ստ վա-
րա ցել է Շե քս պի րի երկր պա գու նե րի շար քը:

 Շե քս պի րը շատ ար դյու նա վետ ստեղ ծա գոր ծող էր: Ի րա վա ցի է շե քս պի-
րա գետ Ա լեք սա նդր Ա նի կս տը. «Շե քս պի րը գոր ծու նյա մա րդ էր և ար գա սա բեր 
ար վես տա գետ: Քա ռո րդ դա րո ւմ նա գրել է ե րե սո ւնյոթ թա տեր գու թյո ւն, եր կու 
պոեմ, սո նետ նե րի մի շա րք: Նա խմ բագ րո ւմ էր այլ հե ղի նակ նե րի եր կեր, ո րո նք 
բե մա դր վո ւմ է ին իր թատ րո նո ւմ: Նա ինքն էր իր թա տեր գու թյո ւն նե րի բե մադ րի
չը, խա ղաց բե մի վրա ոչ պա կաս, քան տա սն հի նգ տա րի»: Ման րա մաս նե նք` մեկ 
տար վա ըն թաց քո ւմ նա եր բե մ գրո ւմ էր եր կու-ե րեք թա տեր գու թյո ւն: Մի այն 
1594-1598 թթ., այ սի նքն` թա տե րա կան հի նգ խա ղա շր ջա նո ւմ նա գրել է 13 գո րծ: 
Ա վե լաց նե նք, որ նույն այս թվա կան նե րին ա ռան ձին-ա ռան ձին տպա գր վել է նրա 
ութ թա տեր գու թյո ւն, իսկ 1605–1615 թթ. լույս է տե սել ևս 20 գի րք:

 Թատ րո նի պա հան ջար կը շատ մեծ էր: Բա վա կան է հի շա տա կել հետ ևյալ 
փաս տը. Շե քս պի րի ժա մա նա կի թատ րոն նե րից մե կը ե րեք տար վա ըն թաց-
քո ւմ բե մադ րել է տար բեր հե ղի նակ նե րի 55 նոր թա տեր գու թյո ւն:

 Թատ րոն սի րո ւմ էր նաև Ե ղի սա բեթ թա գու հին: 1590-1603 թթ. ար քու նի-
քում տար բեր թա տե րա խմ բեր բե մադ րել են 90 ներ կայա ցո ւմ:

 Թատ րոն սի րո ւմ էր նաև հա ջո րդ գա հա կա լը` Անգ լի այի և Շոտ լան դի այի 
թա գա վոր Հա կոբ (Ջեյմս) I-ը, ով բա նաս տեղ ծու թյո ւն ներ էր գրո ւմ և գր քեր 
տպագ րո ւմ: Նրա օ րոք ար դեն մի մի այն թա գա վո րա կան տան ան դամ ե րն 
ի րա վո ւնք ու նե ին հո վա նա վո րել թա տե րա կան խմ բե րին: Ա հա նա էլ «Գ լո-
բուս» թա տե րա խմ բին ար ժա նաց նո ւմ է «Թա գա վո րա կա ն» կոչ վե լու  պատ-
վին: Դե րա սան նե րն ան գամ աշ խա տա վա րձ է ին ստա նո ւմ պա լա տի գան ձա-
րա նից և ներ կայա ցո ւմ եր բե մադ րո ւմ ար քայի հա մար: Այս տեղ բե մա դր վել 
են նաև Շե քս պի րի ող բեր գու թյո ւն նե րն ու կա տա կեր գու թյո ւն նե րը, այդ թվո ւմ` 
«Օ թել լո ն», «Վե նե տի կի վա ճա ռա կա նը», «Վին ձո րի զվար ճա սեր կա նայք»: 
Այս ար քայի օ րոք` 1603-ից մի նչև Շե քս պի րի մահ վան տա րին` 1616 թվա կա նը, 
«Գ լո բո ւս»-ը բե մադ րել է 177 ներ կայա ցո ւմ: 

Ար դեն 1608-ից Շե քս պի րի ա նո ւնն այն քան է տա րած վո ւմ ժա մա նա կա կից-
նե րի մեջ, որ նրա թա տեր գու թյո ւն նե րը մի ա ժա մա նակ բե մա դր վո ւմ են եր կու 
թատ րոն նե րո ւմ: 

Ի սկ երբ սկս վել է ին նրա «Հեն րի VIII» թա տեր գու թյան փոր ձե րը, «Գ լո բուս» 
թատ րո նո ւմ հր դեհ բռնկ վեց և ա մեն ինչ մո խիր դար ձավ: «Հեն րի VIII»-ը դար-
ձավ Շե քս պի րի վեր ջին թա տե րա կան եր կը:

 Շե քս պի րն իր ցան կա ցած եր կի հա մար ու նե ցել է սկզբ նաղ բյո ւր: Ժա մա նա-
կագ րու թյո ւն նե րի հա մար հի մք է ծա ռայել Ռա ֆաիլ Հո լին շե դի «Ա նգ լի այի, Շոտ-
լան դի այի և Իռ լան դի այի ժա մա նա կագ րու թյո ւն նե ր» (1587) պատ մա գի տա կան 
գիր քը: Նրա ձեռ քին է ե ղել նաև հույն պատ միչ Պլու տար քո սի «Հա մե մա տա կան 
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կեն սագ րու թյո ւն նե ր» եր կի ան գլե րեն թա րգ մա նու թյու նը` ծնո ւնդ տա լով «Հու-
լի ոս Կե սա ր», «Ան տո նի ո ւս և Կլե ո պատ րա», «Կո րի ո լա նո ւս», «Տի մոն Ա թե նա-
ցի» ող բեր գու թյո ւն նե րին: «Ս խալ նե րի կա տա կեր գու թյո ւն»-ը Պլավ տու սի կա-
տա կեր գու թյո ւն նե րից մե կի մշա կո ւմ է, Օ վի դի ու սից է նե րշնչ վել «Վե նե րա և 
Ա դո նի ս» պոե մը գրե լիս: «Լիր ար քա»-ի նա խա հի մք դար ձած գոր ծի հե ղի նա կը 
թեև ան հայտ է, բայց թա տեր գու թյու նը պահ պան վել է:

Ն րան մտա վոր լից քեր են հա ղոր դել Ֆրան սո ւա Ռաբ լե ի «Գար գան տյո ւա 
և Պան տագ րյո ւե լ», Սեր վան տե սի «Դոն Կի խո տ» վե պե րը, Մի շել Մոն տե նի 
«Փոր ձե ր»-ը:  Կրկ նե նք, որ դի պա շա րե րի այս պի սի փո խա ռու թյո ւն նե րը ժա-
մա նա կին ըն դո ւն ված է ին: Օ րի նակ, Գյո թե ի «Ֆաո ւստ»-ին նա խոր դել են մի 
քա նի հե ղի նակ նե րի ար ձակ և չա փա ծո «Ֆաո ւստ»-նե րը:

 Շե քս պի րյան փո խա ռու թյո ւն նե րի կա պակ ցու թյա մբ կար նաև մեկ այլ գոր-
ծոն` հան րու թյու նը սի րո ւմ էր ար դեն լսած, ի րեն ծա նոթ դի պա շա րե րի բե մա-
կա նա ցու մը: Ի մա ցա ծը գրա վո ւմ է, չի մա ցա ծը ստու գո ւմ է պա հան ջո ւմ, եր-
բեմ էլ վա նո ւմ է: Այս պես, նրա 37 թա տեր գու թյո ւն նե րից 34-ի հիմ քո ւմ ըն կած 
են փոխ ա ռած դի պա շա րեր, ո րո նք նա հա սց րել է ան թե րի կա տա րե լու թյան:

 Տար բեր են Շե քս պի րի բա ռա պա շա րի հաշ վա րկ ման սկզ բո ւնք նե րը. ըստ 
Մա քս Մյո ւլ լե րի` 15.000 բառ, ըստ Է. Հոլ դե նի` 24.000 բառ:

 Շե քս պի րի մահ վան օ րը Իս պա նի այի մայ րա քա ղաք Մադ րի դո ւմ կյան քի 69-րդ 
տա րո ւմ մահ կա նա ցո ւն է  կն քել Վե րած նո ւն դի դա րա շր ջա նի մյո ւս հս կան` ար-
ձա կա գիր և թա տե րա գիր Մի գել դե Սեր վան տես Սաա վեդ րան: Ա վե լաց նե նք, որ 
մի ա ժա մա նակ են լույս տե սել նաև եր կու գրող նե րի գլո ւխ գոր ծոց նե րը` Շե քս պի րի 
«Համ լե տ» ող բեր գու թյու նը և Սեր վան տե սի «Դոն Կի խո տ» վե պը:

 Շե քս պի րի մա հից յոթ տա րի ան ց նրա դե րա սան և թա տե րա գիր ե րեք ըն-
կեր նե րի ջան քե րով և չո րս հրա տա րա կիչ նե րի ա ջակ ցու թյա մբ 1623 թվա կա-
նին 998 էջ ծա վա լով, մոտ 1000 օ րի նակ տպա քա նա կով լույս տե սավ մե ծա-
գույն գրո ղի եր կե րի մե ծա դիր ժո ղո վա ծո ւն: Գի րքն ու ներ այս պի սի վեր նա գիր` 
«Պա րոն Շե քս պի րի կա տա կեր գու թյո ւն նե րը, ժա մա նա կագ րու թյո ւն նե րը և 
ող բեր գու թյո ւն նե րը: Տպա գր ված է ստույգ և նա խօ րի նակ բնագ րե րի ց»:

Գր քին կց ված է Շե քս պի րի բա րե կամ ու մր ցա կից և այս գիր քը նա խա ձեռ-
նող նե րից Բեն Ջոն սո նի պոե մը` «Հե ղի նա կի հի շա տա կին` իմ սի րե լի Վի լյամ 
Շե քս պի րին, և այն մա սին, ինչ որ նա թո ղել է մե զ»:

1. Ո՞վ է Շե քս պի րը: Փոր ձեք բնու թագ րե՛լ նրան:
2. Ե՞րբ և որ տե՞ղ է ծն վել Շե քս պի րը, ի՞նչ կր թու թյո ւն է ստա ցել:
3. Ի՞նչ կա րող եք ա սել նրա ան ձնա կան կյան քի մա սին: Ով քե՞ր է ին ծնող նե-

րը: Ո՞վ էր նրա կի նը, ի՞նչ ե րե խա ներ ու նե ցավ:
4. Շե քս պի րի գոր ծու նե ու թյու նը Լոն դո նո ւմ. ե՞րբ մեկ նեց Լոն դոն և ի՞նչ էր 

ա նո ւմ այն տեղ:
5. Ե՞րբ է գրա կան աս պա րեզ ի ջել Շե քս պի րը, ի՞նչ բնույ թի ստեղ ծա գոր ծու-

թյուն ներ է գրել:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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6. Ի՞նչ եք հաս կա նո ւմ, երբ ա սո ւմ են` Շե քս պի րի բա նաս տեղ ծա կան ժա ռան-
գու թյո ւն: Այլ կե րպ` Շե քս պի րը բա նաս տե ղծ:

7. Թվար կե՛ք Շե քս պի րի ստեղ ծա գոր ծու թյան շր ջան նե րը և ա սե՛ք, թե իր 
նշա նա վոր ող բեր գու թյո ւն նե րը ո՞ր շր ջա նո ւմ է գրել:

8. Ո՞ր թա տե րա խմ բի ան դամ էր Շե քս պի րը: Շե քս պի րի գոր ծու նե ու թյու նը 
թատ րո նո ւմ:

9. Ե՞րբ է մա հա ցել Շե քս պի րը և որ տե՞ղ է թաղ վել: Նույն օ րը էլ ո՞ր նշա նա վոր 
գրո ղն է մա հա ցել:

10. Ո՞վ էր Բեն Ջոն սո նը և ինչ պե՞ս է բնու թագ րել Շե քս պի րին:
11. Ինչ պե՞ս են Շե քս պի րին բնու թագ րել Պո ւշ կի նը և Թու մա նյա նը:
12. Շե քս պի րը և հայ ի րա կա նու թյու նը: Ի՞նչ գի տեք այս մա սին:
13. Ու րիշ ի՞նչ կա րող եք ա սել Շե քս պի րի կյան քի և գոր ծու նե ու թյան, նրա 

ապ րած ժա մա նա կի և նրա ար վես տի մա սին:

« ՀԱՄ ԼԵ Տ» ՈՂ ԲԵՐ ԳՈ ՒԹՅԱՆ ԿԱ ՌՈ ՒՑ ՎԱ ԾՔՆ
ՈՒ ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ 

« Համ լե տ» ող բեր գու թյո ւնն ա ռա ջին իսկ բե մադ րու թյու նից հե տո (1600–
1601 թթ. խա ղա շր ջան) շատ մեծ ըն դու նե լու թյո ւն գտավ: Ան գամ ներ կայաց-
վեց Քե մբ րի ջի և Օքս ֆոր դի հա մալ սա րան նե րո ւմ, այն դեպ քո ւմ, երբ հա-
մալ սա րա նա կան նե րն ընդ հան րա պես դեմ է ին ժո ղո վր դա կան թատ րո նին: 
«Համ լե տ»-ը ներ կայաց վել է նաև հե ռա վոր նա վար կու թյան դո ւրս ե կած նա-
վե րից մե կի վրա: Ներ կայա ցու մից հե տո այն տպա գր վել է 1603-ին, իսկ 1604-
ին լույս է տե սել լրաց ված ամ բող ջա կան տար բե րա կով: 

Ի նչ պես Շե քս պի րի մյո ւս եր կե րը, «Համ լե տ»-ը ևս այ լոց կող մից ու նի  նախ նա-
կան գրա կան մա րմ ա վո րո ւմ եր, ո րոն ցից մե կը բե մա դր վել է 1589 թվա կա նին:

 Խոր քո ւմ «Համ լե տ»-ի հիմ քը Ք.ծ.ա. 5-րդ դա րի հույն ող բեր գակ Էս քի լե սի 
«Օ րես տի ա» ե ռագ րու թյան դի պա շա րն է և հե րոս նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: 

Այս կա պակ ցու թյա մբ կա նաև տե սա կետ, ըստ ո րի` «Համ լե տ»-ի դի պա-
շա րի ա կո ւն քը IX  դա րո ւմ է, կապ վո ւմ է յո ւտ լան դա կան ար քայա զն Ամ լե տի 
հետ, ում պատ մու թյու նը 1200 թ. շա րադ րել է դա նի ա ցի տա րե գիր Սաք սոն 
Քե րա կա նը: Հե տա գայո ւմ այն մշա կել է ֆրան սի ա ցի գրող Բել ֆո րը («Ող-
բեր գա կան պատ մու թյո ւն նե ր», 1580), ու մից էլ Շե քս պի րից ա ռաջ օգտ վել է 
անգ լի ա ցի մեկ այլ թա տե րա գիր և ստեղ ծել իր «Համ լե տ» (1589) ող բեր գու-
թյու նը: Այդ եր կը թեև մեզ չի հա սել, բայց ծա նոթ պե տք է լի ներ Շե քս պի րին:

 Շե քս պի րի մշա կու մը մի ան գա մայն այլ է, մի բա ցա ռիկ գլո ւխ գոր ծոց: Այն, 
ինչ պես ար դի ա կան է իր ժա մա նա կի հա մար և ու նի պատ մա քա ղա քա կան 
հիմ ա վո րո ւմ, այն պես էլ մշ տա պես նոր է բո լոր ժա մա նակ նե րի հա մար: 

Ի նչ պես մյո ւս գոր ծե րո ւմ, այն պես էլ «Համ լե տ»-ի մեջ Շե քս պի րն սկզ բից 
մի նչև վե րջ ստեղ ծել է բո վան դա կային լար վա ծու թյո ւն և այդ պես զար գաց րել 
գոր ծո ղու թյու նը: Նրա միտ քն ի մաս տո ւն է, ո ճը կա տա րյալ, սե ղմ և ա սույթ-
նե րով լի, հե րոս նե րի գոր ծո ղու թյո ւն նե րը շատ բնա կան ու տրա մա բա նա կան 
ըն թաց քով զար գա նո ւմ են դե պի հան գու ցա լու ծո ւմ: Շքե ղու թյո ւնն ու փայ լը 
Շե քս պի րի ար տիս տիկ ո ճի ու ղե կից նե րն են, բա նաս տեղ ծա կան նե րշն չան քը 
և ար տա սա նա կան կշ ռույ թը նրա խոս քը դա րձ նո ւմ են ներ գոր ծող ու հզոր:
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 Շե քս պի րը բնա կան և ա զատ հան ճար է:
 Շե քս պի րը հա վա սա րա պես կա նգ նած է իր թե՛ դրա կան և թե՛ բա ցա սա կան 

հե րոս նե րի կող քին: Նրա բա ցա սա կան հե րոս նե րը սո սկ բա ցա սա կան հատ կա-
նի շե րի կրող ներ չեն, այլ ամ բող ջա կան մար դիկ են, ով քեր ու նեն նաև դրա կան 
կող մեր: Նույն քան բա րդ ու հա գեց ված են դրա կան հե րոս նե րի կեր պար նե րը, 
նրա նք նույն ամ բող ջա կան մա րդն են` ո րո շա կի գա ղա փա րի կամ զգաց մո ւն քի 
վառ ու նպա տա կային ար տա հայ տու թյա մբ: Ինչ պես դրա կան, այն պես և բա ցա-
սա կան հե րոս նե րը եր ևո ւմ են բնա կա նոն զար գաց ման մեջ: Նրա նց մի շտ ա ռաջ-
նոր դո ւմ է որ ևէ գե րիշ խող հո գե վի ճակ: Այս տե ղից էլ Համ լե տի շո ւր թե րով թատ-
րո նին տված Շե քս պի րի բնո րո շու մը. «Հայե լի պա հել բնու թյան առջև»:

« Համ լե տ»-ը բա րդ ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն է: Ինչ պես ներ կայաց վող եր րո րդ 
ա րա րը, այն պես և ամ բո ղջ թա տեր գու թյո ւնն ըմբռ նե լու հա մար ան հրա ժե շտ 
է ծա նո թա նալ եր կի բո վան դա կու թյա նը:

« Համ լե տ» ող բեր գու թյու նը բաղ կա ցած է հի նգ ա րար վա ծից: Գոր ծո ղու-
թյո ւն նե րը տե ղի են ու նե նո ւմ Դա նե մար քայի (Դա նի այի) Էլ սի նոր դղյա կո ւմ:

 Ա րար ված ա ռա ջին: Պահ նո րդ  զին վոր նե րը զրու ցո ւմ են ի րե նց աչ քին եր ևա-
ցող Ուր վա կա նի մա սին, որ շատ նման է նոր մա հա ցած ար քային, ում ա նու նը, 
ինչ պես և որ դու ա նու նը Համ լետ է: Ար քայա զն Համ լե տի բա րե կամ և ու սա նո ղա-
կան ըն կեր Հո րա ցի ոն այդ մա սին լո ւր է տա լիս նրան: Համ լե տը, ով Վի տեն բեր-
գի հա մալ սա րա նի ու սա նող է, ե կել էր իր հոր ա նա կն կալ մահ վան և հու ղար կա-
վորու թյան կա պակ ցու թյա մբ և պի տի վե րա դառ նար, բայց հոր մահ վան հան գա-
մա նք նե րի հետ կապ ված, կաս կա ծա նք նե րի մեջ ընկ նե լով` մո ւմ է: Նրան տան-
ջո ւմ է այն միտ քը, թե ինչ պես է իր մայ րը` Գե րտ րո ւդ թա գու հին, իր հոր մա հից 
մեկ ա միս չան ցած, ա մո ւս նա ցել թա գա վոր հռ չակ ված հո րեղ բոր` Կլավ դի ո սի 
հետ: Իսկ պա լա տո ւմ սու գի փո խա րեն ու րա խու թյո ւն է տի րո ւմ:

 Համ լե տը սի րո ւմ էր հո րը և նվիր ված էր նրա հի շա տա կին: Այդ կա պակ ցու-
թյա մբ Հո րա ցի ոյին ա սո ւմ է. «Հա՜յրս... կար ծես թե տես նո ւմ եմ հո րս... Հո գո ւս աչ
քի մեջ: Մա՜րդ էր, Հո րա ցի ո, իր ա մեն բա նով: Մեկ էլ չեմ տես նի նրա նմա նը»: 

Այս ըն թաց քո ւմ մեծ սե նե կա պետ Պո լո նի ու սի, նրա որ դի Լաեր տի և դուստր 
Օ ֆե լյայի զրույ ցից պա րզ վո ւմ է Համ լե տի և Օ ֆե լյայի սի րո գա ղտ նի քը:

 Համ լե տը հան դի պո ւմ է հոր Ուր վա կա նին և խո սո ւմ նրա հո գու հետ: Հոր 
Ուր վա կա նն ա սո ւմ է` լո ւր են տա րա ծել, թե պար տե զո ւմ քնած ժա մա նակ օձն 
է ինձ խայ թել, բայց դա սո՛ւտ է, քա նի որ եղ բայ րը թույն է լց րել իր ա կա նջ նե-
րի մեջ: Հայր Համ լե տը որ դի Համ լե տին վրե ժի  է կո չո ւմ հա նո ւն դա նի ա կան 
գա հի ա նա րա տու թյան ու պատ մա կան ար դա րու թյան:

 Համ լե տի հետ են հա վա տա րիմ ըն կեր ներ Հո րա ցի ոն և Մար ցե լո սը: Այս 
հո գե բա նա կան կա ցու թյան մեջ Համ լե տն ա սո ւմ է իր նշա նա վոր խոս քը.

 Ժա մա նա կն իր շավ ղից դո ւրս է սայ թա քել, օ՛հ, բա՜խտ իմ դժ խեմ, 
Ին չո՞ւ ծն վե ցի, որ հե նց ես ուղ ղեմ:

 Ա րար ված երկ րո րդ: Պո լո նի ու սը մե կին ու ղար կո ւմ է Փա րիզ` վե րա հս կե լու ու-
սա նող որ դու` Լաեր տի գոր ծո ղու թյո ւն նե րը: Իսկ Օ ֆե լյան իր հայր Պո լո նի ու սին 
պատ մո ւմ է Համ լե տի ա նա կն կալ այ ցե լու թյան և այն մա սին, թե ինչ պես է ին քը, 
հոր խոր հո ւր դի հա մա ձայն, փոր ձել վե րա դա րձ նել նրա նա մակ նե րն ու ըն ծա նե րը:



245

 Թա գա վո րը խո սո ւմ է Համ լե տի այ լա փոխ ման մա սին, իբր նա զրկ վել է գի տակ-
ցու թյու նից, խի ստ փոխ վել է: Թա գա վո րն իր վս տա հե լի մա րդ կան ցով վե րա հս կո-
ղու թյո ւն է սահ մա նո ւմ Համ լե տի վրա: Մայ րը Համ լե տի այ լա փո խու մը բա ցատ րո ւմ 
է հոր մահ վա մբ և իր ու նոր թա գա վոր դար ձած Կլավ դի ո սի հապ ճեպ ա մո ւս նու-
թյա մբ: Պո լո նի ու սը թա գա վո րի և թա գու հու առջև հայ տա րա րո ւմ է, թե Համ լե տը 
խե լա գար ված է. «Քա նի որ ե թե բո ւն խեն թու թյու նը ո րա կել կու զեք, // Ի՞նչ է այն, թե 
ոչ` լի նել ոչ այլ ինչ, քան թե խե լա գա ր»: Պո լո նի ու սը կար դո ւմ է նաև Համ լե տի սի-
րային նա մակ նե րից մե կը` հաս ցե ա գր ված Օ ֆե լյային: Ա սո ւմ է, որ Համ լե տը հա սել 
է թեթ ևամ տու թյան: Իսկ ինքն ար գե լք է դրել այդ սի րո դեմ: Ի րե նց հեր թին Պո լո նի-
ու սի խոր հո ւր դով թա գա վո րի և թա գու հու հետ նրա նք ո րո գայթ են լա րո ւմ Համ լե-
տի դեմ` ո րո շե լով գա ղտ նի հետ ևել նրա և Օ ֆե լյայի հան դիպ մա նը:

 Համ լե տն ա սո ւմ է, որ Դա նե մար քան իր հա մար բա նտ է: Համ լե տը փա ռա-
բա նո ւմ է մա րդ ա րա րա ծին որ պես աշ խար հի գե ղեց կու թյո ւն, բայցև հի աս-
թափ ված է նրա նից, ո րով հե տև այն մար դիկ, ով քեր ժա մա նա կին իր հո րն են 
ծա ռայել, հի մա վիզ են ծռո ւմ հո րեղ բոր առջև ու քծ նո ւմ նրան: 

Ամ րոց են այ ցե լո ւմ թա փա ռա կան դե րա սան ներ և ա ռա ջար կո ւմ ի րե նց ծա-
ռայու թյու նը (այս հատ վա ծո ւմ Շե քս պի րը թա տե րա կան ար վես տի մի ամ բողջ 
տե սու թյո ւն է զար գաց նո ւմ): Իսկ Համ լե տը ո րո շո ւմ է. «Պե տք է այս նո րեկ 
դե րա սան նե րին հո րեղ բո րս ա ռաջ // Մի բան խա ղալ տամ, որ նման լի նի 
հայ րի կիս մահ վա ն», // Եվ ցնց վի թե չէ` գի տեմ ինչ կա նեմ, // Ներ կայա ցում 
է այն ո րո գայ թը, // Ո րով կբռ նեմ/  ար քայի խիղ ճը»: Սրա նով Համ լե տը ցան-
կա նո ւմ է ստու գել իր կաս կած նե րը հոր սպա նու թյան կա պակ ցու թյա մբ:

 Ա րար ված եր րո րդ: Թա գա վո րը Համ լե տի վար քը հա մա րո ւմ է «ա ղմկ ա հույզ 
և վտան գա լից խե լա գա րու թյո ւն»: Հա ջոր դո ւմ է Համ լե տին և Օ ֆե լյային գա ղտ նի 
հետ ևե լու տե սա րա նը: Օ ֆե լյային հան դի պե լիս Համ լե տը հան դես է գա լիս «Լի
նել թե չլի նե լ» հայտ նի մե նա խո սու թյա մբ: «Կար մի ժա մա նակ, որ  քեզ սի րո ւմ 
է ի»,–  ա սո ւմ Համ լե տը, ար դեն իսկ հաս կա նա լով, որ Օ ֆե լյան գոր ծիք է դար ձել 
ի րեն վե րա հս կե լու և լր տե սե լու հա մար: Համ լե տը Օ ֆե լյային խոր հո ւրդ է տա լիս 
մտ նել կու սա նոց, ո րով հե տև ե թե ա մո ւս նա նա և լի նի «զ գա ստ, ինչ պես սա ռույց, 
մա քո ւր, ինչ պես ձյո ւն», դար ձյալ զե րծ չի մա զր պար տու թյու նից: Համ լե տը շա-
րու նա կո ւմ է. «Ա ստ ված ձեզ ա՛յլ ե րես է տվել, իսկ դո ւք ձեզ հա մար մեկ այլ ե րես 
եք շի նո ւմ` օ րոր վո ւմ եք, շո րոր վո ւմ եք... և ձեր լկ տի ու թյա նը ան գի տու թյան եր ևույթ 
եք տա լի ս»: Գա ղտ նի  դի տե լով Համ լե տին` թա գա վո րը հաս կա նո ւմ է ա մեն ինչ և, 
պա լա տից նրան հե ռաց նե լու նպա տա կով, ո րո շո ւմ է  Անգ լի ա ու ղար կել: Մի նչ այդ 
Համ լե տը դե րա սան նե րի հետ նա խա պատ րաս տո ւմ է իր հոր մահ վան տե սա րա-
նը` Ուր վա կա նի ա սա ծին հա մա պա տաս խան ներ կայաց նե լու կա տար ված ի րո ղու-
թյու նը: Հա ջոր դո ւմ է թատ րոն թատ րո նի մեջ տե սա րա նը: Ի րեն ան փույթ եր ևույթ 
տա լով` Համ լե տն ար դեն իսկ հա մոզ վո ւմ է, որ իր հո րը սպա նել է իր հո րեղ բայ-
րը, իսկ մայ րը մաս նա կից է հան ցան քին: Համ լե տի հաս ցե ին թա գա վո րն ա սո ւմ է. 
«Չեմ սի րո ւմ նրան, ոչ էլ մեզ հա մար ա պա հով բան է // Թույլ տալ, որ նրա խե լա
գա րու թյո ւնն ա զատ թա փա ռի, // ... Որ վտան գը մեզ այս պես մոտ կե նա»:

 Ներ կայա ցու մից հե տո Համ լե տի և մոր մի ջև տե ղի է ու նե նո ւմ այս պի սի երկ խո-
սու թյո ւն.
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 ԹԱ ԳՈՒ ՀԻ. – Համ լե՛տ, դու հո րդ խի ստ վշ տաց րել ես:
 ՀԱՄ ԼԵՏ. – Մա՛յր իմ, դու հո րս խի ստ վշ տաց րել ես:

 Թա գու հին նկա տի ու նի Կլավ դի ո սին, իսկ Համ լե տը` իր իս կա կան հո րը:

 ԹԱ ԳՈՒ ՀԻ. – Չե՞ս ճա նա չո ւմ ինձ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ. – Ին չո՞ւ չէ, շատ լավ,
 Թա գու հին ես դու, տե գո րդ կի նն ես, ոչ բա րով մայրս...
Չ պե տք է գնաս մի նչև դի մա ցդ հայե լի պա հեմ, 
Ո րի մեջ տես նես հո գո ւդ ներ քի նը:

 Այս լար ված ի րադ րու թյա նը գա ղտ նի հետ ևո ւմ էր Պո լո նի ու սը, ում շա րժ-
վե լու ձայ նից Համ լե տը հաս կա նո ւմ է, որ նա լր տե սո ւմ է ի րե նց և բա ցա կան-
չե լով` «Այս ի՞նչ է, մո՞ւկ է», սր տա խող խող է ա նո ւմ այդ «մի ջա մո ւխ հի մա րի ն»:

 Բա խու մը հաս նո ւմ է գա գաթ նա կե տին: Համ լե տը հա մոզ վո ւմ է, որ պե տք է 
թա գա վոր հո րեղ բո րից և թա գու հի մո րից լու ծի իր հոր սպա նու թյան վրե ժը: 
Այդ վրե ժը նրան պար տադ րո ւմ է նաև հոր Ուր վա կա նը:

 Ա րար ված չոր րո րդ: Թա գա վո րը թա գու հո ւն վե րս տին ա սո ւմ է, որ Համ լե-
տի ա զա տու թյո ւնն ա մեն քի հա մար վտան գա վոր է: Համ լե տը բա ցա հայ տո ւմ 
է իր վրա վե րա հս կիչ ներ նշա նակ ված, բայց բա րե կամ ձևա ցող Ռո զե նկ րան-
ցի և Գիլ դե նշ տեր նի կեր պար նե րը: Համ լե տին հե ռաց նե լու նպա տա կով` թա-
գա վո րը նրան նա վով Անգ լի ա մեկ նե լու հրա հա նգ է տա լիս: 

Իր սի րո հան դեպ Համ լե տի սառ չե լու և հոր մահ վան պատ ճա ռած ցն ցում-
նե րի հետ ևան քով դյու րազ գաց Օ ֆե լյան խե լա գար վո ւմ է և թա գա վո րի ու 
թա գու հու առջև սկ սո ւմ է ան կապ եր գեր եր գել: 

Այս ըն թաց քո ւմ Լաեր տը գա ղտ նի վե րա դառ նո ւմ է Ֆրան սի այից և հոր 
սպա նու թյան վրե ժով լց ված` զոհ ո րո նո ւմ, իսկ ամ բո խը նրան ցան կա նո ւմ 
է ան գամ թա գա վոր ընտ րել: Լաեր տը պա լա տո ւմ հան դի պո ւմ է թա գա վո րին 
և ա սո ւմ. «Ա նա՛րգ թա գա վոր, ետ տո ւր ինձ հայրս»: Թա գա վո րը Լաեր տին 
տրա մադ րո ւմ է Համ լե տի դեմ: Լաեր տը տես նո ւմ է խե լա գար ված քրո ջը:

 Համ լե տից նա մակ է գա լիս Հո րա ցի ոյին և թա գա վո րին, ըստ ո րի` ի րե նց նա վի 
վրա ծո վա հեն ներ են հար ձակ վել, ին քը գե րի է ըն կել և հի մա գտն վո ւմ է Դա-
նի այի ա փե րին: Մի նչ Համ լե տը կվե րա դառ նար` թա գա վո րը նո րից բոր բո քո ւմ է 
Լաեր տին նրա դեմ և նա խա պատ րաս տո ւմ ող բեր գա կան հան գու ցա լու ծու մը: 

Ա զատ վե լով երկ րից վտար վե լու կան խամ տած ված ո րո գայ թից, ո րով թա-
գա վո րը դա վադ րա բար նրա հա մար մահ էր սահ մա նել, Համ լե տը կր կին վե-
րա դառ նո ւմ է պա լատ: 

Ի նչ պես Դա նի այի թու նա վոր ված հան գու ցյալ ար քան և ար քայազ նը կրո ւմ 
են Համ լետ ա նու նը, նույն պես Նոր վե գի այի թա գա վո րն ու նրա որ դին կոչ վո ւմ 
են Ֆոր տի նբ րաս:

 Հայ րե րն ապ րո ւմ են որ դի նե րի մեջ:
 Հայր Համ լե տը պա տե րազ մո ւմ հաղ թել ու սպա նել էր հայր Ֆոր տի նբ րա-

սին և պայ մա նա վոր վա ծու թյան հա մա ձայն` տի րա ցել նրա կալ վա ծք նե րին: 
Կլավ դի ո սը դա վադ րա բար թու նա վո րել և սպա նել էր եղ բո րը, ա մո ւս նա ցել 
նրա կնոջ հետ և նս տել գա հին: Ե՛վ Համ լե տի, և՛ Ֆոր տի նբ րա սի մեջ եփ վո ւմ է 



247

վրե ժը: Ա վե լա նո ւմ է եր րո րդ որ դին: Համ լե տը սպա նո ւմ է մեծ սե նե կա պետ, 
Օ ֆե լյայի և Լաեր տի հայր Պո լո նի ու սին, ով կա րող էր լի նել նաև իր ա նե րը: 
Հոր վրե ժը պատ րա ստ է լու ծել նրա որ դին` Լաեր տը: 

Ե րեք որ դի ներ սպան ված ե րեք հայ րե րի պա տի վ են պա հան ջո ւմ:
 Թա գա վո րը Համ լե տին այս պես է բնո րո շո ւմ` «Նա բո լո րո վին ան փույթ լի նե լով, 

բնու թյա մբ ազ նիվ` բա րձր է ա մեն մի խար դա վան քի ց»: Սա ա սո ւմ է Լաեր տին, որ-
պես զի վեր ջի նս մե նա մար տի Համ լե տի հետ և թու նա վոր սրով խո ցի նրան: 

Այդ պա հին թա գու հին լո ւր է բե րո ւմ, որ խե լա գար ված Օ ֆե լյան խե ղդ վել 
է գե տո ւմ:

 Ա րար ված հին գե րո րդ: Գե րեզ մա նա փոր նե րը փոս են փո րո ւմ Օ ֆե լյայի 
հա մար:  Այս հատ վա ծո ւմ Շե քս պի րը կյան քի բո ւռն պայ քա րին հա կադ րո ւմ է 
կյան քի ու նայ նու թյան սա ռը շո ւն չը:

 Համ լե տը գե րեզ մա նո ցո ւմ է: Նա մե նա խո սո ւմ է պա լա տա կան նախ կին 
ծաղ րա ծու Յո րի կի գան գի հետ: Բե րո ւմ են Օ ֆե լյայի դի ա կը: Համ լե տը ա նա-
կն կա լի է գա լիս: Լաեր տը և նա ցատ կո ւմ են գե րեզ մա նա փո սի մեջ: Օ ֆե լյայի 
հան դեպ Լաեր տի եղ բայ րա կան սի րո ւն ու ցա վին Համ լե տը հա կադ րո ւմ է ի՛ր 
սե րն ու ի՛ր ցա վը. «Ես  սի րո ւմ է ի Օ ֆե լյային. // Քա ռա սո ւն հա զար եղ բայր 
չեն կա րող // Ի րե նց գո րո վի ամ բո ղջ քա նա կով իմ սե րը կազ մե լ»:

Դ ղյա կի դահ լիճ նե րից մե կի գա վի թո ւմ թա գա վո րի և թա գու հու առջև Համ-
լե տն ու Լաեր տը  մե նա մար տո ւմ են: Թու նա վոր ված սու րը նախ խո ցո ւմ է Համ-
լե տին, ա պա, մյո ւս սրի հետ փո խս ընկ նե լով, խո ցո ւմ նաև Լաեր տին: Թա գու-
հին, ա ռա նց ի մա նա լու, խմո ւմ է թու նա վոր ված գի նին և մեռ նո ւմ: Վի րա վոր ված 
Լաեր տը բա ցո ւմ է դա վադ րու թյան գա ղտ նի քը: Համ լե տը թու նա վոր սրով խո-
ցում է ար քային: Ար քան մեռ նո ւմ է: Լաեր տը նե րո ւմ է Համ լե տին ու մեռ նո ւմ: 

Այդ պա հին եր ևո ւմ  է Լե հաս տա նից հաղ թու թյա մբ վե րա դար ձած Ֆոր-
տինբ րա սը, ով ող բո ւմ է Համ լե տի մա հը, նաև ա սո ւմ. «Գա լով ինձ... ու նեմ 
նաև հին ի րա վո ւնք ներ այս երկ րի վրա»:

& ԲԱՌԱՐԱՆ  
Յուտլանդիա – թերակղզի. այժմ Դանիայի և Գերմանիայի տարածքում

1. Ով քե՞ր են «Համ լե տ» ող բեր գու թյան գոր ծող ան ձի նք:
2. Ի՞նչ գոր ծո ղու թյո ւն ներ են կա տար վո ւմ ա ռա ջին ա րար վա ծո ւմ:
3. Ո՞վ էր ար քայա զն Համ լե տը:
4. Ի՞նչ էր կա տար վել Համ լե տի հոր հետ, ի՞նչ էր հան գու ցյալ թա գա վո րի ա նու նը:
5. Ինչ պե՞ս է Համ լե տի սպան ված հայ րը լո ւր տա լիս իր մահ վան հան գա-

մանք նե րի մա սին և ին չի՞ է մղո ւմ որ դո ւն:
6. Ով քե՞ր է ին Համ լե տի ըն կեր նե րը:
7. Ո՞վ էր նոր թա գա վո րը, և ի՞նչ դր դա պատ ճառ նե րով Համ լե տի մայ րը դա-

վա ճա նեց ա մո ւս նո ւն:
8. Ի՞նչ գոր ծո ղու թյո ւն ներ են կա տար վո ւմ երկ րո րդ ա րար վա ծո ւմ:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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9. Ո՞վ էր Պո լո նի ու սը, ո՞վ էր Օ ֆե լյան, ի՞նչ կապ կար Համ լե տի և Օ ֆե լյայի մի ջև:
10. Ի՞նչ հո գե վի ճա կո ւմ էր գտն վո ւմ Համ լե տը պա լա տա կան մի ջա վայ րո ւմ: 

Ինչո՞ւ է ին լր տե սո ւմ նրան և վե րա հս կո ւմ գործողությունները:
11. Ին չո՞ւ է Համ լե տը ցան կա նո ւմ պա լա տո ւմ կազ մա կեր պել ներ կայա ցո ւմ:
12. Ընդ հա նո ւր գծե րով ներ կայաց րեք եր րո րդ ա րար վա ծը:
13. Ի՞նչ գոր ծո ղու թյո ւն ներ են կա տար վո ւմ չոր րո րդ ա րար վա ծո ւմ:
14. Ի՞նչ կա տար վեց Օ ֆե լյայի հետ:
15. Ո՞վ էր Լաեր տը և ին չո՞ւ վե րա դար ձավ Ֆրան սի այից:
16. Ով քե՞ր է ին սպան ված ե րեք հայ րե րը, ով քե՞ր է ին նրա նց որ դի նե րը և ին չի՞ 

է ին ձգ տո ւմ:
17. Ի՞նչ գոր ծո ղու թյո ւն ներ են կա տար վո ւմ հին գե րո րդ ա րար վա ծո ւմ:
18. Ներ կայաց րե՛ք գե րեզ մա նո ցի տե սա րա նը: Ի՞նչ խոր հո ւրդ ու նի գան գի հետ 

Համ լե տի մե նա խո սու թյու նը:
19. Ի՞նչ խար դա վա նք էր նյու թել թա գա վո րը Համ լե տի դեմ:
20. Ներ կայաց րե՛ք Համ լե տի և Լաեր տի մե նա մար տը:
21. Ինչ պե՞ս է ա վա րտ վո ւմ ող բեր գու թյու նը:

Ա ՐԱՐ ՎԱԾ ԵՐ ՐՈ ՐԴ
 ՏԵ ՍԱ ՐԱՆ Ա ՌԱ ՋԻ Ն
 Մի սե նյակ դղյա կո ւմ

 Գա լիս են թա գա վո րը, թա գու հին, Պո լո նի ու սը, Օ ֆե լյան,
 Ռո զե նկ րան ցը  և Գիլ դե նշ տեր նը 

ԹԱ ԳԱ ՎՈՐ.– Չե՞ք կա րող արդյոք ոչ մի դա րձ ված քով մի կե րպ հաս կա նալ,
Թե ի՛ն չու է նա սար քել այս բո լոր ի րա րան ցու մը,
Իր հան գի ստ կյան քը այս պես բր տո րեն խռո վեց նե լո վ
 Այս աղմկ ա հույզ և վտան գա լից խե լա գա րու թյա մբ:

 ՌՈ ԶԵ ՆԿ ՐԱ ՆՑ.– Խոս տո վա նո ւմ է, թե նա իր միտ քը ցր ված է զգո ւմ,
Բայց ի՛նչ պատ ճա ռով, ոչ մի պայ մա նով չի ու զո ւմ հայտ նել:

 ԳԻԼ ԴԵ ՆՇ ՏԵ ՐՆ.– Եվ թույլ չի տա լիս, որ հար ցա քն նե նք.
Այլ հնա րա գետ խե լա գա րու թյա մբ մի շտ խույս է տա լիս,
Ե րբ փո րձ ենք ա նո ւմ, որ իր իս կա կան վի ճա կի մա սի ն
 Մի բան հայտ նի մեզ:

 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Ձեզ լա՞վ ըն դու նեց:
 ՌՈ ԶԵ ՆԿ ՐԱ ՆՑ.– Այո՛, կա տա րյալ ջե նտլ մե նի պես:
 ԳԻԼ ԴԵ ՆՇ ՏԵ ՐՆ.– Բայց ինքն իր վրա ճիգ գո րծ դնե լով:
 ՌՈ ԶԵ ՆԿ ՐԱ ՆՑ.– Խոս քի մեջ ժլատ` բայց մեր հար ցե րին շատ ա զա տո րե ն

 Պա տաս խա նո ւմ էր:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Փոր ձե ցի՞ք նրան զվար ճաց նել:
 ՌՈ ԶԵ ՆԿ ՐԱ ՆՑ.– Դե պքն այն պես բե րեց, որ ճա նա պար հի ն

 Մե նք հան դի պե ցի նք դե րա սան նե րի,
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 Եվ երբ այս մա սին նրան հայտ նե ցի նք`
 Կար ծես այս լու րը նրան մի տե սակ հրճ վա նք պատ ճա ռեց:
Դե րա սան նե րը ար դեն այս տեղ են, և, որ քան գի տեմ,
Հ րա ման է տվել, որ հե նց այս գի շեր իր ա ռաջ խա ղան: 

ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– Այո՛, շատ ճի շտ է, և ինձ պատ վի րեց,
  Որ խնդ րեմ ձե րդ վե հա փա ռու թյա նց,
  Տես նել և լսել ներ կայա ցու մը:
 ԹԱ ԳԱ ՎՈՐ.– Ա մե նայն սի րով.
  Գոհ եմ լսե լով, որ նա այժմ այդ պես տրա մա դր ված է:
  Ազ նիվ պա րոն ներ, դո ւք է՛լ ա վե լի մղե ցեք նրան,
  Քա ջա լե րե ցեք դե պի այդ պի սի զվար ճու թյո ւն ներ:
 ՌՈ ԶԵ ՆԿ ՐԱ ՆՑ.– Այո՛, տեր ար քա:

 Ռո զե նկ րան ցը և Գիլ դե նշ տեր նը դո ւրս են գնո ւմ

 ԹԱ ԳԱ ՎՈՐ.– Սի րե լի Գե րտ րո ւդ, դու էլ հե ռա ցիր.
  Քան զի գա ղտ նա պես մա րդ ենք ու ղար կել Համ լե տին բե րի,
  Որ Օ ֆե լյային որ պես դիպ վա ծով հան դի պի այս տեղ:
  Իր հայ րը և ես իբր ի րա վա ցի հե տա զո տիչ ներ,
  Այն պի սի մի տեղ ու զո ւմ ենք թաք չել, որ ան տես` տես նե նք
  Եվ դա տե նք նրա նց տե սակ ցու թյու նից և նրա ձևից,
  Թե սի րո՞ւց է նա այդ պես տա ռա պո ւմ, թե ու րի՞շ բան կա:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Շատ լավ, հնա զա նդ եմ: Իսկ դու, Օ ֆե լյա,
  Մաղ թո ւմ եմ սր տա նց, որ շնոր հա լի գե ղեց կու թյո ւնդ
  Լի նի Համ լե տի մտաց նո րու թյան բա րի պատ ճա ռը,
  Եվ մեծ հույս ու նեմ, որ ա ռա քի նի հատ կու թյո ւն նե րդ
  Ետ բե րեն նրան իր սո վո րա կան ճա նա պար հի վրա,
  Եր կու սիդ ի պա տիվ: 
Օ ՖԵԼՅԱ.– Տա՜ Աստ ված, տի կին:
     Թա գու հին գնո ւմ է

 ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– Եկ, Օ ֆե լյա, և շր ջիր այս տեղ:
  Ո ղոր մած տեր իմ, ե թե կհա ճեք, ե կեք թա քն վե նք:
 (Օ ֆե լյային) Կար դա այս գր քից. թող զբաղ մո ւն քի այդ ձևա ցու մը 
 Բ նա կան գույն տա մե նա կու թյա նդ:
  Հա ճախ այս բա նո ւմ պար սա վե լի ենք,– և շատ փո րձ ված է,–
  Որ սո ւրբ ե րե սով և բա րե պաշ տիկ շար ժո ւձ ևե րո վ
  Սա տա նային իսկ շա քա րօ ծո ւմ ենք:
 ԹԱ ԳԱ ՎՈՐ.– (Ա ռան ձին) Օ՜հ, ճշ մա րիտ է:
  Ի նչ պե՜ս այդ խոս քը խա րա զա նո ւմ է իմ խղճմ տան քը:
  Պոռ նի կի այ տը` շպա րի շնոր հիվ գե ղեց կաց րած`
  Այն քան տգեղ չէ իր սն գույ րի մոտ,
  Որ քան իմ գոր ծը` սաս տիկ նե րկ ված իմ խոս քե րի մոտ:
  Օ՜հ, ի՜նչ ծա նր բեռ:
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 ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– Ա հա գա լիս է. թա քն վե նք, տե՛ր իմ:

 Թա գա վո րը և Պո լո նի ու սը գնո ւմ են: Գա լիս է Համ լե տը 

 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Լի նել թե չլի նել, այս է խն դի րը.
  Ո՞րն է հո գե պես ա վե լի ազ նիվ,
  Տա նե՞լ գոռ բախ տի պար սա քա րե րը և սլաք նե րը, 
  Թե՞ զե նք վե րց ընել ցավ ու վշ տե րի մի ծո վի ընդ դեմ,
  Եվ, դի մադ րե լով` վե րջ տալ բո լո րին:
  Մեռ նել, քնա նալ, ո չի նչ ա վե լի. 
  Եվ մտա ծել, թե մի պա րզ քնով մե նք վե րջ ենք տա լի ս
  Այն սր տա ցա վին և բյո ւր բնա կան ան ձկու թյո ւն նե րին,
  Ո րո նց ժա ռա նգն է մեր հեգ մար մի նը,
  Մի վախ ճան է դա` հո գով բաղ ձա լի:
  Մեռ նել, նն ջել, նն ջե՞լ... գու ցե ե րա զել.
  Ա՜յ, ցա վ այդ տեղ է. քան զի այդ մահ վան քնի ժա մա նա կ
  Ի՞նչ կե րպ ե րազ ներ պի տի գան գու ցե,
  Ե րբ այս մա հա ցու կա պան քը մեզ նից թո թա փած լի նե նք:
  Ա հա ինչ որ մեզ խոր հել պե տք է տա, ա՛յս նկա տո ւմ է,
  Որ այս չափ եր կար տևել է տա լիս թշ վա ռու թյու նը:
  Թե ոչ, ո՞վ արդյոք կու զեր հան դո ւր ժե լ
  Աշ խար հի այն քան նա խա տի նք նե րին և մտ րակ նե րին,
  Հա րս տա հա րի չի ա նի րա վու թյան,
  Մե ծա միտ մար դու ար հա մար հան քին,
  Քա մահ րած սի րո տվայ տա նք նե րին,
  Օ րեն քի բո լոր ձգձ գո ւմ ե րին,
  Պաշ տո նյա նե րի ա նե րե սու թյան,
  Այն հար ված նե րին, որ համ բե րա տար ար ժա նա վո րը 
 Ս տա նո ւմ է մի շտ ա նար ժան նե րից,
  Այ նի նչ կա րող էր մա րդ իր հա շի վը ի ր ձեռ քով փա կե լ
  Մի մե րկ դա շույ նով: Ո՞վ կհո ժա րեր այս քան բեռ կրել,
  Հեծ ծել ու քրտ նել տաղ տո ւկ կյան քի տակ,
  Ե թե եր կյու ղը մի ինչ-որ բա նի մահ վա նից հե տո,
  Այն ան հայտ երկ րի, ո րի սահ մա նի ց
  Ոչ մի ուղ ևոր չի վե րա դառ նո ւմ,
 Չձ գեր կամ քը երկ բայու թյան մեջ, և մեզ չս տի պե ր
  Տա նել ա վե լի այն չա րիք նե րը, որ այս տեղ ու նե նք.
  Քան թե սա վառ նել դե պի նոր ցա վեր, ո րո նց ան գետ ենք:
  Խո համ տու թյո ւնն, այս պես, ա մեն քիս վախ կոտ է դա րձ նո ւմ. 
 Եվ հե նց այս կեր պով վճ ռա կա նու թյան բնա ծին գույ նը
  Ախ տա ժետ վո ւմ է խո րհր դա ծու թյան գու նա թափ ցոլ քից,
  Եվ շատ ձեռ նա րկ ներ, մեծ ու կար ևոր.
  Շեղ վո ւմ են այս պես ի րե նց հո սան քից,
  Եվ գո րծ կոչ վե լու ա նար ժան դառ նո ւմ:
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  Բայց կա՛ց, ո՛վ է այս: Սի րո ւն Օ ֆե լյա՞ն:– Ո՜վ հա վեր ժա հա րս,
  Ա ղո թք նե րիդ մեջ թող հիշ վեն նաև բո լոր մեղ քե րս: 
Օ ՖԵԼՅԱ.– Ինչ պե՞ս է արդյոք ձեր բա րձ րու թյու նը այս քան շատ օ րեր:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Շատ խո նար հա բար շնոր հա կալ եմ. լավ եմ, լավ եմ, լավ: 
Օ ՖԵԼՅԱ.– Տեր իմ, ձե զա նից ես հի շա տակ ներ ու նեմ ստա ցած,
  Որ վա ղո ւց ի վեր ու զո ւմ եմ ետ տալ. ստա ցեք խնդ րեմ: 
ՀԱՄ ԼԵՏ.– Եր բե՜ք: Ես ո չի նչ չեմ ըն ծայել քեզ: 
Օ ՖԵԼՅԱ.– Հար գե լի տե րս, դո ւք շատ լավ գի տեք, որ ըն ծայել եք,
  Եվ հե տն էլ բա ռեր, այն պես քա ղց րա բույր.
  Որ այդ ի րե րը է՛լ ա վե լի թա նկ դա րձ նո ւմ է ին:
  Հի մա, որ նրա նց բույ րը թռել է, ետ ա ռեք կր կին.
  Մի ազ նիվ հո գու ճոխ ըն ծա նե րը գծո ւծ են թվո ւմ,
  Ե րբ պա րգ ևո ղը ան սեր է դառ նո ւմ: Ստա ցեք, տե՛ր իմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Հա՜, հա՜, ա ռա քի նի՞ ես դու: 
Օ ՖԵԼՅԱ.– Տեր իմ...
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Գե ղե ցի՞կ ես: 
Օ ՖԵԼՅԱ. – Ի՞նչ է ու զո ւմ ա սել ձեր բա րձ րու թյու նը:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ե թե ա ռա քի նի և գե ղե ցիկ ես, ա ռա քի նու թյո ւնդ ոչ մի հա-

րա բե րու թյո ւն չպի տի թույլ տա գե ղեց կու թյա նդ հետ: 
Օ ՖԵԼՅԱ.– Բայց, տեր իմ, ո՞ւմ հետ է կա րող գե ղեց կու թյու նն ա վե լի 

լավ հա րա բե րու թյո ւն ու նե նալ, քան թե ա ռա քի նու թյան հետ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Այո՛, ճի շտ ես ա սո ւմ, ո րով հե տև գե ղեց կու թյան կա րո ղու թյու-

նը ա վե լի շո ւտ ըն դու նակ է ա ռա քի նու թյու նը լր բու թյան փո խե լու, քան թե 
ա ռա քի նու թյան ու ժը կա րող է գե ղեց կու թյու նը իր պատ կե րին նմա նեց նել, 
այս բա նը եր բե մ պա րա դո քս էր թվո ւմ, բայց հի մա ժա մա նա կը հաս տա-
տեց, որ ճշ մա րիտ է: Կար մի ժա մա նակ, որ ես քեզ սի րո ւմ է ի: 

Օ ՖԵԼՅԱ.– Այո՛, տեր իմ, ինձ այդ պես է իք հա վա տաց նո ւմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Իսկ դու չպի տի հա վա տայիր, ո րով հե տև ա ռա քի նու թյու-

նը չի կա րող այն պես պատ վա ստ վել մեր հին ծա ռաբ նի վրա, որ ո չի նչ 
չմա այդ ծա ռաբ նից, ես քեզ չէ ի սի րո ւմ: 

Օ ՖԵԼՅԱ.– Ու րե մ է՛լ ա վե լի խաբ ված եմ ե ղել:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Մտի՛ր կու սա նոց, ին չո՞ւ ես ու զո ւմ մե ղա վոր ներ աշ խա րհ բե-

րել: Ես ինքս քիչ թե շատ պար կե շտ մա րդ եմ, բայց դար ձյալ ինքս իմ մեջ 
այն պի սի բա ներ եմ տես նո ւմ, որ ա վե լի լավ էր մայրս ինձ ծնած չլի ներ: 
Ես շատ հպա րտ եմ, քի նա խն դիր, փա ռա մոլ, ա վե լի շատ չա րու թյո ւն ներ 
ու նեմ ձեռ քիս տակ, քան մի տք` նրա նց տեղ տա լու, քան եր ևա կայու թյո ւն` 
նրա նց ձև տա լու, քան ժա մա նակ` ի րա գոր ծե լու: Ին չո՞ւ ու րե մ ինձ նման 
է ակ ներ քա րշ գան երկ րի և երկն քի մի ջև: Մե նք բո լո րս էլ ա ռաջ նա կարգ 
սրի կա ներ ենք. մեզ նից ոչ մե կին չհա վա տաս: Գնա՛, մտիր կու սա նոց: 
Հայրդ ո՞ւր է: 

Օ ՖԵԼՅԱ.– Տա նն է, տե՛ր իմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Դռ նե րը պի նդ փա կիր վրան, որ հի մա րի դե րը մի այն ի՛ր 

տան մեջ խա ղա: Մնաս բա րով: 
Օ ՖԵԼՅԱ.– (Ա ռան ձին) Օ՜հ, փր կիր սրան, բա րե րա՜ր Աստ ված:
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 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ե թե երբ ևէ ա մո ւս նա նաս` քեզ այս ա նեծ քը օ ժիտ կտամ` ե ղիր 
զգա ստ, ինչ պես սա ռույց, մա քո ւր, ինչ պես ձյո ւն, դար ձյալ զե րծ չես մա 
զր պար տու թյու նից: Մտի՛ր կու սա նոց, գնա. մաս բա րով: Եվ կամ, ե թե ան-
պատ ճառ պե տք է ա մո ւս նա նաս, ա մո ւս նա ցիր մի հի մա րի հետ, ո րով հե տև 
խե լա ցի նե րը լավ գի տեն, թե դո ւք նրա նց ի՜նչ հրեշ ներ եք դա րձ նո ւմ: Հայ դե, 
 կու սա նո՜ց. և շո ւտ. մաս բա րով: 

Օ ՖԵԼՅԱ.– (Ա ռան ձին) Երկ նայի՜ն զո րու թյո ւն ներ, բու ժե ցեք սրան:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ձեր ներ կա րա րու թյան մա սին էլ շա՜տ եմ լսել, այո, շատ: 

Աստ ված ձեզ ա՛յլ ե րես է տվել, իսկ դո ւք ձեզ հա մար մի այլ ե րես եք շի-
նո ւմ. օ րոր վո ւմ եք, շո րոր վո ւմ եք, լե զու նե րդ եք ծռո ւմ, Աս տու ծո ա րա-
րած նե րին մա կա նո ւն ներ եք կպց նո ւմ, և ձեր լկ տի ու թյա նը ան գի տու թյան 
եր ևույթ եք տա լիս: Գնա՛, էլ չեմ ու զո ւմ այդ բա նե րը տես նել, դրա նք ինձ 
խեն թաց րել են: Նրա նք, որ ար դեն ա մո ւս նա ցած են, բա ցի մե կից, թող 
ապ րեն. մյո ւս նե րը թող ման ինչ պես կան: Մտի՛ր կու սա նոց:

 Դո ւրս է գնո ւմ

 Օ ՖԵԼՅԱ.– Ի՜նչ ազ նիվ հո գի փչա ցավ այս պես,
 Դ րա նի կի աչ քը, գի տու նի լե զո ւն, զին վո րի սու րը,
  Այս պե րճ պե տու թյան հույ սը և վար դը,
  Տա րա զի հայե լին, ձևի կա ղա պա րը,
  Բո լոր դի տող նե րի դիտ ման ա ռար կան, այս պես փչա նա՜:  
  Եվ ես, կա նա նց մեջ ա մե նից լք ված և տա րա բա խտս,
  Որ ըմ բո շխ նո ւմ է ի նրա գեղ գե ղո ւն ուխ տե րի մեղ րը,
  Այժմ տես նո ւմ եմ այն ազ նիվ և վեհ դա տո ղու թյու նը 
  Կոտ րած զան գի պես խժա լո ւր դար ձած և ան ներ դաշ նակ.
  Ծաղ կած հա սա կի այն ան զու գա կան դե մքն ու տի պա րը 
  Խեն թու թյա մբ խամ րած: Օ՜հ, վա՜յ թշ վա ռիս,
  Որ այն էլ տե սա, այս էլ տես նո ւմ եմ:

 Թա գա վո րը և Պո լո նի ու սը գա լիս են

 ԹԱ ԳԱ ՎՈՐ.– Սե՞ր: Նրա մտ քե րն այդ կո ղմ չեն հակ ված,
  Եվ ա սած նե րը, թեև քիչ ան կապ, խեն թի խոս քեր չեն:
 Ն րա հո գու մեջ մի ո րոշ բան կա,
  Ո րի վրա վիշ տը թո ւխս է նս տել,
  Եվ վա խե նո ւմ եմ թո ւխ սից ե լա ծը մի վտա նգ լի նի,
  Ո րի ա ռա ջը առ նե լու հա մար` շու տա փույթ վճ ռո վ
  Ա՛յս ո րո շե ցի. պե տք է ան հա պաղ Անգ լի ա գնա
  Ա նվ ճար տո ւր քը գան ձե լու հա մար: Գու ցե ծո վե րը,
  Տար բեր երկր նե րն, ի րե նց այ լա զան ա ռար կա նե րով,
  Վա նել կա րե նան նրա սր տի մեջ բույն դրած նյու թը,
  Ո րի վրա ու ղե ղն ան վե րջ բա խե լով`
 Ն րան այս ձևով փո խա կեր պել է: Ձեր կար ծի քն ի՞նչ է:
 ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– Լավ է, բայց դար ձյալ հա մոզ ված եմ ես,
  Որ նրա ցա վի ծա գո ւմ ու սկիզ բը 
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  Մե րժ ված սե րն է:– Եկ այս տեղ, Օ ֆե լյա:
  Պե տք չու նես կրկ նել իշ խան Համ լե տի քեզ ա սած նե րը.
  Ար դեն լսե ցի նք: Տե՛ր ար քա, ա րեք ինչ պես կա մե նաք,

  Եվ սա կայն, տե՛ր իմ, թե հար մար դա տեք, թող խա ղից հե տո 
  Թա գու հի մայ րը նրան ա ռան ձին թա խան ձա նք ա նի,
  Որ իր ցա վ ա սի, թող շի տակ խո սի իր զա վա կի հետ.
  Եվ ե թե թույլ տաք, ես կթա քն վեմ այն պի սի մի տե ղ
  Որ լսեմ բո լոր խո սակ ցու թյու նը,
  Ե թե իր մայրն էլ ան հա ջող դո ւրս գա,
  Ա պա Անգ լի ա ուղարկեք նրան,
  Կամ թե փա կե ցեք` ուր հար մար դա տի ի մաս տնու թյու նը ձեր:
 ԹԱ ԳԱ ՎՈՐ.– Թող այդ պես լի նի, մե ծա վոր նե րի խե լա ռու թյու նը 
 Չ պե տք է մա ա ռա նց հս կո ղի:

 Դո ւրս են գնո ւմ 

 ՏԵ ՍԱ ՐԱՆ ԵՐԿ ՐՈ ՐԴ
 Մի գա վիթ դղյա կո ւմ

 Գա լիս է Համ լե տը մի քա նի դե րա սան նե րի հե տ

 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Խնդ րեմ հատ վա ծն այն պես ար տա սա նիր, ինչ պես ես քեզ հա մար 
ար տա սա նե ցի, թե թև և սա հո ւն: Բայց ե թե դու էլ մեր դե-
րա սան նե րից շա տե րի պես գոռ գո ռաս, ա պա ա վե լի լավ 
կլի ներ, որ իմ տո ղե րը քա ղա քի մու նե տիկ նե րին ար տա-
սա նել տայի: Ոչ էլ կա րիք կա շա րու նակ ձեռ քո վդ օ դը 
սղո ցե լու այս պես, այլ ա մեն բա նի մեջ չա փա վոր ե ղիր, 
ո րով հե տև կր քի հե ղե ղի, փո թոր իկի և, այս պես ա սե նք, 
հող մապ տույ տի մեջ ան գամ պե տք է սո վո-
րես մի տե սակ բա րե խառ նու թյո ւն պա հել, 
որ հար թու թյո ւն տա խոս քիդ: Ա՜հ, հո գիս 
փշա քաղ վո ւմ է, երբ լսո ւմ եմ ինչ պես մի 
հաղ թան դամ կեղ ծա մա վոր ա րա րած մի 
զո րեղ զգա ցո ւմ ծվիկ-ծ վիկ է ա նո ւմ, հին 
լաթ է շի նո ւմ գետ նա հար կի հա սա րա կու-
թյան ա կան ջը պատ ռե լու հա մար. հա սա րա-
կու թյո ւն, ո րի մեծ մա սը ըն դու նակ չէ ու րիշ բան 
ըմբռ նե լու, բայց մի այն ան բա ցատ րե լի մջա-
կա տակ ներ և աղ մո ւկ: Մտ րա կել տալ կու զե ի այդ 
տե սակ ա րա րա ծին, որ Տեր մա գան տին էլ գե րա-
զան ցո ւմ է, Հե րով դե սից էլ հե րով դա նո ւմ է: Խույս 
տո ւր, խնդ րեմ, այդ բա նից: 

Ա. ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ.– Խո սք եմ տա լիս ձե րդ բա րձ րու-
թյան:



254

 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ոչ էլ շատ մե ղկ պե տք է լի նես, այլ սե փա կան ճա շա կդ պե տք է 
ղե կա վա րդ լի նի: Շար ժո ւմ ե րդ բա ռե րիդ հար մա րեց րու, և բա ռե րը շար ժո ւմ ե-
րիդ, հատ կա պես ու շա դիր լի նե լով, որ բնա կան չա փա վո րու թյու նից դո ւրս չել նես, 
ո րով հե տև ա մեն բան, որ չա փա զա նց ված է, խա ղի նպա տա կին հա կա ռակ է, ինչ 
որ թե՛ հնո ւց և թե՛ հի մա մի շտ ե ղել է և է՛, այս պես ա սած, մի հայե լի պա հել բնու-
թյան ա ռաջ. ցույց տալ ա ռա քի նու թյան իր սե փա կան դեմ քը, մո լու թյան իր պատ-
կե րը, և ժա մա նա կի դեմ քին ու մա րմ ին` իր տե սքն ու տի պը: Արդ, ե թե դա շատ 
խի ստ դո ւրս բեր վի կամ շատ թույլ, գու ցե ան գետ նե րին ծի ծա ղեց նի, բայց բա նի-
մաց նե րին մի այն ա նա խո րժ կա րող է լի նել, իսկ մեկ բա նի մաց մար դու կար ծի քը 
ձեր աչ քին ա վե լի մեծ կշիռ պե տք է ու նե նա, քան թե մյո ւս նե րի մի ամ բո ղջ թատ-
րոն: Ա՜հ, դե րա սան ներ եմ տե սել խա ղա լիս, և լսել, թե մար դիկ նրա նց ինչ պե՜ս 
է ին գո վա սա նո ւմ, ո րո նք, մե ղք չլի նի ա սել, ոչ քրիս տո նե ի խոս վա ծքն ու նե ին, ոչ 
քրիս տո նե ի կեց ված քը, ոչ էլ հե թա նո սի, ոչ նույ նի սկ ա դա մոր դու, և այն պես ու-
ռո ւմ և պո ռո ւմ է ին, որ մտա ծո ւմ է ի, թե պե տք է բնու թյան բան վոր նե րը նրա նց 
ստեղ ծած լի նեն, և այն էլ` ոչ շատ լավ, այն աս տի ճան գար շե լի նմա նու թյո ւն ներ 
է ին դրա նք մա րդ կային ցե ղի: 

Ա. ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ.– Այդ բո լո րը մեզ մոտ քիչ թե շատ բա րե փո խել ենք, տե՛ր իմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Պե տք է հիմ ո վին փո խեք: Թող ձեր մի մո սի դեր կա տա րող նե-

րը այն մի այն ա սեն, ինչ որ ի րե նց հա մար գր ված է: Դե րա սան ներ կան, որ մի 
քա նի ա պո ւշ հան դի սա տես նե րի ծի ծա ղեց նե լու հա մար ի րե նք են սկ սո ւմ ծի-
ծա ղել, այ նի նչ հե նց այդ ժա մա նակ խա ղի մի կար ևոր կե տը ու շադ րու թյո ւն է 
պա հան ջո ւմ, դա շատ խայ տա ռակ բան է, և ցույց է տա լիս այդ ձևով վար վող 
դե րա սա նի ո ղոր մե լի սնա փա ռու թյու նը: Գնա ցեք և պատ րա ստ վեք:

 Դե րա սան նե րը դո ւրս են գնո ւմ
 Գա լիս են Պո լո նի ու սը, Ռո զե նկ րան ցը և Գիլ դե նշ տեր նը 

  Ի՞նչ ե ղավ, տեր իմ, թա գա վո րը գա լո՞ւ է արդյոք այս գլո ւխ գոր ծո ցը 
տես նե լու:

 ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– Այո՛, թա գու հին էլ մի ա սին, հե նց հի մա գա լիս են:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ու րե մ դե րա սան նե րին ա սա ցեք, որ շտա պեն:

 Պո լո նի ու սը դո ւրս է գնո ւմ

  Դո ւք էլ օգ նե ցեք, որ շտա պեն:
 ՌՈ ԶԵ ՆԿ ՐԱ ՆՑ ԵՎ ԳԻԼ ԴԵ ՆՇ ՏԵ ՐՆ.– Այո՛, տեր իմ:

 Ռո զե նկ րան ցը և Գիլ դե նշ տեր նը դո ւրս են գնո ւմ

 ՀԱՄ ԼԵՏ.– է հե՜յ, Հո րա ցի ո:

 Գա լիս է Հո րա ցի ո ն

 ՀՈ ՐԱ ՑԻ Ո.– Պատ րա ստ եմ, տե՛ր իմ, ձեր ծա ռայու թյան:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Լսիր, Հո րա ցի ո. քեզ նից ա վե լի ուղ ղա միտ մար դո ւ
  Դեռ չեմ հան դի պել ծա նոթ նե րիս մեջ:
 ՀՈ ՐԱ ՑԻ Ո.– Սի րե լի՜ տեր իմ:
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 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Չկար ծես թե քեզ շո ղո քոր թո ւմ եմ.
  Ի՞նչ շահ կա րող եմ հու սալ քե զա նից,
  Որ բա ցի ու րախ բնա վո րու թյու նից մի հա սույթ չու նե ս
  Ապ րո ւստ ու հա գո ւստ հո գա լու հա մար:
  Ին չո՞ւ փայ փայել չքա վոր մար դո ւն.
  Ոչ, շո ղո քոր թի մեղ րա ծոր լե զո ւն
  Ան միտ պեր ճու թյան ոտ քը թող լի զե,
  Եվ իր ծնկ նե րի ճկո ւն լի սեռ նե րն այն տեղ կո րաց նե,
  Ո ւր որ քծ նան քին վա րձ է սպա սո ւմ:
 Լ սո՞ւմ ես, Հո րա ցի ո, այն օ րից ի վեր, որ մա տաղ հո գի ս
  Իր ընտ րու թյան մեջ ինք նիշ խան դար ձավ,
  Եվ հա սու ե ղավ մա րդ կա նց ի րա րից զա նա զա նե լու,
  Նա քե՛զ ո րո շեց, կն քեց իր հա մար.
  Քան զի դու հա վետ մի մա րդ ես ե ղել,
  Որ ա մե նայն ինչ կրե լով հան դե րձ` ո չինչ չես կրո ւմ,
  Եվ բախ տի ա մեն վա րձն ու հար վա ծը
  Ըն դու նել ես մի շտ մի ա հա վա սար շնոր հա կա լու թյա մբ:
  Օ րհ նյալ են նրա նք, ո րո նց մեջ ա րյո ւնն ու դա տո ղու թյո ւնն
  Այն պես հա մա չափ զու գա խա ռն ված են,
  Որ լոկ շվի չեն բախ տի մա տե րին,
  Որ ինչ պես ու զե վրան նվա գե:
  Տո ւր ինձ այն մար դը, որ իր կր քե րի գե րին չլի նի,
  Եվ ես սր տիս մեջ տեղ կտամ նրան, սր տի՛ս սր տի մեջ,
  Ի նչ պես այժմ քեզ: Բայց այս շատ ե ղավ:
 Լ սիր. այս գի շեր ար քայի ա ռաջ ներ կայա ցո ւմ կա.
  Եվ մի տե սա րան մոտ է իմ հո րս մեռ նե լու կեր պին,
  Որ պատ մել եմ քեզ: Խնդ րո ւմ եմ, երբ գա այդ տե սա րա նը,
  Դու հո գո ւդ բո լոր խո րա տե սու թյա մբ դի տիր հո րեղ բո րս.
  Ե թե մի ո րոշ ճա ռի ժա մա նա կ
  Թա քո ւն ո ճի րը հան կա րծ իր որ ջից դո ւրս չհար ձակ վի`
  Ա պա այն ո գին, որ մե նք տե սել ենք, մի չար ո գի է,
  Եվ խոր հած նե րս` Վո ւլ կա նի սա լից ա վե լի մրոտ:
  Լավ դի տիր նրան, ես էլ աչ քե րս դեմ քին կհա ռեմ,
  Հե տո եր կո ւսս մեր կար ծիք նե րը կմի աց նե նք
 Ն րա ե րե սի ար տա հայ տա ծը դա տե լու հա մար:
 ՀՈ ՐԱ ՑԻ Ո.– Լավ, տե՛ր իմ. ե թե խա ղի ժա մա նա կ
  Փոր ձե իմ աչ քից մի բան գո ղա նալ և չբռն վի` 
 Ես կհատեմ գո ղո նի գի նը:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ա հա գա լիս են ներ կայա ցու մին.
  Ես պե տք է այս տեղ ան փույթ եր ևամ. մի տեղ գտիր քեզ: 

 Դա նի ա կան քայ լե րգ: Գա լիս են թա գա վո րը, թա գու հին, Պո լո նի ուսը, 
Օ ֆե լյան, Ռո զե նկ րան ցը, Գիլ դե նշ տեր նը և ու րիշ պա լա տա կան ներ ու 

պահակ ներ` ջա հե րո վ
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 ԹԱ ԳԱ ՎՈՐ.– Ինչ պե՞ս է մեր եղ բո րոր դի Համ լե տը:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Շատ լավ, իս կա պես, քա մե լե ո նի պես եմ կե րա կր վո ւմ, օդ եմ 

ու տո ւմ, խոս տո ւմ ե րով եմ խճող ված. աք լոր նե րին չեք կա րող այս կեր պով 
գի րաց նել:

 ԹԱ ԳԱ ՎՈՐ.– Այդ պա տաս խա նը ինձ հա մար չէ, Համ լե՛տ. այդ խոս քե րը 
ինձ չեն պատ կա նո ւմ:

 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ոչ էլ ինձ ար դեն:– (Պո լո նի ու սին) Տե՛ր իմ, ա սա ցիք թե հա մալ-
սա րա նո ւմ մի ան գամ մի բան եք խա ղա ցել, այն պես չէ՞:

 ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– Այո, տե՛ր իմ, և լավ դե րա սան է ի հա մար վո ւմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ի՞նչ եք խա ղա ցել:
 ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– Հու լի ոս Կե սա րի դե րը, և սպան վե ցի Կա պի տո լի ու մո ւմ.
Բ րու տո սն սպա նեց:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Շատ բիր տու թյո ւն էր նրա կող մից այդ պի սի եր ևե լի կո վին Կա-

պի տո լի ու մո ւմ սպա նել:– Դե րա սան նե րը պատ րա՞ստ են:
 ՌՈ ԶԵ ՆԿ ՐԱ ՆՑ.– Այո, տե՛ր իմ, ձեր հրա մա նին են սպա սո ւմ:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Եկ այս տեղ, սի րե լի Համ լետ, եկ նս տիր կող քիս:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ոչ, սի րե լի մայր, այս տեղ ա վե լի քա շող մե տաղ կա:
 ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– (Թա գա վո րին) Օ՜ հո՜, լսե ցի՞ք ինչ ա սաց:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Օ րի ո՛րդ, թույլ կտա՞ք, որ ձեր գո գի մեջ ձգ վեմ:

Ձգ վո ւմ է գետ նի վրա Օ ֆե լյայի ոտ քե րի ա ռա ջ

 Օ ՖԵԼՅԱ.– Ոչ, տեր իմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ու զո ւմ եմ ա սել` գլո ւխս ձեր գո գը դրած: 
Օ ՖԵԼՅԱ.– Այո, տեր իմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Կար ծո ւմ եք վա՞տ մտ քով ա սա ցի: 
Օ ՖԵԼՅԱ.– Ո չի նչ չեմ կար ծո ւմ, տեր իմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Լավ գա ղա փար է` աղ ջիկ նե րի սրո ւնք նե րի մեջ ձգ վել: 
Օ ՖԵԼՅԱ.– Ի՞նչ, տեր իմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ո չի նչ: 
Օ ՖԵԼՅԱ.– Շատ ու րախ եք, տեր իմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ո՞վ, ե՞ս: 
Օ ՖԵԼՅԱ.– Այո, տեր իմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ի՞նչ ա րած. ձեր զա վեշ տա բա նն եմ ես: Մա րդ ու րախ չլի նի, ի՞նչ 

ա նի. մեկ այն տեղ նայիր, տես մայրս ինչ պես ու րախ է, և եր կու ժամ չկա, որ 
հայրս մե ռել է: 

Օ ՖԵԼՅԱ.– Ոչ, եր կու ան գամ եր կու ա միս է, տեր իմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Այդ քան եր կա՞ր, ու րե մ թող սա տա նան սև հագ նի, ես մի ձե ռք սա-

մույր եմ հագ նե լու: Տե՜ր Աստ ված, մա րդ եր կու ա միս ա ռաջ մեռ նի և դեռ չմո ռաց-
վի՜: Ու րե մ կա րե լի է հու սալ, որ մի մեծ մար դու հի շա տա կը դեռ վեց ա միս իր 
մա հից հե տո կա րող է տևել, բայց, սո ւրբ կույ սը վկա, պե տք է ե կե ղե ցի ներ շի նի, 
թե ոչ` կմո ռաց վի ինչ պես այն փայ տե ձին, ո րի տա պա նա գի րն էր.

 «Ա՜խ ափ սոս, ա՜խ ափ սոս, փայ տե ձին մո ռաց վե ց»:

 Ե րա ժշ տու թյո ւն: Մն ջա կա տա կի դե րա սան նե րը 
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 Գա լիս են մի թա գա վոր և մի թա գու հի, շատ սի րով. նախ թա գու հին համ-
բու րո ւմ է թա գա վո րին, հե տո նա` նրան. թա գու հին ծո ւնկ է չո քո ւմ թա գա վո րի 
ա ռաջ և սի րային ցույ ցեր է ա նո ւմ: Թա գա վո րը նրան վեր է բա րձ րաց նո ւմ, և 
իր գլու խը թե քո ւմ է նրա վզին. հե տո թա գա վո րը պառ կո ւմ է ծա ղիկ նե րի վրա: 
Թա գու հին տես նե լով, որ նա քնեց` հե ռա նո ւմ է: Մի քիչ հե տո նե րս է գա լիս 
մի մա րդ, վեր է առ նո ւմ թա գա վո րի թա գը, համ բու րո ւմ է, թույն է լց նում թա-
գա վո րի ա կան ջի մեջ և դո ւրս է գնո ւմ: Թա գու հին վե րա դառ նա լով` թա գա-
վո րին գտ նո ւմ է մե ռած և ողբ ու կոծ է ա նո ւմ: Թու նա վո րո ղը կր կին գա լիս է 
եր կու-ե րեք մո ւն ջե րի հետ և այն պես է ձևաց նո ւմ, կարծես թե մաս նակ ցո ւմ 
է թա գու հու վշ տին: Մեռյա լին տա նո ւմ են դո ւրս: Թու նա վո րո ղն աշ խա տո ւմ 
է ըն ծա նե րով թա գու հու սիր տը շա հել. թա գու հին սկզ բո ւմ դժ կա մու թյո ւն է 
ցույց տա լիս, բայց վեր ջը ըն դու նո ւմ է նրա սե րը: Դո ւրս են գնո ւմ:

 Օ ՖԵԼՅԱ.– Ի՞նչ մի տք ու նի այս, տեր իմ:
 ՀԱՄ ԼԵ Տ– Miching mallecho, այ սի նքն` չա րա գոր ծու թյո ւն: 
Օ ՖԵԼՅԱ.– Եր ևի մ ջա կա տա կը խա ղի նյո ւթն է ներ կայաց նո ւմ:

 Գա լիս է նա խեր գա կը

 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Հի մա սա մեզ կա սի: Դե րա սան նե րը գա ղտ նիք պա հող մար դիկ 
չեն. ա մեն բան կհայտ նեն: 

Օ ՖԵԼՅԱ.– Կար ծո ւմ եք, թե տե սա րա նի նշա նա կու թյո՞ւ նը կա սի:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Այո, և ա մեն տե սա րա նի, որ նրան ցույց տաք: Դո ւք մի՛ ա մա չեք 

ցույց տա լո ւց, նա էլ չի ա մա չի նշա նա կու թյո ւնն ա սե լո ւց: 
Օ ՖԵԼՅԱ.– Շատ չա րն եք, շատ չա րը, լավ է խա ղին մտիկ տամ:
 ՆԱ ԽԵՐ ԳԱԿ.– Թե՛ մեր ող բեր գի և թե՛ մեզ հա մա ր
  Նե րո ւմ ենք խնդ րո ւմ շատ խո նար հա բար,
  Եվ ա ղա չո ւմ ենք, որ համ բե րու թյա մբ
  Հա ճեք պատ վել մեզ ձեր ունկնդ րու թյա մբ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Նա խեր գա՞նք է այս, թե մա տա նու մա կա գիր: 
Օ ՖԵԼՅԱ.– Այո, շատ կա րճ է, տե՛ր իմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Կնոջ սի րո պես:

 Գա լիս են եր կու դե րա սան, իբրև թա գա վոր և թա գու հի 

 ԲԵ ՄԻ ԹԱ ԳԱ ՎՈ Ր– Ե րե սո ւն ան գամ Ֆե բո սի կառ քը ա րել է շր ջա ն
  Տել լո սի շո ւր ջը, և Պո սեյ դո նի ա ղի պե տու թյան,
  Ե րե սո ւն ան գամ տաս ներ կու լու սին պտույտ են գոր ծել,
  Տաս ներ կու ան գամ ե րե սո ւն գի շեր երկ րի շո ւրջ դար ձել,
  Այն օ րից, ինչ սե րը մեր սր տե րն ի րար է զու գա վո րել,
  Եվ ինչ Հի մե նեն մեր ձեռ քե րն ի րար է մի ա վո րել:
 ԲԵ ՄԻ ԹԱ ԳՈՒ ՀԻ– Շա՜տ այդ քան ան գամ արև ու լու սին թող գան ու գնան,
  Եվ մեր սր տե րը մի շտ ան կե ղծ սի րով ան բա ժան ման.
  Բայց, վա՜յ, վեր ջե րս հի վա նդ ես թվո ւմ, և այն պես տր տո ւմ,
  Սո վո րու թյա նդ այն պես հա կա ռակ, որ վախ ես ազ դո ւմ.
  Բայց եր կյո ւղ նե րս, ինչ էլ որ լի նեն,
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  Թող նրա նք, տե՛ր իմ, քեզ չվր դո վեն.
  Կա նա նց սր տի մեջ եր կյո ւղն ու սե րը մի շտ հա մա չափ են,
  Կամ նրա նք բնավ գոյու թյո ւն չու նեն և կամ ան չափ են:
  Թե որ քա՜ն մեծ է իմ սր տի սե րը 
  Քեզ ցույց են տվել ձիգ տա րի նե րը. 
 Եվ ի՛նչ չա փով որ չափ վո ւմ է սե րը,
  Չափ վո ւմ են նաև իմ եր կյո ւղ նե րը.
  Ո ւր սե րը մեծ է, փոք րիկ կաս կա ծը մեծ վախ է դառ նո ւմ.
  Ե րբ մե ծա նո ւմ են փոք րիկ վա խե րը` սե րն է մե ծա նո ւմ:
 ԲԵ ՄԻ ԹԱ ԳԱ ՎՈ Ր– Ա վա՜ղ, սի րե լիս, պե տք է բա ժան վե նք, այն էլ քիչ օ րի ց
  Մա րմ իս ու ժե րը հոգ նել են այլևս ի րե նց պա րտ քե րից.
  Եվ ինձ նից հե տո սի րո ւն աշ խար հո ւմ պե տք է դեռ ապ րես,
  Հա րգ ված, սիր ված և գու ցե նույ նի սկ դու նո րեն սի րես:
  Եվ նոր ա մու սին...
 ԲԵ ՄԻ ԹԱ ԳՈՒ ՀԻ– Օ՜հ, մի՛ վեր ջաց նի. Աստ ված ոչ ա նի՜,
  Որ սի րտս այդ պես քեզ դա վա ճա նի. 
 Ե թե ես երկ րո րդ ա մու սին առ նեմ`
  Թող որ հա վի տյան ա նի ծյալ լի նեմ:
  Ե րկ րո րդ ա մու սին չէ ա ռել մի կին,
  Ե թե չէ դա վել նախկին կյան քին:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– (Ա ռան ձին) Օ շի՜նդր է, օ շի՜նդր:
 ԲԵ ՄԻ ԹԱ ԳՈՒ ՀԻ– Երբ այ րի կի նը փնտ րո ւմ է կր կին մի նոր կո ղա կից,
  Սի րո ւց չէ բնավ, այլ մի այն շա հի ստոր փա փա գից.
  Մե ռած ա մո ւս նո ւս ես երկ րո րդ ան գամ ինքս եմ սպա նո ւմ,
  Ե րբ իր ան կող նո ւմ երկ րո րդ ա մո ւս նո ւց համ բույր եմ առ նո ւմ:
 ԲԵ ՄԻ ԹԱ ԳԱ ՎՈ Ր– Ես հա վա տո ւմ եմ, թե այժմ ան կե ղծ են քո ա սած նե րը.
  Բայց որ քա՜ն հա ճախ ինք նե րս ենք կոտ րո ւմ մեր վճ ռած նե րը,
  Եվ ո րո շու մը մեր հի շո ղու թյան գե րին է մի այն,
 Ծն վե լիս հո ւժ կու, բայց տո կու նու թյա մբ խի ստ աղ քատ է այն.
  Եվ հի մա որ պես մի տհաս պտո ւղ ծա ռին կպած է,
  Բայց ցած է ընկ նո ւմ ա ռա նց թափ տա լու` երբ որ հա սած է:
  Զար մա նա լի չէ, որ մո ռա նո ւմ ենք
  Մե նք մեզ վճա րել, ինչ որ մե՛զ պա րտ ենք.
  Ի նչ որ կր քի մեջ վճ ռո ւմ ենք գոր ծել`
  Ե րբ որ կի րքն ան ցավ, ան միտ է դար ձել.
  Թե՛ բո ւռն վիշ տը, թե՛ բո ւռն խին դը բավ է, որ հա նգ չեն,
  Ի րե նց սե փա կան ո րո շո ւմ ե րը ի րե՛նք կջն ջեն.
  Ո ւր խն դու թյու նը հրճ վո ւմ է սաս տիկ, վիշ տը կսկ ծո ւմ,
 Չն չին մի դեպ քից հրճ վո ւմ է վիշ տը, և խի նդն է լա ցո ւմ: 
  Հա վեր ժա կան չէ մեր այս աշ խար հը, և շատ պա րզ բան է,
  Որ մեր բախ տի հետ և մա րդ կա նց սե րը փո փո խա կան է.
  Եվ մի նչև այ սօր դե ռևս ան լույծ է այս հար ցը խր թին,
  Թե բա՞խտն է արդյոք սի րո ա ռաջ նո րդ, թե սե՞ րը` բախ տի:
  Մեծ մա րդն ընկ նե լիս` մտե րիմ ե րը թող նո ւմ փախ չո ւմ են,
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  Փոք րը մե ծա նա լիս` թշ նա մի նե րը գա լիս, փակ չո ւմ են,
  Եվ մի նչև հի մա բախ տին հետ ևող ե ղած է սե րը.
  Ով կա րո տյալ չէ` նրան պա կաս չեն բա րե կամ ե րը.
  Եվ ով փոր ձո ւմ է կա րո տու թյան մեջ փո ւք բա րե կա մին`
  Նա ինքն իր ձեռ քով դա րձ նո ւմ է նրան իր թո ւնդ թշ նա մին:
  Բայց թող, որ կար գով ես եզ րա կաց նեմ, ինչ սկ սել եմ.
  Մեր բա խտն ու կամ քը մի շտ ըն թա նո ւմ են այն պես հա կը նդ դեմ,
  Որ տա պալ վո ւմ են մեր խոր հո ւրդ նե րը բախ տի բեր մո ւն քից,
  Մե րն է խոր հո ւր դը, բայց նրա ել քը` ան կախ մեր կամ քից:
  Դու մտա ծո ւմ ես, որ չես լի նե լու մի երկ րոր դի կին.
  Մեռ նո ւմ է մի տքդ, երբ որ մեռ նո ւմ է քո տե րը նախ կին:
 ԲԵ ՄԻ ԹԱ ԳՈՒ ՀԻ– Թո՜ղ որ եր կի րը ինձ սնո ւնդ չտա, և եր կին քը` լույս,
  Գի շեր ու ցե րեկ հան գի ստ ու հա ճույք չտան խղ ճա լո ւս,
  Թո՜ղ որ փո խա րկ վեն հույս ու հա վա տս հու սա հա տու թյան,
 Ճգ նա վո րի պես մա տն ված լի նեմ բան տի տրտ մու թյան,
  Եվ ու րա խու թյան դեմ քը խամ րեց նող ցա վե րն ան հա մա ր
  Խու ժեն խմ բո վին, կոր ծա նեն ինչ որ թա նկ է ինձ հա մար,
  Ոչ այս աշ խար հո ւմ, ոչ հան դեր ձյա լո ւմ ինձ դա դար չտան`
  Թե այ րի լի նեմ և ցան կամ կր կին նոր ա մո ւս նու թյան:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– (Օ ֆե լյային) Թե հի մա դր ժե՞ իր եր դո ւմ ե րը:
 ԲԵ ՄԻ ԹԱ ԳԱ ՎՈ Ր– Ա հե՜ղ եր դո ւմ եր. այժմ, սի րե լիս, թող ինձ մի րո պե,
  Ո գիս թմ րո ւմ է, թող քու նը մի քիչ տաղ տո ւկս խա բե:
 ԲԵ ՄԻ ԹԱ ԳՈՒ ՀԻ– Քու նը ու ղե ղիդ թող օ րոր ա նի,
  Եվ ոչ մի փոր ձա նք մեզ չբա ժա նի:

 Թա գու հին գնո ւմ է

 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Մա՛յր իմ, ի՞նչ պես ես գտ նո ւմ այս խա ղը:
 ԹԱ ԳՈՒ ՀԻ.– Տի կի նը շատ է երդ վո ւմ կար ծես:
 ՀԱՄ ԼԵՏ-.– Օ՜, բայց խոս քը կպա հի:
 ԹԱ ԳԱ ՎՈՐ.– Նյու թին ծա նո՞թ ես. վատ բան հո չկա՞:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ոչ, ոչ. կա տակ են ա նո ւմ, կա տա կով թույն. ոչ մի վատ բան չկա:
 ԹԱ ԳԱ ՎՈՐ.– Խա ղի ա նո ւնն ի՞նչ է:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Մկան թա կա րդ: Ինչ պես այ լա բա նո րեն: Այս խա ղը մի մար դասպա-

նու թյո ւն է ներ կայաց նո ւմ, որ կա տար վել է Վի են նայո ւմ: Գոն զա գո է դո ւք սի ա նու-
նը, կնոջ ա նո ւնն էլ` Բա տիս տա: Հի մա կտես նեք, սրի կայու թյան մի գլո ւխ գոր ծոց 
է, բայց մեզ ի՞նչ փույթ, դա չի կա րող դիպ չել ձե րդ վե հա փա ռու թյա նը, ոչ էլ մեզ. 
մե նք մա քո ւր խի ղճ ու նե նք. վեր քոտ ձին թող խրտ նի, մեր մեջ քը պի նդ է:

 Գա լիս է մի դե րա սան, Լու ցի ա նո սի դե րո ւմ

 Ա հա մի մա րդ, ո ւմ ա նու նը Լու ցի ա նոս է, թա գա վո րի եղ բո րոր դին է: 
Օ ՖԵԼՅԱ.– Դո ւք այն պես լավ եք մեկ նա բա նո ւմ, ինչ պես խա ղի նա խեր գա կը:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ես շատ լավ կա րող եմ քո և սի րե կա նիդ մեջ մեկ նա բա նի դեր 

կա տա րել, մի այն թե խա մա ճիկ նե րի կոտ րատ վե լը տես նե ի: 
Օ ՖԵԼՅԱ.– Շատ սո ւր եք, տե՛ր իմ, շատ սո ւր եք:
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 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ցա վից կգո ռայիր մի նչև սայրս բթաց նե իր: 
Օ ՖԵԼՅԱ.– Ա վե լի լավ, և ա վե լի վատ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Այդ պես եք սխալ վո ւմ ա մու սին ընտ րե լիս:– Դե՜հ, սկ սիր, մար-

դաս պան, գրո ղը տա նի քեզ, մա՜րդ, բաց թող այդ ծա մած ռու թյո ւն նե րը և 
սկսիր: Ե՜կ. կռկ ռան ագ ռա վը վրեժ է պա հան ջո ւմ:

 ԼՈԻ ՑԻ Ա ՆՈՍ.– Խոր հո ւրդ ներ խա վար, և ձեռ քեր ճար պիկ և թույ ներ ազ դու. 
Ոչ մի ա րա րած իբր ա կա նա տես, և ժամ ձե ռն տու.
 Դու դժ խե՜մ խառ նո ւրդ, կես գի շե րային խո տե րից քամ ված, 
Եվ Հե կա տե ի ա նեծ քով նյո ւթ ված, ե րի ցս նե խած.
Բ նա կան թո վքդ, մա հա ռիթ ուժդ թող շո ւտ ներ գոր ծի, 
Ար շա վի իս կույն ա ռո ղջ կյան քի դեմ, ա վեր մո ւնք գոր ծի:

 Թույ նը թա փո ւմ է քնո ղի ա կան ջի մե ջ

 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Պար տե զի մեջ թու նա վո րո ւմ է մար դո ւն, թա գա վո րու թյու նը 
ձեռք ձգե լու հա մար: Ա նու նը Գոն զա գո է. պա տմ ված քը իս կա պես գոյու թյուն 
ու նի, և շատ ըն տիր ի տա լե րեն գր ված: Հի մա կտես նես, թե մար դաս պա նը 
ի՞նչ պես է ձե ռք բե րո ւմ Գոն զա գոյի կնոջ սիր տը: 

Օ ՖԵԼՅԱ.– Թա գա վո րը վեր կա ցավ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ի՞նչ է, սո ւտ հր դե հից վա խե ցա՞վ:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Ի՞նչ պա տա հեց ձեզ, տե՛ր իմ:
 ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– Դա դա րե ցրեք խա ղը:
 ԹԱ ԳԱ ՎՈՐ.– Ճրա՜գ, ճրա՜գ, գնա նք:
 ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– Ճրա՜գ, ճրա՜գ, ճրագ: 

Ա մեն քը դո ւրս են գնո ւմ, բա ցի Համ լե տից և Հո րա ցի ոյի ց

 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Խոց ված եղ նի կը թող ցա վից ող բա,
  Ա ռո ղջ եղ ջե րո ւն ու րախ թռչ կո տե,
  Մե կը թող քնի, մյո ւսն ար թո ւն մա,
  Այս հին աշ խար հի օ րեն քը այդ է:
  Եվ սրա հետ մեկ տեղ, պա րոն, մի ան տառ փե տո ւր գլ խար կիս,
  Եվ եր կու մեծ կար միր վա րդ կո շիկ նե րիս, մի թե բա վա կան չի՞ լի նի,
   որ ինձ մի տեղ տան դե րա սան նե րի մի խո ւմ բի մեջ, ե թե 
   մի օր ամ բո ղջ գույքս մո խիր դառ նա:
 ՀՈ ՐԱ ՑԻ Ո.– Գու ցե կես բա ժին կտան ձեզ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ո՛չ, մի ամ բո ղջ բա ժին:
    Գի տես, Դա մոն, իմ սի րե լի,
    Այս գա հն ե ղավ ա վե րակ, 
    Դի ո սի տեղ ո՞վ է նս տել,
    Մի իս կա կան... խեղ կա տակ:

 ՀՈ ՐԱ ՑԻ Ո.– Ա վե լի լավ էր իր բա ռով վեր ջաց նե իք*:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Սի րե լի Հո րա ցի ո, հա զար ոս կի գրավ կդ նեմ, որ ուր վա կա նի 

          
* Հորացիոն սպասում էր, որ Համլետը կասի Մի իսկական ավանակ:
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ա սա ծը ճշ մա րիտ էր: Նկա տե ցի՞ր:
 ՀՈ ՐԱ ՑԻ Ո.– Այո՛, տեր իմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Երբ թու նա վո րե լու խոս քը ե կավ` տե սա՞ր:
 ՀՈ ՐԱ ՑԻ Ո.– Շատ լավ դի տե ցի:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ա՜հ, հա՜: Ե կեք մի բան նվա գեք. ե կեք, սրն գա հար ներ:
     Ե թե այս ար քան խա ղը չսի րեց,
     Պատ ճա ռը այն է... որ չհա վա նեց:

 Գա լիս են Ռո զե նկ րան ցը և Գիլ դե նշ տեր նը
 Հայ դե՜, մի քիչ ե րա ժշ տու թյո ւն:
 ԳԻԼ ԴԵ ՆՇ ՏԵ ՐՆ.– Ազ նիվ տեր, թույլ տվեք ձեզ եր կու խո սք ա սեմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Մի ամ բո ղջ պատ մու թյո ւն կա րող ես, պա րո՛ն:
 ԳԻԼ ԴԵ ՆՇ ՏԵ ՐՆ.– Թա գա վո րը, տե՛ր իմ...
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Հը, ի՞նչ կա:
 ԳԻԼ ԴԵ ՆՇ ՏԵ ՐՆ.– Քաշ վել է իր սե նյա կը և սաս տիկ հո ւզ ված է:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Շա՜տ խմե լո ւց:
 ԳԻԼ ԴԵ ՆՇ ՏԵ ՐՆ.– Ոչ, տե՛ր իմ, բար կու թյու նից:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ե թե խե լա ցի մա րդ լի նե իք` բժշ կին կհայտ նե իք, ոչ թե ինձ: Ե թե 

ես նրան լու ծո ղա կան տամ` գու ցե նա էլ ա վե լի կմաղ ձո տի:
 ԳԻԼ ԴԵ ՆՇ ՏԵ ՐՆ.– Ազ նիվ տե՛ր, մի քիչ ա վե լի կա րգ ու կա նոն դրեք ձեր 

խոս քե րի մեջ, և այդ պես մի խրտ նեք խոս քիս նյու թից:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ես հան դա րտ եմ, պա րո՛ն, խո սիր:
 ԳԻԼ ԴԵ ՆՇ ՏԵ ՐՆ.– Թա գու հին` ձեր մայ րը, սաս տիկ վր դով ված, ինձ ու ղար-

կել է ձեզ մոտ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Բա րով ես ե կել:
 ԳԻԼ ԴԵ ՆՇ ՏԵ ՐՆ.– Ոչ, տե՛ր իմ. այդ քա ղա քա վա րու թյո ւնն ան տե ղի է: Ե թե 

կբա րե հա ճեք ինձ օ րի նա վոր պա տաս խան տալ` ձեր մոր պատ վե րը կկա տա-
րեմ, թե ոչ, ձեր նե րո ղու թյու նը և իմ վե րա դար ձը կլի նեն պաշ տո նիս վեր ջա-
վո րու մը:

 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Պա րո՛ն, չեմ կա րող:
 ԳԻԼ ԴԵ ՆՇ ՏԵ ՐՆ.– Ի՞նչ չեք կա րող:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Օ րի նա վոր պա տաս խան տալ: Խե լքս խան գար վել է: Բայց ինչ 

պա տաս խան որ կա րող եմ տալ, կտամ քեզ, կամ ա վե լի ճի շտ, մո րս:
  Ու րե մ, կա րճ, բա նն ի՞նչ է, ա սո ւմ ես մայրս...
 ՌՈ ԶԵ ՆԿ ՐԱ ՆՑ.– Ձեր մայրն ա սո ւմ է, թե ձեր վար մո ւն քը նրան շատ զար-

մաց րեց և ապ շեց րեց:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Զար մա նա լի՜ որ դի, որ կա րո ղա նո ւմ է իր մո րը այս պես զար-

մաց նել: Բայց ա սա տես նեմ, այդ մայ րա կան զար ման քը ու րիշ պոչ էլ ու նի՞ թե 
ոչ. այդ ա սա:

 ՌՈ ԶԵ ՆԿ ՐԱ ՆՑ.– Ու զո ւմ է քնե լո ւց ա ռաջ խո սել ձեզ հետ իր ա ռա նձ նա րա-
նո ւմ:

 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Կհ նա զան դեմ, թե կո ւզ տա սն ան գամ էլ մայրս լի նի:
  Ու րիշ գո րծ էլ ու նե՞ս ինձ հետ:
 ՌՈ ԶԵ ՆԿ ՐԱ ՆՑ.– Տե՛ր իմ, մի ժա մա նակ դո ւք ինձ սի րո ւմ է իք:
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 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Հի մա էլ սի րո ւմ եմ, երդ վո ւմ եմ այս գո ղե րով և շոր թող նե րով: 
(Ձեռ քե րն է ցույց տա լիս):

 ՌՈ ԶԵ ՆԿ ՐԱ ՆՑ.– Սի րե լի իշ խան, ի՞նչ է ձեր այս վր դով մո ւն քի պատ ճա-
ռը. ինք նե րդ ձեր ձեռ քով փա կո ւմ եք ձեր ա զա տու թյան դու ռը, երբ ցա վե րդ 
թաքց նո ւմ եք ձեր բա րե կա մից:

 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Պա րո՛ն, հա ռա ջա դի մե լու մար մա ջն է ինձ տան ջո ւմ:
 ՌՈ ԶԵ ՆԿ ՐԱ ՆՑ.– Ի՞նչ պես կա րե լի է, երբ թա գա վո րն ին քը ձեզ է նշա նա կել 

Դա նե մար քայի գա հա ժա ռա նգ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Այո, պա րո՛ն, բայց «Մի նչև խո տը բու սի»... Ա ռա կը մի քիչ մգ լո-

տել է:

 Գա լիս են դե րա սան նե րը և ե րա ժի շտ նե րը

 Ա՛հ, ե րա ժի շտ նե րը. տվեք ինձ այդ սրի նգ նե րից մե կը: (Գիլ դե նշ տեր նին) 
Ե՛կ, քեզ մի բան ա սեմ... Ին չո՞ւ ես այդ պես ետ ևի ցս ըն կել, և չես թող նո ւմ, որ 
շո ւնչ քա շեմ, կար ծես ո րո շած լի նես ինձ թա կար դի մեջ ձգել:

 ԳԻԼ ԴԵ ՆՇ ՏԵ ՐՆ.– Ահ, տե՛ր իմ, ե թե ան ձն վի րու թյո ւնս շատ խի զախ է, 
պատ ճա ռն այն է, որ սե րս դե պի ձեզ քա ղա քա վա րու թյա նն ուշ չի դա րձ նո ւմ:

 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Լավ չհաս կա ցա: Կա րո՞ղ ես այս սրին գի վրա մի բան նվա գել:
 ԳԻԼ ԴԵ ՆՇ ՏԵ ՐՆ.– Ոչ, տե՛ր իմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Խնդ րո ւմ եմ:
 ԳԻԼ ԴԵ ՆՇ ՏԵ ՐՆ.– Հա վա տա ցեք, չեմ կա րող:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ա ղա չո ւմ եմ:
 ԳԻԼ ԴԵ ՆՇ ՏԵ ՐՆ.– Կյան քո ւմս սրի նգ ձե ռք չեմ ա ռել, տեր իմ: 
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Բայց դա նույն չափ դյու րին բան է, որ չափ սո ւտ ա սե լը: Մա տե րդ 

դիր այս լեզ վակ նե րի վրա և շար ժիր, բեր նո վդ էլ փչիր, և տես ի՜նչ հրա շա լի 
ե րա ժշ տու թյո ւն դո ւրս կգա: Նայիր, ա հա լեզ վակ նե րը:

 ԳԻԼ ԴԵ ՆՇ ՏԵ ՐՆ.– Բայց չեմ կա րող մա տե րս այն պես շար ժել, որ մի ներ-
դաշ նակ բան դո ւրս գա, այդ ճար տա րու թյու նը չու նեմ:

 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Դե լավ. հի մա տես թե ի՜նչ ա նար ժան ա րա րած ես հա մա րո ւմ 
դու ինձ, ու զո ւմ ես նվա գել իմ վրա, այն պես ես ձևաց նո ւմ, որ պես թե ծա նոթ 
ես իմ լեզ վակ նե րի հետ. ու զո ւմ ես իմ գա ղտ նի քը սր տի ցս դո ւրս քա շել, ու զո ւմ 
ես ձայնս փոր ձել` սկ սած ա մե նա ցած նո տայից մի նչև ձայ նա շա րիս ա մե նա-
բա րձ րը. մյո ւս կող մից` շատ ե րա ժշ տու թյո ւն և հրա շա լի հն չյո ւն կա այս փոք-
րիկ գոր ծի քի մեջ, և դու չես կա րո ղա նո ւմ նվա գել: Մա՜րդ Աս տու ծո, կար ծո ւմ 
ես թե ես մի սրին գի չափ էլ չկա՞մ: Ան վա նիր ինձ, ինչ գոր ծիք որ կու զես. թեև 
կա րող ես ինձ չար չա րել, բայց վրաս նվա գել չես կա րող: (Գա լիս է Պո լո նի-
ու սը): Բա րև ձեզ, պա րոն:

 ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– Տե՛ր իմ, թա գու հին կա մե նո ւմ է խո սել ձեզ հետ, և իս կույն:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Տես նո՞ւմ եք այն ամ պը, որ կար ծես ուղ տի ձև ու նի:
 ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– Պա տա րա գը վկա, ուղ տի նման է, ճի շտ որ...
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ինձ թվո ւմ է, թե մի ա քի սի նման է:
 ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– Մեջ քը ա քի սի է նման:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Կամ կետ ձկան:
 ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– Շատ նման է կետ ձկան:
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 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ու րե մ շու տով կգամ մո րս մոտ: (Ա ռան ձին) Սրա նք ինձ այն-
պես հի մա րի տեղ են դնո ւմ, որ քիչ է մո ւմ սի րտս տրաք վի:– Շու տով կգամ:

 ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– Այդ պես էլ կա սեմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ի՞նչ դյու րին բան է «շու տո վ» ա սե լը:
  Մե նակ թո ղեք ինձ, բա րե կամ ե րս: 

Ա մեն քը գնո ւմ են, բա ցի Համ լե տի ց

  Ա հա գի շեր վա հու ռո ւթ քի ժա մը,
  Ե րբ հո րան ջո ւմ են գե րեզ ման նե րը,
  Եվ դժո խքն ին քը ժան տա խտ է փչո ւմ աշ խար հի վրա:
  Այժմ կա րող է ի տաք ա րյո ւն խմել,
  Եվ այն պես դա ժան գոր ծեր կա տա րել,
  Որ լույս ցե րե կը կդո ղա հար վեր վրան նայե լո ւց:
 Գ նամ մո րս մոտ: Ո՜վ սի րտ, մի՛ կո րց րու քո բնու թյու նը,
  Նե րո նի հո գին թող մո ւտք չգտ նե այս պի նդ կո ւրծ քի մեջ.
  Թող ան գո ւթ լի նեմ, բայց ոչ հրե շային.
  Պե տք է մո րս հետ դա շույն ներ խո սեմ, բայց ոչ գոր ծա ծեմ.
  Լե զո ւս ու հո գիս թող այս բա նի մեջ կեղ ծա վոր լի նեն.
  Որ չափ էլ նրան խոս քով նա խա տեմ,
  Հո գի՛ս, մի՛ թույլ տո ւր, որ գոր ծով դա տեմ:

Գ նո ւմ է դո ւրս

 ՏԵ ՍԱ ՐԱՆ ԵՐ ՐՈ ՐԴ
 Գա լիս են թա գա վո րը, Ռո զե նկ րան ցը և Գիլ դե նշ տեր նը 

 ԹԱ ԳԱ ՎՈՐ.– Չեմ սի րո ւմ նրան, ոչ էլ մեզ հա մար ա պա հով բան է
  Թույլ տալ, որ նրա խե լա գա րու թյո ւնն ա զատ թա փա ռի:
 Գ նա ցեք, ու րե մ և պատ րա ստ վե ցեք.
  Իս կույն կու ղար կեմ ձեր հա նձ նա գի րը.
  Պե տք է նա ձեզ հետ Անգ լի ա գնա:
  Մեր աս տի ճա նի նկա տո ւմ ե րը չեն կա րող թույլ տալ,
  Որ վտան գը մեզ այն պես մոտ կե նա,
  Ի նչ որ ա մեն ժամ ծա գո ւմ է նրա լո ւս նո տու թյու նից:
 ԳԻԼ ԴԵ ՆՇ ՏԵ ՐՆ.– Շո ւտ կպատ րա ստ վե նք: Շատ նվի րա կան ու սո ւրբ եր-

կյո ւղ է
  Հո գալ այն քան շատ ան ձե րի մա սին,
  Որ ձե րդ մե ծու թյան շնոր հից ապ րո ւմ և սնո ւց վո ւմ են:
 ՌՈ ԶԵ ՆԿ ՐԱ ՆՑ.– Սո սկ և մաս նա վոր ան հա տն էլ պա րտ է
  Իր հո գու բո լոր թա փով ու զրա հո վ
  Ի րեն զե րծ պա հել ա մեն փոր ձան քից.
  Որ քա՜ն ա վե լի այն ան ձը, ո րի բա րօ րու թյու նից 
  Կախ ված է մո ւմ շա տե րի կյան քը.
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  Վե հա փա ռու թյան վախ ճա նը եր բեք մե նակ չէ լի նո ւմ.
  Այլ հոր ձան քի պես քա շո ւմ է իր հետ մեր ձա վոր նե րին.
  Մի ծա նր ա նիվ է, բա րձ րա բե րձ լե ռան ծայ րին հաս տատ ված,
  Ո րի վիթ խա րի շա ռա վիղ նե րի ն
  Տաս նյակ հա զա րով փոք րա գույն բա ներ զոդ ված, պրկ ված են.
  Եվ երբ ընկ նո ւմ է, ա մեն մի կցո րդ, չն չին հետ ևո րդ
  Ըն կե րա նո ւմ է ճայ թո ւն խոր տակ ման:
  Եր բեք չէ ե ղել, որ թա գա վո րը մե նակ հա ռա չի,
  Այլ մի շտ ընդ հա նո ւր վայ նա սու նի հետ:
 ԹԱ ԳԱ ՎՈՐ.– Դե՜հ, պատ րա ստ վեք, խնդ րեմ, շտապ ճամ փա ընկ նե լու.
  Պե տք է այս ա հի ոտ քը շղ թայե նք,
  Որ այժմ խի՜ստ ա զատ շր ջա գայո ւմ է:
 ՌՈ ԶԵ ՆԿ ՐԱ ՆՑ ԵՎ ԳԻԼ ԴԵ ՆՇ ՏԵ ՐՆ– Կշ տա պե նք, տե՛ր իմ:

 Ռո զե նկ րան ցը և Գիլ դե նշ տեր նը գնո ւմ են դո ւրս 
Գա լիս է Պո լո նի ու սը 

 ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– Տե՛ր իմ, գնո ւմ է իր մոր սե նյա կը.
  Ես էլ կմտ նեմ ար րա սի ետև, որ ա կա նջ դնեմ:
  Խո սք եմ տա լիս ձեզ, թա գու հին նրան խի ստ կպար սա վի:
  Եվ այո, ինչ պես ինք նե րդ ա սա ցիք, և լավ ա սա ցիք,
  Հար մար կլի նի, որ բա ցի մո րից մի այլ ունկն դիր,
 – Քան զի մոր սիր տը չի կա րող եր բեք ա նա չառ լի նե լ – 
  Թա քո ւս տից լսի խո սակ ցու թյու նը: Մնաք բա րով, տե՛ր.
 Ք նե լո ւց ա ռաջ ես նո րից կգամ, լսա ծս կա սեմ:
 ԹԱ ԳԱ ՎՈՐ.– Շնոր հա կալ եմ, սի րե լի տե՛ր իմ:

 Պո լո նի ու սը գնո ւմ է

  Օ՜հ, գա րշ է մե ղքս, և մի նչև եր կի նք բու րո ւմ է հո տը.
  Այն ա մե նա հին, ան դրա նիկ ա նե ծքն է վրան դր ված,
  Եղ բայ րաս պա նո ւթյո՜ւն: Ա ղո թել, ա վա՜ղ, չեմ կա րո ղա նո ւմ
  Թեև փա փա գս նույն չափ սաս տիկ է, որ չափ որ կա մքս.
  Ա վե լի զո րեղ մե ղքս հաղ թո ւմ է զո րեղ դի տու միս.
  Եվ մի մար դու պես, որ կա տա րե լու եր կու գո րծ ու նի,
  Վա րա նոտ կա նգ նած` չգի տեմ արդյոք ինչից սկ սեմ,
  Ան տես ա նե լով մե՛կն էլ, մյո՛ւսն էլ:
  Նույ նի սկ ե թե այս ա նիծյալ ձեռ քը
  Եղ բոր ա րյու նով թա նձ րա ցած լի ներ`
  Մի՞ թե գթա ռատ երկն քո ւմ չկա բա վա կան ան ձրև,
  Որ լվա նրան, ձյու նի պես ճեր մակ:
  Ի՞նչ բա նի է պե տք ո ղոր մու թյու նը,
  Ե թե ոչ մեղ քը դի մագ րա վե լու. 
  Եվ ա ղոթ քի մեջ ի՞նչ կա, բայց մի այն եր կու զո րու թյո ւն.–
  Փոր ձան քից պահ վել, քա նի չե նք ըն կած,
  Եվ նե րո ւմ գտ նել` ընկ նե լո ւց հե տո: Վեր նայեմ ու րե մ.
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  Մե ղքս ան ցա՜վ, բայց ո՜հ, ա ղոթ քի ի՞նչ ձև ինձ կծա ռայե. 
 « Նե րիր ինձ իմ ժա նտ սպա նու թյու նը»:
  Ոչ, դա հար մար չէ, քա նի դեռ իմ են այն ար դյո ւնք նե րը,
  Ո րո նց հա մար է, որ ես գոր ծե ցի սպա նու թյու նը,–
  Թա գս, թա գու հիս, ձե ռք բե րած փա ռքս:
  Կա րո՞ղ է մի մա րդ նե րո ւմ ստա նա լ
  Պա հե լով հան դե րձ մեղ քի ար դյո ւն քը:
  Այո՛, աշ խար հի եղծ կար գե րի մեջ`
  Կա րող է մեղ քի ոս կե լից ձեռ քը 
  Մեկ դի վտա րել ար դա րու թյու նը.
  Սա կայն այդ պես չէ այն տեղ, վեր ևո ւմ.
  Այն տեղ այդ պի սի ձեռ նա ծու թյո ւն ներ բա նի չեն գա լիս.
  Այն տեղ ա մեն գո րծ դր վո ւմ է մեջ տեղ հա րա զատ գույ նով,
  Եվ մե նք ինք նե րս հար կա դր վո ւմ ենք ճա կատ առ ճա կատ,
  Ա տամ առ ա տամ մեր մեղ քե րի դեմ վկայու թյո ւն տալ:
  էլ ի՞նչ ու րե մ, էլ ի՞նչ է մո ւմ.
 Մ նո ւմ է փոր ձել, թե ի՛նչ է կա րող ա պաշ խա րան քը.
  Եվ ի՞նչ չէ կա րող, բայց ի՞նչ, երբ որ մա րդ զղ ջալ չի կա րող:
  Օ՜հ, թշ վա՜ռ վի ճակ, կո՜ւրծք, սև ինչ պես մահ,
  Սո սն ձոտ հո գի՜ս, որ քան ճգ նո ւմ ես քեզ ա զա տե լու,
  Այն քան ա վե լի կաշ կան դո ւմ ես քեզ:
  Օգ նե ցե՜ք, հրեշ տակ նե՜ր, մի փո րձ փոր ձե ցեք, 
  Վա՜ր, հա մառ ծնկ ներ. սի՛րտ պող պա տա լար,
  Փափ կիր, ինչ պես որ նո րա մա նու կի մա տաղ ջիղե րը,
  Գու ցե ճար կա դեռ:

 Հե ռա նո ւմ է և ծո ւնկ չո քո ւմ: Գա լիս է Համ լե տը 

 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ա՜յ, կա րող է ի ճի շտ հի մա ա նել, ա ղո թք է ա նո ւմ:
  Եվ հի մա կա նեմ, և նա այս կեր պով եր կի նք կգ նա.
  Բայց արդյոք այդ պես վրե ժս կհան վի՞, պե տք է լավ կշ ռել:
  Մի պի ղծ սրի կա հո րս սպա նի, և փո խա րե նը
  Ես, մի ակ որ դին, նույն սրի կային եր կի՞նք ու ղար կեմ:
  Բա՜հ, շնո րհ է դա, վա րձ է, ոչ վրեժ:
  Նա հո րս բռ նեց ա նազ նիվ կեր պով, լավ կե րած խմա ծ
  Բո լոր մեղ քե րը լրիվ բող բո ջած, վառ, ինչ պես մայիս.
  Եվ թե իր հա շի վ ինչ վի ճա կո ւմ է,
  Ո՞վ է ի մա նո ւմ, բայց մի այն Աստ ված,
  Սա կայն, դա տե լով մեր հան գա ման քով և մտա ծու թյա մբ,
  Ծա նր է վի ճա կը: Ու րե մ ի՞նչ վրեժ է, որ զար կեմ նրա ն
  Ճի շտ, երբ իր հո գին սրբ վե լու վրա է,
  Ե րբ որ հար դար ված ու պատ րա ստ ված է իր ան ցքի հա մար:
  Ոչ, ետ գնա, սո՛ւր, ընտ րիր ա վե լի սոս կա լի ա ռիթ,
  Ե րբ գի նով քնած կամ կա տա ղու թյա մբ բոր բոք ված լի նի,
  Կամ իր ան կող նի ազ գա պղ ծա կան վայել չու թյան մեջ,
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  Կամ թո ւղթ խա ղա լիս, կամ հայ հոյե լիս, մի գոր ծի վրա,
  Ո րից փր կու թյան հոտ ան գամ չգա,
  Եվ այն պես զար կիր, որ կրո ւնկ նե րը երկն քին դիպ չեն,
  Եվ հո գին այն պես պի ղծ ու սև դառ նա,
  Ի նչ պես այն դժո խքն, ուր գնա լու է: Մայրս սպա սո ւմ է...
  Այդ դե ղը մի այն եր կա րեց նո ւմ է հի վա նդ օ րե րդ: 
ԹԱ ԳԱ ՎՈՐ.– (Չո քած) Բա ռե րս թեև թռ չո ւմ են վե րև,
  Սա կայն մտ քե րս մո ւմ են նե րքև:
  Եր բեք բա ռե րը ա ռա նց մտ քե րի եր կի նք չեն հաս նի:

Գ նո ւմ է:

 ՏԵ ՍԱ ՐԱՆ ՉՈՐ ՐՈ ՐԴ
 Թա գու հու ա ռա նձ նա սե նյա կը 

 Գա լիս են թա գու հին և Պո լո նի ու սը

 ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– Նա իս կույն կգա: Խի ստ ե ղեք իր հետ.
  Ա սա ցեք նրան, թե իր խա ղե րը մի տեղ են հա սել,
  Որ էլ հան դո ւր ժել ան կա րե լի է,
  Եվ թե շատ ան գամ ձեր մե ծու թյու նը մի ջամ տել է,
  Եվ պատ վար ե ղել ար քայի ցաս ման և նրա մի ջև:
  Ես կթա քն վեմ հե նց այս տեղ: Խնդ րեմ, խի ստ ե ղեք իր հետ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– (Դր սից) Մա՛յր, մա՛յր, մա՛յր:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ– (Պո լո նի ու սին) Ա պա հով ե ղեք, իմ մա սին եր բեք վախ մի ու նե ցեք:
  Հե ռա ցեք. լսո ւմ եմ իր ոտ քի ձայ նը:

 Պո լո նի ու սը թա քն վո ւմ է ար րա սի ետև: Գա լիս է Համ լե տը 

 ՀԱՄ ԼԵՏ. – Ա սա, մա՛յր, ի՞նչ կա: 
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Համ լե՛տ, դու հո րդ խի ստ վշ տաց րել ես: 
ՀԱՄ ԼԵՏ.– Մա՛յր իմ, դու հո րս խի ստ վշ տաց րել ես:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Ա մոթ է, ա մոթ, դու վատ լեզ վով ես պա տաս խան տա լիս:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ա մոթ է, ա մոթ, դու չար լեզ վով ես հար ցո ւմ եր ա նո ւմ: 
ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Վա՜հ, ի՜նչ է, Համ լետ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ի՞նչ է պա տա հել:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Չե՞ս ճա նա չո ւմ ինձ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ին չո՞ւ չէ, շատ լավ,
  Թա գու հին ես դու, տե գո րդ կի նն ես, ոչ բա րով` մայրս:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Ե թե այդ պես է, մար դիկ կկան չեմ քեզ խել քի բե րեն:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Թող, թող, եկ նս տիր, չպե տք է շա րժ վես,
 Չ պե տք է գնաս մի նչև դի մա ցդ հայե լի պա հեմ,
  Ո րի մեջ տես նես հո գո ւդ ներ քի նը: 
ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Ի՞նչ ես ա նե լու, ինձ սպա նե՞լ ես ու զո ւմ. օգ նո ւթյո՜ւն,
  Է հե՜յ, օգ նո ւթյո՜ւն:
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 ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– (Ար րա սի ետ ևից) Է հե՜յ, օգ նու թյո ւն, հա սե՜ք, օգ նո ւթյո՛ւն: 
ՀԱՄ ԼԵՏ.– (Սու րը քա շե լով) Այս ի՞նչ է, մո՞ւկ է:

 Սու րը խրո ւմ է ար րա սի մե ջ

 Մե ռա՜վ. մեկ դու կա՜տ, որ մե ռավ-պր ծավ:
 ՊՈ ԼՈ ՆԻ Ո ՒՍ.– (Ետ ևից) Օ՜հ, սպա նեց ինձ: 

Ը նկ նո ւմ է գե տին և մեռ նո ւմ

 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Վա՜յ ինձ, ի՞նչ ա րիր:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Չգի տեմ դեռ ինչ, թա գա վո՞րն է սա:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Օ՜հ, ինչ հա խո ւռն, ա րյու նա հեղ գո րծ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ա րյու նա հեղ գո՞րծ, գրե թե նույն չափ վատ, սի րե լի մայր իմ,
  Որ չափ սպա նել մի թա գա վո րի
  Եվ ա մո ւս նա նալ նրա եղ բոր հետ:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Որ չափ սպա նել մի թա գա վո րի՞:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Հե նց այդ պես, տի կի՛ն, այդ պես ա սա ցի: 

Ար րա սը բա րձ րաց նո ւմ է և տես նո ւմ է, nր Պո լո նի ո ւսն է 

  Ա՜յ թշ վառ, հա խո ւռն, մի ջա մո ւխ հի մար. բա րի ճա նա պա՜րհ.
  Քեզ նից մե ծի տեղ են թադ րե ցի քեզ. ստա ցիր բա խտդ:
  Տես, ի՜նչ վտա նգ կա ու րի շի գոր ծին խա ռն վե լու մեջ:
    Թա գու հո ւն
  Հե րի՜ք ձեռ քե րդ այդ պես գա լա րես, հան դա րտ կաց, նս տիր,
  Եվ թող տո ւր, որ ես սի՛րտդ գա լա րեմ.
  Եվ պի տի ա նեմ` թե կա կո ւղ նյու թից հո րին ված լի նի.
  Ե թե ա նի ծյալ սո վո րու թյու նը 
 Պղն ձաց րած չլի նի նրան,
  Եվ թո ւմբ ու պատ նեշ դա րձ րած ա մեն զգաց մո ւն քի դեմ:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Ես ի՞նչ եմ ա րել, որ հա նդգ նո ւմ ես այդ պես աղ մու կով բար-

բա ռել իմ դեմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Այն պի սի՜ մի գո րծ,
  Որ հա մես տու թյան շնո րհքն ու շիկ նո ւմ ա ղա վա ղո ւմ է,
  Ա ռա քի նու թյու նը կե ղծ է ան վա նո ւմ,
  Եվ ան մեղ սի րո սի րո ւն ճա կա տից պճ ղո ւմ է վար դը
  Եվ նրա տե ղը մի պա լար դնո ւմ.
  Որ դա րձ նո ւմ է պսա կի ուխ տը 
  Խա ղա մոլ նե րի սո ւտ եր դո ւմ ե րից ա վե լի խար դախ.
  Որ ա մո ւս նու թյան դա շին քի մի ջից քա ղո ւմ է ո գին,
  Եվ դա րձ նո ւմ է ա նո ւշ կրո նը բա ռե րի հագ նե րգ:
  Ե րկն քի դեմ քը բո ցա վառ ված է,
  Այո, և այս պի նդ, կայո ւն զա նգ վա ծը, թախ ծա լից դեմ քով,
  Որ պես մո տե ցած աշ խար հի վեր ջին`
 Վշ տա հար ված է ա րար քիդ վրա:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Վա՜յ ինձ, ի՞նչ ա րա րք, որ հե նց նա խեր գի ց
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  Այս պես գոռ գո ռո ւմ և ո րո տո ւմ ես:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Նայիր դու այս տեղ, նախ այս պատ կե րին, և ա պա սրան,
  Այս եր կու եղ բոր դի մա գիր նե րին:
  Տես ի՜նչ շնո րհք կա այս դեմ քի վրա.
  Ի՛սկն Հի պե րի ո նի գան գո ւր վար սե րը.
  Ճա կա տը կար ծես Ա րա մազ դի նն է,
  Ա՜չ քը Ա րե սի, սաս տե լու հա մար և հրա մայե լու,
  Կեց ված քը նման բան բեր Հեր մե սին,
  Որ երկ նա համ բույր մի լե ռան վրա նոր ի ջած լի նի.
  Մի հա մադ րու թյո ւն, մի ձև, իս կա պես,
  Ո րի վրա կար ծես ա մեն մի աստ ված իր կնի քն է դրել` 
 Իր հա վաս տի քը աշ խար հին տա լու, թե ա հա մի մա րդ.
  Այս էր ա մու սի նդ: Իսկ այժմ նայիր, այս մյու սին նայիր,
  Այս է ա մու սի նդ. բոր բոս նած մի հա սկ,
  Որ վա րա կո ւմ է ա ռո ղջ եղ բո րը: Աչ քեր ու նե՞ս դու.
  Եվ կա րո ղա ցար այս շքեղ լե ռան ա րո տից իջ նել,
  Եվ պա րար տա նալ այս ճա հի ճի մեջ: Հա՜, աչ քե՞ր ու նես:
  Դու հո չես կա րող սեր ան վա նել այդ.
  Քո տա րի քի մեջ ա րյան բոր բո քը մե ղմ է և խո նա րհ,
  Եվ դա տո ղու թյան սպա սար կու է:
  Եվ ի՞նչ դա տո ղու թյո ւն կա րող է ան ցնել սրա նից սրան:
 Զ գա ցո՞ւմ ու նես, այ լա պես իղ ձեր չէ իր ու նե նա,
  Բայց ան տա րա կույս այդ զգա ցու մը կաթ ված է ստա ցել,
  Քա նի որ եր բեք խեն թու թյո ւնն այդ քան չէր դո ւրս գա ճամ փից.
  Ոչ էլ զգա ցո ւմ այդ չափ ցնոր քի գե րին կդառ նար,
  Որ ընտ րո ղու թյան մի փոք րիկ քա նակ պա հած չլի նե ր
  Այս քան ա հա գին մի տար բե րու թյո ւն զա նա զա նե լու:
  Ի՞նչ դև է ե ղել, որ աչ քա կա պո ւկ խա ղա լով քեզ հետ`
  Շոր թել է խե լքդ: Աչ քե րը ա ռա նց շո շա փե լի քի,
  Շո շա փե լի քը ա ռա նց տե սու թյան,
  Ա կա նջ նե րն ա ռա նց ձեռ քի կամ աչ քի,
  Հո տա ռու թյու նը ա ռա նց մյո ւս նե րի,
  Կամ հա վա տա րիմ մի զգայա րա նի հի վա նդ մաս նի կն էլ
  Չէր կա րող այդ քան ան զգա լի նել:
  Ա մոթ խա ծո ւթյո՜ւն, ո՞ւր է շիկ նա նքդ: Ո՜վ ըմ բո ստ դժո խք,
  Ե թե կա րող ես տա րի քոտ կնոջ ոս կոր նե րի մե ջ
  Այս քան հես տա նալ` թող հրա բոր բոք ջա հե լու թյան մո տ
  Ա ռա քի նու թյո ւնն ինչ պես մոմ լի նի, և բո ցից հալ չի:
  Ա մոթ մի կո չիր, երբ գրոհ է տա լիս բռ նա կալ հրայր քը,
  Ե րբ սա ռույցն ան գամ այն պի սի թա փով բո ցա վառ վո ւմ է,
  Եվ դա տո ղու թյո ւնն ինքն էլ դառ նո ւմ է կր քի կա վա տը:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Օ՜հ, Համ լետ, լռիր, աչ քե րս ուղ ղո ւմ ես դեպ հո գո ւս խոր քը,
  Որ տեղ տես նո ւմ եմ սև ու խո՜ր բի ծեր,
  Ո րո նք չեն ու զո ւմ գու նա թափ լի նել:
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 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Եվ ի՞նչ, և ապ րել մի ճար պոտ մահ ճի գա րշ քր տին քի մեջ,
  Աղ տի մեջ խաշ ված` ի րար գգ վե լով և սիր վը տե լո վ
  Մի խո զա նո ցի աղ բյու սի վրա:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Օ՜հ, էլ մի խո սիր, Համ լետ, մի խո սիր. 
 Ա մեն մի բա ռդ մի դա շույ նի պես ա կա նջս է խր վո ւմ:
  Էլ բա վա կա՜ն է, ա նու շիկ Համ լետ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Մի սրի կա՜, մար դաս պան, մի ա նա՜րգ ստ րո ւկ,
  Որ հին ա մո ւս նո ւդ մեկ տաս նե րոր դի քսա նե րո րդն էլ չէ,
  Թա գա վոր նե րի այդ խեղ կա տա կը,
  Թա գա վո րու թյան և իշ խա նու թյան քսա կա հա տը,
  Որ պա հա րա նից թա գը գո ղա ցավ, դրեց գր պա նը:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Ա՜խ, բա վա կա՜ն է:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ցն ցո տի նե րի, կար կա տան նե րի այդ թա գա վո րը...

 Գա լիս է Ուր վա կա նը 

  Ա՜հ, փր կե ցեք ինձ, և ձեր թևե րով ճախ րե ցեք վրաս,
  Ե րկ նայի՜ն պա հակ ներ:– Ի՜նչ է ցան կա նո ւմ սր բա զան ո գիդ:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Ա վա՜ղ, ցն դել է:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Չէ՞ որ ե կել ես դան դաղ կոտ որ դո ւդ հան դի մա նե լու,
  Որ փչաց նե լով ժա մա նակ ու կի րք` հե տաձ գո ւմ է
  Ա հեղ հրա մա նիդ ստի պո ղա կան գոր ծադ րու թյու նը:
  Օ՜հ, ա սա՜: 
ՈԻՐ ՎԱ ԿԱՆ.– Մի՛ մո ռա ցիր դու. այ ցե լու թյո ւնս նրա հա մար է,
  Որ սրի կր կին գրե թե բթա ցած մտադ րու թյո ւնդ.
  Նայիր, զար զան դը պա տել է մո րդ:
  Օ՜հ, մտիր նրա ո գո րող հո գու և նրա մի ջև.
  Եր ևա կայու թյո ւնն ա վե լի խի ստ է տկար մա րմ ի մեջ:
  Խո սիր մո րդ հետ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ի՞նչ ու նես, տի կի՛ն:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Դո՛ւ ի՞նչ ու նես, դո՛ւ, որ աչք ես հա ռել դա տար կու թյա նը,
  Եվ խո սակ ցո ւմ ես ան նյո ւթ օ դի հետ:
  Աչ քե րիդ մի ջից ո գիդ խու ժո ւմ է վայ րե նի թա փով,
  Եվ փո ղի ձայ նից քնից վեր թռած զին վոր նե րի պես`
  Պառ կած մա զե րդ, կար ծես կյա նք ա ռած,
 Ցց վո ւմ են, կա նգ նո ւմ ար մատ նե րի վրա:
  Օ՜հ, քա ղց րիկ զա վակ, հո ւզ մո ւն քիդ տա պի և բո ցի վրա 
  Սա ռն համ բե րու թյո ւն պե տք է սրս կես: Այդ ո՞ւր ես նայո ւմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Նրան, ա՜յ, նրան, տես ինչ պե՜ս գու նատ աչք է ո լո րո ւմ:
  Իր տե սքն ու դա տը, ե թե քա րե րի՛ն քա րոզ կար դային,
 Ն րա նց զգայո ւն կդա րձ նե ին:– Մի՛ նայիր վրաս,
  Մի՛ գու ցե քո այդ գթա սր տու թյա մբ
  Փո խես իմ դա ժան ո րո շո ւմ ե րը, և ա՛յն ժա մա նակ 
 Իմ ա նե լի քը թա փո ւր կլի նի իս կա կան գույ նից.
  Ար ցո ւնք ներ գու ցե, փո խա նակ ա րյան:
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 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Ո՞ւմ հետ ես խո սո ւմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Չե՞ս տես նո ւմ, այն տեղ:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Ո չի նչ չեմ տես նո ւմ, թեև տես նո ւմ եմ ա մե նն ինչ որ կա՛:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Եվ ո՞չ էլ լսո ւմ:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Եվ ոչ էլ լսո ւմ, բա ցի մե՛ր ձայ նից:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Վա՛հ, այն տեղ նայիր, տես, հե ռա նո ւմ է.
  Հա՜յրս, իր զգես տով, ինչ պես երբ ողջ էր,
  Նայիր, հե նց հի մա ել նո ւմ է դռ նից: 

Ո ւր վա կա նն ան հե տա նո ւմ է

 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Դա քո ու ղե ղի դա րբ նա ծն է մի այն.
  Այդ պես ան մար մին գոյա ցու թյո ւն ներ ստեղ ծե լու մե ջ
  Եր ևա կայու թյու նը շատ ըն դու նակ է:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Եր ևա կայո ւթյո՜ւն, ե րա կս նույն քան չա փով է խփո ւմ,
  Որ քան որ քո նը, և նույն քան ա ռո ղջ նվագ է ա ծո ւմ:
  Ոչ, ա սած նե րս խեն թու թյու նից չեն.
  Կու զե՞ս, փոր ձիր ինձ, և ես կա րող եմ ա սա ծս կրկ նել,
  Ի սկ խեն թու թյու նը շե ղո ւմ եր կա ներ:
  Ի սեր Աս տու ծո, մայր իմ, մի՛ դնիր քո հո գու վրա 
  Հա նգս տա ցու ցիչ այն սպե ղա նին,
  Թե խեն թու թյո ւնս է քեզ հետ խո սո ղը, ոչ թե քո մեղ քը.
  Դա խո ցոտ տե ղը մաշ կով կծած կի, կա շի կբե րի,
  Այ նի նչ գար շե լի ա պա կա նու թյու նը, ներ սից փո րե լով,
  Պի տի վա րա կի ան տե սա նե լի:
  Խոս տո վա նք ա րա երկն քի ա ռաջ,
 Զղ ջա ան ցյա լը, խույս տո ւր գա լի քից,
  Աղ բյո ւս մի՛ շաղ տո ւր վատ խո տե րի վրա, որ է՛լ չո ւռ ճա նան:
  Նե րիր ինձ իմ այս ա ռա քի նու թյու նը,
  Քան զի այս գի րա ցած ժա մա նակ նե րի պա րար տու թյան մե ջ
  Ա ռա քի նու թյո ւնն ինքն է ստիպ վա ծ
  Մո լու թյո ւն նե րից նե րո ւմ ա ղեր սել, այո, խո նա րհ վել,
  Եվ հրա ման խնդ րել` նրան բա րու թյո ւն ա նե լու հա մար:
 ԹԱ ԳՈԻ ՀԻ.– Ա՜, Համ լետ, սի րտս մի ջից կես ա րիր:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Դեն ձգիր քեզ նից նրա վատ կե սը,
  Եվ մյո ւս կե սով մա քո ւր կյա նք վա րիր: Բա րի գի շեր քեզ:
  Բայց հո րեղ բո րս գա րշ ան կո ղի նը մի՛ մտ նիր կր կին.
  Ա ռա քի նու թյո ւն ստա նձ նիր գո նե, թե կո ւզ չու նե նաս.
  Քան զի այն հրեշ սո վո րու թյու նը,
  Որ ճա րա կո ւմ է ա մեն զգա ցո ւմ,
  Մո լո րու թյա նց մեջ դև, գո նե այս բա նով հրեշ տակ է նա,
  Որ նաև ազ նիվ և լավ գոր ծե րի վար ժու թյան հա մա ր
  Տա լիս է հա գո ւստ կամ մի հա մազ գե ստ` դյու րով հագ նե լի 
 Զս պիր քեզ այս գի շեր, և դա մի տե սակ դյու րու թյո ւն կտա 
  Հա ջո րդ գի շեր վա ժո ւժ կա լու թյա նդ:
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  Եր րո րդն ա վե լի դյու րին կլի նի. և վար ժու թյու նը 
  Կա րող է, այո, նույ նի սկ բնու թյան դրոշ մը փո խել,
  Կա՛մ հաղ թել դևին, կա՛մ թե հրա շա լի իր կա րո ղու թյա մբ
  Դո ւրս ձգել նրան: Նո րեն, բա րի գի շեր,
  Եվ երբ դու ու զես օրհն ված լի նել,
  Ես էլ կխնդ րեմ քո օրհ նու թյու նը:

 Պո լո նի ու սին ցույց տա լո վ

  Այս մար դու հա մար սր տա նց զղ ջո ւմ եմ. բայց եր կի նքն ու զեց,
 Ն րան ին ձա նով և ինձ նրա նով պատ ժե լու հա մար,
  Որ ես լի նե ի իր խա րա զա նը և դա տա վո րը:
 Կ տա նեմ նրան, և նրա մահ վա ն
  Ի նքս կլի նեմ պա տաս խա նա տո ւն.
 Կր կին և կր կին բա րի գի շեր քեզ.
  Թող ան գո ւթ լի նեմ, հե նց մի այն բա րի լի նե լու հա մար:
  Վատ է սկս վել, բայց դեռ գա լու է ա վե լի վա տը:
  Մեկ բառ էլ, մա՛յր իմ:
 ԹԱ ԳՈՒ ՀԻ.– Ի՞նչ պե տք է ա նեմ:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Ոչ այս բա նե րը, որ հի մա կա սե՛մ. ոչ, ա մեն ևի՜ն.
  Թող փք ված ար քան նո րեն քա շի քեզ իր ան կո ղի նը,
  Եվ փայ փայե լով թո ւշդ կսմ թի, քեզ «մու կի կ» կան չի,
  Եվ իր գար շա հոտ մի զույգ համ բույ րով,
  Կամ թե ա նի ծյալ իր մատ նե րով վի զդ շոյե լով`
  Բո լոր ե ղա ծը խոս տո վա նել տա,
  Թե ես է ա պես խե նթ չեմ, այլ խե նթ եմ խո րա ման կո րեն:
  Հար մար կլի նի, որ հայտ նես նրան. քա նի որ ո՞վ է,
  Ե թե ոչ մի այն մի սի րո ւն, զգա ստ, խո հեմ թա գու հի,
  Որ մի չղ ջի կից կամ մի պադ դո կից, ար ջա կա տո ւի ց
  Այս պես թան կա գին տե ղե կու թյո ւն ներ թա քց րած պա հեր:
  Ոչ, այլ հա կա ռակ գա ղտ նա պա հու թյան և ողջմ տու թյան`
  Բաց քո զամ բյու ղը տա նի քի վրա,
  Թող թռ չո ւն նե րը թռ չեն, և ինքդ մտիր նրա մեջ,
  Եվ հան րա ծա նոթ կա պի կի նման` փոր ձե լու հա մար,
 Կ տու րից ըն կիր և վի զդ կոտ րիր:
 ԹԱ ԳՈՒ ՀԻ.– Ոչ, վս տահ ե ղիր, ե թե բա ռե րը շո ւնչ են, շո ւն չը` կյա նք,
  Կյա նք չկա իմ մեջ, քո ա սած նե րը ար տա բե րե լու:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Գի տե՞ս, որ պե տք է Անգ լի ա գնամ:
 ԹԱ ԳՈՒ ՀԻ.– Մո ռա ցել է ի, այդ պես է վճ ռած:
 ՀԱՄ ԼԵՏ.– Նա մակ է կնք ված, և իմ այն եր կու դա սըն կեր նե րը,
  Ո րո նց կա րող եմ այն քան վս տա հել, որ քան ի ժե րի,
  Ի րե նք են տա նո ւմ հրա մա նա թո ւղ թը.
  Պե տք է ինձ հա մար ճա նա պա րհ հար թեն,
  Եվ ա ռաջ նոր դեն դե պի ո րո գայթ: Հոգ չէ, թող գոր ծեն.
 Զ վար ճու թյո ւն է ա կան փո րո ղի ն
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  Հե նց իր սե փա կան պայ թու ցիկ նե րով օ դը թռց նել.
  Եվ բա նս վատ է, ե թե ես նրա նց ա կան նե րի տա կ
  Դեռ մի կան գո ւն էլ խո րո ւնկ չփո րեմ,
  Եվ ցատ կեց նեմ մի նչև լու սի նը: Ի՜նչ քա ղցր բան է,
  Ե րբ եր կու դա վեր գա լիս են շի տակ ի րար հան դի պո ւմ:
  Այս մա րդն ինձ հա մար գո րծ է դառ նա լու:
  Պե տք է փո րո տի քը քաշ տամ ու տա նեմ կող քի սե նյա կը:
  Մա՛յր, բա րի գի շեր: Այս խո րհր դա կա նն ինչ պե՜ս լո ւռ ու մո ւնջ,
  Եվ խո րհր դա պահ, և ծան րա խոհ է,
  Սա, որ իր կյան քո ւմ խե նթ ու շա ղակ րատ մի սրի կա էր:
  Եկ, պա րո՛ն, պե տք է գո րծդ ա վար տեմ: Մա՛յր, բա րի գի շեր:

 Հա կա ռակ ուղ ղու թյա մբ դո ւրս են գնո ւմ: Համ լե տը քաշ է
 տա լիս Պո լո նի ու սի դի ա կը 

& ԲԱՌԱՐԱՆ  
որ պես դիպ վա ծով հան դի պի – իբր պա տա հա բար, իբր թե ա նա կն կալ հան դի պե լ
 թաք չել – թա քն վել 
ան տես տես նե նք – ան նկատ մա լով տես նե նք
մ տաց նո րու թյո ւն – մտ քի ցնոր վա ծու թյո ւն, ան կապ, ցնոր ված խո սք
 բա րե պաշ տիկ – բա րե պա շտ` հա վա տա ցյալ, աստ վա ծա վա խ
 շա քա րօ ծել – շա քա րով օ ծել, քա ղց րաց նել, վա տը լա վի տեղ մա տու ցե լ
սն գույր – դեմ քի (մա րմ ի) քսո ւք, շպա ր
 գոռ – ա հեղ, ա հա վոր, խրո խտ, հպա րտ, սե գ
 պար սա քա րեր – պար սա տի կով նետ վող քա րեր, փո խա բե րա բար` բամ բա-

սանք, զր պար տու թյո ւն, չա րա խո սու թյո ւն 
ա նձ կու թյո ւն (ան ձո ւկ) – նեղ լի նել, նե ղու թյո ւն, նեղ վա ծու թյո ւն, սրտ նե ղու-

թյո ւն, նաև` տագ նապ, կա րոտ, տեն չա նք
 քա մահ րել – ար հա մար հել, բա նի տեղ չդ նել 
ե րկ բայու թյո ւն – տա րա կու սա նք, երկմ տու թյո ւն, եր կը նտ րա նք, կաս կա ծա նք 
ախ տա ժետ վել (ախ տա ժետ) – հի վա նդ, ցա վա գար, ախ տա վոր, ախ տա լից, 

ախ տա ժետ վել` դառ նալ այդ պի սի ն
գ ծո ւծ – ան շո ւք, նվա ստ, աղ քա տիկ, խե ղճ, չն չին, ա նա րգ, ժլատ, ման րա խն դի ր
 պա րա դո քս – սո վո րա կա նից դո ւրս, ընդ հա նու րից տար բեր, ան սո վոր, տա-

րա կար ծու թյո ւն, տա րամ տու թյո ւն
 քի նա խն դիր – քե նը` վրե ժը, հա նել ձգ տող, վրե ժխն դիր, հա տո ւց ման հե տա-

մո ւտ, չնե րող, չար, չա րա խն դի ր
 կու սա նոց – կույ սե րի մե նաս տան` վա նք
դ րա նիկ – ար քու նա կան պաշ տո նյա, պա լա տա կան զո րք, զո րա գո ւնդ
խ ժա լո ւր – լսե լի քին ա նա խո րժ, ա կա նջ ծա կող, ան ներ դաշ նակ, խառ նա կ
 թո ւխս – ձվե րի վրա նս տող և ձագ հա նող թռ չո ւն, հա վ իր ճու տե րո վ
 մու նե տիկ – թա գա վո րա կան հրա ման նե րը հայ տա րա րող պաշ տո նյա, որ ևէ 

բան հռ չա կող 
ծ վիկ-ծ վիկ ա նել (ծ վեն-ծ վեն ա նել) – պա տա ռո տել, մա սե րի բա ժա նել, հո-
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շո տել, բզկ տե լ
մջա կա տակ – հա մր կա տակ, ծա մած ռու թյո ւն, դեմ քի և ձեռ քե րի հեգ նա կան 

շար ժո ւմ, ծաղ րա ծո ւի կա տակ նե ր
 Տեր մա գա նտ – միջ նա դա րյան կրո նա կան ներ կայա ցո ւմ ե րո ւմ (միս տե րի ա ներ) 

մա րմ ա վո րել է դա ժան աստ վա ծու թյո ւն, ում երկր պա գել են մահ մե դա կան նե րը
 Հե րով դես – հրե ա նե րի թա գա վոր, ում օ րոք ծն վել է Քրիս տո սը: Անգ լի ա կան 

միջ նա դա րյան պատ կե րա ցո ւմ ե րի հա մա ձայն՝ ե ղել է շատ դա ժան բռ նա կա լ
 մի մոս – ծաղ րա ծու, խեղ կա տա կ
 լի սեռ – ա ռա նցք, սռ նի, ծնկ նե րի լի սեռ – ծնկ նե րի ա ռա նցք 
զու գա խա ռն վել – մի ա խա ռն վել, մի ա վոր վե լ
 վո ւլ կան – հրա բո ւխ, վո ւլ կա նի սալ` հրա բու խի քա ր
 գո ղոն – գո ղա ցած իր, գո ղո նք
 քա մե լե ոն – մո ղես նե րի խմ բին պատ կա նող կեն դա նի, որ ու նակ է գույ նը փո-

խել շր ջա պա տին հա մա պա տաս խան, փո խա բե րա բար` ան կայո ւն, ան հաս տատ, 
ան սկզ բո ւնք մա րդ

 Հու լի ոս Կե սար – (Գայոս Հու լի ոս Կե սար, Ք.ծ.ա. 100–44) – հռո մե ա կան ինք-
նա կալ, հան րա պե տա կան նե րի դա վադ րու թյան զո հ

 Կա պի տո լի ո ւմ – բլո ւր Հռո մո ւմ, ո րի վրա գտն վող միջ նա բեր դո ւմ սե նա տը 
գու մա րո ւմ էր իր նիս տե րը: Հու լի ոս Կե սա րը սպան վել է այդ տե ղ

Բ րու տոս – (Մար կո ւս Յու նի ո ւս Բրու տո ս, Ք.ծ.ա. 84-42) – քա ղա քա կան գոր-
ծիչ Հին Հռո մո ւմ, Հու լի ոս Կե սա րի դեմ դա վադ րու թյո ւն կազ մա կեր պող նե րից մե կը: 
Դա վա դիր նե րի մեջ տես նե լով վեր ջի նիս` Կե սա րը բա ցա կան չել է. «Եվ դո՞ւ, Բրու-
տո՛ս»: Դար ձել է դա վա ճան դար ձած մեր ձա վոր նե րին ուղղ ված թևա վոր խո սք:

 զա վեշ տա բան – կա տա կա խոս, կա տա կա բա ն
 սա մույր – կզա քիս նե րի ցե ղին պատ կա նող թան կար ժեք մոր թի ու նե ցող կեն-

դա նի, սա մույր հագ նել – սա մույ րի մո ւշ տակ հագ նե լ
 փայ տե ձի – Անգ լի այո ւմ ժո ղո վր դա կան տո նա խմ բու թյո ւն նե րի ժա մա նակ 

փայ տե ձի ե րով հե ծյալ նե րի մի ջև կազ մա կե րպ վո ւմ է ին մր ցո ւմ եր, զվար ճան քի 
այդ ձևը Շե քս պի րի ժա մա նակ ար դեն մո ռաց վել էր

 մո ւնջ – հա մր, խո սե լու կա րո ղու թյու նից զո ւրկ, լո ւռ, չխոս կան, փո խա բե րա-
բար` ան ձայն, վի ճա կին հա մա կե րպ վո ղ

 Ֆե բոս (Փոյ բոս) – շո ղա փայլ, փայ լո ւն (հու նա րեն), Ա պոլ լո նի երկ րո րդ ա նու-
նը` որ պես Ար ևի (Հե լի ոս) պաշ տա մո ւն քի կրող, ա րե գակ նային աստ վա ծ

 Պո սեյ դոն – հու նա կան դի ցա բա նու թյան մեջ ծո վե րի աստ վա ծը, Քրո նո սի որ-
դին, հռո մե ա կան դի ցա բա նու թյան մեջ նրան հա մա պա տաս խա նո ւմ է Նեպ տու նը

 Հի մե նեյ – ա մո ւս նու թյան աստ վա ծը հու նա-հ ռո մե ա կան դի ցա բա նու թյան մեջ 
օ շի նդր – բար դա ծաղ կա վոր նե րի ըն տա նի քին պատ կա նող բազ մա մյա բույս, 

բա րձ վե նյակ, աբ սի նթ, նգա ծա ղիկ, ու նի սո ւր հոտ և դա ռը համ, դե ղա բույս է
տ հաս պտո ւղ – չհա սու նա ցած, խակ պտո ւղ
 փո ւք (բա րե կամ) – փքած, ու ռեց րած, ի րա կան ար ժե քից գե րագ նա հատ վա ծ
 հա կը նդ դեմ – դե մառ դեմ, դեմ դի մաց, նաև` ի րար հա կա ռակ, ներ հա կ
 Գոն զա գո – Լո ւի ջի Գոն զա գո, 1538 թ. ա կան ջի մեջ թույն լց նե լով՝ սպա նեց Ուր-

բա նոյի դո ւք սին, ում կի նը Գոն զա գո ըն տա նի քից էր: Են թա դր վո ւմ է, որ Շեքս պի րը 
ծա նոթ է ե ղել ի տա լե րեն գր ված այդ պատ մու թյա նը :
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դժ խեմ – չա րա բա րո, դժ նի, ժա նտ, ա նա գո րույն, չա րիք ծնո ղ
 Հե կա տե – հու նա կան դի ցա բա նու թյան մեջ ման կած նու թյան, հա րս տու թյան, 

որ սոր դու թյան, ա նա սո ւն նե րի բազ մաց ման և այլ հո վա նա վո րու թյո ւն ներ ու նե-
ցող աստ վա ծու հի: Միջ նա դա րո ւմ հա մար վել է պի ղծ ու ժե րի հո վա նա վոր, ով 
դժոխ քի շնե րի և վհո ւկ նե րի ու ղեկ ցու թյա մբ շր ջո ւմ էր գե րեզ ման նե րի շո ւր ջը: 
Այս տե ղից էլ «Հե կա տե ի ա նե ծք» ար տա հայ տու թյու նը:

 փե տո ւր գլ խար կիս – գլ խար կի վրա ամ րաց ված փե տո ւր
 Դա մոն – եր կու հա վա տա րիմ ըն կեր նե րի պատ մու թյու նը ներ կայաց նող վի-

պա կի հե րոս, նվիր ված ըն կե րու թյան խո րհր դա նի շ
 Դի ոս – նկա տի ու նի գե րա գույն աստ ծո ւն` Զև սին (Յու պի տեր), ակ նար կը վե-

րա բե րո ւմ է Համ լե տի սպան ված հո րը
 մար մաջ – տե նչ, բո ւռն ձգ տո ւմ, մո լո ւցք, նաև` մո լա քոր, քրտն խա շ
« մի նչև խո տը բու սի...» – ա ռա ծն ամ բող ջու թյա մբ. «Մի նչև խո տը բու սի, նի-

հար ձին սո վից կսատ կի »
մգ լո տել – բոր բոս նել, ան նպա ստ պայ ման նե րից (խո նա վու թյո ւն, տա քու թյուն) 

փչա նալ, հնա նա լո ւց քայ քայ վե լ
 Նե րոն – հռո մե ա կան ինք նա կալ (37-68): Հայտ նի է իր դա ժա նու թյա մբ, սպա-

նել է մո րը, հա լա ծել քրիս տո նյա նե րի ն
 ժա նտ – դա ժան, ա նո ղոք, ան գո ւթ,  նաև` ան տա նե լի, սաս տիկ, ա հա վոր, սոս-

կա լի, ծա նր, դա ռը 
ար րաս – նկա րա հյո ւս գո րգ, հյո ւս կեն (գո բե լեն), ին չի ետ ևո ւմ դա րա նա կա լած 

Պո լո նի ու սին Համ լե տը սրա խող խող է ա նո ւմ 
պճ ղել – բա ժա նել, մաս նա տել, կի սե լ
 պա լար – կոճ ղեզ, գն դար մատ, բույ սի ար մա տի կամ ցո ղու նի ստոր գետ նյա 

հատ ված, գն դա ձև մաս, նաև` մա րմ ի վրա գոյա ցած ու ռո ւցք
 հագ նե րգ (հագ ներ գու թյո ւն) – տաղ, բա նաս տեղ ծու թյո ւն, վի պե րգ, դյու ցազ-

ներ գու թյո ւն, չա փա ծո եր կի մի մա սը, գու սա նա կան երգ
 Հի պե րի ոն – տի տան, Ու րա նո սի և Գե այի որ դին, Հե լի ո սի` ար ևի աստ ծու 

ա նո ւն նե րից մե կը 
Ա րա մա զդ – այս տեղ օգ տա գո րծ ված է Զև սի փո խա րեն` որ պես գե րա գույն 

աստ ված 
Ա րես – հու նա կան դի ցա բա նու թյան մեջ պա տե րազ մի աստ վա ծը
 Հեր մես – հու նա կան դի ցա բա նու թյան մեջ Զև սի բան բե րն ու սո ւր հան դա կը, 

առևտ րի, հնա րա գի տու թյան, խո րա ման կու թյան աստ վա ծը 
ե րկ նա համ բույր – եր կին քը համ բու րող, երկն քին կպած, բա րձ րա բե րձ, եր-

կին քը համ բու րող լեռ 
աչ քա կա պո ւկ – ման կա կան խաղ. մե կի աչ քե րը կա պո ւմ են, և նա փակ աչ քե-

րով պի տի բռ նի ի րեն խփող նե րից մե կի ն
 հես տա նալ (հե ստ) – ան հնա զա նդ, ան զո ւսպ, ըմ բո ստ, մո լե գին, կա տա ղի
 սի րվ տել – սի րա հար վել, ի րար սի րել, սի րա բա նել 
աղ բյո ւս – աղբ, աղ բա կույտ
ք սա կա հատ – նույնն է` գր պա նա հատ, գո ղ
 զար զա նդ – զար հու րա նք, սար սափ, սոս կո ւմ, զար հու րե լի, սար սա փե լի 
ո գո րել – մա րտն չել, պայ քա րել, մա քա ռել, կռ վել, դի մադ րե լ
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 ճա րա կել – ու տել, ա րա ծել, մա շել, սպա ռել, փո խա բե րա բար` ոչն չաց նել, հն ձե լ
 դյու րու թյո ւն – հա նգս տու թյո ւն, ան դոր րու թյո ւն, հար մա րու թյո ւն, հա նգս տա-

վե տու թյո ւն, դյու րին – հե շտ, հա րթ, ու ղիղ, պա րզ, մատ չե լի
 ժո ւժ կա լու թյո ւն – տո կու նու թյո ւն, դի մաց կու նու թյո ւն, համ բե րա տա րու թյո ւն, 

չա փա վո րու թյո ւն, զս պու թյո ւն, ժո ւժ կալ – տո կո ւն, դի մաց կո ւն, համ բե րա տար, 
զո ւսպ,  չա փա վո ր

 խա րա զան – կաշ վե մտ րակ ա նա սո ւն նե րի հա մար, փո խա բե րա բար` պա տիժ, 
հա լա ծա նք, կե ղե քո ւմ, ճն շո ւմ

 պադ դոկ – գո րտ, երկ կեն ցաղ կեն դա նի, ապ րո ւմ է ճա հիճ նե րո ւմ և ջրա մոտ 
տե ղե րո ւմ 

ար ջա կա տու – վայ րի կատ վի տե սա կ
 
Ամ բո ղջ թա տեր գու թյան հիմ քո ւմ ար դա րու թյան ո րոն ման և ար դա րու թյան 

չհաս նե լու ող բեր գու թյո ւնն է: Պա լա տա կան դա վե րին ու դա վադ րու թյո ւն նե-
րին, ո րո նց կազ մա կեր պիչ նե րը երկ րի ղե կա վար նե րն են` թա գա վո րն ու թա-
գու հին, պա լա տա կան պաշ տո նյա նե րն ու նրա նց ա ջակ ցող ու ժե րը, Համ լե տը 
փոր ձո ւմ է հա կադ րել ար դա րու թյան վրե ժը: Նրա կեր պա րը հո գե բա նո րեն 
ձևա վոր վո ւմ է գոր ծո ղու թյո ւն նե րի մեջ: Ազ նիվ ու սա նո ղը, ով ե կել էր հոր մա-
հը ող բա լու, բա ցա հայ տո ւմ է պա լա տա կան դա վե րի մի մո ւթ աշ խա րհ և, ի 
վեր ջո, ինքն էլ զոհ գնո ւմ այդ դա վե րին:

 Կեր պար նե րի բնու թագ րու թյու նը սպա ռիչ է և ամ բող ջա կան: Թե՛ դրա կան, 
թե՛ բա ցա սա կան հե րոս նե րն ու նեն ի րե նց գոր ծե լու շար ժա ռիթ նե րը: Չկա մե-
կը, որ խոս քի մեջ տկար լի նի: 

Ող բեր գու թյու նը գր ված է բա նաս տեղ ծու թյան ձևով: Թա րգ մա նու թյան մեջ 
պահ պան ված է խոս քի ար տա բե րու թյան կշ ռույ թը, լե զո ւն ար տա կա րգ ճոխ 
է ու պատ կե րա վոր, հա մե մա տու թյո ւն նե րն ու մակ դիր նե րը շատ դի պո ւկ են ու 
բնու թագ րա կան: Թե՛ երկ խո սու թյո ւն նե րի և թե՛ բազ մի ցս հան դի պող մե նա խո-
սու թյուն նե րի մեջ Շե քս պի րն օգ տա գոր ծել է հռե տո րա կան ար վես տին բնո րոշ 
ճար տա սա նա կան մի ջոց ներ: Ո ճա կան ամ բող ջու թյա մբ ևս ող բեր գու թյու նը կա-
տարյալ է: Ի մաս տա խո սու թյո ւն նե րով հա գե ցած է գրե թե բո լոր հե րոս նե րի խոս-
քը: Դրա նք սե ղմ և բնու թագ րա կան ա սույթ ներ են: Ա հա դրան ցից մի քա նի սը:

 

Ա ՍՈՒՅԹ ՆԵ Ր

– Նա [ հոր ուր վա կա նը] օ դի նման ան խո ցե լի է:
–  Թու լու թյո ւն, ա նո ւնդ կին է:
–  Բայց պայ թի՛ր, սի րտ իմ, քա նի որ պի տի կապ դնեմ լեզ վիս:
–  Ա ռա քի նու թյո ւնն ինքն էլ ա զատ չէ զր պար տու թյու նից:
–  Առ ա մեն մար դո ւց նրա կար ծի քը,
 Դա տո ղու թյո ւնդ քեզ հա մար պա հիր:
– Ոչ պա րտք առ, ոչ տո ւր, քան զի շատ ան գամ փո խատ վու թյա մբ թե՛ դրամ 

ես կո րց նո ւմ, թե՛ բա րե կա մին...
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–  Այս օր վա օ րը պար կե շտ մա րդ լի նել` նշա նա կո ւմ է տա սը հա զա րից սո սկ 
մե կը լի նել:

–  Ծեր մա րդ կա նց աչ քե րից մի տե սակ թա նձր ռե տին կամ սա լո րե նու խեժ 
է ծո րո ւմ:

–  Ան հա նգ ո տա նա վո րի ոտ քը կաղ կմ ա:
– Տո ւր ինձ այն մար դը, որ իր կր քե րի գե րին չլի նի, 
Եվ ես սր տիս մեջ տեղ կտամ նրան, սր տի՛ս սր տի մեջ:
– Բա ռե րս թեև թռ չո ւմ են վե րև,
 Սա կայն մտ քե րս մո ւմ են նե րքև: 
Եր բեք բա ռե րը ա ռա նց մտ քե րի եր կի նք չեն հաս նի:
–  Եր ևա կայու թյո ւնն ա վե լի խի ստ է տկար մա րմ ի մեջ:
–  Թող ան գո ւթ լի նեմ հե նց մի այն բա րի լի նե լու հա մար:
–  Սո ւր խոս քը քնո ւմ է հի մար ա կան ջո ւմ:
–  Այն պի սի ա րա գու թյա մբ հա սիր ինձ մոտ, ինչ պես ե թե մա հից փախ չե իր:
–  Մի ցա վը դիպ չո ւմ է մյու սի կրո ւն կին` այն չափ որ շա՜տ են:
–   Բո ցե ղեն խոս քեր ու նեմ ա սե լու, որ կվառ վե ին, 
Ե թե այս հի մար ար տա սո ւք նե րս չհա նգց նե ին...
–  Փոք րե րի հա մար վտան գա վոր է 
Ը նկ նել զո րա վոր ա խոյան նե րի
 Շա չո ւն կայ ծաս փյո ւռ սրե րի մի ջև:
–  Սրան ճա նա չե լն ան գամ ան պատ վու թյո ւն է:

1. Եր րո րդ ա րար վա ծը կար դա լո ւց հե տո ցան կա լի է, որ պես զի կար դաք ամ-
բո ղջ եր կը և պա տաս խա նեք մի շատ ընդ հա նո ւր հար ցի` ին չի՞ մա սին է 
Շե քս պի րի «Համ լե տ» ող բեր գու թյու նը:

2. Որ տե՞ղ է կա տար վո ւմ ող բեր գու թյու նը:
3. Ա ռա նձ նաց րե՛ք գոր ծող հե րոս նե րին և բնու թագ րե՛ք նրա նց: 
4. Ո՞վ էր Համ լե տը, ի՞նչ մտա տան ջու թյո ւն ներ ու կաս կած ներ ու ներ և հոր 

մահ վան ման րա մաս նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար ի՞նչ քայ լե րի է դի մո ւմ:
5. Բնա վո րու թյան ի՞նչ հատ կա նի շե րով են ա ռա նձ նա նո ւմ թա գա վո րն ու թա-

գու հին:
6. Ո՞վ էր Պո լո նի ու սը և ո՞րն է նրա դե րն ու կո չու մը թա տեր գու թյան մեջ: Ինչ-

պի սի՞ կեր պար է նա:
7. Ով քե՞ր է ին վե րա հս կո ւմ Համ լե տի գոր ծո ղու թյո ւն նե րը:
8. Ան գի՛ր ա րեք «Լի նել թե չլի նե լ» հատ վա ծը, ար տա սա նե՛ք և փոր ձե՛ք բա-

ցա հայ տել ա սե լի քի ի մաս տը:
9. Ներ կայաց րե՛ք Համ լե տի և Օ ֆե լյայի հան դիպ ման տե սա րա նը: Ի՞նչ են 

խո սո ւմ նրա նք:
10. Համ լե տի հե ռա նա լո ւց հե տո ի՞նչ դա տո ղու թյո ւն ներ է ա նո ւմ Օ ֆե լյան նրա 

մա սին: Համ լե տի վար քի կա պակ ցու թյա մբ ի՞նչ են խո սո ւմ թա գա վո րն ու 
Պո լո նի ու սը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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11. Ներ կայաց րե՛ք երկ րո րդ տե սա րա նը` Համ լե տը և դե րա սան նե րը: Ի՞նչ 
խոր հո ւրդ ներ է տա լիս Համ լե տը դե րա սան նե րին:

12. Ներ կայա ցու մից ա ռաջ ինչ պե՞ս է Համ լե տը գնա հա տո ւմ Հո րա ցի ոյին և 
ի՞նչ հա նձ նա րա րու թյո ւն է տա լիս նրան:

13. Ման րա մա սն ներ կայաց րե՛ք թատ րոն թատ րո նի մեջ տե սա րա նը: Ով քե՞ր 
է ին դի տո ւմ ներ կայա ցու մը: Ի՞նչ են ներ կայաց նո ւմ դե րա սան նե րը: Ներ-
կայաց ման դի պա շա րով Համ լե տն ի՞նչ էր ու զո ւմ բա ցա հայ տել: Ին չո՞ւ էր 
Համ լե տն այդ ներ կայա ցու մը վեր նագ րել «Մ կան թա կա րդ»:

14. Ներ կայա ցու մից հե տո ի՞նչ ապ րո ւմ եր են ու նե նո ւմ թա գա վո րն ու թա գու-
հին:

15. Ներ կայաց րե՛ք Համ լե տի և մոր հան դիպ ման տե սա րա նը: Ի՞նչ բա ռե րով 
են նրա նք խո սո ւմ ի րար հետ: Ի՞նչ է ա սո ւմ Համ լե տը մո րը:

16. Մոր հետ խո սե լիս Համ լե տն ինչ պե՞ս է գնա հա տո ւմ իր հո րն սպա նած և 
նրա թա գն ու գա հը յու րաց րած հո րեղ բո րը:

17. Ինչ պե՞ս է ա վա րտ վո ւմ եր րո րդ ա րար վա ծը:
18. Հա նո ւն ին չի՞ էր պայ քա րո ւմ ար քայա զն Համ լե տը, և որն էր նրա գի տա կց-

ված գոր ծո ղու թյո ւն նե րի բո ւն նպա տա կը:
19. Ամ բո ղջ ող բեր գու թյու նը լի է շե քս պի րյան հան ճա րի փայ լա տա կո ւմ ե-

րով. մի մա սը ա սույթ նե րի և ի մաս տա խո սու թյո ւն նե րի ձևով ներ կայաց-
վեց ձեզ: Ող բեր գու թյու նը կար դա լու ըն թաց քո ւմ փոր ձեք գտ նե՛լ նոր 
ա սույթ ներ և ա վե լաց նե՛լ այդ շար քին:

20. Խոս քի պատ կե րա վոր ման ի՞նչ մի ջոց ներ է օգ տա գոր ծել Շե քս պի րը:
21. Ո՞վ է հայե րեն թա րգ մա նել «Համ լե տ» ող բեր գու թյու նը: Շե քս պի րից ու րիշ 

ի՞նչ թա տեր գու թյո ւն ներ է նա թա րգ մա նել հայե րեն:
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