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ԱՌԱՋԱԲԱՆ

 Հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան պատ մու թյան մեջ բա ցա ռիկ են 

այն գրող նե րը, ով քեր ի րենց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րով և հա սա րա-

կա կան գոր ծու նե ու թյամբ ան մնա ցորդ նվիր վել են հար ևան ե րկրնե-

րի ու ժո ղո վուրդ նե րի միջև հա մե րաշ խու թյուն,  խա ղա ղու թյուն, սեր 

ու բա րե կա մու թյուն հաս տա տե լու սր բա զան գոր ծին։ Այդ բա ցա ռիկ 

գրողներից է հայ ազ գային հան ճար Հով հան նես Թու մա նյա նը։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը ծն վել է 1869 թ. փետր վա րի 7 (19)-ին Լո-

ռու մար զի Դսեղ գյու ղում` քա հա նայի ըն տա նի քում։ Ման կու թյունն 

ու պա տա նե կու թյու նն անցկացրել է հայ րե նի գե ղա տե սիլ բնու թյան 

գրկում, գրել-կար դալ սո վո րել է տա նը՝ հոր մոտ, այ նու հետև՝ հայ րե նի 

գյու ղում։ 1878 թ. տե ղա փոխ վել է Ջա լա լօղ լի ի (այժմ՝ Ստե փա նա վան) 

ծխա կան դպ րոց, որ տեղ ո ւս մանը զուգահեռ կա տա րել է գրա կան 

ա ռա ջին քայ լե րը, հե ղի նա կել սի րային, հայ րե նա սի րա կան, եր գի ծա-

կան ո տա նա վոր ներ։

1883 թ. ցա րա կան կա ռա վա րու թյան հրա մա նով փակվում են հայ-

կա կան դպ րոց նե րը, և նույն թվա կա նի օ գոս տո սին պա տա նի Հով հան-

նե սի հայ րը նրան տանում է Թիֆ լիս՝ զին վո րա կան կրթու թյան տա-

լու։ Բայց զո րա նո ցային մի ջա վայ րը խորթ էր նրա հա մար, և մի քա նի 

օր ան ց նա հե ռա նում է՝ ու սու մը Ներ սի սյան դպ րո ցում շա րու նա կե լու 

նպա տա կով։ Այս տեղ եր կու տա րի ու սա նե լուց հե տո նյու թա կան պայ-

ման նե րի պատ ճա ռով ստիպ ված թող նում է նաև այդ դպ րո ցը։ 1887 

թ. որ պես ար տա հաս տի քային գրա գիր աշ խա տում է տե ղի հայոց 

հոգևոր կոն սիս տո րիա յում, ա պա՝ Կով կա սի հայոց հրա տա րակ չա-

կան ըն կե րու թյու նում։ Աշ խա տան քը հո գե մաշ էր, մի ջա վայ րը՝ ձանձ-

րա լի և խորթ։ Չնա յած կաշ կան դող պայ ման նե րին՝ նա տար վում է 

ըն թեր ցա նու թյամբ, կար դում հայ, ռուս, եվ րո պա կան դա սա կան նե րին 

և շա րու նա կում ստեղ ծա գոր ծել։ 1890 և 1892 թթ. Թու մա նյա նը Մոսկ-

վա յում լույս է ըն ծա յում բա նաս տեղ ծա կան եր կու ժո ղո վա ծու, ո րոնք 

հան րու թյան կող մից ըն դուն վում են դր վա տան քով։ Գո վես տի խոսք է 

ա սում նաև ա կա նա վոր ման կա վարժ, վի պա սան Ղա զա րոս Ա ղա յա նը 
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(1840-1911)։ Նա մաս նա վո րա պես գրում է. « Վեր ջին ժա մա նակ ներս 

մեր գրա կա նու թյան նո րա տունկ բու րաս տա նի մեջ մի նը մյու սի ետ ևից 

դուրս ե կան նոր-նոր ծա ղիկ ներ։ Նո րե րումս փթ թեց մի նոր ծա ղիկ ևս, 

ա նու շա հոտ և հա մեստ, ի նչ պես վճիտ աղ բյուր նե րի ա փե րում բու սած 

մա նու շա կը Գու գա րաց աշ խար հում»1։

1893 թվա կա նից Հովհ. Թու մա նյա նը նվիր վում է գրա կան-ստեղ-

ծա գոր ծա կան և հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյա ն։ Նա բարձ րա գույն, 

նույ նիսկ միջ նա կարգ կր թու թյուն չս տա ցավ, բայց ի նք նակր թու թյամբ 

հա ղոր դա կից դար ձավ հա մաշ խար հային գրա կա նու թյա նը, գի տու-

թյա նը, փի լի սո փա յու թյա նը և իր տա ղան դի ու գե ղար վես տա կան վար-

պե տու թյան շնոր հիվ հա սավ կա տա րե լու թյան՝ հա վեր ժու թյա նը հանձ-

նե լով քնա րեր գու թյան փայ լուն նմուշ ներ, քնա րա կան և է պի կա կան 

ան գե րա զան ցե լի պոեմ ներ՝ «Ա նու շը», « Հա ռա չան քը», « Մա րոն», 

«Ախ թա մա րը», «Թմ կա բեր դի ա ռու մը», « Սա սուն ցի Դա վի թը», « Փար-

վա նան», «Մի կա թիլ մեղ րը», թախ ծա լուր նո րա վե պեր և պատմվածք-

ներ՝ « Գի քո րը», «Իմ ըն կեր Նե սոն», « Քաջ Նա զա րը», լու սա շող քա-

ռյակ ներ, ո րոնք հա գեց ած են խոր ու ի մաս տա լից բո վան դա կու թյամբ։ 

Բա նաս տեղծ մտա ծողն ազ դել է ազ գային գե ղա գի տա կան ճա շա կի, 

ժո ղովր դի ը մբռ նում նե րի վրա, հս կա յա կան լիցք հա ղոր դել ազ գային 

ար վես տի ու գրա կա նու թյան գրե թե բո լոր ճյու ղե րին։

Բ նա կու թյուն հաս տա տե լով Թիֆ լի սում՝ Հովհ. Թու մա նյա նը պա-

տա նե կան տա րի նե րից չթու լա ցող հե տաքրք րու թյուն է ցու ցա բե րել 

Վրաս տա նի և վրաց ժո ղովր դի հան դեպ, հան գա մա նո րեն ու սում նա-

սի րել նրա նիստուկա ցը, ջերմ զգաց մունք նե րով շփ վել «ա րի, բա րի» 

ըն կեր նե րի հետ և կարճ ժա մա նակ ան ց մեծ հե ղի նա կու թյուն ու ժո-

ղովր դա կա նու թյուն ձեռք բե րել վրաց հան րու թյան շրջանում։

 Հենց ա ռա ջին հրա պա րա կային ե լույ թով նրա ա նունն ը նդ միշտ 

մտավ վրաց մշա կույ թի պատ մու թյան մեջ: Դա տե ղի ու նե ցավ 1893 

թ. ապ րի լի 25-ին, ե րբ վա ղա մե ռիկ հան ճա րեղ բա նաս տեղծ Նի կո-

լոզ Բա րա թաշ վի լի ի (1817-1845) դին Գան ձա կից տե ղա փո խում է ին 

Թիֆ լիս՝ հայ րե նի հո ղին հանձ նե լու: Սգո ա րա րո ղու թյան ժա մա նակ 

չա փա ծո խոսք ա սաց նաև 24-ա մյա հայ բա նաս տեղ ծը` այն ժա մա-

նակ «դեռևս շատ քիչ հայտ նի ըն թեր ցող լայն հա սա րա կայ նու թյա նը, 

1Ղ.Աղայան, Երկերի ժողովածու, երեք հատորով, Երևան, 1974, հ. 3, էջ 243։
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հե տա գա յում մե ծա գույն գրող նե րից մե կը, հայ գրա կա նու թյան դա սա-

կա նը, գր չի ե րախ տա վոր աս պե տը, մեծ քա ղա քա ցին, մար դա սե րը և 

սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան հա մար մարտն չո ղը»2։

2 «ლიტერატურა და ხელოვნება», 1948, 11 ივლისი.
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 Թումանյանն ան ձնա կան, բա րե կա մա կան կա պեր ու ներ տե ղի 

ա վագ և կրտ սեր սերն դի գրող նե րի (Վա սիլ Բար նով, Գրի գոլ Ռո բա-

քի ձե, Դա վիթ Կլ դի աշ վի լի, Ի ո սեբ Գրի շաշ վի լի, Վա լե րի ան Գափ րին-

դաշ վի լի, Տի ցի ան Տա բի ձե, Պաո լո Ի աշ վի լի, Գիորգի Լե ո նի ձե և այլք), 

մշա կույ թի, առ հա սա րակ տար բեր բնա գա վառ նե րի մտա վո րա կան նե-

րի լայն շր ջա նակ նե րի (Իա կոբ Նի կո լա ձե, Կոնս տան տի նե Ափ խազ, 

Կո տե Մա ղաշ վի լի, Լևան Ղի փի ա նի, Սանդ րո Ղան չե լի), ի նչ պես նաև 

պե տա կան այ րե րի հետ, ո րոնց թվում է ին Ա նդր կով կա սյան կո մի սա-

րի ա տի նա խա գահ Եվ գե նի Գե գեճ կո րին, Վրաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան նա խա գահ Նոյ Ժոր դա նի ան, լու սա վո րու թյան նա խա րար 

Գիորգի Լաս խիշ վի լին, ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Նոյ Ռա միշ վի լին, 

վրա ցա կան հա մալ սա րա նի վար չու թյան նա խա գահ Գրի գոլ Դի ա սա-

մի ձեն, Բոր չա լո ւի գա վա ռա պետ Դա վիթ Բաք րա ձեն։

«Ն. Բա րա թաշ վի լու դամ բա նի վե րա», «Վ րաս տա նի ո գին», 

«Վ րաս տա նի հա մար», «Ն վեր Վրաս տա նի բա նաս տեղծ նե րին» և այլ 

եր կե րում Հովհ. Թու մա նյա նը բա րե կա մու թյան ու եղ բայ րու թյան վեհ 

գա ղա փար ներ է ա ռա ջադ րում, ա մեն ա ռիթ օգ տա գոր ծում և մաս սա-

յա կա նաց նում իր հա մար ե րկ րորդ հայ րե նիք դար ձած ե րկ րի ու ժո-

ղովր դի մա սին կու տա կած իր հս կա յա կան գի տե լիք նե րը:

 Ել նե՜նք՝ տե սով ու ճա նան չով, 

Ըն կեր, ախ պեր, մեր ու քուր՝

Մեր քյա ման չով, ու րախ կան չով

 Գը նանք դեպ կյանքն ը նդ հա նուր3։

 Ի դեպ, այս կո չը ոչ թե 1917 թ. Հոկ տեմ բե րյան հե ղաշրջ ման ար-

ձա գանքն է, այլ Ա նդր կով կա սյան սեյ մի կազ մա լու ծու մից հե տո Հա-

յաս տա նում և Վրաս տա նում ան կախ հան րա պե տու թյուն նե րի կազ-

մա վոր ման ար դյուն քը:

 Հովհ. Թու մա նյա նը ճիշտ ժա մա նա կին է ընկալում եղ բայ րու թյու նը 

խորհր դան շող այն գե ղե ցիկ լե գեն դի խոր հուր դը, ը ստ ո րի՝ պատ մու-

թյու նը Հայո սին և Քարթ լո սին խոս տո վա նել է, որ վաղ ան ցյա լում մի 

ը նդ հա նուր նա խա հայր են ու նե ցել։ Նա վկայում է, որ ժո ղո վուրդ նե րի 

հի շո ղու թյու նը ոչ մի այն պատ մա կան վկա յու թյուն նե րի, այլև սր տի ու 

3Հովհ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, 10 հատորով, Երևան, 1988, հ. 1, 
էջ 305 (Հովհ. Թումանյանի տասհատորյակից բերված մյուս մեջբերումների հղումները 
կտրվեն տեղում` փակագծերում նշելով միայն հատորը և էջը)։
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ա րյան հի շո ղու թյուն է, ո րը փոխանցվում է սերն դե սե րունդ, դա րե դար, 

և պատգամում ա մեն ին չին նայել բա րե կա մա կան սի րո բար ձուն քից, 

սեր, որ վե հաց նում է, սեր, որ մի ա բա նում և ջեր մաց նում է, քան զի « սի-

րո կապն է ա պա հո վել մեր ժո ղո վուրդ նե րի պատ մա կան կյան քի հա-

ջո ղու թյուն նե րը»:

Հովհ. Թու մա նյանն ու շի-ու շով հետ ևում էր թե՛ իր պատ գամ նե րին և 

թե՛ Վրաս տա նի գրա կան, պատ մամ շա կու թային նշա նա կա լից ան ցու-

դար ձե րին: Նա հայ և վրաց մտա վո րա կան նե րի հետ հա ճախ սե փա-

կան հար կի տակ հա վաք ներ էր կազմակերպում և բա րե կա մու թյունն 

ամ րապն դե լու նո րա նոր գա ղա փար ներ ա ռա ջադ րում։ Ողջ գի տակ-

ցա կան կյան քի ըն թաց քում հայ բա նաս տեղ ծը Վրաս տա նի և վրաց 

ժո ղովր դի նկատ մամբ ա ռանձ նա հա տուկ հա մակ րանք էր տա ծում. 

մա քուր, ան կեղծ և բաց սրտով սի րում էր իր ե րկ րորդ հայ րե նի քը. «Ես, 

ի բրև բա նաս տեղծ մարդ, ան հու նո րեն սեր տա ծե լով առ հա սա րակ դե-

պի ժո ղո վուրդ նե րը- ա ռանձ նա պես ու ժեղ սի րել եմ մեր եղ բայ րա կից 

վրա ցի ժո ղո վուր դը, ո րի մեջ ան ց եմ կաց րել իմ կյան քի մե ծա գույն մա-

սը և ո րի հետ կապ ված եմ շատ խոր ու ա մուր կա պե րով (10, 404)»: 

Իսկ վրաց բա նաս տեղծ և հա սա րա կա կան գոր ծիչ Սի կո Փա շա լիշ-

վի լի ին (1894-1970) 1921 թ. հու լի սի 14-ին գրում է. « Սեղ մում եմ Ձեր 

ձեռ քը և հա վաս տի աց նում, որ որ քան ի նձ հա մար թանկ են Վրաս-

տանն ու վրա ցա կան սքան չե լի հո գին, այդ քան էլ թանկ են և այն մար-

դիկ, ո րոնք հան դի սա նում են կրող ներն ու մեկ նա բան նե րը էդ հո գու: …
Ին քը՝ վրա ցին, պոետ է, ի սկ վրա ցի պոե տը՝ կրկ նա կի պոետ» (10, 700)։ 

Հովհ. Թու մա նյա նի կրտ սեր բա րե կամ նե րից ա կա նա վոր վի պա-

սան, դրա մա տուրգ, բա նաս տեղծ, գրա կա նա գետ, փի լի սո փա Գրի գոլ 

Ռո բա քի ձեն (1880-1962), ո րի ա նու նը 1910-1920-ա կան թվա կան նե րին 

որ պես ա ռա ջին մե ծու թյան ա ստղ փայ լում էր հա մայն Վրաս տա նում, 

հա վաս տում է. « Հով հան նե սը խո րա պես զգում է Վրաս տա նը։ Վրաս-

տա նի ծնունդ վրա ցու հազ վա դեպ եմ հան դի պել, որ նրա չափ ճա նա-

չեր ու ըն կա լեր Վրաս տա նի է ու թյու նը»4: Թու մա նյա նի մա սին նրա 

« Հով հան նես Լու սե ղեն» հու շը լույս է տե սել հա մավ րա ցա կան նոր 

գրա կա նու թյան օր գան «Ռու բի կո նի»5 շա բա թա թեր թի 1923 թ. ապ րի լի 

4 გ. რობაქიძე, ოვანეს ნათელი // «რუბიკონი», 1923, 8 აპრილი.
5 «Ռուբիկոնի» թերթի զգալի մասը նվիրված է հայ մեծ բանաստեղծի հիշատակին` 
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8-ի հա մա րում և սկս վում է հետ ևյալ տո ղե րով. « Բա նաս տեղ ծի մա հը 

բա նաս տեղ ծի հա մար իր մահն է, ա ռա վել ևս Հով հան նես Թու մա նյա-

նի մա հը: Շատ մեծ է մեր վիշ տը, ո րով հետև Հով հան նե սը մարդ էր: 

Հով հան նե սը բա նաս տեղծ էր: Հով հան նե սը բա րե կամ էր: Եվ ա մեն 

ին չում կա տա րե լա պես լու սե ղեն… Հո գին` ա մե նա տես, բա րի, Բարձ-

րյա լի պես միշտ խան դա վառ: Սիր տը` պարզ, բաց, կրակ ված, ման-

կա կան, ա նա պա կան»6:

 Հովհ. Թու մա նյանն իր բա րե կա մին՝ ի դեմս «ս գա վոր եղ բոր», նվի-

րել է մեկ քա ռա տող, ո րը պետք է գր ված լի նի 1918 թ. դեկ տեմ բե րին՝ 

ազ գա մի ջյան ը նդ հա րում նե րի օ րե րին: «Ս գա վոր եղ բայ րը»՝ Ռո բա քի-

ձեն, այ ցե լում է իր «վշ տա հար եղ բո րը»՝ Թու մա նյա նին, ո րը հա մակ-

ված է նույն հոգ սով և նույն ցա վով.

 Ինչ դա լուկ ես քու ե րկ րի պես ու սը գա վոր դու է սօր,

Բայց ո ղջ ու վեհ քան ե րբ ևէ, թո վիչ ու խոր դու է սօր.

Եղ բո րըդ մոտ ե կած վըշ տոտ` տան ջում ես նոր դու է սօր,

 Տան ջանք ան վերջ իմ սըր տի մեջ ու սեր հը զոր, դու է սօր։

Եղ բայր նե րը սգի մեջ է ին, վշ տա հար, ո րով հետև ա ղե տա բեր ամ-

պեր է ին կու տակ վել իրենց ե րկր նե րի ե րկ նա կա մա րում։ Թու մա նյա նը 

պար զա պես հա մօ րյա ջան քեր էր գոր ծադ րում խա ղա ղու թյու նը վե-

րա հաս տա տե լու հա մար։ Այդ բախ տո րոշ պա հին նրան է դի մում նաև 

բա նաս տեղծ Տի ցի ան Տա բի ձեն (1895-1937)։ Նա ևս Թու մա նյա նի ազ-

նիվ բա րե կամ նե րից էր, մտեր մա կան ջերմ կա պեր ու ներ նրա հետ և 

լի ո վին հա մոզ ված էր, որ այդ ճա կա տագ րա կան պա հին « մեկ ու րի շի 

ձայ նը չի հն չի և չի լի նի այն պես ճշ մա րիտ ու հաս կա նա լի, ի նչ պես լու-

սա վո րյալ բա նաս տեղ ծինն ու հայ րե նա սե րի նն» է: Տաբիձեն, նկա տի 

ու նե նա լով Թու մա նյա նի վիթ խա րի հե ղի նա կու թյու նը և ժո ղովր դա կա-

նու թյու նը ան դր կով կա սյան ազ գաբ նակ չու թյան մեջ, բաց նա մա կով 

դի մում է նրան՝ հա ղոր դա կից դարձ նե լով իր մտո րում նե րին ու ան-

հանգս տու թյա նը7։ 

Եր կու կա ռա վա րու թյուն նե րի միջև հաշ տու թյան բա նակ ցու թյուն-

գծանկար, հուշագրություններ, երկու բանաստեղծություն, մահախոսական, ցավակ-
ցական հեռագրեր ընտանիքին և հայ ժողովրդին։
6 გ. რობაქიძე, ოვანეს ნათელი // «რუბიკონი», 1923, 8 აპრილი.
7 Տե՛ս ტ. ტაბიძე, ღია წერილი ოვანეს თუმანიანს // «საქართველო», 1919, N 1։
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նե րի ա վար տից հե տո՝ 1918 թ. դեկ տեմ բե րի վեր ջե րին, « լու սա վո րյալ 

բա նաս տեղ ծը» «եղ բայ րա կան զրույց է սկ սում իր ազ նիվ բա րե կա մի 

հետ»՝ հղե լով ըն դար ձակ մի նա մակ, որ տեղ վեր լու ծում է հայ-վ րա ցա-

կան պա տե րազ մը, դա տա պար տում ու ժի կի րա ռու մը հար ևան ժո ղո-

վուրդ նե րի միջև (7, 374)։

 Նույն խնդ րին լու ծում տա լու հա մար այդ օ րե րին իր բնա կա րա նում 

վրաց մտա վո րա կան նե րի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ, ո րոնց թվում 

է ին նաև Տա բի ձեն ու Ռո բա քի ձեն, Թու մա նյանն ա սում է. « Վեր ջա-

պես, մենք՝ բա նաս տեղծ ներս, ա վե լի ի րա վունք ու նենք մեր հաշ տու-

թյան ձայ նը բարձ րաց նե լու, ե րբ ժո ղովր դի ա րյունն է հո սում, քան իշ-

խա նու թյուն նե րը, ո րով հետև մենք ե նք ժո ղովր դի կոչ ված ներ կա յա ցու-

ցիչ նե րը, մե՛նք ե նք, որ վշ տա նում ե նք նրա տա ռա պան քով և խն դում 

նրա ու րա խու թյամբ»8:

 Թու մա նյա նը ել քը տես նում էր հայ և վրաց ժո ղո վուրդ նե րի բա րե-

կա մու թյան ու հա մա գոր ծակ ցու թյան ամ րապնդ ման մեջ, ո րի ի րա-

կա նաց մա նը նվիր վում է իր ողջ է ու թյամբ՝ հա մոզ ված, որ « մո տիկ 

հար ևա նը լավ է, քան հե ռու բա րե կա մը»։ Նա, ի դեպ, Հա յաս տա նի և 

Վրաս տա նի ղե կա վար նե րին հոր դո րում էր ա ռաջ նորդ վել ժո ղո վուրդ-

նե րի մեջ սեր ու բա րե կա մու թյուն հաս տա տե լու գա ղա փա րով և գոր-

ծում ի րեն բնո րոշ դի վա նա գի տա կան հա վա սա րակ շռու թյամբ՝ ջանք 

թա փե լով դա դա րեց նելու անի մաստ ա րյու նա հե ղու թյու նը։

 Հաշ տեց ման խնդ րում Թու մա նյա նին ա ջակ ցել են վրա ց մի քա-

նի ա ռա ջա դեմ մտա վո րա կան ներ։ Տ. Տա բի ձե ի և Լ. Ղի փի ա նիի` նրա 

հետ ու նե ցած նա մա կագ րու թյուն նե րը վա ղուց ի վեր հայտ նի են հայ և 

վրաց հան րու թյա նը, ո ւս տի վկայենք մեկ այլ գործ չի՝ Սամ սոն Փիրց-

խա լա վային, ով « գե ղե ցիկն ը մբռ նող և գե ղե ցիկն ա րա րող հայ մե ծա-

տա ղանդ բա նաս տեղ ծի» մա սին հենց այդ օ րե րին գրել է. « Հայտ նի 

է բո լո րիս, թե խա ղա ղու թյու նը վե րա կանգ նե լու հա մար Թու մա նյա նը 

որ քան մեծ ջան քեր է թա փում, ի նչ պես է ա րի ա բար մարտն չում գրչով 

ու գոր ծով, հա ճախ` վտան գում կյան քը, ո րով հետև հայ ժո ղովր դի 

ա զն վա գույն զա վա կը և վրաց ժո ղովր դի ա մե նա սի րե լի բա րե կա մը 

ա ռա վել, քան որ ևէ մե կը, քաջ գի տակ ցում է եր կու ժո ղո վուրդ նե րի հա-

մե րաշ խու թյան և ի վե րուստ նրանց տր ված պատ մա կան ա ռա քե լու-

8 Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում, Երևան, 1969, էջ 628:
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թյան գի նը»9։

Վ րաց մտա վո րա կա նը ևս հայ և վրաց ժո ղո վուրդ նե րի մեր ձեց-

ման, կա պե րի վե րա կանգն ման ու խո րաց ման գա ղա փա րի ջա տա-

գովն էր, ո րը հա մա րում էր եր կու ե րկր նե րի քա ղա քա կան ու մշա կու-

թային վե րածնն դի կար ևո րա գույն գոր ծո նը: Այդ քայ լե րի ան հա պաղ 

ի րա կա նա ցու մը նա ան հրա ժեշտ, պար զա պես ե րա նե լի էր հա մա րում, 

ո րով հետև Հա յաս տանն ու Վրաս տանն ապ րում է ին ան կախ կյան-

քով, մինչ դեռ շր ջա պատ ված է ին բազ մա թիվ թշ նա մի նե րով, ո րոնք, 

բա ցա հայտ կամ քո ղարկ ված, ո րո գայթ ներ է ին հյու սում, ջան քեր գոր-

ծադրում` այդ ե րկր նե րին զրկե լու ձեռք բե րած ա զա տու թյու նից: «Ա հա 

թե ին չու,- ամ փո փում է մտա հոգ գոր ծի չը,- այս պի սի ժա մա նակ մեկ-

մե կու ձեռք մեկ նե լը հույժ կար ևոր է»10: 

Այ դու հան դերձ, Թու մա նյա նն այդ ճա կա տում մե նակ է ր։ Ա հա թե 

ի նչ է գրում նշա նա վոր դրա մա տուրգ Շալ վա Դա դի ա նին (1874-1959).

«Երբ Վրաս տա նում և Հա յաս տա նում ի րար դեմ թշնա մա կան ժա նիք-

ներ է ին սրում, մտա վո րա կա նու թյան շր ջա նում Թու մա նյա նի նման 

քչե րը կային։ Մե նակ էր Հով հան նե սը, ո րբ էր մնա ցել այդ ան վե հեր 

մարդն այն տխուր ու մռայլ օ րե րին ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րու թյան քա-

րո զով… Սր տանց ցան կա նում է իր, որ շա տերն այդ որ բի նման լի նե ին, 

նրա կող քին, բազ մա նային թե՛ մե զա նում, թե՛ նրա յու րային նե րի մեջ, 

բայց այդ տխուր օ րե րին դա մի այն ե րա զել կա րե լի է ր»11։

1919 թ. փետր վա րի 20-ին Տ. Տա բի ձեն « Սա քարթ վե լո» թեր թում 

շնոր հա վո րում է Թու մա նյա նի ծնն դյան 50-ա մյա կը՝ այդ հո բե լյա նը 

հա մա րե լով « Կով կա սի գրա կա նու թյան տոն և ժո ղո վուրդ նե րի հա մե-

րաշ խու թյան գա ղա փար նե րի ամ րա կա յում»։ Թու մա նյա նի մա սին իր 

հու շե րում նա վերս տին ան դրա դառ նում է ի րենց ծա նո թու թյան, մտեր-

մու թյան հան գա մանք նե րին, վրաց մտա վո րա կան նե րի վրա Թու մա-

նյա նի ու նե ցած ազ դե ցու թյա նը և Ա նդր կով կա սի ժո ղո վուրդ նե րի հա-

րա բե րու թյուն նե րին նոր բո վան դա կու թյուն հա ղոր դե լու նրա գոր ծուն 

ջան քե րին։ Նա հու շե րի է ջը եզ րա փա կում է ա ստ վա ծաշն չյան գե ղե-

ցիկ պատ կե րով. «Չեմ կա րող պատ կե րաց նել Հով հան նե սի կյան քի 

9 ს. ფირცხალავა, ოვანეს თუმანიანი // «სახალხო საქმე», 1919, N 467.
10  Նույն տեղում:
11 Ուղեցույց աստղը, Երևան, 1999, էջ 93-94:
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վեր ջին օ րե րը, բայց հա մոզ ված եմ, որ նա՝ բարձ րա հա սակ, ճեր մա-

կա հեր և լու սե ղեն դեմ քով այդ մար դը, ով իր ողջ կյանքն ան ցկաց րեց 

սի րո քա րո զով, ի բրև ա ստ վա ծային պատ գա մա խոս, կյանքն ա վար-

տել է հա վերժ հա վա տար մու թյան մա սին խոս քե րով, ի նչ պես Հով հան-

նես ա ռա քյա լը, ո րին վեր ջին ան գամ ա շա կերտ նե րը դուրս բե րե ցին 

ժո ղովր դի ա ռաջ, և նա ար ցունքն աչ քե րին ա սաց. « Սի րե ցէ՛ք զմի մե-

անս»»12:

 Տա բի ձեն վրաց գրող նե րի պատ վի րա կու թյան կազ մում 1929 թ. 

հու նի սին ժա մա նում է Հա յաս տան, շր ջա գա յում ե րկ րում և բա նաս-

տեղ ծու թյուն նե րի շարք գրում, ո րոն ցից մե կը՝ «Ի րա կա նա ցավ ե րա-

զան քը պոետ նե րի», նվիր ված է Հովհ. Թու մա նյա նին։ Նա նշում է 

խորհրդային տա րի նե րին հայոց աշ խար հում ա ռա ջըն թա ցի մա սին և 

պար տա վոր վում գր չա կից ըն կեր նե րի հետ նո րո վի շա րու նա կելու բա-

րե կա մու թյան, հա մե րաշ խու թյան ու եղ բայ րու թյան այն եր գը, որ մեծ 

հա ջո ղու թյամբ սկ սել էր ին քը՝ Թու մա նյա նը։ 

Եղ բայր նե րիս հետ ե կել եմ ես էլ` 

Այս եղ բայ րու թյանն ա սե լու նոր խոսք, 

Այն եր գը, որ դու է իր սկ սել,

Կ շա րու նա կենք այ սօր ա հա մենք13։

 Հովհ. Թու մա նյա նի մա սին ու սա նե լի խոսք է ա սում նաև գրող, հրա-

պա րա կա խոս Սամ սոն Փիրց խա լա վան (1872-1952)։ Ան վա նի գոր ծի չը 

« գե ղե ցիկն ը մբռ նող և գե ղե ցիկն ա րա րող հզոր ար վես տա գե տի»՝ Թու-

մա նյա նի եր կե րում տես նում է Հա յաս տա նը, նրա պատ մա կան դառն 

ճա կա տա գի րը, ժա մա նա կի ող բեր գու թյու նը, բնաշ խար հը և հույ սը 

լու սա վոր ա պա գայի նկատ մամբ: Նա վրա ցի ըն թեր ցո ղին հա վա-

տաց նում է. « Հովհ. Թու մա նյա նը մեր ժա մա նա կի խո շո րա գույն բա-

նաս տեղծ նե րից է, հայ ժո ղովր դի ե րդ վյալ հա վա տար մա տա րը, նրա 

հոգ ևոր հարս տու թյան, նվի րա կան զգա ցում նե րի ու իղ ձե րի լա վա գույն 

ար տա հայ տո ղը։ Ա հա թե ին չու է նա ար ժա նա ցել հա մա ժո ղովր դա կան 

սի րո, ի սկ այդ պես ա մեն մի ժո ղո վուրդ սի րում է իր ազ գային կեր պա-

րը, իր ան հա տա կա նու թյու նը, իր ա զն վու թյու նը»14:

12 «რუბიკონი», 1923, 8 აპრილი.
13  ტ. ტაბიძე, სომხეთში, თბილისი, 1934, გვ. 9-10.
14 ს. ფირცხალავა, ოვაენეს თუმანიანი // «სახალხო საქმე», 1919, N 467.
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 Ժա մա նա կա կից նե րի վկա յու թյամբ՝ Թիֆ լի սում ա մե նուր Թու մա-

նյա նին դի մա վո րում, ըն դու նում է ին սի րով ու ակ նա ծան քով։ Վկայենք 

մե կա կան օ րի նակ հայ կա կան և վրա ցա կան մա մու լից։ « Հատ կա պես 

հի շում եմ,- գրում է Տ. Տա բի ձեն,- Հով հան նես Թու մա նյա նի հո բե լյա-

նա կան հան դե սը « Տար տո» թատ րո նի դահ լի ճում (1919 թ. – Հ. Բ.): 

Հան դի սաս րա հը լեփ-լե ցուն է ր։ Խոսք ա սաց Պաո լո Ի աշ վի լին... Նրա 

խոս քից հե տո դահ լի ճը եր կար ժա մա նակ դղր դում էր ծա փող ջույն նե-

րից»15։ 

Ար տա կարգ ջերմ էր 1919 թ. մար տի 24-ին Ի. Գրի շաշ վի լի ի կազ-

մա կեր պած ե րե կոն, որ տեղ բա նա խո սը «ող ջույ նի խոսք է հղում Թու-

մա նյա նին, ո րից հե տո հա սա րա կու թյու նը հոտն կայս, ո րո տըն դոստ ու 

եր կա րատև ծա փե րով է դի մա վո րում օ թյա կում եր ևա ցած Հով հան նես 

Թու մա նյա նին»16։

 Բա նաս տեղ ծի հետ մա հու կյան քում հե տաքրք րու թյու նը նրա 

նկատ մամբ ա վե լի է մե ծա նում վրաց ի րա կա նու թյան մեջ: Դա տե ղի 

է ու նե նում Թու մա նյա նի ևս մեկ լու սա վոր բա րե կա մի՝ բա նաս տեղծ 

Ի. Գրի շաշ վի լի ի կա խար դան քով: Թու մա նյա նի մահ վան տա րե լի ցը 

չլրա ցած՝ նա թարգ մա նում և ըն դար ձակ ա ռա ջա բա նով լույս է ըն ծա-

յում հայ բա նաս տեղ ծի եր կե րի ը նտ րա նին17, ո րով խո րա խոր հուրդ 

աշ խարհ է բա ցում վրաց գրա սե րի ա ռջև: Այդ թարգ մա նու թյու նը գնա-

հատ վում է բնագ րին հա մար ժեք. « Բա նաս տեղծ Ի ո սեբ Գրի շաշ վի-

լին Հով հան նես Թու մա նյա նի հա րա զատ կրկ նակն է,- գրում է բժիշկ, 

գրող, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ Ի վա նե Գո մար թե լին 

(1889-1938):- Նրա թարգ մա նու թյու նը թարգ մա նու թյուն չէ. նույն բնա-

գիրն է: Ե րբ դուք կար դում եք Գրի շաշ վի լի ի թարգ մա նու թյու նը, ձեր 

առջև Հով հան նես Թու մա նյան վրա ցե րեն եր գիչն է, և հա մոզ վում եք, 

որ այս տեղ ոչ մի թարգ մա նու թյուն էլ չկա. ին քը` Հով հան նես Թու մա-

նյանն է գրում վրա ցե րեն»18:

 Նույն ա ռի թով բա նաս տեղծ Ռևազ Մար գի ա նին (1916-1984) վկա-

15 ტ. ტაბიძე, ოვანეს თუმანიანი // «რუბიკონი», 1923, 8 აპრილი.
16 «Աշխատավոր», 1919, 26 մարտի։
17 ო. თუმანიანი, რჩეული ნაწერები. თარგმ. და წინასიტყვაობა ი. გრიშაშვილისა, 
1924, 135 გვ.
18 ი. გომართელი, ოვანეს თუმანიანი // «თეატრი და ცხოვრება», 1924, N 17, გვ. 2-4.
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յում է, որ ու նեն սքան չե լի թարգ մա նու թյուն նե րի հա տո րյակ, ո րի շնոր-

հիվ վրաց ժո ղո վուր դը սի րեց Հովհ. Թու մա նյա նին, և որի մասին շա-

տերն են գրել և ա պա գա յում ևս կգ րեն, ո րով հետև, «ըստ հայ և վրա-

ցի լա վա գույն մաս նա գետ նե րի, այդ թարգ մա նու թյու նը հա մար վում է 

նվա ճում»19։

 Թու մա նյա նի եր կե րի վրա ցե րեն թարգ մա նու թյու նը սե ղա նի գիրք է 

դառ նում։ Բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի, պատմ վածք նե րի, հե քի աթ նե րի ու 

քա ռյակ նե րի մի շարք գո հար ներ նե րառ վում են վրաց դպ րո ցա կան և 

բու հա կան դա սագր քե րում։

 Խո սուն փաստ է, որ հայ բա նաս տեղ ծի մա սին ծան րակ շիռ խոսք են 

ա սել տար բեր բնա գա վա ռների շուրջ հա րյուր հե ղի նա կա վոր գոր ծիչ-

ներ, ի սկ ներ բո ղա գիր նե րի թի վը հաս նում է եր կու տաս նյա կի։ Վրա ցի 

մտե րիմ նե րի վկա յու թյամբ` Հովհ. Թու մա նյա նի ու շադ րու թյան կենտ-

րո նում էր նաև պա տե րազ մի ու հաշ տու թյան խն դի րը։ Եվ, իս կա պես, 

այս աս պա րե զում ծա վալ վող բա նա վե ճե րի հիմ նա կան ծան րու թյու նը 

վերց նե լով իր վրա, նա ծա ռա նում էր կռիվ հրահ րող նե րի ու ա րյուն հե-

ղող նե րի, կող մե րին թշ նա մաց նող բան սար կու նե րի, կր քեր բոր բո քող 

զա նա զան բախ տախն դիր նե րի դեմ։ Մա նա վանդ 1900-1910-ա կան 

թվա կան նե րին Ա նդր կով կա սում ծա վալ վում է ին հա կաազ գային քա-

րոզ ներ, հրահր վում ազ գա մի ջյան ը նդ հա րում ներ, ստեղծ վում պա տե-

րազ մա կան ի րա վի ճակ ներ. խեղ վել էր մարդ կային հո գե բա նու թյու նը։ 

Այդ փո թոր կուն, խա ռը և քա ղա քա կան ող բեր գու թյուն նե րով լի ժա-

մա նակ նե րում Թու մա նյա նը մեծ հույ սով ժո ղո վուրդ նե րի իս կա կան 

բա րե կա մու թյուն էր քա րո զում: Ի րար դեմ ե լած կող մե րին հաշ տեց նե-

լու հա մար, խա ղա ղու թյան խորհր դա նիշ սպի տակ դրոշ պար զած, մեծ 

բա նաս տեղ ծը մտ նում էր կե նաց և մա հու կռ վի դաշտ, հա մո զում հա-

կա ռա կորդ ու ժե րին պա տյան դնել մեր կաց րած սրե րը: Գր չով, գոր ծով 

ու խոս քով նրան հա ջող վեց կան խել հայ-թա թա րա կան ա րյու նա հե-

ղու թյու նը: Այդ թեժ կռիվ նե րի ժա մա նակ Թու մա նյա նի ջան քե րի մա-

սին ահա թե ինչ է ասել նրա հետ գա վառ նե րում շր ջա գա յած և նրա 

թղ թա կից Ար տեմ Չի ղյա նը « Թե ատ րի դա ցխով րե բա» (« Թատ րոն և 

կյանք») ամ սագ րի խմ բա գիր Սի կո Փա շա լիշ վի լի ի հետ ու նե ցած հար-

19 რ. მარგიანი, ჩემი ხალხის დიდი მეგობარი // «ლიტერატურული საქართველო», 
1969, 19 სექტემბერი.
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ցազ րույ ցում. «... Հա՛, կա սե իր Մա զու րի ճա կա տա մարտն է. մեկ մե կու 

չէ ին զի ջում, հար ևա նը հար ևա նի վրա էր կրա կում: Եղ բայր նե րի պես 

մե ծա ցած` հի մա կո տո րում է ին ի րար, ի նչ է թե տար բեր ազ գու թյան 

է ին պատ կա նում։ ...Պար զա պես ոս կե խոս քեր ա սաց Թու մա նյա նը. 

« Կայե նը հա րա զատ եղ բորն սպա նեց, ձեր մեջ ո ՞վ կայե նու թյուն գցեց, 

ո ՞վ է ձեզ կոր ծա նո ղը...»: Այս պես էր խո սում նրանց պա րագ լուխ նե րի 

հետ։ Հե տո գա վա ռա պե տին և փո խար քա Վո րոն ցո վին մեծ պե տի ցի ա 

ու ղար կեց։ Տես նո՞ւմ ե ս՝ ի նչ է ստաց վում։ Է ՛ն, ի նչ չկա րո ղա ցան ա նել 

կա ռա վա րու թյուն նե րը, ա րեց մեն մի մարդ...»20: 

Նույն ա ռի թով խո սե լով ա նա սե լի դժ վա րու թյուն նե րի մա սին, բայց 

գոհ իր հա ջո ղու թյուն նե րից՝ Ֆի լիպ Վար դա զա րյա նին Թու մա նյա նը 

գրում է. «Ես ...ա մեն ջանք շա րու նակ գործ եմ դրել մեր գա վառ նե րում 

խա ղա ղու թյու նը պա հե լու և կո տո րած նե րի ա ռաջն առ նե լու։ Եվ այ սօր 

ես այն քան գոհ չեմ, որ գրա կա նու թյան մեջ մի որ ևէ բան եմ ա րել, որ-

քան գոհ եմ, որ ակ ներև կա րո ղա ցա ի րար դեմ կանգ նած ժո ղո վուրդ-

նե րի սրե րը պա տյան դնել տալ և շատ ու շատ ան մեղ նե րի ա զա տել 

այս գա զա նա կան կո տո րա ծից...» (10, 14-15): 

Այդ հա կա մար տու թյու նը ա վե լի սր վեց 1910-ա կան թվա կան նե րի 

վեր ջե րին՝ Ա նդր կով կա սյան սեյ մի կազ մա լու ծու մից հե տո։ Սահ մա-

նային վե ճե ր բոր բոք վե ցին Հա յաս տա նի և Վրաս տա նի նո րան կախ 

հան րա պե տու թյուն նե րի միջև և հան գե ցին ռազ մա կան բա խում նե րի։ 

Թու մա նյա նը ել քը տես նում էր հայ և վրաց ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա-

մու թյունն ու հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ամ րապն դե լու մեջ և իր ողջ է ու-

թյամբ նվիր վեց այդ նպա տա կի ի րա գործ մա նը, ո րով հետև « մեզ նից 

ա մեն մեկս պի տի սի րենք մեր հար ևա նի ա զա տու թյու նը ու աշ խա-

տենք նրա հա մար, պարզ գի տակ ցե լով էն հա վի տե նա կան ճշ մար տու-

թյու նը, որ մե կի եր ջան կու թյու նը պայ մա նա վոր վում է մյու սի եր ջան-

կու թյու նով...» (7, 374)։

 Թու մա նյա նը կա՛մ խիստ չէր մե ղադ րում կա ռա վա րու թյուն նե-

րին, կա՛մ մե ղադ րում էր եր կու սին։ Ա մեն դեպ քում մեծ բա նաս տեղ ծը 

ոչ թե մե ղա վոր կամ ան մեղ էր փնտ րում, այլ գոր ծում էր ի րեն բնո րոշ 

դի վա նա գի տա կան հա վա սա րակ շռու թյամբ։ Նա ջանք էր թա փում՝ 

հնարավորինս շուտ վերջ տալու եղ բայ րա կան ա րյու նա հե ղու թյա նը։ 

20 Ուղեցույց աստղը, էջ 131-132:
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Եվ վս տահ կա րող ե նք ա սել, որ, թե կուզ մե ծա գույն ճի գե րով, դա նրան 

հա ջող վեց։ Վկայենք վրա ցի բա րե կամ նե րին։

«Ա ռա ջին մար դը, ո րն ա վե լի շատ էր մտա տանջ վում Հա յաս տա նի 

և Վրաս տա նի եղ բայ րու թյան հար ցով, Հով հան նես Թու մա նյանն էր: 

Վրաս տա նում բո լո րը հա վա տում է ին նրա ան կեղ ծու թյա նը: Դա հա-

վաս տեց Թիֆ լի սը նրա 50-ա մյա կին»,- գրում է Տ. Տա բի ձեն21։ Ի սկ Ռո-

բա քի ձեն ա վե լի հս տակ է. « Բո լո րիս հա մար պարզ էր, թե ի նչ ող բեր-

գու թյուն էր ապ րում Հով հան նե սը հայ-վրա ցա կան ան հա մա ձայ նու-

թյան և ա պա նրանց միջև ծա գած պա տե րազ մի ժա մա նակ... Կա րե լի 

է վճ ռա կա նո րեն ա սել. հայե րին և վրա ցի նե րին հա մա ձայ նեց նող-հաշ-

տեց նո ղը, բա ռիս լա վա գույն ի մաս տով, ե ղավ Հով հան նե սը՝ քաղցր ու 

աս պե տա կան...»22։ 

Հա վե լենք նաև հայտ նի հա սա րա կա կան գոր ծիչ Ի ո սեբ Ի մե դաշ վի-

լի ի (1876-1952) խոս քը։ Նրա հա մար Հովհ. Թու մա նյան բա նաս տեղ-

ծը «ար ևի ա ռա ջին ճա ռա գայթ է, վա ղոր դյան թար մա շունչ սյուք, վաղ 

գար նանն ա րթ նա ցած ձն ծա ղիկ, մա նու շա կի ժպիտ»: 

Դա սա կան գրող Վա սի լի Բար նո վը (1856-1934)՝ «Ի սա նի ի ար շա-

լույ սը» վե պի հե ղի նա կը, գրում է. « Թու մա նյա նը միշտ հա վա տա րիմ 

է իր դա վա նած սկզ բունք նե րին ու գա ղա փար նե րին: Ա վե լին` սի րո, 

գե ղե ցի կի, բա րու և ճշ մա րի տի ա րա րու մով ու քա րո զով խա վա րի դեմ 

լույսն ա ռատ դարձ նե լու պայ քա րում Հով հան նես Թու մա նյա նը՝ քեր-

թող նե րի մեջ ա մե նա կա տա րյա լը, կա պող օ ղակ է ժո ղո վուրդ նե րի 

միջև»:

 Հա մա ռոտ ան դրա դար ձանք վրա ց գրող նե րից ու գոր ծիչ նե րից 

նրանց, ով քեր հա ճա խա կի հա վաք վել են բա նաս տեղ ծի հյու րըն կալ 

հար կի տակ, խորհր դա ծել գրա կա նու թյան ու ար վես տի, հայ և վրաց 

ժո ղո վուրդ նե րի ան ցած ճա նա պար հի, բա րիդ րա ցի ա կան հա րա բե-

րու թյուն նե րի, ներ կայի ու ա պա գայի մա սին և Թու մա նյա նի հան դեպ 

ան կեղծ ու գո րո վա լի զգաց մունք ներ ար տա հայ տել ի րենց հոդ ված նե-

րում, հու շե րում, նա մակ նե րում ու բա նաս տեղ ծու թյուն նե րում: 

Այդ քա նով կար ևո րել ե նք վրա ց հե ղի նակ նե րի գնա հա տա կան ներն 

ի մի բե րե լու և հայ հան րու թյա նը դրանց հա ղոր դա կից դարձ նե լու ի րո-

21 «რუბიკონი», 1923, 8 აპრილი.
22 Նույն տեղում:
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ղու թյու նը։

Հարկ է նշել, որ սույն ժո ղո վա ծո ւում զե տեղ ված վրա ցե րեն գրե թե 

բո լոր նյու թե րը հայե րեն ամ բող ջու թյամբ ներ կա յաց վում են ա ռա ջին 

ան գամ, նոր թարգ մա նու թյամբ՝ կատարված մի այն բնագ րե րից։ Բա-

ցա ռու թյուն են « Նա մակ ներ, հե ռագ րեր, ե րկ տո ղեր» բաժ նից մի քա-

նի նյու թեր, ո րոնք ռու սե րեն ե ն։ Այս տեղ ամ փոփ ված են ոչ մի այն մեծ 

բա նաս տեղ ծի ժա մա նա կա կից նե րի և մտե րիմ նե րի հու շե րը, էս սե նե րը, 

բա նաս տեղ ծու թյուն ներն ու հե ռագ րե րը, այլև հե տա գա տա րի նե րին 

նրա մահ վան տա րե լից նե րի և 100-ա մյա հո բե լյա նի ա ռի թով վրաց 

գրա կան և գի տա կան հա սա րա կու թյան ա ռա ջա դեմ ներ կա յա ցու ցիչ-

նե րի գրած աշ խա տու թյուն նե րի մի մա սը։ Մեծ բա նաս տեղ ծի և ան զու-

գա կան մարդ-քա ղա քա ցու վա ղա ժամ մա հը խոր վիշտ պատ ճա ռեց իր 

վրա ցի բա րե կամ նե րին, հատ կա պես` վրա ցե րեն լույս տես նող «Ռու-

բի կո նի» լրագ րի շուրջ հա մախմբված ըն կեր նե րին ու բա րե կամ նե րին, 

ո րոնք 1923 թ. ապ րի լի 5-ի հա մա րում („რუბიკონი“, 5 აპრილი, 1923 
წელი) տպագրե ցին մա հա խո սա կան ներ, հու շեր, բա նաս տեղ ծու-

թյուն ներ, նա մակ ներ, հե ռագ րեր և այլ նյու թեր։ 

Հա ճա խա կի ծա նո թագ րու թյուն նե րի և տո ղա տա կի հղում նե րի չդի-

մե լու հա մար ո րոշ տա րեթ վե րի, տպագ րա կան և հե ղի նա կային վրի-

պակ նե րի ո ւղ ղում նե րը կա տա րել ե նք տեքս տում:

 Ձեռք բե րած շուրջ հա րյուր բազ մաբ նույթ նյու թե րից ը նտ րել ե նք եր-

կու տաս նյա կը, ի սկ շուրջ քսան բա նաս տեղ ծու թյուններից՝ տասնմե-

կը։

 Հե ղի նակ նե րին ներկայացրել ե նք այբբենական կար գով։ Չենք նե-

րա ռել այն նյու թե րը, ո րոնք կրկն վում են կամ գր վել են ե րկ րորդ ան ձի 

պատ մա ծի հա մա ձայն: 

Ցա վոք, մեզ չհա ջող վեց լրացնել ո րոշ հե ղի նակ նե րի կենսագրական 

տվյալները և պարզել ոմանց ի նք նու թյու նը, ին չի հա մար հայցում ե նք 

ըն թեր ցո ղների նե րո ղամ տու թյու նը:

Հրաչիկ ԲԱՅՐԱՄՅԱՆ



ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ

ՎՐԱՍՏԱՆԻԵՎՎՐԱՑԺՈՂՈՎՐԴԻՄԱՍԻՆ





19ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

ՀԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ1

 Կով կա սի ամ պած եր կին քը պարզ վեց

 Հե ռու հա րա վում, շո ղա կի նման,

Հս կա Մա սի սի գա գա թը փայ լեց

 Վիթ խա րի Կազ բեկ սա րի հան դի ման։

«Ող ջո՛ւյն, բա րե կամ»,‒ Մա սիսն ո րո տաց՝

 Թունդ կայ ծակ նե րի ձայ նով ա հա բեր, 

Եվ մեծ Կով կա սի լեռ նե րը հան կարծ

 Խուլ դղր դա ցին. «Ող ջո՛ւյն քեզ, ըն կե՛ր։

 Մենք հին փառ քե րով ու նոր ցա վե րով 

Ազ գա կան ներ ե նք՝ ի րար խոր թա ցած,

Մ տա բե րո՞ւմ ե ս՝ որ քան ե նք սի րով

 Մի ա սին կանգ նել փո թոր կի դի մաց...

 Բայց ի ՛նչ փոխ վել ես մի քա նի դա րում, 

Էլ չես շող շո ղում ամ պե րից վերև.

Ին չո՞ւ ես այդ պես թխ պոտ վեր ևում,

 Դու էլ իմ ցա վիցն ու նես ակ ներև»:

 Կով կա սի եր կինքն ամ պեց վերս տին,

 Ճայ թե ցի՛ն ան թիվ կայ ծակ ներ ա հեղ, 

Այն սեգ լեռ նե րը համ բուր վում է ին, 

Եվ ու րա խու թյան ար ցունքն էր հե ղեղ։
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Ն.ԲԱՐԱԹԱՇՎԻԼՈՒԴԱՄԲԱՆԻՎԵՐԱ2

Մ խի թա րությո՛ւն, սգա վոր Վրաս տան, 

Ին չո՞ւ է տխ րել դեմքըդ այ րա կան.

 Շարժ ված ա ճյու նը հան գած պոե տի

 Շար ժե՞ց վերս տին ցա վը քո սր տի,

 Թե՞ նո րա մը թին գե րեզ մա նը խոր 

Որբ հո գուդ հա մար շատ է ա հա վոր…

 Կը թա ղես, այո՛, դար ձյալ քո ե րգ չին,

 Բայց նո րա վա ռած զգաց մունք նե րին

 Չը կա գե րեզ ման և ոչ էլ վախ ճան.

Ն րանք կեն դա նի կըմ նան հա վի տյան, 

Եվ դու նրան ցով պի տի մի այլ օ ր

 Թա ղես քեզ մա շող ցա վե րը բո լոր։

 

Եվ քե՛զ, ան ցա վոր շի րի մից շի րիմ,

 Հեգ ժո ղովր դի եր գիչ մտե րիմ,

 Քե՛զ, որ տանջ վել ես ան հան գիստ սր տով,

 Հա վի տե նա կան հան գիստ ան վր դով։
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ՎՐԱՍՏԱՆԻՀԱՄԱՐ3

(հոդ վա ծի փո խա րեն) 

Երբ խո սում են Վրաս տա նի

 Թըշ նա ման քից ա րյու նոտ,

 Զար մանք է ի նձ պա տում հայտ նի, 

Ե՛վ խո րին ցավ, և՛ ա մոթ։

 

Ո՛չ ա պա քեն գի տեն նը րա 

Ո սոխ նե րը մինչ ան գամ, 

Աղ ու հացն է սի րել միշտ նա,

 Միշտ աշ խարհ քին բա րե կամ։

 Թեև պա տած հա զար վեր քով՝

 Շատ ցա վեր է նա տա րել,

 Բայց խա չա կիր ի րեն ձեռ քով

 Դեռ ո ճիր չի կա տա րել։
 

Եվ իր ձեռ քը, ե թե հա մառ

 Տա րա ծում է հին վը կան, 

Ոչ թե դա ժան գոր ծի հա մար, 

Այլ դեպ պայ ծառ ա պա գան։
 

Եվ ի նչ պե՞ս չեն տես նում ո մանք

 Նը րա ըն թացքն ան ն ըկուն, 

Ո՞նց են ա սում.‒ իր բախ տի տակ

 Նա ըն կել է ան կան գուն։
 

Ո՞չ ա պա քեն Կով կասն ան սաստ

 Պատ է կանգ նած մինչ եր կին, 

Որ չը հաղ թի բու քը նը րան 

Ինչ քան սու րա մո լե գին։

 

Ո՞չ ա պա քեն Պոն տո սը հար

 Շունչ է հո սում հով ու զով, 

Որ նա հա վետ մը նա դա լար,

 Խոր շակ նե րից ա պա հով։
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 Եվ չեն լսե՞լ դեռ վը րա ցու 

Եր գը զը վարթ ու ան հոգ, 

Ոնց է ծաղ րում նա մա հա ցու 

Ա մեն հար ված ա նո ղոք։

 

Երբ խո սում են իր ան կու մից,

 Թըշ նա ման քից ա րյու նոտ,

 Զար մանք է ի նձ պա տում ան վերջ, 

Ե՛վ խո րին ցավ, և՛ ա մոթ։
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Ս.ՆՈՒՆԵԻՊԱՏԿԵՐԻԱՌԱՋ4

 Խուն կի բու րյան մը շուշ նե րում,

 Մըր մունջ նե րով պա տած եր գի՝

 Կանգ նած է նա կա պույտ հեռ վում

 Վար դը կյան քի, հարսն եր կըն քի, 

Եվ չը գի տեմ` ա ղո՞թք ա նեմ,

 Թե՞ ըզ մայ լեմ իր գե ղի դեմ։

 Հա մակ շը նորհք ու սըր բու թյուն,

 Նա յում է լո ւռ՝ լուռ սըր տիս մեջ,

 Լուս հա յաց քի խոր քում ան հուն

 Վառ ված սի րո կը րակն ան շեջ… 
Եվ ո ՞վ կա սի՝ կը րա՞կն է շատ,

 Թե՞ սըրբու թյունն իր ա նա րատ։

 Խաչ է բըռ նած իր կույս ձե ռին, 

Որ նը ման չի ոչ մի խա չի, 

Ու ո րթն, ա սես, ա ստ վա ծային,

 Պի տի շըն չի ու կա նա չի.

 Մի նը շա նում կապ ված հան դարտ՝

 Տան ջան քը վեհ, կյան քը զը վարթ.

 Մու թի թեթև քող է ի ջել

 Պայ ծա ռու թյանն իր ե րկ նային,

Վշ տի ամ պից լույս ճա ճան չել,

 Լույսն ըս քող վել վշ տովն իր հին.

Ու չա րիքն էլ, ա սես, ան կար,

 Զարդ է դար ձել ի րեն հա մար։
 

Ա՜խ, առ նե ի եղ բոր ձե ռով

 Բախ տի ձը գած քո ղը տըր տում, 

Որ նա հառ ներ իր ո ղջ գե ղով, 

Ապ րեր ան փույթ էն ճոխ հով տում,

 Վե րին Պոետն ո ւր որ նը րան

 Կեր տեց, դար ձավ ապ շեց վը րան։
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ՆՎԵՐՎՐԱՍՏԱՆԻԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆԵՐԻՆ5

 Չէ՛, չի լը ռել մեծ Շո թայի 

Եր գի ձե նը կա թո գին,

Ու դա րա վոր ցավն ա մե հի

 Չի խոր տա կել էն հո գին։

 Թըն դում է դեռ նոր ձեռ քե րում 

Էն քը նա րը գո վա նի,

 Խըն դում է դեռ նոր եր գե րում

 Վը րաս տա նը գե ղա նի։

– Ող ջո՛ւյն, ող ջո՛ւյն ձեզ հին ու նոր 

Ա րի, բա րի ըն կեր ներ, 

Ա րա րա տի կող մից է սօր– 

Եղ բայ րա կան ե րգ ու սեր։

 Հին օ րե րի վեր ջա լույ սին, 

Ար շա լույ սին նոր կյան քի 

Եր գենք սըր տանց ու մի ա սին

Եր գը հա նուր բերկ րան քի։

 Բար ձըր հըն չի մեր եր գը թող,

 Չա րի ձե նը խը լաց նի,

 Հըն չյուն նե րովն իր կա խար դող 

Երկ րե եր կիր թող ան ցնի։
 

Ա մեն կող մից թող ա մե նին

 Հը րա պու րի ու բե րի

 Բազ մա լե զու խրախ ճան ին

 Մեր Կով կա սի ազ գե րի։

 

Ել նե՜նք՝ տե սով ու ճա նան չով, 

Ըն կեր, ախ պեր, մեր ու քուր՝

 Մեր քյա ման չով, ու րախ կան չով 

Գը նանք դեպ կյանքն ը նդ հա նուր:
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 Շատ, շատ ար ցունք թափ վեց մեզ նում 

Ա մեն մի կա թիլն– մի խրատ, 

Ան լուռ, ան դուլ էն է ա սում– 
Ճամ փա չու նի գոր ծը վատ։ 

Թող՝ ով կու զի՝ եր կար-բա րակ

 Զոռ տա խել քին մինչև մահ,

 Մենք ի մաս տուն– սի րենք, խն դանք,

 Կյան քը էս է, ի նչ որ կա։

 Զար կե՛ք, ո ւժգին մեծ Շո թայի 

Էն քը նա րը ոս կե լար,-
 Մար դը ի նչ տա– էն կը շա հի,

 Թող ի մա նա ո ղջ աշ խարհ.–

 Տես նի քա նի նոր ձե նով է

 Խո սում մու սան էս ե րկ րում,

 Պատ գամ նե րով պայ ծառ ու վեհ,

 Հա զար ու մի եր գե րում։

 

Ող ջո՛ւյն, ող ջո՛ւյն ձեզ հին ու նոր 

Ա րի, բա րի ըն կեր ներ, 

Ա րա րա տի կող մից է սօր –
Եղ բայ րա կան ե րգ ու սեր։



26 ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

ԻՆՉԴԱԼՈՒԿԵՍ...6

Գ րի գոլ Ռո բա քի ձե ին 

Ինչ դա լուկ ես քու ե րկ րի պես ու սը գա վոր դու է սօր,

 Բայց ո ղջ ու վեհ քան ե րբ ևէ, թո վիչ ու խոր դու է սօր.

Եղ բո րըդ մոտ ե կած վըշ տոտ՝ տան ջում ես նոր դու է սօր, 

Տան ջանք ան վերջ իմ սր տի մեջ ու սեր հը զոր, դու է սօր։
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ԱՆԳԻՏԱԿԻՑԹՇՆԱՄԻՆԵՐ7

Վ րա ցա կան «Закавк<аЗская> речь» թեր թը նե ղա ցել է, թե ին չու Հայ 

գրող նե րի ըն կե րու թյու նը դի մել է, ո ւր հարկն է, որ Թիֆ լի սի մեծ ե րգ չի 

ար ձա նի բաց ման ա ռի թով Ալ րի կամ Թուր քի մեյ դան կոչ ված հրա պա-

րա կը, ո րի կող քին թաղ ված է Սա յաթ-Նո վան, կոչ վի Սա յաթ-Նո վայի 

հրա պա րակ։ Սրա մեջ նկա տում է հայե րի կող մից Թիֆ լի սը զավ թե լու 

դի տա վո րու թյուն և վատ կր քեր է հու զում։

 Նույն տե սակ աղ մուկ է բարձ րաց րել ռու սա կան «Голос Кавказа» 

թեր թը Խ. Ա բո վյա նի ար ձա նի հա մար, որ կանգ նե լու է Եր ևա նում, և 

հոր դո րում է իշ խա նու թյա նը՝ ետ առ նել իր տված ի րա վուն քը։

Ս րա նով, ի հար կե, ի բրև թե ա մեն մեկն իր հայ րե նի քի ու ազ գի շահն 

է պաշտ պա նում հայե րի դեմ։ Մի կողմ թող նե լով ա վե լի լայն հա յաց քը, 

ես ու զում եմ նկա տել, թե էս մար դիկ լավ էլ չեն հաս կա նում, թե ին չի 

դեմ են խո սում, և հենց թե կուզ ի րենց նեղ տե սա կե տից էլ ե թե առ նենք 

խն դի րը, դեմ չպետք է լի նե ին ո՛չ մե կը և ո՛չ մյու սը։ 

Ա հա թե ին չո՛ւ։

Խ. Ա բո վյա նը մի մո լե ռանղ ռու սա սեր էր, նրա « Վերք Հա յաս տա-

նին», հայ ժո ղովր դի տան ջան քի ու տեն չան քի ար տա հայ տութ յու նը 

լի նե լով հան դերձ, մի ա ժա մա նակ մի ոգ ևոր ված ջա տա գո վու թյուն է 

ռուս ազ գին ու նրա պե տա կան ու ժին, և ա ռաջ քա շել Խ. Ա բո վյա նին, 

կն շա նա կի հայե րի մեջ ար ծար ծել նաև սեր ու հա մակ րանք դե պի ռուս 

ա զգն ու ռուս պե տու թյու նը։ 

Եվ հան կարծ... էս մար դու հի շա տա կին դեմ է մի ռուս թերթ։ 

Ի՞նչ խոսք, որ սա չի հաս կա նում, թե ո ՛ր տեղ և ո ՛ւմ դեմ է խո սում, և 

ե թե չար է, նեղ սիրտ ու փոք րո գի, ա պա նաև ան գի տա կից է և ան գի-

տա կից թշ նա մի ա մե նից ա ռաջ իր ազ գին ու հայ րե նի քին, ո րով հետև 

ու զում է ետ մղել իր ազ գի ու հայ րե նի քի մեծ բա րե կամ նե րին և նրանց 

տե ղը ստեղ ծել թշ նա մի ներ։

 Նույ նը պետք է ա սեմ և վրա ցա կան «Закавк<аЗская> речь»-ին»։ 

Ո՞վ է Սա յաթ-Նո վան։ Մի եր գիչ, որ հա մա զո՛ր ու ժով ու սի րով եր գել 

է թե՛ հայե րեն, թե՛ վրա ցե րեն և թե՛ թուր քե րեն։ Մի հա մա կով կա սյան 

եր գիչ, որ ա մե նից քիչ եր գել է հայե րեն, մի եր գիչ, ո րին վրաց գրա կա-

նու թյան պատ մու թյու նը ան վա նում է Վրաս տա նի եր գիչ։ Բաց ա րեք 

վրա ցի պրոֆ. Ա. Խա խա նո վի վրաց գրա կա նութ յան պատ մու թյան եր-
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րորդ գիր քը, էջ 218, կտես նեք Սա յաթ-Նո վա վեր նագ րով մի ա ռան ձին 

գլուխ, որ սկսում է հետ ևյալ տո ղե րով.

«Ա ղա-Մահ մեդ խա նի՝ Թիֆ լիսն առ նե լու ժա մա նակ սպան վեց 

Վրաս տա նի նշա նա վոր եր գիչ Սա յաթ-Նո վան։ Նա Հե րակլ II թա գա-

վո րի պա լա տա կան ա շուղն էր (трубадур)։ Հա րյուր տա րի սրա նից 

ա ռաջ Սա յաթ-Նո վայի ա նու նը հին Թիֆ լի սում հռ չակ ված էր ա մե նու-

րեք, թա գա վո րա կան պա լա տից սկ սած մինչև ար հես տա վո րի խր ճի-

թը»։ 

Եվ վեր ջա նում է հետ ևյալ խոս քե րով.

« Սա յաթ Նո վան մի այն վրա ցե րեն չի գրել, այլ նաև հայե րեն ու 

թուր քե րեն, որ դեռ մնում են ան տիպ»։

Ս րա մեջ աս ված է մի այն, որ նա ծնուն դով հայ էր և գրել է նաև 

հայե րեն։ 

Եվ էս տե սակ մի եր գիչ, ո րին հենց ի րենց՝ վրա ցի նե րի ա սե լով ա մե-

նից շատ ի րենք են ե րախ տա պարտ, մի եր գիչ, որ հա վա սար թանկ է 

կով կա սյան բո լոր ազ գու թյուն նե րի հա մար, մի եր գիչ, որ մի այն սեր է 

ար ծար ծել դե պի վրա ցին, վրա ցա կան լե զուն ու Վրաս տա նը, մի եր գիչ, 

որ Թիֆ լիս քա ղա քի ա մե նա մեծ պար ծանք նե րից մինն է, հան կարծ իր 

հի շա տա կով, իր ան վա նը տված հար գան քով շար ժում է վրա ցի նե րից 

ո մանց մաղձն ու զայ րույ թը։ 

Եվ էդ ո մանք, թե կուզ և ազ գով վրա ցի, հայե րին նեղ սիրտ, չա րա-

կամ լի նե լուց ա ռաջ Վրաս տա նի թշ նա մի ներն են, ո րով հետև վեր են 

կե նում ու խո սում նրա հո յա կապ ու սի րե լի եր գիչ նե րից մե կի` Սա յաթ-

Նո վայի ան վան ու հի շա տա կի դեմ։ 

Այո՛, սրանք ան գի տա կից թշ նա մի ներ են ա մե նից ա ռաջ հենց ի րենց 

հայ րե նի քին ու ազ գին, ռուս թեր թը՝ ռու սին ու Ռու սաս տա նին, վրա ցա-

կան թերթը՝ վրա ցուն ու Վրաս տա նին։ 

Եվ սրանց հա մար է աս ված, թե՝ պետք է նե րել, ո րով հետև չեն հաս-

կա նում, թե ի նչ են ա նում:
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ՀԵՌԱԳԻՐՎԱԺԱՓՇԱՎԵԼԱՅԻ

ՄԱՀՎԱՆԱՌԹԻՎ8

<1915, հու լի սի 29 կամ 30, Թիֆ լիս> 

Այս ող բեր գա կան ժա մա նա կում էլ աշ խա տա վոր ժո ղո վուր դը խո-

րա պես զգաց լա վա գույն մար դու, ա մե նա տա ղան դա վոր և հա վա սա րը 

չու նե ցող բա նաս տեղ ծի՝ Վա ժա Փշա վե լայի կո րուս տը։ Սր տանց ցա-

վակ ցում եմ եղ բայ րա կան վրաց ժո ղովր դին։ 

Ի.Պ.ՆԱԿԱՇԻՁԵԻՆ9

Թան կա գին Ի լյա Պետ րո վիչ.

 Թույլ տվեք ող ջու նել Ձեզ Հայ գրող նե րի ըն կե րու թյան ա նու նից և ի 

դեմս Ձեզ ող ջու նել վրաց գրա կա նու թյան եղ բայ րա կան գեր դաս տա նը 

և ըն կե րու թյան կող մից նվի րա բե րել այս գիր քը՝ «Поэзия Армении», 

ի սկ այս գր քի մեջ ամ փոփ ված են մեր ժո ղովր դի հո գին և մեր ա մե նա-

թանկ զգաց մունք նե րը։

 Թող փար թա մո րեն բար գա վա ճի մեր եղ բայր վրա ցի ժո ղովրդի գե-

ղե ցիկ գրա կա նու թյու նը, թող միշտ ապ րեն մեր ըն կեր վրա ցի գրող նե-

րը։

 

ՈՂՋՈՒՅՆԻԽՈՍՔ

ՎՐԱՑԺՈՂՈՎՐԴԻՆ10

Վ րա ցի եղ բայր ներ, մեր վա ղե մի եղ բայր ներ, տանջ ված եղ բայր-

ներ, բայց միշտ ա զատ և բարձր հո գու տեր եղ բայր ներ։ 

Ե թե ժո ղովր դի գրա կա նու թյու նը նրա ո գու իս կա կան ար տա ցո լումն 

է, և այդ ո գու կրո ղը բա նաս տեղծն է, ա պա ես հա յու թյան ո գին եմ բե-

րում Քեզ, ա մե նա վե հը, որ կա րող է ու նե նալ ժո ղո վուրդն ու մար դը։

 Հա յու թյան ո գին ցն ծում է իմ մեջ՝ ող ջու նե լով ա զատ Վրաս տա նի 

զա վակ նե րի ա ռա ջին ազ գային հա մա գու մա րը։

 Հի աց մուն քով վկա յում եմ, որ վրա ցին եր բեք չի ը նկճ վել և կով կա-

սյան ժո ղո վուրդ նե րի մեջ միշտ ա ռա ջինն է ե ղել ի բրև քա ղա քա ցի իր 

քա ղա քա կան պա հանջ նե րով և հա սա րա կա կան պայ քա րով։ 

Ե թե մի հա յացք ձգենք հար ևան նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
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վրա ամ բողջ աշ խար հում, չենք կա րող չխոս տո վա նել, որ վրա ցին, 

ի բրև հար ևան, ա մե նա լա վե րից մեկն է ե ղել։ Այն բա խում նե րը, որ մերթ 

ը նդ մերթ ա ռաջ է ին գա լիս հայ և վրա ցի ա ռան ձին շր ջան նե րի միջև, 

ա զատ կյան քի պայ ման նե րում պի տի ան հե տա նան, հատ կա պես այն 

օր վա նից, ե րբ իր հին հայ րե նի քից հա լած ված հա յու թյու նը հնա րա վո-

րու թյուն կս տա նա նոր, ա զատ կյան քի հա մար վե րա դառ նալ օ ջախ և 

կթող նի Վրաս տա նի հո ղը, որ տեղ հայե րը փր կու թյուն են գտել պատ-

մու թյան ծանր հար ված նե րից։ Եվ մեր մեջ կս տեղծ վի ա վե լի սերտ, մեծ 

հո գե կան ու կուլ տու րա կան կապ, մենք՝ կով կա սյան ժո ղո վուրդ ներս, 

դեռ շատ գոր ծեր ու նենք մի ա սին կա տա րե լու, և մենք՝ կով կա սյան ժո-

ղո վուրդ ներս, եղ բայր ներ կլի նենք հա վերժ կողք կող քի, ի նչ պես մեր 

հայ րե նի լեռ նե րը, ա մեն մեկս մեր տե ղում մեր շող շո ղուն գա գաթ նե րով 

միշտ կանգ նած մի մյանց թի կուն քին և մեր հիմ քե րով մի ա ցած։

 Կեց ցե՜ կով կա սյան ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րու թյու նը։

 Կեց ցե՜ ա զատ Վրաս տա նը ա զատ Ռու սաս տա նի ա զատ ժո ղո-

վուրդ նե րի մի ու թյան մեջ։

Ի՞ՆՉԿԱՐՈՂէԱՆԵԼՎՐԱՍՏԱՆԸ11

 

Որ պես զի կա րո ղա նանք պա տաս խա նել այն հար ցին, թե մեր ե րկ-

րի այ սօր վա տագ նա պա լից դրու թյան պայ ման նե րում ի նչ կա րող է 

ա նել Վրաս տա նը, հար կա վոր է առ հա սա րակ մի հա յացք գցել այն 

բա նի վրա, թե ի նչ վի ճա կում է ին Ա նդր կով կա սի ե րեք գլ խա վոր ժո ղո-

վուրդ նե րը՝ վրա ցի նե րը, հայե րը և մու սուլ ման նե րը ռու սա կան հե ղա-

փո խու թյան ժա մա նակ։ 

Ա սում ե մ՝ վրա ցի նե րը, հայե րը և մու սուլ ման նե րը, քա նի որ այս 

հեր թա կա նու թյամբ են տեղ գտել նրանք ռու սա կան հե ղա փո խա կան 

շարժ ման մեջ։

Վ րա ցին, ապ րե լով իր հա րա զատ հո ղում և վա ղուց դա վա նե լով սո-

ցի ա լիս տա կան գա ղա փար ներ, կա րո ղա ցել է ստեղ ծել իր սո ցի ալ-դե-

մոկ րա տա կան զո րա բա նա կը, տվել է նշա նա վոր սո ցի ա լիստ գոր ծիչ-

ներ և ակ տիվ դեր է խա ղա ցել ռու սա կան հե ղա փո խու թյան մեջ։

 Թուր քե րը՝ թա թա րա կան տար րե րը, միջ նա դա րյան ժո ղո վուրդ է ին, 

ո րոնք դեռևս գտն վում է ին կրո նի ազ դե ցու թյան տակ և ի րենց բո լոր ցե-

ղե րին տա լիս է ին մեկ ա նուն՝ մու սուլ ման ներ։ Ճիշտ այն պես, ի նչ պես 
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մի ժա մա նակ մեր պատ մա բան նե րը «քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ»` ա սո-

րի նե րին և ու րիշ նե րի։ 

Այս պի սով՝ վրա ցի ներն ու մու սուլ ման ներն Ա նդր կով կա սում կազ-

մում է ին եր կու թևե րը, ի սկ հայե րը գտն վում է ին նրանց միջև։

 Մի կող մից հայը սո ցի ալ-հե ղա փո խա կան կա պեր է հաս տա տել 

վրա ցու հետ, մյուս կող մից ու նե ցել է ազ գային-ցե ղա կան բա խում ներ 

մու սուլ մա նա կան տար րե րի հետ։ 

Այս պի սով` հայը ե ղել է մի տե սակ « գա ղա փա րա կան մի ջան ցուկ 

հո սան քի» մեջ։ Գա ղա փա րա պես թույլ հայե րից շա տե րը այդ մի ջան-

ցուկ հո սան քից հար բուխ են ստա ցել, շփոթ վել են, ի րար են խառն վել և 

կազ մել մի ա նո րոշ, խառ նի ճա ղանջ ամ բոխ, ո րը փռշ տում է մերթ նեղ 

ազ գային, մերթ` սո ցի ա լիս տա կան ձևով։ Այդ փռշ տո ցը միշտ էլ պատ-

ճառ է դառ նում թյու րի մա ցու թյուն նե րի և վե ճե րի այն մա սին, թե ո վ է 

նա՝ այդ փռշ տա ցո ղը, սո ցի ա լի՞ստ է, թե՞ ազ գայ նա կան, ի սկ ա ռողջ 

տար րը՝ սո ցի ա լիս տա կան թե ազ գային, ծանր դրա մա է ապ րում։ 

Եվ այն ժա մա նակ, ե րբ վրա ցի նե րի մեջ շարժ մա նը տոն տվո ղը սո-

ցի ա լիզմն է, թա թար նե րի մեջ՝ մու սուլ մա նա կա նու թյու նը, հա յե րի մեջ 

հայ կա կան ա րյու նոտ հարցն է՝ Հա յաս տա նի մա սին, ո րը, խառն վե լով 

սո ցի ա լիզ մի հետ, ար դեն դար ձել է ազ գային-ող բեր գա կան դրա մա։ 

Այս պի սով՝ այս պատ մա կան ծանր պա հին կով կա սյան ե րեք ժո ղո-

վուրդ նե րից գլ խա վո րը վրաց ժո ղո վուրդն է, ո րն իր վրա ա ռա վել մեծ 

ու շադ րու թյուն է բևե ռում, և նրան ու նրա եր ևե լի գոր ծիչ նե րին վի ճակ-

վել է խա ղալ կով կա սյան Համ լե տի դժ բախտ դե րը, դե րը մի ու ժի, որ 

կոչ ված է կով կա սյան կյան քը գցել իր շավ ղի մեջ։

Վ րաս տա նը, թեև ջարդ ված ու քայ քայ ված, բայց իր ի նք նա տիպ 

ազ գային ո գով XIX դա րի սկզ բին մտավ ռու սա կան պե տութ յան կազ մի 

մեջ։ Նա ան մի ջա պես սկ սեց ամ րա նալ, զար գա նալ, թեև ոչ ազ գային 

հո ղի վրա, և ապ րել, ե թե ոչ ա զատ քա ղա քա կան կյան քով, ա պա գո-

նե իր քա ղա քա ցի ա կան պայ քա րով և հի շո ղու թյամբ իր քա ղա քա կան 

պայ մա նագ րի, ո րով մի աց վել էր Ռու սաս տա նին։ 

Ազ գային-կուլ տու րա կան աս պա րե զում ե ղած հա լա ծանք նե րը 

նույն պես ծա ռայե ցին նրա պայ քա րի ո գու հզո րաց մա նը։ Այդ պայ քա-

րը, ո րի շուրջ հա մախմբ վե ցին վրաց բո լոր շր ջան նե րը, զար գա նա լով և 

խո րա նա լով, աս տի ճա նա բար հա սավ ռու սա կան հե ղա փո խու թյա նը։ 

 Այս պի սով` քա ղա քա կան կյան քի հո սան քը, որ քան էլ աշ խա տե-
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ցին այն ծան ծա ղեց նել, Վրաս տա նում չէր կա րող բո լո րո վին ցա մա-

քել, ը նդ հա կա ռա կը, ռու սա կան տի րա կա լու թյան ա ռա ջին ի սկ օ րե րից 

Վրաս տա նում քա ղա քա կան կյանքն աս տի ճա նա բար զար գա ցավ և 

ժա մա նակ առ ժա մա նակ ու նե ցավ այն պի սի ու ժեղ պա հեր, որ շշ մեց-

րեց հին կա ռա վա րու թյա նը։

 Վերց րեք 1802 և 1804 թթ. շար ժու մը, ե րբ Վրաս տա նը դեռ նոր էր 

դուրս ե կել Ա ղա-Մահ մեդ խա նի լծի տա կից, և լեզ գի նե րի ա վա զա-

կային բան դա նե րը դեռևս ա վե րում է ին նրա մար զե րը։

 Վերց րեք և 1813 թվա կա նի ա վե լի ու ժեղ շար ժում նե րը և կտես նեք, 

որ Վրաս տա նը միշտ է ե ղել կեն դա նի քա ղա քա ցի՝ բո ղո քող և պա հան-

ջող և հա մար ձակ իր պա հանջ նե րի մեջ։ 

Իսկ 1857-58 թթ. շար ժում նե րի մեջ ու շադ րու թյան ար ժա նի, գնա-

հա տե լի շատ բան կա րե լի է գտ նել ու զածդ և հատ կա պես կով կա սյան 

սո ցի ա լիստ նե րի հա մար։ 

Այդ շար ժում ներն իս կա կան ժո ղովր դա կան բնույթ ու նե ին։ Ոտ քի 

էր ե լել գյու ղա ցի ու թյու նը, ի սկ շարժ ման ղե կա վա րը՝ դար բի նը, հռ չա-

կեց նշա նա բան ներ, թե իշ խա նա կան և ա զն վա կան դա սե րը չպետք է 

գո յու թյուն ու նե նան, քա նի որ բո լոր մար դիկ եղ բայր ներ ե ն։

 Թե պեր ճու թյու նը հան ցանք է, և այդ պատ ճա ռով պետք է ար գել վի 

գոր ծա րա նային մա հու դից կամ տրեզ նե րով զար դար ված չոխ հագ նե-

լը, թե առ հա սա րակ սա կա գին պի տի սահ ման վի բո լոր ապ րանք նե րի 

հա մար։ Եվ ե րդ վե ցին ի րենց հայ տա րա րած պայ քա րում « մի մյանց 

հա վա տա րիմ լի նել և բո լոր հան գա մանք նե րում` մեկ նպա տա կի հա-

մար»։

Ն ման եր ևույթ դիտ վեց նաև 1905-06 թթ. հե ղա փո խա կան շար ժում-

նե րի ժա մա նակ։ Եվ այն ժա մա նակ դար ձյալ Վրաս տանն էր կով կա-

սյան հե ղա փո խա կան շար ժում նե րին տոն տվո ղը իր սո ցի ալ-դե մոկ-

րա տի այով։ Նա էր, որ այն պի սի ու ժով հայտն վեց Ա ռա ջին Պե տա կան 

դու մա յում՝ իր սո ցի ալ-դե մոկ րա տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րով։ Նա էր, 

որ իր գա վառ նե րում ապս տամ բեց ու պայ քա րի մեջ մտավ, նույ նիսկ 

զոր քի դեմ։ Եվ ցա րա կան կա ռա վա րու թյան զայ րույ թը ճայ թեց ու ա մե-

նա մեծ ու ժով փլ վեց Վրաս տա նի վրա էկ զե կու ցի ա նե րով և աք սոր նե-

րով։

 Ռու սա կան մեծ հե ղա փո խու թյան սկզ բից 12 տա րի ան ց Վրաս-

տանն այդ հե ղա փո խու թյան մեջ այն պի սի կեն դա նի մաս նակ ցու թյուն 
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ու նե ցավ, որ նրա ձայ նը, գրե թե Ռու սաս տա նի ձայ նին հա վա սար, հա-

մա ժո ղովր դա կան հն չե ղու թյուն ու նե ցավ, և տվեց այն պի սի հե ղա փո-

խա կան գոր ծիչ ներ, ի նչ պի սիք են Չխե ի ձեն, Գե գեճ կո րին, Ծե րե թե լին, 

Չխեն կե լին, Ժոր դա նի ան և ու րիշ ներ, ո րոնց փառքն ու ազ դե ցու թյու նը 

տա րած վե ցին շատ հե ռու՝ հայ րե նի քի սահ ման նե րից դուրս։ Նրանք 

ա ռաջ նա կարգ հե ղա փո խա կան-պե տա կան գոր ծիչ ներ հան դի սա ցան։

Վ րաս տա նը, ո րն իր ա զն վա կան նե րով և իշ խան նե րով ե րկ րի կա-

ռա վա րիչ նե րի աչ քում մի ժա մա նակ ա ռա ջին տեղն էր բռ նում կով կա-

սյան ժո ղո վուրդ նե րի մեջ, այժմ՝ հե ղա փո խու թյան օ րե րին` նոր կյան-

քի շե մին, ե րբ ա զն վա կա նու թյունն ու իշ խան նե րը այլևս հար գի չեն, 

դար ձյալ հայտն վել է ա ռա ջա վոր դիր քե րում՝ իր սո ցի ալ-դե մոկ րա տա-

կան կազ մա կեր պու թյամբ և նոր ժա մա նակ նե րի իշ խան նե րով՝ հե ղա-

փո խա կան մտ քի ու գոր ծի իշ խան նե րով...

Այս բո լո րը պարզ ցույց են տա լիս, թե ի նչ լու սա վոր դեր է վի ճակ-

ված կով կա սյան Ֆրան սի ային՝ Վրաս տա նին, ի նչ պայ ծառ հույ սեր 

պի տի կա պել նրա հետ, և ի նչ մեծ պար տա կա նու թյուն ներ են դր ված 

նրա գոր ծիչ նե րի վրա։ 

Եվ նրանք ի նք նա զո հա բար լծ վել են ի րա գոր ծե լու այդ ծանր պար-

տա կա նու թյուն նե րը և հե րո սա կան ջան քեր են գոր ծադ րում մեր բարդ 

հար ցե րը լու ծե լու, մեր եր կի րը ը նդ հա նուր քաո սից փր կե լու հա մար։ 

Եվ մեր բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի կեն սա կան շա հե րը պա հան ջում ե ն բո-

լոր կող մե րից ի սր տե մեր ձե նալ և ան կեղծ կեր պով օ ժան դա կել նրան 

այս ը նդ հա նուր վի ճա կից եր կի րը փր կե լու և խա ղա ղու թյուն հաս տա-

տե լու գոր ծում։ 

Այո՛, այժմ խա ղա ղու թյուն, մի այն խա ղա ղու թյուն է հար կա վոր 

բո լոր ժո ղո վուրդ նե րին, և մեր ե րկ րում խա ղա ղու թյան հաս տատ ման 

գոր ծում դե մոկ րա տա կան Վրաս տա նը կա տա րում է մեծ և լու սա վոր 

դեր։ Վրաս տա նը, որ ը նդ հա նուր գոր ծի շուրջ մի ա վո րում է կով կա սյան 

ժո ղո վուրդ նե րին, ա զատ է նեղ ազ գայ նա կան մի տում նե րից, գոր ծին 

մո տե նա լով լայն պե տա կան մասշ տա բով, նա ժո ղո վուրդ նե րի, նրանց 

ազ գային ի նք նո րոշ ման ջերմ պաշտ պանն է, որ ձգ տում է խա ղա ղու-

թյան, քա նի որ ա մեն ի նչ ու նի, բա ցի խա ղա ղու թյու նից, կամ ա վե լի 

ճիշտ, նա ա մեն ի նչ կու նե նա, ե թե ու նե նա խա ղա ղու թյուն:



34 ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

ՎԵՐՋԻՆՏԵՂԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ12



Ազ գե րի հար ևա նու թյուն նե րի մեջ դժար կա րե լի է գտ նել ա վե լի լավ 

հար ևան ներ, քան ե ղել են հայն ու վրա ցին։

 Վերց րեք որ հար ևան ազ գե րը կու զեք. Ա նգ լի ան ու Ֆրան սիան, 

Ֆրան սի ան ու Գեր մա նի ան, Ի տա լի ան ու Ա վստ րի ան, ռուսն ու լե հը, 

սերբն ու բուլ ղա րը, թուրքն ու պար սի կը և այլն, և այլն։ Ա մենքն էլ ի րար 

դեմ պա տե րազմ են մղել և հա ճախ ան հաշտ ու եր կար ժա մա նակ։ 

Բայց պատ մու թյան մեջ հայտ նի չի հայ-վ րա ցա կան պա տե րազմ։ 

Էս եր կու ժո ղովր դի ի րար դեմ հա նած ա նա խոր ժու թյուն ներն էլ, 

որ ա ռաջ նե րում կղե րա կան նե րի կող մից է ե ղած դա վա նա բա նա կան 

վե ճե րի պատ ճա ռով, վեր ջերս էլ ին տե լի գեն ցի այի պո լի տի կո սու թյան 

- էս ա նա խոր ժու թյուն ներն էլ, ա սում եմ, մի նի մումն են, ի նչ որ ե րբ ևէ 

հան դես է բե րել հար ևա նը հար ևա նի դեմ, եղ բայ րը՝ եղ բոր դեմ։ 

Եվ հան կարծ այժմ, ե րբ եր կար դա րե րի մի ա սին քա շած լծից ու 

տա ռա պան քից հե տո սրանց ա ռջև լայն բաց վում են վա ղուց ըղ ձա ցած 

ա զա տու թյան դռ նե րը, ե րբ աշ խարհ քի բո լոր լե զու նե րով պա տե րազմ 

են դա տա պար տում, ու մշ տա կան խա ղա ղու թյան և Ազ գե րի լի գայի 

մա սին է խո սում լա վա գույն մարդ կու թյու նը:

 Վիլ սո նի բե րա նով, էս սր բա զան վայր կյա նին էս եր կու ժո ղո վուրդ-

նե րի դե մոկ րա տիկ սո ցի ա լիս տա կան կա ռա վա րու թյուն նե րը ժա մա-

նակ ու հար մա րու թյուն են գտել ի րենց փոք րիկ սրե րը ի րար դեմ ճո-

ճե լու և եր կու բազ մա տանջ եղ բայ րա կից ժո ղո վուրդ նե րի մեջ շփոթ 

հա րու ցա նե լու։

– Ին չո՞ւ։

 – Ի րենց դե ռ չկազ մա կերպ ված ու չհաս տատ ված պե տու թյուն նե րի 

սահ ման նե րի և հայ գաղ թա կա նու թյան խն դիր նե րի պատ ճա ռով։

 Նայենք։ Տես նենք` ի նչ շր ջան ներ են դրանք և ի նչ պես են դար ձել 

վի ճե լի, կամ ի նչ գաղ թա կա նու թյուն է դա (հի նը թե նո րը), և ի նչ պես են 

լուծ վե լու էս խն դիր նե րը։

Ս րա հա մար պետք է ետ նայել և մի շատ կարճ պատ մա կան տե-

սու թյուն ա նել։

 Դա ան հրա ժեշտ է գոր ծը պարզ հաս կա նա լու և վճի ռը գտ նե լու հա-

մար։

 Նայե ցեք ա ռա ջա վոր Ա սի այի և Կով կա սի ազ գագ րա կան գու նա-
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վոր քար տե զին։

 Հա րավն ու ար ևելքը մահ մե դա կան մի ա պա ղաղ ծով է ։

Ն րա նից վերև` էս տեղ-էն տեղ, կղ զի ա ցած է հայ ժո ղո վուր դը։

Ս րա նից էլ վերև` մի մեծ կղ զի, որ Վրաս տանն է ։

 Հի մի տես նենք՝ ի նչ պես է ա ռաջ ե կել էս պատ կերը։

VII դա րից սկ սած` ա րա բա կան, ա պա թե սել ջուկ, մոն ղոլ, տա ճիկ, 

թուրք-թա թար մահ մե դա կան բա նակ նե րը ան դա դար իրար ետ ևից ար-

շա վել են դե պի հյու սիս-ա րև մուտք գտն վող քա ղա քա կիրթ ու ծաղ կած 

քրիս տո նյա եր կիր ներն ա վե րե լու, տի րե լու և իս լամը տա րա ծե լու։ 

Ա ռա ջին քրիս տո նյա եր կի րը, ո րին նրանք հան դի պել են ի րենց ճա-

նա պար հին, Հա յաս տանն է ե ղել։ Եվ հենց Հա յաս տանն էլ միշտ են-

թարկ վել է նրանց ա ռա ջին թա փի սաստ կու թյա նը, դա րե րի ըն թաց քում 

խոր տակ վել ու թաղ վել էդ հե ղե ղի տակ։ Մի այն բարձ րե րում, դժա-

րա մատ չե լի լեռ նաս տան նե րում է մնա ցել հա յու թյու նը, էս տեղ-էն տեղ 

ի բրև կղ զի ներ դուրս ցց ված մահ մե դա կան ծո վի մեջ։

Վ րաս տա նը հա մե մա տա բար ա վե լի պա կաս է են թարկ վել էդ հե ղե-

ղին և Հա յաս տա նից էլ ա վե լի պա կաս է տու ժել։ 

Էս հս կա յա կան ճն շու մի տակ, որ գա լիս էր հա րա վից ու արևել քից, 

հա յու թյու նը միշտ տե ղա հան է ե ղել ու հոր ձանք է տվել դե պի թշ նա-

մուց ա զատ ու ա պա հով կող մը՝ դե պի հյու սիս, և իր հեր թին հե ղե ղել է 

իր հյու սի սային հար ևան եր կի րը` Վրաս տա նը։

Վ րաս տանն էլ, թե՛ ե կող թշ նա մու ճն շու մի տակ և թե՛ եկ վոր գաղ-

թա կան բազ մու թյան, սեղմ վել է դե պի վեր, դե պի Կով կա սի լեռ նե րը, 

իր հա րա վային ու հա րավար ևե լյան սահ մա նային մա սե րը թող նե լով 

մահ մե դա կան ցե ղե րին կամ փախս տա կան հայ ժո ղովր դին։

 Հենց որ դա դա րել է թշ նա մու ճն շու մը, դա դա րել է և էս շար ժու մը, ու 

ժո ղո վուր դը, գեթ մա սամբ, ետ է դար ձել իր նախ կին տե ղը, մինչև որ 

վրա է հա սել նոր ա լի քը, նոր հար ձա կու մը և ա ռաջ է բե րել նոր տե ղա-

հա նու թյուն ու փա խուստ։ 

Էս պե սով՝ կա նո նա վոր կեր պով ստեղծ վել է հայ ժո ղովր դի պար-

բե րա կան մա կըն թա ցու թյու նը և տե ղատ վու թյու նը դե պի Վրաս տան և 

Վրաս տա նից ե տ։ 

Եվ էս եր ևույ թը շա րու նակ վում է մինչև է սօր, մինչև Բա կու րի ա նի ի 

լեռ նե րի ու Ա լա զա նի ի հո վի տի գաղ թա կա նու թյու նը։ 

Եր կու քրիս տո նյա կուլ տու րա կան ժո ղո վուրդ նե րի հա մար էլ, հայի 
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հա մար էլ, վրա ցու հա մար էլ սա ե ղել է մի ը նդ հա նուր ա ղետ։ 

Եվ եր կու ժո ղո վուրդն էլ եղ բայ րո րեն կա րեկ ցել են ի րար, ի րար օգ-

նել ու մի ա սին կանգ նել դի մագ րա վել են ը նդ հա նուր թշնա մուն, լավ 

հաս կա նալով, թե ի րենց ճա կա տագ րերը ի նչ պես սերտ կապ ված են 

ի րար հետ։ 

Եր կու ժո ղովր դի պատ մու թյունն էլ ան վերջ վկա յու թյուն ներ ու նեն 

էս մա սին։

XI դա րում, մահ մե դա կան հե ղե ղի էն ա մե նա թունդ ժա մա նա կը, էն-

պես պա տա հեց, որ մի ու րիշ մեծ հե ղեղ վեր կա ցավ դրա դեմ ա րև-

մուտ քից, որ պատ մու թյան մեջ հայտ նի է Խա չակրաց ար շա վանք 

ա նու նով։ Ու բռն կեց է սօր վա հա մաշ խար հային պա տե րազ մի նման 

մի մեծ պա տե րազմ, նա էլ` մահ մե դա կան վտան գի դեմ, ս. Եր կիրն ու 

Փրկ չի գե րեզ մանն ա զա տե լու հա մար։ Էն ժա մա նակ էլ, ճիշտ է սօր վա 

նման, ե րբ եվ րո պա կան խա չա կիր բա նակ նե րը հայտն վե ցին Պա ղես-

տի նում, մահ մե դա կան հե ղե ղը, որ ար դեն խեղ դում էր Հա յաս տանն ու 

Վրաս տա նը, ետ դար ձավ դե պի խա չա կիր բա նա կը, և Հա յաս տանն ու 

Վրաս տա նը ա զատ շունչ քա շե ցին։

 Հա յաս տա նում՝ էս տեղ-էն տեղ, ա մուր վայ րերն ա պա վի նած իշ խա-

նա կան տնե րի մնա ցորդ նե րը գլուխ բարձ րաց րին և զա նա զան տե ղեր 

ստեղ ծե ցին տաս նից ա վե լի թա գա վո րու թյուն ներ. էդ թա գա վո րու թյուն-

նե րից մեկն էր և Լո ռու Կյու րի կյան թա գա վո րու թյու նը, ո րի պատ մու-

թյու նը, դժ բախ տա բար, մինչև է սօր մութն է մնում։ 

Էդ միև նույն ժա մա նակ Վրաս տա նը, որ ա վե լի ամ բողջ էր մնում, 

ա վե լի էլ զո րա նա լով, Դա վիթ վե րա շի նո ղի և նրա նշա նա վոր թո ռան՝ 

Թա մար թա գու հու օ րով մի շարք հա ջող կռիվ ներ մղե լով մահ մե դա-

կան մնա ցած իշ խան նե րի դեմ, իր սահ ման ներն ըն դար ձա կեց։ 

Ա հա էդ շր ջա նումն է, որ Վրաս տա նի ազ դե ցու թյու նը տա րած վում 

է և Լո ռու վրա։ Ա սում ե մ՝ ազ դե ցու թյու նը, ո րով հետև Լո ռին էդ ժա մա-

նակ ու ներ իր թա գա վոր ներն ու իշ խան նե րը և իր հայ կա կան զոր քը, որ 

ար ձա նագր ված են և վրաց պատ մու թյան մեջ։ 

Եվ էդ շր ջա նում Լո ռին հան դի սա նում էր շր ջա կա և հե ռա վոր հայ 

գա վառ նե րի հա մար մի տե սակ լու սա վո րու թյան կենտ րոն իր Հաղ-

պատ ու Սա նա հին վան քե րով, ո ւր հա վաք ված է ին ժա մա նա կի նշա-

նա վոր գիտ նա կան նե րը, կային հա րուստ գրա դա րան ներ, ո րոն ցից և 

դուրս են ե կել շատ նշա նա վոր գիտ նա կան ներ, պատ միչ ներ ու հռե-
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տոր ներ։

 Բայց էս ժա մա նա կից, XIII դա րում, Խա չակ րաց ար շա վանք նե րը 

վեր ջա ցան, եվ րո պա կան զոր քե րը ետ դար ձան դե պի ի րենց եր կիր-

նե րը, ու նո րից մահ մե դա կան հե ղեղն սկս վեց դե պի Հա յաս տան ու 

Վրաս տան։ 

Ի րար ետ ևից ջարդ վե ցին ու չքա ցան մանր-մունր հայ թա գա վո-

րու թյուն ներն ու իշ խա նու թյուն նե րը, ժո ղո վուր դը մեծ քա նա կութ յամբ 

փա խավ զա նա զան կող մեր և ա մե նից ա ռաջ դե պի Վրաս տան։ Բայց 

հզոր թշ նա մին Հա յաս տա նը վեր ջաց նե լուց հե տո ըն կավ Վրաս տա նի 

վրա, ու Վրաս տա նը, շա րու նակ ա վեր վե լով մերթ իր թա գա վոր նե րի 

հա վա տու րա ցու թյան գնով, մերթ ա մեն տե սակ ան պատ մե լի հար կեր 

վճա րե լով, մերթ ըմ բոս տա նա լով և նո րից ու նո րից ջարդ վե լով, մի կերպ 

քարշ տվեց իր իշ խա նու թյու նը, մինչև որ, վեր ջա պես, ճա րա հատ ված 

մի ա ցավ Ռու սաս տա նին։

 Ռու սաս տա նը մի դա րից ա վե լի տի րե լուց և մահ մե դա կան պե տու-

թյուն նե րի դեմ կռ վե լուց հե տո հան կարծ բոլշ ևիզ մի հո սան քով ետ հո-

սեց դե պի իր ներ սե րը, և մի կարճ ժա մա նակ կրկնվեց հին պատ մու-

թյու նը՝ Հա յաս տանն ու Վրաս տա նը բաց մնա ցին մահ մե դա կան զոր-

քե րի ա ռա ջին։

 Դար ձյալ սկս վե ցին կո տո րած ներն ու հին ծա նոթ բար բա րո սու-

թյուն նե րը, դար ձյալ հայ ժո ղո վուր դը բռ նեց հին պատ մա կան փա-

խուս տի ճա նա պար հը – և ա մե նից ա ռաջ դե պի Վրաս տան։ 

Եվ ա հա, ի նչ պես մոտ տա սը դար ա ռաջ, հենց էդ ա մե նա տագ նա-

պա լի ժա մա նակ եվ րո պա կան խա չա կիր զոր քը նույն Պա ղես տի նում 

մի հս կա յա կան զար կով մի ան գա մից էն պես է զար կում տաճ կա կան 

վի շա պի թի կուն քին, որ նա ստիպ ված է լի նում իր ա րյու նոտ ճան կե-

րը ետ քա շել Բաք վից ու Ա նդր կով կա սի հայ կա կան շր ջան նե րից ու 

Վրաս տա նի սահ ման նե րից և կծկ վել դե պի իր հին որ ջը։ Եվ մի ան գա-

մից թեթ ևա նում է հայի ու վրա ցու ծանր վի ճա կը, ա զատ շունչ են քա-

շում, դե մոկ րա տա կան սո ցի ա լիս տա կան հան րա պե տու թյուն ներ են 

կազ մում և... սահ մա նային շր ջան նե րի կռ վի են վեր  կե նում և գաղ թա-

կան նե րի շուրջ են ա ղմ կում։

Վ րաս տա նի սո ցի ա լիս տա կան հան րա պե տու թյու նը, իր սահ ման-

ներն ա պա հո վե լու հա մար, ի րենն է հայ տա րա րում Ախալ քա լա քի, 

Բոր չա լուի, Ղա զա խի, Լո ռու և Փամ բա կի շր ջան նե րը։
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը իր զին վոր ներն է ղր կում` բռ նե-

լու նույն շր ջան նե րը։

Վ րաս տա նի պա հան ջը, ան շուշտ, պատ մա կան-քա ղա քա կան պա-

հանջ է, ոչ թե պատ մա կան-կուլ տու րա կան կամ ազ գագրա կան, ո րով-

հետև էդ շր ջան նե րը կա՛մ ամ բող ջո վին, կա՛մ մեծ մա սամբ բռնված 

են հայե րով կամ թուր քե րով, և, ան կաս կած, խա խուտ պա հանջ է, 

հատ կա պես սո ցի ա լիստ մարդ կանց հա մար։ Բայց ես կար ծում եմ` էս 

խնդի րը լուրջ պետք է նայ վի վրա ցի ժո ղովր դի ի րա կան կա րի քի տե-

սա կե տից, հո ղի ու տե ղի պա կա սու թյան տե սա կե տից։ 

Ե թե է սօր պատ մու թյան բեր մուն քով դրու թյու նը փոխ վել է, և հայն 

ու թուր քը շատ հող ու նեն, վրա ցին` քիչ, թող վե րա դարձ նեն վրա ցուն 

նույն հո ղե րը, ի նչ որ նա ե րեկ նույն պատ մու թյան բեր մուն քով ստիպ-

ված է ե ղել թող նե լու ի րենց:

 Պատ մա կան-քա ղա քա կան տե սա կե տը ի նչ քան էլ խա խուտ լի նի, 

այ սո ւա մե նայ նիվ, նա մի բան է ազ գե րի հո գե բա նու թյան մեջ, ի սկ ե թե 

դրան մի ա նում է և ի րա կան կա րի քը, խն դի րը դառ նում է լուրջ։ 

Այ լա պես, է սօր վա հո ղա պա կաս ժո ղո վուր դը, վա ղը ա վե լի ևս նեղ-

վե լով, ու զի-չու զի, ստիպ ված կլի նի զեն քի դի մե լու։

 Բայց, ի հար կե, պետք է էն տե սակ շր ջան նե րի խոսք չա նել, ինչ-

պես, օ րի նակ, Լո ռին ու Փամ բակն են, ո րոնք ո՛չ վրա ցա կան են ե ղած, 

ո՛չ էլ կա րող են լի նել և մի այն խն դի րը խճ ճում են և ա ռանց էն էլ խա-

խուտ պա տը փչաց նում։ 

Ինչ վե րա բե րում է գաղ թա կա նու թյա նը, տաճ կա կան զոր քե րի հե-

ռա նա լուց հե տո նա ար դեն վե րա դառ նում է իր տե ղը։

 Բայց էդ հե րիք չի։ 

Ա վե լի մե ծը կա։ 

Եր կար դա րե րի դժո խային բռ նա կա լու թյու նից հե տո Տաճ կաս-

տանն ի նքն է հե ռա նում Հա յաս տա նից, և կա տար վել է հա յու թյան 

վեր ջին մեծ տե ղատ վու թյու նը ա մեն տե ղից, նույն պես և Վրաս տա նից, 

հա յու թյան Մեծ Վե րա դար ձը դե պի Հա յաս տան։

 Վե րա դառ նա լու են ոչ մի այն ե րեկ վան գաղ թա կան նե րը, այլև 

նրանք, որ դա րեր ա ռաջ ե կել հաստատվել են Վրաս տան։ 

Եվ ա մե նից ա ռաջ Հա յաս տա նի ու ի րեն` հայ ժո ղովր դի շահն է էս-

պես պա հան ջում։ 

Այո՛, և՛ տեղ շատ կլի նի ա մեն քի հա մար, և՛ ա զատ ու եր ջա նիկ ապ-
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րե լու և ա մեն կերպ զար գա նա լու հնա րա վո րու թյուն։

 Մի՞ թե չեք լսում Վիլ սո նի հո յա կապ հայ տա րա րու թյուն նե րը, ո րի 

ձայ նի մեջ մի ա ցած են աշ խարհ քի բո լոր մեծ ազ գե րի ձայ նե րը։

Տ գեղ ու ա պար դյուն աղ մուկ նե րով դի սո նանս մի՛ մտց նեք հա մա-

մարդ կային կյան քի էս վեհ ու նվի րա կան վայր կյա նին։



ԵՎԳԵՆԻԳԵԳԵՃԿՈՐՈՒՆ13

 Մե ծար գո Եվ գե նի Պետ րո վիչ.

Այ սօր ի մա ցա, որ դաշ նա կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը վրաց կա-

ռա վա րու թյան հա մար հաշ տու թյան ա նըն դու նե լի ա ռա ջարկ են ա րել: 

Ա րդյոք նպա տա կա հար մար չե՞ք գտ նում հայ-վ րա ցա կան ին տե լի գեն-

ցի այի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից հրա վի րել ար տա կարգ խորհր դակ ցու-

թյուն՝ կազ մե լու հաշ տու թյան նոր նա խա գիծ այն պայ ման նե րի հի ման 

վրա, որ Դուք ա ռա ջար կե ցիք, ե րբ և ես Ձեզ մոտ է ի։

 Մի ա սին կազմ ված այդ նա խա գի ծը հա ղոր դել դաշ նա կից նե րի ներ-

կա յա ցու ցիչ նե րին՝ խնդ րե լով գոր ծադ րել այն։ 

Այս պես, խիստ ան հրա ժեշտ է եր կու կող մի հա մար էլ կոր ծա նա-

րար այդ ա րյու նա հե ղու թյու նը դա դա րեց նել, ո րը մենք պետք է գլուխ 

բե րենք բո լոր ու ժե րով, ի նչ էլ լի նի։

Ս պա սում եմ Ձեր պա տաս խա նին։ 

Հովհ. Թու մա նյան



ՏԻՑԻԱՆՏԱԲԻՁԵԻՆ

 

Իմ ազ նիվ բա րե կամ, կար դա ցի հայ-վ րա ցա կան կոնֆ լիկ տի ա ռի-

թով Ձեր հրա պա րա կա կան նա մա կը, որ ո ւղ ղել է իք ի նձ։ Ձեր նա մա կից 

ան մի ջա պես հե տո սկս վե ցին հաշ տու թյան բա նակցութ յուն նե րը։ Էդ 

պատ ճա ռով ես հե տաձ գե ցի իմ պա տաս խա նը, ո րով հետև բա նակցու-

թյուն նե րի էս կամ էն ել քը մե ծա պես ազ դե լու է ին իմ պա տաս խա նի 

բնա վո րու թյան վրա։ Այժմ, բա րե բախ տա բար, հաշ տու թյունն ար դեն 

կա յա ցած է, և էլ չի ու շա նալ Ձեր պա տաս խա նը։
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ՊԱՏԱՍԽԱՆՏԻՑԻԱՆՏԱԲԻՁԵԻՆ14



Իմ ազ նիվ բա րե կամ և ըն կեր, նե րո ղու թյուն եմ խնդ րում, որ ու շաց-

րի Ձեր հրա պա րա կա կան նա մա կի պա տաս խա նը։ 

Ու շաց նե լու պատ ճա ռը, ի նչ պես հայտ նել է ի « Ժո ղովր դի ձայն»-ի 

18-ո ւմ, էն ե ղավ, որ հենց էդ ժա մա նակ մեր եր կու կա ռա վա րու թյուն նե-

րը սկ սե ցին հաշ տու թյան բա նակ ցու թյուն, և ես սպա սե ցի դրա ել քին, 

ի սկ դրա էս կամ էն ել քը մե ծա պես ազ դե լու էր իմ պա տաս խա նի վրա։ 

Բա րե բախ տա բար գոր ծը հաշ տու թյամբ վեր ջա ցավ, և եր կու կող մից էլ 

պատ րաս տա կա մու թյուն հայտ նե ցին հրա պա րա կավ պար զե լու, թե ո վ 

է մե ղա վոր պա տե րազ մի հա մար։ Ու րեմն մենք մի ո րև է ա ռողջ խոսք 

ա սե լու հա մար պի տի սպա սենք նրանց խոս տա ցած բա ցատ րու թյուն-

նե րին։ 

Ի հար կե, ա ռանց դրան սպա սե լու և ա ռանց պա տե րազ մի մա սին 

ըստ է ու թյան խո սե լու, ես ար դեն պետք է էդ ժա մա նակ պա տաս խան 

գրե ի Ձեզ, բայց էդ ժա մա նակ էլ հի վան դա ցա և մի այն այժմ եմ կա րո-

ղա նում գալ Ձեզ հետ եղ բայ րա կան զրույ ցի։

 Դուք Ձեր նա մա կում ազ նիվ ու բա րի ցան կու թյուն ներ եք հայտ նում 

մեր ժո ղո վուրդ նե րի ու մեր հայ րե նիք նե րի վե րա բե րու թյամբ և ա սում 

եք` Ձեզ նման են մտա ծում և Ձեր մյուս ըն կեր նե րը, ո րոնց ճա նա չե լու 

և սի րե լու հա ճույքն ու նեմ։ 

Ու րիշ կերպ լի նել չէր էլ կա րող։ Չէ՞ որ դուք ձեր ժո ղովր դի ներ կա-

յա ցու ցիչ ներն եք, ոչ թե էն ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ո րոնք ընտ րա կան 

քվե ա տու փե րից են ծն վել, այլ էն ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ո րոնք ծն վել են 

ի րենց ժո ղովր դի ազ գային ո գուց ու հան ճա րից։ 

Իսկ էս եր կու տե սա կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մե ջը հս կա յա կան տար-

բե րու թյուն կա։ Էն տե սակ տար բե րու թյուն, ի նչ տար բե րու թյուն որ կա 

Կա խե թի այ գու խա ղո ղի ող կույ զի մա քուր հյու թի մեջ և խա նու թում 

ի ցույց դր ված շշի մի ջի հե ղու կի մեջ, ո րի վրա գր ված է «Кахетское 
вино»։ Խա նու թում վա ճառ վող շշի գի նի նե րից հա զա րից մեկն է իս կա-

կա նը լի նում և սո վո րա բար կեղծ է լի նում, ի սկ այ գու ող կույ զի հյու թը 

ո ՛չ կեղծ կա րող է լի նել և ո ՛չ էլ հնար կա կեղ ծե լու։ Դրան ցից մե կը գի-

նե վա ճառն է լցնում, մյու սը՝ բնու թյունն ին քը։ 

Անբ նա կան էլ կլի ներ, որ Դուք լավ զգաց մունք ներ ու բա րի ցան կու-

թյուն ներ չու նե նայիք և նույ նիսկ Ձեր հո գու պայ ծա ռու թյու նը չտա րա-



41ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

ծե իք ի րա կա նու թյան կոշ տու թյան վրա և չկան չե իք ժո ղո վուրդ նե րին 

դե պի խա ղաղ կյանքը, ար դար աշ խա տանքն ու ը նդ հա նուր եղ բայ րու-

թյու նը։ 

Էս պես բա րի և ազ նիվ է մտա ծում և ի նքը` հա սա րակ աշ խա տա վոր 

ժո ղո վուր դը, նրա ա մեն մի մար դը՝ մուր ճը ձեռ քին ար հես տա նո ցում 

աշ խա տե լիս, թե ա րո րի մա ճը բռ նած՝ դաշ տում վար ա նե լիս. մի խոս-

քով, ար դար աշ խա տան քի ա մեն մի ճա նա պար հին և կամ ե րբ ի րի կու-

նը հանգս տա նում է իր խա ղաղ հար կի տակ` նս տած իր օ ջա խի ա ռջև, 

իր ըն տա նի քի ու իր ա զատ խղճմ տան քի հետ։

 Բայց աշ խարհ քում կա ռա վա րու թյուն ներ կան, իշ խող ներ կան, 

ո րոնք էս պես չեն մտա ծում։

 Մինչ դեռ բա նաս տեղծն ա սում է. «Мир - это Бог. Мир - кормилица 
народов» (В. Гюго), իշ խողը ը նդ հա կա ռակն է ա սում. «Мир есть мечта 
и мечта некрасивая» (Гр. Молтьке):

Եվ գրե թե բո լոր իշ խող ներն էլ էս պես են մտա ծում, հար կավ մե կը` 

շատ, մյու սը` քիչ։ Սրանց իշ խո ղի, տի րո ղի հաս տա տուն դիրք է հար-

կա վոր, էդ դիր քի հա մար փառք ու հաղ թա նակ է հար կա վոր, փառ քի ու 

հաղ թա նա կի հա մար կո տո րած ու պա տե րազմ է հար կա վոր, ի սկ կո-

տո րա ծի ու պա տե րազ մի հա մար հար կա վոր է ո չ թե ա զատ խղճմտան-

քով, ի նք նու րույն մտա ծող ու ա ռողջ դա տող մարդ ու ժո ղո վուրդ, այլ 

մի ա պա ղաղ մի զանգ ված` ան կամք և հնա զանդ ու հլու ա մեն մի հրա-

մա նի, նույ նիսկ կո տո րա ծի։ 

Եվ ե րբ հար կա վոր են հա մա րում, հա րայ են գցում, ա ղա ղա կով ու 

աղ մու կով հա վա քում են մարդ կանց, հար բեց նում մի որևէ սու տով, մի 

որ ևէ լո զուն գով, ժո ղովր դից ստեղ ծում են ամ բոխ, ստի պում են գո ռալ 

ի րենց թե լադ րու թյու նով ու տա նում են էն տե սակ գոր ծե րի, ո րոնց նա՝ 

ժո ղո վուր դը, ար դար աշ խա տան քով ապ րող մար դը, չէր գնալ եր բեք իր 

ա զատ կամ քով ու խղճմտան քով...

Ս րա նից հե տո ի բրև աք սի ո մա ա սում են. «Ա մեն մի ժո ղո վուրդ ար-

ժա նի է իր կա ռա վա րու թյա նը»։ Մինչ դեռ, ի նչ պես տես նում եք, սա մի-

ան գա մայն սխալ է, և ճշ մա րիտն էն է, որ ոչ մի կա ռա վա րու թյուն ար-

ժա նի չի իր ժո ղովր դին, ե թե մի այն ըն դու նեք էն տար բե րու թյուն նե րը, 

որ ես եմ ըն դու նում ժո ղովր դի և ամ բո խի մեջ։ 

Ա ռեք, նույ նիսկ, ա մե նաան խու սա փե լի պա տե րազ մը։ Դարձ յալ 

ժո ղո վուրդն ըն դու նում է մեծ վշ տով, ցա վով է լց վում ա մեն մի տուն, 
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գրե թե ոչ մի զին վոր չի ու զում գնա պա տե րազ մի դաշ տը, ի սկ նրանց 

ծնող նե րի ու հա րա զատ նե րի աչ քե րից ար տա սուք է հո սում։ 

Էս պես է ըն դու նում ժո ղո վուր դը, նույ նիսկ, ան խու սա փե լի պա տե-

րազ մը։ Ի սկ ամ բո խը մի հար բած ու սար սա փե լի բազ մու թյուն է, ո րը 

ո՛չ ծնող է ճա նա չում, ո՛չ զա վակ և պատ րաստ է ոչ մի այն գնա լու ա մեն 

մի կո տո րա ծի, այլև ստեղ ծե լու և կա տա րել[ու] էն տե սակ ո ճիր ներ, որ 

դուրս են բա նա կան մար դու երևա կա յու թյու նից։

 Խո րա պես ցա վե լով պետք է խոս տո վա նել, որ ոչ թե մի այն ժո ղո-

վուրդն է ամ բո խա նում ու գնում վատ գոր ծե րի, այլև մենք, նույ նիսկ 

գրող ներս էլ հա ճախ են թարկ վում ե նք նույն փոր ձու թյուն նե րին, տար-

վում ե նք միև նույն հո սանք նե րից։ Մենք էլ հա ճախ էդ տե սակ մո մենտ-

նե րին բռն վում ե նք ազ գա սի րա կան կամ ռազ մա կան մո լի տեն չով ու 

տեն դով, հար բում ե նք ը նդ հա նու րի հար բե ցու թյամբ, ա ստ վա ծային 

ոգ ևո րու թյա նը փո խա րի նում է բար բա րո սի կա տա ղու թյու նը, և փա ռա-

բա նում ե նք պա տե րազմն ու կո տո րա ծը և թշ նա մու թյան ու ա տե լու-

թյան թույ նով թու նա վո րում մեր ըն թեր ցող նե րի հո գի նե րը։

 Սա կայն ի նչ քան գար շե լի է էն կրո նա վո րը, էն ի նկ վի զի տո րը, որ 

քրիս տո նե ու թյան խա չը ձեռ քին և քրիս տո նե ու թյան ա նու նով աու տո-

դա ֆե ներ էր սար քում։ Ի նչ քան գար շե լի է էն սո ցի ա լիս տը, որ սու րը 

ձեռ քին վեր է կա ցել և սո ցի ա լիզ մի ա նու նով, աշ խա տա վոր ժո ղովր դի 

ա նու նով կո տո րած է ա նում, իշ խա նու թյուն ու եր կիր է հափշ տա կում, 

նույն քան էլ գար շե լի է, ե րբ գե ղար վես տի մար դը, ա ստ վա ծային սի-

րո և եղ բայ րա կան զգաց մուն քի փո խա րեն, ա տե լու թյան ու շո վի նիզ մի 

կիրքն է բոր բո քում մարդ կանց սր տե րում։ 

Ես կար ծում եմ` հա սել է ժա մա նա կը, ե րբ գե ղե ցիկ գրա կա նու թյու-

նը պի տի հրա ժար վի էս տգեղ դե րից, որ եր բեմն առ նում է իր վրա, 

պի տի դա դա րի սպա նիչ նե րին ու սպա նու թյուն նե րը փա ռա բա նե լուց։ 

Դուք, իմ ե րի տա սարդ բա րե կամ, զգաց ված եք, որ ես թե՛ ա ռաջ, թե՛ 

վեր ջերս Վրաս տա նի մա սին բարձր կար ծիք եմ հայտ նել և բա րի ցան-

կու թյուն ներ։ 

Այո՛: Եվ ա վե լին կա սեմ՝ էդ սերն ու բաղ ձան քը ան սա սան էդ պես էլ 

կմ նան, ա ռա ջի նը՝ ո րով հետև ես մի այն սեր ու բա րի ցան կու թյուն ներ 

ու նեմ ա մեն քի հա մար, ե րկ րորդն է լ՝ էդ լավ զգաց մունք նե րը հիմնված 

են մեր հին եղ բայ րա կից ու բախ տա կից վրա ցի ժո ղովր դի բա րի, պայ-

ծառ ու ա զա տա սեր ո գու վրա։ Զար տու ղի դեպ քերն ու ան ցո ղա կի 
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դժբախտ եր ևույթ նե րը և կամ էս ու էն պա կա սու թյուն նե րը ան կա րող 

են խախ տել էդ խոր հա վատն ու սե րը։ 

Եվ ի նչ խոսք, որ ա զատ է լի նե լու Վրաս տա նը, ի նչ պես ա զատ են 

լի նե լու և՛ Հա յաս տա նը, և՛ Ա դր բե ջա նը, և՛ Դաղս տա նը, և՛ մյուս բո լոր 

ժո ղո վուրդ նե րը առ հա սա րակ։ 

Եվ մեզ նից ա մեն մեկս պի տի սի րենք մեր հար ևա նի ա զա տու թյունն 

ու աշ խա տենք նրա հա մար, պարզ գի տակ ցե լով էն հա վի տե նա կան 

ճշ մար տու թյու նը, որ մե կի եր ջան կու թյու նը պայ մա նա վոր վում է մյու-

սի եր ջան կու թյու նով։ Դժ բախ տի հարևա նի բախ տա վո րու թյու նը հաս-

տա տուն լի նել չի կա րող եր բեք։ 

Եվ չէ՞ որ էս ա զա տու թյունը, ո րի հա մար էս քան տա ռա պում ե նք 

ու ե րա զում, մի շատ հա սա րակ բան է, ի նչ պես ան հա տի շնչե լու կամ 

ձեռքն ու ոտ քը շար ժե լու ի րա վուն քը։ 

Եվ չէ՞ որ էս շատ հա սա րակ բա նը վեր ջա պես խոս տա ցել են բո լոր 

փոքր ազ գե րին հաղ թող մեծ պե տու թյուն նե րը, ո րոնք եր բեք հանգստու-

թյուն չեն ու նե նա լու, մինչև ի րենց խոս տա ցա ծը չտան և չհանգս տաց-

նեն ի րեն ցից փոք րե րին։ 

Եվ չէ՞ որ ազ գե րի հա մե րաշ խու թյան ու եղ բայ րու թյան խն դի րը բա-

նաս տեղ ծու թյու նից ան ցել է քա ղա քա կա նու թյա նը և Ազ գե րի լի գայի 

օր վան հեր թա կան հարց է ար դեն, և աշ խարհ քը գնում է դե պի մի ա ցյալ 

շտատ նե րը։

 Բայց մինչև էդ լավ կար գե րի հաս տատ վե լը ո ՞վ գի տի՝ ին չեր ե նք 

քա շե լու։

 Նայե ցեք, տե սեք, թե ի նչ պես է ա լե կոծ վում աշ խարհ քը մի ծե րից 

մինչև մյու սը։ Նայե ցեք մեր շուր ջը և մեզ՝ ա մեն քիս, տե սեք, թե ի նչ պես 

գա զան ե նք դար ձել մեկս մյու սիս հա մար։

 Դար ձյալ մի լայն ա լե կո ծու թյուն, դար ձյալ մի խո շոր ցն ցում, և մի-

ան գա մից գա հա վեժ կընկ նենք մի նոր մի ջին դա րե րի բար բա րո սու-

թյան ու խա վա րի մեջ, ի սկ փոքր, ու ժաս պառ ազ գե րը կեր թան ո տի 

տակ։

 Դաշ նա կից պե տու թյուն նե րը դեռ պա տե րազ մը չեն վեր ջաց րել, դեռ 

մեծ գործ ու նեն կա տա րե լու։ Դեռ աշ խարհ քի օվ կի ա նո սը ծփում է և 

սպառ նում է նոր ա լե կո ծու թյուն նե րով։ Դեռ նրանք պի տի խա ղա ղեց-

նեն և նախ քան ան կա խու թյունն ու ա զա տու թյու նը կյան քի ա պա հո-

վու թյուն պի տի տան փոքր ազ գե րին։
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 Նայե ցեք Հա յաս տա նին, ո րի հա մար էդ պես գե ղե ցիկ բա րե մաղ-

թու թյուն եք ա նում։ Էս հա մա տա րած ահ ռե լի թշ վա ռու թյան մեջ ո՛չ մեր 

ա պի կա րու թյու նը սահ ման ու նի, ո ՛չ թշ նա մի նե րի ան գթու թյու նը, և նա 

գրե թե մահ վան դուռն է հա սել։ Գո նե ի նձ այլևս չեն ու րա խաց նում ո ՛չ 

հան րա պե տու թյուն և ո ՛չ ան կա խու թյուն խոս քե րը։ Կորց րել եմ ու րա-

խա նա լու ըն դու նա կու թյունս։ Կար ծեք թե ար տա սու քի տա կից այլևս 

չեմ նկա տում նրա նոր ծա գող ար շա լույսը։ Ը նդ հա կա ռա կը, մռայլ 

կաս կած նե րը սար սափ են ազ դում դեռ մո տա կա օ րե րի վե րա բե րու-

թյամբ, և ես այժմ մի այն մի բան եմ ցան կա նում նրան՝ մի հաս տա-

տուն, հզոր ու լու սա վոր հո վա նա վո րու թյուն, որ նա փրկ վեր էս դրու-

թյու նից և կազ դուր վեր ժա մա նա կի ըն թաց քում։

 Մեծ ա լե կո ծու թյուն նե րի ու ցն ցում նե րի հետ մի ա սին ե թե ի նկա-

տի ու նե նանք մեր ժո ղո վուրդ նե րից ա մեն մե կի ներ քին քայ քա յու մը, 

ե րկ պա ռա կու թյուն ներն ու դրա ցի ա կան ան վերջ վե ճե րը, պատ կե րը 

կա տա րյալ կլի նի։ Ա հա հենց, օ րի նակ, սահ մա նային վե ճը, որ հենց 

նո րերս ա ռաջ բե րեց հայ-վ րա ցա կան ոճ րային ը նդ հա րու մը, էն քան 

դժ բախ տու թյուն պատ ճա ռեց եր կու կող մի ժո ղովր դին էլ, էն քան թու-

նա վո րեց ու տա կա վին չի էլ վճռվել: Մի հարց, ո րի վճ ռելն ու ո րո շե լը 

շատ ու շատ ա վե լի հեշտ գործ է, քան թե կար ծում են մեր սո ցի ա լիս-

տա կան ու դե մոկ րա տիկ հան րա պե տու թյուն նե րը։

 Բայց ի նչ որ հեշտ է բա նաս տեղ ծի հա մար, դժ վար է, հա ճախ ան-

կա րե լի է դիպ լո մա տի հա մար, ո րով հետև սրանք եր կու տար բեր ա րա-

րած ներ են, եր կու տար բեր աշ խար հա յացք ներ ու հո գե բա նու թյուն ներ։

 Բա նաս տեղ ծը կամ փի լի սո փան ա սում ե ն՝ լե զուն նրա հա մար է, 

որ մարդ իր միտ քը պարզ հայտ նի աշ խարհ քի ա ռաջ, ի սկ դիպ լո մա-

տը կամ իշ խո ղը ա սում է՝ լե զուն նրա հա մար է, որ մարդ իր միտ քը 

թաքցնի։ Բա նաս տեղ ծը կամ փի լի սո փան ի րենց շնորհքն ու ազ դե ցու-

թյու նը գործ են դնում` ժո ղո վուրդ նե րին տա նե լու խա ղաղ, շի նա րար 

աշ խա տան քի, դե պի սեր ու եղ բայ րու թյուն։ Դիպ լո մա տը կամ իշ խողը 

ի րենց ո ւժն ու ճարպ կու թյունը գործ են դնում` հար ևա նին խա բե լու, 

խեղ դե լու և կո ղոպ տե լու, այ սինքն` հաղ թու թյուն տա նե լու։

 Մի Լ. Տոլս տոյն ա սում է. « Պե տու թյուն նե րի սահ ման նե րը պի տի 

ո րոշ վեն ո չ թե սրով ու ա րյու նով, այլ ազ գե րի ի մաս տուն հա մա ձայ-

նու թյուն նե րով»։ Կամ մի Կի կե րոն ա սում է. «Աշ խարհ քի բո լոր վե ճե-

րը վճռ վում են կա՛մ բա նա կա նու թյու նով, կա՛մ ու ժով։ Ա ռա ջին մի ջո ցը 
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հա տուկ է մար դուն, ե րկ րորդը՝ ա նա սու նին, կեն դա նուն»։ 

Իսկ մի Բիս մարկ հայ տա րա րում է, թե « Մեծ խն դիր նե րը կա րող են 

վճռ վել ոչ թե ճա ռե րով ու ձայ նատ վու թյամբ, այլ սրով ու ա րյու նով»։ 

Եվ աշ խարհ քը կա ռա վա րում են դիպ լո մատ ներն ու իշ խող նե րը, ոչ 

թե փի լի սո փա ներն ու բա նաս տեղծ նե րը։ 

Այո՛, իմ թան կա գին բա րե կամ. շատ չն չին բա ցա ռու թյամբ աշ-

խարհք նե րի կա ռա վա րիչ նե րը կյան քի խն դիր նե րը վճ ռե լիս գե րա դա-

սում են էն մի ջոցը, որ հա տուկ է ա նա սու նին, այ սինքն` ու ժը։ Կա ռա-

վա րե լու ու րիշ ե ղա նակ դեռ չեն գտել ու չեն հաս կա նում և դեռ հպար-

տա նում ու պար ծե նում են դրա նով։

 Վեր ջին մեծ հե ղա փո խու թյու նից հե տո մե զա նից շատ մի ա միտ ներ 

կար ծե ցին, թե մի ան գա մից ար դեն ա զատ վե ցինք հին դիպ լո մա տի այից 

ու կա ռա վա րու թյան հին ռե ժի մից, բայց ա նո ղոք ու ի մաս տուն ժա մա-

նա կը, որ ա մեն բան դրս ևո րել գի տի, ձե ռաց ցույց տվեց երևույթ նե րի 

ներ քին բո վան դա կու թյու նը և մի ան գամ ը նդ միշտ հա մո զեց ա մեն քիս, 

որ էն քան էլ հեշտ չի հին մեղ քից ա զատ վե լը։ 

Էս բո լոր դեպ քե րը, ո րոնց վե րա հա սու կամ ա կա նա տես ե ղանք 

մենք, մի ա վե լորդ ան գամ էլ պարզ ցույց տվին, թե ի նչ քան դժ վար են 

կա տար վում մեծ ժո ղո վուրդ նե րի հաղ թա նակ նե րը, և ի նչ քան շատ են 

նրան ցով դի մա կա վոր վում մար դիկ։ 

«ՍԱՔԱՐԹՎԵԼՈՅԻ»ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՆԸ15

Սր տա գին շնոր հա կալ եմ « Սա քարթ վե լոյի» շնոր հա վո րու թյուն նե-

րի և բա րե մաղ թու թյուն նե րի հա մար, որ ա րել է իմ ըն կեր Տի ցի ան Տա-

բի ձե ի մի ջո ցով։ 

Ես հա վա տում ե մ՝ գա լու է օ րը, ե րբ, բո լոր շո վի նիստ նե րի ջան քե-

րին հա կա ռակ, հաղ թա նա կե լու է ժո ղո վուրդ նե րի մի ու թյան ու եղ բայ-

րու թյան գա ղա փա րը, ա զա տու թյան մեջ ա վե լի ու ա վե լի են ամ րա նա-

լու մեր դա րա վոր եղ բայ րա կան կա պե րը, և մեր ի նք նու րույ նու թյու նը 

շքեղ ու ի նք նա տիպ ծաղ կե լու է մեր գե ղար վես տի ու գրա կա նության 

մեջ։ 

Եվ Վրաս տա նը, որ չք նաղ է ե ղել նույ նիսկ իր դժ բախ տու թյան 

օ րե րում, ա զատ Կով կա սի ա զատ ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րու թյան մեջ 

պետք է դառ նա ա վե լի չք նաղ ու ա վե լի սի րե լի։
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Իմ թան կա գին Գրի գոլ Նի կո լա ևիչ.

Սր տանց շնոր հա կալ եմ, որ դու հի շում ես մեր գրա կա նու թյունն ու 

գրող նե րին էն ժա մա նակ, ե րբ մենք գրե թե մո ռա ցել ե նք մեր ազ գա յին 

ամ բող ջու թյունն ու ա մեն մե կիս հա սած ծանր հար ված նե րի տակ։ 

Այո՛, մեզ հա սած դժ բախ տու թյու նը վեր ե ղավ մեր ու ժից ու կա րո-

ղու թյու նից։ Սա կայն էս էլ կանց նի։ Ա ռա ջին ան գա մը չէ, որ հայ ժո ղո-

վուր դը էս տե սակ ա ղետ է տես նում։ Էլ է տե սել և նո րից ո տի կանգ նել 

նո րից վե րա շի նե լու և ստեղ ծա գոր ծե լու հա մար։ 

Էս հա մա տա րած ա ղետ նե րի ծո վի մեջ Վրաս տա նը մի ակ ան-

կյունն է, որ ա զատ է մնա ցել սո վից, սրա ծու թյու նից ու հա մա ճա րա կից 

և խան դով զբաղ վում է յուր ներ քին վե րա շի նու թյան աշ խա տան քով։

...Ես եր բեք չեմ կաս կա ծել, որ հայն ու վրա ցին, Վրաս տանն ու 

Հա յաս տա նը ա մե նա լավ հար ևան նե րը պի տի լի նեն, ա վե լի լավ, քան 

ե րբևի ցե, և նրանց գրա կա նու թյուն ներն էլ` ի րենց մի ջի ա մե նավ սեմ 

կա պը։

 Հենց է սօր էլ շատ է սերտ ու ան կեղծ էդ կա պը մեր մեջ։ 

Եվ դեռ ա վե լի կամ րաց նենք։ Դրան ա պա ցույց քեզ լավ հայտ նի 

հայ ու վրա ցի գոր ծիչ նե րի ձեռ նար կած « Կով կա սյան ազգե րի կուլ տու-

րա կան մի ու թյան» գոր ծը և հայ ու վրա ցի բա նաս տեղծ նե րի սկ սած 

« Բա նաս տեղծ նե րի եղ բայ րու թյու նը», ո րոն ցով էն քան ոգ ևոր վում ե նք 

է սօր, ի սկ վաղը պի տի ստեղ ծենք մեր ե րա զած մթ նո լոր տը։ 

Հո գով նվիր ված քեզ և ամ բողջ վրա ցի ժո ղովր դին

Հովհ.Թումանյան
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Իմ թան կա գին ըն կեր, իմ հո գու ըն կեր, Լևան Դա վի դո վիչ։ Ձեր 

հրա պա րա կա կան նա մակ նե րում Դուք ի նձ ա ռա ջարկ ներ եք ա նում 

ու հար ցեր տա լիս, և ի նձ ի նչ քան հե տաքրք րում ու զբա ղեց նում են 

Ձեր ա րած ա ռա ջարկ ներն ու հար ցե րը, ևս ա ռա վել զմայ լեց նում է էն 

պարզ, ան կեղծ ու բա րի սիր տը, որ եր ևում է Ձեր տո ղե րում, էն ազ-

նիվ, բա նաս տեղ ծա կան հո գին, ո րով հա մակ ված են Ձեր հոդ ված նե րը։ 

Լավ վրա ցու, իս կա կան վրա ցու սիրտն ու հո գին։ 
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Եվ էդ տե սակ մար դը դեռ հարց է տա լիս, թե ի նչ պետք է ա նենք, որ 

մո տե նանք ի րար։ 

Ես Ձեզ կա սեմ, էդ տե սակ սիրտ պետք է ու նե նանք։ 

Եվ տես նո՞ւմ եք, որ ու նենք։ Եվ դեռ էդ պես շատ սր տե րի տեղ գի-

տեմ ե ս։ Բայց, ի հար կե, Դուք Ձեր սիր տը չեք տես նում և ոչ էլ հաշ վի եք 

առ նում, ի նչ պես և Ձեզ նման նե րը, ճիշտ էն պես, ինչ պես ե րե խա նե րը 

տե ղե կու թյուն չու նեն ի րենց ան մե ղու թյան մա սին և ա ռան ձին նշա նա-

կու թյուն էլ չեն տա լիս։

 Դուք էլ եր կյու ղով եք նա յում էն ան դուն դին, որ փո րել են մեր ժո-

ղո վուրդ նե րի մեջ մեր կա ռա վա րող շր ջան նե րը։ Սա կայն չէ՞ որ ժա-

մա նակն աշ խարհ քին նոր լո զունգ է տվել` էդ տե սակ դեպ քե րում ե րես 

դարձ նել կա ռա վա րող շր ջան նե րից և նայել հա սա րակ ժո ղովր դին ու 

ա մեն մի ազ գի ը նդ հան րու թյա նը, և իս կույն Ձեր եր կյու ղը կանց նի։

 Դուք հատ կա պես խո սում եք հայ և վրաց ժո ղո վուրդ նե րի մա սին։ 

Նայե ցեք հա սա րակ ժո ղովր դին։ Ես Ձեզ մի կոնկ րետ օ րի նակ բե րեմ 

նո րան ցյալ հայ-վ րա ցա կան դժ բախտ ը նդ հա րու մից։ Ա կա նա տես-

ներն են պատ մում։

 Լո ռու ձո րում մի կա մուրջ կա։ Էդ կա մուր ջի մի ծե րին կանգ նեց-

րել են հայ պա հակ զին վո րին, մյուս ծե րին՝ վրա ցի։ Նրանք եր կուսն էլ, 

հրա ցան ներն ո ւս նե րին բռ նած, հա մառ նա յում են ի րար։ Բա նից դուրս 

է գա լիս, որ ըն կեր ներ են, կռ վի դաշ տում տա րի ներ շա րու նակ կռ վել 

են մի ա սին, մի ա սին տա ռա պել, մի ա սին ու րա խա ցել, մի ա սին կե րել ու 

մի ա սին քնել։ Այժմ բե րել են ի րար դեմ ու դեմ կանգ նեց րել ի բրև եր կու 

թշ նա մու, և հրա ցան ներն ո ւս նե րին բռ նած՝ նրանք հա մառ նա յում են 

ի րար։

 Մեկ էլ դի մում են ի րենց կող քին գտն վող գյու ղա ցի նե րին և խնդ րում 

են տես նել ու ի րենց հայտ նել, թե ա րդյոք ի րենց մե ծա վոր նե րից մո տիկ 

կա՞ն, թե՞ չէ, հս կու՞մ են ի րենց, թե՞ չէ։ Ե րբ ի մա նում են, որ չկան, վա-

զում են, գա լիս կա մուր ջի մեջ տեղը, գրկվում, համ բուր վում, նո րից հետ 

վա զում ի րենց տե ղե րը կանգ նում ու դար ձյալ հրա ցան ներն ո ւս նե րին 

հա մառ նա յում են ի րար։ 

Էս պես է, իմ ան գին Լևան Դա վի դո վիչ, թշ նա մու թյու նը, որ ստեղծ-

ված է մեր ժո ղո վուրդ նե րի մեջ, ար հես տա կան է, ի սկ սերն ու եղ բայ-

րու թյան զգաց մուն քը բնա կան և շատ ա վե լի ու ժեղ է, քան թե կար ծում 

են մե զա նում։
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 Ժո ղո վուրդ նե րին խորթ է կա բի նե տում նս տած պո լի տի կո սի 

նեղսրտու թյու նը և վայր կյան նե րով ապ րող կա ռա վա րիչ նե րի հի վանդ 

նյար դայ նու թյու նը։ Նրանք բնու թյան մեջ ու բնու թյան հետ ձուլ ված 

են ապ րում, և դա րե րով ապ րած կյանքն ու փորձն է նրանց ա ռաջ նոր-

դում։ Դրա շնոր հիվ է, որ նրանք էս քան էլ կա րո ղա նում են դի մա նալ 

էն բո լոր թույ նե րին, որ նե րար կում են նրանց տանջ ված մարմ նի մեջ 

հա զար ու մի տե սակ կա ռա վա րիչ ներ ու ղե կա վար ներ, ա մեն տե սակ 

բարձր գա ղա փա րի ա նու նով և կամ ո ւղ ղա կի բար բա րո սա բար։ 

Ես Ձեզ ա վե լին կա սեմ, ոչ մի այն մեր եր կու ժո ղովր դի մեջ է ու ժեղ 

ու կեն դա նի էդ փր կա րար շունչն ու զգաց մուն քը, այլև առ հա սա րակ 

ժո ղո վուրդ նե րի մեջ։ Ա ռեք հենց թուր քե րին ու հայե րին։ Ես Ձեզ էն տե-

սակ սր տա ռուչ դեպ քեր կպատ մեմ և շատ ու շատ դեպ քեր թուր քե րի 

ու հայե րի հա րա բե րու թյուն նե րից, էն տե սակ սր տա լի եղ բայ րա կան 

վե րա բեր մունք թե՛ թուր քի, թե՛ հայի կող մից, որ կզար մա նաք։ Եվ էդ 

էն ժա մա նակ, ե րբ վա տու թյունն ու կո տո րածն ա մեն կող մից քա ջա-

լեր վում է ու բոր բոք վում, ի սկ լա վու թյուն ա նելն ար գել վում, նույ նիսկ 

մահ վան սպառ նա լի քով ար գել վում։ 

Այո՛, ժա մա նակն է, թան կա գին ըն կեր, որ հայտն վեն ու ա վե լի թա-

փով գոր ծի ան ցնեն և էդ լավ զգաց մունք նե րի պաշտ պան ներն ու ար-

ծար ծող նե րը։

 Դուք ճիշտ եք նկա տում, որ էդ ժո ղո վուրդ նե րի բա նաս տեղծ նե րը 

պետք է լի նեն։ Ես հա մա ձայն ե մ։ Եվ նրանք ար դեն սկ սել են. նրանք 

ար դեն ե կել են կա մուր ջի մեջ տե ղը, գրկ վում ու համ բուր վում են ի տես 

բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի, և նրանց գր կա խառ նու թյունն ու համ բույ րը պի-

տի ը նդ հան րա նա։

 Դուք ա ռանձ նա պես ի նձ վրա մեծ պար տա կա նու թյուն եք դնում։ 

Ես շատ եր ջա նիկ կլի նե ի և իմ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րից ա վե լի բարձր 

կդ նե ի, ե թե կա րո ղա նայի գործ տես նել էս աս պա րե զում։ Եվ ի նձ թվում 

է, որ մեզ կհա ջող վի։ Կհա ջող վի, ո րով հետև մի կող մից կա տա րյալ է 

մեր բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի բա նաս տեղծ նե րի ոգ ևո րու թյունն ու լու սա-

վոր մի ա բա նու թյու նը էս գոր ծի մեջ, մյուս կող մից շատ է մեծ մեր ժո-

ղո վուրդ նե րի մեջ փա փա գը՝ թող նել սուրն ու թշ նա մու թյու նը և ի րար 

մո տե նալ, կապ վել հա մե րաշ խու թյան ու եղ բայ րու թյան կա պե րով։

 Վեր ջերս իմ ծնն դյան հիս նա մյա կի ա ռի թով ե ղած շնոր հա վո րանք-

նե րի ժա մա նակ ես հա մոզ վե ցի, որ գործն ար դեն շատ է հա սու նա ցած։
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 Տե սա, որ մեր հար ևան ժո ղո վուրդ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ի նչ-

քան ի րենց հար ևան ժո ղովր դի գրա կա նու թյու նը հար գե լու հա մար 

են գա լիս, բայց շատ ա վե լի նրանց շար ժել է էն հան գա ման քը, որ ես 

կողմ նա կից եմ ե ղած ժո ղո վուրդնե րի հա մե րաշ խու թյա նը։

 Մեր հայ հա սա րա կու թյունն էլ եր բեք էն քան բուռն չծա փա հա րեց 

իմ բա նաս տեղ ծու թյու նը, որ քան իմ էդ զգաց մունքը և ազ գե րի եղ բայ-

րու թյան խոս քը։ Մեր նոր ե րի տա սար դու թյու նը ոգևոր ված ծա փե րով 

ըն դու նեց, ե րբ ի մ՝ ի րեն ո ւղղ ված խոս քի մեջ ի բրև կտակ խնդ րում 

է ի թող նել հին ճա նա պար հը, խրատ առ նել հին սերն դի փոր ձե րից և 

փո խա դարձ եր ջան կու թյան հա մար հա մե րաշ խու թյան կա պեր հաս-

տա տել հար ևան ժո ղո վուրդ նե րի հետ։ Եվ պետք է տես նել, թե ա մեն 

ան գամ ի նչ ոգ ևո րու թյուն է տի րում մեր հա սա րա կու թյա նը, ե րբ իր 

բա նաս տեղծ նե րի հետ մի ա սին նրա ա ռջև հայտն վում են հար ևան ժո-

ղո վուրդ նե րի և առ հա սա րակ օ տար ժո ղո վուրդ նե րի բա նաս տեղծ նե րը։ 

Սրա նով մեր ժո ղո վուրդ ներն ի րենց ար դեն ցույց են տա լիս ճա նա-

պար հը և հրա մա յում են գնալ էդ ճա նա պար հով։

Ժա մա նակն է, որ մեր կա ռա վա րող շր ջան ներն էլ հաս կա նան ժա-

մա նա կի ու ժո ղո վուրդ նե րի պա հանջ նե րը, ի րենք էլ մի քիչ բա նաս-

տեղծ դառ նան, ի րենք էլ բա նաս տեղծ նե րի ու հա սա րակ ժո ղո վուրդ նե-

րի հետ մի ա սին գան եղ բայ րու թյան կա մուր ջի մեջ տե ղը՝ եղ բայ րո րեն 

համ բուր վե լու։ Այ լա պես նրանց էլ կհաս նի էն վատ կա ռա վա րիչ նե րի 

ճա կա տա գի րը, ո րոնք խոր տակ վում ու ա նեծ քով են կոր չում ի րենց 

վատ ճա նա պար հին՝ եղ բայ րու թյան, խա ղա ղու թյան և ար դար աշ խա-

տան քի դրո շը տա նող ժո ղո վուրդ նե րի ոտ նե րի տակ։ 

Էս հա մոզ մուն քով ու էս զգաց մուն քով մենք ի րար ե կանք, և մեզ 

հետ` բո լոր նրանք, ով քեր բա նաս տեղծ են հո գով։ 

Ա վե լի թա փով ու մի ա բան կանց նենք գոր ծի, մեր լու սա վոր ու 

փրկա րար գոր ծի։

ԴԱՎԻԹԿԼԴԻԱՇՎԻԼՈՒՆ18

1920 թ., փետր վա րի 15,  Թիֆ լիս

Իմ տա ղան դա վոր եղ բայր Դա վիթ.

 Ժո ղո վուրդ նե րի մե ծու թյու նը հայտն վում է ի րենց հոգ ևոր կուլ տու-

րայի մեջ։ Եվ ա մեն մի ժո ղովր դի մե ծու թյան ա ռա ջին նշա նը իր գրա-
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կա նու թյունն է ։

Վ րաս տա նը թե՛ հնում, թե՛ նոր ժա մա նակ նե րում իր գրա կա նու թյու-

նով միշտ ե ղել է հա ռա ջա դեմ ժո ղո վուրդ նե րի շար քում։

 Դուք, իմ պսա կա վոր եղ բայր, ե ղել եք էն ը նտ րյալ նե րից մի նը, 

ո րոնք նույ նիսկ մայ րե նի լեզ վի ու գրա կա նու թյան հա լա ծան քի օ րե-

րում բարձր են պա հել վրաց ժո ղովր դի հոգ ևոր կա րո ղու թյան դրո շա կը։

 Մեծ եր ջան կու թյուն է Ձեզ հա մար, ե րբ է սօր ա զատ Վրաս տանն է 

համ բու րում Ձեր բարձր, վաս տա կա վոր ճա կատն ու օրհ նում իր ար-

ժա նա վոր որ դու աշ խա տան քը։

Վ րաս տա նի ա մեն մի ու րախ տո նը կեն դա նի ար ձա գանք է տա լիս 

եղ բայ րա կից հայ ժո ղովր դի սր տում, և վրա ցի գրո ղի հաղ թա նա կի տո-

նը ու րա խու թյան օր է հայ գրո ղի հա մար։ 

Էս զգաց մուն քով հա մակ ված՝ է սօր` Ձեր գրա կան գոր ծու նե ու թյան 

ե րես նա մյա կի հո բե լյա նին, ես` որ պես Հայ գրող նե րի ըն կե րութ յան 

նա խա գահ, թե՛ ըն կե րու թյան կող մից և թե՛ իմ կող մից ցն ծա գին ող-

ջու նում եմ և լի ա սիրտ մաղ թում եմ, որ ա վե լի եր կար ու ա վե լի բարձր 

թնդաց նեք վրաց ազ նիվ ցե ղի սր տի խոսքը Ձեր մայ րե նի ժո ղովր դի մե-

ծու թյան և ը նդ հա նուր լու սա վո րու թյան ու եղ բայ րու թյան հա մար։

 Կեց ցե՜ գե ղե ցիկ Վրաս տա նի գրա կա նու թյու նը։

 Կեց ցե՜ մեր եղ բայ րը՝ Դա վիթ Կլ դի աշ վի լին։

 Ձեզ խո րա պես հար գող Հովհ. Թու մա նյան

ԳՆԱՆՔ19

Վ րա ցի գրող նե րի հա մա գու մա րը ո րո շել է մայի սի 7-ը դարձ նել 

վրաց բա նաս տեղ ծու թյան և գրա կա նու թյան ազ գային տո նի օ ր։

 Մի վսեմ տոն, ե րբ մի ժո ղո վուրդ տո նում է իր սիրտն ու հո գին, իր 

ցե ղի հան ճա րը։ 

Եվ վրա ցի ժո ղովր դին շատ է սա զում էդ տե սակ ազ գային տոն ու-

նե նա լը։ Նա մի բա նաս տեղ ծա կան ժո ղո վուրդ է, հա մակ ված գե ղեց կի 

բնա ծին զգա ցում նե րով։ 

Ինձ ծա նոթ ժո ղո վուրդնե րից և ոչ մե կի մեջ ես չեմ նկա տել էն 

ե րևույ թը, ի նչ որ տե սել եմ վրա ցի նե րի մեջ։ Նրանց գոր ծիչ նե րից շա-

տե րը հան կարծ կհա նեն ի րենց որ ևէ բա նաս տեղ ծի ո տա նա վո րը, որ 

պա հում են ի րենց գր պա նում և կամ կպա տաս խա նեն ան գիր։ Նրանք 
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մինչև վեր ջին ժա մա նակ ներս ի րենց աղ ջիկ նե րի բա ժին քում Ռուս թա-

վե լու պոեմն է ին տա լիս։ 

Էս պես է գե ղեց կու հի նե րի ու քեֆ ա նող նե րի հայ րե նի քը։ Էս քան 

բա նաս տեղ ծա կան ու կեն սու րախ, ի նչ պես միշտ հայտ նի էր, և մի ա-

ժա մա նակ էս քան լուրջ ու խի զախ, ի նչ պես եր ևաց այժմ, երբ հնար 

ու նե ցավ։ 

Ես ա մեն ան գամ հրճ վան քով եմ վե րա դառ նում հայ և վրա ցի ժո ղո-

վուրդ նե րի դա րա վոր ա նօ րի նակ լավ հար ևա նու թյա նը, և խո րին վիշտ 

է պատ ճա ռում ի նձ մեջ տե ղի ե ղած թյու րի մա ցու թյու նը։ 

Այո՛, թյու րի մա ցու թյուն եմ ա սում ես, ո րով հետև շատ են խորն ու 

խորհր դա վոր էս հին եղ բայր ժո ղո վուրդ նե րի կա պե րը, որ չկա րո ղա-

ցան կտ րել նույ նիսկ կա ռա վա րու թյուն նե րը ի րենց ա րյու նոտ սխա լով։ 

Եվ ա հա, ե րբ վրա ցին մայի սի 7-ին տո նում է իր ո գու տո նը, իր Ազ-

գային բա նաս տեղ ծու թյան օ րը, ան կա րե լի է, որ հայը էն տեղ չլի նի։ Եվ 

էն տեղ կլի նի հայը ու կլի նի ա մե նից ա ռաջ։ 

Ար դեն ո րո շել է հայոց գրա կան, կր թա կան ու կուլ տու րա կան հիմ-

նար կու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ժո ղո վը։ 

Եվ շատ լավ է ա րել։ Ժո ղո վուրդ նե րի ո րո շում ներն ու քայ լերն ա վե-

լի ար ժեք ու նեն, քան նրանց կա ռա վա րու թյուն նե րը։

 Կա ռա վա րու թյուն նե րը ժա մա նա կա վոր են ու փո փո խե լի, ժո ղո-

վուրդ նե րը՝ ան փո փոխ ու մշ տա կան։

Գ նանք էդ գե ղե ցիկ օ րը մեր եղ բայր ժո ղովր դին այ ցե լե լու և նրա 

պայ ծառ հան ճա րը հար գե լու:

ՎՐԱՑԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆԸ20

Վ րա ցու ան մի ջա կան և սր տա բաց բնա վո րու թյու նը, նրա սրտի 

ա զն վու թյու նը, բնա կան մաք րու թյունն ու ա նա րա տու թյու նը, ա զա տու-

թյան և գե ղեց կու թյան սե րը, այս բո լո րը ա մեն կող մից, լու սա վոր ված 

կյան քի սի րով և նուրբ վշ տով, առ հա վատ չյան են այն ա մե նի, որ վրաց 

բա նաս տեղ ծու թյանն սպա սում է մեծ ա պա գա։ 

Այս հատ կու թյուն նե րը զար մա նա լի ո րեն եր ևան են ե կել Շո թա 

Ռուս թա վե լու մեջ, և նա իր ամ բողջ է ու թյամբ վրա ցի բա նաս տեղծ է ։

 Հին Թիֆ լի սը, Սա յաթ-Նո վայի նման, թեև սին թեզ է ար ևե լյան շատ 

ժո ղո վուրդ նե րի կյան քի և հոգ ևոր հզո րու թյան, այ նուա մե նայ նիվ, գե-
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րա զան ցո րեն կրում է վրա ցա կան ո գի։ 

Այս ո գին ամ բողջ է ու թյամբ եր ևաց վրա ցի ժո ղովր դի սր բի՝ Նու նե ի 

խա չի մեջ, որ շր ջա պատ ված է խա ղո ղի որ թով և ա ղջ կա մա զե րով։ 

Սրա նով նա ներ դաշ նա կո րեն մի աց նում է ե րկ նային վե հու թյու նը և 

կյան քի ու րա խու թյու նը։

 Բա նաս տեղ ծա կան բնա վո րու թյունն այն քան է հատ կան շա կան 

վրա ցուն, որ ա մեն վրա ցի ի նձ թվում է բա նաս տեղծ։ Սա վրա ցուն 

դարձ նում է գրա վիչ նույ նիսկ իր թշ նա մի նե րի հա մար։ 

Այս ա ստ վա ծային շնորհ քը, որ ա վե լի կա ճի ա զատ և ան կախ 

Վրաս տա նում, աս տի ճա նա բար Վրաս տա նը կդարձ նի բա նաս տեղ-

ծու թյան եր կիր:
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ՊԱՅԾԱՌԷՋԵՐ21

1

ՀԱՅԵՐԸ,ՎՐԱՑԻՆԵՐԸԵՎԹՈՒՐՔԵՐԸ

1904 թվա կա նին, ան հա ջող պա տե րազ մի հետ ևան քով, Ռու սաս-

տա նը ծայ րից ծայր սկ սել էր ա լե կոծ վել։

 Հե ղա փո խու թյան ո ւր վա կա նից սար սա փած՝ ռու սա կան բյու-

րոկրա տի ան ժո ղո վուրդ նե րի հա մար մի չար խաղ հնա րեց՝ ցան կա-

նա լով բա ժա նել նրանց և դրա նով զբա ղեց նել նրանց ու շադրու թյու նը։ 

Այդ ո ւղ ղու թյամբ նա սկ սեց գոր ծել նաև Ա նդր կով կա սում։ 

Այս տեղ գլ խա վո րա պես հար կա վոր էր գրա վել հայե րի, վրա ցի նե րի 

և թուր քե րի ու շադ րու թյու նը, նրանց հա նել ի րար դեմ։

 Բայց հայերն ու վրա ցի նե րը, հա մե մա տա բար ա վե լի կուլ տու րա-

կան լի նե լով, բարձր է ին կանգ նած պրո վո կա ցի այից։ Հատ կա պես 

դրան չեն թարկ վե ցին վրա ցի նե րը, ի նչ պես ի րենց քա ղա քա կան կյան-

քի և ազ գային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի պայ ման նե րի շնոր հիվ, այն-

պես էլ ի րենց բա վա կա նա չափ հզոր սո ցի ալ-դե մոկ րա տա կան կազ-

մա կեր պու թյան շնոր հիվ։ Պրո վո կա ցի ոն բնույ թի փոր ձեր ա ռաջ էլ են 

ար վել, բայց հենց ան ցյա լի փոր ձը ցույց է տվել, որ ան կա րե լի է ի րար 

դեմ հա նել հայե րին ու վրա ցի նե րին։ Ճիշտ է՝ տխուր մի ջա դե պեր ե ղել 

են, բայց դրանք մի այն ժա մա նա կա վո րա պես են պա ղեց րել, պղ տո րել 

և թու նա վո րել այդ ժո ղո վուրդ նե րի հա րա բե րու թյուն նե րը, այն էլ մի այն 

վե րին խա վե րում, և թույ նը շատ-շատ հա սել է մի այն մինչև հա սա րա-

կա կան գոր ծիչ նե րի և հրա պա րա կա խոս նե րի լե զուն։ Բայց այդ թույ նը 

հասց նել մինչև եր կու ժո ղո վուրդ նե րի հո գու խոր քը՝ եր բեք չի հա ջող-

վել։ 

Եվ այդ եր կու ժո ղո վուրդ նե րը, ո րոնք ի րենց պատ մու թյունն սկ սում 

են այն բա նից, որ Հայ կո սը (Հայ կը) և Քարթ լո սը եղ բայր ներ են ե ղել, 

մնա ցել ու մնում են ան սա սան՝ կապ ված ի րենց փո թոր կա լից պատ մա-

կան ճա կա տագ րով և ի րենց մե ծա գույն հի շա տակ նե րով։

Ն րանք մի ա սին են հնա րել ի րենց գրե րը, մի ա սին են ստեղ ծել 

ի րենց հոգ ևոր և աշ խար հիկ գրա կա նու թյունն ու գի տու թյու նը։ Նրանք 

մի ա սին են ըն դու նել քրիս տո նե ու թյու նը և դա րե րով մի ա սին են տա ռա-

պել հա նուն դրա։ Նրանք մի ա սին են հա ղոր դա կից ե ղել հու նա-հռո-



54 ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

մե ա կան կուլ տու րային և միշտ մի ա սին են պաշտ պա նել ա րևմ տյան 

կուլ տու րան։ Նրանք մի ա սին տանջ վել, մի ա սին պայ քա րել են ի րենց 

ա պա գայի հա մար և մի ա սին են ռուս նե րին կան չել մեր եր կի րը։ Մինչև 

այ սօր նրանք մի ա սին են ե ղել։ 

Այն հայ գոր ծի չը, որ պաշտ պան չի կանգ նել Վրաս տա նին, չի 

հաս կա ցել իր ժո ղովր դին և իր պատ մու թյու նը, և այն վրա ցին, որ չի 

պաշտ պա նել հայե րին և Հա յաս տա նը, չի հաս կա ցել վրաց ժո ղովր դին 

և Վրաս տա նի պատ մա կան ու ղի նե րը։

 Նույն հայը կամ վրա ցին, որ լավ է ի մա ցել և հաս կա ցել իր ժո-

ղովրդի ճա կա տա գիրն ու բնա վո րու թյու նը և նրա գե րա գույն շա հե րը, 

միշտ պաշտ պա նել է իր հար ևա նին, ի նչ պես ի նքն ի րեն։ Հենց այդ է 

պատ ճա ռը, որ հայոց պատ մու թյան մեջ կա րե լի է կար դալ, օ րի նակ, 

մի այս պի սի վկա յու թյուն վրաց թա գա վո րի մա սին.

«Եվ էր Դա վիթ ար քայ այր սուրբ և ա ռա քի նի, զար դա րե ալ ա մէ-

նայն աս տո ւա ծա պաշ տու թե ամբ և բա րի ար դա րու թե ամբ, և սա երևե-

ցաւ ըն դու նող և սի րող ազ գին հայոց։ Առ սա ժո ղո վե ցան մնա ցե ալ 

զօրքն հայոց. և սա շի նե աց քա ղաք հայոց ի յաշ խարհն վրաց, և հաս-

տա տե աց ե կե ղե ցիս և վա նո րայս բա զումս և անուա նե աց զա նուն քա-

ղա քին Գաւ ռայ, և ու նէր մե ծաւ ու րա խու թե ամբ և ցնծու թե ամբ զա մե-

նայն ա զդն Հայոց» (« Պատ մու թիւն Մատ թէ ո սի Ո ւռ հայեց ւոյ», 1869, 

Ե րուս աղեմ, էջ 447):

 Կամ պատ մու թյունն այն մա սին, թե վրաց թա գա վորն ի նչ պես 

ա զա տագ րեց հայոց մայ րա քա ղա քը թշ նա մի նե րի ձեռ քից, և թե ի նչ-

քան նե ղու թյուն ներ քա շե ցին հայե րը թշ նա մի նե րից վրաց թա գա վո րի 

մա հից հե տո (նույն տե ղում, էջ 451, 459)։ 

Այդ պի սի վկա յու թյուն ներ է տա լիս նաև վրաց պատ մու թյու նը հայե-

րի մա սին։

«Օգտ վե լով մա հից հայոց Ա շոտ թա գա վո րի, ո րն այդ ժա մա նակ 

Վրաս տա նի խա ղա ղու թյան մի ակ հե տև ողն էր, Դո նաու րի Գաբ րի ել 

քո րե պիսկոպո սի հա ջորդ Պաղ լան գրա վեց Գար դա բա նի ի մի մա սը, 

Քար թա լի նային պատ կա նող շր ջան նե րը, ի սկ աբ խա զա կան թա գա-

վոր Բագ րա տը մտավ բուն Քար թա լի նա» («Վրաս տա նի պատ մու

թյուն», ի շխ. Ս. Բա րա թո վի, Պբ. 1871, III, էջ 18):

Ս րանք, ի հար կե, ե զա կի դեպ քեր չեն, որ կա րե լի է բե րել հա յոց կամ 

վրաց պատ մու թյու նից։ Եվ դա դեռ կա ռա վա րող նե րի՝ իշ խան նե րի և 
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թա գա վոր նե րի կյան քից է։ Ի սկ ժո ղո վուրդը... Սո վո րա բար ա սում են, 

թե ժո ղո վուր դը քիչ է եր ևում ան ցյա լում, պատ մութ յան մեջ։ 

Ո՛չ, ես կար ծում եմ, նա եր ևում է, նա հայտն վում է հա զար ձևե րով 

ու ար տա հայ տու թյուն նե րով, հար կա վոր է մի այն կա րո ղա նալ գտ նել 

նրան, նկա տել ու տես նել։ 

Ա հա հայ ժո ղո վուր դը, խտա ցած իր ազ գային է պո սի՝ « Սա սուն ցի 

Դավ թի» մեջ։ 

Այդ է պո սում ևս հատ կա պես ու ժեղ են ը նդ գծ ված հայ ժո ղովր դա-

կան հե րո սի՝ հս կա Սա սուն ցի Դավ թի և վրաց հս կա Գեորգի ի (ու րիշ 

տար բե րա կում՝ Համ դոլ) բա րի հա րա բե րու թյուն ներն ու բա րե կա մու-

թյու նը։ Գեորգին է Դավ թին զգու շաց նում նրան սպառ նա ցող վտան գի 

մա սին, և Դա վի թը նրան է հա վա տում ան վե րա պահ։ Նրանց սրե րը եր-

բեք չեն խա չաձև վում, և բա ցա ռա պես սի րո և բա րե կա մու թյան հա մար 

է Դա վի թը Գեորգի ի եր կի րը գա լիս։ 

Ա հա ձեզ ո ղջ ժո ղովր դի ար տա հայ տած կար ծի քը, սերն դե սե րունդ 

ամ րապնդ ված կա պը, հա վեր ժո րեն գծ ված ճա նա պար հը։ Հայ լի նի 

թե վրա ցի, ե թե շեղ վում է այս ճա նա պար հից, դա վա ճա նում է իր ցե ղի 

ո գուն։

Դժ բախ տա բար այդ պես չի ե ղել բա նը հայե րի և թուր քե րի միջև։ 

Նույն հայ ժո ղովր դա կան է պո սից եր ևում է, որ Հա յաս տա նի վրա 

վտան գը միշտ ե կել է հա րա վից և ար ևել քից, և միշտ այդ կողմն է 

ո ւղղված ե ղել Սա սուն ցի Դավ թի թու րը` ի նք նա պաշտ պա նու թյան հա-

մար։ 

Այդ է պո սից եր ևում է, որ հայերն ու թուր քե րը խորթ եղ բայր ներ են, 

հա վա տով և կուլ տու րայով տար բեր, լի մշ տա կան ը նդ հա րում նե րի և 

թշ նա մու թյան մռայլ հի շո ղու թյուն նե րով։ Ի րենց ի սկ սե փա կան ազ նիվ 

ու ան սպառ հե տա զո տու թյուն նե րի վկա յու թյամբ, հե տամ նաց ու խա-

վար՝ թուրք-թա թա րա կան ցե ղե րը միշտ ե ղել են խո նարհ ծա ռա ներն 

ի րենց ա ռաջ նորդ նե րի, ո րոնք նրանց տա րել ու շա րու նա կում են տա-

նել ե րկր ներ նվա ճե լու ու թա լա նե լու։ Հենց այդ պես էլ նրանք ե կան 

հայոց եր կի րը, զավ թե ցին ու նս տե ցին դրա վրա և, տի րե լով Սա սուն ցի 

Դավ թի հոր կա րո ղու թյա նը, ծանր լուծ դրին ժո ղովր դի վրա ու նրան 

ա մո թա լի վի ճա կի մեջ գցե ցին։

 Սա կայն հենց նույն է պո սը այս տեղ ևս հրա շա լի կեր պով ցույց է 

տա լիս փր կու թյան ճա նա պար հը և բա ցում է եր ջա նիկ ա պա գայի հե-

ռան կար նե րը։
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Կռ վի ա մե նա դա ժան պա հին թշ նա մու զոր քե րի մի ջից ա ռաջ է գա-

լիս մի ծե րու նի և մո տե նա լով Դավ թին՝ ա սում է. « Դա վի՛թ, դու ին չո՞ւ 

ես մեզ կո տո րում։ Մենք աղ քատ, ա նօգ նա կան մար դիկ ե նք։ Թա գա վո-

րը զո ռով է մեզ հա վա քել, բե րել կռիվ։ Մենք քո դեմ ո չինչ չու նենք։ Քո 

թշնա մին թա գա վորն է։ Կռիվ ու նես՝ նրա հետ ա րա. քո Թուր կայ ծա-

կի ով ին չո՞ւ ես կո տո րում այս բնա վեր մարդ կանց»։ Եվ հս կայի Թուր 

կայ ծա կին կախ վում է օ դում։

– Լավ ես ա սում, ծե րու նի՛,- պա տաս խա նում է Սա սուն ցի Դա վի-

թը ու, թող նե լով հա սա րակ ժո ղովր դին, շուռ է տա լիս ձի ու գլու խը և 

ո ւղղվում դե պի թա գա վո րի վրա նը։ 

Այս պես։ 

Այն հե ռա վոր ժա մա նակ նե րից մինչև մեր օ րե րը, սկ սած հնա գույն 

բռ նա պետ նե րից մինչև մեր դե մոկ րա տա կան հան րա պե տու թյուն նե րը, 

ի նչ պա տե րազմ ներ ու ա րյու նա հե ղու թյուն ներ էլ որ տե ղի են ու նե ցել, 

միշտ ե ղել են այս կամ այն կա ռա վա րող շր ջան նե րի ու ղե կա վար նե րի 

ձեռ քի գոր ծը։ Եվ միշտ էլ դա ար վել է հա սա րակ ժո ղովր դի, աշ խա տա-

վոր մարդ կու թյան կամ քին ու ցան կու թյա նը հա կա ռակ։ 

Եվ, գու ցե, հենց դրա մեջ է այն մեծ ու հաս տատ մխի թա րան քը, 

որ ոչ թե ժո ղո վուրդ ներն են մե ղա վոր այդ ա հա վոր ա ղետ նե րի հա-

մար, այլ նրանց իշ խա նա վոր նե րը, և որ ի նչ քան շատ թու լա նան այդ 

վեր ջին նե րը, ի սկ ի րենք` ժո ղո վուրդ նե րը, դառ նան ա վե լի գի տա կից ու 

ա վե լի մեր ձե նան մի մյանց, ի նչ քան ա վե լի բարձր հն չի նրանց ձայ նը, 

այն քան ա վե լի կն վա զեն այդ ա ղետ նե րը և ի վեր ջո կվե րա նան։ 

Այս ան սա սան հա վա տով ես նպա տակ եմ դրել մեր կյան քի ա մե-

նասև ու մռայլ է ջե րից քե րել պայ ծառ փաս տեր, ո րոնք վկա յում են, 

թե ժո ղո վուրդ ներն ու ժո ղովր դից ե լած մար դիկ ի նչ պես են կա րո ղա-

նում մի մյանց պաշտ պա նել հա կա ռակ ի րենց ը նդ հա նուր տե րե րի։ Եվ 

իմ այս հոդ ված նե րի ը նդ հա նուր վեր նա գի րը ես դնում եմ « Պայ ծառ 

է ջեր», ո րով հետև պայ ծառ եմ նա յում մեր ժո ղո վուրդ նե րի ա պա գային:

ՄՈՏԻԿՀԱՐԵՎԱՆԸԵՎՀԵՌՈՒԲԱՐԵԿԱՄԸ22

 Կար դա ցի վրաց թեր թե րի եր կյու ղը, թե Դրոն, նշա նակ վե լով հայ 

զոր քե րի հրա մա նա տար, կա րող է նո րից մի կռիվ ա ռաջ բե րել Վրաս-

տա նի հետ։ 
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Էս եր կյու ղը սոս կա լի ծանր ե կավ ի նձ։

Խն դի րը Դրոն չի բնավ։ Մինչև էդ հոդ ված նե րի տպ վելն ու կար դաց-

վե լը Դրոն իս կի հրա մա նա տար էլ չլի նի թերևս։ Խն դի րը էդ կռ վի կաս-

կածն է, որ կա, և կռ վի հնա րա վո րու թյու նը։ 

Եվ էդ հոդ ված նե րի տպա վո րու թյան տակ եր կար մտա ծում է ի պե-

տու թյուն նե րի և ժո ղո վուրդ նե րի հար ևա նու թյան մա սին։ Ա սում ե մ՝ կա-

ռա վա րու թյուն նե րի և ժո ղո վուրդ նե րի, ո րով հետև դրանք ջոկ-ջոկ բա-

ներ են իմ կար ծի քով։ 

Իմ կար ծի քով սուտ է, որ ա սում ե ն՝ ա մեն մի կա ռա վա րու թյուն ար-

ժա նի է իր ժո ղովր դին։ Ը նդ հա կա ռա կը՝ առ հա սա րակ կա ռա վա րու-

թյուն նե րը ար ժա նի չեն ի րենց ժո ղո վուրդ նե րին, և շատ քիչ կա ռա վա-

րու թյուն կա րող է լի նել, որ ար ժա նի լի նի իր ժո ղովր դին և լի նի իր ժո-

ղովր դի հետ։ Օ րի նակ` էն պես, ի նչ պես բա նաս տեղ ծը։

 Բա նաս տեղ ծը կա րող է էն քան մեծ չլի նիլ, որ կա րե նա ը նդ գր կել իր 

ժո ղովր դի ամ բող ջու թյու նը կամ ար ժա նի լի նի իր ժո ղովր դին, բայց նա 

միշտ իր ժո ղովր դի հետ է։ (Ես սրա նով եմ բա ցատ րում էն մշ տա կան 

գժ տու թյունը, որ միշտ ե ղած է իմ և առ հա սա րակ կա ռա վա րիչ նե րի 

միջև)։ 

Ա սում ե մ՝ ժո ղովր դի, ո չ թե ամ բո խի։ Ո րով հետև շա տե րը ժո ղո-

վուրդն ու ամ բո խը շփո թում են ի րար հետ։ Սրանք ի րար հա կա ռակ 

բա ներ ե ն։ Ժո ղո վուրդն ի մաս տուն է, ամ բո խը՝ հի մար։ Ժո ղո վուր դը 

ծանր է, ամ բո խը՝ թեթև։ Ժո ղո վուր դը մե ծա հո գի ու բա րի է, ամ բո խը` 

դյու րագր գիռ, վտան գա վոր ու չար։ (Ժո ղո վուրդը աշ խա տանք է սի-

րում, ամ բո խը՝ թա լան)։

 Ժո ղո վուրդը խա ղա ղա սեր է, ամ բոխը՝ կռ վա րար։ Եվ ամ բո խա-

միտ ու ամ բո խա վար մար դիկ, եր բեմն ամ բո խի գլուխն անցնե լով, որ 

մի շատ հեշտ բան է, տի րում են ժո ղովր դին ու նրան գցում զա նա զան 

կրակ նե րի ու կռիվ նե րի մեջ, որ նա չի էլ ե րա զել։ 

Եվ, ի հար կե, միշտ հար ևա նի հետ։

Կ ռի վը` հար ևա նի հետ, բա րե կա մու թյու նը՝ հե ռու նե րի։

 Մինչ դեռ սրան բո լո րո վին հա կա ռակ ժո ղովր դա կան ի մաս տու-

թյունն ա սում է.

– Մո տիկ հար ևա նը լավ է, քան հե ռու բա րե կա մը։
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(Իմեղբայրվրացիգրողները)



Ես, ի բրև մի բա նաս տեղծ մարդ, ան հու նո րեն սեր տա ծե լով առ-

հա սա րակ դե պի ժո ղո վուրդ նե րը – ա ռանձ նա պես ու ժեղ սի րել եմ մեր 

եղ բայ րա կից վրա ցի ժո ղո վուր դը, ո րի մեջ ան ց եմ կաց րել իմ կյան քի 

մե ծա գույն մա սը և ո րի հետ կապ ված եմ շատ խոր ու ա մուր կա պե-

րով։ Եվ վեր ջա պես կա նաև մի հան գա մանք, որ վրա ցուն պա տա հելն 

ու ծա նո թա նալն է բա նը – ի սկ նրան սի րե լուց հեշտ բան ես գրե թե 

չգի տեմ։ Եվ հան կարծ էդ քան բնա կան ու հեշտ մի բա նի հա մար իմ 

եղ բայր վրա ցի գրող նե րը, ի նձ ան վա նե լով «ընդ հա նուր» կամ եր կու 

ժո ղո վուրդ նե րը մի աց նող մի կապ, բա ցա ռիկ մի պա տիվ են ա րել, 

չնայե լով Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան նշա նա կած կեն սա թո շա կին 

– ի րենք էլ ա ռա ջար կել են ի րենց հետ Վրաս տա նի կա ռա վա րա կան 

կեն սա թո շա կին։ 

Իմ ա րա ծի հան դեպ իմ եղ բայր վրա ցի գրող նե րի ա րա ծը ես գտ նում 

եմ էն քան շռայլ մի պա տաս խան, ի նչ քան շռայլ մի պա տաս խա նի ըն-

դու նակ է մի այն վրա ցին։

 Խոս տո վա նում եմ, որ ի նչ քան էլ ան սահ ման սի րել եմ վրա ցուն ու 

Վրաս տա նը, բայց ես էն պես մի ծա ռա յու թյուն չեմ ա րել, որ ար ժա նա-

ցած լի նեմ էդ քան մեծ մի պատ վի։ Բայց Վրաս տա նի գրող նե րի վե-

րա բեր մուն քը ա ռա տա ձեռն վրա ցու պայ ծառ ու ազ նիվ շունչն է փչում 

ի նձ վրա և ի նձ ներշն չում է տրա մադ րու թյուն գո նե ա ռա ջի կա յում աշ-

խա տել ար ժա նա նա լու էդ պատ վին։ Եվ էն սե րը, որ միշտ տա ծել եմ 

դե պի Վրաս տա նը – որ և ե ղել է ի նձ հա մար եր ջա նիկ մի ա ռատ աղ-

բյուր – նա թերևս ի նձ ո ւժ տա պա տաս խա նե լու էդ մեծ պատ վին։

ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒՀԱՄԱՐ24



Իմ ըն կեր Գ. Ռո բա քի ձեն Հայ գր չի մշակ նե րի մի ու թյան վար չու-

թյան խն դիր քով Հա յար տա նը մի դա սա խո սու թյուն կար դաց վրաց 

գրա կա նու թյան մա սին։ Էդ դա սա խո սու թյու նը թյու րի մա ցու թյուն նե-

րի տե ղիք է տվել վրաց մա մու լի և հա սա րա կու թյան մեջ։ Հոդ ված է 

լույս տե սել « Սոց. ֆեդ.» մեջ, որ տեղ դուրս է բե րած, ի բրև Ռո բա քի ձեն 

ա սած լի նի, թե «Только в настоящее время появилась настоящая 
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грузинская поэзия в лице группы «Голубые роги». Эта группа уже 
победила Руставели».

 Եվ կամ թե մի ու րիշ տեղ. «Восточная Грузия выродилась, 
лучшей иллюстрацией чего является Тифлис своим «мокалаке», 
этим этническим сумбуром, где есть все, кроме Грузии. Тифлис не 
есть грузинский город. После монголов Восточная Грузия умирает и 
умерла уже».

Եվ ա հա ես էս հոդ վա ծը բե րում եմ ճշ մար տու թյու նը վե րա կանգ նե-

լու էն մարդ կանց հա մար, ո րոնք ներ կա չեն ե ղել ը նկ. Ռո բա քի ձե ի դա-

սա խո սու թյա նը, և կամ ո րոնք թյու րի մա ցու թյան մեջ են ըն կած։ 

Ես հիմն վում եմ ոչ մի այն իմ, այլև շատ գրա կան մարդ կանց թարմ 

հի շո ղու թյան վրա, ո րոնք լսել են Ռո բա քի ձե ին։ Եվ բա րե բախ տա բար 

ձեռ քիս տակ ու նեմ հի շո ղու թյուն նե րից ա վե լի կարևոր մի փաս տա-

թուղթ։ Դա մեր ը նկ. բա նաս տեղծ Դե միր ճյա նի հի շա տա կա րանն է, 

ո րի մեջ նա ար ձա նագ րել է դա սա խո սու թյան ո րոշ տե ղե րը։

 Ռո բա քի ձեն, վրաց գրա կա նու թյան սկզ բից սկ սած շր ջան-շրջան 

խո սե լով և միջ նա դա րում ա ռանձ նա պես վեր հա նե լով Ռուս թա վե լու 

հան ճա րը, հա սավ նոր գրա կա նու թյա նը։

 Նոր գրա կա նու թյան մի քա նի խո շոր դեմ քե րի վրա կանգ առ նե լուց 

և նոր գրա կա նու թյան զար գա ցու մը շեշ տե լուց հե տո ա սաց. « Հե տո 

վրաց գրա կան խոս քը ար վես տի վար պե տու թյան և ձևի կա տա րե լու-

թյան կող մից եր բեք չէ հա սած էն բարձ րու թյա նը, ի նչ բարձ րու թյան 

հա սավ նոր գրա կա նու թյան մեջ։ Էդ կող մից Ռուս թա վե լին մինչև ան-

գամ մր ցորդ ներ ու նի»։ 

Ո մանք պն դում են, թե ա սավ՝ մինչև ան գամ գե րա զան ցող ներ ու նի։ 

«Голубые роги» խմ բա կի մա սին նա խո սեց ան կախ ու ա ռան ձին և 

Ռուս թա վե լու ա նու նը չի տվել էս խմ բա կի մա սին խո սե լիս։ Բայց ո րով-

հետև էս նոր ո ւղ ղու թյան մա սին կամ նոր խմ բա կի մա սին խո սում էր 

ա ռան ձին ոգ ևո րու թյամբ, ո մանց վրա էն տպա վո րու թյունն է ա րել, թե 

հենց սրանց ի նկա տի ու նի Ռուս թա վե լու մր ցորդ ներ ա սե լով, խոս քի 

վար պե տու թյան և ձևի կա տա րե լու թյան տե սա կե տից։ 

Էս պե սով՝ Ռուս թա վե լուն հաղ թե լու մա սին խոսք չի ե ղել։

 Զուր են կար ծում մեր վրա ցի ըն կեր նե րը, թե ե թե էդ տե սակ խոսք լի-

ներ, հայ գրա կան մարդ կանց կող մից կմ նար ա ռանց նկա տո ղու թյան։

Ճշ մա րիտ է՝ մենք էն քան լավ չենք ճա նա չում վրաց գրա կա նու թյու-
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նը, ի նչ քան վայել էր, որ ճա նա չե ինք, բայց էն քան էլ ան տե ղյակ չենք, 

ի նչ քան կար ծել են մեր վրա ցի ըն կեր նե րը, թե ար դեն Ռուս թա վե լուն 

գե րա զան ցող ներ լի նե ին մեր կող քին, ու մենք գո նե ի մա ցած չլի նե ինք...

Ինչ վե րա բե րում է ա սա ծին, թե ար վես տի վար պե տու թյան ու ձևի 

կա տա րե լու թյան կող մից Ռուս թա վե լին ար դեն մր ցորդ ներ ու նի, գո նե 

ես լսե ցի շատ հան գիստ, գրե թե էն քան հան գիստ, ինչ քան հան գիստ 

կլ սե ի, ե թե ա սեր է սօր վան բա նաս տեղծ նե րի զգեստ նե րը մինչև ան գամ 

ա վե լի լավն են, քան Ռուս թա վե լու զգեստն է ե ղած։ 

Ար վես տի վար պե տու թյու նը կամ ձևի կա տա րե լու թյու նը՝ դա փե-

շակ է, տեխ նի կան է, ար տա քինն է, հին լեզ վով ա սենք՝ մարդ կայինն 

է։ Է ա կա նը ստեղ ծա գոր ծա կան ներ քին կա րո ղու թյունն է, կեն դա նի ու 

հզոր շունչն է, դար ձյալ հին լեզ վով ա սենք՝ ա ստ վա ծայինն է։ 

Էս ա ստ վա ծային կոչ ված բո վան դա կու թյու նը ե թե կա, ան պատ-

ճառ կա և նրա ձևը։ Նա կգտ նի իր ձևը և գտ նում է իր ձևը։ Բայց ե թե 

մի այն ձևը կա, էդ չի նշա նա կիլ, թե նա ան պատ ճառ բո վան դա կու թյուն 

էլ կու նե նա։ Ձևը կա րող է և դա տարկ ձև մնալ։

 Ճիշտ էն պես, ի նչ պես ե րբ ձեզ ա սեն՝ էս տեղ մի հո գի կա, դուք ան-

պատ ճառ մար մինն էլ ան բա ժան հետն եք հաս կա նում։ Բայց ե րբ 

ա սում ե ն՝ մի մար մին կա, էդ չի նշա նա կիլ, թե ան պատ ճառ հո գի էլ 

ու նի։ Կա րող է և ան հո գի, մե ռած մար մին լի նել, այ սինքն՝ լոկ ձև։

 Կամ ա վե լի հա սա րակ մի օ րի նակ։ Ե րբ ա սում են էս տեղ գի նի կա, 

դուք ա մանն էլ հետն եք հաս կա նում։ Բայց ե թե ա սեն՝ էս տեղ ա ման 

կա, էդ հո չի նշա նա կիլ, թե ան պատ ճառ մեջն էլ գի նի կա։ Էս պե սով՝ 

Ռուս թա վե լուն հաղ թե լու մա սին խոսք ան գամ չի ե ղել։ 

Ինչ վե րա բե րում է ե րկ րորդ խնդ րին՝ Ար ևե լյան Վրաս տա նին ու 

Թիֆ լի սին, դար ձյալ թյու րի մա ցու թյուն է ։

 Նա ա սավ. « Պատ մա կան ա ղետ նե րից Ար ևե լյան Վրաս տանն 

ա վե լի է տու ժել, քան Ա րևմ տյան Վրաս տա նը։ Էդ պատ ճա ռով էլ 

Ա րևմ տյան Վրաս տա նում ցե ղային տիպն ու լե զուն ա վե լի ա նա ղարտ 

են մնա ցել, քան Ար ևե լյան Վրաս տա նում։ Եվ Ար ևե լյան Վրաս տա նը 

զրկ վել է զուտ վրա ցա կան, այ սինքն` մես խե թա կան կամ ռուս թա վյան 

ո ճի մաք րու թյու նից»։

 Մի եր ևույթ, որ ե թե ճշ մա րիտ է Վրաս տա նի մի այն մի մա սի վե րա-

բե րու թյամբ, ճշ մա րիտ է գրե թե ամ բողջ Հա յաս տա նի վե րա բեր մամբ։ 

Եվ ես հենց նո րերս խո սել եմ էս մա սին։
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 Թիֆ լի սին գա լով՝ ա սավ. « Պատ մու թյան պա րա դոքս նե րով Թիֆ-

լի սում ստեղծ վել է մո քա լա քի տի պը, ո րի մեջ կա և՛ վրա ցա կա նը, և՛ 

հայ կա կա նը, և՛ պարս կա կա նը, և՛ ա դր բե ջա նա կա նը։ Մի էթ նի կա կան 

սում բուր։ Եվ էս տի պը, ա ռաջ բե րե լով իր գրա կա նու թյունն ու ար վես-

տը, ազ դել է Ար ևե լյան Վրաս տա նի գրա կա նու թյան վրա»։ 

Եվ խոսք չի ե ղել Ար ևե լյան Վրաս տա նի մեռ նե լու կամ Թիֆ լի սի ոչ 

վրա ցա կան քա ղաք լի նե լու մա սին։ Էս ա մե նին վկա է մի ամ բողջ ին-

տե լի գենտ աու դի տո րի ա, ո րոնց մեջ ե ղել են և մի քա նի վրա ցի ու ռուս 

գրա կան գոր ծիչ ներ։ 

Եվ իմ ա ռա ջար կու թյամբ ու խնդ րան քով էդ գի շեր զրույ ցին նա խա-

գա հել է թե՛ վրա ցի, թե՛ հայ հա սա րա կու թյա նը քաջ հայտ նի ը նկ. Ն. Դ. 

Սո կո լո վը։

 Խոս քիս վեր ջում պետք է վկայեմ, որ ո ւնկն դիր հայ հա սա րա կու-

թյու նը էդ գի շեր հե ռա ցավ դա սա խո սու թյան խոր տպա վո րու թյան 

տակ։ Եվ Ռո բա քի ձեն իր հռե տո րա կան տա ղան դով ու գրա կան 

հմտու թյամբ ա ռատ նյութ տվեց և մեծ հե տաքրք րու թյուն ու պատ կա-

ռանք ա ռաջ բե րավ դե պի վրաց գրա կա նու թյու նը։ 

Եվ հայ գրա կան շր ջան նե րը ան համ բեր սպա սում են հա ջորդ դա-

սա խո սու թյուն նե րին։

 Ռո բա քի ձե ի դա սա խո սու թյուն նե րի մեջ թե վրա ցի նե րի հա մար վի-

ճե լի խն դիր ներ կա րող են լի նել, ես գտ նում եմ շատ հաս կա նա լի։ Մա-

նա վանդ նոր գրա կա նու թյան մեջ։ Օ րի նակ՝ Ռո բա քի ձե ի լու սա բա նու-

թյամբ Վա ժա Փշա վե լան շատ ա վե լի խո շոր ու ի նք նա տիպ է եր ևում, 

քան Ա կա կի Ծե րե թե լին։ Մի բան, ո րի հետ, ի նչ քան գի տեմ, հա մա ձայն 

չեն շատ վրա ցի ներ։ 

Ինչ պես «Голубые роги» խմ բա կի և ու րիշ կե տե րի վե րա բե րու-

թյամբ շա տե րը տա րա կար ծիք ե ն։ 

Եվ ար դեն դա սա խո սու թյան ներ կա ե ղող նե րից ը նկ. Լ. Կո տե տիշ-

վի լին, ո րին խնդ րել ե նք կար դա լու հետ ևյալ դա սա խո սու թյու նը վրաց 

գրա կա նու թյան մա սին, հենց էն տեղ հայտ նեց, թե Ռո բա քի ձե ի դա սա-

խո սու թյան մեջ կե տեր կան, ո րոնց վե րա բե րու թյամբ ին քը մի ան գա-

մայն հա կա ռակ կար ծիք ու նի և կհայտ նի իր դա սա խո սու թյան մեջ։

 Հա յար տան և հայ գր չի մշակ նե րի մի ու թյան 

նա խա գահ Հովհ. Թա մա նյան
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ՍԻԿՈՓԱՇԱԼԻՇՎԻԼՈՒՆ25

  Թան կա գին ըն կեր

Ս. Փա շա լիշ վի լի.

 Շատ ցա վում եմ, որ ի նձ նից ան կախ պատ ճառ նե րով է սօր չեմ կա-

րող ներ կա լի նել Ձեր ե րե կույ թին։

 Սեղ մում եմ Ձեր ձեռ քը և հա վաս տի աց նում, որ որ քան ի նձ հա մար 

թանկ են Վրաս տանն ու վրա ցա կան սքան չե լի հո գին, այդքան էլ թանկ 

են այն մար դիկ, ո րոնք հան դի սա նում են կրող ներն ու մեկ նա բան նե րը 

էդ հո գու։ 

Ին քը՝ վրա ցին, պոետ է, վրա ցի պոե տը՝ կրկ նա կի պոետ։ 

Ամ բողջ հո գով ցան կա նում եմ, որ ո ղջ լի նեք միշտ՝ եր գե լու հա մար 

Վրաս տա նի եր ջան կու թյունն ու նրա լու սա պայ ծառ օ րե րը։

 Ձեր Հով հան նես Թու մա նյան



ԻԱԿՈԲՆԻԿՈԼԱՁԵԻՆ26

  Սի րե լի Ի ա կոբ.

 Քեզ, ար ժա նա վոր զա վա կիդ Վրաս տա նի, հո գով քն քույշ ու վեհ 

Վրաս տա նի, որ իր հա մար ը նտ րել է «չք նաղ» մակ դի րը և այդ չք նա-

ղու թյան մեջ դրել ո ղջ հա մա մարդ կայի նը և ա ստ վա ծայի նը, Քեզ, որ 

լց ված մոր ո գով, ը նտ րե լով գե ղեց կին ծա ռայե լը` զար մա նա լի ո րեն 

կեն դա նի ձևեր տվիր ան ձևին և ան կյանք քա րե րի մեջ ան մա հու թյուն 

դրիր, Վրաս տա նի հա մար այս հան դի սա վոր օ րը հղում եմ իմ սր տա-

գին ող ջույ նը և եղ բայ րա կան համ բույ րը։ 

Ար դեն մի տա րուց ա վե լի գամ ված լի նե լով ան կող նին և հնա րա վո-

րու թյու նից զրկ ված լի նե լով ու րա խու թյունն ու բա րե կա մութ յու նը Ձեզ 

հետ կի սե լու՝ խնդ րում եմ այ սօր վա հան դի սա վոր բա ցա կան չու թյուն-

նե րի մեջ լսել նաև ձայ նը

 Քեզ ը նդ միշտ նվիր ված

 Հով հան նես Թու մա նյա նի։



ՎՐԱՑՄՏԱՎՈՐԱԿԱՆՆԵՐԸ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻՄԱՍԻՆ
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ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԵԱԲԱՇԵԼԻ[իս կա կան ա նուն-

ազգանունը՝ Ի սա հակ Չո չիա (1884-1954)], բա-

նաս տեղծ: Ծն վել է Քու թայի սի նա հան գի Ա բաշ-

պի րի շր ջա նի Սա չա չի գյու ղում (այժմ՝ Ա բա շիս-

պի րի)` աղ քատ գյու ղա ցու ըն տա նի քում:  Սո վո րել 

է Ա բա շի ի եր կա մյա դպ րո ցում, պաշ տո նա վա րել 

տե ղի փոս տում։ 1906 թ. հե ղա փո խա կան շար-

ժում նե րին մաս նակ ցե լու պատ ճա ռով աք սոր վել է 

Սոլ վիչ գոդսկ: 1908 թ. աք սո րից վե րա դառ նա լուց 

հե տո աշ խա տել է Թիֆ լի սում՝ « Կավ կա սի ա» և 

« Նո վա յա րեչ» լրագրե րի խմ բագ րու թյուն նե րում, 

որ տեղ ռուսերեն տպագրել է իր ա ռա ջին բա նաս-

տեղ ծու թյուն նե րը: Իսկ վրա ցե րեն ա ռա ջին՝ «Սև 

ստ վեր» բա նաս տեղ ծու թյու նը հրա տա րա կել է «Թե ատ րի դա ցխով րե բա» 

ամ սագ րում: Հայ րե նա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում եր գել է խորհր դային ժո-

ղովր դի հե րո սու թյու նը: Գրել է նաև վե պեր (« Կի նը հայե լու ա ռաջ», « Դեղ ձի 

ծա ղի կը» և այլն), պատմ վածք ներ և քն նա դա տա կան հոդ ված ներ:

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻՀԻՇԱՏԱԿԻՆ27

Քաղցր Հով հան նես։ Ա նու նը քո սուրբ

Վ րաց սրն գին գր վել է հա վետ։

 Դու մեր հույ զե րի թարգ մա նը խո սուն, 

Եր գերդ մենք էլ եր գել ե նք քեզ հետ։

 

Եր նե՜կ տես նե իր, թե ո նց ա մեն տեղ

Ծ լել են ցա նած հուն դերդ մա քուր,

 Ծաղ կել-փթ թել են մտ քերդ բյու րեղ, 

Ի րա կա նա ցել տեն չե րը քո բյուր։

 

Երբ խեղդ վում է ինք աշ խար հում այն հին, 

Ու կյանքն էր դար ձել խա րույկ հր կիզ ման,

 Դու եր գում է իր եղ բայ րու թյան հիմն

 Քո վրաց եղ բայր գու սա նի նման։
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 Դու` միշտ լա վա տես, դեմքդ հու սա լի 

Ե րազ նե րով էր մեզ լու սա վո րում,

Մր սած սր տե րին ջեր մու թյուն տա լիս

 Մեր ան ցած ա հեղ ճա նա պարհ նե րում։

 

Այ սօր էլ, ի նչ պես լույսն ա րե գա կան,

Ց րում է ե րկ րի խա վա րը մի գոտ,

 Դեմ քիդ ժպիտն է շո ղում հա վի տյան

 Մեր սր տին այն քա՜ն թան կա գին ու մոտ։
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ԳՐԻԳՈԼ ԱԲԱՇԻՁԵ (1914-1992), բա նաս-

տեղծ, ար ձա կա գիր, դրա մա տուրգ, թարգ մա նիչ, 

Սո ցի ա լիս տա կան աշ խա տան քի հե րոս (1974): 

Ծն վել է Քու թայի սի նա հան գի Ճի ա թու րայի մու-

նի ցի պա լի տե տում։ 1936 թ. ա վար տել է Թբի լի-

սիի պե տա կան հա մալ սա րանի բա նա սի րա կան 

ֆա կուլ տե տը։ Բա նաս տեղ ծու թյուն ներ սկսել է 

տպագ րել 1934 թվա կա նից, ա ռա ջին ժո ղո վա ծուն 

լույս է ըն ծայել 1938 թ.։ Գրել է պատ մա վե պեր 

(« Լա շա րե լա» (1957), «Եր կար գի շեր» (1963), 

« Ղոր նա լի» (1967) և այլն)։ Հե ղի նակ է ման կա-

կան բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի և պի ես նե րի։ 

Հով հան նես Թու մա նյա նի ծնն դյան 

100-ա մյա կի ա ռի թով Աբա շի ձեն գրել է հինգ հոդ ված՝ «Վ րաց ժո ղովր դի բա-

րե կա մը» (« Կո մու նիս տի», 1969, 1 հու նի սի), « Մեծ հու մա նիս տը» (« Կո մու-

նիս տի», 1969, 20 սեպ տեմ բե րի), « Քա րո զի չը մի աս նու թյան, սի րո» (« Սոփ լիս 

ցխով րե բա», 1969, 20 սեպ տեմ բե րի), « Ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րու թյան եր գի-

չը» (« Լե նի նյան դրո շով», 1969, 23 սեպ տեմ բե րի), « Խոսք Հով հան նես Թու-

մա նյա նի մա սին» (« Լի տե րա տու րու լի Սա քարթ վե լո», 1969, 3 հոկ տեմ բե րի):

ՎՐԱՑԺՈՂՈՎՐԴԻԲԱՐԵԿԱՄԸ28

 Հայ ժո ղո վուրդն այն փոք րա թիվ ժո ղո վուրդ նե րից է, որոնց պատ-

մու թյունն սկիզբ է առ նում գրե թե մարդ կու թյան սկզբ նա վո րու մից։ 

Նրա շատ բա րե կամ ներ և թշ նա մի ներ, ո րոնք ի րենց հզո րութ յամբ ահ 

ու սար սա փի մեջ է ին պա հում Ար ևելքն ու Արև մուտ քը, այ սօր իս պառ 

վե րա ցել են ե րկ րի ե րե սից։

«Ա րաք սը կա մուրջ ներ չի հան դուր ժում»,- գրել է Հին Հռո մի խո շո-

րա գույն բա նաս տեղծ Վեր գի լի ո սը իր «Է նե ա կա նում», և մեծ բա նաս-

տեղ ծի այս պատ կե րա վոր ար տա հայ տու թյու նը ճշգ րիտ պատ կե րում 

է հայ ժո ղովր դի ո գու ան սա սա նու թյու նը, ա տե լու թյու նը ստր կու թյան 

նկատմամբ և ան հնա զան դու թյու նը կե ղե քիչ նե րի դեմ։

 Մեկ փո թո րիկ չէ, որ ան ցել է Հա յաս տան աշ խար հով, մեկ ան գամ 

չէ, որ քա ջա րի հայ ժո ղո վուր դը են թարկ վել է կոր ծա նիչ հար ձա կում նե-

րի, բայց միշտ էլ փյու նի կի նման հառ նել է մո խիր նե րից ու ա վե րակ նե-

րից։ Նա ար նա քամ է ե ղել, դի մա կայել է մի դի ա ցի նե րի ու պարթև նե րի 
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ներ խու ժում նե րին, ա րի ա բար կանգ նել է հռո մե ա կան ան պար տե լի լե-

գե ոն նե րին դե մ առ  դեմ և ան հա վա սար մար տե րում հրաշք ներ գոր ծել։ 

Ան ցյա լի այդ փառ քի, ան սպառ է ներ գի այի և սքան չե լի տա ղան դի 

տեր հայ ժո ղո վուր դը ար վես տի բազ մա թիվ հու շար ձան ներ է ստեղ ծել։ 

Այդ հու շար ձան նե րով լի է ոչ մի այն բազ մա չար չար հայոց եր կի րը, 

այլև աշ խար հի շատ թան գա րան ներ ու գրա պա հոց ներ։ Գրա կա նու-

թյան և նյու թա կան մշա կույ թի այդ հի նա վուրց կո թող ներն ապ շեց նում 

են նույ նիսկ մեր ժա մա նա կի մարդ կանց։

 Հայ և վրաց ժո ղո վուրդ ներն ի սկզ բա նե ապ րել են մի ա սին, մի-

մյանց հետ ե ղել եղ բայ րա կան մտեր մու թյան և բա րիդ րա ցի ա կան 

հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ, կի սել միմյանց վիշտն ու ուրա խու թյու նը։ 

Հա մաշ խար հային պատ մու թյան մեջ քիչ կգտնվեն եր կու հար ևան ժո-

ղո վուրդ նե րի նման բա րե կա մութ յան օ րի նակ ներ, բա րե կա մու թյուն, որ 

սկիզբ է ա ռել ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից և եր կու ազ գի հա մար էլ այս-

չափ օգ տա շատ շա րու նակ վում է առ այ սօր։

 Հայո սի և Քարթ լո սի եղ բայ րու թյան լե գենդն ար տա հայ տում է մեր 

ժո ղո վուրդ նե րի ա րյան և հո գու հի նա վուրց հա րա զա տութ յու նը։ Բա-

զում տա րի նե րի ըն թաց քում, ար տա քին թշ նա մի նե րի դեմ պայ քա րում 

այդ մտեր մու թյունն ա վե լի է ամ րապնդ վում և եր կու ազ գի հա մար դառ-

նում օ դի պես ան հրա ժեշտ։

 Մեր ժո ղո վուրդ նե րը հիմ նա կա նում ը նդ հա նուր թշ նա միներ ու նե ին։ 

Այդ թշ նա մի նե րին նրանք առ ճա կա տում է ին մի ա ցյալ ու ժե րով. հաղ-

թա նա կի դեպ քում ու րա խու թյունն է ին կի սում, պար տու թյան դեպ քում` 

վիշտն ու դառ նու թյու նը։ Դրա ցի ու թյան և բա րե կա մու թյան այս եր կար 

ճա նա պար հին հայոց և վրաց պատ մու թյան ա մե նա փա ռա հեղ է ջե-

րը գր վում է ին ճիշտ այն ժա մա նակ, ե րբ նրանք ո ւս ու սի պայ քա րում 

է ին դա ժան կե ղե քիչ նե րի դեմ և մար տե րում հե րո սա բար կռվում մե կը 

մյու սին պաշտ պա նե լու հա մար: Այս պի սի մի ա բա նու թյան և ը նդ հա-

նուր թշ նա մու դեմ մի աս նա կան պայ քա րի բազ մա թիվ օ րի նակ նե րից 

ա ռանձ նա պես նա խընտ րե լի են 5-րդ և 12-րդ դա րե րի հե րո սա կան 

պա տե րազմ նե րը։Ա ռա ջին շր ջա նում (հայ ժո ղովր դի ազ գային հե րոս 

Վար դան Մա մի կո նյա նի գլ խա վո րու թյամբ) հայե րի և վրա ցի նե րի ը նդ-

հա նուր թշ նա մու՝ պար սիկ նե րի դեմ պայ քա րը նշա նա վոր վեց մի շարք 

փա ռա հեղ հաղ թա նակ նե րով, ի սկ ե րկ րոր դը (Դա վիթ Շի նա րա րի և 

նրա ան վա նի ժա ռան գորդ նե րի կող մից սկս ված եր կա րատև կռիվ նե-
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րը) նշա նա վոր վեց հայոց երկ րի ա զա տագ րու մով23։

* * * 

Այս բա րե կա մու թյան նշա նա կու թյու նը ան դր կով կա սյան ժո ղո-

վուրդ նե րի հա մար շատ ա վե լի լավ է ին հաս կա նում նոր ժա մա նակ նե-

րի գոր ծիչ նե րը։

 Հա յաս տա նի և Վրաս տա նի կյան քում 19-րդ դա րը նոր դա րաշր ջա-

նի սկիզբ էր. մեր ժո ղո վուրդ նե րը ռուս ա ռա ջա դեմ մտա ծող նե րի ազ դե-

ցու թյամբ սկ սե ցին ա րթ նա նալ և աս տի ճա նա բար պայ քա րի ել նել ազ-

գային և սո ցի ա լա կան կե ղեք ման կրկնա կի լծից ա զատ վե լու հա մար։ 

Խա չա տուր Ա բո վյա նը և Իլյա Ճավ ճա վա ձեն խո րա պես հա մոզ ված 

է ին, որ եր կու ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տագ րու թյան ա ռաջ նային պայ-

ման նե րից մեկն ազ գա յին թշնա մանքն ար մա տա խիլ ա նելն է, պատ-

մա կան եղ բայ րութ յան ա ռա վել ամ րապն դու մը։

« Մենք լավ գի տենք, որ ա ռաջ վա Վրաս տա նի թու լու թյունն սկս վեց 

այն դժ բախտ օր վա նից, ե րբ ե րես նի վայր ըն կավ Հա յաս տա նը՝ մեր 

ա ռաջ վա պատ վա րը հա րա վից... Քա նի դեռ կար Հա յաս տա նը, ե րբ 

թուր քե րը հար ձակ վում է ին Վրաս տա նի վրա, նախ հա րա վով պետք 

է ան ցնե ին. ա հա թե ին չու մեր ար քա նե րը և ար քու նի քի մար դիկ ո չինչ 

չէ ին խնա յում Հա յաս տա նին օգ նե լու հա մար, ե րբ նա դրա կա րիքն ու-

նե նում էր»,- գրել է նոր Վրաս տա նի ա ռաջ նորդ Իլյա Ճավ ճա վա ձեն։ 

Իլյա Ճավ ճա վա ձեն այն պես, ի նչ պես Հա յաս տա նի ա ռա ջա դեմ 

զա վակ նե րը, խո րա պես հա մոզ ված էր, որ մեր ժո ղո վուրդ նե րի ա պա-

գան մի այն նրանց փո խա դարձ հար գան քով և բա րե կա մու թյամբ կա-

րող է կերտ վել, ո ւս տի բո լոր նրանք, ով քեր այլ կերպ են մտա ծում, դա-

վա ճա նում են ի րենց ժո ղո վուրդ նե րի շա հե րին և ջուր են լց նում ը նդ հա-

նուր թշ նա մու ջրա ղա ցին։

 Հայտ նի է Ա կա կի Ծե րե թե լի ի մոտիկ բարեկամությունը հայ գրող-

նե րի և գոր ծիչ նե րի, հատ կա պես` տա ղան դա վոր դրա մա տուրգ Գաբ-

րի ել Սուն դու կյա նի հետ, ո րին վրա ցի պոե տը ե րեք բա նաս տեղ ծու-

թյուն է նվի րել։ Դրան ցից ա ռանձ նա պես մե կը շատ է տա րած ված։ 

Ա կա կի ի այդ ներ բո ղը բա նաս տեղ ծա կան հրա շա լի հիմն է հայ և վրաց 

ժո ղո վուրդ նե րի դա րա վոր մտեր մու թյան ու հա րա զա տու թյան։ 

23 Այսպիսի համագործակցության իմաստն ու նշանակությունն այն հեռավոր դարե-
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Ես` մի վրա ցի, ի սկ դու հայ ես մի,

Բայց մենք եր կու սով եղ բայր ե նք հի մի.

Եր կուսս էլ` զա վակ նույն հո ղի, ջրի,

Ե՛վ նույն բնու թյան, և՛ նույն լեռ նե րի։

 Հայ և վրա ց ժո ղո վուրդ նե րի բա րիդ րա ցի ա կան հա րա բե րու թյուն-

նե րում ի րենց լու ման ու նեն եր կու ազ գե րի լա վա գույն գրող նե րը, բայց 

այս ա ռու մով հայ նոր գրա կա նու թյան խո շո րա գույն ներ կա յա ցուց-

չի՝ Հով հան նես Թու մա նյա նի ծա ռա յու թյու նը ան հա մե մատ թանկ է ու 

նշա նա կա լից։

 Հով հան նես Թու մա նյանն իր ժո ղովր դի ճշ մա րիտ զա վակն էր։ Նա 

ապ րում էր մայր ժո ղովր դի հոգ սե րով և ու րա խու թյամբ, նրա դառն, 

բայց հե րո սա կան ան ցյա լով, տխուր ներ կայով և պայ ծառ ա պա-

գայով։ Թու մա նյա նի հայ րե նա սի րու թյու նը բխում է հայ ժո ղովր դի հե-

րո սա կան ան ցյա լից և խոր հու մա նիզ մով է ջեր մա ցած։ Բա նաս տեղ ծի 

հե րոս նե րը հա սա րակ ժո ղովր դի զա վակ ներ են: Նրանք պայ քա րում 

են ա նար դա րու թյան դեմ, բայց ի սկզբանե դա տա պարտ ված են կոր-

ծան ման, քանի որ սո ցի ա լա կան ան հա վա սա րու թյան վրա հիմն ված 

հա սա րա կու թյան մեջ մարդ կանց վսեմ ձգ տում նե րին, իս կա կան սի-

րուն և ա զն վու թյա նը հաղ թա նա կի հնա րա վո րու թյուն տր ված չէ։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը խոր նայեց իր ժո ղովր դի հո գու մեջ, 

ներշն չան քով եր գեց հայ ազ գի հե րո սու թյունն ու աշ խա տա սի րու թյու-

նը, հա սա րակ մարդ կանց վե հու թյունն ու հո գու գե ղեց կու թյու նը։ Նա 

հայ բա նա հյու սու թյան հրա շա լի գի տակ էր, և նրա պոե զի ա յում խորն 

են դաջ ված ժո ղովր դա կան ի մաս տու թյան ու կեր պար նե րի հետ քե րը։

 Թու մա նյա նի պոեմ նե րը` «Ա նու շը» և «Թմ կա բեր դի ա ռու մը» կամ 

« Սա սուն ցի Դա վի թը», լե գենդ նե րը՝ «Ախ թա մա րը», « Փար վա նան» 

և շատ ու րիշ ներ, գր վել են ժո ղովր դա կան պոե զի այի հի ման վրա։ 

Դրանց հան րա ճա նա չու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն այն բա-

րում լավ էին հասկանում երկու ազգերի գործիչները։ Առավել ևս տարօրինակ է, որ 
մեր ժամանակի գրողը չի կողմնորոշվում այս հարցերում, երբ անդրադառնում 
է  հայ-վրաց պատմական բարեկամությանը։  Այս կարգի հեղինակները ոչ 
միայն ստվեր են գցում մեր նշանավոր նախնի ների օգտակար և անշահախնդիր 
գործունեության վրա, որ նրանք ծավալել են ի փառս երկու ժողովուրդների, այլև, 
խեղաթյուրված ներկայացնելով պատմական իրականությունը, դիտավորյալ  թե 
ակամա ձգտում  են  ազգային  թշնամանք հրահրելու, ինչն անախրոնիզմ է մեր 
ժամանակի համար (ծնթ.` հեղ.)։ 
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նով, որ հե րոս նե րը ժո ղովր դի ծո ցից են ե լել, այլև նրա նով, որ դրանց 

հե ղի նա կը մինչև վերջ հա վա տա րիմ մնաց ժո ղովր դա կան պոե զի ային. 

նրա բա նաս տեղ ծութ յունն էլ ժո ղովր դա կա նի նման ա զատ է և բնա-

կան, չա փա զանց բա րե հունչ է և փո խա բե րու թյուն նե րով հա րուստ։

 Թու մա նյա նի պոե զի ա յում հրա շա լի է պատ կեր ված Հա յաս տա նի 

բնու թյու նը՝ բարձ րա գա գաթ սա րե րով ու ան դն դա խոր կիր ճե րով, կա-

նաչ հար թա վայ րե րով ու ար ևա խանձ բարձ րա վան դակ նե րով, ա րա-

գա հոս գե տե րով ու զմ րուխ տյա ակ նե րի նման սա րե րում ըն կած թա-

փան ցիկ լճակ նե րով։

 Թու մա նյա նը զար գաց րեց և բա նաս տեղ ծա կան նոր մա կար դա կի 

հասց րեց հայ հին գրա կա նու թյան հա րուստ ա վան դույթ նե րը։ Նա իր 

ժա մա նա կի եվ րո պա կան և ռու սա կան պոե զի այի հի ա նա լի գի տակն 

էր, սի րով թարգ մա նում էր ռու սա կան և արևմ տյան քնա րեր գու թյան 

լա վա գույն նմուշ նե րը, բայց դա չխան գա րեց նրան, որ զույգ ոտ քով 

ա մուր կանգ նած մնա ազ գային հո ղի վրա, մինչև վերջ մնա ի նք նա-

տիպ եր գիչ և Հա յաս տա նի բարձր լեռ նե րից հա յացքն ո ւղ ղի հա մաշ-

խար հային պո ե զի այի գա գաթ նե րին։

 Թու մա նյանն ա տում էր սո ցի ա լա կան ան հա վա սա րու թյան վրա 

հիմն ված բուր ժո ւա կան հա սա րա կու թյա նը։ Մի այն իր եր կե րում չէ, որ 

նա պայ քա րում էր կե ղե քիչ նե րի դեմ, կյան քում էլ ճնշ ված նե րի պաշտ-

պանն էր և 1905 թ. հե ղա փո խու թյան բախ տը կա պում էր հայ ժո ղովրդի 

բախ տի ու ա պա գայի հետ։

 Մեծ և բազ մա նիստ էր Հով հան նես Թու մա նյա նի տա ղան դը. նա 

մի այն ան մահ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ու պոեմ նե րի հե ղի նակ չէ։ 

Նրա գր չին են պատ կա նում սքան չե լի ար ձակ գործեր, հրա պա րա-

կա խո սա կան և քն նա դա տա կան փայ լուն հոդ ված ներ։ Նա քա ղա քա-

կան գոր ծիչ էր, իր ժո ղովր դի իս կա կան հոգ ևոր ա ռաջ նոր դը, խե լա ցի 

խորհրդա տու էր և ի մաս տուն պատ գա մա խոս։ Դրա հա մար էլ նրա 

դերն ու ազ դե ցու թյու նը չա փա զանց մեծ էին նոր Հա յաս տա նի քա ղա-

քա կան և գրա կան կյան քում։

* * *

1969 թ. սեպ տեմ բե րին հայ ժո ղո վուր դը նշեց իր սի րա սուն զա վա կի՝ 

Հով հան նես Թու մա նյա նի ծնն դյան 100-ա մյա կը։ Հայ ժո ղովր դի մշա-

կույ թի այդ տո նը ը ստ ար ժան վույն նշե ցին Խորհր դային Մի ու թյան եղ-
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բայ րա կան ժո ղո վուրդ նե րը, այդ թվում` նաև վրաց ժո ղո վուր դը։

Վ րաց ժո ղո վուր դը Հով հան նես Թու մա նյա նի հան դեպ ա ռանձ նա-

հա տուկ վե րա բեր մունք, խոր հար գանք ու ան շեջ սեր ու նի։ Նա այդ 

սի րուն ար ժա նա ցել է ոչ մի այն իր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րով, այլ նաև 

այն սր տա ռուչ գո րո վան քի և ան կեղծ սի րո հա մար, որ Վրաս տա նի 

նկատ մամբ դրս ևո րել է թե՛ իր բա նաս տեղ ծու թյուն նե րում և թե՛ հա սա-

րա կա կան գոր ծու նե ու թյամբ։

 Թու մա նյա նը տասն չոր սա մյա պա տա նի էր, որ հանգր վա նեց 

Թիֆ լի սում։ Վրաս տա նի մայ րա քա ղա քում նա ան ցկաց րեց իր ողջ գի-

տակցա կան կյան քը և հենց այս տեղ էլ ստեղ ծեց գրե թե այն ա մե նը, 

ին չով այ սօր այս պես հպար տա նում ե նք մենք` նրա ստեղ ծա գոր ծու-

թյան ե րկր պա գու ներս։ Նա մեկ սքան չե լի բա նաս տեղ ծու թյուն չէ, որ 

նվի րել է Վրաս տա նին։ Այդ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րում պոետն ան-

կեղ ծո րեն եր գում է բազ մա տանջ վրաց ժո ղովր դի հո գու ջեր մու թյունն 

ու ան կոտ րում կամ քը, նրա ան կա սե լի եր թը դե պի լու սա վոր ա պա գան։

 Թու մա նյա նը մտեր մու թյուն էր ա նում վրաց նշա նա վոր գրող նե-

րի և հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի հետ։ Դա վի թաշ վի լի փո ղո ցի նրա 

տան դու ռը միշտ բաց է ե ղել ա ռա ջա դեմ վրա ցի նե րի հա մար։ Նրա 

ըն տա նե կան հար կի տակ հյու րե րը հան դի պում է ին ոչ մի այն սր տա-

բաց տան տի րոջ, այլև վրաց կյան քը խո րա պես ըն կա լող զրու ցակ ցի, 

ո րը եղ բայ րա կան Վրաս տա նի հոգ սերն ու ցա վե րը նույն քան լավ էր 

ը մբռնում, որ քան սե փա կան ժո ղովր դի նը։

 Բա նաս տեղ ծը վկա ե ղավ իր ժո ղովր դի մե ծա գույն ող բեր գու թյա նը՝ 

թուր քե րի կող մից հայե րի բար բա րո սա կան կո տո րա ծին։ Նման փոր-

ձու թյու նից ա մե նա սառ նա սիրտ մարդն ան գամ կկորց ներ խե լամ տո-

րեն դա տե լու ու նա կու թյու նը։ Բայց մինչև սր տի խորքն ա լե կոծ ված 

բա նաս տեղծն ա մե նավր դո վե ցու ցիչ պա հե րին ան գամ չկորց րեց հա-

վա սա րակշ ռու թյու նը և հայե րի ջար դի դժն դակ օ րե րին էլ մարդ կայ նու-

թյուն էր փնտ րում, ո րը և նրա ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծու թյան է ու թյունն 

է ։

 Նա լավ տես նում էր, որ ան դր կով կա սյան ժո ղո վուրդ նե րը ի րար դեմ 

պա տե րազ մե լու ո չինչ չու նեն, և եղ բայ րա կան այդ ա մո թա լի կռիվ նե րի 

ռե ժի սոր նե րը այդ նույն ժո ղո վուրդ նե րի ընդ հա նուր թշ նա մի ներն ե ն։ 

Բա նաս տեղ ծը ոտ քով շր ջա գա յում էր հայ կա կան և թուր քաբ նակ գյու-

ղե րում և, սպի տակ դրոշը պարզած, կոչ էր ա նում վերջ տալու ա րյու-
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նա հե ղու թյա նը։ Թու մա նյա նը հա վա տում էր գրա կա նու թյան մեծ հե-

ղի նա կու թյա նը և անդրկով կա սյան պայ ման նե րում ա ռանձ նա հա տուկ 

նշա նա կու թյուն էր տա լիս նրա դե րին։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը մեծ հու մա նիստ է ր։ Նա հա մա րյա գեր-

մարդ կային սի րով էր սի րում իր հա րա զատ ժո ղովր դին և նույն պի սի 

ա տե լու թյամբ էլ ա տում էր նրա թշ նա մի նե րին։ Բայց բա նաս տեղ ծի 

մար դա սեր հո գում բո լոր ժո ղո վուրդ ներն ու նե ին ի րենց պատ վա վոր 

տե ղը, այդ թվում` նաև վրաց ժո ղո վուր դը, ո րի եր ջան կու թյու նից դուրս 

Թու մա նյա նը չէր պատ կե րաց նում և իր ազ գի եր ջան կու թյու նը։

Վ րաց ժո ղո վուր դը մե ծա պես գնա հա տում է եղ բայ րա կան Հա յաս-

տա նի մեծ ե րգ չի և մտա ծո ղի այս ա ռանձ նա հա տուկ սե րը։ Նա սր բո-

րեն պահ պա նում է ոչ մի այն նրա պայ ծառ հի շա տա կը, այլ նաև նրա 

սուրբ շի րի մը, ո րը միշտ կհի շեց նի մեզ, թե ի նչ պես պետք է վե րա բեր-

վենք մեկ մե կու, ի նչ պես պետք է գնա հա տենք ի րար և ի նչ պես պետք է 

հպար տա նանք մեր բա րե կա մու թյամբ։
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ԻՐԱԿԼԻ ԱԲԱՇԻՁԵ (1909-1992), բա նաս-

տեղծ, գրա կան քն նա դատ, հա սա րա կա կան 

գոր ծիչ, Սո ցի ա լիս տա կան աշ խա տան քի հե րոս 

(1979), Վրաս տա նի ԳԱ ա կա դե մի կոս (1960):

Ծն վել է 1909 թ. Քու թայի սի նա հան գի Ծու-

լու կի ձե ի շր ջա նի Խո նի գյու ղա քա ղա քում։ 1926 

թ. ա վար տել է ծնն դա վայ րի միջ նա կարգ դպ րո-

ցը, 1931 թ.` Թիֆ լի սի հա մալ սա րա նի բա նա սի-

րական ֆա կուլ տե տը, 1933-1935 թթ.` սո վո րել 

նույն բու հի աս պի րան տու րա յում։ Գլ խա վո րել է 

«Չ վե նի թաո բա», ա պա` նաև «Մ նա թո բի» գրա-

կան հան դես նե րը։ 1939-1967 թթ. ե ղել է ՎԳՄ 

վար չու թյան պա տաս խա նա տու քար տու ղար, 

ա ռա ջին քար տու ղար, ա պա՝ վար չու թյան նա խա գահ, 1966-1992 թթ.՝ վրա-

ցա կան հան րա գի տա րա նի գլ խա վոր խմ բա գիր։ Գրա կան աս պա րեզ է ի ջել 

1920-ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րին: Բա նաս տեղ ծա կան ա ռա ջին ժո ղո վա-

ծուն տպագ րել է 1931 թ.։ Տաս նյակ այլ ժո ղո վա ծու նե րի հե ղի նակ է:

ԽՈՍՔՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻՄԱՍԻՆ29

 Հով հան նես Թու մա նյանն այ սօր մեզ հա վա քել է իր գե րեզ մա նի 

մոտ` այս տեղ` Վրաս տա նի մայ րա քա ղա քում` իր սի րե լի Թիֆ լի սում, 

որ տեղ նա ան ցկաց րել է իր ողջ գի տակ ցա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան 

կյան քը, որ տեղ, ի նչ պես եր ևում է, գտել է ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա-

տան քի ցան կա լի պայ ման ներ և որ տեղ, իր կտա կի հա մա ձայն, հա-

վեր ժա կան հան գիստ է վայե լում։

 Սա յաթ-Նո վայից հե տո հայ և վրաց, նաև ան դր կով կա սյան ժո-

ղո վուրդ նե րը իս կա պես չեն ու նե ցել այն պի սի մի ը նդ հա նուր բա նաս-

տեղծ, ի նչ պի սին Հով հան նես Թու մա նյանն է։ Միև նույն ժա մա նակ, 

ե թե Սա յաթ-Նո վան, ի փառս այս ժո ղո վուրդ նե րի, չբա վա րար վեց մեկ 

լեզ վով և մի ան գա մից եր գեց ե րեք լե զու նե րով, ա պա Հով հան նես Թու-

մա նյա նը մեկ լեզ վում՝ իր մայ րե նի` հայոց լեզ վում, գտավ այն ներ քին 

կա խար դա կան ու ժը, ո րով կա րո ղա ցավ սի րո բարձր հիմն ա սել մեր 

ժո ղո վուրդ նե րին իրենց ճա կա տագ րի, ան ցյա լի ու ա պա գայի մա սին։ 

Այո՛, Հով հան նես Թու մա նյա նը մեր ը նդ հա նուր բա նաս տեղծն է։ 
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Այդ պես է ին կեն դա նու թյան օ րոք նրան ան վա նա կո չում նրա վրա ցի 

բա րե կամ նե րը, ո րին նրանք ըն դու նե ցին ու սի րե ցին: Այ սօր նրան այդ-

պես ե նք ան վա նա կո չում նաև մենք՝ նրա ստեղ ծա գոր ծու թյու նը մե ծա-

րող ներս։

 Դուք կա սեք, թե յու րա քան չյուր իս կա կան ստեղ ծա գոր ծող միշտ էլ 

ը նդ հա նուր է, և նա ոչ թե եր կու կամ ե րեք, այլ բո լոր ժո ղո վուրդ նե րին 

է պատ կա նում, թե յու րա քան չյուր իս կա կան ստեղ ծա գոր ծո ղի ժա-

ռան գու թյու նը բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի հարստու թյունն է։ Դա, ի նչ խոսք, 

այդ պես է, բայց Հով հան նես Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, նրա 

քա ղա քա ցի ա կան գոր ծու նե ու թյունն ու ծա ռա յու թյու նը ա ռանձ նա հա-

տուկ նշա նա կու թյուն են ու նե ցել և ու նեն հատ կա պես մեր ժո ղո վուրդ-

նե րի հա մար։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը, իս կա պես, մեծ ա վանդ ու նի ոչ մի այն 

ի բրև ստեղ ծա գոր ծող, եր գիչ, այլև իբրև քա ղա քա ցի, և այդ ա մե նի հա-

մար նրան ե րախ տա պարտ է ոչ մի այն իր ժո ղո վուր դը, այլև ան դր կով-

կա սյան բո լոր ժո ղո վուրդ նե րը և վրաց ժո ղո վուր դը։ 

Այդ մա սին բազ միցս խոս վել է նրա հո բե լյա նի օ րե րին, բայց ե թե 

հա զար ան գամ էլ ա սենք, մեզ հատ կա պես քա ղա քա ցի ա կան այն մեծ 

ծա ռա յու թյան հի շա տա կումն է հա ճե լի այ սօր այս տեղ` նրա շի րի-

մի մոտ, որը Հով հան նես Թու մա նյա նը ժա մա նա կին ներդ րել է հայ և 

վրաց ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան ու հա րա բե րու թյուն նե րի խո-

րաց ման գոր ծում։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը հատ կա պես պա տաս խա նում էր այն սի-

րուն, որ նրա հան դեպ տա ծում էր Վրաս տա նը։ Նրան են պատ կա նում 

հետ ևյալ խոս քե րը. «Ե թե մի հա յացք ձգենք հարևան նե րի հա րա բե րու-

թյուն նե րի վրա ամ բողջ աշ խար հում, չենք կա րող չխոս տո վա նել, որ 

վրա ցին, ի բրև հար ևան, ա մե նա լա վե րից մեկն է ե ղել»։

 Սա ա սել է մի մարդ, ո րը տաս նյակ տա րի ներ զգա ցել է վրա ցու 

սրտի ջեր մու թյու նը։

 Ռու սա կան կայս րու թյան փլու զու մից հե տո` Ա նդր կով կա սում ժա-

մա նա կա վոր խառ նաշ փո թու թյան տա րի նե րին, ե րբ իմ պե րի ա լիս-

տա կան մեծ տե րու թյուն նե րը Կով կա սյան լեռ նե րից այս կողմ ի րենց 

ցանցն է ին հյու սում և փոք րիկ Հա յաս տա նին բա րե կա մա կան օգ նու-

թյուն է ին խոս տա նում, հենց Հով հան նես Թու մա նյանն էր, որ ա սաց, 

թե բո լոր տե րութ յուն նե րը, մի ա սին վերց րած, այն քան չեն օգ նել 



76 ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

հայե րին, որ քան փոք րիկ Վրաս տա նը, և յու րա քան չյուր ը նդ հա նուր 

դժբախ տութ յան ժա մա նակ, երբ հար ձա կու մը ե ղել է հա րա վից կամ 

ար ևել քից, հայ ժո ղո վուր դն ա ռա ջին հեր թին հա յացքն ո ւղ ղել է Վրաս-

տա նին և Վրաս տա նում է գտել հու սա լի հանգր վան։

 Հենց Հով հան նես Թու մա նյանն է ա սել. «Այն հայ գոր ծի չը, որ 

պաշտ պան չի կանգ նել Վրաս տա նին, չի հաս կա ցել իր ժո ղովրդին ու 

իր պատ մու թյու նը, և այն վրա ցին, որ չի պաշտ պա նել հայե րին ու Հա-

յաս տա նը, չի հաս կա ցել վրաց ժո ղովր դին և Վրաս տա նի պատ մա կան 

ու ղի նե րը։ Նույն հայը կամ վրա ցին, որ լավ է ի մա ցել ու հաս կա ցել իր 

ժո ղովր դի ճա կա տա գիրն ու բնա վո րու թյու նը և նրա գե րա գույն շա հե-

րը, միշտ պաշտ պա նել է իր հար ևա նին, ի նչ պես ի նքն ի րեն»։

 Դար ձյալ Հով հան նես Թու մա նյանն է ա սել. « Հայ լի նի թե վրա ցի, 

ե թե շեղ վում է այս ճա նա պար հից, դա վա ճա նում է իր ցե ղի ո գուն»։

Ճշ մա րիտ խոս քեր...

Ան կաս կած, ե րբ հայ մեծ բա նաս տեղծն իր ե րկ րին, իր ժո ղովր դին 

ար դար ծա ռա յու թյան սուրբ զգա ցում ներ էր նե րար կում, ե րբ իր հա րա-

զատ ժո ղովր դի մեջ Ա նդր կով կա սի մյուս ժո ղո վուրդ նե րի նկատ մամբ 

եղ բայ րու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան հա վեր ժա կան գա ղա փար ներ 

էր քա րո զում ու սո վո րեց նում, նախ և ա ռաջ ա ռաջ նորդ վում էր այն-

պի սի զգա ցում նե րով, ի նչ պի սի զգա ցում նե րով ա ռաջ նորդ վում էր մեր 

Ա կա կի Ծե րե թե լին, ե րբ գրում էր.

Ես` մի վրա ցի, ի սկ դու հայ ես մի,

Բայց մենք եր կու սով եղ բայր ե նք հի մի....

 Մեր ի մաս տուն նախ նի նե րը ժա մա նակ առ ժա մա նակ մեր ժո ղո-

վուրդ նե րին հի շեց նում է ին այս մա սին. ե կե՛ք և ոչ մի օր չմո ռա նանք 

այս խոս քե րը։ 

Այո՛, ի նչ պես զա ռա մյալ հայ րն է խոս տո վա նում եր կու պա տա նի-

նե րի, եր կու ե րի տա սարդ նե րի, որ ի րենք եղ բայր ներ են, ճիշտ այդ պես 

էլ պատ մու թյու նը ժա մա նա կին խոս տո վա նել է մեզ՝ հայե րիս ու վրա-

ցի նե րիս, Հայո սին ու Քարթ լո սին, որ եղ բայր ներ ե նք, որ պատ մու թյան 

մշու շա պատ խոր քե րում մի ը նդ հա նուր նա խա հայր ե նք ու նե ցել։ 

Ա հա թե ին չու դա ժան փոր ձու թյան ժա մին Հով հան նես Թու մա-

նյանն այն պե՜ս բուռն դի մեց վրա ցի նե րին. «Վ րա ցի եղ բայր ներ, մեր 

վա ղե մի եղ բայր ներ, տանջ ված եղ բայր ներ, բայց միշտ ա զատ ու 

բարձր հո գու տեր եղ բայր ներ»։
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 Մեր ի մաս տուն հոգ ևոր այ րե րը լավ է ին հաս կա նում, որ սե փա կան 

հայ րե նի քի հան դեպ խե լա միտ սե րը հար ևա նի հետ եղ բայ րու թյան ու 

հա մա գոր ծակ ցու թյան լայն ու ղի ներ փնտ րել է նշա նա կում, ի սկ նրա 

հան դեպ ան խո հեմ սե րը հա վա սար է դա վա ճա նու թյան։ 

Ա մեն ին չին նայել այդ բա նա կան սի րո բար ձուն քից, սեր, որ վե-

հաց նում է, սեր, որ ա րա րում է, սեր, որ մի ա բա նում և ջեր մաց նում է, 

մի այն բա նա կան սի րո բար ձուն քից նայենք ու զն նենք ա մեն ի նչ։ Ա հա 

թե ի նչ են նրանք կտա կել մեզ։ Հով հան նես Թու մա նյա նի մե ծու թյու նը 

հենց այն է, որ նա ժա մա նա կին խո րու թյամբ ըն կա լեց ժո ղո վուրդ նե րի 

իս կա կան եղ բայ րու թյան բուն է ու թյու նը, դրա հա մար էլ նրա ստեղ ծա-

գոր ծու թյու նը ոչ մի այն ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան սո վո րա կան 

հիմն է, այլ նաև իս կա կան պոե զի ա։ 

Այս ա մենն ան ցյա լին, պատ մու թյանն է պատ կա նում, այս ա մե նը 

բա նաս տեղ ծի շի րի մը հու շեց մեզ։ Մենք՝ ան դր կով կա սյան ժո ղո վուրդ-

նե րս, տաս նյակ տա րի ներ ազ գային քա ղա քա կա նու թյան գրա նի տե 

հիմ քի վրա` մի աս նա կան եղ բայ րա կան ըն տա նի քում, կա ռու ցել ե նք 

մեր ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան փա ռա հեղ շեն քը։ Մեր ը նդ հա-

նուր, սքան չե լի ա պա գան ա նամպ է, քան զի մեզ անից յու րա քան չյու րը 

այդ վե հա շուք շեն քի մշ տար թուն պա հա պանն է։ Եվ ե թե, այ դու հան-

դերձ, այս ա մե նի մա սին այ սօր այս տեղ հի շա տա կե ցինք, հի շա տա կե-

ցինք, որ պես զի ար ժա նին հա տու ցենք մեր փա ռա պանծ նախ նի նե րին, 

ո րոնք այդ ե րա նե լի շեն քի մա սին ե րա զել են դա րե րով, և ի րենք էլ վա-

ղօ րոք գցել են այդ շեն քի հիմ քը։ Փա՜ռք նրանց։

Հով հան նես Թու մա նյանն ա զա տագր ված Ա նդր կով կա սի` ի րենց 

գե ղե ցիկ ա պա գան կեր տող ժո ղո վուրդ նե րի այդ պի սի մեծ նախ նի նե-

րից մեկն է ։

 Հա վե՜րժ փառք նրա պայ ծառ ան վա նը։
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ԼԵՎԱՆԱՍԱԹԻԱՆԻ (1900-1955), գրա կան 

քն նա դատ։ 

 Հով հան նես Թու մա նյա նի «Ըն տիր եր կե-

րի» ե րկ րորդ հրա տա րա կու թյան ա ռի թով գրած 

գրա խո սա կա նում (« Լի տե րա տու րա դա խե լով-

նե բա», 11 հու լի սի 1948) Լ. Ա սա թի ա նին ան-

դրա դառ նում է բա նաս տեղ ծի ա ռն չու թյուն նե րին 

վրաց ի րա կա նու թյա նը, գնա հա տում է վրաց 

դա սա կան գրող նե րի մա սին նրա հոդ ված նե րը և 

դրան ցից կատարած թարգ մա նու թյուն նե րը։

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ«ԸՆՏԻՐԵՐԿԵՐԸ»30

1893 թ. գար նա նը Նի կո լոզ Բա րա թաշ վի լի ի դին Գան ձա կից տե-

ղա փո խում են Թիֆ լիս: Սգո ա րա րո ղու թյան ժա մա նակ` Իլյա Ճավ-

ճա վա ձե ի, Ա կա կի Ծե րե թե լի ի և Գեորգի Ծե րե թե լի ի ե լույթ նե րից հե տո, 

չա փա ծո խոս քով հան դես ե կավ մի ե րի տա սարդ հայ բա նաս տեղծ` 

այն ժա մա նակ դեռևս քիչ հայտ նի ըն թեր ցող լայն հա սա րա կայ նու-

թյա նը։

 Բա նաս տեղ ծու թյան մեջ նա իր խո րին հար գանքն ար տա հայ տեց 

վրաց պոե տի և նրան ծնող ժո ղովր դի նկատ մամբ: Նրա խոս քը հա գե-

ցած էր ժո ղո վուրդ նե րի հա մե րաշ խու թյան գա ղա փա րով, եր կու եղ բայ-

րա կան ազ գե րի՝ Հա յաս տա նի և Վրաս տա նի քա ղա քա կան և մշա կու-

թային հա մա գոր ծակ ցու թյան ան հրա ժեշ տու թյան գի տակ ցու թյամբ։ 

Ե րի տա սարդ բա նաս տեղ ծը հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան ար-

շա լույ սին իր ա նունն այդ պես ան քակ տե լիորեն կա պեց վրաց մշա-

կույ թի պատ մու թյան ա մե նան շա նա վոր եր ևույ թին։ Դա Հով հան նես 

Թու մա նյանն է ր՝ հե տա գա յում մե ծա գույն գրող նե րից մե կը, հայ գրա-

կա նու թյան դա սա կա նը, գր չի ե րախ տա վոր աս պե տը, մեծ քա ղա քա-

ցին, մար դա սե րը և սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան հա մար մարտն չո ղը։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը հայ գրական մտա վո րա կա նու թյան նշա-

նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րից է ր։ Իբրև բա նաս տեղծ՝ նա լա վա գույնս 

ար տա ցո լեց ցա րիզ մի կրն կի տակ հե ծող հայ րե նի երկ րի ա վյու նը, նրա 
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ազ գային և հա սա րա կա կան ի դե ալ նե րը, ա զա տու թյան ե րա զանք նե-

րը։ Նա իր ժո ղովր դի հայրն էր, նրա սր տի մեծ հա վա տար մա տա րը։

 Բայց Հով հան նես Թու մա նյա նը եր բեք չի պար փակ վել իր ժո-

ղովրդի ազ գային հե տաքրք րու թյուն նե րի նեղ շր ջա նակ նե րում։ Նա 

լայն աշ խար հա յաց քի և քա ղա քա կան մտա հո րի զո նի տեր բա նաս-

տեղծ մտա ծող է ր։ Լի նե լով իր ժո ղովր դի պատ մա կան ան ցյա լի և ներ-

կա կա ցու թյան լա վա գույն գի տա կը՝ Հով հան նես Թումա նյա նը խո-

րա պես հա մոզ ված էր, որ Հա յաս տա նի հե տա գա զար գաց ման, նրա 

վե րածննդի իս կա կան և ճշ մա րիտ գրա վա կա նը բա րե կա մա կան սերտ 

հա մա գոր ծակ ցու թյունն է եղ բայ րա կան ժո ղո վուրդ նե րի և, ա ռա ջին 

հեր թին, պատ մու թյան եր կար քա ռու ղի նե րում Հա յաս տա նի վիշտն ու 

ու րա խու թյու նը կի սող վրաց ժո ղովր դի հետ։

 Բո լո րին քաջ հայտ նի է Հով հան նես Թու մա նյա նի սր տա ռուչ սե րը 

Վրաս տա նի և վրա ցա կան մշա կույ թի նկատ մամբ։ Իր ստեղ ծա գոր ծա-

կան կյան քի զգա լի մա սը նա ան ցկացրել է Թիֆ լի սում, ո րը ի րա վա ցի-

ո րեն հա մա րում էր իր ե րկ րորդ հայ րե նի քը։ Հով հան նես Թու մա նյա նը 

նրան էլ ձո նեց իր լա վա գույն բա նաս տեղ ծու թյուն նե րից մե կը՝ «Ն վեր 

Վրաս տա նի բա նաս տեղծ նե րին»-ը։ 

Այս ա մե նից հե տո մի ան գա մայն բնա կան է վրա ցի ըն թեր ցո ղի 

ո ւժգ նա ցող հե տաքրք րու թյու նը մեր ժո ղովր դի ան կեղծ բա րե կա մի 

ստեղ ծա գոր ծա կան ժա ռան գու թյան նկատ մամբ։ Այս ա ռու մով մեծ 

ե րախ տիք ու նի Ի ո սեբ Գրի շաշ վի լին. նրա՝ Հով հան նես Թու մա նյա-

նի եր կե րը վրա ցե րեն թարգ մա նե լու նվիր ված աշ խա տան քը, տվեց իր 

բա րի պտու ղը։ Այս տա րի (1953 թ. ‒ Հ. Բ.) « Սաբ ճո թա մծե րա լի»-ն 

ե րկ րորդ ան գամ լույս ըն ծայեց նրա ըն տիր թարգ մա նու թյուն նե րի ժո-

ղո վա ծուն։

 Չի կա րե լի ա սել, որ այս հա մե մա տա բար փոքր ծա վա լի գիր քը լի ո-

վին պատ կե րա ցում է տա լիս Հով հան նես Թու մա նյա նի բազ մա կող մա-

նի և ար գա սա բեր ստեղ ծա գոր ծու թյան մա սին, բայց և այն պես սրա-

նով էլ մեր ըն թեր ցո ղը կա րող է ծա նո թա նալ հայ մեծ գրո ղի գե ղար-

վես տա կան ժա ռան գու թյան հիմ նա կան տեն դեն ցին և յու րա հա տուկ 

բնույ թին։ Այս ա ռու մով նա շատ է մո տե նում 19-րդ դա րի վրաց մեծ 

դա սա կան նե րին, մաս նա վո րա պես` Ա կա կի Ծե րե թե լի ին։ Ժո ղովր դայ-

նու թյուն և մար դա սի րու թյուն, պայ քար հա նուն ժո ղովր դի ազ գային և 

սո ցի ա լա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի, ստեղ ծա գոր ծա կան սերտ կապ 



80 ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

հայ րե նի երկ րի պատ մու թյան և ժա մա նա կա կից կյան քի հետ` այս 

ա մե նը, որ օր գա նա կան մի աս նու թյուն է հաղորդում իս կա կան պոե տի 

ստեղ ծա գոր ծու թյա նը, բնու թագ րում է նաև Հով հան նես Թու մա նյա-

նին։ 

Ի. Գրի շաշ վի լի ի թարգ մա նա կան ժո ղո վա ծո ւում, բա ցի փոք րա-

ծա վալ ո տա նա վոր նե րից, զե տեղ ված են նաև ե րեք լե գենդ ՝ «Շունն ու 

կա տուն», « Փար վա նա», « Մի կա թիլ մեղ րը», «Ա նուշ» պոե մը, ի նչ պես 

նաև մի քա նի պատմ վածք և հե քի աթ։

 Ժո ղո վա ծուն բաց վում է Հով հան նես Թու մա նյա նի «Իմ եր գը» բա-

նաս տեղ ծա կան խոս տո վա նու թյամբ, ո րը միև նույն ժա մա նակ ներ կա-

յաց նում է նրա քա ղա քա կան հա վա տամ քը՝ ար տա հայտ ված չա փա-

զանց ու շագ րավ տո ղե րում.

Ես հա րուստ եմ, ես բախ տա վոր 

Իմ ծը նըն դյան պայ ծառ օ րեն, 

 էլ աշ խարհ չեմ գա լու հո նոր, 

Իր տը վածն եմ տա լիս ի րեն։

« Հայոց վիշ տը» և « Հայոց լեռ նե րում» բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը 

հայ րե նա սի րա կան խոր զգա ցու մով են հա գեց ած։ Նրան ցում ար տա-

հայտ ված է հայ ժո ղովր դի ծանր կյան քը... Դա րեր շա րու նակ ո գո րող 

ու տա ռա պող ժո ղովր դի հա ռա չանքն է լս վում այս տո ղե րում.

Ու մեր աչ քե րը նա յում են կա րոտ

 Հե ռու ա ստ ղե րին, 

Եր կըն քի ծե րին,

 Թե ե րբ կը բաց վի պայ ծառ ա ռա վոտ

 Հայոց լեռ նե րում,

 Կա նաչ լեռ նե րում։

 Հայ ժո ղովր դի դա ռը ճա կա տա գրի նկա րագ րությանը զուգահեռ` 

այս բա նաս տեղ ծու թյան մեջ լս վում է նաև ա նե րեր հա վա տի և ա մե-

նա զոր լա վա տե սու թյան ձայ նը։ Պոե տը զգալ է տա լիս այն մեծ հույ-

սը, ո րով տո գոր ված է ե ղել հայ ժո ղո վուր դը իր կյան քի ամենադժնդակ 

պա հե րին ան գամ։

Ք նա րա կան խոր զգա ցում նե րով և ժո ղովր դա կան պարզ ի մաս տու-

թյամբ են հա գե ցած Հով հան նես Թու մա նյա նի քա ռյակ նե րը։ Ար ևե լյան 

բա նաս տեղ ծա կան ձևի հա տած տո ղե րում պո ե տը հա ճախ հի շեց նում 

է իր բա րի սր տի տրո փյու նը և հանգս տա վետ հու մո րի զգա ցու մը։ Ա հա 
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մեկ օ րի նակ. 

Ե րա զու մըս մի մա քի

Մո տըս ե կավ հարց մուն քի.

– Ա ստ ված պա հի քո որ դին, 

Ո՞նց էր հա մը իմ ձա գի...

 Ժո ղո վա ծո ւի լա վա գույն եր կե րից մե կը՝ «Նվեր Վրաս տա նի բա-

նաս տեղծ նե րին»-ը, բարձր պա թո սով և ա նա պա կան զգա ցու մով ջեր-

մա ցած բա նաս տեղ ծա կան մի նա մակ է: Այս բա նաս տեղ ծու թյունը 

հենց սկզ բից լայն ար ձա գանք գտավ վրաց ըն թեր ցող հա սա րա կայ-

նու թյան շր ջան ում։ Սրան, բնա կան է, նախ և ա ռաջ նպաս տեց Ի ո սեբ 

Գրի շաշ վի լի ի վար պետ թարգ մա նու թյու նը:

Չէ՛, չի լը ռել մեծ Շո թայի 

Եր գի ձե նը կա թո գին, 

Ու դա րա վոր ցավն ա մե հի

Չի խոր տա կել էն հո գին։

Այս պես է սկս վում այս հրա շա լի բա նաս տեղ ծու թյու նը։ Պոե տը 

եղ բայ րու թյան ու ան խախտ բա րե կա մու թյան է կո չում հայ և վրաց 

ստեղ ծա գոր ծող նե րին, մի ան շա նակ՝ նաև նրանց հա րա զատ ժո ղո-

վուրդ նե րին.        

Հին օ րե րի վեր ջա լույ սին, 

Ար շա լույ սին նոր կյան քի 

Եր գենք սր տանց ու մի ա սին 

Եր գը հա նուր բերկ րան քի։ 

Այս տո ղե րը գր վել են այն ժա մա նակ, ե րբ, բա նաս տեղ ծի խոս քե-

րով, դեռևս ու ժեղ էր « դա վա դիր նե րի ֆշ շո ցը թշ նա մա կան», ո րը տա-

րան ջա տում և հե ռաց նում էր պատ մա կան եր կու եղ բայր ժո ղո վուրդ-

նե րին։ Բա րե բախ տա բար, խորհր դային իշ խա նու թյու նը վերջ տվեց 

ժո ղո վուրդ նե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող, թշ նա մի նե րի կող մից ար հես-

տա կա նո րեն բոր բոք ված ան վստա հու թյանն ու թշ նա մա կան կախ վա-

ծու թյա նը... Մեր դա րաշր ջա նում ի րա կա նու թյուն դար ձան ժո ղո վուրդ-

նե րի եղ բայ րու թյան մա սին Հով հան նես Թու մա նյա նի և մյուս լա վա-

գույն զա վակ նե րի շա հե կան ե րա զանք նե րը։

« Շունն ու կա տուն» փոք րիկ լե գեն դը, ի նչ պես եր ևում է, ան մի ջա-

կա նո րեն բխում է ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյան ա կուն քից։ Այն 

շղարշ ված է թեթև հու մո րով։ 
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Ան հա մե մատ հե տաքր քիր է « Փար վա նա» լե գենդ-պոե մը։ Ինչ-

պես հե ղի նակն է հա վաս տում, լե գեն դի ծագ ման վայ րը Ջա վախքն 

է։ Այն մեզ պատ մում է Փար վա նա լճի ա ռա ջաց ման ժո ղովր դա կան 

ա վան դույ թի մա սին։ Հե տաքր քիր է` վրաց բա նա հյու սու թյան մեջ կա՞ 

ա րդյոք հա ման ման ա վան դույ թի հետք։

 Ժո ղովր դա կան ծա գում ու նի նաև « Մի կա թիլ մեղ րը» լե գեն դը, որ-

տեղ ար տա ցոլ ված է ժո ղովր դի ժխ տա կան վե րա բեր մուն քը ա վե րիչ 

պա տե րազմ նե րի նկատմամբ։

 Ժո ղո վա ծո ւի ա մե նան շա նա վոր եր կը «Ա նուշ» պոեմն է, ո րը վշ տա-

լի պատ մու թյուն է հպարտ հով վի՝ Սա րոյի և գեղջ կու հու ող բեր գա կան 

կոր ծան ման մա սին։ Նրանց պատ մու թյու նը հա սա րակ է այն պես, ի նչ-

պես բնույ թը նրանց զգաց մունք նե րի և պատ կե րա ցում նե րի։ 

Այս հայ Ռո մե ոն և Ջու լի ե տը ըն թեր ցո ղին գրա վում են զգաց մունք-

նե րի ան մի ջա կա նու թյամբ։ Ռո ման տի կ պատ մու թյու նը ներկայացված 

է պար զու նակ. վայ րագ ա դաթ նե րը չո րաց նում են սի րո քնքուշ ծա ղի-

կը։ Բայց այս պատ մու թյու նը դուրս է գա լիս ազ գագրա կան, տե ղային 

սահ ման նե րից: Այն մի զմայ լե լի ե րգ է սի րո մա սին։

 Հով հան նես Թու մա նյա նի ըն տիր եր կե րի ժո ղո վա ծո ւի երկ րորդ մա-

սը հատ կաց ված է ար ձա կին։ Այս տեղ ներ կա յաց ված են փոք րա ծա-

վալ պատմ վածք ներ և հե քի աթ ներ։ 

Ի ո սեբ Գրի շաշ վի լի ի գիր քը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պատ կե րա-

ցում կազ մե լու մեծ դա սա կա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան մա սին։ Այս հրա-

շա լի թարգ մա նու թյուն նե րը, որ հա վա սար վում են բնագ րին, ան պայ-

ման ար ժա նի են բարձր գնա հա տա կա նի և գո վա սան քի։

 Հով հան նես Թու մա նյա նի ժո ղո վա ծո ւի հրա տա րա կու թյու նը օ րա-

կար գի հարց է դարձ նում նաև հայ գրա կա նու թյան մյուս նշա նա վոր 

վար պետ նե րի երկերը վրա ցե րեն թարգ մա նե լու խն դի րը, մի այն թե 

նույն պի սի գրա կան բարձր ո րա կով, ո րի օ րի նա կը տա լիս է մեր կող-

մից գրա խոս վող ժո ղո վա ծուն։
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ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԵ ԲԱՐԱՄԻՁԵ (1902-1994), 

գրա կա նա գետ, Վրաս տա նի ԳԱ ա կա դե մի կոս 

(1960)։ Ծն վել է Լանչ խու թի ի մու նի ցի պա լի տե տի 

Ջան ջո ւա թի գյու ղում։ Ու սում նա ռու թյունն սկ սել է 

Փո թի ի գիմ նա զի ա յում, 1918 թվա կա նից սո վո րել 

է Խա շու րի ի գիմ նա զի ա յում, 1920-1925 թթ.՝ Թբի-

լի սի ի պե տա կան հա մալ սա րա նի բա նա սի րա-

կան ֆա կուլ տե տում։ 1962-1970 թթ. ե ղել է նույն 

բու հի վրաց հին գրա կա նու թյան պատ մու թյան 

ամ բի ո նի վա րիչ, 1966 թվա կա նից մինչև մա-

հը՝ Թբի լի սիի Շո թա Ռուս թա վե լու ան վան վրաց 

հին գրա կա նու թյան պատ մու թյան ի նս տի տու տի 

տնօրե նը։ 

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆԵՐԳԻՉԸ31

(Հով հան նես Թու մա նյան)

 Մեր դր կից, հար ևան եղ բայ րա կան Հա յաս տա նը մեծ, հի նա վուրց 

մշա կույ թի տեր եր կիր է: Դեռևս վաղ միջ նա դա րում հայ ժո ղո վուրդն 

ստեղ ծել է սքան չե լի գրա կա նու թյուն: Չնա յած Հա յաս տա նին պատ-

մա կան ան չափ ծանր ճա կա տա գիր էր վի ճակ ված, այ նո ւա մե նայ նիվ, 

հայ գրա կա նու թյու նը զար գա նում էր հա ջո ղու թյամբ: Հին և նոր գրա-

կա նու թյու նը զար դա րում են բազ մա թիվ նշա նա վոր գրող նե րի ա նուն-

ներ: Այդ գրողների շար քում ա ռա ջին նե րից մեկն է Հով հան նես Թու-

մա նյա նը: Նա Հա յաս տա նի ա մե նա սի րե լի և ա մե նա հե ղի նա կա վոր 

բա նաս տեղծն է: Բայց նրա ա նու նը դուրս է ե կել իր ե րկ րի սահ ման-

նե րից և հա սել շատ հե ռու: Թու մա նյա նը ազ գային մեծ բա նաս տեղծ 

է, դա սա կան, ո րին խորթ էր նեղ ազ գայ նա կան մտայ նու թյու նը: Իր 

բա նաս տեղ ծու թյուն նե րում Թու մա նյա նը ո գեշնչ ված եր գում էր ժո ղո-

վուրդ նե րի եղ բայ րու թյան գա ղա փար ներ: 

Հով հան նես Թու մա նյա նի կյանքն ու ստեղ ծա գոր ծու թյու նը չա փա-

զանց մեր ձի մոտ են մեզ՝ վրա ցի նե րիս: Իր գրե թե ողջ գի տակ ցա կան 

կյան քը նա ան ցկաց րել է Վրաս տա նում, մեծ մա սամբ՝ Վրաս տա նի 

մայ րա քա ղաք Թիֆ լի սում: Թիֆ լի սում է ըն թա ցել Թու մա նյա նի գրա-

կան և հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյու նը: Եվ վեր ջա պես, Թիֆ լի սի 



84 ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

հո ղին է հանձն վել նրա բա նաս տեղ ծա կան բո ցա շունչ սիր տը: 

Հով հան նես Թու մա նյա նը Լո ռու Դսեղ գյու ղից էր: Ծն վել է 1869 

թ. փետր վա րի 7-ին (հին տո մա րով): Լո ռու գե ղե ցիկ բնու թյու նը, Լո-

ռու սա րերն ու ձո րե րը, Դե բեդ գե տի հրա շա լի հո վիտ նե րը պա տա նի 

Հով հան նե սին՝ Հա յաս տա նի ա պա գա մեծ բա նաս տեղ ծին, զգալ են 

տա լիս հայ րե նի հո ղի հզոր ու ժը: Լո ռու փա ռա հեղ բնու թյու նը, Լո ռու 

ժո ղովրդա կան զրույց նե րը, հե քի աթ ներն ու լե գենդ նե րը, Լո ռու բնա-

կիչ նե րի չար քաշ կյան քի պատ կեր նե րը խոր հետք են թող նում պա-

տա նի Հով հան նե սի հի շո ղու թյան մեջ: «Իմ մեծ ու սու ցի չը ե ղել է Դե բեդ 

գե տի աղ մու կը»,- ա սում էր ար դեն մեծ հե ղի նա կու թյուն վայե լող բա-

նաս տեղ ծը:

 Թու մա նյա նի բա զում եր կե րի, դրանց թվում՝ « Մա րո», « Լո ռե ցի 

Սա քոն», «Ա նու շ» պոեմ նե րի թե մա նե րն ա ռն ված են Լո ռու ի րա կա նու-

թյու նից: Հայ րե նի ե զեր քում տե սա ծը, լսա ծը և զգա ցա ծը Թու մա նյանն 

իր բա նաս տեղ ծա կան հզոր տա ղան դին հա մա պա տաս խան ը նդ հան-

րաց նում է և ստեղ ծում ազ գային ան թա ռամ գլուխ գոր ծոց ներ:

 Փոք րիկ Հով հան նե սը գրել-կար դալ սո վո րել է իր հո րից (ն րա հայ-

րը գյու ղի քա հա նան էր): Հե տո սո վո րել է դպի րի մոտ և գա վա ռա կան 

հոգևոր ու սում նա րա նում: Ի սկ մինչ դպ րոց հա ճա խե լը հով վու թյուն 

է ա րել: 1883 թ. օ գոս տո սին հայ րը Հով հան նե սին բե րում է Թիֆ լիս և 

հանձ նում Ներ սի սյան նշա նա վոր դպ րո ցը: Լեռն ցի ե րե խային հու զում 

և վա խեց նում է քա ղա քի ար տա սո վոր աղ մու կը: Հով հան նես Թու մա-

նյա նը քա ղա քը չի հա վա նում: Առ հա սա րակ հե տա գա յում էլ նա միշտ 

դե պի գյուղն է մղ վել (թեև բնակ վում էր քա ղա քում):

 Գյու ղա կան թե մա տի կան է Թու մա նյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյան 

ա տաղ ձը: Թիֆ լի սում ստա ցած ա ռա ջին տպա վո րու թյուն նե րը Թու-

մա նյա նը հրա շա լի կեր պով պատ կե րել է ար ձա կի իր գլուխ գոր ծո ցում՝ 

« Գի քո րը» պատմ ված քում:

 Ներ սի սյան դպ րո ցում Թու մա նյա նը սո վո րում է ըն դա մե նը եր կու 

տա րի: Բազ մա կող մա նի կր թու թյուն ձեռք է բե րում ի նք նա զար գաց ման 

ճա նա պար հով:

1887-1892 թթ. Թու մա նյա նը ծա ռա յում է Թիֆ լի սի հայոց հոգևոր 

ա տյա նում՝ կոն սիս տո րի ա յում, ո րը նա հա մա րում էր «դժոխք»: 1893 

թվա կա նից դառ նում է պրո ֆե սի ո նալ գրող: Հե տա գա յում ծա ռա յու-

թյան չի մտել: Ապ րուս տը հո գում էր գրա կան աշ խա տան քով, միշտ 
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դժ գո հել է աղ քա տու թյու նից: Թու մա նյա նը բարձր էր գնա հա տում 

գրա կան ստեղ ծա գոր ծա կան ար դար աշ խա տան քը:

 Թու մա նյա նը բա նաս տեղ ծու թյուն ներ գրել է վաղ հա սա կից, ե րբ 

դեռևս տաս ներ կու տա րե կան էր: Ի բրև բա նաս տեղծ ձևա վոր վել է Ներ-

սի սյան դպ րո ցում: 1890 թ. Մոսկ վա յում լույս է տես նում նրա անդրա-

նիկ ժո ղո վա ծուն, ե րկ րոր դը՝ 1892 թ.: Այս գր քե րով նա մի ան գա մից 

դառ նում է նշա նա վոր: Հով հան նես Թու մա նյա նի ա ռջև լայ նո րեն բաց-

վում են ժա մա նա կի հայ կա կան պար բե րա կան մա մու լի դռ նե րը: Գրա-

կան լար ված աշ խա տան քը խա թա րում է բա նաս տեղ ծի ա ռող ջու թյու-

նը: 1901-1902 թվա կան նե րի ա մառն ու ա շու նը Թու մա նյանն անցկաց-

նում է Ա բաս թու մա նում: Բա նաս տեղ ծը հափշ տակ վում է Վրաս տա նի 

գե ղա տե սիլ բնու թյամբ ու կե նա րար օ դով:

Ն րան հի աց մունք են պատ ճա ռում Բոր ժո մի կիր ճը, Բա կու րի ա նի ի 

ճա նա պար հը, Ցխ րած ղա րոյի լեռ նանց քը: Ա բաս թու մա նում Թու մա-

նյանն ակ տիվ աշ խա տանք է ծա վա լում: Այս տեղ է գրում « Փար վա-

նա» և «Թմ կա բեր դի ա ռու մը» պոեմ նե րը, հիմ նա կա նում այս տեղ է 

մշա կում և վերջ նա կան տես քի բե րում «Ա նու շ» հան րա հայտ պոե մը:

1903 թ. Ստ. Շա հու մյա նի ա ռա ջար կու թյամբ Հով հան նես Թու-

մա նյա նը հայե րեն է թարգ մա նում Պուշ կի նի «Ա զա տու թյու նը»: Այդ 

թարգ մա նու թյան տեքս տը մաս սա յա բար տա րած վում է մայիս մե կյան 

ցույ ցի ժա մա նակ:

 Հով հան նես Թու մա նյա նը սր տանց քա րո զում էր ժո ղո վուրդ նե րի 

եղ բայ րու թյան, հա մե րաշ խու թյան գա ղա փար ներ: Խոս քով, գոր ծով, 

բա նաս տեղ ծու թյուն նե րով, հրա պա րա կա խո սա կան հոդ ված նե րով, 

հրա պա րա կային ե լույթ նե րով նա ան ձնու րաց պայ քա րում էր սև հա-

րյու րա կային պրո վո կա տոր նե րի դեմ, հայ և այ լազ գի ժո ղո վուրդ նե րին 

կոչ էր ա նում և զգու շաց նում, որ պահ նոր դա կան բա ժան մուն քի ցան ցը 

չընկ նեն, եղ բայ րա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ձեռք մեկ նեն մեկ մե կու: 

Հով հան նես Թու մա նյա նը այ ցե լում էր գյու ղե րը և հան դար տեց նում 

թշնա մա բար մո լեգ նող կր քե րը:

 Ցա րա կան ի նք նա կա լու թյու նը Թու մա նյա նին չնե րեց 1905-1907 

թթ. դեպ քե րի հա մար: 1908 թ. հայ նշա նա վոր բա նաս տեղ ծին կա լա-

նա վո րե ցին և նե տե ցին Մե տե խի բան տը: Բան տում նույն պես Թու մա-

նյա նը շա րու նա կում էր գրա կան աշ խա տանք նե րը: Ի դեպ, հենց Մե-

տե խի բան տում նա գրեց « Մի կա թիլ մեղ րը» հրա շա լի լե գեն դը: Բան-
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տից ա զատ վեց 1909 թ. հու նի սին:

1907 թ., ե րբ ցա րիզ մի գոր ծա կալ ներն սպա նե ցին Իլյա Ճավ ճա վա-

ձե ին, Հով հան նես Թու մա նյանն այդ առնչությամբ հայե րեն թարգ մա-

նեց մեր ե րախ տա վոր գրո ղի ո տա նա վոր նե րից եր կու սը՝ «Է լե գի ան» և 

« Գա րու նը»: Ի սկ դրա նից ա վե լի վաղ, Նի կո լոզ Բա րա թաշ վի լի ի դին 

Թիֆ լիս տե ղա փո խե լու ա ռի թով, Թու մա նյա նը մի սքան չե լի բա նաս-

տեղ ծու թյուն է նվի րում վրա ցի մե ծա տա ղանդ պոե տի հի շա տա կին:

1911 թ. նոյեմ բե րի 7-ին ի նք նա կա լու թյան ղե կա վար նե րը կրկին 

կա լա նա վո րում են բա նաս տեղ ծին: Նրան նախ պա հում են Մե տե խի 

բան տում, ի սկ հե տո ու ղար կում են Պե տեր բուրգ: Կա լան քից ա զատ-

վում է 1912 թ. մար տին: Պե տեր բուր գի գրա կան հա սա րա կու թյու նը 

սր տա ռուչ հան դի պում է կազ մա կեր պում հայ մե ծա նուն բա նաս տեղ ծի 

հետ: Ի մի ջի այ լոց, Հով հան նես Թու մա նյանն այս տեղ մտեր մա նում 

է ռուս նշա նա վոր գրող և հա սա րա կա կան գոր ծիչ Կո րո լեն կոյի հետ:

 Հով հան նես Թու մա նյա նը հայ մշա կու թային կյան քը մի ա վո րող և 

ո գեշն չող ե րախ տա վոր էր: Նա իր շուրջն էր հա մախմ բում նաև այ լազ-

գի մշա կու թային գոր ծիչ նե րին, ա ռա ջին հեր թին` վրա ցի նե րին: Նրա 

տու նը Թիֆ լի սում` Ա մաղ լե բի (այժմ՝ Դա վի թաշ վի լի) փո ղո ցում, գրա-

կան հի ա նա լի սա լոն էր, որ տեղ պոե զի այի, ար վես տի և գի տու թյան 

բո լոր գոր ծիչ ներն ու երկրպա գու նե րը ի րենց զգում է ին, ի նչ պես սե փա-

կան տա նը: Բո լո րին հրա պու րում է ին ու րախ, շռայլ և ա ռա տա ձեռն 

տան տի րոջ սրա միտ խոսքն ու պա տաս խան նե րը, խե լա միտ զրույց-

նե րը, թեթև կա տակ նե րը և նրա յու րա հա տուկ, գե րող ժպի տը…
1912 թ. աշ նա նը Հով հան նես Թու մա նյա նը հիմ նադ րում է Հայ 

գրող նե րի կով կա սյան ըն կե րու թյու նը: Ըն կե րու թյունն անցկացնում 

էր գրա կան հինգ շաբ թի ներ, որոնց հա ճա խում էր բա վա կա նին մեծ 

հա սա րա կու թյուն: Այս տեղ դա սա խո սու թյուն ներ և զե կու ցում ներ է ին 

ընթերցվում հայ, վրաց, ռուս, արևմտաեվ րո պա կան և ար ևե լյան գրա-

կա նու թյան պատ մու թյան վե րա բե րյալ, կազ մա կերպ վում է ին գրա կան 

ցե րե կույթ ներ ու ե րե կո ներ:

 Հով հան նես Թու մա նյա նը հա սա րա կա կան լայն գոր ծու նե ու թյուն 

է ծա վա լում ա ռա ջին իմ պե րի ա լիս տա կան պա տե րազ մի տա րի նե-

րին: Նա ան ձամբ եր կու ան գամ լի նում է ռազ մա ճա կա տում: Տես նում 

է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ա մա յա ցած շր ջան նե րը, ծա նո թա նում է 

թշվառ, ա նօթ ևան, մերկ, քաղ ցած ու ծա րավ հայ րե նա կից նե րի վի ճա-
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կին, ո ւժ ու ե ռանդ չի խնա յում դժ բախտ գաղ թա կան նե րի և վի րա վոր 

մար տիկ նե րի տան ջանք նե րը թեթևաց նե լու հա մար: 

Փետր վա րյան հե ղա փո խու թյու նից հե տո խո շո րա գույն բա նաս-

տեղ ծը պար զա պես ող բեր գու թյուն էր ապ րում մենշ ևիկ նե րի և դաշ-

նակ ցա կան նե րի ան ջա տո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի պատ ճա ռով: 

1920 թ. նոյեմ բե րի 29-ին Հա յաս տա նում հաս տատ վե ցին 

խորհրդային կար գեր: Հով հան նես Թու մա նյա նը խան դա վա ռու թյամբ 

ըն դու նեց հայ ժո ղովր դի հա մար բախ տո րոշ այդ փաս տը:

… Շու տով խորհր դային կար գե րի հաղ թա նա կի դրո շը ծա ծան վում 

է նաև Թիֆ լի սում։ Հով հան նես Թու մա նյա նի ղե կա վա րու թյամբ 1921 

թ. Թիֆ լի սում բաց վում է հայ մշա կույ թի տուն: Նույն թվա կա նի հու լի-

սի 14-ին Թու մա նյա նին հրա վի րում են վրաց պոե զի այի ե րե կոյին: Հի-

վան դու թյան պատ ճա ռով նա չի կա րո ղա նում մաս նակ ցել, բայց հա-

տուկ նա մակ է ու ղար կում ե րե կոյի մաս նա կից նե րին: 

Հով հան նես Թու մա նյա նը մա քուր, ան կեղծ և բաց սր տով էր սի-

րում իր ե րկ րորդ հայ րե նի քը՝ Վրաս տա նը: Նա ա սում է. «Ես, ի բրև բա-

նաս տեղծ մարդ, ան հու նո րեն սեր տա ծե լով առ հա սա րակ դե պի ժո-

ղո վուրդ նե րը, ա ռանձ նա պես ու ժեղ սի րել եմ մեր եղ բայ րա կից վրա ցի 

ժո ղովր դին, ո րի մեջ ան ց եմ կաց րել իմ կյան քի մե ծա գույն մա սը և ո րի 

հետ կապ ված եմ շատ խոր ու ա մուր կա պե րով»: 

1921 թ. աշ նա նը Հով հան նես Թու մա նյա նը մեկ նում է Եր ևան, որ-

պես զի իր մաս նակ ցու թյու նը բե րի ա զատ (խորհր դային) հայ րե նի քի 

նոր կյան քի կա ռուց ման գոր ծին: Այդ ժա մա նակ նա ծանր հի վան դա-

ցավ: Եր կու տա րի պառ կեց ան կող նում: 1923 թ. մար տի 23-ին վախ-

ճան վեց Մոսկ վա յում: Նույն թվա կա նի ապ րի լի 13-ին Հով հան նես 

Թու մա նյա նի դին տե ղա փո խե ցին Թիֆ լիս, ի սկ եր կու օր ան ց` ապ րի լի 

15-ին, մեծ շու քով հու ղար կա վո րե ցին նախ կին Խո ջի վան քի գե րեզ մա-

նո ցում:

 Հով հան նես Թու մա նյա նի քնա րեր գու թյու նը հայ նոր գրա կա նու-

թյան գա գաթն է: Թու մա նյա նի լու սա վոր պոե զի այի հիմքն են կազ-

մում դե մոկ րա տիզմն ու հու մա նիզ մը: Եր կու հա վեր ժա կան թե մաներ 

են կազ մում նրա պոե զի այի շունչն ու հո գին՝ ժո ղո վուրդ և հայ րե նիք: 

Դեռևս իր ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քի ար շա լույ սին` ան ցյալ դա րի 

90-ա կան թվա կան նե րին, Թու մա նյա նը հստակ գի տեր բա նաս տեղ ծի՝ 

ի բրև ժո ղովր դի կյան քը, հոգ սերն ու իղ ձե րն ար տա հայ տո ղի կո չու մը. 
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« Բա նաս տեղ ծի ոտ քը հա րա զատ ու ի րա կան հո ղի վրա պի տի լի նի»: 

Եվ, իս կա պես, Թու մա նյա նը հրա շա լի գի տեր և ողջ է ու թյամբ սի-

րեց իր բազ մա չար չար հայ րե նի քը, սո ցի ա լա կան և ազ գային ծանր 

լծի տակ կե ղեք վող բա րի, աշ խա տա սեր և պատ վար ժան ժո ղովր դին։ 

«Ա մե նից ա ռաջ ա մեն մի բա նաս տեղծ իր ժո ղովր դի սիր տը պետք է լի-

նի»,- հայ տա րա րում է Թու մա նյա նը: Նա ճշ մա րիտ ար տա հայ տեց իր 

ժո ղովր դի ար դար սր տի խոս քը:

 Բա նաս տեղծն ա սում էր, որ իր սիր տը ծան րա ցած է հա րա զատ 

ե րկ րի ան հա շիվ տան ջանք-տա ռա պան քով: Ան ցյա լի այն խա վար 

դա րաշր ջա նում, ի ր՝ բա նաս տեղ ծի ար տա հայ տու թյամբ, հա մա տա-

րած գի շեր էր, խա վար գի շեր: Բա նաս տեղ ծի հայ րե նի քը՝ Հա յաս տա-

նը, բա ժան-բա ժան էր, վի րա վոր, ծվատ ված: Ծանր վեր քի ցա վե րը 

տան ջում է ին նրան: Հա յաս տա նի վեր քը մեծ ու ժով ա ռա ջի նը նկա-

րագ րել է Խա չա տուր Ա բո վյա նը: Հա յաս տա նի վեր քը դար ձավ նա խա-

հե ղա փո խա կան հայ գրա կա նու թյան ա ռա ջա տար թե մա նե րից մե կը: 

Այդ թե ման նո րո վի մա տու ցեց Հով հան նես Թու մա նյա նը: « Հայ րե նի քի 

վեր քի» կա ցու թյու նը պայ մա նա վո րեց Հով հան նես Թու մա նյա նի բա-

նաս տեղ ծա կան խո րունկ թախ ծի բնույ թը:

 Բայց Թու մա նյա նը հայ րե նի քի վիշ տը եր գե լիս եր բեք հու սա հա-

տու թյան գիր կը չի ը նկ նում: Բա նաս տեղծն սպա սում էր բուժ վե լուն. նա 

հու սա վառ եր գում էր հայ րե նի լեռ նե րը.

 Մեր ճամ փեն խա վար, մեր ճամ փեն գի շեր, 

Ու մենք ան հատ նում 

Էն ան լույս մըթ նում 

Եր կա՜ր դա րե րով գը նում ե նք դեպ վեր

 Հայոց լեռ նե րում,

 Դը ժար լեռ նե րում:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ու մեր քա րա վա նը շը փոթ, սոս կա հար,

 Թա լան ված, ջարդ ված 

Ու հատ ված-հատ ված

 Տա նում է ի րեն վեր քերն ան հա մար... 

Հայ րե նա սի րա կան այս սքան չե լի բա նաս տեղ ծու թյու նն 

ավարտվում է բա նաս տեղ ծի հու զիչ բա ցա կան չու թյամբ.
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Ու մեր աչ քե րը նա յում են կա րոտ

 Հե ռու ա ստ ղե րին, 

Երկն քի ծե րին,

 Թե ե րբ կը բաց վի պայ ծառ ա ռա վոտ

 Հայոց լեռ նե րում,

 Կա նաչ լեռ նե րում։

« Մեր ճամ փեն խա վար, մեր ճամ փեն գի շեր»` բա նաս տեղ ծու թյան 

մեջ նշում է Թու մա նյա նը, ի սկ մեկ այլ տե ղում ա սում. «Մենք միշտ ան-

սա սան ա ռաջ պի տի գնանք, ի նչ քան էլ մեր ճամ փան լի նի ա հար կու»։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը հա մոզ ված է, որ « պի տի գա հա նուր 

կյան քի ար շա լույ սը վառ հա գած»։

« Զար մա նա լի է մեր ազ գի կեն սու նա կու թյու նը»,- գրում է Թու մա-

նյա նը։ Հայ ժո ղովր դի այդ կեն սու նա կու թյու նը բա նաս տեղ ծի հո գին 

լց նում է ա պա գայի հան դեպ ան սահ ման հա վա տով։ Հայ ժո ղո վուր դը 

հատ կա պես մեծ ար հա վիրք ներ տե սավ իմ պե րի ա լիս տա կան ա ռա-

ջին պա տե րազ մի ժամա նակ։ Բար բա րոս թուր քե րի կող մից հայ ազ-

գաբնակ չու թյան զանգ վա ծային կո տո րած նե րին ու հո շոտ մանն ա կա-

նա տես բա նաս տեղ ծը, այ դու հան դերձ, հույ սով հայ տա րա րում էր, որ, 

ճիշտ է, հայ ժո ղո վուր դը ար նա ծոր վի ճա կում է, թեև ծանր վի րա վոր է և 

ան սահ ման վիշտ է ապ րում, բայց և ոչ մի վայր կյան չի թու լա նա նրա 

ստեղ ծա գոր ծա կան հո գին։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը պայ ծառ գույ նե րով է նկա րագ րում իր 

հայ րե նի քի ա պա գա վե րած նուն դը։

 Հով հան նես Թու մա նյա նի բա նաս տեղ ծա կան մեծ ու լայն հո գին 

մի այն իր հայ րե նի քի սի րով չէ, որ տո գոր ված է ր։ Նա ջեր մո րեն էր վե-

րա բեր վում ա զա տա բաղձ բո լոր ժո ղո վուրդ նե րին, բո լոր ե րկր նե րին։ 

Բա նաս տեղ ծը գրում է.

Ան հուն հան քը իմ գան ձե րի,

Սիրտս է ա ռատ, լեն ու ա զատ.

Ինչ քան էլ որ բաշ խեմ ձը րի,

Սերն ան վերջ է, բա րին՝ ան հատ։ 

Ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րու թյան ու հա մե րաշ խու թյան եր գիչ բա-

նաս տեղ ծը, ի նչ պես նշե ցինք, վրա ցի նե րի հան դեպ միշտ ա ռանձ-

նա հա տուկ հա մակ րանք էր տա ծում։ «Ինձ հա մար որքան թանկ են 

Վրաս տանն ու վրա ցա կան սքան չե լի հո գին, այդքան էլ թանկ են այն 



90 ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

մար դիկ, ո րոնք հան դի սա նում են կրող ներն ու մեկ նա բան նե րը էդ հո-

գու»,- գրում է Հով հան նես Թու մա նյա նը։ Բա նաս տեղծն ը նդ գծում էր 

հայ և վրաց ժո ղո վուրդ նե րի պատ մա կան ճա կա տագ րերի ը նդ հան-

րու թյու նը, նրանց ան սա սան եղ բայ րու թյու նը ներ կա յում և ան ցյա-

լում։ Դա րե րի ըն թաց քում հայերն ու վրա ցի նե րը, ը ստ հե ղի նա կի, մի-

ա սին տանջ վել են, մի ա սին մարտն չել ա պա գայի հա մար, մի ա սին 

ռուս նե րին հրա վի րել ի րենց եր կի րը։ « Ռուս մեծ ժո ղովր դի հետ սի րո 

կա պը ա պա հո վում է մեր ժո ղո վուրդ նե րի պատ մա կան կյան քի հա-

ջո ղու թյուն նե րը»,- եզ րա կաց նում է Թու մա նյա նը։ Հայ բա նաս տեղ ծը 

նրբին հա մես տու թյամբ հի շա տա կում է ռուս մեծ գրող նե րի ա նուն նե-

րը և ան կեղծ սր տով խոս տո վա նում հայ գրա կա նու թյան զար գաց ման 

վրա նրանց թո ղած ազ դե ցու թյու նը։ « Սի րով ու պատ կա ռան քով խո-

նարհ վում եմ ռու սա կան մեծ ազ գի հո յա կապ գրա կա նու թյան ա ռջև` 

Պուշ կի նի, Լեր մոն տո վի, Գո գո լի, Դոս տոևս կու, Տուր գեն ևի, Չե խո վի, 

Տոլս տոյի և ի րենց ար ժա նա վոր ժա ռանգ նե րի գրա կա նու թյան ա ռջև, 

ո րի վրա կրթ վել են մեր գրող նե րից ու մտա վո րա կան նե րից շատ-շա-

տե րը»,- ա սել է Թու մա նյա նը Բրյու սո վի ե րե կոյին` 1916 թ. հուն վա րի 

13-ի ն։

Վ րաս տա նին, վրաց ժո ղովր դին, վրաց պոե զի ային Հով հան նես 

Թու մա նյա նը նվի րել է սքան չե լի բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, այդ թվում՝ 

«Ն վեր Վրաս տա նի բա նաս տեղծ նե րին» փայ լուն ներ բո ղը, որը հրա-

շա լի թարգ մա նել է Ի ո սեբ Գրի շաշ վի լին։ 

Ա հա մի հատ ված այդ բա նաս տեղ ծու թյու նից. 

Չէ՛, չի լը ռել մեծ Շո թայի 

Եր գի ձե նը կա թո գին, 

Ու դա րա վոր ցավն ա մե հի

Չի խոր տա կել էն հո գին։

«Ն վեր Վրաս տա նի բա նաս տեղծ նե րին»-ը Հով հան նես Թու մա-

նյա նը գրել է 1919 թ.` մենշ ևի կյան, դաշ նակ ցա կան, շո վի նիս տա կան 

կր քե րի բոր բոք ման ժա մա նակ։ Ա ռա վել ևս հատ կան շա կան է, որ այդ 

ժա մա նակ ազ գայ նա կա նու թյան թույ նով վա րակ ված մթ նո լոր տում 

ո ւժգ նո րեն հն չե ցին Հով հան նես Թու մա նյա նի մար դա սի րա կան եր գի 

այս կա խար դող ձայ նե րը։ « Թույ նը հասցնել մինչև հայ և վրա ցի ժո-

ղո վուրդ նե րի հո գու խոր քը չի հա ջող վել և ոչ մե կին»,- ա սում էր Հով-

հան նես Թու մա նյա նը։ «Կեց ցե՜ գե ղե ցիկ Վրաս տա նի գրա կա նու թյու-
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նը»,- գրում է Թու մա նյա նը մի վրա ց գրա կա նա գե տի։ «Ին քը` վրա ցին, 

պոետ է, իսկ վրացի պոե տը՝ կրկ նա կի պոետ»,- նշում է նա մեկ այլ նա-

մա կում։ Թու մա նյա նը Վրաս տա նը կո չում էր բա նաս տեղծ նե րի եր կիր.

 Տես նի քա նի նոր ձե նով է

Խո սում մու սան էս ե րկ րում,

Պատ գամ նե րով պայ ծառ ու վեհ,

Հա զար ու մի եր գե րում։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը ի բրև Հա յաս տա նի բա նաս տեղ ծա կան 

խորհր դա նիշ պատ կե րում է հպարտ, վեհ ու ան կրկ նե լի Մա սիս (Ա րա-

րատ) սա րը, ի սկ Վրաս տա նը ներ կա յա նում է նրան Կով կա սի ո նի 

հսկա Մղին վար (Կազ բեկ) սա րով։

‒ Ող ջո՜ւյն, ող ջո՜ւյն ձեզ հին ու նոր 

Ա րի, բա րի ըն կեր ներ...

Աժ դա հայի ձայ նով Ա րա րատն է ող ջու նում Կազ բե կին։ 

«Ող ջո՜ւյն»,- ա նե րեր պա տաս խա նում է Կազ բե կը, և ո րո տա լից 

ձայ նով եր կու հս կա նե րը եղ բայ րու թյան եր դում են տա լիս՝ հա վի տյան 

և ը նդ միշտ լի նել մի ա սին։ 

Ա րա րա տի և Կազ բե կի  եղ բայ րա նա լու խորհր դան իշով Հով հան նես 

Թու մա նյա նը բա նաս տեղ ծո րեն պատ կե րում է հայ և վրաց ժո ղո վուրդ-

նե րի ան խախտ բա րե կա մու թյան ան մահ գա ղա փա րը։ 

Հայ գյու ղա ցին Հով հան նես Թու մա նյա նի բազ մա թիվ եր կե րի 

կենտ րո նա կան հե րոս նե րից է: Նա հա վա սա րը չու նե ցող ար վես տա-

գետ է, ե րբ պատ կե րում է գյու ղա ցու չար քաշ կյան քը: Սո ցի ա լա կան 

չա րի ք, ազ գային կե ղե քու մ, հա սա րա կա կան կյան քի ցածր մա կար-

դա կ, տգի տու թյու ն՝ ա հա այն եր ևույթ նե րից մի քա նի սը, ո րոնք գյու ղա-

ցու դառ նա ղետ կյան քի պատ ճառներն է ին: Նա ստ րուկն էր ոչ մի այն 

տե ղա կան իշ խա նա վոր նե րի, կա շա ռա կեր ու բյու րոկ րատ չի նով նիկ-

նե րի, չար չի վա ճա ռա կան նե րի, քա հա նա նե րի և հա զար ու մի ցե ցե րի, 

այլ նաև նա հա պե տա կան վարք ու բար քի, հնոց ա դաթ նե րի, սնա հա-

վա տու թյան և կեն ցա ղային ու րիշ հո ռի եր ևույթ նե րի:

 Հով հան նես Թու մա նյա նը հայ գրա կա նու թյան մեջ ար մա տա վո-

րեց կեն ցա ղագ րա կան քնա րա կան պոե մի ժան րը: Նրա պոեմ նե րի 

հե րոս նե րը լո ռե ցի հո վիվ ներ ե ն՝ ա ռողջ, պարթ ևա հա սակ, կեն սա սեր, 

բա րո յա կան: Բայց Թու մա նյա նի գրե թե բո լոր պոեմ նե րի գլ խա վոր 

հե րոս նե րը ող բեր գականո րեն կոր ծան վում են: Նրանք բախ վում են 
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սո ցի ա լա կան ա նար դա րու թյան, ժա մա նա կավ րեպ, ան հա րիր և կո-

պիտ ա դաթ-ծե սե րի: Այդ պի սիք են Մա րոն, Լո ռե ցի Սա քոն, Ա նու շը, 

Սա րոն… Հով հան նես Թու մա նյա նի հե րոս նե րը զոհ վում են, ո րով հետև 

չեն հա մա կերպ վում ֆե ո դա լա կան ի րա վա կար գին, պահ պա նո ղա կան 

կեն ցա ղին, խու սա փում են խա վա րից, մղ վում դե պի բա րին, լույ սը, 

ա զա տու թյու նը: Փոք րիկ Մա րոյին՝ ըն դա մե նը ին նա մյա ա ղջ կան, հին 

սո վո րույթ նե րի հետ ևորդ ծնող նե րը ա մուս նաց նում են վիթ խա րա հա-

սակ, լող լող մի հով վի՝ Կա րոյի հետ: Սկզ բում, ե րբ Կա րո քե ռին քաղց-

րա վե նիք էր բե րում, ա ղջ նա կին դուր էր գա լիս, սի րում էր նաև, բայց 

յու րօ րի նակ սի րով: Մի գե ղե ցիկ օր էլ այս հաղ թա հա սակ տղա մար դը 

փոք րի կին տա նում է տուն: Մա րոն սկ սում է ա տել այդ մար դուն, սար-

սա փում, զզ վում է նրա նից: Ման կա մարդ ե րե խայի է ու թյու նը բնազ-

դա բար ըմ բոս տա նում է այդ ա նար դար վար մուն քի դեմ: Նա փախ չում 

է ա մուս նու կա ցա րա նից: Հայ րը նա խա տում է նրան, ծե ծում, զր կում 

օթ ևա նից: Դժբախտ աղ ջի կը ան ձր ևին, ձյանը թե փո թոր կին քաղ-

ցած, մերկ ու ցր տա հար դռ նե դուռ է ը նկ նում, օթ ևան խնդ րում: Ա պար-

դյուն: Ե րե խան տեն չում է տաք ան կյուն, բայց չի ու զում վե րա դառ նալ 

ա մուս նու մոտ: Նա դի մում է հայ րե նի սա րե րին: Ի վեր ջո նետ վում է 

գե տը և խեղդ վում: Դրա նից հե տո նոր մի այն հի շում են նրան, ի բրև թե 

տի րու թյուն ա նում: Նրա դին ամ փո փում են մե նա վոր մի ծա ռի տակ: 

Ար ցուն քի ոչ մի կա թիլ: Սոսկ վշ տա հար մայրն է լաց լի նում՝ ո ՞վ քեզ 

ծե ծեց, Մա րո ջան: Ա ղա չում պա ղա տում է դս տե րը, որ վե րա դառ նա իր 

հո գու հա տո րը, իր ծա ղի կը, բայց ար դեն ո ւշ էր: Մա րոյի կյան քի ծա ղի-

կը թա ռա մում է ա ռանց բաց վե լու: 

Այս պես կոր ծան վում են նաև չք նաղ Ա նուշն ու նրա սի րած տղան՝ 

հո վիվ Սա րոն: Սա րոն նույն պես զոհ է գնում ան սիրտ և ան հո գի մարդ-

կանց ա սե կո սենե րին, հնոց ա դա թին: Նա ևս հե ռա նում է հայ րե նի սա-

րե րը և եր գով նրանց հայտ նում ի րեն տան ջող վիշ տը. 

– Բարձըր սա րեր, ա՛յ սա րեր,

Ձեն եմ տա լի « վա՛յ», սա րե՛ր,

 Դուք էլ ի նձ հետ ձեն տը վեք, 

Իմ դար դե րի թա՛յ սա րեր:

Ան սահ ման ող բեր գա կան է նաև գյու ղա ցի փոք րիկ տղայի՝ Գի քո րի 

ճա կա տա գի րը: Դա ժան, գծուծ, չա րա կամ ու գռե հիկ վա ճա ռա կա նը 

կոր ծա նում է ե րազ կոտ, պար զա միտ ու մի ա միտ Գի քո րին: Սար սա-
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փե լի է մա հա մերձ Գի քո րի զա ռան ցան քը, մա նա վանդ, ե րբ նա ար-

տա բե րում է ան գիր ա րած խոս քե րը՝ էս տի՛ հա մե ցեք, էս տի՛ հա մե ցեք: 

Հո գին ա վան դող Գի քո րը կր կին հա ճա խորդ նե րին հրա վի րում է բա-

զազ Ար տե մի ա նի ծյալ վա ճա ռա տուն: 

Ա հա այս պես ող բեր գա կա նո րեն կոր ծան վում են Թու մա նյա նի կեր-

պար նե րը: Բայց դա կյանքն ա տող ե րգ չի վճիռ չէ: Թու մա նյա նը վա-

տա տես չէ: Ը նդ հա կա ռա կը՝ նա կյան քի եր գիչ է, մար դա սեր, հա վատ 

ըն ծայող լա վա տես բա նաս տեղծ, մտա ծող: Ող բեր գա կան ի րա վի ճակ-

ներ և ող բեր գա կան կեր պար ներ ստեղ ծե լով՝ Հով հան նես Թու մա նյա-

նը մեր կաց րել է հին ժա մա նակ նե րից ե կող սո ցի ա լա կան չա րիք նե րի 

կոր ծա նա րար էությունը: Բա նաս տեղ ծի խոր հա վա տով՝ սո ցի ա լա կան 

և տն տե սա կան ան հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում մար դիկ եր ջան-

կու թյան չեն հաս նում: Նա ա սում է.

....Միշտ, քա նի որ կա

 Շահ ու գե րի, ը ստ րուկ ու տեր,

Չի լի նե լու ե րկ րի վը րա 

Ո՛չ շի տակ խոսք, ո ՛չ կյանք, ո ՛չ սեր:

 Հով հան նես Թու մա նյա նը պար զե րես մա րեց իր պարտ քը ժո ղովրդի 

ու հայ րե նի քի ա ռջև: Բա նաս տեղծն ի րա վունք ու ներ հան գիստ սրտով 

ա սե լու. 

Աշ խար հով մին՝ ա հա էս պես

 Շաղ եմ տա լիս իմ բար ձուն քից:

………………………………… 
Էլ աշ խարհք հո չեմ գա լու նոր, 

 Իր տը վածն եմ տա լիս ի րեն:      

«Լիտերատուրա դա խելովնեբա»

6 հունիսի 1952 թ.
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ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԵԲԱՐԱՄԻՁԵ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻՀԻՇԱՏԱԿՈՒՄԸ

ՕՎԿԻԱՆՈՍՈՒՄ32

1969 թ. աշ նա նը նա վով ճամ փոր դում է ինք Ա րևմ տյան Աֆ րի-

կայի շուր ջը։ Ե րկ տե ղա նոց խցի կում է ինք ես և Ի լյա Թա վա ձեն։ Մեր 

հարևան ներն է ին Վա հան Մա մա սախ լի սո վը և Բո րիս Փուրցխ վա նի-

ձեն։ Ան ցել է ինք Ջիբ րալ թա րի նե ղու ցը և մտել Ատ լան տյան օվ կի ա-

նոս։ Խա ղաղ, հանգս տա վետ օր էր... Նա խա ճա շին Ի լյա Թա վա ձեն, 

Վա հան Մա մա սախ լի սո վը և ես մտանք բար։ Զբա ղեց րինք ան կյու նի 

սե ղա նը, պատ վի րե ցինք գա րե ջուր և սուրճ։ Հան կարծ մեզ մո տե ցավ 

ան ծա նոթ մի ե րի տա սարդ` մոտ քսան հինգ տա րե կան, պն դա կազմ, 

թխա դեմ, նկա տե լիորեն շա ռա գու նած։ Զգաց վում էր, որ վր դով ված է։ 

Գլուխն ան բնա կան բարձր էր պա հում։ Բա վա կան գրգ ռիչ տո նով ռու-

սե րեն հարց րեց, թե մե զա նից ով է ար ևե լա գե տը (Վա հանն ա կան ջիս 

տակ շշն ջաց՝ ե րի տա սար դը խմած է, զգո՛ւյշ ե ղիր)։

– Ար ևե լա գե տի հա վակ նու թյուն չու նեմ, բայց պատ րաստ եմ բա վա-

րա րելու ձեր հե տաքրք րա սի րու թյու նը,- պա տաս խա նե ցի հա մես տա-

բար և, մատ նա ցույց ա նե լով ա զատ ա թո ռը, խնդ րե ցի նս տել։ Սուրճ 

ա ռա ջար կե ցի։ Մեր ժեց թե՛ մե կը, թե՛ մյու սը։

– Հով հան նես Թու մա նյա նի հո բե լյա նը նշե ցի՞ք Վրաս տա նում,- 
կոպ տո րեն հարց րեց ան ծա նո թը։

– Ի հար կե՛,- պա տաս խա նե ցի,- ամ բողջ Վրաս տա նը տո նեց Հով-

հան նես Թու մա նյա նի ծնն դյան հա րյու րա մյա կը։ Քիչ-միչ էլ իմ ներդրու-

մը կար։ Ան ցյալ ա մս վա սեպ տեմ բե րի 20-ին « Զա րյա Վոս տո կա» ռու-

սա լե զու թեր թում Թու մա նյա նի մա սին հոդ ված հրա տա րա կե ցի, ի սկ 

ռա դի ոյի հայ կա կան հա ղոր դում նե րի ծրագ րով ե թեր հեռարձակվեց 

մեծ Թու մա նյա նի կյան քին ու գոր ծու նե ու թյա նը վե րա բե րող հա տուկ 

հա ղոր դում (սեպ տեմ բե րի 24-ին), ո րին մաս նակ ցե ցի նաև ե ս։ Ի սկ 

Դուք գի տե՞ք,- իմ հեր թին հարց րի ես,- որ Հով հան նես Թու մա նյանն 

իր ողջ կյանքն ան ցկաց րել է Վրաս տա նում, ե ղել է Վրաս տա նի մեծ 

բա րե կա մը, հրա շա լի բա նաս տեղ ծու թյուն է նվի րել վրաց պոետ նե րին, 

թաղ ված է Թիֆ լի սում, նրա նախ կին տան պա տին փակց ված է հու շա-
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տախ տակ, Եր ևա նի Թու մա նյա նի թան գա րա նում վե րա կանգն ված է 

նրա թիֆ լի սյան բնա կա րա նի կա տա րե լա պես ճշգրիտ կրկ նա կը` հա-

մա պա տաս խան կահ կա րա սի ով։ 

Ան ծա նո թը մի քա նի ան գամ գույն տվեց, գույն ա ռավ։

– Ի նշա նա վո րումն Հով հան նես Թու մա նյա նի հի շա տա կի,- շա րու-

նա կե ցի,- Շո թա Ռուս թա վե լու ան վան վրաց գրա կա նու թյան պատ մու-

թյան ի նս տի տու տում ան ցկաց վեց գի տա կան նստաշր ջան։ Թիֆ լի սում 

և շր ջան նե րում կազ մա կերպ վե ցին գրա կան ե րե կույթ ներ։ Մեր ներ կա-

յա ցու ցիչ նե րը մաս նակ ցե ցին հո բել յա նա կան հան դի սու թյուն նե րին թե՛ 

Եր ևա նում և թե՛ Մոսկ վա յում։ Եվ վեր ջա պես, հո բե լյա նա կան եզ րա-

փա կիչ նիս տը տե ղի ու նե ցավ Թիֆ լի սում՝ Զա քա րի ա Փա լի աշ վի լի ի 

ան վան պե տա կան ա կա դե մի ա կան թատ րո նի շեն քում։ Այդ նիս տին 

ներ կա է ին հան դի սու թյան բո լոր մաս նա կից նե րը ար տա սահ մա նից, 

մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րից և Հա յաս տա նի մայ րա քա-

ղա քից։ 

Ան ծա նո թը քար էր կտ րել։ Պար զո րոշ զգաց վում էր, որ նա ո չինչ 

չգի տեր Հով հան նես Թու մա նյա նի` Վրաս տա նի հետ ու նե ցած ա ռն չու-

թյուն նե րի մա սին։

– Դուք ո ՞վ եք,- հարց րեց ցածր ձայ նով։

 Չերկն չե ցի ու պա տաս խա նե ցի.

– Ես պրո ֆե սոր եմ, Վրաս տա նի գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի 

ա կա դե մի կոս, գրա կա նու թյան գի տա հե տա զո տա կան ինստի տու-

տի տնօ րե նը։– Ներկայացրի նաև սե ղա նա կից գոր ծըն կեր նե րիս,- սա 

պրո ֆե սոր Ի լյա Թա վա ձեն է` թա տե րա կան ինստի տու տի տնօ րե նը, 

ի սկ մյու սը Վա հան Մա մա սախ լի սովն է, հան րա հայտ գիտ նա կան է, 

ֆի զի կոս, պրո ֆե սոր, ա կա դե մի կոս։ Մա մա սախ լի սո վը վրա ցի գիտ-

նա կան է, բայց ծա գու մով հայ է ։

 Վեր ջին խոս քերն ա ռա վել ևս զար մաց րին ան ծա նոթ ե րի տա սար-

դին։ Առ ժա մա նակ ապ շա հար նայեց մեզ, ա պա մրմն ջաց.

– Մա մա սախ լի սո վը հայ կա կան ազ գա նուն չէ։

Զ րույ ցին խառն վեց Վա հա նը։

– Ճիշտ է,- բա ցատ րեց նա,- Մա մա սախ լի սով (Մա մա սախ լի սի) 

բա ռը ստու գա բա նո րեն վրա ցա կան է։ Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ 

այդ ազ գա նու նը պահ պա նել է գրի գո րյա նա կան հա վատ քի մեր վրա ցի 

նախ նին։
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 Վա հա նը մեկ-եր կու նա խա դա սու թյուն էլ հայե րեն ա սաց։ Հա յե րեն 

խո սեց նաև տա րօ րի նակ հյու րը։ Նա ամ բող ջո վին կոտր ըն կավ։ Ո ՞ւր 

մնաց նրա վե հանձն կեց ված քը, ա մո թա հար մար դու ժպիտ դրոշմ վեց 

շր թունք նե րին: Այ լայլ վեց, այլևս չգի տեր` ինչ ա նի կամ ի նչ ա սի.

– Ի սկ Դո՞ւք ով եք,- ես նույն պես սկ սե ցի հար ցեր տալ։

– Կար ևոր չէ,- մի քա նի վայր կյան լռե լուց հե տո պա տաս խա նեց, 

ա պա ա վե լաց րեց,- ես ա ռևտ րի ցան ցի աշ խա տող ե մ։ 

Այլևս ո չինչ չխո սե ցինք, ոչ էլ ա նու նը հարց րինք։

– Նե րե ցե՛ք, խնդ րում ե մ։ Ես մի րո պե ով թող նում եմ ձեզ... Իս կույն 

կգամ։ 

Ի րոք, եր կու րո պե չան ցած, վե րա դար ձավ բա րե կա մա կան ժպի տը 

դեմ քին։ Հայ կա կան լա վա գույն մակ նի շի մի շիշ կո նյակ դրեց մեր սե-

ղա նին։

– Սա Հով հան նես Թու մա նյա նի հի շա տա կին,- ա սաց։

 Մեր ժել չէր կա րե լի։ Գա վաթ նե րը լց րինք և ան կեղծ սր տով խմե ցինք 

հայ ազ գային մեծ բա նաս տեղ ծի՝ Հով հան նես Թու ման յա նի կե նա ցը։ 

Իսկ հե ռու հո րի զո նում մայր մտ նող ա րե գա կի վիթ խա րի կար միր 

սկա վա ռա կը սուզ վում էր օվ կի ա նո սի մեջ:
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ՎԱՍԻԼԻ ԲԱՐՆՈՎ (իս կա կան ազ գա նու նը՝ 

Բար նա վե լի, 1856-1936), պատ մա վի պա սան։ 

Ծն վել է Թեթ րիծ ղա րոյի շր ջա նի Կո դա գյու-

ղում։ 1882 թ. ա վար տել է Մոսկ վայի հոգ ևոր 

ա կա դե մի այի պատ մու թյան բաժինը։ 1880-1910-

ա կան թթ. ակ տիվ մաս նակ ցել է վրաց ազ գային-

ա զա տագ րա կան շար ժում նե րին, թեև չի հա րել 

որ ևէ կու սակ ցու թյան։ 1918-1924 թթ. ման կա վար-

ժա կան գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա լել Սե նա կում, 

Թե լա վի ում և Թիֆ լի սում։ 1921-1930 թթ. վրաց լե-

զու և վրաց գրա կա նու թյուն է դա սա վան դել Թիֆ-

լի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի բանասիրական 

ֆակուլտետում։ 

Վրաց պատ մա վե պի հիմ նա դիր նե րից է։ Հատ կան շա կան ե ն՝ «Ի սա նի ի 

ար շա լույ սը» (1901), « Մեծ մով րով Գիորգի Սաա կա ձե» (1939) և այլն։ Հե ղի-

նակ է բազ մա թիվ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի և պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծու-

նե րի։
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 Հով հան նես Թու մա նյա նին հեռ վից հե ռու է ի ճա նա չում՝ իր ստեղ-

ծա գոր ծու թյուն նե րից։ Ան ձամբ հե տո ծա նո թա ցա։ Հան դես էր կազ մա-

կեր պել։ Ներ կա է ին ը նտ րյալ նե րը։ Գրող նե րը գե րա զան ցում է ին։ Խո-

սակ ցու թյան ա ռար կան խիստ մտա հո գիչ է ր՝ ար վես տը։

Լ սո ղու թյուն դար ձած հետ ևում է ի տան տի րո ջը։ Ու շա դիր զն նում է ի. 
նր բազ գաց, խո հուն մարդ էր։ Նրա թևա վոր խոս քե րին ան բռ նազբոս 

հետ ևում էր զգաց մունք նե րի հոր ձան քը։ Ծան րու թեթև է ի ա նում նրա 

յու րա քան չյուր խոս քը...

 Հենց սկզ բից ի նձ շատ դուր ե կավ ճա շը...

Իսկ հե տո՜...

 Հի շա տա կում է ին նրա գոր ծու նե ու թյու նը, գու նա գեղ գնա հա տան-

քով շո յում-փա ղաք շում գր չով ար տա ցո լած նրա իղ ձե րը։

 Դու ռը բաց վեց։ Ներս մտան նրա դուստ րե րը։ Յոթն է ին տան մու-

սա նե րը։ 

Ա սա ցի. «Աշ խա տան քը պաշ տող, ան դադ րում մարդ»։ 

Աղ ջիկ ներն ի րենց շուր ջը հա մախմ բե ցին պոե զի այի աս պետ նե րին 
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և սկ սե ցին նո րա նոր զրույց ներ։ 

Ա նա պա կան վարք ու բարք։ Յու րա քան չյուր խոսք թե շար ժում՝ 

կիրթ, ան թե րի։ 

Եզ րա կաց րի. «Այս մարդն ըն տա նի քի փա ռա հեղ կամր ջա սյուն է»։

 Ճաշ... Մի՞ թե հա ճախ է ե րա նե լի սե ղան բաց վում։

Խ միչք...

 Նույ նիսկ ա մե նա խե լա ցի ա ստ ված նե րը սե ղան չէ ին նստում` ա մբ-

րոս ըմ բոշխ նե լու, ե թե ի րենց ա ռաջ նեկ տա րով լի քը կու լա ներ չէ ին 

տես նում։

 Վերս տին զրույ ցի բուն թե մա դար ձան պոե զի ան, բա նաս տեղ ծա-

կան ար վես տը։

– Ար վեստ... Ա մե ն ի նչ ու նայն է և ան ցո ղիկ։ Ան փո փոխ են մի այն 

ար վես տը և նրա բա րը։ Այն վե հաց նում, միշտ քաղց րաց նում է մար դու 

կյան քը։ Այն ստեղ ծում է նո րա նոր աշ խարհ ներ ու կյանք։ Այն ապ րում 

է ստեղ ծա գոր ծո ղի վե հաս քանչ պլա նով. աշ խար հում դեռևս ա վարտ-

ված չէ նրա ա ռա քե լու թյու նը։

 Ծանր ու մութ է նյու թի բուն է ու թյու նը։ Այն չի կա րող մի ա ժա մա նակ 

և ամ բող ջո վին պար փակ վել իր նախ նա կան շր ջա նակ նե րում...

Աստ ված ներն ան կա տար են և կո պիտ, նրանք ներ կա յաց նում են 

այդ ան նման գե ղեց կու թյան սկզբ նա կան տես քը... Եվ նա՝ ան ձան ձիր 

Ա րա րի չը, հանգս տա նա լով աշ խար հի ստեղ ծու մից, իր մոտ է հրա վի-

րումը նտ րյալ նե րին և նրանց բա ժա նում ստեղ ծո ղի իր հո գին ու ազ դա-

րա րում՝ թող կա տա րյալ լի նի սկսած բանն ի սկզ բա նե։ 

Եվ ար վես տի քր մե րն ի րենց հո գու ու ժով զգում են ե րկ րի գե ղե-

ցիկ, բա րի ու ճշ մա րիտ է ու թյու նը և այն ար տա ցո լում պատ շաճ, սուրբ 

պատ կեր նե րում, որ պես զի ու րա խաց նեն ու ի մաստ նաց նեն ան հա-

տին, ողջ ժո ղովր դին, մարդ կու թյա նը։ 

Այ սօր մենք հա վաք վել ե նք այդ ը նտ րյալ նե րից մե կի շուր ջը։

 Հատ կա պես ար վեստն իր նկատ մամբ մեծ սեր է պա հան ջում, ան-

սահ ման նվիր վա ծու թյուն, քան զի հի մա՝ պատ մա կան այս մեծ վե րա-

փո խում նե րից հե տո, այն դուրս է ե կել մեծ ճա նա պարհ։ Մինչև վեր-

ջերս լոկ ո ւն ևոր խա վը հնա րա վո րու թյուն ու ներ հա ղոր դակց վե լու ար-

վես տին, հի մա ողջ ժո ղո վուրդն է դուրս ե կել այդ ու ղին։ Ե թե ժո ղովր դի 

մի շեր տը շատ լավ տա ղանդ ներ է տվել, ա պա ժո ղո վուրդն ա վե լի շատ 

տա ղանդ ներ կտա... Ը նտ րյալ ներն ար դեն սպա ռել են ի րենց հո գե հա-
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րա զատ նյու թը, բայց չեն յու րաց րել չա փա զանց հա րուստ այն գան ձը, 

որ ժո ղո վուրդն է ամ բա րել իր ըն դեր քում։

Հենց ժո ղովր դի ծո ցից ե լած ստեղ ծա գոր ծող նե րը պոե զի ա յի բնա-

գա վառ բե րե ցին այս նոր բո վան դա կու թյու նը, և կփայ լա տա կի նո րա-

ցած ար վես տը, ի նչ պես գար նա նային ար փին, և կջեր մաց նի եր կի րը։ 

Յու րա քան չյուրն այն կսփ ռի ար վես տի ե րփ նե րանգ ծա ղիկ նե րով։

 Մեր տան տե րը սքան չե լի ա ռաջ նորդն է այս պայ ծառ բնա գա վա ռի։ 

Նա իր ժո ղովր դի մեջ լայ նո րեն բա ցեց պոե զի այի դժվա րին ու ղին, և 

նոր սե րուն դը հեշ տու թյամբ ու հա ջո ղու թյամբ ան ցնում է այդ լու սա վոր 

ճա նա պար հով։ Լու սա բերն է, ջա հա կիրն իր ժո ղովր դի, ու րիշ ազ գե րի, 

հա մայն մարդ կու թյան։

 Փա՜ռք ու պա տիվ բո լո րից ստեղ ծա գոր ծո ղին ը նտ րյալ։ 

Իր կե նա ցը...

 Բո լորն է ին խո սում։ Գե ղեց կա թույր խոս քեր, թևա վոր ար տա հայ-

տու թյուն ներ՝ հատ ված առ հատ ված... Պոե զի այի մեկ նա բա նու թյուն՝ 

ան հատ առ ան հատ...

– Փնտր տու քը գե ղե ցի կի պոե զի ա է, ո րն է ին քը` բա րին, ճշմար տու-

թյու նը...

– Ստ վեր նե րի ա րա րում, ան հա սա նե լի բաղ ձան քի կեն դա նի տե-

սիլք...

– Աշ խար հում գե ղեց կու թյան մեկ Աստ ված գո յու թյուն ու նի, մի այն 

մեկ՝ հա սա նե լի և ան հաս, առ կա բո լոր հո գի նե րում, բո լոր ժո ղո վուրդ-

նե րի մեջ ի տեսն յուր...

– Պոե զի ան հա վերժ սքան չե լի Ա ստ ված է՝ մարդ կու թյա նը մի ա վո-

րող լու սե ղեն ճա ռա գայթ նե րով... Պոե զի ան ա պա գայի կրոնն է, հե տա-

գա սե րունդ նե րի ան փո փոխ հա վա տը...

– Ամ բողջ աշ խար հը և նրա բո լոր գոյե րը ար տա հայ տութ յունն են 

մեծ Ա րար չի, որ մարմ նա վո րում է լույսն ամ բող ջու թյամբ...

– Մու թը չի դան թում։ Նա ցան կա նում է խա վա րեց նել լույ սը բո լոր 

մեծ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մեջ... Պայ քա՜ր ան զի ջում...

– Մենք բո լորս աս պետ ներ ե նք խա վա րի դեմ պայ քա րում, լույսն 

ա ռատ դարձ նե լու գոր ծում, ար ևային գե ղեց կու թյան... Ճո ճենք շող շո-

ղուն սուր, ցրենք խա վա րը,- գո չեց մե կը։ 

Եվ պար զեց իր սու սերն ը նդ դեմ խա վա րի... 

Ափ սո՜ս, որ միմյանց հնա րա վո րու թյուն չէ ին տա լիս ա վար տե լու 
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խոս քը, է ՛հ, ոչ էլ ես ժա մա նակ ու նե ի, ապ շա հար նա յում էի, ո ւնկնդրում։ 

Ար ծա թյա սա փո րը կլկ լա լով ձայ նակ ցում էր սուփ րայի վրա նե-

րազ դող եր գին, բարձ րաս րունք սպաս քը բազ մաց նում էր ձայ նը։ Ծաղ-

կա ման նե րում ժպ տում է ին ծա ղիկ նե րը։ Ծան րա բեռն ված սե ղա նի ոտ-

քը շարժ վում էր այն պես, կարծես ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րի ձայ նի 

տակ պա րե լու փորձ էր ա նում։

 Մի բան եմ մի այն հի շում՝ մեր հրա շա լի տան տի րո ջը համ բու րե լով 

է ինք հրա ժեշտ տա լիս։
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Գ. ԲԵԺԱՆԻՇՎԻԼԻ, Վրա ցա կան ԽՍՀ վաս-

տա կա վոր ին ժե ներ։

ՄԵՐԱՆՎԱՆԻՀԱՄԱՔԱՂԱՔԱՑԻՆ34

  Տա րեց թիֆ լիս ցի նե րից շա տե րը լավ են հի շում գե ղա դեմ, ժպ տուն 

Հով հան նես Թու մա նյա նին՝ հայ տա ղան դա վոր բա նաս տեղ ծին, հա-

սա րա կա կան նշա նա վոր գործ չին, ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան 

բո ցա շունչ ե րգ չին։ Ճիշտ է՝ նա Թիֆ լի սում չի ծն վել, բայց իր կյան քի 

լա վա գույն տա րի նե րը մեր մայ րա քա ղա քում է ան ցկաց րել։ Հով հան-

նես Թու մա նյա նը կր թու թյունն ստա ցել է Ներ սի սյան դպ րո ցում, ո րը 

գտն վում էր այժ մյան Կոլտն տե սա կան նե րի հրա պա րա կի մոտ։ Այդ-

տեղ 1912 թ. նա հիմ նադ րել է Հայ գրող նե րի ըն կե րու թյու նը, որ տեղ 

եր կու եղ բայ րա կան ժո ղո վուրդ նե րի մտա վո րա կան նե րին մեր ձեց նե-

լու նպա տա կով հայե րի լսա րա նի ա ռաջ վրաց գրա կա նու թյան մա սին 

դա սա խո սու թյուն ներ է ին կար դում մեր գրող ներն ու գրա կա նա գետ նե-

րը։ Մինչև 1921 թ. ըն կե րու թյան ան փո փոխ նա խա գա հը Հով հան նես 

Թու մա նյանն է ր։ Նրա բնա կա րա նը, որ գտն վում էր ներ կայիս Դա վի-

թաշ վի լի փո ղո ցի թիվ 18 տան եր րորդ հար կում, ժա մա նա կին ո ւղ ղա կի 

գրա կան սա լո նի էր վե րած վել։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը բա րե կա մա կան սերտ կա պեր ու ներ 

վրաց ա ռա ջա դեմ հա սա րա կայ նու թյան, հատ կա պես` բա նաս տեղծ-

նե րի հետ։ Վրաս տա նին նա ձո նել է մի քա նի բա նաս տեղ ծու թյուն ներ։

 Դեռևս Թու մա նյա նի կեն դա նու թյան օ րոք՝ 1922 թ., Թիֆ լի սի քա ղա-

քային խոր հուր դը մայ րա քա ղա քի նախ կին Ար ղու թյան փո ղո ցը, նրա 

նր բանցքն ու ե րեք փա կու ղի նե րը կո չել է հայ մեծ բա նաս տեղ ծի ա նու-
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նով։ Այդ փո ղոցն սկիզբ է առ նում Թո նե թի հրա պա րա կից և, կտրե լով 

Լե սե լի ձե ի փո ղո ցը, հաս նում է Մե տե խի կամր ջի մա տույց նե րը։ Այդ 

փո ղո ցում, եր կու ե ռա հարկ շեն քերից բա ցի, մյուս նե րը ե րկ հար կա նի 

ե ն։ Դրանք քա ռա սուն հինգն են, ը նդ ո րում, քսա նե րե քը կենտ են, քսա-

ներ կու սը՝ զույգ:

 Փո ղո ցի բազ մա թիվ շեն քեր զար դար ված են մի այն Թիֆ լի սին հա-

տուկ պատշ գամբ նե րով, ո րոնք շատ-շա տե րին են հրա պու րում։ Փո ղո-

ցի եր կա րու թյու նը եր կու հա րյուր մեկ մետր է, մի ջին լայ նու թյու նը՝ ո ւթ 

մետր։

 Հով հան նես Թու մա նյա նի ան վան փո ղո ցի նր բանց քը և ե րեք փա-

կու ղի նե րը մտ նում են Կի րո վի շր ջա նի տա րած քի մեջ։ 

Ինչ պես նշե ցինք, բա նաս տեղ ծի բնա կա րա նը (ներ կա յումս՝ Դա վի-

թաշ վի լի փո ղոց, թիվ 18, գտն վում է Կա լի նի նի շր ջա նում) նաև վրաց 

գրա կա նա գետ նե րի ու բա նաս տեղծ նե րի հա վա քա տե ղին է ր։ Սր տա-

բաց տան տի րոջ հետ զրու ցում է ին թե՛ գրա կա նու թյան և թե՛ բազ մա-

թիվ կեն սա կան հար ցե րի մա սին։

 Թիֆ լի սի քա ղա քային խորհր դի գոր ծա դիր կո մի տեն այդ տան պա-

տին հու շա տախ տակ է փակց րել, ո րի վրա հայե րեն, վրա ցե րեն և ռու-

սե րեն գր ված է. «Այս տա նը ապ րել է հայ մեծ գրող Հով հան նես Թու-

մա նյա նը»։

1952 թվա կա նից բա նաս տեղ ծի նախ կին բնա կա րա նում բաց վել է 

Հով հան նես Թու մա նյա նի ան վան թիվ 16 մաս սա յա կան գրա դա րա նը, 

որ տեղ ա ռա տո րեն ներ կա յաց ված են Հով հան նես Թու մա նյա նի եր կե-

րը հայերենով և նրանց վրա ցե րեն ու ռու սե րեն թարգ մա նու թյուն նե րը։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը թաղ ված է Թիֆ լի սում՝ հայ գրող նե րի և 

հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի պան թե ո նում։ Նրա գե րեզ մա նի մոտ հա-

ճախ են հա վաք վում բա նաս տեղ ծի տա ղան դի երկր պա գու նե րը։
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ԽՈՒՏԱԲԵՐՈՒԼԱՎԱ (1924-2004), բա նաս-

տեղծ, ման կա գիր, թարգ մա նիչ։ 

Ծն վել է Զուգ դի դի քա ղա քում։ Սո վո րել է Սու-

խու մի ման կա վար ժա կան ի նս տի տու տում։ Բա-

նաս տեղ ծու թյուն ներ տպագ րել է 1941 թվա կա-

նից։ Բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ա ռա ջին ժո ղո վա-

ծուն լույս է տեսել 1944 թ.։

ՀԱՅԺՈՂՈՎՐԴԻՄԵԾԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ35

1969 թ. սեպ տեմ բե րի 25-ին Կար միր կամր ջի մոտ՝ Հա յաս տա նի 

և Վրաս տա նի սահ մա նին, հա վաք վել է ին Հով հան նես Թու մա նյա նի 

հոբելյանական հան դի սու թյան մաս նա կից նե րը։ Հայ եղ բայր նե րի հետ 

ե կել է ին ռուս և ո ւկ րաի նա ցի բա րե կամ նե րը, եղ բայ րա կան բո լոր հան-

րա պե տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։ 

Ա ռա ջի նը խմե ցին Հով հան նես Թու մա նյա նի կե նա ցը։

 Թու մա նյա նի հո բե լյա նը բնա կա նա բար տե ղա փոխ վեց Վրաս տան՝ 

նրա մայ րա քա ղա ք, որն այն պե՜ս ջեր մո րեն և ակ նա ծան քով սի րում էր 

ա ռա քի նու թյուն քա րո զող բա նաս տեղ ծը։

 Շա րու նակ վում է Հով հան նես Թու մա նյա նին նվիր ված տո նա հան-

դե սը, շա րու նակ վում է վրաց հո ղում։

 Հայ հան ճա րեղ բա նաս տեղ ծին նրա ի սկ կեն դա նու թյան օ րոք 

ա ռանձ նա կի սի րով է ին վե րա բեր վում Վրաս տա նում։ Ժա մա նա կա-

կից նե րին քաջ հայտ նի է ին նրա մարդ կայ նու թյու նը, բա րեկրթու թյունն 

ու ի մաստ նու թյու նը։

1913 թ. նրա ու ղեր ձը վրաց ժո ղովր դին շատ սր տա ռուչ էր.

«Վ րա ցի եղ բայր ներ, հնուց մեր եղ բայր ներ, տանջ ված եղ բայր ներ, 

բայց միշտ ա զատ ու բարձր հո գու տեր եղ բայր ներ։ 

Ե թե ժո ղովր դի գրա կա նու թյու նը նրա հո գու իս կա կան ար տա ցո-

լումն է, և հո գու կրո ղը բա նաս տեղծն է, ա պա ես հա յու թյան հո գին եմ 
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բե րում ձեզ, որ պես ա մե նա բարձ րը, որ կա րող է ու նե նալ ժո ղո վուրդն 

ու մար դը։

 Հի աց մուն քով վկա յում եմ, որ վրա ցին եր բեք հո գով չի ընկճվել և 

կով կա սյան ժո ղո վուրդ նե րի մեջ միշտ ա ռա ջինն է ե ղել ի բրև քա ղա-

քա ցի իր քաղաքական պա հանջ նե րով և հա սա րա կա կան պայ քա րով։ 

Ե թե մի հա յացք ձգենք հար ևան նե րի փոխ հա րա բե րու թյան վրա 

ամ բողջ աշ խար հում, մենք չենք կա րող չխոս տո վա նել, որ վրա ցին, 

ի բրև հար ևան, ա մե նա լա վե րից մեկն է ե ղել։ 

Եվ մեր մեջ կս տեղծ վի ա վե լի սերտ, մեծ հո գե կան ու կուլ տու րա կան 

կապ։ Մենք դեռ շատ գոր ծեր ու նենք մի ա սին ա նե լու։ Մենք՝ կով կա-

սյան ժո ղո վուրդ ներս, եղ բայր ներ ե նք հա վերժ կողք կող քի, ի նչ պես մեր 

հայ րե նի լեռ նե րը՝ ա մեն մեկն իր տե ղում, ի րենց շող շո ղուն գա գաթ նե-

րով միշտ կանգ նած մի մյանց թի կուն քին և ի րենց հիմ քե րով մի ա ցած։

 Կեց ցե՜ ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րու թյու նը»։

 Հով հան նես Թու մա նյանն ը նդ միշտ մեր ժո ղովր դի սիր տը մտավ 

այն բա նից հե տո, ե րբ ան մո ռա նա լի Ի ո սեբ Գրի շաշ վի լին վրա ցե րեն 

հն չեց րեց հայ եղ բոր ան մահ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը, պոեմ նե րը, 

պատմ վածք նե րը։ 

Ո՞վ գի տե, թե ե րե խա ժա մա նակ քա նի՜-քա նի՜ ան գամ ե նք լաց 

ե ղել Գի քո րի հա մար, քա նի՜-քա նի՜ ան գամ ե նք հուզ վել Ա նու շի և Սա-

րոյի ճա կա տագ րե րի հա մար։

 Հի շո՞ւմ ե ք՝ ի նչ պես է ա վարտ վում « Գի քո րը» պատմ ված քը. «Գյու-

ղից դուրս կանգ նած սպա սում է ին Նա նը, Զա նին, Մի կի չը, ի սկ փոք-

րիկ Գա լոն մոր գր կից կան չում էր. «Ա լի՜, ա լի՜, հե՜ Գի քոլ...»»։

 Կամ է լ՝ տո ղեր «Ա նու շից».

Ա՛յ սև աչ քե րով, 

Ա՛յ ծով աչ քե րով, 

Ուն քե րըդ կա մար 

Աղ ջիկ, քեզ հա մար։

 Փա՜ռք Հով հան նես Թու մա նյա նին։

 Հայ ժո ղովր դի մեծ զա վա կը բո ցա շունչ եր գիչն էր ժո ղո վուրդ նե րի 

եղ բայ րու թյան ու բա րե կա մու թյան։ Աս վա ծի վկա յու թյունն է «Ն վեր 

Վրաս տա նի բա նաս տեղծ նե րին» սքան չե լի բա նաս տեղ ծու թյու նը, աս-

վա ծի վկա յու թյունն են Հով հան նես Թու մա նյա նի ամ բողջ ստեղ ծա-

գոր ծու թյունն ու հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյու նը։

 Փա՜ռք Հով հան նես Թու մա նյա նին։
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ԻՎԱՆԵ ԳՈՄԱՐԹԵԼԻ (1875-1938), բժիշկ, 

գրող, գրաքն նա դատ, հրա պա րա կա խոս, հասա-

րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ։

Ա վար տել է Թիֆ լի սի 2-րդ գիմ նա զի ան (1894), 

ա պա` Մոսկ վայի հա մալ սա րա նի բժշկա կան 

ֆա կուլ տե տը: 1901 թվա կա նից մա մու լում պար-

բե րա բար հրա պա րա կել է հոդ ված ներ բժշ կա-

կան խն դիր նե րի շուրջ։ Դե մոկ րա տա կան հան-

րա պե տու թյան տա րի նե րին եղել է Վրաս տա նի 

ազ գային խորհրդի, խորհր դա րա նի և հիմ նա դիր 

ժո ղո վի ան դամ։

« Հով հան նես Թու մա նյան» հոդվա ծը (« Թե-

ատ րի դա ցխով րե բա», 1924, թիվ 17, էջ 2-4) հայ 

բա նաս տեղ ծի «Ըն տիր եր կերի»՝ 1924 թ. վրա ցե րեն լույս տե սած հրա տա րա-

կութ յան գրա խո սա կանն է։ Թարգ մա նել ե նք ա ռանց կրճատումների։

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈԻՄԱՆՅԱՆ36

(Ի. Գրի շաշ վի լի ի թարգ մա նու թյու նը)

 Ռուս թա վե լու պո ղո տայով ան ցնե լիս եր բեմն կհան դի պե իք մի ծե-

րու նու, ո րն ա կա մա գրա վում էր ձեր ու շադ րու թյու նը։ 

Անհ նար էր` ան ցնե իք կող քով և չնայե իք նրան. նրա ամ բողջ ար-

տա քի նը, կո կիկ կազմ ված քը, դեմ քի ար տա հայ տութ յու նը ա վե լի քան 

հրա պու րիչ էին իրենց բա րեծ նու թյամբ։ 

Ազ նիվ, կիրթ, զու լալ, բո լո րի հան դեպ սի րա լիր ու ան կեղծ. ա հա թե 

ի նչ կկար դայիք նրա աչ քե րում, ա հա թե ի նչ էր վկա յում նրա դեմ քի 

յու րա քան չյուր մկա նը։

 Ռուս թա վե լու պո ղո տան այ սօր որ բա ցել է. նրան այլևս չի զար դա-

րում բա րի, վե հազ նիվ և փա ռա հեղ ծե րու նին։ Մենք բո լորս զգում ե նք 

այդ որ բու թյու նը, այդ մեծ ու ան փո խա րի նե լի կո րուս տը։ 

Ո՞վ էր այդ ծե րու նին։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը։

 Բա նաս տեղծն էր նա իր մայր ժո ղովր դի ցա վե րի, նրա հո գու ար-

տա հայ տիչն էր, նրա հոգ սե րի եր գի չը, նրա վշ տե րի կա րե կի ցը։

 Նա հա վա սա րա պես սի րե լի էր նաև մեզ հա մար, քան զի նա ին քը 
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Վրաս տանն ըն դու նում ու սի րում էր որպես ե րկ րորդ հայ րե նիք։

Վ րաս տա նի ար ևը, գե ղեց կու թյունն ու զգաց մունք նե րի հարս տու-

թյու նը հա վե լուր դով ներ կա յաց ված են նրա քնա րեր գու թյան մեջ։

Ել նե՜նք` տե սով ու ճա նան չով, 

Ըն կեր, ախ պեր, մեր ու քուր՝

Մեր քյա ման չով, ու րախ կան չով

Գը նանք դեպ կյանքն ը նդ հա նուր։

 Սա էր Հով հան նես Թու մա նյա նի ե րա զան քը։

Վ րա ցի ներն ու հայե րը, Վրաս տանն ու Հա յաս տա նը նրա հա մար 

հա վա սա րա պես թանկ է ին։ Նրա ցան կու թյունն էր այս եր կու ազ գե րի 

միջև ստեղ ծել եղ բայ րա կան օ ջախ, և հենց սրա հա մար էր ան մնա-

ցորդ մարտն չում, ան կեղծ պատ գա մա խոսն էր եղ բայ րու թյան, մի աս-

նու թյան և ազ գային հա մե րաշ խու թյան. 

Գան ձեր ու նեմ ան տա՜կ, ան ծե՜ր.

Ես հա րուստ եմ, ջա՜ն, ես հա րուստ,

Ծով բա րու թյուն, շը նորհք ու սեր

Ճոխ պարգև եմ ա ռել վե րուստ։

Այս խոս քե րը հայե լին են Հով հան նես Թու մա նյա նի է ու թյան, միև-

նույն ժա մա նակ՝ բա նա լին նրա ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծու թյան։

 Բա նաս տեղ ծը զա վակն էր իր ժո ղովր դի՝ աշ խա տա վոր ժո ղովր դի 

ծո ցից ե լած, և նա ոչ մի այն եր բեք չխ զեց կա պը ժո ղովրդի հետ, այլև 

իր ստեղ ծա գոր ծու թյամբ, իր ողջ է ու թյամբ ու հան ճա րով նվիր վեց նրա 

բախ տը կռե լու գոր ծին.

Ես հա րուստ եմ, ես բախ տա վոր 

Իմ ծնն դյան պայ ծառ օ րեն, 

Էլ աշ խարհ չեմ գա լու հո նոր,

Իր տը վածն եմ տա լիս ի րեն։ 

Սի րով ու բա րու թյամբ լի մար դու հա մար ստեղ ծա գոր ծու թյան ան-

սպառ աղբյուր և մի ա ժա մա նակ ա մե նից ա վե լի հրա պու րիչ կա րող է 

լի նել տանջ ված ժո ղովր դի բախ տը։

 Հով հան նես Թու մա նյա նի մե ծու թյու նը հենց այն է, որ միշտ իր տա-

ռա պյալ ժո ղովր դի հետ է, միշտ աշ խա տա վոր մարդ կանց եր գիչն է, և 

նրա ստեղ ծա գոր ծու թյունն էլ սեր տո րեն կապ ված է աշ խա տա վո րա-

կան խա վե րի ստեղ ծա գոր ծու թյան հետ։

Հով հան նես Թու մա նյա նը ար ևա ծա գի լրա բերն է, աշ խա տա վոր 
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ժո ղովր դի պայ ծառ ցայ գա լույսն ա վե տո ղը։ Իր ողջ է ութ յամբ նա տեն-

չում և եր գում է այդ շող շո ղուն այ գա բա ցը, քան զի զմայլ ված պատ գա-

մա խոսն է աշ խա տա վոր ժո ղովր դի ա զա տագրու թյան։

 Հով հան նես Թու մա նյա նի քնա րեր գու թյու նը հա մեմ ված է նուրբ, 

քաղց րա նուշ, ար ցունք նե րով շա ղախ ված տրտ մու թյամբ, բայց ներ-

սում փթ թում է հույ սի ու լույ սի ծաղ կե փուն ջը։ 

Բա նաս տեղ ծը զույգ ոտ քով ա մուր կանգ նած է հայ րե նի հո ղի վրա, 

և հո ղը սնում է նրան իր կաթ նա ռատ ստինք նե րով։

 Քա ղաքն իր բարդ և ա րա գա քայլ կյան քով, իր ան դադ րում և ան-

սան ձա հա րե լի ըն թաց քով շատ չէր հրա պու րում Հով հան նես Թու մա-

նյա նին։

 Գյու ղ, գյու ղաշ խար հ, գեղ ջու կ, գյու ղա կան բնու թյու ն՝ ա հա բա-

նաս տեղ ծի ճա կա տա գի րը։ Եվ հենց այս ո լոր տում Հով հան նես Թու-

մա նյանն իս կա պես գե ղե ցիկ է, հմայիչ, ակ նա պա րար, բնա կան և 

հզոր։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը մե ծա գույն գե ղա գետ է. գե ղե ցի կը` նախ 

և ա ռաջ։ Փոք րիկ մի բա նաս տեղ ծու թյուն վերց նեք, որ ևէ լե գենդ, պոեմ 

թե պատմ վածք, միև նույն է, գե ղեց կու թյունն է թո վում ու ջեր մաց նում 

ձեզ։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը մեծ ռե ա լիստ է. իս կա կան կյան քը` 

նախ և ա ռաջ։ Նրա թե մա նե րի գե րակ շիռ մա սը ի րա կան կյան քից է 

ա ռնված։ Գյու ղա ցին և նրա վզից կպած տզ րուկ վաշ խա ռուն, չքա վո-

րու թյունն ու հարս տու թյու նը, կե ղեք վողն ու կե ղե քո ղը, բռ նու թյունն ու 

ա նար դա րու թյու նը՝ ա հա այն գույ նե րը, որ նա օգ տա գոր ծում է ի բրև 

գե ղան կա րիչ։

Հ րա շա լի են Հով հան նես Թու մա նյա նի պատմ վածք նե րը, ո րոնք 

ներ կա յաց նում են ի րա կան կյան քի հայե լին։ Գե ղար վես տա կան չա-

փա նիշ նե րը, կեն սու նա կու թյունն ու պար զու թյու նը, հրա շա լի պատ-

կեր ներն ու զու լալ, ազ նիվ մղում նե րը մի ա սին ու ժեղ և ան մի ջա կան 

ազ դե ցու թյուն են թող նում։

 Հով հան նես Թու մա նյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյան գլուխ գոր ծո ցը 

«Ա նու շ» պոեմն է։ Այս տեղ գյու ղա կան ողջ կյանքն ու բնու թյու նը, նրա 

ու րա խու թյունն ու տրտ մու թյու նը, վարք ու բար քը, հոգ սերն ու սո վո-

րույթ նե րը պատկերված են ապ շե ցու ցիչ գույ նե րով և բա նաս տեղ ծա-

կան ե զա կի վար պե տու թյամբ։
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«Ա նու շը» ե զա կի սիմ ֆո նի ա է, ո րն իր գե ղեց կու թյամբ փա ռա վո-

րում է մար դու հո գին և ջեր մաց նում սիր տը։

 Բա նաս տեղծ Ի ո սեբ Գրի շաշ վի լին Հով հան նես Թու մա նյա նի հա-

րա զատ կրկ նակն է։ Նրա թարգ մա նու թյու նը թարգ մա նու թյուն չէ. նույն 

բնա գիրն է։ Ե րբ դուք կար դում եք Գրի շաշ վի լի ի թարգ մա նու թյու նը, 

ձեր ա ռջև Հով հան նես Թու մա նյան վրա ցե րեն եր գիչն է, և հա մոզ վում 

եք, որ այս տեղ ոչ մի թարգ մա նու թյուն չկա. ին քը` Հով հան նես Թու մա-

նյանն է գրում վրա ցե րեն։

Գ րի շաշ վի լի ի բա ռամ թերքն ա վե լի քան հա րուստ է, խոս քը նրան 

շատ հնա զանդ է, և հան գա վո րումն էլ հրա շա լի է կա տա րել։

Գ րի շաշ վի լին մեծ բա նաս տեղծ է, նրա « Հով հան նես Թու մա նյա-

նը»՝ մեծ հաղ թա նակ։
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ՎԱՍՈԳՈՐԳԱՁԵ, բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ, հա սա րա կա կան գոր ծիչ: 

ՀԱՅՈՑԼԵՌՆԵՐՈՒՄ37

(Հով հան նես Թու մա նյա նի հի շա տա կին)

 Ձիգ էր ձեր ճամ փան։

 Տաք ա նա պա տում

 Ձեր վեր քե րից ա րյան ծով էր լեր դա ցել։

 Մահ վան տե սիլքն էր ձեզ հե տապն դում։

 Հոգ նած էր, հյուծ ված ձեր քա րա վա նը ծեր,

 Բայց ա պա գայի հույ սը՝ ձեր սր տում,

Ու նախ նյաց ո ւխտն էր սր բու թյու նը ձեր։

 Վառ ար շա լույսն էր ձեզ ա ռաջ նոր դում 

Ու հաս տատ քայլ քով ձեզ տա նում ի վեր

 Հայոց լեռ նե րում,

 Մի գոտ լեռ նե րում։

 Տան ջանք, տա ռա պանք... Ձեր հող ու ջրին

Հր դեհ էր բե րում ա նի րավ հոր դան 

Ու չք նա ղա գեղ հայ աղ ջիկ նե րին

 Գե րում տա նում էր դուռն ա տե լու թյան։ 

Ողբ էր ո ղջ ե րկ րում, բայց պող պա տա կուռ

 Սա սուն ցի նե րի զար մը քա ջա բար

 Ցաս մամբ առ նում էր հրա զեն ու թուր,

Կռ վում, որ ապ րի հայ ա զգն ար դար

 Հայոց լեռ նե րում, 

Ար նոտ լեռ նե րում։ 

Եվ դու էլ ա սես այդ քա րա վա նում

 Գուր գու րում է իր հա րա զատ մարդ կանց.

Ըմ բոստ պայ քա րի կոչ է իր ա նում

 Հայ րե նի ե րկ րիդ վեր քե րով խոց ված։ 

Իմ ե րկ րում էլ էր քո շուն չը բու րում.

 Չէ՞ որ այն ե րկ րորդ հայ րե նիքն էր քո:
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 Սիրտդ Վրաս տանն այն պես էր սի րում, 

Որ ճե մում է իր բիլ ե րա զան քով

 Հայոց լեռ նե րում, 

Կա պույտ լեռ նե րում:

 Բա նաս տեղ ծա կան ա մեն տո ղիդ մեջ 

Քեզ նով էր բու րում ծաղ կուն քը գար նան. 

Սեգ Ա րա րա տից բե րել է իր մեզ 

Սր տի թր թիռ ներ բա րե կա մու թյան։ 

Դու եր գիչն է իր մեր եղ բայ րու թյան 

Ու ճեր մա կա զարդ մեր Կով կա սի ո նի. 

Ան մահ եր գե րիդ սի րով ան սահ ման 

Մեր հո գին լի էր հան դե սով տո նի

 Հայոց լեռ նե րում, 

Զմ րուխտ լեռ նե րում։
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ԻՈՍԵԲ  ԳՐԻՇԱՇՎԻԼԻ [իս կա կան ազ գա-

նու նը՝ Մա մու լաշ վի լի (1889-1965)], բա նաս տեղծ, 

գրա կա նա գետ, պատ մա բան, թարգ մա նիչ, բա-

նա հա վաք, հուշագիր, հա սա րա կա կան գոր ծիչ, 

Հայ կա կան ԽՍՀ ար վես տի վաս տա կա վոր գոր-

ծիչ (1945), Վրա ցա կան ԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս 

(1947), ԽՍՀՄ պե տա կան մր ցա նա կի դափ նե կիր 

(1950), Վրաս տա նի ժո ղովր դա կան բա նաս տեղծ 

(1959)։ 

Ի ո սեբ Գրի շաշ վի լին ծն վել է 1889 թ. Թիֆ-

լի սում` ար հես տա վո րի ըն տա նի քում: Գրա կան 

աս պա րեզ է ի ջել 1904 թ.: 1906 թ. լույս է ըն ծայել 

բանաստեղծությունների ա ռա ջին գիր քը` « Վար-

դե րի փունջ», 1907 թ.` ե րկ րոր դը` « Ֆան տա զի ա», 1908 թ.՝ եր րոր դը` «Զուռ-

նա», 1910 թ.՝ չորրորդը` «Ե րազ համ բույր»: 1922 թ. տպագրել է բա նաս տեղ-

ծու թյուն նե րի ևս մեկ ժո ղո վա ծու, ի սկ 1939 թ.` « Նոր բա նաս տեղ ծու թյուն ներ» 

խո րագ րով գիր քը: 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆ38

 

Եվ րո պայի գրող նե րին` լավ թե վատ, գրե թե բո լո րին գի տենք կամ 

ձգ տում ե նք ի մա նալու... Այս բնա գա վա ռում հետ մնա լը ա մոթալի ե նք 

հա մա րում, ի սկ ա հա սե փա կան գրա կա նու թյու նից ան տեղ յա կու թյու-

նը չենք պար սա վում։ Ա ռա վել  ևս չենք ճա նա չում մեր դր կից հար ևան-

նե րին, ո րոնք թե՛ աշ խար հագ րա կան և թե՛ պատ մա կան ա ռու մով այն-

քա՜ն մոտ են մեզ։

 Հայ գրա կա նու թյու նը, ի նչ պես նաև ար ևե լյան մյուս ժո ղո վուրդ նե րի 

մտ քի ար գա սի քը պա կաս հե տաքր քիր չեն։

 Հայ նոր գրա կա նու թյան կո հոր տա յում Հովհ. Թու մա նյա նը ճեր մա-

կա հեր վար պե տաց վար պետ նե րից է։ Հայ ազ գի նե րու նակ ու ժը լա-

վա գույնս դրս ևոր վել է Հով հան նես Թու մա նյա նի քնա րեր գու թյան մեջ։ 

Նա մի ամ բողջ դա րաշր ջան բնո րո շող բա նաս տեղծ է ։

Ն րա տա ղան դը, որ ո ւղ ղա կի հո ղից է բխում, յու րա հա տուկ է և զերծ 

ար հես տա կա նու թյունից։ Նա բո լո րո վին նման չէ Կռի լո վի այն գեղ-

ջու կին, ո րը ճա նա պար հին ոս կի է գտ նում և այն քան շփում, որ կշի ռը 

պա կա սեց նում է։ Հով հան նես Թու մա նյա նը գի տեր իր կշիռն ու ար ժե-



112 ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

քը։ Նա չէր պատ կա նում գրա կա նու թյան մեջ տա րա ծում գտած որ ևէ 

փայ լուն ո ւղ ղու թյան և բնա կան ին տո ւի ցի այի շնոր հիվ լրաց նում էր 

ո րոշ պա կա սու թյուն ներ։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը ծն վել է 1869 թ. Դսեղ գյու ղում (Լո ռու 

գա վառ)։ Տա ռա ճա նաչ է դար ձել նույն գյու ղի տի րա ցո ւի մոտ, ո րը, 

ի նչ պես խոս տո վա նում է բա նաս տեղծն ին քը, ա վե լի շատ «եր կա թե 

գա վա զա նով» էր սո վո րեց նում, քան խոս քե րով։ Այս առաջին աս տի-

ճա նից նա ան ցնում է Ջա լա լօղ լի ի դպ րոց, որ տե ղից էլ տե ղա փոխ վում 

է Թիֆ լիս` Ներ սի սյան ա նու նը կրող սե մի նա րի ա։ Նյու թա կա նի պատ-

ճա ռով բա նաս տեղ ծը շու տով ստիպ ված թող նում է ու սու մը և սկսում 

գո յու թյու նը պահ պա նե լու հա մար որ ևէ աշ խա տանք փնտ րել... Բայց 

աշ խա տան քը նրա սր տո վ չէր. հա սա րակ գրագ րի պաշ տո նը նրան չէր 

բա վա րա րում։ Ծնող նե րը ցան կա նում է ին, որ ի րենց որ դին քա հա նա 

դառ նա (Հով հան նե սի հայ րը` Տեր-Թադ ևո սը, քա հա նա էր), մինչ դեռ 

բա նաս տեղ ծը գե րա դա սեց ազ գին նվիր վել... Այդ ժա մա նակ նա գյու-

ղից էր օգ նու թյուն ստա նում, « մի կտոր հաց» միշտ ու ներ, և դա նրան 

հնա րա վո րու թյուն էր ըն ձե ռում, որ  լի ո վին նվիր վի ինք նակր թու թյա նը։ 

Ո տա նա վոր ներ սկ սել է գրել վաղ հա սա կից։ Դեռևս ա շա կերտ ժա մա-

նակ նա հայտ նի էր ի բրև լավ բա նաս տեղծ։ Աս տի ճա նա բար այն պես 

է վարժ վում ըն թեր ցա նու թյա նը, որ սկ սում է բնագ րից ռուս նշա նա վոր 

բա նաս տեղծ նե րի երկերը թարգ մա նել։ Հատ կա պես սի րում էր Պուշ-

կի նին և Լեր մոն տո վին (ն րա բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծո ւում 

զե տեղ ված են Պուշ կի նի «Ջ րա հեղ ձը», Լեր մոն տո վի «Մ ծի րին», Բայ-

րո նի « Շի լի ո նի կա լա նա վո րը», Կոլ ցո վի « Գեղ ջու կի մտած մուն քը» և 

այլն)։

 Հան գու ցյա լի ե րա զանքն էր. «Ա պա քին վե լուն պես ան պայ ման պի-

տի թարգ մա նեմ Ռուս թա վե լի, Ֆիր դու սի և Հո մե րոս»։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը վախ ճան վեց 1923 թ. մար տի 23-ին Մոսկ-

վա յում, ո ւր նա մեկ նել էր բուժ վե լու (քաղց կեղ ու ներ)։ Հան գու ցյա լի 

դին Մոսկ վայից տե ղա փո խե ցին Թիֆ լիս, և հայ հա սա րա կու թյու նը 

մեծ հան դի սա վո րու թյամբ ապ րի լի 15-ին հու ղար կա վո րեց նրան Խո-

ջի վան քի գե րեզ մա նո ցում (նա ըն դա մե նը 54 տա րե կան էր)24։ 

24 Բանաստեղծի մանրամասն կենսագրությունը հայերեն չկա, այդ պատճառով ես 
ստիպված եմ բավարարվելու այսչափ սահմանափակ տեղեկու թյուններով։ Ար-
դեն հավաքվում են նրա կենսագրական տվյալները (նաև տարբեր գործիչների 
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Իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում Հով հան նես Թու մա նյա նը ժո-

ղովրդա կան խո հեր է ար ծար ծում: Նա, իր ժո ղովր դի հե քի աթ ներն ու 

լե գենդ նե րը բա նաս տեղ ծա կան կա ղա պա րի մեջ դնե լով, հա գեց րեց 

խոր ի մաս տով և բո վան դա կու թյամբ։ 

Ն րա լե զուն փա փուկ է, ի նչ պես թա վիշը, և կարծր է, ի նչ պես մար-

մարը։

 Հայոց գրա կան լեզ վին բնո րոշ է եր կու ո ւղ ղու թյուն՝ գրա բար (հին 

հայե րեն) և աշ խար հա բար (նոր հայե րեն)։ Հայ դպ րու թյան հա մա կող-

մա նի ու սում նա սի րու թյունն այլ գիրք է պա հան ջում: Ա սենք, սա կայն, 

որ նրա սկզբ նա կան շր ջա նի գր վածք նե րում կրո նա կան տար րե րը գե-

րակշ ռում է ին։

 Հայ ազ գային գրա կա նու թյան պի ո նե րը, բա ցա ռու թյամբ ա շուղ նե-

րի, Խա չա տուր Ա բո վյանն է 25։ Իր եր կե րում նա ա ռա ջինն ար շա վեց 

գրա բա րի դեմ, որ մատ չե լի էր սոսկ հոգ ևո րա կան նե րին և « մեկ տաս-

նյակ ու սում նա կան նե րի»։

«Ախր որ ազ գը էն լեզ վո վը չի՛ խո սում,- հան դի մա նում էր Ա բո վյա նը 

ո րոշ գրա գետ նե րի,- էն լե զուն չի՛ հաս կա նում, սա քի հենց բեր նիցդ էլ 

ոս կի վեր ա ծի՛ր, ո՞ւմ պետք է ա սես... Թե կուզ ռսե րեն, նե մե ցե րեն յա 

ֆրան ցու զե րեն գրած, թե կուզ գրա բար»։

 Սա յաթ-Նո վայից հե տո սա գրա կան եր կը հան րու թյան լեզ վով տա-

րա ծե լու ե րկ րորդ փորձն է ր։

 Հե տա գա յում լե զուն աս տի ճա նա բար հղկ վեց... Նետ ված սերմն 

իր պտու ղը տվեց։ Ի հայտ ե կան մի շարք գրող ներ, ո րոնք հա ճույ քով 

ո տք դրեցին Խա չա տուր Ա բո վյա նի բա ցած ա րա հե տին։ Պատ կա նյա-

նը, Րաֆ ֆին, Շիր վան զա դեն, Ա հա րո նյա նը, Հով հան նի սյա նը, Ծա-

տու րյա նը, Հով հան նես Թու մա նյա նը, Դե միր ճյա նը և ու րիշ ներ ի րենց 

ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը գի տակ ցա բար գրե ցին նոր գրա կան լեզ վով, 

լե զու, որ հաս կա նա լի ու մատ չե լի էր բո լո րին։

հուշերը), ուստի կաշխատեմ երբևէ բանաստեղծի կյան քի վերաբերյալ լրացուցիչ 
տեղեկություններ մատուցել նաև մեր ընթերցող ներին (ծնթ.` հեղ.)։
25 Խաչատուր Աբովյանը (1804-1848) բազմահմուտ էր և խորագիտակ, տիրապետում 
էր եվրոպական մի քանի լեզուների, գրել է Հայաստանի վեպ-էպոպեան՝ «Վերք 
Հայաստանին», որի տպագրությունն իր կյանքի օրոք չհասցրեց իրականացնել։ 1848 
թ. մի առավոտ (ապրիլի 2-ին) դուրս է եկել տնից և մեր Մաչաբելիի նման անհետ կորել 
(ծնթ.` հեղ.)։
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 Պատ կա նյա նի գր քե րից մե կի վրա ի բրև բնա բան գր ված են Կա-

րամ զի նի խոս քե րը, ո րոնք ազ դա րա րում են. «Գ րի՛ր այն պես, ի նչ պես 

խո սում են, և խո սի՛ր այն պես, ի նչ պես գրում են»26։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը հայտ նի էր ի նչ պես այս տեղ, այն պես էլ 

Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում։ Նա իր ժո ղովր դի մեջ մեծ հե ղի նա կու թյուն 

էր վայե լում. բո լո րը հար գան քով է ին ո ւնկնդ րում նրա կար ծի քը... Նա 

հար ևան ազ գե րին հա մե րաշ խու թյուն բե րող սուրբ միջ նորդ էր, մի ա-

ժա մա նակ նա սի րում էր իր ժո ղովր դին։ Մի ան գամ` իր գրա կան ե րե-

կոյի ժա մա նակ, ա սաց. «Չ կա մի այն պի սի ժո ղո վուրդ` մեծ թե փոք-

րա թիվ, բարձր մշա կույ թի տեր թե ա ռանց մշա կույ թի, ո րի հան դեպ ես 

բա ցա սա կան վե րա բեր մունք ու նե նամ, բայց իմ հա րա զատ ժո ղովր դին 

ես բարձր եմ դա սում, ո րով հետև մե ծա պես գնա հա տում եմ նրա մեջ 

կու տակ ված ստեղ ծա գոր ծա կան ու ժը և բա րո յա կան ար ժա նիք նե րը»։ 

Պա կաս չէր սի րում նաև Վրաս տանն ու նրա մայ րա քա ղա քը։ Գաբ-

րի ել Սուն դու կյա նի նման նա ևս կա րող էր ա սել. « Մենք՝ Վրաս տա նում 

դաս տի ա րակ ված հայերս, վրաց հո ղով ե նք հա սակ ա ռել»։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը վրաց մշա կույ թի ան կեղծ բա րե կամն էր, 

նրա վսե մա փայլ աս պե տը։ «Հ նուց հենց մի ու ղի ե նք ու նե ցել, մի մշա-

կույթ է ծաղ կել մեր մեջ, նաև մի ա պա գա ու նենք»,- հա ճախ ա սում էր 

հան գու ցյա լը։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը Վրաս տա նի հա մար «ա նա ռակ» որ դի 

չէր։ Հա րա զատ որ դին էլ այն քան բուռն չէր կա րող սի րել մեր ա ռանձ-

նա հատ կու թյուն նե րը, ի նչ պես հան գու ցյալն էր սի րում։ Վրաս տա նի և՛ 

ան ցյա լը, և՛ ներ կան, և՛ ա պա գան հայ բա նաս տեղ ծի հո գում լուրջ ար-

26 Հատկանշական է, որ վերոհիշյալ բոլոր գրողներն անդրադարձել են իրենց 
ժողովրդի արյունոտ անցյալին, փառաբանում են զոհված մար տիկներին և ողբում 
«սաղավարտազուրկ» հայրենիքը (Պատկանյան, «Արաքսի արտասուքը»), ոմանք 
խորհրդանիշներով արտացոլում են Արևմտ յան Հայաստանի մղձավանջային 
կացությունը (Ա. Ահարոնյան), ոմանք նույ նիսկ խարազանում են իրենց իսկ ժողովրդին 
(Րաֆֆի, «Խենթը») և այլն։ Ահա այս գրողներն իրենց հայրենիքի իրականությունն 
այնպիսի գույներով են ներկայացնում, որ նրանց գրվածքներն այսօր էլ ծփում են 
համաշխար հային գրականության անդաստանում (մինչդեռ աշուղների երգերում սիրո 
թեման է գերիշխում)։ Ինչ վերաբերում է նոր գրողներին, ապա նրանց թի վը շատ փոքր 
է, եղածները` գրեթե բոլորը (Տերյանից բացի), կույր հետնորդներն են հիշատակված 
բանաստեղծների։ Այլ ուղղություններից կարելի է նշել Հակոբ Հակոբյանին (իբրև 
պրոլետարական բանաստեղծ), Կարա Դար վիշին (իբրև ֆուտուրիստ), կանանցից՝ 
Լեյլիին, իսկ վերջին շրջանի գրողներից՝ երիտասարդ Չարենցին... (ծնթ.` հեղ.)։
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ձա գանք էին գտ նում... Դրա ա պա ցույցն է նրա «Ն վեր Վրաս տա նի 

բա նաս տեղծ նե րին» սքան չե լի բա նաս տեղ ծու թյու նը։

 Մի ան գամ նա գրել է. « Հին Թիֆ լի սը, Սա յաթ-Նո վայի նման թեև 

սին թեզ է ար ևե լյան շատ ժո ղո վուրդ նե րի կյան քի և հոգ ևոր հզո րու-

թյան, այ նո ւա մե նայ նիվ, գե րա զան ցո րեն կրում է վրա ցա կան ո գի... 

Բա նաս տեղ ծա կան բնա վո րու թյունն այն քան է հատ կան շա կան 

վրա ցուն, որ ա մեն մի վրա ցի ի նձ թվում է բա նաս տեղծ։ Սա վրա ցուն 

դարձ նում է գրա վիչ նույ նիսկ իր թշ նա մի նե րի հա մար»։ Նրա դուստ-

րը մեզ պատ մեց բնո րոշ մի դեպք։ Ե րբ բա նաս տեղ ծը Մոսկ վա է մեկ-

նում բուժ վե լու, բնա կա րան է վար ձում մի փո ղո ցում, ո րը կոչ վում էր 

«Грузинский переулок»։ « Հայ րի կիս ոգ ևո րու թյա նը սահ ման չկար, որ 

Ռու սաս տա նում ևս վրա ցա կան փո ղո ցում էր բնակ վում»,- պատ մում 

էր բա նաս տեղ ծի դուստ րը՝ Նվար դը։

 Հով հան նես Թու մա նյա նի գր վածք նե րը ներծծ ված են հա մա մարդ-

կային գա ղա փար նե րով. հայ րե նի հո ղի հան դեպ սե ր և ժո ղովր դի 

ա զա տագ րու մ՝ ա հա նրա բա նաս տեղ ծու թյան հիմ նա հար ցը։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը հազ վա գյուտ ան բա սիր մարդ էր, սի րո 

մարմ նա ցում։ Նրա սերն այն փու շը չէր, ո րը եր կու հա րա զատ հո գի նե-

րի բա ժա նում է մի մյան ցից։

 Հով հան նես Թու մա նյանն ա զն վո րեն ա շա կեր տեց Սա յաթ-Նո-

վային և նրա սի րով սին թե զեց հա մաշ խար հային բարձր մշա կույ թը։ 

Բայց նա իր ա տե լու թյան ամ բողջ պա շարն էր բա ցում, երբ ի նչ-որ մե-

կի կող մից խար դա վանք էր նկա տում։ Դա տա փե տում էր խռո վու թյուն 

ու թշ նա մանք հրահ րող նե րին, բո լոր այն զբո սաշր ջիկ նե րին, ով քեր 

գա լիս է ին Ա նդր կով կաս և ոչ ճիշտ տե ղե կու թյուն ներ հրա պա րա կում 

եվ րո պա կան մա մու լում։

 Մի ան գամ, լավ չեմ հի շում, ձեռ քում բռ նել էր Գևորգ Բրան դե սի 

նոր լույս տե սած «Армянский вопрос» գր քույ կը, որ տեղ, ի մի ջի այ լոց, 

գր ված էր. «...Ք րիս տո սի ծնն դից հե տո եր կու հա րյուր տար վա ըն թաց-

քում Հա յաս տա նը կա ռա վա րել են պարթևա կան (парфянскiе) թա գա-

վոր նե րը, ո րոնք հա յա ցան: Հա վա նա կան է, որ Բագ րա տու նյաց տոհ-

մի նշա նա վոր ար քա նե րը հա յա ցած հրե ա ներ լի նե ին, թեև սա պատ-

մա կա նո րեն ա պա ցուց ված չէ»։

« Տո՛ լավ մարդ, թե որ ա պա ցուց ված չէ, հան գիստ մնա տեղդ է լի»,- 
բա ցա կան չեց Հով հան նե սը։
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 Չէր հա վա նում նաև Պլա տոն Ի ո սե լի ա նի ի «Ա նե րես ներն ու ան-

հաց նե րը», « Քա րե րի ա ղա ղա կին» էլ ան դրա դար ձավ « չա փա զան ցու-

թյան հա մար»։ 

Ես ո չինչ չպա տաս խա նե ցի: Ի պա տաս խան` բու խա րի ում կրա կը 

ճթճ թաց։ Մենք սե ղան նս տե ցինք և, պարս կա կան ա նու շա համ միրգ 

վայե լե լով, սկ սե ցինք մեր սո վո րա կան լեզ վով խո սել հին Թիֆ լի սի 

ա շուղ նե րի մա սին։ 

Ինձ և Հով հան նես Թու մա նյա նին Սա յաթ-Նո վան բա րե կամ դարձ-

րեց։ Պա տա հա կան չէր Հով հան նե սի սե րը Սա յաթ-Նո վայի նկատ-

մամբ: Հով հան նես Թու մա նյանն էլ իս կույն լծ վեց պոե զի ա յին, և եր կու 

բա նաս տեղծ նե րի խառն վածքն ու ճկու նու թյու նը այ սօր էլ հի աց նում 

են գրա կա նու թյան բա րե կամ նե րին...

 Հենց մի այն ի ՜նչ ար ժե այն, որ Հով հան նես Թու մա նյա նը՝ իբրև 

Կով կա սի Հայոց գրա կան ըն կե րու թյան նա խա գահ, ստանձ նեց Սա-

յաթ-Նո վայի հու շար ձա նը կանգ նեց նե լու գոր ծը։ Դա տե ղի ու նե ցավ 

1914 թ. (բ նագ րում՝ 1915 թ. – Հ. Բ.)։ Տո նա կան այդ օ րը` ի բրև հին Թիֆ-

լի սի հա րու թյան խորհր դա նիշ, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, այժմ 

էլ շա տերն են հի շում։

 Զար մա նա լի ֆե նո մեն էր Սա յաթ-Նո վան... Իմ մե նագ րու թյու նը 

գլուխ բե րե լու գոր ծում քիչ չէր հան գու ցյա լի ծա ռա յու թյու նը, քա նի՜-

քա նի՜ գի շեր ներ ե նք լու սաց րել։ Մի ան գամ Հով հան նե սը հի վանդ էր, 

բժշ կին էր սպա սում, բայց ես բա ցե ցի դու ռը։ 

Ի՞նչ կո նիմ հե քիմն, ի ՞նչ կո նիմ ջա րեն.

 Քու տվածն ու րիշ դիղ է, ու րիշ դիղ...

 Դի մա վո րեց Սա յաթ-Նո վայի հան րա հայտ բա նաս տեղ ծու թյան 

տո ղե րով և ի րեն հա տուկ ժպի տով ա թոռ ա ռա ջար կեց։ 

Ես եր բեք չեմ մո ռա նա այդ ժպի տը։

 Հով հան նես Թու մա նյա նի գրի չը պատ կե րում է գյու ղա կան կյան-

քից ա ռն ված ի րա կան դեմ քեր։ Խու սա փում էր քա ղա քային մո տիվ-

նե րից։ Նա մի հրա շա լի պատմ վածք ու նի գյու ղա ցի ե րե խայի կյան-

քից՝ « Գի քո րը»։ Նրա նում գե ղար վես տա կան ըն ձեռ ված մի ջոց նե րով 

պատ կեր ված է գեղ ջուկ պար զա միտ ե րե խան, ո րի կեն սա կան ու ժը 

շա հա գոր ծում է քա ղա քա ցի վաշ խա ռու ա ղան։ Ե րե խա ներն այ սօր էլ 

ա ռանց ար ցուն քի չեն կա րո ղա նում կար դալ այդ պատմ ված քը։

 Գե ղե ցիկ ո ճով է գր ված մեկ այլ պատմ վածք որ սորդ նե րի կյան-
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քից՝ «Եղ ջե րուն»։ Այս տեղ բա նաս տեղ ծի նուրբ հո գին ըմ բոս տա նում 

է մարդ կային բռ նա դա տու թյան դեմ` ի պաշտ պա նու թյուն ան տա ռում 

ա զա տո րեն ապ րող ան մեղ կեն դա նի նե րի։ Պատմ ված քում ըն դա մե նը 

մի քա նի ո ւր վագ ծե րով պատ կեր ված են բնութ յան սքան չե լի տե սա-

րան ներ։

«Ահ մա դը» հե ղի նա կի ան ձնա կան հուշն է ի րենց օ ջա խի ան ցյա-

լից։ Ճիշտ է այս օ րա գիրն ըն դա մե նը եր կու էջ է, բայց շատ բնո րոշ է 

եր կու ժո ղո վուրդ նե րի «թշ նա մա կան» հա րա բե րու թյուն նե րի ան հա ճո 

հետ ևանք նե րի պատ կեր ման ա ռու մով։

« Քաջ Նա զա րը» հե քի աթ է և կա ռուց ված քով նման է մեր «Նա-

ցար քե քի ային»։ Այս պատմ ված քը պարզ ցույց է տա լիս, թե ի նչ պես է 

ձևավորվում « հա սա րա կա կան կար ծի քը», և ի նչ պես կա րող է ո ղոր մե-

լի, տգետ և թշ վա ռ մե կը լավ համ բա վի շնոր հիվ մեծ պաշ տո նի հաս նել։

 Բայց Հով հան նես Թու մա նյա նի գլուխ գոր ծո ցը «Ա նուշն» է։ «Ա նու-

շը» քնա րա կան պոեմ է, սի րո նր բին մի հա ման վագ։ Այս եր կում 

պատկերված են գյու ղի սո վո րույթ նե րը, նրա հոգսն ու ու րա խու թյու նը, 

թշ նա մու թյունն ու բա րե կա մու թյու նը, կու սա կան բնու թյու նը, հան դի-

սու թյուն նե րը, հար սա նի քը, կո խը... Կարճ ա սած՝ այս պոե մում գյու ղը 

պատ կեր ված է իր ամ բողջ կո լո րի տով և բնա կան տես քով։ Անկասկած, 

այ լազ գի ըն թեր ցո ղը հայ կա կան գյու ղի է ու թյունն այս պոե մում ա վե լի 

դյու րին կյու րաց նի, քան, ա սենք, հաս տա փոր գր քեր կար դա լով27։

 Հով հան նես Թու մա նյա նի թե մա նե րը ծան րա բեռն ված չեն չա փա-

զանց ված զգա ցում նե րով: Նա իր ժո ղովր դի ան ցյա լին նրբանկատորեն 

է ան դրա դառ նում և եր բեք ան տե ղի չի փորփրում հայոց վեր քե րը, ի նչ-

պես դա ա նում են նրա գր չա կից նե րից ո մանք։ Նրա թա խի ծը հա մաշ-

խար հային թա խիծ է, որ հա վա սա րա պես ա ռնչ վում է բո լոր ճնշ ված-

նե րին...

 Նա խորդ բա նաս տեղծ նե րը, գտն վե լով պար տադր ված գա ղա փար-

նե րի ազ դե ցու թյան տակ և լի նե լով փոքր-ի նչ կան խա կալ, պա կաս ու-

շադ րու թյուն է ին դարձ նում նաև բա նաս տեղ ծու թյան ար տա քին ձևին, 

նրա տեխ նի կա կան կա ռուց ված քին։ Ի նչ խոսք, նրանց գոր ծե րում 

շատ գլուխ գոր ծոց նե րի ե նք հան դի պում, բայց և այն պես դրանց մի ա-

27 «Անուշի» հիման վրա, ի դեպ, նկարահանվել է գեղ[արվեստական] ֆիլմ, գրվել է նաև 
օպերա (ծնթ.` հեղ.)։
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տե սա կու թյու նը, թե կուզև մաս նա կի, ար դյունք է հի շյալ եր ևույ թի։ 

Ճիշտ է՝ Հով հան նես Թու մա նյա նի սկզբ նա կան շր ջա նի բա նաս-

տեղ ծու թյուն նե րում պա կա սում են ձայ նա վոր նե րի դի նա մի կան և 

գե ղար վես տա կան կոն ցեպ ցի ան, բայց նրա տա ղանդն աս տի ճա նա-

բար թափ ա ռավ և դար ձավ գու նեղ, հայ րե նի ե զեր քի տե սա րան նե րը, 

ման կա կան հի շո ղու թյուն նե րը, հա րա զատ Լոռ վա լեռ նաշ խար հը, ժո-

ղովրդա կան լե գենդ նե րը և այլն կր կին վե րա կեն դա նա ցան նրա հա-

րուստ հի շո ղու թյան մեջ և ան մա հութ յան թա վի շով ծածկ վե ցին։ 

Ն րա բա նաս տեղ ծու թյան ձևը հա վա սա րա զոր է բո վան դա կու թյա-

նը։ Ի բրև բնո րոշ օ րի նակ վկայեմ « Փար վա նան», որ տեղ հո գու հա-

վեր ժա կան փնտր տուքը (ան շեջ հուր փնտ րե լու գնա ցած աս պետ նե-

րը) ար տա ցոլ ված է ա ռաս պե լա կան գե ղե ցիկ խորհր դա նի շով... Այ դու-

հան դերձ. 

Ու այր վում են, այր վո՜ւմ ան վերջ

Կտ րիճ նե րը Փար վա նա։

(« Փար վա նա»)

 Հե քի ա թը՝ ժո ղովր դա կան կո լեկ տիվ ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, Հով-

հան նես Թու մա նյանն իր տա ղան դի շնոր հիվ վերս տին հե քի աթ դարձ-

րեց։ Նա՝ ի բրև ժո ղովր դի զա վակ, իր է ու թյան մեջ պահ պա նում էր 

նույն այդ ժո ղովր դի ո գին. ա հա թե ին չու իր բա նաս տեղ ծու թյուն նե րից 

մե կը այս պես է եզ րա փա կում. 

Ես հա րուստ եմ, ես բախ տա վոր 

Իմ ծը նըն դյան պայ ծառ օ րեն, 

Էլ աշ խարհ չեմ գա լու հո նոր, 

Իր տվածն եմ տա լիս ի րեն։

(«Իմ եր գը»)

 Վերց րե՛ք թե կուզ « Շունն ու կա տուն» ման կա կան փոք րիկ լե գեն-

դը, ո րը նրա ա մե նա վաղ շր ջա նի գոր ծե րից է (գ րել է 1886 թ.)։ Այս տեղ 

նուրբ հու մո րով և սրամ տո րեն պատկերում է կատ վի և շան պատ մա-

կան ան հաշ տու թյու նը... Հա մար ձակ կա րե լի է ա սել, որ Հա յաս տա-

նում չկա մի ա շա կերտ, որ ան գիր չի մա նա այս ո տա նա վո րը… 
Իս կա պես, նրա լե գենդ նե րը դաս տի ա րակ չա կան մեծ նշա նա կու-

թյուն ու նեն։ Այս ա ռու մով Հով հան նես Թու մա նյա նը մեր թան կա գին 

Ա կա կի Ծե րե թե լի ին է հի շեց նում...

Ու զում եմ հի շա տա կել նրա հե քի աթ նե րից մե կը` «Ան բախտ վա ճա-
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ռա կան նե րը», որ ման կուց գի տեմ։

Չղ ջիկն ու Ճայը հան դի պում են և ո րո շում վա ճա ռա կան դառ նալ։ 

Խելք խել քի են տա լիս, պայ ման դնում, բայց` փո՞ղ։ Ու մի՞ց, որ տե ղի՞ց 

ճա րեն ան հրա ժեշտ գու մա րը։ Գնում են Փշի մոտ և եր կար ա ղա չանք-

պա ղա տան քից հե տո « մուր հա կով, շա հով, կար գով», ի նչ քան պետք է, 

փող են վերց նում։ Չղ ջի կը մնում է տնպահ, ի սկ Ճայը նավ է նս տում 

ու մեկ նում Չին մա չի նի երկրներ, լի նում է Պարս կաս տա նում, Հնդ կաս-

տա նում, Ա րաբստա նում, մե ծա քա նակ ապ րանք է առ նում (մար գա-

րիտ, զմրուխտ, հն դու խուր մա, փս տա, քիր մա նի շալ), լց նում է նա վը և 

ու րախ-ու րախ դառ նում հետ` դե պի տուն... Սա կայն ծո վում ա հա վոր 

փո թո րիկ է բարձ րա նում, ո րն էլ խոր տա կում է խեղճ «վա ճա ռա կա-

նի» բեռ նա վոր ված նա վը։ Փրկ վում է մի այն մերկ ու տկ լոր Ճայը։ Ի ՞նչ 

ա նել։ Ա մո թա հար նա այլևս չի վե րա դառ նում ըն կե րոջ մոտ. ծո վից չհե-

ռա նա լով՝ նա իր ապ րանքն է ո րո նում... Ա հա պատ ճա ռը, որ այն օր-

վա նից մինչ այ սօր Ճայը ծո վում է թևին տա լիս, ճախ րում, ճչում, ի սկ 

Չղ ջի կը, որ պես զի պար տա տե րե րից խու սա փի, ցե րեկ նե րը թաքն վում 

է և մի այն գի շեր ներն է թռ չում։ Փշի թո՞ւ փը։ Սա էլ, ճանկ ու ա տամ սուր 

պատ րաս տած, զայ րույ թով կպ չում է բո լո րին. ով ան ցնում է իր կող-

քով, փե շից քա շում է ու հարց նում, թե «էն ան նա մուս պար տա պան նե-

րիս ոչ մի տեղ չե՞ք տե սել»:

Այս հե քի ա թը մենք չա փա ծոյի չենք վե րա ծել, թեև սյու ժեն ման կա-

կան գրա կա նու թյան հա մար լավ է, հե տաքր քիր… Ի սկ ա հա հա մա-

ռո տել կամ վե րաձ ևել կն շա նա կեր վի րա վո րել հե ղի նա կի հի շա տա կը։

 Բո լո րո վին ու րիշ է նրա ե րկ րորդ` « Մի կա թիլ մեղ րը» լե գեն դը։ 

Նրա նում յու րօ րի նակ են մեկ նա բան ված պա տե րազմ նե րի ծա գումն 

ու հետ ևանք նե րը։ Պատ մու թյան հա մար չն չին պատ ճառ նե րը մեծ 

հետևանք ներ են թո ղել։ Այս տեղ մի կա թիլ մեղ րը դառ նում է այն պի սի 

խո շո րա մասշ տաբ պատ ճառ, ո րից մարդ կու թյու նը դեռ չի ա զատ վել։ 

Եր կի խոր ծալ քե րը պարզ տո ղե րի ժպի տով են հարթ ված։ 

Ինչ վե րա բե րում է հանգուցյալի փոք րա ծա վալ բա նաս տեղ ծու-

թյուն նե րին, որոնք այն քան էլ շատ չեն, ա պա դրանք չա փա զանց 

քնա րա կան են, հս տակ և ող ջա միտ։ 

Այս գր քում Հով հան նես Թու մա նյա նը նուրբ է և հրա պու րիչ։ Առ-

հա սա րակ պետք է ա սել, որ հայոց լեզ վով գր ված եր կե րը վրա ցե րե նի 

վե րա ծե լիս շատ ա վե լի յու րա կերպ և ջղուտ են ստաց վում, քան որ ևէ 
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այլ լեզ վով։ Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, դա մեր լեզ վի ա ռանձ նա-

հատ կու թյան ար դյունքն է։ Հե ղի նա կի ո րոշ տո ղեր ա ռանց մի ջամ տու-

թյան է ին շար վում մեր թարգ մա նութ յան մեջ, թեև ո րոշ բա ռեր էլ ան-

հնա զանդ ե րե խայի նման շատ փա ղաք շանք է ին պա հան ջում28։

 Մենք ջանք է ինք թա փում՝ թարգ մա նու թյան մեջ ամ բող ջո վին պահ-

պա նենք բնագ րի բույ րը։ Աշ խա տում է ինք ան խա թար պա հել նաև բա-

նաս տեղ ծու թյան կա ռուց ված քը, հան գա վո րու մը (խա չաձև թե խառն), 

ո ճը, պատ կե րա վոր ման մի ջոց նե րը և այլն։ 

Իմ նպա տակն էր հան գու ցյա լի հի շա տա կի ա ռաջ խոս տումս 

ա զնվո րեն կա տա րել (մի ան գամ` զրույ ցի ժա մա նակ, ես ու Հով հան նե-

սը ի րար խոս տա ցանք մեր եր կե րը թարգ մա նել), և ցան կա նում է ի, որ 

Հով հան նես Թու մա նյա նը՝ Վրաս տա նի լա վա գույն բա րե կա մը, վրաց 

ժո ղովր դին ներ կա յա նար իր իս կա կան դեմ քով։ Այս պա րա գա յում ի նձ՝ 

ի բրև բա նաս տեղ ծի հա մար թարգ մա նու թյու նը մի տե սակ ստեղ ծա-

գոր ծա կան ը նդ մի ջում է ր։ 

Ես սի րում է ի Հով հան նես Թու մա նյա նին, սի րում, ի նչ պես բա նաս-

տեղ ծը՝ բա նաս տեղ ծին, պարզ զգաց մունք նե րով, խոր կեր պով և նրա 

հո գին զգա լով։ Նրա վա ղա ժամ մահն ա վե լի խո րաց րեց այդ զգաց-

մուն քը։

 Վախ ճան վեց մեծ զգաց մունք ներ կրո ղը, վախ ճան վեց մի այն պի սի 

մարդ, ո րին հա վա սա րը դա րե րը սոսկ մեկ ան գամ են տա լիս։

 Նա մարդ էր, ի նչ պես վայել է 

իս կա կան մար դուն:

Արդ, նրա նմա նին էլ չեմ տես նի 

ես իմ կյան քում։ 

Այլևս չենք կա րող նրա օ ջա խը մտ նել գլուխ ներս բարձր, այլևս չենք 

կա րող նրա սե ղա նի շուրջ գա վաթ դա տար կել ի փառս մեր Հով հան նե-

սի ա րև շա տու թյան։ Ու րեմն այս թարգ մա նու թյու նը թող լի նի մնաս բա-

րո վի վեր ջին խոս քը թան կա գին հան գու ցյա լին:

28 Օգտվելով առիթից՝ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում նկա րիչ Գևորգ 
Բաշինջաղյանին՝ որոշ բառերի բացատրության և բանաստեղ ծուհի Մարիջանին՝ 
սիրահոժար համագործակցության համար (ծնթ.` հեղ.)։
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ՎՐԱՍՏԱՆԻԲԱՐԵԿԱՄԻՆ39

(Հով հան նես Թու մա նյա նի մահ վան ա ռի թով)

Եվ սիրտս` վշ տի դա շույ նով խոց ված,

 Թախ ծով է հի շում քո դեմ քը պայ ծառ.

 Բախ տը` եր գե րի հրով դրոշմ ված,

 Հաշ վում է կյան քըդ չար մա հին ա վար։

 Հեր քըդ ճեր մակ էր, հա սա կըդ, սա կայն ,

Ար մա վե նու պես վեր ու սլա ցիկ.

Խ լեց մե զա նից մա հը դժն կամ

 Քո ար ևա շունչ կյան քը գե ղե ցիկ։

 

Ար ցունքն աչ քե րիս չի էլ ցա մա քում, 

Ի՞նչ խոսք ա սեմ ես, սփո փեմ ո րի՞ն.

Արդյոք խոր տակ ված սի րո աշ խար հում

 Կա՞ մարդ, որ զգա իմ ցա վը խո րին։

Գ նում ես ա հա ան ցյա լը քեզ հետ,

 Սա կայն ոչ թե հին փառ քը տա նե լով.

Եր կինքն ամ պե րով ա հա լու սա վետ–
Կ քաղց րա նա քո լույս ժպիտ նե րով։

Կ բաց վի ծո ցը ան դր շի րի մյան,

Կ թեք վի ա րևն հաս կից ա վե լի, 

Եվ քեզ կող ջու նե փունջն եր րոր դու թյան`

 Ֆիր դու սին, Հո մերն ու Ռուս թա վե լին։
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ԼԱԴՈ ԳՈՒԴԻԱՇՎԻԼԻ (1896-1980), գե-

ղանկա րիչ, ԽՍՀՄ ժո ղովրդա կան նկա րիչ (1972), 

Սո ցի ա լիս տա կան աշ խա տան քի հե րոս (1976) 

Վրաս տա նի պե տա կան մր ցա նա կի դափ նե կիր 

(1966), պրո ֆե սոր։ 

Ծն վել է Թիֆ լի սում` եր կա թու ղա գոր ծի ըն տա-

նի քում: 1910-1914 թթ. սո վո րել է կով կա սյան գե-

ղան կար չու թյան և քան դա կա գոր ծու թյան դպրո-

ցում: Նրա ա ռա ջին նկար նե րը լույս են տե սել 

« Թե ատ րի դա ցխով րե բա» ամ սագ րում (1914 

թ.)։ 1919-1926 թթ. Փա րի զում ու սա նել է Ռոն սո նի 

«Ա զատ ա կա դե մի այ ում», ան հա տա կան ցու ցա-

հան դես նե րով հան դես ե կել Ֆրան սի ա յում, Բել-

գի ա յում, Ա մե րի կա յում և այլ ե րկր նե րում։



ԻՄՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸԵՎԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻՀԵՏ40

1917 թվա կանն է ր։

 Թիֆ լի սի շոգ ա մառն ստի պել էր ի նձ և նկա րիչ Բաժ բե ուկ-Մե լի-

քյա նին եր կար նս տել Գո լո վի նյան պո ղո տայի նս տա րա նին` ցու ցա-

հան դե սի շի նու թյան դի մաց, որտեղ մեր նկար նե րը քրտ նում է ին շո-

գից։ Ցու ցա հան դե սի ա ռա ջին օ րն էր Վեր նի սա ժում։ Մար դիկ շատ 

կային, նրանց թվում` բա նաս տեղծ ներ (ա ռա ջին այ ցե լու նե րից մե կը 

գրող Շիր վան զա դեն էր), քն նա դատ ներ և մե կե նաս ներ։

 Հան կարծ Եր ևա նյան հրա պա րա կի կող մից եր ևաց մե կը, որ գա-

լիս էր ցու ցա հան դե սի ո ւղ ղու թյամբ։ Հով հան նես Թու մա նյանն է ր։ Ես և 

Սա շան սաս տիկ հե տաքրքր ված հետ ևե ցինք, թե ո ւր է գնում բա նաս-

տեղ ծը։ Դե ի հար կե չս խալ վե ցինք. նա մտավ մեր նկար նե րի ցու ցա-

հան դե սը։ Մենք իս կույն հետ ևե ցինք նրան։

 Նա շատ ու շա դիր ո րո նում էր նկար նե րի հե ղի նակ նե րին: Մենք 

ա ռանց եր կար մտա ծե լու ո րո շե ցինք մո տե նալ և ծա նո թա նալ մեծ բա-

նաս տեղ ծի հետ։ Բա նաս տեղ ծը շատ գոհ էր մեր բա րե կա մութ յան և 

համ ա տեղ կազ մա կեր պած ցու ցա հան դե սի հա մար։ Կար ճատև զրույ-

ցից հե տո բա նաս տեղ ծը խնդ րեց Սա շային ըն կե րակ ցել ի րեն՝ մի ա սին 
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դի տե լու մեր նկար նե րը։ Նա կանգ ա ռավ Բաժ բե ուկ-Մե լի քյա նի « Տա-

ճա րի տո նը» մեծ նկա րի ա ռջև, եր կար նա յեց այդ նկա րին, ո րից հե տո 

հարց րեց հե ղի նա կին, թե ին չից է, որ փոքր նկար նե րում ա վե լի զուսպ 

են ար ված լույ սի է ֆեկտ նե րը, քան այս մեծ կտա վի վրա, որ տեղ, սա-

կայն, ա վե լի ու ժեղ են զգաց վում լույսն ու ու րա խու թյու նը, ո րոնք բնո-

րոշ են մեր ե րկ րին։ Ի մի ջի այ լոց, բա նաս տեղ ծին դուր ե կավ Բաժ բե-

ուկ-Մե լի քյա նի « Հա յու հու գլու խը» է տյու դը, որը նա գնեց ցու ցա հան-

դե սում։

 Բաժ բե ուկ-Մե լի քյա նի նկա րի կող քին կախ ված էր իմ նկա րը՝ «XII 

դար» ա նու նով։ Թու մա նյա նը հե տաքրքր վեց այդ նկա րի բո վան դա-

կու թյամբ։ Ես բա ցատ րե ցի, ստա ցա մի խիստ հա ճե լի քննա դա տու-

թյուն, որում բա նաս տեղ ծը շեշ տեց վրա ցա կան հնա գույն մշա կույ թի 

ու կեն ցա ղի ժա մա նա կաշր ջա նը հի շեց նող սյու ժե ի մեկ նա բա նու թյան 

ան սահ ման խո րու թյու նը։ 

Ի հար կե, ցու ցա հան դե սի ա մե նա շա հագրգռ ված այ ցե լուն Հով հան-

նես Թու մա նյանն էր, բայց շո գը ստի պում էր մեզ թող նել ցու ցա հան դե-

սի դահ լի ճը։ Ցու ցա հան դե սի շե մին, հրա ժեշտ տա լով մեզ, նա շնոր հա-

կա լու թյուն հայտ նեց ստա ցած հա ճույ քի հա մար և կր կին ը նդ գծեց մեր 

բա րե կա մու թյու նը և հա մա տեղ աշ խա տան քը։

 Մենք հա ճախ ե նք հի շել նրա խոր հուրդ նե րը։ Ա մե նից ա վե լի ես չեմ 

կա րո ղա նում մո ռա նալ բա նաս տեղ ծի դեմ քը, հմայ քը և ժպի տը, ո րոնք 

սեր է ին ներշն չում դե պի մեծ մար դը։
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ՇԱԼՎԱԴԱԴԻԱՆԻ(1874-1959), գրող, դրա-

մա տուրգ, դե րա սան, թա տե րա կան գոր ծիչ։ 

Ծն վել է Քու թայի սի նա հան գի Զես տա ֆոն 

քա ղա քում (այժմ՝ Զես տա ֆո նի մու նի ցի պա լի-

տետ)։ Պա տա նե կան տա րի նե րին հափշ տակ վել 

է հայ րե նա սի րա կան գա ղա փար նե րով, ո րոնցով և 

հա գե ցած է նրա բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ա ռա ջին՝ 

« Կայծ» (1892) գիր քը: 1893 թվա կա նից «Ի վե-

րի ա» լրագրում տպագ րում է ման րա պա տում-

նե րի շարք։ 1908 թ. հիմ նադ րում է թա տե րա կան 

շր ջիկ խումբ և ներ կա յա ցում ներ տա լիս Վրաս-

տա նի ար դյու նա բե րա կան կենտ րոն նե րում։ 

Դա դի ա նին գրել է բազ մա թիվ պատ մա վե պեր, 

պատմ վածք ներ, նո վել ներ, պի ես ներ, հրա պա րա կա խո սա կան հոդ ված ներ։ 

Նրա ա նու նը սեր տո րեն կապ ված է վրա ցա կան թատ րո նի վե րածնն դի հետ:
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Ես այն քան էլ մո տի կից չէ ի ճա նա չում ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րու-

թյան քա րո զիչ և մեծ բա նաս տեղծ Հով հան նես Թու մա նյա նին։ Հա զիվ 

եր կու թե ե րեք ան գամ զրույց եմ ու նե ցել նրա հետ, սա կայն այդ քանն 

էլ բա վա կան էր, որ պես զի մարդ կա խարդ վեր նրա հո գու ան վե հե րու-

թյամբ:

 Զուսպ, բայց քաղցր զրու ցըն կեր էր` թե կուզև ա լե հեր, սա կայն կեն-

դա նի, աշ խույժ աչ քե րով։ Նա մեծ հա վատ ու հո գու ան սա սա նու թյուն 

էր հան դես բե րում, ե րբ խոս քը վե րա բե րում էր ի րեն հե տաքրք րող ու 

այ րող հար ցե րին։ 

Ո րո՞նք է ին այդ հար ցե րը:

 Պոե զի ան ու ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյունը` ը նդ հան րա պես, 

հայ-վ րա ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րը՝ մաս նա վո րա պես։ 

Որ քա՜ն քնք շանք, որ քա՜ն գո րո վա լից սր տի կս կիծ կար նրա խոս-

քե րի մեջ։ 

Ա րաքս և Քո ւռ գե տե րի` մի հար թա վայ րից սկիզբ առ նե լը, հե տա-

գա յում կողք կող քի եղ բայ րա բար հո սե լը և վեր ջում մի ա նա լը` ծո վի 

մեջ թափ վե լու հա մար, նրա հա մար եր կու ժո ղո վուրդ նե րի պատ մա-
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կան ճա կա տագ րի կեն դա նի խորհր դա նիշ էին։

Ն րա պատ կե րա ցմամբ` ծովն այս տեղ որ պես մարդ կու թյուն էր 

ներ կա յա նում։ Նա հա վա տում էր, որ Հա յաս տանն ու Վրաս տա նը, 

ի նք նու րույն զար գա նա լով և հա սու նա նա լով, հա րա զատ ու բարձր 

մշա կույ թով զին ված, վեր ջում ի րենց լու ման պի տի դնեն ո ղջ մարդ կու-

թյան գան ձա րա նը։ 

Եվ այս մտո րում ներն ու տեն չանք նե րը նրա սր տին սպե ղա նի է ին 

լի նում այն պի սի տխուր ժա մա նակ նե րում, ե րբ Հա յաս տա նի բուր-

ժուա զի ան և Վրաս տա նի թա վա դազն վա կա նու թյունն ի րար դեմ թշ նա-

մա կան ժա նիք ներ է ին սրում։ Գրա կան մտա վո րա կա նու թյան շր ջա-

նում նրա պես քչե րը կային։

 Մե նակ էր նա, ո րբ էր մնա ցել այդ ան վե հեր մարդն այն տխուր ու 

մռայլ օ րե րին ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րու թյան քա րո զով։

Սր տանց ցան կա նում է իր, որ շատ-շա տերն այդ որ բի նման լի նե ին, 

բազ մա նային թե՛ մե զա նում, թե ՛ յու րային նե րի մեջ, բայց այդ տխուր 

օ րե րին կա րե լի էր մի այն ե րա զել։ 

Պատ մու թյու նը, սա կայն, ա պա ցու ցեց, թե որ քան ճիշտ էր մտա-

ծում ու զգում Հով հան նես Թու մա նյա նը՝ այդ մեծ մար դը։

 Մեր դա րաշր ջա նը հաս տա տեց մի ու թյուն, ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ-

րու թյուն, և Հա յաս տանն ու Վրաս տանն էլ մտան այդ եղ բայ րա կան 

մեծ ըն տա նի քի մեջ։ 

Ա հա թե ին չու պոե զի այի բար ձունք նե րում էլ ա վե լի մեծ է եր ևում 

վախ ճան ված, բայց միշտ ան մո ռաց ու ան վե հեր հո գու տեր Հով հան-

նես Թու մա նյա նը։
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ՎԼԱԴԻՄԻՐԶԱՄԲԱԽԻՁԵ (1902-1974), գրա-

կա նա գետ։

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՂԻՈՒԺԸ42

« Գան ձեր ու նեմ ան տա՜կ, ան ծի՜ր,

 Ծով բա րու թյուն, շը նորհք ու սեր…»,- 
գրել է Հով հան նես Թու մա նյա նը: 

Այս խոս քե րը լա վա գույնս ար տա հայ տում են բա նաս տեղ ծի կյան-

քի ու ստեղ ծա գոր ծու թյան ողջ է ու թյու նը: Հով հան նես Թու մա նյա նը 

ժո ղովր դի ծո ցից ե լած գրող էր և ողջ կյանքն ան մնա ցորդ նվի րա բե րեց 

նույն այդ ժո ղովր դի եր ջան կու թյան պայ քա րին: Ա հա թե ին չու իր հրա-

շա լի բա նաս տեղ ծու թյուն նե րից մե կում նա ա սում է.

Ան հուն հան քը իմ գան ձե րի,

Սիրտս է ա ռատ, լեն ու ա զատ.

Ինչ քան էլ որ բաշ խեմ ձը րի‒
Սերն ան վերջ է, բա րին՝ ան հատ:

 Հով հան նես Թու մա նյանն այն ե զա կի ստեղ ծա գոր ծող նե րից էր, 

ո րին ժո ղո վուր դը հենց էն գլ խից ճա նա չեց ու սի րեց:

 Հով հան նես Թու մա նյա նը ծն վել է Լո ռու Դսեղ գյու ղում։ Գե ղեց կու-

թյամբ կա խար դող այդ ան կյու նում մա նուկ Հով հան նե սը լծ վում է գյու-

ղա կան աշ խա տան քի, հով վու թյուն է ա նում և ամ բողջ օ րն ան ցկաց-

նում հա սա կա կից նե րի շրջանում, ո րոնք հե քի աթ նե րով ու սե փա կան 

ո տա նա վոր նե րով մր ցում է ին ի րար հետ:
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 Հենց այդ ժա մա նա կից ի վեր շնոր հա շատ ե րե խան դառ նում է ժո-

ղովր դի հոգ սե րի ու տա ռա պանք նե րի ա կա մա վկան: Հայ րե նի գյու-

ղում դպ րոց է բաց վում, բայց ո ւս ման ծա րավ Հով հան նե սը մի ջոց չու-

նե նա լու պատ ճա ռով չի կա րո ղա նում ըն դուն վել: Այդ պի սին էր ճա կա-

տա գի րը թե՛ ա պա գա բա նաս տեղ ծի և թե՛ նույն դրու թյան մեջ գտն վող 

նրա աղ քատ ըն կեր նե րի, ո րոնց մա սին ա վե լի ո ւշ նա պի տի գրեր. 

« …Ա ռա ջին ան գամն էր, որ մենք գլ խի է ինք ը նկ նում, թե մինս ո ւն ևոր 

ե նք, մյուսս` աղ քատ: Դեռ է սօր էլ ա կան ջումս է Նե սոյի լա ցի ձե նը, որ 

ի րենց դռա նը թա վալ գա լով գո ռում էր, թե ես էլ եմ ու զում ու սում նա րան 

գնամ: Եվ դեռ ա կան ջումս է նրա հոր ձե նը, կան չում էր.‒ կա ո ՛չ, կա ո ՛չ, 

ա՛յ ոչ ու փուչ, ո ՞ր տե ղից տամ… Ե րեք մա նեթ ու նե նամ՝ կտա նեմ հա-

ցի կտամ, կբե րեմ կու տեք, հրես մնա ցել եք սո ված նս տած. կա ո՛չ…»:

 Զար մա նա լի չէ, որ դրան վկա բա նաս տեղ ծը ման կուց ա տեց այդ 

ա նար դար հա սա րա կար գը, ի սկ ար դեն առ նա կա նա ցած՝ զայ րույ թով 

բա ցա կան չեց.

 ….Ու միշտ քա նի որ կա

 Շահ ու գե րի, ը ստ րուկ ու տեր,

 Չի լի նե լու ե րկ րի վրա

 Ո ՛չ շի տակ խոսք, ո ՛չ կյանք, ո ՛չ սեր: 

Սկզ բից ի վեր բախ տը չժպ տաց բա նաս տեղ ծին, բայց նա չէր 

ը նկճվում և, հզոր կամ քով տո գոր ված, մարտն չում էր ա մեն տե սակ խե-

ղա թյուր վա ծու թյան դեմ, լի ներ ան ձնա կան թե հա սա րա կա կան: Այն 

գի տե լիք նե րը, որ նա չկա րո ղա ցավ ստա նալ դպրո ցում, հե տա գա յում 

լրաց րեց ի նք նակր թու թյամբ, այդ ճա նա պար հով յու րաց րեց հայ, ռուս, 

վրաց ու եվ րո պա կան դա սա կան գրա կա նու թյու նը, թեև ի մաս տու թյան 

իս կա կան հա մալ սա րա նը նրա հա մար գլ խա վո րա պես կյանքն էր: Եվ 

պետք է ա սել, որ այդ պես նա դար ձավ այն պի սի ստեղ ծա գոր ծող, ո րի 

հիմ նա կան նպա տա կա կե տը ժո ղովր դայ նու թյունն էր:

 Հով հան նես Թու մա նյա նը ճշ մա րիտ ռե ա լիստ էր: Նա ա մեն կերպ 

պայ քա րում էր հնի, ան ցյալն ի դե ա լա կա նաց նե լու դեմ և ջանք էր թա-

փում ըն թեր ցո ղի հա մար պարզ ներ կա յաց նե լու հին ժա մա նակ նե րի 

ողջ դա ժա նու թյունն ու աշ խա տա վո րա կան խա վե րի ան հան դուր ժե լի 

կա ցու թյու նը:

 Պոե տի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը հայ գրա կա նու թյան նոր, ա վե լի 

բարձր աս տի ճանն է: Նա հա մար ձակորեն մայ րե նի գրա կա նու թյուն 
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բե րեց նոր թե մա ներ, հարս տաց րեց ա մե նա փայ լուն եր կե րով, ո րոնք, 

հա գե ցած լինելով ժո ղովր դայ նու թյամբ, գե ղար վես տա կան բարձ րար-

ժեք եր կե րի ե զա կի նմուշ ներ են:

Ն րա գր չի յու րա քան չյուր ար գա սիք ամփոփում է հայ ժո ղովր դի 

ու րա խու թյուն նե րն ու դառ նու թյուն նե րը: Ա հա թե ին չու ի րա վա ցի էր 

Վա լե րի Բրյու սո վը, ե րբ ա սում էր, թե Հա յաս տա նը ճա նա չե լու հա մար 

հարկ չկա հաս տա փոր գր քեր կար դալու. դրա հա մար բա վա կան է լոկ 

ծա նո թա նալ «Ա նուշ» պոե մին:

 Չա փա զանց բազ մե րանգ և հա րուստ էր բա նաս տեղ ծի գե ղար վես-

տա կան երևակայությունը: Նա շատ էր գրում և հա ճախ դի մում էր բա-

նա հյու սու թյա նը: Բայց քիչ եր կեր չի ստեղ ծել նաև ժա մա նա կա կից 

թե մա նե րով…
… Բա նաս տեղ ծի սր տում հատ կա պես բոցկլ տում էր վրաց ժո-

ղովրդի և Վրաս տա նի հան դեպ տա ծած բա րե կա մա կան կրա կը: Նա 

միշտ ա սում էր բարձ րա ձայն, թե մենք` Վրաս տա նում դաս տի ա րակ-

ված հայերս, վրա ցա կան հո ղով ե նք մե ծա ցել:

 Մեր ժո ղովր դի հան դեպ սի րո և հար գան քի ա ռա ջին զգա ցու մը բա-

նաս տեղծն ի ցույց հա նեց այն ժա մա նակ, ե րբ, դեռ 24-ա մյա մի ե րի-

տա սարդ, Բա րա թաշ վի լի ի դին Գան ձա կից Թիֆ լիս տե ղա փո խե լիս 

հան դես ե կավ ո տա նա վո րով, ո րով մեր ժո ղովր դին կոչ էր ա նում վառ 

պա հելու հույ սի ջա հը, քան զի « նո րա (այ սինքն՝ Բա րա թաշ վի լի ի) վա-

ռած զգաց մունք նե րին չը կա գե րեզ ման և ոչ էլ վախ ճան…»: Ի նչ խոսք, 

այս պես կա րող էր ար տա հայտ վել նա, ո ւմ սիր տը եղ բայ րա կան սի րո 

զգա ցու մով էր տո գոր ված առ վրաց ժո ղո վուր դը: Հով հան նես Թու մա-

նյանն այս զգա ցումն ար տա հայ տեց նաև հե տա գա յում, ե րբ քնա րա-

կան փայ լուն բա նաս տեղ ծու թյամբ՝ «Ն վեր Վրաս տա նի բա նաս տեղծ-

նե րին», ծեր Կով կա սի ազ գե րին հա մընդ հա նուր խրախ ճան քի էր 

հրա վի րում. 

Ել նե՜նք՝ տե սով ու ճա նան չով,

Ըն կեր, ախ պեր, մեր ու քուր, 

Մեր քյա ման չով, ու րախ կան չով

Գը նանք դեպ կյանքն ը նդ հա նուր: 

Այս խոս քե րը յու րօ րի նակ լո զունգ է ին տա ղան դա վոր հայ գրո ղի 

և հայ րե նա սե րի հա մար, ո րը Թիֆ լի սի ռու սա կան «Братство» ամ-

սագրում 1920 թ. գրում էր. «Այն հայ գոր ծի չը, որ պաշտ պան չի կանգ-
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նել Վրաս տա նին, չի հաս կա ցել իր ժո ղովրդին ու իր պատ մու թյու նը, և 

այն վրա ցին, որ չի պաշտ պա նել հայե րին ու Հա յաս տա նը, չի հաս կա-

ցել վրաց ժո ղովր դին և Վրաս տա նի պատ մա կան ու ղի նե րը»: 

Ի՜նչ հրա շա լի խոս քեր են: Դրանք ոչ ոք չպի տի մո ռա նա, նախ և 

ա ռաջ պար տա վոր ե նք հի շել մենք՝ կով կա սյան ժո ղո վուրդ նե րի մի աս-

նա կան ըն տա նի քի ան դամ ներս:

 Հով հան նես Թու մա նյա նի գա ղա փար նե րը Վրաս տա նում ու նե ին 

ի րենց նա խա կա րա պետ նե րը: Դրանք վրաց «մեծ վաթ սու նա կան-

ները» է ին՝ Իլյա Ճավ ճա վա ձեն և Ա կա կի Ծե րե թե լին, Նի կո Նի կո լա-

ձեն և Գիորգի Ծե րե թե լին:

 Հայտ նի է, որ Իլյա Ճավ ճա վա ձեն ամ բողջ « Կով կա սի ա զա տու-

թյան մա սին» էր ե րա զում իր հան ճա րեղ «Վ րա ցու մո րը» բա նաս տեղ-

ծու թյան մեջ, և այդ նույն զգա ցում ներն էր ար տա հայ տում ան մահ 

Ա կա կի Ծե րե թե լին Գաբ րի ել Սուն դու կյա նին նվիր ված իր ի մաս տա լից 

խոս քում. 

Ես` մի վրա ցի, ի սկ դու հայ ես մի,

Բայց մենք եր կու սով եղ բայր ե նք հի մի,  

Եր կուսս էլ զա վակ նույն հո ղի, ջրի, 

Ե՛վ նույն բնու թյան, և՛ նույն լեռ նե րի:

Ն. Նի կո լա ձեն մեր ե րկ րի բո լոր իս կա կան հայ րե նա սեր նե րի, ա ռա-

ջին հեր թին ե րի տա սար դու թյան սուրբ պար տա կա նու թյունն էր հա մա-

րում պայ քա րի ի րա կա նաց ման հա մար « հա մընդ հա նուր բա րու թյանն 

ո ւղղ ված ծրա գի րը, ո րով հետև, ա ռանց դրա, մի ան գա մայն ան հնար է 

ա ռան ձին ազ գի զար գա ցու մը»:

 Նույն միտքն է ին քա րո զում Ի. Գո գե բաշ վի լին և Գ. Ծե րե թե լին, ո րը 

ան ցյալ դա րի 70-ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րին «Դ րոե բա»-ի (« Ժա-

մա նակ ներ») է ջե րում գրում էր. « Մեր դրոշ նե րի վրա պետք է գր ված 

լի նեն մի մյանց հետ մտեր մա նա լու, մի մյանց հար գե լու կար գա խոս նե-

րը: Ե րեք ազ գե րի՝ հայե րի, վրա ցի նե րի և թա թար նե րի մա սին հոգ տա-

նե լով, եղ բայ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի և մի ա ցյալ ու ժե րով ներ քին 

այն վա տի վե րա ցու մը, որն այս պես կանգ նեց նում է բա րօ րու թյան ճա-

նա պար հով մեր ա ռա ջըն թա ցը»: 

Այս պի սի ձգ տում ներ ու նե ին հայ և վրաց ան վա նի գոր ծիչ նե րը, 

ո րոնց գա ղա փա րա կան շր ջա նին էր պատ կա նում նաև Հով հան նես 

Թու մա նյա նը:
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Ս քան չե լի բա նաս տեղ ծը չա փա զանց հան րա ճա նաչ էր վրաց ըն-

թեր ցող նե րի շր ջա նում: Ա ռանձ նա պես գա ղա փա րա կան, հու զա կան 

մեծ ո ւժ ու նեն նրա եր կե րից «Ա նու շը», « Մի կա թիլ մեղ րը», « Գի քո-

րը», «Ն վեր Վրաս տա նի բա նաս տեղծ նե րին»-ը: Դրանք ան մո ռա նա-

լի Սո սո Գրի շաշ վի լին մեծ սի րով և վար պե տու թյամբ է թարգ մա նել, 

և մտցված են վրա ցա կան դա սագր քերի մեջ: Ե րի տա սար դու թյու նը 

հափշ տա կու թյամբ է կար դում և սո վո րում դրանք: 

Հով հան նես Թու մա նյա նը հայ մեծ բա նաս տեղծ էր: Միաժամանակ 

նաև հա մա մարդ կային էր: Քան զի ճշ մար տա պես ազ գային է մի այն 

այն ստեղ ծա գոր ծո ղը, ո րը ձգ տում է հա մա մարդ կային եր ջան կու թյան 

և սե փա կան սր տի զար կե րի հետ լսում է նաև ժո ղո վուրդ նե րին մի-

մյանց կա պող ը նդ հա նուր ե րա կի տրո փյու նը: 

Այս պի սին էր Հով հան նես Թու մա նյա նը, ո րի ծնն դյան հա րյու րա-

մյա կը ա ռա ջա դեմ բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի հետ մի ա սին այժմ տո նում 

ե նք և մենք:
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ՊԱՈԼՈ ԻԱՇՎԻԼԻ (1894-1937), բա նաս-

տեղծ, թարգ մա նիչ, էս սե իստ։ 

Ծն վել է Քու թայի սի նա հան գի Ա րգ վե թի 

(այժմ՝ Սաչ խե րի ի մու նի ցի պա լի տետ) գյու ղում։ 

Սո վո րել է Քու թայի սի դա սա կան գիմ նա զի ա յում, 

այ նու հետև ու սու մը շա րու նա կել է Ա նա պա յում՝ 

մաս նա վոր գիմ նա զի ա յում։ 1913 թ. մեկ նում է 

Փա րիզ և ըն դուն վում Լուվ րի ար վես տի ի նս տի-

տուտ, որ տեղ հրա պուր վում է սիմ վո լիստ գրող նե-

րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րով։ Ա ռա ջին հա մաշ-

խար հային պա տե րազ մի սկզ բին վե րա դառ նում 

է Քու թայիս և նվիր վում գրա կան աշ խա տանք նե-

րին։ Մեկն էր վրաց առաջին գրող նե րից, որոնք 

բռ նա դատ վեցին. մե ղադր վում էր « գա ղա փա րա կան վնա սա րա րու թյան», 

« դա վա ճա նա կան գոր ծու նե ու թյան», « դի վեր սի ա ներ կազ մա կեր պե լու» և այլ 

մա հա ցու մեղ քե րի մեջ։ Այս ա մե նի հա մար Գրող նե րի մի ու թյու նում թե՛ մտե-

րիմ նե րի և թե՛ հա կա ռա կորդ նե րի կող մից են թարկ վում էր հա լա ծանք նե րի։ 

Ան հիմն պար սա վանք նե րից նրան պաշտ պա նում էր մի այն Տի ցի ան Տա բի-

ձեն, ո րը նույն պես մե ղադր վեց հա ման ման հան ցանք նե րի մեջ, և եր կուսն էլ 

գն դա կա հար վե ցին 1937 թ.։  

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻՆ43

Ո՛վ դու խն դու թյուն` աչ քե րով ման կան, 

Ա ռա վոտն է քեզ ցո ղել շնոր հով.

 Նա յում է ին քեզ հար գան քով կամ կար,

 Հա ճախ՝ համ բու րում ջեր մու թյամբ, սի րով։

 Մեղ րա մո մի պես հս կա ու հզոր,

 Վառ վե ցիր բարձր Հայոց լեռ նե րին, 

Ու եղ բայ րու թյան ջա հը քո բո սոր

 Պար զե ցիր վրաց քո եղ բայր նե րին։

 

Եր գերդ` գրված լույս ա ղավ նի ներ,

 Բո լոր քի վե րում ապ րում են նրանք.

 Դու ա ռա քյա լի նման ան ձն վեր,

 Ծա ռա ցար ը նդ դեմ կռ վի ու ա րյան։
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 Քո կյան քը ե ղավ ներշն չում վսեմ,

 Մա հը մշու շեց սր տե րը հա վետ,

 Քեզ « սուրբ Հով հան նես» մա նուկ ները կա սեն, 

Իսկ մենք կկրկ նենք « դու մեր սուրբ պոետ»։

 Քո ոս կի կյան քը տվիր ա վա րի, 

Ու ես նա յում եմ աչ քե րով վշ տոտ,

 Թե ե ՛րբ Ա նու շը որ պես ե ղև նի

Կ կանգ նի լու սե գե րեզ մա նիդ մոտ։
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ՎԱԼԵՐԻԱՆԻՄԵԴԱՁԵ

ՎՐԱՑ-ՀԱՅԿԱԿԱՆՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ

ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԱՆՑՅԱԼԻՑ44

(Հով հան նես Թու մա նյա նի մահ վան 

30-ամյա տա րե լի ցի կա պակ ցու թյամբ)

 Հայ-վ րա ցա կան բա րե կա մու թյան պատ մու թյան մեջ բա նաս տեղծ 

Հով հան նես Թու մա նյա նը սքան չե լի է ջեր է գրել։ Այս գրո ղի ողջ գոր-

ծու նե ու թյունն ու ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ո ւղղ ված են ե ղել այն բա նին, 

որ  կով կա սյան ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյու նը դառ նա ան խախտ։

 Թու մա նյա նը ան բա սիր մարդ էր, իս կա կան մար դա սեր, ազ գայ նա-

մո լու թյան ան հաշտ թշ նա մի, ժո ղո վուրդ նե րի հա մե րաշ խութ յան ջա-

տա գով։ Իր ո ղջ կյան քի ըն թաց քում նա ջանք էր թա փում ցրելու այն 

ան վս տա հու թյան մշուշն ու ազ գա մի ջյան հա կա մար տու թյու նը, որ հայ 

և վրաց ժո ղո վուրդ նե րին պար տադ րել է ին տե ղա կան ազ գայ նա մոլ-

նե րը։ Ե րախ տա գի տու թյան այս զգա ցու մով է հա գեց ած նրա «Ն վեր 

Վրաս տա նի բա նաս տեղծ նե րին» քերթ վա ծը։ 

Ա մեն կող մից թող ա մե նին

Հը րա պու րի ու բե րի

 Բազ մա լե զու խրախ ճա նին

Ծեր Կով կա սի ազ գե րի։

 

Ել նե՜նք` տե սով ու ճա նան չով, 

Ըն կեր, ախ պեր, մեր ու քուր`

Մեր քյա ման չով, ու րախ կան չով

Գը նանք դեպ կյանքն ը նդ հա նուր։ 

Այս բո ցա վառ կո չը հայ ժո ղովր դի եր գիչ քա ղա քա ցու բա նաս տեղ-

ծա կան պա տաս խանն է այն ան մո ռա նա լի խոս քե րի, ո րոնք իր ժա մա-

նա կին մեծ Իլյան սփ ռեց Կով կա սի ժո ղո վուրդ նե րի մեջ.

Настанет ли тот день, когда увижу снова…
Когда ручьи и племен сольются воедино,
И от последных бурь освобождая нас,
Могучая душа, достойная грузина,
С любовью осенит прославленный Кавказ?
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 Հով հան նե սը մե ծա պես նպաս տեց հայ և վրաց մտա վո րա կան նե րի 

լա վա գույն մա սի փո խըմբռն ման, ծա նո թու թյան և մեր ձեց ման գոր ծին։ 

Նա ան ձնա կան, մտեր մա կան հա րա բե րու թյուն ներ ու ներ մշա կույ թի 

վրա ց գոր ծիչ նե րի հետ։ Հու զիչ է, օ րի նակ, Հով հան նես Թու մա նյա նի 

հան դի պու մը մեր մե ծա գույն բա նաս տեղծ Վա ժա Փշա վե լայի հետ։

 Վա ժա Փշա վե լայի եղ բայ րը՝ Սանդ րո Ռա զի կաշ վի լին, պատ մում 

է. « Քա նի դեռ Վա ժան հի վանդ էր (1915 թ.), Հով հան նես Թու մա նյանն 

այ ցի ե կավ նրան»։ Թու մա նյա նը լսել էր Վա ժայի հի վան դու թյան մա-

սին, բայց տան հաս ցեն չգի տեր, ո ւս տի ա ռա ջի նը հան դի պում է Սանդ-

րոյին աշ խա տա վայ րում. «Լ սել եմ, որ Վա ժա Փշա վե լան հի վանդ է և 

գտն վում է Ձեր տա նը,- ա սաց Թու մա նյա նը,- ու զում եմ տես նել նրան, 

ե ՞րբ կա րող եմ»։

«Ա սա ցի իմ հաս ցեն,- շա րու նա կում է Ռա զի կաշ վի լին,- և խնդ րե ցի, 

որ գա հա ջորդ օ րը։ Տուն դառ նա լով՝ այդ մա սին հայտ նե ցի Վա ժային։ 

Նա ոգ ևոր ված պա տաս խա նեց. « Թող գա, ծա նո թա նամ, տես նեմ` ի նչ 

մարդ է»։

 Հա ջորդ օ րը Հով հան նեսն իս կա պես ե կավ։ Վա ժան նս տեց ան կող-

նում, շո րը գցեց ու սե րին, և ե րբ Հով հան նե սը ներս մտավ, ծա նո թաց րի 

մեկ մե կու։ Հով հան նես Թու մա նյա նը նե րո ղու թյուն խնդ րեց, որ, ցա-

վոք, ին քը վրա ցե րեն չգի տի, և սկ սե ցին ռու սե րեն։ Մի մյանցից հար ցու-

փոր ձ անելուց հե տո խո սե ցին դեռևս շա րու նակ վող պա տե րազ մի, նրա 

հետևանք նե րի մա սին, այն մա սին, թե պա տե րազմն ի նչ կբե րի փոքր 

ժո ղո վուրդ նե րին՝ եր ջան կությո՞ւն, թե՞ դժ բախ տու թյուն։ Այ նու հետև 

Հով հան նես Թու մա նյա նը խո սեց հայ-վ րա ցա կան հա րա բե րու թյուն-

նե րից... Եր կու բա նաս տեղծ նե րի զրույ ցը չա փա զանց ան կեղծ էր»,- իր 

պատ մու թյունն է ա վար տում Սանդ րո Ռա զի կաշ վի լին։

 Շատ չան ցած լսե լով, որ վրաց ժո ղո վուր դը կորց րել է իր Լե ռան 

արծ վին, Թու մա նյա նի սր տի խոր քից դուրս են հոր դում հետ ևյալ հու-

զիչ խոս քե րը. «Այս ող բեր գա կան ժա մա նա կում աշ խա տա վոր ժո ղո-

վուր դը խո րա պես զգաց լա վա գույն մար դու, ա մե նա տա ղան դա վոր և 

հա վա սա րը չու նե ցող բա նաս տեղ ծի՝ Վա ժա Փշա վե լայի կո րուս տը։ 

Սր տանց ցա վակ ցում եմ եղ բայ րա կան վրաց ժո ղովր դին»։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը խո րա պես հար գում էր վրաց ժո ղովր դին 

և սի րում նրա մշա կույ թը։ Նա ե րա զում էր վրաց հան ճա րեղ բա նաս-

տեղծ Շո թա Ռուս թա վե լու ան մահ պոե մը՝ «Ըն ձե նա վո րը», թարգ մա-
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նել և մատ չե լի դարձ նել հայ ժո ղովր դին, բայց մահ վան պատ ճա ռով 

չկա րո ղա ցավ ի րա կա նաց նել այդ սքան չե լի մտահ ղա ցու մը։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան իս կա-

կան ջա տա գով էր ոչ մի այն իր հն չուն քնա րով, այլ նաև հրա պա րա կա-

խո սա կան գոր ծու նե ու թյամբ։ Մենք նկա տի ու նենք նրա հրա շա լի հոդ-

վա ծը, որ տպագր վել է «Բ րատստ վո» ամ սագրում 1920 թ.` մենշևիկ-

նե րի և դաշ նակ ցա կան նե րի հրահ րած եղ բայ րաս պան պա տե րազ մի 

ա ռի թով։ Այդ հոդ վա ծում Հով հան նես Թու մա նյա նը գրում է. « Հե ղա-

փո խու թյան ո ւր վա կա նից սար սա փած ռու սա կան բյու րոկ րա տի ան 

ժո ղո վուրդ նե րի հա մար մի չար խաղ հնա րեց՝ ցան կա նա լով բա ժա նել 

նրանց և դրա նով զբա ղեց նել նրանց ու շադ րու թյու նը...

...Պ րո վո կա ցի ոն բնույ թի փոր ձեր ա ռաջ էլ են ար վել, բայց հենց 

ան ցյա լի փոր ձը ցույց է տվել, որ ան կա րե լի է ի րար դեմ հա նել հայե-

րին ու վրա ցի նե րին...»։ Հայ-վ րա ցա կան բազ մա դա րյան քա ղա քա կան 

բա րե կա մութ յան և հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին խո սե լիս Հով հան նես 

Թու մա նյա նը հիմն վում էր պատ մա կան մի շարք տե ղե կու թյուն նե րի 

վրա։ Նա վկա յում է հայ պատ միչ նե րին, ո րոնք մեծ ոգ ևո րու թյամբ խո-

սում են հայե րի հան դեպ Դա վիթ Շի նա րա րի վա րած քա ղա քա կա նու-

թյան, ի նչ պես նաև վրաց ժո ղովր դի նկատ մամբ հայ պատ մա կան գոր-

ծիչ նե րի իս կա պես բա րիդ րա ցի ա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին։ 

Ան վա նի գրո ղը հա վաս տում է, որ բա րե կա մու թյան գա ղա փարն ի 

սկզ բա նե կազ մել է հայ և վրաց ժո ղո վուրդ նե րի է ու թյան ան բա ժա նե լի 

մա սը, և, ի լրումն իր խոս քի, վկա յում է հայ ժո ղովր դա կան հան ճա-

րեղ է պո սի՝ « Սա սուն ցի Դավ թի» գլ խա վոր հե րո սին և վրա ց դյու ցազն 

Գոր գի սին, ո րոնց միջև իշ խել են բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն նե-

րը, սե րը, կա տա րյալ վս տա հու թյու նը և փո խօգ նու թյու նը։

...1918 թվա կա նի այն դժն դակ օ րե րին, ե րբ Ա նդր կով կա սում սկիզբ 

ա ռավ շո վի նիս տա կան վակ խա նա լի ան, ե րբ հեղ վում էրեղ բայ րա կան 

ա րյուն, ե րբ եր կու եղ բայ րա կան ժո ղո վուրդ նե րն ի րար դեմ ե լան, Հով-

հան նես Թու մա նյանն ի րա վա ցի ո րեն նշում էր. «....Եվ, գու ցե, հենց 

դրա մեջ է այն մեծ ու հաս տատ մխի թա րան քը, որ ոչ թե ժո ղո վուրդ-

ներն են մե ղա վոր այդ ա հա վոր ա ղետ նե րի հա մար, այլ նրանց իշ խա-

նա վոր նե րը, և որ ի նչ քան շատ թու լա նան այդ վեր ջին նե րը, ի սկ ժո-

ղո վուրդ նե րը դառ նան ա վե լի գի տա կից ու ա վե լի մեր ձե նան մի մյանց, 

ի նչ քան ա վե լի բարձր հն չի նրանց ձայ նը, ա վե լի կն վա զեն այդ ա ղետ-
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նե րը և ի վեր ջո կվե րա նան»։ 

Այս պես է ավարտում այս հրա շա լի փաս տա թուղ թը ժո ղո վուրդ նե րի 

բա րե կա մու թյան պատ գա մա խոս Հով հան նես Թու մա նյա նը։

 Հով հան նես Թու մա նյա նի գա ղա փարն ի րա կա նու թյուն դար ձավ 

մի այն հե ղա փո խու թյու նից հե տո, ո րին ա կա նա տես ե ղավ գրո ղը։ Ժո-

ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյու նը ծաղ կեց ա մե նա փա ռա հեղ կեր պով, 

ստեղծ վեց մի մի աս նա կան ըն տա նիք և դար ձավ ա նա ռիկ բեր դամ րոց. 

սա հե ղա փո խու թյան մե ծա գույն նվա ճումն է, որ խորհր դային ժո ղո-

վուրդ նե րը պահ պա նում են աչ քի լույ սի պես։
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ԻՈՍԵԲ ԻՄԵԴԱՇՎԻԼԻ (1876-1952), գրող, 

հրապարակախոս, հասարակական գործիչ, հուշա-

գիր, թարգմանիչ: Ծնվել է Սագարեջոյի մունի-

ցիպալիտետի Խաշմի գյուղում: Գրականագիտա-

կան, թատերագիտական աշխատությունների 

հեղինակ է: Թարգմանություններ է կատարել հայ 

գրականությունից:

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆ45

Իմ հու շը « Վար դի թեր թե րից» 

(տե սա ծը, զգա ցա ծը, խոր հա ծը)

 

Երբ մտա բե րում եմ Հով հան նես Թու մա նյա նին, ան մի ջա պես հի-

շում եմ ե րկ նամ բարձ ժայ ռի գլ խին բու սած հե քի ա թային բու րում նա-

վետ ոս կե խն ձո րե նին, ո րին ա մպ րոպ-ո րո տը, կայ ծակ-շան թը, տապ-

տո թը, բուք-բո րա նը որ քան էլ հող մա հա րում են, ճյու ղե րը կոտր տում, 

այ դու հան դերձ, այն ա մուր կանգ նած է ժայ ռի կա տա րին, ար մատ նե-

րով մխրճ ված է ըն դեր քի մեջ և ա մառ թե ձմեռ, գա րուն թե ա շուն իր 

ան մա հա կան պտուղ նե րով անցնող-դար ձող նե րին, աշ խար հի որ ան-

կյու նից էլ նրանք լի նեն, ջեր մաց նում է, կեն սա կան նոր ո ւժ հա ղոր դում 

և ա րա գաց նում նրանց սլաց քը դե պի ար ևային եր կիր։

 Հի շում եմ այս գե ղե ցիկ հե քի ա թը ա մեն քի հա մար, ա մեն ին չով 

միշտ օգ տա կար պտ ղա տու ծա ռի մա սին և մտա բե րում թան կա գին 

բա րե կա միս՝ Հով հան նես Թու մա նյա նի լու սե ղեն պատ կե րը…
Ս ևե ռուն նա յում եմ, բայց այ դու հան դերձ դժ վա րա նում եմ գրել նրա 

մա սին...

 Հով հան նես Թու մա նյան...

Ար ևի ա ռա ջին ճա ռա գայթ, վա ղոր դյան թար մա շունչ սյուք, վաղ 

գար նա նը ձն ծաղ կի ա րթ նա ցում, մա նու շա կի ժպիտ` ա հա թե ով է ի նձ 

հա մար Հով հան նես Թու մա նյա նը...
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ՏԻԳՐԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆԻՍԱԼՈՆՈՒՄ

 Թիֆ լի սում` Ռուս թա վե լու պո ղո տա յում (նախ կի նում` Գո լո վի նյան 

պո ղո տա)` « Զա րյա Վոս տո կա» թեր թի ներ կայիս խմբագ րու թյան դեմ 

դի մաց, այժմ էլ վեր է հառ նում ե ռա հարկ մի շենք՝ թիվ 4, ժա մա նա կին 

հա մընդ հա նուր ու շադ րու թյուն գրա վող վե հա շուք մի կա ռույց, ո րի վե-

րին հար կում բնակ վում էր ղա րա բաղ ցի հայ նշա նա վոր գոր ծիչ նե րից 

մե կը։ Նա ան խոնջ, միշտ բա րե կիրթ, եվ րո պա կան նիս տու կա ցով մարդ 

էր, ով, գրա կա նու թյան բնա գա վա ռում աշ խա տե լուց բա ցի, հռչակ ված 

էր նաև իր սա լո նի ո ւր բա թօ րյա ե րե կույթ նե րով։ Յու րա քան չյուր ո ւր-

բաթ` ե րե կոյան, այս տեղ է ին հա վաք վում թիֆ լի սաբ նակ բո լոր ազ գու-

թյուն նե րի, ա ռա վե լա պես վրա ց և հայ ա ռա ջա դեմ մտա վո րա կան ներ, 

գրող ներ, դե րա սան ներ կամ այլ բնա գա վա ռի գոր ծիչ ներ։ Այս կամ 

այն ան հա տին նվիր ված ե րե կոն ըն թա նում էր ժո ղո վուրդ նե րի միջև 

հա մե րաշ խու թյուն և սեր հաս տա տե լու նշա նա բա նով։ Օ րի նակ՝ այս-

տեղ կազ մա կերպ վե ցին Նի կո լոզ Բա րա թաշ վի լի ին, Կո տե Մես խի ին, 

ի նչ պես նաև ռուս և թուրք գոր ծիչ նե րին նվիր ված ե րե կո ներ։

Ն շա նակ ված օ րը՝ ե րե կո յան ժա մը յո թից ու թը, սանդ ղա մա տին 

ժպ տուն կանգ նած, եվ րո պա կան հա գուս տով, ճեր մակ թև քա ծա լե րով 

ու օ ձի քով, սափր ված ե րե սով Տիգ րան Նա զա րյա նը բո լոր այ ցե լու նե-

րին դի մա վո րում էր սի րա լիր և ձեռք սեղ մու մով։ Նման ա մեն ե րե կույ թի 

հա վաք վում է ին ե րե սուն-քա ռա սուն տղա մարդ և կին (կա նայք՝ եր կու-

ե րեք հո գի)։ Ա վե լի հա ճախ կազ մա կերպ վում էր գրա կան ե րե կո, որն 

ավարտվում էր թեյի, մր գի և քաղց րա վե նի քի հյու րա սի րու թյամբ։ 

Ա ռաջ նե րում Վրաս տա նի հայե րը, շատ ան նշան բա ցա ռութ յամբ, 

միշտ վրաց ժո ղովր դի հա վա տա րիմ եղ բայր ներն են ե ղել. նրանց վրա-

ցի նե րից չէ իր տար բե րի։ Շա տերն ա րյու նա կից ազ գա կան ներ է ին։ 

Այս մի աս նու թյու նը գնա հա տում և հատ կա պես Վրաս տա նին եր գեր 

է ին ձո նում հա յազ գի ա շուղ ներն ու գու սան ները, ի նչ պես` Սա յաթ-Նո-

վան, Հա զի րը և ու րիշ ներ (Նա ղաշ Հով նա թա նը)։ 

Ա շուղ Հա զի րը (նույն ին քը՝ Աբ րա համ Դավ թի Աբ րա հա մյա նը, 

հո րա կան կող մից` շու լա վեր ցի շի նա կան, տա տի կող մից` գա րե ջե ցի 

վրա ցի) միշտ եր գում էր.
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Վե՛ր կաց, բարձ րա ցի՛ր,

Թա գու հի՛ Թա մար, 

Ողջ Վրաս տանն է 

Ող բում քեզ հա մար։ 

Կամ՝ 

Ա րի՛, որ դի՛, ի նձ մոտ ա րի՛ 

Ու սիրտս մի՛ սրա հա րի։

Վ րաս տա նի զա վակն ես դու,

Ճա նա չի՛ր քո եր կիրն, ա րի՛։

 Նույն ժա մա նա կում ար տա սահ մա նից, հյու սի սից և հա րա վից ո րոշ 

ազ գայ նա մոլ ներ թու նա վո րում է ին վա ղուց հաս տատ ված հայ-վ րա-

ցա կան եղ բայ րու թյուն-մի աս նու թյու նը։ Հենց այդ պի սի ժա մա նակ 

էլ ան հրա ժեշտ էր հա մե րաշ խու թյան, եղ բայ րու թյան, մի աս նու թյան 

զգա ցում ներ բո ցա վա ռող մի քու րա...

Ն ման քու րա նե րից մեկն էլ ա ռաջ նե րում Տիգ րան Նա զա րյա նի սա-

լոնն էր, այ նու հետև՝ Հով հան նես Թու մա նյա նի օ ջա խը...

ԱՌԱՋԻՆՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ



Ինն հա րյու րա կան թվա կան նե րին Տիգ րան Նա զա րյա նի սա լո նում 

սո վո րա կան մի ե րե կոյի ժա մա նակ հա մե րաշ խու թյան, ա վե լի շուտ` 

հայ վրա ցա կան եղ բայ րու թյան ան հրա ժեշ տու թյան մա սին հա կիրճ 

խոսք ա սա ցի։ Խոսքս ավարտելուն պես ի նձ մո տե ցավ վայել չա կազմ, 

գրե թե բարձ րա հա սակ, սև բեղ-սև մո րուս, մո տա վո րա պես ե րե սուն-ե-

րե սուն հինգ տա րե կան մի մարդ։ Նա ձեռքս ա մուր սեղ մեց, փա թաթ-

վեց ի նձ, և մենք համ բուր վե ցինք։ 

Այդ մարդն իր յու րա հա տուկ ար տա քի նով թեև ա ռաջ էլ գրա վել էր 

իմ ու շադ րու թյու նը, հատ կա պես հրա պու րել ա ռա քի նի տես քով, բայց 

մեկ մե կու չէ ինք ճա նա չում։ Ա ռա ջին ի սկ հան դի պու մից ես այն պի սի 

զգա ցում ու նե ցա, ա սես նա իմ հա րա զա տը լի ներ, եր կար տա րի նե րի 

բա րե կա մը։

– Մենք հո նույն ե րկ րի զա վակ ներ ե նք, հնուց ան տի` եղ բայր ներ, 

ի ՞նչ ու նենք բա ժա նե լու, մեր ե րկ պա ռա կու թյամբ ին չո՞ւ ե նք ու րա խաց-

նում թշ նա մուն... Դուք ճիշտ ա սա ցիք՝ կգա ժա մա նակ, և հայե րի ու 

վրա ցի նե րի միջև ան հա ճո մի ջա դե պերն ը նդ միշտ կվե րա նան... Ո ՞ւմ է 
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պետք գժ տու թյու նը։ Ե րկն քի ներ քո` բնու թյամբ ա ռա տո րեն զար դար-

ված այս հող ու ջրի վրա, ապ րի՛ր ու աշ խա տի՛ր... Աշ խա տի՛ր ու ապ-

րի՛ր... Նաև ապ րեց րու՛։ Այո՛, մենք բո լորս պար տա վոր ե նք մեր ձե նալ 

մի մյանց, պար տա վոր ե նք ի րար հաս կա նա լու մի ջոց ներ ձեռ նար կել...

Զ րու ցում էր քաղցր, հմայիչ ձայ նով ան կյու նում կանգ նա ծիս հետ։ 

Վեր ջում բա ցա կան չեց.

– Մեծ հա ճույք պատ ճա ռած կլի նեք, ե թե այ ցի գաք մեր տուն։ 

Բնակ վում եմ Ա մաղ լե բա փո ղո ցի հա մար տաս նու թում։

Հ րա վե րի հա մար շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե ցի։

 Պարզ վեց, որ այդ մար դը Հով հան նես Թու մա նյանն է։ 

Այդ օր վա նից նա հո գուս մեջ մնաց ի բրև ա րե գա կի ճա ռա գայթ, թեև 

չէ ի կա րո ղա նում հա ճախ այ ցի գնալ նրան, բայց, այ դու հան դերձ, իմ 

սր տում կրում է ի նրա լու սե ղեն պատ կե րը։

 Մի քա նի ան գամ գնա ցի նրա տուն։ Նրա օ ջա խը մի տե սակ սա-

լո նան ման հա վա քա տե ղի էր. այս տեղ հա ճախ հա վաք վում է ին նաև 

վրա ցի գրող ներ ու հա սա րա կա կան գոր ծիչ ներ։

Ն շա նակ ված ժա մին ան պայ ման դի մա վո րում էր սան դուղ քի 

գլխին, դու ռը բա ցում և մինչև մուտքն ու ղեկ ցում՝ ցու ցա բե րե լով մե ծա-

գույն հար գանք ու սր տա բա ցու թյուն։ 

Ինձ հի աց նում է ին նրա ա ներ ևա կայե լի բա րեկր թու թյու նը, 

նրբանկա տու թյու նը, սր տա ռուչ հյու րըն կա լու թյու նը։ Նրա ա մեն խոս-

քից, ա մեն քայ լից, ա մեն հա յաց քից ա սես Լո ռվա ա նա պա կան մեղր 

էր ծո րում։ Չէ իր պատ կե րաց նի, որ նա ներ կա յա ցու ցիչն է այն ազ գի, 

ո րի հզոր խա վե րից մե կին սաստ կո րեն այ պա նե ցին Գաբ րի ել Սուն-

դու կյանն ու Շիր վան զա դեն, նաև ու րիշ ներ։ 

Այդ եր կու տար բեր բա նակ ներն ի րա րից հե ռու է ին այն քան, որ քան 

հե ռու են եր կինքն ու եր կի րը։

 Մար դիկ կան, ո րոնց հետ ե թե հա զար ան գամ ծա նո թաց նեն, հա-

զար ան գամ էլ կմո ռա նաս, բայց կան և այն պի սի մար դիկ, ո րոնց ե թե 

մեկ ան գամ տես նեք, ը նդ միշտ կմ նան ձեր սր տում` իբրև սե փա կան 

միս ու ա րյուն։ Ճիշտ այդ պի սի մարդ էր Հով հան նես Թու մա նյա նը։ Նա 

որ քան մե ծա տա ղանդ բա նաս տեղծ էր, նույն քան էլ մեծ քա ղա քա ցի 

էր, նույն քան էլ լայն մտա հո րի զո նի տեր գոր ծիչ է ր։
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ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

1910 թվա կա նի աշ ունն է ր։ 

Այն ժա մա նակ վա գրող ներն ու գոր ծիչ նե րը հա ճախ է ին գա լիս իմ 

խմ բագ րու թյուն (« Թե ատ րի դա ցխով րե բա», վրա ցա կան թատ րո նի 

մի ջանցք)։

 Մի օր ժպ տա լով ներս մտավ Հով հան նե սը։

– Սի րե լի՛ բա րե կամ29, էդ պես չի լի նի,- ա սաց կա տա կով,- ես Ձեզ ին-

չո՞վ եմ նե ղաց րել, որ գո նե մի ան գամ ի նձ չեք այ ցե լում... Դուք ար դեն 

ամ սա գիր ու նեք՝ ար վես տի և գրա կա նու թյան ամ սա գիր։ Դա շատ լավ 

գործ է... Խնդ րում ե մ՝ ժա մա նակ գտ նեք և ան ցնեք ի նձ մոտ, գու ցե մի-

ա սին զրու ցենք և մեր հա մե րաշ խութ յան մա սին նյու թեր տպագրենք։

– Մե ծա գույն հա ճույ քով, թան կա գի՛ն Հով հան նես, մե ծա գույն հա-

ճույ քով։ Կանց նեմ ձեզ մոտ, կաշ խա տեմ գալ։

– Ոչ թե կաշ խա տեմ, այլ ան պայ ման... Ժա մա նա կը չի սպա սում...

– Ի ՞նչ ա նեմ, բո լո րո վին ժա մա նակ չեմ ու նե նում։ Խմ բագ րու թյան 

ամ բողջ աշ խա տանքն իմ ու սե րին է։ Ներ կա պա հին էլ Գաբ րի ել Սուն-

դու կյա նի պի եսն եմ թարգ մա նում։

– Ո՞ րը։

– « Սեր և ա զա տու թյու ն»-ը:

– 0՜, դա լավ է, բայց ի նձ հա մար էլ պի տի ժա մա նակ գտ նեք։ Չէ՛, 

ոչ թե ի նձ հա մար, այլ մեր ը նդ հա նուր գոր ծի հա մար... Ի սկ ը նդ հա նուր 

գոր ծը մի ա ցյալ ու ժե րով է ար վում, թե չէ ժո ղովր դի թշ նա մի նե րը քնած 

չեն, հայ րե նի ե րկն քում սև ամ պեր են կու տակ վում...

– Կաշ խա տեմ ան ցնել...

ՄԵՏԵԽԻԲԱՆՏՈՒՄ

 Հով հան նեսն ի նձ հրա ժեշտ տվեց և եր կար ժա մա նա կով։ Այդ օ րե-

րին ի նձ Մե տե խի բանտ նե տե ցին. այն տեղ ի րար գլ խի է ին լց րել ժա-

մա նա կի հե ղա փո խա կան, հա սա րա կա կան և գրա կան աշ խար հի սե-

րուց քին։

29 «Պայծառ էջեր» հոդվածից հեղինակը մեջբերում է բավականին ընդարձակ հատված 
(ծնթ.՝ թարգմ.): 
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Վ րի ժա ռու Նի կո լայ Ե րկ րոր դի կա ռա վա րու թյու նը օր ու գի շեր տեն-

դո րեն աշ խա տում էր. ո ՛չ կա խա ղա նի օ ճա ռած պա րանն էր կտր վում, 

ո ՛չ էլ Սի բիրն էր ժո ղովր դի հա վա տա րիմ զա վակ նե րի ոս կոր նե րով հա-

գե նում:

 Մի ա ռա վոտ լուր տա րած վեց, թե հայոց բա նաս տեղծ Հով հան նես 

Թու մա նյա նին են բե րել։

 Սիրտս սկ սեց ա րագ բա բա խել. կա րո տել է ի Հով հան նե սին...

 Բան տի բա կում զբոս նե լիս հան կարծ մոխ րա գույն հա գուս տով մի 

տղա մարդ փա թաթ վեց ի նձ։ Նայե ցի, տե սա՝ ա ռաջս Հով հան նեսն է 

կանգ նած։

– Եվ Դո՞ւք, բա րե կա՛մ,- զար մա ցած հարց րի ե ս։

– Պա տու հա նից Ձեզ տե սա, սիրտս չհամ բե րեց,- ա սաց նա։

 Հար ցու փորձ ա րե ցինք մի մյան ցից։

 Կե սօր վա զբո սան քի ժա մա նակ նույն պես գրե թե միշտ վրա ցի կա-

լա նա վոր նե րի հետ էր լի նում։ Թեև եր կուսս էլ բան տի միև նույն քա ղա-

քա կան բա ժան մուն քի, այս պես կոչ ված, « Հին շեն քում» է ինք նս տած, 

բայց մնում է ինք ա ռան ձին մե նախ ցե րում և հան դի պում է ինք մի այն 

լվաց վե լու և կե սօր վա` քսան րո պե տևող զբո սան քի ժա մա նակ...

Ով ցա վի մեջ ըն կած ժա մա նակ հո գու որ բու թյուն և բա րե կա մի հետ 

հան դի պե լու տեն չանք չի զգա ցել, նա չի կա րող պատ կե րաց նել ի րար 

հան դեպ ցու ցա բե րած մեր քնք շան քը...

 Մեր խոս քուզ րույ ցի թե ման միշտ նույնն է ր՝ գրա կա նու թյուն, ար-

վեստ, գրա կա նու թյան մի ջո ցով ազ գե րի (հատ կա պես` հայե րի ու վրա-

ցի նե րի) միջև հա մե րաշ խու թյան հաս տա տում։ Նա չա փա զանց շատ 

էր հա վա տում գրա կա նու թյան և իս կա կան գրո ղի, ա ռանձ նա պես` բա-

նաս տեղ ծի խոս քին...

– Ո ՞ր թա գա վո րը կամ աժ դա հա հե րո սը կա րող է հա մե մատ վել Շո-

թա Ռուս թա վե լու, Նի կո լոզ Բա րա թաշ վի լի ի, Ա կա կի Ծե րե թե լի ի, Իլյա 

Ճավ ճա վա ձե ի հետ...

– Այդ խմ բին ա վե լա նում է նաև Ձեր ա նու նը...

– Ի՞ մը... Ի ՜նչ եք ա սում: Շո թայի հետ ո ՞վ կչափ վի։

– Հա մե մա տա կան կար գով եմ ա սում։ Ձեզ նման ե րկ րորդ բա նաս-

տեղծ հայե րը ու նե՞ն։

– Ու նեն և ա վե լի լա վը,- պա տաս խա նեց ժպի տով,- Ի սա հա կյանն 

ա վե լի մեծ բա նաս տեղծ է ։
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– Ի սա հա կյա՞ նը։

– Այո՛, խոս քար վես տի վար պետ է, մեծ հույ զե րի եր գիչ... Բայց և 

այն պես վրա ցի բա նաս տեղծ նե րը վեր են կանգ նած... Վրաս տա նը հո 

բա նաս տեղծ նե րի եր կիր է... 

– Առ հա սա րակ Հա յաս տա նը գործ նա կան, կյան քում ա վե լի գոր-

ծու նյա եր կիր է... Ճիշտ է, բազ մա տանջ, բայց և այն պես մեծ ա զգ ե ք։

– Ին չո՞վ,- սևե ռուն նայե լով՝ հարց րեց Հով հան նե սը։

 Բան տի բա կում, ի նչ պես կա լա տե ղում լծ ված եզ ներ (զույգ-զույգ 

շարք կանգ նած մոտ վաթ սուն կա լա նա վոր), լռե լյայն մի քա նի քայլ 

ա րե ցինք։ Ես խո րա սուզ վե ցի մտ քե րիս մեջ. իս կա պես՝ ին չո՞վ։ Հի շե ցի 

ի նձ ծա նոթ մի հայի՝ Մա տի նյա նի հետ նա խօ րյա կին ու նե ցած զրույ ցը. 

«Ոս տի կա նու թյու նը որ քան էլ հե տապն դի մեզ, ո չինչ չի կա րող ա նել, 

ո չինչ չի կա րող պա կա սեց նել... Մի այն մեր կու սակ ցա կան դրա մարկ-

ղում հինգ մի լի ոն ոս կի ու նենք...»։

– Ին չո՞վ,- վերս տին հարց րեց Հով հան նե սը։

– Նրա նո՛վ, որ նախ՝ հայե րիդ կու սակ ցու թյու նը դրա մարկ ղում հինգ 

մի լի ոն ոս կի ու նի, և դա այն ժա մա նակ, ե րբ մեր հե ղա փո խա կան նե րը, 

կար ծեմ, քոռ կո պեկ ան գամ չու նեն։ Ե րկ րորդ՝ մեր հե ղա փո խա կան նե-

րը բա ժան ված են մի քա նի հո սան քի, մինչ դեռ հայե րը, ե թե չեմ սխալ-

վում, հիմ նա կա նում մեկ դրո շի տակ են հա մախմբ ված։– Հով հան նե սը 

նայեց ի նձ։– Ես ա սա ցի՝ հն չա կյան նե րը և մյուս նե րը հաշ վի մեջ չեն։ 

Եր րորդ՝ ե թե մեր ե րկ րի ա ռա ջա վոր դա սը՝ ա զն վա կա նու թյու նը, գյու-

ղա ցի նե րի քր տին քով ո ղող ված հայ րե նա ժա ռանգ կալ վածք նե րը քե-

ֆե րում վատ նում է, բան կե րում գրավ դնում, քա մուն տա լիս, ա պա 

հայի ո ւն ևոր հատ վա ծը կալ վածք ներ, հող ու ջուր է ձեռք բե րում, կա-

ռու ցում է, հարս տա նում, ոս կի կու տա կում։

– Տա րօ րի նակ է, որ նման բան եք ա սում,- հա կա ճա ռեց Հով հան նե-

սը,- ո ՞ւմ է պետք ոս կու պար կը, նյու թա կան հարս տու թյու նը։ Դու ի նձ 

հո գի՛ ցույց տուր, հո գի՛... Ի ՜նչ ար ժի հենց այն, որ վրա ցի ներն առ այ-

սօր պահ պա նել են աս պե տա կա նու թյու նը... աս պե տի բարձր ո գին... 

Մինչ դեռ քո ա սած այդ ոս կին ստրկաց րել է մար դուն, սիրտն սպա նել և 

դարձ րել չոր ծառ... Պոե զի ան, նրա զգա ցո ղու թյու նը կո րել է... Ոս կի՜... 

Ի ՞նչ է ոս կին վսեմ հո գու հա մե մատ։ Ի ՞նչ ար ժի հենց այն, որ վրա ցի-

ներդ Շո թա ու նեք...

– Շո թա՞... Ո ՞վ է կար դում։
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– Կգա ժա մա նակ, և ամ բողջ եր կի րը, տար բեր ազ գեր կջեր մա նան 

նրա պոե մով, նրա նով կհաս կա նան` ի նչ են գե ղեց կու թյունը, հե րո սու-

թյունը, սերը, սխ րանքը... Նրա նով կհաս կա նան, թե ի նչ պի սին պետք է 

լի նի ազ գե րի եղ բայ րու թյու նը, թե հա նուն ին չի պի տի պայ քա րի մար-

դը, ո ւմ դեմ... էս ի նչ քա՜ն հե ռու գնա ցինք, բա րե կա՛մս` Հով սե՛փ30։

 Մեզ նից ո ՞վ էր ճշ մա րի տը, գու ցե եր կուսս էլ սխալ վում է ինք։ 

Այս հար ցե րի մեկ նու թյունն ու գնա հա տա կա նը իմ գոր ծը չեն...

 Բայց հա ջորդ օ րը մեր զրույ ցը շա րու նա կե ցինք, և, ի մի ջի այ-

լոց, ա սա ցի, որ այ սու հետ կա պի տա լը պետք է իշ խի. ով փող, դրա-

մագլուխ ու նի, նա էլ կդառ նա ե րկ րի կար գա դի րը... Կա պի տա լը սոսկ 

ե րկ րագնդի մա կեր ևույ թով չի բա վա րար վում։ Նա մտ նում է նաև ե րկ-

րի ըն դեր քը, հան քա հո րեր է փո րում, զար գաց նում է ար դյու նա բե րու-

թյու նը... Սրա ա կուն քը, ի նչ պես գի տեք, կա պի տալն է, ի սկ կա պի տալ 

մե զա նում հայերն ու նեն, ա վե լի ստույգ՝ հայ մե ծա հա րուստ նե րը։ Ա՛յ 

հենց սրանք են աշ խա տա վոր նե րի մի նոր տիպ ստեղ ծում։ Աշ խա տա-

վոր մարդ կանց ու ղար կում են հո ղի սր տից ոս կի, ար ծաթ, ա ծուխ և հա-

զար ու մի հարս տու թյուն հա նե լու...

– Զար մա նա լի բա ներ ես ա սում... Մարդ կանց ո ղջ-ո ղջ պի տի գե-

րեզ ման ի ջեց նեն, ի սկ դուք դրա մեջ եր ջան կու թյուն եք տես նում... 

Մարդ կանց դե պի բնու թյուն, դե պի ար ևի ճա ռա գայթ նե րը պի տի տա-

նեն, մա քուր օդ, ան տառ և ծա ղիկ նե րի մեջ պի տի տա նեն, և սա է եր-

ջան կու թյու նը։ Չէ՛, մար դուն նո րից բնու թյան գիր կը տա րեք, ար ևով ու-

րա խաց րեք, վարդ-ծա ղիկ նե րով (ջեր մա նան, գո սու թյան ու խա վա րի 

մեջ մի՛ խեղ դեք), ա մե նուր և ա մեն ին չում պոե զի ային մեր ձեց րեք... 

Մեր այս հան դի պում նե րը կա յա ցել են, ե թե չեմ սխալ վում, 1911 

թվա կա նին։ Հով հան նե սը եր կար չմ նաց Մե տե խի բան տում։

ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻՀՈՒՇԱՐՁԱՆԸ

 Բան տից դուրս գա լուց հե տո նոր է ի սկ սել « Թե ատ րի դա ցխով-

րե բա» ամ սագ րի հրա տա րա կու թյու նը (կ նոջս ա նու նով, ո րով հետև ես 

զրկ ված է ի ի րա վուն քից), ե րբ լսե ցի, որ Հայ գրող նե րի ըն կե րու թյան 

ղե կա վա րու թյամբ տե ղի է ու նե նա լու Սա յաթ-Նո վայի հու շար ձանն 

30* Բնագրում այս խոսքերը նույնպես հայերեն են  (ծնթ.` թարգմ.)։
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օ ծե լու ա րա րո ղու թյուն։ Օծ մա նը ներ կա գտն վել ցան կա ցող նե րը կա-

րող է ին գնալ՝ ի րենց հետ ու նե նա լով մե կա կան վարդ։

 Հու շար ձանն օ ծե լու օր էր նշա նակ ված 1914 թվա կա նի մա յի սի 15-ը ։

 Վաղ ա ռա վո տից սկս վեց ժո ղովր դի հոս քը դե պի Հայ բա րե գոր ծա-

կան ըն կե րու թյան շեն քը (Ա բաս-Ա բա դի հրա պա րակ, որ տեղ տե ղա-

վոր ված էր հայ գրող նե րի կազ մա կեր պու թյու նը` Հով հան նես Թու մա-

նյա նի նա խա գա հու թյամբ)։

 Թիֆ լի սի ար հես տա վոր նե րի համ քա րու թյուն նե րը դրոշ նե րով, 

մտա վո րա կա նու թյան սե րուց քը, գրող նե րը, աշ խա տա վո րա կան ցածր 

խա վե րը Ա բաս-Ա բա դի հրա պա րա կից մինչև Սուրբ Գևորգ ե կե ղե-

ցու բա կը, որ տեղ պետք է Սա յաթ-Նո վայի հու շար ձա նի օ ծու մը տեղի 

ունենար, կեն դա նի շղ թա է ին կա պել։ Նրան ցից յու րա քան չյու րը ձեռ-

քում մի վարդ էր բռ նել:

 Պետք էր տես նել այդ գե ղե ցիկ տե սա րա նը` մեծ ու փոքր մե կա կան 

վար դով։

 Ծով ժո ղո վուր դը, չտե ղա վոր վե լով բա կում, բռ նել էր նրա շրջա կայ-

քը։ Հա զիվ կա րո ղա ցա ան ցնել մարդ կանց խիտ պա տի մի ջով։

 Խոս քը տանք այն ժա մա նակ վա « Թե մի» թեր թին։

« Մե ծա քա նակ ժո ղո վուրդ էր հա վաք վել ե կե ղե ցու բա կում։ Ներ-

կա է ին նաև վրա ցա կան մա մու լի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։ Բազ մա թիվ 

ե լույթ ներ ե ղան։ Ա ռա ջի նը խոսք ա սաց Հայ գրող նե րի ըն կե րու թյան 

նա խա գահ, նշա նա վոր բա նաս տեղծ Հով հան նես Թու մա նյա նը, ո րը 

Սա յաթ-Նո վային հի շա տա կեց ի բրև ժո ղովրդա կան ե րգ չի, ո րը եր գել է 

հայե րեն, վրա ցե րեն և թուր քե րեն։ Նա ի ջեց րեց հու շար ձա նի պաս տա-

ռը. այն ծածկ ված էր ծա ղիկ նե րով ու դրա սանգ նե րով...»։ 

Այ նու հետև.

« Ժո ղո վուր դը մեծ խան դա վա ռու թյամբ ըն դու նեց եր գիչ Հա զի րի 

հայե րեն բա նաս տեղ ծու թյու նը՝ նվիր ված Սա յաթ-Նո վայի հի շա տա-

կին, ի նչ պես նաև մի վրա ցի ե րգ չի (ժո ղո վուր դը նրան Վա նիչ կա է 

ա սում) ո տա նա վո րը։ Ի րենց ե լույթ նե րով մեծ ազ դե ցու թյուն թո ղե ցին 

Ժո ղովր դա կան հա մալ սա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ն. Եր մո լա ևը և Վրաց 

դրա մա տի կա կան ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ Ի ո սեբ Ի մե դաշ վի լին։ 

Հին Թիֆ լի սի մո քա լաք նե րի հա գուստ նե րով ե րա ժիշտ նե րը կանգ նե-

ցին հու շար ձա նի մոտ և սկ սե ցին եր գել Սա յաթ-Նո վայի եր գե րը»։ 

Եվ այլն։
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 Հու շար ձանն օ ծե լու ա րա րո ղու թյու նը ազ գային-ժո ղովր դա կան 

մշա կույ թի իս կա կան տո նա հան դես էր, որը փա ռա հեղ տպա վո րու-

թյուն թո ղեց իր պար զու թյամբ և ան մի ջա կա նու թյամբ։

Ն րա կազ մա կեր պի չը, ո գին ու սիր տը Հով հան նես Թու մա նյանն է ր։ 

Ի՞նչ պայ ման նե րում և ի ՞նչ նպա տա կով ես խոսք ա սա ցի, որ, թեր թի 

(« Թե մի», 1914, թիվ 179) հա վաստ մամբ, « մեծ ազ դե ցութ յուն թո ղեց»։

 Հան դեսն ա վարտ վում է ր։

 Կո լյա Է րիս թա վին (Վ րաց դրա մա տի կա կան ըն կե րու թյան նա խա-

գա հը) և բա նաս տեղծ Կո տե Մա ղաշ վի լին նայե ցին ի նձ, թե մի բան 

պետք է ա սես... 

Ես` ի բրև բան տից նոր դուրս ե կած նախ կին քաղ բան տար կյալ, 

գրե թե ոչ  լե գալ հս կո ղու թյան տակ գտն վող (ի նչ պես հե տա գա յում 

պարզ վեց, օր վա մեջ եր կու խու զար կու է ին հետ ևում ի նձ), դեռևս զգու-

շա նում է ի, որ պես զի կր կին ցան ցի մեջ չընկ նեմ, բայց այն ժա մա նակ 

հան դեսն այն պես կլա նեց ի նձ, որ բարձ րա ցա ա թո ռին (թե՞ քա րին)։ 

Բարձ րա ցա և զին վո րա կան ար տա հա գուս տով մի գն դա պե տի տե սա, 

ո րն զգաստ կանգ նել էր իմ ա ռջև։ Մտ քիս մեջ իս կույն« ժան դար մի» 

տեղ դրե ցի։ Մտա ծե ցի. « Վերջ, ցանցն եմ ըն կել»։ Կար ծեմ նույ նիսկ 

ը նկր կե ցի, որ պես զի ան հա ճո որ ևէ բան տե ղի չու նե նար։ Ճիշտ այդ 

պա հին հա յացքս ըն կավ Հով հան նես Թու մա նյա նի փոքր-ի նչ բաց 

շրթունք նե րին, շո ղար ձակ աչ քե րին և ժպ տուն դեմ քին, ո րոնք ա սես 

ոգ ևո րում է ին՝ սկսի՛ր։ Ի նչ լինում է, թող լի նի` ա սա ցի ի նքս ի նձ ու սկ սե-

ցի: Այդ քան ժո ղո վուր դը շունչն այն պես էր պա հել, որ ճան ճի բզ զոցն 

ան գամ լս վում է ր։ Խո սում է ի և ժա մա նակ առ ժա մա նակ նա յում թե՛ 

« ժան դար մին» և թե՛ Հով հան նես Թու մա նյա նին, ո րով հետև որ քա նով 

« ժան դար մի» կուշտ տես քից կաշ կանդ վում է ի, նույն քան Հով հան նե սի 

բարձր, պայ ծա ռա շուք դեմ քից թևեր է ի առ նում, ոգ ևոր վում։ 

Ի՞նչ ա սա ցի իմ ե լույ թում։ Մո տա վո րա պես ա հա թե ի նչ (մեջ բե-

րում եմ հատ ված ներ, ա վե լի ըն դար ձա կը, թեև գրաքն նու թյան կող մից 

կրճատ ված, « Թե մի»-ի 1914 թ. թիվ 179-ո ւմ է զե տեղ ված)։

«Ա րե գա կի պես փայլփ լուն, ցո լար ձա կող, վար դի պես գե ղե ցիկ, 

բու րա վետ, ա ռա վո տյան սյու քի պես նր բո րեն կա խար դող գու սա նի 

(Սա յաթ-Նո վայի) խոս քը մեկ ան գամ ևս փա ռա վո րեց մեր սր տե րը և 

ո գեպն դեց։ Ազ գային թշ նա ման քը, մար դա կե րու թյու նը, փո խա դարձ 

ա տե լու թյու նը, գժ տու թյու նը որևէ լավ բան չեն տա...»։
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«...Ն րա (Սա յաթ-Նո վայի) հա մար մեկ էին վրա ցի, հայ, թա թար թե 

այ լազ գի, ո ւս տի բո լո րի հա մար սեր էր եր գում մի ան ման քաղցր ձայ-

նով, ջեր մաց նում, վե հաց նում, հա ճե լի, գե ղե ցիկ ու սի րե լի էր դարձ նում 

կյան քը...»։ 

Այ նու հետև.

«...Մեր ժա մա նակ նե րում էլ եր ևան կգա նման մի եր գիչ, ո րը, թշ նա-

ման քի ու մար դա կե րու թյան փո խա րեն, փո խա դարձ սեր կքա րո զի»։

«Այ սօր վա օ րը վկա է, որ նման եր գիչ կր կին կծն վի, և գեթ մի ան-

գամ մար դա կե րու թյան սի րա հար նե րը կզ գան, որ մեր ժա մա նակ նե-

րում մի այն փո խա դարձ հար գան քը, եղ բայ րու թյունն ու սե րը կա րող 

են լու սա վո րել մարդ կանց խա վարչ տին սր տե րը...»։ Եվ այլն (« Թե մի», 

1914, 1915, թիվ 179, էջ 2)։ 

Ամ բի ո նից իջ նե լուն պես զին վո րա կա նը, ո րին ես « ժան դար մի» 

տեղ է ի դրել, մի քա նի քայլ ա րեց դե պի ի նձ, եր կու ձեռ քով ա մուր սեղ-

մեց ձեռքս և ասաց` շնորհակալություն։ Մյուս կող մից էլ Հով հան նե սը 

փա թաթ վեց ի նձ` « Կեց ցե՜ս, Ի ո սեբ ջան» ա սե լով, թևան ցուկ ա րեց և 

բարձ րաց րեց այն տեղ` բա կի ծայ րի տան եր րորդ հարկ։ Դահ լի ճում 

եր կար սե ղան էր բաց ված, իս կա կան հե քի ա թային սե ղան։ 0՜, տեր 

Ա ստ ված, ի նչ ա սես, որ չկար այն տեղ՝ տա րա տե սակ քաղց րա վե-

նիքներ, խմորե ղեն, խմիչք, նա խա ճա շի ու տեստ ներ...

 Հով հան նեսն ա ռա ջար կեց պատ վա վոր մի տեղ, որ տեղ նա զա նի, 

շքե ղո րեն զար դար ված, վարդ-մա նու շակ նե րի պես բաց ված աղ ջիկ-

ներ է ին նս տած: Նրանք, նաև իր դուստ րե րը շր ջա պա տե ցին ի նձ, 

այս ու այն կող մից քաղց րա վե նիք հյու րա սի րե ցին, բայց մի՞ թե կուլ 

կգնար որ ևէ բան, մա նա վանդ որ այն պե՛ս լց ված է ի Հով հան նե սի փա-

ղաքշան քով ու սի րով, աղ ջիկ նե րի հմայիչ ժպիտ նե րով և օր վա փա ռա-

հեղ տպա վո րու թյամբ, ո րի մեն-մի ակ հե ղի նա կը մեր թան կա գին Հով-

հան նեսն էր...

Ինչ խոսք, որ Հով հան նե սի և նրա յու րային նե րի՝ իմ նկատ մամբ ցու-

ցա բե րած այդ պի սի ու շադ րու թյու նը ես սոսկ իմ ան ձին չէ ի վե րագրում. 

այդ ա մե նը, հան ձին ինձ, ո ւղղ ված էր վրաց ժո ղովր դին...

Այն ե րա նե լի զգա ցո ղու թյու նը, այն ջեր մու թյու նը, որ ես զգացի այդ 

օ րը, եր կար ժա մա նակ չեն հե ռա ցել իմ հի շո ղու թյու նից, և այժմ էլ, ե րբ 

հի շում եմ, հա ճե լի մի դող է ան ցնում ամ բողջ մարմ նովս։ 

Իսկ ո ՞վ էր այն գն դա պե տը, ո րին ես « ժան դար մի» տեղ է ի դրել։ 
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Թիֆ լի սի նա հան գի հրա մա նա տար Կոնս տան տին Ափ խազն է ր՝ Իլյա 

Ճավ ճա վա ձե ի քրոջ որ դին, իր ժո ղովր դի հայտ նի գոր ծի չը։

 Հով հան նես Թու մա նյա նի կազ մա կեր պած տո նա հան դեսն ան-

հետևանք չմ նաց: Դրա նից հե տո մեր սի րե լի բա նաս տեղծ և գրա կա-

նա գետ Ի ո սեբ Գրի շաշ վի լին Սա յաթ-Նո վայի մա սին գրեց մի հրա-

շա լի գիրք։ Նմա նա պես հե տա զո տու թյուն ներ գրե ցին մեր նշա նա վոր 

գիտ նա կան Լ. Մե լիք սեթ-Բե կը, շքան շա նա կիր բա նաս տեղծ Գոգ լա 

Լե ո նի ձեն և ու րիշ ներ։ 

Այս քա նով էլ չի սպառ վում այդ օր վա նա խա ձեռ նու թյու նը: Այդ օ րը 

նե տած սերմն այն քան խոր ար մատ ներ ձգեց ժո ղովր դի սր տում և հո-

գում, որ նրա ա ռատ բեր քը սպա սե լի է թե՛ մեր ժա մա նակ նե րում և թե՛ 

ա պա գա յում...

Այդ ա ռատ բերքն ի մի բեր վեց Հով հան նես Թու մա նյա նի կազ մա-

կեր պած` Սա յաթ-Նո վայի հու շար ձանն օ ծե լու ա րա րո ղու թյան ժա մա-

նակ...

ԲԱՐԵԿԱՄԲԱՆԱՍՏԵՂԾԵՄՈՒՆԵՑԵԼ,

ԻՍԿԵՍ՝ԱՆՏԵՂՅԱԿ



Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի (1914-1918) բար դա նա լը 

ռու սա կան ի նք նա կա լու թյան մի ա պետ Նի կո լայ Ե րկ րոր դին, նրա հետ 

էլ բուր ժո ւա կան լի բե րալ մտա վո րա կա նու թյանն ստի պեց «գ թու թյան» 

աչ քե րով նայել այն ժո ղո վուրդ նե րին, ո րոնց մի ամ բողջ դար ո չն չու-

թյուն են հա մա րել և կրունկ նե րի տակ ճզ մել։ 

Ինչ խոսք, հզոր Ռու սի այի նշա նա վոր մտա վո րա կա նու թյան շար-

քե րում կային նաև այն պի սի ան դամ ներ, ո րոնք չէ ին ընդունում ի նք-

նա կա լու թյան նման վե րա բեր մուն քը, բայց նրանց ձայ նը խլա նում էր 

թա գա վո րի կա մա կա տար նե րի գվ վոց նե րի և շղ թա նե րի աղ մու կի մեջ։

 Պա տե րազ մի թե ժա նա լու տա րի նե րին ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա-

ջա ցավ այս օ տա րազ գի նե րին` այս պես կոչ ված «ի նո րո դեց նե րին», 

հատ կա պես՝ հայե րին և վրա ցի նե րին, ո րոնք սահ մա նա կից է ին Թուր-

քի ային և Պարս կաս տա նին, սի րա շա հելու: 

Այդ նպա տա կով Ռու սաս տա նի լի բե րալ գրող ներն ու ե րես փո խան-

նե րը Վրաս տան և Հա յաս տան է ին այ ցե լում, որ պես զի մշա կու թային 

կա պերն ամ րապն դեն։ Ա վե լի շուտ` գլուխ ներս շո յեն։ Օ րի նակ` Վրաս-
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տան ե կավ ե րես փո խան Ռժևս կին (ե թե ազ գա նու նը չեմ շփո թում), ո րը 

Ժո ղովր դա կան տա նը վրա ցի նե րի մա սին ա սաց. «Վ րա ցի ներն ի րա-

վունք ու նեն պա հան ջե լու 1864 թ. ի նք նա վա րու թյու նը, ո րը և պետք 

է տր վի ան շուշտ»։ Սրան գրաքն նա դատ-հ րա պա րա կա խոս Կի տա 

Ա բա շի ձեն պա տաս խա նեց. «Ե թե խոս քը վե րա բե րում է ի րա վուն քին 

ու պա հան ջին, ա պա վրաց ժո ղո վուրդն ա վե լի լավ գի տի, թե ի րեն ի նչ 

է պետք...»։

 Նույն ժա մա նակ նե րում ե կավ նաև բա նաս տեղծ Բալ մոն տը, ո րը 

Շո թա Ռուս թա վե լուն եր կինք հա նեց, հա մե մա տեց ար ևի հետ և հանձն 

ա ռավ թարգ մա նել նրա եր կը (և թարգ մա նեց)...

 Թիֆ լիս ե կավ հայտ նի գրող, բա նաս տեղծ Վա լե րի Բրյու սո վը, ո րը 

Ռուս թա վե լու թատ րո նի հա մեր գային դահ լի ճում հայ քնա րեր գու թյան 

ե րե կո ան ցկաց րեց։ Ե րե կոն բո վան դա կա լից էր և ոչ մի այն մեզ՝ այ լազ-

գի նե րիս, այլ նաև հենց ի րենց՝ հայե րին էլ շատ նոր բան ա սաց հայ 

պոե զի այի մա սին։ 

Ե րե կոյից հե տո հենց այն տեղ տր վեց ճոխ ճաշ կե րույթ։ Մաս նակ-

ցե ցին գրե թե հա րյուր ի նն սուն տղա մարդ և կին։ Ես նույն պես բախտ 

ու նե ցա ներ կա գտն վե լու այդ ճաշ կե րույ թին։

 Ճաշ կե րույ թում սի րո սո խակ ներ է ին թևա ծում...

 Մի քա նի կե նա ցից հե տո սե ղա նա պե տը նոր կե նաց ա ռա ջար կեց.

– Ու շադ րությո՛ւն, գե ղեց կա գո՛ւյն տիկ նայք և ոչ պա կաս հա մես-

տա փա՛յլ պա րո նայք: Պարզ վում է, որ Թիֆ լիս քա ղա քում, ինչ պես մե-

ծար գո Վա լե րի Բրյու սովն է ա սում, հայերս հրա շա լի պո ետ ե նք ու նե-

ցել: Մեղքս չեմ թաքց նում, քան զի մինչ այս պա հը ես դա չէ ի նկա տել, 

չգի տե ի։ Ոչ էլ ի մա ցել եմ, որ այդ հրա շա լի պոե տը իմ բա րե կամն է... 

Դե՛, ի նչ պե՞ս եք ըն դու նում։ Հա՛, բա րե կամ պոետ եմ ու նե ցել, բայց չեմ 

ի մա ցել։ Ի հար կե, ոչէլ դուք գի տեք՝ ո ւմ մա սին է խոս քը...

– Հով հան նես Թու մա նյա նի՜, Հով հան նես Թու մա նյա նի՜,- լսվում էր 

այս ու այն կող մից։

– Այո՛, Հով հան նես Թու մա նյանի, ո րին մինչ այ սօր չէ ինք տես նում 

կամ չէ ինք ու զում տես նել, մինչև որ պատ վար ժան Վա լե րի Բրյու սո վը 

մատ նա ցույց ա րեց...

– Խմենք Հով հան նես Թու մա նյա նի կե...

Ոգ ևոր ված ներ կա նե րը թույլ չտ վեցին՝ թա մա դան ավարտի իր խոս-

քը։ Մի մար դու նման բո լո րը ոտ քի ե լան, բո լո րը գա վաթ նե րը պար զե-
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ցին Հով հան նե սի կող մը, և « կեց ցե՜», « վա շա՜», «բ ռա վո՜» բա ցա կան-

չու թյուն նե րը փոխ նի փոխ բախ վե ցին ա ռաս տա ղին...

Բո լոր ներ կա նե րը, ան կախ ազ գային պատ կա նե լու թյու նից, այդ 

պա հի փա ռա հե ղու թյունն զգում է ին մի ան ման զգա ցու մով։ Բո լորն 

զգում է ին, որ այդ րո պե ին ի րենց կող քին է ե րկ նային շնոր հով օ ժտ ված 

մի մարդ` սր տի հա վա տար մա տար մի մեծ բա նաս տեղծ, ո րը ջեր մաց-

նում է բո լո րի հո գի նե րը։

ՎԵՀԱԶՆԻՎՄԱՐԴԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

  Ռու սա կան մեծ հե ղա փո խու թյան ա ռա ջին ա միս ներն է ին, այն ժա-

մա նակ նե րը, ե րբ ռազ մա ճա կա տից թա գա վո րա կան զոր քե րը հա նում 

է ին, ազ գային ջո կատ ներ է ին կազ մա վո րում։ Հայոց ազ գային ռազ մա-

կան աս պա րեզ ե կավ ա նուն հա նած Ա նդ րա նի կն իր ջո կա տով... 

Անդր կով կա սի կա ռա վա րու թյու նը, ը ստ ազ գային սկզ բուն քի, Հա-

յաս տա նի նախ կին գա վառ նե րը զի ջեց հայ կա կան մի ա վո րում նե րին, 

բայց մի այն դրա նով չբա վա րար վեց. բնակ չու թյանն ան հրա ժեշտ էր 

հա սա րա կա կան ու ժե րի ա ջակ ցու թյուն՝ ազ գե րի միջև խա ղա ղու թյուն 

պահ պա նե լու հա մար։

Ն ման ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար գոր ծուղ ված նե րից 

մե կը, կար ծեմ, Հով հան նեսն է ր։

 Չա փա զանց վտան գա վոր էր այդ ա նիշ խա նու թյան ժա մա նակ 

որևէ տեղ գնալ. դա հա վա սար էր բո ցա վառ կրա կի մեջ նետ վե լուն։

 Բայց Հով հան նե սը գնաց։ 

Ե թե որ ևէ մե կին պետք է հա ջող վեր ազ գե րի միջև վե րաց նել թշնա-

ման քը և խա ղա ղու թյուն հաս տա տել, ա պա դա կր կին Թու մա նյա նը 

կա րող էր, ի սկ նա կխու սա նա վե՞ր։

 Բո լորս հա վա տում է ինք, որ նա` ի բրև ժո ղո վուրդ նե րի միջև եղ բայ-

րու թյան և մի ա բա նու թյան միջ նորդ, մեծ մար դա սեր, նշա նա վոր բա-

նաս տեղծ և հա սա րա կա կան գոր ծիչ, հայե րին ու թուր քե րին կհաշ-

տեց նի... 

Ան ցավ ժա մա նակ...

 Մի ան գամ գնում է ի դե պի տո նա վա ճառ։ Կի րա կի է ր։ Բավականին 

շատ մար դիկ է ին զբոս նում։

 Ժո ղովր դի մեջ տե սա կո րա մեջք մե կին, ո րին այս ու այն կող մից 
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շր ջա պա տել է ին տղա ներ ու աղ ջիկ ներ։

Ն մա նեց նե լով ծա նո թիս՝ հենց թի կուն քից կան չե ցի.

– Հով հան նե՜ ս, բա րե կա՛մ, Հով հան նե՜ս...

Տ ղա մար դը ե րե սը շր ջեց. իս կա պես նա էր...

Երբ մոտեցա, զար մանք պա տեց ի նձ. ա սես հո գին թու նա վոր-

ված լի ներ, ճեփ-ճեր մակ է ր։ Իմ ա ռաջ ոչ թե սո վո րա կան, ժպտա դեմ, 

ա ռողջ, կեն սու րախ Հով հան նեսն էր, այլ ա սես մեկ ու րի շը։

– Ի ՞նչ է պա տա հել, Հով հան նե՛ս, ո ՞նց ե ք։

– Ո ՞նց պի տի լի նեմ, էս պես էլ որ կամ, չե՞ս զար մա նում։

– Ի ՞նչ է պա տա հել։

– Է ՛հ, ի նչ չպի տի տես նե ի։

– Ի ՞նչ տե սաք։

– Վեր քերս... Սր տիս վեր քե րը մի՛ քրք րի...

 Ձա խից փո խա րի նե ցի ու ղեկ ցին, բռ նե ցի ար մուն կը։

– Այ նո ւա մե նայ նիվ ի ՞նչ է պա տա հել։

– Լեզ վով ա սե լու բա՞ն է, որ... Իս կա կան դժոխք... Մար դիկ գա զա-

զել են, ցո փա ցել... Մենք միշտ հա մոզ ված ե նք ե ղել, որ թուր քե րը վայ-

րե նի են, ո ւխ տադ րուժ են, ան մարդ կային ի նչ էլ ա նեն, զար մա նա լի չէ 

մեզ հա մար, բայց ե րբ վայ րե նու թյուն են ա նում մար դիկ, այն էլ` ու սա-

նող նե րը, այդ ժա մա նակ... Այդ ժա մա նակ չգի տեմ՝ ի ՜նչ ա սեմ...

– Ի ՞նչ է պա տա հել, Հով հան նես։

– Այն տեղ է ի, որ տեղ հայերն ու թուր քերն ապ րում են հարևա նու-

թյամբ, ո մանք` նույ նիսկ խառն... Նրանք հո ղի պատ վա վոր աշ խա-

տա վոր են, նաև նախ րա պան ներ, հո վիվ ներ... Ի ՜նչ ու նեն ի րար մեջ 

բա ժա նե լու...

– Հե տո՞։

– Սա տա նան բույն է դրել նաև նրանց հո գում, սև կա տու է ան ցել 

նրանց ա րան քով... Կամր ջի գլ խին տե սա, թե ի նչ պես մի հայ ու սա նող 

խող խո ղեց թուր քին և նե տեց ջու րը...

– Դուք տե սա՞ք։

– Սե փա կան աչ քե րովս... Ե րա նի քո ռա նայի, չտես նե ի էդ բա նը...

– Ի նչ ա րած, բա րե կա՛մ, մարդ եր բեմն կորց նում է գլու խը...

– Ո ՞նց թե՝ ի նչ ա րած, ո նց թե՝ կորց նում է գլու խը։ Ու րեմն մարդ կայ-

նությո՞ւնն էլ պի տի կորց նի...

Բռ նել է ի թևը, ա սես կրծ քիս սեղ մած լի նե ի, զգում է ի, թե ի նչ պես է 
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դո ղում, ա սես ներ սում կրակ էր վառ վում։

 Նա գերզ գա յուն մարդ էր. լավն ու վա տը, ու րա խու թյունն ու ա տե-

լու թյունն ըն կա լում էր զար մա նա լի ո րեն նր բո րեն։ 

Իմ ա ռաջ ա սես կանգ նած էր հա վա սա րակշ ռու թյու նը կորց րած մի 

մարդ, նկա տե ցի, որ փոքր-ի նչ նի հա րել է, նույ նիսկ ու սերն ա վե լի կո-

րա ցել է ին, ե րե սը, վար դա գույ նի փո խա րեն, մոխ րա գույն էր դար ձել։ 

Այո՛, Հով հան նե սի սիր տը մղկ տում էր ոչ մի այն նրա հա մար, որ 

թուր քե րը կո տո րում է ին հայե րին, այլև այն բա նի, և սրա համար  գու-

ցե ա վե լի շատ, որ հայ ու սա նող նե րը թուր քե րին չէ ին նե րում...

Ա ռա ջին հա յաց քից թվում է, թե այդ պես էլ պետք է լի ներ, ինչ պես 

որ ե ղել է։ Այն դառ նա ղետ ժա մա նակ նե րում ե թե թուր քե րը կո տո րում 

է ին հայե րին, ոչ էլ հայե րը պետք է զի ջե ին, բայց Հով հան նեսը` ի բրև 

մեծ մարդ, մեծ հու մա նիստ, դրա նում վայ րե նու թյուն էր տես նում։

Ն րա սիր տը ցա վում էր մարդ կանց վայ րա գու թյան պատ ճա ռով։ 

Գու ցե կեղծ, թթու հայ րե նա սեր նե րը, ազ գայ նա մոլ նե րը նույ նիսկ պա-

խա րա կեն, ա սեն՝ «երբ ու րի շը քեզ սպա նում է, դու էլ պի տի սպա նես», 

բայց բարձր ի դե ալ նե րի տեր մար դիկ միշտ փառ քով կհի շեն Հով հան-

նես Թու մա նյա նին նման հու մա նիզ մի հա մար...

 

ԱՄՈԹԱԼԻԵՎՑԱՎԱԼԻ



Այլ ա նուն չես տա այն մի ջա դե պին, որ տե ղի ու նե ցավ 1918 թ. 

հայե րի և վրա ցի նե րի միջև։ Ով ո ւմ հաղ թեց, ով ին չով պի տի հաղ թեր, 

ով էր ար դար, ով` ա նար դար` այս տեղ չեմ քն նի։ Մի այն պետք է նշեմ 

ցա վա լի փաս տը. հու րա խու թյուն թշ նա մու` հենց մեր ի սկ ը նդ հա նուր 

թշ նա մու, կեղ տոտ ձեռ քի գործ էր կա տար վա ծը։

 Թիֆ լի սը դո ղէ րոց քով էր բռն ված։ Բոր չա լու-Սա նա հին, Վո րոն ցով-

կա, Ե կա տե րի նո ֆելդ և ու րիշ վայ րեր կրա կի բո ցե րով է ին պատ ված։

 Պետք էր տես նել, թե այդ օ րե րին Հով հան նեսը  որքա՜ն էր լար ված, 

պրկ ված։ Ես տե սել եմ բո լոր կող մե րից թշ նա մի նե րով շր ջա պատ ված 

փու թա գար, դառ նա ցած հրա մա նա տա րի, որն ան հրա ժեշտ քա նա կի 

փամ փուշտ չու նի, որ կա րո ղա նա ա զատ վել թշ նա մուց, այդ պես դառ-

նա ցած, փու թա գար էր Հով հան նե սը, բայց ոչ թե տար ված ա րյուն հե-

ղե լով, այլ հոգ սի տակ կքած, թե ի նչ ու ղի գտ նի, որ պես զի այս հար ևան 

եր կու ժո ղովր դին փր կի ա մո թա լի և ցա վա լի պա տա հա րից...
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 Նա իր հար կի տակ հա ճախ հա վա քում էր վրա ցի գրող նե րին և հա-

սա րա կա կան գոր ծիչ նե րին, ի նչ պես նաև հա յու թյա նը՝ այդ բոցկլ տա-

ցող կրա կը մա րե լու հա մար... Դրան հաս նե լու նպա տա կով նա ոչ մի 

բա նի ա ռաջ կանգ չէր առ նում։ 

Ի մի ջի այ լոց, իմ եր կե րից մե կի (« Նո րա ցած կյանք» վե պի) ա ռա-

ջին գլուխն սկ սել եմ Հով հան նե սի տնից, ի րեն էլ դարձ րել եմ վե պիս 

հե րոս նե րից մե կի նա խա տի պը, ո րը վեր ջում դառ նում է հայ-վ րա ցա-

կան մի ա բա նու թյան խորհր դա նի շը։ 

Եղ բայր նե րի միջև ար ձակ ված գն դա կը ա վե լի շատ Հով հան նե սի 

սր տին էր կպ չում և ծանր վերք բա ցում...

Որ քան հի շում ե մ, այդ ժա մա նակ թե փոքր-ի նչ ո ւշ նշ վեց Հով հան-

նե սի հո բե լյա նը, բայց տե ղի ու նե ցած մի ջա դե պից սիրտն այն պես էր 

կոտր վել, որ հո բե լյա նա կան հան դի սու թյունն ըն դու նեց գրե թե ա ռանց 

ոգ ևո րու թյան։

 Ժա մա նա կա վո րա պես սու րը հաղ թեց, թեև վերջ նա կան հաղ թա նա-

կը քնա րը տո նեց...

ԳՐՈՂՆԵՐԻՀԵՏ

Վ րա ցա կան թատ րո նում (այժմ` Գրի բոյե դո վի ան վան) հայ գրող-

նե րի (թե՞ բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյան) ե րե կո էր` Հով հան նես Թու-

մա նյա նի ղե կա վա րու թյամբ։ 

Ես ևս գնա ցի։ 

Ըն տիր հա սա րա կու թյուն էր հա վաք վել։ 

Ինձ նկա տե լուն պես Հով հան նեսն իս կույն հրա վի րեց դահ լի ճի ան-

կյու նում հա տուկ բաց ված սուփ րայի մոտ։ Սե ղա նի մոտ ոչ ոք չկար։ 

Պարզ վեց, որ այդ սե ղա նը հա տուկ ը նտր ված հյու րե րի հա մար են բա-

ցել։

– Որ տե՞ղ են ձեր գրող նե րը, ին չո՞ւ չեն եր ևում։– Ի նձ հետ խո սե լով՝ 

Հով հան նե սը ստեպ-ս տեպ դռան կողմն էր նա յում։

– Ի նչ ճիշտ է, ճիշտ է, նրանց գա լուն եմ սպա սում։ 

– Հարկ է եղ բայր, հարկ  է մեր գրա կանության և ար վես տի բո լոր 

բնա գա վառ նե րի վար պետ նե րի սերտ կա պը, ի րար հաս կա նա լը և 

ը նդ հա նուր լեզու գտ նե լը, որ պես զի ժո ղո վուրդն էլ գի տակ ցի (ի նչ եմ 

ա սում, ժո ղո վուր դը մե զա նից ա վե լի շուտ գի տի), որ եղ բայր ներ պետք 



154 ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

է լի նենք։ Ա նհ րա ժեշտ է՝ մեր հա սա րա կու թյան ա ռա ջա մար տիկ նե րին 

ի մի բե րել, այ լա պես մեր վեր քերն ան վերջ են...

Զ րու ցում էր և այս ու այն կողմ ա չք ա ծում՝ հա մոզ վե լու՝ սե ղա նի 

վրա որ ևէ բան հո թե րի չէ՞։ Շուտ-շուտ նա յում էր նաև դռան կող մը... 

Հան կարծ վեր կա ցավ ու շարժ վեց դե պի ել քը։ Տե սա՝ գրա կան նոր 

խմբակ ցու թյան` «Երկ նա գույն ե ղջյուր նե րի» ան դամ ներն են գա լիս։

 Հով հան նե սը բա րե համ բույր ժպի տով դի մա վո րեց նրանց և ա ռաջ-

նոր դեց իմ կող մը։ Դահ լի ճի կենտ րո նում «Երկ նա գույն եղջ յուր նե րի» 

պա րագ լու խը հան կարծ կանգ նեց րեց Հով հան նե սին և ի նչ-որ բան 

ա սաց։ Ես ա կն դետ նա յում է ի։ Հով հան նե սը փոքր-ի նչ մռայլ վեց։ 

Մտա ծե ցի՝ հա վա նա բար նրանց զար մաց նում է իմ այս տեղ գտն վե լու 

հան գա ման քը։ Նրանք դրա հա մար « հիմք» ու նե ին. նրանց ի բրև թե 

նոր գրե լաձևն ու ո մանց ամ բար տա վա նու թյունն ի նձ դուր չէին գա լիս, 

իմ ամ սագ րում նրանց ձաղ կող հոդ ված է ի տպագ րել։

 Բայց և այն պես մո տե ցան։ Ող ջու նե ցինք ի րար։

Զ րույ ցի ժա մա նակ ո րո շե ցինք, որ ան հրա ժեշտ է հայ և վրաց գրա-

կա նու թյան ըն տիր եր կե րը թարգ մա նել։ 

Ճաշ կե րույթն սկս վեց։ Գա վաթ նե րը դա տարկ վում է ին պոե զի այի 

գով քով։

 Քիչ ան ց ոտ քի ե լա և հրա ժեշտ տվե ցի։ Հով հան նե սը կանգ նեց րեց 

ի նձ...

– Ո ՞ւր ես գնում։

– Ա սե լիքն աս վեց, գի նու հետ էլ մտե րիմ չեմ...

– Ի ՜նչ մի խմողն էլ ես ե մ։

– Ան հե տաձ գե լի գործ ու նեմ,- պա տաս խա նե ցի ու շարժ վե ցի դե պի 

ել քը։

 Հով հան նեսն ու ղեկ ցեց մինչև դու ռը։

– Ի նձ դուր չի գա լիս, Ի ո սե՛բ ջան, ի նձ դուր չի գա լիս էդ պի սի վար-

մուն քը։ Գրա կա նու թյու նը մի ըն տա նիք է, գրող նե րը, ի նչ հա վա տամ քի 

էլ լի նեն, էդ տա նը հա վա սար ե ն։ Մենք բո լորս մի գործ ե նք կա տա-

րում, մի նպա տա կի ե նք ծա ռա յում՝ ժո ղովր դի բա րօ րու թյան գոր ծին, 

ի ՞նչ կա րիք կա ի րար հետ գժտ վե լու…
– Մի՞ թե ես գժտ վել եմ որ ևէ մե կի հետ կամ ա սե՞լ եմ նման բան։

– Չէ՛, չես ա սել, բայց գի տեմ։

Հ րա ժեշտ տվե ցի ու դուրս ե լա։ 
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Այո՛, գրա կա նու թյու նը ն րա հա մար սոսկ նպա տակ չէր, այլ ժո-

ղովր դին, ճշ մար տու թյա նը և սի րուն ծա ռայե լու մի ջոց։

Ն րա գե ղար վես տա կան ողջ ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ծա ռայել և ծա-

ռա յում է այդ գա ղա փա րին՝ սի րուն, ճշ մար տու թյա նը, ժո ղովր դի դաս-

տի ա րա կու թյանն ու նրան դե պի լա վա գույն ա պա գա մղե լուն։

Գ րո ղից, բա ցի գր չով ծա ռայե լուց, նա պա հան ջում էր նաև լի նել 

գի տա կից, բարձր, մեծ քա ղա քա ցի... Հենց դրա նից հե տո սկսե ցի Հով-

հան նե սի «Ա նու շի» թարգ մա նու թյու նը, բայց քա նի որ այդ գոր ծը ձեռ-

նար կեց Ի ո սեբ Գրի շաշ վի լին, ես թո ղե ցի այն։
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 Հով հան նես Թու մա նյա նին ես չեմ կա րող պատ կե րաց նել այլ կերպ, 

ե թե ոչ ի բրև ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան մե ծա գույն միջ նորդ, ան-

բա սիր գոր ծիչ։ Նրա յու րա քան չյուր տո ղը, նրա յու րա քան չյուր եր կը, 

«Ա նու շից», « Շունն ու կա տուն» լե գեն դից սկսած մինչև վրաց գրող նե-

րին նվիր ված բա նաս տեղ ծու թյու նը, այս գա ղափա րի մարմ նա վո րումն 

են, այս ե րկ նային ձգ տում նե րի խորհր դա նի շը...

 Սույ նը հաս տա տե լու հա մար վե րը մի քա նի օ րի նակ բե րե ցի։ 

Այս ա մե նից բա ցի` Հով հան նես Թու մա նյա նն ի նք նա տիպ և յու րօ-

րի նակ մարդ է ր։

 Թիֆ լի սը սի րում է ժա մա նակ առ ժա մա նակ ի նք նա տիպ խառնված-

քի մարդ կանց ի հայտ բե րել։ Օ րի նակ` այդ պի սիք է ին Իլյա Ճավ ճա-

վա ձեն, Ա կա կի Ծե րե թե լին, Գաբ րի ել Սուն դու կյա նը, Վա սի լի Բար-

նո վը և այլք, ա ռանց ո րոնց` Թիֆ լի սը եր կար, շա՜տ եր կար նրանց 

կա րիքն է զգում, այ սինքն՝ նրանց հե ռա նա լուց հե տո քա ղա քն ա սես 

դա տարկ վեց: Բո լորն են զգում նրանց բա ցա կա յու թյու նը, վա ղուց չենք 

տես նում փղի նման ծան րա քայլ, հոգ սե րից միշտ մտա սույզ Իլյային` 

գլու խը դե պի եր կինք բարձր պա հած, ժպ տե րես, ար ևային Ա կա կի ին, 

կալ մի կա կան ոչ խա րի մորթուց ե րկ նա գույն գլ խար կով Գաբ րի ե լին, 

ո րն իր տնից՝ Լեր մոն տո վի փո ղո ցի մի կող մով, ոտ քով զբո սանք էր 

կա տա րում դե պի Մուշ տաիդ, մյուս կող մով` դար ձյալ ոտ քով վե րա-

դառ նում։ Կամ` Վա սոյին` նման քա րոզ չի, ո րմ նան կա րային դեմ քով, 

ո րըցե րեկ վա ժա մը 12-ին Ռուս թա վե լու պո ղո տայի ձա խից իջ նում էր, 

ի սկ ա ջից` վերադառ նում տուն` սե փա կան, այ լոց հա մար ան տե սա նե-
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լի հե րոս նե րի սխ րանք նե րով տար ված...

 Ճիշտ այդ պես ի նք նա տիպ էր նաև Հով հան նես Թու մա նյա նը` 

ա ռա քի նի, շար ժուն, բա րեսր տու թյան տի պար, ով հա ճե լի լուր լսե լիս 

ժպ տում էր, ցա վա լի լուր լսե լիս` մռայլ վում։ Եր կար ժա մա նակ է՝ նրա 

բա ցա կա յու թյու նը քրք րում է թիֆ լիս ցի նե րի հո գին...

Ինք նա տիպ էր նաև բա նաս տեղծ Կա րա-Դար վի շը։

 Հով հան նեսն իր ողջ է ու թյամբ սի րում էր Վրաս տա նը, նրա սիր տը՝ 

Թիֆ լի սը, և առ հա սա րակ վրա ցի նե րին։ Նրա եր կե րը կա խարդ Սո սո 

Գրի շաշ վի լի ի շնոր հիվ մատ չե լի դար ձան ա մեն մի վրա ցու... Նրա « Մի 

կա թիլ մեղ րը», որ հենց ին քը՝ Սո սո Գրի շաշ վի լին, կրակ ված կար դում 

էր բե մից, միշտ բարձր զգաց մունք նե րի խա րույկ էր բո ցա վա ռում...

 Հով հան նե սը սի րում էր Վրաս տա նը, Վրաս տանն է լ` Հով հան նե-

սին, ի նչ պես իր մյուս հա րա զատ ուե րախ տա վոր զա վակ նե րին։

Դ րա հա մար էլ նա խա ղաղ հանգ չում է Վրաս տան ե րկ րի հո ղում` 

Թիֆ լի սում։

 Հանգ չի՛ր խա ղաղ, աշ խար հի ա ռաջ պարտքդ մա րած սի րե լի բա-

նաս տեղծ և թան կա գին բա րե կա՛մ Հով հան նես...
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ԳԻՈՐԳԻ ԼԵՈՆԻՁԵ (1899-1966), բա նաս-

տեղծ, ար ձա կա գիր, պատ մա բան, Վրաս տա նի 

ԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս (1944), Վրաս տա նի ժո-

ղովր դա կան բա նաս տեղծ (1959), հա սա րա կա-

կան գոր ծիչ: Ծն վել է Սա գա րե ջոյի շրջա նի Պա-

տար ձե ու լի գյու ղում` ու սուց չի ըն տա նի քում: 1913 

թ. ա վար տել է Թիֆ լի սի հոգ ևոր սե մի նա րի ան, 

ա պա՝ ԹՊՀ բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տը: Ա ռա-

ջին բանաստեղծությունը տպագ րել է 1911 թ., 

բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ա ռա ջին ժո ղո վա ծուն՝ 

1939 թ.: 1930 թ. հրա տա րա կել է «Մ գո սա նի Սա-

յաթ-Նո վա» (« Գու սան Սա յաթ-Նո վա») աշ խա-

տու թյու նը՝ նվիր ված հան ճա րեղ բա նաս տեղծ-

աշու ղի կյան քին ու գոր ծու նե ու թյա նը: Բա նաս տեղ ծա կան տաս նյակ ժո ղո-

վա ծու նե րի, բազ մա թիվ պատմ վածք նե րի և մե նագ րու թյուն նե րի հե ղի նակ է:

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆ46

Ե րե սուն տա րի ա ռաջ վախ ճան վեց հայ գրա կա նու թյան զար դը՝ 

ան դր կով կա սյան ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րու թյան եր գիչ, հայ մեծ բա-

նաս տեղծ Հով հան նես Թու մա նյա նը։

 Մեր եղ բայ րա կան հայ ժո ղո վուր դը, մաս նա վո րա պես` հայ մեծ 

գրա կա նու թյու նը, միշտ կհ պար տա նա այն պի սի սքան չե լի վար պե-

տով, ի նչ պի սին է Հով հան նես Թու մա նյա նը՝ հայ գրա կա նութ յան դա-

սա կա նը, հայ քնա րեր գու թյան իս կա կան սիր տը։ 

Ես մեկ ան գամ չէ, որ տե սել եմ Հով հան նես Թու մա նյա նին։ 

Ես եր ջան կու թյուն եմ ու նե ցել 1920 թվա կա նին, բո լո րո վին ե րի տա-

սարդ, լի նե լու Հով հան նես Թու մա նյա նի հյու րը՝ նրա ի սկ հրա վե րով։ 

Եր բեք չեմ մո ռա նա բարձ րա հա սակ, թի կուն քը փոքր-ի նչ կոր, ա սես 

ե ղեգ քա մու դեմ, ար ծա թա հեր, ժպ տուն և ա ռա քի նի Հով հան նե սին։

Ն րա խոս քը մեղ րա ծոր էր, ի սկ ին քը՝ վս տա հե լի և ար դար։

 Նա խո րա պես և հափշ տա կու թյամբ էր սի րում իր ժո ղովրդին։ Հայ-

րե նի քը, նրա վեր քե րը, նրա ծի ծաղն ու լա ցը, ի նչ պես ի նքն էր ա սում, 

ի րեն դարձ րին բա նաս տեղծ և ա րա րող։ Նա ժո ղովր դին նվի րա բե րեց 

ոչ մի այն սե փա կան խոս քը, այլ նաև քա ղա քա ցու և գործ չի իր ան բա-
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սիր սիր տը։ 

Ա նե րեր էր Հով հան նես Թու մա նյա նի հա վա տը աշ խա տա վոր ժո-

ղովր դի ստեղ ծա գոր ծա կան ու ժի հան դեպ, հա վա տում էր իր ե րկ րի 

եր ջա նիկ գա լի քին, եղ բայ րա կան ժո ղո վուրդ նե րի ա պա գային։ Ժո-

ղո վուրդ նե րի եղ բայ րա կան գա ղա փար նե րի աս պետ բա նաս տեղ ծը 

եր ջա նիկ էր նրա նով, որ ա կա նա տես դար ձավ ա զա տու թյան դրո շի 

ծա ծան մա նը դա րե րով տանջ ված Հա յաս տա նի սար ու դաշ տի վրա և 

ամ բողջ Կով կա սում։

 Հի շում եմ Հով հան նես Թու մա նյա նի հու ղար կա վո րու թյու նը 1923 

թվա կա նին։ Նրա դա գա ղի շուրջ իր հայ րե նա կից նե րի հետ հա վաք վել 

է ինք նաև մենք՝ վրա ցի գրող ներս ու հան գու ցյա լին մե ծա պես հար գող-

ներս։ Թու մա նյա նին ամ բողջ Թիֆ լիսն էր ող բում, ի նչ պես կող բար սե-

փա կան, հա րա զատ որ դուն։

 Հայ մեծ բա նաս տեղ ծը խոր սեր էր տա ծում բո լոր ժո դո վուրդ նե րի 

հան դեպ։ Նա Ա նդր կով կա սի եղ բայ րա կան ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա-

մու թյան ան խոնջ գոր ծիչն էր, հատ կա պես ան չա փե լի և շատ նուրբ սի-

րով էր սի րում Վրաս տա նը և վրաց ժո ղովր դին։

 Թու մա նյանն ա սում էր, որ ին քը ա ռանձ նա պես սի րում է «եղ բայ-

րա կան վրաց ժո ղովր դին»։ Թե՝ «այս ժո ղովր դի մեջ եմ անցկաց րել իմ 

կյան քի մեծ մա սը, այս ժո ղովր դին եմ կապ վել խոր և ա մուր կա պով»։

 Նա սի րում էր Վրաս տա նը, նրա ժո ղովր դին, նրա մշա կույ թը, նրա 

գրող նե րին, նրա Ռուս թա վե լուն, Բա րա թաշ վի լի ին... «Սրտանց մաղ-

թում եմ` դառ նաք կռող-կո փող նե րը հայ րե նի քի մո տե ցող եր ջան կու-

թյան»,- վրաց գրող նե րին էր դի մում այն ժա մա նակ, ե րբ մո տե նում է ին 

մեր ժո ղովր դի ա զա տու թյան փա ռա պանծ օ րե րը։

 Հով հան նես Թու մա նյանն ո ւղ ղա կի հի ա ցած էր Վրաս տա նի բնու-

թյան գե ղեց կու թյամբ ու փա ռա հե ղու թյամբ։ «Իմ բա նաս տեղ ծու-

թյուն նե րի մեծ մա սը Վրաս տա նի բնու թյան ազ դե ցու թյամբ եմ գրել»,- 
ժպտա լով ա սում էր Հով հան նե սը, ով հափշ տակ ված սի րում էր իր 

ման կու թյան հայ րե նի քը՝ Լո ռին՝ կա նաչ հո վիտ նե րով, խոտ հարք նե-

րով, մա ռախ լա պատ ձո րե րով և դաշ տե րի ա նու շա բույր ծա ղիկ նե րով։ 

Նա դեռ լսում էր ման կութ յան օ րե րի տերև նե րի սո սա փյու նը։

Վ րաս տա նին նա մեկ կամ եր կու բա նաս տեղ ծու թյուն չէ, որ նվի րել 

է։ Նրա «Ն վեր Վրաս տա նի բա նաս տեղծ նե րին» -ը մեզ հա մար սի րե լի 

բա նաս տեղ ծու թյուն է (հա ճույ քով պետք է նշել Հով հան նես Թու մա-
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նյա նի բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի և պոեմ նե րի` Գրի շաշ վի լի ի հի ա նա լի 

թարգ մա նու թյուն նե րը, ո րոնք նպաս տում են, որ վրա ցի ըն թեր ցո ղը ծա-

նո թա նա Հով հան նես Թու մա նյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյա նը)։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը եր կար ժա մա նակ ապ րել է Թիֆ լի սում և 

այս տեղ էլ ստեղ ծա գոր ծել։ 1923 թ. նրա դին հանձն վեց Թիֆ լի սի հո-

ղին։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը թարգ մա նել է վրաց մեծ բա նաս տեղծ-

նե րի` Իլյա Ճավ ճա վա ձե ի և Նի կո լոզ Բա րա թաշ վի լի ի քերթ ված նե րը։ 

Նա խա տե սում էր թարգ մա նել նաև Ռուս թա վե լու պոե մը։

Ն. Բա րա թաշ վի լի ի դին Գան ձա կից տե ղա փո խե լու ժա մա նակ` 

1893 թ., նա` դեռ բո լո րո վին ե րի տա սարդ մի բա նաս տեղծ, խոսք 

է ա սել, ի սկ 1915 թ. հու լի սին, ե րբ Վա ժա Փշա վե լան ծանր հի վանդ 

էր, չնա յած ան ձնա կան մտեր մու թյուն չու ներ, այ ցի է գնա ցել և եր-

կար զրու ցել Վա ժայի հետ։ Հով հան նես Թու մա նյա նի եղ բայ րա կան, 

սրտա ռուչ վե րա բեր մուն քից Վա ժա Փշա վե լան, ինչ պես նրա եղ բայրն 

էր պատ մում, հի ա ցած է ե ղել։

 Հով հան նես Թու մա նյա նի բնա կա րա նը, որ գտն վում էր այժ մյան 

Դա վի թաշ վի լի փո ղո ցում, միշտ հրա պու րում էր վրա ցի բա նաս տեղծ-

նե րին։ Հով հան նես Թու մա նյանն էլ միշտ սր տա բաց էր ըն դու նում իր 

մոտ գնա ցող վրա ցի գրող նե րին։ Պոե զի այի շուրջ զրու ցե լիս նա մի ա-

ժա մա նակ հե տաքրքր վում էր նաև հարևան ժո ղո վուրդ նե րին հու զող 

կեն սա կան հար ցե րով։ 

Եվ ե րբ գլուխ բարձ րաց րեց մենշ ևիկ նե րի ու դաշ նակ ցա կան նե-

րի մար դա տյա ցու թյունն Ա նդր կով կա սում, Հով հան նես Թու մա նյանը, 

եղ բայ րու թյուն քա րո զե լով և ի բրև պաշտ պան, ան վա րան մտավ ժո-

ղովրդի մեջ։ Այս ծա ռա յութ յան մեջ նա քա ջա րի է ր։

 Թու մա նյա նի բա նաս տեղ ծա կան խոսքն այ սօր էլ վե հո րեն մաս-

նակ ցում է մեր ե րկ րի շի նա րա րու թյա նը։ Նրա մար դա սի րա կան խոս-

քը մեզ` վրա ցի նե րիս հա մար էլ սի րե լի է նույն քան, որ քան սի րե լի է իր 

հա րա զատ ժո ղովր դին։

 Մեծ բա նաս տեղծ նե րը պատ կա նում են բո լոր ժո ղո վուրդ նե րին:

 Մեր պաշ տե լի Թիֆ լի սը քաղցր սի րով է հի շում քաղց րա գույն բա-

նաս տեղ ծին և մար դուն, ով ան հաշտ թշ նա մին էր սո ցի ա լա կան և ազ-

գային ա մեն կե ղե քու մի, հի շում է բա նաս տեղ ծին և մար դուն, ով ժո ղո-

վուրդ նե րին մեծ սի րո կոչ էր ա նում։
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 Ժո ղո վուրդ և հայ րե նիք` ա հա այս ան մահ խոս քերն է ին գրված 

նրա քնա րի վրա։

 Հով հան նես Թու մա նյանն ան դուլ և ան ձնա զոհ մարտն չում էր ժո-

ղովր դի, հայ րե նի քի և ա զա տու թյան հա մար։
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ՄԱՅԱ

ՍՈՆԵՏ47

(Հով հան նես Թու մա նյա նին)

  Մենք ապ րում ե նք ծանր ու ցն ծուն տա րի ներ՝

 Գար նան սկիզ բն ու ա վար տը ցուրտ ձմ ռան։

 Քո հյուրն ե նք մենք, օ՜ Հով հան նես Թու մա նյան,

 Մի ա սին ե նք նշում կա նաչ տո նը մեր։

 Ձա խոր դու թյունն իր մեջ ու նի խինդ այն քան.

Ով ձա խորդ չէ, թող սաղ մոս ներ նվա գի։ 

Որ քա՜ն նուրբ է նախ շը ծո վի ա լի քի,

– Եվ դու, պոե՛տ, դու ար քան ես բնու թյան։

 

Ե թե նո ճին ստ վե րո տի քո ար փին,

 Թիֆ լիսն ա հա թևա բաց է վերս տին.

Ա ղո թում է սեր ու հո գու օվ սան նան։

 

Ու մենք, մեզ հետ՝ Ա պո լո նը լու սա րար, 

Շար ժենք ու րախ մեր ան ձկա լի ա մեն լար 

Թու մա նյա նի հար կի ներ քո սր բա զան։
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ՌԵՎԱԶ ՄԱՐԳԻԱՆԻ (1916-1984), բանաս-

տեղծ, թարգ մա նիչ: Ծն վել է Վրաս տա նի Մես-

տիայի շր ջա նի Մու լա խի գյու ղում։ 1940 թ. 

ա վար տել է Թբի լի սի ի պետական հա մալ սա րա-

նի բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տը։  1942 թ. կա-

մա վոր մեկ նել է Հայ րե նա կան մեծ պատերազմ։ 

Զո րացրվե լուց հե տո ե ղել է վրա ցա կան մի շարք 

ամ սագ րե րի, ա պա` « Լի տե րա տու րու լի Սա-

քարթ վե լո» շա բա թա թեր թի գլ խա վոր խմ բա գիր։ 

Ա ռա ջին բա նաս տեղ ծու թյու նը տպագ րել է 

1934 թ., ա ռա ջին ժո ղո վա ծուն՝ 1940 թ.։ 
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Վ րաց ժո ղո վուր դը մոտ ու սր տա կից բա րե կամ ներ շատ է ու նե-

ցել, բայց Հով հան նես Թու մա նյա նը բո լո րո վին այլ բա րե կամ էր։ Մի-

այն եղ բայ րա կան Հա յաս տա նին չէ, որ նա պատ կա նում է։ Նա նաև 

մերն է, քանի որ մե զա նում՝ Վրաս տա նում նույն պես թևա ծում է նրա 

ջինջ ու շեն շող պոե զի այի ո գին, նաև նրա հա մար, որ ոչ վաղ ան ցյա-

լում Հով հան նե սը վրաց ժո ղովր դի բո լոր ցա վե րը և ու րա խու թյուն ներն 

էր կի սում, Վրաս տա նը նրա երկ րորդ հայ րե նիքն էր, և սի րում էր այդ 

եր կի րը՝ իմ եր կի րը, ինչ պես սի րում են հա րա զատ մո րը։ Այդ մա սին 

են խո սում Վրաս տա նի հան դեպ մե ծա գույն սի րով տո գոր ված նրա 

բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը, հրա պա րա կա խո սա կան ջեր մա շունչ հոդ-

ված նե րը, նա մակ նե րը և վրա ցի նե րի հետ հոգ սի թե ու րա խու թյան մեջ 

անցկաց րած նրա կյան քի մեծ մա սը։

Ն ման մար դիկ հազ վա դեպ են ծն վում։

 Հայ մեծ բա նաս տեղծ ու մտա ծող Հով հան նես Թու մա նյանն օր-

գա նա պես մտել է կով կա սյան ժո ղո վուրդ նե րի գրա կա նու թյան մեջ։ 

Ա ռա վել ևս նա մոտ ու հա րա զատ է բո լոր վրա ցի նե րին, հա րա զատ 

է իր մար դա սի րա կան գա ղա փար նե րով։ Նրա քերթ ված նե րը գրա վիչ 

են և կա տա րյալ, դյու րըն կալ են և խո հա ծին, պարզ են և տա րո ղու-

նակ։ Ցա վոք, հայե րեն չգի տեմ, բայց մենք ու նենք Ի ո սեբ Գրի շաշ վի-
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լի ի սքան չե լի թարգ մա նու թյուն նե րի հա տո րյա կը, ո րի շնոր հիվ վրաց 

ժո ղո վուր դը սի րեց Հով հան նես Թու մա նյա նին։ Այդ թարգ մա նու թյան 

մա սին շա տերն են գրել և ա պա գա յում ևս կգ րեն։ Մաս նա գետ նե րը, 

հայ և վրաց գրա կա նութ յուն նե րի լա վա գույն գի տակ նե րը այդ թարգ-

մա նու թյու նը հա մա րում են նվա ճում։ 

Իմ ա վագ ժա մա նա կա կից նե րը եր ջան կու թյուն են ու նե ցել ի րենց 

աչ քով տես նե լու նրան, բա րե կա մա նա լու այդ հի աս քանչ բա նաս-

տեղ ծի և հա սա րա կա կան վիթ խա րի գործ չի հետ, մի ա սին խոր հե լու 

բազ մա թիվ ցա վոտ ու հրա տապ հար ցե րի, կով կա սյան ժո ղո վուրդ նե-

րի բա րե կա մու թյան ան հրա ժեշ տու թյան, մաս նա վո րա պես` հայե րի և 

վրա ցի նե րի եղ բայ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին։ Մա մու լում, 

հրա պա րա կային ե լույթ նե րում, ան հա տա կան զրույց նե րում, ա մե-

նուր, նա խա հե ղա փո խա կան Հա յաս տա նում և Վրաս տա նում նրանք 

մարտն չում է ին՝ ցրե լու հա մար ցա րա կան կա ռա վա րու թյան ա ռա ջաց-

րած մշու շը և ճշմար տութ յան լույս սփ ռե լու ժո ղո վուրդ նե րի ճա նա-

պար հին։

 Բազ մա թիվ հու շեր, ո րոնք տպագր վել են հայ կա կան ու վրա ցա կան 

մա մու լի է ջե րում, ամ սագ րե րում ու գր քե րում, ան մո ռա նա լի և թան կար-

ժեք շատ բան են պա հել մեզ հա մար։ Դրանց շնոր հիվ հա րուստ տե ղե-

կու թյուն ներ եմ քա ղել Հով հան նես Թու մա նյա նի՝ ի բրև ե զա կի ան հա-

տա կա նու թյան ու քա ղա քա ցու մա սին։ Հի մա, ե րբ գրում եմ այս տո ղե-

րը, աչ քիս ա ռաջ հառ նում է հյու րա պաշտ տան տի րոջ թիֆ լի սյան բնա-

կա րա նը Դա վի թաշ վի լի փո ղո ցում, այն տեղ, որտեղ հի մա նրա ա նու նը 

կրող գրա դա րանն է...

Ա հա Հով հան նե սի տանը հյուր է բիբ լի ա կան մո րու քով Վա սի լի 

Բար նո վը։ Եր կու ա լե զարդ և պատ կա ռազ դու ծե րու նի նե րի շուրջ հա-

վաք վել են հայ և վրաց ե րի տա սարդ գրող ներ։ Զրույ ցի թե մա ներն ե ն 

կով կա սյան ժո ղո վուրդ նե րի հոգ սե րը, մտո րում նե րը նրանց ա պա գայի 

մա սին, հե ղա փո խու թյու նը, եղ բայ րու թյու նը, բա րե կա մու թյու նը... Ըն-

դար ձակ սե նյա կի մթ նո լոր տը հա գե ցած է պո ե զի այով, ա նուրջ նե րով, 

սի րով, և ցա վում են եր կու քաղց րա բույր ծե րուկ նե րի, եր կու բա րե-

պաշտ այ րե րի սր տե րը ժո ղո վուր դնե րի դա ռը ճա կա տագ րի հա մար։ 

Նրանք խոր հում են մեծ ա պա գայի մա սին և կոչ են ա նում ե րի տա-

սարդ նե րին, որ  գնան ժո ղովր դի մեջ, ի րենց բո լոր կա րո ղու թյուն ներն 

ի սպաս դնեն թշ նա մանքն ար մա տա խիլ ա նե լու և փո խա րե նը սի րո 
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գթա ռատ սեր մեր ցա նե լու հա մար...

Այս պատ մու թյու նը ե զա կի չէ. Թիֆ լի սը նման հան դի պում ներ 

շա՜տ-շա՜տ է հի շում...

 Հով հան նես Թու մա նյա նի հետ իմ ծա նո թու թյունն սկս վել է «Գի-

քո րը» պատմ ված քով։ Այդ ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ես կար դա ցի, ե րբ 

եր րորդ թե չոր րորդ դա սա րա նում է ի, և սկ սե ցի հոն գուր-հոն գուր լաց 

լի նել Գի քո րի հա մար։ Վրա ց շատ սե րունդ ներ են ինձ նման լաց ե ղել 

Գիքորի դա ռը բախ տի պատ ճա ռով։ Վրա ցե րեն թարգ մա նե լու օր վա-

նից « Գի քո րը» դուրս չի ե կել մեր դպ րո ցա կան դա սագր քե րից։ 

Ան ցավ ժա մա նակ, և ես սի րե ցի Թու մա նյա նի մեծ պոե զի ան, ծա-

նո թա ցա նրա ար ձա կին, հրա պա րա կա խո սա կան հոդ ված նե րին, և իմ 

աչ քի ա ռջև հառ նեց վիթ խա րի մի մարդ՝ հզոր և պատ կա ռե լի մի ար-

վես տա գետ։ Վեր ջերս իմ հայ բա րե կամ նե րի օգ նու թյամբ փորձ ա րե ցի 

և մեծ ակ նա ծան քով թարգ մա նե ցի Հով հան նես Թու մա նյա նի բա նաս-

տեղ ծու թյուն նե րը, ինչից շատ մեծ հա ճույք ստա ցա։

 Մոտ հի սուն տա րի ա ռաջ Հով հան նես Թու մա նյա նը ոգ ևոր ված 

շտա պում էր մաս նակ ցե լու Վրաց պոե զի այի օր վան նվիր ված ցե րե-

կույ թին։ Նաև հա տուկ հոդ ված նվի րեց վրաց պոե զի ային։ Նա գրում 

է. «Գ նանք էդ գե ղե ցիկ օ րը մեր եղ բայր ժո ղովրդին այ ցե լե լու և նրա 

պայ ծառ հան ճա րը հար գե լու»։ 

Եվ այ սօր, ե րբ մեր մեծ ե րկ րի ժո ղո վուրդ նե րը հան դի սա վոր նշում 

են Հով հան նես Թու մա նյա նի ծնն դյան 100-ա մյա կը, մենք՝ վրա ցի բա-

նաս տեղծ ներս, կրկ նում ե նք նրա խոս քե րը` դե ու րեմն գնանք Հա յաս-

տա նի մայ րա քա ղաք, որ պես զի մաս նակ ցենք պոե զի այի մեծ տո նա-

հան դե սին և ե րախ տի քի մեր խոսքն ա սենք Վրաս տա նի մեծ բա րե կա-

մին ու սի րա հա րին, ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րու թյան իս կա կան ե րգ չին, 

հայ ժո ղովր դի լու սե ղեն հան ճա րին։
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ՇԱԼՎԱՄԱՐԿՈԶԱՇՎԻԼԻ

ՋԵՐՄՈՐԵՆԵՆՔՀԻՇՈՒՄ49

Հայ գրա կա նու թյան նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ Հով հան նես Թու-

մա նյանն իր բո վան դա կա լից կյան քի ե րեք տաս նա մյա կից ա վե լին 

ան ցկաց րեց մեր մայ րա քա ղաք Թիֆ լի սում։ Նա սրտանց սի րում էր 

Վրաս տանն ու վրա ցի նե րին։ Ա հա թե ի նչ է գրում նա իր բա րե կամ նե-

րից մե կին` հայտ նի գրող Սի կո Փա շա լիշ վի լի ին. «...Սեղ մում եմ Ձեր 

ձեռ քը և հա վաս տի աց նում, որ որ քան ի նձ հա մար թանկ են Վրաս-

տանն ու վրա ցա կան սքան չե լի հո գին, այդքան էլ թանկ են այն մար-

դիկ, ո րոնք հան դի սա նում են կրող ներն ու մեկ նա բան նե րը էդ հո գու։ 

Ին քը՝ վրա ցին, պոետ է, վրա ցի պոե տը՝ կրկ նա կի պոետ»։

Վ րա ց բա նաս տեղծ նե րից Հով հան նե սի բա րե կամ նե րից էր Իո սեբ 

Գրի շաշ վի լին։ Ո՞վ կա րող է հաշ վել, թե քա նի ար ժա նա հի շա տակ օ րեր 

են ան ցկաց րել մի ա սին այս փա ռա հեղ այ րե րը։ 

Ա մեն ան գամ, ե րբ զրույց էր սկս վում հայ և վրա ց գրող նե րի գրա-

կան փո խա ռու թյուն նե րի մա սին, ժո ղովր դա կան պոետ Գիորգի Լե ո-

նի ձեն ա ռանձ նա հա տուկ սի րով հի շա տա կում էր Հով հան նե սին. « Հայ 

տա ղան դա վոր բա նաս տեղծ Հով հան նես Թու մա նյա նին ես շատ ան-

գամ եմ հան դի պել ու զրուցել նրա հետ։ Սի րում է ի այդ բա րե սիրտ 

մար դուն: Մեզ ջեր մաց նում էր նրա մեղ րա ծոր խոս քը….

 Հի շում եմ` հա զար ի նը հա րյուր քսան թվա կա նին Թիֆ լի սում` Հով-

հան նե սի օ ջա խում, կար դա ցի իմ ո տա նա վոր նե րից մի քա նի սը, ո րոնք 

Հով հան նե սը հա վա նեց։ Իր հեր թին նա ի նձ ցույց տվեց հայե րեն գրած 

իր մի քա նի բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը, ո րոնք նույն պա հին բառ առ 

բառ թարգ մա նեց ռու սե րեն։ 

Իր պաշ տե լի հայ ազ գի հետ մի ա սին Հով հան նե սը միշտ ջեր մո րեն 

էր ար տա հայտ վում նաև վրա ցի նե րի մա սին։ Ճիշտ էր, երբ ա սում էր, 

թե «իմ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի զգա լի մա սը Վրաս տա նի բնու թյան 

ազ դե ցու թյամբ եմ գրել»։

1923 թ. վախ ճան վեց Հով հան նե սը։ Նրա հու ղար կա վո րու թյա նը ես 

էլ մաս նակ ցե ցի։ Սի րե լի մար դու սգո ա րա րո ղու թյա նը, իր հայ րե նա-
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կից նե րից բա ցի, ներ կա է ինք նաև մենք` վրա ցի գրող ներս, և նրա տա-

ղան դի ե րկր պա գու նե րը։ Թիֆ լի սը սգում էր, ի նչ պես հա րա զատ որ դու 

մա հը կս գար, և մեր գթա ռատ հո ղը նրան իր գիրկն ա ռավ...»։

Գ րող և ման կա վարժ Ի պո լի տե Վար թա գա վան Հով հան նես Թու-

մա նյա նին իր բա րե կամն էր հա մա րում։ « Մեր Հով հան նե սը,- ա սում էր 

Վար թա գա վան,- ա ռաջ նա կարգ գրող նե րից մեկն էր, ու րա խու թյամբ 

ըն դու նեց հե ղա փո խու թյու նը, ի սկ հե տա գա յում` նաև Հա յաս տա նում և 

Վրաս տա նում խորհր դային կար գե րի հաս տա տու մը»։

 «Հի մա էն պի սի ժա մա նակ ներ կգան,- ա սում էր Թումանյանը,- ե րբ 

աշ խա տա վոր ներն առ միշտ կնե տեն տա ռա պան քի լու ծը և կապ րեն 

եր ջա նիկ»։

 Հայ գրա կա նու թյու նից բա ցի՝ Հով հան նե սը լավ գի տեր նաև ռուս 

և վրաց գրա կա նու թյուն նե րը։ Այդ լե զու նե րից նա բազ մա թիվ եր կեր է 

թարգ մա նել իր մայ րե նի լեզ վով։

 Թիֆ լիս ցի ման կա վարժ Մ. Կա կա բա ձեն հի շում էր. « Մի ան գամ, 

կար ծեմ 1920 թ., Հով հան նե սի ըն տա նի քին այ ցի գնա ցի։ Այդ ժա մա-

նակ նա եր ևան ցի չորս թե հինգ հյուր ու ներ։ Նրանք նույն պես գրող-

ներ է ին։ Հով հան նեսն ան մի ջա պես ի նձ ներ կա յաց րեց հյու րե րին և 

մինչ այդ հայե րեն սկ սած զրույ ցը շա րու նա կեց ռու սե րեն։ Խոս քը վե-

րա բե րում էր Իլյա Ճավ ճա վա ձե ին և Նի կո լոզ Բա րա թաշ վի լի ին։ Հով-

հան նե սը սի րով էր հի շա տա կում վրա ց ա կա նա վոր բա նաս տեղծ նե րի 

ա նուն նե րը և հյու րե րին խնդ րում է ձեռ նա մուխ լի նել նրանց եր կե րի 

թարգ մա նու թյա նը, որ պես զի հայերն ա վե լի լավ ի մա նան ե րախ տա-

վոր գոր ծիչ նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը։

Ն րանց զրույցն ի նձ վրա մեծ տպա վո րու թյուն թո ղեց»։

 Հով հան նես Թու մա նյա նին սի րով և պատ կա ռան քով է հի շում 

մցխեթ ցի հան րա հայտ ծաղ կա բույծ-դե կո րա տոր Մ. Մա մու լաշ վի լին։ 

« Հով հան նես Թու մա նյա նին ես գի տե ի իմ ե րի տա սար դա կան տա րի-

նե րից։ Նա չա փա զանց ան բա սիր, ա ռա քի նի, բա րե սիրտ մարդ է ր։ Նա 

հատ կա պես շատ էր սի րում իմ թան կա գին ու սուց չին` ժո ղովր դա կան 

կր թու թյան բարերար Ի լյա Ծի նամձղվ րիշ վի լուն։ Թու մա նյա նը մո տիկ 

ծա նո թու թյուն ու ներ Ի լյայի հետ և բարձր էր գնա հա տում այդ աշ խա-

տա սեր մար դուն։

– Շատ մեծ գոր ծեր է կա տա րում Ի լյա Ծի նամձղվ րիշ վի լին,- մի ան-

գամ ա սաց նա,- հայ րե նի գյու ղում գյու ղատն տե սա կան դպ րոց բա ցեց, 
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իր ամ բողջ կա րո ղու թյու նը ներդ րեց և պատ րաստ է կյանքն էլ նվի րա-

բե րե լու։

 Հայ մեծ բա նաս տեղ ծը շա հագրգռ ված էր, որ եր կու հար ևան ազ գե-

րը` հայերն ու վրա ցի նե րը, միշտ ապ րեն եղ բայ րա բար և բա րե կա մա-

բար։ Նա իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րով նույն պես այդ էր քա րո զում։

 Հով հան նե սը դեռ ե րի տա սարդ էր, ե րբ կույր մա հը նրան զրկեց 

կյան քից։ Սիրտս կսկ ծաց նրա մահն ի մա նա լով։ Ի դեմս նրա` մենք 

ը նդ միշտ կորց րինք մեր հա վա տա րիմ բա րե կա մին, մեր մայ րա քա ղա-

քի ար ժա նա վոր քա ղա քա ցուն»։
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ՍՏԵՓԱՆԵ ՄԽԱՐԳՐՁԵԼԻ (մահացել է 2016 

թ.), բանաստեղծ:

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻՆ50

 

Ին չի՞ նման կլի ներ իմ կյան քը, 

Ե թե հան կարծ աշ խար հում չլի ներ

Քո Ա նու շի սի րո տան ջան քը,

Քո Ա նու շը՝ ճկուն ու թխա հեր։

Տես նել Հա յաս տա նը և իմ հո գին

Մեկ նել ա րե գա կին նրա բո սոր,

Թու մա նյա՛ն, հան ճար մեր թան կա գին, 

Եղ բայ րու թյան կաղ նի դու մեր հզոր։

Սի րում է իր մե ղե դին մեր վրաց

Դու Մհե րի հո գում ծն ված հրե,

Հա յաս տա նի վիշ տը դեռ չա մոք ված`

Քեզ վի ճակ վեց մեր կս կիծն էլ տա նել։

 Դու հյուր չէ իր մեզ մոտ ե կել բնավ,

Դու մեր բնիկն է իր, եղ բայրն ան գին.

Ե՛վ ոչ մի փոր ձու թյուն, և՛ ոչ մի դավ

Չ բա ժա նեց հայոց, վրաց հո գին։
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 Ու զում եմ ես ան ցնել Հա յաս տա նով 

Եվ սփ ռել ե րգս այն տեղ ի բրև ող ջույն՝

Հ պարտ քո չխամ րող հի շա տա կով 

Եվ քո ո գով` ան մահ ու մշ տար թուն։
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ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸՑԽՐԱԾՂԱՐՈՅՈՒՄ51

 Հով հան նես Թու մա նյա նը Բոր ժո մի ի լեռ նանց քով ո ւ

 Բա կու րի ա նի ով բարձ րա ցել է Ցխ րած ղա րոյի գա գա թը։

«Այն տեղ կլի նեմ ար ևա ծա գին,

Կ տես նեմ՝ ի նչ պես լույս օ րը ծն վեց»,-
 Կիպ մո տե նա լով սա րի գա գա թին՝ 

Ինքն ի րեն խո սեց բա նաս տեղ ծը մեծ։

 Տեղ հա սավ։

Շն չեց օ դը լեռ նային,

 Կանգ ա ռավ հոգ նած։

 Տե սավ, թե ի նչ պես 

Անշ տապ ե լավ շողն ար ևային 

Ու ճեղքեց մու ժի քո ղը կաթ նե րես...

 Բայց շր ջա կայ քը կր կին մշուշ վեց.

 Ծածկ վեց ե րկն քի ճեղ քը կի սա բաց,

 Շո ղե րի փուն ջը վերս տին ջնջ վեց, 

Ու դար ձյալ տի րեց մու ժը մթա մած։

 

Եվ սա կայն սա րին նո րից լույս ի ջավ.

 Լա զու րին նայեց բա նաս տեղ ծը լուռ, 

Ա սես ձեռ նա փին բռ նել էր մի ջահ, 

Որ լույս տա ան ցվոր աշ խար հին հա նուր։

 

Ու ե րբ մեգ ու մուժ մե կեն ցն դե ցին,

 Լույ սը ո ղո ղեց ճա կա տը նրա...

Թ վաց` նա յում է սեգ Ա րա րա տին, 

Որ լուռ թախ ծում էր իր գա հի վրա։

 

Ար փու շի թե րը շատր վա նե ցին,

 Լույ սե րում շո ղաց Կով կա սը հա մակ,

 Ճա ռա գայթ նե րի հե ղե ղով կր կին

Ցխ րած ղա րո յում ա րև էր տաք...
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ԱԼԵԿՈ ՇԵՆԳԵԼԻԱ (1901-1975), բա նաս-

տեղծ։ 

Ծն վել է Քու թայի սի նա հան գի Չխործղո ւի 

շրջա նի Խա բու մե գյու ղում։ Բա նաս տեղ ծու թյուն-

նե րի ա ռա ջին ժո ղո վա ծուն հրա տա րա կել է 1940 

թ., ո րին հա ջոր դել են այլ ժո ղո վա ծու ներ։ Նրա 

բազ մա թիվ բա նաս տեղ ծու թյուն ներ վե րած վել են 

եր գե րի և լայն տա րա ծում գտել ժո ղովր դի մեջ։ 

ԿԱՊՐԻՀԱՎԵՐԺ52

 Հով հան նես Թու մա նյա՜ն...

Այս ա նու նը հա վա սա րա պես սի րե լի է և հո գե հա րա զատ թե՛ հային, 

թե՛ վրա ցուն և թե՛ բո լոր պատ վար ժան մարդ կանց։

 Նա բա րե կա մու թյան ան շեջ հուր է, անմար լույս է ժո ղո վուրդ նե րի 

եղ բայ րու թյան ճա նա պար հին։

Հ զոր մար դա սի րու թյան մե ծա գույն ե րգ է նա։ Նրա կյանքն ի 

սկզբա նե կոչ ված է ան մա հու թյան, քան զի ան մահ է ժո ղո վուր դը, ան-

մահ են բա րե կա մու թյան ու եղ բայ րու թյան զգա ցում նե րը, ո րոնց նա 

նվի րեց իր գե ղե ցիկ կյան քը, իր լա վա գույն եր գը.

Ել նե՜նք` տե սով ու ճա նան չով,

Ըն կեր, ախ պեր, մեր ու քուր`

Մեր քյա ման չով, ու րախ կան չով

Գը նանք դեպ կյանքն ը նդ հա նուր: 

Այս պես էր ու սու ցա նում մեզ մեծ Հով հան նե սը։

Եվ այդ խոս քը` ի բրև կտակ, սե րունդ նե րը որպես դրոշ կծա ծա նեն 

մեծ գա ղա փար նե րի հա մար պայ քա րի լու սա վոր ճա նա պար հին։ 

Ի սկզ բա նե հայ և վրաց ժո ղո վուրդ նե րըամ րա կուռ և ան հաղթա հա-

րե լիմիպատ նեշ են ե ղել թշ նա մի նե րի դեմ պայ քա րում և հաղ թա նակ-

նե րի ճա կա տա մար տե րում։ Եր կու ժո ղո վուրդ նե րի ազ գային բո լոր ու-
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ժե րը միշտ ո ւղղ ված են ե ղել մեկ նպա տա կի… 

Այս եր կու ժո ղո վուրդ նե րի տա ղան դը լու սա վո րել է Հին Արևել քը 

փա ռա հեղ ա պա գայի կերտ ման ճա նա պար հին։

 Մեր եր կու ժո ղո վուրդ նե րը ա վան գարդն են Մեր ձա վոր Արևել քի 

մշա կու թային վե րածնն դի։

 Սա շատ լավ էր հաս կա նում Հով հան նես Թու մա նյա նը։ Սա շատ 

լավ է ին հաս կա նում հայ և վրա ց մեծ գրող նե րը, հա սա րա կա կան գոր-

ծիչ նե րը, ո ւս տի պա տա հա կան չէին նրանց սերտ հա մա գոր ծակ ցու-

թյունն ու ան ձնա կան բա րե կա մու թյու նը։

 Չէ՛, չի լը ռել մեծ Շո թայի 

Եր գի ձե նը կա թո գին, 

Ու դա րա վոր ցավն ա մե հի

 Չի խոր տա կել էն հո գին։ 

Այս պես է դի մում Թու մա նյա նը վրա ց բա նաս տեղծ նե րին...

 Հով հան նես Թու մա նյա նի խոս քի ու ժը դա րե րի սե փա կա նու թյունն է ։

 Դա րե րի ըն թաց քում ստեղծ ված ար վես տի ու գրա կա նութ յան 

փա ռա հեղ հու շար ձան նե րը, ե թե կա րե լի է, պայ մա նա կա նո րեն վե-

րագրենք մի այն ան ցյա լին։ Իս կա կան ստեղ ծա գոր ծութ յու նը` մար դու 

բա նա կա նու թյան և հո գու ճշ մա րիտ ստեղ ծա ծը, տա րե թիվ չու նի։ Այն 

պատ կա նում է մարդ կային ցե ղի բո լոր սե րունդ նե րին, ի նչ պես ի րենց 

ժա մա նա կա կի ցը։

 Թու մա նյա նի բո ցա վառ խոս քը` ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան 

մեծ եր գը, մեր ու ղե կիցն է, մեր պայ քա րի ու աշ խա տան քի ու ղե ցույ ցը։ 

Այն հայ և վրաց ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան հետ կապ րի՜ հա-

վերժ...
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ՎԱՆՈ (ԻՎԱՆԵ) ՇԻԼԱԿԱՁԵ (1910-1978), 

լեզ վա բան, հա յա գետ, բա նա սի րա կան գի տու-

թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր։ 

Ծն վել է Վրաս տա նի Շե մոք մե դի գյու ղում 

(Մա խա րա ձե ի շր ջան)։

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆԵՐԳԻՉ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ53

 Հայ ժո ղովր դի մեծ զա վա կի՝ Հով հան նես Թու մա նյա նի կյան քի ու-

ղին թեև ար տա քուստ շատ պար զու նակ է, ներ քուստ չա փա զանց լար-

ված է։ Նրա ա ռա ջին ու սու ցիչ նե րը ե ղել են սա րե րը, ձո րե րը, ան տառ-

ներն ու իր շր ջա պատում ե ղած հա սա րակ մար դիկ, հոգ ևոր դաս տի ա-

րակ նե րը՝ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րը, լե գենդ ներն ու ա վան դազրույց-

նե րը։ Նրա հայ րը՝ Թադ ևո սը, գյու ղա կան քա հա նա է ր՝ զար գա ցած մի 

մարդ, պեր ճա խոս և խնջույ քա սեր...

 Հով հան նես Թու մա նյանն իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում հիմ նա-

կա նում գյու ղա կան կյանքն է պատկերել, ո րի հա մար նույ նիսկ նա-

խա տում է ին նրան, թե ամ բողջ կյանքդ քա ղա քում ան ցկաց րիր, բայց 

քա ղա քը չտե սար։ Սա կայն ա մեն ի նչ պարզ կդառ նա, ե թե նկա տի առ-

նենք, որ Թու մա նյա նը ոչ մի այն գրող էր, այլև մեծ հու մա նիստ և իս-

կա կան հայ րե նա սեր։ Նա կեն դա նի պատ կեր նե րով ցույց է տվել, թե 

աշ խա տա վոր հայն իր հայ րե նի քում ի նչ պես էր տա ռա պում տգի տու-

թյան, հե տամ նա ցու թյան, նա հա պե տա կան վարք ու բար քի պատ ճա-

ռով։ Նա ցույց է տվել օ տա րու թյան մեջ գտն վող հայի հո գե կան դրա-

ման, նկա րագ րել է հայ րե նի ե րկ րի հրա պու րիչ բնու թյու նը և մարդ-

կային հո գին խա ղա ղեց նե լու մի ջոց նե րը։ 

Ա հա Թու մա նյա նի գեղ ջու կը, ո րը, գու թա նի մա ճը բռ նած, քշում է 
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եզ նե րը և տխ րո րեն « Հո րո վել» դնդ նում.

 Քա շի՛, ե զը, ու սիդ մա տա՜ղ,

Քա շի՛, քա շենք վար ա նենք.

Ճիպ տին ա րա՛, քշի՛, հո տաղ,

Մեր սև օ րին ճար ա նենք։

(« Գու թա նի եր գը») 

Իսկ ին չո՞ւ է նրա օ րը սև: Պարտ ա տե րը գան գատ ա նե լու է գնա ցել, 

ո ւր որ է քյոխ վեն կգա ու կծե ծի, տեր տերն օ րհ նել, ան վարձ է մնա ցել, 

կբար կա նա, կա նի ծի, տե րու թյան հարկն են ու զում, չու նի, որ տա… 

Ձե ռը պա կաս է, ու ժը՝ հա տած, բայց է լի ինքն է մերկ ու սո ված մի տուն 

լի քը մա նուկ նե րի հույ սը։ 

Ա հա հայ գյու ղա ցու հո գե վի ճա կը, ո րին ա կա նա տես է ե ղել բա նաս-

տեղ ծը։

 Հով հան նես Թու մա նյա նի մտա հո գու թյան ա ռար կա նե րից մեկն էլ 

հայ րե նիքն էր, ո րն այն ժա մա նակ բա ժան ված էր եր կու մեծ կայս րու-

թյուն նե րի՝ Թուր քի այի և Ռու սաս տա նի միջև։ Չնա յած ցա րիզ մի գա-

ղու թա տի րա կան քա ղա քա կա նու թյա նը` նա Արևե լյան Հա յաս տա նը 

հա մա րում էր ա զա տագր ված։ Նրա ե րա զանքն է ր Ա րևմ տյան Հա յաս-

տա նը նույն պես տես նել Ռու սաս տա նին մի ա վոր ված։ Նա հույ սեր էր 

փայ փա յում, որ Ռու սաս տանն ամ բող ջո վին կա զա տագ րի իր հայ րե-

նի քը, և շու տով Հա յաս տա նը կթո թա փի թուր քա կան լու ծը։

 Հով հան նես Թու մա նյա նի գոր ծու նե ու թյու նը հա մըն կավ այն-

պի սի ժա մա նա կաշր ջա նի, ե րբ պատ մա քա ղա քա կան զար գաց-

ման հետևանքով հայ ժո ղովր դի ճա կա տա գի րը մե ծա պես կախ ված 

էր հար ևան ժո ղո վուրդ նե րի հետ ու նե ցած հա րա բե րու թյուն նե րից։ 

Ի րադրու թյու նը հա ճախ այն քան էր լար վում, որ շտապ մի ջոց ներ ձեռ-

նար կե լու պա հանջ էր զգաց վում։ Գրողն այլևս ժա մա նակ չէր ու նե նում 

այդ թե մային գե ղար վես տա կան հն չո ղու թյուն տա լու. ա հա թե ին չու 

նա հա ճախ հան դես էր գա լիս հրա պա րա կա խո սա կան հոդ ված նե րով 

կամ ո ւղ ղա կի մի ջամ տում էր ան ձնա պես։

 Հի շա տա կենք դրան ա ռնչ վող մի դեպք։

1905 թ. հե ղա փո խու թյան ստ վե րից վա խե ցած ցա րիզ մը փոր ձեց 

շե ղել ոտ քի ե լած ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի ու շադ րու թյու նը։ Դրա 

հա մար Կով կա սում ևս ձեռ նար կեց հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում-

ներ. մի մյանց դեմ դուրս բե րեց հայ ժո ղովր դին և Կով կա սի թուր քե րին, 
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ո րին հետ ևեց սոս կա լի կո տո րա ծը։ Դա սկիզբ ա ռավ Բաք վում և աս-

տի ճա նա բար ը նդ ունեց լայն մասշտաբ ներ։ Հովհ. Թու մա նյանն ան-

հա պաղ մեկ նեց հայ րե նի կող մե րը (Լո ռի): Այն տեղ հրա վիր վեց ը նդ-

հա նուր հա մա գու մար, որ տեղ ըն դուն վեց այս պի սի ո րո շում. « Մենք՝ 

լո ռե ցի ներս, չենք հար ձակ վում ու չենք կռ վում մեր հար ևան թուր քե րի 

դեմ և ոչ մի կող մի վրա, ո րով հետև ե թե ու ժեղ ե նք, ա նի րա վու թյուն է, 

ե թե թույլ ե նք, հի մա րու թյուն է։ 

Իսկ ե թե նրանք մեզ չեն լսիլ և կհար ձակ վեն մեր գյու ղե րի վրա, 

կաշ խա տենք պե տա կան ու ժով դրա ա ռաջն առ նել, և ե թե դա ան կա-

րե լի ե ղավ, մենք ի նք ներս դուրս կգանք նրանց դեմ...»:

Դ րա նից հե տո նա կազ մում է մի փոք րիկ ջո կատ և այդ ծայ րաս տի-

ճան լար ված վի ճա կում, սպի տակ դրոշ պար զած, շր ջա գա յում է գյու-

ղից գյուղ և ա մե նուր խա ղա ղեց նում բո լո րին։ Ի նքն էլ բարձր էր գնա-

հա տում այս ո ւղ ղու թյամբ ծա վա լած իր գոր ծու նե ու թյու նը. «Եվ այ սօր 

ես էն քան գոհ չեմ, որ գրա կա նու թյան մեջ մի որ ևէ բան եմ ա րել, որ քան 

գոհ եմ, որ ակ ներև կա րո ղա ցա ի րար դեմ կանգ նած ժո ղո վուրդ նե րի 

սրե րը պա տյան դնել տալ և շատ ու շատ ան մեղ նե րի ա զա տել այս 

գա զա նա կան կո տո րա ծից...»։ 

Հով հան նես Թու մա նյա նի կյան քը լի է նման պա հե րով։

 Գործ նա կան նման աշ խա տանք նե րի պատ ճա ռով նա հնա րա-

վո րու թյուն չէր ու նե նում այս նույն թե մայով գե ղար վես տա կան մե-

ծակտավ եր կեր ստեղ ծելու։ Ի նքն էլ դժ գո հում էր, որ առ հա սա րակ 

ստեղ ծա գոր ծե լու հա մար քիչ ժա մա նակ է ու նե նում, իր գր վածք նե րի 

մեծ մա սը հի վանդ ժա մա նակ է գրել, և ե րբ հի վան դու թյան պատ ճա ռով 

որ ևէ տեղ են ու ղար կել եր կու-ե րեք ամ սով, հատ կա պես` ա ռող ջա րան։

 Բայց այդ գործ նա կան աշ խա տանք ներն այն քան նշա նա կա լից 

է ին, որ Հովհ. Թու մա նյա նը շու տով ամ բողջ Այսր կով կա սում հռ չակ վեց 

ի բրև ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան հա մար մարտն չող ան ձնա զոհ 

մար տիկ։ Բո լո րը պատ կա ռան քով և սի րով է ին տա լիս նրա ա նու նը, և 

որ քան ժա մա նակ է ան ցնում, այն քան ա վե լի է մե ծա նում նրա փառ քը։ 

Այս պես աս տի ճա նա բար նա դար ձավ ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու-

թյան խորհր դա նիշ։

 Հով հան նես Թու մա նյանն ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյուն էր դարձ-

նում հայ և վրաց ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան ամ րապնդ մա նը։ 

Վրա ցու և Վրաս տա նի մա սին նա ար տա հայտ վել է ոչ այլ կերպ, քան 
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բա նաս տեղ ծու թյամբ։ Ի սկ ա վե լի վաղ՝ ե րի տա սարդ ժա մա նակ` 1893 

թ., գրել է «Ն. Բա րա թաշ վի լու դամ բա նի վե րա» ո տա նա վո րը, ո րը 

կար դա ցել է վա ղա մե ռիկ բա նաս տեղ ծի դին Գան ձա կից Թիֆ լիս տե-

ղա փո խե լու ա ռի թով։ 

Այն, ի նչ Հով հան նես Թու մա նյա նը չհասց րեց ա սել բա նաս տեղ ծու-

թյուն նե րում և պատմ վածք նե րում, լրաց րեց հրա պա րա կա խո սա կան 

հոդ ված նե րում։ Նրա հիմ նադ րած Հայոց գրա կան ըն կե րու թյունն իր 

առջև նպա տակ էր դրել ու սում նա սի րելու ինչ պես Հա յաս տա նի, այն-

պես էլ ու րիշ ժո ղո վուրդ նե րի և, ա ռա ջին հեր թին, հար ևան ժո ղո վուրդ-

նե րի պատ մու թյունն ու մշա կույ թը։ Նա նույ նը խոր հուրդ էր տա լիս 

նաև իր զա վակ նե րին, որ պես զի նրանք ևս ձեռ նա մուխ լի նեն հատ կա-

պես Կով կա սի և Հին Արևել քի ժո ղո վուրդ նե րի պատ մու թյան ու սում նա-

սի րու թյա նը։ Ի նքն էլ ա ռանձ նա պես հե տաքրքր վում էր Վրաս տա նի 

պատ մու թյամբ և մշա կույ թով։ Նրա պաշ տո նա կան ե լույթ նե րից հի շա-

տա կենք մի այն մե կը։

1913 թ. Հայոց գրա կան ըն կե րու թյունն ա ռա ջին ան գամ կազ մա-

կեր պում է վրաց գրա կա նու թյա նը նվիր ված ե րե կո։ Ե րե կոն բա ցում է 

ըն կե րու թյան ան փո փոխ նա խա գահ Հով հան նես Թու մա նյա նը: Նա 

ասում է. «Վ րա ցի եղ բայր ներ, հնուց մեր եղ բայր ներ, տանջ ված եղ-

բայր ներ, բայց միշտ ա զատ ու բարձր հո գու տեր եղ բայր ներ։ 

Ե թե ժո ղովր դի գրա կա նու թյու նը նրա հո գու իս կա կան ար տա ցո-

լումն է, և հո գու կրո ղը բա նաս տեղծն է, ա պա ես հա յու թյան հո գին եմ 

բե րում ձեզ, որ պես ա մե նա բարձ րը, որ կա րող է ու նե նալ ժո ղո վուրդն 

ու մար դը։

 Հի աց մուն քով վկա յում եմ, որ վրա ցին եր բեք հո գով չի ընկճվել և 

կով կա սյան ժո ղո վուրդ նե րի մեջ միշտ ա ռա ջինն է ե ղել իբրև քա ղա-

քա ցի իր քա ղա քա կան պա հանջ նե րով և հա սա րա կա կան պայ քա րով։ 

Ե թե մի հա յացք ձգենք հար ևան նե րի հա րա բե րու թյուն նե րի վրա 

ամ բողջ աշ խար հում, մենք չենք կա րող չխոս տո վա նել, որ վրա ցին, 

ի բրև հար ևան, ա մե նա լա վե րից մեկն է ե ղել։ 

Եվ մեր մեջ կս տեղծ վի ա վե լի սերտ, մեծ հո գե կան ու կուլ տու րա-

կան կապ։ Մենք դեռ շատ գոր ծեր ու նենք մի ա սին ա նե լու։ Մենք՝ կով-

կա սյան ժո ղո վուրդ ներս, եղ բայր ներ ե նք հա վերժ կողք կող քի, ի նչ-

պես մեր հայ րե նի լեռ նե րը՝ ա մեն մեկն իր տե ղում, ի րենց շող շո ղուն 

գա գաթ նե րով միշտ կանգ նած մի մյանց թի կուն քին և ի րենց հիմ քե րով 
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մի ա ցած։ 

 Կեց ցե՜ կով կա սյան ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րու թյու նը»։

 Հով հան նես Թու մա նյանն այդ պես է ա սել ու մինչև վերջ հա վա տա-

րիմ է մնա ցել այդ ո գուն։ 

Իր բա նաս տեղ ծու թյուն նե րից մե կում պոե տը դժ գո հում է, որ մարդն 

իր կյանքն ա նի մաստ է ան ցկաց նում՝ տան ջան քով ու տա ռա պան քով։ 

Միշտ ան կա տար իղ ձե րն իրականացնելու պայ քա րի մեջ է վատ նում 

այն, իր գո յու թյան ըն թաց քում, իր ան ցած ճա նա պար հին միշտ ա րյուն 

է թա փում, չի տես նում, որ զուր է վատ նում իր օ րե րը, և ե րբ, ու ժերն 

սպա ռած, հաս նում է գե րեզ մա նի շե մին, դառ նա ցած կանգ է առ նում, 

ափ սո սան քով լաց լի նում, հետ է նա յում և նկա տում, որ ա մեն ի նչ կո-

րած է, և ի նքն էլ կոր ծան վում է, ի նչ պես իր վեր ջին շն չա ռու թյու նը...

 Բա նաս տեղ ծը մեզ ո գեշն չում է… Կյան քի նպա տակն այն է, որ 

մար դիկ այս աշ խար հում ապ րեն քաղց րու թյամբ, փո խա դարձ սի րով, 

որ ի վեր ջո չզղ ջան այս աշ խար հում ան ցկաց րած ան պտուղ օ րե րի 

հա մար։

 Ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան մեծ ե րգ չից կյան քի ի մաս տի 

ճիշտ այս պի սի մեկ նու թյուն էր սպա սե լի։ 

Ապ րենք քաղց րու թյամբ, մար դի՛կ և ժո ղո վուրդ նե՛ր։ Ա հա՛ այս է 

կտա կել մեզ հայ ժո ղովր դի մեծ զա վա կը։
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ԳԻՈՐԳԻՋԻԲԼԱՁԵ(1913-1989), գե ղա գետ, 

բա նա սեր, գրա կան քն նա դատ, ՎԽՍՀ (1960) և 

ԽՍՀՄ (1966) ԳԱ ա կա դե մի կոս։ Ծն վել է Քու-

թայի սում։ Ա վար տել է ԹՊՀ բա նա սի րա կան ֆա-

կուլ տե տը (1933)։

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆ54

 Հա յաս տա նի ո դի սա կա նին ոչ քիչ թվով գրող ներ են ան դրա դար ձել։ 

Նրանց մեջ քիչ չեն ե րկ րով մեկ հռ չակ ված պատ մա բան նե րը, բա նաս-

տեղծ նե րը, ար վես տա գետ նե րը։ Բայց դժ վար թե գտն վի ա վե լի փայ-

լուն դեմք, քան Հով հան նես Թու մա նյանն է ։

 Մեծ Գյո թեն մի ան գամ Է քեր մա նին ա սել է. «Ոչ մի բա նաս տեղ ծու-

թյուն ես չեմ գրել ա ռանց պատ ճա ռի»։

 Թու մա նյա նը նույն պես ա ռանց պատ ճա ռի ո չինչ չի գրել։ Բայց, ի 

տար բե րու թյուն Գյո թե ի, Թու մա նյա նի հա մար այդ պատ ճա ռը հիմ-

նա կա նում մեկն է ր՝ Հա յաս տա նը։ Մի այն իր ժո ղովր դի իս կա կան մեծ 

զա վա կը կա րող էր գրել « Հայոց լեռ նե րում»-ը, « Հայոց վիշ տը», « Մեր 

նա խորդ նե րին»-ը, «Ա նու շը», « Գի քո րը», այն ա մե նը, որ հայ րե նի քի 

մա սին ստեղ ծել է Թու մա նյա նի զար մա նա լի ո րեն ար դար ձեռ քը։ Այս 

եր կե րի յու րա քան չյուր տո ղը խոր վեր քի ար տա հայ տու թյուն է, և յու-

րա քան չյուր վեր քից արյու նը հո սում է կրկ նա կի հոր ձան քով։ 

Ա բո վյա նի « Վերք Հա յաս տա նին» և Թու մա նյա նի « Հայոց վիշ տը» 

միև նույն ցա վի գե ղար վես տա կան վե րար տադ րու թյուն ներն ե ն։ Թու-

մա նյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը հա մա զոր ու ժով ար տա ցո լում է մայր 

ժո ղովր դի ան ցյա լը, ներ կան և ա պա գան։ Բա նաս տեղ ծի մու սային 

ա սես մեծ լիցք է տվել Մաշ տո ցի, Կո րյու նի, Խո րե նա ցու և Դա վիթ Ան-
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հաղ թի տա ղան դը, աս պե տա կան շունչ են հա ղոր դել սա սուն ցի ներն 

ու Մա մի կո նյան նե րը, մտա հո րի զո նը լայ նաց րել են Գե ղա մա լեռ նե-

րը, Ա րա գածն ու Զան գե զու րը, գե ղեց կութ յուն և հմայք են հա ղոր դել 

Հրազ դա նի կիր ճը, Ա րա րա տյան դաշ տը, Լո ռին ու Սևա նա լի ճը։

 Թու մա նյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից մեզ է նա յում Հա յաս տա-

նը, և Հա յաս տա նում ապ րում է Թու մա նյա նի հո գին։ Մի այն մեծ զա-

վա կը կա րող է այդ պես ձուլ վել իր ազ գի է ու թյա նը, և ազ գը նրան կճա-

նա չի որ պես իր ա մե նա մեծ, ա մե նա սի րե լի զա վա կի։

 Թու մա նյա նը հայ ժո ղովր դի մեծ զա վակն է, նրա քաջ աս պե տը և 

բա նաս տեղ ծա կան շե փո րա հա րը։ Որ պես ստեղ ծա գոր ծող և մտա ծող` 

նա ա ռա ջա դի մա կան է, խո րա պես ազ գային, բայց հենց այդ մեծ ազ-

գայ նու թյան մեջ է նրա հա մա մարդ կայ նու թյու նը։

 Հա յաս տա նի ան ցյալի ո դի սա կա նի հեն քի վրա ով գեթ մեկ ան գամ 

խոր հել է սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դի` 19-րդ դա րի վեր ջին տաս նա մյակ-

նե րին կա տա րած գա զա նու թյուն նե րի մա սին, նա լավ կհաս կա նա, թե 

ի նչ ցավ են ու նե ցել Հա յաս տա նի մեծ զա վակ նե րը, նրանց թվում՝ և 

Հով հան նես Թու մա նյա նը, ե րբ խոց ված սր տի ե րակ նե րով գրում է ին 

բազ մա տանջ հայ րե նի քի ճա կա տագ րի մա սին։

Դ րա նով նրանք միշտ նկա տի են ու նե ցել հու մա նիզ մը, ժո ղո վուրդ-

նե րի և նրանց մեծ զա վակ նե րի հա մա մարդ կային պար տա կա նու թյու-

նը։ 

Իսկ ի նչ պե՜ս էր աս վում այս ա մե նը ողջ է ու թյամբ, խո րու թյամբ, 

ա ռա քի նու թյամբ...

 Բո լոր եր կե րում Թու մա նյա նը զար մա նա լի ո րեն ան մի ջա կան է, 

պարզ և ան կեղծ։ Ո չինչ մե տա ֆի զի կայի բնա գա վառ չի մտցրել, ա մեն 

ի նչ բխեց րել է կեն սա կան եր ևույթ նե րից, ա մեն ի նչ մարդ կային է՝ ու-

րա խու թյու նը, տա ռա պան քը, ապ րու մը, մտա ծո ղութ յու նը։ Այս պի-

սի մարդ կային` Մարդ գրող ներ հազ վա դեպ են ծն վում։ Նրա հա մար 

ո չինչ այն քան ա տե լի չէ ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ, որ քան փա խուս տը 

մարդ կային կյան քից, ի րա կա նու թյան պաս իվ ար տա ցո լու մը, մե տա-

ֆի զի կան։ Ե րա զանքն ու ֆանտաստիկան մարդ կային ստո րո գում նե-

րի սահ ման նե րից են սկսում գոր ծո ղու թյու նը և դրան ցով էլ ավարտվում 

ե ն։

Հով հան նես Թու մա նյա նը դա սա կան քն նա դա տա կան ռե ա լիզ մի 

մեծ ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մեկն է ոչ մի այն հայ գրա կա նու թյան մեջ, 
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այլև եվ րո պա կան մասշ տա բով, և ան կաս կած կանգ նած է այն ար վես-

տա գետ նե րի կող քին, ո րոնք 19-րդ դա րի ե րկ րորդ կե սից այս հո սան քը 

տրա մա բա նա կան վախ ճա նին հասցրին։ Ես չէ ի ա սի, թե Թու մա նյա-

նի գե ղար վես տա կան ձևը «ռա ֆի նաց ված է»։ Կար ծում եմ` ո չինչ այն-

քան սխալ չի բնու թագ րի Թու մա նյա նի գե ղար վես տա կան ձևը, որ քան 

«ռա ֆի նաց ված» բա ռը։ Թու մա նյա նի գե ղար վես տա կան ձևը ռե ա-

լիս տա կան մեծ պար զու թյամբ ան ցնում է զար մա նա լի ո րեն բնա կան 

հղկվա ծու թյան սահ ման նե րից և հաս նում ան բա սի րու թյան։

 Մի ան գա մայն ար դա րա ցի են ժա մա նա կա կից հայ քն նա դատ նե-

րը, նրանց թվում` Կամ սար Գրի գո րյա նը և Լևոն Հախ վեր դյա նը, ե րբ 

Հով հան նես Թու մա նյա նին հա մա րում են Խա չա տուր Ա բո վյա նի լու-

սա վոր չա կան-դե մոկ րա տա կան ա վան դույթ նե րի շա րու նա կո ղը Նալ-

բան դյա նից, Պռո շյա նից և Ա ղա յա նից հե տո։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը 1899 թ. Պերճ Պռո շյա նին պա տա հա բար 

չձո նեց մի ամ բողջ բա նաս տեղ ծու թյուն` գրված նրա գրա կան գոր ծու-

նե ու թյան 40-ա մյա կի առ թիվ, մի հրա շա լի բա նաս տեղ ծու թյուն, որ-

տեղ ի ցույց հա նեց ժո ղովր դա կան գրո ղի բե րած ստեղ ծա գոր ծա կան 

նորույթը։ Այդ նո րու յթը մի այն գա ղա փա րա կան սկզ բունք նե րով կամ 

ազ գային հայ րե նա սի րա կան զգաց մունք նե րով չէր պայ մա նա վոր-

ված, այլ նաև ձևով, որն այդ պես ամ րո րեն ար մա տա վո րե ցին 19-րդ 

դա րի հայ նշա նա վոր ռե ա լիստ նե րը։ 

Ե թե ցան կա նում եք ան մի ջա կա նո րեն հաս կա նալ Թու մա նյա-

նի հու մա նիզ մը, պատ կե րա ցում կազ մել նրա գրա կան զգա ցում նե րի 

ու խո հե րի մա սին, դրա հա մար շատ բան հար կա վոր չէ։ Կար դա ցե՛ք 

նրա ար ձակ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից թե կուզ մե կը՝ «Եղ ջե րուն», և 

դուք ա մեն ի նչ կհաս կա նաք։ Ճիշտ է, Հո վա կիմ բի ձու կարճ խել քով 

«աշ խարհ քի ե րե սին մար դիցն էլ վե րը ա նի րավ շն չա վոր չկա», ճիշտ 

է, պատմ ված քում հե ղի նակ հե րոսնա սում է՝ «էն պե՜ս տգեղ էր թվում 

ի նձ կյան քը», բայց այս բա ցա սումն ան գամ ներծծ ված է կյան քի, 

ապ րե լու, մար դու հան դեպ մե ծա գույն սի րով և հն չում է ի բրև սի րով 

ներշնչված մի հիմն, ի նչ պես Գեր ցե նի ար ձա կը։ 

Ե թե դուք ցան կա նում եք ան մի ջա կա նո րեն հաս կա նալ Թու մա նյա-

նի կեն սա կան գի տե լիք նե րը, կամ թե ան խիղճ մարդ կանց մի խումբ 

ի նչ պես է կե ղե քում պատ վար ժան աշ խա տա վո րին, շատ բան հար-

կա վոր չէ։ Կար դա ցե՛ք «Աղ քա տի պա տի վը», ծա նո թա ցե՛ք այդ փոք-
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րիկ պատմ ված քի հե րոս նե րի` խեղ ճուկ րակ Սի մո նի, նրա գե ղեց կու հի 

կնոջ, Մա րուշ ա ղջ նա կի, դար դի ման, լո թի Սանդ րոյի, վաշ խա ռու ա ղա 

Պետ րո սի, տա նու տե րի հետ և կհաս կա նաք աշ խա տա վոր մար դու ող-

բեր գու թյու նը։ 

Ե թե ցան կա նում եք ան մի ջա կա նո րեն զգալ Թու մա նյա նի ին տեր-

նա ցի ո նա լիս տա կան խո հե րի խո րու թյու նը, դրա հա մար շատ բան 

հար կա վոր չէ։ Կար դա ցե՛ք հին օ րագ րից ա ռն ված նրա «Ահ մադ» փոք-

րիկ հու շագ րու թյու նը և կհաս կա նաք, թե որ քա՜ն նր բո րեն էր ան դրա-

դառ նում Թու մա նյա նը ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան գա ղա փա-

րին։ 

Ե թե ցան կա նում եք Թու մա նյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ ան մի-

ջա կա նո րեն տես նել ճնշ ված ժո ղովր դի ող բեր գու թյու նը, դրա հա մար 

էլ շատ բան հար կա վոր չէ։ Կար դա ցե՛ք « Նե սոյի քա րա բաղ նի սը» և 

ա մեն ի նչ կհաս կա նաք։ 

Ե թե ցան կա նում եք ան մի ջա կա նո րեն զգալ Թու մա նյա նի քնա-

րեր գա կան զգա ցում նե րը կամ մտա ծո ղու թյան ո ւղ ղու թյու նը, շատ 

բան հար կա վոր չէ։ Կար դա ցե՛ք նրա հի սու նից ա վե լի քառ յակ նե րը և 

կկարողանաք մի ան գա մից հա ղոր դա կից դառ նալ Թու մա նյա նի քնա-

րեր գու թյան ջեր մու թյա նը, պար զու թյա նը, բա նաս տեղ ծա կան նր բու-

թյանն ու փի լի սո փա յա կան հա վա տամ քին։

Ա մե նուր և ա մեն ին չում կյան քի շունչն ե նք զգում։

 Ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րում նույն պես («Ան բախտ վա ճա ռա-

կան նե րը», « Տերն ու ծա ռան», « Քաջ Նա զա րը») կյան քի ճշ մա րիտ 

պատ կեր ներն ե նք տես նում: Սրան ցից յու րա քան չյու րի ճա նա չո ղա-

կան ար ժե քը շատ մեծ է։ Հայ  բա նա հյու սու թյան Նա զա րը և վրա ց 

բա նա հյու սու թյան Նա ցար քե քի ան նույն կյան քի ճյու ղերն են, որ այն-

պե՜ս լավ ար տա հայ տում են մարդ կային կյան քում հան դի պող պա-

տա հա կա նու թյուն նե րը, թու լութ յու նը, հա ճախ էլ` ծի ծա ղե լի եր ևույթ-

նե րը։ 

Այս պատմ վածք նե րում որ քա՜ն խորն է միտ քը, որ քա՜ն խորն է 

զգաց մուն քը: Սրանք ցու ցանում են, թե ի նչ պի սին պետք է լի նի մար դը, 

և ի նչ պես պետք է կազ մա վոր վի հա սա րա կա կան կյան քը։ 

Ո չինչ չենք ա սում Թու մա նյա նի եր կե րի բա նաս տեղ ծա կան բարձր 

ար ժա նիք նե րի մա սին։ Այս քան հրա պու րիչ, այս քան հաս կա նա լի, 

այս քան պարզ, այս քան ար դար գրո ղին ըն թեր ցո ղը միշտ էլ սի րել է, և 
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զար մա նա լի չէ, որ Թու մա նյանն սկզ բից ի վեր ար ժա նա ցավ հա մընդ-

հա նուր ճա նաչ ման։

 Մե ծա պես ա ռա քի նի` ու րիշ նե րին էլ ա ռա քի նու թյան կոչ էր ա նում։ 

Նրա ստեղ ծա գոր ծու թյունն էլ ա ռա քի նու թյան մարմ նա ցում է։ Դժ վար 

է սահ ման գծել Թու մա նյա նի ա ռա քի նու թյան և հու մա նիզ մի միջև։ 

Դրանք մեկ մե կու այն պես են լրաց նում, ի նչ պես մար գա րիտն ու սու-

տա կը` ու րիշ թան կար ժեք քա րե րի մեջ։ 

Ե թե ար տա քին տես քը կա րող է փոքր-ի նչ ար տա հայ տել ան հա տի 

ներ քին է ու թյու նը, ա պա դա լա վա գույնս կա րող էր ա նել Թու մա նյա նի 

հմայիչ դեմ քը։ Նա մարդ կային մար դու դեմք ու ներ, ո րը բա րի սր տի 

հետ կա տա րյալ հա մա ձայ նու թյան մեջ է ր։ Ֆի զի կա պես թույլ էր, բայց 

աս պե տա կան հո գի ու ներ, ի սկ բա նաս տեղ ծա կան բա նա կա նու թյունն 

իր ար դա րա ցումն էր գտ նում պատ մա կա նո րեն հա վաստ ված ճշ մար-

տու թյուն նե րը խոս տո վա նե լու և պաշտ պա նե լու մեջ։ Նման փա ռա հեղ 

մար դիկ հազ վա դեպ են ծն վում, և Թու մա նյա նը ճիշտ այս պի սի եր ջա-

նիկ նարդկանցից է ր։ Այլ կերպ չէր կա րող ծն վել բա րե կա մու թյան այն 

մեծ զգա ցու մը, որ հուրհ րում էր նրա սր տում, և ո րով նա եղ բայ րա բար 

կապ ված էր ի նչ պես կով կա սյան ժողո վուրդ նե րի, այն պես էլ ռուս նե րի 

հետ։ Նա ա մեն ի նչ հասց րել էր բա րե կա մու թյան օ րհ նան քի աս տի ճա-

նի և ա մեն ի նչ կա պում էր մարդ կու թյան ա ռողջ բա նա կա նու թյան հետ։

14-ա մյա պա տա նի՝ նա ե կավ Թիֆ լիս և 24-ա մյա ե րի տա սարդ 

բա նաս տեղծ էր, ե րբ հա մայն վրաց ժո ղովր դի բա րե կա մը դար ձավ։ 

Բա րա թաշ վի լի ի դին տե ղա փո խե լիս` 1893 թ. ապ րի լին, նրա ունեցած 

ե լույ թը հա մընդ հա նուր հա վա նու թյան ար ժա նա ցավ։

 Թու մա նյա նի բա նաս տեղ ծու թյու նը ջեր մա ցած էր ի նչ պես վրաց 

ժո ղովր դի հան դեպ սի րո, այն պես էլ Բա րա թաշ վի լի ի հան ճա րի նկատ-

մամբ ան սահ ման հար գան քի բարձր զգա ցու մով։ Հենց այս բարձր 

զգա ցումն էլ նրան թե լադ րեց գրել բա նաս տեղ ծա կան եր կու գլուխ-

գոր ծոց` «Վ րաս տա նին» և «Ն վեր Վրաս տա նի բա նաս տեղծ նե րին»։ 

Կար դա ցե՛ք այս ան զու գա կան եր գե րը և իս կույն կհաս կա նաք, թե ի նչ 

բա րի, իս կա կան եղ բայ րա կան սեր էր Հով հան նես Թու մա նյա նին կա-

պում ի նչ պես Վրաս տա նի, այն պես էլ վրա ց գրող նե րի, վրաց ժո ղովրդի 

հետ, ո րի ծո ցում մեծ բա նաս տեղ ծը ան ցկաց րեց իր կյան քի մեծ մա սը` 

30 տա րի։

 Մի այն նա կա րո ղա ցավ ճա կա տագ րա կան պա հին սպի տակ դրո-



183ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

շը ձեռ քին դուրս գալ և եղ բայ րաս պան կռ վի ե լած ժո ղո վուրդ նե րին 

կրկին բա րե կա մաց նել։ Չէ՞ որ ազ գե րի բա րե կա մու թյու նը նրա կյան-

քի և ստեղ ծա գոր ծու թյան տա րերքն է ր։ Այս գոր ծին նա ծա ռա յում էր 

իր ողջ մարդ կային ան մի ջա կա նու թյամբ։ 

Ա հա թե ին չու այլևս չենք զար մա նում, որ յու րա քան չյուր եր կում 

Թու մա նյա նը զար մա նա լիորեն ան կեղծ է, ան մի ջա կան և ան բա սիր։ 

Նա մեզ հմա յում է նաև մա քուր, ման կա կան ար դա րամ տու թյամբ։ Իր 

բա նաս տեղ ծու թյուն նե րից մե կում նա պա տա հա բար չի ա սում.

Ե րե խի նը ման մը տա ես աշ խարհ, 

Ան վերջ մի ա միտ, ան խելք, ան ձնը վեր.

 Սըր տու մըս ի նչ կար, ձեռ քիս ի նչ որ կար,

 Բա ժա նե ցի մարդ կանց ան սեր, ան տար բեր։

 Բա նաս տեղ ծա կան խոս քեր են, բայց մեծ ճշ մար տու թյուն են ար-

տա հայ տում: Դրանք բա նաս տեղ ծին ա վե լի լավ են պատ կե րում, ո րը 

նույն այդ բա նաս տեղ ծու թյան մեջ իր դի ման կա րը կերտում է ո ւղ ղա կի 

գե ղան կար չա կան կտա վի վրա։ Ե րա զուն ու խենթ ե րե խային խա բել 

են, սերն ու հա վա տը խա թա րել, վր դո վել են նրա նուրբ հո գին, բիրտ 

ու ժե րը տան ջել են, ու թեև նա ճա շա կել է վիշտ ու դառ նու թյուն, բայց 

ան մնա ցորդ նվիր ված է մնա ցել եր կու սկզ բուն քի՝ բա րուն և գե ղե ցի-

կին։ Ա հա մի այն նման ա նե րեր հո գու տեր ան հա տը կա րող էր մարդ-

կու թյա նը մե ծա րող այս պի սի խոս քեր ա սել.

 Գան ձեր ու նեմ ան տա՜կ, ան ծե՜ր, 

Ես հա րուստ եմ, ջա՜ն, ես հա րուստ.

 Ծով բա րու թյուն, շը նորհք ու սեր

Ճոխ պարգև եմ ա ռել վե րուստ։
 

Ան հուն հան քը իմ գան ձե րի

Սիրտս է ա ռատ, լեն ու ա զատ.

Ինչ քան էլ որ բաշ խեմ ձը րի–
 Սերն ան վերջ է, բա րին` ան հատ։
 

Եր կյուղ չու նեմ, ահ չու նեմ ե ս

Գո ղից, չա րից, չար փոր ձան քից, 

Աշ խարհ քով մին ա հա էս պես

Շաղ եմ տա լիս իմ բար ձուն քից։

Ես հա րուստ եմ, ես բախ տա վոր 
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Իմ ծը նըն դյան պայ ծառ օ րեն, 

Էլ աշ խարհ չեմ գա լու հո նոր, 

Իր տը վածն եմ տա լիս ի րեն։

Եվ Թու մա նյա նը ա մեն ի նչ տվեց իր բազ մա չար չար հայ րե նի քին, 

վե րա դարձ րեց այն, ի նչ նրա նից ստա ցել էր, մի այն թե հա րյու րա պա-

տիկ, բազ մա պատ կված։

Յու րա քան չյուր բա նաս տեղծ ու նի իր հա մար շատ սի րե լի եր կեր։ 

Թու մա նյա նը բա ցա ռու թյուն չէ։ Ի նչ պես ա սում ե ն, նա շատ է սի րել իր 

քա ռյակ նե րը, ո րոնք այժմ, ե թե ոչ ամ բող ջու թյամբ, գո նե կե սը՝ 25-ը, 

զե տեղ ված  են «Ըն տիր եր կե րի» ռու սե րեն հրա տա րա կու թյան հո բե-

լյա նա կան հա տո րյա կում։ Այն ամենը, ի նչ Գրի շաշ վի լին վաղ թարգ-

մա նել էր, ի նչ գրե թե ամ բող ջու թյամբ նո րերս լույս տե սավ Նաում 

Գրեբն ևի թարգ մա նու թյամբ, ըն դա մե նը 53 քառ յակ, բա նաս տեղ ծա-

կան ար տա սո վոր, ի նք նա տիպ ման րա քան դակ ներ են` հա գե ցած խոր 

զգա ցում նե րով և նույն քան խոր մտ քե րով։ Ին չի ա սեք՝ չեք հան դի պի 

այն տեղ` ցավ ան ցա վոր աշ խար հի հա մար, կորց րա ծի փնտր տուք, 

վշ տի օվ կի ան, ան ցած գե ղե ցիկ օ րե րի վե րա դար ձի կա րոտ, ան կա-

տար հույ սեր, չա րը՝ բա րու դի մա կով, հո գու ան սահ ման կս կիծ, եր կու 

գե րեզ ման, ու նայ նու թյուն, մարդ կային ըն չա քաղ ցու թյուն, տի ե զեր քի 

խորհր դա վոր գաղտ նիք նե րը ի մա նա լու ցան կու թյուն... Բո լո րը չենք էլ 

կա րող բնու թագ րել։ Բայց ա մե նուր մի բան ան փո փոխ է` Թու մա նյա-

նի ա ռա քի նու թյու նը, հու մա նիզ մով լե ցուն հս տակ միտ քը։ Մեկ-եր կու 

օ րի նակ այդ քա ռյակ նե րից, և բա վա կան է աս վա ծում հա մոզ վե լու հա-

մար։ Ճիշտ է, դրանք չեն չափ վի, ի նչ պես վա ղօ րոք նշել է Գրի շաշ-

վի լին, պարս կա կան (Օ մար Խա յա մի) քա ռյակ նե րի հետ, բայց ու նեն 

բա նաս տեղ ծա կան ներ քին մեծ ջեր մու թյուն և նր բու թյուն։ Ա հա սրանք.

Մի հավք զար կի ես մի օր.

 Թը ռա՜վ, գը նաց վի րա վոր։

Թըռ չում է միշտ իմ մըտ քում

Թ ևը ար նոտ ու մո լոր։

Կամ`

Ե րա զու մըս մի մա քի

Մո տըս ե կավ հարց մուն քի.–
Աստ ված պա հի քո որ դին, 

Ո՞նց էր հա մը իմ ձա գի... 

Անհ նար է, որ մարդ կար դա զար մա նա լի ո րեն ճշ մա րիտ այս տո ղե-
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րը և սր տի ցավ չզ գա, կյան քի ա նար դա րու թյան հան դեպ ան հան դուր-

ժո ղա կա նու թյան միտք չծն վի նրա մե ջ, ժո ղովր դին օգ նե լու զգա ցու մով 

չվառ վի։

 Թու մա նյա նը նաև մար դա սի րու թյամբ և ժողովրդավարական ո գով 

է աչ քի ը նկ նում բա նա հյու սա կան թե մա նե րով գրած եր կե րում։ 

Պատ մա կա նո րեն բո լոր խո շոր ար վես տա գետ ներն օր գա նա կան 

կա պի մեջ են ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան հետ։ Թու մա նյա նի 

ժա ռան գու թյան մեջ ևս բա նա հյու սու թյու նը պատ վա վոր տեղ է գրա-

վում։ Նրա լե գենդ ներն ու հե քի աթ նե րը հայ բա նա հյու սու թյան ըն ձյուղ-

ներն են, բայց պրո ֆե սի ո նալ նկար չի վրձ նով վրձն ված։ Նա, ով կար-

դա ցել է « Շունն ու կա տուն», «Ախ թա մա րը», «Ար ծիվն ու կաղ նին», 

« Փար վա նան», «Էս պես չի մնա»-ն, « Մի կա թիլ մեղ րը», կհա մա ձայ նի 

մեզ հետ, որ Թու մա նյա նը դրանց բո լո րին նոր շունչ է տվել, ի սկ այդ 

շուն չը հու մա նիզ մը և դե մոկ րա տիզմն ե ն։ Ե թե բա նա հյու սու թյան մեջ 

բա րու և չա րի պայ քա րը հիմ նա կա նում բո վան դա կու թյուն է, Թու մա-

նյա նը ան փո փոխ է թող նում այդ գի ծը, բայց ա մե նուր ներ կա յաց նում 

է այն պես, որ ըն թեր ցո ղի մեջ վեհ ու վսեմ զգա ցում ներ ա րթ նա նան, 

տրա մադր վի չա րի դեմ և վառ վի բա րու հա մար պայ քա րի ո գով։

 Պոեմ նե րը գրե լիս ևս, ո րոնց մի մա սը բա նա հյու սա կան նյու թի 

ստեղ ծա գոր ծա կան վե րամ շա կում է, բա նաս տեղծն ա ռաջ նորդ վում է 

հա ման ման ե լա կե տով։ Բա վա կան է հի շա տա կել Մա րոյի և Կա րոյի 

ող բեր գու թյու նը « Մա րո» պոե մում։ Չնա յած հե տա զո տող նե րը պն դում 

են, թե պոե մի հիմ քում ի րա կան դեպք է ըն կած, բայց Թու մա նյա նը 

նրան տա լիս է ա վան դու թյան, աս քի տեսք, ո րով մեկ ան գամ ևս հա-

վաս տում է, որ ձգ տում է ի րա կան փաս տե րին հա ղոր դելու բա նա հյու-

սա կան հն չե ղու թյուն։ Այլևս չենք խո սում « Սա սուն ցի Դա վիթ» պոե մի 

մա սին, որ տեղ բա նաս տեղ ծը գնում է հա կա ռակ ճա նա պար հով։ Այս 

բո լո րը հայտ նի կամ շա րադր ված ֆա բու լա նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան 

վե րամ շա կումներ են` հասց ված բա նաս տեղ ծա կան բարձ րու թյան։ 

Ինչ վե րա բե րում է «Ա նու շին», ո րի վրա ցե րեն հրա շա լի թարգ մա-

նու թյու նը վա ղուց ու նենք, այն պատ կա նում է դա սա կան պոեմ նե րի 

թվին, և Թու մա նյա նի բա նաս տեղ ծա կան վար պե տու թյունն այս տեղ 

իր փառ քի գա գա թին է հա սել։ Մի այն «Ա նու շով» էլ Թու մա նյա նը կա-

րող էր մեծ բա նաս տեղ ծի համ բավ ու նե նալ, քան զի ի բրև վար պետ` 

նա այն քա՜ն կա տա րյալ է չա փա զանց խոր տպա վո րու թյուն թող նող 
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այս եր կում։

«Ա նուշ» պոե մը պար զա պես «որբ մար գա րիտ» է ող բեր գա կան 

սի րո թե մայով Թու մա նյա նի գրած բա նաս տեղ ծա կան եր կե րի մեջ, և 

նրան պետք է պատ վա վոր տեղ հատ կաց վի հա մաշ խար հային պոե-

զի այի ան դաս տա նում։ Գե ղար վես տա կան այս պի սի հզոր պոեմ ներ` 

հո գե բա նո րեն ար դա րաց ված, ռե ա լիս տո րեն քան դակ ված և քնա րա-

կա նու թյամբ հա գեց ած, շատ հազ վա դեպ են ծն վում և հե ղի նակ նե րին 

էլ հազ վա գյուտ անուն-համ բավ են բե րում։ Բա նաս տեղ ծա կան շատ 

եր կեր չէ, որ կա րող են այն պի սի գե ղա գի տա կան հա ճույք պատ ճա ռել 

մեզ, ի նչ պի սին պատ ճա ռում է «Ա նու շը»։

Ձ ևի կա տա րե լու թյամբ, հա կիր ճու թյամբ և նր բու թյամբ «Ա նու շը» 

իս կա պես բա նաս տեղ ծա կան գլուխ գոր ծոց է։ Կո լո րի տով և ազ գային 

ձևով ո ւղ ղա կի գե ղան կար չա կան կտավ է։ Հին Հա յաս տանն է իր սա-

րե րով, ժայ ռե րով ու դաշ տե րով, ժո ղովր դա կան ա վան դու թյուն նե րով, 

սի րով, աշ խա տան քով ու տա ռա պան քով։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը պա տա նե կան հափշ տա կու թյամբ է գրել 

կամ խո սել հայ րե նի Լո ռու մա սին, և բնա կան է, որ բա նաս տեղ ծա կան 

այս սյու ժեն նույն պես ներկայացրել է Լո ռու հա մայ նա պատ կե րում։ 

Տա ղա չա փա կան մի հա մա կար գում չի տե ղա վոր վել, դի մել է բա զում 

ձևե րի, բայց ձևի բազ մա տար րու թյամբ, ա սես ան ներ դաշ նա կու թյամբ 

ճար տա րա պե տա կան հին վար պե տաց վար պետ նե րի նման հա սել է 

բարձ րա գույն ներ դաշ նա կու թյան։ 

Ան մի ջա կա նու թյամբ, ան բա սի րու թյամբ և մեծ սի րով են գրված 

նաև Թու մա նյա նի ման կա կան եր կե րը։ Թարգ մա նու թյամբ նրան ցից 

մի այն տա սին եմ ծա նոթ, և տասն էլ դյու թել են ի նձ։ Բայց ա մե նա-

լա վերը, իմ կար ծի քով, «Ա ռա ջին ձյունը», «Կույր ա շու ղը»,« Ծի տի կի 

օ րոր քը», «Առ վա կը» և« Փի սի կի գան գա տն» են։ Պատ կե րաց նում եմ, 

թե սրանք ի նչ պի սին կլի նեն բնագ րում հա յե րեն, ե րբ գի տեմ, որ մեծ 

բա նաս տեղ ծի թարգ մա նու թյու նը հա զիվ թե հա վա սար վի բնագ րին։

 Կար դում ես Թու մա նյան, և խոր զգաց մունք նե րին զու գա հեռ ծնվում 

են մտ քեր, ո րոնք հա մա հունչ են ոչ մի այն ան ցյա լին, այլ նաև մե րօ րյա 

ժա մա նակ նե րին։ Մեծ գրող նե րը հենց նրա հա մար են միշտ ժա մա նա-

կա կից, որ հա մար ձակորեն ձեռք են մեկ նում ա պա գա ժա մա նակ նե-

րին և հն չում նոր ու ժով։

 Խո սե լով Հով հան նես Թու մա նյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյան մա սին՝ ու-
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զում եմ մի բան ևս ա սել ըն թեր ցո ղին: Յու րա քան չյուր վրա ցի պետք է 

ի մա նա, որ հայե րը հնուց ան տի մեր եղ բայր ներն են, և բո լոր նրանք, 

ով քեր չեն հաս կա ցել այս ճշ մար տու թյու նը, մո ռա ցել են սի րել հա րա-

զատ եղ բո րը։ Յու րա քան չյուր հայ պետք է ի մա նա, որ վրա ցի նե րը 

հնուց ան տի իր եղ բայր ներն են, և բո լոր նրանք, ով քեր չեն հաս կա-

ցել այս ճշ մար տու թյու նը, մո ռա ցել են սի րել հա րա զատ եղ բո րը։ Ով 

մեր միջև պղ տո րում է ջու րը, մի այն թշ նա մու ջրա ղացն է բա նեց նում։ 

Նայե՛ք Թու մա նյա նին և կհաս կա նաք, թե ի նչ են նշա նա կում հայ և 

վրաց ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյունն ու հա րա զատ եղ բայ րու թյու-

նը։ Ե թե նույ նիսկ մնա ցած ա մեն ի նչ այժմ դնենք մի կողմ, ա պա Հով-

հան նես Թու ման յա նն այս մեծ ծա ռա յու թյամբ էլ կմ նա ան մահ հայ և 

վրաց ժո ղո վուրդ նե րի պատ մու թյան մեջ։ Բայց այն պի սի մեծ ստեղ ծա-

գոր ծող, ի նչ պի սին Թու մա նյանն է, առ հա սա րակ մնում է ան մո ռաց...

 Հովհ. Թու մա նյա նը ան մո ռաց կմ նա նաև վրաց ժո ղովր դի պատ մու-

թյան մեջ։ 

Երբ, դեռ բո լո րո վին պա տա նի, կար դա ցի « Գի քո րը», ար ցունք ներս 

չկա րո ղա ցա զս պել։ Ի նչ քա՜ն ժա մա նակ է ան ցել դրա նից հե տո, բայց 

ցայ սօր չի ջնջ վել այն հու զիչ տպա վո րու թյու նը, որ իմ հո գում թո ղել է 

այդ փոք րիկ պատմ ված քը` լի տան ջան քով, ար ցունք նե րով, պատ վե լի 

մարդ կանց դժ բախ տու թյամբ։ Այժմ էլ աչ քիս ա ռաջ կեն դա նի կանգ-

նած են աղ քատ ու ան բա սիր Համ բոն, փոք րիկ Գի քո րը բա զազ Ար-

տե մի տա նը և խա նու թում։ Գրե թե բե րա նա ցի հի շում եմ պատմ ված քի 

վեր ջին գլու խը, որ տեղ պատ կեր ված է Թիֆ լի սից մահացած Գի քո րի 

վեր ջին ի րե րով Համ բոյի` տուն վե րա դառ նա լու ի րո ղու թյու նը, վեր ջին 

գլու խը, որ բաղ կա ցած է ըն դա մե նը մի քա նի տո ղից, բայց մի ամ բողջ 

սո ցի ա լա կան վեպ ար ժե։ Ո ՞ւմ չի ցն ցի, կյան քի ա նար դա րու թյան մա-

սին ո ՞ւմ դա ռը խո հե րի տե ղիք չի տա կամ ո ՞ւմ աչ քե րից ար ցունք չի 

հո սեց նի այդ զար մա նահ րաշ վեր ջին գլու խը. « Մի եր կու օ րից ե տը 

Համ բոն գնում էր ի րենց գյու ղը։

 Նա թա ղել էր Գի քո րին ու գնում է ր։ Կռան տա կին տա նում էր շո-

րե րը, որ մե րը լաց լի նի վրեն։ Շո րե րի գր պան նե րում մի բու ռը փայ լուն 

կո ճակ ներ, նախ շուն թղ թեր, չթիկտոր ներ ու մի քա նի քո րոց գտան։ Էն 

էլ, եր ևի, քրոջ՝ Զա նի ի հա մար էր հա վա քել ու պա հել...

Գ նում էր Համ բոն ու մտա ծում։ Շատ ժա մա նակ չէր ան ցել, որ էդ 

միև նույն ճամ փով քա ղաք ե կավ իր Գի քո րի հետ։ 



188 ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

Ա հա էն տեղ էր, որ ա սավ.

– Ա պի, ո ՜տ ներս ցա վում են...

Եվ ա հա էն ծա ռը, ո րի տակ նս տե ցին հանգս տա նա լու...

Ա հա էն տեղ էր, որ ա սավ.

– Ա պի, ծա րավ եմ...

Ա հա էն աղ բյուրն էլ, որ ջուր խմե ցին...

Ա մե նը, ա մե նը կան, մե նակ նա չկա...

 Մյուս օ րը, ե րբ Համ բոն ան ցնում էր լեռ նե րը, հեռ վո՜ւմ երևաց ի րենց 

գյու ղը։

 Գյու ղից դուրս կանգ նած սպա սում է ին նա նը, Զա նին, Մի կի չը, Մո-

սին, ի սկ փոք րիկ Գա լոն մորգր կից կան չում էր.

– Ա լի՜, ա լի՜, հե՜ Գի քոլ...»։ 

Ապ շե ցու ցիչ է, թե ի նչ քան շատ բան է աս ված փոք րիկ Գա լոյի այս 

«Ա լի՜, ա լի՜, հե՜ Գի քոլ»-ո ւմ։ Ի նչ քա՜ն տան ջանք, վիշտ, բախ տի ծաղր 

են ի մի բեր ված։ Սա մի ամ բողջ տա ռա պյալ կյանք է, և, կար ծում եմ, 

ա վե լի հա կիրճ, ա վե լի ո ւժ գին ար տա ցո լել պար զա պես ան հնար է ։

 Հայ գրող նե րից՝ Ա բո վյա նից, Նալ բան դյա նից և Սուն դու կյա նից 

հե տո ի նձ հա մար ոչ ոք այն քան սր տա մոտ և սի րե լի չի ե ղել, որ քան 

Հով հան նես Թու մա նյա նը։ Այս սերը կապված է բա նաս տեղծ Ի ո սեբ 

Գրի շաշ վի լի ի հետ, ո րի հրա շա լի թարգ մա նու թյուն նե րով էլ դեռ շատ 

վաղ՝ պա տա նե կան տա րի նե րին, ծա նո թա ցա «Ա նու շի» հե ղի նա կին։ 

Պա տա նյա կի իմ ար թուն հի շո ղու թյան մեջ ան գիր պահ պան վել են 

Թու մա նյա նի մի քա նի բա նաս տեղ ծութ յուն ներ վրաց լեզ վով, և այ սօր 

էլ դրանք կա րո ղա նում եմ մեջ բե րել ա ռանց գր քի օգ նու թյա նը դի մե լու։ 

Հե տա գա յում` հա սուն շր ջա նում, ե րբ մտեր մա ցա Գրի շաշ վի լի ի հետ, 

իմ թան կա գին բա րե կա մը հա ճախ էր հի շում Թու մա նյա նի հետ իր 

հան դի պում նե րը, գո վում էր նրա մարդ կայ նու թյու նը, ա ռա քի նու թյու-

նը, հմայ քը, ար դա րա մտու թյու նը և հո գու շռայ լու թյու նը։

 Մո տա վո րա պես այն պես է ի պատ կե րաց րել Թու մա նյա նի կեր պա-

րը, ի նչ պես նրան ներ կա յաց նում է Տի ցի ան Տա բի ձեն իր հու շե րում։ Եվ 

ես հա վա տում է ի Գրի շաշ վի լի ի` Թու մա նյա նին նվիր ված բա նաս տեղ-

ծու թյան ան կեղ ծու թյա նը, որ տեղ աս ված է.

Եվ սիրտս` դա շույ նով խոց ված,

Թախ ծով է հի շում քո դեմ քը պայ ծառ...

 Բո լո րը, ով քեր շփ վել են Թու մա նյա նի հետ, սկ սած Վա լե րի Բրյու-
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սո վից ու վեր ջաց րած Սեր գեյ Գո րո դեց կի ով, մի ա ձայն վկա յում են, 

թե ի նչ հրա շա լի ան ձնա վո րու թյուն է ե ղել, ի նչ պի սի բա նաս տեղծ և ոչ 

պա կաս հրա պու րիչ ի բրև մարդ: 

Այս ա մենն ի նձ հիմք էր տա լիս ակ տի վո րեն ձեռ նա մուխ լի նելու 

Թիֆ լի սում Հով հան նես Թու մա նյա նի տուն-թան գա րա նի և նրա ա նու-

նը կրող գրա դա րա նի բաց մա նը։ Այն պի սի ան հատ, ինչ պի սին Թու-

մա նյանն է, ոչ մի այն բա նաս տեղ ծա կան ստե ղծա գոր ծու թյուն նե րով 

է թան կա գին և ան մո ռաց ժո ղովր դի հա մար, այլև ա ռա քե լու թյամբ և 

ա ռա քի նու թյամբ։ 

Ազ գե րի միջև բա րե կա մու թյան քա րո զիչ նե րը՝ նման Հով հան նես 

Թու մա նյա նին, ան ջն ջե լի հետք են թող նում հա րա զատ և հար ևան 

ժո ղո վուրդ նե րի պատ մու թյան մեջ։ Սե փա կան ժո ղովրդին սի րո ղը ու-

րիշ ժո ղովր դի ցա վին էլ պետք է հա ղոր դա կից դառ նա։ Այս բա նը շատ 

լավ գի տեր Հով հան նես Թու մա նյան մեծ հայ րե նա սե րը, դե մոկ րա տը և 

մար դա սե րը:

 Հով հան նես Թու մա նյանն ան մահ է որ պես մեծ ար վես տա գետ։ 

Ա նմա հու թյու նը նրա ստեղ ծա գոր ծու թյան և կյան քի փա ռապ սակն է, 

ո րից նույ նիսկ ժա մա նա կի ան կանգ հոս քը ո չինչ չի կա րող պա կա սեց-

նել։ Ան կաս կած, այս ան մա հու թյու նը նկա տի ու ներ Ի ո սեբ Գրի շաշ-

վի լին, ե րբ Թու մա նյա նին ձոն ված բա նաս տեղ ծու թյան մեջ գրում էր.

Կ բաց վի ծո ցը ան դր շի րի մյան,

Կ թեք վի ա րևն հաս կից ա վե լի, 

Եվ քեզ կող ջու նե փունջն եր րոր դու թյան`

Ֆիր դու սին, Հո մերն ու Ռուս թա վե լին։

Գ րի շաշ վի լին ցան կա ցել է շեշ տել այն ճշ մար տու թյու նը, որ պոե-

զի այի քր մե րի պան թե ո նում` հան ճար նե րի կող քին, կան նաև մեծ բա-

նաս տեղծ ներ, ո րոնք նույն պես ան մահ ե ն։ Ի սկ ան մա հու թյամբ մեծ 

բա նաս տեղծ ներն ու հան ճար նե րը մի ա սին են ապ րում։ Դա տե ղի է 

ու նե նում, որ պես զի մենք կա րո ղա նանք ա վե լի լավ տես նել թե՛ մե կին և 

թե՛ մյու սին, թե՛ մե ծին և թե՛ հան ճա րին։
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ՍԵՐԳՈՋՈՐԲԵՆԱՁԵ(1926-1998), ի րա վա բա-

նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր: 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸԵՎ

ԹԻՖԼԻՍԻՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ55

 Հով հան նես Թու մա նյա նը վրա ցի նե րի սի րե լի գրողն է։ Չկա վրա-

ցի թե կուզ և մեկ ա շա կերտ, որ ար ցունք թա փած չլի նի Գի քո րի բախ-

տի հա մար, հրճ ված չլի նի Քաջ Նա զա րի ար կած նե րով, սքան չա ցած 

չլի նի Ա նու շի ա նա պա կան սի րով։ Այս ա մե նին, ի հար կե, նպաս տել 

է Ի. Գրի շաշ վի լի ի թարգ մա նու թյու նը։ Ի վա նե Գո մար թե լին գրում է. 

«Երբ կար դում ե նք Գրի շաշ վի լի ի թարգ մա նու թյու նը, հա մոզ վում ե նք, 

որ այդ տեղ ոչ մի թարգ մա նու թյուն էլ չկա. ին քը` Հով հան նես Թու մա-

նյանն է գրում վրա ցե րեն»։

Ն շենք, որ բնագ րի և թարգ մա նու թյան այդ հա րա զա տութ յու նը 

սոսկ Գրի շաշ վի լի ի բա նաս տեղ ծա կան-թարգ ման չա կան տա ղան դի 

ար դյունք չէ։ Կար ևորն այն է, որ Հով հան նես Թու մա նյա նը հայ ժո-

ղովր դի իղ ձե րի և բաղ ձանք նե րի ճշ մա րիտ եր գիչն է։ Իսկ հայ և վրա ց 

ժո ղո վուրդ նե րը եղ բայր ներ ե ն։ Ա հա թե ին չու վրա ցու սր տին մոտ ու 

հա րա զատ է Հա յաս տա նի այդ մեծ քնա րեր գո ւի գրա կան ժա ռան գու-

թյու նը։

Վ րաս տանն ան կեղ ծո րեն սի րում էր Հով հան նես Թու մա նյա նին։ 

Նա էլ իր հեր թին հա վա տա րիմ և քն քուշ սեր էր տա ծում Վրաս տա նի 

նկատ մամբ։ Եվ դա հաս տատ վում է ոչ մի այն գե ղար վես տա կան եր-

կե րով...
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Անդ րա դառ նանք լոկ մեկ փաս տի, ո րը հա վաս տում է, թե որ քան 

մեծ է ե ղել Հով հան նես Թու մա նյա նի՝ Վրաս տա նի հան դեպ տա ծած 

սե րը։ 

1917 թվա կա նի Փետր վա րյան հե ղա փո խու թյու նից հե տո Իվա նե 

Ջա վա խիշ վի լին կազ մա կերպ չա կան լայն գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա-

լում Թիֆ լի սում վրա ցա կան հա մալ սա րան հիմ նե լու հա մար։ Շո վի-

նիս տո րեն տրա մադր ված ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյունն ը նդ-

դի մա նում է ր։ Ի վա նե Ջա վա խիշ վի լին չընկր կեց ան հա ջո ղու թյան 

մատն վե լու վտան գի ա ռաջ և պայ քա րը տե ղա փո խեց ժո ղովր դի մեջ։ 

Եվ ար դյու նա վետ։ 1917թ. աշ նա նից ժո ղովր դին համակեց ազ գային 

հա մալ սա րան ու նե նա լու բուռն ցան կու թյու նը։

Վ րաս տա նից դուրս ապ րող վրա ցի նե րը նույն պես ան մասն չմ նա-

ցին այդ հան րա շահ գոր ծի հա ջո ղու թյա նը, բայց մի այն վրա ցի նե րը 

չէ, որ ու րախ ու հպարտ է ին ազ գային հա մալ սա րանբա ցե լու հա մար։ 

Հիմ նադ րե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը որ քան մե ծա նում է ին, այն քան

ոգ ևոր վում է ին նաև մեր բա րին ցան կա ցող ներն ու բա րե կամ նե րը։ Բո-

լո րից շուտ և բո լո րից ա վե լի ան կեղ ծո րեն այդ սերն ար տա հայ տեց 

հայ մեծ գրող և վրաց ժո ղովր դի ճշ մա րիտ բա րե կամ Հով հան նես Թու-

մա նյա նը։ Այդ ժա մա նակ վրա ցա կան հա մալ սա րան բա ցե լու դժ վա-

րու թյուն նե րը դեռ ա ռջ ևում է ին, քան զի հայտ նի չէր, թե հայ րե նա սեր 

գիտ նա կան նե րի փոք րիկ ջո կա տը կկա րո ղա նա՞ ա րդյոք հաս նել իր 

նվի րա կան բաղ ձան քին։ Դա ա վե լի քան մե ծաց նում է վրաց ժո ղովր դի 

ազ գային հե տաքրք րու թյուն նե րի հան դեպ Հով հան նես Թու մա նյա նի 

սկզ բուն քային վե րա բեր մուն քի նշա նա կու թյու նը։

1917 թ. հոկ տեմ բե րի 25-ին Հով հան նես Թու մա նյա նը վրա ցա կան 

հա մալ սա րա նի ըն կե րու թյան վար չու թյանն է նվի րում հա րյուր ռուբ լի 

(ոս կով) և ըն կե րու թյան վար չու թյան ակ տիվ ան դամ նե րից մե կի` Գ. Ն. 

Դի ա սա մի ձե ի ա նու նով ու ղար կում է չա փա զանց ջեր մա շունչ մի նա-

մակ.

« Մի այն գի տու թյու նը, գրա կա նու թյունն ու ար վեստն են լցնում ժո

ղո վուրդ նե րին բա ժա նող ան դուն դը, և մի այն դրանք կս տեղ ծեն գա լիք 

լա վա գույն կյանքն ու  ճշ մա րիտ մար դուն։ 

Ուս տի և Դուք կհաս կա նաք այն ու րա խու թյու նը, որ զգա ցի ես, ե րբ 

ի մա ցա  վրա ցա կան հա մալ սա րան բա ցե լու լու րը։ 

Ես հի աց մուն քով եմ պատ կե րաց նում մայ րե նի լեզ վով բարձ րա



192 ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

գույն կր թու թյուն ստա ցող ու րախ և ազ նիվ վրա ցու կյան քը։ 

Իսկ մենք ե ՞րբ պի տի շնոր հա վո րենք Կով կա սի մյուս ժո ղո վուրդ նե

րի բարձ րա գույն կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի բա ցու մը, որ պես զի 

գի տութ յան և ար վես տի հո ղի վրա ի րար հան դի պենք և փո խա դարձ 

ը մբռ նում ու հար գանք հաս տա տենք։

Խնդ րում եմ Ձեզ ըն դու նել և հա ղոր դել, ո ւմ հարկն է, իմ ջերմ ող

ջույ նը այդ առ թիվ, ի նչ պես նաև իմ հա մեստ լու ման, ո րը թերևս դառ

նա վրաց ծաղ կող կուլ տու րայի մեծ շեն քի ա ղյուս նե րից մե կը։

 Խո րա պես Ձեզ հար գող

 Ձեր Հով հան նես Թու մա նյան»։

 Հով հան նես Թու մա նյա նին ան չափ ու րա խու թյուն է պատ ճա ռում 

վրա ցա կան հա մալ սա րա նի հիմ նադ րու մը։ Թիֆ լի սում`Կով կա սի  այն 

ժա մա նակ վավար չա կան և մշա կու թային կենտ րո նում, շա տերն է ին 

հա կադր վում ազ գային հա մալ սա րա նի հիմ նադր մա նը, ե թե ան գամ 

ո չինչ չա սենք հա վատ նե րը կորցրած նե րի մա սին, ո րոնք ազ գային 

հա մալ սա րա նի հիմ նու մը հա մա րում է ին ռո ման տիկ գիտ նա կան նե րի 

օ րա պա կաս ձեռ նար կում, ի սկ ազ գայ նա մո լա կան ու ժե րն առ հա սա-

րակ չէ ին ու զում Թիֆ լի սում ազ գային հա մալ սա րան ու նե նալ։ Նրանց 

ձայ նակ ցում էր հայ կա կան պլու տոկ րա տի ան։ Այս ու ժե րը Կով կա սում 

մեկ հա մալ սա րա նի կողմ նա կից է ին, բայց մի այն ռու սա կան պե տա-

կան հա մալ սա րա նի։ Նրանք ի րենց կար ծի քը հիմ նա վո րում է ին գի-

տու թյան ու նի վեր սա լիզ մի ան հրա ժեշ տու թյամբ և ի բր դրա նով մեր-

ժում է ին ազ գային սահ մա նա փա կու թյու նը։ Նրանք չէ ին պատ կե րաց-

նում, որ Կով կա սի յու րա քան չյուր ժո ղո վուրդ ա ռան ձին կա րող է իր 

ազ գային հա մալ սա րանն ու նե նալ։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը շր ջան ցեց հե տա դի մա կան և շո վի նիս-

տա կան այդ ու ժե րին և ակ տի վո րեն, ան թա քույց ու ա նե րեր կանգ նեց 

վրա ցա կան հա մալ սա րա նի ջա տա գով նե րի կող քին։ Աջակ ցու թյու նը 

շատ նշա նա կա լից էր և ճիշտ ժա մա նա կին։

Վ րա ցա կան հա մալ սա րա նի հիմ նադ րու մը, Հով հան նես Թու մա-

նյա նի կար ծի քով, պետք է ա րա գաց ներ Ա նդր կով կա սի մյուս ժո ղո-

վուրդ նե րի հա մար ևս բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն-

նե րի հիմ նադր ման գոր ծը։ Նրա հա մոզ մամբ` եղ բոր և բա րի հար ևա նի 

օ րի նա կը ոչ թե պի տի դա տա պարտ վի, ոչ թե պի տի դառ նա գի տամ շա-
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կու թային սե պա րա տիզ մի պատ ճառ, այլ ըն դօ րի նակ վի։ Չենք կա րող 

չն շել նաև, որ Հով հան նես Թու մա նյա նը ան խոր տա կե լի էր հա մա րում 

և ճիշտ գնա հա տում հայ-վ րա ցա կան բա րե կա մա կան և բա րիդ րա ցի-

ա կան հզոր ու ժը։ 

Այ սօր այն քան էլ դժ վար չէ պատ կե րաց նել, թե 1917 թ. որ քա՜ն 

գնա հա տե լի էր Հով հան նես Թու մա նյա նի դիր քո րո շու մը, ո րը հրա շա լի 

կեր պով մտա հայեց վրաց ազ գային հա մալ սա րա նի ստեղծ ման բա-

րե րար ազ դե ցու թյու նը Կով կա սի մյուս ժո ղո վուրդ նե րի հա մար բարձ-

րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ հիմ նադ րե լու և, ա ռա ջին 

հեր թին, հայոց հա մալ սա րա ն բացելու գոր ծում։

Վ րա ցա կան հա մալ սա րա նի հիմ նադ րու մը Հով հան նես Թու մա նյա-

նը մի այն իր ա նու նից չող ջու նեց. դա հայ կա կան հա մալ սա րա նի հիմ-

նադր ման ան մի ջա կան նա խա ձեռ նո ղի ող ջույն է ր։

1917 թ. մայի սի 31-ին Հով հան նես Թու մա նյա նի գլ խա վո րու թյամբ 

Թիֆ լի սում կա յա ցավ Հայ կա զյան ըն կե րու թյան հիմ նա դիր ժո ղո վը, 

ո րը հայ կա կան հա մալ սա րան ստեղ ծե լու ո րո շա կի պլան մշա կեց (այս 

մա սին ման րա մասն տե՛ս Ա. Ին ճի կյան, Հով հան նես Թու մա նյա նը և 

հայ կա կան հա մալ սա րա նը, « Բան բեր Եր ևա նի հա մալ սա րա նի», 1967, 

թիվ 2, էջ 185-197)։ Հով հան նես Թու մա նյա նի հա մար պարզ էր, թե 

նպա տա կին հաս նե լու հա մար վրա ցա կան հա մալ սա րա նին օ ժան դա-

կող ըն կե րու թյու նը ինչ դժ վա րութ յուն ներ պի տի հաղ թա հա րեր։ Ա հա 

թե ին չու վրա ցա կան հա մալ սա րա նի հիմ նա դիր նե րը ա ռանձ նա պես 

բարձր էին գնա հա տում Հով հան նես Թու մա նյա նի ա ջակ ցու թյու նը։

Վ րա ցա կան հա մալ սա րան հիմ նադ րող ըն կե րու թյու նը Հով հան նես 

Թու մա նյա նի գոր ծո ղու թյան մեջ ոչ մի այն մեծ գրո ղի սերն ու օգ նու-

թյու նը տե սավ, այլև ար դա րա ցի ո րեն նշեց, որ գրո ղի բե րա նով ամ բողջ 

Հա յաս տանն է ող ջու նում վրաց ժո ղովր դին։

1917 թ. նոյեմ բե րի 7-ին վրա ցա կան հա մալ սա րա նի հիմ նա դիր 

ըն կե րու թյու նը Կ. Ափ խա զի ստո րագ րու թյամբ պա տաս խան խոսք է 

հղում Հով հան նես Թու մա նյա նին.

« Մե ծա պա տիվ տեր, պա րոն Հով հան նես Թադևո սի

Վ րա ցա կան հա մալ սա րա նի ըն կե րու թյան վար չու թյու նը մեծ բա

վա կա նու թյամբ ո ւնկնդ րեց վրա ցա կան հա մալ սա րա նի հիմ նադրման 

ա ռի թով Գրիգոլ Նի կո լո զի Դի ա սա մի ձե ին ու ղար կած Ձեր նա մա կի 

ըն թեր ցու մը:
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Վ րաց ժո ղովր դի և Վրաս տա նում ազ գային բարձ րա գույն կրթու

թյան նո րից ծն վող տն կա րա նի առ թիվ ար տա հայ տած Ձեր հա

մակրան քի խոսքերը աշ խույժ ար ձա գանք գտան ըն կե րու թյան վար

չու թյան ան դամ նե րի սր տե րում։

 Ձեր՝ որ պես իր հայ րե նի քի լա վա գույն զա վա կի ու նրա խո հե րի 

տա ղան դա վոր ար տա հայտ չի խո րա պես սր տա բուխ խոս քե րում մենք 

տես նում ե նք հա զա րա մյակ նե րի ըն թաց քում բա րի դրա ցու նման 

վրաց ժո ղովր դի հետ կողք կող քի ապ րող և նրա հետ մշա կու թային 

զար գաց ման ու հոգ ևոր կա տա րե լա գործ ման մշ տա կան և փո խա

դարձ հո ղի վրա գտն վող հայ ժո ղովր դի քնք շանքն ու ող ջույ նը։

 Վե րապ րե լով Ձեր ող ջույ նի ա ռա ջաց րած սքան չե լի զգացումնե

րը՝ մենք չենք կա րող չկրկնել Ձեր խո րա պես նշա նա կա լից  խոս

քերը. «Մի այն գի տու թյու նը, գրա կա նու թյունն ու ար վեստն են լցնում 

ժո ղո վուրդ նե րին բա ժա նող ան դուն դը, և մի այն դրանք կս տեղ ծեն գա

լիք լա վա գույն կյանքն ու ճշ մա րիտ մար դուն»։ 

Ըն դու նեք վրա ցա կան հա մալ սա րա նի ըն կե րու թյան վար չութ յան 

ողջ կազ մի և ան ձամբ իմ ան կեղծ ե րախ տա գի տու թյու նը Ձեր սր տա

ռուչ մաղ թանք նե րի և վրա ցա կան հա մալ սա րա նի օգ տին կա տա

րած նվի րատ վու թյան հա մար։ 

Իշխ. Կոնստ. Ափ խազ»։

 Հով հան նես Թու մա նյա նին չէ ին դա վա ճա նում հա վատն ու ին տուի-

ցի ան, ե րբ սր տանց ող ջու նում էր վրա ցա կան հա մալ սա րա նի ստեղ-

ծու մը։ Ըն դա մե նը հինգ տա րի ապ րեց նա Թիֆ լի սի հա մալ սա րա նի 

հիմ նադ րու մից հե տո։ Այդ տա րի նե րը հաս տա տում են նրա խոր հա-

վա տի ան սխա լա կա նու թյու նը։ 

Ի վա նե Ջա վա խիշ վի լի ի հրա պա րա կային հայ տա րա րու թյան հա-

մա ձայն` վրա ցա կան հա մալ սա րա նը եր բեքպա հանջ կամ ցան կու-

թյուն չի ու նե ցել վե րած վե լու հա մա կով կա սյան հա մալ սա րա նի, բայց 

նրա ա ռաջ նա հերթ խն դիր նե րից մե կը ե ղել է եղ բայ րա կան ժո ղո վուրդ-

նե րի մշա կույ թի և պատ մու թյան ու սում նա սի րու թյու նը, ա ռանց ո րի 

ան հնար կլի ներ հե տա զո տել նաև Վրաս տա նի պատ մու թյու նը։ Ի հար-

կե, աս վա ծը նախ և ա ռաջ վե րա բե րում է հայոց պատ մա կան հա րուստ 

գրա կա նու թյա նը ի նչ պես բազ մա թիվ պատ միչ նե րի ա ռու մով, այն պես 

էլ տե ղե կու թյուն նե րի ա ռա տու թյամբ։ Հա մալ սա րա նի հիմ նա դիր Ի վա-

նե Ջա վա խիշ վի լին ա մե նից ա վե լի խորն էր գի տակ ցում այդ չա փա-
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զանց հա րուստ պատ մա կան գրա կա նու թյան հա սա րա կա կան նշա-

նա կու թյունն ա ռանձ նա պես Վրաս տա նի պատ մու թյան հա մար։ 

Դեռ ու սա նո ղա կան շր ջա նից, հե տա գա յում նաև աս պի րան տա-

կան տա րի նե րին Ի վա նե Ջա վա խիշ վի լին զուգահեռ ու սում նա սի րել է 

հայ և վրաց պատ մա կան գրա կա նու թյու նը « հայ պատ մա կան գրա-

կա նու թյան յու րա հատ կու թյան և Վրաս տա նի պատ մու թյան հա մար 

ու նե ցած ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյան պատ ճա ռով»։ 

Հիմ նադր ման ա ռա ջին ի սկ օր վա նից Թիֆ լի սի հա մալ սա րա նը 

դար ձավ հա յա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն։ 

Ու սում նա կան ա ռա ջին դա սա ցու ցա կով նա խա տես ված էր, և հա-

մալ սա րա նի հիմ նադր ման ա ռա ջին կի սա մյա կում Ա կա կի Շա նի ձեն 

կար դում էր հին հայե րեն՝ գրա բար։ Հենց նրա ղե կա վա րու թյամբ հե-

տա գա յում մի շարք նշա նա վոր գիտ նա կան ներ ու սում նա սի րե ցին հին 

հայե րե նը։

1918 թ. հու նի սի 11-ին հա մալ սա րա նի պրո ֆե սո րա կան խոր հուր-

դը հայ պատ մագ րու թյան բնա գա վա ռում աշ խա տե լու հա մար ե րաշ-

խա վո րում է Ն. Մա ռի տա ղան դա վոր ա շա կերտ Դ. Ղիփ շի ձե ին, ո րը, 

ցա վոք, մեկ տա րի ան ց վախ ճան վում է բո լո րո վին ե րի տա սարդ հա-

սա կում։ «Հայ պատ մա կան գրա կա նու թյուն» ա ռար կայի ա ռա ջին դա-

սա խո սու թյու նը կար դում է Ի վա նե Ջա վա խիշ վի լին։

 Նոր-նոր ոտ քի կանգ նող վրա ցա կան հա մալ սա րա նի ու սում նա կան 

պլան նե րում մեծ տեղ էր հատ կաց վում Հա յաս տա նի պատ մու թյան ու 

մշա կույ թի ու սում նա սի րու թյա նը։ Իս կա կան կոչ է հն չում Ի վա նե Ջա-

վա խիշ վի լի ի խոս քը.«Յու րա քան չյուր լու սա վո րյալ վրա ցի պար տա-

վոր է իր հար ևան եղ բայ րա կան ժո ղովր դի՝ հայե րիբազ մատանջ,բայց 

չա փա զանց հե տաք րքիր կյանքն ի մա նալ։ Ի սկ դրա հա մար նախ և 

ա ռաջ պետք է ու սում նա սի րել այն սկզբ նաղ բյուր նե րը,ո րոնց հիման 

վրահնա րա վոր է վե րա կանգ նել Հա յաս տա նի պատ մու թյու նը»։ 

Ի վա նե Ջա վա խիշ վի լին գոր ծով ա պա ցու ցում էր հայ ժո ղովր դի և 

նրա հի նա վուրց մշա կույ թի հան դեպ ցու ցա բե րած հար գանքն ու սե-

րը։ Ե րբ հայ հայ րե նա սի րա կան ու ժե րը ո րո շե ցին Թիֆ լի սից տե ղա-

փո խել ազ գագ րա կան ըն կե րու թյան հայ կա կան թան կար ժեք հա-

վա քա ծու նե րը և նյու թե րը, վրա ցի նե րից ո մանք փոր ձե ցին տիրանալ 

այդ հավաքածուներին։ Ի վա նե Ջա վա խիշ վի լին՝ ի բրև հա մալ սա-

րա նի ներ կա յա ցու ցիչ, սաստ կո րեն հար ձակ վեց եղ բայ րա կան ժո-
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ղովրդի շա հերն ան տե սե լու դեմ, բազ մա կող մա նի ո րեն ա պա ցու ցեց 

հայ ժո ղովրդի ի րա վունք նե րը, որ պես զի նա տեր դառնա իր ազ գային 

հարստու թյա նը, և նույ նիսկ կա րո ղա ցավ հաս նել դրա ի րա կա նաց մա-

նը։ Նման փաս տերն ա վե լի է ին մեր ձեց նում եր կու եղ բայ րա կան ժո-

ղո վուրդ նե րին, և կաս կած լի նել չի կա րող, որ ու րա խու թյամբ էր լցվում 

նաև Հով հան նես Թու մա նյա նի սիր տը։ Թիֆ լի սի հա մալ սա րանն ու րա-

խու թյամբ էր ար ձա գան քում հայ ժո ղովր դի յու րա քան չյուր հա ջո ղու-

թյան։

Վ րաս տա նում մեծ ու րա խու թյամբ ըն դու նե ցին Գյում րի ում հա-

մալ սա րան բա ցե լու լու րը: « Սա խալ խո սաք մե» թեր թը 1920 թ. հուն-

վա րի13-ի հա մա րումգրում է, որ հուն վա րի 25-ին հան դի սա վո րա պես 

բաց վե լու է Հա յաս տա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը։ Նույն թեր թի 

հուն վա րի1-ի հա մա րում կար դում ե նք. «Ե րեկ՝ կե սօր վա ժա մը 1-ին, 

խմբագրու թյու նում հյու րըն կալ վեց Հա յաս տա նի նշա նա վոր բա նաս-

տեղծ Հով հան նեսԹու մա նյա նը։ Խմբագ րու թյան ան դամ նե րը շնոր-

հա կա լու թյուն հայտ նե ցին հար գար ժան հյու րին և Հա յաս տա նին 

մաղթեցին ա մե նայն լավն ու բա րին»։

1920 թ. հուն վա րի 22-ին ռեկ տոր Ի վա նե Ջա վա խիշ վի լին հա մալ-

սա րա նի վար չու թյա նը հայտ նում է, որ հուն վա րի 25-ին Գյում րի ում 

նա խա տես վում է բա ցել հա մալ սա րա նի ի մաս տա սի րա կան ֆա կուլ-

տետ։ Վար չու թյու նը խնդ րումէ պրոֆ.Ա կա կի Շա նի ձե ին կազ մել ող-

ջույ նի տեքստ։ Հուն վա րի 24-ին պրո ֆե սո րա կան խոր հուր դը հա վա-

նու թյուն է տա լիս հե ռագ րի տեքս տին, և այն գր քե րի հետ ու ղար կում 

են Գյում րի ի հա մալ սա րան։

 Հայ կա կան ա ռա ջինհա մալ սա րա նի բաց ման ա ռի թով վրա ցի նե րի 

ու րա խու թյու նը սրա նով չի ա վարտ վում։ « Սա խալ խո սաք մե» լրագ-

րի 1920 թ. հուն վա րի 25-ի հա մա րումԱ կա կիՇա նի ձեն տպագ րումէ 

մի հրա շա լի հոդ ված՝ «Ող ջո՜ւյն հայ կա կան հա մալ սա րա նին» վեր-

նագրով։ Հոդ վա ծումարտահայտված է այն ու րա խու թյու նը, որ պատ-

ճա ռել էր եղ բայ րա կան ժո ղովր դի հա մալ սա րա նի բա ցու մը։

«Այ սօր Գյում րի ում,- գրում է Ա կա կի Շա նի ձեն,- հիմ նադրվում է 

հայ կա կան նոր տի պի ա ռա ջին հա մալ սա րա նը, ո րով այ սու հետ լայն 

հնա րա վո րու թյուն ներ են ըն ձեռ վում հայ կա կան միտքը զարգացնելու, 

գի տա կան աշ խա տանք ներն աշ խու ժաց նե լու և հայ կա կան գի տու-

թյու նը բար գա վաճ դարձ նե լու հա մար։
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Սկզ բի հա մար ճիշտ է մի այն ի մաս տա սի րա կան/ պատ մա բա նա-

սի րա կան ֆա կուլ տետ բա ցե լը,- շա րու նա կում է Ա. Շա նի ձեն,- քան-

զի բա զում դժ վա րու թյուն նե րի կհան դի պի նոր-նոր ոտ քի ել նող հա-

մալ սա րա նը, բայց գոր ծի նկատ մամբ ու նե ցած սի րով և ի րենց ակ տիվ 

աշ խա տան քով հա մալ սա րա նի ղե կա վար նե րը, ո րոնց մեջ կան հռ չա-

կա վոր շատ ան ձինք, աս տի ճա նա բար կհաղ թա հա րեն բո լոր դժ վա րու-

թյուն նե րը։ Ծանր պայ ման նե րում է սկ սում հայ կա կան հա մալ սա րանն 

իր կյան քը, բայց հա մոզ ված ե նք, որ հա մալ սա րա նի նա խա ձեռ նող-

նե րը անձնա զոհ և տք նա ջան աշ խա տան քով հրա շա լի կձեռ նար կեն 

ազ գա շահ այդ մեծ գոր ծը և փա ռա հե ղո րեն կպ սա կեն այն։ 

Օ տար ե րկր նե րի հա մալ սա րան նե րում աշ խա տող մաս նա գետ նե-

րը, ի նչ խոսք, շու տով կհա մախմբ վեն ազ գային գի տու թյան տա ճա րի 

շուր ջը, և բո լո րը մի ա սին կքա շեն ծանր, բայց չա փա զանց պատ վե-

լի լու ծը, որին նրանց ար ժա նաց րել են պատ մու թյունն ու հայ րե նի քի 

ա պա գան։

 Մեր հար ևան նե րի մշա կույ թի տո նա հան դե սի օ րը մեր սր տե րը լց վել 

են ան սահ ման ու րա խու թյամբ, ո ւս տի ա սում ե նք.

– Կեց ցե՜ հայ կա կան լու սա վո րու թյան օ ջա խը։

– Կեց ցե՜ հայ կա կան հա մալ սա րա նը»։

 Ճիշտ է, հա մալ սա րա նի կյան քը շատ կարճ տևեց, բայց դա չի 

խոչընդոտում, որ  ն շենք հա մալ սա րա նի պրո ֆե սու րայի ա ռա ջին կո-

լե գի այի հիմ նա կան մա սի ան սահ ման հայ րե նա սի րու թյունն ու գի տու-

թյան հա մար ան ձնա զո հու թյու նը։ 

Ա կա կի Շա նի ձե ի խոս քերն ար տա հայ տում է ին ողջ վրաց ժո-

ղովրդի ձգ տում ներն ու ոգ ևո րու թյու նը։

 Դեռևս Հով հան նես Թու մա նյա նի կեն դա նու թյան օ րոք եղ բայ րա-

կան հա մալ սա րան նե րը ակ տիվ պայ քա րում է ին ժո ղո վուրդ նե րի միջև 

ե ղած ճեղ քե րը վե րաց նե լու հա մար։ Ներ կա յումս Եր ևա նի և Թիֆ լի սի 

պե տա կան հա մալ սա րան ներն ա մեն կերպ ու ժե ղաց նում են եր կու ժո-

ղո վուրդ նե րի եղ բայ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը։ Նրանք հա մա կող-

մա նիորեն ու սում նա սի րում են նաև Հով հան նես Թու մա նյա նի գրա կան 

հա րուստ ժա ռան գու թյու նը։
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ԳՐԻԳՈԼՌՈԲԱՔԻՁԵ (1880-1962), բա նաս-

տեղծ, ար ձա կա գիր, փի լի սո փա, էս սե իստ, հրա-

պա րա կա խոս, հա սա րա կա կան գոր ծիչ, XX դա-

րի վրաց հո գե բա նա կան վե պի հիմ նա դիր նե րից։ 

Ծն վել է Քու թայի սի նա հան գի Սվի րի գյու-

ղում: Քու թայի սի գիմ նա զի ան ա վար տե լուց հե տո 

սո վո րել է Տար տո ւի (Էս տո նի ա) կայ սե րա կան 

հա մալ սա րա նում, այ նու հետև՝ Լայպ ցի գի (Գեր-

մա նի ա) հա մալ սա րա նում, ո րն ա վար տել է փի-

լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տո րի գի տա-

կան աս տի ճա նով։ 1908 թ. վե րա դար ձել է Թիֆ-

լիս։ «Երկ նա գույն եղ ջյուր ներ» սիմ վո լիս տա կան 

խմ բա կի (1915 թ.) հիմ նադիր նե րից է։ 1917 թ. 

հիմ նել է Վրաս տա նի գրող նե րի մի ու թյու նը։ 

Ա վե լի քան կես դար բա ցա կայել է հայ րե նի քից: 1931 թվա կա նից մինչև 

մա հը ե ղել է քա ղա քա կան վտա րան դի։ 1931-1946 թթ. բնակ վել է Գեր մա նի ա-

յում, 1946-1962 թթ.՝ Շվեյ ցա րի ա յում։ Վախ ճան վել է Ժն ևում։

Ար գել ված հե ղի նակ էր` ի բրև թե « սո ցի ա լիս տա կան հա մա կար գի դա-

վա ճան», «ժո ղովր դի թշ նա մի»: Հե ղի նակ է բազ մա թիվ վե պե րի, դրա մա տի-

կա կան եր կե րի, բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի և պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծու նե-

րի, ո րոն ցից հատ կան շա կան ե ն՝ «Օ ձի շա պի կը» (1926), « Կոտր ված սիրտ» 

(1931), « Մե գի վրա ցու հին» (1932), « Դի ցու հու կան չը» (1934), « Կով կա սյան 

նո վել ներ» (1934), «Ի մամ Շա միլ», « Սուրբ ե զան սպա նու թյու նը» և այլն։

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԼՈՒՍԵՂԵՆ56

 Բա նաս տեղ ծի մա հը բա նաս տեղ ծի հա մար իր մահն է, ա ռա վել ևս 

Հով հան նես Թու մա նյա նի մա հը։ Շա՜տ մեծ է մեր վիշ տը, ո րով հետև 

Հով հան նե սը բա նաս տեղծ էր: Հով հան նե սը Մարդ էր, Հով հան նե-

սը բա րե կամ է ր։ Եվ ա մեն ին չում կա տա րե լա պես լու սե ղեն։ Զուր չեն 

նրան չոր րորդ ա վե տա րա նի չի ա նու նով կն քել։

Ն մանան հատ հա րյուր տա րին մեկ է շո ղար ձա կում, և Հով հան նե սը 

նախ  և ա ռաջ ան հատ է ր։ Դեռ որ ար տա քի նը՝ բարձ րա հա սակ, փոք-

րա սի ա կան պրո ֆիլ, ի նչ պես մե դա լի ոն վե հա պանծ ռա սայի՝ միշտ լու-

սե ղեն ժպի տով։ Միշտ « ճեր մակ», իս կա պես կեն սա բա նա կան ա պա-

ցույ ցը պոե տի։ Հո գին՝ ա մե նա տես, նուրբ, բա րի, Ա մե նա բարձ րյա լի 
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պես միշտ խան դա վառ։ Սիր տը՝ պարզ, բաց, կրակ ված, ման կա կան, 

ա նա պա կան։ Վեր ջա պես, իս կա կան զա վակ Հա յաս տա նի։

 Հով հան նեսն ա զատ էր ներ քին այն ա նեծ քից, որ բնո րոշ էր նրա 

շատ հայ րե նա կից նե րի։ Այդ ա նեծքն առկա է նաև Վրաս տա նում։ Հի-

մա փա կագ ծե րը բա ցե լու ժա մա նակը չէ, բայց և այն պես հատ կան շա-

կան է, որ նա, ով ճզ մել-քա մե լով հա նում է այդ ա նեծ քը, ան պայ ման 

մեծ մարդ է։ Այդ պի սին էր Հով հան նե սը։

 Հով հան նե սը սի րո մարմ նա ցում է ր։ Որևէ առարկայի կամ երևույթի 

նկատմամբ նրա մոտեցումը միշտ անցնում էր սի րո պրիզ մայի մի ջով։ 

Ա վե լորդ է խո սել այն մա սին, թե նա ի նչ պես էր սի րում իր Հա յաս-

տա նը, իր մայր ժո ղովր դին՝ Հա յաս տա նի ժո ղովր դին։ Հայ րե նի քը նրա 

հա մար նախ  և ա ռաջ « մայր հող» էր՝ իր կրծ քով ու ստինք նե րով։ Հո ղի 

պաշ տա մուն քը նրա հա մար ա մե նա կար ևորն է ր։

 Հայ րե նի քի պատ մու թյու նը Հով հան նե սի հո գին չա փա զանց սր վա-

ծու թյամբ էր ըն կա լում և ըն կա լում էր ի բրև կեն սա բա նա կան ու հո գե-

կան հոգս...

Ամ բողջ հայ քնա րեր գու թյան մեջ իմ հո գուն շատ ա վե լի համահունչ 

են Վա նա լճի ա փե րին լսած մի եր կու ե րգ։ Դ րան ցում լս վում էր Հա-

յաս տա նի թարմ շն չա ռու թյու նը, ո րոն ցում շն չում է ին քը՝ ի նք նա տիպ 

և ան կրկ նե լի հո ղը հայոց։ Այդ եր գե րում ես նախ  և ա ռաջ տես նում եմ 

Հով հան նե սին, և նրա ո ւր վա կանն իմ աչ քին պատ կե րա նում է Սևա նի 

փե շե րին վեր խո յա ցած լույ սով ու տրտ մու թյամբ։

 Հով հան նե սը խո րա պես զգում էր նաև Վրաս տա նը։ Ես չեմ ճա նա-

չում մի ե րկ րորդ այ լազ գու, որ նրա պես սի րեր Վրաս տա նը։  

Այն ձևա կեր պու մը, որ վրա ցի ներն ու հայե րը եղ բայր ներ են Փոքր 

Ա սի ա յում, վե րած վել է մի ջազ գային ա լտ րո ւիզ մի։ Հով հան նե սի հա-

մար դա սեր էր ու ա րյուն։ Նա միշտ ապ րում էր Հա յաս տա նի նա-

խաս տեղծ ա ռաս պել նե րով, բայց չա փա զանց դժ վար կլի նի պն դել, թե 

պա կաս չա փով էր զգում վրա ցա կան խոս քը, կեն ցա ղը, պատ կերն ու 

նկա րա գի րը։ 

Ես Վրաս տա նի ծնունդ ու վրա ցու հազ վա դեպ եմ հան դի պել, որ 

նրա չափ ճա նա չեր ու ըն կա լեր Վրաս տա նի է ու թյու նը։

 Բո լո րին քաջ հայտ նի է, թե նրա հա մար ի նչ պի սի ող բեր գու թյուն 

էին հայ-վրացական գժ տու թյունն ու եր կու դր կից ժո ղո վուրդ նե րի միջև 

ծա գած նախ կին պա տե րազ մը։ Դրա լու սե ղեն ա պա ցույցն են Տի ցի ան 
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Տա բի ձե ի` Հով հան նե սին հղած նա մա կը և նրա պատ մա կան սքան չե լի 

պա տաս խա նը։ 

Ան վե րա պա հո րեն կա րե լի է ա սել, որ հայե րին ու վրա ցի նե րին 

հաշ տեց նո ղը, բա ռիս ա մե նա լայն ի մաս տով, մի այն Հով հան նեսն է ր՝ 

քաղցր ու աս պե տա կան։

 Մեզ՝ բա նաս տեղծ նե րիս հա մար նա միս էր ու ա րյուն, ո մանց հա-

մար հայր էր, ո մանց հա մար` ա վագ եղ բայր։ Հազ վա դեպ է ին կազ մա-

կերպ վում այն պի սի ե րե կույթ ներ, ո րոնց Հով հան նե սը ներ կա չլի ներ և 

չլու սա վո րեր իր ան ձով։ Ի սկ ե րբ հի վանդ էր լի նում, սի րով լի և լույ սով 

ո ղող ված նա մակ էր գրում (հի շենք թե կուզ Իա կոբ Նի կո լա ձե ի հո բե-

լյա նը)։ Նրա տու նը նա հա պե տա կան ա ռա տա ձեռ նու թյամբ միշտ բաց 

էր մեր ա ռջև։

 Նա կրա կը սի րում էր ի նչ պես կրա կա պաշտ և այն միշտ վառ էր 

պա հում բու խա րու մեջ։

 Նա մեզ օ ջա խի մոտ էր հրա վի րում, ո րի կող քին սե ղանն է ր՝ լի 

թխված քով, մր գերով, նաև գի նի ով, մի այն թե կար միր, որն ին քը շատ 

էր սի րում։ Հետն էլ` զրույց պոե զի այի և առ հա սա րակ ար վես տի մա-

սին։ Նրա տանն ան ցկաց րած ժա մա նա կը ան մո ռաց կմ նա մեզ հա-

մար։ 

Ինչ պի սի՜ նր բազ գա ցու թյուն և ի նչ պի սի՜ ու շի մու թյուն, հազ վա-

գյուտ բնազ դի տեր է ր։

 Ժա մա նակ առ ժա մա նակ ճոխ սուփ րա էր գցում։ Բո լորն են հի-

շում նրա տված ճաշ կե րույ թը Ստամ բուլ մեկ նե լուց ա ռաջ։ Այն տեղ է ին 

գրե թե բո լո րը` հայ թե վրա ցի, բա նաս տեղծ թե ար ձա կա գիր, դե րա սան 

թե նկա րիչ, հրա պա րա կա խոս թե լրագ րող։ Այդ ճաշ կե րույ թը ի նձ հետ 

մի ա սին, հա վա նա բար, այ սօր շա տերն են հի շում։

 Սե՜ր, սե՜ր. ա հա Հով հան նեսն ամ բող ջո վին։ Զար մա նա լի չէ, որ 

նա կան խա տե սում էր ա պա գան, կան խա տե սում էր ի նչ պես իս կա-

կան պոետ։ Հով հան նեսը, ան կաս կած, նա խազ գա ցող էր և մար գա րե։ 

Շա տերն են հի շում նրա կան խա գու շա կու մը հա մաշ խար հային պա-

տե րազ մի մա սին։ Վեր հի շենք «Слово» թեր թում տպագր ված այն հոդ-

վա ծը, որ տեղ ար ված գու շա կու թյու նը սրա նից չորս տա րի առաջ ի րա-

կա նու թյուն դար ձավ։ Ը նդ ո րում, նա իս կա կան ե րա զա հան էր նաև։ 

Նրա ըն տա նի քի ան դամ նե րը շատ լավ հի շում են մի փաստ, ե րբ նա 

իր տանն իս կույն զգում է, թե այդ պա հին ի նչ է կա տար վում տա րա-
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ծու թյամբ բա վա կա նին հե ռու իր մի ծա նո թի հետ։ Հան ձինս նրա այդ 

հատ կա նիշ նե րի` ես տես նում եմ վեր ջին լց վելն ու վեր ջին պարպ վե լը, 

ա սել է թե` նրա կա րո ղու թյուն նե րի ան սահ մա նա փա կու թյու նը։ Նման 

պա հե րին դժ վար չէ ժա մա նա կը դնել « մի կողմ» և ան ցնել։ Ա հա թե ին-

չու զար մա նա լի չէ, որ ա մեն մի նոր եր ևույթ հաս կա նա լու կամ մի նոր 

բան ի մա նա լու հա մար սո վո րա բար նրան է ին դի մում։

Ս րա նով է բա ցատր վում այն հան գա ման քը, որ Հով հան նե սին սի-

րում է ին բո լո րը։ Ա վե լին` նրան այդ պես տես նողն ի նքն էր սի րա հար-

վում կյան քին։ 

Եսլի ո վին հա մոզ ված եմ, որ ի նք նաս պա նու թյան վճիռ կա յաց րած 

ան ձը, հան դի պե լով Հով հան նե սին, ան պայ ման կհ րա ժար վեր իր սոս-

կա լի մտադ րու թյու նից։ Ի սկ դրա նով ար դեն ար դա րա նում էր ին քը՝ 

կյան քը։ 

Ես հա ճախ է ի այ ցե լում հի վանդ Հով հան նե սին։ Գնում է ի նաև այն 

ժա մա նակ, ե րբ բժիշկ ներն ար գե լում է ին որ ևէ մե կին ըն դու նել։ Հի վան-

դու թյու նը Հով հան նե սին բո լո րո վին չէր փո խել. նա այն պի սին էր, ի նչ-

պի սին էր ա ռողջ ժա մա նակ։

 Նա հար ցու փորձ էր ա նում իմ ըն կեր նե րի՝ Տի ցի ան Տա բի ձե ի, Պաո-

լո Ի աշ վի լի ի, Վա լե րի ան Գափ րին դաշ վի լի ի, Նի կո Մի ծիշ վի լի ի, Լե լի 

Ջա փա րի ձե ի մա սին։ Հա ճախ էր հե տաքրքր վում Տի ցի ա նի կնո ջով՝ 

Նի նոյով, և նրանց ե րե խայով՝ Տա նի տով։ Շատ էր հարց նում Կո տե 

Մա ղաշ վի լի ի, Ա. Ա բա շե լի ի, Ի. Գրի շաշ վի լի ի, Սանդ րո Ղան չե լի ի, Ի ա-

կոբ Նի կո լա ձե ի, Գի գո Դի ա սա մի ձե ի և ու րիշ նե րի մա սին, միշտ` բա րի 

սր տով և հո գա ծու թյամբ։ Հա վա նա բար, ե րբ ևէ կտ պագր վեն նրա հետ 

ու նե ցած իմ զրույց նե րը։

Հով հան նե սը եվ րո պա կա նո րեն կրթ ված չէր, բայց նրա նում «հո ղի» 

ի մաս տու թյուն կար. նա ա մեն ի նչ հաս կա նում էր և ա մեն ի նչ յու րո վի 

մեկ նա բա նում։ 

Ինձ հա մար ա հա վոր էր նրա հի վան դու թյու նը։ Ե րբ Լո ռի վե րա-

դառ նա լու ցան կու թյուն հայտ նեց, ես ու իմ ըն կեր ներն իս կույն զգա-

ցինք, որ « հո ղը» կան չում է նրան։ Հի վան դին փր կե լը դժ վա րա ցավ։

 Մի ան գամ` աշ խա տան քի ժամանակ` ցե րեկ վա ժա մը եր կու սին, 

նրան որ ևէ խոսք ա սե լու ան հաղ թա հա րե լի ցան կու թյուն ա ռա ջա ցավ 

իմ մեջ, գրե թե հրա ժեշ տի կամ վեր ջին խոս քի պես մի բան։ Իս կույն 

նա մակ գրե ցի ու շտապ ու ղար կե ցի։
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 Հա ջորդ օ րը հան դի պե ցի բա նաս տեղծ Կա րա Դար վի շին։ Երբ 

հայտ նե ցի զգա ցածս, ա սաց՝ Հով հան նե սին ե րեկ ե րե կո յան Մոսկ վա 

տա րան։ 

Արդյոք մեկ նե լու պա հին նա մակս հանձ նե՞լ են, ի սկ գու ցե չի՞ ստա-

ցել։ Ան չափ ցա վա լի կլի նի ի նձ հա մար, ե թե ստա ցած չլի նի։

 Կյան քը հան դի պում է, մա հը՝ բա ժա նում։ Հով հան նեսն ի նձ հա մար 

« հան դի պում» էր` հզո րու թյան վեր ջին բռն կու մով։

« Հով հան նես Լու սե ղեն»` այսպես կհիշեմ ես նրան հա վի տյանս 

հա վի տե նից։

 Թիֆ լիս

 Մար տի 27, 1923

ԳՐԻԳՈԼՌՈԲԱՔԻՁԵԻՆԱՄԱԿԸ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻՆ57

 

 Սի րե լի՛ Հով հան նես 

Քո նա մա կը Նի կո լա ձե ի հո բե լյա նին բո լո րի վրա վիթ խա րի տպա-

վո րու թյուն թո ղեց։ Ի սկ ի նձ վրա՝ բա ցա ռիկ։ Քո խոս քե րում ես շո շա-

փե լի ո րեն զգա ցի սե րը Վրաս տա նի նկատ մամբ։ Սեր, որ կա րող է վե-

րապ րել մի այն մեծ մար դը։ Եր ևի եր բեք ես այն պես չեմ զգա ցել քեզ 

մո տիկ լի նե լու պա հանջ, ի նչ պես այժմ։ Ես ամ բող ջո վին պար փակ վե-

ցի ի նքս իմ մեջ, բայց միև նույն ժա մա նակ ստեղ ծա գոր ծե լու պա հին 

բո լո րո վին հե ռա ցա «անձ նա կա նից, չա փա զանց ան ձնա կա նից»։ Ի նձ 

այժմ զար մաց նում է մի այն ծայ րաս տի ճան պար զու թյու նը, ո րը դրոշմ-

ված է բնու թյան բե կոր նե րի վրա։ Սա հոգ նու թյու նից չէ։ Ա վե լի շուտ 

ի մաս տու թյու նից է։ Իմ « Սուրբ Նի նոյի խա չը» միս տե րի ա յում ես հենց 

այդ հո սանքն եմ ներկայացնում։ Քո մեջ ես զգում եմ այդ ապ րում-

նե րի գծով իմ եղ բո րը (թեև ա վագ եղ բո րը)։ Այն, որ դու գամ ված ես 

ան կող նում, ի նձ հա մար դժ բախ տու թյուն է։ Հա ճախ պա տա հում է, որ 

իմ ա ղոթք նե րում հան կարծ հն չում է քո ա նու նը։ Մի այն սեր, մնա ցյա-

լը հի մա րու թյուն ներ ե ն։ Ի սկ սե րը սխ րանք է՝ սար սա փե լի, դժ վա րին։ 

Կար ծում եմ, որ ե թե սե րը հասց վի իր վեր ջին, վերջ նա կան սահ մա նին, 

ա պա մա հը կչ քա նա...

Ես քեզ սի րում եմ, Մա՛րդ, մինչև վերջ հա վեր ժա կան հանգս տի թա-



203ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

գա վո րու թյան մեջ կտես նեմ քեզ... Քանի որ դա այդ պես է, ու րեմն մահ 

չկա։

 Սի րե լի՛ Հով հան նես, մի՛ կար ծիր, թե ես մո ռա ցել եմ քեզ կամ ի նչ-որ 

բան։ Հի շի՛ր, որ քեզ հի շում են սի րո մեջ, ման կա կան զգա ցում նե րում, 

որ դի ա կան նվիր վա ծու թյամբ։

 Հո գե պես քո՝

ԳՐԻԳՈԼՌՈԲԱՔԻՁԵ

 

Թիֆ լիս 

22.12.1922

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻՆ58

 Քա՛ղցր Հով հան նես, 

Ա նեծք է դա րի.

 Կյան քից պոկ վե ցիր որ պես ող կույզ լի։ 

Այ սօր կշ չա շչա կը Վա նի, 

Ու լուրթ Սևա նը թանձր կար տաս վի...

Սր տով այ րել ես ան հա մար ա փեր 

Ու ե ղել ճեր մակ, սուրբ կա րա պի պես։

 Խաչ ված եր կիրդ կա րե նաս ե թե 

Ա րի մա թե լու ձեռ քով ցած բե րես...

 Գի տե իր՝ Ա ստ ված չի լի նում մե նակ.

 Ցան կա ցար բո լոր հո գի ներին օ րհ նել.

Եր ևի ե րկ րիդ ա րել ես կտակ

 Հա վի տյան հի շել վրաց եր կիրն էլ...

Կ գանք հետ քե րով փոք րիկ Տա նի տի31՝

 Խորհր դա նի շով քո ծաղ կա զարդ ված,

Կ բե րենք ի բրև ար ցունք մեր սր տի 

Ոս կե գեղմ խոյեր` դա նա կով մորթ ված։

31 Տանիտ – Ասորաբաբելական աստվածուհի (ծնթ.` թարգմ.)։
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 Գի տեմ՝ կդր վես փո սի մոտ շիր միդ, 

Ո՜վ հո վա նա վոր բյու րա վոր մարդ կանց։

 Քա՛ղցր Հով հան նես,

 Պինդ սեղ մի՛ր կրծ քիդ 

Իմ լավ Ալ կային32, Կար մե լուն33 իմ լավ։

32 Ալկա – Ալի՝ վրաց բանաստեղծ Ալեքսանդր Արսենիշվիլին (ծնթ.` թարգմ.)։
33 Կարմելի – վրաց բանաստեղծ Շալվա Գոգիաշվիլին (ծնթ.` թարգմ.)։
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ԳԻՈՐԳԻՍԱՄԽԱՐԱՁԵ



ՄԵՐԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԻՆ59

(Հով հան նես Թու մա նյա նի հո բե լյա նի ա ռի թով)

 

Ո՜վ խոս քի մար դիկ ու մար դիկ գր չի,

 Ձեզ եղ բայ րա կան ող ջույն ներ հա զար.

 Մեր ժպ տուն աչ քի խին դը չի կոր չի.

 Մեր դրոշ ներն են ծա ծան վում ա զատ։

 

Երբ էլ ցան կա նամ ձեզ մոտ այ ցի գալ,

 Գի տեմ ու ղեկ ցի կա րիք չեմ զգա.

Ինձ կըն դա ռա ջի Սևա նը զու լալ ,

Ու Զան գե զուրն ըն դա ռաջ կգա։

 Մեր ե րգն ան մահ է ե ղել դա րե դար 

Ու իր հան գով է հն չում վերս տին.

 Թե կուզ մի րո պե ի նչ պե՞ս մո ռա նալ

 Հան դարտ Հա կո բին, քաղցր Հով հան նե սին...

 Կյան քը մի ան բաց կա կաչ է կո կոն,

 Նայեք, թե ի նչ է պա կաս աշ խար հին, 

Ու կհի շեք Դուք բոր բո քուն հո գով

 Բա րու թյան եր գիչ Ի սա հա կյա նին։
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 Մենք հա մա տեղ ե նք ու ա րի ա բար

Կ րել մեր կյան քի զր կանք նե րը բյուր.

 Բա րե կա մու թյան ա կուն քը պայ ծառ

 Չէ՞ Շա հու մյանն է ցե մեն տել ա մուր։

 Հոկ տեմ բերն է մեզ մի կյան քի բե րել.

Եղ բայ րու թյունն է ի ջել մեր տա նը։ 

Ող ջո՜ւյն Ձեզ, ող ջո՜ւյն, մեր բա րե կամ ներ.

 Կեց ցե՜ վար դա սույզ վարդ Հա յաս տա նը։
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ՆԻՆՈՏԱԲԻՁԵ (1900-1965), էս սե իստ, հու շա-

գիր, գրա կա նա գետ: 



ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆ60

Գյու ղում կարճ ժա մա նակ մնա լուց հե տո վե րա դար ձանք Թիֆ լիս։ 

Հանգր վա նե ցինք մեր նոր բնա կա րա նում։ Եր բեք մե նակ չէ ինք մնում. 

ա ռա վո տից ե րե կո ի նձ մոտ է ին հա վաք վում մեր ըն կեր նե րը, ի սկ Պաո-

լոն հա ճախ գի շե րում էր մեր տա նը։

 Պաո լոն ո րո շեց տան պա տե րը զար դա րել դի ման կար նե րով։ Տի-

ցի ա նին, ի րեն, Վա լե րի ան Գափ րին դաշ վի լի ին « կեն դա նաց րեց» ին-

քը, ի սկ Լա դո Գու դի աշ վի լին ի նձ նվի րեց իր նկար նե րը, դրանց թվում՝ 

«Խն ջույք քա ղա քից դուրս» կտա վը և Տի ցի ա նի շատ պայ մա նա կան 

դի ման կա րը։ Նվեր ստա ցա նաև սբ. Նի նոյի, Քեթ ևա նի և Թա մա րի 

նկար նե րը, Մո սե Թոի ձե ի աշ խա տան քը՝ «Քու լա ջայով34 զգես տա վոր-

ված իմ եղ բայր Ի լոն դի տում է Ա լա զա նի դաշ տը»։ 

Ե րե կո նե րը, ե րբ շատ մար դիկ է ին հա վաք վում, նս տո տում է ինք 

կլոր սե ղա նի շուր ջը, ի սկ ե րբ հյու րեր քիչ է ի ու նե նում, տե ղա վոր վում 

է ինք բու խա րու մոտ և գլինտ վեյն պատ րաս տում։

 Մեր հա ճա խա կի հյու րե րից էր ին ժե ներ Ավ դե ևը, ո րին Պաո լոն բե-

րեց մեզ մոտ։ Նա շատ հե տաքր քիր մարդ էր և պոե զի այի մեծ սի րա-

հար։ Նրա գր չին է պատ կա նում «Ես գնում եմ» գիր քը։ Կար ծեմ Ճի ա-

թու րա յում էր աշ խա տում` եր կա թու ղում։ Հան ճա րեղ պլան էր մշա կել, 

34 Քու լա ջա ‒ տղա մար դու վրա ցա կան ազ գային կոս տյում (ծնթ.՝ թարգմ.):
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ը ստ ո րի՝ Վոլ գայի հո սան քը պետք է փո խեր. նա խա տե սում էր հո ղերն 

ա վե լի բեր րի դարձ նել։ Այս թե մայով զրույց նե րը չէ ին ը նդ հատ վում։ 

Շու տով Ավ դե ևը մեկ նեց Մոսկ վա։ Խորհր դային կա ռա վա րու թյու նը 

նրան մի մեծ տուն հատ կաց րեց, որ տեղ աշ խու ժա ցան այս պլան նե րը 

կեն սա գոր ծե լու աշ խա տանք նե րը, բայց 1937 թ. ոչ էլ Ավ դե ևը կա րո ղա-

ցավ խու սա փել ճա կա տագ րի դա ժան հար վա ծից։

Հի շում եմ` մի ան գամ՝ ա ռա վո տյան (դա 1920 թվա կա նին էր), ա չքս 

ըն կավ թեր թում տպագր ված հայ տա րա րու թյու նը. « Տի ցի ան Տա բի ձե ի 

բնա կա րա նում Սեր գեյ Գո րո դեց կին զե կու ցում է կար դա լու պոե զի այի 

մա սին»։ 

Ես սար սա փի մեջ ըն կա։ Ես և Տի ցի ա նը նոր է ինք ա մուս նա ցել, սե-

նյա կը դեռ բո լո րո վին դա տարկ էր, ի սկ մեր գր պան նե րում նույ նիսկ 

քոռ կո պեկ չէր զն գում։

 Սեր գեյ Միտ րո ֆա նո վի չի ներս մտ նե լուն պես հար ձակ վե ցի վրան.

– Հի մի ի ՞նչ պի տի ա նենք։ Մենք ըն դա մե նը չորս ա թոռ ու նենք, ու-

րիշ ո չինչ... Փո ղի մա սին էլ չեմ ա սում։ 

Նա շատ հան գիստ պա տաս խա նեց.

– Փող ոչ էլ ես ու նեմ, ի սկ ա թոռ ներ հար ևան նե րից կբե րենք։

Այ դու հան դերձ ես չհանգս տա ցա.

– Ո մանք կա րող են ցր վել գնալ, ի սկ ով քեր մնան, նրանց ի՞նչ պի տի 

ա նենք։

 Ճար չու նե ի, հար ևան նե րից ա թոռ ներ խնդ րե ցի։ Փա՜ռք Ա ստ ծո, 

սե նյակն ըն դար ձակ է ր։ Ե րե կո յան մար դիկ հա վաք վե ցին։ 

Ա հա և վեր ջա ցավ զե կու ցու մը։

 Մեր ըն կեր նե րից բա ցի` մյուս նե րը գնա ցին։ Մնա ցին Թու մա նյա նը, 

նկա րիչ Սու դեյ կի նը կնոջ հետ, Պաո լո Ի աշ վի լին, Նի կո լո Մի ծիշ վի լին, 

Լա դո Գու դի աշ վի լին, ֆու տու րիստ Ի լյա Զդան ևի չը։ 

Ա հու դո ղով նա յում եմ հյու րե րին։ Խմբ վել է ին սե ղա նի շուր ջը։

 Հան կարծ Հով հան նես Թու մա նյա նը վեր կա ցավ ու դուրս գնաց։ 

Նրան հետ ևե ցին ևս մի քա նի սը։

 Մի ջանց քում շոյեց գլուխս ու ա սաց՝ շու տով կվե րա դառ նամ։

 Մի ժամ էլ չէր ան ցել, ե րբ մե կը թա կեց նն ջա սե նյա կիս դու ռը։ Դու-

ռը բա ցե ցի. իմ ա ռջև կանգ նած էր Հով հան նե սը՝ դեմ քը ո ղող ված բա րի 

ժպի տով։ Նրա նից փոքր-ի նչ հե ռու մի մշակ էր կանգ նած՝ վիթ խա րի 

զամ բյու ղը ձեռ քին։
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– Աղ ջի՛կս, մի՛ ան հանգս տա ցիր, ա մեն ի նչ բե րել ե մ։

 Նայե ցի զամ բյու ղի մեջ. այն լի էր ու տե լի քով, գի նի նե րով և սպաս-

քով։ 

Ինձ ան ձամբ օգ նեց սե ղան գցել։ Լու սաց րինք ա րթմ նի, քան զի 

Հով հան նես Թու մա նյանն էր խո սում ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան 

մա սին։

 Հա ճախ, ծա ղիկ նե րով բեռն ված, այ ցի էր գա լիս մեզ։

1920 թ. վրա ց բա նաս տեղծ նե րը ո րո շե ցին մայի սի 7-ը  Պոե զի այի 

օր հայ տա րա րել։ Հով հան նես Թու մա նյա նը ման րա մասն քննու թյան 

էր առ նում տո նա հան դե սի ծրագ րե րը։ Ու րախ էր, որ  Պոե զի այի օ րը 

ժո ղովր դա կան տո նա հան դե սի բնույթ էր ստա նում։ Տի ցի ա նը հի շում է, 

թե Հով հան նես Թու մա նյանն ի նչ պես էր ե րա զում, որ  տո նա հան դե սին 

մաս նա կից դառնար նաև հայ ե րի տա սար դու թյու նը։ Դա նրա ան ձնա-

կան տոնն էր դառ նում։ Ա ռա վո տյան նախ ծա ղիկ ներ ու նա մակ ներ 

ու ղար կեց մեզ, հե տո ին քը ե կավ, որ մեզ հետ անցկաց նի տո նա կա-

տա րու թյու նը։

 Հա ճախ ա ռա վոտ կա նուխ այ ցե լում էր ի նձ։ Եր բեմն Տի ցի ա նը տա-

նը չէր լի նում։ Ա թո ռը քա շում էր մահ ճա կա լիս մոտ, թուղթ ու գրի չը 

պար զում ի նձ և ռու սե րեն թե լադ րում իր բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը, ի սկ 

ես թարգ մա նում է ի վրա ցե րեն։

Ն րա «Վ րաս տա նի ո գին» (բ նագ րում՝ « Վա զի խա չը» – Հ. Բ.) բա-

նաս տեղ ծու թյան տող առ տող թարգ մա նու թյու նը մինչև հի մաի նձ մոտ 

է ։

Նս տում էր ի նչ պես սի րո պատ րի արք և հան գիստ զրու ցում ի նձ 

հետ։

 Վեր ջին ան գամ, ե րբ տե սա, ար դեն հի վանդ է ր։ Պատ րաստ վումէր 

մեկ նելու բուժ վե լու, բայց բու ժում ներն ար դյունք չտ վե ցին։ Պառ կեց-

րին Ռտիշևս կու փո ղո ցում գտն վող Շահ պա րո նյա նի հի վան դա նո ցում։ 

Գնալ-գա լով մա շել է ինք հի վան դա նո ցի շե մը։ Ծա ղիկ ներ, ե րկ տո ղեր 

է ինք ու ղար կում, բայց հի վան դա սե նյակ չէ ինք մտ նում. զգու շա նում 

է ինք, որ չան հանգս տաց նե ինք նրան:

 Հով հան նես Թու մա նյա նը պետք է կն քեր իմ ա ղջ կան, բայց հի վան-

դու թյու նը խան գա րեց, և ա ղջ կաս կն քեց նրա դուստ րը՝ Նվար դը։ Ես 

եր ջա նիկ եմ, որ այդ պես հա րա զա տա ցանք։

 Հով հան նես Թու մա նյա նի մա հից հե տո նրա մա սին գրած իր հոդ-
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վա ծում Տի ցի ա նը նշում է, որ նա մեր ժա մա նակ նե րի հա մար բա ցա ռիկ 

եր ևույթ էր35...

Ձմ ռա նը գե ղար վես տա կան թատ րո նը հյու րա խա ղե րի ե կավ Թիֆ-

լիս։ Մե րոնք շատ մտեր մա ցան Կա չա լո վի հետ, հա ճախակի հան դի-

պում է ին Օ. Լ. Կնի պեր-Չե խո վային, Գեր մա նո վին և ու րիշ դե րա սան-

նե րի։ Այդ ե րե կո, ե րբ թատ րո նի դե րա սան նե րի հա մար ճաշկերույթ 

է ին կազ մա կեր պել նոր ա կում բում, շտապ ի նձ մոտ ե կավ Սեր գեյ Գո-

րո դեց կին և ման րա մասն պատ մեց, թե ի նչ է կա տար վել ճաշկերույթի 

ժամանակ, թե որ քան հրա շա լի են եր գել մոսկ վա ցի նե րը...

Ն րա գնա լուց ան մի ջա պես հե տո վատ զգա ցի։ Տի ցի ա նի եղ բայ րը՝ 

Սի մո նը, իս կույն վա զում է ա կումբ և Տի ցի ա նին հայտ նում, որ Նի նոյին 

հար կա վոր է հի վան դա նոց տա նել, բայց նա չի հա վա տում։ Ե րբ ե րկ-

րորդ ան գամ են հայտ նում, հուզ վում է և, շատ չան ցած, սնա րիս մոտ 

կանգ նած էր Հով հան նես Թու ման յա նի, նրա դս տեր, Պաո լոյի, Կա չա-

լո վի հետ մի ա սին։ Ի նձ տա րան հի վան դա նոց։ 

Եր կար ժա մա նակ ոչ ոք չէր հա մար ձակ վում Տի ցի ա նին հա դոր դել, 

որ աղ ջիկ եմ ու նե ցել։ Ես փա րա տե ցի նրանց կաս կած նե րը` ա սե լով` 

մի՛ ան հանգս տա ցեք, աղ ջիկ ու նե նա լը նրա ե րա զանքն է ր։

 Հի վան դա սե նյակ բե րեցին Հով հան նես Թու մա նյա նի ու ղար կած 

յա սա մա նի մի հս կա յա կան ճյուղ, այ նու հետև բո լո րը մի ա սին հա վաք-

վե ցին մահ ճա կա լիս շուր ջը, ի նձ աչ քա լու սանք ա րե ցին, ի սկ Տի ցի ա-

նին փախց րին, որ պես զի խմեն նո րած նի և նրա մոր կե նա ցը։

 Նի տան ծն վեց մեր հար սա նի քի օ րը՝ հուն վա րի 14-ի ն։

* * * 

Հով հան նես Թու մա նյա նը հի վանդ ժա մա նակ էլ իր ժո ղովր դի մա-

սին էր մտա ծում։ Իր ողջ կյան քի ըն թաց քում սեր էր քա րո զում և ար-

ցունքն աչ քե րին խնդ րում կով կա սյան ժո ղո վուրդ նե րին սի րել մեկ մե-

կու։

 Մեծ բա նաս տեղ ծի հու ղար կա վո րու թյունը վե րած վեց Անդրկով կա-

սի ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րու թյան հս կա յա կան ցույ ցի։ 

Ես չեմ հի շում՝ որ ևէ այ լազ գի բա նաս տեղ ծի այդ պի սի կս կի ծով վեր-

35 Նինո Տաբիձեն մեջբերում է ամուսնու՝ Տիցիան Տաբիձեի հուշի գե րակշիռ մասը (ծնթ.՝ 
թարգմ.)։
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ջին հանգր վան ու ղեկ ցե ին։

Ն րա ցան կու թյունն է ր թաղ վել Թիֆ լի սում՝ Վրաս տա նի մայ րա քա-

ղա քում՝ իր այն քա՜ն սի րած քա ղա քում, և նրա իղ ձը մեզ ընդ միշտ կա-

պեց բա նաս տեղ ծի հետ, բա նաս տեղծ, ո րն իր ողջ կյան քը նվի րա բե-

րեց ժո ղովր դին և իր այդ մե ծա գույն սի րով հիմք դրեց ժո ղո վուրդ նե րի 

բա րե կա մու թյանն ու եղ բայ րութ յա նը։
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ՏԻՑԻԱՆՏԱԲԻՁԵ(1895-1937), բա նաս տեղծ, 

գրա կա նա գետ, թարգ մա նիչ, հա սա րա կա կան 

գոր ծիչ, «Երկ նա գույն եղ ջյուր ներ» սիմ վո լիս տա-

կան խմ բի հիմ նա դիր նե րից։ 

Ծն վել է 1895 թ. Ի մե րե թի (Ա րևմ տյան Վրաս-

տան) Ճղ վի շի գյու ղում։ 1901 թ. ծնող նե րը ա պա-

գա բա նաս տեղ ծին տարել են Քու թայի սի հոգ ևոր 

սե մի նա րի ա։ 1906 թվա կա նից ու սու մը շա րու նա-

կել է Քու թայի սի ա րա կան գիմ նա զի ա յում, 1913-

1917 թթ.՝ սո վո րել Մոսկ վայի հա մալ սա րա նի բա-

նա սի րա կան ֆա կուլ տե տում։ Վե րա դառ նա լուց 

հե տո աշ խա տել է « Սա քարթ վե լո» թեր թի խմ-

բագ րու թյու նում։ Այդ ըն թաց քում հրա պա րա կել 

է քա ղա քա կան, ազ գային և սո ցի ա լա կան թե մա նե րով բազ մա թիվ գի տա կան 

և հրա պա րա կա խո սա կան վեր լու ծա կան հոդ ված ներ՝ նվիր ված ժա մա նա կի 

բարդ ու հրա տապ խն դիր նե րին։ 

1937 թ. ան հիմն մե ղադր վել է հա կա խորհր դային գոր ծու նե ու թյան մեջ, 

բան տարկ վել և գն դա կա հար վել։ Մեկ այլ տար բե րա կով՝ դեպի Սի բիր աք սո րի 

ճա նա պար հին գնաց քից ի ջեց րել են և թո ղել ձնաբ քի մեջ։  Թու մա նյա նի հետ 

ծա նո թա ցել է 1917 թ.: Հե տա գա յում բա րե կա մա ցել են ըն տա նիք նե րով (Թու-

մա նյա նի դուստ րը՝ Նվար դը, ե ղել է Տա բի ձե ի դս տեր՝ Տա նի տի կն քա մայ րը)։
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« Սա քարթ վե լո» թեր թի խմ բագ րու թյու նը ող ջու նում է Ձեզ՝ Ձեր 50-

ա մյա հո բե լյա նի առթիվ։ Ձեր տո նը կով կա սյան ար վես տի տոնն է և 

ժո ղո վուրդ նե րի հա մե րաշ խու թյան գա ղա փա րի ամ րա կա յու մը։

 Թող Ձեր ստեղ ծա գոր ծա կան ո գին ա ռա վել եր կար լու սա վո րի Ձեր 

հայ րե նի քը՝ հու րա խու թյուն հայ ժո ղովր դի։ Վրա ցի նե րը սո վոր են տես-

նելու Ձեր վե հանձ նու թյու նը և դեռ եր կար կհի շեն Ձեզ։

20 փետր վարի 1919 թ.
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Քա ղա քա կա նու թյունն ա րյու նոտ սրին հանձ նեց Վրաս տա նի և 

Հա յաս տա նի բախ տի վճի ռը: Մինչ այդ դե մոկ րա տի ան սպա ռեց հաշ-
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տու թյան բո լոր մի ջոց նե րը, սա կայն դե մոկ րա տա կան սրից այն կողմ 

էլ պոե զի ան է խո սում։

Վ րաց հա սա րա կու թյու նը Ձեզ ճա նա չում է ի բրև բա նաս տեղ ծի և 

հա յրե նա սե րի։ Ոչ ոք այնքան ի րա վունք չու նի Հա յաս տա նի ժո ղովր դի 

ա նու նից խո սե լու, որքան Դուք, և ոչ ո քի ձայ նը չի լի նի այն պես ճշ մա-

րիտ ու հաս կա նա լի, ի նչ պես լու սա վոր յալ բա նաս տեղ ծինն ու հայ րե-

նա սե րի նը։ Դուք` ի բրև պոետ, այս ի րա վունքը ձեռք եք բերել Ձեր ո գե-

շունչ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րով, ի սկ ի բրև հայ րե նա սեր, ե րբ թուր քա-

կան ճա կատ մեկ նե ցին Ձեր յոթ զա վակ նե րը, ո րոն ցից մե կի դին եր կու 

շա բաթ ա ռաջ բե րե ցին Թիֆ լիս։ Դուք դեռ այն ժա մա նակ հա վա տում 

է իք պա տե րազ մի մտքին և գի տե իք, որ յու րա քան չյուր պա տե րազ մից 

հաղ թա նա կով պետք է դուրս գան ար դա րու թյունն ու մշա կույ թը, բայց 

դեռ չէր հան դարտ վել պա տե րազ մը Թուր քի այի դեմ, դեռ չէիք ող բա ցել 

Ձեր հան գու ցյալ որ դուն, երբ սկս վեց նոր պա տե րազմ, հի մա էլ՝ վրա-

ցի նե րի դեմ:

 Մենք հա վա տում ե նք, որ չի գտն վի մեկ ու րիշ հայ, ո րին այն պես 

վշ տաց ներ այս պա տե րազ մը, ի նչ պես Ձեզ։

 Բա ցի նրա նից, որ Ձեր մեջ խո սում է պոե տի բա րեծ նու թյու նը, Դուք 

ա ռա ջի նը վճիռ կա յաց րիք Կով կա սի ա պա գայի հա մար։ Սա հե ղա փո-

խու թյան Ձեր գնա հա տա կանն է։ Դրա նով Դուք հաս տա տում է իք, որ 

Վրաս տա նը Կով կա սի Ֆրան սի ան է` ի դեմս Ֆրան սի այի նկա տի ու-

նե նա լով հե ղա փո խու թյան պա թոսն ու բա րեծ նու թյան պոե զի ան։

 Մի քա նի օր ա ռաջ, մինչ պա տե րազ մը կսկս վեր, Դուք ի նք ներդ 

ա ռա ջի նը հաշտության խոսք գրե ցիք Վրաս տա նի սահ ման նե րի մա-

սին։ 

Եվ Վրաս տա նի մա սին։ 

Ազ գային ար ժեք նե րի զգա ցում բա նաս տեղծն ա վե լի շատ ու նի. 

ա հա թե ին չու մի այն Դուք պետք է ա սեք այդ խոս քը։

 Հի մա, ե րբ ըն թա նում են մար տե րը, և Մա կե դո նի այի ո ւր վա կա նը 

վախ է ներշն չում ա պա գային, ան հնար է ա նա չառ խո սե լը։ Գո նե Դուք 

հա մար ձա կու թյուն կցուցաբերեք և կա սեք հասարակ ճշ մար տու թյու-

նը։

 Դա րե րի ըն թաց քում Վրաս տանն ա պա ցու ցել է իր բա րեծնու թյու-

նը։ Ե թե նույ նիսկ ին քը ե ղել է ստր կու թյան մեջ, մշտատև ա վան դա-

պա հու թյամբ, հար գան քով է վե րա բեր վել այն ժո ղովր դին, ո րը ճնշ վել 
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է ու հա լած վել։

Վ րաս տա նի դե մոկ րա տի այի պա րագ լուխ ներն էլ ծե րա ցան ին-

տեր նա ցի ո նա լի մաք րու թյան մեջ, և այ սօր էլ դե մոկ րա տի ան ար դա-

րա նում է սոսկ ի նք նա պաշտ պա նա կան պա տե րազ մով։

 Բայց եթե սա էլ փոխ վի, և ե կե ղե ցի նե րում էլ նզովք լս վի, վրա ցա-

կան պոե զի ան, ի նքն ի րեն պաշտ պա նե լով, բարձր կլի նի և, ազ գային 

ար ժեք նե րի գի տակ ցու թյամբ, մե ղա պարտ նե րի գոր ծը չի խառ նի ժո-

ղովր դի հա վեր ժա կան սր բու թյա նը։

Վ կայե լու հա մար այն, որ բա րեծ նու թյու նը հա նա պազ պետք է 

գնա հատ վի, հարկավոր է մտաբերել Ձեզ հետ զրույց նե րը և Ձեր գրած-

նե րը:

Ես և վրա ց այն բա նաս տեղծ նե րը, ո րոնց Դուք ճա նա չում եք, մի ա-

բան ված Ձեզ պատ վե լու մեջ, մտա ծում ե նք, որ կհատ վի պա տե րազմն 

սկ սող ա ջը, Ա ղաս ֆե րի ճա նա պար հից կփրկ վի նաև հայ ժո ղո վուր դը, 

և Ձեր ու Ձեզ նման պատ վե լի հայ րե նա սեր նե րով լու սա վոր ված ճա նա-

պար հը կմ նա իր խա ղաղ սահ ման նե րում։
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 Հով հան նես Թու մա նյա նը մե րօ րյա ի րա կա նու թյան մեջ փայ լուն 

ան ձնա վո րու թյուն է ր։ Ով Հով հան նե սին ան ձամբ չի ճա նա չել, նրան 

կա րող է չա փա զան ցու թյուն թվալ այն ա մե նը, ի նչ աս վում է նրա մա-

սին։ Այդ ան ձնա վո րու թյան մեջ մարդ կային մեծ հմայք կար, ո րով 

հրա պուր վում և հա վերժ նրա բա րե կամն էր դառ նում յու րա քան չյուր 

ոք, ո ւմ հետ նա զրու ցում է ր։

1917 թվա կա նի ամառն է ր։ Մոսկ վայից նոր է ի վե րա դար ձել Թիֆ-

լիս։ Ի նձ հետ ժա մա նել էր նաև Կոնս տան դին Բալ մոն տը։

 Հույ սե րի ու հե ղա բե կում նե րի ժա մա նակն էր...

 Հով հան նես Թու մա նյա նին ա ռա ջին ան գամ տե սա վրա ցա կան 

ա կում բի այ գում ը նթ րի քի ժա մա նակ, որ Բալ մոն տի պատ վին կազ մա-

կեր պել էր Սանդ րո Ղան չե լին:

 Նա մի ան գա մայն ազատ էր պա հում ի րեն, այն քան, որ նույ նիսկ 

ռու սե րեն է քսպ րոմտ ներ էր ա սում Բալ մոն տի հետ։ Էքսպրոմտ նե րի 

ա ռար կան Փա ցա Ա մի րե ջի բին է ր՝ «Երկ նա գույն հո վա զը»։

 Մեկ ա միս ան ց «Кавказское слово» (բ նագ րում՝ «Русское слово» – 
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Հ. Բ.) թեր թում տպագր վեց Բալ մոն տի բա նաս տեղ ծութ յու նը՝ «Ованесу 
Туманяну» (բ նագ րում՝ «Тебе, Ованес Туманян!» – Հ. Բ.)։ 

Ա ռա ջին մար դը, ո րին ա վե լի շատ էր մտա տան ջում Հա յաս տա նի 

և Վրաս տա նի եղ բայ րու թյան հար ցը, Հով հան նես Թու մա նյանն է ր։ 

Վրաս տա նում բո լո րը հա վա տում է ին նրա ան կեղ ծութ յա նը։ Դա հա-

վաս տեց Թիֆ լի սը նրա հիս նա մյա (բ նագ րում՝ քսան հին գա մյա – Հ. Բ.) 

հո բե լյա նի ժա մա նակ։

 Մեծ հայ րե նա սի րու թյու նը չէր խան գա րում Հով հան նես Թու մա-

նյա նին, որ վրա ցի նե րի հան դեպ նույն պես սի րո զգա ցում ու նե նար։

 Բո լո րին հայտ նի է, որ Թուր քի այի դեմ պա տե րազ մի ժա մա նակ, 

որ տեղ զոհ վեց նրա ա վագ որ դին, Հով հան նես Թու մա նյա նը յոթ աղ ջիկ 

ու ղար կեց ռազ մա ճա կատ՝ ի բրև գթու թյան քույ րեր, իսկ ե րբ հայ-վ րա-

ցա կան պա տե րազմն սկս վեց, և նրա զա վակ նե րից ո մանք հայտն վե-

ցին Եր ևա նում, մի նա մա կով (այդ նա մա կը նրանց են հանձ նել Կա-

ռա վա րու թյան ան դամ նե րը) կար գադ րեց  չմաս նակ ցել պա տե րազ մին, 

այ լա պես ին քը կա նի ծի նրանց։ Սա մեծ սի րո ա կտ է ր։ 

Երբ ես հայ-վ րա ցա կան կռիվ նե րի թեժ պա հին « Սա քարթ վե լո» 

թեր թում Հով հան նե սին ո ւղղ ված բաց նա մակ տպագ րե ցի, հետ ևեց 

նրա ըն դար ձակ և ան կեղծ պա տաս խա նը... Այդ նա մակ նե րն այն ժա-

մա նակ շր ջե ցին Կով կա սի ամ բողջ մա մու լով մեկ՝ բո լոր լե զու նե րով...

 Հարկ է նշել, որ Հով հան նես Թու մա նյանն իս կա կան հին պատ րի-

ար քի ազ դե ցու թյուն ու ներ հայ ժո ղովր դի վրա։ Նրան լսում էր ոչ մի այն 

ժո ղո վուր դը, նրան լսում է ին նաև ժո ղովր դի ա ռաջ նորդ նե րը, ո րոնք 

գրե թե միշտ հա մոզ ված է ին ի րենց սի րո մեջ:

 Հայ ժո ղովր դի վրա Հով հան նես Թու մա նյա նի ու նե ցած ազ դե ցու-

թյունն ի նձ հի շեց նում էր Ի լյ ա Ճավ ճա վա ձե ի հե ղի նա կու թյու նը, ո րին 

մեր սե րուն դը մի այն զրույց նե րից գի տի։

 Հազ վա գյուտ էր նաև Հով հան նե սի հա րա բե րու թյու նը մեր բա նաս-

տեղծ նե րի հետ: Չի ե ղել մեր կող մից կազ մա կերպ ված որևէ մի ջո ցա-

ռում, ո րին չմաս նակ ցեր նա և հան դես չգար իր խոս քով։

 Հի շում եմ՝ իմ ե րե կոյին՝ 1919 թ. ապ րի լի 2-ին, նա մի պոեմ կար դաց, 

ո րն ամ բող ջու թյամբ նվիր ված էր Վրաս տա նին և վրաց բա նաս տեղծ-

նե րին։ Ե թե վրա ց որ ևէ գրո ղի հո բե լյան էր նշվում, ոչ ոք չէր կա րո ղա-

նում գե րա զան ցել Հով հան նե սին: Նա գա լիս էր բո լո րից շուտ և ան-

պայ ման բե րում էր իր ար դեն ի սկ գրած ու ղեր ձը։



216 ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

1920 թ. Վրաս տա նի գրող նե րի մի ու թյու նը ո րո շեց մայի սի 7-ին 

անցկաց նել  Պոե զի այի օր։

 Նա խա տես ված էր այդ օր վան մեծ տո նա հան դե սի բնույթ տալ։ 

Հի շում ե մ՝ այն ժա մա նակ Հով հան նեսն ա մեն օր գա լիս էր մեզ մոտ, 

հարց նում նույ նիսկ ա մե նաանն շան ման րուք նե րի մա սին,  և ի վեր ջո 

պարզ վեց, որ այդ գոր ծի հա ջո ղու թյան հա մար նա ա վե լի շատ բան է 

ա րել, քան վրա ց բո լոր գրող նե րը՝ մի ա սին վերց րած։ 

Այդ օ րը համ քար նե րը դրոշ նե րով ե կան։ Հայ կա կան բո լոր գիմ նա-

զի ա նե րի ա շա կերտ նե րը հա վաք վել է ին նախ կին Ա լեք սանդ րյան զբո-

սայ գում։ Պետք է գային նաև բո լոր գրող ներն ու դե րա սան նե րը, մի այն 

թե ան ձր ևը խան գա րեց մեզ, և հան դի սու թյու նը տե ղի չու նե ցավ։ 

Այն ժա մա նակ վա « Պոե զի իս դղե» թեր թում տպագր վեց Վրաս-

տա նի մա սին Հով հան նե սի հոդ վա ծը, որ դար ձյալ սի րո և հար գան քի 

վա վե րա թուղթ է։ Ա վե լի վաղ Հով հան նե սը Կով կա սի մա սին «Ս լո վո» 

թեր թում63 հրա տա րա կել էր մի հոդ ված, որ տեղ Վրաս տա նը կո չել էր 

« Կով կա սի Ֆրան սի ա», վրաց ժո ղովր դին՝ ե րախ տա վոր հե ղա փո խա-

կան ներ և բա նաս տեղծ ներ ծնող։ Բո լոր տե սա կետ նե րով այդ հոդ վա-

ծը պատ մա կան է։ 

Այս պի սին էր Հով հան նե սը պաշ տո նա կան ե լույթ նե րում, ի սկ ըն-

տա նե կան հար կի տակ ա ռա վել ևս նրա սի րա լի րու թյունը սահ ման չու-

ներ։ Նրա ըն դար ձակ բնա կա րա նը, մեծ բու խա րին և դրան ցում իշ խող 

ար ևե լյան բուր մունքն ստեղ ծում է ին մտեր մա կան մթ նո լորտ և մղում 

բա նաս տեղ ծա կան ան վեր ջա նա լի ի մպ րո վի զա ցի այի։

Գ րի գոլ Ռո բա քի ձեն « Բա րի կա դի»-ի ա ռա ջին հա մար նե րում 

տպագ րե լու նպա տա կով հոդ ված էր նա խա պատ րաս տում Թու մա-

նյա նի և Ա հա րո նյա նի մա սին։ Հոդ վա ծում Հով հան նե սը ներ կա յաց-

ված էր ի բրև ժո ղովր դի պաշտ պան հան ճար, սի րո և վե հազն վու թյան 

մարմ նա ցում, ի սկ Ա հա րո նյա նը՝ հայ կա կան պատ վի րա կու թյան այն 

ժա մա նակ վա և ներ կայիս նա խա գա հը Փա րի զում` ի բրև ո ւղ ղա փառ 

դաշ նակ ցա կան, ո ւխ տադ րուժ և վրա ցա տյաց։ Բայց հե տա գա յում 

Ռո բա քի ձեն նպա տա կա հար մար չգ տավ հրա տա րա կել այդ հոդ վա ծը։ 

Ա մեն ան գամ Հով հան նե սին այ ցելելու ժա մա նակ նրա տանը տես-

նում է ինք հայ գրե թե բո լոր գրող նե րին։ Ի դեպ, ես միշտ զար մա նում 

է ի, թե ին չու այն տեղ չէ ի հան դի պում ե րի տա սարդ նե րի, քան զի ա մեն 

ին չից եր ևում էր, որ Հով հան նե սը հատ կա պես պետք է սի րեր նոր պոե-
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զի ան, ա ռա վել ևս, որ նա մտա վա խու թյուն եր բեք չի ու նե ցել։ Մի այն 

հե տա գա յում ես ի մա ցա, որ Թիֆ լի սում առ հա սա րակ քիչ կային ե րի-

տա սարդ գրող ներ։

 Հատ կա պես հի շում եմ Հով հան նես Թու մա նյա նի հո բե լյա նա կան 

հան դե սը, ո րն ան ցկաց վեց « Տար տո» թատ րո նի դահ լի ճում։ Հան դի-

սաս րա հը լեփ-լե ցուն է ր։ Խոսք ա սաց Պաո լո Ի աշ վի լին։ Նրա խոսքն

այն պի սի պա թո սով էր հա գե ցած, որ ավարտելուց հե տո դահ լի ճը եր-

կար ժա մա նակ դղր դում էր ծա փա հա րու թյուն նե րից։

 Պաո լո Ի աշ վի լի ից հե տո հո բե լյա րի օ թյա կից խոսք ա սաց Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա րար նե րի խորհր դի այն ժա մա նակ-

վա նա խա գա հը՝ Հով հան նես Քա ջազ նու նին։ Վար չա պետն ար տա-

հայ տեց իր ոգ ևո րու թյունն ու ե րախ տի քը, որ Հով հան նես Թու մա նյա նի 

և վրա ց բա նաս տեղծ նե րի միջև կար մեծ բա րե կա մու թյուն։

 Հո բե լյա նից հե տո կազմակերպվեց բանկետ՝ հրա վա ռու թյուն ոգ ևո-

րու թյան, սի րո և պոե զի այի։ Այդ ա ռի թով Սեր գեյ Գո րո դեց կին հոդ ված 

գրեց «Слово» թեր թում։

 Հով հան նե սը ցան կա նում էր, որ հար ևան ազ գե րի միջև հո գե կան 

ան խախտ կապ լի նի։ Նրա բնա կա րա նում հա ճախ կհան դի պե իք նաև 

մու սուլ ման բա նաս տեղծ նե րի. սրանք ա ռանձ նա կի սի րով է ին սի րում 

Հով հան նե սին։

 Ձեռ նար կում ներ շատ են ե ղել, ո րոնք, սա կայն, ա վար տին չեն հա-

սել։ Պատ ճառն այն է, որ մեր հայ րե նի քը հա ճախ վե րած վել է քա ղա-

քա կան հե ղա բե կում նե րի աս պա րե զի, ի սկ դրանք հան գեց րել են ար-

վա ծի տար րա լուծ մա նը և նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի ստեղծ մա նը։ 

Իս կա կան « Խորհր դա վոր ը նթ րիք»։ Ե րբ Վրաս տա նի կա ռա վա րու-

թյու նը վրա ց գրող նե րի պա հան ջով Հով հան նես Թու մա նյա նին թո շակ 

նշա նա կեց, ի սկ Հով հան նե սի հա մար դա սոսկ բա րո յա կան նշա նա-

կու թյուն ու ներ, բա նաս տեղծն այդ կա պակ ցու թյամբ իր բնա կա րա-

նում ճաշկերույթ կազ մա կեր պեց, ո րին մաս նակ ցե ցին հայ և վրա ց բո-

լոր գրող նե րը։ 

Ես եր բեք չեմ մո ռա նա այդ ե րե կոն և հատ կա պես այն ե լույթ նե րը, 

որ ու նե ցան Վա սի լի Բար նո վը, Շի ո Ա րագ վիս պի րե լին, Գրի գոլ Ռո-

բա քի ձեն, Կո տե Մա ղաշ վի լին, Վա լե րի ան Գափ րին դաշ վի լին, Պաո լո 

Ի աշ վի լին և Մա մի կոն Գևոր գյա նը։

 Դա իս կա պես « Խորհր դա վոր ը նթ րիք» էր և Հով հան նե սի վեր ջին 
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հրա պա րա կային ե լույ թը, որ ու նե ցավ այդ գի շեր։ 

Ես չեմ կա րող պատ կե րաց նել Հով հան նե սի կյան քի վեր ջին րո պե-

նե րը, մի այն հա մոզ ված եմ, որ նա՝ բարձ րա հա սակ, ճեր մա կա հեր, լու-

սե ղեն դեմ քով, ով իր ողջ կյանքն ան ցկաց րեց սի րո քա րո զով, վեր ջին 

պա հին էլ ար ցունքն աչ քե րին, ի նչ պես ա ստ վա ծային պատ գա մա խոս, 

կյանքն ա վար տել է սի րո հա վերժ հա վա տար մու թյան մա սին խոս քե-

րով, ի նչ պես Հով հան նես ա ռա քյա լը, ո րին ա շա կերտ նե րը դուրս բե-

րե ցին ժո ղովր դի ա ռաջ, և նա ար ցունքն աչ քե րին ա սաց. « Սի րե ցէ՛ք 

զմի մե անս...»։ 

Ես ո չինչ չեմ ա սում Հով հան նե սի մա սին՝ ի բրև բա նաս տեղ ծի, ոչ էլ 

այն հան դի պում նե րի, որ ես ու նե ցել եմ նրա հետ։ Թող դա լի նի նյու թը 

ա պա գա հու շե րի, ե րբ մահն ա վե լի ո ւժգ նո րեն զգացնել կտա ի նձ, որ 

Հով հան նեսն այլևս չկա, և ե րբ ես կհե ռա նամ նրա դա գա ղից...
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ՊՈԵՏՆԵՐԻԵՐԱԶԱՆՔԸՄԱՐՄՆԱՑԱԾ64

(Հովհ. Թու մա նյա նին)

Թե կուզ միտքդ չեն օ րերն ան ցյա լի,

 Սա կայն հառ նում են մի վայր կյան հան կարծ

Եվ ա հա դեմդ են ել նում պան ծա լի

Հ զոր ստ վեր ներ սի րե լի մարդ կանց։

 

Ա հա գլուխդ եմ տես նում ա լե հեր,

 Հով հան նե՛ս, օր վա մայ րա մու տի մեջ,

Սր տիդ խռով քը, ժպիտ ներդ ան մեռ

Ս ևա նի հուզ ված ա լիք նե րում պերճ։

 

Ան հետ կո րել է գժ տու թյու նը հին, 

Եվ մեր ե րազն է ար դեն ի րա կան...

Ով ե րեկ հո վիվ էր սոսկ լեռ նային, 

Այ սօր աշ խարհն է վա րում տի րա կան։

 Կով կա սյան եղ բայր ազ գե րը այ սօր 

Ու րիշ մի ե րգ են հա մե րաշխ եր գում, 

Աշ խա տանքն ա զատ տերն է գերհ զոր, 

Եվ քո Ա նու շը էլ չի հե կե կում։

 

Եղ բայր նե րիս հետ ե կել եմ ես էլ՝ 

Այս եղ բայ րու թյանն ա սե լու նոր ե րգ, 

Այն եր գը, որ դու է իր սկ սել,

Կ շա րու նա կենք այ սօր ա հա մենք։

 Քո Լոռ վա մեղ րի քաղց րու թյամբ հա մակ

 Ներծծ ված է քո խոսքն ան կրկ նե լի, 

Ով որ չէր տես նում այդ մի ժա մա նակ,

 Թող մի ան գամ էլ կու րա նա է լի։

 Բա րե կա մու թյան մեծ դ րո շա կա կիր,

 Մեր հայ րե նի քում՝ ա զատ, վե հա պանծ,
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 Դու կեն դա նա ցար այ սօր կրկ նա կի,

 Թե պետև եր բեք չես ե ղել մե ռած։

 Ժա մա նա կի ժանգն էլ չի հա տի

Բարեկամության կապերը ոսկի.

Ան տե սա նե լի տեր Հա յաս տա նի, 

Ըն դու նի՛ր տուր քը մեր սի րո խոս քի։
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ՍԻԿՈ ՓԱՇԱԼԻՇՎԻԼԻ (1894-1970), բա-

նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, դրա մա տուրգ, լրագ րող, 

թարգ մա նիչ։ 

Ծն վել է Մաչ խաա նի գյու ղում (ներ կա յումս՝ 

Սիղ նա ղի մունի ցի պա լի տետ)։ Ի նք նակր թու-

թյան շնորհիվ ըն դուն վել է և սո վո րել Թիֆ լի սի 

նո րա բաց հա մալ սա րա նի ի մաս տա սի րա կան 

ֆա կուլ տե տում։ Ա ռա ջին բա նաս տեղ ծու թյու նը 

տպագրել է 1909 թ. «Ի վե րի ա» թեր թում։  

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆԵՐԳԻՉԸ65

 Մեր քյա ման չով, ու րախ կան չով

Գը նանք դեպ կյանքն ը նդ հա նուր:

 ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ ԹՈՒ ՄԱՆՅԱՆ

 Պա տա նե կան տա րի նե րին բնակ վում է ի Չու ղու րե թում։ Մեր դրկից 

հար ևա նը մի հայ լրագ րող է ր՝ Ար տեմ Չի ղյա նը։ Նա բա վա կա նին 

պնդա կազմ էր, հա մով-հո տով զրույց ա նող, հրա շա լի գի տեր վրա-

ցե րեն։ Եր կար տա րի ներ Չի ղյանն աշ խա տակ ցում էր հայ կա կան 

«Մշակ» թեր թին։ Գրում էր լավ և շատ, թարգ մա նութ յուն ներ էր ա նում, 

առ հա սա րակ գոր ծու նյա և ան դադ րում մարդ է ր։ Շատ հե տաքր քիր 

հու շեր էր պատ մում, նաև հի շար ժան դեպ քեր ու ի րա դար ձու թյուն ներ 

իր կյան քից։ Բայց նա ա վե լի աշ խույժ զրույց ներ էր ա նում հայ-թա թա-

րա կան կո տո րած նե րի մա սին։ Այդ ող բեր գու թյան սարս ռեց նող մի ջա-

դե պե րից պատ մում էր հատ կա պես իմ հո րեղ բո րոր դի Շաք րո Փա շա-

լիշ վի լի ին՝ իր հա սա կա կից հար ևան վա ճա ռա կա նին, ո րը հենց Թիֆ լի-

սում քիչ չէր ա կա նա տես ե ղել ա րյու նա հեղ դեպ քե րի։

 Մի ան գամ՝ նար դու սո վո րա կան խա ղի և դրան ու ղեկ ցող զրույ ցի 

ժա մա նակ, Շաք րոն հարց րեց.

– Վար պե՛տ Չի ղյան, էն ո ՞ւմ ես ու ղեկ ցել Լո ռի, որ տեղ պար զա պես 

գն դա կո ծու թյան տա րա փի տակ եք ըն կել։
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– Դու շեշ և մարս... Հով հան նե սի՞ մա սին ես հարց նում։ Հով հան-

նես Թու մա նյանն է ր։ Գրող է, գր քեր է գրել, բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, 

պատմ վածք ներ, շա՜տ-շա՜տ ու րիշ բա ներ։ Մեծ ձիր քի տեր մարդ է ։

– Հի շե ցի, հի շե ցի: Հով հան նես, չէ՞։

– Սպա սի՛ր, գրեմ, տես նում եմ՝ հի շո ղու թյու նից լավ չես։

« Հով հան նես Թու մա նյան, գրող». Փա շա լիշ վի լի նե րի տան պա տից 

կախ ված օ րա ցույ ցի կազ մի վրա մա տի տով գրեց Չի ղյա նը։

– Մի ա սին է իք չէ՞։

– Ի հար կե՛, որ պես թղ թա կից ես ու ղեկ ցում է ի նրան։

– Բախտ ներդ բե րել է, վար պե՛տ Չի ղյան։ Ու րեմն կռ վի թեժ ժա մա-

նա՞կ գնա ցիք։

– Ան շո՛ւշտ, կա սե իր Մա զու րի36 ճա կա տա մարտն է. մեկ մե կու չէ ին 

զի ջում, հար ևա նը հար ևա նի վրա էր կրա կում։ Եղ բայ րա բար մե ծա ցած՝ 

հի մա կո տո րում է ին ի րար, ի նչ է թե տար բեր ազ գու թյան են պատ կա-

նում։ Լս վա՞ծ բան է... Պար զա պես ոս կի խոս քեր տե ղաց Հով հան նե սը. 

«Եղ բայր ներ եք,- ա սաց,- Կայե նը հա րա զատ եղ բորն սպա նեց։ Ձեր 

մե՞ջ ով կայե նու թյուն գցեց, ո ՞վ է ձեզ կոր ծա նո ղը»։ Այս պես էր խո սում 

նրանց պա րագ լուխ նե րի հետ։ Ի սկ գա վա ռա պե տին, հե տո էլ էս տեղ 

փո խար քա Վո րոն ցո վին մեծ պե տի ցի ա ու ղար կեց։ Ո չինչ չզի ջեց։ Տես-

նո՞ւմ ես՝ ի նչ է ստաց վում։ Էն, ի նչ չկա րո ղա ցավ ա նել կա ռա վա րու-

թյու նը, ա րեց մեն մի մարդ։ Հե տո ին չե՜ր ե ղան, ին չե՜ր...

 Չի ղյա նը նկա րագ րում էր սահմռ կե ցու ցիչ դր վագ ներ, ման րա մասն 

խո սում այն սխ րանք նե րի մա սին, որ այդ պա տե րազ մի ժա մա նակ 

կա տա րեց հայ խո շո րա գույն դա սա կա նը, մե ծահռ չակ քա ղա քա ցին ու 

գրո ղը՝ Հով հան նես Թու մա նյա նը։

Չ գի տեմ, թե օ րա ցույ ցի կար միր կազ մի վրա Չի ղյա նի գրա ծը որ-

քան ժա մա նակ պահ պան վեց, բայց իմ հի շո ղու թյան մեջ այն մնաց 

այլևս ան ջն ջե լի։ Այդ հե ռա վոր պատ մու թյա նը հե տա գա յում ա վե լա-

ցան մի քա նի եր ջա նիկ ի րա դար ձու թյուն ներ, ո րոնք ի նձ մտեր մաց րին 

Հով հան նես Թու մա նյա նի հետ, և նա ի նձ հա մար դար ձավ հա վերժ 

ան մո ռաց և սի րե լի ան ձնա վո րու թյուն։

36 Մազուր – գերմանալեհական սահման, որտեղ Առաջին համաշխարհային պատե-
րազմի ժամանակ արյունահեղ մար տեր են տեղի ունեցել (ծնթ.` հեղ.):
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* * * 

Ո րոշ ժա մա նակ Թիֆ լի սում լույս տես նող « Սա խալ խո սաք մե» 

թեր թի թղ թա կիցն է ի։ Դա այն պի սի աշ խա տանք էր, ո րի շնոր հիվ Թիֆ-

լի սում բո լոր լե զու նե րով տպագր վող թեր թե րի աշ խա տա կից ներս գրե-

թե ա մեն օր հան դի պում է ինք ի րար։ Այն ժա մա նակ վա իմ գոր ծըն կեր-

նե րից ճա նա չում է ի հայ կա կան լրագ րի (որ քան հի շում եմ « Բան վո րի 

ձայն») աշ խա տա կից մի ե րի տա սարդ գրո ղի՝ Մի սաք ա նու նով (ազ գա-

նու նը, կար ծեմ, Քա լա շյան էր)։ Ե րբ Մի սաքն ի մա ցավ, որ, թղթակ ցու-

թյուն նե րից բա ցի, ու ժերս փոր ձում եմ նաև գե ղար վես տա կան գրա կա-

նու թյան մեջ, ա վե լի մտեր մա ցավ ի նձ հետ։ Նա շատ հա ճախ և բա վա-

կան եր կար էր խո սում ժա մա նա կա կից հայ գրա կա նու թյան մա սին։ 

Ին քը Հով հան նես Թու մա նյա նի ա մե նա ջեր մե ռանդ ե րկր պա գու նե րից 

էր և հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում ի նձ հա ղոր դա կից էր դարձ-

նում մեծ գրո ղի գոր ծե րին։ Մի սա քի ան մի ջա կան ղե կա վա րու թյամբ 

ի նչ-որ հրա տա րակ չու թյուն հայե րեն լույս էր ըն ծայել Հով հան նե սի 

քա ռյակ նե րի մի գե ղե ցիկ ժո ղո վա ծու, ո րը նա նվի րեց ի նձ ի նք նա տիպ 

մա կագ րու թյամբ. « Կար դա՛, իմ բա րե կամ և հար ևան։ Մենք պետք է 

գի տե նանք մի մյանց մշա կույ թը։ Հով հան նես Թու մա նյա նը մեզ հա մար 

նույնն է, ի նչ ձեզ հա մար՝ Ա կա կի Ծե րե թե լին»։ 

Այս ջերմ մա կագ րու թյու նը և գր քում զե տեղ ված բա նաս տեղ ծու-

թյուն նե րին ծա նո թու թյու նը (իհարկե Մի սա քի շնոր հիվ) ի նձ այն պես 

հե տաքրք րե ցին, որ նպա տա կադր վե ցի Թու մա նյա նի բա նաս տեղ ծու-

թյուն նե րից մի քա նի սը թարգ մա նել վրա ցե րեն և օգ նու թյան հա մար 

դի մե ցի հան րահռ չակ գե ղան կա րիչ, պեյ զա ժիստ Գևորգ Բա շին ջա-

ղյա նին։

 Բա շին ջա ղյա նը շատ մեծ հե ղի նա կու թյուն էր ի նչ պես մե զա նում, 

այն պես էլ Կով կա սում ու Ռու սաս տա նում։ Ծնուն դով սիղ նաղ ցի է ր։ 

Հրա շա լի գի տեր վրա ցե րեն և նույ նիսկ պատմ վածք ներ էր գրում այդ 

լեզ վով։ Յու րօ րի նակ ռուս թա վե լի ա գետ է ր։ Ճշգր տո րեն, բե րա նա ցի 

գի տեր «Ըն ձե նա վո րը» պոե մը և զրույց նե րի ժա մա նակ տե ղին ու ճա-

շա կով մեջ բե րում էր Շո թայի ա ֆո րիզմ նե րը։

«Ա՞յդ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը,- ժպ տա լով ա սաց Գևոր գը,- այդ 

բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը և առ հա սա րակ Հով հան նե սի գոր ծե րը ներ-

կա պա հին թարգ մա նում է մեր Հո սե բը։ Օ րերս ի նձ հետ խո սեց։ Դուք՝ 

բա նաս տեղծ ներդ, բա րի նպա տակ ներ եք հե տամտում, քեզ էլ չեմ 
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վշտաց նի։ Ի նչ վե րա բե րում է ի նձ, հա ճույ քով կօգ նեմ քեզ թարգ մա նու-

թյան գոր ծում»։

« Մեր Հո սե բը» բա նաս տեղծ Ի ո սեբ Գրի շաշ վի լին էր, ո րը հե տա գա-

յում իս կա պես հրա շա լի կատարեց Թու մա նյա նի ըն տիր եր կե րի (ար-

ձակ և չա փա ծո) թարգ մա նու թյու նը և տպագ րեց պատ կա ռազ դու մի 

ժո ղո վա ծու։

Գ ևորգ Բա շին ջա ղյա նի բա ցատ րու թյու նից հե տո, հա վա նա բար 

դուք էլ կհա մա ձայ նեք, որ իմ մտադ րու թյունն ի րա կա նաց նե լու մա սին 

մտա ծելն ան գամ կլի ներ ան տե ղի հանդգ նու թյուն։

* * *

Գ րող նե րի մեջ կան բախ տի ը նտ րյալ ներ, ո րոնց ա նունն ու խոս քը 

դուրս են գա լիս ազ գային շր ջա նակ նե րից և լայն ար ձա գանք գտնում 

նաև ի րենց հայ րե նի քից շատ հե ռու։ Այդ պի սի ռե զո նանս ու ներ նաև 

Հով հան նես Թու մա նյա նի ա նու նը։ Նա հիմ նա կա նում ապ րում էր 

Թիֆ լի սում և մե զա նում հայտ նի էր իբրև նշա նա վոր հա սա րա կա կան 

գոր ծիչ նույ նիսկ այն ժա մա նակ, ե րբ վրա ցի ըն թեր ցո ղը դեռ քիչ էր ծա-

նոթ նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին։ Դա պայ մա նա վոր ված էր նրա-

նով, որ Հով հան նե սի ան հա տա կա նու թյան մեջ ստեղ ծա գոր ծա կան 

տա ղան դին զու գակցված էր մարդ կային վե հա գույն է ու թյու նը։ Մեր 

ժո ղո վուրդ նե րի սե րը, նրանց միջև մշա կու թային կա պեր հաս տա տե-

լու և ամ րապն դե լու հա մար մղ վող պայ քա րի փա ռապ սա կը դար ձան 

նրա հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյունն ու ան ձնա կան կյան քը։ Վրաց 

ժո ղո վուր դը չէր կա րող ը ստ ար ժան վույն չգ նա հա տել նրա այդ մե ծա-

գույն ար ժա նի քը։ Ա հա թե ին չու մի ան գա մայն բնա կան է, որ նրա եր-

կե րի թարգ մա նու թյունն այն պես ըն դու նեց վրա ցի ըն թեր ցո ղը, ի նչ պես 

ըն դու նում է իր սի րե լի գրող նե րի եր կե րը։ 

Իմ նպա տա կը Թու մա նյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյան մաս նա գի տա-

կան վեր լու ծու թյու նը չէ բնավ։ Ես մի այն ու զում եմ ը նդ հա նուր գծե րով 

ան դրա դառ նալ նրա գրե լաո ճին ու ե ղա նա կին։ Ա սես յու րա քան չյուր 

տո ղում, յու րա քան չյուր նա խա դա սու թյան մեջ և գե ղար վես տա կան 

ո ւր վագ ծում հե ղի նա կի զգա յուն սիրտն է տրո փում, զու լալ մարդ կային 

ջեր մու թյուն է նե րար կում և ա ռա ջին հեր թին հենց դրա նով է կա խար-

դում նրա ստեղ ծա գոր ծութ յու նը։

 Բայց, ի նչ պես ար դեն նշե ցինք, Թու մա նյա նը մի այն իր եր կե րում չէ, 
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որ մար դա սի րա կան մտ քեր է քա րո զում, մի այն բա նաս տեղ ծու թյուն-

նե րում չէ, որ սի րո գա ղա փար ներ է սեր մա նում ժո ղո վուրդ նե րի մեջ: 

Նա մեծ հու մա նիստ էր նաև ան ձնա կան կյան քում, իր ա մե նօ րյա գոր-

ծու նե ու թյամբ, և այս ա ռու մով հենց մի այն Չի ղյա նի պատ մած ներն 

ին չե՜ր ար ժեն...

Ո՞ր մե կը թվար կեմ։

 Չա փա զանց մեծ է նրա ծա ռա յու թյու նը ոչ մի այն հայ ժո ղովրդի 

ֆի զի կա կան պաշտ պա նու թյունն ա պա հո վե լու, այլ նաև հայ և վրաց 

ազ գաբ նակ չու թյանն ու հատ կա պես հայ և վրաց գրող նե րին մեր ձեց-

նե լու գոր ծում։ Այդ գա ղա փար նե րով տո գոր ված՝ նա ա ռանձ նա հա-

տուկ ու շադ րու թյամբ և հե տաքրք րու թյամբ էր ձեռ նա մուխ լի նում ռուս 

գրա կա նու թյան թարգ մա նու թյա նը, մե ծա պես նպաս տում Կով կա սի 

փոք րա թիվ ժո ղո վուրդ նե րի գրա կա նու թյան ըն տիր նմուշ նե րը ռու սե-

րեն թարգ մա նե լու աշ խա տանք նե րին։ 

Ու զում եմ վկայել մի բնո րոշ փաստ։ 

Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մն ավարտվում էր, երբ ռուս 

նշա նա վոր բա նաս տեղծ Կ. Բալ մոն տը ե կավ Վրաս տան՝ իր հետ բե-

րե լով «Ըն ձե նա վո րի» թարգ մա նու թյու նը։ Գրա կան այդ եր ևույ թը մե-

զա նում մեծ ար ձա գանք գտավ։ Հատ կա պես գրող նե րի շր ջա նում այն 

դար ձավ խոսք ու զրույ ցի թե մա։ Թարգ մա նու թյան շուրջ արվում էին 

մեկ նա բա նու թյուն ներ, ի պա տիվ Բալ մոն տի՝ կազ մա կերպ վում է ին 

գրա կան ե րե կո ներ, հան դի պում ներ, ա սու լիս ներ, ո րոնց սի րով մաս-

նակ ցում է ին ինչ պես հա սա րա կայ նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ, այն-

պես էլ տար բեր ազ գու թյան թիֆ լի սաբ նակ ա ռա ջա դեմ մտա վո րա-

կան ներ։

 Հենց այդ ժա մա նակ ես բախտ ու նե ցա ծա նո թա նա լու Հով հան նես 

Թու մա նյա նի հետ։

«Ար տիս տա կան ըն կե րու թյան» զբո սայ գում (այժ մյան ֆիլ հար-

մո նի այի այ գին) տե ղի ու նե ցավ բա րե գոր ծա կան ե րե կո-զ բո սանք։ 

Կա բա րե ում ներ կա է ին գրող ներ և դե րա սան ներ։ Հով հան նեսն էլ էր 

այն տեղ։ Գրող նե րի ու հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի միջև հան գիստ ու 

հմայիչ կանգ նած՝ զրու ցում է ր։ Ձյու նա ճեր մակ մա զերն ու բա րի, շո-

ղար ձակ ժպի տը զար դա րում է ին նրա ա ռանց այն էլ ա զն վա կան դեմ-

քը։

 Մեզ ներ կա յաց րին մեկ մե կու։
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 Նա ի նձ հայտ նեց իր ով լի նե լը, բա րեկր թո րեն սեղ մեց ձեռքս, մի 

քա նի խոսք փո խա նա կեց ի նձ հետ և նո րից շա րու նա կեց վրաց գրող-

նե րի հետ ը նդ հատ ված զրույ ցը (խո սում էր Բալ մոն տի թարգ մա նու-

թյան նշա նա կու թյան մա սին)։

« Սա մե՜ծ գործ է,- ա սում էր ի րեն հա տուկ հան գիստ տո նով,- շա՜տ 

մեծ գործ է։ Այլ լե զու նե րով «Ըն ձե նա վո րը» թարգ մա նե լը լայն ճա նա-

պարհ կբա ցի այդ գլուխ գոր ծո ցի ա ռաջ, մեծ աշ խարհ կտա նի։ «Ըն-

ձե նա վո րը» հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան մե ծա գույն գան ձե րից 

է: Նրա նում վրաց ժո ղովր դի ա զն վա գույն հո գին է ար տա ցոլ ված: Աս-

պե տու թյուն է, հե րո սու թյուն է, սխրանք է, սեր է ու բա րե կա մու թյուն։ 

Հենց այս բա րե կա մու թյան կա րիքն ե նք զգում մենք։ Մեծ գործ է նման 

թարգ մա նու թյու նը։ Դա մենք էլ պետք է ա նենք, բայց լավ գրա կա-

նու թյան թարգ մա նու թյու նը պա տա հա կան բնույթ չպետք է կրի։ Այս 

գործն այն պի սի բարձ րու թյան պետք է հասց նենք, որ թարգ մա նու-

թյան մի ջո ցով հարևան ժո ղո վուրդ նե րը ճա նա չեն միմյանց մշա կու-

թային հարս տու թյու նը, գրա կա նու թյունն ու ար վես տը: Դրա նով մենք 

կբարձ րաց նենք մի մյանց, դրա նով մենք կհաս կա նանք մի մյանց ցավն 

ու ու րա խու թյու նը»։

– Մի՞ թե այդ պես չէ, Կոնս տան տին Դմիտ րի ևիչ,- դար ձավ նա վրաց 

նշա նա վոր դե րա սան Կո տե Ղի փի ա նի ին՝ Դմիտ րի Ղի փի ա նի ի որ-

դուն։

– Մենք` ան դր կով կա սյան ժո ղո վուրդ ներս,- պա տաս խա նեց Կո տե 

Ղի փի ա նին,- այս տե սան կյու նից շատ բան ու նենք ա նե լու։

– Մի այն թե շա՜տ, ան չափ շատ, և դա մենք պի տի սկ սենք,- ա վե-

լաց րեց Հով հան նե սը:

Այս պի սի բո վան դա կու թյուն ու ներ նրանց սր տա ռուչ զրույ ցը։ Գրա-

վիչ է ին Հով հան նե սի մտ քե րը, գրա վիչ էր ին քը, վե հա շուք, լու սե ղեն, 

կեն սու րախ։ 

Ա ռա ջին ի սկ հան դի պու մից իմ հի շո ղու թյան մեջ դաջ վե ցին նրա 

խոս քե րը. « Մի այն թե շա՜տ, ան չափ շատ գործ ու նենք ա նե լու հա նուն 

մեր մե՜ծ բա րե կա մու թյան»։

 Հով հան նեսն իս կույն ձեռ նա մուխ ե ղավ այդ խոս քե րը գոր ծի վե-

րա ծե լուն։ Նրա ղե կա վա րու թյամբ, որ քան հի շում եմ, 1917 թվա կա նին 

հայ ե րի տա սարդ գրող նե րի մի խումբ սկ սեց թարգ մա նել վրաց բա-

նաս տեղծ նե րի եր կե րը։ Նյու թե րի հա վա քու մը գլխա վո րում էր ին քը՝ 
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Հով հան նե սը, և զար մանք հա րու ցող ջա նադ րու թյամբ այն պի սի եր կեր 

էր ը նտ րում, ո րոնք մար դա սի րա կան, բա րե կա մա կան գա ղա փար նե-

րով է ին տո գոր ված։ Նույն սկզ բուն քով էր ը նտ րում նաև թարգ մա նիչ-

նե րին։ Այդ թարգ մա նու թյուն նե րից ո րոշ նմուշ ներ տպագր վե ցին ժա-

մա նա կի հայ կա կան գրա կան հան դես նե րում։

 Ցա վոք, գրող նե րի մեր ձեց ման գոր ծին մե ծա պես խան գա րում է ին 

դաշ նակ ցա կան Հա յաս տա նում և մենշ ևի կյան Վրաս տա նում գո յու-

թյուն ու նե ցող հեղափոխական ու ժե րի կող մից հրահր վող շո վի նիզմն 

ու թշ նա ման քը։

* * *

Վ րաս տա նում խորհր դային կար գեր հաս տատ վե լուց հե տո, ե րբ 

ժո ղո վուրդ նե րի միջև ծա գած ը նդ հա րում նե րը կար գա վոր վե ցին, և 

մշա կույ թի բար գա վաճ ման հա մար ի րա կան հնա րա վո րու թյուն ներն 

ըն դար ձակ վե ցին, այս ո ւղ ղու թյամբ Հով հան նե սի հա մար նույն պես 

աշ խա տան քի լայն աս պա րեզ բաց վեց։ Նա հայ և վրաց գրող նե րի 

մեր ձեց ման գոր ծի գլուխ կանգ նեց։ Ո ՞վ չի հի շում Հա յար տան մեջ նրա 

ղե կա վա րու թյամբ ան ցկաց ված գե ղար վես տա կան ե րե կո նե րը, ո րոնց 

մաս նակ ցում է ին նաև վրա ցի գրող ներ։ Ո ՞վ չի հի շում իր սե փա կան 

տա նը՝ Ա մաղ լե բի փո ղո ցում (այժմ՝ Դա վի թաշ վի լի փո ղոց), նրա կազ-

մա կեր պած «հ րա վերք նե րը», որոնց հրա վի րում էր նաև վրա ց բա նաս-

տեղծ նե րին, ար վես տի աշ խա տող նե րին, ըն թացք էր տա լիս զրույց նե-

րին, կազ մա կեր պում գրա կան ըն թեր ցում ներ և նոր եր կե րի, այս պես 

կոչ ված, ըն տա նե կան քն նար կում ներ. դրանց բազ միցս ներ կա է ե ղել 

տո ղե րիս հե ղի նա կը։ Նույն կերպ է ին վար վում նաև վրա ց գրող նե րը։ 

Ան ձամբ ես նույն պես Հով հան նես Թու մա նյա նին հնա րա վո րու-

թյուն եմ ըն ձե ռել բա րե կա մու թյան ևս մեկ օ րի նակ տա լու։ Այդ ի րո ղու-

թյու նը մի ան մո ռաց հի շա տակ է ի նձ հա մար, ո րի մա սին այժմ շատ 

լավ գի տեն թե՛ հայ, թե՛ վրա ց գրող նե րը և թե՛ ողջ խորհր դային գրա-

կան հա սա րա կայ նու թյու նը։ Դա նրա փոք րիկ, բայց ա վե լի քան մեծ 

նշա նա կու թյուն ու նե ցող նա մակն է, որ ճշ մար տա ցի բնո րո շում է Հով-

հան նես Թու մա նյա նին՝ ի բրև ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան պատ-

գա մա խո սի և հո գա տար գործ չի։

1923 թ. (պետք է լի նի՝ 1921 թ. – Հ. Բ.) հու լի սին Թիֆ լի սում կազ-

մա կերպ վեց իմ գրա կան ե րե կոն, ո րին մաս նակ ցում է ինմեր հայտ նի 



228 ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

գրող նե րը, բա նաս տեղծ նե րը և ար վես տի նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ-

նե րը։

Հ րա վի րե ցի նաև Հով հան նես Թու մա նյա նին։

 Նա հա ճույ քով հա մա ձայ նեց և նույ նիսկ ցան կու թյուն հայտ նեց 

բա նաս տեղ ծու թյուն կար դա լու։ Թույլտ վու թյու նից հե տո Հով հան նես 

Թու մա նյա նի ա նուն-ազ գա նու նը նույն պես հրա պա րա կե ցի իմ ե րե-

կոյի գո վազ դի վրա։ Ա ռանձ նա պես պետք է նշեմ այն մեծ հե տաքրքրու-

թյու նը և նրա լու սե ղեն ան ձի հան դեպ ցու ցա բեր ված խոր հար գան քը, 

որ ե րե կոյին Թու մա նյա նի ներ կա գտն վե լու հան գա ման քի շնոր հիվ 

ա ռա ջա ցել էին ի նչ պես հա սա րա կու թյան, այն պես էլ մաս նա կից նե րի 

մեջ։ Նշա նա վոր եր գիչ Վա նո Սա րա ջիշ վի լին, ի պա տիվ Հով հան նե սի, 

նե ա պո լի տա նա կան եր գե րից մե կի ե րաժշ տու թյու նը հար մա րեց րեց 

Հով հան նե սի ռու սե րեն թարգ ման ված բա նաս տեղ ծու թյուն նե րից մե կի 

տեքս տին և պատ րաս տեց հա տուկ հա մար, որը պի տի կա տա րեր Թու-

մա նյա նի՝ բեմ բարձ րա նա լու պա հին։

 Բայց, ցա վոք, Թու մա նյա նը չկա րո ղա ցավ գալ ե րե կոյին։ Նա խօ-

րե ին հի վան դա ցել էր և, ի բրև խոս քի տեր մարդ, կան խավ ի նձ հայտ-

նեց մի սր տա ռուչ նա մա կով, ո րն ար տա ցո լում է նրա ողջ ան կեղ ծու-

թյունն ու վրաց ժո ղովր դի, վրա ցա կան պոե զի այի, առ հա սա րակ հայ 

և վրաց ժո ղո վուրդ նե րի հան դեպ ու նե ցած քա ղա քա ցի ա կան պարտ քի 

խոր գի տակ ցու թյու նը։ 

Ա հա այդ նա մակն ամ բող ջու թյամբ.

« Թան կա գի՛ն ըն կեր

Ս. Փա շա լիշ վի լի

 Շատ եմ ցա վում, որ ի նձ նից ան կախ պատ ճառ նե րով է սօր չեմ կա

րող ներ կա լի նել Ձեր ե րե կույ թին։

 Սեղ մում եմ ձեռքդ և հա վաս տի աց նում, որ որ քան ի նձ հա մար թանկ 

են Վրաս տանն ու վրա ցա կան սքան չե լի հո գին, այդքան էլ թանկ են 

այն մար դիկ, ո րոնք հան դի սա նում են կրող ներն ու մեկ նա բան նե րը 

էդ հո գու։ 

Ին քը՝ վրա ցին, պոետ է, վրացի պոե տը` կրկնա կի պոետ։ 

Ամ բողջ հո գով ցան կա նում եմ, որ ո ղջ լի նեք՝ ճիշտ եր գե լու հա մար 

Վրաս տա նի եր ջան կու թյունն ու նրա լու սա պայ ծառ օ րե րը։ 

Ձեր Հովհաննես Թումանյան» 



229ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

Այս հի աս քանչ նա մա կը գր ված է ռու սե րեն։ Այն հա սա րա կայ նու-

թյա նը ներ կա յաց րեց Վրաս տա նի խորհր դային գրող նե րի մի ու թյան 

այն ժա մա նակ վա նա խա գահ, բա նաս տեղծ Կո տե Մա ղաշ վի լին, ո րը 

և վա րում էր իմ ե րե կոն։

 Հայ մեծ բա նաս տեղ ծի այս տո ղե րը լեփ-լե ցուն հան դիսասրահն 

ըն դու նեց բուռն և եր կա րատև ծա փա հա րու թյուն նե րով։ Այդ ծա փող-

ջույ նով վրաց հան րու թյունն ար տա հայ տում էր իր սերն ու բա րե կա-

մա կան ջեր մա ջերմ զգաց մունք նե րը։ 

Այդ օր վա նից մեր հա սա րա կու թյան սր տում ան ջն ջե լի մնա ցին այս 

հա մա ռոտ, բայց հո գու խոր քե րը թա փան ցող նա մա կի տո ղե րը: Այ սօր 

այն թարգ ման ված է եղ բայ րա կան գրե թե բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի լե զու-

նե րով և զար դա րում է հենց իր՝ Հովհ. Թու մա նյա նի «Ըն տիր եր կե րի» 

հա տոր նե րից մե կը։ Նա մա կի բնա գի րը պահ վում է Վրաս տա նի գրա-

կա նու թյան պե տա կան թան գա րա նում, ի սկ լու սա պատ ճե նը՝ Եր ևա նի 

Հովհ. Թու մա նյա նի ան վան թան գա րա նում։

 Վե րո հի շյա լին կա րող եմ հա վե լել, որ այս նա մա կը բա նա լի է Թու-

մա նյա նի հի ա նա լի բա նաս տեղ ծու թյան հա մար, որ նա հե տա գա յում 

ձո նեց Վրաս տա նի բա նաս տեղծ նե րին, և որ տեղ նրա հա վա տամքն է.

Ա մեն կող մից թող ա մե նին

Հը րա պու րի ու բե րի

 Բազ մա լե զու խրախ ճա նին

Ծեր Կով կա սի ազ գե րի։

 Մենք` հատ կա պես վրա ցի բա նաս տեղծ ներս, ստեղ ծա գոր ծա կան 

պարտքու նենք հայ մեծ դա սա կա նին։ Տո ղե րիս հե ղի նակն ան ձամբ 

փոր ձել է գո նե փոքր-ի նչ մա րել իր պարտ քը՝ Թու մա նյա նին ձո նե լով 

քնա րա կան մի բա նաս տեղ ծու թյուն։

 Հով հան նե սի հետ շատ հան դի պում ներ եմ ու նե ցել, հի շում եմ 

դրանք, նրա զրույց նե րից լավ բա ներ շատ եմ հի շում և այդ թե մա նե րով 

քիչ չեմ գրել, ո րոնք տպագր վել են ի նչ պես վրա ցե րեն, այն պես էլ հայե-

րեն, ո ւս տի ա սածս այլևս չեմ ցան կա նում կրկ նել։ 

Այ սօր, ե րբ հայ րե նա սի րու թյունն ու եղ բայ րա կան ժո ղո վուրդ նե-

րի կապն ի րա կա նու թյուն են դար ձել, հայ մեծ քա ղա քա ցու և ժո ղո-

վուրդնե րի եղ բայ րու թյան եր գիչ բա նաս տեղ ծի խոսքն ու գոր ծը, ի նչ-

պես ան մար փա րոս, լու սա վո րում են հայ և վրա ց ժո ղո վուրդ նե րի 

սրտե րը։
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« Սեղ մում եմ Ձեր ձեռ քը և հա վաս տի աց նում, 

որ որ քան ի նձ հա մար թանկ են Վրաս տանն ու 

վրա ցա կան սքան չե լի հո գին, այդքան էլ թանկ են 

այն մար դիկ, ո րոնք հան դի սա նում են կրող ներն ու 

մեկ նա բան նե րը էդ հո գու։ 

Ին քը՝ վրա ցին, պոետ է, ի սկ վրա ցի պոե տը՝ 

կրկնա կի պոետ»։

(Հով հան նես Թու մա նյա նի՝ ի նձ հղած նա մա կից)

  Պար տա կան եմ քեզ, ո ՜վ իմ Հով հան նես, 

Այ սօր էլ հեռ վից դու ժպ տում ես մեզ,

Երգդ իմ սր տում ձայն ու բա ռե րով

Հն չում է տր տում սր տիդ լա րե րով։

 

Ան բա ժան է ինք ժամ ու տա րած քով,

 Ճա կա տա գի րը զա տե լու էր մեզ,

 Բայց մեր սր տե րը խին դով ու լա ցով

 Հույս են փայ փայել ճամ փե քին մեր կեզ։

 Հույս են փայ փայել։ Ապ րել ե նք հույ սով...

 Քո մեջ տն քում էր հայոց վիշ տը խոր.

 Դու տեն չում է իր ար ևի լույ սով 

Ո ղող ված եր կիր` ան վիշտ ու ան դորր։

 

Ու ժա մա նա կի հող մը չզորեց

Ճ կել քո հո գին` ան հու նո րեն բաց։

 Մեկ տեղ էր կան չում լույս ա պա գան մեզ, 

Ու կռ վում է ինք այդ լույ սի հա մար։

« Դու՝ մի վրա ցի, ու մի հայ եմ ես, 

Ի՞ն չը կմա րի 

Ա նա ղարտ սի րո մեր կրակն ան մար...»,- 
Այս պես ա սա ցիր։ Մենք այդ խոս քե րի 

Ճշ մա րիտ-ար դար գի նը գի տե ինք։ 
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Ու եր կու սով է լ

 Մեծ եղ բայ րու թյան թեժ կրակ նե րի

 Բոցն է ինք վա ռում մինչև լուրթ եր կինք։

 Չէ՞ Ա կա կին էլ մեծ Գաբ րի ե լին

 Նույն խոսքն է ա սել։ 

Ու այդ ձայ նը սուրբ,

 Մեր օ ջախ նե րում ե րբ սե ղան բա ցենք,

 Ղո ղան ջե լու է բարձ րա գոչ ու սուր։

 

Այդ պես կհն չեն։ Չեն լռի եր բեք

 Չոն գուր քնա րի լա րե րը խո սուն,

 Քա նի փա ռա հեղ Մա սիս ու Կազ բեկ

 Լեռ նե րը դեռ կան 

Ու մեկ մե կու հետ սր տանց են խո սում։
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ՍԱՄՍՈՆ ՓԻՐՑԽԱԼԱՎԱ (1872-1952), 

գրող, քա ղա քա կան գոր ծիչ, հրա պա րա կա խոս: 

Հե ղի նա կել է պատ մա կան մի շարք եր կեր, ո րոն-

ցից ե ն՝ « Թա մար թա գու հի», « Հին Մես խեթ» և 

այլ վե պեր ու վի պակ ներ։ Ծնվել է Քու թայի սի 

նա հան գի Մար խո ջի գյու ղում (այժմ՝ Խո նի մու-

նի ցի պա լի տետ): 1893 թ. ա վար տել է Քու թայի սի 

գիմ նա զի ան, 1898 թ.՝ Պե տեր բուր գի հա մալ սա-

րա նի ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տը։ Գրա կան 

աշ խա տանք ներն սկ սել է 1890-ա կան թվա կան-

նե րի սկզ բից։ Աշ խա տակ ցել է «Ի վե րի ա» թեր-

թին։ 1910 թ. ցա րա կան կա ռա վա րու թյու նը նրան 

աք սո րել է Տվեր քա ղա քը։ 1913 թ. վե րա դար ձել 

է և հիմ նադ րել « Սա խալ խո սաք մե» թեր թը (1917-1921)։ Հան դես է ե կել կեղ-

ծա նուն նե րով։ 1922-1946 թթ. ե ղել է քա ղա քա կան վտա րան դի: Ֆրան սի ա յում 

ծա վա լել է քա ղա քա կան և հրա պա րա կա խո սա կան ակ տիվ գոր ծու նե ու թյուն։ 

1946 թ. վե րա դար ձել է հայ րե նիք, կա լա նա վոր վել որ պես խորհր դային հա մա-

կար գի «վ նա սա րար տարր», աք սոր վել Մի ջին Ա սի ա, որ տեղ վախ ճան վել է 

1952 թ.։
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 Հով հան նես Թու մա նյա նը մեր ժա մա նա կի նշա նա վոր բա նաս-

տեղծ նե րից է, հայ ժո ղովր դի ե րդ վյալ հա վա տար մա տա րը, նրա 

հոգևոր հարս տու թյան, նվի րա կան զգա ցում նե րի և ձգ տում նե րի լա վա-

գույն ար տա հայ տի չը։

 Հայ ժո ղո վուրդն ան սահ ման շատ է սի րում Հով հան նես Թու մա նյա-

նին, ի նչ պես ա մեն մի ժո ղո վուրդ սի րում է իր ազ գային կեր պա րը, իր 

ան հա տա կա նու թյու նը, իր ա զն վու թյու նը։

 Հով հան նես Թու մա նյա նը հզոր ար վես տա գետ է, և նրա հզո րու-

թյունը դրսևորվում է ժո ղովր դի հան դեպ տա ծած սի րո, ու րա խու թյան և 

վշ տի ար տա հայ տու թյան մեջ։ Նրա ա մեն մի բա նաս տեղ ծու թյան մեջ 

Հա յաս տա նի բնու թյունն է, պատ մութ յու նը, այ սօր վա ող բը և ա պա-

գայի հույ սը։

 Հով հան նես Թու մա նյա նի գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյու-

նը շատ քիչ է ծա նոթ մեր հա սա րա կու թյա նը։ Մի եր կու բա նաս տեղ-
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ծու թյու նից բա ցի` գրե թե չու նենք նրա եր կե րի վրա ցե րեն թարգ մա նու-

թյուն նե րը։ Լավ կլի նի, որ մեր ե րի տա սարդ պոետ նե րը գո նե հի մա մեզ 

հրամց նեն հայե րի քնա րեր գու թյան նմուշ նե րը և չխու սա փեն թարգ մա-

նու թյուն նե րից, քան զի դրա նով նրանք մեծ ծա ռա յու թյուն մա տու ցած 

կլի նեն վրաց գրա կա նութ յան վե րածնն դին և այն բազ մե րանգ դարձ-

նե լու գոր ծին։ 

Անհ րա ժեշտ էր, որ քն նա դատ նե րից որ ևէ մե կը հան դես գար Հով-

հան նես Թու մա նյա նի գոր ծու նե ու թյան քա ռա սու նա մյա կի ա ռի թով։ 

Հու սանք, որ գո նե մոտ ա պա գա յում դա ան պայ ման կի րա կա նաց վի։ 

Իմ այս փոք րիկ հոդ վա ծում ցան կա նում եմ ան դրա դառ նալ Հով-

հան նես Թու մա նյա նի՝ ի բրև մար դու, ի բրև քա ղա քա ցու կեր պա րին։

 Հայ և վ րաց ժո ղո վուրդ նե րի հա րա բե րու թյուն նե րի հար ցը հա վա-

սա րա պես շատ մեծ նշա նա կու թյան ու նի եր կու ժո ղո վուրդ նե րի հա-

մար։ Այս խնդ րի լու ծումն ան հնար է ա ռանց սրտա ցա վու թյան, ա ռանց 

նրա է ու թյան մեջ խո րա մուխ լի նե լու, ա ռանց Հա յաս տա նի ու Վրաս-

տա նի քա ղա քա կան, աշ խար հագրա կան կա ցու թյու նը բազ մա կող մա-

նիորեն ծանրութեթև ա նե լու։ Մի ան գա մայն կաս կա ծից դուրս է այն, 

որ մեր և հայե րի վե ճը չի կար գա վոր վի ա տե լու թյամբ, թշ նա ման քով, 

մի տե սակ թու լա ցու մով կամ պար տու թյամբ։ Եր կու ա միս էլ չկա, ի նչ 

ավարտվել է հա յե րի դեմ պա տե րազ մը, և հա յազ գի ո րոշ խմ բեր այ-

սօր չեն ցան կա նում հա մա կերպ վել այն փաս տի հետ, որ մեր եր կիրն 

ան կա խութ յուն է ձեռք բե րել, և դի մում են ա մեն մի ջո ցի, որ պես զի մեզ 

զր կեն ա զա տու թյու նից։ Բայց նա, ով հան գում է հետ ևու թյան, թե հայ 

և վրաց ժո ղո վուրդ նե րի միջև գո յու թյուն ու նի հիմ նա վոր ան հաշ տու-

թյուն, և լոկ կռի վը կկար գա վո րի նրանց ան կա խու թյու նը, շատ մեծ 

վտան գի ա ռաջ է կանգ նեց նում նախ և ա ռաջ իր ժո ղովր դին։ Նա չի 

տես նում վաղ վա օ րը, նաև այն, թե ի նչ ո ւղ ղու թյամբ է ըն թա նում զար-

գա ցու մը։

 Հենց այս ա ռու մով էլ չա փա զանց հե տաքր քիր է Հովհ. Թու մա նյան 

ան հա տը։ 

Ես ա ռիթ եմ ու նե ցել մի քա նի ան գամ զրու ցե լու նրա հետ։ Ե ղել եմ 

նաև նրա բնա կա րա նում և նույ նիսկ փոքր-ի նչ հետ ևել եմ ըն տա նե կան 

միջավայրում նրա ան ցկաց րած կյան քին։

 Նա իր ժո ղովր դի ար ժա նա վոր զա վակն է, ո րը եր ջան կութ յու նը չի 

պատ կե րաց նում ա ռանց իր ազ գի վե րածնն դի։ Նա մտա վո րա կան է, 
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ո րի սիր տը խո րա պես մղ վում է դե պի բնա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը, 

և ո րն ու սում նա սի րել է հա սա րա կա կան կա ցու թյու նը։ Հայ է, բայց շատ 

լավ գի տի մեր կյան քը։ Ես միշտ այն տպա վո րու թյու նն եմ ստա ցել, որ 

այս մար դը՝ իր ժո ղովր դի վե հանձ նա գույն զա վա կը, վրաց ժո ղովր դի 

ան կեղծ բա րե կամն է և հո գով ու սր տով նվիր ված է եր կու եղ բայ րա-

կան ժո ղո վուրդ նե րի հա մե րաշ խու թյանն ու հա մա ձայ նու թյա նը։ Նրա 

մեջ չկա այն կույր ազ գա մո լու թյու նը, որն այն պես խան գա րում է մեր 

կար ևո րա գույն խնդ րի լուծ մա նը։ 

Երբ սր վել են մեր և հայե րի հա րա բե րու թյուն նե րը, ե րբ մատ նա ցույց 

են ա րել վրա ցա տյաց հայե րին (մի՞ թե քիչ են հա յա տյաց վրա ցի նե րը) 

և ա սել, թե մի այն զեն քը վերջ կդ նի տա րա ձայ նութ յուն նե րին, իմ աչ քի 

ա ռաջ հառ նել է Հով հան նես Թու մա նյա նի կեր պա րը, և ես կա սեմ՝ ի նչ 

էլ լի նի, ի նչ էլ պա տա հի, այ դու հան դերձ հնա րա վոր է մեր հաշ տու թյու-

նը, հայե րը սր տանց ցան կա նում են դա, նրանք ան կեղծ կողմ նա կիցն 

են այն բա նի, որ հայե րի և վրա ցի նե րի միջև մի ակ լե զուն բո լո րո վին էլ 

ա տե լու թյու նը չէ...

Անգ նա հա տե լի է Հով հան նես Թու մա նյա նի գոր ծու նե ու թյու նը պոե-

զի այի ան դաս տա նում, բայց նրա կյան քի կես դա րյա սահ մա նագ ծին 

ե րախ տի քի ա ռանձ նա հա տուկ զգա ցու մով և հա ճույ քով պետք է նշենք 

քա ղա քա ցի ա կան այս ար ժա նի քը, որ պա կաս ար ժե քա վոր չէ և հի շա-

տա կե լի։ Թող, ի նչ պես ան ցյա լում էր, ա պա գա յում էլ Հով հան նես Թու-

մա նյա նի ան ձը լի նի հայ և վրաց ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րա կան ար դար 

փոխ կապ վա ծու թյան ար դար հեն քը։ Թող այ սու հետ էլ հի շենք, որ հայ 

և վրաց ժո ղո վուրդ նե րի մեր ձե ցումն ու կա պը լա վա գույն մի ջոցն են եր-

կու ժո ղո վուրդ նե րի վե րածնն դի՝ ոչ մի այն քա ղա քա կան, այլ նաև մշա-

կու թային։ Սա ա ռա վել ե րա նե լի է այ սօր, ե րբ թե՛ Հա յաս տա նը և թե՛ 

Վրաս տանն սկ սում են ան կախ կյանք, բայց շր ջա պատ ված են հա-

զա րա վոր հա կա ռա կորդ նե րով ու թշ նա մի նե րով. ո մանք՝ բա ցա հայտ, 

ո մանք՝ պար տակ ված բա րե կա մի քո ղի տակ, ի սկ ո մանք էլ ա մեն 

ջանք գոր ծադ րում են, որ պես զի մեզ զր կեն ձեռք բե րած ա զա տու թյու-

նից։ Ի րար խառն ված աշ խար հը դեռևս չի խա ղաղ վել, ա վե լին՝ սպաս-

վում են նո րա նոր խժդ ժու թյուն ներ և բար դու թյուն ներ, ուս տի այս պի սի 

ժա մա նակ մեկ մե կու ձեռք մեկ նե լը հույժ կար ևոր է։
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ԵՐԵՄԻԱ ՔԱՐԵԼԻՇՎԻԼԻ [ԱՍՏ ՎԱ-

ԾԱՏՐՅԱՆ, (1908-1986)], գրա կա նա գետ, լրագ-

րող: Եր կար ժա մա նակ ու սում նա սի րել է Թու մա-

նյա նի կյանքն ու գոր ծու նե ու թյու նը և վրա ցա կան 

գրա կան ու գի տա կան հան դես նե րում տպագ րել 

բազ մա թիվ հոդ ված ներ, ի սկ բա նաս տեղ ծի ծնն-

դյան 100-ա մյա կի ա ռի թով այդ ա մե նը զետեղել 

է մեկ գրքում37։  

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԹՈՒՄԱՆՅԱՆ68

 Հե ղի նա կը հետ ևել է հայ բազ մա դա րյան գրա կա նու թյան «ա մե-

նա մեծ և հո յա կապ եր ևույթ նե րից մե կի կյան քի ու գոր ծու նե ու թյան 

ըն թաց քին» և վրա ցի ըն թեր ցո ղին փո խան ցել, թե «ազ գային հան ճա-

րեղ բա նաս տեղծն ու հա սա րա կա կան մեծ գոր ծի չը» ի նչ է կա տա-

րել հայոց պոե զի այի նո րաց ման ու զար գաց ման գոր ծում և ի նչ պի սի 

շող շո ղուն բար ձուն քի է հասց րել այն, ա պա խո րա թա փանց կեր պով 

ա սել է. « Վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից սկիզբ ա ռած հայոց պոե-

զի ան տասնին նե րորդ դա րի վեր ջին և քսա նե րորդ դա րի տա սա կան 

թվա կան նե րին նվա ճեց զար գաց ման նոր բար ձունք ներ։ Ժո ղովր դի 

ին տե լեկ տո ւալ է ներ գի ան, նրա բա նաս տեղ ծա կան քան քա րը ա ռանձ-

նա հա տուկ ու ժով դրսևոր վե ցին եր կու հան ճա րեղ հս կա նե րի՝ Հով հան-

նես Թու մա նյա նի և Ա վե տիք Ի սա հա կյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե-

րում։ Նրանք բա ցե ցին նաև ան ծիր մար դա սի րու թյան, ար դա րու թյան 

և բա րու թյան լայ նա հուն ճա նա պարհ։ Հայ գրա կա նու թյան մարտն չող 

հայ րե նա սի րու թյու նը նրանք սեր տո րեն կա պե ցին հա մա մարդ կային 

ի դե ալ նե րի հետ, հայ գրա կա նու թյու նը դարձ րին հուժ կու գե տակ և 

մի աց րին հա մաշ խար հային ա ռա ջա դի մա կան գրա կա նու թյան հոս-

քին։ ...Հովհ. Թու մա նյան պոե տը եր կու ոտ քով կանգ նած է մայր հո ղի 

վրա։ Հայ ժո ղո վուր դն իր բազ մա դա րյան բա նաս տեղ ծա կան հան ճա-

37 Տե՛ս ერემია ქარელიშვილი, ოვანეს თუმანიანი, თბილისი, 1969, 72 გვ։
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րի ան մի ջա կան շա րու նա կու թյու նը և զար գա ցու մը գտավ Թու մա նյա-

նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում։ Նա իր պոե զի ա յում ա ռա ջին հեր թին 

պատ կե րեց ազ գի ի մաստ նու թյու նը, հո գե կան հարս տու թյու նը, գե ղեց-

կու թյու նը, ա լե ծուփ նկր տում նե րը և սր բա զան ի դե ալ նե րը, այդ ա մե նի 

հետ ցույց տվեց հայոց լեզ վի հարս տու թյու նը, նր բե րանգ նե րը, ո ւժն ու 

հմայ քը։

 Հովհ. Թու մա նյա նը հս կա յա կան դեր կա տա րեց հայ րե նի քի հա-

սա րա կա կան կյան քը և գե ղար վես տա կան մտա ծո ղու թյու նը զար գաց-

նե լու, ժո ղովր դա կան մաս սա նե րին ա ռա ջա դի մա կան ձգ տում նե րով 

դաս տի ա րա կե լու, նոր աս տի ճա նի բարձ րաց նե լու գոր ծում։

 Հովհ. Թու մա նյա նը, որ կյան քի ոչ այն քան եր կար, բայց բա վա կա-

նին բո վան դա կա լից ստեղ ծա գոր ծա կան ճա նա պարհ ան ցավ, բախտ 

ու նե ցավ, բացի բա նաս տեղծ լի նե լուց, դառ նալու ազ գի ա ռաջ նոր դը և 

հայ րը: Նա ու շա դիր հետ ևում էր ժո ղովր դի կյան քում տե ղի ու նե ցող 

գոր ծըն թաց նե րին, ո ւնկնդ րում, և՛ եր կե րում, և՛ գործ նա կա նում ան դրա-

դառ նում ու ան հա պաղ ար ձա գան քում դրանց։ Ամ բող ջո վին նվիր վել 

էր իր ե րկ րին, իր ժո ղովրդին, ամ բողջ սր տով ա րա րում էր կյան քի, բա-

րու, սի րո և եղ բայ րու թյան օ րհ ներ գեր»38։ Հե ղի նա կը դի տար կում է նրա 

պոե զի այի հիմ նա կան մո տիվ նե րը, սո ցի ա լա կան և հու մա նիս տա կան 

ի դե ալ նե րը... « Հով հան նես Թու մա նյա նը,- գրում է Եր. Քա րե լիշ վի լին,- 
որ պես գե ղար վես տա կան խոս քի վար պետ, հրա շա լի ճա նա չում էր 

մայր ժո ղովր դի ապ րում ներն ու հո գե կան ո լորտ նե րը, լավ գի տեր իր 

խոս քի ար ժեքն ու ազ դե ցու թյան նշա նա կու թյու նը և դրա նով մեծ դեր 

կա տա րեց ազ գային գե ղար վես տա կան մտ քի զար գաց ման պատ մու-

թյան մեջ։ Թերևս նրա նից ա ռաջ ոչ մի ստեղ ծա գոր ծող նման մե ծա-

գույն վար պե տու թյամբ և բա նաս տեղ ծա կան հզոր կա րո ղու թյամբ չի 

նկա րագ րել մայր ժո ղովր դի բախ տը… Հու մա նիզ մը մեծ բա նաս տեղ-

ծի գե ղար վես տա կան մտա ծո ղու թյան ներ քին կա ռա վա րող ո ւժն է։ Եվ 

ոչ մի այն դա,‒ շա րու նա կում է Եր. Քա րե լիշ վի լին,‒ հայ բա նաս տեղ ծի 

ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ մարդն ա մեն ի նչ է, մար դու շուրջն է ամ փոփ-

վում ա մեն ի նչ»։

 Հովհ. Թու մա նյա նը հայ և վրաց ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան 

ե րախ տա վորն է և, որ պես այդ բա րե կա մու թյան հա մար մարտն չող, 

38 Նույն տեղում, էջ 7։ 
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ան ձնու րաց մար տիկ, հա սել է շատ մեծ հա ջո ղու թյուն նե րի։ Գր քի հե-

ղի նա կը կանգ է առ նում նաև այս թե մայի վրա, լու սա բա նում հատ կա-

պես Վրաս տա նի և վրաց ժո ղովր դի հան դեպ այն ան կեղծ և գո րո վա լից 

սե րը, որ բա նաս տեղ ծը վառ պա հեց իր ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քի 

ա ռա ջին քայ լե րից մինչև վերջ։ 
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ՆԱՄԱԿՆԵՐ,ՀԵՌԱԳՐԵՐ,ԵՐԿՏՈՂԵՐ

♦
 Մե ծա պա տիվ տեր, պա րոն Հով հան նես Թադ ևո սի

Վ րա ցա կան հա մալ սա րա նի ըն կե րու թյան վար չու թյու նը մեծ բա-

վա կա նու թյամբ ո ւնկնդ րեց վրա ցա կան հա մալ սա րա նի հիմ նադր ման 

առ թիվ Գրի գոլ Նի կո լո զի Դի ա սա մի ձե ին ու ղար կած Ձեր նա մա կի ըն-

թեր ցու մը։

Վ րաց ժո ղովր դի և Վրաս տա նում ազ գային բարձ րա գույն կրթու-

թյան նո րից ծն վող տն կա րա նի առ թիվ ար տա հայ տած Ձեր հա-

մակրան քի խոսքերը աշ խույժ ար ձա գանք գտան ըն կե րու թյան վար-

չու թյան ան դամ նե րի սր տե րում։

 Ձեր՝ որ պես իր հայ րե նի քի լա վա գույն զա վա կի ու նրա խո հե րի 

տա ղան դա վոր ար տա հայտ չի խո րա պես սր տա բուխ խոս քե րում մենք 

տես նում ե նք հա զա րա մյակ նե րի ըն թաց քում բա րի դրա ցու նման վրաց 

ժո ղովր դի հետ կողք կող քի ապ րող և նրա հետ մշա կու թային զար գաց-

ման ու հոգ ևոր կա տա րե լա գործ ման մշ տա կան և փո խա դարձ հո ղի 

վրա գտն վող հայ ժո ղովր դի քնքշանքն ու ող ջույ նը։

 Վե րապ րե լով Ձեր ող ջույ նի ա ռա ջաց րած սքան չե լի զգացումները՝ 

մենք չենք կա րող չկրկ նել Ձեր խո րա պես նշա նա կա լից խոս քե րը. « Մի-

այն գի տու թյու նը, գրա կա նու թյունն ու ար վեստն են լց նում ժո ղո վուրդ-

նե րին բա ժա նող ան դուն դը, և մի այն դրանք կս տեղ ծեն գա լիք լա վա-

գույն կյանքն ու ճշ մա րիտ մար դուն»։ 

Ըն դու նեք վրա ցա կան հա մալ սա րա նի ըն կե րու թյան վար չու թյան 

ամ բողջ կազ մի և ան ձամբ իմ ան կեղծ ե րախ տա գի տու թյու նը Ձեր 

սրտա ռուչ մաղ թանք նե րի և վրա ցա կան հա մալ սա րա նի օգ տին կա-

տա րած նվի րատ վու թյան հա մար։ 

Իշխ. Կոնստ. Ափ խազ

7 նոյեմ բե րի 1917 թ. 

Ք. Թիֆ լիս
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♦
 Թիֆ լիս, 1 հուն վա րի 1920

 Թան կա գին եղ բայր և բա րե կամ Հով հան նես

Շ նոր հա վո րում եմ քո, քո թան կա գին հայ րե նի քի և քո սի րե լի հայ-

րե նի գրա կա նու թյան Նոր տա րին, ցան կա նում եմ հա մա կող մա նի հա-

ջո ղու թյուն և եր ջան կու թյուն։ Հա մոզ ված ե մ՝ գրա կա նու թյունն է նոր, 

ա զատ կյան քի այն ա մուր, ա նե րեր ան կյու նա քա րը, ո րը հիմք դրեց 

մեր ժո ղո վուրդ նե րի վե րածնն դին։ Հայե րի և վրա ցի նե րի այ սօր վա տո-

նա հան դե սը նախ և ա ռաջ մեր գրա կա նու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան 

ար դյունքն է։ 

Ա հա թե ին չու ող ջու նում եմ հայ գրող նե րի մի ու թյա նը՝ քո տա ղան-

դա վոր և ա զն վա բա րո ղե կա վա րու թյամբ։ Մաղ թում եմ եր կար կյանք և 

ար գա սա վոր գոր ծու նե ու թյուն։ Հա վա տում եմ նրա փա ռա հեղ ա պա-

գային։ 

Իմ՝ ի բրև վրա ցի հա մա խո հի կող մից խնդ րում ե մ՝ գոր ծող գու մա-

րը ա վե լաց նե լու հա մար մի ու թյա նը փո խան ցես այս փոք րիկ լու ման. 

հնա րա վո րու թյուն ու նեմ այդ քա նը նվի րե լու։

 Միշտ քեզ սի րող ու հար գող Գրի գոլ Դի ա սա մի ձե

Հ. Գ. Կց ված է հինգ հա րյուր ռուբ լի (500 ռուբ.):

Գր. Դի աս.

♦
 Մե ծար գո և թան կա գին Հով հան նես

Վ րաց գրող նե րի խոր հուր դը խո րա պես ցա վում է, որ ստիպ ված ե նք 

վրաց պոե զի այի տո նա հան դե սը հե տաձ գել։ Գլ խա վոր պատ ճառն 

այն է, որ այ սօր վրաց ողջ հա սա րա կու թյու նը վշ տա ցած է ո ւթ հե րոս-

նե րի հու ղար կա վո րու թյամբ, ո րոնք զոհ վել են Փոյ լի նի և Ար տա հա նի 

ռազ մա ճա կատ նե րում։

 Հայ րե նի սու գը բնա կա նա բար խան գա րում է մեզ ը ստ ար ժան վույն 

տո նել Պոե զի այի օ րը։

Գ րող նե րի ե րեկ վա նիս տում մենք ո րո շել ե նք ան ցկաց նել հայ-վրա-

ցա կան մշա կու թային մի ու թյան ե րե կո, ո րի ժա մա նակ, հու սով ե նք, 

կհոր դեն սի րո և բա րե կա մու թյան այն զգացումները, ո րոն ցով այն-

պե՜ս լց վել են մեր սր տե րը։

Խնդ րում ե նք՝ եղ բայ րա կան ող ջույն հա ղոր դեք բո լոր հա վաք ված-
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նե րին և հա վաս տի աց նեք, որ վրա ց գրող ներն ան սահ ման նվիր ված 

են Ձեզ։

 Խո րա պես Ձեզ սի րող վրաց գրող նե րի խորհր դի ան դամ ներ՝

 Պաո լո Ի աշ վի լի, Տի ցի ան Տա բի ձե

 Մայի ս, 1920 թ.

♦
Թան կա գի՛ն եղ բայր, սի րե լի՛ Հով հան նես

 Քո ըն կեր նե րի հետ հա վաք վե լով Պաո լո Ի աշ վի լի ի բնա կա րա նում, 

որը գտն վում է այն հի վան դա նո ցի մոտ, որ տեղ պառ կած ես դու, սի-

րով և ու րա խու թյամբ ի մա ցանք, որ վի րա հա տու թյունդ հա ջող է անցել։ 

Մենք մե ծա գույն ու շադ րու թյամբ հետևում է ինք քո հի վան դու թյան ըն-

թաց քին և շատ է ինք ափ սո սում, որ քեզ այ ցելելու հնա րա վո րու թյուն 

չու նե ինք։ Վստահ ենք, որ շու տով կհան դի պենք։

 Համ բու րում ե նք և սպա սում այն ե րա նե լի օր վան, ե րբ մեզ վեր ջա-

պես կթույ լատր վի քեզ տե սակ ցու թյան գալ։ 

Եղ բայ րա կան սի րով՝

Վ. Գափ րին դաշ վի լի

 Տի ցի ան Տա բի ձե 

Ն. Մի ծիշ վի լի

Գ րի գոլ Ռո բա քի ձե

♦ 

Ես և դուստրս սպա սում ե նք այն եր ջա նիկ օր վան, ե րբ Դուք կառ-

նեք նրան Ձեր սուրբ ձեռ քե րին և կտա նեք օ ծե լու ու մե ռոն ըն դու նե լու։

 ՆԻ ՆՈ

♦
  Ձեր ա ռջև խո նարհ վում է դեռևս Ձեզ ան ծա նոթ բա րե կամ

 Թա մար (Սե րեբ րյա կո վա) Ի աշ վի լին։
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♦
 Թիֆ լիս, Վոզ նե սենս կա յա 18

Հով հան նես Թու մա նյա նի ըն տա նի քին

Վ րաս տա նի լու սա վո րու թյան կո մի սա րի ա տը, խո րա պես ապրելով 

աշ խա տա վո րա կան զանգ ված նե րի և ա զատ լեռ նե րի մե ծա վաս տակ 

եր գիչ, ժո ղովր դա կան բա նաս տեղծ Հով հան նես Թու մա նյա նի վա ղա-

ժամ մա հը, այս տխուր պա հին Ձեզ է հղում ան կեղծ ցա վակ ցու թյուն-

ներ՝ Ձեզ հա սած վշ տի կա պակ ցու թյամբ։ Թող մեզ մխի թա րի բո լո րիս 

կող մից ըն դու նե լի այն միտ քը, որ հար գար ժան բա նաս տեղ ծի հա մա-

մարդ կային մո տիվ նե րը, կով կա սյան ժո ղո վուրդ նե րի հա մե րաշ խու-

թյան այդ պատ վար ժան քա րոզ չի քերթ ված նե րը դեռ եր կա՜ր ու եր-

կա՜ր պի տի ջեր մաց նեն իր եր գած աշ խա տա վոր դա սա կար գի սր տե-

րը։

Վ րաս տա նի ժո ղովր դա կան լու սա վո րու թյան կո մի սար

Դ. Կան դե լա կի

9 մար տի 1923 թ.

♦
Թիֆ լիս, Պետ րոսՄե ծի փ., թիվ 6

 Հա յար տուն

 Խո րա պես ցնց ված ե նք մեծ բա նաս տեղ ծի, մար դու և ի դե ա լիս տի՝ 

Հով հան նես Թու մա նյա նի մա հով։ Թիֆ լի սի թիվ 20 տեխ նի կու մի նախ-

կին եր րորդ ի գա կան գիմ նա զի այի ու սա նող ներն ու ու սա նո ղու հի նե րը 

սր տի կս կի ծով սգում են հայ ժո ղովր դի վշտե րի և ու րա խու թյուն նե րի 

ան փո խա րի նե լի ե րգ չի կո րուս տը։

 Տեխ նի կու մի վա րիչ Չո գոշ վի լի

9 ապ րի լի 1923 թ.

♦
 Հով հան նես Թու մա նյա նի այ րուն

Ա մաղ լե բի փ., թիվ 18

 Պատ ճե նը՝ Ար տուն

 Տ րոց կու փ., թիվ 6

  Հով հան նես Թու մա նյա նի մա հը մենք սգում ե նք ի բրև ա վագ եղ բոր 

կո րուստ, ո րի հետ մեզ կա պում էր ստեղ ծա գոր ծութ յան ող բեր գա կան 
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սան դուղ քը։

 Բա նաս տեղ ծի հետ վախ ճան վեց նաև հա մաշ խար հային մար դը, 

ո րը սի րում էր իր հա րա զատ հայ ժո ղովր դին, միև նույն ժա մա նակ սի-

րա հար ված էր իր հո գուն այն քա՜ն հա րա զատ Վրաս տա նին։

 Մենք սգում ե նք վրաց նոր պոե զի այի ա մե նա հա վա տա րիմ բա րե-

կա մի կո րուս տը։ 

Այ սու հետ նրա ա նու նը մեր սր տե րում կմ նա ի բրև Հով հան նես Լու-

սե ղեն։

Խմ բագ րու թյուն ներ՝ « Ռու բի կո նի», « Ցիս փե րի ղան ծե բի», « Մե ոց նե բե 

 նի ա մո րե բի», « Բա րի կա դի»

 Հա մավ րա ցա կան նոր գրա կա նու թյան մի ու թյան խորհր դի

 նա խա գահ Գրի գոլ Ռո բա քի ձե

8 ապ րի լի 1923 թ.

♦
 Հա մայն Վրաս տա նի ար վես տա գետ նե րի մի ու թյան գլ խա վոր կո-

մի տեն, ո րը մի ա վո րում է վրաց գրա կա նու թյան, թատ րո նի, ե րաժշ տու-

թյան և գե ղան կար չու թյան, առ հա սա րակ մի ու թյան բո լոր գոր ծիչ նե-

րին, իր մե ծա գույն վիշտն է հայ տնում բա նաս տեղծ Հով հան նես Թու-

մա նյա նի մահ վան կա պակ ցու թյամբ։

Գլ խա վոր կո մի տեն հի շում է, որ բա նաս տեղ ծի կեն դա նու թյան 

օ րոք մենք հա ճախ ե նք ար տա հայ տել նրան մեր սերն ու հի աց մուն-

քը վրաց ժո ղովր դի հան դեպ տա ծած այն ան կա շառ սի րո և եղ բայ րու-

թյան հա մար, ո րի ա ռա քյալն էր Հով հան նես Թու մա նյա նը։

 Հայ րե նի քի սե րը և իս կա կան հայ րե նա սի րու թյու նը, որոնք չեն 

խան գա րում մեկ ու րիշ ազ գի ա զա տու թյա նը, հենքն են մարդ կա յին 

ի դե ա լի։

 Հով հան նես Թու մա նյանն այս դեպ քում ու սա նե լի օ րի նակ էր եր կու 

բա րե կամ ազ գե րի հա մար։ Նրա հի շա տա կը թող մեր եր կու եղ բայ րա-

կան ազ գե րի դա շին քի խորհր դա նի շը լի նի ա պա գա յում։

 Հով հան նես Թու մա նյա նի նման ե րախ տա վոր մարդն ու բա նաս-

տեղ ծը ար դա րաց նում է ազ գու թյու նը։ Ցա վում ե նք, որ նա չկա րո ղա-

ցավ շատ բան ա նել իր ստեղ ծա գոր ծու թյամբ ու պատ վե լի սր տով։

Գլ խա վոր կո մի տե ի նա խա գահ Կո տե Մա ղաշ վի լի

8 ապ րի լի 1923 թ., « Ռու բի կո նի»
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♦
Հով հան նես Թու մա նյա նին 

Իմ փա ռա պա՛նծ բա րե կամ

 Վեր ջին ան գամ մենք մի մյանց տե սանք այն ժա մա նակ, ե րբ դու 

տկար է իր, բայց հո գով ա մուր է իր և գե ղե ցիկ։ Մենք զրու ցե ցինք հայ-

րե նի գրա կա նու թյան մա սին, և դու հայտ նե ցիր մի ան մահ կար ծիք. 

« Հայ և վրաց ժո ղո վուրդ նե րը պատ րաստ վում են դի մա վո րե լու հան

ճա րի գալուստը։ Մե սի ան պի տի գա, ի սկ մենք բո լորս նա խավ կա

ներն ե նք»։

 Թան կա գի՛ն Հով հան նես

 Դու այժմ գնա ցիր մեզ նից հե ռու, բայց ես հա վա տում եմ, և սա իմ 

հա մոզ մունքն է ա նե րեր, որ ե րգ չի և հայ րե նի քի զա վա կի քո վսեմ հո-

գին սա վառ նում է ոչ մի այն քո հա րա զատ ազ գի, այլ նաև վրաց ազ գի 

գլ խա վեր ևում, ո րին դու նվի րե ցիր քո գե ղե ցիկ ժպի տը, քո մեծ սե րը։ 

Եվ ե րբ այս եր կու եղ բայր նե րը՝ հայն ու վրա ցին, ու նե նան շնոր հա-

շատ մի զա վակ, ո րի ձայ նը կանց նի սահ ման նե րը և կիշ խի ժա մա նա-

կի վրա, քո հրճ վան քը խինդ կպատ ճա ռի դրախ տին ան գամ, որ տեղ, 

հա մոզ ված եմ, կա նա չա գեղ վայ րում դու հան գիստ ես առ նում ֆի զի-

կա կան խոն ջան քից, սա կայն բա րե կամ նե րիդ հա մար պահ պա նում ես 

ա րյու նա մած սիրտդ...

Ող ջո՜ւյն քեզ, իմ թան կա գի՛ն բա րե կամ։ 

Ողջ լե՛ր և եր ջա նիկ։

 Սանդ րո Ղան չե լի

8 ապ րի լի 1923 թ., « Ռու բի կո նի»
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ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Գրվել է 1892 թ.: Ա ռա ջին ան գամ հրա տա րակ վել է Հովհ. 

Թումանյանի «Գեղարվեստական երկերում» (Երևան, 1934, էջ 114), 

այնուհետև՝  «Երկերի լիակատար ժողովածուի» (այսուհետև` ԵԼԺ) 

1-ին հատորում (Երևան, 1988, էջ 132), որտեղից և ար տատպ վում է: 

2. Գրվել է 1893 թ. ապ րի լի 25-ին վրաց վա ղա մե ռիկ բա նաս տեղծ 

Նի կո լոզ Բա րա թաշ վի լի ի ա ճյու նը Գան ձա կից Թիֆ լիս տե ղա փո խե լու 

ա ռի թով։ Թու մա նյանն այն կարդացել է սգո ա րա րո ղու թյան ժա մա-

նակ։ Զու գա հեռ վրա ցե րեն թարգ մա նել է լրագ րող Ար տեմ Հախ նա զա-

րո վը։ Ա ռա ջին ան գամ տպագր վել է « Մուրճ»-ում (1893, թիվ 4, էջ 520), 

այնուհետև՝ Հովհ. Թումանյանի «Երկերի ժողովածուի» (գի տա կան 

հրա տա րա կու թյուն 6 հա տո րով, Երևան, 1940-1959. այսուհետև՝ ԵԺ) 

1-ին հատորում (էջ 105), ապա՝ Ե ԼԺ-1-ում (էջ 136)։ Ար տատպվում է 

Ե ԼԺ-ից:

3. Գրվել է 1916 թ. (թ վագր վում է ը ստ ա ռա ջին հրա տա րա կու-

թյան)։ Տպագր վել է «Հո րի զոն» պարբերականում, (1916, 18 սեպ տեմ-

բե րի), ա պա՝ Ե ԼԺ-1-ում (էջ 286)։ Ար տատպ վում է ԵԼԺ-ից։

4. Գրվել է 1918 թ.։ Հայտ նի է նաև «Վ րաս տա նի ո գին» վեր նագրով։ 

Ա ռա ջին ան գամ տպագր վել է « Նոր աշ խա տա վոր» պարբերականում 

(1920, 7 մայի սի), ա պա՝ Ե ԼԺ-1-ում (էջ 302)։ Ար տատպվում է Ե ԼԺ-ից։

5. Գր վել է 1919 թ. ապ րի լի ա ռա ջին օ րե րին (տե՛ս Տի ցի ան Տա-

բի ձե ի հու շե րը սույն ժո ղո վա ծու ում)։ Ա ռա ջին ան գամ տպագր վել է 

«Պ րո լե տար» պարբերականում (1929, 15 հու լի սի), ա պա՝ Ե ԼԺ-1-ում 

(էջ 313)։ Ար տատպ վում է Ե ԼԺ-ից: 

6. Գր վել է 1922 թ. (թ վագր վում է են թադ րա բար)։ Նվիր ված է գրող, 

գե ղա գետ, փի լի սո փա Գրի գոլ Ռո բա քի ձե ին՝ Թու մա նյա նի վրա ցի 

մտե րիմ նե րից մե կին (տե՛ս Ռո բա քի ձե ի նա մա կը, հու շե րը և բա նաս-

տեղ ծու թյու նը սույն ժո ղո վա ծուում)։ Ա ռա ջին ան գամ հրա տա րակ վել 

է Ե ԼԺ-2-ում (Երևան, 1990, էջ 15), որտեղից և ար տատպվում է: 

7. Գր վել է 1913 թ.։ Ա ռա ջին ան գամ հրա տա րակ վել է « Հո րի-

զոնում» (1913, 4 դեկ տեմ բե րի), այնուհետև՝ ԵԺ-6-ում (էջ 199-201), 

ապա՝ Ե ԼԺ-7-ում (Երևան, 1995, էջ 108-110)։ Ար տատպ վում է Ե ԼԺ-

ից։ 

8. Գր վել է 1915 թ. հու լի սի 29-ին կամ 30-ի ն։ Ա ռա ջին ան գամ 
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տպագրվել է վրա ցա կան « Կո մու նիս տի» օ րա թեր թում՝ Վա լե րի ան 

Ի մե դա ձե ի «Վ րաց-հայկական մշա կու թային ա ռնչութ յուն նե րի ան-

ցյա լից» հոդ վա ծում (1939, 15 ապ րի լի), այ նու հետև՝ նույն հե ղի նա կի 

«Վ րաց և հայ ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան եր գի չը» ակ նար կում 

(«Մ նա թո բի», 1953, թիվ 4, էջ 57), ա պա՝ «Վ րաց և հայ ժո ղո վուրդ նե-

րի բա րե կա մու թյու նը և Հով հան նես Թու մա նյա նը» գրքում (Թ բի լի սի, 

1953, էջ 12). բո լո րը վրա ցե րեն են։ Ար տատպ վում է Վ. Ի մե դա ձե ի 

գրքից: Ե ԼԺ, Երևան, 1999,  էջ 226-րդ էջի ծանոթագրության թարգ մա-

նու թյու նը զա վեշտ է, իսկ «հուլիսի կեսերին»-ը՝ ան տրա մա բա նա կան, 

որովհետև Վաժա Փշավելան վախճանվել է 1915 թ. հուլիսի 27-ին:

9.  Աս վել է 1916 թ. դեկ տեմ բե րի 16-ին` Ի լյա Նա կա շի ձե ի՝ Հայ 

գրողների ընկերությունո ւմ վրաց գրա կա նու թյան վերաբերյալ կար-

դա ցած դա սա խո սու թյան ա ռի թով։ Ա ռա ջին ան գամ տպագր վել է «Հո-

րի զոնում» (1916, 18 դեկ տեմ բե րի), ա պա՝ ԵԺ-4-ում (էջ 466), այ նու-

հետև՝ Ե ԼԺ-7-ում (էջ 299)։ Ար տատպ վում է Ե ԼԺ-ից։ 

10. Հայե րեն, համառոտագրություններով տպագր վել է ԵԺ-4-ում 

(էջ 448), ա պա ամ բող ջու թյամբ՝ Ե ԼԺ-7-ում (էջ 642)։ Ար տատպ վում է 

Ե ԼԺ-ից։ 

11. Ռու սե րեն տպագր վել է «Республика» թեր թում (1918, 11 մար-

տի), ա պա թարգ մա նա բար՝ Ե ԼԺ-7-ում (էջ 644-647), որտեղից և ար-

տատպ վում է:

12.  Ա ռա ջին ան գամ հրա տա րակ վել է «Ժողովրդի ձայն» 

օրաթերթում (1918, 14 նոյեմ բե րի), ա պա՝ Ե ԼԺ-7-ում (էջ 358-365), 

որտեղից և ար տատպվում է։ 

13. Գր վել է 1918 թ. դեկ տեմ բե րին՝ հայ-վ րա ցա կան պա տե րազ մի 

վեր ջին օ րե րին։ Տպագր վել է ԵԺ-5-ում (էջ 435), ա պա՝ Ե ԼԺ-10-ում (էջ 

654), որտեղից և ար տատպ վում է:

14.  Գր վել է 1919 թ. հուն վա րի վեր ջե րին։ Ա ռա ջին ան-

գամ համառոտագրություններով տպագր վել է «Սովետական 

գրականություն» ամսագրում (Երևան, 1962, թիվ 3, էջ 110-

113), այնուհետև՝ Թումանյանի «Ուսումնասիրություններ և 

հրապարակումներ»-ի 2-րդ հատորում, (Երևան, 1969, էջ 397-402), 

ապա՝ Ե ԼԺ-7-ում (էջ 370-377)։ Ար տատպվում է Ե ԼԺ-ից։

15. Բա նաս տեղ ծի պա տաս խան խոսքն է իր ծնն դյան 50-ա մյա-

կի ա ռի թով խմ բագ րու թյան ա նու նից Տի ցի ան Տա բի ձե ի՝ 1919 թ. 
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փետրվա րի 20-ին հղած հե ռագ րի։ Տպագր վել է 1919 թ. մար տի 11-ին 

Թիֆ լի սի հայ կա կան թեր թե րից մի քա նի սում մի ա ժա մա նակ (« Հա-

ռաչ», «Մշակ» և այլն), ա պա՝ Ե ԼԺ-7-ում (էջ 387-388)։ Ար տատպ վում 

է Ե ԼԺ-ից:

16. Գր վել է 1920 թ. հուն վա րի 12-ի ն։ Տպագր վել է ԵԺ-5-ում (էջ 443-

444), ա պա՝ Ե ԼԺ-10-ում (էջ 677), որտեղից և ար տատպվում է:

17. Թարգ մա նա բար տպագր վել է «Кавказское слово» թերթում 

(1919, 10 ապ րի լի)։ Հայե րեն ա ռա ջին ան գամ հրա տա րակ վել է 

«Խորհրդային գրականություն» ամսագրում (Երևան, 1935, թիվ 4, էջ 

75-77), այնուհետև՝ ԵԺ-4-ում (էջ 414-418), ապա՝ ԵԼԺ-7-ում (էջ 389-

393), որտեղից և ար տատպ վում է:

18.  Գր վել է 1920 թ. փետր վա րի 15-ի ն։ Տպագր վել է ԵԺ-5-ում, (էջ 

445-446), ա պա՝ Ե ԼԺ-10-ում (էջ 345)։ Ար տատպ վում է Ե ԼԺ-ից։

19. Գր վել է Վրաց պոե զի այի օր վա ա ռի թով, որը նա խա տես ված 

էր ան ցկաց նել 1920 թ. մայի սի 7-ի ն։ Տպագր վել է «Նոր աշ խա տա-

վորում» (1920, 6 մայի սի), այ նու հետև՝ ԵԺ-4-ում (էջ 425), ա պա՝ Ե ԼԺ-

7-ում (էջ 398-399)։ Ար տատպ վում է Ե ԼԺ-ից։

20. Հայե րեն տպագր վել է ԵԺ-4-ում (էջ 424), ա պա՝ Ե ԼԺ-7-ում (էջ 

400)։ Ար տատպ վում է Ե ԼԺ-ից։

21.  Գր վել է 1920 թ.։ Հայե րեն ա ռա ջին ան գամ հրա տա րակ վել է 

«Խորհրդային Հայաստան» օրաթերթում (1938, 23 մար տի), ա պա՝ 

«Խորհրդային գրականություն» ամսագրում (1938, թիվ 3-4, էջ 133-

135), նաև՝ ԵԺ-4-ում (էջ 421-424), ԵԼԺ-7-ում (էջ 659-663): Ար տատպ-

վում է Ե ԼԺ-ից։

22.  Գր վել է 1920 թ. դեկ տեմ բե րին։ Ա ռա ջին ան գամ հա պա վում նե-

րով տպագր վել է «Սովետական գրականություն» ամսագրում (1943, 

թիվ 3, էջ 89), այնուհետև՝ Թումանյանի «Ուսումնասիրություններ և 

հրապարակումներ»-ի 2-րդ հատորում (էջ 403-404), ա պա՝ Ե ԼԺ-7-ում 

(էջ 505-506)։ Ար տատպ վում է Ե ԼԺ-ից:

23. Գր վել է 1921 թ. հոկ տեմ բե րի վեր ջե րին։ Տպագր վել է ԵԺ-5-ում 

(էջ 463), ա պա՝ Ե ԼԺ-10-ում (էջ 404)։ Ար տատպ վում է ԵԼԺ-ից։

24. Գր վել է 1921 թ. մա յի սին։ Ա ռա ջին ան գամ տպագր վել է 

«Գրական թերթում» (1932, 10 սեպ տեմ բե րի), ա պա՝ Ե ԼԺ-7-ում (էջ 

518-522)։ Ար տատպ վում է Ե ԼԺ-ից։

25.  Գր վել է 1921 թ. հու լի սի 14-ի ն։ Տպագր վել է մի քա նի ան գամ, 
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նաև՝ ԵԺ-5-ում (էջ 48), ա պա՝ Ե ԼԺ-10-ում (էջ 700-701) (ման րա մասն 

տե՛ս Փա շա լիշ վի լի ի հու շե րը սույն ժո ղո վա ծուում)։ Ար տատպ վում է 

Ե ԼԺ-ից։ 

26. Գր վել է 1921 թ. դեկ տեմ բե րի 11-ին՝ քան դա կա գործ Նի կո լա ձե ի 

գոր ծու նե ու թյան 25-ա մյա հո բե լյա նի ա ռի թով: Տպագր վել է ԵԺ-5-ում 

(էջ 479), ա պա՝ Ե ԼԺ-10-ում (էջ 723)։ Ար տատպ վում է Ե ԼԺ-ից։

27. Վրա ցե րեն ա ռա ջին ան գամ լույս է տեսել «Լիտերատուրա դա 

խելովնեբա»-ում (1948, 26 մար տի)։ Վրաց գրա կա նու թյան ան թո լո գի-

ա նե րում և ժո ղո վա ծու նե րում տպագր վել է նաև « Հով հան նես Թու մա-

նյա նին», « Քաղցր Հով հան նես» վեր նագ րե րով։ Հրա տա րակ վում է Մ. 

Քա րա մյա նի թարգ մա նու թյամբ։ 

28. «Վ րաց ժո ղովր դի բա րե կա մը» « Գովք Հով հան նես Թու մա նյա-

նին» դի ման կար-ակ նար կի տար բե րակն է։ Թարգ մա նել ե նք գրո ղի 

եր կե րի ժո ղո վա ծո ւից (Թ բի լի սի, 1984, էջ 182-188)։ Ներկայացվում է 

ամ բող ջու թյամբ։

29. Տպագր վել է «Լիտերատուրուլի Սաքարթվելո» շաբաթաթեր-

թում (1969, 3 հոկ տեմ բե րի)։ Մեր թարգ մա նու թյամբ հրա տա րակ վել է 

«Հանդես Երևանի համալսարանի» գիտաինֆորմացիոն լրատուում 

(1997, թիվ 1, էջ 71-73), որտեղից և ար տատպ վում է: 

30. Գրա խո սու թյու նը գր վել է Հով հան նես Թու մա նյա նի «Եր կե րի 

ժո ղո վա ծո ւի» ե րկ րորդ հրա տա րա կու թյան (Թ բի լի սի, 1948) ա ռի թով։ 

Տպագր վել է «Լիտերատուրա դա խելովնեբա»-ում (1948, 11 հու լի սի), 

որ տե ղից և կա տա րել ե նք թարգ մա նու թյու նը։

31. Գրի է առնվել «Լիտերատուրա դա խելովնեբա» հանդեսում 

(1952, 6 հուլիսի): 

32. Գրի է ա ռն վել 1979 թ.։ Տպագր վել է գիտ նա կա նի « Մո տիկ ան-

ցյա լից» գր քում (Թ բի լի սի, 1987, էջ 387-388)։ Մեր թարգ մա նութ յամբ և 

նե րա ծա կա նով հրատարակվել է « Գա րուն» ամսագրում (1997, թիվ 5, 

էջ 86-88)։ Ար տատպ վում է « Գա րու նից»։

33.  Հովհաննես Թումանյանի մասին այս հուշը տպագր վել է Վա սի-

լի Բար նովի «Եր կե րի ժո ղո վա ծուի» 10-րդ հատորում (Թբի լի սի, 1964, 

էջ 417-420)։ Մեր թարգ մա նու թյամբ և նա խա բա նով հրա տա րակ վել է 

«Հանդես Երևանի համալսարանի» գիտաինֆորմացիոոն լրատուում 

(1992, թիվ 2, էջ 49-51), որ տե ղից և ար տատպ վում է։ 

34. Գրվել է Թու մա նյա նի ծնն դյան 100-ա մյա կի ա ռի թով: Տպագրվել 
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է «Թ բի լի սի» թեր թում (1969, 27 սեպ տեմ բե րի), որ տե ղից և կա տա րել 

ե նք թարգ մա նու թյու նը։

35. Գրվել է Թու մա նյա նի ծնն դյան 100-ա մյա կի ա ռի թով: Խուտա 

Բերուլավա, Հայ ժողովրդի մեծ բանաստողծը, էջ 103: Տպագրվել է 

«Սոփլիս ցխովրեբա» թերթում (1969, 26 սեպտեմբերի), որտեղից էլ 

կատարվել է թարգմանությունը:

36. « Հով հան նես Թու մա նյան» հոդ վա ծը Հովհաննես Թումանյանի 

«Ըն տիր եր կե րի» 1924 թ. վրա ցե րեն հրա տա րա կութ յան գրա խո սա-

կանն է։ Տպագր վել է «Թեատրի դա ցխովրեբա» ամսագրում (1924, 

թիվ 17, էջ 2-4)։ Թարգ մա նել ենք ա ռանց կրճատումների։

37. Վրա ցե րեն ա ռա ջին ան գամ տպագր վել է «Լիտերատուրուլի 

գազեթի» շաբաթաթերթում (1953, 27 մար տի)։ Կա այս բա նաս տեղ-

ծու թյան՝ Հով հան նես Կա րա յա նի թարգ մա նու թյու նը ևս՝ տպագր ված 

«Սրտի ձայն» (վրաց բանաստեղծները Հայաստանին և հայերին) 

ժողովածուում (Թբիլիսի, 1978, էջ 47-48), որ տեղ վեր ջին հատ վա ծը 

այլ բո վան դա կութ յուն ու նի։ Ա հա այն Մ. Քա րա մյա նի թարգ մա նու-

թյամբ.

Եր նե՜կ տես նե իր՝ ի ՜նչ խին դով են ա րդ սր տե րը լց վել, 

Ինչ պե՜ս է ըմ պում հողն Հոկ տեմ բե րի լույ սը կե նա րար, 

Տե՛ս՝ եղ բայ րու թյան եր թին ե նք ա հա խան դա վառ լծ վել, 

Ար ևում է մեզ դրոշն Իլյի չի հա վի տյան ան մար։ 

Գի տենք՝ չի հանգ չի այդ լույ սը եր բեք, լույսն ա զա տու թյան, 

Որ բազ մա չար չար ազ գե րի հա մար դար ձավ բախ տի դուռ, 

Ալ դրոշ դար ձած՝ կծ փա նա միշտ, հար ու հա վի տյան 

Աստ ղե րին հա սած ան պարտ Կոմ կու սի ձեռ քով ամ րա կուռ–
Հայոց լեռ նե րում.

Զմ րուխտ լեռ նե րում...

38. Վրա ցե րեն ա ռա ջին ան գամ լույս է տե սել Հով հան նես Թու-

մա նյանի «Ըն տիր եր կերի»` Ի ո սեբ Գրի շաշ վի լի ի թարգ մա նու թյամբ 

հատորյակում (Թիֆ լիս, 1924, էջ 13-21)։ Հե տա գա յում ա ռան ձին 

հատ ված ներ ար տատպ վել են հայ կա կան և վրա ցա կան մա մու լի է ջե-

րում։ Մեր թարգ մա նու թյամբ և նե րա ծա կա նով ամ բող ջու թյամբ հրա-

տա րակ վել է «Հանդես Երևանի համալսարանի» գիտաինֆորմացիոն 

լրատուում (1997, թիվ 1, էջ 63-71), որ տե ղից և ար տատպ վում է ։

39. «Վ րաս տա նի բա րե կա մին» (բ նագ րում՝ « Հով հան նես Թու մա-
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նյա նին» - Հ. Բ.) բա նաս տեղ ծու թյու նը գր վել է Թու մա նյա նի մահ վան 

կա պակ ցու թյամբ և տպագր վել վերոհի շյալ «Ըն տիր եր կե րում» (էջ 2)։ 

Հրա տա րակ վում է Սո ղո մոն Տա րոն ցու թարգ մա նու թյամբ։ 

40. Գ րի է ա ռն վել 1936 թ.։ Հայե րեն ա ռա ջին ան գամ հրա տա րակ-

վել է «Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում» գրքում (Երևան, 

1969), որ տե ղից և ար տատպ վում է։ Բնա գի րը հայտ նի չէ։

41.  Գրի է ա ռն վել 1936 թ. մար տի 3-ի ն։ Հայե րեն ա ռա ջին ան գամ 

տպագր վել է «Գրական թերթում» (Երևան, 1939, 15 ապ րի լի), որ տե-

ղից և ար տատպ վում է։ Վրա ցե րեն թե ռու սե րեն բնա գի րը մեզ հայտ նի 

չէ։

42. Վլադիմիր Զամբախիձե, Ստեղծագործողի ուժը: Տպագրվել է 

«Սախալխո գանաթլեբա» թերթում (1969, 26 սեպտեմբերի):

43. Գրվել է 1923 թ. ապ րի լի 6-ի ն՝ բա նաս տեղ ծի մահ վան կա պակ ցու-

թյամբ։ Ա ռա ջին ան գամ տպագր վել է «Ռուբիկոնի» շաբաթաթերթում 

(1923, 6 ապ րի լի), ա պա՝ հե ղի նա կի եր կե րի հե տա գա հրա տա րա կու-

թյուն նե րում։ Գուր գեն Մա հա րու թարգ մա նու թյամբ հրա տա րակ վել է 

ան թո լո գի ա նե րում, այլ ևայլ ժո ղո վա ծու նե րում։

44. Ակ նար կը տպագր վել է վրա ցա կան «Կո մու նիս տի» օրա-

թերթում (1939, 15 ապ րի լի)։ Թարգ մա նել և հրատարակում ե նք ա ռանց 

կրճատումների։ 

45. « Վար դի թեր թեր» հու շա պա տու մի` 25 մե քե նա գիր է ջից բաղ-

կա ցած պատ ճե նա հան բնա գի րը տրա մադ րել է հե ղի նա կի որ դին։ Այն 

գրի է ա ռն վել Թբի լի սի ում 1941 թ. հու նի սի 16-ի ն։ Ա ռան ձին հատ ված-

ներ «Իմ հու շե րը» վեր տա ռու թյամբ հրա տա րակ վել են «Թումանյանը 

ժամանակակիցների հուշերո ւմ» գրքում (էջ 586-591)։ Մեր թարգ-

մա նու թյամբ և նե րա ծա կա նով ամ բող ջու թյամբ ա ռա ջին ան գամ 

տպագրվել է «Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսում (1994, 

թիվ 1, էջ 101-110), որտեղից և ար տատպվում է:

46. «Հով հան նես Թու մա նյան» հուշ-ակ նար կը ն վիր ված է հայ մեծ 

բա նաս տեղ ծի մահ վան տա րե լի ցին: Տպագրվել է «Լիտերատուրուլի 

գազեթի» շաբաթաթերթում (1953, 27 մար տի), ա պա՝ Ի ո սեբ Գրի-

շաշ վի լիի, Գիորգի Լե ո նի ձեի «Հա յաս տա նի և հայ կուլ տու րայի մա-

սին» գրքում (Եր ևան, 1983, էջ 163-164)։ Հա յե րեն ամ բող ջու թյամբ 

տպագրվում է ա ռա ջին ան գամ։

47. Սո նե տը գր վել է 1919 թ. մար տի 12-ի ն, որի թարգմանությունը 
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մեզ է տրա մադ րել Մ. Քա րա մյա նը: Վրաց լեզ վով չի հրա տա րակ-

վել։ Մեզ չհա ջող վեց պար զել հե ղի նա կի ի նք նու թյու նը։ Հայե րեն 

տպագրվում է ա ռա ջին ան գամ։

48. Տպագրվել է «Լիտերատուրուլի Սաքարթվելո» շաբաթա-

թերթում  (1969, 19 սեպ տեմ բե րի)։ Մեր թարգ մա նու թյամբ հրատարակ-

վել է « Գա րուն» ամսագրում (1997, թիվ 5, էջ 89), որ տե ղից և ար-

տատպվում է ։

49. Տպագրվել է «Սախալխո գանաթլեբա» թերթում (1969, 26 

սեպտեմբերի), որտեղից և կատարվել ենք թարգմանությունը:

50. Գր վել է 1969 թ.: Ար տատպ վում է հե ղի նա կի « Կե նաց եղ բայ րու-

թյան» ժո ղո վա ծո ւից (Եր ևան, 1980)՝ Շմա վոն Թո րո սյա նի թարգ մա-

նու թյամբ։ 

51. Նույն հեղինակի երկրորդ բանաստեղծությունը մեզ է տրա-

մադրել Մ. Քա րա մյա նը։

52. Տպագր վել է «Լիտերատուրուլի Սաքարթվելո» շաբաթա-

թերթում (1969, 19 սեպ տեմ բե րի), որ տե ղից և թարգ մա նել ե նք։

53. Գրվել է Թու մա նյա նի ծնն դյան 100-ա մյա կի ա ռի թով: Խուտա 

Բերուլավա, Հայ ժողովրդի մեծ բանաստողծը, էջ 103: Տպագրվել է 

«Սոփլիս ցխովրեբա» թերթում (1969, 26 սեպտեմբերի), որտեղից էլ 

կատարվել է թարգմանությունը:

54. Տպագր վել է գիտ նա կա նի «Ար վես տի վար պետ նե րը» գր քում 

(Թբի լի սի, 1969, էջ 268-278 (վ րացերեն))։ Մեր թարգ մա նու թյամբ ամ-

բող ջու թյամբ հրա տա րակ վել է «Հանդես Երևանի համալսարանի» 

գիտաինֆորմացիոն լրատուում (1994, թիվ 1-2, էջ 200-208), որտեղից 

և ար տատպ վում է։ 

55. Տպագր վել է «Մ նա թո բի»-ում (1969, թիվ 9, էջ 118-121)։ Նույ նը 

կր ճա տում նե րով հրա տա րակ վել է «Հանդես Երևանի համալսարանի» 

գիտաինֆորմացիոն լրատուում (1969, թիվ 5)։ Տպագ րում  ենք մեր նոր 

թարգ մա նու թյամբ և ա ռանց կրճատումների։ 

56. Վրա ցե րեն ա ռա ջին ան գամ տպագր վել է «Ռուբիկոնի» 

շաբաթաթերթում (1923, 8 ապ րի լի)։ Մեր թարգ մա նու թյամբ հայե րեն 

հրա տա րակ վել է « Նորք» հանդեսում (1989, թիվ 5, էջ 150-151), ա պա՝ 

«Հանդես Երևանի համալսարանի» գիտաինֆորմացիոն լրատուում 

(1992, թիվ 2, էջ 51-53), որ տե ղից և ար տատպ վում է ։

57. Նա մա կի ռու սե րեն բնա գի րը և հայե րեն թարգ մա նու թյունն 
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ա ռա ջին ան գամ հրա տա րա կել է ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս էդ վարդ 

Ջրբա շյա նը («Գրական թերթ», 1990, 7 դեկ տեմ բե րի, «Մի նա մա կի 

հետ քե րով»)։ Ար տատպ վում է «Գրական թերթի ց»։

58. Տպագր վել է «Ռուբիկոնի» շաբաթաթերթի հի շա տակ ված հա-

մա րում։ Հայե րեն տպագր վում է ա ռա ջին ան գամ Մար տին Քա րա-

մյա նի թարգ մա նու թյամբ։

59. Գր վել է Թու մա նյա նի ծնն դյան 100-ա մյա կի ա ռի թով։ Տպագրվել 

է «Թ բի լի սի» թերթում (1969, 26 սեպ տեմ բե րի)։ Թարգմանել է  Մ. Քա-

րա մյանը։

60. Գրի է ա ռն վել 1936 թ.: Տպագր վել է « Տի ցի ա նը և իր ըն կեր նե րը» 

գրքում (Թբի լի սի, 1975, էջ 29-37)։ Հայե րեն թարգ մա նու թյամբ և մաս-

նա կի փո փո խու թյուն նե րով տպագր վել է «Կամուրջ» ալմանախում 

(Թբիլիսի, 1961), ա պա՝ «Թումանյանը ժամանակակիցների հուշե-

րում» գրքում (էջ 731-733)։ Թարգ մա նել ե նք Ն. Տա բի ձեի « Տի ցի ա նը 

և իր ըն կեր նե րը» գր քից Թու մա նյա նին չառնչ վող մի քա նի պար բե րու-

թյուն նե րի կրճատումներով։

61. Ա ռա ջին ան գամ տպագր վել է « Սա քարթ վե լո» թերթում 

վրացերեն (1919, թիվ 1), ա պա՝ «Ժողովրդի ձայն» օրաթերթում 

հայե րեն (1919, 10 հուն վա րի)։ Մեր թարգ մա նու թյամբ և նե րա ծա-

կան խոս քով հրա տա րակ վել է «Հանդես Երևանի համալսարանի» 

գիտաինֆորմացիոն լրատուում (1992, թիվ 2, էջ 46-47), ապա` 

Թումանյանի «Երկերի լիակատար ժողովածուի» 10-րդ հատորում (էջ 

370-377), որտեղից և ար տատպ վում է։

62. Վրա ցե րեն ա ռա ջին ան գամ տպագր վել է «Ռուբիկոնի» 

շաբաթաթերթում (1923, 8 ապ րի լի. այս հա մա րի զգա լի մա սը 

նվիր ված է հայ մեծ բա նաս տեղ ծի հի շա տա կին), ա պա որոշակի 

փոփոխություններով լույս է տեսել «Քարթուլի մծերլոբա» ամսագրում 

(1927, թիվ 1), այ նու հետև՝ հե ղի նա կի եր կե րի հրա տա րա կու թյուն նե-

րում։ Հու շե րի ռու սե րեն տար բե րա կի թարգ մա նու թյուն նե րը տպագր-

վել ե ն «Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում» գրքում (էջ 

728-729), ա պա՝ « Նորք» հանդեսում (1989, թիվ 5, էջ 148-150)։ Սույն 

թարգ մա նու թյու նը կա տա րել ե նք «Ռուբիկոնի » շաբաթաթերթից։ 

Հայե րեն ամ բող ջու թյամբ տպագր վում է ա ռա ջին ան գամ։

63. Տ. Տա բի ձեն շփո թում է. Թու մա նյա նը Վրաս տա նը « Կով կա սի 

Ֆրան սի ա» է կո չել «Ի՞նչ կա րող է ա նել Վրաս տա նը» հոդ վա ծում, ո րը 
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լույս է տե սել ոչ թե «Слово», այլ «Республика» օ րա թեր թում:

64. Տպագր վել է Տ. Տա բի ձեի « Բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, պոեմ ներ» 

գրքում (Թիֆ լիս, 1933, էջ 26-27), ա պա՝ հե ղի նա կի եր կե րի հե տա գա 

հրա տա րա կու թյուն նե րում (1955, 1959, 1966 և այլն)։

65. «Ժո ղո վուրդ նե րի բարեկամության եր գի չը» հոդվածի ըն դար-

ձակ տար բե րա կը տպագր վել է հե ղի նա կի « Հան դի պում ներ ան մո ռա-

նա լի մարդ կանց հետ» ժո ղո վա ծո ւում (Թ բի լի սի, 1961, էջ 113-121)։ 

« Հատ ված ներ հու շե րից» վեր տա ռու թյամբ ա ռա ջին ան գամ վրա ցե-

րեն հրա տա րակ վել է « Կո մու նիս տի» օրաթերթում (1939, 15 ապ րի լի), 

ապա՝ նաև այլ թեր թե րում ու պար բե րա կան նե րում։ Հայե րեն մի հատ-

ված տպագր վել է «Ար շավ»-ում (1938, թիվ 2)։ Մեր թարգ մա նու թյամբ 

ամ բող ջու թյամբ լույս է տե սել «Հանդես Երևանի համալսարանի» 

գիտաինֆորմացիոն լրատուում (1997, թիվ 1, էջ 74-80), որտեղից և 

ար տատպ վում է։

66. Գր վել է 1923 թ.։ Տպագր վել է Ս. Փա շա լիշ վի լի ի եր կե րի հա-

տո րյա կում (Թ բի լի սի, 1959, էջ 204-205)։ Հայե րեն հրա տա րակ վում է 

ա ռա ջին ան գամ Մ. Քա րա մյա նի թարգ մա նու թյամբ։

67. Տպագրվել է «Ժողովրդական գործ» թերթում (Թիֆլիս, 1919, 

թիվ 467):

68. Տպագրվել է Հովհ. Թումանյանիշ գրքում, Թբիլիսի, «Մերանի» 

հրատ., 1969, էջ 17:
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