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Ընթերցողի ուշադրությանը ներկայացվող այս աշխատությունը Թումանյանի գիտական կենսագրության անդրանիկ փորձն է, և ընդգրկում է բանաստեղծի կյանքի ու գործունեության աոաջին երեսնամյակը (1869—1899): Վավերագրական հարուստ նյութերի հիման վրա (որոնց զգալի մասը նոր է մտնում գիտական շրջանառության մեջ), հանգամանորեն լուսաբանվում են Թուման յանի տոհմա գրությունը, ուսումնառության տարիները Զսղալօղլիում և Թիֆլիս’: Ներսիսյան դպրոցում, կոնսիստորիայի շրջանը, գրական նախա- փորձերը, 80—90-ական թվականների հասարակական-գրական միջավայրը, աշխարհայացքի և գեղագիտական դավանանքի ձևավորումը, հոգևոր հարստացման ակունքները, ստեղծագործությունների Ռսսարակական արձագանքներն ու գնահատությունը, երկերի ստեղծագործական պատմությունը, դրանց առնչակցությունը բանաստեղծի ապրած կյանքի և իրականության հետ, անավարտ-անտիպ երկեր և ու մտահղացումները:ճշգրտվում և նոր լուսաբանություն են ստանում Թումս»նյան;1 կյանքի և ստեղծագործության մի շարք փաստեր:.
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ԾՆՈՂՆԵՐԻՍ'ՄԿՐՏԻՉ ԵՎ ԵՐՄՈՆԵ ԻՆՕԻԿՅԱՆՆԵՐք»ՆՎԻՐԱԿԱՆ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ

ՆԱԽԱԲԱՆ
Թումանյանի աոաջին, կենսագիրը եղեէ է բանաստեղծն 

ինքը: Տասնութամյա (Հասակում (1887 թ.) նա ձեոնարկեւ Լ 
գրերււ իր նախնիների պատմությունը, խորագրելով' ճԳործք 
նարանցշ. 90-ական թվականներին փորձել է կազմել Թու֊ 
ման յան տոնմի ճյուղագրությունը. 1905-ին «Հույսս օրացույց֊ /
(Հանդեսի ճամար շարադրեւ է նամաոոտ ինքնակենսագրու
թյան սկիզբը (ընտանիքը, ուսումնաոությունը Դսեղում և Զա֊ 
լալօղւիում): Ցավալուն ինքնակենսագրություն ստեղծելու 
միտքը նրան զբաղեցրել է կյանքի վերջին տարիներին 
(1919 —1922 թթ.): Նվարդ և Համլիկ Թումանյանները (բա֊ 
նաստեղծի դուստրը և որդին) (Հավաստում են, որ նա մտա֊ 
դիր է եղեյ գրել ինքնակենսագրությունը երկու սատորով: 
Այդ ժամանակ է, որ կազմել է ինքնակենսագրության նախա֊ 
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գիծը' բաժասեյով տասը շրջանների կամ գյուխների, գրի է 
աոեյ մանկության և պատանեկության տարիների տպավո
րությունները, դեպքերն ու դեմքերը:

Բանաստեղծի այդ մտադրությունը, ի թիվս նրա գեղե
ցիկ այւ մտահղացումների' չիրականացավ:

Հետագայում Թումանյանի կենսագրության ստեղծման 
գործին իր ջանքերը նվիրեց Նվարդ Թումանյանը, որ, սա
կայն, ի վիճակի եղավ իրականացնեյու նպատակադրածի 
մի մասը միայն' «Մանկությունը ե պատանեկությունը»: Վեր
ջինս, որ «Նշանավոր մարդկանց կյանքը» մատենաշարով 
արժանացավ եոակի տպագրության (1938, 1946 ե 1955 թթ.), 
նախատեսված էր դպրոցականների ե ընթերցողների րսյն 
շրջանների ճամար:

Եթե (Հիշատւսկենք նան նույն (Հեղինակի 1939-ին' Թու 
մանյանի ծննդյան 70-ամյակի սւոթիվ տպագրած կենսագրա
կան նամաոոտ ակնարկը, ապա սպաոած կյինենք մեգ զբա
ղեցնող (Հարցի պատմությունը:

Բանաստեղծի երկերի աոաջին գիտական (Հրատարակա֊ 
թյունից (1940—1959) (Հետո, 60-ական թվականների սկզբից 
թուման յան տգիտությունը թևակոխեց մի նոր շրջափող' մե
նագրական խոր (Հետազոտությունների շյւջավւողը (աոաջին 
ներթին նկատի ունենք էդ. Ջրբաշյանի մի շարք աշխատու
թյունները և Լ. Հախվերդյանի մենագրությունը): Աոաջնա- 
(Հերթ դարձավ բանաստեղծի ստուգապատում և յիակատար 

։ կենսագրոթյունն ստեղծեյու խնդիրը:
Ընթերցողի ուշադրությանը ներկայացվող մեր աշխատու

թյունը, որ ընդգրկում է Թումանյանի կյանքի և ստեղծագոր
ծության պատմության երեք տասնամյակը (1869—1899)' 
աոաջին փորձն է այդ ուղղությամբ:

Ներկա մենագրությունը շարադրեյիս, բնականաբար. 
(Հաշվի ենք աոեյ Թումանյանի (Հայացքները կենսագրական 
ժանրի վերաբերյայ ընդճանրապես, և ի մասնավորի այն, 
թե նա ինչպես է պատկերացրեյ ու ծրագրեյ իր ապագա կեն-
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սագրաթյունը: Իր նախորդների վերագնահատության աոթիվ 
Թամանյանը գրեյ է. ^Շրջապատն ու կյանքն են տայիս բա
նաստեղծի տպավորվող նոգուն գույներ, ձայներ, ձևեր, 
որոնք և կերպարանավորում են նրա ոգևորության զեղմունքը, 
սնուցանում ե բնորոշում են նրա տաղանդը, դաոնում են նրա 
տաղանդի աոանձնանատկությունըշ:

Մի այյ աոիթով նա նկատեյ է, որ Օմար Խայանը, Վիրգի- 
յիոսը, Գյոթեն, Շեքսպիրը... սիրենք էյ մի֊մի ստեղծագոր
ծություններ են, որոնց ստեղծագործությանը մեծ չափով 
մասնակից են իրենց նայրենիքները ե իրենց շրջապատը*:

Կարևոր նշանակություն տայով ժամանակի և շրջապատի 
գործոններին գրողի կյանքի և ստեղծագործության նամ ար, 
Թամանյանը ծրագրեյ էր ինքնակենսագրությունը գրել «ընկերների, ժամանակակիցների, ժամանակի դեպքերի նետ միահյուսված»: Եվ ինչպես վկայում է Նվարդ Թու֊ 
մանյանը, բանաստեղծն իր ինքնակենսագրական երկը 
արվագծեյիս աչքի աոաջ է ունեցել Գյոթեի «Բանաստեղ
ծություն և ճշմարտություն*֊ը („Dichtung und Wahr- 
heitu):

Թումանյանի ուշադրությունը գրաված այդ ստեղծագործու
թյան աոաջաբանում Գյոթեն կենսագրության գյխավոր խըն- 
ղիրը (Համարում է (Հենց այն, որ տմարդը (գրողը) նկարագրվի 
իր ժամանակի նետ ունեցած նարաբերությամբ, ցույց տրվի, 
թե ժամանակը նրա նամար ինչով է եղել ներնակ և ինչով' 
բարենպաստ, թե նրա նայացքներն աշխարնի ու մարդկանց 
մասին ինչպե'ս են ձևավորվել և, թե նա' իբրև արվեստագետ, 
բանաստեղծ և գրող' ինչպե՛ս է այդ աշխարնը պատկերել*:

Թամանյանը պատկանում է այն նանճարեղ արվեստա
գետների շարքին, որոնց մեծության ու նմայքի ուժը մարդու և րանաստեղծի միասնականության մեջ է, նրանց կյանքի և 
ստեղծագործության ներդաշնակ ամբողջականության մեջ:

Շրջաբանեյով ^Ֆաաստ*֊ի նեղինակի խոսքը, ամենայն 
իրավամբ կարող ենք Թումանյանի մասին ասել, որ նա 
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ստեղծագործել է իր բնության /ւամաձայճ, և կյանքում էլ 
ապրել ու գործել է իր ստեղծագործությունների բնությանն 
մ ամա ձայն:

Տարբեր առիթներով անդրադաոնայով Շեքսպիրին և 
Լերմոնտովին, Թումանյանն այն միտքն է նայտնեյ, որ նրանց 
երկերը սերտորեն կապված են նրանց կյանքի ու շրջապատի 
նետ, և ընդնանրացրել է, թե" ճԱմեն մի գրողի գրվածքների 
մեջ, գոնե մասամբ, ապրում է ինքը' գրողը:»: Իսկ զրույցներից 
մեկում խոստովանել է, թե ինքը ^ծածկված է իր գրվածքների 
մեջ ե (Հասկացողը նրանց մեջ կտեսնի իրեն:»:

Նկատի ունենալով այս ասույթներն ու խոստովանությու
նը, Թումանյանի կյանքի պատմությունը շարադրել ենք նրա 
երկերի ստեղծագործական պատմության նետ սերտ առն
չակցության մեջ:

Մեր մենագրության (Հիմնական աղբյուրները եղեյ են բա֊ 
նաստեղծի ինքնակենսագրական գրառումները (գերազան
ցորեն մանկության և պատանեկության տարիների վերաբեր
յալ), նրա ինքնակենսագրական և (Հուշագրական երկերը, 
առաքած և ընկայած նամակները, ժամանակակիցների նու
շերը, պարբերական մամուլը, արխիվային վավերագրերը:

Թումանյանի կյանքի պարբերացումը կատարելիս (մաս
նավորապես Ա֊Գ գլուխներում) նիմք ենք ընդունել բանա
ստեղծի ինքնակենսագրության ծրագիր֊ուրվագիծը:
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Թումանյանի ծննդավայրը' Լոռին համապատասխա֊ 
նում է պատմական Մեծ Հայքի Գուգարք նահանգի Տա֊ 

կաս' Տաշրատափ գավառին։ Հույն աշխարհա 
Ատրարոնը (I դ, մ, թ* ա.) Գուգարքր դասում է Հայաս
տանի դավառների 2աթքթ' «Անտիոքոս Մեծի (/ամա
նակներից ի վեր, այսինքն երրորդ դարու վերջերից 
քրիստոսից ա ռաջւ)^ ։

Հա յկական լեռնաշխարհի այս հատվածում' Լոռու 
գեղեցիկ սարահարթի վրա, ավելի քան քսան դարերի 
ընթացքում, տեղի են ունեցել հայ ժողովրդի քաղաքա֊ 
կան ճակատագրի համար վճռական, փոթորկալի շատ 
իրադարձություններ։ Լոռու բարձրավանդակը, որպես 
անառիկ պատնեշ, կասեցրել է օտար նվաճողների ար֊ 
Հավանքները' սկսած Հադկերտի ժամանակներից մինչև 
Հասան խան ու Կարաբեքիր։ Այստեղ է, որ X դարի վեր֊ 
ջերին կադմավորվում ( Կյուրիկյան թագավորությունը

1 Լոոի (պատմական տեսաթյուն ) . ((Ժո ղու/ր ր} ի

ձայն», j .919, Л 1/։ Հմմտ. Մանանգյան, Հննա կան տհսութքուն

՚ս4 էեորւվրց!, պատմության. Հատ. Աք Ը^հւԴ (1941), Լհ I 16 —117:
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և Լոռին ձեռք է բերում քաղաքական ին քն ուրույն ու- 
թյուն։ Գուգարքը դաոնում է այն կեն տ րոն ը, «ուր քա֊ 
ղաքական և մտավոր կյանքը հետզհետե զարգանալով, 
պիտի առաջ բերեր ամբողջ քաղաքական֊ կուլտուրական 
մեծ շրջաններ, որոնք արդեն գավառական երևույթներ 
չէին այլևս, այլ ընդհանուր հ ա յկական, և խոր հետքեր 
թողեցին մեր պատմության մեջ, սկսած այն ժամանակ
ներից մինչև նույնիսկ XIX դարը»*։

((12-րդ դարում Տաշիր-Լոռին և Զռրագետը խոշո- 
ր տգույն դեր կատարեցին հայկական կյանքում և նրանք 
դառան Հայաստանի քաղաքական ու կուլտ ուրական վե
րածնության սիրտը»21։

2 Լեո, Հայոց պատմություն, երկրորդ հատոր, 1947, էջ 631—63?!
'ձ Հակոթ Սա նա նւյ |Ա1 ն, Բննական տեսություն հայ ժողովրդի պատ

մության, հատ. Ill, 1952- էջ 74։

Ինչպես լեռն ահ այաստանի մյուս գավառները' Սա֊ 
սունն ու Զեյթունը' Արցախն ու Սյունիքը, Լոռին եղել է 
օտար նվաճողների դեմ հայ ժողովրդի մղած ազատագ
րական պա յքա րի կենտրոններից մեկը։ Իարձրագահ, 
երկնամերձ այս լեռնաշխարհում է կոփվել ժողովրդի 
ազատասեր, քաջարի ոգին։

Ժողովուրդը սերնդից սերունդ փոխանցել է իր նախ
նիների սխրագործությունների պատմությունը։ Այդ մա
սին վկայում է երիտասարդ Թումանյանր «Անուշ»֊ի 
առաջին տարբերակի քնարական զեղումների մեջ.

...Ւսկ հիմա նրանք հանգիստ ու խաղաղ 
Ւրանց խաղերում և հին վրանում 
Ապրում են աղքատ և արդեն անցյալ 
Արկածներիցն են պատմություն անում.— 
Այս ձորերումն էր, որ Բագրատունին 
Բախտի հետ խաղաց յուր խաղը վերջին, 
Սեդ Տուտեորդին, Օհան 0ձնեցին 
Հայրենյաց պաշտպան սուսերն օրհնեցին. 
Այ ստեղ տակավին պապական խոսքով 2 * * 
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Զրույց է անում ծեր շինս։կանր, 
Թե այս ձորերում, պարսկատանջ րագկով 
եոիվ է արել Մ ամ իկոն յանր, 
11ոիվ է արել հավատի համար, 
Ընդդեմ անորեն թրշնամիների, 
0 աոու ցել ճերմ ակ , բարձրա րաշ տամար, 
Ւբրև պահապան իրան աշխարհի։ (H, 320)։

Հայոց պատմության էջերում իրենց րազում^սխրա
գործությունն ե րով հռչակված Մ ամ իկոն յան նախարա
րական տան մի ճյուղը (Համաւլասպյաններր) ճ — Ճ1 
դարերում Տարոնից գաղթել և բնակություն էր հաստա
տել Լոռում, մասնավորապես Դսեղում և նրա շրջակայ
քում: ((Այս այն Դսեղն է, — գրում է Թումանյւսնն իր
«Հաջերի կյանքից» պատմվածքում», — որ մեծազոր Մա- 
միկոնյանները, Արշակունյաց փառքի վերջալույսին, 
երեսուն տարի ևս մեն-մենակ հաղթանակներով 1\ա- 
կատ-ճակատի զարկելով պարսիկների ու արաբների 
հետ, ձանձրացած, X դարում թողին իրանց հայրենի 
սրբազան Տարոնը, եկան բնակվեցին այստեղ» (III, 
26)*։

Մամիկոնյանների ռազմական և շինարարական մե
ծագործությունների մասին ժողովրդի մեջ պահպանվել 
էին ավանդություններ, որոնց ականջալուր է եղել բա
նաստեղծը։ Այդ մասին էին վկայում ամեն քայլափոխին 
նրան հանդիպող պատմ ական հուշարձանները» Դսեղի

4 Հմմտ. UJp. Տեր-Ավեւոիսյան, Հովհաննես Թումանյանի տոհմր, 
«Մշակ», 1919, Л* 40. Հակոթ Մանանդյան. Քննական տեսություն 
հայ ժողովրդի պատմության, հատ. III, 1952, էջ 160։ Ալ. Երից (ս։նր 
գտնում է, որ Մամիկոնյանների տեղափոխությունը էււռի տեղի է 
ունեցել ավելի վաղ. «Տայոց աշխարհի տերերից մի այլ իշխանա

կան ցեղ՝ Մամիկոնյանք, դարձյալ V-ից մինչև VIII դարը տեղա
փոխվել են Տայքից և եկել բնակվել Օձուն գյուղի դիմացը Դսևղ 
գյուղում, ուր մինչև հիմա էլ կա նոցա սերունդը» («Փորձ», 1881, 
Л? 1, էջ 110)։
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1.կ1,ղև3 ու զանգակատան վրա քանդակված է Մամիկոն - 
յանների տոհմական նշանը' երկգլխյան թևատարած 
արծիվ, մ ագիլնեըում գառն բռնած, նույն տոհմանշանը 
դարդարում է Բարձրաքաշ Ս. Գրիդորի վանքի եկեղե
ցիներից մեկի արևելյան պատի ճակատը։ Վանքը կա
ռուցել է Մամիկոնյան Մարծպանը XIII դարի սկզբնե- 
րին (1205—1221 թթ.)։ Վանքի ձորափին գտնվող գե
ղաքանդակ խաչքարի («Սիրուն խաչ»J արձանագրությու
նը հավաստում է, որ այն կանգնած է «Յիշխանութեան 
տանն Ս ամիկոն ե ան...» (III, 26)^։

Դսեղի գերեզմանատան երկու խ ա չա րձանն ե բի' դա
րերի ընթացքում մաշված և աղճատված արձանագրու
թյունները պահպանել են սելջուկների դեմ մղած մար
տերում զոհված քրոջ և եղբոր' Մարզպան (Մարծսլան) 
Մամիկոնյանի դուստր Խորիշահի և ոթցփ ^'pl1tlnPlt 
անունները^։

5 Գարեդին արքեպ. չ.ովսեւիյանր, որ արձանագրությււէնր գրի Հ 
աւ,ել և ւ ո ւս ան կ ա ր ել, վերծանել է այսպես. « Ւչխ անութե ան Մ ամի- 
կ ոն ին և որդոյ նորա Վարդանայ..; Ըստ նրա, ((Սիրուն Խաշը 13-րդ 
գարի գործ է» ( «Հաւուց Թասի Ամենափրկիչը և նոյնանուն յուշար֊ 
ձս՚ններ հայ արուեստի մեջ», Երուսաղեմ, 1937, էջ 72):

6 Մարգպան Մամիկոնյանի դստեր և որդու նա հատակությաՆ 
բ՚ւրջր հ յուսված ավանգությանր Թուման յանը անդրադարձեք Л եր֊ 
!,իցս. ա) «Մի ավանդութ քուն», տպագրված «Նոր Դարի» 1887 թ. 
Л 136-ում, երեք աստղանիշ ստորագրությամ  ր, որի Թումանյանի 
գրչին պւստկանելր հաստատեք է էդ. 2րբաշյանր (Տե ս նրա՝ «Նո- 
քսւՀայտ էշեր Թումանյանի rl աոանդությունից», ՀՍՍՀ «Տեղեկագիր» 
(Հս/ո. գիտություններ), 1963, Л* 12, էջ 69—73: ր) «Բարձրաքաշ 
Ս Գրիգորի ւէանքր», Տեղացի ստորադրությամբ, տպագրված «Ա- 
րաքս» հանգեսի 1897 թ. երկրորդ գրքի 47 — 49 էջերում (Տեղացին 
Թումանյանն է, ինչպես ցույց է տրված մեր հաղորդման մեջ՝ «Բան֊ 
բեր երևանի համալսարանի», 1968, Л 2, էջ 1ե1 —163):

Ւնչպես երևում է, 1887-ին Թումանյանր մտադիր է եղել հիշյալ 
ա վսւնւլութ յան սյուժեով դրել բալլադ (Տե ս ԳԱԹ, Թա, Л' 16, «Աւան ֊ 
գււթիւն» իւոբագիրր կրող չափածո երկի մի հատվածը): Այդ մտա֊ 
հղացումը , սակայն, մնացել է անկատար:
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2

Ըստ տոհմական ավանդության, Թումանյանն ե րր 
սերել են Լոռու Մ ամ իկոն յանն ե րի ց ։ Դեռևս ոչ֊լրիվ ու
սումնասիրված մ ատեն ա դրական և վիմա գրական աղ֊ 
բյուրները որոշ հիմքեր են ընձե ւ։ ու մ այդ ավան գութ յան ր 
հավանական համարելու։

XVII դ. մի քանի վավերագրերում Թուժանյան և Սա- մքւէլււնյան ազգանունները հիշատակվում են որպես միև
նույն տոհմանունները։ Այսպես, թաքարիա Ս արկավադի 
«Պատմության» ԽԸ գլխում («Պ ատմութիւն երկուց 
արանցն») հիշվում է «Բայանտուր հայ ի Մամիկոնեան 
ազգէ' որ ասեն Թումանեցի...»։ թաքարիա Սարկավագը 
պատմում է թարայազում տեղի ունեցած մի որսորդու
թյան մասին, որին մասնակցել է ^իշ1աԼ Բայանտուրը։ 
Ըստ նույն պատմիչի, Ռ^Թ (1650) թվականին փոքր 
Շահ-Աբասը այս Բայանտուրին է հանձնում «իշխանու- 
թիւն մեծ Տփխիս քաղաքին»7։

7 Աաքարեայ Սարկաւազի պատմագրութիւէ, ՛ատ. երկրորդ, 1870, 
Վսղարշապատ, էջ 95 — 98։ Հաքարիա Սարկավագի պատմության 
։պս հատվածն ամբողջությամբ Ալ. Երիցյանը մեջ է բերել իր «Թիֆ. 
11"'Ւ հալք և նոցա վիճակագրությունը» հողվածում (((Փորձ», 1879,
X 10, էջ 11 — 13),

7ա « Բազմավեպ», 1851, X 4, էջ 59 — 60:

Թո ւման յան և Մամիկոնյան տոհմանունների նույ֊ 
նու թյ ունր հաստատում է Հովհ. վ. Տ ե ր-թա զա ր յան ց Ար֊ 
շարունին իր «Ստորագրութիւն Կովկասեան գաւառա ց » 
տեղագրության մեջ. «Ի քաղաքին (Գորի) գտանին քանի 
մի տունք հայոց իշխանաց, այսինքն Թումանեանց 
(այն ինքն է Մամիկոնեանք) և Բ ե կթ ա բե կե ան ք, որք ի 
դիւանատունս և ի զինուորական ծառայութիւնս կայս- 
րութեան ռուսաց պատուեալք են իշխ ան ական անու- 
ամ բ ...»7ա։
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Նույն Գորի քաղաքի շրջակա գյուղերից մեկում (Խև- 
թուբւսն) բնակվող Թուման յան֊Մամիկոն յան իշխւսնւս- 
կան տոհմի մասին հետաքրքրական տեղեկություններ 
է հաղորդում Մովսես քհ. Մեծուղյանցը։ Հոդվածագիրր 
դրում է, որ ((Այս երևելի իշխանական տոհմի բնակու
թյան տեղը ի նախնյաց անտի եղած է Խևթուբւսն դյուղը, 
իսկ այժմ սոցանից ոմանք Տփխիս կբնակին և ոմանք 
•ոյս գյուղը։ Սոքւս Հայաստանի Մամիկոնյանց նախա
րարազուն իշխանության հարազատ շառավիղներն են, 
որոց նախնիք P ա գր ա տ ո ւն յա ց տերության կործանմա- 
նեն զկնի դեպի Վրաստան դա ղթե լով, իրենց կորովա֊ 
մ րտությամ բ և քաջադործությամր վրւսց թադավորների 
մոտ մեծամեծ դերեր են խաղացել... Սոցա ցեգեն եղած 
են մի քանի եպիսկոպոսներ, զորօրինակ Թուման և 
իարսեղ անունով»^։

Հաղբատի տարեդրության մեջ, ի շարս նույն վանքի 
առաջնորդների, հիշվում են երկուսը «Թումանյանց ֊ 
Մա մ ի կոն յան )) տոհմից։

((...Բարսեղ երկրորդ, յազդէ Թում անեաց-Մ ամ իկո- 
նեան' զ կն ի վախճանման Աւե տսի, նստի առաջնորդ 
առանձինն, և կացեալ յառաջնորդութեան ընդ ամս քսան 
և եօթն, վախճանի ի թուին ՌՃԾՕ, յա մ ի Տեառն 1703, 
և թաղի առընթեր հանդստարանի նորին Աւետսի, յորոյ 
ի տապանաքարին է տապանագիր այսպիսի. «Այս է 
հանգիստ Օարսեղ եպիսկոպոսի, ես էի յազդէ Թումա-

՜ր 1Гт|иЬи քահանա Մեծւււղ|Ա1ն<], Խևթուբան դյուզ և Թումանյան- 
Մ ամ իկոնյանզ հայ ի շխ ան ա if ո ւն ք: « Արարատ՛֊, 1878, օղոստոս-

ւ: I, u/tnl, մ րեր , էջ 353։ Վրաստանի Թուման յաններր , > ավ անորեն ,

ԴսԼղի P'nt մ ան յաններ իր են, եթե նկատի ունենանք, որ օտար նվա

ճողների արշավանքների մ ամանակ, ինչպես և ան ր ե ր ր իա թ յան և հա

մաճարակների հետևանքով այղ ղյուղի բնակիչներ ր գաղթեք և վե

րաբնակվեք են Վրաստանոէմ, հետագայում մի մասր վերաղարձեք է, 
մ(Ոէս մասր մնացեք (տե и Թումանյանի "Մի ավանդություն» ^ոդվածր 
■ Նոր-Դար», 1887, .V 136) և ստորև։
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ա и игնեցի, որ բաղում ամս ի յաստ կացի, և դկեանս իմ 
անցուցի, իէ ամ առաջնորդ կացի, թուին ՌՃԾՈ»։

«(էսա համարիմք նոյն ընդ նախագրեալ Ոարսղի, 
t րդւոյ Թումանի, ղորմէ ալան դեն և արժանահաւատ ծե~ 
րունիք, որ նախ ընդ Աւետսի կացեալ առաջնորդ մինչև 
ցամն ՌՃՒԶ, ապա աոանձինն եկաց' մինչև ցվախճան- 
իւը։

Թովմայ յաղգէ Թումանեանց դարձեալ յետ Ոարսղի 
յառաջնորդէ զաթոռն ի թուականի հայոց ՌՃԾԳ, յամի 
Տեառն 1704, և վարէ ղիշխ ան ութիւնն առաջնորդական: 
ամս իբր երկոտասան։ Տապան սորա ան յա յտ»^ ։

Թում ան յան-֊Մամ իկոնյան տոհմից Հաղբատի առաջ֊ 
նորդ Թոմանի (Թումանի) որդի Ըարսեղը հիշվում է նաև 
վիմ ական ա րձան ա գրություննե րում$ ։

Ուշագրավ է 1813 թ. Եփրեմ կաթողիկոսի հրամանով 
կադմված և ութ բարձրաստիճան հոգևորականների 
ստորագրությունը կրող «Տոհմականութիւն և ճիւղաբա֊ 
նու թիլն Մամիկոնեանց, որք կոչին ա յժմ Թումանե անք» 
խորագրով գրությունը, որի հեղինակները, հիմք ընդու
նելով Միքայել Չ ամ չյանի ((Հայոց պատմ ութ յան» առա֊

X Յու|հաննու քԼրփմե(|1Ո| Պատմութիւն հոչակաւոր վանից Հաղբա֊ 
u.tuj If. Նշանին, հրատարակեց հ. Համադասս/ U սկեան Մխիթարեան 
ուխտէն. Վիեննա, 1965, էջ 112—113: «Պատմության» մեգ հետա- 
14՜ՐԲՐՈՂ ’ատվածներր, հավանորեն ձեոագրից, քաղվածաբար բերված- 
են Սմբատ Տեր֊ Ավետի։: յանի «Հովհաննես Մումանյանի տոհմր» հոդ֊ 
վս:ծում («Մշակ», 1919, Л' 40): Սարսեղր եղեք է Դսեղեցի (նույն 
տեղում); Հովհ. Ղրիմեցու հիշած այս Սարսեց եպիսկոպոս/!՝ «յադ֊ 
ղէ Ս՚ում անե անց ֊ Մ ամ իկոնեան»' թողել է իր մ ակագրոլթ յուն ֊հ իշա ֊ 
I, ակաղրությոէնը Հաղբատում պահված և ապա Ւիֆլիսի Մուղնոէ 
եկեղեցին փոխադրված մի Ավետարանի վր ա' «Ես մեղաւոր Թու

մանի որդի Սարսեց եպիսկոպոսս ցրեցի թվին ՌՃԻԸ» (1679), (Մա
տենադարան, Զեո. Лт 7736):

րյ Чшгп Ղաֆսււլս] г* (աճ, Հաղբատ. ճարտարապետական կաոուդ- 
վածքներր և վիմական ա ր ձան ադր nt թ յսւննե ր ր , 1963, էջ 224 (ար
ձան ա ց ր ու թ յուն 117):

Հ ֊ 1T
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յին հատորի 39֊րդ դլխի չորրորդ հատվածը և Ջաքարիա 
Ս արկավադի «Պ ատ մ ության» երկրորդ հատորի 48-րդ 

ՀԽԸ) գլուխը, հաստատում են Թուման յանների' Մամի- 
կոնյաններից սերված լինելը^։ Ամենայն հավանակա
նությամբ, այս պատմ ական տեղեկանքը կազմված Լ 
բանաստեղծի պապի' Հովհաննես Հովակիմի Թում ան- 
յանի խնդրանքով, որ հետամուտ է եղել վավերակա
նացնելու իր ազնվական ծա դում ը^ ։

10 Տե'ս Լ. Մելիք սեթ-թեկ. Թո։ ման յանների ծննդաբանությունը և 
Եփրեմ կաթողիկոսի 1833 թվի «կոնդակը ». «Սովետական գրակա

նություն» ամսագիր, 1943, Л* 3, էջ 79 — 85։ Չամչյանի «Պ ատմու - 
թյան» հիշյալ հատվածը, որի աղբյուրը Խորենացին է, վերաբերում 
է Մամիկոն յանների ծագման մի վարկածին և չունի անմիջական 
առնչություն մեզ զբաղեցնող խնդրի հետ։ %աքարիա Ս արկավադի 
■պատմության՝ Բայանտուր Թում տնեցու սխրագործությանը նվիրված 
հատվածին անդրադարձել ենք քիչ վերը։ նույն բովան դա կութ յա մ ը 
մի կոնդակ, 1812 թ. նոյեմբերի 28-ի թվագրով, Եփրեմ կաթողիկոսը 
ավել է ն աև Գորու Թուման յաններին («Արարատ», 1878, օգոստոս֊ 
սեպտեմբեր, էջ 354 —356)։

И Թուման յանների տանը (Դսեղում) մինչև 70~ական թվական
ների կեսերը պահվելիս են եղել տոհմական վավերագրեր, որ, ցա

վոք, անգիտությամբ ոչնչացվել են։ Այդ են վկայում Թումանյա նի 
ինքնակենսագրական նոթերի հետևյալ տողերը. «Իմ տատի հիս 
թղթերի մեշոկը—զանազայն կապույտ ու դեղնագույն թղթերով և 
զանազան կնիքներով։ Հետո իմ բիձա Գրիշկեն մեծ մասը (ուսա֊ 
մուտները թղթեց դրանցով և ձեթ քսեց» (ՊԲՀ, 1966, № 1, էջ 179) > 

Թում ան յանի ավադ դուստր Աշխենը մեզ պատմել է, որ բանաս

տեղծը խոր ափսոսանքով է հիշել տոհմ ական այդ կարևոր վավե

րագրերի կորուստը։ Դրանցից փրկվել են միայն մի քանիսը:

Թիֆլիսի ազնվականների մողովը 1865 թ. հուլիսի 12 ֊ին Հով
հաննես Հովակիմի Թումանյանի (բանաստեղծի պապի) դիմումի և 
ներկայացրած վավերագրերի հիման վրա հավաստում է Թուման֊ 
յանների տոհմաբ անությունը և 1866-ի ապրիլին առաքու մ Պետեը- 
բուրգ՝ կառավարո դ սենատի հաստատության, որ տեղի է անեցեյ 
նույն թվականի սեպտեմբերի 29-ին (Տե ս ԷԵՊՊԱ, ֆ. 1343, ց* 30,

1865 թ., գ. № 3340)։
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Թ ում ան յան ին, բնականաբար, հ ե ա ա ք րք ր ե / և զբա
ղեցրել 4 Ւր տոհմաբանությունդ Վերը բերված մատե- 
ն ա դրական և վիմ ագրական տվյալները, ինչպես և տոհ- 
մական ավանդությունները հիմք ընդունելով, նա իրեն- 
Համարել է սերված Մ ամիկոն յանն երից։ Հետաքրքրա
կան է, որ 80— 90-ական թվականների նրա նամ ակների 
մի մասր կրում է «Հովհաննես Թումանյանց-ՄաւԼիկոն֊ 
յան» կնքադրոշմը։

Մ ամ իկոն յաննե րից սերված լինելու Թումանյանի 
այդ համոզմունքը անուղղակի արտահայտություն է դը- 
տել նույնիսկ Լերմոնտովի «Իղձ)) («Ж^ЛаНИе») բա
նաստեղծության թարդմանության մեջ, որտեղ բնագրի 
«արևմուտք))-ը («На запад, на запад помчался бы 
Я...» տողում) դարձել է' «Տարոն» (Մ ամ իկոն յանն ե րի 
բնակավյարը ).

bu զԼսյի Siuruli կ|ւսլւսնսւ ||ւ.
Ուր ծաղկ ամ են գաչտերն իմ պապերի, 
Դատարկ ամ րոցում միգապատ քերանց 
Հանգչում են մոռացված աճյունքր նրանց... (I, 351)

Դեռ տասնութամյա պատանի, տոհմ ական ավանդու
թյունների և ծերերի հիշողությունների հիման վրա, Թու- 
մ անյանր փորձել է հրել իր նախնիների «վարքագրու- 
թ յունը», խորագրելով այն «Գործք հարանց»։ Զեռագիրը 
Հայտնաբերվել է վերջերս բանաստեղծի ընտանիքի մոտ 
պահվող արխիվում^։ Օանաստեղծի դրի առած տեղե-

12 ( Գործք >արանց»-ի գրության ծամանակր չի նշված, սակայն, 
րնգունում ենք 1887-ը, Հիմք ունենալով հետևյալր. ինքնագրի աււա- 
,քն Լշւոմ հավասսէելով, որ a յոթանասուն տարեկան մարգիկ... նո֊ 
f էՀէն <Լ1՝ արէսուգարին չեն տեսեր;, էշատակին Թամանյանը 1887.-ից 
'.անե/ Լ 181 У-ը (Ոարխուգարի մահվան թվականը), ցույց տալու 
Համար, որ այգ մամանակ (1887-ին) ապրող 70-ամյա ծերերը 
1'ար1սո4> արին ւոեսսւծ / ին ե [ չէին կարող: Այսպիսով «Գործք հա֊ 
ըանց-֊ր գրված /, նույն՝ 1887 թվականին, երեք աստղանիշ ստորագ-
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կություններր գերազանցապես վերաբերում են Գուման֊ 
յան տոհմի երեք նահապետներին' Բարխուդարին, Մեհ֊ 
րապին և Հովւսկիմ ին ։ Կան տվյալներ, որոնք կրում են 
րնդհանուր բնույթ։ Հիշատակվում են Թում ան յանների 
գրեթե բոլոր տ ոհմ ան ունն ե րը' Տերսանք1^, Սուլեյ լքանանք (Բարխուդարի որդիներից մեկի անունով), Ifbfi- րապանք (Բարխուդարի ավագ որդու անունով), Յուզ- թաշոնք (տրված է իբրև պատվանուն' Մեհրապի և Հո֊ 
վակիմ ի սխրագործությունների համար), Վուգղուն|ւ ազգ (քաջության և երկարակեցության համար), Լոաա- ւէորչ|ւ ազգ. «դորա պատճառը,— գրում է Թումանյանր,— 
Լուսավորլի նշխարն էր, որ գտանվում էր երկար մա֊ 
մանակ նոցա տանը, բայթ թև որտեղի ց էր կամ ա՞յդ 
էր իսկ պատճառը։ Գուցե Գրիգոր Մամիկոնյանն է 
պատճառը։

էությամբ «նոր֊Դար»֊ում տպագրված «Մի ավանդություն» հոդվածի 
հետ միաժամանակ։ Թե' մեկը և թե' մյուսը դրական ասպարեզի շեմին 
կանգնած երիտասարդ բանաստեղծի ինքնաճանաչման ձգտումն են 
արտահայտում:

13 բանաստ եղծը, ինչպես վկայում են ժամանակակիցները, ի 
շարս այլ փաստարկների, որ իրենց տո,մր սերում է Մամիկ։։նյան ֊ 
ներից, հիշատւսկել է նաև այս տոհմանունը, նկատի ունենալով, որ 
Ոսեղի հին գերեզմանատուն խաչարձանի պատվանդանին եղած 
արձանագրության մեջ Մամիկոնյան իշխաններից մեկը իրեն անվա

նում է Տերուն' «Ողորմոլթեամբն Աստուծոյ, ես Տէրունս...» (Տե ս 
«Վեմ», 1933, № 1, էջ 16: Հմմտ. Գար. արքեպ. ձովսԼփեան, Հալ,սց 
թսւոի Ամենափրկիչը..., էջ 74):

Իսկ իրանց մեջ ավանդությամբ մնացել է իրանց 
֊Մամիկոնյան ցևղից լինելը»։

«Գործք հարանց))֊ում բանաստեղծը նաև հիշատա֊ 
կում է «Տերսանց» հատկություններից մի քանիսը, «նախ 
և առաջ պետք է ասել Տերսանց թասիբի մասին, որը 

նրանց ամենագլխավոր հատկություններից մեկն է։ 
Բ*ասիբով առհասարակ հայտնի էին հին Տերսանք, այս֊ 
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ինքն մինչև մեր հայրերը... Վեհանձնություն,,,»։ Հիշա֊ 
տա կվում է նաև Տերսանց մարտունակությունը, «Սուրը 
Տերսանց ա տված», — ասում է ժողուէուրդը... Ուրախա
սիրությունը։ Տերսեցին գործելու և ճանապարհ գնալու 
մ ամանակ չի լոիլ երգելուց»։

Աւէելի ուշ 90֊ական թւէականներին, Թումանյանր
կազմել է նաև իր տոհմի ճյուղա գրութ յուն ը ։ ՜Թումանյան տոհմանունը ծագել է Թաւմա—Թօ֊ 
մա — Թումա — Թուման անձնանունից, որ հանդիպում է 
13 — 17֊րգ գդ. մի շարք արձանագրություններում և հի֊ 
շատակարաններում^։ Հր, Աճա ռ յան ը հավաստում է, որ Թուման անունը «Մեր մեջ գործածված է եղել ԺԴ դա֊ 
րից մինչև Ժէ դարը», և որ' «սրանից է Թումանյան ազգանունը:»14 15 16;

14 է|. Ղաֆարյարյան, Սանահնի վանքը և նրա արձանագրություն ֊

ն1րը, 1957, Արձանագրոլթ յուններ № Л? 108, 1, 176, 3։ Նույնի*
Հաղբատ, ճարտարապետական կառուցվածքները և վիմական արձա

նագրությունները, 1963։ Արձանագրություն Jfi 179, 1։
15 Հր. Անաոյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հատ. P, 

1944։
16 «Ագգագրական հանգես», 1901, գիրք VII—VIII, էջ 350։

Ամ են ավաղ հիշատակությունն այս անվան, որ կա֊ 
րող է առնչակցվել բանաստեղծի նախնիներին, հանդի֊ 
պում է Դսեղից մոտ 8 կիլոմետր հեռավորությամբ 
գտնվող Մարց գյուղի գերեզմանատուն մի խաչքարի 
վրա' Թաւմայ ( = Թումա) քահանա... թուին Չ ԼԳ 
(1285)™։

Դսեղում, 15֊րդ դարի վերջերին (1491 թ,), «ի ցա֊ 
լալից և տրտմազգեաց ժամ անակս» գրված մի Ավետա֊ 
րանի հիշատակարանում, ստացողը' Հովհաննես, ի թիվս 
մյուս հարազատների, հիշատակում է նաև իր եղբոր֊ 
որդի Մի г-Թումանին. «,.,Արդ, ի յայս և ի սոյն ժամա֊ 
նակիս, ես Յովհաննէս, որդի Թ րի ս տ ո ս տ ուրին, զի ոչ 
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ունէի մարմնաւոր զաւակ, ոշ и բդի, և ոչ դուստր, գնեցի 
ղսուրբ Աւետարանս ի հալալ ընչից և վաստակոց իմոց, 
և արարի զսայ յիշատա կ հոգոյ իմոյ, և ծնաւղացն 
իմոց, հաւրն իմոյ Pրիиաոиտուրին և մաւրն իմոյ Թուր֊ 
վան ղին, որ են փոխեալ առ Рրիստոսք և եղբարցն իմոց 
Խոցադեղին, Խաչատրին, Գաւրգին, Մ կրիչին, Ստեփա֊ 
նոսին, որ են սոքա մեռեալ և ւլմահու պարտին վձարե֊ 
ալ, և կեն դանի եղբաւրն իմոյ Ովհանիսին և զա լակին 
նորին Միր-Թումանին, և քվերն Ազամաթին, և մաւրն 
նոցա Մարիամին... Այլ արտասուալից աչաւք հայցեցի 
և խնդրեցի ես ՏովհաննԷսս, գնեցի և ավի ի դեղս Դրսե֊ 
գոյ, ի դուռս սուրբ Գրիդորին.. .»17։

I,. Խաչիկ Հիշատակարաններ, մասն Գ, էշ 165:
1* Այս հիշատակարանների վրա մեր ուշադրությունը հրավիրեց 

Մատենադարանի գիտական աշխատակից Արտ. Մաթևոսյանը, որին 
Հայտնում ենք մեր խորին շնորհակւպսւթ յունը;

Ա» Մատենադարան, Զեռ. .V 2838, էշ 251 ա: Ւ գևւդ' «Գործք 
Հ ա ր անց )> ֊ ո է մ իւոււհ(ու{ Տերսանց մականունների մասին, բանաստեղծը

Թումանյանի տոհմ ագրության ուսումնասիրության 
համար հուսալի կռվաններ են բովանդակում Խ֊րղ դա
րի երկրորդ կեսին (1652—1690 թթ*) Դսեղում դրված 
մի քանի ձեռադրերի հիշատակարանները։ Դրանց գրիչը 
Սարդիս քահանան' հիշատակում է իր ծնողներին' Թումանին և Ղոդչակին: Ձեռագրերից երեքը պահվում են 
Մ ատ են աղարանում, և մեկը' Р րի տ ան ական թանդարա֊ 
նում^։

Սերում ենք հիշատակարանների մեղ հետաքրքրող 
հատվածները, ժամանակագրական կարգով։

«.. Jjազմեցաւ ձեռամբ սուրբ Աւետարանս Թումանի որդի Սարդիս քահանային, ի թվականիս հայոց ՌՃԱ 
'1101 թ., մեր թվականության' 1652 թ*> ի տանս Տաշ֊ 

րու ի յերկիրս Լօռու, կազմեցաւ ի դուռն սուրբ Լուսա֊ 
ւորչին ի գիւղաքաղաքն Դսեղու))^։



Երկրորդ ձեռագիրը, որ պահվում է Բրիտանական 
թանգարանում, Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւնն» 
է, սկսված 1660-ին և ավարտված 1661-ին. «...Գրեցաւ 
Կիրակոս դիրքս ի թվարերութիւնս Հայկագանց սեոի 

քՒՃԺ-երորդի... հայրապետութեան տեառն Յակոբ կա֊ 
թողիկոսի... Արդ դթեցաւ սա |1 զքւււլն ПГ կոշ!1 ի

դիտել է. «...թե ո՞վ է UJjrf Բումանը, դեռևս պարզ հայտնի չէ, գուցե 
Սարդիս անուն քահանայի եղբա յրն է», սակայն, հավաստի չհամա

րելով^ հարցական է դրել և ապա ջնջել:

20 քաղվածքը բերում ենք միկրոժ ապավենից (Մատենադարան, 
M 361)։ Ձեոագիրը պատկանել է Րաֆֆուն և Բրիտանական թան֊ 
դար անին է նվիրաբերվել վիպասանի ժառանգների կււղմրց։ Բրիտ. 
թանգարանում գրանցված է OR 5260 համարով։ Ձեռագրի նկա
րագրությունը տե'ս Ա|1Րակոս Ղան5ակեց|1, Պ ա տմություն հայոց, 
աշխատասիրությամբ Ս. Ա. Մելիք֊Օհանջանյանի, Երևան, 1961, 
Առաջացան, էջ ՃԺԴ։ Նույն տեղում է գտնվում, դարձյալ Pաֆֆու 
ժառանգների նվիրաբերած, Մովսես Սա ղանկատվացու «Պատմու 

նա անում է նաև Մատենադարանի .V 36 ձեռագրի վերաբերյալ, որ 
դրված է 1669-ին։

դուռն սուրբ Լուսաւորչին, ձեռամբ յոգնամեղ և փծուն
դրշի Սարդիս քահանայի» բազում աշիւատութեամբ գր֊ 
ծադրեցի ղսա, ձեռամբ իմոյ, յիշատակ յալի տ են ական 
և ծնօւլացն իմոյ' նօրն պարոն Թումանին և մօրն պարոն Դոգչակին և ամենայն արեան մերձաւորացն իմոյ, 
ամէն...))^։

Երրորդ ձեռագիրը «Ժամ ադիրք» է, գրված նույն 
Սարգսի ձեռքով, 1666-ին. «£Սարդիս քահանայ յիշեցէք 
Ւ #րՒ ստոս և ծնօղսն իւր։ Բ*վ* (եճԺԵ<Լ1115, մեր թվա
կանության 1666֊ին> ...Դարձեալ յիչեցէք զծնօղսն իմ պարօն Թումանն և պարօն Ղոգչակն, և զեղբարսն իմ։ 
Ամէն... Կատարեցաւ Ժամագիրքս ի գիւդն Դսեղ, ի դուռն 

թյունո֊ր, որի գրիչը, ինչպես հավաստում է Արտ. Մաթևոսյանը, նույն 
Թումանի և Գոգչակի որդի Սարգիս քահանան է: Այգ ենթադրությունը
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սուրբ Լուսաւորչին։ Որոյ յիշատակն օրհնութեամ բ եղի- 
ցի»2'։

21 Մատենադարան, Զեռ. Л? 4105, էջ 139ա, 224ր:
22 Նույն տեղր, Զեռ. № 1033, էջ 146ա:
23 Իր տոհմածաոր կաղմ ելու փորձեր Ւումանյանր կատարել է 

90 ֊ական թվականներին (Տե՞ս ԹԸԱ)։
2-1 Ըստ Հր. Աճաոյանի, Ղոկ^ա1|. որ նշանակում է դեղեցիկ' 

ի դ ս՛կան անուն է («Հայոց անձնանունների բառարան»)։ Հ.նում U|IU— 

րոն. որպես տիտղոս, հայերի մեջ գործ է աձվե[ նաև կանանց հա֊֊ 
մար, օրինակ' « ա ղջ ի կ - պ ա ր ոն » (Տե'ս Սա. Մսւլխաս |Ա1ն(]. Հայերէն 
բացատրական րաոարան):

25 Իսահակյանի րնտանիրի մոտ պահվող արխիվ։

Չորրորդ ձեռագիրը (((Ս աշտոց») վերաբերում է 1 69Ռ 
թվականին. «Գրեցաւ սուրբ Մաշտոցս ի ձեռն Սարդիս 
քահանայի, ի դիւդն Դսեղ, ի դուռն սուրբ Լուսաւորչին, 
և ծնօղսն իմ պսւրօն Թումանն, պւսրօն Ղոգչակն յիջեցէք 
Ի ստոս։ Թվ. ՌՃԼԹ21 22 23 * 25։

Թում ան յանի ձեռքով կազմված տոհմաբանական 
ճյուղագրության2^ մեջ, հարցական նշանով հիշատակված 
((Պարոն Գեոկչան», ամենայն հավանականությամ բ, 
նույն գրիչ Սարգսի մայր Գոգչակն2^ է։ Այսպիսութ պա
րոն Թում ան — Բարխուդար— Մ եհրաբ— Հովակիմ—Հով
հաննես (աղա)—Ասլան (Տեր֊Թադևոս)— Հովհաննես 
(բանաստեղծը)։ Հետաքրքրական է, որ Ւսահակյանն 
իր ծոցատետրերից մեկում, Թումանյանների ճյուղա
գրությունն սկսելով բանաստեղծից, նույն հաջորդակա
նությամբ հասցնում է մինչև Սարդիս գրչի ծնողները. 
((Հովհաննես — Տ եր-Թադևոս— 0 հանն ես աղա — Օվակիմ 
Յուզբաշի — Մ եհրաբ — Ըարխուդար— Թում ան-կինը' Գե- 
ոքչա։ Պարոն Թուման, Պարոն Գեոքչա»2^։ Ւսահակյա նՒ 
աղբյուրն անկասկած, եղել է Թումանյանն ինքը։

Հովհաննես Թումանյանի տոհմաբանությունը, մեր 
ունեցած տվյալներով, հասնում է մինչև յոթերորդ սե- 
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բունդը' ապուպապի հոր' Բարխուդարի ծնողները (Թւ։։֊ 
ման և Գեոքչա կամ Գոդչակ)։ Վերք իններիս մասին Ւու- 
ման յանի «Գործք հարւսնց»֊ում տեղեկություններ չկան։ 
նախնիների «վարքագրությունը» բանաստեղծն սկսում 
է Բարխուգարով. «Մեհրապի հայրն է. Դսեղա ներքի գե֊ 
բեզմանատան եկեղեցվո գավթի արևմտյան կողմն է 
<շիրիմր> f ձիաքարե շինած և վերան գրած այսպես. 
«Այս է տապան Պարխուգարի Թումանով, թվ. ՌՍԿԸ 
<Լ1819>։ Ինչպես երևում է աղգանունի վերջին «ով» 
մասնիկից, չնայելով այն ժամանակ նոր էին ոուսնե֊ 
րը ոտք դրել Լոռի, բայց հարաբերություններ են ունե
ցել Տերսանց հետ։ Անհայտ է թե ե'րբ է ծնվել Pարխ ու֊ 
գարը^Կ Ավանդությամբ ասում են, որ նա ամուսնացել 
է շատ մատաղ հասակում... թե ո վ է եղել և որտեղի g 

նորա կինը' նույնպես անհայտ է. անհայտ է նաև, թե 
քանի' որդի ուներ նա^, կամ ի՞նչ եղան, նորա գործքե֊ 
բից ոլՒ^Հ չգիտեմ գոնե ես»։

Թումանյանը համեմատաբար հանգամանորեն կանդ 
է առնում Բարխուդարի ավագ որդու' Մեհրապի վրա. 
«Մեհրապը Բարխուդարի անդրանիկ որդին է և Թու֊ 
ման յան տան նահապետը», — կարդում ենք «Գործք հա֊ 
րանց»֊ում։ — Նորա ծնունդը և մահվան օրը ևս անհայտ 
է^։ Ամուսնացած էր ղազախեցի Վագար քյոխվայի դըս~
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26 Թումանյանի ընտանիքի արխիվում գտնվում է Ւսահակյանի 
ձեռքով կազմված Թումանյանների տ ոհ մ ացուց ա կ ր, ուր, որպես Բար- 
խուդարի ծննդյան թվական, նշված է 1700-ը:

7.7 «Գործք հարանց»֊ ի հետ պա հվող ճյո։ զազրության մեջ Թու֊ 
մսնյանր նշել է Բարխուդարի երեք որդիները' Մեհրապ, Գոգի, Հա

րություն և ծանոթագրել' «Մնացածներն անհայտ են»:

28 Ւսահակյանի կազմած1 Թումանյանների տոհմացուցակում Մեհ

րապի ծննդյան թվականը ցույց է տրված 1740-ը։ Թումանյանը մի 
այլ տեղ նշել է, որ Մեհրապն ապրել կ 120 տարի, հետևապես նրա 
մահվան թվականը պետք Լ լ ին ի 1860-ը:



տհը' Շահրուբանի հետ, որը վախճանվեցավ Ք ոշաքար 
կոչված ս աբումն, որ մինչև այժմ կոչվում է Շահրուբա- 
նի ուրթ։ Թումանյանց թուրքերը հատկացրել էին Ցուղ֊ 
բաշի անունը, որ և տալիս էին նաև Մ եհ րապին։

Մեհրապր, ինչպես ասացի, ինչպես և մյուս անդրա
նիկները, թե սորա հաջորդ և թե նախնի' նահապետ 
էին Թուման յան տ ան ր և միահեծան հրամայող, որին 
խոնարհվում էին բոլորը, գործում նրա հրամանով, որը 
չկատարողը խստիվ պատժվում էր։ Մեհրապը խելացի, 
արթուն և արի նահապետ էր Թումանյան տանը և գորո
վամեծ հայր»։

Ըստ Թումանյանի բանավոր աղբյուրների և տոհմա
կան ավանդության, Մ եհ րապը անբերրիության և հա
մաճարակ հիվանդությունների պատճառով («սաստիկ 
ցավ»), ամբողջ րնտանիքով «չվում է դեպի Վրաստան, 
և ընդունելություն գտնելով վրաց արքայից, բնակվում 
Թիֆլիս, Հավլաբար թաղումն, ապա այնտեղից' Մուխ- 
րան...»։ Թե ե'րբ է տեղի ունեցել այդ և Թումանյան 
ընտանիքը ինչքա՞ն ժամանակ է մնացել Վրաստանում' 
հայտնի չէ։ Մեհրապր երբ տեղեկանում է, որ «վերջա
ցել է ցավը», «ժողովում է... Jnt֊P ազգականներին և 
վերադառնում Դսեղ, գուցե թողնելով Վրաստանի հո
ղում յուրայիններից շատերին խորին գերեզմանում, ի 
նինջ հավիտենական.,.»։

«Սորա ՀԼՄեհրապի"հ> գործքերից ինձ հայտնի չեն,— 
շարունակում է Թումանյանր։ — Միայն Հասան խանի 
արշավանքների ժամանակ դեռևս նա կենդանի էր։ Երբ 
որ Հասան խանի զորքերր մտան Լոռու ձորերը և սփռե
ցին ասպատակներ, այդ ժամանակ եկավ նորա մեծ որ- 
դին' Հով ակիմը և հարցուց հորից, թե' «Եկել են պար
սիկները, մտել այս ձորերը, ասպատակում, կողոպտում 
են ժողովրդին' ի՞նչ անենք»։ Այսպես հրաման էր առ
նում ծեր հորիցր, մինչև նա ասաց. «Վերցրու մեր ազ- 
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գականն A րի ց և ժողովրդից կտրի* տղերք և շտապիր 
կտրելու վտանգի առաջը»։

Նա <Մեհրապր> վախճանվեցավ խորին ծերության 
մեջ, ինչպես և իրան նախնիքը, և մինչև նույնիսկ մահ֊ 
վան օրերը կտրիճ երիտասարդ էր, վասն որո ժառանդեւ 
էին «Ղուզղունի աղդ» մականունը,.» ~

Մեռնում է Մ եհրապը, ասացի, խորին ծերութ յան, 
թողնելով իրան հաջորդ և ազգին նահապետ ու պահա֊ 
պան յուր անդրանիկ որդուն' Հովակիմին։ Տերսանք մեծ 
սգով թաղեցին իրանց բազմախնամ հորը Լուսավորիչ 
եկեղեցվո արևմտյան զավթում։

Р ւսրձրւսհասւսկ էր նա և հաղթանդամ, հուժկու ձայ֊ 
նով, երկայն ու հինա դրած մորուցով (մեծ նշանակու
թյուն ունեին այն ժամանակ պարսկական սովորու
թյունները ժողովրդի վրա)։ Սորա անունով Տերսանց 
«Մ եհրապանք» ևս անվանեցին»։

Մեհրաբի, առավելապես Հովակիմի մասին, վիպա
կան գունավորումներով, տեղեկություններ է հաղորդում 
Խաչ. Աբովյանը «Վերք Հայաստանի» վեպում։ Հովա֊ 
կիմի կերպարը կերտելիս պատմում է նրա եղբայրների 
և ողջ ընտանիքի, ինչպես նաև նրանց հարյուրամյա հոր' 
Մեհրաբի մասին. «Ութ ախպեր ուներ' մեկը քանց մեկը 
սէժդհա. ամեն մեկը հինգ֊վեց որդի ունեին, շատի չէ 
թէ հարսանիքն էին մենակ նրանք տեսել, թոռներն էլ 
մեծացրել, առաջներին խաղում, սարն էին գնում։ Վաթ
սուն ջանից ավելի հոգի' հարս, փեսա, թոռը, ծոռը' 
առավոտը նրանց տանիցը դուս էին գալիս, րիգունը 
նրանց օճորքի տակին քնում ու նրանց հարյուր տարե
կան հեր Մեհրաբը դեռ երեկվա երեխի պես բեղերն 
ոլորում, միրուքը սան դրում, փափախը կոտրում, նրանց 
հետ պար գալիս' պար ղալիս, խաղալիս' խաղում, սաղ 
ածելիս' շատ անգամ ինքը սազը ձեոներիցը խլում, 
ածում, խաղ ասում, քսան տարեկանի պես ձիու վրա 
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նստում} ասպաբը քցում, ու սարերում, ձորերում, չադ
րի տակին, պ ար զի կա գիշերը' որդվոՍԸ իրան արած քա
ջությունները, [ոռըցոնց տղամարդությունը, հին-հին բա
ներից, լազդուց, թուրքից, հազար բաներ պատմում ու 
նրանց էլ ասում, որ քնած վախտին էլ թուրը ու թվանքը 
րարձի տակին, ոտը դերեզմանումը' թուրը յա կողքին 
քաշ, յա պատանի հետ պետք է հողը տարած' որ անբան 
քարն էլ իմանա, թե ո վ ա իրան տակին թաղած)№։

Հիմք ունենալով «Վերք»֊ի այս հատվածը, նույն վե
պում Աբովյանի հաղորդած այն տեղեկությունը, թե 
Աղա սին ((մեկ ամսաչափ էլ էստեղ (Լոռի) մնաց»™, այլև 
ժողովրդի մեջ դեռևս կենդանի ավանդությունները՛^, 
Թումանյանը ((Քաջերի կյանքից» պատմվածքում ստեղ
ծում է իր ապուպապ Մեհրաբի էպիկական կերպարը։ 
((Ծեքունի Մ եհ րաբը' 0 վագի մ ի հայրը, Լոռու ձորերի 

նահապետը, իսկի չէր էլ մտածում, թե հարյուր տարին 
անց է կացրել։ Նրա վիթխարի, բարձր հասակը կորա
ցել էթ* նոՐՒ9 րացել, ճերմակ մազ ու միրուքը բըո.- 
նել կուրծք ու երես, և աժդահայի ահավորության հետ 
խառնվել, միացրել ծերության պատկառանքը։

Թշնամու անունը նոր ույժ ու եռանդ տվեց նրան, 
որդու և յուրայինների иխրադործությունները նոր սիրտ,

?? Խ. Աթովյան. Երկերի լիակատար ժողովածու, III հատ., 1948, 

Լ ?'3:

30 Նույն տեղը, էջ 141։
л 1 Աղասու, Հովակիմ Յուգբաշու և d ամանակի անցքերի մասին 

Րում անյանը լսել էր մանկության օրերին, տան մեծերից, ինքնա- 
կ!նւ/ադրական նոթերում կարդում ենք. (րՒմ պապերից պատմու^. 
թւրւէններ... Տատիս պատմություններից — Աղասու մասին: Մովրո

վին խեղդելը... Հասան խւսնի տարին — մեր իլխեն և գյուղի փա֊ 
իււււ ստր։ Օւէագիմ ի պա տմ ու թյուննե րր: Ուզունլարցու ւգատմութ յուն֊ 
ներր... Մեր ցեղի մասին ավանդություններ., (ՊԲՀ, 1966, X 1, 
է՛ 176—177)։ 
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նոր ուրախություն, և, մինչդեո աշխարհքը լողում Հ/,- 
արյան ծովում, այս ծեր արծիվը, յուր ժայռերի գլխին 
նստած, թշնամու վրա ծիծաղում ու իրանց պապերիցն 
էր պատմում։

— Մեր պապերն էս թավուր մարդիկ են էլել, ասում 
էր նա, մենք նրանց թոռներն ենք, նրանց սիրտն ու 
նրանց արինն ունենք»»»))։

Ֆիզիկական ուժն ու ղեղեցկությունը, միացած հոդու 
վեհության ու անվեհերության հետ, ամբողջացնում էին 
նրա դյուցազնական կերպարը։ «Լոռու ձորերի նահա֊ 
պետը» իր մեջ մ արմնավորում էր իգիթի բարոյական 
անխախտ սկզբունքները» որքան խիստ ու անողոք էր 
նա թշնամու նկատմամբ, նույնքան բարի ու դթառատ 
բարեկամի հանդեպ» «Մեր ճամ փեքր թշնամու համար 
փակ ու կապ պետք է լինեն. — մեր տան դուռն ու մեր 
սիրտը բարեկամի համար ա բաց.». Նամ արդի համար 
մենք թուր ու թվանք ունենք, տղամարդի համար' աղու֊ 
հաց...))։

Լսելով Աղասու սխրադործությունների մասին, Մեհ֊ 
րաբը նրան իր զինակիցներով Դսեղ է հրավիրում' իգի
թին վայել պատիվն ու հարգանքը մատուցելու, սակայն 
երբ իմանում է, որ Աղասու հայրը գերի է Երևանի բեր֊ 
դում, «պառավ մերը, ջահել կնիկն ու երեխաներն էլ՛ 
մնացել են ^անաքեռ' թշնամու հողում, ղզլբաշի բերա֊ 
նում... տանջվում են, կանչում են)), նրա աչքերում 
վայրկենապես նսեմանում է Աղասու իդիթության հը֊ 
մայքը, և նրա դեմքը, որ մինչ այդ շողում էր քանա֊ 
քեոցի քաջին իրեն սեղանակից ունենալու հ ահույքի д' 
մթնում է. «Կարոյի պատմության հետ մռայլանում էր 
ծերունի նահապետի դեմքը, որպես Լալվարի սարը աշ֊ 
նան վերջերում, և թավամազ, գորշ հոնքերի տակից աչ֊ 
քերր բարկությամբ վառվում էին, որպես կայծակը Լալ֊ 
վարի ամպերում... — Մենք նրա՞ն ենք ի գի թ ասում, որ
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Ji բան վառած կրակում ուրիշին թող անի կրվելիս, ինըր 
գլուխն ազատի, փախչի, սարերն ընկնի.,. իրան նա֊ 
մուսը— ծնողը, կինը, երեխեքը վեր գցի թշնամու աոա֊ 
?ին...» (III, 27 — 34)։

Մ եհ րաբի դատողությունները Աղա սոլ մասին թեկուգ 
և խիստ են ու անարդարացի, սակայն տիպական nt բնու֊ 
թադրական են' Լոսեցի իգիթի համար։

Թում ան յանների տոհմական վավե բա գրե բում ՄեՀ֊ 
րաբի մասին գրեթե ոչինչ չկա. միայն ՀուԷակիմ ին տըր֊ 
ված 1815 թ. փետրվարի 14 թվակիր վկայականից երե֊ 
Վում է, որ Մեհրաբր եղել է Դսեղի գյու ղապետ և կոչվել 
֊է «յուղբաշխ) (ԹԸԱ)։

3

Ինչպես վավերական, այնպես էլ ավանդական֊ վի֊ 
.պա կան աղբյուրները համեմատաբար աւէելի շատ տե
ղեկություններ են հաղորդում Մեհրաբի որդու Հովակի- 
-մի մասին։ Պատմական վավերագրերը վկայում են, որ 
Հովակիմ Մեհրաբյան Թումանյանցը 19֊րդ դարի առա
ջին քառորդին Լոռու սահմաններում դեպի Երևան և 
Ախալցխա տանող ճանապարհների վրա արիաբար 
պաշտպանել է ժողով բդի կյանքն ու գույքը լեզգի ավա
զակախմբերի շարունակական հարձակումներից (ԹթԱ ք: 
Հ(... Ատդ Հովակիմ ը լեւլդիների հետ ունեցած անվերջ կր֊ 
ււիվների մեջ չի մոռանում անջինջ պահելու Մամիկոն֊ 
յանների հիշատակը, որոնց սերունդ էր համ արվում 
ինքը, և նորոգում է Բարձրաքաշ ս. Գրիգորը։ Դսեղի 
շրջանում Հովակիմի իշխանությունը ճանաչել է այղ 
ժ ամանակի ռուսական կա ռավա րություն ր , որը կամե
նալով սիրաշահել այդ հերոսին, պետական պաշտոն ու 
աստիճան է տվել Հով ակիմ ի որդուն' Հ ո ւԼտ անն ե ս ին — 
մեր բանաստեղծի պապին ։ Հովակիմի մահը տեղի է 
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ունեցել անցյալ դարի 40 ֊ ական թվականներին։ Նրա իշ
խանությունը անցնում է իր որդի Հովհաննեսին»2։

՛հ lljp. Տեր-ԱվԼւոիս iuiG . շ.ու[հաննեււ Ռումանյանի տոհմը, (՚Մր֊ 
շւսկ>՚, 1919, M 40։

ՅՀ Հնախօսական տեղացրութիւն Հաղրատայ աշխարհահռչակ 
ց՛անից սրրոյ Նշանի, t/ործ Ռոստոմ րէ'1 երցնկեանց Հաղրատեցւոյ; 
Վս՛ ցար շապատ, 1886, Լշ 130:

Я I'.ttn Ավ. Ի սաՀակյանի վերո նշված տոհմացուցակի, Հււվա- 
կխէր ծնվԼւ է 1770-ին;

Հովակիմ Մեհրաբյան Թումանյանցը հռչակվում է 
՝, ւստկապես 1826 —1827 թթ* ռուս - պարսկական պատե

րազմի ժամանակ։ Նրա սխրագործությունները պատմ ը- 
վում են բերանից բերան, ավանդաբար անցնում սե- 
րրնդից սերունդ։ Հիշյալ պատերազմի ընթացքում աչքի 
ընկնող լոռեցիների մասին Ռոստոմ բեկ Ե րզնկյան ց ը 
դրում է. ((Գովասանական բանիւք պատմեն ական Այ
տույքն ղքաջադործութիւնս Շնողեցի Վերան քեխի Բեգ- 
բաշեանց, Հաղբատեցի Ցարութիւնի Երզնկեանց, Բթւս֊ 
Հատ Բ ա դա լի Պարոնեան, Ղսեղեցի ահեղատեսիլ ե. Վիթխարի Յովակիմայ Թումանեան, որք սրով, թրով և հրա- 
դինուք քաջընտիր սպառազինեալ երիտասարդօք դողա- 
ցուցեալ զսարս և ղձորս Լօռւոյ և Ջորադետի, արիբար 

* ռշակեցին զինքեանսն ընդդէմ սրիկայից և առաջնա֊ 
խաղաց զորաց պարսից...»՝^։

((Դործք հարանց»-ի մի զգալի մասը վերաբերում է 
Հովակիմ յուզբաշուն։ •Բաղվածաբար բերում ենք 
կարևոր հատվածները. «Հովակիմ—մեծ որդին է Մեհ- 
րապի, հոր մահից հետո առնում է ազհՒ կառավարու- 
թյան ղեկը յուր ձեռը և կառավարում ամենայն հմտու
թյամբ, բայց առանձին ուղղությամբ. նա միանգամայն 
սուր է գնում յուր սրասեր ազգի ձեռքը... Տուր հոր կեն
դանության ժամանակ, ինչպես ասացի, և նրա հրա
մանով նա դուրս եկավ յուր փոքրիկ խմբութ։ պատե
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յւազմի' Հասան խանի աշխարհավեր ղորքի առաջ և 
֊ա ռաջին անգամ հաղթեր Հնևան կոչված ձորումն, երկ
րորդ անգամ Գյուլլադագանա ձորում, որից ^ետո մարգ 
են ուղարկում Հասան խանը և Ս արդարը' առանձին խո
սելու և հաշտություն կա պե լու համար։ Գնում է այնտեղ 
յուր հոր հրամանով և տեսակցում ու խոսակցուժ նոցա 
հետ Մայմեխ լեռան գլխին,,,

Ուզունլար գյուղացի մի ծ երուն ուց լսել եմ հետևյալը, 
«Երևանա պատերազմի ժամանակը հայերիցն ևս զորք 
ժողովեցին։ Այգ ժամանակ Ղարաբաղու Մելիք-Ջուժ - 
շուդն գտանվում էր Դսեղ, որ ուներ յուր առանձին ժո
ղովուրդը (նրան իբրև պատիժ յուր ժողովրդի հետ աք
սորել էին յուր հայրենիքից — այսպես էր բացատրում 
ձերունին)։ Զորաժողովից հետո նորա ՀՀրլոբբի^հ> ԴԸ1' 
խավորներ ընտրեցին Մ ելիք-Ջ ում շուղին, Հովակիմ 
Ցուղբաշուն և ուրիշ մեծանուն ու քաջ անձանց Լոռու։ 
Ես ևս մասնակցում էի այն պատերազմին, ասաց ծե
քունին, ,,))։

Հետաքրքրական է, որ խումանյանը «Գործք հարանց»- 
/>ւմ գրի է առել ծերերի պատմածը Հովակիմ ի և 
տասնհինգ լեզգիների մասին, որի վիպական նկարա
գրությունը տվել է Խ, Աբովյանն իր «Վերք))-ում, «Մի 
անգամ տան տակի ձորի կամուրջի խելի ներքև լողա
նալու ժամանակ հանկարծ շրջապատում են նորան 
տասնևհինգ լեզգի,,, հորա չորերը և զենքերը կախած 
էին ուռենի ծառից։ Լեզգիների տմ արդի արարմունքը 
արհամարհում է ջրից> ասելով, «-@աջր յուրյան հակա
ռակորդին դեմ առ դեմ է կանչում ճակատ, և որ այդ 
մարդություն չէ))։ Լեզգիները համաձայնվում և մի կողմ 
են կանգնում։ Ջրից դուրս գալով, հագնում է Հովակիմ 
պապը յուր չորերը, առնում զենքերն ու մխվում գործի 
մեջ, երեսին խաչ հանելով։ Տասն և չորսին սպանում Լ, 
տասն և հինգերորդին, նրա աղերսանոք խնդրանքի
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Իր նախնիների մասին Թումանլանի գրառումների աոաջին էջը
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պատճառավ... ճանապարհ դնում, ասելով. <(4՝նա , համ֊ 
բավ տար ձեր հայրենիքը, ասա , սր այս ձորերումն /յ 
մարդ կա, իսկ թե էլի կան ձեզնից քո ընկերների օրիհ 
փափագողներ, թո ղ գան Դսեղ...»։

Աբովյ անն իր վեպում այնպիսի ումով ու հմայքով 
է քանդակել Հով ակիմի էպիկական կե լլպա րր ր֊ и ււպի иիր 
կարելի է հանդիպել համաշխարհային էպոսի գլուխ
գործոցներում։ «Վերք» ֊ի այդ հատվածր հարկ ենք հա֊ 
մարում բերել ամբողջությամբ (բաց թողնելով Մեհրա֊ 
բին վերաբերող տողերը, որ բերինք իր տեղում). «Մե֊ 
նակ Դսեղցի Մեհրարյան Թումանյան Հովակիմի անունր' 
քարերը սասանացնում էր։ Սարերի, ձորերի միջում մե
ծացած, գազանի ու հարամու արինը թափելով էր նրա 
ոսկոռներր հաստացել։ Երկու տղամարդ նրա մեջքը չէին 
կարոդ խտտել, հինդ մարդ նրա մեկ ձեռը չէին կարոդ 
ոլորել, նրա դլուխը մեկ օր չէր ցավել։ Կերածը մեղր ու 
կարտը էր, հաքածը շալ, կոխածր ծաղիկ ու չիման, 
աղբրների վրա, մեշի մ իջումն էր նա օրորոցում ը աչքը 
բաց արել։ Նրան ի՞նչ կդիմանար։ Աժդհա, ու ոչ տղա֊ 
մարդ։ Չորս ղազ ու կես բոլն էր, դաղ ու կես թիկունքի 
լենությունը, գոշը ապառաժի պես հաստ, ամեն մեկ 
ձեոր մեկ սնի դադար, ամեն մեկ ոտքը մեկ կաղնու 
ճուխկը, շլինքը մեկ ծառի քոքի հաստությունով, երեսը 
մաղն Լկել, կոխել երկու թիդ ճակատի տակին' սև֊ 
սև ունքերն էնպես էին բռնել ու նրա արծվի աչքերն ու 
քիթը կոխել, ինչպես կաըկտախաււը ամպը' գիշերվան 
աստղերր։ $իթ ու պռունկն էնպես էին մաղի միջումր 
կորել ինչպես մեկ ապառաժ քալւ ջանջալի թփի մի֊ 
ջումն...

էն Հովակիմը' որ մեկ օր լեղանալիս' մեշիցը հան֊ 
կարծ որ տասնըհինգ Լազգի չեն դուս դալիս, ինքն էլ 
կամաց֊ կամաց ջրիցն ա դուս դալիս, ու որպես թե նը֊ 
րանց բանի տեղ չի քցում, սկսում ա չորերը հաքնիլ։
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Լաղգիքը սովորաբար մարդ չեն ս պանիլ, սաղ֊ սաղ 
կբռնեն, որ տանին, ծախեն։ Հենց որ մո տանում են, 
ձեն ա տալիս էս աժգհեն որ կանդնին, ու ասում, որ 
տղամարդություն էն չի որ տասնրհին գ մարդ մեկի վրա 
թափին, բռնեն, թե սիրտ ունին, իրանք մեկ կողմր 
կանդնին ու ինքր մեն մենակ, թե որ հաղթեն, թո՜ղ էն 
ժամանակը բռնեն տանին։ Լազդիքն էլ իրանց դլուխր 
էնքան ցած չհամարելով, համաձայնում են։ Ասլան Հո֊ 
վակիմր թվանքը քցիլն ու առաջի մարդին սպանիլր մեկ 
ա անում։ Էս ղզղուն վախտը' էլ ղյուլին չի մտիկ անում, 
թուրը հանում ա, մեջներն ընկնում, թշնամին երեսը եղ 
ա շուռ տալիս, տասնրչորսին էստեղ, էնտեղ, որը թրով, 
որը փշտովով սպանում, աղցան անում։ Վերջին տաս նը֊ 
հինդերորդն էլ որ եսրի պես չոքում, գլուխը դեմ չի 
անում քաջին' նա թևիցը բռնում, վեր ա կացնում ու 
ասում, ((Հեզ քո կյանքը կբաշխեմ, որ գնաս ձեր երկիրն 
ու ձեր քաջ ազդին պատմես, որ իմանան' թե մենակ 
իրանք չի թուր խփիէ գիտեն, թե Լոռու Դսեղ գեղումը 
էսպես ինձ նման հազարավորները կան, որ թե ուզենան, 
ձեր երկիրը ոտի տակ կտան, կջնջեն։ Ամա հայ քրիս֊ 
տոնեին մեղք ա էսպես բանը, մեր օրենքը չի հրամտ֊ 
յում)) ։

Էս Հովակիմը, է ս Լոռու ձորերի Աստվածը, է ս 
սարերի արծիվը, է'ս մեշեքանց ասլանը' մենակ հերիք 
էր' որ մեկ քարի քամ ակից ձեն տալիս, մեկ չոլում 
ռաստ գալիս' հարյուր թուրքի լեղին ջուր կտրի, աչքերը 
սևանան։ Էն սևացած, արևի, անձրևի տակի մուր գա֊ 
ռած' ունքերի տակիցր որ աչքը չէր ընկնում մարգի 
երեսի' էնպես էր իմանում, թե կայծակն ա խփում, ու 
սար ու ձոր սևանում էր գլխին, գետինը պտտում, ու 
ինքը քար դառած մնում առաջին կան գնած։ Քանի՜, 
քանի էսպես ղոչաղ տղերք քամ ակին քցած' գիշեր֊ ցե
րեկ' էս ահագին հսկայն վիշաւգի պես պտտում ու Լոռ֊ 
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վւս ձորերում  ր ու սարերի գլխին ղուշը երկնքիցը վեր 
էր բերում, ձիավո րի ոտի իւլր բոն ած ձորե ձոր ընկ
նում, ֆորսի քամակիցր հասնում, ու տասը ձիավոբով' 
հարյուր ձիավորի մեջր ճղում, ջախրւիուրթ անում, ու 
էլի թուրքերի օրեքանց միջովն անց կեն սղի ս' մեկն էլա 
չէ'ր սիրտ անում, որ աչքն էլա խեթի։ Ինչպես ինքն էր 
մեծացել, էնպես էլ իր բոլոր րն կե րքր,.. A)30 ։

35 |(|, 1ԼթՈւԼ|ան, Երկերի քիակատար մողովաձսւ, /// հատ., էջ

91—92։
36 Հմմտ. Պ. Հակոքյան, Անծանոթ էջե ր ե). Աըովյանի կյանքից

nt գործունեությունից. ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր (Հաս. գիտություններ), 
1955, 10, էջ 72—73։ Այդ մասին առաջինը գրել է Սմը. Տեր֊

Ավետիսյանը, վերը հիշատակված հողվածում («Մշակ», 1919, №
40): Էստ նույնի, Հովակիմ Յուզբաշին, իրեն համարելով Մամիկոն- 
յս՚նների սեընգակիցը, նոըոգել է Բարձրաքաշ Ս. Գրիգորի վանքը: 
Ս. Տեը֊Ավետիսյանի տեղեկությունները առանձնապես ուշագրավ են 
և կարևոր, քանի որ, ամենայն հավ անականռւթյամր, ղրանց աղը յուրը 
fi ումանյանն ինքն է։

Լոռու քաջերի ու նրանց սխրագործությունների հո
մերոսյան էպիկական այս նկարագրությունները ար
դյունք չեն սոսկ ((Վերք))֊ի հանճարեղ հեղինակի ստեղ- 
ծագործական֊վի պական ւէառ ե րևակա յության, այլև 
անձնական ապրումների ու տ պտվո րությունն ե րի ։ Ինչ
պես արդեն դիտված է, երբ Արովյանը 1826 թ. հուլի
սին Թիֆլիսից էջմիածին \էր վերադառնում, տեղի Ւ 
ունենում պարսիկների ուխտագրում, անակնկալ հարձա
կումը, սկսվում է պատերազմը, նա ճան ա պա րհ ը շա
րունակելու հնարաւէորություն չուն են ա լով, մնում է Լո- 
ոում մինչև հոկտեմբեր, և գառնում ականատես, ինչ
պես պարգվում է, նաև մասնակից պատերազմական 
գործողություններին։ Ահա այդ ժամանակ էլ, ամենայն 
հավանականությամբ, նա տեսել է Մեհրաբ և Հովակիմ 
Թումանյաններին, թերևս նաև բանաստեղծի ւգապ Հով
հաննեսին*։ 35 36
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Հավանական է, որ, ինչպես սովորաբար լինում է, 
ժողուէուրդը, դեպքերի թարմ տպավորության տակ, Մեհ֊ 
րաբ և Հովակիմ յուղբաշիների սխրագործությունների 
շուրջը հյուսել է ասքեր, որոնց ծանոթ է եղել Աբովյանր 
իր վեպի վերոհիշյալ էջերը գրելիս։

Եթե Լոռու քաջերից Աբովյանի ուշագրության կենտ-' 
բոնում Հովակիմն է, ապա Թումանյանի գլխավոր հե
րոսը վերը հիշված ((P աջե րի կյանքից)) պատմվածքում 
Մեհրարն է' Հովակիմի հայրը։ Ա սես Թումանյանր ցան
կացել է լրացնել Աբովյան ի թերի թողածը, որպեսզի 
հայր և որղի ղյուցազունների կերպարները իրենց էպի
կական կատարելությամբ միմյանց չզիջեն։ Եվ չնայած 
Թումանյանր Հովակիմին մի քանի տող է նւէիրել, սա
կայն դրանք տոգորված են և ոգեշնչված նույն էպիկա- 
կան ււլաթոսուէ. ((Դսեղեցի 0 վագի մ յուզբաշին, քառասուն 
աժդահա տղամարդ հետն առած, անքուն, անդադար 
ոտի տակ էր տալիս Սիսի բերդից մինչև Հաղբատ- 
Սանահին, Լոռու ձորերի մի ծայրից մինչև մյուսը, 
թևատարած արծվի նման պտտւԼում էր յուր ձորերի 
դլխին և սիրտ էր տալիս քարանձավներում, քարափների 
տակ կուչ եկած, իրան թևի տակր մտած ժողովուրդնե- 
Րին՝

— Վա'խիլ միք, — սրտապնդում էր նա,—քա՞նի գրլ- 
խանի կրլի էն ղէԱԸաշԸ) էն դուշմ ան ը, որ էս ձորերը ոտ 
կոխի... բաս էլ րնչի համար ենք մեր գլխին տղամարդի 
գդակ դնում, էլ րնչի համար ենք թուր ու թւԼանք վեր 
ունոււէ...

Ւրսւ նման էին և իրա բոլոր ընկերները։ Հասան խա
նի չսւփաուլները - ասպատակhերը առաջին անգամ սրան 
սլատահեցին Դ յուլլա դա գան ա կիրճում, Լոռու ձորերի 
նեղ բերանում, և գլուխն ե րը կորցրած եւո նահանջեցին, 
երկրորգ անգամ ջարդվեցին Շահալւէի ձորում, որ մինչև 
օրս էլ ((կռվատեղ)) է կոչւէում, իսկ երրորդ անգամ Հնե-
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վանա ձորում քանդած Ուղունլարի թալանը խլել տվե
ցին գիշերով։

Այսպես անպարտելի կովում էր, մի նոր Գայլ Վա
հանի նման, այս «Լոռու ձորերի աստվածը)) յուր առյուծ֊ 
ընկերներով» (III, 27)։

Ասացինք, որ Թումանյանին իր նախնիների գեղար֊ 
վե ստական կերպարները կերտելիս ոգեշնչել են ման֊ 
կության և պատանեկության տարիներին ժողովրդի մեջ 
պատմվող ավանդությունները Մեհրաբ և Հովակիմ Թու֊ 
մանյանների մասին, որոնց ինքը ականջալուր է եղած։ 
Դրա ապացույցներից է նաև 1890 թ. սկսած անավարտ֊ 
սևագիր «Դարձ)> խորագիրը կրող ինքնակենսագրական 
պոեմը։ Ներսիսյան դպրոցում ուսանելու առաջին տա
րին, Շ եկ֊Վա րդան ան ց մղդսի Ավագի ներքնահարկում 
ծերունի Սամսոնից Թումանյանը լսել է իր նախնիների 
սխրագործությունների ավանդական պատմությունը, որ 
իր արտացոլումն է գտել հիշյալ սևագիր երկի հետևյալ 
տողերում.

Ս ուրենանը տա նր, ջահել մ ամանակ 
Ծերուկն եղել էր, իրան պատմելով, 
Եվ ճանաչում էր նրա նախնիքին. 
Պատմում էր նրանը քաջություններից... 
Երևանն առնելիս, ինչպես քաջռւթյամր 
էին կռիվ տալիս.., կամ ինչպես 
Նրանք քառասուն հոգով 
Հասան-իւանի գեմ կռիվ են արել, 
Հաոթել են մեծաշուք փառքով..

Աբովյան ի «Վերք))֊ի նկատմամբ Թ ում ան յան ի տևա
կան հետաքրքրությունը և ան վե րա պահ սերը պետք է 
բացատրել նաև նրանով, ր, ր գեղարվեստական խոսքի 
անկրկնելի այդ կոթողում մեծ լոռեցին տեսնում էր իր

37 Թ, 1, 301։
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նախնիների ապրած ժամանակն ու կյանքը' կերտված 
հմայիչ, առինքնող արվեստով։ Հե տ ա գա յում ձեռնար
կելով ((Երևանի կոիվր և ((Վերք Հայա ս տ ան ի»֊ն իբրև 
պատմ ություն )) ուսումնասիրությունը (VI, 253 — 356), 
Թումանյանր ձգտել է հայ ժողովրդի համար բախտորոշ 
պա տմ ա կան ի րա դա րձութ յունն ե րի, ինչպես նաև իր 
ն ա խն ին ե րի и խ ր ա գո րծ ութ յունն ե րի վի պ ա կան ն կ արա գ֊ 
րություններր հիմնավորել վավերագրական տւէլա լն ե ֊ 
բով։ Այսպես' այղ ուսումնասիրության սևագիր ւ՚աա֊ 
վածներից մեկում դանում ենք հետևյալ ծրագրային 
նշումը. «Օվւսգիմի ujuiindn ւ pjn iGp . Օթարի ( արդվեցի) 
ու ագարակդի Տեր֊Սահակի պաս։ մ ութ յունն երբ և դո
կումենտները» (\1, 348)։ Դժբախտաբար, Թումանյա 4' 
այս մտահղացումը, ինչսլես և ((ինքնակենսագրությու
նը», ուր, ըստ ծրա գրային նոթերի, նշանակալի տեղ էր 
հատկացվելու նախնիներին, մնացել է անկատար։

4

Հովակիմ Ս եհրաբյան-Թումանյանցի որդին' Հով
հաննես Հովակիմյան Թումանյանցը էՀովհաննե ս- ադա ) 
բանաստեղծի պապն է (1795—1868)։ 1826—1827 թթ՝ 
ուսս֊ պարսկական պատերազմ ի ժամանակ, երբ նրա
հայրը և պապը լոսեցի քաջերի գլուխն անցած մւսրտըն- 
չում էին Հասան խանի հրոսակների դեմ, Հովհաննես 
աղան ռուսական բանակում պարսկե բենի թարգմանիչ, 
իր։ Ւնչպես ցույց են տալիս վավերագրերը, մարտական 
սխրագործություններով նա հատկապես աչքի է 
նում 1827 —1828 թթ. ռուս֊ թո։ րքական և 1853—185b 
թթ. Արևելյան (Ղբիմի) պատերազմներում։ Առաջին 
սպայական աստիճանն ստանում է Ախալցխայի տակ, 
1828 թ. օգոստոսի 5-ի և 9-ի ճակատամարտերում ցու
ցաբերած արիության համար։ Նույնպիսի արիություն 
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նա ցուցաբերում է Ախալքալաքի (1853) և Կյուրուկ- 
դարա գյուղի մոտ (1854) թուրքերի դեմ մղված ճա
կատամարտերում, արժանանալով ենթասպայի աստի
ճանի և մեդալների։ Հովհաննես Հովակիմյան Թուման֊ 
յանցը, ինչպես երևում է նրա «ծառայության ցուցա֊ 
կից», եռանդուն մասնակցություն է ունեցել Դթլիջանի , 
Ղարաքիլիսայի, Ալեքսան դրա պոլի ճանապարհների շի
նարարության աշխատանքներում, 1838 —1839 (ԹէՀԱ)՝™։

Հովհաննես֊աղան աչքի է ընկել նաև իր հայրենի 
Լոռում կատարած շինարարական աշխատանքներով։ 
Ժամանակակիցներից մեկը վկայում է, որ Ծաթեր գյու
ղի ճանապարհը շինված է Հովհաննես աղայի ջանքե֊ 
րով. «Ծաթեր... ճանապարհ սորա է դժուարագնալի և 
միանգամայն ափափեայ, ուր հաղիւ մարթ է գա անել 
ղկռուան ոտից... զոր դոյղն ինչ յարգարեալ ուղղեաց 
իսկական արդեամբք իւրովք պարոն Յովհաննէս Յովա- 
կիմեան Թօմանեանց»^։ Ինչպես իր հայրն ու պապը, 
Հովհաննես-աղան հայրենի գավառում օգտվում էր նա֊ 
հապետի իրավունքներով. «Յուր ժամանակ ամբողջ Լո
ռու տերն ու տիրականն էր նա։ Լոռում, որպես լեռնա
կան ազատ երկրում, ոչ «մովրով» կար, ոչ էլ «պրիս֊ 
տավ»։ Ամբողջ Լոռու հայրն ու տերը, դատավորն ու 
դատախազը Թուման յան Հովհաննես աղան էր։ Նստում 
էր Դսեղում, որ Լոռու կենտրոնական մի գյուղն էր, ու 
այնտեղից արթուն աչքով վերահսկում էր ամբողջ Լո- 
ռուն։ Շատ անգամ անձամբ շրջում էր բոլոր գյուղերր, 
ուր տեղն ու տեղը կտրում էր ամեն դատաստան, վեր
ջացնում ամեն վեճ ու անհամաձայնություն, դյուզում 
հաշտություն գցում ու ապա նոր հեռանում։

3« Տե'ս նաև՝ ԳԱԲ՛, Բա, Л- 1723:
39 Ս. ւ|. Ջալալեանց, ճ անապարհորդոլթիւն ի Մեծն Հայաստան, 

մասն Ա, Տփխիս, 1842. էջ 104:
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Այդպես էր նա' ի գի թ ու ազնիվ տղամարդ, որ վայե- 
յում էր ընդհանուրի հարգանքն ու սերը։ Նա սրախոս էր 
ու զվարճաբան, հեռատես ու անհիշաչար»։

Ուշագրավ է 19֊րդ դ. առաջին կեսի ժամանակագիր 
Վար դան արքեպիսկոպոս Օձնեցու «Պատմության» այն 
հատվածք, որ վերաբերում է Ո՚ումանյանին և մասնա
վորս։ պ ես Հովհաննես ադա Թումանյանին' բանաստեղ
ծի պա ւգին։ Նկարագրելով 1826—1827 թթ՝ ռուս- պարս- 
կական պտտերաղմի անցքերը և Հասան խանի զորքի 
ասպատակութ յունները Լոռում, նա պատմում է. «...Խ։կ 
Հասան խան, որ երկոտասան հազարաւ նստեր ի Փամ- 
բակաձոր... ա ոաջն ո րդութ ե ամ բ Ջաֆար խանին հինգ 
հարիւր հեծելոց հրաման տա' ալարի առնուլ գգիւդօրէ֊ 
այս, որք րնդ արշալոյսն անկանին ի վերա Մարց գիւ~ 
ղի, ղինչս և գանասունս նոցա յափշտակեն, ղրնդղիմակս 
սպանանեն, և գայլս գերեն թուով գքառասուն անծինս 
ի Հայոց, մեծ և փոքր, լսեն գձայն հրացանից բնակիչբ 
Դսեղայ, որ մերձ նմին է, առնու ընդ ինքեան Յով'-»ան- 
նէս աղա Ո*ումանօվ գերկոաասան արս կորովիս, ոլնգի 
զհետ նոցա. անցեալ առնու ճանապարհին, թափէ ի 
ձեռաց նոցա գերեք հարիւր տաւարս (զանղեայս) և 
և այլ ինչ ստացուածս. բայց վաղ անցուցեալ ղգերին, 
չլինի նոցա ձեռնհաս»։ Առավել ուշագրավ է այս Չատ
վածի ծանոթությունը. «Ագգ սոյն Թում անօվեանց են 
արուածինք, պարթևք, հսկայք և երկարակեացք^, նաե

40 Ւնչսյես վհրր տեււանր, Թոէման (անների տոհմր քա9ու6յան 
և երկարակեցության համար կոյվե[ I; նաև Ղունղունան I կամ <' I"։ 4 ՜ 
ղուն ի ւսղղւ>, (ղուզղուն — արծիվ րաււից)։ Մեհրարր ապրեք է 1 "*( 
սարի, սրա եղրայրր՝ Գորգին կամ Գոզին՝ 117, որդիներից Աստ- 
վ ածաւոսւրր' 100, իսկ Հովակիմ ր' 90 տարի: 'Լուզղունան Г մ ակս։ 
նունր, թերևս, հուշում է նաև Ւրււմանյանների ծաղումր Մամիկին 
յաններից, որոնց տոհմանչանր, ինչւզեււ հայտնի Լ, արծիվն է եղեք 
(Փավստոս /'սււյանղ, Հայոց ւղատմ ու թյուն. թարզմ. ներած, և ծա 

ն։.թ. ակաղ. 11տ. Մայխասյանցի, 1947, էշ 13ւ, 322)։ 
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կարի քաջաբազուկը, հաւանական է, թէ սորա լի ց ին ի 
նախարարաց սերնդաց հայոց»^ ։

(^ումանյանի ին բնակեն սա գրական նոթերում նշված 
է, թե ինչպես պապը (Հովհաննես աղա) կոիվը թողնում 
է, տեսնելով իր զինվորներից սպանված երիտասարդ 
մորը' երեխայի օրորոցի վրա։ «Հարամ է սրանց հացը,, 
արին է»,— ասել է նա^։

Հովհաննես աղայի մարդկային բարձր հ ս։ տկանիշ֊ 
ների մասին վկայել են ժամանակակիցները։ Նա եղել է 
«հյուրասեր, զրուցասեր, սրախոս ու ղվարճաиեր։ Այն- 
քան է սիրեք զրույցը, որ իր տան պատի տակին, ճանա
պարհի վրա, տասներկու քար է տաշել տվել, դրել, որ 
գյուղացիները դան, նստեն ու զրույց անեն... Բնավորու
թյամբ բարի էր և առատաձեռն։ Հասարակ ժողովրդին 
միշտ օդնել է, հողազուրկ գյուղացուն' հող տվել... Հա
սան խանի ժամանակ գյուղում աղ չկար, ժողովուրդը 
առանց աղ կոտորվում էր. նա գնաց, ուղտի բեռներով 
աղ բերեց, ժողուէրդին բաժանեց... Երբ պետական պաշ
տոնյաները գալիս են տուրքերը հավաքելու, ժողովուրդը

41 ((Անցք Վարդան արքեպիսկոպոսի 
դութիւն ի Հայաստան, ի Տաճկաստան

Օձնեցւոյ և ճանապարհոր֊ 
և A QAMW այ։ Գծադրեաչ

իսկական ձեռամբ նոյն արքեպիսկոպոսի սկսեալ ի 29֊էն 
բերի 1868 ամի ի վանս Սանահնոյ»։ ՀՍՍՀ Մեսրոպ Մաշտոցի 

նոյեմ ֊ 
անվան

պետական ձեռագրատուն (Մատենադարան), Л* 8822, էջ 116 (ըստ
նոր համարակալության' թերթ 64բ)։

Վար դան Օձնեցոլ «Անցթ»֊ի այս հատվածի վրա Թումանյանի 
ուշադրությունը հրավիրե/ է Լեոն 1912 թ. օգոստոսի 4-ի նամա
կում (ԳԱԹ, Թա, Л* 6(3)։ Բերելով հիշյալ տողերր, Լեոն դրում է. 
(Հետաքրքրական կլիներ տեղեկանալ, թե այս դեպքը ճիշտ որ Հով

հաննեսս աղայի գործն է, թե Հովակիմ ի. բայց ումի՜ց տեղեկա

նաս... 1 и կ ձեր տոհմի ծադմա! գսղով, որքան մտածում եմ, ինձ 
էլ շատ հ սվանական է թվում Օձնեցոլ կարծիքը (Թումանյանների 
նախարարական ծագման մասին — Ա. Թ.): Բայց նյութ չունենք, ամեն 

Լ>, ուսումնասիրվածս։
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դժգոհում է... Օհանես աղան բարկանում է, ճանապարհ 
է դնում (պրիստավին) և ասում.—Ջուրը անցկացրեք, 
թող գնա»*'ձ։

5

Հովհաննես աղայի ան դրանիկ որդին' Ասլան (հե֊ 
տադայում' Տեր֊Թադևոս) Թում ան յան ցը, բանաստեղծի 
հայրն է (1839 —1898)^։ Սան ահն ի վանքում երկու տա֊
րի դպրի պաշտոն վարելուց հետո, 1874 թ., 35 տարե
կան հասակում, հակառակ իր կամքի և հակումների t 
Ասլանը ձեռնադրվում է քահանա։ 'Թումանյանի պատա֊ 
նեկան տարիների 
(Վրեն Տաշրացի)

մ տ ե րիմն ե րի ց 
բնութագրելով

Տիգրան Վերանյանը 
բանաստեղծի հորը,

գրում է. ((Նա թյուրիմացաբար էր տերտեր դարձել, և
ամբողջ կյանքումն էլ մնաց որպես մի առեղծվածային
թյուրիմացություն... Նա շատ անգամ ծիծաղելով կըթկ~ 
Հյում էր հնավանդ ասացվածքը' «Մարդ չդառա, տեր֊ 
տեր դառա»։ Նա իսկապես հակառակ յուր կամքի էր 
տերտեր դարձել։ Նրան ստիպել \էր յուր հայրը, որ այն 
Ժամանակվա հայացքով ուզեցել է, որ յուր որդկերան֊ 
ցից մ]եկն ու մեկը քահանա դառնա. Մեր բանաս֊
տեղծ Հովհաննեսն ու նրա եղբայր Ռոստոմը ծնված են 
իրենց հոր աշխարհական ժամանակ, երբ նա իգիթ Աս֊ 
լան֊աղա էր... Նա իգիթ էրք էավ հրացանաձիգ, քաջ ու 
ճարպիկ ձի նստող, լավ ընկեր ու լավ մարդ, կատա֊

43 ԹՄՊ, 1955, էջ 17 — 18։
44 Հովհաննես ֊աղան Ասլանից բացի, ունեցել է ևս երկու որդի 

Մեհրաբ (Մամ) և Գրիգոր (Գրիշկա) , որ եղել է բանաստեղծի առա

ջին ուսուցիշր։

45 Հովհաննես֊ աղան վախճանվել էր որդու (Ասլանի) քահանա 
ձեռնադրվելուց առաջ։ Վ. Տաշրացու պնդումը պետք է հասկանալ 
աքնպես, որ նա (Հովհաննես ֊ աղան) որդուն Սանահնի վանքի դրպ֊ 
րոցն էր տվել քահանայության համար պատրաստելու նպատակով։ 
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կտրան, զվարճախոս ու սրախոս »։ Վ. Տ աշրացին ււրստ՝ 
մ ում է, թե ինչպես մի անգամ Տ ե ր֊ Թ ա դևո ս ր, նորընծա 
քահանա, սանձահարում է մի ((խամ)) (չսանձված) ամե- 
Հի ձի։ Ջին գնողը, որ Ղազախի թուրք աղալարներից է 
լինում, տեսնելով Տեր֊ Թադևոսի բացառիկ ֆիզիկական 
ուժն ու արիությունը, րացականչոււ) է» ((Հա յ, մ 1,!քդ 
կոտրի, Թումանյան Օվակիմ֊օղլի Օվանես֊աղա, բա 
էս տեսակ իգիթին տերտեր կդարձնե՞ն))։

Թե քահանայությունը որքան խորթ է եղել Տեր֊ 
Թադևոսի նկարագրին, նրա բնածին հակումներին, վը՝ 
կայում են բանաստեղծի ինքնակենսագրական նոթերում 
նշված հետևյալ փաստերը* ((Նրա (Տեր֊Թադևոսի — 
Ա. Ի.) պատարագ անելիս գունատվելը և եկեղեցուց 
փախչելը։ Մեռել թաղելուց փախչելը))^։

Թումանյանն իր հոր նկատմամբ տածել է պաշտա- 
մ ունքի հ "••չևյլզ ի,ոբ -••ւկնտծսւնք .&• ը ։ .((Ամ են ա լավ և
ամենամեծ բանը, որ ես ունեցել եմ իմ կյանքում, այդ 
եղել է իմ հայրը, — գրել է նա ((Ինքնակենսագրության)) 
մեջ։ — Նա ազնիվ մարդ էր և ազնվական, բառի բովան
դակ մտքով։ Չափազանց մարդասեր ու առատաձեռն, 
առակախոս ու զվարճաբան, սակայն 
խոր լրջություն։ Թեև քահանա, բայց 
ցանաձիգ էր և ձի նստող)) (IV, 85)^7։

46 ՊԲՀ, 1966, Л? 1, էջ 177,
47 Հմմտ. նույն տեղը, էջ 179:

միշտ ուներ մի 
նշանավոր հրա-

((Հաղթական ամբոխը)) սևագիր և անավարտ ինք
նակենսագրական ակնարկում, գրված 90-ական թվա
կանների սկզբներին, Թումանյանն իրենց տոհմի անց
յալի մասին համառոտակի տեղեկություններ հաղորդե֊ 
լուց հետո, ոգեշունչ տողերով է բնութագրում հորը* 
((*.*Այդ փառավոր տոհմի վերջին շառավիղներից նշա- 
նավորր իմ հայրն էր։ Նա ինչպես մի փառահեղ ապա֊ 
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րանքի ամենալավ բեկորը բարձր կանգն ած էր մեր վայր 
ընկած ցեղի մեջ, և մեր ամբողջ ցեղր դեպի նրան տա
ծում էր որդիական հարգանք — իբրև իրան նահապետի, 
ինչպես եկել էր որդոց որդի։ Նա մի վերին աստիճանի 
բարի, անձնվեր մարդ էր, սիրտը սաստիկ լայն և զգաց
մունքները խոր — անհուն խոր։ Նա շատ անփույթ բնա
վորություն ուներ և հաճախ շատ ղվարճախոսել ու սրա֊ 
խոսել գիտեր: Նրա սրախոսություններից շատերն առած 
են դարձել ժողովրդի բերանում, իսկ նրա վերին աստի
ճանի ան փ ույթ ու անշահ ա и ե ր արարքները անեկդոտ
ների կարգն են անցել։ Piujg այսուամենայնիվ նա մի 
մ շտ ա կան - ան բ ա ժ ան վիջտ ուներ իրան հետ, որ, չնա- 
(ելով նրա դյուրամատչելի և ղվարթ բնավորությանը, 
նրան դարձնում էր պատկառելի, վեհ և հաճախ ահա
վոր։ Նա այդ վիջաը ոչ ռքի չհայտնեց, ոչ ոք էլ չիմա
ցավ։ Սակայն ժամեր էին լինում, երբ ինձ թվում էր, 
որ այդ վիչաը ավելի մեծանում էր, նկատելի էր դառ
նում, և ես բռնում էի նրան, կարծես թե հասկանում էի, 
թեև մութն ու անորոշ — գուցե իմ արյունով^ նրա 'հոգու 
և զգացմունքի այն ՀԼմասովՀ>, որ նա տվել էր ինձ։ Այդ 
ժամերը մեր տան երեկոներն էին։ Նա աշխատանքից 
վերադառնալուց, շուտով ընթրելուց հետո, տնային սո
վորական, առօրյա հոգսերից, խոսակցությունից հետո 
յուր գլխավերևից ներքև էր բերում սազն ու թինկը տա
լիս։ Այց ժամ տնակ նա բոլորովին փոխվում էր—փոխ
վում էր մեր ամբողջ տունը։ Նա ածում էր ու երբեմն 
երգում։ Ածում էր արևելյան թախծալի, հառաչող, խո ր 
հառաչող եղանակներ ու երգում խոր ընկած, կոտրված 
ձայնով։ Մենք ցամաքած լսում էինք, բայց ավելի նա
յում էինք։ Նայում էինք նրա դեմքին։ Տխուր բոցով 
այրվող աչքերը նայում էին հեռո ւ, հեռո ւ, մեզանից 
դենը, պատից դենը, մեր աշխարհքից դենը,., և հառա
չող առաձգական ձայնը գնում էր նրա ետևից...
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Իմ Հոգին էլ նրան էր հետևում, և ինձ թվում էր, թե 
հասկանում էի նրա վիշտր... Նա ինձ էր կտակում իր 
այն վիշտը. ..»^:

Հոր մահը (1898) դառնում է Թէոմանյանի ((մշտա
կան թանգ վշտերից մինը)։ ((Նրա ս ռաշին մեծ վիշտը 
հոր մահն էր... Հոր մահից հետո նա եււկար ժամանակ 
հիվանդ է եղել» (ՀԶ)։ Հետագայում էլ, իար վշտով th 
ա փ и ո ս անքով, միաժամանակ մեծ ակնածանքով նա 
միշտ հիշել է հորը' ընդգծել "‘Լ նրա մ ա րդկա յին հագ- 
վադյուտ առաքինությունները։ Իսահակյանն իր հիշո
ղություններում պատմում է. ((Օհ անն ե ս ը շատ էր սիրուն 
հորը և միշտ էլ մեծ հիացմունքով էր խոսում հոր մա
սին։ Տարիներ հետո էլ առանց աչքերը արցունքով լըց֊ 
վելու չէր կարող խոսել նրա մասին»։

1898 թ. հունվարին, աքսորավայր մեկնելիս^ այցե- 
1ելով Թուման յանին, Իսահակյանը նրան տեսնում է հոր 
մահվան վշտով համակված. «...Մինչև ուշ գիշեր պատ
մում էր հանգուցյալ հոր բարությունից, ազնվությունից, 
առաքինություններից»։ ((Գնում ենք (Դսեղի) գերեզմ ա- 
նատունը. այցելում ենք Օհաննեսի հոր շիրիմին։ Օհան- 
նեսի աչքերն արցունքոտվում են. ութ տարի է անցել 
հոր մահից, բայց վիշտը չի անցել։ Եվ նորից, նորից 
պատմում է նա ինձ իր սքանչելի հոր մասին։ Ազնվա
կան, բարի, սիրող սրտով մարդ, բանաստեղծական հո
ղով»48 49 50։

48 ԲԵՀ, 1968, Л? 2, էջ 158 — 159։
49 Ւսահակյանի հուշերում գրված է' «1899 թէվիՆ աքսորից վե

րադարձիս... եղա Օհաննեսի մոտ... նոր էր դարձել Դսեղ գյուղից, 
ուր գնացեք էր հոր հուղարկավորութ յանր» (Աւ{. ^սաքււսկյան, Եր
կեր, 1959, հ. IV, էջ 68)։ Տեր-Թադևոսը վախճանվել է 1898 թ. 
հունվարի 5-ին, հետևաբար, Իսահակյանի հիշյալ այցելությունր եղել 
է 1898 թ. հունվարին, աքսորավայր մեկնելիս և ո' չ թե վերադար

ձին,

50 Ավ. Իսահակյան, Երկեր, 1959, հ. IV, էջ 68 — 69, 77։
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Թումանյանը, որ միշտ փայփայել է կատարյալ մար֊ 
դու իդեալր, իր հոր մեջ տեսել է մարդկային լավագույն 
հատկությունների մարմնավորումը, «Լավ մարդու կա֊ 
տարելատիպր»։ «Մեծ մարդու մասին գաղափար եմ 
կազմել իմ հորով)), — ասել է նա (ՀՁ>)։

Վերջին' ճակատագրական հիվանդության օրերին, 
անհուն անձկությամբ հիշելով մանկության տարիներն 
ու վայրերը, հայրենի տունն ու բնությունը, բանաս֊ 
տեղծը կրկին ու կրկին, խոր ակնածանքով ու սիրով 
անդրադարձել է հորը' միշտ ընդգծելով նրա մարդկա֊ 
(ին բարձր առաքինությունները. «Մեծ մարդ էր, գար֊ 
մանալի խորը մարդ, անդունդի խորություն ուներ, լայն 
հոգի, մեծ սիրտ, շատ մեղմ, նուրբ բնավորություն, 
ժպիտը միշտ դեմքին, զարմանալի սրախոս։ Երբեք իր 
ն յութական պակասություններից չէր խոսի, չէր ցույց 
տա. իրեն միշտ հարուստ էր ցույց տալիս)) (Հթ)։

Տեր֊Թադևոսի բարությունն ու մարդասիրությունը 
առակի կարգ էր անցել։ Նրա բնավորության այդ գծերր 
հւսվաստող շատ դեպքեր են պատմել ժամանակակից֊ 
ները. «Հաճախ էր պատահում, որ գյուղե րում աշխա֊ 
տածր թողնում էր դուրսը, տալիս էր չքավորներին, 
ինքը դատարկ գալիս տուն... Մի սովի տարի տերտերը 
աղուն ը ջրաղա ցն է տանում աղալու, կինն էլ փուռը 
վառում է, սպասում տերտերի գալուն։ թայց տերտերը 
չկա։ «Մթնել ա, — պատմել է Թումանյանի մայրը,— 
էրեխեքր լաց են լինում, սուէած են. տանն էլ հաց չկա. 
մին էլ տեսնեմ' տերտերը ջրաղացիցր գալիս ա գա֊ 
տարկ, երկու կրկենի (տաք մոխրի մեջ թխած հաց, բա֊ 
ղարջ—Ա. Ի.) կռանը տակին։ Դու մի ասիլ, մի ձիաբեռ 
ալյուրը կրկենի է թխել, դուրս է եկել հանդը, սոված 
հանդավորներին բաժանել ու ինքը դատարկ եկել է 
տուն... ։
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Պատահել /,, որ գյուղի չքավորի կամ այրի կնոջ 
արտը հնձել է տվել իր վարձած մշակներով։ կա/ր
թող արած' ուրիշի կալն է կալսում», Ս^ն դատվեք է 
նանը (բանաստեղծի մայրը)։ եվ կամ' մի աղքատի Հեր֊ 
կությունը ծածկելու համար շապիկը հանել, նվիրել է 
նրան, իսկ ինքն առանց շապիկի վերադարձել է տուն։ 
Տեր-Թադևոսի մարդամոտության, 4[ini ց 4ԼԱ ի րո, թ յան 
համար բնորոշ է հետևյալ դեպքր, որ պատմել է նրա 
դուստր Իսկուհին։ Վերջինս «մի օր հոր ձին վերցնում 
է, կժերը բարձում, գնում է հեռու աղբյուրը' ջրի։ ճա
նապարհին ձին, որտեղ մարդ է տեսնոււէ, կանգնում է։ 
Աղջիկը գալիս է տուն, հորը պատմում։ Հայրը թ[Հ «Ա' յ 
որդի, էդ իմ ձին ա. ես որ ճամփա եմ գնում, մարդ 
պատահելիս, կանգնում եմ, գրից անում, ձիս էլ սո
վորել ա»°1։

Տեր-Թադևոսն ունեցել է հասարակական գործչի ջիղ՝ 
նա եղել է նախաձեռնողը կամ մասնակիցը Դսեղի կրր~ 
թւսկան֊ լուսավորական գործերի, նրա անունը հիշա
տակվում է գյուղի դպրոցի հոգաբարձուների թվում&։ 
Հետաքրքրական է, որ աշխարհիկ հակումներով այդ 
քահանան 80-ական թվականների սկղբներին աջակցել 
է հայրենի գյուղում թատերական ներկայացումներ կազ
մակերպելու գործին։ 1884 թ, փետրվարի 16-ին Դսեղի 
թատերասերները Վա րդւսն անց տոնի առթիվ, հօգուտ 
տեղի ծխական ուսումնարանի, որի հոգաբարձուներից 
մեկն էր Տեր-Թադևոսը, ներկայացնում են էմին Տեր- 
Գրիգորյանի «Խեչոյի թուզը» և Միքայել Տեր-Գրիգոր- 
յանի «Պ եպո յի տկճուրը» վոդևիլները՝ աշակե րտն ե րի 
մասնակցությամբ։ Լրատուն ավելացնում է, որ «Շնոր
հակալության արժանի է հոգաբարձությունը, լքանա-

51 ft-ՄՊ, 1955, էջ 28,
52 ՀՍՍՀ ՊԿՊԱ, ֆ. 35, ց. 1, գ. 40, թ. 4, 
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վանւյ հայր P’ujqknu քահանա Թումանյանցբ և պ* Ստե֊ 
փան Տ եր֊Զաքարյան Մ ամ իկոն յան ց ր, որոնք չզլացան 
օգնելու գործի հաջողությանը»:> '։

Շատ բարձր զնահատելով հոր մ ա րդկա յին առա քՒ 
նռւթյուններր, միշտ կեն ղան ի պահելով նրա հիշատակը, 
Թուման յանր ձղտել է իր մի քանի ստեղծագործություն
ներում մարմնավորել Տեր-Թադևոսի եթե ոչ ամբողջա
կան կերպարը, գեթ նրա նկարագրի բնորոշ գծերը։ 
ՃՒ շտ է ղի տված, որ «Ալեք» և ((Անուշ)) (մեր կ արծիքով 
նաև ((Հին կռիվը))) պոեմներում քահանաների կերպար
ները ստեղծելիս բանաստեղծը նկատի է ունեցել հորը։ 
«Ո՞վ է այղ քու տերտերը, — գրում է Տիգրան Վերան
դան ր 1890 թ. դեկտեմ բե րի 27-ի նամակում, «Ալեք» 
պոեմի քահանային ակնարկելով.—ըստ իս, Տ ե բ-Թադե- 
վ ոս ն է — մի Ալեք53 54 55' փարաջեն հագին, գուցե նրանից էլ 
ավելի*** Ես ճանաչում եմ մի «հաբաշ)) տերտեր, մի 
((դարղիմանդ)) երեց, մի դուզ մարդ, և այդ քու տերտերն 
է, իսկ իմ Տեբ-Թագևոսր*.*)։™։

53 «Նոր ֊Դար», 1884, մարտի 29, .V 55։
54 Ակնարկում է Թուման յ անի «Ալեք» պոեմի հերոսին, որի նա֊ 

իւ ատիպր բանաստեղծի մանկության օրերին Դսեղում հռչակված 
«իգիթներից» /։ եղել, նույն անունով։

Ալերի և մյուսների սխրագործությունները հիշատակում կ Ււ՚. 
Հարությունյանը, որ 90- ական թվականների սկզբներին այցելել է 
Թրւմանյանի ծննգավա յրը. «Դսեղր մինչև այժմ էլ հայտնի է իր 
քաջասիրտ «իգիթներով»... Դսեղի որղիքն են նույնպես Լոռում հայտ֊ 
նի հռչակ ունեցող թաջ Ա[եքր, Սոսր և ուրիշները, որոնք շարունակ 
կռվեք են (քուրք ավազակային խմբերի հետ ե «իգիթի» անուն ժա

ռանգեք» («Ներսիսյան հոգևոր գպրոգի սաների աոաջին դպրոցա

կան ճանապարհորդությունը » , Տփխիս, 1894, էջ 54 —55) г
55 ԳԱԹ, Թա, .V 945.

«Թվում է ինձ, — նկատում է Սարդիս Աբովյանն իր 
հուշերում, — որ Հովհաննես Թումանյանր «Անուշ» պոե
մում գյուղի քահանայի անձնավորության մեջ իր հոր

48



բնութագիրն է ավեր Լոռում նրան ճանաչում Լին որ֊ 
պես վերին աստիճանի բարեսիրտ, ուրախ և անշահա֊ 
խնդիր տերտերի'*։

Ինչպես վկայում է Դեմիրճյանը, Թումանյանն ինքն 
Լ խոստովանել, որ «Դեպի Անհունր» պոեմում արտա- 
հայտել է հոր մահվան վիշտը։ «...Ինձ մի օր էլ նա հաս֊ 
էացրեց,— պատմում է «Վարդանանք»֊/։ հեղինակը,— 
որ «Դեպի Անհունը)) պոեմի մեռած կինր նրա համար 
արտաքին, հնարովի պատկեր է միայն, որ նա այդ կնոջ 
մեջ դրել է իր որդիական սերը դեպի հայրը»։ (ճիշտ 
է, պոեմի դրության ժամ անակը 1894 թ. է, սակայն, 
ինչպես վկայում է Իսահակյանը, այն վերամշակվել է 
1898 թ. սկղբներին' Տեր֊ Թ*ադևոսի մահից անմիջապես 
հե տո )։

Մեր կարծիքով, հոր մահվան վշտի ծանր տպավո֊ 
րության անդրադարձումներն են «Այն օրից, ինչ որ 
նրան թաղեցին...» (1898) և «Խորհրդավոր մեռելը» 
(1900) բանաստեղծությունները (I, 132, 142)։

Թումանյանի հիացումը Շեքսպիրի «Համլետ»֊ի նր֊ 
կտամ ամ ր Դեմ իրճյան ը բացատրում է նաև նրանով, 
որ Դանեմարքայի արքայազնի որդիական զդացմ ունք֊ 
ներն ու տվայտանքները հարազատ էին հոր պաշտ ա֊ 
մ ունքն ունեցող հայ բանաստեղծին։ «Ես նկատում էի, 
որ նա հաճախ այդ նյութերից (Համլետի մասին ղրու֊ 
դելիս — Ա. Ի.) մի փոքր աննկատելի կերպով անցնում 
էր իր հոր հիշողություններին։ Նույնպիսի գորովանքով, 
աոանձին երան ութ յա մ բ խոսում էր իր հոր մասին, հի֊ 
շում նրա խոս քե րը, վարմունքները... Գովում էր հոր 
խելքը, փիլիսոփայությունր, բարի բնավորությունը։ Հոր 
մասին զրույցը Թումանյանի նվիրական նյութերից էր»։

Տեր֊Թադևոսն էլ հինդ ո րդին ե րի ց ամենից ավելի 
սիրել է Հովհաննեսին, որ ավադն էր, հպարտացել է 
նրանով. «...90 թվականին, — պատմել է բանաստեղ֊
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ծը,— երբ առաջին գիրքս լույս տեսավ, իմ հերր շատ 
էր ուրախացել, ասել էր' «Հիմի ինձ էլ մահ չկա»։ Շատ 
էր սիրում երեխաներին (իր թոռներին — Ա. Ի*)՝ ամեն 
երեխի ծնվելով, գալիս էր Թիֆլիս։ Երբ որ առանձին 
բնակարան վարձեցի (1898 թ*, Ե լիզա վե տ ին и կա յա փո
ղոցի № 144 տունը—Ա. Ի.) էն տարին էլ գնացրի ճա
նապարհը շինում էին. շատ էր ուրախացել, աս ում էր.— 
Հիմի շուտ֊շուտ կգամ քաղաք, հենց որ տանը ինձ նե
ղացնեն' կնստեմ ու կգամ երեխանցս տեսնելու... Բայց 
հենց էն տարին նրա վերջին տարին էր. առաջին գնացքը 
ձորով անցնելիս, ձայնն էր լսել միայն...» (ՀՋ).

Բանաստեղծը ո'չ միայն իր արտաքինով նման էր 
հորը—ինչպես վկայում են ժամանակակիցները — բարձ
րահասակ ու բարեկազմ, «գրավիչ դեմքով և խոշոր, խո
րունկ աչքերով», այլև իր նկարագրի մի շարք բնորոշ 
գծերը ժառանգել էր նրանից' կենսուրախությունը, 
առատաձեռնությունը, հյուրասիրություն ը, զրուցասի
րությունը, սրամտությունը... «Ենչ որ կա իմ մեջ լավ 
բան' հորիցս է»,—խոստովանել է Թումանյանը&>։

6
Տարբեր նկարագիր ուներ Թումանյանի մայրը' Սո

նան (1842—1936), որ ծագում էր Բոչարյանների տոհ
մից, նույնպես դսեղեցի։ Նրա հայրը և պապը «տոհ
մական» հովիվներ էին և իրենց ողջ կյանքն անց էին 
կացրել սարերում, ուստի և նրանց տունը գյուղում 
հայտնի էր «սարըցու տուն» հորջորջումով։ «Մինը 
ազնվականի տուն — մյուսը սարըցու»,—դրել է բանաս
տեղծը, թերևս ընդգծելու համար իր ծնողների տարբե
րությունը նաև սոցիալական տեսակետից^։

56 Ա1[. Իսաճակյան, Երկեր, 1959, հ. IV, էջ 77։
57 ՊԲՀ, 1966, .V’ 1, էջ 176,
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Տեր֊ Թադևոսի անհոգ֊ուրախ, ռոմանտիկ, շապւ 
բնավորութ յան հակառակ, մայրը' Սոնան — գործնական 
ու հաշվետես էր։ Իր ծնողների տարընթաց այգ րնավո֊ 
բութ յունն երի ղուգակշիռր Թումանյանր տվել է Հիշձա1 
«Ինքնակենսագրության» մեջ. «Մայրս բոլորովին ուրիշ 
մարգ էր։ — Երկու ծ ա յրահեղորեն տարրեր արարածն ե ր 
հանդիպել էին իրար։ Մայրս — Սոնան, որ նույՄ գյուղիցն

մի
կատարյալ սարի աղջիկ էր, ինչպես գյուղացիք են ա֊ 
սում—մի «գիժ պախրի կով»։ Նա չէր կարողանում համ֊ 
բերել հորս անփույթ ու շռայլող բնավորությանը, և 
գրեթե մշտական վեճի մեջ էին այդ երկու հոգին։ Այդ 
էր պատճառը, որ հայրս երբեմն թաքուն էր տեսնում 
իր գործը։ Շատ է պատահել, որ մայրս տանից դուրս է 
գնացել թե չէ, ինձ կանգնեցրել է դռանը, որ հսկեմ, 
ինքը ցորենր լցրել, տվել է մի որևէ պակասավոր գյու֊ 
ղացու կամ սարից իջած թուրքի շալակը։

Իրիկունները, երբ տուն էինք հավաքվում, մայրս 
անդադար խոսում էր օրվան անցածի կամ վաղվան հոգ֊ 
սերի մասին, իսկ հայրս թինկը տված ածում էր իր չուն֊ 
դուրն ու երգում 4? յո ռօղլին, Թյարա մը, կամ որևէ հոգե֊ 
վոր երգ» (IV, 85)։

Տեր֊Թադևոսը, ինչպես տեսանք, գոհ ու հպարտ է 
զգացել, որ ունի բանաստեղծ որդի, մինշգեռ դործնա֊ 
կան Սոնա ֊նանը դժգոհ է եղել որդու զբաղմունքից, 
որը նրա համար չէր ապահովում բարեկեցիկ կյանք։ 
Սոր այդ վերաբերմունքն իր արտահայտությունն է գր֊ 
տել «Պոետն ու Մուսան» պոեմի աոաջին տարբերակում֊

Խեղճ մայրը,, Ւս^Ւ "1ո^տ չէր ուրլել, 
Ոչ tl Ւր կյանքում անունն էր լրսե(.
Եվ այժմ տրխրում, միշտ յաց է /ինում, 
/}(> իմ գործերը այսգես են գբնում.
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— Ավա՜ղ, ղու դիտես, քո մայրը, պոետ, 
Գեդջ ուկ ռամիկ մի կին է տրդետ. 
Նա չի հասկանալ ևրրեք պոետին, 
Ւեկուղ և լին ի հարազատ որդին։ (11, 342վ։

Ըստ էության դա մ ա յրական սիրո ուրույն արտա
հայտությունն էր, սիրո, որ այնքան զորեղ է եղել այղ 
ас սարի աղջկա» մեջ։

թումանյանի մայրը' եռանդուն, ավյուն ով ու կյան
քով լի այդ գեղջկուհին' ամբողջ տն տ ե ս ութ յուն ը, սա
րում թե հանդում, վարել է գրեթե մենակ։ ((Բացի սարի 
ու դաշտի աշխատանքից, այդ բազմանդամ րնտանիքի 
մանվածքն ու գործվածքն էլ էր անում, ((Ցերեկը ապ
րանքն էի պահում, գուլպան ձեռքիս գործելով, գիշերը 
թել էի մանում' չուխա, խալի գործում»,— պատմել է 
բանաստեղծի մայրը՜^։

«Ս ա րում աչքը բաց արած ու սարում մեծացած» 
այդ կինը շատ ջերմ սիրող մայր է եղել և խիստ նրբա
զգաց իր զավակների, հատկապես, նրանցից ավագի' 
Հովհաննեսի նկատմամբ։ Մոր նրբագգացությունը թու
ման յան ը հիշատակել է ինքնակենսագրական նոթե
րում, «Մորս երազ տեսնելու և նախազգացումի ընդու
նակությունը, օրինակներ (իմ հիվանդության ժամանակ 
և այլնJ»5^։

58 ԹՄՊ, էջ 38։
5G ՊԲՀ, 1966, X 1, էջ 177։

Մոր նախազգացման հատկության մասին թուման- 
յանը հիշատակել է իր նամ ակներից մեկում, խոստո- 
վանելով, որ այդ հատկությունն ինքը մորից է ժառան
գել։ Հայտնելով, որ Արտաշես եղբոր սպանությունը 
պատերազմի դաշտում մորից թաքցնում են, նկատում է, 
«Բայց նա (մայրս—Ա, Ւ,) մի հատկություն ունի, որ 
նրանից բան թաքցնել չի լինում։ Նախազգացում ասեմ, 
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նախատեսություն թե պարզատեսո։ թ յւււն — իր մոտիկ
ներից որի հետ մի րան պատահի, նա արդեն վաղօրոք 
դիտի։ Երազի ձևով լին ի, թե նախազգացումի-դիտի։ 
Ես էլ զուրկ չեմ էդ ընդունակությունից, և վերջին բոլոր 
մեզ հասած դժբախտորթ յուններր ոչ միայն օր աոաջ 
դիտեի, այլև մերոնց ասեք էր, թե էսպես բան պետք է 
պատահի, մինչև անդամ որոշ կարգադրություններ էի 
արել» (V, 411 )™։

Օրհասական հիվանդության ան կոդն ում, 1923 թ.
փետրվարին, խոսելով իր նկարագրի ձևավորման մեջ 
ծնողների դերի մասին, բանաստեղծը պատշաճը հա
տուցել է նաև մորը, ((Մեծ բախտ է լավ ծնողներ ունե
նալը, մանավանդ լավ մայր, մայրը ամեն ինչ է։ Եմ
մայրը սարի պախրա էր, 
զարմանալի առողջ և տաք եղջերու,,, շատ գեղեցիկ, 

սրտի տեր,,, և ինչ որ սարի
բան կա իմ մեջ' նրանիցն է,.. Ամենաբարձր սարերում
ծաղկոտ տեղերում է պահել ինձ, կանաչներում, աղ
բյուրների մոտ,,. Շատ բան է տվել ինձ, շա տ,,. Շատ 
էր սիրում ինձ» (ՀՋ)։

Ահա այս ծնողներից, 1869 թ, փետրվարի 7-ին
(ն, տ, 19-ին) ծնվել է Թումանյանը։ Փետրվարի 15-ին 
տեղի է ունեցել մկրտությունը և դրվել է պապի անունը' 
Հովհաննես (այդ անունն էր կրում նաև մոր կողմի 
պապը )^։

60 Բանաստեղծի այդ հատկության մի ցայտուն ապացույցն էլ 
Աղա յանի մահվան նախազգացումն է, որ նա պատմել է ((Տխուր 
հիշողություն» հուշագրական ակնարկում (IV, 200 — 202)։

61 Թումանյանի ծննդյան վկայականը, տրված Թիֆլիսի հայոց 
վիճակային կոնսիստորիայից 1910 թ. հունվարի 22֊ին, տե'ս ԹԸԱ, 
ֆոտոպատճենը' ԹՏԹ, Л? 519։
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Թումանյանի կյանքի առաջին տասնամյակը' ման
կության տարիները, անցել են ծննդավայրում, հայրենի 
հարկի տակ և բնության ղրկում։

Բանաստեղծը ինքը շատ էական, գրեթե որոշիչ նշա
նակություն է տվել գրողի մանկական տպավորություն
ներին, այն միջավայրին, որտեղ նա աչք է բաց անում 
աշխարհի վրա, որտեղ սկսում է կաղապարվել նրա 
մարդկային նկարագիրը։

((Ման կություն ը,— դրել է Թումանյանր,— մարդու 
կյանքի էն ամ են ա ըն դուն ա կ շրջանն է, երբ նա չորս 
կողմից ընդունում է, սնունդ է առնում ու զարգանում 
շարունակ.*,. Ամեն բան, ինչ որ շրջապատում է նրան, 
ինչ որ դոյություն ունի աշխարհքում, սնունդ է նրա հա
մար..,)) (IV, 328)։

Նշանակալի է, որ Շեքսպիրին ու Աբովյանին—իր 
դրական կյանքի մշտական ուղեկիցներին և ուսուցիչ
ներին— նվիրված ուսումնասիրությունների սևադիր 
հատվածներում Թումանյանը հատկապես շեշտել է նը- 
րանց մանկական տպավորությունների, ընկալումների 
կարևորությունը և, անշուշտ, ոչ պատահականորեն, 
կանդ առել այն գործոնների վրա, որոնք, զարմանալի 
զուդադիպությամբ, հատկանշական են եղել նաև իր 
մ անկության համար, «Շեքսպիրը մեծացել է հասարակ, 
բավական նախնական պայմաններում։ Հորական տանը 
որևէ բարձր մտավոր զարգացում նա չի տեսել ու չի 
առել,.. Եվ հենց իր աշակերտական շրջանում էլ, հիմք 
կա ենթ ադրելու, նա շատ բան սովորել է բնության հետ 
շփվելուց և իրեն շրջապատող Ստրադֆորդի փոքրիկ 
աշխարհից, քան ուսումնարանում)) (^1> 156)։

Իսկ Աբովյանր' «Մինչև տասը տարեկան հասակը 
նա իր մանկությունն անց է կացրել Թանաքեռ իր հայ֊ 
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բենի օջախում։ Տեսել ու ապրել է նրա շարն ու բարին, 
Ուրախությունն ու տխրությունը, (ավ ու վատ օրը, նրա 
նահապետական կյանքը, որ այնքան վառ դույներով 
փռում է իր դրվածքում» (^1> 2տ9)։

Այս և նախորդ տողերում ասւէածր, գրեթե նույնու
թյամբ, համապատասխանում է իրեն' Թումանյանի 
մանկութ յանը' եթե Շեքսպիրն ու Աբովյանը փոխւսրի- 
նինք Թում ան յանով, իր Ստրադֆորդն ու Բ անաքեռը 
քիսերով։

Արդ, տեսնենք այն գործոնները, որոնց ազդեցու
թյան ոլորտում անցել է բանաստեղծի մանկությունը։

նախ' ընտանեկան միջավայրը։
Բանաստեղծի ծննդյան նախորդ տարում (1868) 

վախճանվել էր նրա հայրական կողմի պապը' Հովհ ան- 
նես-աղան, որի հիշատակը, սակայն, երկար տարիներ 
կենդանի է մնացել Թուման յան ընտանիքում ։ Բնորոշ 
է, որ Հովհաննես-աղայի անունով Թում ան յանն ե րի 
տոհմը կոչվել է նաև «աղոնք»Շ2։

Թուման յան ընտանիքը բավական բազմանդամ է 
եղել։ Մինչև 1875 թ*' բանաստեղծի ւէեցամյա հասակը, 
Հովհաննես-աղայի որդիները' Ասլանը (Տ ե ր-Թա դևո ս ), 
Գրիշկան և Մամը' իրենց կանանցով և զավակներով 
միասին են ապրել։ Հովհաննեսից բացի, Տեր-Թադևոսն 
ունեցել է ևս յոթ զավակ' չորս տղա և երեք աղջիկ. 
Ռոստոմ (1871 — 1915), Օսան (1874 — 1926), Իսկուհի 
(1878—1943), Վահան (1881—1937), Աստղիկ (1885 — 
1953), Արշավիր (1888—1918) և Արտաշես (1892 — 
1916)։ Թումանյանի մանկական խաղընկերները եղել 
են Ռո ստոմը և Օսանը։ Ընտանիքն ապրել է նահապե
տական սովորություններով և ավանդություններով։ Ինչ 
վերաբերում է տնտեսական ւէիճակին, ապա, ցավոք,

62 ՊԲՀ, 1966, М 1, էջ 175։ 
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այւք մասին քիշ տվյալներ են պահպանվել։ Թուման յանր 
կյանքի վերջին օրերին, մանկական վերհուշերից մե
կում, խոսել է հայրական տան առատությունից ու լիու֊ 
թյունից. էՒմ հոր տունը,— պատմել է նա,—շեն տուն 
էր, առատ, հարուստ.,. Ւմ հերր քիշ բան շէր սիրում 
աոներ Խաղողը բեռներով էր առնում, քիշմիշը' խուր- 
ջինով։ Նրա ամենափոքր չափը խախալն էր...л (ՀԶ)։ 
Խոսքն, անտարակույս, բանաստեղծի մանկության շըր~ 
ջանին է վերաբերում։ Եվ այդ վիճակը կարճատև է եղել։ 
Հին աղնվական ընտանիքն արագ սկսել է աղքատանալ։ 
Թումանյանի դպրոցական րնկերներր գրեթե միաբերան 
վկայում են, որ աշակերտության տարիներին նա աղ- 
քատ էր ապրում, և որ Ներսիսյան դպրոցից հեռանա
լու պատճառը տնտեսական աննպաստ պայմաններն են 
եղե^։ Թանաստեղծի եղբայրը' Վահանն իր մի նամա
կում գրում է. ւրՏեր-Թադևոսր ստանում էր 50 ռ. տա
րեկան, շէր կարող ուսում տալ բոլորիս» (ԹիՀԱ)։

Թումանյան տոհմի աղքատացումը, գյուղում ու շրր~ 
ջակայքում նրա ունեցած երբեմնի ագդեցության թու
լացումն սկսվում է Հովհաննես-աղայի մահից հետո։ 
Այն հողամասերը, որ Հովհաննես-աղան ստացել էր որ
պես պարգև մարտական սխրագործությունների և ծա
ռայությունների համարի, հետղհետե դուրս է գալիս 
Թումանյանների ձեռքից։

Թումանյանի թղթերում պահպանվել է Մեհրաբ Թու
ման յանի (բանաստեղծի հորեղբոր) 1884 թ. մարտի 
28-ի գիմ ումը Լոռու գա վառա պետին այն մասին, որ 
պետական գյուղացիների յ մի քանիսը, Դսեղի տանու֊ 
տերի օգնական Եփրեմ Հովհաննիսյանի և դատավոր 
Վազար Գաբիևի դրդում ով ինքնագլուխ սկսել են վարել

63 Տես ալս պրքի երկրորդ դ/ուքար,
64 Թուզանշան]։ հավաասէուծքէ 



քառասուն տարուց ի վեր իրեն պատկանող հողերը' յա֊ 
բա ընելու նպատակով։ Ըստ երևույթին, գիմ ում ը մնացեչ 
է անհետևանք, քանի որ դտվառապետի մ ակա դրութ լան 
համաձայն, հայցվորը պետք է դիմեր գյուղական դա֊ 
տարան, հենց նույն Ղադար Գաբիևին, որի դեմ էր 
ուղղված նրա բողոքը6^։ Բանաստեղծի դրածու ստացած 
մի քանի նամակներից, ինչպես և ((Հաղթական ամբոխը» 
խորադիրը կրող հուշագրական անավարտ երկիցս երե֊ 
վում է, որ «հոդերի խնդիրը» երկար տարիներ եղել է 
թ*ումանյաններին հետապնդող և հուդող հոգսերից մեկը։ 
Սակայն, կենցաղային առօրյա խնդիրներին փիլիսո
փայական անտարբերությամ բ նայող, նուրբ ու բարի, 
անգործնական ու խաղաղասեր Տեր-Բ*ադևոսր չէ՞ր, որ 
պիտի զբաղվեր հողային կնճռոտ վեճերով։

65 ԳԱԹ, Թա, .V

66 /?ծ2, Л? 2, էջ 158 —161։
67 Թումանյանի եղրոր' Ռոստոմի 1898 թ. 

(W)։
68 Պ1՝'Հ, 1966, X 1, էջ 179,

Ընտանիքի եկամ ուտի աղբյուրների նվազման հետ, 
աճում էին պարտքերը։ Տեր-Թադևոսն իր ամբողջ 
կյանքն ապրել է պարտքերով^7։ Ինչպես երևում է Բ*ու֊ 
մանյանի ինքնակենսագրական նոթերից, պարտքեր 
ունեցել է նույնիսկ Հովհաննես աղան, «Մեր պարտ
քատերերը,— կարդում ենք 
րում, — պապիս պարտքերը' 
շինելու և այլն»65 66 67 68։

բանաստեղծի գրառումնե- 
ճամփա շինելու, կամ ուրջ

Պարտքեր անելու այդ սովորությունը պապից ու հո
րից, նրանց նկարագրի բնորոշ այլ գծերի հետ, ժառան
գաբար անցել է բանաստեղծին։

թումանյանի մանկական հիշողություններն սկսվում 
են գրեթե «ոտն ելնելու» շրջանից։ Ւսկ նա, ինչպես ինքն

ապրի/ի 1-ի նամակր
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Է գրում, շատ վաղ է «ոտն ելել», «սովորականից շատ 
վաղ»®Կ

«Տերսանց» կամ «աղոնց» նահապետական ըազմա- 
ճյուղ րն տան իքի մեծ ու փոքր անդամները' պապը 
(մայրական կ ո ղմի), տատերը, հորեղբայրներն ու քե
ռիները, սրանց կանայք, որդիներն ու հարսները, ծա
ռայողները (այգեպանը, ջրաղացպանը, տավարածը),, 
յուրաքանչյուրն իր նկարագրի բնորոշ կողմերով ու սո
վորույթներով, անջնջելի դրոշմվել են ապադա բանաս
տեղծի հիշողության մեջ, կազմելով մարդկային գունա
գեղ կերպարների մի

մանյանի ն ախ ա գծած «ինքնակենսագրության)) մեջ։ 
Դրանցից յուրաքան չյուրի անունը, որևէ դեպքի առնչու
թյամբ, հիշատակված է չիրականացված այդ մտահղաց- 
ման ծրադրային նոթերում™։

Չնայած բանաստեղծի հայրական և մայրական 
կողմի պապերը սոցիալական տարբեր խավերի էին 
պատկանում («Մինը ազնվական տուն, մյուսը' սարը֊ 
ցու»), սակայն Թումանյանի մանկության տարիներին 
այդ տարբերությունը վերացած էր, մնացել էին սոսկ 
հիշողություններ։ Հորեղբայր Մամը համարվում էր 
գյուղի «առաջին» (առաջնակարգ) մաճկալը, իսկ քեռի
ները քաջ որսորդների և հովիվների համբավ էին վայե
լում1 1 ։

Թում ան յանի մ անկ ութ յան տարիներին Դսեդն ապ
րում էր փակ տնտեսության պայմաններում, նահապե
տական կենցաղով, ավանդական «ադաթներով» ու սո
վորություններով։

է-9 ՊԲՀ, 1966, .¥ 1, If 175:
70 Նույն տեղը:

71 Նույն տեղը, էջեր 175, 179,
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Նահապետականության նկատմամբ բ ան ա ս տ ե ղծ ր 
դրսևորել է երկակի վերաբերմունք, եթե մի կողմ իր 
պատկերել է հնավանդ, քարացած «ադաթների», իա֊ 
վարի, սնոտիապաշտության կապանքներում թպրտա
ցող մարդու ցնցող ողբերդությունր («Մարոն», «Լաւեցի 
Սաքոն», «Անուշ»), ապա մյուս կողմից պանծացրել է' 
բուրմ ուական «քաղաքակրթության» կեղծիքին, այլասե- 
րող կարցերին ու բարքերին անհաղորդ, բնության անա
ղարտ զավակների նահապետական պարզությունը, 
ազնվությունը, անմիջականությունը,

Որրա ն սիրել եմ, չքնաղ Հայրենիք, 
Քո սար սւ ձորում մեծացած մ արղկանց 
Ս ովորությունքը պարզ ու վայրենի — 
Ատելը անկեղծ, սիրելը սրտանց. 
Երբ որ միասին զվարճանում են 
Իրանց օջախում, թեկուզ շոր հացով, 
Միասին վարում, միասին ցանում են, 
Մխիթարվում են մի բախտի Հուսով... (II, 320)։

Տեր-Թադևոսր պահպանում էր «աղոնց» նահապե
տական տան ավանդույթները, հատկապես հյուրասի- 
րությունը։ Թուման յանի ինքն ակեն ս ա գրական նոթերում 
այդ հանգամանքը ընդգծված է տարբեր էջերում, «Ղո
նախներ,,, միշտ ղոնախներ,,. Մեր հարսներն^ ու մայրս 
գերի մեր հյուրերին»/?>։

Բանաստեղծը ևս, ինչպես հայտնի է, հետագայում 
շարունակել է հայ նահապետական ընտանիքի, մասնա
վորապես Թումանյան գերդաստանի համար բնորոշ այդ 
սովորույթը։

72 Քանի որ այս գրառումները վերաբերում են Թումանյանի ման֊ 
կական տարիներին, ապա, ուրեմն, «Հարսներ» ասելով, նկատի ո։նի 
իր Հորեղբայրների' Գրիշկայի և Մամի կանանց։

73 ՊԲՀ, 1966, Л‘ 1, էջեր 175, 176, 183։
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Մանուկ Թումանյանի առաջին հոգևոր սնունդը եղավ 
ժողովրդական բնարվեստը — գրեթե իր բոլոր ժանրե֊ 
րութ պատմական ավանդություն, լեգենդ, հեքիաթ, ա֊ 
ռակ, երդ, առած, ասացվածք... ((էն գլխից> ոչ ((դիպ֊ 
վածով)), սիրել և հետաքրքրվել եմ հեքիաթներով, լե
գենդներով, առակներով, և շատերն անգիր գիտեմ դեռ 
մանկուց»,— հավաստում է բանաստեղծը (IV, 98)։

Ժողովրդական էպոսի ժանրը ներկայացնում էին 
((Լոռու հին֊հին քւսջե րի » սխրագործությունների մասին 
հ յուսված ասքերը, որ դե պքե րին ականատես ծերերը, 
նորանոր երանգավորումներով, պատմում էին՛ձմռան 
երկար գիշերները օջախի առաջ նստոտած լոռեցինե֊ 
րին, որոնց հետ եղել է նաև ապագա բանաստեղծը։ Այդ 
ասքերի գլխավոր հերոսները Թումանյանի նախնիներն 
էին' Մեհրաբ և Հովակիմ յուզբաշիները և Հովհաննես֊ 
աղան։

Հիշյալ դյուցազներգական պատմ ությունների հեղի֊ 
նակ֊ասացոդները ոչ միայն գյուղի ծերերն էին, այլև 
բանաստեղծի տատերը (հատկապես Հովհաննես֊աղի 
կինը), ինչպես նշված է ինքնակենսագրական նոթե֊ 
րում?5 և ((Դարձ)) անավարտ պոեմի մի սևագիր հատ֊ 
վածում.

...Եվ նստած իրան տատերի գոգում 
Ականջ էր գրել նրանց հեքիաթին,

74 «Գովասանական բանիւք պստմեն ականատես քն...„ վկա յսւմ 
է (Ւոստոմ րեգ Երղնկյանցր, համառոտակի նկարագրելով Օվակիմ 
Յուգբաշու և լոռեցի մյուս հերոսների քաջագործութ  յուններր է«Հնա֊ 
խօսական տեղագրոլթիւն Հադբատայ աջխարհահոչակ վանից սրբոյ 
Նշանի. ..՝>, Վագարշապատ, 1886, էջ 130):

75 Պ1!Հ, 1966. .¥ 1, էջ 176—177: Էստ Նվ. Թումանյանի, բա֊ 
նաստեղծի մայրր ևս պատմելիս է եղևլ «Օվագիմ Յուգբաշուց և 
նրա քաջագործություններից... Հասան խանի օրերից, ինչպես Լոովա 
գյուղերի բնակչությունն այգ ժամանակներր գյուղերից փախած, ահ 
ու սարսափի մեջ, պատսպարվել է այրերումս (ԹՄՊ. 38 — 39):
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Կամ ինչպես իրան պապերն աննկուն 
Պատհրաղմհլ էին, 
Ախոյան էին կանգնեք հավատին։ 
Ականջ էր գրել Սուրենն, 
Երր t/ր իրանց ին սրահի ասաջ 
Հավաքվամ էին ծերերը մռայլ 
Եվ qprllJ!J անում անցած օրերից... 
Եվ Նա հիշում էր 
Խաղաղ իրիկունն յար հայրենիքի, 
Եհ/հ» որ աստղածին երկնքի տակին... 
Եվ քուսնի դիմաց պատմեք էին նրան 
Ավանդություններն իրանց աշխ ա ր հ քի., ,76

Թումանյանի հիշողություններում առմիշտ դրոշմվում 
են մանկության տարիներին և հետագայում լսածները 
Լոռու անցյալի և հերոսների, այդ թվում իր քաջա կո րուԼ 
նախնիների մասին։Դրանք ըն գհ ան րա ցն ե լուԼ և վեր- 
իմաստավորելով, բանաստեղծը հետ ադայում հյուսել է 
մի ամբողջ ւլրուցաշա րք։ Դեմ ի րճյան ը ւէկւս յում է, որ 
Թումանյանր «հաճախ էր պատմ ում լոռեցիների հիշո
ղությունների մասին, որոնց նյութը լեղգիների արշա
վանիներն էին եղել։ Լոռեցիների պատմելու սերը այն 
աստիճան զարգացած է եղել, որ նրանք ավանդաբար 
պահել են աղոտ հիշողություններ անգամ թաթարների 
արշավանքներից։ Լեզգի հրոսակների դեմ մղած կռիվ֊ 
ների նկարագրություններով Թումանյանր պահում էր 
մեղ իր մոտ մինչև կես գիշեր և ավելի ։ Այդ պատմու
թյունների մեջ աոանձին տեղ էր գրավում նրա մեծ 
պապ Օվակիմ յուղրաշին... ։

76 I, 302.
77 P" ու էտն յանի ար խ իվ ut J պահպանված երկու սևագրություն 

У/■ այա if են նրա ձղտումր գեղարվեստորեն վերարտադրելու լեզգի 
աւ-պատակների դեմ հայ մ ողով ft ղի մղած պայքարի դրվագները։ 
Դրանցից մեկը անավ արտ մի պատմվածք է' «Հանեսն ու Խաղին» 
(III. 393 — 394), մյուսը' «թի Աստուած ընդ մեզ է» լեգենդը, (ան-
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1921 թ. ապրիլին, Երևանից վերադարձին, երբ *Լա~ 
ր աքի լի սայում Թուման յանին ընկերանում է Ստ. ^որ~ 
յանր, բանաստեղծը ժամանակի քաղաքական իրադ- 
ր ութ յան ասնշությամբ վերհիշում է լոոեցիների պատ
մական սիւրագործու

«Խոսք բացեց, — դրում է Հէորյանր, — այն հերոսական 
կռիվների մասին, որ մի ժամանակ վարել էր Լոռու 
գյուղացիությունը պարսիկների ու լեզդիների դեմ: Այդ 
պատմությունները մեկը մյուսից հմայիչ էին այնպես, 
ինչպես միայն Թումանյանր գիտեր պատմել համով ու 
կեն դանի..

Ւնչպես Լոռու պատմական անցքերի շուրլր Հյուս
ված ասրերին, այնպես էլ ժողովրդական բանարվեստի 
մյուս տեսակներին Թումանյանր հաղորդակցվել է ան
միջական աղբյուրից' ասացողներից, որոնք եղել են 
բանաստեղծի հարազատները, ազգականները, ընկեր
ներն ու համագյուղացի ծերունիներր։ Կենդանի պատ
մական հիշատակարաններ հանդիսացող այդ ծերերին 
Թումանյանր հանդիպել և հետները զրուցել է նաև հե
տագայում։ ^թորչալվումո ուղեգրություններում նա նր- 
կարագրոլմ է հարյուրամյակը գլորած երկու եղբայր
ների, որոնցից մեծը պատմում է «Պ ասկևիչից, Լիսանե- 
վիչից» Երևան ու պատերազմից*։

«Այսպիսի ծերեր պատահում էին մեզ գրեթե ամեն 
գյուղում,—շարունակում է բանաստեղծը։ Սրանց ամեն 
մեկը ավանդությունների, առասպելների, հին զրույց-

ԳԱԹ , Թալ, X S3)։ Եթե սւսաջթնթ հքւմբր լոոեցիների մեք պահ- 
պանվա4 հիշողություններն են, nenftn երկրորդի աղբյուրր պաոմա- 
Լսվանղաէքէոն էւ (*Պաամութիւն անցից անցելոց Սևանալ վանուց, 
արարեայ ^արղասյեաի 1871, Վաղաբ-
շաոքուա, էք 32—38):

78 8ш. Երկերի ղավալու, Հ, 10, էշ 43: 

«2



ների, ժողովրդական հավատալիքների մի շտեմարան Ւ 
մի թանգարան է։ Այս պատմություններից, զրույցներից, 
սովորություններից շատերն եկած են հին զարերից, մեր 
հին նախնիքների կյանքն ու սովորություններն են... 
Բայց մեռնում են այս ծերունիները, իրանց հետ տանե- 
Լ՚Վ իրանց դիտեցածր... Ես ինչ խոսքեր, դարձվածքներ, 
զրույցներ սրանից 10 տարի առաջ (ուրեմն 14 — 1օ 
տարեկան հասակում—Ա. Ի.) լսել եմ Լոռի, ինչ սովո֊ 
րությունն ե ր տեսել եմ, այժմ դժվար եմ տեսնում ու 
լսում, բոլորը նսեմացել, նոսրացել, անհետանում են» 
(VI, 64 — 65)։ Ցավոք, գրանցիր միայն մի քանիսի 
անուններն են մեզ հասել։ Հեքիաթասացներից Թու֊ 
մանյանը հիշատակել է' Թագուհուն (հորեղբոր կինը) ձ իր ընկեր Նեսոյին1^, Ղոխնանց պապին (վերջինս գյու
ղում այգեպան է եղել. (/(Հառաչանք» պոեմի ծերունու 
նախ տտիպը )*®։

Թում անյանի մանկության շրջանի հեքիաթասացնե֊ 
րից առանձնանում է ամենակրտսերը' Նեսոն, բանաս
տեղծի խաղընկերը, ստեղծագործական վառ երևակա- 
յությամբ և վիպելու շնորհքով օժտված մի գեղջուկ պա
տանի։

«Մի խումբ ընկեր երեխաներ էինք։ Գյուղացի երե
է Թուման յանն իր հեքիաթ ասաց 

պատմւէածքում.— Իրիկուններն...
խաներ, — պատմում 
ընկե րոջը նվիրված

պատմ ում ։
Մի ընկեր ունեինք, անունը նեսո։ Էնքա ն հեքիաթ 

դՒ տեր, էնքսՀն հեքիաթ գիտեր, որ ոչ ծեր ուներ, ոչ
տուտը։

79 ՊԲՀ, 1966, Л* 1, էջ 176։
հ0 Sb'u նույն տեղք, էջ 184 («Ւմ մի քանի դրվածքների բա

ցատրությունը» j ե ՀԶ։
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Ամառվա լուսնյակ գիշերները մեր դռան գերանների 
վրա շուրջբոլոր նստոտում էինք, հիացած պլըշում Նե- 
սոյի' ոգևորությունից գեղեցկացած դեմքին։ Ու պատ
մում էր նա հուրի փերիներից, Զմրուխտ Ղուշից, էիս ո՛ 
Մ ութ աշխարհից..,)) (III, 117)։

Գիքորի նման, Նեսոն ևս դժբախտանում է, բայց 
տարբեր միջավայրում և հանգամանքներում, «շքավո- 
րությունր — բանաստեղծի բնորոշմամբ — այդ հոգու և 
սրտի ահռելի ավազակըսպանում է նրա բնածին տա
ղանդը և այլասերում։

Ւումանյանն առանձնապես սիրել է ժողովրդական 
լեգենդներն ու բալլադները

Որոնք, ինչպես հեռու ձայներ, 
Կանչում են, որ ականջ դնենք, 
Ու խոսում են պա՜րդ, մանկաբար, 
Որ հադիվ է մարդ որոջում — 
Ե րգ է արդյոք, թե պատմություն.. .82

Առակախոս ծերերից բանաստեղծն հիշատւսկել է 
բոստանչի Մելքոնանց Օհաննեսին^ և իր քեռիներին, 
հատկապես Զեռի Ւսայուն, որի պատմած առակների 
հիման վրա է գրել «Շունն ու Կատունյ), «Անբախտ վա
ճառականներ))-ր և «Արծիվն ու Կաղնին),^։ Ւսկ հոր
եղբայր Մամից լսել է Լոռու հորովելները, սայլերգերն 
ու կա լերդերը^։ Եվ, անշուշտ, «Գութանի երգը]), «Կալի 
երգը» (լոռեցոնց), «Կալի երգը)) (ժողովրդական), «Գու-

«I ԳԱՒ, Իա, X 119։
82 էոնդֆե/լոյի «Հայավաթի երդը* պոեմի թ արդմ անութ յունից 

(Եժ, II, 217)։

83 ՊԲՀ, 1966, X 1, էջ 179.
84 Տե ս նույն տեգր, էջ 183 (< Իմ մի քանի դրվածքների բացատ

րությունը» ) :

85 Նույն տեղը, էջ 179:
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թան» բանաստեղծությունները գրված են իր 
մաճկալ հորեղբոր երգերի ներշնչմամբ։

նշանավոր

Թումանյանի հիշողության մեջ տպավորվել են նաև 
հ 0֊ ական թվականներին ընդհանրացած ազգային-հայ- 
րենասիրական և հոգևոր երգերը, որոնցից մի քանիսր, 
ինչպես երևում է բանաստեղծի ինքնակենսագրական 
նոթերից, եղել են առաջին նմուշները այդ ժանրի ստեղ
ծագործություններից (ընդհանրապես առաջին դրական 
երկերը), որոնց նա հաղորդակցվել է. «Իմ առաջին եր
գերը։ Վարդան փեսեն™. «է՞ր հեռանաս...»։ «Հայրենիք 
սրբազան...», «Ազնիվ ընկեր...»։ Պապիս երգը. «Առա
վոտ լուսոՏ7»: Ըստ Նվ. Թումանյանի, դրանցից առաջին 
երեքը, ինչպես և «ճախարակը» և արևելյան եղանակ
ներ, երգելիս է եղել նաև նանը' Թումանյանի մայրը™։ 
Ինքնակենսագրական մի այլ պատառիկում հիշատա
կություն կա «Կիլիկիա»-ի մասին. «Մանկությանս նոր 
երգ էՐ գուՐս եկել, երգում էի ես եղբորս հետ, գիլ ձայ
նով. «Երբ որ բացվին դռներն հուսո...»։ Ու չէՒ հասկա
նում, թե ինչ եմ երգում։ Նոր եմ հասկանում» (ԹԸԱ)։

Ուժեղ տպավորություն են գործել բանաստեղծի վրա 
հոր' Տեր-Թադևոսի երգն ու նվագը։

Ժողովրդական ասքերն ու պատս ական ավանդու
թյունները, հեքիաթներն ու լեգենդները, առակներն ու 
Հորովելները, հայրական չոնգուրն ու հովվական սրին
գը, ինչպես և հայրենասիրական ոգեշունչ երդերը, լի
նելով Թումանյանի առաջին հոգևոր սնունդը, միաժա
մանակ դառնում են նրա գեղարվեստական մտածողու
թյան զարգացման առաջին ազդակները, այն գործոն -

86 Թումանյանի հորաքրոջ' Սոնայի ամուս ինը.

87 ՊՐՀ, 1966, Л* 1, էջ 176 (այստեղ աղավաղված' ...«Առավոտ 
եկաւ|>, բնագրում' «Առավոտ լուսո»^;

88 ԹՄՊ, 38։
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ները, որոնք նպաստում են նրա ստեղծագործական ձիր
քի հայտնաբերմանը' դեռ պատանեկան հասակում։

8

Թումանյանի, որպես բանաստեղծի, ձևավորման հա
մար խոշորագույն ագդակ է հանդիսացել Լոռու հեքիա
թային ու վիպական բնությունը։ Դսեզր, ուր ծնվել է նա 
և անցկացրել իր մանկությունը, մի լեռնային թերա
կղզի էէ 9 անառիկ ու չքնաղ դիրքով մի բնակերտ ամ
րոց*, քփոքրիկ ՏԼեյթուն» (III, 25 — 26), շրջապատված 
երկնահուպ լեոներով ու անդնդախոր ձորերով, թավուտ
ներով ու անտառներով։

Հայրենի բնությունը Թումանյանի համար եղել է մի 
վիթխարի դպրոց բաց երկնքի տակ։ Նա ընթերցել է 
բնության դիրքը (ըստ Վալտեր Սկոտի' ^մեծագույնը 
գրքերից*) դասագրքից առաջ։

Ինքն ակենսագրական նոթերից երևում է, թե բնու
թյունը ինչքան մեծ տեղ է գրավել բանաստեղծի ման
կական տպավորությունների մեջ և թե նա, Թումանյանր, 
որքան կարևոր նշանակություն է տվել բնության առա
ջին ընկալումներին իր հոգեկան աշխարհի ձևավորման 
ու հարստացման գործում։

Թում անյանը ուրվագծերով, երբեմն չավարտված 
նախադասություններով հիշատակել է իր սիրած վայ
րերը, բնության երևույթները, տեսարանները, կենդա
նիները».. Մենք կարևոր ենք համարում, կենսագրական 
այլ փաստերից առանձնացնելով, իրար կողքի բերել 
բնության առաջին ընկալումներին վերաբերող նրա 
գրառումները, որոնք, սոսկ ծրագրային նոթեր լինելով 
հանդերձ, ներկայացնում են բանաստեղծի մանկության 
մի կարևոր դրվագի ընղհանուր, բայց վավերագրական 
նկարագիրը.
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.Սարում։ Հացուտ։
Երկինքը...
Գառնարած — նիկալի հհ տ ։
Կենդանիներր. մեր եզները։ Ես եզնարած։
Դրդի գլուխը...
Աղբյուրը նրա տակ, որ էլ չկա։
Անտառները, ծառները — չկան։
Քարափներ բարձրանալը...
Գիշերներն ու աստղերը...
Գիշերները լռության մեջ միշտ ականջ էի դնում 

Դեբեդի ձենին, որ դալիս էր խոր ձորից, երբեմն խուլ 
ու խոր, երբեմն պարզ ու ահավոր։ Եվ կարծես խոսում 
էր հոդուս հետ։

Ինչքա՜ն էի սիրում առավոտը աքա ղազն երի ծուղրու
ղուն, դիշերը' շների հաչոցը։

Կարմիր էրում (քարայր—Ա. Ի.), բարձրից աշխարհ֊ 
քը->- ճերմակ ամպերը, որ հազար ու մի ձև առնելով, 
փոփոխվելով, պտտվում են մեր երկրի շուրջը և մենք 
ենք կենտրոնը։

Մեր ձորերն անտառապատ, ղուզղունները' մեծ քա
նակությամբ։

Սար շվին, խաղը, բայաթին։ Հանկարծա֊
կի փ ոթորիկը, հեղեղը, կայծակներն ու դողի վրա տալը։

Աղջիկ փ ախցնելը։
Իբրև հին, 

զատ դոմեշը, 
Ռոբլան շունը, 
էշը և մեր սև

կարոտ մտերիմներ հիշում եմ մեր պո֊ 
Սաղարը, նազլուն, Ծաղիկը, Չերքեզը, 
Ղայթարը, իմ պապոնց, մեր Մարինոս 

Մաշկոն, որ պապս էր հետը բերել Ռու
սաստանից։

Ծառերն ու անտառները, քարերը։
Քոշաքարից <Հ. . Հեղեղի և կայծակի սերը —

մինչև հիմա։ ...Դեբեդի վշշոցը, աստղալի երկնքի տակ
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քնելը և հանդերում մենակ կանաչում պառկելը, ժամե
րով երկնքի մեջ խորասուզված հայացքով,,.

Իմ մանկությունը անց է կացել մի աստվածային 
շռայլության մեջ։ Լոռու գեղեցիկ բնությունը, անմա
հական օդը, զրնգուն աղբյուրների ջոէ֊քը, լեռնական 
գյուղական կյանքի ազատությունը, էն հավասարու
թյունը, որ կար հին գյուղական կյանքում, ամենքն էլ 
մի տեսակ էին ապրում, ուտում, խմում ու իրար հետ,,.

Դեռ լեռնային մեր անկյունը չէր հասել կուլտուրան, 
իր տենդը։ Մի էս տեսակ աշխարհք եմ կորցրել ու բնու
թյունը զրկվել է իր նախկին պատկերից — երկրագործը, 
նահապետը ու հովիվը, մարդիկ էլ դարձել են դուքան
չի..,»^։

Վերջին տողերը հայտաբերում են Թումանյանի բնա
պաշտության սոցիալական բովանդակու թ1 ունը, նրա 
իդեալը' մարդու և բնության ներդաշնակությունը։ Լոռու 
կուսական բնությունը Թումանյանին առժամ փոխադ
րում էր մարդկության մանկության շրջանը' նահապե
տականության և հերոսականության ժամ տնակները > 
ուր, ՒրոՔ> «ա({ատ էր' ազաա թնության որդին»* 90 91* Անա
ղարտ բնություն և անաղարտ, նահապետական մարդ
կային հարաբերություններ' ի հակադրություն ամեն ինչ 
քայքայող և աղհաւոող կապիտալիզմի, որ բանաստեղծը 
խտացրել է «դուքանչի» բառի մեջ։

& ՊԲՀ, 1666, X 1, էջ 175—183,
90 Ընդգծված բառերը «էոոեցի Սաբոն» պոեմի աոաջին տարբե 

րակից են բերված (II, 299),
91 Սո. Զորյաէ, Երկերի ժողովածու, հ. 10, էջ 47, 

to

Այս իմաստով է նա ասել, թե «բնությունից հեռա
ցողը դժբախտանում է»^։ Եվ այդ հայացքի գեղարվես
տական մարմնավորումը նրա սքանչելի «Գիքորն» է։

Պատահական չէ, որ Թումանյանի մի քանի լեգենդ
ներում հալածվածներն ու դժբախտները ապավեն են



գտնում բնության մեջ, թռչուն դաոնալով' խորթ մորից 
հալածված որբերը ( «Պ ո ղո ս֊Պ ե ւո ր ո ս )>), թուրք առևան
գողներից հետապնդվող հա յուհին («Որբը))), աշխար
հակալ Լենկթեմ ուրի հայ գերիները («Աղաւ[նու վան
քը» ), և կամ անմուրազ մեռած աղջկա մոխրացած սիր^ 
տը փոխարկվում է խաշխաշի ծաղկի, որպեսզի սիրած 
տղան նրանով արբի և «էս կոշտ ու կուզիտ կյանքից 
հեռացած))' ապրի երազներում («Աղջկա սիրտը»)։

Այդ լեգենդներն ստեղծողն ինքն էլ, երբ անհարա
զատ իրականության մեջ ծանր պահեր է ապրել, բուռն 
կարոտով ձգտել է դեպի հայրենի բնությունը, մանկու
թյան վայրերը' իր հին ծանոթների մոտ սփոփանք գըտ- 
նելու։

Լեռնե՜ր, ներշընչված դարձյալ ձեզանով, 
Դրնդում է հոդիս աշխուժով լըցված, 
Ու ջերմ րզձերս, բախտից հալածված, 
ճեզ մոտ են թրռչում հախուռն երամով։ (I, 28) ։

Հայրենի լեռնաշխարհի բնապատկերներով է ոգե
շնչված բնությունը, տիեզերքն ըն դգրկելու, բնության,
տիեզերքի հետ ձուլվելու, նույնանալու' @*ումանյա նի 
ձգտումը, ինչպես և նրա տենչը' դեպի Անհունը, դեպի Վեր, դեպի Ոարձրը, որ խորհրդանշում են բանաստեղծի

Հետաքրքրական է Թում ան յանի ինքնակենսագրա
կան գրառումներից մեկը, թե, ըստ է. Տոլստոյի, որոնք 
են երջանկության պայմանները. «Ընտանիք, հաղոր
դակցվելը մարդկանց հետ, բնության հետ, աշխատանք
և հավատ»։ Թումանյանն, անկասկած, 
ռուս մեծ գրողի հետ։

Նույն թերթիկում իր վերաբերմունքը 
նկատմամբ բանաստեղծն արտահայտել 

համ երաշխ է

մ անկ ութ յան 
է բիբլիական
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դրախտի պատկերով) հակադրելով ալն (մանկությունը) 
նրանից հետո ապրած կյանքին^։

Հայրենի բնության և մ ան կութ յան կարոտը Թուման֊ 
յանը բուռն կերպով ապրել է ճակատագրական հիվան
դության ժամանակ, հատկապես վերջին ամիսներին։ 
Վերհիշել է սարերն ու ձորերը, թավուտներն ու անտառ
ները, շառաչուն Դեբեդն ու սառնորակ աղբյուրները, և 
ցանկություն է հայտնել, որ իր աճյունը ամփոփվի հայ
րենի գյուղի բլրակի' ^րգի ուսին, ուր անց է կացրել 
մ ան կութ յան լավ օրերը։

Թում ան յանի ստեղծագործությունների, ինչպես ե 
թարգմանական երկերի շատ էջեր ներթափանցված են 
բնության, մանկության և տան կարոտով^ «Մանկու
թյուն», «նախերգանք», «Հիշողություն հա յրենիքից», 
«Մի հառաչանք», «Տխուր զրույց», «Պատրանք», քառ
յակների մի շարքը («Հիմի բացե՜լ են հանդես...», «Ե'տ 
եկե՜ք...», «Ո՞վ է ձեռքով անում, ո՞վ...», «Աշնան ամ
պին ու զամպին...», «Կըլթացնում են, արտորում...», 
«Արևելքի եդեմներին իջավ պայծառ իրիկուն...»), 
«Անուշ»-ի առաջին երգի 1, 2, 3 հատվածները։
«Անուշ»-ն էլ սկսվում է հայրենի բնության, մանկության 
օրերի և հարազատ դեմքերի ոգեկոչումով, ասոցիացիա
յով^։ Թարգմանություններից' «Մծիրի» (էերմոնտով),

92 «էս երբ հիշում եմ իմ մանկությունը և նրանից \ետո կյանքը — 
ի որապես հասկանում եմ և հավատում դրախտի գոյությանը' Ադամի 
դրախտային կյանքին և դրախտից արտաքսվելուն»։ (ՒԸԱ):

^3 Աոաջին երդի նշված հատվածների սևագիր տարբերակների 
առատությունը վկայում £ բանաստեղծի ձգտումը' գտնել առավել ար

տահայտիչ բառեր ու պատկերներ' հայրենի բնության և մանկության 
հարազատների կարոտը դրսևորելու համար։ Միայն 64-րդ տողը 
(rrPutjg եկել եմ ես' նրրանց եմ կանչում») ունի ութ տարբերակ 

ա Piujg ես կարոտած — նրանց եմ կանչումւ 
բ Սակայն ես դարձյալ նրանց եմ կանչում t 
դ Սակայն ես Լկէլ — նրանց եմ կանչում։
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«Մանուկներին» (Լոնգֆելլո), «(Ամենից էաւԼ տունը» 
(անգլիական), «Լերանց շարքերը» (Դյոթե), «Մի երգ 
կա մանկուց» (Ռյուկկերտ), «Փոքրիկ ձկնորսը» (ևապո֊ 
նա կան հեքիաթ)։

Իսահակյանը Թումանյանի հայրենի բնաշխարհը 
համարում է նրա ստեղծագործության տարերքը, բո֊ 
վանդակությունը և արվեստը պայմանավորող գործոն֊ 
ներից մեկը* «Լոռին, — գրում է նա, — նահապետական 
մի ինքնամփոփ աշխարհ է* հեքիաթի, առասպելի մի 
վիպաշխարհ, դյուցազնական աշխարհ* նրա ամեն մի 
անկյունր' ավանդավեպ, ամեն մի քարը' խոսող հերո֊ 
սական անցյալից**, Դ յուց ա գն ա կան ֊ն ահ ա պե տ ա կան 
Լոռին իր շքեղ բնությունով, իր ավանդներով ու սովո֊ 
րույթներով, նրա հինավուրց ժողովուրդն իր կենսա֊ 
հայացքով, իր ցավերով, նաև իր պայքարով աղա տ ու֊ 
թյան և երջանկության համար, եղան Օհաննեսի ներ֊ 
շնչարանը։ Այստեղից է հորդահոս գալիս Օհաննեսի 
ստեղծագործության աննախընթաց ժողովրդայնությու֊ 
նր...»* 94։

դ Բայց ես տակավին — նրանց եմ կանչում г 
ե Բայց մնում են դեո իմ սրրտի միջում: 
դ ԲաՏց ապրում են դեռ իմ սրրտի միջո՚մ։ 
Է Չեն անցել սակայն իմ սրրտի միջում։ 
Ը Բայց ես վերստին ուցում եմ ապրել: (II* 372)։

94 Ավ. Իսահակյան, Երկեր, հ. IV, էջ 79, 81 ։

Թումանյանի ավագ և կրտսեր ժամանակակիցները' 
Լեոն, Իսահակյանը, Զոր յան ը, որոնք բանաստեղծին 
տեսել են նրա բնօրրանում, հավաստում են նրա անօրի֊ 
նակ հզոր սերը հայրենի բնության հանդեպ* «***Լոռում 
Օհաննեսն իր տարերքի մեջ էր, — դրում է Իսահակյւս֊ 
նը։ — Այս հոյակապ բնության մեջ, այս' ավանդություն֊ 
ներով, առասպելներով, հիշատակներով լի չքնաղ սա֊ 
րերում ու ձորերում նա բաւլմապատկվել էր կյանքով*.
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Օհաննեսն իր բոլոր հոգով, իր հո դու բոլոր կրքով ու 
կրակով սիրում էր Լոռին։

Այս հզոր սերը բոցավառեց, թևավորեց նրա երևա֊ 
Հայությունը, գեղեցկացրեց նրա ստեղծագործություն
ները,, ,

Եվ ինչպե ս Թումանյանը ներդաշնակում էր Լոռու 
պեյզաժին' բնանկարին, նրա մարմնից մարմին առած, 
նրա հոգուց հոգի առած,..

Նա Լոռին սիրում էր այնպես, ինչպես սիրահար, 
ռոմանտիկ պատանին սիրում է իր երազների կույսինՀ յ։

Հայրենի բնաշխարհի, ժողովրդի և նրա բանարվես
տի հետ «էն գլխից)) հաստատված սերտ կապը Թուման ֊ 
յանի արվե ս տ Ւ ՓՒւՒ ս ոփա քության հիմքն է կազմում ։

Կարելի է ասել, որ Թում ան յանի պանթեիզմն էլ 
սկսել է սաղմնավորվել պատանեկության օրերից, երբ 
նա, ինչպես ինքն է խոստովանում, հանդում ու սարում, 
երեսն ի վեր պառկած' ժամերով հայացքը խորասուզել 
է երկնքի մեջ և երագել95 96,,,

95 Ավ. Ւսահակյան, Երկեր, հ. IV, էջ 80 — 82:
96 ՊԲՀ, 1966, Л? 1, էջ 183,

Բն ու թյունը Թ ումանյանի ստեղծագործական ներշըն- 
չումների անսպառ աղբյուրն է, նրա արվեստի ((զինա
նոցը))։ Չայկովսկու հետ նա կարող էր հւսվաստել, թե' 
«Բնության հայեցությունից ստացած ոգեշնչումն ավե
լի բարձր է, քան արվեստի»։ Բն ու թյ ունը Թում ան֊ 
յանի ստեղծագործության և' օբյեկտն է, և սուբյեկտը։ 
Այն սոսկ «ֆոն» ու «շրջանակ» չէ, գործողության վայր 
չէ, այլև «գործող անձ», մարդկային ճակատագրին ու 
վշտին կարեկից։ Բնությունն անձնավորվում է նրա և 
քնարական, 1ւ վիպական երկերում, վիշտ, կարոտ, սեր 
երգելիս ո'չ միայն ինքն է դիմում բնությանը, խոսում 
նրա հետ («Զորե՜ր, ա՜յ ձորեր, սև, լայնաբերան,,,»,
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հայրենի ծրղրիդներ...», «Ջա՜ն, հայրենի ան֊ 
սւսւռներ...» ), այլև իր հերոսները՝ Սաբոն («Ուսրձր սա՝ 
րեր, ա'յ սարեր...))), Անուշը («Դուք էլ, սարի սիրուն 
ծ ա ղկունք...»)։

Հայրենի բնաշխարհը եղել է ակունքը բանաստեղծի 
ոչ միայն սեմ հաճույքի», այլև վշտի, «սև թախի
ծի», որ նրան անբաժան ուղեկցել է վաղ ման կութ յու՝ 
նից: Տ րտմությունը եղել է նրա մանուկ օրերի «վեհա
փառ դայակը», որ «այնժամ էլ» հանգիստ չի տվել 
«սրտի ականջին խոսելով թաքուն» («Նախերգանք»), 
թախիծը նրա հոգու մեջ մտել է մայրական մելամաղ
ձոտ օրորոցային երգերի հետ («Տխուր զրույց»՝ «Տխուր 
գիշեր» բանաստեղծության առաջին տարբերակը)  ̂։ 
Ուշագրավ է, որ երկու բանաստեղծության մեջ էլ վիշտը 
անձնավորված է. երկրորդում հեղինակը նրան կոշում 
է «կյանքի անբաժան ընկեր» և զր^Աց է վարում հետը 
պարղելու իրենց մտերմության վաղեմիությունը.

— Ասա', իմ վիշտ, իմ սև թախիծ, 
Ա'յ անբաժան կյանքիս ընկեր, 
Դու ո՞ր օրից կամ որտեղի՞ց, 
Ւ՞նչ դեպքով ես ինձ հետ ընկել... 
Եվ նա տխուր սըրտիս խորքից, 
Մեկ֊ մեկ հիշում, պատմում է ինձ։

— Է , շատ վաղուց, դու չես հիշում, 
Մայրդ՝ նստած օրրանիդ մոտ' 
Մեղմիկ լալով երդ էր ասում, 
Տխուր ('նանիկ» մելամաղձոտ, 
Որ տակավին չես մոռացել. 
Նրա հետ եմ սիրտըդ ժրտել...

97 Այս բանաստեղծության առաջին տարբերակը Թումանյանը չի 
զետեղել իր ժողովածուներից ոչ մեկում։ Նկատի ունենալով նրա 
ինքնակենսագրական ենթաւոեքստը' մեջ ենք բերում, որոշ կրճա 
սռւմներով (1, 589—59Դ) ւ
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Է՜, շատ վաղուց.— փոքր էիր ղու, 
Այդ քոլ փոքրիկ տրղի նըման, 
Մի խաղընկեր ունեիր թույլ. 
Որը տղա էր. ողջն էլ նրրան 
Ծեծում էին ու խենթ կանչում. 
Այն օրից եմ քեզ ճանաչում։

...Եվ անցքերը պատմում է նա, 
Համրում է նա, ու թիվ չըկա...

Անշուշտք մանուկ Թումանյւսնը նման շատ դեպքերի 
£ ականատես եղել, քանի որ նրանց տունը գտնվում էր 
գյուղամիջում, որ ինչպես հայկական բոլոր գյուղերում, 
իրադարձությունների կենտրոնավայրն էր։

Իր ինքնակենսագրական նոթերում Թումանյանը 
գծագրել է գյուղական մի քանի տիպերի' տարբեր խւս֊ 
վերի ներկայացուցիչների ուրվանկարները.

«Քոչնանց Սիմոն^ — միշտ ճիպոտը ձեռին, ուշուն
ցով ու ծեծով, անաստված։ Նրա շրջանը, Չումանը — 
նրա մարդիկը։

Շաշ Դավոն, միշտ իշի վրա, ոտները գետնին քաշ 
տալիս* ո չին չ չուներ և միշտ գյուղի հանդի և այլն 
դարդն էր քաշում...

Առաջին անգամ իմ պրիստավ տեսնելը և Ղուլի բի֊ 
ձեն...»*>։

98 Հավանորեն' «Խավարի մեջ» անավարտ դրամատիկական եր~ 
կի գործող անձերից' Սատանանց Սիմոնի նախատիպը (հմմտ. 111, 
429—445)։

99 ՊԲՀ, 1966, <№ 1, էջ 177։ Ինչպես երևում է Ւումանյանի ար
խիվում պահպանված մի այլ թերթիկից, բանաստեղծը ծրագրած է 
եղել գրել Դավոյի կերպարը պատկերող մի պատմվածք։ Հիշյալ թեր

թիկում գրեթե կրկնվում է ինքնակենսագրական նոթերում նշվածը. 
«Դ ավո յի տիպը — մի բարձրահասակ, խելքապակաս, միշտ նստած 
յուր Մարինոս էշի վրա։ Գյուղամ իջումն էլ իշով է ման գալիս...» 
թՀԱ)։
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Սոցիալական անհավասարության իր առաջին ըն
կալման մասին &*ում անյան ր պատմում է «Ւմ ընկեր 
Նեսոն» պատմվածքում։ նկարագրելով, թե ինչպես ուս
ման վարձը վճարելու հնարավորությունից զուրկ լինե
լով, իր խաղընկերների մի մասը գյուղական դպրոցից 
դուրս է մնում, նա ավելացնում է, «Առաջին անգամն 
էր, որ մեզ ջոկում էին իրարից... առաջին անգամն էր, 
որ մենք գլխի էինք ընկնում, թե մինս ունևոր ենք, 
մյուսս աղքատ։ Դեռ էսօր էլ ականջումս է Նեսոյի 
լացի ձենը, որ իրենց դռանը թավալ գալով գոռում էր, 
թե' ես էլ եմ ուզում ուսումնարան գնամ։ Եվ դեռ ական
ջումս է նրա հոր ձենը, որ կանչում էր. — «Կա ո չ, կա 
ո՜չ, ա'յ ոչ ու փուչ, որտեղի՞ց տամ... Երեք մանեթ ունե
նամ' կտանեմ, հացի կտամ, կբերեմ կուտեք, հրես մը- 
նացել եք սոված նստած, կա ոչ...)) (HI, 117—118)։

Այս պիսով, մանկությունը բանաստեղծի հոգում կու
տակել է նաև տխուր, ճնշող պատկերներ ու տպավորու- 
թյուններ, որոնք պիտի իմաստավորվեին և գեղարվես
տորեն մարմնավորվեին հետագայում։ Դեռ պատանի 
ընկնելով քաղաք, և խորթ միջավայրում վերհիշելով 
«սուրբ մանկությունը)), նա պիտի տեսներ հայրենի շքեղ 
բնության և նրա մեջ ապրող ու տ ա ռա պո ղ ժողովրդի 
ցնցող հակապատկերը.

...Ահա կանգնած է իմ առաջ 
Մեր բազմահոգ գյուղացին, 
Մեծամարմին ու քաջալանջ, 
Ծիծաղ չբկա երեսին...

Եվ պարզ աչքով ես տեսնում եմ 
Հայրենիքս ծաղկավետ, 
Այն ճոխ երկրից ես լսում եմ 
Անհոգ ծիծաղ լացի հետ..յՕՕ,

100 «Հիշողություն հայրենիքից» (1, 45)» Այս բանաստեղծու

թյան սևագրության մեջ կա մի անտիպ քառատող, որ չի բերված 
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Այս թռուցիկ դիտողություններով ցանկանում են թ 
հավաստել, որ քննական հայացքը դեպի աշխարհի չարն 
ու բարին, Թումանյանի մեջ սկսել է արթնանալ վաղ 
պատանեկության օրերից։ Այդ է վկայում բանաստեղծը 
սևադիր ոտանավորներից մեկի' «ւէաղուց զարթնած ու շատ տառապած» ինքն ա բն ութ ա դրա կան տողը^։

Ան ց յա լի հերոսական ասքերի ու լեդենդների հետ 
մեկտեղ, մանուկ Թումանյանը լսել է իր պապերի խուլ 
տրտունջը իրականությունից, որ նրանք արտահայտել 
են նույնիսկ իրենց ուրախության կարճատև պահերին, 
որպես օրհնություն և պատգամ' «Ապրե'ք, երեխե'ք, 
բայց մեզ պես չապրեք,..»։

Թեև այդ տխուր օրհնության ողջ խորհուրդը ընկալ֊ 
վել է հետագայում^2, սակայն հենց այն ժամանակ էլ 
նա մանկան մատաղ հոգում նետել է տարակուսանքի 
առաջին սերմերը և նպաստել իրականության նկատ֊ 
մամբ քննական հայացքի արթնացմանը։

Թումանյանի երկերի գիտական հրատարակության ծանոթագրություն

ներում .

Ա'յ, մեր աղքատ հարևանի

Որդին տկլոր ու սալար, 
Կտեր ծայրին կուչ եկած, 
Լաց է լինում միալար։ (ԹՀԱ)։

101 «Երանի նըրան, ով որ քընեած...» բանաստեղծության մեշ 
(I, 488),

102 «Հին օրհնություն» ֊ր, որի գրության ժամանակը 1887-ն է, 
անտարակույս, հիմնական մշակման է ենթարկվել 1894-ին տպաղ. 
րության հանձնելիս: Այգ է վկայում բանաստեղծության արվեստի 
բարձր մակարդակը, թերևս նաև՝ ակնարկը գավակների մասին՝ 
«...Մենք էլ օրհնելիս մեր գավակներին...».
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Թումանյանի առաջին ուսուցիչը, որից գըաճանաչու- 
ք/յուն i սովորել, եղել է նրա կրտսեր հորեղբայրը' 
կա բիձան (Գրիգոր Թում ան յան, ծնված 1850 թ.)]^՝>>։

Գրիշկա բիձու և նրա դպրոցի (ինչպես նաև Թուման~ 
յանի ուսումնառության սկզբնական շրջանի) վերաբեր
յալ մեր ունեցած տեղեկությունների միակ~ աղբյուրը 
դարձյալ բանաստեղծի ինքնակենսագրական նոթերն 
Lb. «Գրիշկի մոտ... 1876 թվի կովի ժամանակ (նկատի 
ունի 1877 —1878 թթ* ռուս-տաճկական պատերազմը — 
Ա, Ի*) մեր Գրիշկեն իր հոր թուրն ու խ աչերն էր ուզում, 
որ գնա կռիվ»** Ւմ բիձա Գրիշկի դպրոցը» մեծ աշա
կերտներ» արճճի մատիտներ։ Ես ինչպես էի պտից թա
նաք եփում։ Առաջին տետրերը (Այբբենարան), որ բե
րին Թիֆլիսից — կանաչ, դեղին, կարմիր — ճակատին' 
«Խաշ, օգնես/ ինձ»։ Գրիշկեն անհաջող խանութպան ու 
վարժապետ և լավ ձայնավոր տիրացու։ Խեղճ ու ան֊ 
շառ»103 104 105։

103 ԹԸԱէ Մահվան թվականը հայտնի չէ։ 1919 թ. նա ողջ է եղել, 
ինչպես վկայում է Վ. Ահարոնյանր նույն թվականին, Թումանյանի 
ծննդյան 50֊ամ յակի առթիվ գրած «Հարազատ լեռների երգիչը)) 
հողվածում («Закавказское слово», 1919, № 27)»

104 ՊԲՀ, 1966, М 1, էջ 175 — 179։
105 Մի առիթով անդրադառնալով Սահակ վարժապետի դպրոցին 

ե. այն համարելով առաջին «կանոնավոր ուսումնարանը)) Դսեղում, 
Թուման յանն ավելացնում է' «Դրանից առաջ էլ կար, բայց ավելի 
անկանոն)), որ, հավանաբար, վերաբերում է Գրիշկա բիձու դըպ֊ 
բոցին (VI, 196)։

«Անհաջող վարժապետ» բնորոշումը հիմք է տալիս
եզրակացնելու, որ ուսուցումը Գրիշկա բիձու դպրոցում 
անկանոն է եղել10^ և շուտով դադարել է։ Թումանյանն
այդտեղ սովորել է մի քանի ամիս (հավանաբար'
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1877178 ուսումնական տարում), ոթից հետո մտել է Սա
հակ վարժա պե տի դպրոցը։

Սահակ Տ եր֊Հովհ աննի սյան ը Թուման յան ընտանի֊ 
քի ազգականներից մեկի փեսան էր, նույնպես տիրա
ցու։ Սահակ վ ա րժա պե տ ի դպրոցի կազմակերպման նա
խաձեռնողը, ինչպես պատմում է Թումանյանը, եղել է 
իր մայրը։ նա է խնդրել տիրացուին ((զեղումը մնալ, 
երեխաներին կարդացնել))։ Առաջա րկն ընդունվել է, 
պայմանով միայն, որ «իրեն պահեն))։ «Գյուղումն էլ 
տրամադրություն կար, և, մի քանի օրից հետո, տիրա
ցու Սհակը դարձավ Սհակ վարժապետ։ Մի օթախում 
հավաքվեցին մի խումբ երեխաներ, տղա ու աղջիկ շար
վեցին երկար ու բարձր նստարանների վրա, եղավ ու
սումնարան, և այստեղից սկսեցի իմ ուսումը)) (IV, 86):

Դսեղի հասարակությունը, ի դեմս հ ո դա բա րձուն ե րի, 
Սահակ վարժապետի հետ կնքում է պայմանագիրն, 
պարտավորվելով նրան վճարել տարեկան 130 ռուբլի։ 
Համաձայն պայմանագրի, աշակերտների թիվը լինելու 
էր 35 հոգի։ Սակայն, աշակերտների թիվն այդքանի չի 
հասել։ Մեր հիմքը Թումանյանի տվյալներն են. ըստ 
ինքնակենսագրության' ((հավաքվեցին մի խումբ երե
խաներ)) (IV, 86), ըստ «Իմ ընկեր Նեսոն» պատմված֊ 
քՒ' «մի քսան֊երեսուն երեխա))։ Յուրաքանչյուր աշա
կերտի ուսման վարձը տարեկան 3 ռուբլի էր)) (III, 117):

Թե Սահակ վարժապետն ի'ն չ գիտելիքներ է տ վեչ 
իր սաներին' հայտնի չէ։ Այդ մասին տեղեկություններ 
չի հաղորդում նաև Թումանյանը։ Ըստ երևույթին, նրա 

բնորոշումը («կանոնա- 
ուսուցմ ան որակին, այլ 

Իր «մանկավարժական )

դպրո ցին բանաստեղծի տված 
վոր») վերաբերում է ո չ թե 
կազմակերպչական կողմին։

106 ft'ni մանյանն այդ պայմանադիրը համարել է իր համար շատ 
սիրելի մի հին դոկումենտ (VI, 1Տ6)։ Պայմանադիրը տե'ս ԹԸԱ; 
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ըմ բռնումներով և մեթոդներով Սահակ վարժապետր 
տեր- Թոդիկի երկվորյակն էր» «Մեր Սհակ վարդա
պետը,— պատմում է Թումանյանը,— մեզ կառավարում 
էր «դավազանաւ երկաթեաւ»։ Ւր երկաթե գավազանը, 
որ հրացանի շամփուրի էր նման, երբեմն ծռում էր երե
խաների մեջքին, ականջները «քոքըհան » էր անում և 
մեծ կադնենի քանոնով «շան լակոտների» ձեռների կա
շին պլոկում։ Ես չեմ կարողանում մոռանալ մանկա
վարժական այդ տեռորը»։ «Անաստված ծեծի» ահից 
աշակերտներից մեկը նույնիսկ տանից ու դեղից փախ
չում է (IV, 86— 87)։

Սահակ վարժապետի դպրոցում Թումանյանը սովո
րում է մեկ տարուց ոչ ավելի (1878179 ուս» տարում)^, 
որից հետո սկսվում է նրա ուսումնառության երկրորդ 
շրջանը Ջալալօղլում։

Դպրոցական առաջին մեկ-երկու տարին, ինչպես և 
հետագա տարիները, Թուման յանին գիտելիքների մեծ 
պաշար չտվփն։ Սակայն դպրոցից նա ստացավ այն 
նվազագույնը, որ անհրաժեշտ էր բորբոքելու իմացու-
թյան ծարավը և մղելու ինքնազարգացման 
ինքնազարգացումը Թում անյանն սկսել է

ուղին։ Եվ 
քարեղեն

մ ատյանների ընթերցումով, որ առատորեն սփռված են

107 Թումանյանը հիշում է' «Մի-երկու տարի մեր գյուղի ուսում֊ 
նարանում ը կարդալուց ետը հերս ինձ տարավ մեր կողմերի գյուղա

քաղաքը...» («Իմ ընկեր Նեսոնտ)։ Անշուշտ, նա հաշվում է նաև 
Դրիշկա բիձու դպրոցում սովորած ամիսները։ Եթե նկատի ունենանք 
Դսեղի հասարակության և Սահակ վարժապետի միջև կնքված պայ

մանագրի թվականը (1879), մեկ տարի էլ չի կազմում, քանի որ 
նույն թվականի աշնանը Թումանյանն ընդունվել է Ջալալօղլու դըպ֊ 
րոցը։ Պետք է ենթադրել, որ պայմանագիրը ստորագրվել է պա

րապմունքներն սկսվելուց ամիսներ հետո։
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Դսեղի շրջակայքում' կազմելով հայրենի բնանկարի մխ 
տնբաժան մասը։

...Էս տախտի վըրա աղոթում մի վանք, 
էն ժայռի գըլխին հրսկում է մի բերդ.., 
Ւսկ քարի գըէխիցւ լուռ մարղու նրման, 
Նայում է ձորին մի հին խաչարձան։ (II, II—12)ւ

Այդ հուշարձանները խոսուն վկաներն էին հերոսա
կան անցյալի, որ քաջակորով ոգի էին ներշնչել Թու- 
ման յան ի նախնիներին։ Արովյանն իր դյուցազներգա
կան վեպում պատմ ելով լոռեցիների, մասնավորապես 
Մեհրաբ և Հովակիմ յուզբաշիների սխրագործություն
ները, ավելացնում է. ((Ա՜խ, ի՞նչ տեղ են կենում, որ 
էսպես չանեն, էս սիրտը չունենան,,. Ամեն քար նրանց 
համար գիրք ա, ամեն հին բերդ, քանդված մատուռ կամ 
եկեղեցի, որ սար ու ձոր լիքն են էստեղ նրանց համար 
կենդանի վարժապետ։ Ամեն գերեզման, ամեն արձան 
նրանց համար կենդանի վկա ու պատմագիր։ Էոռվա 
անառիկ բերգըք Սանահնա և Հախպատա վանքերի պա
տերը, տաճարները, սրահները' նրանց համար վարժա֊ 
տուն,,,)№*։

Լոռու պատմական հուշարձաններն իրենց արձա
նագրություններով խոր ազդեցություն են գործել Թու
ման յանի վրա, ինչպես խոստովանել է ինքը զրույցնե
րից մեկում (ՀՋ)։ Ւսկ ինքնակենսագրական նոթերում 
նշել է* ((Հասան֊Ջ ալալյանի «ճ ան ա պ արհ որդութիւն ի 
մեծն Հա լաստան)) . սեր դեպի արձանագրությունները և 
արձանագրելը պատերի վրա»^Ն

Լեոն նշում է պատմական հիշատակարանների (հու
շարձանների) «ահագին դաստիարակչական ազդեցու
թյունը» Թումանյանի ((վաղ մանկության և պատանե-

108 Խ. Աթովյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. III, 55-- 
1OQ ՊԲՀ, 1966, Л' 1, kt 160,
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կութ յան օրերում», նրա «ոգեշունչ սերը դեպի հնագի֊ 
սրությունը»"0։ Պետք է ավելացնել նաև' դեպի պատ֊ 
մ ութ յունն ու ազգագրությունը և կովկասագիտությունը' 
րնգհանրապես:

Թումանյանր քանիցս անդրադարձել է Լոռու, մաս֊ 
նավորապես Դսեդի պատմական հուշարձաններին և 
ավանդություններին' «Մի ավանդություն» (1887)տ, 
«Բարձրաքաշ ս. Գրիգորի վանքը» (1897)"% հոդված
ները, «Բորչալվում» ուղեգրական ակնարկը (1894) (VI, 
53— 70), «Քաջերի կյանքից» պատմական պատկերը
(1894) (III, 25 — 34), որոնք սերտորեն կապված են նրա 
մ անկական և պատանեկան տարիների տպավորու֊ 
թյունների հետ և հանդիսանում են հետագա պատմ ա֊ 
կան ուսումնասիրությունների նախաքայլերը։

10
Թումանյանի ստեղծագործությունների (հատկապես 

պոեմների և արձակի) մի զգալի մասը նրա մանկական֊ 
պատանեկան տպավորությունների վերապրումներն են։ 
«Ահմադը»"', «Մայրը», «Ւմ ընկեր Նեսոն» պատմը֊ 
վածքներն ամբողջությամբ ն ե րկա յա ցն ում են բանաս֊ 
տեղծի մանկության առանձին դրվագները։ «Մարոն», 
«Լոռեցի Սաքոն», «Անուշ» պոեմներում և «Գիքոըը» 
պատմվածքում, առավել կամ նվազ չափով, օգտագործ - 
ված են «կյանքի անդրանիկ հուշերը», «սիրելի դեմ֊

110 Լեո, Հիշողություններ Հովհաննես Թումանյանի մասին. 
«Նորք», 1923, գիրք 3, էջ 247 — 248։

II ։ Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ «Տեղեկագիր» (Հաս. գիտություններ), 1963ր 
Л' 12, էջ 69—73:

112 «Արաքս», 1897, գիրք P, էջ 47— 49։ «Սանրեր երևանի > ա • 
մլպսարանի», 1968, Л* 2, էջ 161—163:

113 Ահմաղի նախատիպի անունը ե ղե / է Սսեյիլ (ՊՍՀ, 1966, 
X 1, էջ 176, 185):
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քերը», տեսած ու լսած դեպքերը , ապրած հո դե վիճակ
ները, որոնք բանաստեղծի կախարդական գրչի զորու- 
Л ամբ վերակենդանանալով, *լցրել են պոետի հա
ճույքը վսեմ»։

«Մարոն» պոեմի հերոսուհին Թումանյանի մանկու
թյան ընկերն է, և բանաստեղծը պատմությունը վարում 
է որպես դեպքերին ականատես։ Աոաջին տարբերակում 
պատմում է քույրերից լսածը

...Ւմ քույրերս նրա մասին
Այսպիսի բան ինձ ասին (II, 292 յ ;

Այսպես թե այնպես' պոեմի նյութը մանկու թյան 
օրերին պատահած իրական դեպք է։ «Ւմ մի քանի դրբ
ված քների բացատրությունը» գրառումներում նշված է 
հերոսուհու նախատիպը' «Զուռնաչի Սաքոյի աղջկա 
պատմությունը և «Մարոն»^։ Լոռեցի Սաքոյի նա
խատիպի մասին հիշատակություն կա ինչպես նույն 
դրառումներում («Ռամազի Մաթոսը և Լոռեցի Ս աքոն» J, 

այնպես էլ ինքնակենսագրական նոթերում), «Մ աթոսի 
խելագարությունը — Լոռեցի Սաքոն»)^^։

Այսպես' ինքն ա կեն սա գրական նոթերի մի թերթի
կում կարդում ենք, «Դարափներ բարձրանալը, ձոր գը- 
նալը։ Կնանիքը մեզ վախեցրին իբրև քաջքեր»։ Մի այլ 
թերթիկում (թերևս սույն դեպքի կրկնված գրառումը), 
«Տան տակի ձորը — էրերում ՀԼայրերում>, որ ծզըր- 
տում էինք, ու քաջքերը ձեն էին տալիս (Սալոմը, հա
նումը և մյուս կանայք քարափի գլխին

П4 ՓԲՀ, 1966, * 1, էլ 183,
115 տեղըք էք 176։ Փակագծերում Թուման յանն ավե

լացրել i' tia[ui[9q[]i էի ես էս ժամանակ, թե“ Ւիֆլքւսւ։ Ըսս* 
այգմ' դեպքը տեղի է ունեցել բանաստեղծի աշակերտության տա
րիներին, 1880-ական թվականների սկդըին,

116 Նույն տեղը, if 1761 180։
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օԼոոեցի Սաբոյի» հիշյալ հատվածի հետ առնչվում 
են նաև ((Դարձ)) անավարտ պոեմի այն տողերը, որ վե
րաբերում են այդ երկի հերոսի' Սուրենի մ անկության 
հուշերին (հիշենք, որ Սուրենի կերպարը գծելիս Թու
ման յան ը նկատի է ունեցել իրեն).

Գիշերներն անքուն նա մտածում էր 
Չարերի վրա,., 
(Եվ թեև սրտում) չարերի ահը, 
Սիրում էր անչափ զենքն ու զրահը... 
Եվ երկնքից ընկած լուսնի շողի տակ 
Մի քաջք խաղում է ահա...^7

Այս բոլորին պետք է ավելացնել նաև բանաստեղծի 
դպրոցական ընկեր Մելքոն Ասլիբեկյանի հուշերի հետև֊ 
յալ հատվածը, որ կարևոր նշանակություն ունի Թու֊֊ 
մանյանի պոեմի ստեղծագործական պատմության հա
մար, «Մեր մանկության օրերից մեկում, դասամիջոցին, 
<ԼԹումանյանը~> պատմում էր, թե ինչպես երեխա ժա
մանակ, գլուխը տատի ծնկանը դրած, լռությամբ լսել 
էր տատի պատմածները սատանաների մասին,,. Վեր
ջերն ինքն ասում էր, որ տատիս պատմածների արդյուն- 
քըն է «Լոռեցի Սաբոն»։

Պոեմի, հատկապես առաջին և երկրորդ տարբերակ
ներում, բնության հոյակապ նկարագրությունները (օր
վա տարբեր պահերին), հովվական կենցաղի գունագեղ 
պատկերները, անշուշտ, վերապրումներն են բանաս
տեղծի այն տպավորությունների, որ նա ստացել էր պա
տանեկան հասակում հովիվների հետ անցկացրած օրե
րից ու գիշերներից1^։

Ю/, 302։
118 Ինքնակենսագրական նոթերի հետևյալ նշումները' «Սար. 

խաղը, բայաթին, հ անկարծակի փոթորիկը, կայծակներն ու 
ղողի վրա տալը» (ՊՍՀ, 1966, № 1, էջ 180) հմմտ. պոեմի համա
պատասխան էջերի (H> 308 — 310) հետ։
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«Անուշ»֊ի սյուժեի հիմքում ևս ընկած է Թուման յա
նի մանկության տարիներին կատարված մի դեպք, որը 
և նշված է հայտնի «Բացատրության» մեջ, «Գևոյի, Ալե- 
քի, Օսմանի և այլն աղջիկ փախցնելը և «ԱնուշՀ-ը  ̂։

Այդ փաստը հաստատվում է նաև պոեմի առաջին 
տարբերակի հետևյալ տողերով.

Ես ալն սարերումն էի երեխուց. 
Այնտեղ տարփում էր մի զույգ սիրահար, 
(նրանցից մեկր մեռած է վաղուց, 
Մյուսն աղոթում է մեռնելու համար): (II, 325):

Ւնչպես վերը նշել ենք, պոեմը սկսվում է մանկա
կան հուշերի, տպավորությունների ոգեկոչումով, որով 
ընթերցողը հոգեբանորեն փոխադրվում է բանաստեղծի 
«հին ծանոթների» և «սիրելի դեմքերի» մթնոլորտը։

Պոեմի առանձին մասերում (Համբարձման տոնին 
և հարսանիքին նվիրված հատվածները), անկասկած, 
առկա է Թումանյանի' մանուկ օրերում տեսածի ու լր- 
սածի գեղարվեստական վերհուշը, որի հավաստումը 
գտնում ենք նույն ինքնակենսագրական նոթերում, 
«. ,,Գյուղի հարսանիքը,,, իմ մորաքույր Սաչլուն, իր 
հասակակից աղջիկները և համբարձումը»^։

Թեև «Գիքորի» սյուժետային կմախքը կազմող կեն
սական փաստը վերաբերում է 90-ական թվականների 
սկզբներին^, սակայն պատմվածքի հոգեբանական

И9 ՊԲՀ, 1966, J4 1, էջ 183։
120 Նույն տեղը, էջ 177, 178։
121 1916 թ. հունվարին, մի զրույցի ժամանակ Թումանյանր հաս՝ 

ս.ատել է, որ «Գիքորը» գրել է 1894 թվականին, և որ դա իրական 
դեպք է, պատահած իր ազգականներից մեկի երեխային: Նրան 
«Դսեղից բերել էին Թիֆլիս մի բազազի տալու: Էդպես էլ նրա կյանքը 
վերջացավ» (ՀԶ)։

Օլզա Թումանյանի պատմելով, բանաստեղծի հորեղբայր Մամի 
տղային գյուզից ^իֆլիս տանում, ուր նա տիվանգանում է. փո-

84



դրվագներից մի քանիսի հիմքը մանկական տպավո
րություններն ու ապրումներն են։

Թումանյանը, ինչպես վկայում է Ստ. Լիսիցյանր, 
խոստովանել է, որ Գիքորի ապրումների մեջ մտցրեյ է 
այն թախիծը, որ ինքը գգացել է մանուկ հասակում Լո֊ 
ոուց Թիֆլիս ընկնելով։

Պատմվածքի 9-րդ հատվածում նկարագրերով բա֊ 
ղազ Արտեմի հրամանով քաղցած անկողին մտած Գի֊ 
քորի տվայտանքները, Թումանյանր վերապրել է իր 
համանման վիճակը աշակերտության տարիներին Մըղ֊ 
դըսի Ավագի տանը, Թիֆլիսում ։ Դրա հավաստում ր 
գտնում ենք «Դարձ)) ինքնակենսագրական, անավարտ 
պոեմի հետևյալ տողերում*

...Սոված թողնելով գյուղացի տղին, մղղսին

Մոմը հանգցնում, մտնում անկողին;

Պ առվում էր Սուրենն, շունչն իրան քաշած

Եվ երազում իրանց լիքը տան մասին...

Եվ մտածում էր ինքն իրան.

Ա'յս է պանղխ տոլթյունր, 
Որ մայրս լաց էր լինում 
Ինձ ճամփու դնելիս. ..122

Ինորոշ է նաև այնպիսի «մանրուք)), ինչպիսին
գյուղացի Համբոյի կովի անունն է (Ծաղիկ)։ Ինքնա
կենսագրական նոթերում Թումայանր հիշատակել է, որ 
այդպես է եղել իրենց կովի անունը. «...Մեր կարմիր 
կովը (կարծեմ՝ Ծաղիկ)»* 122 123։

խադրում են հիվանդանոց. Թումանյանը գնում է տեսության; Տղան 
վի րահ ա ա ութ յունից հետո վախճանվում է։ Այս դեպքը ծանր տպա

վորություն է գործում բանաստեղծի վրա. «Երեք օր հաց չկերավ»։ 
Ըստ տիկ. թումանյանի, այդ է եղել «Գիքորի» իրական հիմքը։

122 թ I, 299։ Հմմտ. III, 44 —45՝ «Գիքորի» համապատասխան 
լ՝ ատվածը»

123 ՊԲՀ., 1966, 1, էջ 175։
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Հայտնի է, որ «Հա ուս չան ք»-ի կենսական հիմքը ևս 
Թումանյանի մանկության տարիներին պատահած դեպ
քերն են, իր լսածն ու տեսածը, ինչպես նշված է «Ւմ 
մի քանի դրվածքների բացատրության» մեջ ( «Ղ^խնանց 
պապին, մեր դյուզի Չոփուրի տղերքր և «Հառաչանք» 
պոեմը»)^, և ըստ ժամանակակիցների, Ղոխնանց 
պապը' «ծեր այգեպանը» պոեմի ծերունու նախատիպն 
է, որին, նաև Չ ոփուրի տղաներից ամ ենակրտսերին' 
Ռամազին, պատանի բանաստեղծն անձամբ ճանաչել

պատմվածքն ստեղծելիս, Թու- 
նշանակալի չափով օգտագործել 
տատերից և համագյուղացի ծե- 

պատ-
— Աղասու մասին»^3,— կարդում ենք

է և հետներր զրուցել։
«Թաջերի կյանքից» 

մանյանն, անկասկած, 
է մանկության օրերին
բերից լսած ավանդական զրույցն ե րր ։ «Տատիս 
մ ություններից 
ինքնակենսագրական նոթերում։

Թումանյանի սևագրություններից երևում է, որ մր- 
տադիր է եղել մանկության տպավորությունների հիման 
վրա գրել նոր երկեր (հատկապես արձակ), մեկ-երկուսն 
էլ սկսել է և թողել անավարտ, մյուսները մնացել են 
սոսկ որպես մտահղացումներ)։ Ւնչպես վերը տեսանք, 
ինքնակենսագրական նոթերում նշված 'Չոչնանց Սի
մոնը' Սատանանց Սիմոն անունով մտել է «Դեպի հայ
րենիք» անավարտ վեպի մեջ, իսկ Շաշ Դավոն հիշա
տակվում է ապագա պատմվածքի ծրագրային գրառում- 
նե րում։

Կարելի է ավելացնել, որ մ անկության մշտարթուն 
կարոտն էլ Թուման յանին հետագայում մղե լ է դեպի 
մանուկների' իր հոգուն հարազատ ու սիրելի աշխարհը, 
և դրանով էլ, մասամբ, պետք է բացատրվի նրա ման
կական երկերի խոր, առինքնող հմայքը։

124 ՊԲՀ, 1966, N 1, էջ 183։
125 Նույն տերյր, էջ 177։
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I
Թումանյանի ինքնակենսագրական նոթերը հիմք են 

տալիս ենթադրելու, որ Տեր-Թադևոսի նախնական մը- 
տադրությունր եղել է որդուն տալ Գևորգյան ճեմա
րանը և տյդ նպատակով նրան տարել է էջմիածին։ Ըստ 
ե րևույթին, ճեմարան ա յցելած օրը սաներից մեկը վախ
ճանված է լինում, վաղամեռիկ ճեմ արանցու դիակը' 
շրջապատված սև֊ֆւս րաջավո ր աշակերտներով ճնշող 
տպավորություն է գործում Տեր-Թադևոսի վրա, և նա 
հրաժարվում է իր մտադրությունից1 ։

1 Ահա Թումանյանի ինքնակենսագրական նոթերի այդ հատվածը, 
«(ձորս' մեզ էջմիածին տանելը... Աոավոտ լուսո... երգը և գիշերըւ 
Մ ասիսը տեսնելը։ Դեղնած փարաջավոր աշակերտները և մեռած 
աշակերտը։ Ետ բերեց» (ՊԲՀ, 196^. № 1, էջ 177):

2 ԹՄՊ, 85։
3 Ինքնակենսագրական նոթերում Թումանյանր գրում է, որ 

լալօգլի մեկնելիս "ձյուն ու քամի» էր, հետևաբար, ուղևորությունը 
կարող էր տեղի ո։նե գտծ լինել նո յեմ բերից ոչ շուտ:

Նվ. Թումանյանր գրում է, որ դա տեղի է ունեցել 
1879 թ. օգոստոսին, նախքան Ջալալօղլի մեկնելը2 3։

1879 թ. ուշ աշնանը^ Տեր-Թադևոսը երկու որդինե
րին' Հովհաննեսին և Թոստոմին տանում է Ջալալօղլի
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և տալիս այնտեղի երկսեռ դպրոցը, որի բացումից 
չնայած անցել էր ընդամենը մի քանի ամիս, բայց ար
դեն հռչակվել էր որպես միակ բարեկարգը գավառի բո֊ 
լոր դպրոցներից։ Ւր ինքնակենսագրականում բանաս֊ 
տեղծը այն որակել է ((մեծ և օրինակելիդ բառերով (IV, 
87)։

թումանյանի աշակերտության տարիներին Ջալալ֊ 
օղլին Լոռու գավառի վարչական կենտրոնն էր, դավա֊ 
ռապետի պաշտոնատեղին, միաժամ անակ զորքի բնա
կավայր Ռուսաստանի տիրապետության 
1877—1878 թթ* ռուս֊ տաճկական պատերազմի շրջա
նում Ջալալօղլու վրայով ռուսական զորամասերի շար֊ 
ժումը դեպի ռազմաճակատ և վերադարձը մեծ աշխու
ժություն է առաջ բերում կայսրության հեռավոր մի 
ծայրամասում ծվարած այդ խաղաղ գյուղաքաղաքում։ 
Մ ասնավորապես աշխուժանում է առևտուրը։ Շրջակա 
գյուղերից էլ գյուղացիներն իրենց մթերքներն այստեղ 
են բերում վաճառելու։ «...Վաճառականությունը ջալալ֊ 
օղլեցոց համար դառել է մոդայի պես մի բան, — գրում 
է «Մշակ»֊ի թղթակիցը։ — Ով 10 ռուբլի ունի, իսկույն 
մի դուքան է բաց անում... Արծաթյա բարակ քամարը 
չերքեզկու վրա կապած' կան գնում է գախլի առջև... 
Վաճառականի թանկագին մատանին, ոսկյա ժամա֊ 
ցույցը, արծաթյա գոտին, ազնիվ հազուստը տասն ան֊ 
դամ թանկ արժեն, քան թե դուքնի բոլոր ապրանքը»*։ 
((...Սրանցից շատերը, — կարդում ենք մի այլ թղթակցու֊ 
թյան մեջ,—իրենց ապրելու հույսը և միջոցը գտնում 
են երթևեկող զինվորներից, սիրում են տր|1(յատկ|1 ան
պատիվ վաճառականությունը... Սրանք սիրում են ար
շինի և գազի հետ խաղալ և այդ արհեստին ծառայեցնել 
իրենց երեխաներին...»^։

4 «Մշակ.;, 1879, .V 163,
5 Նույն տեղը. 1882, <№ 153.



Հալալօղլում բազմիցս հանդիպած այդ վաճառա֊ 
կաններին է խարանում պատանի Բ՛ումանյանն իր դրա֊ 
կան նախափորձերից մեկում («Հայ վաճառական)))։

տարիներին Լոռու վարչական կեն տ րոն ի ց ու
ղարկած իրենց նամակներում թղթակիցները հաճախա
կի նշավակում են ջալալօղլեցիների (վաճառականների 
րնտանիքների) ցոփ, շվայտ կենցաղավարությունը, 
պճնասիրությունը, նորաձևությանն հետևելու մոլու
թյունը և միաժամանակ' համատարած գռեհկությունն 
ու տգիտությունը:

Մինչև Տիգրան Տ եր-Դավթյանի դպրոցի հիմնադ- 
րումը (1879 թ. մայիս), ինչպես ամբողջ գավառում, 
այնպես էլ Ջ ա լա լօ զլում, դպրոցական գործը եղել է 
անմխիթար վիճակում: Ժամանակ առ ժամանակ բաց
վել են մասնավոր ուսումնարաններ, «որոնք, սակայն, 
զուրկ էիևելով հաստատուն, մ շտ ական եկամուտներից, 
երկար տևողություն չեն ունեցել և չէին կարող ունե
նալ»^։

Տեղի մի քանի ուսումնաиեր երիտասարդներ, Տիգրան 
Տ եր-Ղավթյանի նախաձեռնությամբ, ո բոշում են հան
գանակություն բաց անել և հավաքված գում արի տո
կոսներով հիմնել երկսեռ մշտական դպրոց։ Մի քանի 
օրվա ընթացքում հանգանակվում է ավելի քան տասը 
հազար ռուբլի, որի մի մասով ձեռք է բերվում «աղջիկ
ների դպրոցի համար մի քարաշեն տուն' Լորս ընդար
ձակ սենյակներով և պարտեզով)), ինչպես նաև կա
հույք և ուսումնա-դասական պիտույքներ (վերջիններս 
աշակերտներին տրվում են ձրի' ուսումնարանի հաշ
վին)։ Տղաների դպրոցի համար, մինչև առանձին շենքի 
կառուցում ը' վարձվում է մի տուն' վեց սենյակից: 
Ուսումնարանի եկամ տի աղբյուրը դրամ ա գլխի տո կոս֊

6 «Մշակ», 1879, М 52։
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ներն էին, աշակերտների ուսման վարձը և մոմավա
ճառքից գոյացած դրամ ը^ ։

1879 թ. մայիսին տեղի է ունենում Հալալօղլու երկ- 
սեռ գպրոցի հանդիսավոր բացումը։ Ինչպես հաղորդում 
է «Մշակ»-ի թղթակիցը, դպրոցի տեսուչ Տիգրան Տեր֊ 
Դավթյան ը ((ազդու և համոզիչ կերպով թե տղայոց և 
թե մասնավորապես օրիորդաց ուսման կարևորությու֊ 
նր» բացատրելուց հետո, իր խոսքի վերջում կոչ է ա- 
նում' «Ժամ անակիս պահանջման համեմատ, ուսմամբ 
և գիտությամբ մեր ազգությունը և կրոնը պաշտպանել 
և մեր որդոցն ավանդել))^։

Դպրոցի հանդիսավոր 
սկսվում է աշակե րտն ե րի 
պա րա պմ ուն քները։

բացման հաջորդ օրվանից 
ընդունելությունը, ապա նաև

Նույն թվականի հոկտեմ բերին, Թում ան յանի' $ա֊ 
լալօղլու դպրոցն ընդունվելու պահին, աշակերտության 
թիվն եղել է տղաների դպրոցում' 125, աղջիկների դրպ- 
րոցում' 60 հոգի։ Տղաների դպրոցն ունեցել է երեք 
պատրաստական և մեկ առաջին դասարան, իսկ աղջիկ- 
ներին ր' երկու պատրաստական դասարան։ Աշակերտ
ներն ու աշակերտուհիներն ունեցել են իրենց դպրոցա
կան համազգեստը։ Թղթակիցներն հավաստում են, որ 
դասավանդությունը ա արվում է «նոր ուղղությամբ, նոր 
մանկավարժական ձևով»*։ Եվ միայն այդքանր։ Ջալալ- 
օղլու դպրոցում ուսուցմ ան դրվածքի մասին, ցավոք,

7 «Մշակ», 1879; .V 57; Տե'ս նաև Տ. ՏԼր֊Դավթյանի հոդվածը' 
«Նոր Դար», 1884, .V 165: Ւ դեպ, նույն այդ հոդվածում նախկին 
տեսուչը հայանում է, որ շուտով, առանձին դրքոէէկով> տպագրելու 
է յ^ալալօղլու դպրոցի պատմությունը։ Մեզ անհայտ պատճառներով 
նրան չի հաջողվել իրականացնել իր մտադրությունը;

8 «Մշակ», 1879, .V 89, «Նոր Դար», 1884, .V 165:
9 «Մշակ», 1879, .V .V 115, 166,
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շատ քիչ տեղեկություններ են հաղորդում նաև այդ դրպ~ 
րոցի նախկին սաներն իրենց հիշողություններում էճ. Տեր-Դավթյանի ավագ դստեր' Վերդինե Պապա- 
ջան յանի պատմածի համաձայն, դպրոցն ունեցել է «ֆի՜ 
ղիկական կաբինետ», որտեղ իր հայրն անց էր կացն ում 
բնագիտության ու աշխարհագրության դասերը, ցույց 
էր տալիս արևի և լուսնի խավարումները, կաբինետում 
կային գլոբուս, մարդու կմախք, թռչունների խրտվիլակ
ներ^։ Դպրոցում կազմակերպվում էին էքսկուրսիաներr 
ներկայացումների1 ։

Նույնքան անբավարար են մեզ հասած տեղեկու
թյունները ուսուցչական կազմի մասին։ Մամուլի տըվ֊ 
յալներով դպրոցն իր գործունեության սկզբին (1879 թ. 
հոկտեմբեր) ունեցել է չորս ուսուցիչ (տեսչի հետ միա
սին) և երկու վարժուհի։ Դրանցից միայն երեքի, ըստ 
երևույթին' առավել աչքի ընկնողների մասին մամու
լում, մասամբ նաև ժամանակակիցների հուշերում, 
պահպանվել են որոշ տեղեկություններ։

Տիգր ան Տեր-Դավթյանը, որի նախաձեռնությամբ է 
հիմնվել Ջալալօղլու դպրոցը, ուստի և հայտնի է դարձել 
նրա անունով, տեսչի պաշտոնը վարելուց բացի ավան
գել է հայոց լեզու և պատմություն (ըստ Վերդինե Պա
պա ջան յան ի' նաև բնագիտություն և աշխարհագրու
թյուն)։ Ավարտել է Թեոդոսիայի Խալիբյան 
(1865)^։ Ւր հայրենի գյուղաքաղաքի զինվորական

10 Վերդինե Պ ապաջանյանի պատմածից, դրի առնված նվ. Թու

ման յանի ձեռքով (ԹէԱ ) t
H ԱՏ. Աքովյան. Լեռնի հեքիաթը, 1917, էջ 55 — 56,
12 «Պատմութիւն եէալիպեան ուսումնարանին ազդիս հայոց 

(1858 —1871), Շարադրեալ ի Պ՚աբրիէլէ արքեպ. Այվազեան», Տրփ֊ 
խիս, 1880, էջ 388:

Պ ահպանվել է նորավարտ Տ. Տեր-Դավթյանի 1865 թ. հուլիսի- 
4~ի ոմն Ըարսեղի հասցեադրված նամակը, որ կարևոր մի վավե֊ 
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ակում բում 1866֊ին կազմակերպել է թատերական ներ
կայացումներ։ 1868֊ին որպես Սարդիս եպիսկ. £ալալ- 
յանի քարտուղարը (որի ազգականներից էր), ուղեկցել 
է նրան Կոստանդնուպոլիս, Երուսաղեմ և Եգիպտոս^': Տ. Տեր֊Դավթյանը համարվել է ժամ տնակի զարգացած 
մարդկանցից մեկը։ Թե որքան մեծ է եղել նրա գերը ոչ 
միայն Ջալալօղլու դպրոցի հիմնադրման, այլև նրա 
եռամյա գոյության ընթացքում, վկայում է ժամանա
կակիցը, 1882 թ. կեսերին «Մշակ»֊ի թղթակիցը ահա֊ 
զանգելով Ջալալօղլու դպրոցի փակման վտանգի մա
սին, գրում է» «Դպրոցների տեսուչը ամենայն անվե֊ 
հ ե րությամ բ և տոկուն համբերությամբ դեռ գիմ աղբում 
է դպրոցի անհաշտ թշնամիներին։ Ես համոզված եմ, 
եթե մի րոպե այս մարդը հեռանա գործելուց, դպրոց
ները քանդվելու են»^։

Թումանյանը բարձր է գնահատել ճ. Տեր֊Դավթյանի 
մ ան կա վարժ ական գո րծունեություն ը, գրելո վ, թե ն րան 
«պարտական են իմ հասակակից գրեթե բոլոր գրագետ 
լոռեցիները» (IV, 354)։

Ինչպես հայտնի է, Տ. Տեր֊Դավթյանի շնորհիվ է, որ 
Թումանյանը 1886 թ,, դեռևս Ներսիսյան դպրոցի աշա
կերտ, հնարավորություն է ունենում տեսնելու Ադամ- 
յանի Համլետը և հայ մեծ ողբերգակի միջոցով ճանա
չելու Շեքսպիրին, մի իրադարձություն, որի նշանակու
թյունը իր ամբողջ գրական կյանքի համար բանաստեղծը 
«գրեթե վճռական)) է համարում (ի դեպ, այն փաստը, 
րագիր է այդ օրերին Թիֆլիսում տեղի ունեցած համքարների ցույցին 
վերաբերող հետաքրքրական մ անրամ ասներով (ԳԱ^, Ե. Շահաղիզի 
արխիվ, M 215)։

13 Սարդիս եպ, 2 ալալյանի ուղևորությունր Տ. Տեր֊Դավթյանի 
ուղեկցությամբ տևել է ինն ամիս (1868 սեպտեմբեր —1869 հունիսի 
(«Արշալույս Արարատյան», 1869, № Jfi 855, 858։

14 «Մշակ», 1882, M 133։
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որ Ներսիսյան դպրոցի սաներին արգելված էր թատրոն 
հաճախելը, մինչդեռ (Г գավառացի վարժապետը» ար֊ 
համարհելով այդ արգելքը' իր նախկին աշակերտներին 
հավարում է, թե ((եկեք ձեզ տանեմ «Համլե տ ))-ի ներ
կայացմանը, Ադամ յանին տեսեք Համլետի դերում)) (IV, 
354), ավելի քան պերճախոս բնութագրում է Տ, Տեր֊ 
Դավթյանին, որպես առաջավոր հայացքների տեր ման֊ 
կավարժի )։

Ըստ Վարսենիկ Գևորգյանի, 1894 թ. ամառը Մար֊ 
ցում ճ. Տեր֊ Դավթյանը Թումանյանին ծանոթացնում 
է Ն, Յակ» Մառի հետ, որ եկել էր Լոռի' պատմական 
հուշարձանները տեսնելու։ (Ամենայն հ ա վան ա կան ու֊ 
թյամբ, հուշագրողը սխալվում է» երիտասարդ բանաս֊ 
տեղծի և գիտնականի ծանոթացումը կարող էր տեղի 
ունենալ 1893֊ի ամառը' վերջինիս դեպի Անի ուղևոր֊ 
վելու ընթացքում կամ վերադարձին։ 1894-ին Մառը 
ևովկասում չի եղել)։

Այնուհետև էլ, մինչև Տ» Տ ե ր֊Դավթյանի մահը 
(1906), նախկին ուսուցիչ և աշակերտ հիշում և պատեհ 
առիթներին այցելում են միմյանց^։ Ւր ուսուցչի մա֊ 
հից հե տո Թումանյանր բարեկամ ական հարաբերու
թյունները շարունակում է նրա ընտանիքի հետ։

Վարսենիկ Դևորգյանը պատմում է, որ Թումանյանր 
1918 թ. ապրիլին, վտանգված հայրենիքի պաշտպանու
թյան գործը կազմակերպելու բարձր առաքելութ յամ բ 
լինելով Լոռու գյուղերում, այցելել է ուսուցչի տունը 
Ջալալօղլում, ուր անց էր կացրել իր երջանիկ պատա
նեկության մի մասը։

15 Պահպանվել է Թումանյանի aPանաստեղծություններւ> ֊ի 1903 թ. 
ժողովածուն ինքնագիր ընծայականով'՛ ((Իմ սիրելի ուսուցիչ և թան

կագին բարեկամ Տիգրան Դավիդովիչ Տ ե ր ֊Դ ավթ յանին, հեղինակը» 
(ԳԱԹ, Թա, № 1364),
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Ջ ա լալօղլու դպրոցում իր արդյունավետ գործունեու- 
թյամբ աչքի է ընկել նաև ռուսաց լեզվի դասատու Գե- 
վորգ Կուզանյանը, որն ավարտել էր Թիֆլիսի գիմնա
զիան. «Մի հասկացող, յսոհական և աշխատասեր երի
տասարդ, որն իր բոլոր արժանավոր հատկություններ ով 
համակրելի եղած է բոլորին»,— դրում է ժամանակա- 
կիցր^} եվ երբ դպրոցը փակվելուց հետո Գ. Կուզան- 
յանը վերադառնում է Թի ֆ լի и, «Մշակի» 
հավաստում է, որ «նրա երեք տարվա արդյունավոր 
գործուն եություն ը բոլոր ջալալօղլեցիք երախտարար
հիշում են»^ ։

Ջալալօղլու երկսեռ դպրոցի ուսուցչուհիներից մեկը 
եղել է Թիֆլիսի Գա յան յան գպրոցի նախկին սանուհի 
տիկին Վառվառե Սիմոնյանր, որր, ինչպես նշում է 
«Մշակ»-ր, «բոլորովին հանգիստ հոգվով կռվում է շատ 

.արգելքների հետ' իր նպատակ ընտրելով տարածել գի
տությունը իգական սեռի մանկանը մեջ»^։

Ջալալօղլու դպրոցի ն ախկին աշակերտներից Եգոր 
Անդրեասյանն իր հիշողություններում սոսկ թվարկում 
է ուսուցիչներից ևս երեքի անունները, որոնց մասին 
առայժմ հնարավոր չեղավ տվյալներ ձեռք բերել. Գրի
գոր Սիմոնյան {հավանորեն' տիկին Վառվառե Սիմոն- 
Հանի ամուսինը), Արիստակես Աբովյան {Թումանյանի 
դասընկեր Սարդիս Աբովյանի հայրը) և տեր-Մ կրտիչ 
{կրոնի ուսուցիչը)։

Ահա այս դպրոցումն է, որ Թուսանյանն ուսանում է 
մոտ երեք տարի։

16 «Մշակ», 1882, М 153։
17 Նույն տեղը, 1883, № 11։
18 Նույն տեղը, 1882, М 153։
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Թումանյանր մի քնքուշ գորովանքով է է^'
հայրենի գյուղում անցկացրած մանկության տարին երր 
և թե' Հալալօղլում աշակերտության շրջանը։ 1919 թ. 
մի աո իթով, կրկին անգրագառնալով իր կենսագրա ֊ 
թյունը գրելու ցանկությանը և հիշելով մանկության տա> 
րիներր՝ նա ասել ((Հետագայում ունեցել ե։1 ավելի 
հետաքրքրական շրջաններ, բայց գա կողմնակի մար֊ 
ղու համար, իսկ ինձ համար էս տարիներն էին [ւսվ> 
հետո էլ Ջալալօղլու երկու֊ երեք տարին» (ՀՀ)։

Ինքնակենսագրական նոթերից երևում է, որ $ա֊ 
լալօգլի մեկնելը՝ առաջին անգամ հայրենական հարկից 
հեռանալը, որպես առաջին խոշոր ի րա դարձություն ր 
տասնամյա Թումանյանի կյանքում՝ նրա վրա թողել է 
անջնջելի տպավորություն» մեկնելու նախընթաց երե֊ 
կո լան նախապատրաստությունները, մոր ապրումները, 
«անքուն, տեղի մեջւ> իր լաց լինելը, ձյունախառն քա
մու միջով ճանապարհը մինչև Рոլագերան... ընդմիշտ 
գրոշմվում են նրա հիշողության մեջ։ Եվ ապա Հալալ֊ 
օղլին' կարմիր տանիքներով սպիտակ տնե րով, ֆուր
գոններով, կառքերով, զինվորներով».» Մի նոր, անծա֊ 
նոթ աշխարհ է թվում նրան^։

Շ լա ցուցի չ տպաւԼորություն է գործում նաև դսլրո ց ր , 
որին, ինչպես և Հալալօղլուց ստացած տպավորություն
ներին, նա անգրադարձել է «Իմ ընկեր Նեսոն)) պատմր֊ 
վածքում։ «...Ուսումնարանն էլ մեծ ու գեղեցիկ, ու ոշ 
թե մի վարժապետ, ինչպես մեր գյուղումն էր, այլ մի 
քանի վարժապետ ու մինչև անգամ վարժուհիներ, որ 
նորություն էր ինձ համար ու զարմանալի, սակայն շատ 
դուրեկան)) (III, 118)։

19 ՊԲՀ, 1966, »\’ 1, էջ 181 — 182։
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Ինչպիսի^ն է եղել Ю—11֊ամյա Թումանյանր, նը- 
կարագրի ի*նչ հատկանիշներով է ալքի ընկել: Աոաջին 
հանդիպման տպավո րություններն Ան. Աբովյանն այս
պես է հաղորդում. «...Ւր ուրույն, արտակարգ գեղեց
կությամբ գրավեց իմ ուշքր։ Էստեղ ուրիշ գեղեցիկ պա
տանիներ էլ շատ կային, բայց նա ոչ մեկի նման չէր... 
Վայելչակազմ հասակը անհամեմատ բարձր էր։ Նրա 
մշտաժպիտ, նուրբ, գեղեցիկ դեմքը, բարեսիրտ աշխու
ժությամբ ու կենսալից, սևորակ աչքերով... Արծվի քի
թը, ազնվություն արտահայտող սպիտակ ճակատը, 
պսակված թուխ ու գանգուր մազերութ կհմայեր ամեն 
մի նայողի... էդ պատանու մեջ ինչ-որ հոգեկան, գերա
զանցորեն դյութիչ բան կար, որ իմ ուշքը էնպես գրա- 
վեց»*Կ

Բանաստեղծի դասընկեր Վարս. Գևորգյանը և Սար
դիս Աբովյանը նշում են նրա համարձակությունը («Նա 
չէր շփոթվում ու այլայլվում գյուղից եկող այլ երեխա
ների նման»), ինքնավստահ լինելը, կենսուրախությու
նը, պատմելու, զրուցելու հակումը, բնության սերը։ Այս 
հատկություններով պատանի Թումանյանր միանգամից 
համակրանք է գրավում։

Զալալօղլու դպրոցում Թումանյանի հ առաջադիմու
թյան, ցուցաբերած ընդունակությունների և հակումնե
րի մասին մեր միակ աղբյուրը դարձյալ նրա դասըն
կերների հիշողություններն են' երբեմն հակասական 
հավաստիացումներով։ Ան. Աբովյանի «Լևոնի հեքիաթը» 
կենսագրական երկում տեսչի դուստրը' Հեղին են (Վեր- 
գինե) Սուրենին (Հովհաննես) բնութագրում է որպես 
«մի վերին աստիճանի ազնիվ զգացմունքների տեր պա
տանու», «դպրոցի ամենաաոաջադեմ աշակերտի»2';

20 UX. (Լքովյաէւ. Լևոնի հեքիաթր, Լլ 212—213:
21 Նույն mbtjp, Լք 214:



«Սովորում էր բավականին լավ, — պատմում է Սաբզիս 
Աբովյանը. — ճիշտ է, թույլ էր ռուսաց լեզվից, ոչ այն
քան էլ ուժեղ թվաբանությունիցt սակայն անհամեմատ 
լավ էր հայոց լեզվից և աշխ ա րհ ա զրութ յուն ի ց )) ։ Պատա
նի Թումանյանը հափշտակությամբ լսել է պատմության 
դասերը, մանավանդ երբ ուսուցիչը (Տիգրան Տեր֊Դավ֊ 
թյան), մի կողմ թողնելով դասագիրքը, պատմել է իր 
ճանապարհորդական տպավորությունները Կ ո ս տ ան ղ֊ 
նուպոլսից, Երուսաղեմից և Եգիպտոսից22։ Ուսուցչի 
սլա տ մածն ե րր բորբոքում են Թումանյանի պատանեկան 
ե րևւս կա յություն ը, և նա երազում է գնալ, տեսնել այղ 
հեռավոր, հեքիաթական Եգիպտոսն իր բուրգերով, 
սֆինքսներով2’։ Ինչպես հավաստել են բանաստեղծի 
դասընկերները, նա երկար ժամանակ ւիայփայել է այղ 
երազը, իսկ ուսուցչի պատմածների տպավորությունը 
չի խամրել նաև հասուն տարիներին։ Դրա ապացույցը 
հետևյալ փաստերն են, 1891 թ, փետ րվարի 8-ին Ան. 
Աբովյանին ուղղած նամակի վերջում Թումանյանը գըր֊ 
չով նկարել է եգիպտական բուրգեր և արմավենիներ 
(V, 43)։

22 Վարսենիկ Գևորդյանի պնդումը (հուշերում), թե հայրը' Տ, 
Տ ե ր ֊Գ ավթ յ ան ը եղել է նաև Հունաստանում, և թե ուղևոր ությունը 
երեք տարի է տևել ճիշտ չէ (տե'ս «Արշալույս Արարատյան», 1869,

.V 855, 858)։
23 Տե՞ս ՒՄՊ, 91, Աղբյուրը, հ ավան որ են, Վերդինե Պ ապաչան - 

յս նի բանավոր հուշերն ենւ

24 Ւսահակյանի ընտանիքի մոտ պահվող արխիվը;

Ավ. Իսահակյանն իր հուշագրական նոթերում վկա
յում է, որ «նա (Թումանյանը) շատ էր սիրում պատմել, 
խոսել իր հայրենիքից և իր հայրենի բնությունից, Եգիպտոսից, Նեղոսից, բուրգերից...»24:

Մենք այնպես ենք կարծում, որ պատանի Թուման֊ 
յանի մեջ արագորեն զարգացող ստեղծագործական երե֊
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վակա յութ յուն ը գոհացում էր ստանում ռոմանտիկական 
//եսլերի, արևելյան հրաշապատում հեքիաթների, լե
գենդների ու ավանդությունների մեջ։ Հեքիաթների և 
լեգենդների աշխարհք նրան ծանոթ էր դեռ վաղ ման
կությունից. ծանոթ, հարազատ այդ աշխարհի սահման
ներն րնդարձակում էին Ջալալօղլու հ եքիաթա ս ա ցն ե րը' 
դպրոցի պահակ քեռի Ակոբը, թիթեղագործ ուստա Սի
մոնը (որ պատմում էր հազար ու մեկ գիշերներից), 
պատ ահ ա բար Պոլսից Լոռու բարձրավանդակն ընկած 
բուժակը (որից, ի դեպ, աոաջին անգամ լսում է «Հաջ 
հազարը))) և կամ Թալալ մորաքույրը (սրանից է լսում 
դուռն ա-դհ ո լով հարսանիք կանչող սատանաների մա
սին, որ ընդամենը 5 — 6 տարի անց պիտի օգտագործեր 
«Լոռեցի Սաքոն)) գրելիս)։

Ահա, մեր կարծիքով, հոգեբանական բացատրում 
թյունը այն փաստի, որ Թումանյանը Ջալալօղլու դըպ* 
րոցում, ինչպես նաև Ներսիսյան դպրոցում, ըստ «առա՜ 
ջա դի մ ութ յան մատյանների)), ոչ միայն առաջիններից 
չէր, այլև, հատկապես մ աթեմ ատիկական առարկանե
րից, ետ էր մնում։ Վարսենիկ Գևորգյանը պատմում է, 
որ ((նա թվաբանությունից և աշխարհագրությունից շատ 
թույլ էր* մյուս առարկաներն էլ մի կերպ հասցնում էր»։

թստ նույն աղբյուրի' բանն այնտեղ է հասնում, որ 
այդ մասին տեղեկացնում են տեր-Թագևոսին, և սա 
գյուղից գալով հանդիմանում է որդուն, ուզում է ետ 
տանել. «Թող գա գյուղը, ասում էր, քարին քացի տա
լով ապրի, երբ որ ուսման արժեքը չի հասկանում»։

Դպրոցի տեսուչը, սակայն, թույլ չի տալիս այգ 
и պ առնալիքն իրագործել։

ետ մնացող աշակերտներին օգնելու նպատակով Տ. 
Տ ե ր-Դավթյանն իր տանը երեկոները «սերտողության» 
ժամեր է կազմ ակերպում ։ Այդ ժամ ե րին, ուրիշների հետ,
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վակա յութ յուն ր գսհացում էր ստանում ռոմանտիկական 
վեպերի, արևելյան հրաշապատում հեքիաթների, լե֊ 
դենդների ու ավանդությունների մեջ։ Հեքիաթների և 
լեգենդների աշխարհք նրան ծանոթ էր դեռ վաղ ման
կությունից. ծանոթ, հարազատ այդ աշխարհի սահման
ներն րնդարձակում էին Ջալալօղլու հեքիաթասացները' 
դպրոցի պահակ քեռի Ակոբր, թիթեղադործ ուստա Սի
մոնը (որ պատմում էր հազար ու մեկ գիշերներից), 
ւզատահաբար Պոլսից Լոռու բարձրավանդակն ընկած 
բուժակը (որից, ի դեպ, աոաջին անդամ լսում է «Թ աջ 
հազարը))) և կամ Թալալ մորաքույրը (սրանից է լսում 
զուռնա-դհոլով հարսանիք կանչող սատանաների մա
սին, որ ընդամենը 5 — 6 տարի անց պիտի օդտադործեր 
((Լոռեցի Սաքոն)) գրելիս)։

Ահա, մեր կարծիքով, հոգեբանական բացատրում 
թյունը այն փաստի, որ Թումանյանը Ջալալօղլու դըպ* 
բոցում, ինչպես նաև Ներսիսյան դպրոցում, ըստ ((առա
ջադիմության մատյանների)), ոչ միայն առաջիններից 
չէր, այլև, հատկապես մաթեմ ատիկական առարկանե
րից, ետ էր մնում։ Վարսենիկ Գևորգյանը պատմում է, 
որ ((նա թվաբանությունից և աշխարհագրությունից շատ 
թույլ էր. մյուս առարկաներն էլ մի կերպ հասցնում էր»։

թստ նույն աղբյուրի' բանն այնտեղ է հասնում, որ 
այդ մասին տեղեկացնում են տեր-Թադևոսին, և սա 
դյուզից գալով հանդիմանում է որդուն, ուզում է ետ 
տանել. «Թող դա գյուղը, ասում էր, քարին քացի տա
լով ապրի, երբ որ ուսման արժեքը չի հասկանում)>։

Դպրոցի տեսուչը, սակայն, թույլ չի տալիս այդ 
и պ առնալիքն իրագործել։

Ետ մնացող աշակերտներին օգնելու նպատակով Տ. 
Տեր-Դավթյանն իր տանը երեկոները «սերտողության.! 
ժամեր է կաղմակերպու մ: Այդ ժամերին, ուրիշների հետ,
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հաճախում էր նաև Թումանյանր։ Պ արապում էր տեսչի 
ավագ դուստրը' Վե րգին են ։

«Հովհաննեսը,— գրում է Վարս» Գևորգյանր,—քրոջս 
եռանդուն ջանքերի շնորհիվ, թեպետ դժվարությամբ Ւ 
բայց այդ տարին մի կերպ անցկացրեց))։ Երկրորդ տա֊ 
րին արդեն Հովհաննեսն սկսեց լուրջ պարապ!ղ... Փոխ֊ 
վել էր և' բնավորությունը, առաջվա անհոգ տղան դար֊ 
ձել էր լուրջ և ավելի ուշադիր, բայց և այնպես երեկոյան 
սերտողության ղասերը պետք է շարունակեր!)։

«Սերտողության դասերը)), ասլա նաև րնթերցանու֊ 
թյան երեկոները Թուման յանին ավելի սերտորեն են 
կապում Տիգրան Տեր֊Դավթյանի ընտանիքի հետ, որ, 
անկասկած, նրա վրա ունենում է խիստ բարենպաստ 
ազդեցություն։ Պատանի Թումանյանի կապը տեսչի ըն
տանիքի հետ, որ հետագայում վե րաճում է բարեկամու֊ 
թյան՝ ուներ իր «նախապատմությունը))։ Վա րսենիկ 
Գևորգյանր հավաստում է, որ տեր֊Թադևոսը իր հոր 
լավ բարեկամն էր և իրար ճանաչել են «դեռ վաղուց»՝ 
մինչև Թում ան յանի Ջալալօղլու դպրոցն ընդունվելը։ 
Ւսկ այնուհետև նա հաճախ էր գալիս որդուն տեսու֊ 
թյան և ամեն գալիս այցելում էր իրենց։

Տ» Տեր֊Դավթյանի ավագ դուստրը՝ Վերգինե Պապա֊ 
ջանյանն ավելացնում է նաև, որ տեր֊Թադևոսին իր 
հայրն է խորհուրդ տվել որդուն իր դպրոցը տալու, և որ 
Թումանյանն սկզբնական շրջանում երկու֊երեք ամիս 
ապրել է իրենց տանը^Կ

Սարդիս Աբովյանն ևս հաստատում է «տեսչի ըն
տանիքի դրական ազդեցությունը» Թումանյանի վրա» 
«Օհաննեսը շատ մոտ էր տեսչի ընտանիքին, — գրում է 
նա, — երեկոները սովորաբար այնտեղ էր ան ցկա ցն ում 
իր ժամանակը... Մեծ ա ղջիկը Օհաննեսին օգնում էր

25 ԹՄՊ, 89։ Տե'ս նաև Վերգինե Պ աւգաջւււնյանի հուշերը՝ գրի 
աոնված Նվ. Թումանյանի ձեոքով (ԹԸԱ)։
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թվա բան ութ յու նՒց> ռուսաց լեզվից* Տեսուչը ուներ բա
վականին հ ա բուս տ գրադարան, որից օգտվում էր և 
Հքհաննեսը»։

«Սերտողության» երեկոները Տեր-Դավթյանի տանը, 
անշուշտ, ա ըգյուն ք տալիս էին, սակայն, ըստ երևույ
թին, տեսչի հարուստ գրադարանն ավելի է գրավել պա
տանի Թումանյանին, և նրա առաջարկությամբ երեկո֊ 
յան պարապմունքների մի մասը հատկացվել է ազատ 
ընթերցանության, որին մասնակցել են Վերգինե և Վար֊ 
սենիկ Տեր- Դավթյանները, Թումանյանն ինքը և նրա մի 
քանի ընկերները։ Չափածո երկերը հատկապես ընթեր
ցել է Թումանյանը, արձակները' հավաքույթների մյուս 
մ ասնակիցները։

Վարսենիկ Գևորգյանն իր հուշերում թվարկում է մի 
քանիսն իրենց ընթերցած գրքերից> որ ցույց են տալիս, 
թե ինչ ուղղությամբ է ընթացել ապագա բանաստեղծի 
արտադպրոցական զարգացումը Ջալալօղլում։ Ահա այդ 
գրքերը։ Հայ գրողներից' Ռ» Պատկանյանի երկերը (հա
վանորեն այդ ժամանակ' 1881-ին լույս տեսած Գամառ- 
Թաթիպայի բանաստեղծությունները), Սմբ» Շահազիզի 
«էևոնի վիշտը» (1865), Բաֆֆու «Փունջերը» (1874), 
Ծերենցի «Երկունքը» (1879), Q. Աղայանի «Երկու 
քույրը» (1872)։ Վ» Գևորգյանր հիշում է, որ «Այդ բո֊ 
լորից ամենից շատ կարդում էր ու սիրում «Թնար հայ
կականը», մանավանդ նրա մեջ տպված Սայաթ֊Նովայի 
տաղերը»։ Ըստ նույն հուշագրողի' գերակշռող է եղել 
թարգմանական գրականությունը» Բեռնարդեն Սեն-Պիե֊ 
ռի «Պող և Վերգինե»^, Ալ» Գյումայի «Երեք հրացանա-

26 Հայերեն լույս է տեսել մի քանի անգամ, թարգմանությամբ 
Թ. Խ. Ավետում  յանի (1830, Կալկաթա), Մանուկ պեյ Մահտեսի 
Աստվածատուր յանի (1845, 1859, Վենետիկ), Ամբր. վարգ. Գա/ֆա֊ 
յանի (1856, Փարիզ), Ատ. Նազարյանի (1858, Մոսկվա), Եգ. արք֊ 
եպ. Հյուրմ յո։ զյանի (1860, Վենետիկ)։
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կիրները ո, <րՔսան տարի ետքը» և «Բրաժելոն Դեր֊ 
կոմս»27, էոժեն Սյուի «Գաղտնիք Փ ա րի զո ւ»28 29 30 31 32 33 * 35, Բիչեր 
Ստոուի «Բ*ոմաս եղբոր տնակը»2^, «Ռոբինզոն»^, «Թը~ 
զուկը»21 , «Խավարից դեպի լույս»2,2, «Կոմսուհի Ուրսու֊ 
լա»ձձ, «Չեստերտոնի ժառանգը»2^, «Ք րիստափոր Կո֊ 
լումբոսի ճանապարհորդությունը»^։ Վ. Գևորդյանը հա֊

27 (հրեք հրացանակիրը», թարգմ. Մ. (/ամուրյանի, հհ, I—III, 
Զմյուռնիա, 1871։ «Թսան տարի ետքը», թարգմ. Մ, (/ամուրյանի, 
^հ. I — IV, Զմյուռնիա, 1875: «Պրաժլոն Դերկոմս», թարգմ. Մ. Մա- 
մուրյանի, հհ. I—XII, Զմյուռնիա, 1873—1874։

28 «Գաղտնիք Բարիզի», թարգմ. Մամուրյանի, Զմյուռնիա, 1868։
29 «Աղբար Թոմասի տնակը», վիպասանություն, >Հ. / — II, Վե֊

նԼտիկ, 1854: «Թովմաս եղբոր տնակը», փոխադրություն Տ. Պա[~ 
մերի, թարգմ. օր. Ն. Տեր-Մարկոսյանցի, Թիֆլիս, 1880։ Ընթերցվել ԷՒ 
հավանորեն, այս վերջինը, քանի որ Վ. Գևորգյանը հիշատակում է «մեր 
բարբառով» (արևելահայերեն) թարգմանությունների շարքում։

30 Դանիել Դեֆոյի աշխարհահռչակ երկի հայերեն թարգմ անու֊ 
թյուններից հայտնի էին' Մինաս վ. Բժշկյանի (1817—1858 թթ. յոթ 
հրատարակությամբ), Թ. Խ. Ավետում յանի (1850, Կալկաթա), Ռ* 
Պատկանյանի (1857, Պետերբուրգ), Գ. քհ. Աղանյանի (1881, Թիֆ֊ 
լիս) : Հավանորեն այս վերջինը, որ նոր էր լույս տեսել։

31 «Թզուկ», գործ Ա. Դողեի, թարգմ. Հ. Տեր֊Միքայելյանի, Թիֆ֊ 
լիս, 1881: Ֆրանսիացի վիպասանի անդր անիկ վեպի առաջին գլխի 
մի հատվածի թարգմանությունն է ռուսերենից ։ Ութսունական թվա֊ 
կաններին Ա. Դոդեի այդ վեպը շատ ընթերցվող գրքերից է եղել և 
քանիցս թարգմանվել է ռուսերենի։

32 «Խավարից դեպի լույս» Ֆրանց Հոֆմանի, թարգմ. Գյուտ քհ. 
Աղանյանի, 1878, Թիֆլիս։ Ըստ Վերգինե Պ ապաջան յանի' նաև նույն 
հե ղինակի «Հավատարմությունը ամեն արգելքների հաղթում է» երկը, 
թարգմ. Գ. քհ. Աղան յանի, 1877, Թիֆյիս։

33 Գերմանացի գրող Վիլհելմ 1Ւիէի եթկը «Կոմսուհի Ո ւրսուլա, 
ւզատմական և բարոյական վեպ», թարգմ. Գ. Տ., Մոսկվա, 1859;

<»4 «Չեստերտոնի ժառանգը, պատկերազարդ վեպ», թարգմ. Գյուտ 
քհ. Աղանյանց, Տփխիս, 1881։

35 Թերևս՝ «Թրիստափոր Կոլումբոս կամ Ամերիկայի գտնվելը», 
թարգմ. գաղիերենից, Վիեննա, 1880 (հեղինակը և թարգմանիչը ան֊ 
հայտ):
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Վա ստում է պատանի Թումանյանի առանձնակի սերը 
Շիլլերի դրամ աների, մասնավորապես «Ավազակներ»֊ի^> 
և «Օռլեանի կույսի» նկատմամբ։

Ընթերցանության երեկոներին երբեմն մասնակցել 
է նաև Տ. Տեր֊Դավթյանը։ Վերգինե Պ ապանջյանը պատ
մել է, որ իր հայրը Վ. Հյուգոյի « Թ շվա ռն ե ր )) ֊ ի ֆրան֊ 
սերեն պատկերազարդ հ րա տ ա րա կութ յունի ց հատված֊ 
ներ էր կարդում թարգմանարար։

((Սերտողության)) և ընթերցանության երեկոների 
ջերմ մթնոլորտում պատանի Թումանյանի մեջ հետըզ֊ 
հետե բողբոջում է քնքուշ մտերմության մի զգացում'
տեսչի աղջիկներից իր գեղեցկությամբ աչքի ընկնող 
Վերգինեի նկատմամբ։ Այդ զգացումը, ((Պող և Վերզի֊ 
նե»~ի սենտիմենտալ սիրավեպը, «Հազար ու մեկ գիշեր-) 
֊ի' արևելյան գունադեզ պատկերներով հյուսված սի
րապատում հեքիաթները, Ս ա յաթ֊նովայի տաղերգերր 
ծնունդ են տալիս ((Հոգուս հատոր)) բանաստեղծության,
որը Թումանյանի ստեղծագործական ձիրքի և սիրո 
զգացման նախնական, եթե կարելի է ասել ենթագի֊
տակցական արտահայտությունն է։

Ժամանակակիցները պատմում են, որ պատանի Թու֊ 
մանյանի ((սերը)) տեսչից թաքուն չի մնում, նա «հան֊ 
գուզն)) աշակերտի վրա լրտեսներ է նշանակում, վեր

ջիններս «սիրահարին» գտնում են «հանցանքի» վայ
րում' դպրոցի բակի լորիների տակ, հիշյալ բանաստեղ
ծությունը գրելիս։

36 Վ. Գևորգյանր հավանորեն շփոթում է «Վիլհելմ ՏելլՀ֊ի հետ, 
քանի որ «Ավազակներ» ֊ր առաջին անգամ հայերեն, Փ. Վարդանյանի 
թ արգմանութ  յամբ, լույս է տեսել 1890-ին, Այդ ժամանակ ՇիլԺրի 
դրամաներից Գ. Բարի) ու դար յանի թարգմանությամբ չայս էին տեսեք 
«Վի/հելմ Տելլ» (1873), "Դոն Կարլոս» (1878), «Օռլեանի կայսր՛ 
(1878),
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Ինչպես երևում է, եռանդուն տեսչին պակասում էր 
նման դեպքերում մանկավարժ֊ հոգերանից պահանջվող 
ն րբանկատությունը։ Նա պատրաստվում է մինչև իսկ 
հհռողգով)) պատմել պատանի բան աստեղծ-սիրահարին ։ 
Վերջինիս փրկում է տեսչի դուստրը' Վերգինեն, հենց 
նա, որին հասցեագրված էր «չարաբաստիկ))— ոտանա
վորը, նա, որր Թումանյանին գնահատել է որպես «վե
րին աստիճանի ազնիվ զգացմունքների տեր պատա
նուս^։ Վերգինեի կրտսեր քույրը' Վարսենիկը շատ տա
րիներ հետո, Թում ան յանին ուղղած մի նամ ակում վեր
հիշելով իրենց պատանեկության «անմեղ անուրջները))? 
։,րոնք մարմնավորվել են հենց «Հոգուս «հատոր»-ի մեջ, 
գրել է խանդաղատանքով լի հետևյալ տողերը, Որ
քան կուզե ժամանակի հոսանքը կամ կյանքի զանազան

37 Ան. Աբու|յան, Լևոնի հեքիաթը, էջ 218 (այստեղ, ի դեմս Հե- 
ղինեի' հեղինակը նկատի է ունեցել Վերգինեին, իսկ ի դեմս Ս ուր են ի'' 
թումանյանին) ։ Տես նույնի «Հիշողություններ Հովհ, թումանյանթ 
կյանքիցս, «Պատկոմս, 1923, Л՜ 2, էջ 9: «Հոգուս հատորիս ներշընչ֊ 
ման առարկայի մասին ժամանակակիցների հուշերում առկա են 
որոշ հակասություններ։ Ան. Աբովյանի ինքնակենսագրական երկի 
("Լևոնի հեքիաթ ոս) հերոսուհին' Հեղին են ասում է. «Ինչպես նկա- 
սում եմ, Սուրենը մ իաժամ անակ ուրիշ, իրեն հասա կակից աշա

կերտուհիների վրա էլ է սիրահարվածս (էջ 219): Նվ. Թումանյանր 
մեղ անհայտ աղբյուրից քաղելով, գրել է, թե թումանյանր «Հոգուս 
հատորհ֊ր նվիրել է իր դասընկերուհիներից մեկին' -Р ալի Սիմոնյա֊ 
նին. с ...Գեղեցիկ ծիծաղ ուներ, ծիծաղելիս թշերը փոս էին ընկնում. 
Մոննա Լի զայի ժպիտն էր հիշեցնում»։ Ըստ Անդ. Շ ահվերգյանի1 
1936 թ. հուլիսի 7-ի' Նվ. թումանյանին ուղղած նամակի, Ան. Աբով- 
յանր պնդել է, թե «Հոգուս հատորս֊ ր նվիրվ ած է ջալալօղլեցի Ջի~ 
նոյանց Ասատուրի տնփեսա Սոլոմոնով ի՝ի աղջկան' -Զալի Շահվերգ֊ 
յանին;

Մեղ հավաստի է թվում Վարս. Գևռրղ}անի պատմածը, թեև բա

ցառված չէ, որ թումանյանի նման ռոմ անտիկ, բանաստեղծական 
խառնվածքով օժտված պատանին կարող էր ունենալ և այլ հափը2՜ 
տ ա կ ու թ /ուսներ:
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պայմանները այլ հայացքների, այլ կարծիքների տեր 
դարձնեն մեզանից ամեն մեկին, բայց և այնպես ես խո
րապես համոզված եմ, որ մեր հիշողության մեջ մնում 
է մի հեռավոր անկյուն, մի մաքուր սրբության սեղան, 
որ ոչ կյանքը իր կոշտ ձե ռքե րով կարող է կործանել և 
ոչ երկար ու ձիդ տարիները կարող են անհետ ջնջել, 
այդ հեռավոր զարունն մեր ամեն մեկիս աննման գա
րունն է, ամեն մեկիս անցյալի անմեղ անուրջները.,.)) 
(^Ա)>

Թումանյանի ամ ենաթանկ հիշողություններից է 
եղել հիշյալ միջադեպը, պատանեկան «սուրբ ու նուրբ)) 
զգացմունքների այդ ինքնաբուխ արտահայտություն ր 
իր ստեղծագործական երախայրիքը։

Սերգեյ Գորոդեցկին գրում է, թե երբ Թումանյանր 
իր հիսնամյակի օրերին պատմում էր այդ միջադեպը և 
վերհիշում իր առաջին ոտանավորի տողերը, «պայծառ 
խնդությամբ էր լուսավորվում նրա դեմքր»3^։

3
Ե՞րբ է գրված «Հոգուս հատոր))-ը, և արդյո՞ք դա 

Թումանյանի առաջին ստեղծագործությունն է։
ч-it բանաստեղծության գրության ժամանակի վերա

բերյալ Թումանյանը տարբեր թվականներ է նշել։ Շատ 
տարիներ հետո հիշո ղությամբ գբի առնված տեքստի 
տակ գրել է «1882— 3)) թ.* 39, «Լույս» օրացույց֊ հանդե
սում տպագրած (1905) ինքնակենսագրականում (1У՚, 
86), ինչպես և 1916 թ. օգոստոսի 12֊ին 8. Խանզադ- 
յանին ուղղած նամակում (IV, 415) այդ համարում է 
գրված 1881 կամ 1882 թվականին, մինչդեռ ինքնակեն
սագրական նոթերում հիշատակված պատմական հայտ֊

3® «Закавказское слово», 1919, л* 27,
39 ԳԱԹ, Թա, X, 11ա,
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նի իրադարձությունը («ր... ft*ագավորի սպանվելուց հե
տո, այն օրերում))) հիմք է տալիս «Հոգուս հատոր»-ի 
դրության ժամանակը, առանց տարակուսանքի, համա
րելու 1881 թվականի մարտ ամիսր, ինչպես ճիշտ կեր
պով վարվել են Գուման յանի երկերի դիտական հրա
տարակության ծանոթագրողները (I, 716)։ Ավե՛լի ճիշտ 
մարտի սկզբներին, քանի որ Ալեքսանդր II-ի սպանու
թյունը տեղի է ունեցել մարտի 1-ին։

Սակայն դա բանաստեղծի դրած առաջին երկը չէ, 
ինչպես ընդունված է կարծել։

Թում ան յան ր Ց. Խանզադյան ին ուղղած վե րոհ իշյալ 
նամակում «Հոգուս հատոր»-ը համարում է իր գրածնե
րից «ամենահինը))։ Ամենայն հավանականությամբ, բա
նաստեղծը նկատի է ունեցել ոչ թե ընդհանրապես իր 
բոլոր դրածները, այլ դրանցից պահպանւԼածները։

Հարցի պարզաբանմ ան տեսակետից ուշագրավ է 
Թումանյանի խոստովանությունը իր առաջին գրական 
փորձերի մասին, «Շատ վաղ եմ սկսել ոտանավոր դրել։ 
10—11 տարեկան ժամանակս (ուրեմն' 1879 —1880 
թվականներին—Ա. Ի,) էոոիս-էքելիքովի վրա երգեր էին երգում ժողովրդի մեջ: Այդ երգերին տներ էի ավելաց
նում, և գրում էի ղանագան ոտանավորներ' երգիծաբա
նական, հայրենասիրական և սիրայինյ»40։ «Հոգուս հա
տորը)) դրան ցից միայն մեկն է, գրված մի փոքր ավելի 
ուշ, 1881 թ,, 12 տարեկան հասակում։

Խնդիրն այն է, որ մինչև «սիրային)) այդ ոտանա
վորը կամ դրա հետ միաժամանակ գրածներից ոչ մեկը 
չի պահպանվել (ուրեմն, ամենահինն է)։

10 «Հավելված «Լույս)), 1905 թ. պատի օրացույցի», էջ 21։ Մեր 
ընդգծած բառերը Թումանյանի երկերի գիտական հրատարակության 
մեջ կրճս՚տված են (Հմմտ. IV, 85), որով աղճատվել է բանաստեղծի 
միտքը։
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Հետաքրքրական են Թումանյանի ամենավաղ գրա
կան փորձերի շոշափած թեմաները և, այսպես ասած, 
ժանրային բնույթը։ Լոռիս-Մ ելիքովին նվիրված երգերը, 
որոնց տներ է ավելացրել Թումանյանր, աշուղական 
գովերգեր էին, մյուսները երգիծաբանական և սիրային 
ոտանաւէո րնե ր:

Բանաստեղծը Ցոլ. Վեսելովսկու հարցաթերթիկին
գրած պատասխան֊նամակում հիշատակում է նաև նույն 
տարիներին գրած առակների մասին. «Պատանեկան 

հասակում, ուսումնարանում սովորած Կռիլովի առակ
ների ազդեցության տակ ես ոտանավորով գրել էի մի 
շարք առակներ, մեր կովկասյան առակներից։ Դրանցից 
ոչ մեկը չի տպվել և չկա այժմ» (V, 236)։

Լոռիս-Մ ելիքովին ձոնված աշուղական երգերին ավե
լացրած քառատողերով պատանի Թումանյանն յուրովի 
արձագանքում էր 70-ական թվականների վերջերին հայ 
իրականության մեջ իշխող քաղաքական տրամադրու
թյուններին։ Կովկասյան ռազմ աճակատում ռուսական 
զորքերի հաղթանակները, մասնավորապես Կարսի գրա
վումը' առաջ էին բերել մեծ խանդավառություն. «Մինչև 
անգամ Ջալալօղլու լեռն երի գլխից լսվում էր թնդանոթ
ների որոտը,— պատմ ում է ժամ անակակիցներից մե
կը։— Հայ հասարակության ոգևորությունը չափ ու սահ
ման չուներ»^։

Ընդհանուր ոգևորությունը չէր կարող ուժեղ տպա
վորություն չգործել Թումանյանի վրտ և գործել է, ինչ
պես վկայում են նաև նրա ինքնակենսագրական նոթերը. 
«<Լ18>76 թվի կովի ժամանակ, մեր Գրիշկեն (բանաս
տեղծի հորեղբայրը — Ա. Ւ.) որ հոր թուրն ու խաշերը 
ուզում էր, որ գնա կռիվ։ — Լոռիս ֊Մելիքովի երգի վրա 
ավելացնելը։— ^արս) պատերազմ ի խաբարը։ Լոոիս-

41 Ան. Աթովւան, Լևոնի հեքիաթը, է? 172։
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Մելիքովը կարդադբել է' ինչ ուզում է լին ի' Վարսը վերց
նելն։

Պատերազմի գազարից հետո էլ դեռ, մ ե կ֊ ե րկու տա
րի, երբ վաղուց լռել էին ռու սական թնդանոթների հաղ
թական որոտները, երբ Pեռլինու մ արդեն ստորադրվեք 
էր տխրա հոչակ 61-րդ հոդվածը, հեռավոր Լոռու լեղ
ներում ու ձորեբում դեռևս պահպանվում էը~ նախկին 
ոգևորությունը, դեռ շարունակում էին հնչել Լոռիս֊ Մե֊ 
[իրովի մասին հ լուսված դովե րզերը։

Թումանյանի վաղ շրջանի դրական փորձե րին ավելի 
լավ ծանոթանալու համար (մանավանդ որ դրանց մե֊ 
ծազույն մասը անդարձ կորած է) մեջ ենք բերում Լո 
ռիս֊Մե լի քովի մասին երդվող երդերին Թում անյաևի 

ավելացրած երկու տունը, որ հիշողութլամբ վերականզ֊ 
նել է բանաստեղծի եղբայր Վահանը' Փիլ» Վարդազար֊ 
Հանին հասցեագրած 1925 թ, հուլիսի 4֊ի նամակում.

Ես Մելիքն եմ Լոռեցի,

Մ ուհտար փաշին զոռեցի,

Տ^ւրի՜ — նանա , տարի՜ — նանա՜, 
մելիք ջան,

Ղոշունի սարդքսր Մելիք ջան..,

Արփաչալի ծիլ֊ծիլ խոտը 
Ղըտրել է Մուհքոարի հոտը,

Մելիք չան, 
Ղոշունի սարդար մելիք ջան...

Ահա և երկու քառատող Լո ռիս֊Մ ե լիքովի մասին 
հյուսված աշուղական երդերից, որ 1882 թ. սեպտեմբե֊ 
րին (<Մշակ))֊ի թղթակիցը լսել և դրի է առել Կարսի դա֊ 
վառի Թազաքյանդ գյուղում. «Այս երգը շատ երկար 
է, — դրում է նա։— Սրանով նկարագրում էին Ալաճայի 
պատերազմը, այդ լեռան առավելությունները, Մուխ֊ 
թարի (Մուխթար փաշա—թուրքական բանակի հրամա֊

42 ՊԲՀ, 1966, & 1, էջ 176, 180,
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նւստար) թուլությունը, Լո ռիս-Մ ե լիք ութի անվեհեր քա- 
ջութ յուններր, Ղ,արսա առումը և այլն.

Մեչիքն ել ա վ Ալաճեն,

Ղոշունը քաշեց յամաճեն,

Ջ անղաքր թափեց ձորերը,

Արյո՚նով ներկեց քարերը՝

Մելիքի օխնած թուրը, 
Նիգամը քաշեց սուրը։ 
Ես Մելիքն եմ Լոոեցի, 
Մ սւխթար փաշին զոռեցի^։

Հեռու չէ հավանականությունից այն պն դումը, թե 
((Թուման յանի հորինած քառատողերը Հիջձաէ Բրդերի 
հետ տարածվում էին ժողովրդի մեջ»^։ Եթե հաշվի առ
նենք ժողովրդական երգի հորինման և տարածման օրի
նաչափությունը, որ մեկ անգամ ստեղծվելուց հետո, 
անցնում է բերանից բերան' փոփոխությունների են
թարկվելով և նորանոր հավելումներ ընդունելով, ապա 
պետք է համարել հնարավոր, որ Թումանյանի ավելաց
րած տներն էլ, հյուսվելով արդեն դո յություն ունեցող 
երգերին, կրկնվել են ուրիշների կողմից և տարածվել։

Ժամանակակիցների վկա յություննե րը, ինչպես և
ոտանավորները նկատի ունենա- 

ստել, որ Թուման յանի ստեղծւս-
պահպանված մի քանի 
լով, կարող ենք հավա

43 «Մշակ», 1882, Л* 175է Երգում ակնարկված է Մուխթար փա- 
Դայի քանակի գլխովին ջախջախումը 1877 թ. հոկտեմբերի 3-ին Ալա- 
ջս:յի բարձունքներում, Կարսի մոտ (տե ս Ա. Ն. Ներսյւսյան, Հայերի 
մ ասնակցությունը 1877—1878 թթ. ոուս-թուրքական պատերազմին, 
1958, էջ 85 — 86):

44 «Закавказское СЛОВО», 1919, М 27: Մեզ հայտնի չէ, թե 
հողվածի հեղինակը (Վ. Ահարոնյան) ինչի հիման վրա էոոիս-Մե֊ 
յիքովի երգերին քաոատողեր ավելա ցնելու փաստը վերագրում է 
9-ամյա Թում ան յանին f քանի որ բանաստեղծն ինքը ասում է 
«Ю—11 տարեկան ժամանակս» (IV, 85) t
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գործական ձիրքի ր ա ր ահ այտ ում ր, հիմնականում, տեղի 
է ունենում Ջալալօղլում (եթե նույնիսկ ընդունենք, և 
դա անհավանական չէ, որ Լոռի ս֊Մ ե լիքո վի երդերին 
ավելացրած քառատողերը Հորինել է նա դեռևս Դսե- 
ղում)։

«Հոգուս հատոր))-ից քացի, Հալւսլօղլում դրած Թու֊ 
ման յանի ոտանավորներից մեր ձեռքն հասել են երեքր 
((Օրորք)), ((Երբոր կանցնի ձմեռն սաստիկ»»»)) և «Հայ 
վաճառական)) (I, 428 — 432)» դրանք ըստ էության նմա
նողական երկեր են, գրված ժամանակին լայն ժողովըր- 
դականություն վայելող Պատկանյանի և Պ եշիկթաշլյանի 
բանաստեղծությունների ակնհ այտ ազդե ցությամ բ։ 
Այսուհանդերձ, այդ ոտանաւէորները պարզում են տր- 
պավորությունների և տրամադրությունների այն մթնո
լորտը, որի մեջ աճել է պատանի Թումանյանի ստեղ
ծագործական ձիրքը։

Ուշագրավ է, որ ռուս-թուրքա կան պատերազմի շըր- 
ջան ի ոգևորությանն արձագանքող Լոռիս-Մ ելիքովի եր
գերից մեկ տարի հետ^ գրված «Օրորք)) բանաստեղծու
թյան վրա զգալի է հասարակական տրամադրություն
ների անկման ազդեցություն ը։ Նրանում տիրապետում 
է էլեգիական տոնը։ Հայրենիքը կամ ազգը ն ե րկա յա
նում է տխրության քողով պս/տած, ((աչքերն արցունք, 
ինքը լուռ)), և ազգի թշվառ վիճակի պւստճառած վիշտր 
պատանի բանաստեղծն արտահայտել է ուժեղ պատկե֊ 
րավորությամ բ։

...Մի սուր է մեր սրտի մեջ, 
Մեզ այրելու հուր անշեջ (I, *29)4^:

45 Նշանակալի է, որ քառորդ դար հետո դրած «Հայոց պատմ ու. 
թյունը» հայտնի հոդվածում դաշունահար Ս ա յաթ֊Նովա յի կերպար ր 
Թումանյանր դիտում է որպես խորհրդանիշը հայ ժողովրդի պատ

մական ճակատագրի' «Հանճարի կնիքը ճակատին, քրեստոնեական 
խտչը ձեռքին, ւյաշույնր սրտի մեջ...շ) (IV > 333)։
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Առ է ((Երբոր կանցնի ձմեռն սաստիկ.,,)) բանաս
տեղծությունը . այստեղ արտահայտված է հավաար Հա
յաստանի քաղաքական ազատության նկատմամբ, որ 
((սաստիկ ձմռանր» պիտի հաջորդե «քաղցրիկ գարուն)).

երր որ ւսրեն Հայաստա նի 
էՀվարթ, ուրախ, պայծառ փարի... 
Հայնժամ զայր են ոեպ' Արմենիս) 
Ծարավ, նոթի որղիք նորա... (I, 432)։

Որքան էլ «Հայ վաճառական» ոտանավորը իր բո
վանդակությամբ և ձևով հիշեցնի Պատկանյանի' ազ
գային շահի նկատմամբ անտարբեր, եսամոլ հարուստ
ներին ձաղկող բանաստեղծությունները, այնուամենայ
նիվ, ինչպես վերը նկատեցինք, դրա հիմքում կենսա
կան փաստն է, կեն դանի իրականությունը։ «Հայ վա
ճառական»^ «հերոսի)) երգիծական դիմանկարը գծելիս 
պատանի բանաստեղծը որպես «բնորդ» վերցրել է Ջա- 
լալօղլու վաճառականներին. հենց դրանով էլ պետք է 
բացատրել այն «ահագին աղմուկը», որ, ինչպես վկա
յում են ժամանակակիցները, բարձրացրել է այդ ոտա
նավորը։

Նույն հուշագրողը (Սարդիս Աբովյան) խոսելով £ա- 
լալօղլում Թումանյանի գրած երկերի մասին, տեղի 
ա ոևտր ականն երին վ երաբերող երկու տարբեր ոտանա
վորներ է նշում։ «Հազիվ 11 տարեկան կլիներ Հովհան
նեսը, երբ մեզ կարդաց իր ոտանավորը, ուր տալիս էր 
նկարագիրը կորացրած արշինի և մոմապատ տրիցատ֊ 
կայի»,-- ԵւԷ ապա «Առաջին բանաստեղծությունը ոտա
նավորը, որ նա մեղ կարգաց, վերաբերում էր Հալալ- 
օղլու առևտրականներին»։

Եթե հուշագրողը չի սխալվում, միևնույն ոտանա
վորը երկու տարբեր ոտանավորներ ներկայացնելով, 
ապա կարելի է ենթադրել, որ «Հայ վաճառական»-ից 
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բացի, Թումանյանր հորինած է եղել նմանատիպ մխ 
րանաստեղծություն ևս, որ մեր ձևռքր չի հասել։

Անկասկած, Թումանյանի պատանեկան շրջանի ցրած 
երկերից ավելի շատ է մեղ չհասածների թիվր։ Մեր 
Հիմքը Թումանյանի երկու խոստովանությունն է, որ 
վերը տեսանք, և ժամանակակիցների շատ սակավաբառ 
Հիշողությունները, որոնցում առավել քիչ խոսվում է 

բանաստեղծի ստեղծագործությունների մասին» դրսր 
պատճառներից մեկր հենց բանաստեղծի խիստ «ծած֊ 
կամ տութ յունն» է եղել իր ղրածների վերաբերմամբ, 
ինչպես նշում է Վարս» Գևորղյանը։

Ժամանակակիցների հաղորղած տեղեկությունները 
Թումանյանի վաղ շրջանի ստեղծաղործությունների մա֊ 
սին բերում են այն եզրակացության, որ պատանի բա֊ 
նտռտեղծի համար ներշնչման աղբյուր են եղել բնու֊ 
թյունը, աշխատանքը, մարդու ճակատագիրը (հու֊ 
շագրողների պատմածները հիմք ընդունելով^ Թուման֊ 
յանի այդ ոտանավորներին պայմանական վերնագրեը 
ենք տալիս, ըստ նրանց թեմատիկայի)» «Արևի խավա֊ 
րումր»հՇ, «Զորագետր», «Վարպետ Սավա» (անու֊ 
նով հույն քարհատ վարպետի ողբերգական մահվան 
առթիվ), «Ծեր մաճկալ», «Եշուկի մահը» (փոթորկին՛ 
ւլոհ գնացած մի իշուկի մասին)։

Եթե սրանց ավելացնենք նաև Առիլովի ազդեցու֊ 
թյամբ հյուսած կովկասյան առակները (որոնց մի մասըՒ 
մեր կարծիքով, գրել է Ջալալօղլում), ապա կունենանք- 
Թում ան յանի պատանեկության տարիների երկերի մո֊ 
տավոր պատկերը։

'16 Ղրված է, հավանաբար, 1882 թ. մայիսի 5 ~ին տեղի ունեցած 
արևի խավարման ("Արարատ», 1882, 5, էջ 206) տպավորության
տակ։

8 Ա. 1*էւնիկ|ան—Հովհաննես Թումանյան
11»



Ջալալօղլու դպրոցի այնքան հաջող սկսված գոր֊ 
»ծունէությունը շուտով հանդիպում է խոչընդոտների։ 
Երրորդ ուսումնական տարվա վերջում (1882 թ. հունի֊ 
սին) մամուլում սկսում են երևալ տագնապալի լուրեր 
դպրոցի «վատ դրության » վերաբերյալ։ «Հոգաբարձու֊ 
ներր,— դրում է —հոդ չեն տանում դպրոցի
մասին և ավելի զբաղված են իրենց մասնավոր գործե֊ 
Հով,*, Հասարակությունը վերին աստիճանի անտարբեր 
է դեպի իր զավակների կրթության գործը։ Ջալալօղլու 
հայր (իմա' վաճառականությունը — Ա, Ի.) մեծ փողեր 
կտա շռայլության համար, բայց կոպեկը կխնայի, երբ 
հարկավոր է ազգային դպրոցին օգնելու, որտեղ ուսա֊ 
նում են նրա զավակները»^։ «..„Շատերը դիշեր֊ցերեկ 
չարչարվում են հիմն ի վեր տապալել, քանդել դպրոց֊ 
ներր»,— ավելացնում Է երկրորդը^։ Երրորդը դրվատե֊ 
լով տեսչի և ուսուցիչների ջանքերը, հաղորդում է, itր 
նրանցից ոմանք «կամենում են թողնել դպրոցները,
շնորհիվ մի քանի պարոնների»*^։

Դպրոցի «հովանավորներ» համարվող այդ «պարոն֊ 
ների», բայց իրականում այն տապալել ցանկացողների 
դեմ ճ. Տեր֊Դավթյանը մղում է եռանդուն պայքար- Այդ 
.երկու հակադիր և անհավասար ուժերի միջև, ըստ երե֊ 
վույթին, հաճախակի բախումներ են տեղի ունեցել, 
որոնցից մեկը նկարա գրված է Ան, Աբովյանի գրքում։

47 «Մշակ», 1882, Л- 98։
48 Նույն տեղը, ծ՝ 133։
49 Նույն տեղը, Л 153: Տ. Տեր֊Դավթյանը հետագայում անդրա

դառնալով Ջալալօղլու երկսեռ դպրոցների խափանման պատճառնե

րին, դրել է, «Ջալալօղլու ուսումնարաններն իրենց բացման օրիյ 
սկսյալ ունենում են սաստիկ հակառակորդներ, որոնք ամեն տեսակ 
ստոր միջոցներ գործ են դնում նրանց խանգարման և գործողների 
վարկն ու պատիվը վայր ձգելու... Նրանք հասնում են իրենց նպա

տակին» («Նոր֊Դար», 1884, Л 165)։
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Մի առթիվ, երր հո գաբարձսւ֊ աղան գոռում է տես չի 
վրա, վերջինս, որ ((վախկոտներից չէր», չի ընկճվում և 
հայտնում է, որ «ինքը էդպես ծառայել չի կարող էլ, 
դպրոցի դռները կփակի և կհեռանա»։ «Ու դաոնալով 
մեզ, ասաց, — պատմում է ականատեսը. — ((Գնացեք, 
որգիք, գնացեք ձեր տները, ես էլ ձեր վարժապետը 
չեմ», ու սիրտը փուլ եկավ, սկսեց հոն գուր֊հոն դուր լաց 
(ինել։ Մենք էլ ամբողջ գաս ա րան ով սուգ ու շիվան 
բարձրացրինք ու դուրս եկանք դպրոցից... Սակայն մի 
քանի օրից դպրոցը վերաբացվեց, և մենք սկսեցինք 
դպրոց հաճախել»^։

Դպրոցի դեմ գործող ուժերը ի վերջո հասնում են 
իրենց նպատակին։ 1882 թ. դեկտեմբերի 6֊ին, ինչպես 
հաղորդում է մ ամ ուլը, ^ալալօղլու դպրոցը փ ակվում 
է^։ Սակայն մամուլի հետագա հաղորդումներից դատե
լով^ Տ. Տեր֊Դավթյանը և ուսուցիչնե րը շարունակում 
են պայքարը, և նրանց հաջողվում է մի կարճ ժամա
նակով վերաբացել դպրոցը։ 1883 թ. հունվարի 22- Ւն 
((Մ շակ »-ր կրկին տպագրում է իր թղթակցի նամակը 
Ջալալօդլու դպրոցի փակման մասին. ((Ուրբաթ, 14-ին 
հունվարի արդեն փակվեցավ մեր երկսեռ դպրոցը։ Ու
սուցիչներին հայտնեցին, որ ուսումնարանը արդեն 
փակված է, վճարեցին նրանց ռոճիկները և ա ռաջա ր- 
կեցին հեռանալ ուր որ կամենան»։ Դպրոցի լավա գույն 
ուսուցիչներից մեկը' Գևորգ Կուզանյանցն իր ընտանի
քով վերադառնում է Թիֆլիս։ «Ուսումնարանը բանալու 
և շա րունակե չու ո չին չ հույս չկա»,— եզրափ ակում է 
թղթակիցը՜*2։

50 Ան. Աթու|յան. Լևոնի հեքիաթը, էջ 57— 58։
51 «Մշակ», 1882, Л 233,
52 «Մշակ», 1883, -V 11,
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Այն ուա մ ենայնիվ, Տ, Տեր֊ Դավթյանին հաջողվում է 
մի անգամ ևս վերաբացել դպրոցը, ինչպես հետևում է 
նույն թվականի մայիսի 15֊ին «Մշակ» ֊ում տպագրված 
նամ ակից. «...Թեև հայտնեցինք մեր երկսեռ դպրոցի 
փակման լուրը, բայց փոքր ժամանակից հետո նա նո
րից բացվեցավ, միայն շատ թույլ կերպով է ընթանում: 
Ուսումնարանն աննախանձելի դրության մեջ է։ Աշա֊ 
կերտների թիվը հասնում է 40֊ի, որից 28-ր Ջալալօղ- 
լուց են, իսկ մնացյալները մ ե րձակա դյուզերից»^ ։

Ջալալօղլու դպրոցը վերջին ճիգերն էր դործ ա գրում' 
իր գոյությունը պահպանելու համար։ 1882—1883 ու
սումնական տարվա հետ ավարտվում է և դպրոցի պասւ- 
մ ությունը։

Ւ՞նչն էր Ջալալօղլու դպրոցի փակման բուն պասւ֊ 
ճառը։

Բանն այն է, որ 1879 թ. գարնանը դպրոցի օգտին 
հանգանակված գումարի միայն մի մասն էր կանխիկ 
դրամ, հանգանակությանը մասնակցած վաճառական
ներից շատերը դրամի փոխարեն մ ուրհակ էին տվել 
դրամը շահեցնելու և տոկոսները դպրոցին հ անձնելու 
խոստումով։ Հավաքված գումարն արագ կերպով նվա
զում էր, քանի որ հոգաբարձությունը չկարողանալով 
աշակե րտնե րի ծնողներից գանձել ուսման վճարր, ու
սուցիչների աշխատավարձը տալիս էր դպրոցի հիմնա
կան ֆոնդից։ Առևտրի անկման հետևանքով մի շարք 
վաճառականների սնանկացումը' դրությունն ավելի է 
սրում։ Նրանք հրաժարվում են վճարել ոչ միայն դրա
մագլուխը, այլև դրա տոկոսները^։ Դպրոցի գանձարկը- 
ղում եղած գումարը սպառվում է։ Դեռևս 1881 թ. հու
նիսին Ջալալօղլու թղթակիցը հաղորդելով որ դպրոցի

53 «Մշւսկ», 1883, Д/ 78։
54 Նույն տեղը, 1883, № 164ւ
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վարչությունը ((մտադիր է այս տարի տղայոց դպրոցում 
Յ֊րդ դասատուն (դասարան) ևս բանալ», զարմանք է 
Հայտնում, թե ինչպես կարող է այդ մ տ ա դրա թ յուն ր 
իրագործվել, երբ Ծ դպրոցի երկաթյա գանձարկղում 
... ամենևին փող չկա»35։ (Պետք է ենթադրել, որ Զա֊ 
լալօղլու դպրոցում այնպես էլ հնարավորություն չեղավ 
երրորդ դասարան բաց անելու)։

55 «Մշակ», 1881, м 116։ Տե',, նաև Տ. Տեր֊Դավթյանի հոդ

վածը' «Նոր Դար», 1884, Л' 165։

Այսպիսով, Զալալօղլու դպրոցի փակման պատճառը 
խ ար դա վանքն էր այն վաճառականների, որոնց դեմ էր 
ուղղել պատանի Թումանյանն իր երգիծանքի սլաքները 
(((Հայ վաճառական))).

...Հեզ ի“նշ շինվում է հայ ուսումնարան, 
Որ ուսում առնի տգետ հայ տղան, 
էհ, очень нужно, խավար մնա Հայաստան, 
Տրիցատկի համար պինդ պահիր լուման... (I, 430 — 431)

Այս ոտանավորն առավել իմաստավորվում է, եթե 
հիշենք, որ այն դրված է 1883 թ. Ջալալօղլու դպրոցի 
շուրջը մղվող թեժ պայքարի մթնոլորտում' առաջ բե
րելով «ահագին աղմուկ»։

Ջալալօղլու դպրոցն իր քառամյա գոյության ընթաց֊ 
քում էական դեր կատարեց Լոռու գավառի լուսավորու֊ 
թյան գործում, այլև այդտեղ սովորած շատ աշակերտ֊ 
աշակերտուհիներ հնարավորություն ստացան շա֊ 
րունակելու իրենց ուսումը էջմիածնի Գևորգյան ճեմա
րանի, Թիֆլիսի Ներսիսյան ու Գայանյան դպրոցների 
համապատասխան դասարաններում։

4
1883 թ. օգոստոսին տեր֊Թադևոսը պատանի Թու 

մանյանին տանում է Թիֆլիս և, ըստ Թումանյան ըն֊ 55

117



տանիքում պահպանվող բանավոր տեղեկությունների, 
տալիս «Կադետսկի կորպուս»։ Ի՞նչն է ղրղել նրան իր 
որդուն տալու այղ զինվորական դպրոցը, որտեղ ըն
դունվում էին միայն ազնվականների որդիները։ նա, 
ինչպես պատմում է 0լգա Թումանյանր, իր հետ տարել 
էր Հովհաննես աղայի (բանաստեղծի պապի) ((տոհմա
կան ազնվական » լինելն հավաստող վավերագրերը, 
նրա ստացած մ եդալները։ Թերևս հ րապուրվել էր որ
դուն նշանավոր զինվորական դարձնելու հեռանկարով, 
ինչպիսին եղել էր իր հայրը... Այնուամենա յնիվ, Տեր- 
Թադևոսին հաջողվում է որդուն «Կադետսկի կորպուս» 
ընդունել տալ։ Սակայն ազատ բնության որդու համար, 
որ վաղ պատանեկությունից իրեն կոչված էր համարում 
բանաստեղծ լինելու (((Ես պետք է պոետ դառնամ...»)' 
միանգամայն խորթ աշխարհ էր զինվորական դպրոցը> 
ուր իշխում էր «անմռունչ ենթարկվելու» զորանոցային 
կարգապահությունը։ Եվ Թումանյանր միայն մի քանի 
օր մնալուց հետո փախչում է «Եադետսկի կորպուսից»^0։

Ըստ ե րևույթ ին, որդուն Ե ա դե տ ս կի կորպուս տալու 
միտքը Տեր֊Թադևոսի մեջ հղացել է Թիֆլիսում, հա
վանորեն բարեկամների խորհրդով։ Այդպես կարծ ելու 
հիմք է տալիս Թումանյանի «Դարձ» անավարտ սևա
դիր պոեմի այն հատվածը, որ վերաբերում է Թիֆլիս 
մեկնելու պատրաստություններին և հոր ապրումներին, 
այդտեղից երևում է, որ տեր-Թադևոսը որոշած է եղել 
որդուն տալու հատկապես Ներսիսյան դպրոցը.

Հիշում էր ինչպես յուր Տայրն ալևոր 
Ւրանց գյուղացի մի հարուստ մարղուց 
Տասնևհինգ մանեթ փող առավ մի (.ր 
եվ տվեց նրան մի մուրհակ պարտով.

56 Հմմտ. ԲմՊ, 1ՈԿ
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Գ քուդամեջ դնաց հպարտանալու, 
1}ր իրան տղին, մտքումր կա, 
Այս երկու օրս քադաք տաներււ, 
Նոր Ներսեսական դպրոցում կարդա...§7

1883 թ* սե սլտեմ բերին Թումանյանն ընդունվում է 
Ներսիսյան դպրոցի երկրորդ դասարանը^ և հեռանում 
1886 թ. սեպտեմբերին' չորրորդ դասարանը չավարտած։

Ի՞նչ դրության մեջ էր իր դոյության վեցերորդ տաս
նամյակը բոլորող այդ հռչակավոր ուսումնական հաս
տատությունը Թում անյանի աշակե րտության տարինե- 
րին.

Դպրոցի պատմագիրը (Ստ. Մալխասյանց) անդրա
դառնալով 188314, 1884/5 և 1885/6 ուսումնական տա
րիներին' նշում է տեսուչների հաճախակի փոփոխու
թյունը՛^, որ չէր կարող բացասական ներգործություն 
չունենալ ուսուցման և կարգապահության վրա։

Ներսիսյան դպրոցում Թումանյանի ուսանելու առա
ջին տարում տեսչի պաշտոնը վարում էր Մոսկվայի հա
մալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետն ավարտած, 
հետագայում իր մի շարք տնտեսագիտական֊ ազգագրա- 
կան հետազոտություններով հռչակված Նազանի և Նիևի 
համալսարանների ւգրոֆեսոր Սողոմռն Եղիազարյանր 
(1852—1935)։ Առաջին ուսումնական տարվա վերջում, 
1884 թ» հունիսի 11-ին կազմած զեկուցագրում տեսուչը 
ներկայացնում է ուսուցման ոչ ամենևին մխիթարական

57 /> I, 302 — 303:
58 Նորեկների ընդունելությունը և քննությունը սկսվել է օգոս

տոսի 22-ից և տևել մինչև սեպտեմբերի 1֊ր («Արձագանքդ, 1883, 
ЛШ 33, 472) t

59 Սւո. Մս1|խասյսւնց, Համառոտ պատմություն Ներսիսյան հոգևոր
դպրոցի յո թանաս ունհ ինգա մ յա գոյության (1824—1899), 1900, Լջ

168—1691
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վիճակը Ներսիսյան դպրոցում (բերում ենք զեկուցագրի 
հեղինակի հիմնական եզրակացությունները).

ա) «Հայոց լեզուն չէ գտնվում ցանկալի դրության 
մեջ...

բ) Ռուսաց լեզուն առաջադեմ դրության մեջ չէ. 
մինչև անգամ բարձր դասատանը աշակերտները դեռ 
չեն կարողացել ընտելանալ հոլովների և խոնարհ մ ունք֊ 
ների հետ...

գ) Ֆրան սերեն լեզուն մեր դպրոցում ամենաթույլ 
առարկաներից մեկն է... Աշակերտները շատ թույլ ա֊ 
ռաջա գիմ ություն ունեն։ Քերականությունը միանգա
մայն աքսորված է դպրոցից։

դյ Հայ գրականության դրությունը... անբավարար 
է... Գրականությունն ավանդվում է առանց սիստեմի... 
Մ տնավանդ նոր գրական ություն ը թույլ է։

ե) Ռուսաց գրականությունը... Աշակերտների' լեզու 
չգիտենալու պատճառով ա ռաջա դի մ ության դործը ըն
թանում է դանդաղ քայլերով...

զ) Ընդհանուր գրականության առաջադիմությունր 
ավելի դանդաղ քայլերով է ընթանում, քան թե ռուսաց 
ու հայոց... Մինչև անգամ շատ երևելի հեղինակներիդ 
օրինակ' Բայրոնի, Գյոթեի, Շեքսպիրի ու Շիլլերի շա
րադրություններից գլխավորների հետ կարգին ծանոթ 
չեն մեր աշակերտները...

է) Հայոց պատմությունն ընդհանրապես ավանդվում 
է բավարար կերպով... Բայց հայոց պատմությունը մեր 
դսլրո ց ում պետք է ավանդվի ավելի ընդարձակ կեր
պով...

ը) Ռուսաց պատմությունն ավանդվում է ամենա
հաճ աոոտ կերպով, և այն էլ աշակերտները վատ գի֊ 
տեն...
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թ) Ընղհանուր պատմ ութ յան 
bu անբավական եմ։ Պատմության 
րելի է ասել, թույլ են,..

առաջադիմությունից 
ուսուցիչներն էլ, կա-

ժ) Հ ա յրենագիտություն ը ավանդվում է միակողմա
նի... Այլապես չի կարող լինել, որովհետև ղասերի թիվր

քիչ է»։
Գրեթե նույն գնահ ա ա ականն է տրվում նաև 

առարկաների (բնագիտության, մաթեմատիկայի, 
կավարժո։թյան) ղասավանղմանր։

մյ ու ս 
ման֊

Ըստ տեսչի տվյա լնե րի, անառաջա դեմները կազմ ու մ 
են դպրոցի աշակերտության գրեթե կեսը։ Զեկուցագրի 
հեղինակը դա բացատրում է հիմնականում աշակե րտ֊ 
ների նյութական վատ պայմաններով, նրանց ((սաստիկ 
չքավորությամբ». «Զուրկ լինելով շատ անգամ նյութա
կան միջոցներից և ուսումնական պիտույքներից, երե֊ 
խերքը չեն կարողանում իրենց նվիրել ուսմանը...»։

Ւ վերջո նշելով, որ «դպրոցում դիսցիպլինան շատ 
թույլ է», Սող. Եղփազարյանը դրա պատճառները հա
մարում է տեսչի իրավունքների սահմանափակությունը, 
ուսուցիչների և տեսչի միջև համերաշխության և համա
գործակցության բացակայությունը^ ։

Եթե ընդունենք, որ առանձին դեպքերում (որոշ 
առարկաների նկատմամբ) տեսուչը թույլ է տվել գույ
ների խտացում (խոսքս մասնավորապես վերաբերում 
է հայոց պատմությանր և ըն դհան ուր պատմությանը, 
որ ավանդում էին Ծերենցի և Ավ. Արասխանյանի նման 
ուսուցիչներ), այնուամենայնիվ, ներսիսյան դպրոցի վի
ճակը ճիշտ է ներկայացված նրա զեկուցագրում։ Ինչ
պես կտեսնենք, այդ վիճակի մեջ էական փոփոխություն
ներ տեղի չունեցան հետագա մի քանի տարում։

<30 ՀՍՍՀ ՊԿՊԱ, ֆ. 2, у. 1, գ. 295, թթ. 50 — 62,
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Հավանորեն, Ս. Ե դվա զար յան ի դիտած' տեսչի իրա
վունքների ս ահ մ ան ա փ ա կութ յուն ր, ուսուցիչների և տես֊ 
չի միջև համ երաշխության բացակայությունը լինում են 
պատճառ, որ նա հրաժարվում է իր պաշտոնից։ Հա
ջորդ 1884)5 ուսումնական տարում Ներսիսյան դպրոցի 
տեսչի պաշտոնն ստանձնում է Պ ետերբուրդի համալ
սարանն ավարտած Արշակ Նահապետյանը (հետագա
յում հոգևորական. եղել է տեսուչ նաև Գևորդյան ճե
մարանում ։

Թումանյանի ուսումնառության տարիներին Ներսիս
յան դպրոցում տիրող վիճակի գնահատության համար 
խիստ ուշագրավ է Ավ. Արասխանյանի ((դաստիարակ
չական զեկուցումը», որի մեջ նա, որպես դաստիարակ, 
ամփոփում է VI դասարանի' 1887)8 ուսումնական տար
վա արդյունքները (դա այն դասարանն է, որ երկու տա
րի առաջ թողել էր Թումանյանը)։

Ի տա րբերություն մյուս դաստիարակների, Արաս- 
խանյանն իր զեկուցման մեջ անդրադառնում է ուսուց
ման հետ կապված գրեթե բոլոր հարցերին, դասարանի 
աշակերտության կազմն ըստ տարիքի, սոցիալական 
դրության, տնտեսական վիճակի, ընտանեկան հանգա
մանքների և այլն։ Վիճակագրական տվյաքներով նա 
ցույց է տալիս, որ աշակերտության կազմը չափազանց 
խայտաբղետ է թե' ըստ տարիքի (19-ից մինչև 27 տա
րեկան ), թե' ըստ սոցիալական դրության, ընտանեկան 
դաստիարակության, պատրաստականության և նյութա
կան հնարավորությունների։ Այդ խայտաբղետությամբ 
էլ Արասխանյանը բացատրում է աշակերտության ան- 
կարգապահությունը, կրթու թյան ու դաստիարակության 
ցածր աստիճանը։ Նա էական պատճառ է համարում նաև 
տեսուչների, դաստիարակների և ուսուցիչների հաճա-

61 с Արձապանքл, 1884, X 32, էջ 477։
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խակի փոփոխությունը։ Նա նշում է, որ VI դասարանր 
վեց տարում փոխել է 1ոթ տեսուչ։

Այնուհետև, կանգ առնելով միևնույն առարկայի ու֊ 
սուցիչներին հաճախակի փոխելու փաստի վրա, նա 

օրինակներ է բերում անցած տարիներից' II, III և IV 
դասարաններից։ Բերված փաստերն առավել կարևորու
թյուն են ձեռք բերում, քանի որ այդ դասարաններում 
է սովորել Թումանյանը։ Ըստ Արասխանյանի տվյալ
ների' հայոց լեզուն երեք տարում փոխել է չորս ուսու
ցիչ (II դասարանում' Գրիգոր Տեր-Հարությունյան, 
Ш-ում' Կարապետ Կոստանյանց, IV-ում' Բարդուղիմեոս 
վար դա պետ Գևո րգյան և Մի սակ Աս ի լյան, ((որը տար
վա մնացած կես մասում կրկնեց Կո^տանյանցի III դա
սարանում անցածը))), հայոց պատմությունը' երկու ու
սուցիչ (II դասարանում' Հովսեփ Շ իշմ անյան— Ծերենց, 
III-ում' չկար, IV-ում' Չ ի լին դա ր յան ), ընդհանուր պատ
մությունը' երկու ուսուցիչ (II և III դասարաններում 
Ավ, Արասխան յան, IV-ում' Փիլ* Վարդանյան)։

Զեկուցագրի վերջում Արասխանյանն իրեն հանձնը- 
ված դասարանի վիճակը բնորոշում է որպես ((կատար
յալ քաոս ... թե մտավոր և 
րից»^,

Դպրոցի նոր տեսուչը' 
1885(6 ուսումնական տարվա 
նավոր կրթության)) բազմաթիվ խոչընդոտներից կանդ 
է առնում հատկապես աշակերտների չքավորության 
վրա, ((Մեծ մասամբ մեր տղայք ստորին դասի ծնոզաց 
որդիք են, — դրում է նա, — ուստի և չքավորությունից 
ստիպված մինչև անդամ դասագրքեր կամ ուսումնական 
պիտույք գնեքու միջոց չունին, թող որ շատերը շատ 
վատ էլ ապրուստ ունին։ Ինչպե՞ս կարելի է պահանջել,

թե բարոյական կողմե֊

Արշակ Նահապետյանր 
((Տեղեկագրում)) «կանո-

62 ZUUZ ՊԿՊԱ, ֆ. 2, ց. 1, գ. 147, թթ. 1—6, 
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որ մեծ հառաջադիմություն երևի նոցա մեջ»։ Աշակերտ֊ 
ների անմխիթար տնտեսական դրության որպես ցւսյ֊ 
տուն ապացույց, հիշելով որ ((վեցերորդ դասարանի 
աշակերտներից մեկը հարցաքննությանց ժամանակ 
օրերով քաղցած է մնացել», տեսուչը վերջում եզրակաց
նում է. ((Առհասարակ կանոնավոր կրթության այնքան 
խոչընդոտներ կան, որ բոլորը ի նկատի առնելով, դեռ 
պետք է շատ գոհ լինենք, որ կարող ենք այս աստիճանի 
էլ հասցնել գործը, ինչպես որ այժմ կա»^ձ։

Առաջադիմ ությունը Ներսիսյան դպրոցում մեզ հե֊ 
տաքրքրող տարիներին գտնվել է ցածր աստիճանի վրա., 
ինչպես վերը Ս. Եղիազարյանի զեկուցագրից տեսանք,, 
ետ մնացող ք (( ան ա ռա ջա դե մ» ) աշակերտների թիվը 
1883(4 ուսումնական տարում կազմում էր աշակերտու
թյան մոտ կեսը։ Հաջորդ ուսումնական տարում պա
հանջկոտությունը բարձրացվում է. տարին ամփոփելիս, 
աշակերտներից շատերը վերաքննություն են ստանում, 
շատերն էլ մնում են նույն դասարաններում։ Այդ առ
թիվ աշակերտության դժգոհությունն այն աստիճանի է 
հասնում, որ մանկավարժական ժողովի ժամանակ դըպ- 
ըոյՒ բակում հավաքվում են 150 աշակերտ, աղմկում, 
քարեր են շպրտում դեպի ուսուցչանոցը, ուր տեղի էր 
ունենում ժողովըձ*։

1885(6 ուսումնական տարվա հոկտեմբերին մանկա
վարժական ժողովը կրկին արձանադրում է, որ ((չնայած 
խստություններին», թույլ աշակերտները շատ են բոլոր

63 ՀՍՍՀ, ՊԿՊԱ, ֆ. 2, g. 1, դ. 143, թթ. 4 — 8։
64 նույն տեղը, գ. 113, թ. 121 ա — բ: Ստ. Մալխասյանը 

ցրում է, որ <ր աշակերտները գլխավորապես գանգատվում էին 
շորս ուսուցչի խիստ թվանշանների և անպատշաճ վարմունքի վրաճ։։ 
Այգ գեպքերի հետևանքը լինում է երկու ուսուցչի Հրամարականր և 
յոթերորդ դասարանի փակվելը (Ստ. Մա/խասյանց, «Համառոտ պատ֊ 
մռւթյուն...», էջ 168)։ 
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դասարաններում», որ «աշակերտները դասեր չեն պատ
րաստում, յուրյանը դասերին շատ անտարբեր են վե
րաբերվում,..»։ Մանկավարժական ժողովը դրա պատ
ճառը համարելով այն, որ «դպրանոցի մեջ պատիժ չկա», 
որոշում է պատժի մի այսպիսի ձև, դաս չպատրաստող 
աշակերտներին դասերը վերջանալուց հետո թոդնել 
դպրոցում, մինչև որ չգիտեցած դասը չպատրաստեն^0։

Այս փաստն ինքնին պերճախոս վկայում է, թե ինչ 
աստիճանի վրա էր դտնվում մանկավարժութ յունը ներ
սիսյան դպրոցում։

Թումանյանի դասընկերներից մեկը իր հուշերում 
նշում է ներսիսյան դպրոցում տիրող «անհանդուրժելի 
կարդերն ու անհրապույր միջավայրը, համարյա ամեն 
տարի փոփոխվող ուսուցչական կազմ ը.,. Դպրոցում 
ավանդվող առարկաների, գլխավորապես հայոց լեզվի- 
և դրականության սահմանափակ ծրագիրն ու սխոլաս
տիկ ուղղությունը.., մեր հարցասիրությունն ու հետա֊ 
քըրքրությունը բավարարել չէին կարող»։

ներսիսյան դպրոցի անբավարար վիճակը քանիցս 
եղել է մամուլի քննության առարկա, դպրոցի առաջ֊ 
նսւկարդ խնդիրը համարվել է «լավ ուսուցչական խումբ 
ունենալը»։ «,,,Եթե ուսուցչական կանոնավոր խումբ 
չկազմակերպվի, այն ժամանակ ո չին չ մի շոշափելի 
բարեփոխություն չէ կարող լինել այդ դպրոցում»,— 
դրում է «Մշակ»֊ը^։

65 ՀՍՍՀ, ՊԿՊԱ, ֆ. 2, ց. 1, դ. 113, թ. 124։
66 «Մշակ», 1887, Л’ 69: «Մշակ»֊ի գլխավոր աշխատակից հրա- 

պարակախոս Խ. Մալումյանր հետագայում վերհիշեքով իր աշակեր

տության վերքին տարին Ներսիսյան դպրոցում (1883), երբ Ւու- 
,’անյանր նոր էր ընդունվել նույն դպրոցի երկրորդ դասարանը, դրում

Ես Ներսիսյան դպրոցի յոթերորդ դասարանի աշակերտ էի, Այդ 
դասարանի մեջ միայն յոթ հոդի էինք, դնում, դալիս էինք, բայց 
ոչինչ նոր բան դպրոցը մեղ չէր ուսուցանում...!)), «Մշակ», 1890, 
.V 34),
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Ուսուցչական խմբի մեջ, իհարկե, կային այնպիսի 
դեմքեր, ինչպիսիք են պատմավիպասան Ծերենցը, տըն- 
տ ե ս ա դե տ ֊ հ րա պա ր ա կա խ п ս Ավ. Արա ս խ ան յան ը, բա֊ 
նասեր-հ ա յա գետ Կ. Կոստանյանցը, հայ թարգմ անակաե 
գրականության երախտավորներ Գ, Բարխուդարյան ր, 
Փիլ՛ Վարդանյանը։ Նրանք, անշուշտ, բարերար ներգոր
ծություն են ունեցել իրենց սաների զարգացման վրա։ 
Եվ, անտարակույս, Թումանյանը շատ տարիներ անց 
Ծերենցի շիրիմի վրա արտասանած խոսքում արտա
հայտելով իր հիացմունքը նրա «հայրենասիրութ  յան 

ու ժողովրդասիրության», ((հոգու ազնվության ու մաք
րության)), ((սրտի քնքշության ու ճաշակի նրբության», 
նրա որպես «ազնիվ մարդու վսեմ առաքինությունների» 
հանդեպ, նկատի ուներ ոչ միայն ականավոր վիպասա
նին, այլև իր սիրելի ուսուցչին (IV, 450)։

Պատահական չէ, որ կյանքի վերջին օրերին, պատա
նեկության նվիրական օրերի ու սիրելի դեմքերի հետ 
բանաստեղծը կրկին վե րհիշե լ է Ծերենցին, ((Ծ ե րեն ց ը 
շատ լավ մարդ էր...» (ՀԶ> 1923 թ. մարտի 2֊ի գրա
ռումը)^։ «Երկունք»֊ ի հեղինակի նկատմամբ աշակեր
տության ջերմ վերաբերմունքը հավաստում է բանաս
տեղծի դասընկեր Վ. Տ աշրա ցին * ((Մի օր,— պատմում 
է նա,—Հովհ. Թումանյանն ու ես մի խումբ րնկեր- 
ների հետ գնացինք Ծերենցի անվանակոչության տոնը 
շնորհավորելու։ Նա մեզ ընդունեց շատ սիրալիր յուր 
կաբինետ-գրադարանում, ուր նստած կարդում էր։ Մեգ 
թվաց, թե մեր պատմահայր Խորենացին է նստած 
պատկառելի ու վեհապանծ))։ Իրավացի է Նվ. Թուման- 
յանը, որ պատանի Թումանյանի սերն ու հետաքրքրու
թյունը հայ ժողովրդի պատմական անցյալի նկատմամբ,

67 Տե՞ս ԹՄՊ, 116, 
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մեծ մասամբ Ծերհնցի ազդեցության արդյունքն է հա
մարում^:

Մեղ Հավանական է թվում նաև, որ տասնհինգամյա 
Թումանյանի բանաստեղծական անվարժ տողերում 
(«Ինչո՞ւ ես տխուր») արտահայտված միտքը' հայ ժո- 
ղուէրրզի քաղաքական ճակատագրի մեջ արևմտյան պե
տությունների խաղացած բացասական դերի մասին 
կարող է ներշնչած լինել Ծերենցը' կամ բանավոր խոս֊ 
քով (հայոց պատմության դասերին) կամ իր հոդված֊ 
ներով™" .

Ծեըենցի, Ափ Արասխանյանի, Փիլ* Վարդանյանի 
նման ու սուցիչների գործունեությունը Ներսիսյան դըս{~ 
բոցում կարճատև է եղել, մ եկ֊ ե րկու ուսումնական տա֊ 
րի միայն, ուստի և նրանք էական փոփոխություն դըպ~ 
րոցի ընդհանուր վիճակի մեջ չէին կարող առաջ բերել։ 
Ուսուցչական խմբի կոթիզթ կազմել են սխոլաստիկր 
քարացած մ ան կա վա րժութ յան աւԼանղական «մեթոդ֊ 
ներին» հետևող դա ս ա տ ո ւն ե րր ։ Վերջինների տիպիկ 
ներկայացուցիչն էր դպրոցի վերակացու, երկրորդ դա֊ 
սարանում Թումանյանի հայոց լեզվի ուսուցիչ Գրիգոր 
Տեր֊Հաբությունյանը (1830—1913), նույն ինքը պարոն 
Գրիգորը' Պետրոս Շ անշյանի սաներից, համ ոզմ ունքն և֊ 
րով ազգային ւգահպանողական։ Նրա բնութագիրը տըր֊ 
ված է բանաստեղծի «Ադամյանի օրերից» հիշողություն֊ 
ներոււէ . «Թատրոնի ւԼերաբերությամբ անողոքելի խիստ 
էր մեր ւ1երակացու. պարոն Գրիգորը։ Նա թատրոնը հա֊

ՇմՏե'ս ԹՄՊ, էջ /Л5;

Հմմտ. Ծերենցի «Ժամանակի ոգին և հայոց աւգագան» հոդ֊ 
վածր («Փորձ», 18(9, Л’ 1), որտեղ հեղին ակր Անգլիային համա

րում է '< ր արո յապե ս և նյութապես պատասխանատու և գործակից: 
ամեն անիրավությանը Ասիո Տաեկաստանի մեջ»): Պետք է ասել, որ 
Ւեոլինի տխրահռչակ " վե հաժո ղովից» հետո գիմագարձը ((արևմուտ

քից» տիրապետող մտայնություն էր:

127



■մարում էր անբարոյականության վայր և ամեն կերպ
աշխատում էր «էս արդար երեխանցը» հեռու պահի էն 
^ԳուԼ^աԼ շլությունից։ Ինքն էլ կյանքում թատրոն շէր 
գնացել ու չէր գնում։ Տարին մի անգամ, բարեկենդա

հրամայում էին «Վարդանանցնին էլ, երբ դպրոցից
պատերազմի)) ներկայացմանը որդեգիրների հետ թատ
րոն գնա, ստիպված դնում էր, բայդ ներկայացման ժա
մանակ նստում էր երեսը ետ շրջած ու մեջքն արած դե
պի բեմը)) (IV, 354)։ Սակայն պարոն Գրիգորը հայտնի
է եղել որպես դպրոցին նվիրված, կարեկից, «անօրինակ 
.պարտաճանաչ, հաղվադյուտ անձնավորություն))^։ Ա֊
վան դա կան մանկավարժության ն ե րկա յա ց ուց ի չն ե րի g 
մեկ ուրիշը' թարդուդիմ եոս վարդ, Գևորգյանն է ե դե / 
(հայոց լեզվի ուսուցիչը չորրորդ դասարանում), որին 
աշակերտելը Գումանյանր համարել է «պատիժ» ( \',
54)։

Խստությամբ արգելելով աշակերտների մուտքր 
թատրոն, դպրոցի վարչությունը ն ույն քան խստությաս ը

69 ((Հովիտ», 1913, X 36, կջ 575 — 576: նշանակալի է, որ այդ 
օրերից 2nLPf երեք տասնամյակ անցած, րանաստեղծն, սւյնուամե - 
նայնիվ, երախտագիտության անհրաժեշտ տուրքն է տա/իս իր ծե

րունազարդ ուսուցչին. Վրաստանի և Իմերեթի պատգամավորների 
ժողովի 4֊րդ նիստում, 191? թ. նոյեմբերի 20-ին, Թուման յանր, ինչ֊ 
պես հաղորդում է {րադրական հ ա շվե տվո, թյուն ր, ((հետաքրքրվում Հ 
իմանալ ներսիսյան դպրոցի ավադ վերակացու պարոն Գրիգորի ռո

ճիկի քանակը։ Այնուհետև առաջարկում է' եթե երբևիցե պատա՚,ի, 
■ որ պ. Գրիգորը թողնի դպրոցը, ապա նրան տալ այնպիսի թոշակ, 
-որ արժանավայել լինի նրա 57 տարվան անդուլ ու քրտնաջան ծա

ռայության... Պարոն Գրիգորր սերունդներ է դաստիարակել, 'այսոր 
նա կանգնած լինելով իր կոչման րաըձրու թյան վրա, ներսիսյան 
դպրոցի ամենաերախտավոր պաշտոնյան / ես ցանկանում եմ, որ 
թեմ ական պատգամ ավորա կան ժողովը իր հատուկ ուշադրությունը 
դարձնի այդ խնդրի վրա և իր հեղինակավոր որոշումր կայացնի 
(((Հորիզոն», 1912, X 269): Թումանյանի խոսքը ջերմ պաշտպանս, - 
թյուն է գտնում։
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հետևում էր, որ նրանց մեջ չնվաղի «կրոնական զդաց- 
մ ունքը»։

Այսպես, 18ՏՅ թ. դեկտեմբերին դպրոցի տեսուչը 
մտահոգված, որ «դպրանոցում կրոնն ընկած դրության 
մեջ է», և այս փաստի վրա հրավիրելով հոգաբարձու
թյան «աոանձին ուշադրությունը)), կազմում է «սրշակեր- 
տաց թաղերի ու ծխերի բաժանման ցուցակ)) հսկողու
թյուն սահմանելու, որ նրանք (աշակերտները) «գոնե 
կյուրակե օրերը» եկե ղե ցի հ աճա խ են^® ։

Հիշյալ վավե րա դրում բերված փաստը Նե րսիս յան 
դպրոցում «կրոնի ընկած դրության» վերաբերյալ հա
վաստում Հի ժամանակակիցն իր հուշերում։ Վ. Տաշրացին 
դրում է, որ աշակերտությունը մեծ հետաքրքրություն 
էր ցուցաբե րում բնական գիտությունների, մասնավո
րապես Դարվինի ուսմունքի նկատմամբ։ Կրոնուսույց 
Ս ուզանաճյան քահանան հաճախ ենթարկվում էր աշա
կերտների ծաղրուծանակին^:

5

Ներսիսյան դպրոցի այն վիճակը, որ մենք հարկ հա
մարեցինք մի փոքր հանգամանորեն ներկայացնել, չէր 
կարող բացասաբար չանդրադառնալ Թումանյանի' դե
պի նույն ուսումնական հաստատությունն ունեցած վե
րաբերմունքի վրա։ Իսկ այդ վերաբերմունքը, ինչպես

7C ՀՍՍՀ, ՊԿՊԱ, ֆ. 2: Ւ դեպ' այդ ցուցակից երևում է, որ Թու֊ 
մանյանը, դեռևս 1883 թ. դեկտեմբերի կեսերին, ապրելիս է ե ղե լ 
Հավլա բարում, ուրեմն' Հեռի Բաղդոյի տանը (ցուցակում Թուման֊ 
յանի անվան դիմաց նշանակված է Հավլաբարի Կարմիր ավետարան 
եկեղեցին, ուր նա պիտք Հաճախեր)։

71 Փաստը վերաբերում է 18Ց415 և 188516 ուսումնական տարի
ներին, երբ երրորդ և չորրորդ դասարաններում կրոնի դասատուն 
Հիշյալ Հարություն ավադ քահանա Սուղանաճյանն էր։
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դիտել են ժամանակակիցները, սառն էր, նույնիսկ բա
ցասական։ «Օհաննեսը շատ չէր սիրում դպրոցը,— դը֊ 
րում է Սարդիս Աբովյանը։— Սանր էր նրա համար դըպ֊ 
րոցական ռեժիմ ը»։ Դպրոցի նկատմամբ Թումանյանի 
վերաբերմունքը գնահատելիս, մեր կարծիքով, պետք է 
նկատի ունենալ նաև, որ նրա բանաստեղծական նկա֊ 
րադրին առհասարակ խորթ է եղել մարդկային գործու֊ 
նեությունը, այդ թվում ուսուցումը' խիստ ռեժիմի են֊ 
թարկող, ինչ-որ չափով հարկադրանքի և հնազանդոլ֊ 
թյան սկզբունքների Հրա հիմնված ամեն մի ինստի
տուտ։ Բնորոշ է, որ նա ոչ մի հիմնարկում երկար չի 
մնացել, դրեթե փախել է և միշտ խուսափել պաշտոն ա- 
վարելուց։

Ան, Աբովյան ր պատմում է, որ դեռ երրորդ դասա
րանում «Հովհաննեսն արդեն տրտնջում էր դպրոցի ամ֊ 
բողջ կազմի, դասավանդության ու առհասարակ ներքին 
կարգուկանոնի դեմ և ուզում էր դպրոցից դուրս գալ»™։ 
Նույն հուշադրողը փորձում է բացատրել դրա պատ
ճառը. «...Շատ կարդալուց էր դուցե, որ նրա ճաշակն 
այնքան զարգացավ, որ էլ չէր հավանում Ներսիսյան 
դպրոցն ու այնտեղի դա սավան դությու նր

Թումանյանի դժգոհ ություն ը դպրոցի ներքին կարդ- 
կանոնից ու դասավանդությունից անդրադարձել է, 
անտարակույս, նրա ուսման կանոնավոր ընթացքի, 
ընդհանուր առաջադիմության վբա (բացի մյուս, ոչ֊

72 Հետաքրքրական է, որ Թուման չանն այդ շրջանում (1884 թ.).* 
ինչպես վկայում է նրա դաս ընկերը, Վենետիկ դնալու ց անկություն է 
ունեցել (Մելքոն Ասլիբեդյանի նամակը Նվ. Թումանյանին— ԹՀԱ), 
հավանորեն Մ ուր ադ-Ռափ ա յելյան վարժարանում սովորելու նպա

տակով։

73 Ան. Արովյան. Հիշողություններ Հովհ. Թումանյանի կյանքից-
րՊատկոմ», 1923, 2, էջ 11 — 12։
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նվազ կարևոր, հանգամանքներից, որոնց ստորև կանդ֊ 
բա դառնանք )։

Ըստ ժամանակակիցների հուշերի և ա րխիվային 
վավերագրերի' Թումանյանը մանավանդ երրորդ և չոր
րորդ դասարաններում, առաջադիմության փայլուն ցու֊ 
ցանիչներով աչքի չի ընկել?*։ Թում ան յան ի «առաջադի֊ 
tfության և վարքի վկայականները» յուրովի հատկանը֊ 
շում են նրա հակումների ու հետաքրքրությունների 
բնույթը։ Տարբեր է եղել նրա վերաբերմունքը դեպի 
ավանդվող առարկաները, մի հանգամանք, որ նկատելի 
էր դեռևս Ջալալօղլու դպրոցում։ Ակնհայտ դրսևորվել 
է Թումանյանի սերն ու հետաքրքրությունը մայրենի լեզ֊ 
ւ/ի և հայոց պատմության նկատմամբ։ «Նրա չարադ֊ 
րությունները միշտ գովասանքի էին արժանանում,— 
գրում է Սարդիս Աբովյանը,—թեև ատում էր քերակա֊ 
նոլթյան կանոնները։ Պատմության դասերին միշտ աշ֊ 
խտտում էր լրացուցիչ մանրամասնություններով հա֊ 
րրստացնել իր պատասխանները»։ Դեպի մաթեմատի֊ 
կական առարկաները ( թ վա բ ան ո ւթ յո ւն, հանրահաշիվ, 
երկրաչափություն) նա ցուցաբերել է հակառակ վերա֊ 
բերմունք։ «...Երբ ես սովո րում էի Ներսիսյան դպրո֊ 
ցում, — պատմել է բանաստեղծը,— երբեմն թողնում էի 
դասերը և փախչում բուսաբանական այդի ոլ բա֊ 
ն Անստեղծություններ գրում — ո* վ գլուխ ուներ մաթե֊ 
մատիկայի համար...»։

Թումանյանի դժգոհությունը Ներսիսյան դպրոցից և 
հակակրանքը այնտեղ ավանդվող մ աթեմ ատիկական 
առարկաների նկատմամբ' արտահայտված է «Պոետն ու 
Մուսան» պոեմում' այդ ուսումնական հաստատությանը 
տրված «հաշվապահի ուսումնարան» հորջորջում ով (II,

74 ՀՍՍՀ ՊԿՊԱ, ֆ. 2, ց. 1, գ. 105, թ. 159ր., նույն տեգը, ց. 112, 
ր. 197ր., նույն տեղր, գ. 135, թ. 210բ.։
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93Այդ երկու բառում խտացված է խոթ հակասոլ֊ 
թյունը ստեղծագործական ուժերի փթթման շրջանն ապ֊ 
րող բանաստեղծի և մանկավարժական քարացած դոգ
մաներով ղեկավարվող դպրոցի միջև։

Թումանյանի ուսման ընթացքը խաթարել են նյու
թական աննպաստ պայմանները, որոնք հետագայում էլ 
ուղեկցել են նրան, գրեթե մինչև «Պառնասի գագաթը»։

Վերը տեսանք, որ Տեր-Թադևռսը իր որգուն Ներսիս
յան դպրոցը տալու համար Թիֆլիս մեկնելու պատ
րաստվելիս, իրենց գյուղի մի հարստից մ ուրհակով 
տասնհինգ ռուբլի պարտք է վերցրել^։

Չնայած կարիքավոր վիճակին, Թուման յանր չի 
դասվել Ներսիսյան դպրոցի որդեգիր սաների շարքը, 
որոնք ապրում էին հանրակացարանում և սնվում դըպ~ 
րոցի հաշվին։

Մանկավարժական ժողովը 1884 թ. հոկտեմբերի 
9֊ի նիստում քննության առնելով որդեգիրներ ընտրելու

75 Որ ((հաշվապահի ուսումնարան» ասելով Թուման յանր նկատի 
է ունեցել Ներսիսյան դպրոցը' առաջինը նշել է Վ. Ահարոնյանր

Թում ան յան. մարդը և բանաստեղծը», Բոսթոն, 1938), հավանորեն 
հիմք ունենալով բանաստեղծի հավաստումը: Ներսիսյան դպրոցը 
«հաշվապահական ուսումնարան» որակելու բացատրությունը պետք 
է որոնել այն իրողության մեջ, որ մաթեմատիկական առարկաների 
և նույնիսկ աոևտրա - հաշվապահական դործառնությունների ուսուց

մանը հատկացվել է առանձնակի ուշադրություն. f< .. .Մ աթեմ ատի կա յ ի 
ւլասերր ավելի են, քան հտյոց լեզվի, պատմության, կրոնի դասերր 
միասին առած, — դրում է Ս. Սպանդար յանր: — Երկրորդ, երրորդ դա֊ 
ուստան աշակերտները ակցիզի, վեքսեւնեըի օրենքները և կարգերն են 
ուսանում...» («Նոո Ղար», 1886, Л-' Յհ )լ

76 Տեր֊Թադևոսի նյութական վիճակը էավ չի եղել նաև հետա- 
դայում, ինչպես երևում է բանաստեղծի եղբոր Ռոստոմի 1898 թ. 
ապրիլի 1~ի նամակի հետևյալ տողերից. «՛Բեր հոր մահից հետո 
այնքան պարտատերեր են դուրս եկել, որ ես չեմ կարծում, թե սո- 
րանցից մեր բոլոր կարողությունով ազատվինք. այդ տնաշենը >ենց
բոլոր կյանքը պարտքով է եղել անցկացնելուս» (ԹՀԱ)ւ
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խնդիրը, Թում ան յանին դուրս է թողնում ներկայացված 
թեկնածուների ցուցակից, այն պատճառաբանությամբ, 
թե «Սորա մասին ոչինչ տեղեկություն չկար»՜17 (խոսքը 
վերաբերում է աշակերտների նյութական հնարավորու
թյունները պարզող տեղեկություններին)։ Պետլ է են ֊ 
թադրել, որ ինչ֊ինչ պատճառներով Թումանյանի խընդ- 
րադրի հետ պահանջված տվյալները չեն ներկայացվել։

Ներսիսյան դպրոցում աշակերտության տարիներին 
Թումանյանն ապրել է մեկ տարի' 1883 թ, օգոստոսից 
մինչև 1884 թ. օգոստոսը' իր մոր ագգականի (մորեղ- 
^Որ)' Քեռի Բաղդոյի տանը, այնուհետև, 1884 թ, սեպ
տեմբերից մինչև 1886 թ* հունիս ամիսը' մղդսի Ավալ 
Շ ե կ֊Վա րդան յան ի տան ներքնահարկում, Կուկիա թա
ղամասի ս. Աստվածածնի եկեղեցու բակում, նախկին 
Միխայլովսկի (այժմ Պլեխանովի) պողոտայի վքա, 
Վորոնցովի կամուրջի մոտ։ Մղդսի Ավագը նույն եկե
ղեցու ժամկոչն էր։ «Տուն)) ասվածը եկեղեցապատկան 
շինության ներքնահարկի մի սենյակն էր, ուր ապրում 
էր ժամկոչի ընտանիքը։ Ահա այդ ընտանիքի հետ, միև
նույն սեն յակում, ապրում էր և Թումանյանը, որպես 
«ճաշո րդ» («նախլեբնիկ» )։ Նա վճարում էր բնակա- 
ժարձ, իսկ սննդամթերքը, որ նրա համար գյուղից էին 
ուղարկում, մտնում էր «ընդհանուր կաթսան)), որից 
իրեն քիչ բաժին էր հասնում, երբեմն էլ ոչինչ. «Մղդսի 
Ավագի ընտանիքը չքավոր էր***— գրում է Բագրատ 
Մկրտումյանր, — ամսական 10 ռուբլի էր ստանում և

77 ՀՍՍՀ, ՊԿՊԱ, ֆ. 2, ց. 1, գ. 113, թ. 89, Տ. Փիրումյանն իր 
Հ։.ւշերում գրում է, թե Թումանյանը «խնդիր է տվել որդեգիր (ձրիա- 
Հ՚։՝րմ գիշերօթիկ աշակերտ) ընդունվելու համար, բայց չի հաջող

վել,յ, Փիրումյանի այս, ինչպես նաև մյուս տեղեկությունները, պետք 
/ հավաստի համարել, քանի որ դրանք նա քաղել է իր «Հիշատա- 
կարանո֊ից, ուր 1891 թ. դրի է առել իր հարցումներին Թումանյանի 
տված պատասխանները։
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գանձանակի գրոշներ,.. Եվ Ուհանեսին «նախլեբնիկ*
ընդունելու գլխավոր նպատակն, անշուշտ, այն է եղել,

տ եղած ժամանակ տխուր ու ճնշվածի տպավորու֊
ուն էր թողնում նայողի վրա...»™։

սի Ավագի տանն ապրած զրկանքի օրերը պա֊
տանու հոգում թողել են ճնշող տպավորություն, որ նա 
հետագայում (1890) փորձել է վերարտադրել սևագիր 
1ւ անավարտ «Դարձ» պոեմում.

Շատ... անգամ հարբած Եղդսին

Վերադառնում էր գիշերվա կեսին...

Նորտ ետևից, գրքերը ձեռքին...

.Մղդսու դատարկ ձեռքին նայելով, 
Սուրենն էր մտնում, թուքը կուլ տալով.,. 
(Մղդսին) վառում էր մոմը, ապա խոսալով... 
Թե այնքան ժամանակ պահում է նրան, 
Ոչինչ չէ ստացել, ոչինչ չեն ղրկում, 
Եվ վերջացնում (երբեմն) կոպիտ հայհոյանքներով, 
Ու երեսին մի քանի (անգամ) խաչակնքելով, 
Սոված թողնելով գյուղացի տղին, 
Մոմը հանգցնում, մտնում անկողին...

Պառկում էր Սուրենն, շունչն իրան քաշած, 
Եվ երազում իրանց լիքը տան (մասին), 
Եվ մտածում էր ինքն իրան.— 
Այս է պանդխտությունը, 
Որ մայրս լաց էր լինում 
Ւնձ ճամբու դնելիս. ..79

Այս տողերը կարդալով անկարելի է չհիշել «Գիքո-

78 Բագրատ Մկրտումյանի 1937 թ. օգոստոսի 24-ի նամակը Նվ. 
Թումանյանին (ԹԸԱ)>

79 Թ I, 298—209,
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նկարագրելիս Թումանյանը վերապրել է իր համանման 
4Ւ ճւսկր Մղդսի Ավագի ներքնահարկում ։

Աշակերտության տարիներին Թումանյանի համար 
ստեղծված դժվարին պայմանների մասին հիշատակում 
են նրա դպրոցական ընկերները. (r...l/ա այդ շրջանուԱ 
խեղճ էր ապրում...»*0։ ((Տանից հազիվ էր դրամ ստա
նում, որի հետևանքով ապրում էր բավական դժվարու 
թյամբ...»։ «Ես չեմ հիշում, որ Հովհաննեսը ձմեռը 
վերարկու լիներ հագնելիս կամ կրկնակոշիկներ գործա
ծելիս... Այդ «շռայլությունից» զուրկ էր...))։ Նույնը հաս
տատում է նաև Դարյա Գոլոշյանը, որ հիշյալ տարինե
րին Թումանյանի հարևանուհին լինելով' տեղյակ էր նրա 
կյանքի հանգամանքներին. «...1883 — 84 թթ* նյութա
կան նեղ պայմաններումն էր ապրում, սև հացի կարոտ- 
տխուր էր և իր մտքերի մեջ խորասուզված»։ Հենց այդ 
ժամանակ է ծագել վեճ Թուման յան ընտանիքին պաս։֊ 
կանող հողերի շուրջը, որի հետևանքով տեղի է ունենում 
այդ ընտանիքի տնտեսական քայքայումր*^ ։

Օլգա Թումանյանի պատմելովվ Մդդսի Ավագի տնից 
հեռան ալու պատճառը եղել է «խնամատարությանն 
վարձը վճարել չկարողանալը։ Հեռանալիս Թումանյանը 
տանտիրոջը տալիս է պարտամ ուրհակ։ «Երբ ամուս
նացանք, կոնսիստորիայում ստացած իր աշխատավար
ձից ամսական տասը ռուբլի տալիս էր այդ պարտքի 
դիմաց»*2։

80 Բագրւստ Մ կրտում յանի հիշյալ նամա կր (ՒԸԱ),

81 Տե՜ս Տեր֊Թադևոս Թում ան յանի 1896 թ. գրած դիմումը Թիֆ- 
(իսի թեմի առաջնորդ Գևորգ եպ. Սուրենյանին (ԹԸԱ), նաև այս 
մենագրության աոաջին գլուխը։

82 Պահպանվել է Թումանյանի ինքնագիր մուրհակը. «Ւ 188b 
ամի 1 օրն յունիսի ի քաղաքն Տփխիս.

Մուրհակ պարտոլց հարիւր քսան և մեկ րոլբլոյ.

ես ի ներքոյ սորին ստորադրեալ Տփխիսու նահանգի Լօռւոյ գա֊ 
ւառի Դսեղ գեղջ բնակիչ Յովհաննէս Տէր Թադէոսեան Թումանեանս
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[^ստ մի այլ հուշագրողի (Ալեքսի Թու ման յան) Մ ղդսի 
Ավագից հեռանալու պատճառը եղել է պատանի ճաշոր
դի-.. բանաստեղծ լինելը, որի համար Մղդսին նրան 
շարունակ հանգիմանել է. «...Դու ծուռը ճանապարհով 
ես գնում, դասերդ թողած կորչում ես։ Էստեղ եղաս 
ժամանակդ էլ՝՝՛ շան ու կատվի ետն ես ընկած, բու դա֊ 
սերուդ չես նայում... Ուզում ես բանաստեղծ դառնաս... 
Խաչատուր Աբովյանն էլ էր բանաստեղծ, տեսա ր ինչ 
եղավ... Նա կառավարության հասցեին վատ բաներ էր 
գրել, էնպես կորցրին, որ դիակն էլ չգտնվեց։ Ընկել ես 
վտանգավոր բաների ետևից. մի դիպչողական բան 
կգրես, կառավարության մարդիկը ինձ էլ վնաս և ու֊ 
տան...))։

Այդ, ավելի շուտ, պատրվակ էր անվճարունակ վար֊ 
ձա կա լ֊ճա շո ր դի ց ազատվելու համար, քանի որ նույն 
Մղդսին հպարտանալիս է եղել նրա ստեղծագործական 
ձիրքով83։ * 84

տամ զալս մուրհակս հարիւր քսան և մեկ (121) րուրլոյ քևզ, Աւադ 
Վաոդան եան իդ Նոյն նահանգի նոյն գաւաոի Օձսւն գիւղի բնակիչ b 
այժմ ժամանակա ռն ակ Տփխիս քաղաքի, որ պարտ եմք իբրև վարձ 
ինձ վերայ ունեցած խնամ ատա րութեան, սկսեալ ի հազար ութ հա֊ 
րիւր ութսուն և շորս թուականի սեպտեմբեր ամսէն մինչև հազար 
ութ հարիւր ութսունևվեդ թուականի հունիս ամիսը, ի բաց աոեալ 
արձակուրդի յունիս, Jու/իս և օգոստոս ամիսները, և պարտ եմ վե֊ 
րոյիշեալ գրամը պահանջման ժամանակ վճարել, որ և ստորագրեմ 
իսկական ձեռամբ իմով' Յովհաննէս Թումանեանց»:

Մուրհակի մյուս երեսին Թումանյանի ձեռքով նշված և ստորա

գրված է, թե երբ և ինչքան է վճարել պարտքի դիմաց: Նշումները 
վ երաբերոլմ են 1886, 1890, 1892, 1893 թվականներին, ընդամենը

84 п.г Ավագ Վարդանյանի պարտքը բանաստեղծը փակում է, հա

վանորեն, 1894 թ-, երբ նույն թվականի հունվարի 20֊ի նամակով 
պարտատերը պահանջում է «Որդիան որ ա խարջը զարդել» (ԹՀԱ), 

&՛ Թ I, 300:
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Տնտես ական աննպաստ պայմաններն առավել ան
հրապույր էին դարձնում դպրոցը, որից դժգոհ լինելու 
ուրիշ առիթներ էլ ուներ Թումանյանը, ինչպես տեսանք։

Ժամանակակիցներից ոմանք դպրոցը թոդն՚ելու հիս
նական կամ միակ պատճառը համարում են Թուման յա
նի նյութական պայմանները. «Օվանեսը եթե գոնյա ամ
սական մի 7 ռուբլի թոշակ ստանար, դպրոցից չէր դուրս 
գալ, կավարտեր... Ահա այն հիմնական պատճառը, որ 
հարկադրել էր մեր Օվանեսին թողնել դպրոցի շեմքը)),— 
գրում է Արսեն Ղ^էլոՃյաՆը t «Միջոցների պակասության 
պատճառով նա չկարողացավ վերջաց} ել դպրոցը)),— 
հավաստում է բանաստեղծի դասընկերներից Հակ. Ստե
փան յան ը։

Նույնը պնդում է նաև Տ. Փիրումյանը, որի հիմքը 
Թումանյանի հետ ունեցած զրույցն է։ Ուրիշները մատ
նանշում են և այլ պատճառներ, որոնց կանդրադառ
նանք ստորև։

Մինչ այդ անհրաժեշտ է ծանոթանալ արտադպրո
ցական այն գործոններին, որոնք, առավել կամ նվազ 
չափով, դեր են խաղացել Թում ան յան ի հոգևոր զարգաց
ման, գրական֊ դեղագիտական ըմբռնումների, հասարա
կական հայացքների ձևավորման մեջ։

Երթևեկ աշակերտ լինելով Թում ան յանն անհամե
մատ ավելի շատ հնարավորություն ուներ շփվելու դրսի 
աշխարհի հետ, քան գիշերօթիկները։ Այդ աշխ ա րհ ը' 
սկզբում այն տներն ու թաղերն էին, որտեղ նա ապրում 
էր, այն փողոցները, որոնցով անցնում էր դպրոց գնա
լիս, այն շրջանները, որտեղ լինում էր դե պքերի բերու
մով... Եվ ամենուրեք մարդիկ' տարբեր տարազով, 
զբաղմունքով, բնավո րությամ բ։ Այդ ամենից ստացած 
տպավորությունները անջնջելի դրոշմվում են նրա հի
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շողության մեջ, գունավորվում, վերի մ աստավռրվում, 
հարստացնում պատանի բանաստեղծի կենսափորձը։ 
Շուտով այդ աշխարհը պիտի ընդարձակվեր' հասնելով 
մինչ Ադամ յանի Շեքսպիրով հմայք ստացած Արծրռւ- 
նոլ թատրոնը, մինչև Րաֆֆու և Սերենցի բնակարան֊
ներր...

Առաջին պահ Թռւմանյանը Թիֆլիսն ընկալում է իր 
ամբողջությամբ' այն «առանձին, յուրահատուկ աշ
խարհքը», «որի մեջ եկել, միացել էին կովկասյան Կո
ղովուրդներն ամենքն իրենց առանձնահատուկ կյան
քով ու երանգով և հորինել էին ազգերի մի վերին աս֊ 
ւոիճանի գրավիչ ու հետաքրքրական խառնուրդ ու կյանք»։ 
«.,.1883 թվին, երբ ես առաջին անդամ ^իֆլիզ եկա 
ուսումնարան մտնելու, — պատմում է Թռ ւմ ւսն յ ան ր,—
ինձ թվաց, թե ընկա մի 
Զուռնա, դհոլ, դայիրա,

հսկայական հարսանքատուն։ 
նաղարա, ծափ֊ծիծաղ, պար,

երդ. էն էլ ոչ թե տներում, այլ դուրսը, դոներին, կտուր
ներին։ Մ տնավանդ իրիկնապահերին։ Կիրակի ու տոն 
օրերը հո — գլուխ բեր, որ դիմանա։ Զուքված, զարդար
ված շրխկում ու զրնգում էր ամբողջ քաղաքը» (IV, 
236— 237)։ Դա մեծ քաղաք ընկած գյուղացի պատանու 
առաջին և արտաքին տպավորությունն էր, որ Թուման- 
յանը փոխանցել է իր սքանչելի պատմվածքի պատանի 
հերոսին' Գիքորին ։ (Հիշենք' «Մրգով լիքը խանութները, 
դեզերի նման դարսած գույնզգույն չթերը, տեսակ-տե- 
ւ՚ւսկ խաղալիքները...»)։ Սակայն շուտով Թումանյանր, 
իր Դիքորի նման, այդ «հսկայական հարսանքատան»
մեջ պիտի տեսներ աղաղակող հակասություններ, «բա֊
ղազ-արտեմների» դաժանությունը, «աղջիկ֊ պ արոննե֊ 
րի» ծաղրուծանակը, պիտի զգար խորթություն ու պան֊ 
դրխտություն, պիտի ապրեր տանջագին անձկությունը
կարոտը հայրենի գյուղի ու հարազատների, ագատ
լեռն երի ու ձորերի և պիտի... ատեր քաղաքը։
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«Նա չէր սիրում քաղաքի կյանքը...— գրում է Սար֊ 
դիս Աբովյանը։— թարմանայի չէրէ որ ամռան արձա
կուրդներին քաղաքից գյուղ փախչողների մեջ Օհաննես ր 
առաջինն էր լինում... Քաղաքը նրան մռայլ բանտ էր 
թվում»։

Ինչպես «Գիքորը» պատմվածքում, այնպեէր էլ «Լեռ֊ 
ների հովիվը» պատկերում Թումանյանը վերարտադրել 
է պատանեկան օրերի իր ապրածն ու զգացածը քաղա
քում' վերջինիս նկատմամբ իր այն օրերի վերաբեր֊ 
մ ունքը։

Թումանյանի առաջին կացարանը Թիֆլիսում' Բաղ- 
դի֊քեռու տունը' գտնվում էր Հավլաբարում. այդ թաղի 
բնակիչները գրեթե բոլորն արհեստավորներ էին, մա
սամբ մանր առևտրականներ, որոնց առօրյան իր ցնցող 
ողբե րգականությամ բ, այնքան կեՆ դանի ու գունեղ 
պատկե րե լ է Նար-Դոսը հայտնի պատմվածաշարուս 
(«Մեր թաղը»)։

Բաղդի֊քեռին զբաղմունքով ձկնավաճառ էր, բ ա յ g 

«մի նշանավոր ֆանտազյոր», ինչպես բնութագրում է 
նրան Թում անյանն իր «Պ ա տ ան ե կութ յան օրերից» հի֊ 
շողություններում. — «Սիրում էր հրաշքներով լիքը պատ
մություններ անել և միշտ խոսում էր հին փիլիսոփա
ներից ու իմաստուններից»^։

Թումանյանի «միջավայրը» այդ տանը' Բաղդի-քե֊ 
ռին էր իր ֆանտաստիկ պատմություններով և նրա քե
նակալի եղբորորդին' Ստեփանը, որ սովորում էր Թիֆ- 
լիսի ռեալական դպրոցում^։ Ինչպես Թումանյ անն է

84 Հովհ. Թումանյան, Պատանեկության օրերից, ((Հառաջ», 1919, 
M 11,

85 Ստեփան Զորյանը (քիոստոմ) (1867—1919)' հետագայում 
Դաշնակցության հիմնադիրներից մեկը։ Նա այդ կուսակցության 
սակավաթիվ այն գործիչներից էր, որոնք խորապես ըմբռնելով Հոկ

տեմբերյան մեծ հեղափոխության բախտորոշ նշանակությունը հայ 
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բնութագրել իր հուշերում, Ստեփանն ալքի էր ընկնում 
մտավոր զարգացմամբ. մանավանդ լավ դիտեր ռուս 
գրականությունը, «սիրում էր առանձնապես Գոդոլին, 
անգիր գիտեր «Տարաս №ուլբան»։ Շարունակ կարդում 
էր, գիշերներն ուղղակի լուսացնում էր ընթերցանության 
վրա»։ Ւնչպես ժամանակի հեղափոխական-նարոդնի- 
կական տրամԼոդրություններով տոգորված պատանեկու
թյան և երիտասարդության մեծ մասը, թորյանն ևս 
Տուրգենևի պաշտամունքն է ունեցել։ Թումանյանր պատ 
մում է, թե Ստեփանը ինչպես խռր է ապրել Տուրգենևի 
մահվան վիշտը, որով համակել է և իրեն, որ դեռևս 
անծանոթ էր ռուս այդ ականավոր վիպասանին։

Տարբեր միջավայրերից դուրս եկած, տարբեր դրպ~ 
րոցներում սովորող երկու պատանիներ, հանդիպելով 
Բաղդի֊ քեռու տանը զրուցում են միմյանց հետ, կար
ծիքներ փոխանակում և ավելի շատ վիճում։ Զբոլյցների 
և վեճերի նյութը գլխավորապես գրականությունն ու 
պատմությունն էին։ Մրցում էին իրենց իմացածով և 
դեմ դիմաց հանում' Թումանյանր հայկականը, թոր֊ 
յանը' ռուսականը։ «Եվ մի քանի տարուց հետո մեր վե֊

ժողովրդի ազատագրության գործում, կողմնորոշվեցին դեպի Սովե

տական Ռուսաստանը. «Ռոստոմ Ցորյանը,—գրում է պատմական 
գիտությունների դոկտոր Արամայիս Մնաց ակ անյանր,— 1917 թվակա
նի վերջերին մեկնեց Պ ետրոգրադ, հանդիպումներ ունեցավ էենինի 
Հետ, մասնակցեց Ժողկոմ սովետի նիստին և ողջունեց սովետական 
կառավարության քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ ■ 
Ջորյանը վերադարձավ Անդրկովկաս և հաստատվելով Բաքվում իր 
համախոհների հետ միասին համագործակցեց Բաքվի բանվորների, 
զինվորների և նավաստիների սովետի հետ, իր տրամադրության տակ 
եղած հայկական ազգային զորամասերն էլ միացրեց սովետական 
կարմիր բանակի զորամասերին, մասնակցեց Բաքվի կոմունայի 
պաշտպանությանը և թուրքական զավթիչների դեմ մղված կռիվներին, 
(Արամայիս Մնացականյա ն, Հոկտեմբերը և Հայաստանը, «Հայրե

նիքի ձայն», 1967, № 2, էջ 7), 
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ճերր շատ էին փոխվել,— դրում է Թումանյանր։— Հա՛ 
նի ես հակվում էի դեսլի օտար գրականություններն ու 
ցրվում դեպի հեռուներր' նա ուժեղ թափով կենտրոնա֊ 
նում էր հայության վրան^Կ

Առհ ա ս ա րա կ թոր յան ը բարենպաստ ազղե ց ութ յուն է 
ունեցել սլատանի Թում ան յանի գրական ճաշակի զար֊ 
գացման վրա, մասնավորապես սեր ու հեսւաքրքրու֊ 
թյուն առաջացնելով դեպի ռուս գրականությունը։

Նրանց հանդիպումներն ու զրույցները շարունակվել 
են հետագայում ևս, երբ Թումանյանը վաղուց հեռացել 
էր Բաղդո֊քեռու տնից։ РиАлшитЬ^д պատմում է, որ 
«Հին կռիվը)} պոեմը գրելու դրդումը ստացել է թոր֊ 

յանից. «...Հետագայում էլ մի քանի պատմու^ 
արավ ու առաջարկեց, որ բանաստեղծության նյութ 
նեմ։ Ես նրա պատմածներից միայն մեկից, որ պատմեց 
1890 թվականին, մի տերտերի ու իր աղջկա պա տմու֊ 
թյունից օգտվեցի ու նյութ առա մի պոեմի։ Պոեմը թեև 
գրելիս բոլորովին փոխվեց և ուրիշ բան դուրս եկավ, 
բայց Նվիրեցի Ստեփանին։ թավական տարիներ առաջ 
ռուս ժանդարմները խուզարկեցին, տարան կորցրին 

'.թյունն ե ր
առ֊

էդ պոեմը և միայն մի երկու կտոր դտա պատահմուն֊ 
քով, որ տպվեցին «Տանը)), «Երկրում)) և «Հայոց լեռ֊ 
ներում)) վերնագրերով^7։

86 «Հառաջ», 1919, № lit
87 Նույն տեղր:

7
1884 թ. սեպտեմբերին փոխադրվելով Մղդսի Ավադ 

Շե կ֊ Վ արդանյանի տունը, Թումանյանն այդտեղ ծանո֊ 
թանում և հետզհետե մտերմանում է թիֆլիսեցի մաս֊ 
նավոր փաստաբան Գրիգոր Գոլոշյանի ընտանիքի հետ, 
որ ապրում էր նույն տան վերնահարկում։
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Այս ընտանիքի ան դրանիկ զավակն էր Ալեքսանդր 
(Վարդան) Գոլոշյանը' *աՀ ազգային֊ ազատագրական 
շարժման ռահվիրաններից մեկը, Թումանյանի «Հին 
կռիվը» պոեմի հերոս Վահանի նախատիպը։

Ալեքսանդրը Թուման յան ից երկու տարով մեծ էր 
(ծնված 1867 թ*)։ 1877—78 թթ* ռուս֊թուրքական պա
տերազմի ժամանակ սովորել էր ներսիսյան դպրոցում, 
ապա փոխադրվել Տեր-Հակոբյանի մասնավոր գիմնա
զիան, 1882-ին' պետական գիմնազիան, այստեղից էլ, 
նույն թվականին, հայրը նրան տարել էր Մոսկվա և 
տվել Լա զար յան ճեմարան։

Մոսկվայում Ալեքսանդր Գոլոշյանը կապեր է հաս
տատում ազգային-ազատագրական գաղափարներով տո
գորված հայ ուսանողության հետ, թերևս և գործակցում 
այնտեղի ուսանողական գաղտնի կազմակերպությանը։

Հենց այդ ժամանակ, 1882 թ. գարնանը Մոսկվայի 
համալսարանում, Պ ետրովսկայա երկրագործական ճե
մարանում և տեխնիկական ուսումնարանում սովորող 
մի խումբ հայ երիտասարդներ հիմնում են «Հայրենա
վերների միությունը», որի նպատակն էր բալկանյան 
ժո ղովուրդն ե րի օրինակով հասնել ա րևմ տ ահա յության 
ազատագրությանը թուրքական լծից։ «Միությունն» ու
ներ իր գաղտնի տպարանը, որտեղ տպագրվում էին կո
չեր և «Ազատության ավետաբեր» պարբերականը։

«Գոքոշյանն, անշուշտ, ընկավ այդ շրջանի ազդեցու
թյան տակ և գտավ 
համ ապատ ասխանող

նրա մեջ իր ռրտին միանգամայն 
հարազատ մղումներ,— գրում է

Լեոն։— Եվ ահա այդ տրամադրությամբ և ժամանակե
ուժեղ ու հափշտակիչ հոսանքների հմայքի տակ նա 
առանձնապես վառվում է Թուրքաց Հայաստան գնալու 
և այնտեղ գործելու բուռն տենչանքով»^։

88 Լեո, Հայ հերոսներ, 1920, էջ 44—45:
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Դեոևս Մոսկվայում, 1883 թ. ամռանը, Ար Գոլոշ֊ 
յանը երկու անգամ փախչելու փորձ է անում, բայց ոս
տիկանությունը բռնում և հանձնում է Լա զար յան ճեմա
րանի վարչությանը ։

Հայրն ըմբոստ որդուն բերում և կրկին տալիս է Թ*իֆ- 
չիսի գիմնազիան։ Սակայն շուտով (1883 թ- դեկտեմբե
րի սկզբներին) տասնվեցամյա Գոլոշյանը գաղտնի անց
նում է սահմանագլխի Հին Ջուղա (Ջուլֆա) Գ1ոլՂԸ> 
այստեղից, 1884 թ. դարնանը' Սալմաստ։

Աչ. Գոլոշյանը, ինչպես և ժամանակի հայ ազա
տագրական շարժմ ան գաղափարներին նվիրված երի
տասարդությունը, գտնվում էր Օաֆֆու հմայիչ ազդե
ցության տակ։ Հետևելով «Կայծեր»֊ի հերոսների օրինա
կին' Գոլոշյանը նախ անցնում է Սալմաստ' մոտ ապա
գայում Արևմ տ յան Հայաստան անցնելու համար։ 
(( Р աֆֆիի ցուցմունքը մարգարեական էր,— գրում է 
Լեոն։— Գոլոշյանը Սալմաստ էր գնում իբրև առաջինը 
Р աֆֆիի ծրագիրն իրագործողներից։ Նա մի ոգևորված, 
անձնազոհ պատանի էր, որ գնում էր «Նայծերո֊ի հերոս
ներին կյանքի մեջ կեն դան ի, մարմին ու արյուն ունեցող 
մարդիկ դարձնելու համար։ Նրա նամակներից երևում 
է, որ նա անձամբ ծանոթ էր մեծ վիպագրողի հետ, լի
նում էր նրա մոտ։ Եվ, անշուշտ, բացի գրական ներշըն- 
չումներից, հայրենասեր պատանու վրա խորապես ազ
դում էր այնքան սքանչելի պատկերներ ստեղծած հեղի
նակի կեն դանի խոսքն էլ»^։

Թումանյանին չէր կարող չոդեշնչել պատանի հայ֊ 
րենասերի սխրագործությունը, որ նրա հասակակից 
պատանիների և երիտասարդության մտքերը հուզող 
ամենանշանակալի իրադարձություններից մեկն էր։ Այդ 
ոգեշնչման առաջին արդյունքն է լինում «Թող փչե քա֊

«9 Լեո, Հայ հերոսներ, 1920, էջ 48,
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մին» ^Ր1[ի ե ղան ա կավ» խորադիրը կրող ոտանավորը' 
դրված 1885 թ. հոկտեմբերի 14-ին։

Գոլոշյանների ընտանիքը բնակվում էր այն տանը, 
որի նկուղում Մղղսի Ավադի ընտանիքի հետ որպես ճա
շորդ, 1884 թ, սեպտեմբերից ապրում էր Թումանյանը։ 
Այստեղ էլ նա լսում է պատանի հայրենասերի փախուս
տի մասին։ Ալեքսանդր Գոլոշյանի քու֊յըը' Գարյան հե
տագայում Նվ, Թումանյանին պատմել է, «1884 թ. 
օգոստոսի 15-ին Թում ան յանին հանդիպեցի ս. Նու- 
կիայի եկեղեցու բակում, ուխտի օրը։ Մ որս 4PnL19b 9 
լսեց եղբորս փախուստի մասին Պարսկաստան։ Մայրս 
գտավ, որ Հովհաննեսը շատ է նման իր տղային... Շատ 
սիրեց, ու մենք բոլորս մտերմացանք» (МЩ),

Գոլոշյանով սկսվում էր հայ ազատադրական շարժ
ման մի նոր շրջափուլը։ Նա էր, թերևս, որ 14 — 15֊ամյս։ 
Թում ան յանի ուշադրություն ը ուղղեց դեպի այդ շար
ժումը։

Գո լոշյան ի սխրանքն, ինքնին, 80֊ ական թվա կ ան
ների սկզբներին հայ իրականության մեջ տեղի ունեցող 
քաղաքական խմորումների ամենաբնորոշ արտահայ
տություններից մեկն էր։

Նախորդ տասնամյակն ավարտվել էր մեծ պետու
թյունների հետ կապված պատրանքների փլուզումով և 
հայկական հարցը դիվանադիտական ճանապարհով լու
ծելու անհնարինության գիտակցումով։

Նոր տասնամյակի սկզբում թուրքական խժդժու
թյունների սանձազերծումը Արևմտյան Հայաստանի նա 
հանդներում, Ալեքսանդր Il-ի սպանությունից հետո մո
լեգնող համառուսաստանյան ռեակցիան, որ Նուէկասում 
դրսևորվում էր ազդային հալածանքի ամենավայրադ և 
արդեն անսքող ձևերութ եղան այն գործոնները, որ հայ 
ազատագրական շարժումը մղեցին զինված պայքարի 
ուղին։ Թուրքական բռնակալության դեմ Արևմտյան Հա-

144



դաստանում սկսված ապստամբական շարժում ը Րաֆ- 
ֆին համարում է հետևանք դարավոր հալածանքների, 
((Թուրքաց հայերի այժմյան շարժումր իրական փաստ 
է։ Նա դարավոր տխուր հալածանքների մի ազդու հետե֊ 
վանք է։ Նա պա տ մ ա կան անհրաժեշտությունների մի 
սոսկալի արտահայտություն է»^։ “՜

Սորրոնի համալսարանի ուսանող, ապագա ականա
վոր հայագետ Գալուստ Տ ե ր-Մ կրտ չյան ը (Միաբան) 
Փարիզից ուղարկված մի հոդվածում, որի հրապարա
կումն արգելել է ցարական գրաքննությունը, խոսելով 
արևմտահայերի իրավունքների պաշտպանության և 
նրանց ազատագրության մասին, անհրաժեշտ էր համա
րում «ամբողջ հայության հետ միացած' մեր հայրենիքը, 
եթե հարկ լինի, մինչև իսկ արյան գնով, վերականգնել» ;

Նա ենթադրում էր, որ ցարական կառավարությունը 
«մեզ չի արգելի այդ անել, որովհետև ազգային գոյու
թյան պաշտպանելը մի անձեռնմխելի իրավունք է և 
վերջապես ռուս տերության նշանաբանին ընդդեմ է մի 
քրիստոնյա ժողովրդի ազատությանը խոչընդոտ լի
նել,,,»։ Այնուհետև անդրադառնալով ապստամբության 
գաղափարի «խոհ եմ» հակառակորդներին, շարունակում 
է. «.. ,Ս պա սենք, խոհեմություն, — կրկնում են մկները,— 
պատրաստ չենք,.. Եվ ես հարյուր տարի կսպասեի, եթե 
մեկն ինձ կարողանար համոզել, որ մի տարուց հետո 
մենք ավելի զորեղ և պատրաստ կլինենք դիմ ա գրավ 
մաքառելու մեր սպանիչների դեմ։ Ո՞վ չգիտե, որ օրեց
օր ուժաթափ ենք լինում, ազգության օրգանիզմը մաշ
վում է, հյուծվում և լուծվում, և կարող է հասնել մի 
սահման, որից հետո մահն անխուսափելի կդառնա... 
Մեր ազգա յին գոյության պաշտպանություն ը նույնիսկ 
մարդկային շահերի տեսակետից նայելով, ճշմ ա րտ ու֊

90 «Մշակ», 1880, Л? 168,

1P Ա. Իննիկյան—Հովհաննես Թումա&յան
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թյուն ի ց էլ փոքր ինչ ավելի է... Երբ Հայաստանը կունե
նա ինքնուրույնություն, երկրի շահերը չեն տարբերվի 
այլևս բնակիչների շահերից, որովհետև երկրի կառա
վարիչները կլինեն իրենք բնակիչները»^։

Ազգային-ազատագրական պայքարի գաղափարները 
լայն տարածում էին գտել ժամանակի ուսանողության և 
աշակերտության մեջ, տեղի էին ունենում աշակերտա
կան և ուսանողական գաղտնի ժողովներ, հավաքույթ
ներ, հիմնադրվում էին հեղափոխական կազմակերպու
թյուններ, որոնք զբաղվում էին ոչ միայն գաղափարա
կան պրոպագանդով, այլև ազատագրական պայքարի
ծրագրերի մշակման և դրանց իրականացման գործով։ 
80-ական թվականների ոկզբներին այդպիսի կազմա- 
կե րպ ությունն ե ր ստեղծվում են Երևանում, Ալեքսանդ- 
րապոլում, Մոսկվայում, Թիֆլիսում և այլուր։

Գևորգ Ղարաջյանը, որպես մասնակից ու վկա այդ
ժամանակաշրջանի հեղափոխական խմորումների, պատ
մում է, որ 80-ական թվականների սկզբներին Թիֆլիսի 
մի շարք թաղերում (այդ թվում նաև Կուկիայում, որ
տեղ, ինչպես վերը նշվեց, 1884 —1886 թվականներին 
ապրել է Թումանյանր), տեղի էին ունենում ուսանողա
կան- աշակերտական խմբերի գաղտնի հավաքույթներ 
ու ժողովներ։

«Հայ պատանի, երիտասարդ սերունդին,—շարունա
կում է Ղարաջյանը, — այդ ժամանակ հետաքրքրում և 
զբաղեցնում էին առավելապես,,, Դոբրոլյուբով, Պի-

91 ՎՍՍՀ ԿՊԱ, ֆ, 480, ց. 1, գ. 462, թ. 83։ Հոդվածը կրում է 
Տ. Ս. ստորագրությունը, որ Գալուստ Տեր-Մ կրտչյանի ծածկանունն 
է։ Ուշագրավ է, որ ապագա հայագետը կազմակերպչորեն մասնակ

ցել է 80-ական թվականների աոաջին կեսին գոյություն ունեցող 
հայ նարոդնիկական խմբի գործունեությանը (Ռ. Փ. Հովհաննիսյան, 
Արևմտահայ ազգային-ազատագրական շարմումներր և Կաբինի 
«Պաշտպան հայրենյաց» կազմակերպությունը, 1965, էջ 249)։
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սարև, Շչեղրին, Տուրհենև, նույնիսկ Բելինսկի, Չհրնի֊ 
շևսկի... Ոչ մի հեղափոխական կամ քաղաքական նր- 
պատակ չունեին նրանք» սակայն, եթե կուզեք, այգ 
«անլեգալ», ծնողների և դպրոցների վարչությունների 
հսկողությունից ազատ ժողովները և հավաքույթները հեղափոխականացնում էին նրանց մասնակցող, հաճա
խող պատանիների ուղեղները»»»»^։

Սկզբում զբաղվելով գերազանցապես ինքնաղար- 
գացմամբ' այդ խմբերը շուտով ներգրավվում են քա
ղաքական և սոցիալական խնդիրների ոլորտը։

Այդ միջավայրում էլ 1882—1883 թթ* կազմակերպ
վում է ազգային-ազատագրական պայքարի և նարոդ
նիկական սոցիալիզմի գաղափարներով տոգորված երի
տասարդների մի խմբակ, որ, ընդմիջումներով, իր գո
յությունը պահպանում է մինչև 1885—1886 թվական
ները։

1885 թ» փետրվարին խմբակը տպագրում և տարա
ծում է ցարական կառավարության կողմից հայկական 
դպրոցների փակման առթիվ հայ ժողովրդին ուղղված 
կոչ-թռուցիկ, որ 80-ական թվականների ազատագրա
կան շարժմ ան ամ ենաուշագրավ վավերագրերից Հ. 
«...Սռնակալ Ալեքսանդր 111-ը, — ասված է թռուցիկի 
մեջ,—քարուքանդ է անում հայոց գպբոցը— մի ահա
գին պետության թագավորը պատերազմ է հայտն ում 
մի փ ոքրիկ ազգության»»» Ի՞նչ կարող ենք անել մենք»»» 
քանի որ այսօր նույնիսկ հարյուր միլիոն ռուս ժողո
վուրդը տնքում է Հուր բռնակալի լծի տակ»»» Սայց թ՛ի 
մոռանաք, որ այդ ժողովուրդը այսօր թե վաղը կարող 
է ազատվել այդ լծից, և իհարկե, այդ ազատությունր 
ձեռք բերելու համար նա գործում է»»»»։ Թռուցիկի հե-

92 Ղ. Վարա^յան (Ս. Տ. Արկոմեդ) , Հայ անդրանիկ հեղափոխա֊ 
կան խմբակը Անդրկովկասում, 1927, էջ 13—171 
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գինակները կոԼ են անում ((բռունցք ցույց տալ», «մահի 
վճիռ կարդալ» նրանց, ((որոնք մեր լեզուն և նորա հետ 
նաև մեր ազգություն ը մահու են դատապարտել»  ̂"։

Թռուցիկը տարածվում է ինչպես Թիֆլիսում, այն
պես էլ Անդրկովկասի այլ վայրերում։

Հայկական դպրոցների փակումը, որ համաժողովրր- 
դական ցասում էր առաջ բերել, խորապես հուզել է նաև 
պատանի Թումանյանին. «Ւմ և Հովհաննեսի վիշտն ու 
բարկություն ը չափ ու սահման չուներ, — պատմում է 
Ան, Աբովյանը,— ցանկանում էինք մի-մի երկնային 
շանթեր դառնալ և մի օրումր բնաջինջ անել Ալեքսանդր 
III կայսերն ՝էլ, իր մարդակուլ մինիստրներին ու Ռու- 
սիայի բյուրոկրատական ամբողջ ոհմակն էլի^։

Գյուզադիր Հար. ճոլղուրյանը, որ այգ ժամանակ 
Ներսիսյան դպրոցում էր սովորում, պատմել է, որ Թու- 
մանյանր 1885 թ. հայկական դպրոցները փակելու առ
թիվ գրել էր մի ոտանավոր, որի մեջ ցարին անվանել էր 
«գազանի5։

Անհրաժեշտ ենք համարում կանգ առնել 80-ական 
թէէսրկէԱ/նն ե րի սկգբներին Թիֆլիսի հայ պատանեկության 
և երիտասարդության գե րակշռող մասի տրամադրու
թյուններն արտացոլող մի ուշագրավ, բայց ցայժմ ան
հայտ վավերագրի վրա։ Ղա մի արձակ երկ է, որի 19- 
ամյա հեղինակր, ամենայն հավանականությամբ, նկա
րագրվող դեպքերի մասնակիցներից մեկը' այն կոչել է 
«ռոման»: Ահա ձեռագրի անվանաթերթը. «Ոաֆայելյան կամ հայրենասեր երիտասարդներ.— հասարակական ռո-

93 Դ. Ղարաջյան (Ս. Տ. Արկոմեզ) , Հայ անդրանիկ հեղ ափոիւա֊ 
կան խմբակը Անդրկովկասում, 1927, էջ 50 — 55։

94 Ան. Աթովյանի «Իմ հուշատետրը», էջ 22 (ԳԱԹ, ֆ. 200)։
95 Հար. ճ ուղուր յանի հուշերում այդ հատվածը բացակայում է։

Հավանորեն հիշյալ փաստը Նվ. Թումանյանն իր դրբում բերել է' 
հիմք ունենալով ճ ուղուր յանի պատմածները էտե ս ԹՄՊ, 131)։
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ման, հեղինակություն Գևորգ Խարմ ան յան ի, 1884, Ռիֆ- 
լիս»Հ'։ a Ռոմանը» գրված է, ինչպես նշված է ձեռագ
րում, 1883 թ. հուլիս և օգոստոս ամիսների րնթացոում։ 
Այգ այն ամիսներն էին, երբ Լագարյան ճեմարանից 
(փախուստի երկու անհաջող փորձ կատարելուց հետո) 
Ռիֆլիս վերադարձած Գոլոշյանը պատրաստվում էր 
Պարսկաստան անցնելու։ Գե պքե րի անմիջական տպա
վորության տակ ստեղծված այդ երկն, րստ ամենայնի, 
ու նի ոչ այնքան գրական, որքան պա տ մ ա-հ ա ս ա ր ա կա- 
կան արժեք։ Վեպի ընթերցումը տարակույս չի թողնում, 
որ գլխավոր հերոսի՝ Րաֆայելյանի կերպարը գծելիս 
հեղինակը նկատի է ունեցել Գոլոշյանին։

Pաֆայելյանը և իր երեք ընկերները հայրենիքի փըր֊ 
կության համար կյանքերը զոհաբերելու երդում են տա
լիս և մեկնում Տ աճկահ ա յա ս տ ան ։ ((Պետք է թափենք 
մեր վերջին ճիգը հայրենիքի փրկության և ազատության 
համար, — ասում է P աֆւս յե լյան ը.—չենք հւսսնիլ մեր 
իսկական ն պա տա կին շուտով, կզոդվենք հոգ չէ։ Գոնե 
մի հիմք պատրաստած կլինենք մոտ ապագայի սերնդի 
համար՝ պատերազմել և առնել այն ե րկիրը',***էՒր՝ "մնր 
հայրենիքը և սեփականությունն է.,,»։

Իր և իր ընկերների սխրագործության հնարավոր ձա
խողման և իրենց անձնազոհությամբ ապագա սերունդ֊

96 Գ. Խարման յանր մեղրեցի է, Ներսիսյան դպրոցի շրջանավարտ

ներից, մ ան կա վարժ.- Թումանյանի' Ներսիսյան դպրոցում ուսանելու 
առաջին տարում (1883—1884) եղել է յոթերորդ֊ ավարտական դա_ 
սարանում (ՊԿՊԱ, ֆ. 2, դ. 105, թ. 209)։ Տե ս նաև Գ. Խարման- 
յանի նամակը Ավ. Արասխան յանին (ԳԱԹ, «Մուրճ»֊ի արխիվ, 
M 173թ)ւ Վեպի ձեռագիրը սիրով տրամադրեց մեզ օգտվելու Գևորգ 
Խարմանյանի դուստր' Ա. Մ յասնիկյանի անվան պետական հանրա

յին գրադարանի նախկին աշխատակցուհի, այժմ թոշակառու' Աստ

ղիկ Բաղդասարյանը, որին և հայտնում ենք մեր խորին շնորհա- 
կւպրՈէթյունր։
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ներին օրինակ ծառայելու մասին, գրեթե նման ձևակեր
պումներով, գրել £ Գոլոշյանն իր նամակներից մեկում. 
«...Ես չգիտեմ, թե որքան կհաջողվի մեր նպատակը։ 
Գուցե մենք կընկնենք շուտով և շատ շուտով։ Բայց մեր 
անկումը պիտի այլոց գրգռե, և մենք շատերին օրինակ 
կլինենք մեր գործունեությամ։ Այս համընկնումը 
պատահական չէ, չնայած Գոլոշյանն իր նամակը գրել 
է բավական ուշ, 1889 թ. մարտի 19-ին, մահից երկու 
ամիս առաջ։ Սակայն, անտարակույս, գեռևս 1883 թ. 
ամռանը, երբ նա նախապատրաստվում էր առաջին ան
գամ սահմանն անցնելու ղեկավարվել է նույն համոզ
մունքով, որը և, հավանորեն, շարագրել է գաղափարա
կից ընկերների շրջան ում ։

Մեր կռահումը, որ Գևորգ Խարմանյանի «ռոմանը» 
ստեղծվել է Գոլոշյանի և նրա ընկերների գաղափարա
կան մթնոլորտում, հավաստվում է նաև հայկական հար
ցում եվրոպական պետությունների դերի նկատմամ բ 
երկի հերոսների ժխ տական վերաբերմունքով և կողմ- 
նորոշմամբ դեպի զինված ապստամբության ուղեգիծը։ 
«...Մի^թե Անգլիան լոկ յուր շահերի համար չէ ուզում 
մեզ օգնել, և մի՞թե մենք մի բռնավորից ազատվելով, 
չպետք է րնկնենք ավելի խոհեմ և քաղաքակրթված 
բռնավորի ճանկը... Այս է նրա տված օգնությունը»։ 
Կամ, մի այլ էջում' «...Եվրոպան կամենում է մարդա
սիրական կեղծ դիմակով միջամտել մեր գործերին,
մտնել մեր երկիրը և յուր շահասեր ճանկերը տարածել... 
0 , ո'չ, մեզ ոչինչ հարկավոր չէ... Մեր հույսը մեր վրա 
միայն պետք է գնենք...»։

Վավերական հիմքեր չունենք հավաստելու, թե Ւու- 
մանյանը 1883-ին «կազմակերպչորեն» որևէ առնչու
թյուն է ունեցել Գոլոշյանի խմբի կամ աշակերտական֊

97 ԼԼո, Հայ Հերոսներ, էջ 65—67. 
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ուսանողական մի այլ խմբի հետ և հաճախել է նրանց 
ժողովներին։ Նշանակալի է, սակայն, որ գրեթե նույն 
շրջանում (1884) գրած չափաբերական մի փ որձի մեջ 
(«Ւնչո՞ւ ես տխուր...») արտահայտելով այն միտքը, 
որ Հայաստանը «Արևմու տքեն)) (եվրոպական պետու
թյուններից) որևէ օգուտ չունի' «զատ անբույժ-վերքեն», 
Ւում անյանը վկայում էր իր գաղափարական համերաշ
խությունը հիշյալ խմբերի հետ։

Տասնամյակի կեսերին արդեն ազգային - աղատագ- 
րական պայքարի գաղափարներով տոգորվում է հասա
րակական- գրական ամբողջ կյանքը։ Հե տ ա գա յում մի 
թռուցիկ ակնարկով Ռումանյանն այսպես է ներկայաց
նում 80-ական թվականների մթնոլորտը, (Հ...Ռազմա
կան փողի նման թնգում էին Գ ա մ ա ռ֊-P աթի պա յի ազատ 
երգերը, վարար գետի նման հոսում էին Օաֆֆու վե
պերը անընդհատ ու խորհրդավոր, մամուլի մեջ աջ ու 
ձախ շառաչալից մ տրակում էր Գրիգոր Արծրունին, իսկ 
&*իֆլիսի թա տ րոն ում զինվորական ե րաժշտ ություն ը 
հնչում էր «Զեյթունցիների մարշը», և որոտում էլ։ Ադամ - 
յանր...» (IV, 353)։

Այդ ամենը խորապես ոգեշնչել են թ*ումանյանին։
Նո ւյն այդ շրջան ում պատանի Ւումանյանի վրա 

զգալի ազդեցություն են գործել, իր իսկ խոստովանու
թյամբ, նարոդնիկական գաղափարները, որոնցով տո
գորված էր ժամանակի հայ երիտասարդության մի մա
սը։ «...Այդ ժամանակ, — կարդում ենք «Հաղթական ամ
բոխը)) ինքնակենսագրական երկում, — ես ուսանում էի 
քաղաքում, կարդում էի հայտնի ուղղությամբ, կարեկ
ցում էի ժողովրդին, սիրում էի ժողովուրդը, երազում 
էի ժողովրդի երջանկությունը...))^8։ «Երբեմն էլ էսպես 

£*8 «Բանբեր Երևանի համալսարանի]), 1968, № 2, էջ 159։ Նշա
նակալի է, որ այղ գաղափարներով ոգեշնչված պատանի Թումանյանն
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Էինք վճռում,—պատմում է Ան. Աբովյանր Թումանյանի 
և իր պատանեկան երազանքների մասին, որ նույնպես 
հավաստում են բանաստեղծի ակնարկած «հայտնի 
ուղղության» (իմա նարոդնիկության ) ազդեցությունը,— 
գյուղացիությանը իրական օգուտ տալու համար ուսում 
առնենք և բժշկություն ու գյուղատնտեսություն սովո
րենք... Ծ րա գրում էինք գյուղերում երկդասյան դըպ- 
րոցներ բաց անել, իսկ հասակավորների համար կքւ֊ 
րակնօրյա դասընթացներ կազմակերպել... հիվանդա
նոցներ, արհեստավորաց, դյուղատնտեսական, կաթնա
տնտեսական դպրոցներ հիմնել ըն դա րձակ ա գա րակ- 
ներով ու փորձնական դաշտերով...»՝'"'։

Թումանյանը պատանեկության օրերից խիստ զգա
յուն է եղել ժամանակի իրականության նկատմամբ։ Հե
տագայում, դրա-պատմական մի ակնարկի մեջ, անդրա
դառնալով իր նախորդների գնահատության խնդրին, նա 
Հատկապես ըն դգծում է ժամ անակի որպես ամենազո֊ 
րեղ դործոնի' դնրր դրողի ստեղծագործական կյանքում. 
«...Ժամանակի կյանքը։ Եվ այս մի այնպիսի մեծ հան
գամանք է, և սրա ուժն ու իշխանությունը այնքան մեծ 
է ու զորեղ, որ ոչ մի հանճար չի կարող նրան արհամար֊ 
հել, անտես առնել նրա հաշիվները։ Այդ անկարելի է, 
այդ կնշանակի չապրել այն ժաման ակում, կամ ուղղա
կի— չապրել։ Ւսկ ապրող, կեն դանի մարդու, ևս առավել 
բանաստեղծի վրա նա ազդում է հազար կողմից, ար
տացոլում է նրա հոգում յուր առանձնահատուկ երևույթ
ներով և արտահայտություն է գտնում նրա ստեղծագոր
ծությունների մեջ» (VI, 91)։

.սրղարաղի է համարել ղյուղի հասարակության սլականջը վերա֊ 
Նա/ելու հողերի խնղիրր, չնայած ղա հակառակ էր իրենց րնտանի՝ 
րէւ շահերին (տե'ս «Հաղթական ամրոխր» ինքնա կեն ս ա ղ ր ական երկր 
նույն տեղ ում ) ;

<։ժ Ան. Արոէ||ւսն. Իմ հռւչատետրր, էջ 14 (ԳԱք*, ֆ. 200)։
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Ութսունական թվականների կեսերին դրա կան ֊հա ֊ 
սարա կա կան կյանքի թոհուրոհր պատանի Թումանյանին 
առնում է իր ոլորտի մեջ. նա ավելի հաճախ է դուրս 
դալիս դպրոցի պարիսպներից, որ դարձել էին նվագ 
հրապուրիչ, միջամուխ է լինում ժամանակի գործիչների 
գնահատության շուրջը բորբոքված վեճերին, արհամար֊ 
հելով հոգևոր դպրոցի սաների համար սահմանված ար֊ 
գելքր, դնում է թատրոն տեսնելու հանճարե ղ Ադամ յա֊ 
նին' շեքսպիրյան դերերում. այցելում է ժամանակի մե֊ 
ծագույն գրողին' Ւաֆֆուն, լինում է «Մշակ»֊ի խմբա֊ 
գրատանր, մամուլին աշխատակցելու առաջին փորձերն 
է կատարում...

Արդ, ե՞րբ է Թումանյանր տեսել Ադամ յանի Համ֊ 
լետը, նրա հետ բեմ բարձրացել և ծանոթացել հետը:

«Ադամ  յանի օրերից)) հուշերում Թումանյանր քա֊ 
նիցս կրկնում է, որ ինքն այն ժամանակ եղել է Ներ
սիսյան դպրոցի աշակերտ, հետևապես Ադամ յանին 
Համլետի դերում կարող էր տեսնել ոչ ուշ, քան մինչև 
1886 թ. սեպտեմբերը, երբ ընդմիշտ թողել էր դպրոցը^։

Ադամյանր Ոաքվից Թիֆլիս է եկել 1886 թ. հունվա
րի ՅՕ֊ին1^։ Ւր ներկայացումներն սկսելով փետրվարի 
5-ից, մայիսի վերջերին նա մեկնում է Վլադիկավկազ 
և այլ քաղաքներ' գաստրոլների^2։ Այդ ժամանակամի
ջոցում նա Համլետ է խաղացել երեք անգամ' փետըր֊ 
վարի 20-ին, 22֊ին և ապրիլի 29֊ին։ նկատի առնելով, 
որ Թումանյանը 1886 թ. գարնանը գնացել է Դսեղ (Չո
փուրի տղաներից ավագի' Սողոմոնի հետ ծագած ինչ֊

100 ՀՍՍՀ ՊԿՊԱ, ֆ. 2, ց. 1, 135, թ. 210ը.
101 Տե ս Ադամյանի 1886 թ. հունվարի 31֊ի նամակը Երանուհի 

Շ ա 'ըադյանին. Պետրոս Աղւսմյան, Նւ’մ ակներ, 1959, էջ 134:
102 «Մշակ», 1386, № 59,
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որ թյուրիմացության պատճառով հոր կյանքին սպւսռ֊ 
նացող վտանգը կանխելու համար) և մինչև աշուն մնա֊ 
ցել այնտեղ, ապա պետք է հետևցնել, որ նա Ադամյանի 
Համլետր տեսել է փետրվարի 20֊ին կամ 22֊ ին"*,

Ւնշ վերաբերում է Ադամյանի մյուս ներկայացում֊ 
ներին, որոնց Թումանյանը ներկա է գտնվել «Համլետ»֊ը 
տեսնելուց հետո, «գաղտնի ճանապարհով» ընկնելով 
թատրոն, կարելի է անել հետևյալ հավանական կռա֊ 
հումները։ Ւնչպես երևում է մամուլի տվյալներից, 
Ադամյանր գաստրոլների մեկնելուց առաջ («Համլետ»֊ի 
իրար հաջորդող երեք բեմադրություններից հետո) հան
դես է եկել միայն մայիսի 13֊ին, ռուս սիրողների հետ, 
«Ոճ րադործի ընտանիքը» պիեսում Աորրադոյի դերը խա
ղալով ֆրանսերեն^։

Նա Թիֆլիս է վերադառնում սեպտեմբերին և նույն 
ամսվա 2-ից սկսում նոր թատերաշրջանը։ Հետևաբար, 
Ադամ յանի մյուս ներկայացումները Թումանյանը կարող 
էր տեսնել 1886 թ. հոկտեմբեր֊ դեկտեմբեր կամ 1887 թ. 
հ ունվար֊փետրվար ամիսներին։

Այդ ներկայացումները, հավանորեն, եղել են «Արքա 
էիր»֊ը և «Օթելլո»֊ն, որ «Համլետ»֊ ի հետ հիշվում են 
Ադամյանին նվիրած Թումանյանի երեք բանաստեղծու
թյուններում ( «Դե րասան Ադամյանի մահը», «Հուսահա֊

103 «Մշակհ֊ի թատերախոսի դնահ ատութ ւամբ Ադամ յանն իր ամե֊ 
նս֊հաջող Համլետր ստեղծել է Հենց այդ ժամանակ' 1886 թ. փետըր- 
վարին. «...Ամենափայլուն Համ լետր, իհարկե, ի դիմաց պ. Ադամ- 
;անի, մենք տեսանք ինն ամիս աոաջ...Ն («Մւակյօ, 1886, դեկտեմ
բերի 6, Л* 136)։

104 Փետրվարի 22֊ից հետո մինչև «Համլետ о ֊ի երրորդ բեմադրու
թյունը ապրիյի 29-ին, ամբողջ երկու ամիս Ադամյանր բեմ չի բարձ
րացել. դրա պատճաոը, թերևս, Մ. Ըեսոցկայայի հետապնդումներն 
ու սպառնալիքներն էին։ Տե и П*. Զարյան, Ադամյան, կյանքը, էջ 304, 
ինչպես նաև Դ. Ստեփանյանի «Արտիստի սերր^ (էջեր Պ. Ադամյանի 
կ՚անքից} հոդվածը' «Սովետական դրականությունն, 1959, X 2).
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տ ութ յուն ր տիրել է կյանքին...» և «Խե՜ղճ Աղամ յան» )։ 
Ընդ որում' «Համլետ»- ր և «Արքա Լիր»֊ը հիշվում են երեք 
ոտանավորում էլ։ Մեր այս կռահում ի օգտին է խոսում 
Նաև այն փաստը, որ «Համլետ»-ի Հովհաննես Մասեհ֊ 
յանի թարգմ անության գրախոսականում վերհիշելով 
Աղամյանի շեքսպիրյան ն ե րկա յա ց ումն ե րր Հ՜ Թում ան - 
յանն առաջին հերթին նշում է «Համլետ»-ը, «Օթելլ ո»-ն, 
((Արքա Լի ր» ֊ ր (1У , 25)։

Ավելորդ համարելով կանգ առնել Հ. Սարին յան ի 
«Վարդանանց պատերազմը» կամ «Վարդան Մամիկոն-֊ 
յան» ողբերգության ներկայացմանը Ադամ յանին խա
ղակից լինելու զվարճալի պատմության մանրամասնու
թյունների վրա, որ այնքան գեղեցիկ նկարագրել է Թու
ման յանն ինքը (IV, 355— 357), կուզեինք պարզել մի 
հակասություն և ճշտորոշել աշխարհահռչակ դերասանի 
և ապագա մեծ բանաստեղծի բեմ ական հանդիպմ ան 
ժամանակը։ Վերջինս որոշելու երկու կռվան կա Թու
մանյանի հիշողություններում. ա) Դերասան Սյուրեղ- 
յանի Պոլսից Թիֆլիս գալը և բ) Թումանյանի աշակերտ 
լինելը։ Դրանք, սակայն, միմյանց բացառում են, քանի 
որ 1քյուրնղյանը դերաս անուհի Գոհարիկի հետ (և ոչ թե 
Հրաչյայի, ինչպես նշել է բանաստեղծը) Թիֆլիս են 
ժամանել 1886 թ. նոյեմբերի սկզբներին^^, այնինչ 
Թումանյանը Ներսիսյան Դ1զրոցը ^ՈՂ^Լ դեռևս սեպ
տեմբերին։

Ըստ մամուլի տվյալների, 1886 —1887 թատերաշըր- 
ջանում Սարինյանի «Վարդան Մամիկոնյան» ողբերգու
թյունը բեմադրվել է միայն մեկ անգամ, այն է' 1887 թ. 
փետրվարի 12-ին Վարդանանց տոնի առթիվ, Ադամ յա
նի (Եղիշե) և Սյուրեղյանի (Վարդան) մասնակցու֊

105 «Նոր Դար», 1886, № 195ւ Առաջին ներկա յաց ումր («Արյան 
բիծ») տեղի է ունեցել նոյեմբերի 13-ին, 
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թյամբ^: Հենց այդ ներկայացմանն է Թումանյանը 
խաղակից եղել Ադամյանին^7։

Թումանյանը, ինչպես պատմում է հուշերում, ներ
կայացման հաջորդ օրը կամ մեկ-երկու օր հետո այցե
լել է Աղամ յանին և, ի հիշատակ «'Վարղան անց պատե
րազմի» ներկա յացմ ան, նվեր ստացել նրա գրքերից 
մինը։ Աղամ յանի ո՞ր գրքի մասին է խոսքը, արդյո՞ք 
ինքնուրույն և թարգմանական բանաստեղծությունների 
ժողովածուի, որ 1880-ին լույս էր տեսել Ծ^երթվածք և 
թարգմանությունք» խորագրով, թե՞ նույն 1887 թ. մա 
յիսի երկրորդ կեսին տպագրված ((Շեքսպիր և յուր 
քէՀամլետ» ողբերգության աղբյուրն ու քննադատություն
ները]} աշխատության։ Այդ հարցին դժվար է պատաս
խանել, քանի որ Թումանյանի անձնական գրադարա
նում պահվող Ադամ յանի բանաստեղծությունների ժո
ղովածուն, ինչպես և <րՀամլետ»֊ի ուսումնասիրության 
երկու օրինակը առանց հիջջալ ընծայականի են։ Դրան
դից որևէ մեկի' մեծ արտիստի մակագրությունը կրող 
օրինակը կորած պետք է համարել։

։ов 'Նոր Դար», 1887, X 18,
•С7 Աղամ յանի հետ բեմ դուրս գալու դեպքը, ըստ Վ. Ահարոն- 

■անի, Ւում անյանր 1913 թ. պատմել է Սիրանույշի և Ս իամանթոյի 
. Լր կ այությամբ , ընդ որում, բանաստեղծի և նրա ընկերների խրնդ- 
ր ունքին անսալով, Ադամյանն է նրան մասնակից դարձրել տՎար- 
. ան Մամ իկոն յան ողբերգության ներկայացմ անր. г Մ ի օր, երկու- 
Լրեբ ընկերներով սիրտ արինք րւ գնացինք Ադամ յանի մոտ; ևընդ- 
^եցինք, աղաչեցինք, որ մեգ դերասան անի: Էլ չեմ իմանում, թե 
~.նրյ եղավ, բայց Ադամ յանր մեր խնդիրը կատարեց: — Վաղը փորձի 
F կեք. ասաց... Մյուս օրը մեր մի-մի կտոր բեղը ածիլեցինք և գր
գացինք թատրոն: Ադամ յանր պատրաստում էր Կարինյանի *Վար֊ 
ղանանց պատերագմ ր»; Ւնձ և երկու ընկերներիս մեկ՜մեկ դեր 
ս՚վեցս ՀՎսւրղ. ւԼհսւրոնյան Հովհաննես Թումանյան. Մարգը և բա- 
յսստեոձո 1938. 1։ 113—116);



Ադամյանը Թումանյանի և նրա սերնդի համար 
հայտնադործում է Շեքսպիրը, նրանց դե դարվե ս տ ա կան 
ճաշակի և դեղադիտական ըմբռնումների մեջ առաջ բե
րելով մեծ հեղաբեկում. «...Մենք դեռ հիանում էինը 
«Շ ուշանիկ»-ի և «Վաբդան Մ ամ ի կոն յան )) - ի նման ող- 
բերդություններով և ոգևորվելով ծափահարում էինք գա֊ 
նազան անշնորհք և անմիտ շովինիստական բացական
չությունն ե րիմ ի այլ առիթով Ադամյանի օրերի տը֊ 
պավորություններին անդրադառնալով դրում է Թուման- 
յանը,— երբ հանկարծ մեր բեմի վրա որոտաց Շեքսպիրի 
վիթխարի հանճարն Ադամյանի բերանով, և մեր առաջ 
դուրս եկան «Համլետ)), «Օթելլո», «Արքա Լիր» և մյուս- 
ներր, այդ մարդկային խորիմաստության և ֆանտա
զիայի ամենավսեմ ստեղծագործությունները, որոնց 
բարձրութ յան ը չի հասնում նույնիսկ հանճարեղ քննա
դատի մտքի թափը)) (IV, 25)։

Ադամյանի շնորհիվ էր, անշուշտ, որ Ներսիսյան 
դպրոցի տարբեր դասարանների մի խումբ աշակերտ
ներ, այդ թվում Թումանյանը, հենց դրական հավա
քույթներում, այլ հեղինակների հետ, սկսում են կարդալ 
Շեքսպիրի երկերը։ Աշակերտներից մեկը' Մեսրոպ 
Հյուս յան, որ Պոլսից էր եկել և ան գլե րեն դիտեր, Շեքըս֊ 
պիրը կարդում է բնագրով։ Այդ ընթերցումներին մաս
նակից Վ. Տաշրացին (Տ. Վերանյան) պատմում է, 
թե Շ եքս պի րով տարվում էին ամենքն էլ, բայց ամենից 
ավելի' Թումանյանը։

Թումանյանն այլևս չտեսավ Ադամ յանին։
Սակայն Ադամյանը երիտասարդ բանաստեղծի առջև 

բաց անելով Շեքսպիրի «ամենավսեմ ստեղծագործու
թյունների)) աշխարհը, ինքն էլ, մեծագույն դրամատուր֊ 
գՒ հետ, դարձավ Թումանյանի հոդևոը կյանքի մշտական 
ուղեկիցներից մեկը։ Ադամյանի' շեքսպիրյան կերպար
ների բեմ ական մարմնավորումները, հետագայում, ան-
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շուշտ, ինչ-որ չափով օգնել են Թումանյանին' Շ եքս պի֊ 
րի գործերը, մասնավորապես «Համլետ»֊ը ուսումնասի
րելիս և մեկնաբանելիս։

Արժանին հատուցելով հանճարեղ ողբերգակին, Թու- 
մ անյանն ի դեմս Ադամ յանի տեսնում էր «բարձր ձիր
քերով)) «մի շատ խեղդուկ)) «մթնոլորտում» ծնված, 
չհասկացված և ըստ արժանվույն չգնահատված արվես
տագետի ողբերգությունը։ Եվ դրանով էլ Ադամ յանր 
բանաստեղծի համար դառել է «մի մշտական վիշտ, մի 
գեղեցիկ վիշտ, մի իսկական Համլետ»։

Պատահական չէ, որ Թումանյանր ճակատագրերի 
հարազատություն է տեսնում Համլետի լավագույն դե
րակատարի և իսկական Համ լետի միջև» ավելին» 
բանաստեղծն ակնարկել է նաև իր հարազատությունը 
նրանց երկուսի հետ, նկատի ունենալով «մեծ հոգիների)) 
ապրած ՜\րամաներե ընդհանրությունը։ Այո, ինչ-որ Թու- 
մ անյանն ասում է Ադամյանի մասին, զգալի չափով 
վերաբերում է իրեն (վերընթերցենք թեկուզ 90-ական 
թվականների կեսերից մինչև դարավերջը գրած բանաս
տեղծի նամակները, որոնց մեջ արտացոլված է նրա 
ապրած դրաման). «Օարձր ձիրքերով ծնված մի շատ 
խեղդուկ մթնոլորտում»... «որին ավելի շատ գնահա- 
տել ու սիրել են նրանք, որոնց միանգամայն խորթ է 
եղել ինքը...», «նրան ծափահարել են լոկ արտաքին 
փայլից շլացած, րոպեաբար և լքել են մշտապես...»։ 
Եվ ավելի որոշակի' հալածանքը մամուլից, հատկապես 
«Մշակ»-ից և այլն և այլն (1\ , 357)։

Ս տեղծագործողի և նրան շրջապատող «խեղդուկ 
մթնոլորտի» սուր հակասությունը Թումանյանին հաճախ 
դրել են համլետյան երկընտրանքի առջև, և նա, ինչպես 

ինքն է ասում, ամեն րոպե ստիպված է եղել լուռ աղա
ղակելու «Լինել, թե չլինել» (V, 99)։
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Ադամյանի Համլետը տեսնելու օրերին Թումանյանն 
այցելել է Րաֆֆուն։ «Հենց էդ օրերը, — դրում է նա,— 
դեռ աշակերտ, եղա Օաֆֆու մոտ, երբ առաջին փոած 
ff Սա մվե լ» ֊ն էր դրում ու սրբագրում» (IV, 354)։ Այդ 
պետք է տեղի ունեցած լինի 1886 թ* փետրվարի 23-ից 
հետո մինչև մայիսի վերջերը։ «Ս ամ վել»-ն սկսել է տը֊ 
պա գրվել «Արձագանք» շաբաթաթերթում նույն տարվա 
փետրվարի 23-ից* Pшֆֆին իր վեպը տպագրության էր 
հանձնել դեռ չավարտած, ուստի և, տպագրված հատ՝ 
վածների սրբագրությանը զուգընթաց, դրում էր վեպի 
մնացած մասերը։ Ասում ենք' մինչև մայիսի վերջերը, 
հաշվի առնելով, որ նույն գարնանը (թե ո՞ր ամսին' 
հնարավոր չեղավ պարզել) Թումանյանը գյուղ է մեկ
նում և աշնանը վերադառնալով, ինչպես վերը ասվեց, 
այլևս դպրոց չի հաճախում։

Առաջին այցից հետո, Թումանյանր դարձյալ եղել է 
Րաֆֆ ու մոտ, ինչպես ինքն է ասում «մանավանդ վեր
ջին տարին» (1888) (IV, 457)։ Ականավոր վիպագրի 
հետ պատանի բանաստեղծի հանդիպումների մանրա- 
մասների վերաբերյալ, ցավոք, տեղեկություններ չեն 
պահպանվել։ Pшֆֆnւ մահվան 25-ամ յակի առթիվ 
1913 թ* Հայ գրողների կովկասյան ընկերության երե
կույթին Թումանյանի պատմած հիշողությունները ժա
մանակի մամուլը զլացել է հաղորդել։ Մի այլ առթիվ 
Թում անյանի ելույթի համառոտ շարադրանքից կարելի 
է հետևցնել, որ ձիջՀալ հանդիպումներից մեկի ժամա
նակ, Pшֆֆին իր պատանի երկրպագուի հ ե տ աք րքրու- 
թյանը գոհա ցում տալու համար ան դրա դա րձե լ է «Մշակ» - 
ից իր հեռանալու սլատճաոներին, և նույնիսկ, հավա - 
նորեն> նրան կարդալու է տվել Արծրունուն գրած իր 
նամակը (IV, 457)։

Բացառիկ մեծ է եղել Pшֆֆпւ հմայքը, ինչպես ժա
մանակի պատանեկության ու երիտասարդության, այն- 
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պես էլ Թումանյանի վրա։ Այդ հմայքի ներգործության 
լափն ավելի հասկանալի կլինի, եթե հիշենք, որ վիպա
սանի հիմնական երկերը' «Խենթը)), «£ ալալե դդին » , 
«Դավիթ բեկ))֊ը, «Կայծերո֊ը, «Սամվել»֊ը իրար ետևից 
տպագրվում էին, Թումանյանի պատկերավոր խոսքով 
ասած' «վարար գետի նման հոսում էին)) մամուլի էջե
րում և առանձին գրքերով հենց նրա աշակերտության 
տարիներին (1883—1886), առավել շիկացնելով աղ֊ 
գային- ազատագրական պայքարի գաղափարներով հա
գեցած մթնոլորտը և բորբոքելով պա տանի բանաստեղծի 
ստեղծագործական ե րևակա յություն ր։

P աֆֆու հմայքը Թումանյանի համար պահպանվել 
է երկար։ Տ. Փիրումյանր պատմում է, որ իրենց ծանո
թության ժամանակ (1891) նա արտակարգ բարձր կար
ծիքի էր «Սամվել))-ի և նրա հեղինակի մասին։ Այդ վե
պի' Թումանյանի վրա ունեցած խոր ներգործությամբ 
պետք է բացատրել նաև, որ նա իր զավակներից մի 
քանիսին տվել է «Ս ամվել»-ի հերոսների անունները 
(Մ ուշեղ, Աշխեն, Նվարդ, Արտավազդ)։

Գրական հասունության տարիներին իսկ> երբ բա
նաստեղծն իր գեղագիտական իդեալի բարձունքներից 
խ ս տ ա գույն ս վե րա գն ահ ա տ ութ յան էր են թա րկում նա
խորդ պատմաշրջանի գրական հեղինակություններին, 
հոգեբանական բազմաթիվ վրիպումների համար քննա֊ 
դատելով Րաֆֆուն (VI, 87), այնուամենայնիվ, ինչպես 
վկայում է Դեմ իրճյան ը, հիացմունքով է խոսել ակա
նավոր վիպասանի մասին։ Չխամրող այդ հիացմունքի 
հավաստումն է Օաֆֆու դերեզմանի վրա, մահվան 25֊ 
ամյակի առթիվ, արտասանած ոգեշունչ խոսքը (^ I> 
393 — 394)։
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Մեր գրականագիտության մեջ արդեն դիտված է, որ 
Թումանյանն իր մեկ-երկու երկերը գրելիս ստեղծագոր
ծական ազդակներ է ստացել Ոաֆֆուց^^։

9

1886 թ. գարունը տասնյոթ տարին նոր լրացրած Թու- 
ճան յան ի կյանքում եղավ մի նոր շրջանի սկիզբը։ Ադամ- 
յանի Համլետի դիտում ը, ծանոթացումը Րաֆֆու հետ' 
առաջին խոշոր իրադարձություններն էին։ Նույն ժամա
նակամիջոցում կամ մի փոքր ուշ նա գրում է <ր Շունն ու 
Կատուն» և ^Անբախտ վաճառականները», որոնք բեր
նից բերան անցնելով հռչակում են պատանի բանաս
տեղծի անունը դպրոցում ու դպրոցի պարիսպներից 
դուրս։

Թատրոնով և գրական կյանքով հրապուրվելը, ար
տադպրոցական հավաքույթներն ու ընթերցումները, 
բանաստեղծական ներշնչումներով տարվելը խլում են 
Թումանյանի ժամանակի մի զգալի մասը, և նա, հե- 
տըզհետե ավելի շատ է բացակայում դպրոցական պա
րապմունքներից (վերջին քառորդում' մարտ-մայիս 
ամիսներին նրա բաց թողած դասերի թիվը հասնում է 
69֊ի)։ Հետևանքը, բնականաբար, լինում է' ոչ֊ գոհա
ցուցիչ ցուցանիջներ և տարեվերջին նույնիսկ վերաքըն- 
նություն երկու- երեք առարկայից^։

Դեռ Ադամ յանի Համլետի կախարդական տպավո
րության տակ էր Թումանյանը, երբ գյուղից ստաց- 
վում են տագնապալի լուրեր հոր կյանքին սպառնացող 
վտանգի մասին։ Այդ լուրերը, ինչպես հետո պարզվում 
է, արդյունք էին պարզ թյուրիմացության։ (րՉոփուռի»

108 էրյ. Ջրրաշյան, Թուման յան ի պոեմները, էջ 21։
109 ՀՍՍՀ ՊԿՊԱ, ֆ. 2, ց. 1, գ. 135, թ. 210բ։
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տղաների արդար վրեժխնդրության ենթակա քահանան 
ոչ թե Տեր-Թադևոսն է եղելէ այլ Տ եր-Հւսկոբը։ Սակայն 
հենց այն միտքը, թե իր հայրը թյուրիմացաբար կարող 
է զոհ լինել Չոփուռի տղաների վրեժխն դրության ը' սար
սափեցնում է ծնողասեր որդուն» «Հոր սպանության մըղ- 
ձավանջը կանգնած, ծառացած էր նրա առաջ, — պատ
մում է Սիմ» Հովվյանը» —... Հովհաննեսը սաստիկ ջղա
յին էր դարձել, լռակյաց և ինքնամփոփ»։ Եվ Թուման- 
յանը որոջում է գյուղ գնայ, հոր «հավարին»։ Նույն 
(1886 թ») գարնանը^ նա ներկայանում է տեսչին (Ար- 
շակ Նահապետյան) և խնդրում' իրեն վկայական տալ 
և արձակել դպրոցից։ Ո՜չ տեսչի, ո՜չ ընկերների հոր
դորները չեն ներգործում Թումանյանի վրա» նա մնում 
է անդրդվելի, և մեկ օր էլ, ինչպես դրում է նույն հու
շագրողը,— «իմացանք, որ Ուհանեսը չկա, գնացել է 
գյուղ»»»»։

Ավելի քան երեք ամիս Թումանյանը մնում է գյու
ղում, հայրենի սարերում ու ձորերում։ Միանգամայն

НО Հորն սպառնացող վտանգի առթիվ Թումանյանի գյուղ մեկ
նելու որոշակի ժամանակը Սիմ. Հովվյանը չի նշում. Նա գրում է. 
«1885 թ., եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես դեկտեմբերի սկզբնե- 
րին, աշնան վերջերը (գուցե և փետրվարին)}) (2) ։ Մենք հավանա
կան ենք համարում, որ այդ տեղի է ունեցել գարնանը, նկատի ունե

նալով, որ Թումանյանի բաց թողած դասերը այդ ամիսներին ավելի 
են, քան մյուս քառորդներինը' միասին վերցրած (սեպտեմբեր-հոկ- 
ս՚եմբերին' 1, նոյեմրեր ֊ դեկտեմբերին' 27, հունվար֊փետրվարին' 
34, այնինչ մարտ, ապրիլ, մայիս ամիսներին' 69)։ Մեր ենթադրու
թյան օգտին է վկայում և այն իրողությունը, որ 1886 թ. մարտ- 
ապրիլ ամիսներին Չոփուռի տղերքը գտնվում էին Ուզունլարի և 
Դսեղի շրջակայքում և այդ ժամանակամիջոցում մամուլում նրանդ 
մասին ավելի հաճախակի տպագրվող թղթակցությունները տագնա

պալի բնույթ էին կրում («Նոր Դար»/ 1886, №№ 35, 43, 57, 61 , 67): 
Նվ. Թուման յանն ևս գրում է, որ պատանի բանաստեղծը դպրոցը 
թողել և գնացել է Լոռի 1886 թ. գարնանը (ԹՄՊ, 145)։
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ււյյլ իրականություն, այլ պատկերներ ու տպավորու
թյուններ. քաղաքում ազգային-ազատաղրական շարժ
ման թոհուբոհն էր, Գոլոշյանր, Պատկանյանի ռազմա
կան շեփորը, Րաֆֆու վեպերը, զեյթունցիների մարշը, 
Ադամյանն ու Շեքսպիրը... Գյուղում' առօրյրս հոգսերի 
տակ կքած գյուղացիներ' անուրախ, կնճռոտված դեմ
քերով, Դեբեդի հառաչաձայն 
օրենքների և կե ղեքումն ե րի դեմ «վաշ-վիշը», դաժան 

ընդվզած «Չ ոփուռի))
տղերքը, գյուղի ծերերը իրենց տխուր պատմ ություն- 
ներով...

Այդ ամառ Թումանյանը մտերմանում է Չոփուռի 
տղաներից ամենակրտսերի' իրեն հասակակից Ռամւս* 
գիա հետ։ Սիմ. Հովվյան ր, որ Դեբեդի ձորում այդ 
ժամանակ տեսել է Նրանց միասին, այսպես է նկարաղ- 
րում Թուման յանին. ((.. .Տրեխները հագին, սև տոլաղ- 
ները կապած, սևամորթ փափախը գլխին, բե րդան գա 
կոչված հրացանը ուսին...))։ Անշուշտ Ռամ ազր նրան 
պատմել է իր եղբայրների ((ղաչաղ)) ընկնելու մանրա
մասնությունները, ((Սոլոմանի)) (Սողոմոն) ոդիսականը' 
փախուստը Ս իբիրից շղթա յա կա պ ոտներով, գիշերները 
գետերի միջով անցնելը, (որ շղթաների ձայնը Ասվի)։ 
երկաթյա կապանքները քարով ջա րդե լը և ապա ճւս- 
պոնիայի և Չինաստանի վրայով, բազմաթիվ տառա
պանքներից ու արկածներից հետո, ի վերջո, գյուղ հաս
նելը... Տեր-Հակոբի մատնությունն ու կրկին բանտարկ
վելը... Եղբայրների օգնությամբ փախուստը Շուլավերի 
բանտից և այլն, և այլն^։

И1 Ըստ Օլգա Թումանյանի, Չոփ ուռանք ազգակցական կապ են 
ունեցել Թուման յ աններ ի հետ. Չոփուռի կրտսեր որդին' Ռամազր^ 
ամուսնացած է եղե[ բանաստեղծի հորեղբոր' Գրիշկա բիձու աղջկա 
հետ։

112 Այս մանրամասնությունները տալիս ենք ըստ 1)իմ. Հովվյանի, 
որ, ինչպես հավաստում է, վերապատմում է Թումանյանից լսածը։
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Չոփուռի տղաներից երեքը 1886 թ. հուլիսին Հաջի֊ 
Ղարա կոչված ձորում (Ապարանի շրջակայքում) կռվի 
բռնվելով իրենց հետապնդող ոստիկանների հետ' ըս֊ 
պանվում են, իսկ եղբայրներից ամ ենափոքրը' Ռամազը 
ձերբակալվում է և դատապարտվում 13 տարվա տաժա
նակիր աշխատանքների^՝՜’։

Չոփուռի Ռամ ազից և գյուղացիներից լսած պատ
մությունները ցարական պաշտոնյաների, թավադ-կալ֊ 
վածատերերի կամայականությունների և կեղեքումների 
մասին' ծանր տպավորություն են թողնում Թուման յանի 
վրա, և նա ոգևորված Չոփուռի տղերանց սխրագործու
թյուններով, ինչպես երևում է Սիմ. Հովվյանի հուշերից, 
որոշում է միանալ նրանց։ Այդ տրամադրությունները 
մասամբ նաև արդյունք էին Շիլլերի ((Ավազակներ))֊ի 
ազդեցության։ (Հիշյալ դրամային Թուման յան ը կարող էր 
ծանոթ լինել տեսնելով դրա ներկայացումներից մեկը, 
քանի որ, ինչպես վերը նշեցինք, ((Ավազակներ)) ֊ի հայե
րեն թարգմանությունը [nLJu է տեսել 1890 թվա
կանին)։ ((Պատանեկան ռոմանտիզմն անզուսպ էր 
և անսահմանափակ։ Հովհաննեսն ինքը բանաստեղ
ծական ավյունով հափշտակվում էր Չոփուռի տղերանց 
կյանքով... Հովհաննեսն այդ շրջանում կարծես մի տե
սակ Կարլ Մոորի էր նմանվում, որ խորհուրդ էր տալիս 
մեզ, որպես Կարլ Մոոր ((գնանք Բոհեմյան (այսինքն 
էոռվա) անտառները, կազմենք ավազակային խմբեր և 
վրեժ առնենք ցարական պրիստավներից ր՚. ստ րաժնիկ-

113 «նոր Դար», 1886, М 108 և М 114. «Մչակ», 1888, .М 9 և 
Л? И ։

Շ իրվանզադեն «էոռվա ձորերում а ուղեգրության մեջ («Արձա

գանք», 1888, № № 37, 40 — 45, 47—49, 51) վերարտադրել է ժոդո֊ 
վըրղի պատմածները Չոփուռի տղաների մասին, սակայն, գրաքըն- 
նությունն այղ հատվածների տպագրությունն արգելել էւ Տե'ս Շիր֊ 
1|անզս11}ե, Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 2, 1950, էջ 595 — 600 
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ներից' չքավոր գյուղացիությանն այնքան անլուր ղըր~ 
կանքներ տալու, հարստահարելու համար։ Եվ իսկապես , 
թե' իմ, թե' շատերիս կարծիքն այն էր, որ Հովհաննեսր 
Եարլ Մոորյան ռոմանտիզմով հափշտակված, կմիանա 
Չոփուռի տղերանցը և,,» Լոռու աննման լեռներն ու ան֊ 
դընդախոր ձորերը կնետվի... »։

Չնորոշ է, որ XX դարասկզբին, երբ Թումանյանն 
ստեղծում էր իր գլուխգործոցները՝ մի իրականության 
մեջ, ուր գրողի ստեղծագործական թռիչքները ենթարկ
վում էին կաշկանդումների, և ուր նրա մարդկային ար֊ 
ժանապատվությունը պաշտպանված չէր վիրավորանք
ներից՝ նա, խորապես դառնացած, գրել է. «Ես անիծում 
եմ իմ ճակատագիրը, թե ինչո՞ւ ես բանաստեղծ եղա 
այս աշխարհքում... Ինչո՞ւ ես էլ չեղա այն ավազակնե֊ 
րից մեկը, որ առողջ ապրում են իմ հայրենիքի լեռնե֊ 
բում (V, 236)։

Թումանյանի այդ իղձը՝ բանաստեղծի բողոքի, ցաս
ման արտահայտությունն էր ընդդեմ քաղքենիական մի 
ջավայրի, խեղդուկ իրականության, ինչսլես և «ավազա
կություն ը», նրա խորին համոզմամբ, հետևանք էր 
նույն այդ իրականության մեջ իշխող բռնակալության։ 
'■?ատահական չէ, որ 90֊ ական թվականների սկզբներին 
գրած «Դեպի հայրենիք» վեպի հերոսի' Սուրենի միջո
ցով Թումանյանը հավաստում է, որ «Ավազակները — 
այդ... բռնության և անարդարության երեսից հալածված 
գյուղական երիտասարդությունն է...», որ «ի դեմս նը- 
րանց' հալածված է ժողովուրդը»^։

Չոփուռի տղաների պատմությունը Թումանյանը լսել 
էր իր հորեղբայր Գրիշկա բիձու հետ իգահատցի ծելր 
այգեպան Ղոխնանց պապից 1884 թ. ամառը, նրա դա~

1И «Դեպի հայրենիք» անավարտ վեպի երկրոդ մասին վերաբեր 
րող այս պատառիկն անտիպ էէ Տե'ս ԳԱԹ, Թա, M 102։ 
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լփում, ինչպես նշված է «Հառաչանք» պոեմի առաջին 
.տարբերակի մեր ձեռքը հասած ինքնագրի («Վերջերդ») 
տակ, «1884 թ, Վ ոխն անց պապի դափում Գրիշկի հետ. 
Չոփուռի տղերանց հետ գնալուց մի քանի օր հետո»^՝*։ 
Այդ մասին բանաստեղծը հիշատւսկել է նաև իր մի քա
նի գրվածքների հայտնի «Pшgшտրnւթյшն» մեզ. «Վռխ- 
նանց պապին, մեր գյուղի Չոփուոի տղերքը և ((Հաոսւ- 
չանք» պոեմը»^$։ Հենց պոեմի առաջին տարբերակի 
տեքստում ակնարկ կա, որ զրույցը ծեր ա (դե պանի հետ 
տեղի է ունեցել Թումանյանի' Ներսիսյան դպրոցում 
ուսանելու շրջանում. «...Ես քաղաքումը կարդում եմ, 
պապի» (II, 36)։ Առավել հետաքրքրական և նշանակա
լի է, որ այդ զրույցում արձագանք է գտել ժամանակի 
քաղաքական իրադարձություններից մեկը.

Երեք թագավոր, ասում են, իբրև, 
Խելքս չի կտրում, որ էսպես լին ի, 
Խորհուրդ են արել, որ այսուհետև

Ւր թախտից զըրկՀի, ոէԼ ^ռՒ*Լ ա^Ւ (^> ծ7ւ)

Ակնարկը վերաբերում է Ռուսաստանի, Գերմանիայի 
և Ավս տրո֊Հուն գարիայի կայսրերի' Ալեքսանդր 111-ի, 
Վիլհելմ I-ի և Ֆ րա նց-Իոսիֆ 1֊ի հանդիպմանը 1884 թ. 
սեպտեմբերի 3 — 4-ին լեհական Սկերնևիցե քաղաքում 
(որ այն ժամանակ գտնվում էր ռուսական կայսրության 
մ եջ)^7 ։

Սկերնևիցեում երեք կայսրերի հանդիպումը հավաս
տում էր 1881 թ. հունիսի 18֊ին կնքված ավստրո-ռուս- 
գերմանական պայմանագիրը, որի առաջին հոդվածով 
Ռուսաստանը պարտավորվում էր չեզոքություն պահ
պանել ֆրանս-դերմ ան ական պատերազմի դեպքում,

115 ԳԱԹ, Թա, M Յգ,
116 ՊԲՀ, 1966, M 1, էջ 184։
117 «նոր֊Դար», 1884, M 141, 

166



իսկ Գերմանիան և Ավս տ րո ֊ Հուն զա րի ան նույն երաշ
խիքը տալիս էին Ռուսաստանին' եթե պատերազմ ծա- 
<եր վերջինիս և Անգլիայի միջև)^~ա։ Ժամանակի պաշ- 
տոնական հաղորդագրություններում երեք թագավոր
ների հանդիպումը ներկայացվում էր որպես «նոր գրա
վական ընդհանուր խաղաղության», դեպի որը-, иակայն, 
տարակուսանքով է վերաբերվում իմաստուն և իրատես 
ծեր այգեպանը.

Ով է իմացել էսպես հրաշք բան։

Էլ Ւ թաղավոր, կամ էլ ի նչ իշխան,

Որ կռիվ չանի, ուրիշին լրտիրի, 
Մարդ չըկոտորի, երկիր չավերի.■.

Ղոխնանց պապի պատմածները, ինչպես և Չոփուոի 
տղերանց սխրագործությունների մասին թե Ռամազից, 
թե ուրիշներից լսածները եղել են «Հառաչանք»-ի ստեղ
ծագործական ներշնչումների աղբյուրը։ Չոբան Չատնի 
հատվածը հիմք է տալիս կարծելու, որ իգահատցի ծեր 
այգեպանից բանաստեղծը էոել է ոչ միայն Չոփուռի 
տղերանց պատմությունը, այլև դրվագներ նույն ծերու- 
նու հայրենի Ագեհատ գյուղի կալվածատերերի դեմ այդ՝
տարիներին տեղի ունեցած գյուղացիտկան ըն դվզո ւմ -
ներից։

Ե րբ է տեղի ունեցել այդ երկի մտահղացումը։
Ւսահակյանր, անտարակույս, հիմք ունենալով Թու

ման յանի զրույցները, պատմում է, թե Չոփուռի տըղե- 
րանց հերոսական կռիվների մասին մի պոեմ գրելու 
տենչը Թումանյանն ունեցել է պատանի հասակից^^։ 
Նույնը կարելի է հետևցնել բանաստեղծի դպրոցական

ս1ա .История дипломатии, т. II, Дипломатия в новое 
время, 1871—1914. Автор тома В. М. Хвостов. М., 1963м, 
էջ 158 — 159։

И8 Ավ. Իսահսւկյան, Երկեր, հ, IV, 1959, էջ 79։ 
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ընկերների հուշերից։ «Ղաչաղ» եղբայրների արկածների 
և նրանց ողբերգական ճակատագրի մասին Թումանյանը 
հաճախ է պատմել ընկերներին, ինչպես դեպքերի թարմ 
տպավորության տակ, այնպես էլ հետագայում։ Plug- 
րատ Թումանյանը գրում է, թե նա, դպրոցը թողնելուց 
հետո, ընկերական մի հավաքույթում (հավանորեն' 
1886—1887 թթ՛) պատմում էր այնքան կենդանի, «կար֊ 
ծ ես ինքն էլ մասնակից է եղել այդ արկածներին»1^։ 
«Նա շատ հաճախ, — հիշում է Սիմ. Հովվյանը,—թե' ինձ 
և թե' ուրիշներին հայտարարել է, որ պատրաստվում է 
մի պոեմա գրելու, մի տեսակ դյուցազներգություն Չո
փուռի տղերանց կյանքից»։ Սիմ. Հովվյանը նկատի ու
ներ 1886/87 ուսումնական տարվա վերջը։

Հետաքրքրական է, որ նույն շրջանում, 1887 թ. օգոս
տոսին գրած և տպագրած անստորագիր հոդվածի՝ Լոռվա 
«իգիթներին» վերաբերող տողերում նշմարվում են 
«Հառաչանք»֊ի առաջին տարբերակի տարրերը։ «...Լո
ռին շնորհիվ յուր անմատչելի, ամուր դիրքի» ПР մինչև 
այսօր պահել է ժողովրդի դյուցազնական ոգին և ստեպ- 
ստեպ ավազակներ, «իգիթներ», «աժդահաներ» է հա֊ 
րուցել և հարուցանում, իսկ վերջիններս «շլապկավորի» 
հետ չունեն և նրանց դուր գալու համար պետք է իրենց 
տարազով երևալ նրանց ձորերում։ Շատ անգամ հար֊

П9 Սիմ. Հովվյանի բերած փաստական կռվանները մոտավորս.֊ 
սք! ս հաստատում են թվական այդ տվյալը. «Որքան հիշում եմ,— 
գրում է Հովվյանը, — նա այդ ժամանակ ապրում էր Նորաշենի թա

ղում Հովհ. քահանա Մ արտիրոս յանի հետ կամ ուրիշ որևէ տեղ 
ապրում էր, րայց այցելում էր վերոհիշյալ քահանայի բնակարա

նը. ..J»/ Թումանյանը Հովհ. քահանա Մարտիրոսյանի բնակարանը, 
որ գտնվում էր Նորաշենի փողոցում, տեղափոխվել է 1888 թ. ապ
րիլին. մինչ այդ պաշտոնական հանձնարարականներով նա այցելել 
է նշված բնակարանը կոնսիստորիայում գրագրի պաշտոն ստանձ- 
նելուց, այն է 1887 թ. օգոստոսից հետու 
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բասերին չեն պատասխանում և թե պատասխանում են” 
ծուռ ու սխալ, որովհետև վախենում են մի «խաթաբա- 
լա» չի դուրս գա միջիցը»^։

Ըստ ժամանակակիցներից մեկ ուրիշին Հար. ճու- 
ղուրյանի, արդեն 188516 թթ՝ &*ումանյանը գրած է եղել 
((Հառաչանք})-ի սևագրությունը, որ և կարդացել է ըն
կերական շրջանում^ ։ ճ ուղուրյան ի ասելով) այդ Ժա
մանակ ինքը երրորդ թե չորրորդ դասարանի աշակերտ 
էր, և Թումանյանն ապրում էր Նորաշենի փողոցում։ 
Հուշագրողի այս տվյալները ճշգրտմ ան ենթակա են։ 
Ըստ վավերագրերի' նա չորրորդ դասա րանում է եղել 
1887/8 ուսումնական տարում^^, և քանի որ Ւուման- 
յանր Նորաշենի փողոցում (Հովհ* քահ* Մարտիրոսյանի 
բնակարանում) սկսել է ապրել միայն 1888 թ* աս{րիէից, 
ապա ուրեմն հիշյալ փաստը ( «Հառաչանք»-ի սևագրու
թյան ընթերցումը) կարող էր լինել դրանից հետո։ Այ֊ 
դուհանդերձ, խիստ տարակուսելի է Հիջյաէ երկը նույն
իսկ 1888-ին գրած լինելու վարկածը։ Եվ հենց այն միակ 
պատճառով, որ բանաստեղծն ինքը 1890 թ՝ նոյեմբերի 
1֊ին Ան* Աբովյանին ուղղած նամակում նշել է պոեմն 
սկսելու ժամանակը* «Այսօր սկսեցի մի նոր պոեմա Լո
ռու կյանքից* — «Ծեր այգեպանի պատմությունը» է առ- 
այժմ անունը։ Այս երրորդ պոեման է Լոռու կյանքից» 
(V, 32)։

120 «Մի ավանդություն», «նոր Դար», 1887, օգոստոսի 15, 
At 136։ Էդ. Ջրթաշյան, Նորահայտ էջեր Թումանյանի ժառանգությու
նից. ՀՍՍՀ գիտ. ակադեմիայի «Տեղեկագիր» (հասարակական գի

տություններ), 19G3, № 12, էջ 70։
121 Հ. ճ ուղուր յանի հիշողությունների այդ հատվածը Նվ. Թու

ման յանն իր գրքում մեջ է բերում աո անց վերապահումների (ԹՄՊ, 
130),

122 ՀՍՍՀ ՊԿՊԱ, ֆ. 2, 9. 1, գ. 144,
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1886 թ. սեպտեմբերին, կենսական նոր փաստերով 
ու տպավորություններով հարստացած, Թումանյանը 
վերադառնում է Թիֆլիս։ Հոգեբանորեն նա արդեն կտրր֊ 
վել էր դպրէ:ցից> իսկ եթե ընդունենք Սիմ. Հովվյանի 
վկայությունը, որ նա նույն թվականի մայիսին (գար
նանը) առանց տեսչի թույլտվության և արձակմ ան վը- 
կայականի, գնացել էր գյուղ հոր ((հավարին)), ապա 
ուրեմն, փաստորեն, դպրոցը նա թողել է հենց այն ժա
մանակ։ ((...Մի տխուր թյուրիմացության պատճառով,— 
գրում է Հովվյանր,— մեր ապագա խոշորագույն բանաս֊ 
տեղծը թողեց կրթական հաստատությունը ու այլևս 
չվերադարձավ այնտեղ...»։ Մինչդեռ, ըստ Արամ Առա֊ 
քելյանի, սեպտեմբերին Թումանյանը ներկայանում է 
դպրոց, և «ինչ֊որ առարկայից անհաջող վերաքննու
թյուն տալու հետևանքով թողնվում է դասարանում, որից 
վիրավորված ու վշտացած դպրոցից դուրս է դաչխւ»։

Այս վերջին տեղեկությունը համապատասխանում է 
Թումանյանի 1885(6 ուսումնական տարվա (IV դասա
րանի) «հա ռաջա դի մ ութ յան և վարքի վկայականի» տըվ֊ 
յալն երին։ Այդտեղ «Մանկավարժական խորհրդի կար֊ 
գադրությունը» սյունակում արված է երկու նշում' 
«Մնում է» և ապա' «Դուրս գնաց սեպտ. 1886 ամի»։

Ուշադրություն է գրավում այն, որ քննական թվա֊ 
նշանների սյունակում բոլոր առարկաների դիմաց նշա
նակված է «չիք»^^. ըստ այդմ' Թումանյանը քննու
թյուններին չի ներկայացել, որը և եղել է նրան դասա
րանում թողնելու պատճառը (մանկավարժական խոր֊ 
հրրդի ո րոշում ը կայացել է մայիսի 30-ին, երբ Թու֊ 
մանյանը, հորն սպառնացող վտանգի լուրն առնելով, 
առանց տեսչի թույլտվության, մեկնել էր գյուղ)։

123 ՀՍՍՀ ՊԿՊԱ, ֆ. 2, ց. 1, գ. 135, թ, 210բ։
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Բայց դա դպրոցից դուրս մնալու արտաքին պատ- 
ճառն է։

Բուն պատճառները, ինչպես վերը տեսանք, մի քա
նիսն են' աննպաստ ն յութական պայմաններր, դժգո- 
հությունը դպրոցի կաշկանդող կա րդուկան ոն ի ց և ու
սուցման դրվածքից, արագորեն աճող հարցասիրու
թյունն ու հետաքրքրությունները, որ դպրոցում այլևս 
գոհացում չէին ստանում, ձգտումը դեպի գրական֊հա֊ 
սաըակական կյանք, ուր 80-ական թվականների կեսերին, 
տեղի էին ունենում երիտասարդության մտքերը հուղ որը 
կարևոր իրադարձություններ։

10

Ներսիսյան դպրոցում Բ*ումանյանի կատարած գրա
կան փորձերից շատ քիչ բան է պահպանվեր ժամ ան ա- 
կակիցներն իրենց հուշերում արել են թռուցիկ ակնարկ
ներ, նշել հատուկտոր փաստեր։ Դրա պատճառը, թերևս, 
իր գրածների նկատմամբ Բ*ում անյանի «ծածկամտու
թյունն)) է եղել, որ, ինչպես տեսանք, նկատել է Հալալ֊ 
օղլու դպրոցի նրա դասընկերուհի Վարսենիկ Գևորգ- 
չանը։ Ան • Աբովյան ը պատմում է, որ բավական ժամա
նակ իրեն անհայտ է մնացել Թումանյանի' բանաստեղ
ծություններ գրելու փաստը, և որ դա «բացվել)) է գրա
կան հակումներ ունեցող իրենց մեկ ուրիշ ընկերոջ' 
եգոր Խարազյանի շնորհիվ^^։ Ներսիսյան դպրոցի սա
ներից (հետագայում երկարամյա մանկավարժ) Պողոս 
Հովվյան ը պնդում է, թե «Ես չէի տեսնում, որ Հովհան- 
նեսը ոտանավոր խազմղելու հակումն ունենար, որ նա 
բանաստեղծություններ կա րդա լու, արտասանելու սեր

121 Ան. Աթույյան, Իմ հուշատետրը, էջ 17 —18 (^Աք^> ֆ- 200J : 
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■ցույց տար։ Նրա տաղանդը երևան եկավ ու փթթեց 
միանգամից...»^։

Տասնամյակներ հետո Թումանյանը հպանցիկ անդ
րադարձել է դպրոցական տարիների իր ստեղծագործու
թյուններին, ընդհանուր գաղափար տալով նրանց ժան
րային բնույթի մասին։ Դրանք եղել են առակներ («Կով
կասյան առակներից))), դրված Կռիլովի ազդեցությամբ, 
որոնցից «ոչ մեկը չի տպվել և չկա այժմ» (V, 236), 
կամ Լոռում քեռի Իսայու և ուրիշների պատմածներից 
ներշնչված բազմաթիվ ժողովրդական առակներ ու լե
գենդներ։ «Մի ժամանակ (1885—1887) էդ տեսակ բա
ներ' ժողովրդական առակներ ու լեգենդներ շատ էի 
գրում բարբառով ու շատ էլ ունեի, — հավաստում է բա
նաստեղծը,—РШ1Э որովհետև չէի պահում, դես դեն կո
րան, նրանցից մնացին «Շունն ու Կատուն», մին էլ 
«Անբախտ վաճառականներ»-ը (IV, 118 — 119։

Պատանի Թումանյանի ստեղծագործական ներշնչում
ների հիմն ական աղբյուրը եղել է ժողովրդական բանա
հյուսությունը։ Հայտնի է բանաստեղծի խոստովանու
թյունը, որ դեռ մանկուց սիրել ու հետաքրքրվել է բան
արվեստով (IV, 98)։ Ան, Աբովյանը պատմում է, թե 
պատանեկության օրերին ծրագրում էին «գնալ գյու
ղերը, մտնել ժողովրդի մեջ ու գրի առնել հին ավան
դություններ, լեգենդներ, հեքիաթներ, առակներ,,, անեկ
դոտներ, առասպելներ,,, ու հրատարակել։ Իսկ դիտե- 
ցածներս արդեն սկսել էինք մի կողմից գրի առնել,,,»^։

Կողմնորոշումը դեպի ժողովրդի կյանքն ու մտածո
ղությունը արտացոլող բանահյուսությունը բացահայ-

125 Պ. Հովվյան, Անցած-գնացած դեպքեր և դեմքեր (անտիպ)։

126 Ըստ Ան. Աբովյանի' Թումանյանը «Շունն ու Կատուն» դրել 
է Ներսիսյան դպրոցը թողնելուց հետո (տե ս «Իմ հուշատետրը». 
է9 19), ուրեմն' սեպտեմ բեր-դեկտեմրեր ամիսներին։

127 Ան. ԱթՈ1|յան. Իմ հուշատետրը, էջ 14 (ԳԱԹ, ֆ. 200)։ 
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ал ում են Թումանյանի ս տեղծագործական զարգացման 
միտումները։ Այդ տեսակետից հատկանշական է նաև 
նրա վերաբերմունքը Աբովյանի նկատմամբ։ <ր Վերք Հա֊ 
յաստանի»֊ն հմայիչ ներգործություն է ունեցել Թուման֊ 
յանի վյրա աշակերտական տարին երին (և, ինչպես 
հայտնի է, այդ հմայքը չի խամրել նրա սղշ^անքի ըն֊ 

թացքում)։ Վերհիշելով Աբովյանի վեպի վերընթերցման 
զորեղ տպավորությունը, նրա պատանեկության ընկերը 
գրում է. «Սիրտներս թունդ ելավ, ուզում էինք մենք էլ 
մի֊մի Աբովյան ու Աղասի դառնալ))։

Ըստ երևույթին, Խաչ. Աբովյանի ազդեցությունը 
բավականին ակնառու է եղել Թումանյանի գրական նա֊ 
խափորձերում, որ առիթ է տվել Եգոր Խարազյանին 
կասկածելու... պլագիատի մեջ. «Հովհաննեսի գրվածք֊ 
ներն էնքան բարձր բաներ են, — ասել է նա Ան. Աբով֊ 
յանին, — որ ինքը կասկածում հ, թե միգուցե հաչ. Ա֊ 
բովյանի անտիպ գրվածքներից ընկած լինեն էդ պա֊ 
տանու ճանկը»լ-&։

Աշակերտական տարիներին Թում ան յան ի գրած 
բազմաթիվ առակներից ու լեգենդներից մեր ձեռքը հա
սած «Շունն ու Կատուն» և «Անբախտ վաճառական֊ 
ներ))֊ը, ավելի կամ նվազ չափով, հետագայում փոփո֊ 
խությունների են ենթարկվել, սակայն սկզբնական տար֊ 
բերակները չեն պահպանվել մեզ ղրկելով նրանց մա֊ 
սին լրիվ պատկերացում կազմ ելու հնարավորությու
նից^։

128 Ան. Աթովյան, Իմ հուշատետրը, էջ 17—18 (ԳԱԹ, ֆ. 200)։
129 Պահպանված երկու ինքնագիրը, մեր համոզմամբ, այդ էե֊ 

գևնդների հետագա մշակումների սևագրություններից են։ Մեկը դրան

դից հրապարակված է (Թ 1, 289—290), մյուսը' անտիպ (ԹԸԱ)։ 
երկրորդը, որ «Անբախտ վաճառականներտ-ի վերջին հատվածն է, գրի 
առնված 1896 թ. հունվարի 14 թվակիրն ունեցող «Հույս» անավարտ 
բանաստեղծության թերթիկի հակառակ երեսին (Թե)Ա), ըստ բո-
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Վաղ շրջանի այս երկու ստեղծագործություններում 
դրսևորվել են Թումանյանի հարազատությունը ժռղո- 
վրրդի գեղարվեստական մտածողությանը, նրա սերտ 
կապը իրականության հետ, և վերջինիս ռեալիստական, 
ներգործուն ընկալումը։

Հավատարիմ մնալով առակի ժանրային ավան գա - 
կան առանձնահատկություններին' Թուման յանը կարո
ղացել է կենդանիների և թռչունների միջոցով տալ ոչ 
միայն ընդհանրապես մարդկային փոխհարաբերություն
ներ ու հատկություններ, սւյլե. ստեղծել որոշակի սո
ցիալական միջավայրի, խավի ներկայացուցիչների կեն
դանի կերպարներ, բնավորություններ։ Շան, կատվի, 
չղջիկի, ^այի, փշՒ դիմակներով խոսում են Հավյլաբա- 
րի։ Կուկիայի կամ Խարփուխի թաղերում աշակերտա
կան տարիներին Թում ան յանի տեսած արհեստավոր
ներն ու առևտրականներն իրենց առօրյա գործարքնե
րի ու վեճերի ժամանակ գործածած կենդանի ոճերով ու

վանդակության և ըստ ձևի, տարբեր է հանրածանոթ տեքստից: Հե

տաքրքրական են Գևորգ Ասատոլրի' լեգենդի մասին գրած ծանո
թագրության հետևյալ տողերը, «Հովհ. Թումանյանն այդ ոտանա

վորը 1891-ին թե 1892-ին կարդացել է իմ առաջ իր սկզբնական 
ձևով: Հեղինակը շատ էր տարվել ծովի նկարագրությամբ, և նրա 
ալեկոծության և նավի խորտակման նկարագիրը շատ էր երկարաց

րել (20— 24 տող կլիներ մոտավորապես)։ Ես Հովհաննեսին նկա

տեցի, որ այգ երկար նկարագիրը կանգնեցնում է ընթերցողի ուշադ

րությունը ոչ էական մասի վրա, շեղելով գլխավորից և ձգձգում է 
երկը։ Խորհուրդ տվի պահել նկարագիրը ուրիշ ավելի հարմար դեպքի 
համար, իսկ զրույցի մեջ միայն մի երկու խոսքով տալ ծովի ալե

կոծումն ու նավի խորտակումը»; Ես չգիտեմ' Հովհաննեսն արդյոք 
իմ խորհրդին հետևե՞ց, թե՞ գուցե, ուրիշների խորհրդին, սակայն, 
երբ ես աոաջին անգամ տեսա տպագրված с Անբախտ վաճաոական- 
ներ»֊ը, ծովի այն ա[եկոծման երկար և բավականին արհեստական 
նկարագիրը (Հովհաննեսը դեոևս ծով չէր ս-եւ՚եք) "սքես չկար» 
(ԳԱԹ, Թա): 
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զարկվածքներով, որ բանաստեղծն, ասես, նրանց չար
թերից վերցնելով տեղնուտեղը ղրի է առել,

...Վարձիդ համար միամիտ մընա..-

Մի գրդակ ա, հո մի քուրք չի,». 
Քոլ թանկագին (սաթեր համար., 
ի՜նչ մեծ բան է, աո՛, հեր օրհնած...

կամ'
...Գործ բըռնեցիք, հորս ողորմի, 
Ետ տրվեք դե փողս հիմի... 
թուղթ եք տրվել վախտ իմացեք. 
Ամոթ, աբուո, ահ ունեցեք...

թա լան հո չի՞... 
Ախպեր, էսպես

մեղք եմ ես էլ... 
բա՞ն եք տեսել...

...Փողն իր կարգին, շահն իր կարգին, 
Իսկ պատիվըդ... ես իմ հոգին...

...Ասենք պարտք ենք...

Բայց չէ“ ախար մենք էլ մարգ ենք...

Թուման յանի դպրոցական շրջանի ստեղծագործու
թյուններից, համեմատաբար, ավելի շատ են պահպան
վել աղգային-հա յրենասիրական բանաստեղծություն
ները, որոնք, սակայն, հետագայում չեն արժանացել հե
ղինակի ուշադրությանը, և բոլորն էլ մնացել են սևա
գիր վիճակում։ Դրանք են ետմ ահու տպա գրված «Ինչո՞ւ 
ես տխուր...)) (1884), «Թող փչե քամին)) երգի եղանա- 
կավ)) (1885), «նահապետի ողբը)) (1886) և, ցայժմ ան
տիպ մնացած «Մարշ)) (1883—1884) և «Մի խրատ 
տաճկահայաստանցուն» (1885—1886)։

Ժամանակի տիրապետող տրամադրությունների ար
ձագանքները լինելով' այդ ոտանավորները, գրեթե ամ
բողջապես, Թում ան յանի նախորդների և ժամ անակա- 
կիցների (Պ ա տկան յան, Շ ահ ազիզ) կիրառած ավանդա
կան ձևերի նմանողություններն են։

Սակայն եթե Թումանյանի քաղաքացիական պոե
զիայի առաջին նմուշները գեղարվեստական մարմնա
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վորման աո>.ւմ ով աչքի լեն ընկնում թարմությամբ և 
ինքնատիպությամբ (մի հանգամանք, որ, ըստ երևույ
թին, հեղինակն ինքը նկատելով, հետագա մշակմ ան 
փորձեր չի արել), ապա դրանք ուշագրավ են ու կարևոր' 
որպես հարազատ ժողովրդի ճակատագրի նկատմամբ 
երիտասարդ բանաստեղծի կրքոտ վերաբերմունքի բնո
րոշ դրսևորումներ։

Վերը անդրադարձանք «Ինչո՞ւ ես տխուր.,,)) և «Թող 
փլե քամին» երգի եղանակավ» ոտանավորներին, որոն
ցից առաջինը վկայում է հեղինակի (և ժամանակի տ- 
ռաջավոր ուժերի) դիմադարձը հայկական հարցի լուծ
ման դիվանագիտական ուղուց, և երկրորդը, որ դրվա
տումն է Գոլոշյանի սխրանքի, հավաստում է նրա կողմ
նորոշումը դեպի ազատագրական պայքարի ուղեգիծը ւ 

«Ինչո՞ւ ես տխուր,,.)) բանաստեղծության հիմնական 
դրույթը («.. .Արևմուտքեն օգուտ չկա քեզ,.,») իր զար
գացումն է գտել Թումանյանի չորրորդ դասարանի տետ
րի էջերում^0 ցայժմ անհայտ «Մի խրատ տաճկահա- 
յաստանցան» ոտանավորում.

Երբ դուք կլսեք, որ ամբողջ աշխարհ 
Իր երկրի բերքը, արտադրությունքր... 
Բյուր մաշինները, նոր հեռախոսը 
Տանում է Ֆրանսիայի ամեն տեղ հռչակված 
Համաշխարհա (ին շքեղ հանդեսը,— 
Դուք էլ, ի սեր Աստծո, հայ եղբայրը, 
Աղայում եմ ձեզ, քնած չմնաք, 
Մտեք Հայաստան, առեք մի աման 
Երակ տված ձեր տների մոխրից,

130 Բանաստեղծությունը, հետևաբար, գրված է 1885 —1886 թի 
Ակնարկը (((Ֆրանսիայի շքեղ հանդեսը») վերաբերում է 1889 թ. 
Փարիզում կայանալիք համաշխարհային ցուցահանդեսին, ոոի հա

մար նախապատրաստություններ էին տեսնվում և որի մասին մա

մուլում տեղեկություններ էին տպագրվում դեռևս 3 — 4 տարի առար 
(«Մշակ», 1886, M 117),
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Լցրեք լճերից' մի ուրիշ աման էլ' 
Ձեր մորթված խեղճ ռրդվոց արյունից... 
...Այս ամենն էլ հավաքած բարձեք 
Հայաստանի հին սայլակի մեջր 
Ու կամաց կամաց սայլր քշեցեք 
Դեպ' Ֆրանսիայի աշխարհանդեսը, 
Տարեք, դարսեցեք հանդեսի մեջը 
Ու ասացեք. «Եղբա յրք եվրոպացիներ, 
Նայեցեք, մենք էլ Հայաստանիցը 
Բերել ենք թուրքի ձեռքի պտուղներ»։ 
...Ոհ, Եվրոպ, Եվրոպ, նայիր երկնքին, 
Այնտեղ է հասել հայի աղաղակ... 
Դու, որ ճիշտ պատկերն ես Լանդթեմուրին, 
էլ քրիստոնեի ինչո՛ւ ծածկել ես դիմակ... 
Դու, որ քո կոպեկը բարձր ես ղասում, 
•Բան թե չորս միլիոն խեղճ ազգը հայոց, 
էլ ինչո՛ւ, ասա, ինչո՛ւ ես կրում 
Դու «մարդասերի», «քրիստոնեի» անուն. ..131

Ազգային֊հ այրենա սիրական բանաստեղծություններ 
րից, թեմայի գեղարվեստական մարմնավորման սկըզ֊ 
բունքներով, որոշակիորեն առանձնանում է «նահապետի 
ողբը» (I, 434 —435)։ Այստեղ ակնհայտ է ժողովրդական 
պ անդխտության երգերի պոետիկայի օգտագործման 
ձգտումը, որն այս առաջին փորձից մեկ տասնամ յակ 
անց, կատարելապես իրականացվում է «Գաղթականի 
երգ))֊ում (I, 124)։

Թումանյանի դպրոցական տարիները կարելի է հա֊ 
մարել առավելապես կենսափորձի հարստացման, տը֊ 
պավորությունն ե րի կուտակմ ան, զգա ցած֊ ա պրածի 
իմաստավորման, ստեղծագործական որոնումների շրր֊ 
ջան։

Դպրոցական կյանքի վերջին տարում գրած «Շունն 
ու Կատուն» և «Անբախտ վաճառականներ))֊ը ազդարա
րում են մի նոր շրջանի սկիզրը*

131 ԳԱԲ, Բա, Л՛ 263, թ. 14բ — 15բ։

17Z
12 Ա. Ւննիկյան — Հովհաննես Թու մանյաձ.
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ԱՌԱԾԻՆ ԳԻՐՔԸ
ԱԲՋԱԳԱՆՔՆԵԸ եԳ

ԳՆԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ





1

Ներսիսյան դպրոցը թողնելուց հետո Թում ան յան ը 
սկսում է հաճախել &*իֆլիսի քաղաքային գրադարան֊ 
ընթերցարանը, միշտ փայփայելով ուսումը մի ուրիշ 
տեղ շարունակելու միտքը, երագելով բարձրագույն 
դպրոցի մասին։ Սակայն այդ բոլորի իրականացման 
համար անհրաժեշտ էին միջոցներ, որոնցից զուրկ էր։ 
Նա որոնում էր մեկենաս, որ հոգար ոաման 'ծախսերը' 
տրամադրեր պահանջվող գումարը, որպես պարտք' ա֊ 
պագայում հատուցելու պայմանով։ Ըստ երևույթին, 
որոնումները արդյունք չեն տալիս, և Թումանյանը ան
սալով ընկերների հանդիմանություններին, թե' ինչո՞ւ է 
«պարապ-սարապ թրև գալիս)), ինչո՞ւ ас գոնե մի վաճա
ռականի մոտ աշակերտ չի մտնում», որպես գործակա
տար ( ավելի ճիշտ' «դուքնի աշկերտ»), ընդունվում է 
Դվորցովա յա փողոցում գտնվող Սալամբեգյանի խա
նութը։ Ւր նկարագրին և հակումներին անհարիր այդ 
պաշտոնը, ամենայն հ ավան ական ությամ բ, նա հանձն 
է առնում «մի ուրիշ տեղ» ուսումը շարունակելու համար 
միջոցներ հավաքելու նպատակով։ Սակայն Թումանյանի 
«դուքնի աշկերտությունը» տևում է ընդամենը... կես օր։
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Ան, Աբովյան ը, որ գործակատար էր Սալամբեդյանի 
վաճառատան դիմացը գտնվող մի խանութում, և որ, 
հավանորեն, ինքն էլ հենց եղել է Թումանյանին «դուք֊ 
նի աշկե րտություն» առաջացվողը, պատմում է, թե նը- 
վատելով, որ նորեկը երկար ժամանակ խանութի դռանը 
չի երևում, գնում է, հետաքրքրվում, նրան պատասխա
նում են, — «էդ մեշից փախած պախրեն ո՞վ էր, տո', 
ամանները վերցրեց գնաց տանից ճաշ բերելու և էն 
գնալն էր, որ գնաց))։ թանից պարզվում է, որ այդ օրը, 
(քխազեյինի)) ակնարկները չհասկանալու տալով, Թու- 
մ անյանը չի պահել հաճախորդի վերարկուն, երբ նա 
հագնվելիս է եղել, «խազեյինը» դրա համար խիստ 
հանդիմանել է նրան և պատվիրել այսուհետև բոլոր 
հաճախորդների առջև դուռը բաց անել և վերարկուները 
պահել, ազդարարելով, որ դա «դուքնի աշկերտի» պար
տավորությունն է։ «Նրա հերն էլ անիծած ու իր մուշ
տարիների էլ,—իր պատմ ությունը եզրափակել է Թու
ման յան ը,— ես էլ կե րակրի ամանները տարա իրա 
քանդվածումը վեր ածեցի ու հայդա' — փախա»^։

«Պոետն,,ու՝,Մուսան» պոեմի «Վտակ»-ի տարբերա
կում Թումանյանն անդրադարձել է Աալամբեգյանի խա
նութում «դուքնի աշկերտ» լինելու փաստին հետևյալ 
տողերով, որ հետագայում պոեմի վերջնական տեքստից 
հանել է,

...Ապա ընկա հարուստ խանութ. 
Խազեյինըս գործին հրմուտ, 
Մի անունով վաճառական, 
Ինձ խրրատեց, խոսեց այնքան.

— Այ, օրինակ, 
Աղքատ, մենակ,

Քեղ պես էի մի վախտ ես էլ, 
Հիմի նայիր — ի՜նչ եմ դիզել... 
Մի հինգ տարի թե որ մրնաս,

1 Ան. Աթովյան, Իմ հուշատետրր, էջ 19 — 21 (ԳԱՒ, ֆ. 200):
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Դու էէ ինձ պես մարգ կ ը գա ռՆ ա и ... 
Ահա կասսան, հաշվի գիրբը, 
Ողջ տալիս եմ ես քո ձեոքր։ 
Ոայց ես խաբված, խենթ երեխա 
Այդ Гг:1пГС РПЧ-Ь • փախա, 
f^b չեմ կարող, ես չեմ կարող, *՜

Ես դրբող եմ, գըրո ղ, գրրո՜ղ։

(II, 346 — 347).

Այդ շրջանում (մինչև կոնսիստորիա մտնելը) մի
առժամանակ, ինչպե: պատմում են, Թումանյանր մաս
նավոր ուսուցչի պաշտոն է վարել ոմն «բազազ֊ աղխ) 
ընտանիքում'-։

Անտարակույս, հետագայում, «Գիքորը)) գրելիս բա
նաստեղծը ինչ֊որ չափով վերարտադրել է կես օրվա 
Հդուքնի աշկերտությունից» ստացած իր տպավորու- 
թյ ունները, ինչպես և բազազ Արտ եմ ի ներքին կյանքը 
պատկերելիս նկատի է ունեցել հ ի շյ ա լ «բազազ աղխ) 
ընտանիքը։

Դպրոցը թողնելուց հետո էլ Թումանյանր շարունա
կում է հանդիպումներ ունենալ գրասեր երիտասարդ
ների մի փոքրիկ խմբի հետ, որի հիմնական անդամները 
լոռեցիներ էին (Օծուն — Ուզունլար գյուղից), Անուշավան 
Աբովյան, որին ծանոթ էր դեռևս Ջալալօղլուց, և որն 
այդ ժամանակ Թ իֆ լի и ի վաճառատներից մեկում գոր
ծակատար էր, Տիգրան Վերանյան (Վրեն Տաշրացի), 
Ագարակ գյուղից, ներսիսյան դպրոցն ավարտելուց հե
տո զբաղվել է ուսուցչությամբ, ապա սրբագրչի պաշտոն 
է վարել «Նոր֊Դարո֊ի խմ բադրատանը։ Այդ թերթում

2 О/գա խուման յանի պատմածներից! Այդ մասին բանաստեղծը, 
հավանորեն, պատմել է իր դստերր' Նվարդին, որը «Հուշեր և զրույց

ներ» -ում գրում է, նշելով նաև բազազի ազգանունը. «Հավչաբարում 
բազազ Մուրադյանի երկու անընդունակ երեխաների հետ միառժա

մանակ հայոց լեզու է պարապել և դժգուհությամբ հեռացել))։
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տպագրել է ինքնուրույն և թարգմանական պատմվածք֊ 
ներ, հոդվածներ։ 1896—1924 թվականներին' քահանա։ 
90֊ ական թվականների սկզբներին, «Նոր֊Դար»֊ի խրմ֊ 
բա գրատանն աշխատելու շրջանում հաճախակի հանդի֊ 
պումներ է ունեցել Թումանյանի հետ։ Եգոր Խարազյան' 
Ուզունլարի դպրոցի հոգաբարձու և ապա խանութպան։ 
Այդ շրջանում նա արդեն հրատարակել էր իր ոտանա
վորների ժողովածուն^։ Դրանք երեքն էլ գրականության 
սոսկ սիրողներ էին' խիստ համեստ ընդունակություն
ներով։ Ան. Աբովյանը (1862—1938) զբաղվելով առև- 
տըրով, փորձել է այն համատեղել գրականության հետ' 
90 ֊ական թվականներին «Նոր֊Դարյ)֊ ում տ սլա գրելով 
հոդվածներ և պատմվածքներ։ Ս ակա յն, նրա ոչ այն
քան գրական փորձերը, որքան առևտրական գործարք- 
ները հայ գրականության պատմության համար ունե֊ 
ցան գրական արդյունք... 1890 — 95 թթ* գտնվելով Կա
մեն եց֊Պ ոդոչսկում , նա Թումանյանին առիթ տվեց գրե
լու մոտ երկու տասնյակ նամակ, որոնք բացառիկ կարե- 
վոր նշանակություն ունեն բանաստեղծի' 90-ական թը֊ 
վականների սկզբի կյանքի և ստեղծագործության մի 
շարք էական կողմերր լուսաբանելու տեսակետից։ Նույն 
առումով կարևոր են նաև Ան. Աբովյանի «Լևոնի հե
քիաթը)) (ինքնակենսագրական երկը (տպագրված 
1917 թ.) և սրա շարունակությունը կազմող «Իմ հուշա
տետրը)) (անտիպ)։ 90 ֊ական թվականների կեսերից 
Թումանյանի և Ան. Աբովյանի միջև երբեմնի ընկերա-

3 ((Նժդեհի բանաստեղծությունները. ոտանավորներ և երգեր, աշ

խատասիրություն Գեոըգ Ս. Խաըագյս-Նցի, 1885.՝/: ((Սիրո ոտանավոր
ները բավական թույլ են, հասարակական տենդենցիս/, կրիտիկական, 
Հասարակական ձգտում ունեցող ոտանավորները աղքատ են իրենց 
բովանդակությամբ և մ իակերս/. ..» (<Մշակճ>, 1886, № 7, «Ներքին
լուրեր»),
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կան֊մտերմական հարաբերությունները այլևս չեն ջա֊ 
քուն ա կվում։ Տարիներ անց նախկին ընկերների ուղի՝ 
ները կրկին հանդիպեցնում են նրանց Հայ գրողների 
կովկասյան ընկեր ութ յան մեջ, ուր Ան, Աբովյանը, ըն֊ 
կերության հիմնադրման սկզբից մինչև 1920 թ, վարել 
է գանձապահի պաշտոնը։

Ան. Աբովյանն աոաջիններից է եղել, որ ծանոթա֊ 
նալով Թումանյանի պատանեկան շրջանի դրական փոր֊ 
ձերին, խրախուսել է, քաջալերել «հրապարակ մտնե
լու». «...Դուն էիր, սիրելի ընկեր, որ ինձ սիրտ տվիր 
ոտանավորներս նույնիսկ կարդալու սրա-նրա մոտ,— 
գրել է Թումանյանն իր բանաստեղծությունների առա
ջին հատորի հրատարակության առթիվ.— ղուն ինձ հա
մարձակություն չնշեցիր իմ անվարժ քնարով հրապա
րակ մտնելու, որից ես այնքան պատկառում էի, բայց 
որ սիրում էի բոլոր սրտով...» (V, 29)։

Նույն շրջանում (1885 —1886 թթ*) Ան. Աբովյանի 
առաջարկությամբ գրասերների այդ խումբը (Թուման- 
յան, Ան. Աբովյան և Ե. Խարաղյան) որոշում է հրա- 
տարակել դրական մի ժողովածու, որտեղ, հավանորեն, 
զետեղվելու էին ինքնուրույն գործերից բացի, նմուշ
ներ Լոռու ժողովրդական բանահյուսությունից, մասնա
վորապես անեկդոտներ: Հավանորեն դրան է վերաբե
րում Թումանյանի մի ակնարկը' արված շուլավերցի 
ուսուցիչ և գրասեր Սմբ. Շահազիզի անեկդոտների ժո
ղովածուի հրատարակության առթիվ. «...Դպիր Սըմ- 
բատ Г» ահազիգր անեկդոտների գիրք է հրատարակում,— 
դրում է նա 1890 թ. օգոստոսի 27-ի նամակում Ան. 
Աբովյանին. — այն գիրթը/ որի միտքը ծագեցնելը քեզ 
է պատկանում, և որ պետք է երեքով հրատարակե- 
ինր. մի մասը արտադրած է «Նոր-Դար»-ից։ Անունը դրել
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Է «Ծիծաղի տոպրակ»։ Անունն ավելի գեղեցիկ է, քան 
թե յուր վարմունքը...»^։

Շուլավերցի ուսուցչի ոչ գեղեցիկ վարմ ունքի մասին 
այս նուրբ ակնարկը միաժամանակ անուղղակի և ակա
մա խոստովանություն է այն փաստի, որ «Նոր-Դար»֊ից 
«արտագրված» (արտատպված) անեկդոտների մի մասի 
հեղինակը ինքը Թուման յւսնն է։ «նոր֊Դար»֊ում բա
նաստեղծի տպագրած անեկդոտների մասին վկայում է 
Ան. Աբովյանը. « Թում ան յան ը առաջին անգամ գրական 
ասպարեզ մտավ «Նոր֊Դար» օրաթերթում մի նամակ 
տպելով Դսեղ գյուղի ընդհանուր նկարագրությամբ և 
գյուղացիների նիստ ու կացի մասին։ Այնուհետև սկսեց 
լոռեցիների կյանքից մի շարք անեկդոտներով ողողել 
((Նոր֊Դար»֊ի էջերը»։ Այդ փաստը հաստատում են նաև 
Սիմ. Հովվյանն ու Նար֊Դոսը։ Սակայն նրանցից ոչ 
մեկը չի հիշում Թումանյանի առաջին գրական ելույթ
ների ճիշտ ժամանակր։ Սիմ. Հովվյանր նշում է 90-ական 
թվականների սկզբները։ Նար֊Դոսը, պատասխանելով 
բանաստեղծի դստեր' Նվ. Թումանյանի հարցումներին, 
1932 թ. հուլիսի 1֊ի նամ ակում գրում է. «ճշմարիտ է, 
Ձեր հանգուցյալ հայրը' Հովհաննեսը աշխատակցել է 
«Նոր֊Դար»֊ին, տալով Լոռու կյանքից ոչ թե պատմը֊ 
վածքներ, այլ մի տեսակ անեկդոտներ, որոնք տպվում

4 Անեկդոտների այդ ժողովածուն լույս է տեսել 189Q թ. ^իֆլի- 
սում, հետևյալ խորադրով. «Ծիծաղի տոպրակ, անեկդոտներ հայ և 
օտարների կյանքից։ Աշխատասիրեց դպիր Ս. Տ. II. Շ ահ ազիզյան» ։ 
«Աշխատասիրողը» մի չարք անեկդոտներ նույնությամբ կամ լեզ

վական աննշան փոփոխություններով քաղել է «Նոր֊Դարս֊ում Թոլ- 
մանյանի տպագրածներից, ինչպես' «Մի լոոեցի եկավ քաղաք. ..л 
(էջ 77—78), «Գիշերով լոռեցու ղոմի պատը քանդեցին... (էջ 81 — 
82), «Լոոեցի երիտասարդը մոտակա դյուզում... 2 (էջ 85—86), 
՛Մի քանի լոոեցի ճանապարհին մի կոշիկ դաան...» (էջ 88 — 89), 
<՛ Լոոեցու դոնով հարևանի խոզը անցնելիս... հ> (էջ 90) և ուրիշ մի 
քանիսը։
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Էին թերթի «Խառն լուրեր» բաժնում, առանց ստորագ
րության։ Թվականը, դժբախտաբար, չեմ հիշում, պետը 
է թերթել «Նոր֊Դա ր))֊ ի 1887, 88, 89 և հետագա մի 
քանի տարիների կոմպլեկտները, և, չն ա յե լով որ հիջյաԼ 
անեկդոտները տպված են առանց ստորագրության,^ 
հեշտ է լեզվից և նյութից իմանալ, որ դրանք Ձեր հոր 
գրչի արդյունքն են» (ԹթԱ)։

Այդ մասին Նար֊Դոս ը պատմել է Ատ. Ցորյանին 
«Թե ինչպես «Մուրճ»֊ի խմբագիր Արասխանյանը մերժեւ 
էր տպագրել «Շունն ու Կատուն» և մի քանի զրույցներ 
Լոռու կյանքից, և ինքն էր ղետեղել դրանք «Նոր֊Դար»- 
ում, իբրև այդ թերթի ոճաբան խմբագիր։ ...Ասի 
Օհանես, էսպես բաներ շատ գրի> թոզ եվրոպացի Արաս
խանյանը չհավանի, մենք' ասիացիներս կտպենք»^։

Ինչպես վերջերս պարզեց էդ. Ջ րբաշյան ը, Թուման - 
յանի աոաջին գրական ելույթները մամուլում տեղի են 
ունեցել 1887 թ. հուլիս֊ օգոստոս ամիսներին, ուղիղ 
երեք տարի առաջ «Արև և Լուսին» ավանդության տր
պա գրություն ի ց ։

«Նոր-Դար»֊ ում անեկդոտներ տպագրելու փաստը 
հիշատւսկելով, Սիմ. Հովվյանն ավելացնում է, թե «նա

5 Ատ. Ջորյան, Հուշերի դիրք, 1958, էջ 159 —160։ Թերևս նար- 
Դոսի վկայությունը հիմք ընդունելով, Ստ. Զորյանր, որքան մեզ 
հայտնի է, առաջին անգամ հ իշատակել է Թուման յան ի անդրանիկ 
տպագիր ելույթների մասին. «...Սկզբում աշխատակցում է «նոր- 
Դար» թերթին, տպագրելով այնտեղ անեկդոտներ լոռեցիների մա

սին)) («Պատկոմ», 1923, № 2)։ «Մուրճո֊ի հիշատակությունը թույլ է 
տալիս կարծելու, որ Թումանյանր «նոր֊Դարո֊ում անեկդոտներ տպա

գրել է հետագայում ևս, ինչպես այդ պնդում է նաև Վրեն Տաշրա- 
ցին։ 1893 թ. «նոր ֊Դար» ֊ում տպագրված անեկդոտներից մի քանիսի 
Թումանյանի գրչին պատկանելը, որի մասին խոսվում է երիտասարդ 
գրականագետ Ձ,. Ավետիս յանի հոդվածում' մեզ թվում է համոզիչ 
(«Հ. Թումանյանի անստորագիր գրական նախափորձերից», «Երի

տասարդ գիտաշխատող», 1968, № 7, էջ 204 —207)։ 
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այնուհետև «Մշակ»-ռ։մ էլ է գրել, որքան հիշում եմ»։ 
Այդ մասին հիշատակում է նաև Թումանյանն ինքը, 
գրելով, որ Րաֆֆուն այցելելուց «մի քիչ հետո» եղել 
է Արծրունու խմբագրատանը և «մի երկու անեկդոտա- 
նման բան էլ» տվել է «թերթի համար» (IV, 354)ճ։

Թուման յանն, ըստ երևույթին, կարևորություն չի 
տվել իր առաջին տպագիր ելույթներին, այդպես կար
ծելու հիմքը դրանց անստորագիր լինելն է և այն, որ 
հետագայում «Արև և Լուսին»-ը համարելով իր առա
ջին տպագիր երկը, նա բնավ չի հիշատւսկել «Մի ավան
դություն» հոդվածը և անեկդոտները։

2

1887 թ. օգոստոսին, նույն այն օրերին, երբ «Նոր- 
Դար»-ում տպագրվում էին հիշյալ անեկդոտները, Թու- 
մանյանն ստանձնում է գրագրի պաշտոն Թիֆլիսի հա
յոց կոնսիստորիայում^։ Եկեղեցա-վարչական այդ հիմ-

6 Տես էդ. Ջրրաշյսյնի' ա) «Թումանյանի առաշին տպագիր հլու 1P֊ 
նԼրլսյ. «Գրական թերթս, 1963, № 23, բ) «նորահայտ էջեր Թր՚- 
մանյանի ժառանգությունիցս' Հայկական ՍՍՀ ԳԱ «Տեղեկագիրս (Հա

սարակական գիտություններ), 1963, N 12, էջ 69—73)։
Հակառակ մեր մանրազնին որոնումներին, 'հաջողվեց «Մշակս֊ի 

1886, 1887 և 1888 թթ. համարներում հայտաբերել Թումանյանի

հանձն ած «մ ի֊երկու անեկդոտ անմ ան բանը^: Հավանորեն «Մշակս֊ը 
չի տպագրել' չցանկանալով կրկնել իր հակառակորդին («Նոր Դարս

ին) և կամ, բարբառային անեկդոտներ տպագրելը համարելով «ան

պատշաճս առաջադիմական օրգանի համար (իրոք, «Մշակս-ը «Խառը 
լուրերս ֊ում գերադասում էր տպագրե/ քաղվածքներ ռուսական և 
եվրոպական թերթերի հետաքրքրաշարժ նյութերից)։ Չի բացառված 
նաև, որ Նար-Դոսին Թումանյանի պատմածը, թե «Մուրճս-ը մերժել 
է տպագրել Լոռու կյանքից իր մի քանի զրույցները' իրականում 
վերաբերել են «Մշակս֊ին, և վերջինս շփոթվել է «Մուրճս-ի հետ։

7 Ըստ Արամ Առաքելյանի, Թումանյանը կոնսիստորիա է ընդուն
վել միջնորդությամբ Հովհ, քահ. Մարտիրո սյանի. սակայն գա հւս- 
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նար կութ յան մեջ նա, ինչպես հավաստում է Արսեն 
Ղլաճյանր, արտահաստիքային, «ազատ վարձված» մի 
գրագիր էր, և որպես այդպիսին, պետական պաշտոնյա 
ձր համարվում և չուներ ըստ պաշտոնի առաջանալու 
որևէ հեռանկար։ Այգ ուղղությամբ Թումանյաէւը բնավ 
չէր էլ մտածում: Նա կոնսիստորիա էր ընկել հակառակ 
իր հակումների, սոսկ այն ակնկալությամբ, որ ստա- 
ցած նվազագույն աշխատավարձով (ամսական 16 ռ* 
66 կ.) կհոգա իր առօրյա կարիքները և հնարավորու
թյուն կունենա գրականությամ բ պարապելու, թերևս 
նաև կկարողանա տնտեսել մի փոքր գումար' հետա
գայում ուսումը շարունակելու համար։

Տ աղտ կալի, մ եքենա յական֊հ п գես պան մի աշխա
տանք էր վիճակված Թումանյանին կոնսիստորիայում* 
կազմել ամեն տեսակի պաշտոնական գրություններ, 
ընդօրինակել կոնդակներ, շրջաբերականներ և այլն։ Եվ 
գործն էլ այնքան շատ է եղել, որ հաճախ, ստիպված, 
աշխատել է նաև տոն օրերը* «Ո՜չ լի օր կար ինձ և ոչ 
տոն» հրել է բանաստեղծը «Պոետն ու Մուսան» պոե
մում (II, 94)։

Ծննդավայրից և հարևան գյուղերից ծանոթ-անծա- 
նոթ նրան են դիմել ամենատարբեր հարցերով։ Այդ տա
րիներին Թումանյանի ստացած նամակների մի զգալի 
մասի բովանդակությունը հանգում է «մետ րիկական» 
կամ որևէ այլ վկայական տալու խնդրանքին* նամակա- 
գիրԸ երբեմն խնդրում է, որ Թումանյանը դիմումը գրե
լուց հետո էլ ստորագրի «վասն անգրագիտության» և 
մոզիչ չէ, քանի որ իր ապագա աների հետ նա ծանոթ արել է այն 
ժամանակ, երբ արդեն աշխատում էր կոնսիստորիայում։ Ավելի մոտ 
է ճշմարտությանը Օչգա Թուման յանը։ նրա ասելով միջնորգողր' 
(Հաջողացնողը) եղել է Ան. Աբովյանի հորեղբայր Ներսես քահանա 
Աբովյանը, որ Թիֆլիսի կոնսիստորիայի անգամ էր և բանաստեղծի 
հոր' Տեր֊Թադևոսի ծանոթներից։

189



կամ' թղթի, նամակադրոշմի ծախսերը ի^քր ((քաշի)), 
խոստանալով հետագայում վճարել։ Նման հանձնարա֊ 
րականներ Թումանյանին արել են նաև հետագայում. 
երբ նա վաղուց կոնսիստորիայում չէր աշխատում:

Նույն 1887֊ին' Թումանյանի պաշտոնավարության 
առաջին տարում ցարական կառավարությունը Անդըր֊ 
կո վկաս ում մտցրել էր պարտադիր զինվորագրություն, 
որի հետևանքով կոնսիստորիա այցելողների թիվը բազ֊ 
մապատկվել էր. պատանի գրագիրն օրն ի բուն թեր֊ 
թում էր հաստափոր չափաբերական մ ատյանները, գրում 
ծնն դյւսն վկայականներ, զինվորագրությունից ազատ֊ 
վելու արտոնություններն հաստատող փաստաթղթեր և 
այլ գրություններ խնդրագրեր, բողոքագրեր* իր խոր- 
հուրդներով օգնում էր այցելուներին, կնճռոտ վեճերից 
դուրս գալու ելք ցույց տալիս, պաշտպանում նրանց
իրավունքները*** Օրենքներին անտեղյակ, միամիտ գյու֊ 
ղացիները կոնսիստորիայի շեմքն էին անցնում այն
հաստատ համ ոզմ ունքով, որ իրենց հ ամ ագյուղացի 
((պիսեր Օհաննեզը» ((որ ուզի' ամեն ինչ կանի»։ «Գրե
խիս սալդաթ են տանում, ուզում եմ Տեր֊Թադևոսի /որ
դին տենամ։ Ասում են' նա թափում (ազատում) ա... 
Նա էն ղադա մարթ ա թափեք, բա" հենց իմ ըրեխի բանը 
պտի չորթ ընկնի՞.*.)): Եվ նման այցելուներին անհնար 
էր լինում հասկացնել, որ Ղպիսեր Օհաննեզը» ամենա
կարող չէ։ ((Քեռի Խեչանը» («Մերոնք» պատմվածքաշա
րից), ինչպես և «Գանգատ» անավարտ պատկերը այդ 
օրերի գեղարվեստական վերհուշերն են (III, 83 — 85, 
369 —371 )։

Պ աշտոնավարությունր կոնսիստորիայում Թուման֊ 
յանին հնարավորություն էր ընձեռում ծանոթանալու 
ամենատարբեր հարցերով այղ հիմնարկն այցելող 
Ժողովրդի գրեթե բոլոր խավերի ներկայացուցիչների 
կյանքի պայմաններին, առօրյա հոգսերին, վարք ու 
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բարքին, հ ո դե բան ության ը... Նրա կենսափորձի հարրս* 
տացմանր, աշխարհ աճան աչմանր մեծապես նպաստում 
էին կոնսիստորիայի անդամ քահանաների հետ, հոդե- 
վոր դործերր քննելու նպատակով, Լոռու և այլ շրջան- 
ների գյուղերում կատարած շրջագայությունները^։ «Ես 
թափառելուն սիրահար, մյուս կողմից ծանոթանում էի 
ժ ո ղովրդի կենցաղին, ուստի մեծ հ աճույքով էի ճանա
պարհորդում)), պատմել է հետագայում Թում ան յան ը, 
«Չի կարելի երևակայել, թե ի՛՛նչ հետաքրքրական նյու
թեր էին հավաքվե լ այդ պաշտոն ական քննությունների 
ժամանակ, — գրում է ժամանակակիցներից մեկը,— 
անսպառ, վերին աստիճանի բնորոշ նյութեր հայ գյու
ղացու կենցաղային, մտավոր, տնտեսական աշխար
հից... Նա պատմում էր, շարունակ պատմում էր իրենց 
կատարած քննության և ճանապարհորդության մասին 
զանազան արկածներ, գյուղացիների կյանքից հետա- 
քըրքրական, անեկդոտանման դեպքեր... և անհուն զը- 
վարճություն, հաճույք պատճառում ունկն դրին .*.))։

Այդ շրջա գա յություն ից ստացած տպավորություններն 
ու խորհրդածություննե րը արտահայտություն են գտել 
բանաստեղծի 90-ական թվականն երի սկզբն ե րին ըն
կեր֊ բա րեկամնե րին գրած նամակներում, մասնավորա
պես «Ըորչալվում» ուղեգրության մեջ և ({Հանցավորներ 
ու վկաներ)) ակնարկում (VI, 53 — 75)։

8 Նույնպիսի նշանակություն են ունեցել Միք. Նալբանդյանի հա

մար նրա պաշտոնավարության տարիները Նոր ֊Նախ իջևանի և Բե֊ 
սարաբիայի թեմական առաջնորդարանում t Կենսագրական այս զու
գադիպությունը հիշատակել է Թումանյանր մեծ հեղափոխական դեմո

կրատի հիշատակին նվի րված իր հոդվածում. ((1847 թվականին 18 
տարեկան Միքայել Նալբանդյանր գրագիր է եղել Նոր֊Նախ իջևանի 
հոգևոր կառավարության մեջ։ 1887 թվականին էլ, 18 տարեկան, 
Լս էի գրագիր Թիֆլիսի հայոց կոնսիստորիայում (IV, 336)։
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1887 թ' սեպտեմ բե րին Թուման յանը սիրահարվում 
Հ &*ՒֆւՒսՒ £ամոյան եկեղեցու քահանա և կոնսիստո- 
ԲՒա1Ւ անդամ Հովհաննես քահանա Մարտիրոսյանի 
որդեգրուհի օրիորդ Մարիամ (Օլդա) Մաճկալյանին։ 
Վերջինիս նա տեսել էր, հավանորեն, Տեր֊Հովհնւննեսի 
բնակարանում, ուր հաճախ էր լինում զանազան հանձ
նարարություններով և կամ Խա րփուխի թաղում, ուր 
գտնվում էր օր, Մաճկալյանի տատոնց տունը' կից այն 
տանը, որտեղ բնակվում էր երիտասարդ բանաստեղծը 
1886 թ, հունիսից, Բագրատ Թումանյանի հետ միասին։

Պ աշտոնական ա յցելություննե րի ց մեկի ժամանակ, 
Տ ե ր֊Հովհաննեսի բնակարանում Թում ան յանը ծանո
թանում է իր ապագա կնոջ հետ։

Օր, Մաճկալյանը (ծն. 1871 թ, դեկտեմբերի 22֊ ին, 
и ումJ երկու տարի առաջ դուրս էր եկել Հովնան- 

յան իգական դպրոցի երկրորդ դասարանից։ Նա, ինչ
պես և 80֊ ական թվականների կեսերի հայ դպրոցական 
պարմանուհիների մեծ մասը, դաստիարակված էր ազ- 
գա յին-հ ա յրեն ասիրական գաղափարների ոգով։ Այդ է 
վկայում Թումանյանի հետ ծանոթանալու շրջանում 
Մարիամ Մաճկալյանի կազմած ձեռագիր «Երգարան»֊ը։ 
Այ ստեղ հանդիպում ենք ժամանակի ամենատարածված 
երգերին, ինչպես' Աբովյանի «Վա՜յ էն ազգին...», 
«Աղասիի երգը» («Սար ու ձոր ընկած,,,»), Ալեքսանդր 
վարդ, Արարատյանի «Անի քաղաք նստեր կուլա.,,», 
Պատկանյանի «Արի' իմ սոխակ,,,», «Թե իմ ալևոր 
հերքս սևնային,,,», «,,,Հույս» («Թող փչե քամին,,.»), 
Նալբանդյանի «Իտալացի աղջկա երգ», «Մանկության 
օրեր», Ռռւսինյանի «Նիլիկիա», Իաֆֆու «Ջա յն տուր, 
ո'վ ծովակ,.,» և այլն։ Հետաքրքրական է, որ «Երգա- 
րան»-ում Թումանյանի ձեռքով գրված են Սայաթ-Նո- 
վայի «Ո ւստի կուգաս, ղարիբ բլբուլ., ,»-ը (խորագրր- 
ված՝ «Ս ա յաթ-Նովա յի երգերից») և Պ ատ կան յանի «Ան- 
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վերջ դանգատնհր»֊ր, չորրորդ քառատողից («Հայի տր֊ 
ղան դրքեր չունի...») մինչև վերք։ Բանաստեղծության 
տակ Թումանյանն ստորագրել Հ և նշել գրի առնելս։ 
ժամանակը' ((1888 ամի մ. 12, հոկտ. 30, կիրակի» 
(ԹՀԱ)։ Թ ումանյանի օգնութ յամբ տիկ. Օլգան աւեւսւ֊ 
նա կան կյանքի աոաջին տարիներին կատարել է թարգ֊ 
մանական փորձեր, որոնցից մեկը տպագրվել էՆ

Թումանյանի մտադրությունը' ամուսնանալու օր. 
Մ աճկալյանի հետ' վ ե րջինիս խորթ հոր' Տեր-Հովհս։ն֊ 
նեսի կողմից հավանություն է գտնում։ Հարուստ ծխա֊ 
տեր քահանան ուներ իր նկատառումները։ Արու գա֊ 
վակից գուրկ լինելով, նա ի գեմս կոնսիստորիայի բան֊ 
իմաց, շնորհալի գրագրի, տեսնում էր ըղձալի այն վ։ե- 
սացուին, որին քահանայացնելով, կարող էր դարձնել 
իր ծխերի ժառանգորդը։ Եվ Տ ե լւ֊Հովհ անն ե սն իր որ
դեգրուհու հետ Թումանյանի ամուսնությունն արտոնում 
է այն պայմ անով միայն, եթե նա, Թո լման յանը, խոս֊ 
տանար քահանա դառնալ։ Ս իրահա ր պատանին ստիպ
ված է լինում ստորադրելու առաջարկված պայմանս։֊ 
հիրը'Դ<

[)ստ վերջինի, մինչև Թումանյանի քահանայանալը, 
Տեր-Հովհաննեսն իր վրա էր վերցնում նրա ընտանիքի 
հոգսը։

Թումանյանի նշանդրեքը օր. Մարիամ (Օլդա) Մաճ֊ 
կալյանի հետ կայանում է 1888 թ. մարտի 24 ֊ին (ըստ 
պայմանագրի մարտի 25-ին)։ Տիկին Օլգան հիշում է, 
որ Թումանյանն այդ օրը մի քառատող բանաստեղծու
թյուն էր գրել, «Արծվիկ» խորագրով (չի պահպանվել )՝.

9 «Դափնե պսակ», Ֆինիկովից։ «Նոր֊Դար», 1890, № 78:
!0 Հիշյալ պայմանադիրը պահպանվել է Թումանյանի ընտանիքի 

արխիվ ում։ Այդ պայմանադիրն է ակնարկել ըանաստեղծր 1891 fl. 
Տիդրան Փիրում յանի հետ ունեցած զրուլէյի մամանակ. «...Ստիպում 
են քահանա դաոնալ լւստ կնքված պա|մանացւփ>:
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Ապրիլին, հւսրսնւսցուի ծնողների համաձայնությամբ, նա 
փոխադրվում է Տեր-Հովհաննեսի բնակարանը Նորաշենի 
(հետագայում' Հաղիրի) փողոցում, իր հետ տանելով 
ամբողջ ունեցվածքը' «Մի կապոց, մեջը մի ձեռք սպի
տակեղեն և երկու գիրք' մեկը «Վերք Հայաստանի»֊ն, 
մյուսը' «Հյուսիսափայրւ-ի մի համարը» (ՈԱ)-

Աներոջ բնակարան ը փոխադրւԼելը թելադրված էր 
այն աննպաստ պայմանսերով, որոնց մեջ գտնվում էր 
կոնսիստորիայից ստացած չնչին աշխատավարձին մի
այն ապավինած բանաստեղծը (այդ ժամանակ հոր 
տնտեսական վիճակը վատացել էր և նրանից ստացած 
օգնությունն աննշան էր)։

1888 թ. հունիսի սկղբներին Թումանյանր բավական 
լուրջ հիվանդանում է, որ տևում է երկու և կես ամիս։ 
Այդ հիվանդութ յան մասին բանաստեղծը հարկ է հա
մարել հիշատւսկել ինքնակենսագրական գրառումնե
րում, «88 թ, հիվանդացա, հունիսի 1-ին— ամիս ու. կես 
մնացի,,,» (ԹԸԱ)։ Սիմ, Հովվյանը, որ այցելելիս է 
եղել հիվանդ ընկերոջը, գրում է, «Ամառն էր, 1888 թ, 
հիվանդ պառկած էր. ապրում էր Նորաշենի փողոցում, 
նշանւէած... Գրեթե ամեն օր մոտն էի։ Այդ ժամանակ 
նա կարդաց յուր հռչակավոր «Շունն ու Կատուն» և մի 
այլ բանաստեղծություն' Վարդան Մամիկոնյանի մա
սին,..))^։ Օլգւս Թումանյանր պատմում է, թե հիւԼան- 
դու թ յան անկողնում ինչպիսի կարոտով էր Օտաննեսր 
հիշում հայրենի գյուղն ու բնությունը, սարերն ու աղ
բյուրները' ճիշտ Գիքորի նման։ «Ա խ, էն մեր Սուրբ 
Գրիգորի աղբը ի ջբիցն եմ ուզում,.. Մեր կաթնաղբյւ:ւ- 
րից որ մի բաժակ խմեմ, կլավանամ.,, էն տեսակ սա
րերը թողած, էս շոգում պառկած.., չեմ դիմանում) :

11 Ս|ւմ. Հու|ւ||սւն, Հաշեր Հովհաննես Թումանյանի մասին, ԳԱՕ..

If. Հովվյանի արխիվ, .V 40, Լջ 8:
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Հուլիսի կեսերին իմանալով որդու հիվան գութ յան
մասին, Տեր֊Թադևոսր դալիս, որդուն տանում է դյուդ, 
ուր մնում է մինչև ապաքինվելը։ Վերադառնում է միայն 
սեպտեմբերի 20-ին։

նույն 1888 թ. դեկտեմբերի 1-ին տեղի է ունենամ 
ամուսնությունը։ Բ՚ումանյանի կյանքում սկսվում Հ մի 
նոր շրջան։

Քսան տարին դեռ չբոլորած բանաստեղծի վրա ծան
րանում է ընտանիքի հոգսը։ Կոնսիստորիայից ստացած 
աշխատավարձը (նախ' 16 ռ. 66 կ., ապա 18 ռ. ամսա
կան) չէր կարող բավարարել առօրյա նույնիսկ նվազա
գույն կարիքները։ ճիշտ է, ընտանիքի ապրուստը հոդում 
էր Տեր-Հովհաննեսը, սակայն աներոջ բն ակարան ում և 
նրա խնամքի տակ ապրելը հոգեպես ճնշում էր բանաս֊ 

վիրավորում նրա արժանապատվությունը։
« Տն փ ե ս ա յութ յուն - շն փ ե ս ա յո ւթ յո ւն » — նամ ակներից մ ե -
կում (V, 137) այսպես է բնութագրում Թումանյանն իր
վիճակը, որ տևում է գրեթե մի ամբողջ տասնամյակ։ 
Աներոջ, զոքանչի և սրանց մերձավորների գրեթե ամեն
օրյա հիշեցումները քահանա դառնալու « պա յմ ան ի » մա
սին' ստեղծել էին մի անելանելի կացություն։ Ամուս
նությունից հազիվ մի քանի օր անց, ինչպես պատմում է 
Օլգա Թումանյանր, <ւմեր տանը նորից սկսեցին խոսել 
Օհաննեսին քահանա ձեռնադրելու մասին։ Ամեն օր ա֊
լրում էին, որ գնա եկեղեցի և ժամերգություն սովորի.,,))։

Թումանյանն ամեն կողմից գործադրվող ճնշումների 
առաջ մի պահ ընկրկում է։ Տեր-Հովհաննեսը նրան տի-

տըճյանը հիշում է, որ մի հուղարկավորության ժաժա֊
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տաքությունը» կարճատև է լինում' ընդամենը երկու 
շաբաթ. «Տեղափոխվեց մի ուրիշ եկեղեցի, հետո երրորդ 
եկեղեցին, չորրորդը, հինգերորդը, և այսպես կարճ ժա
մանակամիջոցում շրջեց Թիֆլիսի համարյա բոլոր եկե
ղեցիները,— պատմում է Պողոս Հովվյանը.— որովհետև 
ամեն տեղ էլ այնպիսի խայտառակ ու այլանդակ տեսա
րաններ էր տեսնում, որ չէր դիմանում և փախչում էր։ 
Թե ինչ տեսարաններ էր տեսնում Թումանյանը' հետո 
պատմում էր խնջույքների, հրավերքների ժամա- 
նակ...))^2։

Տիրացության շրջանի զվարճալի, անեկդոտային 
դեպքերից մի քանիսը բանաստեղծը դրի է առել 90֊ ական 
թվականների սկզբներին իր ծոցատետրերում (ԹԸԱ)։

Քահանայության խորհուրդ տալիս էին նաև կոնսիս
տորիայի նրա պաշտոնակիցները.

Ինձ ասում են, թե սարսաղ ես, 
Որ չես ուզում տերտեր դառնալ. 
Պետք է հանգիստ կնքես, թաղես. 
Հարստանաս անակնկալ^:

Պ աշտոնավայրում ամենօրյա շփումները հոգևորա
կանության հետ ավելի ու ավելի էին ամրապնդում Թու-

12 Պ. Հովվյան. Անցած-գնացած դեպքեր (անտիպ), էջ 91—92։ 
Հետագայում ևս, քանիցււ, բանաստեղծն անդրադարձել է իր կենսա

գրության այդ տխուր դրվագներին։ Նվ. Թումանյանի' 1916 թ. գրա- 
ոումներից մեկում կարդում ենք. «... Սկսեց պատմություններ անել 
իր կյանքից, 90-ական թվականներից, երր տանր ստիպելիս են 
եղեք , որ քահանա դաոնա: Պ ատմում էր իր տիրացության շրջանից, 
երր 16 եկեղեցի էր փոխեէ, ամեն տեղ մի արկածի հանդիպեքով,- 
թողեք ու փախեք, Այգ երեկո նրա գրույցն սկսվեց երեկոյան ժամր 
Շ-ից և տևեց մինչև րսսադեմ։ Պատմում էր բոլոր արկածներր, թե 
ի՜նչ ծանր պայքարով ու աղմուկներով է աղատվեք ր ա » ան ա յ ո ւթ յ ո ւ- 
նից: Ծիծաղի, անվերջ ծիծաղի երեկո էր, թեև իրոք այգ ծիծաղի 
մ' » արցունք կարս (^.'.հ):

; 1890 թ. Հուլիսին Ան. Արովյանին հասցեագրված. բայց չու֊

գսրկված չափածս նամակի սևագրությունից (Թ /, 91) ,
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ման յան ի համոզմունքը, որ ինքը ծնված չէ այդ աս֊ 
պարեզի համար։ Հոգևոր կոչում ընդունելը նրան մրշ- 
տապես պիտի կապեր խորթ ու անհարազատ այն մի֊ 
ջավայրի հետ, ուր ընկել էր ակամա և որից ձգտում էր 
ազատվել։

Տնտեսական ծանր կացությունից դուրս գալու հա֊ 
մար պետք էր որոնել մի այլ ելք։ Ինչպես պարզվում է 
Թումանյանին ուղղած Ան» Աբովյանի 1890 թ» դեկտեմ
բերի 10֊ի նամակիցս, այդ նոր ելքի մտահղացումը ևս 
պատկանել է Տեր-Հովհաննեսին ։ Իր փեսայի համար 
եկամտաբեր մի պաշտոն ապահովելու նպատակով, նա 
առաջարկել է նրան հաշվապահություն սովորել։ Թու֊ 
մանյանն, ըստ երևույթին, սկզբում ընդունել է այդ առա
ջարկը, որպես «չարյաց փոքրագույնը», սակայն հետա
գայում հրաժարվել է։ №անաստեղծի ծոցատետրերից 
մեկում կարդում ենք Փիլ» Վարդազարյանի ինքնագիր 
հանձնարարական երկտողը, գրված 1891 թ» դեկտեմ
բերի 15-ին» «Մեծապատիվ պ» Հակոբ Անագչյանց» Այն 
երիտասարդը, որի մասին խոսեցի և խնդրեցի Զեղ — սա 
է։ Դարձյալ խնդրում եմ, որ հետը պարապվեք և սո
վորեցնեք կրկնակի հաշվապահությունը։ Ֆիլիպ» (^Ա)> 

Հանձնարարականը, ինչպես պարզ երևում է, մնացել 
է բանաստեղծի ծոցատետրում, առանց նպատակին
ծառայելու»»»

Մոտ չորս տարվա բացակայությունից հետո, 1887 
թւէականի հուլիսին^ Ալեքսանդր (Վարդան) Գոլոշյանը 
վերադառնում է Թիֆլիս' հարազատներին տեսնելու և 
գործի մեջ գաղափարակիցներ ներգրավելու նպատակուէ։ 
Նա մնում է ՞ՒֆէՒ սում ջուրջ մեկ տարի։

14 ԳԱԲ-, Բա, M 438։
Դ. Անանուն, Վարդան Գո/ոշյան և իր չրջանր։ «Նորք», 1924, 

ոիրք 4-րդ, էջ 334։ Ըստ էեոյի, Գպսշյանր Բ-իֆքիս է վերադառնում 
ն. թ. աջՆանր (Լեո, Հայ հերոսներ, 1920, էջ 50)։
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Գոլոշյանի բնակարանում տեղի են ունենում ժողով֊ 
ներ, որոնց մասնակցում են ազատագրական շարժման 
գաղափարներով ո գեշն չված մի խումբ պատանիներ և 
երի տասարդներ։ Ժողովականների մեջ կային նաև ներ֊ 
սիսյւսն դպրոցի սաներից։ Դրանցից երկուսը Թուման֊ 
յանի դասընկերներն էին' Դավիթ Շահլամյան^ և Ծել֊ 
շոն Ասլիբեգյան^։

Թեև ուղղակի տվյալներ և վկայություններ չկան, 
սակայն Թումանյանի մասնակցությունն այդ ժողո։[նե֊ 
րին պետք է հավաստի համարել։ Արսեն Ղէտ&յա^ը պատ
մում է, որ այդ տարիներին իրենք, մանավանդ Թու֊ 
մ ան յ անը, խիստ ոդևորված են եղել Գոլոշյանի «աննը֊ 
ման անձնավորությամբ ու նրա անձնվեր գործունեու֊ 
թյամբ», և որ «Օվանեսը հաճախ նրա մասին էր խո֊ 
սում»։ Այդ ոգևորության վավերական վկայությունը, 
ինչպես արդեն նշվել է, «Թող փչե քամին» երգի եղանա֊ 
կավ» ոտանավորն է, որ պատանի բանաստեղծը գրել է 
աշակերտական նստարանի վրա, 1885 թվականին (VI, 
11—15)։

16 Դ. Անանունի վերր նշված հողվածը, էջ 343։ Դ. Անանունը 
Դավիթ Շահլամյանին ներկայացնում է որպես «ճոթեղենի խոշոր 
առևտրականի և պահեստների տիրոջ»։ Այնինչ նա (ավելի ճիշտ 
հայրը) եղել է ոչ թե «խոշոր առևտրական» այլ «թիֆքիհեցի ШГ~ 
հեստավոր», ինչպես նշված է ներսիսյան դպրոցի գործերում (Հ11ՍՀ, 
ՊԿՊԱ, ֆ. 2, ց. 1, դ. 10?, թ. 125)։

17 Ծնվել է Ւջևան (Քարվանսարա) գյուղում 1866-ին: Ավարտել 
է Ներսիսյան դպրոցը 1888֊ին։ Այնուհետև զբաղվել է մանկավար

ժությամբ, ապա' 1892—1920 թթ. ւղաշտոնավարել Г արվում, Հ. Ս. 
Մելիքյան և ընկ. նավթային ֆիրմայի գրասենյակում (Տեղեկություն

ները քաղում ենք Մելքոն Ասլիբեգյանի 1936 թ. օգոստոսի 26֊ի նա
մակից' հասցեագրված Հայաստանի պատմության և գրականության 
ինստիտուտի դիրեկտոր Հայկ Գյւոլիքեխվյանին։ ԹՀԱ)։ Վախճանվեք 
է 1940-ին։
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Գո լոշյան ի րն ա կարան ում տեղի ունեցող ժողովները 
չէին կարող չզթավել Թուման յանին, որ խանդավառված 
Լր հայ ազատագրական շարժման երիտասարդ ռահվի
րայի անձով ու գործով։ «Վերջին ժամանակներր Հով֊ 
հաննեսի մեջ ինլ֊որ հոգեկան փոփոխություն էի նկա
տում,— գրում է Ան. Աբովյանը։ — Գաղտնիքը մի օր բաց 
արավ ինձ։ Գիշերներով նա հաճախում էր մի հեղափո
խական րնկերության ժողովներին 1ւ խոստանում էր մի 
անգամ էլ ինձ տանել հետը»^։

Ամենայն հավանականությամբ, Թումանյանի և Գո- 
լոշյանի անձնական ծանոթությունը տեղի է ունեցել 
հենց այդ ժողովներում^։

Բացառված չէ, որ նրանք միմյանց հանդիպած լինեն 
նաև Բաֆֆու բնակարանում, որտեղ, ականավոր վիպա
սանի կյանքի վերջին ամիսներին, հաճախակի եղել են 
թե մեկը և թե մյուսը։

Հայ ազատագրական շարժման նկատմամբ Թուման- 
յանի կողմնորոշումը, ինչպես նաև նրա և Գոլոշյանի 
անձնական ու գաղափարական առնչությունը պարզա
բանելու տեսակետից խիստ կարևոր է բանաստեղծի կը֊ 
նոջ' Օլգա Թումանյանի մի վկայությունը. նա պատմում 
է, որ Թումանյանր որոշած է եղել ընկերանալ Գոլոշ- 
յանին, նույնիսկ ատրճանակ է ձեռք բերել, սակայն 
նրա այդ մտադրության իրականացմանը խանդացել է 
իրենց նշան դրություն ը ։ (Ավելի հավանական է, որ Գո- 
լոշյանի հետ չմեկնելու պատճառը Թումանյանի հիվան
դությունն է եղել։ Մեր այս ենթադրության հիմքը բա-

18 Ան. Արովյան, Իմ հուշատետրը (ԳԱԲ', ֆ. Л? 200) , էջ 25։
10 է. Հախվերդյանի ենթադրությանը, թե «Թումանյանր ծանոթ է 

եղեք Գոլսշյանին դեռ 1885֊ին» («Թումանյանի աշխարհը», էջ 63), 
Հավաստի չէ, քանի որ այդ թվականին, ինչպես հայտնի է, Դսլոշ֊ 
յանր դտնվում էր նախ Վանում և ապա Սա/մաււտում) Հմմտ. Դ. 
Անանունի հոդվածը, էջ 333)։
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նաստեղծի ինքնակենսագրական նոթերի հետևյայ 
հատվածն է. «1886— Ուսումնարանից դուրս գալը,—Հե
ղափոխություն . — Գոլոշյան.— Հիվանդություն.— Կոն֊
սիստորիա.— Ամուսնություն»^։

Գոլոշյանը Թիֆլի սի ց մեկնել է 1888 թ, հուլիսին» այդ 
ժամանակ էլ, ինչպես տեսանք, Տեր-Թագևոսր հիվանդ 
որդուն (Հովհաննեսին) փոխադրել է գյուղ։ Այնուամե
նայնիվ, «Ավետյաց երկիր» գնալու մտքից Թուման յանն 
իսպառ չի հրաժմէրվում. նա շարունակում է փայփայել 
Արևմտյան Հայաստան գնացող մի այլ խմբի միանալու 
իղձր,

Գոլոշյանի մեկնումից մեկ տարի չանցած, 1889 թ. 
մայիսին, ստացվում է նրա և Ագրիպասյանի սպանու
թյան լուրը, որ ամենուրեք ցնցող տպավորություն է 
գործու մ։ («.. • Այս Jn,PP տարածվում էր ամեն տեղ, 
հիացմունք և խանդավառանք էր պատճառում հայ շրր֊ 
ջաններին,— վկայում է Լեոն։ — Նահատակներ.»» Այսպես 
են մեծարվում երկու ընկածները։ Զրույցների մեջ էին 
ընկնում սրանք, ավելի ևս իդեալացրած, փայլուն կեր
պարանքով։ Այդ զրույցները մեզ մոտ' Շուշի էլ եկան, 
պատմվում էին հավաքույթների մեջ, հավաքական մր- 
տայնություն էին ստեղծում»^։

Թումանյանը Ալեքսանդրի նահատակությունից հե
տո մտերմանում է նրա կրտսեր եղբոր' Գարեդինի և 
քրոջ' Դարյայի հետ։ «Օվանեսի և իմ մտերմությունը 
(Գարեդինի հետ) այնտեղ հասավ, — գրում է Արս» Ղըլ֊ 
տըճյանը, — որ հաճախ խոսում էինք նրա հետ եղբոր 
մասին, նրա հեղափոխական կյանքից օրինակ վերց
նելու, նրա գործունեության և անձնազոհ քայլերի մա
սին... Նա էլ իր եղբոր օրինակին հետևելու ճանապար-

20 ՊԲՀ, 1966, X 1, էջ 182։
21 ԼԼո, Անցյալից, էջ 72—73։
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հի վրա էր։ Երբ ես Շիրակուժն էի և մտորում էի մի 
բանի հոգով գնալ «երկիր» Գոլոշյանի օրինակով, գրեցի 
Օվանեսին, որ խոսի Գոլոշյանի եղբոր հետ,,, տա
րիներն անցան. Օվանեսը հետագայում հաճախ ասում 
Լր, թե որքա՜ն քաղցր են եղել, ինչպես և ինձ համար, 
այն ժամանակների այդ մտորումներն ու ոգևորու
թյունը.,,Di Գարեգինը Ներսիսյան դպրոցի սան էր, օժտը- 
ված գրական հ ակումն ե րով։ Նա ինքնուրույն և թարգ
մանական (Ադա Նեգրիից, Ջիակոմ ո Էեոպարդիից և 
Պե տրարկայից) բանաստեղծություններ է տպագրել ((Տա֊ 
րաղ» շաբաթաթերթում, 1897 —1899 թվականներին։ Աշ
խատակցել է «Մշակ»-ին Ա, Մելիք ծածկանունով^֊։ 
Թում անյանի գրադարանում պահվում է Ւ, Շերի «Գրա
կանության համընդհանուր պատմության» Ա, Ն, Պիպի- 
նի թարդմանությունր' Գարեգին Գոլոշյանի ստորագրու
թյամբ։

Ավելի սերտ ու ջերմ են եղել բանաստեղծի հարաբե
րությունները Դարյա Գոլոշյանի (հետագայում' տիկին 
Թադևոսյանի) հետ։ Նրանց ծանոթությունը, ապա և մը֊ 
տերմությունը սկսվել էր պատանեկության ջթջաեից։ 
Ժամանակակիցները պատմում են, որ Դարյան է եղել 
այն «սևաչյա աղջիկը», որով Թումանյանր հափշտակ
ված է եղել Ներսիսյան դպրոցում։ Պահպանվել է Թու
ման յանի բանաստեղծությունների առաջին ժողովա
ծուի Դարյա Գոլոչյանին նվիրված երկու օրինակը, հե
ղինակի ընծայականներով։ Դրանցից առաջինը, որ դրբ
ված է 1890 թ, դեկտեմբերի 6-ին, հետևյալն է, «Տուր 
քույր Թալինկա (Դարյա) Գոլոշյանին.

Ընդունի ր, իւէ քույր, 
Գուցե քաղցրաբույր 
Չրկան ծաղիկներ,

-2 Ղ. Անանուն, Վարդան Գոլոյյան և իր շրջանրւ <(Նորք», 1924,. 
դիրք 4~րդ, էջ 350, ծանոթ ու թյունր:
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Բայց իբթե նվեր' 
Նվաստ եղբորից 
Մի' գնահատիր ինձ։

Եվ նույն գրքի մի այլ օրինակը, երկրորդ հատորի 
հետ մի շքեղ կազմի մեջ, ունի 1893 թ. փերտվարի 4 
թվա կր ու թ յա մբ հետևյալ ընծայականը» «Եղբայրական 
սիրո հետ օրիորդ Դարիա Գոլոջյանին նւէիրում է հե֊ 
գինակը)), և ապա' «Ո'հ, մեղմացնել չես կարող ղուն.»,)) 
բանաստեղծ՛ության 17— 24 տողերը»

Ես ուզեցի ազատ երգել

Ե'վ օրհնություն, և անեծ, 
Սիրով սրտերր բորբոքել, 
Որ նախանձը բաժանեց,

Կյանքի աղմուկն և գոյության

Պատերազմը տմ արդի 
Արգելեցին ւիարերան 
Երգել զեղմունքն իմ սրտի2։>>։

Այս փաստը հիմք է տալիս հավանական համարելու, 
որ բանաստեղծությունը գրված է Դարյա Գոլոշյանի 
ներջնչմամբ։ Դարյա (Քալինկա) Գոլոշյանը Մոսկվայի 
կանանց բարձրագույն դասընթացներն ավարտած, ժա
մանակի զարգացած հայ կանանցից էր, մտավոր լայն 
պատրաստականությամբ, հարուստ ներաշխարհով և 
ուժեղ նկարագրով։ Երկար տարիներ զբաղվել է մանկա-

23 Ամբողշ բանաստեղծությունը տե'ս I, 439— 440։ Դ. Գոլոշյանին 
ընծայագրված գրքերը պահվում են Թումանյանի տուն-թանգարա

նում։ 1893 թ. փետրվարի 24֊ի նամակում Դ. Գոլոշյանը թե' իր և 
թե' իր աշակերտուհիների կողմից շնորհակալութ  յուն է հայտնում 
բանաստեղծին «ընծաների համար», հավանորեն նկատի ունենալով 
ընծայված գրքերը։ Պետք է ենթադրել, որ բանաստեղծն իր գրքերից 
նվիրաբերել էր նաև աշակերտուհիներին։ Հիշյալ նամակում Դարյա 
Դոլոշյանը Թուման յանին դիմում է «հարգելի բարեկամ և ընկեր» 
բառերով։
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վարժությամբ։ Ամ ուսինը գյուղատնտես և հայտնի հա
սարակական գործիչ ԱրշԱէկ Թադևոսյանն էր, Թուման
յանի մոր քեռորդին ։

Երիտարասարդ բանաստեղծի համար կոնսիստորիան 
խորթ էր' մտքի և սրտի հետ առնչություն չունեցող գրա- 
գրական աշխատանքով, այն ամենով, ինչր կազմ ում էր 
այդ հիմնարկության բովանդակությո։նը ։ Նրան միան
գամայն օտար էին կոն и ի и տ ո րա կանն ե րն իրենց վարք 
ու բարքով, կյանքի նկատմամբ ունեցած քաղքենիական 
հ ա յա ց քն ե ր ո վ։

«Մամբրե եպիսկոպոս Սանասարյանր, — պատմում է 
ժամանակակիցը,— առաջնորդարանը շինել էր անառա
կանոց.,, Օվանեսը տեսնում էր, թե կոնսիստորիայի ան
դամ քահանաներն ի'նչ оյինբաղություններ էին կատա
րում այրիներին և որբերին հատկացված գումարների 
հետ,,. Գյուղականի ձայնը լսելու ո շ խիղճ և ո'շ գլուխ 
ունեին առաջնորդ ու տերտեր իշխանավորները,,. Հ,րա- 
պարակավ կաշառք առնել, գյուղացուն ու խն դրա տվին 
գջլել' սովորական բաներ դառան,.,»։

Այդ ամենը ծանր, ճնշող ներգործություն են ունե
նում նրբազգաց բանաստեղծի վրա։ Արս* Ղէտ^յաՆ ր 
գրում է, որ կոնսիստորիայում տեղի ունեցող անարդա
րությունների մասին Թումանյանը, «խիստ վրդովված)), 
հաճախ էր պատմում «հն գյակի)) հավաքույթներին ։ Նա 
արտահայտում է իր դժգոհությունր, անբավականու
թյունն այդ միջավայրից։ «Ամեն տեղ ուրախ եմ զգում 
ինձ, բացի կոնսիստորիայից)), — ասել է Թումանյանը 
Տիգր- Փիրամյ անին։ ((,,, Դժվար է պատկերացնել Օհան֊ 
նեսին այն նոր, անչափ անհամապատասխան պաշտո
նավայրում )), — դրում է Սարդիս Աբովյանը։

Pшնшuտեղծի հոգեկան տվայտանքն այգ անհարա 
զատ միջավայրում, նրա բախումներն իր իղձերին ո 
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երազանքներին խորթ մարդկանց հետ, նյութական ան- 
ապահովությունը և այս առթիվ ընտանիքում ծագած 
անախորժությունները, վեճերն ու վրդովմունքները պաչ֊ 
տոնավայրում իրենց մռայլ դրոշմն են դնում նրա բնա
վորության վրա» աշխույժ, կենսուրախ պատանին, ժա
մանակակիցների վկայությամբ, դաոնում է «տխուր, 
մելամաղձոտ»! «Ս ովորաբար նա միշտ մ տա խոհ էր և 
խոր դառնությամբ էր լցված նրա սիրտը» (Ս» Աբով- 
յան )։

Թումանյանի այդ տարիների ծանր հոդեվիճակը 
խտացված արտացոլվել է նրա նամակներում. «Այստեղ 
շատ տխուր է, Անուշավան ջան, — գրում է բանաստեղծը 
Ան» Աբովյանին 1890 թ» հուլիսի 6-ի նամակում» — ոչ մի 
մ խիթա րության նշան չէ երևում մեր երկնակամարի 
վրա»»» Ւնձ, իրավն ասեմ, խեղդում է այս մթնոլորտը» 
չկա ընկերական շրջան, չկա գրականության մասին խոր
հող մարգոց շրջան, որ ղեկավարեին երիտասարդներին» 
չկա մի անկյուն, որ տիրած չէին ի ավազակությունը, 
անառակ և ցոփ կյանքը, բռնությունը»»»

Այստեղ անհնար է սիրել» ո՞ւմ սիրես» իսկ առանց 
սեր կյանք չկա»»» Ես այստեղ սիրել չեմ կարող. 
(V, 18^

«...Այնքան թախծահար եմ, որ եթե կարողանայի 
սրտիցս մի քանի խոսք հանել այս թղթի վրա> քեզ հաս- 
ցընելու, համոզված եմ, որ թուղթը կայրվեր», — գրում 
է Ան. Աբովյանին 1891 թ» մարտի 2-ի նամակում 
(V, 45)։

Եղել են նաև պահեր, թեև կարճատև, երբ բանաս
տեղծը կանգնել է համլետյան երկընտրանքի առջև' ((Լի֊ 
նե՞լ, թե՞ չլիներ^։

24 Բանաստեղծի 1890 թ. հոկտեմբերի 7-ի անտիպ նամակը Օյղա 
Բումանյանին (ԹՀԱ),
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Թումանյանը, սակայն, չի հուսալքվում. նա մենակ 
գոտեմարտի է դուրս գալիս կոնսիստորիայի' խամանա֊ 
կակիցներից մեկի (Արսեն Ղէ^ճյան) դիպուկ արտահայ
տությամբ' «պահպանողականների մ իջնաբերդի» դեմ։ 
նա քողազերծում ու ծաղկում է կոնսիստորականների 
«տեսությունն» ու դրա գործադրումր։ Ահա նրանց «կեն
սափիլիսոփայությունը» .

Կուզես ապրել—պետք է հափռել. 
Հափռիր, այո , որտեղ հասնես, 
Խեղդի'ր, որին ուժդ պատեց, 
Եվ մարդիկր, մեկ էլ տեսնես, 
քեզ կանվանեն արդար ու մեծ. 
Աշխարհս դմակ, տղեն դանակ, 
Որքան կարաս՝ կտրիր ու կեր. ..25,-

РшЪшишЬ^р «կուզես ապրել—պետք է հափռել», 
այն է՝ սեփական բարօրության համար ուրիշին գռփելու, 
ոչնչացնելու «դևիզը» համարում է գազանային, մարդկա
յին խղճին ու բանականությանը անհամատեղելի։ Առա
վել վատթարն այն է, որ այդ նշանաբանով ղեկավար
վողները «քարոզում են նույնն ուրիշին»։ Նրանք փորձել 
են սկզբում նորեկ դրա գրին «վերադաստիարակել», մե
րել իրենց, դարձնել իրենց նման մեկը.

Ընկերներս էլ ինձ г/ши տըվին — 
Ոնց պրլոկել խրնդրսւտվին... (II, 94);

Կոնսիստորիայի նորեկ գրագիրը, որին «մալեսկի պոետ» էին կոչում, վճռականապես մերժում է իր պաշ
տոնակիցների «խնդրատվին պլոկելու», իրենց «հան
ցավոր խնջույքին» մասնակից լինելու առաջա րկն ե րը։

Մի սևագիր բանաստեղծության մեջ կարդում ենք 
կոնսիստորականներին ուղղված հետևյալ տողերը.

25 թ /,
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...Ես եմ խորթը ձեր շրջանում. 
Եվ շեր կարող ինձ գրավել 
Ձեր խնջույքը հանցավոր, 
Միայն կրկին առավել 
Ցավ եք տա/իս իմ ՀԼ. . . ^> 
Եվ կարդում եմ ձեր աչքերում' 
Պոե'տ, մեզնից հեռու կորիր, 
Քո տխրությամբ՝ մեր խնդության 
Բաժակը մի թու նավորիր (ԹՀԱ)։

Բանաиպեզծը ծառանում է իր 2ութջթ կատարվող 
անարդարությունների դեմ. «նա, — պատմում է Արս. 
Ղլտճյանր,— սկսեց ծաղրական ռեպլիկներ անել, բացեի֊ 
բաց խոսել, զա յրանալ, բողոքել...»*

«Հաճախակի վիճաբանություններով անտանելի էր 
դարձել իմ մնալս։ Այղ վիճաբանությունները... սուր 
կերպարանք ունեին Մամրրեի բռնության դեմ... ոտով֊ 
դլխով բողոք էի դարձել, — դրում է Թումանյանը Ան. 
Աբովյանին 1892 թ. մարտի 24-ի նամակով (V, 64)։

Այդ վեճերին բանաստեղծն անդրադարձել է իր ինք֊ 
ն ակեն սա դրական֊ ե րդիծական հայտնի պոեմում.

Ես էլ' հիմարրս' իսկույնևեթ 
Վեհ ր ւս ց ար ի ւս մ են ք ի հետ, 
Թե ի նշ բան է' խեղճ գյուղացուն 
Գերի շինեի ողջ տարին բուն 
Տանեյ, բերել ու թալանեյ, 
Այրու պղինձն աճուրդ անել... (II, 94 Հ

Այրիներին ե որբերին ղրկող եկեղեցական պաշտոն
յաները փորձում են իրենց կատարած կեղեքումներն 
արդարացնելու համար վկայակոչել հոդևոր ատյանը Ա 
օրեն րր.

Այո' մենք այսպես խիստ անաշաս ենք, 
Այստեղ հոգևոր ատյան է արդար.

Մեղ համար շըկան ոշ <. . . .> կին,
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Ոչ մանրիկ սրբեր' արցունքն աչքերին. 
Մեզ համար միայն կա օրենք <• . . .>26.

Թում ան յանի և կոնսիստորականն երի հարաբերու֊ 
ուններն առավել սրվում են 1889 թ. նոյեմ բերից 

աո, երբ Թիֆլիսի թեմի առաջնորդ է նշանակվում նոր֊ 
ցարական Մամբրե եպիսկոպոս Ս անասարյանը, փոխա֊ 
րինելով մշակական Արիստակես ե պիսկոպոս Ս ե դրակ֊ 
յանին (1844 —1906), որ այդ պաշտոնը ւէարում էր 1883 
թվականից։ Երիտասարդ բանաստեղծը Սեդրակյանի նը- 
կատմամբ համակրանք էր տածում ո'չ միայն առաջա֊ 
գիմ ական ֊ մշա կա կան ուղղությանը պատկանելու հա֊ 
մար, որին այդ ժամանակ հարում էր ինքը, այլև հատ֊ 
կապես նրա' համար, որ այդ նշանավոր եկեղեցականը 
դրական գործիչ էր՝ հեղինակը մի շարք ինքնուրույն 
և թարգմանական աշխատություններին ։

Արիստ. Սեգրակյանն էլ Թումանյանին լավ էր վերա֊ 
բերվում, Արս. Ղէաճյանի վկայությամբ, ((Օհանեսին շատ 
էր սիրում)) և պաշտպանում, հավանորեն նկատելուէ և 
գնահատելով նրա ստեղծագործական &իբքը։

Մամբրե եպ. Սանասարյանի թեմական առաջնորդի 
պաշտոն ստանձնելուց հետո կոնսիստորիայում չարա֊ 
շահումներն ավելանում են և բացահայտ դառնում։ Հա֊

26 «Գրագիր Մուզան» ծրագրված պոեմի մի սևագիր, անտիպ պա֊ 
տառիկը (ԳԱԲ՛, Թա, ,№ 7)։

27 «Հնու թիւնք հայրենեաց ի գաւաոին Ե ընջակոլ», Վաղարշապատ, 
1872, «Հնար մշեցվո և վանեցվո», Վաղարշապատ, 1879, «Հովհաննե ս 
եպ. Շ ահ խ աթունյանի կենսագրությունը)), Պ ետերբուրգ, 1898, «Հա֊ 
յաստանյայց եկեղեցու պատկերահարգությունը», պատմական տեսու

թյուն, մասն 1, Պետերբուրգ, 1904։ Վ. Դրեպերի՝ «Պ ատմություն

մտավոր զարգացման Եվրոպիո, հատ. I, թարգմ. Արիստ. վարդ. 
Ս եզրակ յան, 1879, Շուշի, Բարոն Օգոստոս ֆոն֊Հակստհաուղենայ

եանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու, այն է ի Հայս և ի Վիրս.,.)>, 
(թարգմանությունJ, Վաղարշապատ, 1872, և ուր.։ 
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մապատասխանորեն վատթարանում է նաև դրանց դեմ 
իր բողոքի ձայնը բարձրացնող Թումանյանի նկատմամբ 
նրա պաշտոնակիցների և կոնսիստորիայի անդամ քա
հանաների վերաբերմունքը։ Նրանք ապահով էին, որ 
նոր առաջնորդը, նախկինի հակառակ, չի պաշտպանելու
հանդուգն դրա գրին, մանավանդ որ վերջինս տրամադիր 
չէր նոր իրադրությանը հարմարեցնելու իր հայացքներն 
ու վարքա գիծը։ Դեռևս գրական-հասա րակական գոր
ծունեությանդ առաջին քայլափոխերին Թումանյանը 
դրսևորում է իր բնավորության հիմնական գծերից մեկը
մաքի ազատությունն ու ինքնուրույնությունը անկախ
տիրող հոսանքներից ու կուսակցությունն երից ր 1890 թ.
մայիսին, հակառակ կոնսիստորականների, նկատի առ
նելով նույնիսկ պաշտոնից արձակվելու հնարավոր հե
տևանքը, Թումանյանը մ ասնակցում է Գր. Արծրունու 
դրական գործունեության 25~ամյա հոբելյանի առթիվ 
կազմակերպված ներկայացմանը (V, 12)^ւ Հարգանքի 
այդ տուրքը ականավոր հրապարակախոսին նա ճշմա
րիտ է համարում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ «Մշակ»-ր 
Ադ-էերի (Խ. Մալում յան ) «ակնարկով» և Ասիացու (Գր. 
Արծրունու) ֆելիետոնով իր անբարյացակամ և անար
դարացի վերաբերմունքն էր արտահայտել նրա բանաս֊ 
տեղծությունների նկատմամբ. «...Ես,— գրում է Ան* 
Արովյանին 1891 թ. հոկտեմբերի 23-ի նամակում,— 
չնայելով իմ ընտանեկան դրությանը (հավանորեն ակ
նարկում է իր նյութական անապահովությունը և այդ 
առթիվ ընտանեկան անախորժությունները—Մ. Ե,), աչ
քի առաջ ունենալով իմ պաշտոնից ղրկվելն ևս, ներկա

28 Ներկայացումր տեղի կ ունեցել 1890 ի. մայիսի ի^> ՒֆէՒսՒ 
ամառային ժողովարանի այդում, Բեմադրվել է Միքա1^1 Տեր֊Գրի- 
դորյանի «Նինոյի նշնվիլր» կոմեդիան և մի կենդանի պատկեր 
«Մշակ» (Մատենադարան, Երից յանի արխիվ, թղի-

«Մշակ», 1890, Л? 52),
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լինելով կոնսիստորիայի և առաջն որ գա ր անի կատաղի 
թշնամական սպառնալիքներին և ցույցերին հոբելյանի 
և հոբելյարի դեմ, որն անշուշտ երկյուղ է ազդելու մի 
գրագրի, այո', ես հանձն առա հուշարարի պաշտոնը, և 
կոնսիստորից, սպառնալիքով բեռնավորված, գնացի 
ժողովարան՝ Արծրունուն իմ հարգանքս մ ատուցելու...» 
( V, 57 — 58)։

Բանաստեղծր կոնսիստորականներին հակառակ գիրք 
է գրավում նաև կաթողիկոսական ընտրության համար 
ղում արված եկեղեցական պատգամավորների ժողովում, 
1892 թ, հունվարին, չնայած տարիքի անհամապատաս
խանությանը և կոնսիստորիայի արգելքին (V, 62)։

4

Թումանյանի բախումը կոնսիստորիայի միջավայրի 
հետ իր արտացոլումն է գտել այդ տարիներին գրած նրա 
մի շարք բանաստեղծություններում («Երանություն էր 
խոստացել հույսս ինձ..»», «Ի՞նչ ես կատաղել անմեղ 
արարքից...)), «Մարգարե», «Չարամիտներին», «Միա
միտներին», «Ազգ)), «Դարձյալ նրանց»։ Ժամ անակա- 
կիցների վկայությամբ նա գրել է նաև բազմաթիվ եր
գիծական ոտանավորներ և «քառյակներ» (հավանորեն՝ 
քառատող էպիգրամներ), որ, սակայն, չեն պահպանվել։ 
Բանաստեղծը դրանք գրել է դեպքերի թարմ տպավո
րության տակ, և հոգում կուտակված վրդովմունքը, ցա
սումը թեթևացնելու համար կարդացել ընկերական շրր~ 
ջանում, ապա ոչնչացրել ըստ երևույթին գրական ար
ժեքներ չհամարելով։ « Թուման յանն այդ բաները տետրի 
մեջ չէր գրում, — պատմում է Արս, ՂլտճյաՆը, — ու թեր
թիկների վրա գրածն էլ ոչնչացնում էր»** Նա իր ընկեր- 
պաշտոնակիգների վրա կամ նրանց հասցեին չէր գրումՒ 
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/այլ կոնսիստորիայի ան դամ-քահան ան երի հասցեին և 
այնտեղ տիրող կարգերի,». առաջնորդի և նրա արբան
յակների դեմ,,,))։

Տ. Փիրումյանն իր ուշագրավ գրառումներում, Թու- 
մանյանի հաղորդած տեղեկությունների վրա հենվելով 
նշում է, որ «Երանություն էր խոստացել հույսս ինձ...)) 
բանաստեղծության երկրորդ մասում «ի նկատի ունի 
կոնսիստորիայում ծառայոդներին)) ։

Այդ բանաստեղծության հորինման հանդամանքների 
և ժամանակի վրա լույս է սփռում Թումանյանի թղթերում 
պահպանված մի հետաքրքրական վավերագիր. Եղիշե 
քահ. Գեղամյանին ուղղված մի սևագիր նամակ է դա, 
որի հեղինակը (ստորագրությունն անընթեռնելի էj գըր- 
վատանքով է խոսում Հայկունու (Գեղամյանի) գործու
նեության մասին և հույս հայտնում, որ նա կրկին կր֊ 
մարտնչի երբեմնի իր հարված ած՝ «ազգային ամենայն 
սրբություն ոտնահարող» ուղղության դեմ .«Երկար 
տարիներ Հայկունու անունը միայն սովոր ենք եղել տես
նելու մեր թեթևամիտ երիտասարդությունից արհամարհ
ված, բայց լուրջ և խոհեմ մարդկանցից հարգված «Մեդ- 
վի)) էջերում, որի մեջ նա ազգավնաս, ավերիչ ու քան
դող ուղղությունը հարվածողի դեր էր կատարում եռան
դով...)) ( ԹԸԱ )։

Նամակի հեղինա կն «ազգային ամենայն սրբություն 
ոտնահարող ուղղություն)) ասելով, նկատի է ունեցել 
«Մշակ))-ը և նրա հետևողներին, որոնց դեմ պայքարել 
է Եղիշե քահ. Գեղամյանը՝ լինելով «Մեղու Հայաստա
նի)) լրագրի մերձավորա գույն աշխատակիցներից մեկը 
80-ական թվականներին։

Հավանաբար նամակը հեղինակված է կոնսիստորիա
յում, ինչպես և 1890 թ. Ւիֆլիսի թեմի դպրոցներին 
ուղղված այն շրջաբերականը, որ Գուման յանին պատ- 
վիրել էին ընդօրինակել և որի մասին բանաստեղծը 
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պատմում է Ան. Աբովյանին հասցեագրած ոտանավոր 
նամակի հետևյալ տողերում.

Շրջաբերական էր ութ հատ,

Ուղղած մեր խեղճ դպրոցներին, 
Թե հարգեցեք շնորհապարտ 
Նոր տեսուչ հայր Եղիշեին...'^

Նշանակալի է, որ Եղիշե քահ. Գեղամյանին ուղղած 
նամակի վերջում Թումանյանի ձեռքով գրված է «Երա
նություն էր խոստացել հույսս ինձ...» բանաստեղծու֊ 
թյան մի հատվածը.

— Ի՞նչ եք կամենում դուք, մարդիկ ստոր, 
Մ ա՞հը, կործանո՞ւմն արմանա վորի. 
Եվ այդ բոլորր միայն մի կտոր 
Հացի համար, սակայն, ով դիտի, 
Գուցե խ ավարը ձեզ տվեց պաշտոն 
Բանականության բռնավորների...Ռ *0

Այս տողերի տակ նշված է ընդօրինակության և ո շ 
թե գրության ժամանակը' «մարտի 21֊ին»^։ Թվականը, 
ամենայն հավան ական ութ յա մ բ, 1890-ն է, ա յսինքն Ան. 
Աբովյանին ուղղված ոտանավոր նամ ակի գրության ժա
մանակը, քանի որ, ինչպես տեսանք, երկու նամակն էլ 
միևնույն խնդրին են վերաբերում։ Էականն այն է, որ 
Թումանյանն իր բանաստեղծության վերը բերված տո
ղերն օգտագործել է որպես պատասխան Եղիշե քահ. 
Գե ղամյանին փառաբանող կոնսիստորականներին ։ Թու-

Թ I, 292։ Եղիշե քահ. Գեղամյանի' Թիֆլիսի թեմի հայոց դըպ^ 
բոցների տեսուչ նշանակվելու լուրը <(Մշակ»֊ր հաղորդում է 1890 թ. 
մայիսի 22-ի Л? 56 ֊ում:

-0 ((Բանաստեղծությունների» առաջին գրքում (Մոսկվա, 1890) 
ոտանավորն ունի միայն գրության տարեթիվը' 1889, մինչդեռ պահ
պանված ինքնադրում նշված է նաև ամիս֊ ամսաթիվը' 1889, մայիսի 
6 ( ԹՀԱ),
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.մանյանի վերաբերմ ունքը նոր նշանակված թեմական 
տեսչի նկատմամբ հասկանալի կ[ինիէ եթե նկատի ու
նենանք, որ նա' Եղիշե քահ. Գ եղա մ յանը «Մեղու Հա
յաստանի)) թերթի Հայկունին էր' Բաֆֆու «Կայծեր»-ի 
դեմ դրված թունավոր պարսավագրի հեղինակը։ 1890 թ. 
հունիսի 3-ի նամակում բանաստեղծն Ան. Աբովյանին 
հավաստիացնում է, որ նույն այդ ոտանավորի մի քա
ռատողը վերաբերում է ժամանակի մամուլին ընդհան
րապես. «էլ ուրիշ ի՞նչ ասեմ, — գրում է նա։ — Մամուլի 
մասին-որ մի' խոսալ. այնքան եմ զզված, որ չեմ ուզում 
կարդալ և ոչ մեկը, դրանց մասին, որպեսզի կարճ կըտ- 
րեմ, այստեղ եմ դնում մի տուն իմ ոտանավորից.

Ահա գետնաքարշ և չարախնդում 
Խումրերրն անսիրտ մարդ-հրեշների 
Վխտում են անվախ հրապարակներում, 
Իբրև առաջնորդ մարդոց մտքերի...

Մի խոսքով, եթե երբևիցե կամենաս, ես քեւլ կպատ- 
^մեմ սրանց ձեռք առած միջոցներից իմ զիտեցածները, 
որոնցով կռվում են իրար դեմ—իրար խորտակելու նը- 
պատակով...» (V, 15),

Այսպես անողոք դա տա պարտելով ժամանակակից 
մամուլը և հրապարակախոսներին, նրանց նկատմամբ 
անկախ դիրք գրավելով, Թումանյանն, այնուամենայ
նիվ, կոնսիստորականների հետ ունեցած վեճերի ըն
թացքում,— որոնք մոլի «մեղվականներ)) էին, — պաշտ
պանում էր Արծրունուն՝ նրան առանձնացնելով «մշա- 
կականներից)) ։ Բանաստեղծը որոշակիոր են բաժ ան ում 
էր ժամանակի երիտասարդության մեծ մասի հարգանքը 
ականավոր հրապարակախոսի նկատմամբ։ Նրա այդ 
վերաբերմունքի արտահայտություններն են «Ւ՞նչ ես 
գազազել անմեղ արարքից...» և «Մարգարե» ոտանա
վորները։ Առաջինը, ինչպես վկայում է Տիգր. Փիրում- 
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յանր, պատասխան է Արծրունու հակառակորդներին, 
որոնք հանդիմանում էին բանաստեղծին' «Մշակ»֊ի 
խմբագրին պաշտպանելու համարի ։ Երկրորդը, որ գըր- 
ված է Արծրունու հրապարակախոսական դո րծուն ե ու
թյան օսանհինդամ յա հոբելլանի օրերին, ավելի ներ
բողի բնույթ է կրում։ Տ. Փիրումյանր նկատում է, թե 
«Թումանյանը կամ եցավ այդտեղ իդեալական կերպա
րանք տալ (Արծրունուն ), աչքի առաջ ունենալով Քրիս֊ 
տոսին»։

Թում ան յանի' կոնսիստորիայի միջավայրն անդրա
դարձնող բանաստեղծությունների սլաքն ուղղված է թե֊ 
մական առաջնորդի (Մամբրե ևպ, Սանասարյան) և նրա 
արբանյակների դեմ։ Դրանք են' «Չարամիտներին», 
■«Դարձյալ նրանց» և «Ազդ»։ Առաջին երկուսը հիշատակ֊ 
վում են Արս, Դլաճյանի հուշերում, ըստ որում, Թուման֊ 
յանն ինքն 'է հավաստել, որ «Չարամիտներին» ոտա
նավորը «գրելու առիթն ու գլխավոր դրդապատճառը 
թեմական առաջնորդ Մամբրե եպիսկոպոսն է, ու խոսքի 
սուր ծայրն ուղղված է դեպի նա,,,»։ նույն աղբյուրից 
տեղեկանում ենք, որ բանաստեղծն այդ ոտանավորը 
դրել է հենց կոնսիստորիայում, և այնտեղ էլ կարդացել 
է «ի լուր ամենքի»։ Ընթերցմանը ներկա կոնսիստորս։֊ 
կան պաշտոնյաները բարձրաձայն ասել են, թե' «Դա 
Մամբրեի դեմ է, հո՜»։ «Դուք, մեծ հայրերի ընկած զա֊ 
վակներ»֊ը իբրև շանթ ընկել էր առաջնորդի ճակատին, 
այդ ամենքը դիտեին», — պատմ ում է Ա, Ղլտճյան ը և 
ավելացնում, որ Թումանյանը «Չարամիտներին» ոտա
նավորից բացի, դրել էր նաև «մի ութիջը> ուր շատ ավե֊

31 Այղ բանաստեղծության դրության ժամանակը, ինչպես նշել է 
Թումանյանը, 1889 թվականն էւ Բովանդակությունը հիմք է տալիս 
կարծելու, որ այն դրված է նույն թվականի ղեկտեմբերին, երբ Թիֆ- 
յիսի թե մ ի առաջնորդի պաշտոնն ստանձնել էր Մամրրե եպ. Սանա- 
ւսարյանը։
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լի խտացրած ու պարզ արտահայտություններ էր թայլ 
տվել հոգևորական ցոփերի և կաշառակերների հասցեին' 
դարձյալ «դուք»֊երով սկսած... Պամֆլետի բնույթ ուներ 
ավելի... Դա լավ պատկեր էր, խարազանիչ նյութ...»։

Դլտճյանի հիշատակածը թերևս ((Դարձյալ նրանց»
խորադիրը կրող ա յն ոտանավորն է (I, 485), որ
Թուման յան ր ժամ անակին ներկայացրած է եղել 
((Մուրճ»֊ին տպագրության, սակայն գրաքննության կամ
խմբագրության կողմից մերժվել է և այնպես էլ մնացել 
ամսագրի արխիվում^, և կամ մեզ անհայտ այն ոտա
նավորը, որից մի քառատող բանաստեղծր բերել է Ան. 
Աբովյանին ուղղած 1890 թ. նոյեմբերի 1~ի նամակում.

0 , ցած խոսքերով զնգուռն 
Մի' հիշեք, մի , այն սուրբ

բերանի, 
անուն ր,

Դուք, որ չգիտեք փառքն Հայաստանի,

Որ շեք ճանաչում նրա զորությունր...

(V, 31),

Ըստ Վ. Տաշրացու, թեմական առաջնորդ Մամբրե 
եպ. Սանասարյանի դեմ Թումանյանի գրած երգիծական 
ոտանավորը («պարսավ») «Ազդ»-ն է, որ և հիմք է ծա
ռայել նրան կոնսիստորիայից հեռացնելու։ Ւ դեպ, Վ. 
Տաշրացին իր հիշողություններում բերում է այդ ոտա
նավորի առաջին տունը, որի երրորդ և չորրորդ տողերը 
տպագրված տեքստի համապատասխան տողերից տար
բեր են.

Եվ թող չջլսվի նրա պիղծ բերնից 
Մեր նսւրանղ պաշտած Աստծո անունը:

Պետք է կարծել, որ գոյություն է ունեցել այս ոտա
նավորի մի այլ, մեղ անհայտ տարբերակը, կամ, պար
զապես, Տ աշրա ցու հիշողության մեջ, տարիների ըն-

2 ԳԱՄ, Թա. X 4.9,
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թաղքում, Հեղինակային տեքստը որոշ փոփոխություն
ներ է կրել։

«Ազղ»֊ր գրվել է 1890 թ» հոկտեմբերի 18֊ին և ա֊ 
ռաշին անգամ, «Պահպանողականներին» ենթավեբնագ- 
րով, տպագրվել ((Մուրճ» ամսագրի 1892 թ» հունվար
յան համարում^։ Այս ոտանավորն ըստ էության մար
տահրավերի ձերւնոց էր, նետված Մամբրե եպիսկոպո
սին։ նույն թվականի հունվարին, ինչպես տեսանք, 
հակառակ կոնսիստորիայի արգելքին, և չնայած իր ան
չափահաս լինելուն, Թումանյանը մշակականների կող
մից մասնակցում է եկեղեցական պատգամավորների 
ընտրությանը։

Ի լրումն ամենի, մարտի 8-ի Թիֆլիսի թեմական 
պատգամավորների ընտրության առթիվ Թումանյանը 
գրում է ((Մարշ» պարոդիան, որտեղ ներբողվում են 
Արծրունին ու ((Մշակ»֊ը և «յականէ֊յանռւանէ» պար
սավվում նրանց հակառակորդները' Մամբրե եպ. Սա֊ 
նասարյանը և Աբդար Հովհաննիսյանը»

Կեցցե" «Մշակ» և ժողովուրդ

Եվ այս օրը մեծախորհո։ րդ — 
Մեր ազգային իրավունքի, 
Համա ւնական ագատ կամքի։

Անդառնալի թող վերան ան 
Ամեն գործեր կամայական, 
Ընտրությունը ապօրինի, 
Կոպիտ շորանն Աբարանի։

Կեցցե , կեցցե մշտազվարթ 
Նոր սերունդը երիտասարդ, 
Յուր եռանդով ամենազոր, 
Գաղափարով պարզ, լուսավոր ։

33 Այնուհետև տպագրվել է միայն' «Բանաստեղծություններ» հ. II, 
Մոսկվա, 1892, էջ 135ւ Այդ ոտանավորը դուրս է մնացել Թումանյանի 
երկերի գիտական հրատարակությունից։
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Կորչի' Մ ամբրե, սև £ Արդար

Ւրանց խմբով գիշերաւէար,

Եվ անսասան կեցցե՜ հավետ

Մեր ժողովուրդն Արծրունու հետ։

(VI, 21)

Սա էլ վերջնականապես վճռում է Թումանյանի «լի
նել չլինելու» խնդիրը կոնսիստորիայում։ Պարոդիայի- 
դրությունից (1892, մարտի 14) ընդամենը մի քանի օբ 
անց բանաստեղծը պաշտոնից արձակվում է։

Թումանյանի համակրանքը Գր. Արծրունու նկատ֊ 
մամբ պետք է բացատրել նրանով, որ «Մշակ»֊ի խմբա
գիրը 80-ական թվականների վերջերին և 90-ական թվա֊ 
կանների սկզբներին ժամանակի առաջավոր երիտա֊ 
սարդության մի զգալի մասի մեջ դեռևս պահ պանում էր 
իր հմայքը։ Մասնավորապես Թումանյանի համար Արծ֊ 
րունու հեղինակությունը բարձրանում էր կոնսիստորա֊ 
կաններին և ընդհանուր առմամբ պահպանողականնե
րին մ երկացնող համ արձակ ելույթներով^*։

34 Թեմական պատգամավորների ընտրությունների ժամանակ Թու
մանյանի կողմնորոշումը դեպի Արծրունին, անշուշտ, նշանակալի չա

վով պայմանավորված էր նաև 1892 թ. հունվարի 6֊ի աղետի կա
պակցությամբ՝ «Մշակո֊ի խմբագրի սուր հարձակումներով այգ աղետի- 
պատճառը հանդիսացող Մամրրե եպիսկոպոսի և կոնսիստորական֊ 
ների դեմ։ Հունվարի 6-ին, ջրօրհնեքի ժամանակ քանդվում է Կուր 
գետի վրա շինած փայտե ժամանակավոր կամուրջը, որի հետևանքով 
մի քանի տասնյակ հոդի խեղդվում են. «Կամուրջը շինել էր տվեք 
Թիֆլիսի հայոց կոնսիս տորիան, և շինությունը կապալով ւէերցնողր- 
իսկապես Թիֆլիսի քահանաներից մեկն էր, — պատմում է էեոն։ — 
Հայտնի դարձավ, որ մարդկային այնքան կյանքեր ոչնչացրած աղետը- 
մի զարհուրելի անտարբերության և անհոգության հետևանք (ր... 
Հոգևորականությունը վրդովեցուցիչ անտարբերություն էր ցույց տվել 
աղետի զոհերի վերաբերմամ ր։ Զրից հանված դիակները թափված 
էին Վանքի եկեղեցու բակում... իսկ այդ միջոցին քահանաներն շտա

պում էին տնօրհնեքի... Թիֆլիսի առաջնորդ Մամրրե եպիսկոպոսը,, 
որ ապրում էր նույն Վանքի բակում, շնորհ ավորութ յուններ էր րն- 
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Կոնսիստորիայի խորթ սւ խեղդուկ մթնոլորտում Թու
ման յանր մնում է 2ոլՐք տաթՒ։ P* ^աթտՒ
24֊ին, գրագրի պաշտոնից հենց նոր ազատված, նա 
Ան. Աբովյանին գրում է. «Խորին տրտմությամբ ետ եմ 
նայում հինգ հոգեհան տարիների անցյալիս վերա, որ
պես մի գերեզմանի, մի դմո խքի, որից դուրս եմ եկել 
(*?)ք բայց UJ(irtlnP աումղյ եմ մնացել, կենդանի եմ. 
ահա խնդիրը։ Մարմնով^ ո չ, բոլորովին ո չ. իսկ հոգուս 
բնգունակությունների մեծ մ ասր կորցրել եմ)) (\ , 64)։

Ւնչո՞վ բացատրել, որ բանաստեղծն այդքան երկար 
է մնացել իր համար տհաճ միջավայրում։ Նա բանիցս 
արտահայտել է իր դժդոհոէթյունր և դուրս գալու ցան
կությունը, բայց մնացել է։ «Ուզում էի կոնսիստորից 
դուրս գալ և ուզում եմ, բայց չգիտեմ ինչ անեմ», — դը- 
րում է նա Ան. Աբովյանին 1890 թ. նոյեմբերի 29-ի 
նամակում։ Այդ տողերին անմ իջապես հաջորդում են

դունում քաղաքացիներից' ջրօր .ների Սոխ սեղանի շուրջը» (Լևո, 
Գրիդոր Արծրունի, երրորդ հատոր, 1905, էջ 407—408)։

Այդ դեպքի առթիվ Արծրունին «Մշակձ֊ի հունվարի 11 ֊ի առաջ
նորդողում անողոք մերկացնում է կոնսիստոր ականներին և Մամրրե 
եպիսկոպոսին' դիմելով ուղղակի նրանց. «...Այո', Ավետարանի վե 1 
յտովանդակութ յան տեղ թաղավորում է ձեր ձեռքում միմիայն Ավե

տարանի կազմը, քրիստոնեական լույսի տեղ ռուբլիանոց մոմը, 
աստվածային դաղաւիարի տեղ՝ պատկերապաշտությունը, ոգու տեղ' 
շոր ու ցամաք ձևը, բովանդակության տեղ' ձևականությունը...

Եվ դուք այդ ապացուցիր հունվարի 6֊ի ղարհուրե/ի, մեծ ժոդո֊ 
Եվ դեռ երկար, շատ երկար տարիվըրդական աղետի ժամանակ...

ների ընթացքում մեր խոսքերի ճշմարտության 1{ե&րլանյ1 վկաներ 
■կհանդիսանան ձեր առջև որպես զարհուրելի ուրվականներ այն հար

յուրավոր սարսափելի ժողովրդական դիակները, որոնք Վանքի մայր֊ 
եկեղեցու կողքին, Եուր դետի արագահոս ալիքների մեջ դտան իրանց 
մշտնջենավոր հանգստարանը, այն մյուս հանգստարանի կողքին, 
որտեղ թաղվում են խոշոր դում արներ ձեզ րնծայող մեծամեծներն 
ու հարստացած երջանկահիշատակ վաշխ առուներ ր)) (Ն. տ., էջ 410 — 
411),
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«Դարձյալ մի շշուկ կա մեր ընտանիքում իմ ապագայի 
if ասին,». Ոչ մտածում են, ոչ հոգում, միայն հարցնում 
են, թե ի՞նչ եմ անելու։ Քեղ եմ հարցնում, ի՞նչ անեմ, 
Անուշավան, ա՜խ, շատ բան եմ ուզում, բայց,,,» (V, 36)։ 
Եվ այգ «բայց»֊ի մեջ է բանաստեղծի վիճակի դրամա֊ 
տիղմը, անապահով և ուրիշից ( աներոջից) հովանավոր֊ 
ված տնտեսական վիճակը, քահանա դառնալու մասին 
կնքված պայմանագրի հիշեցումները,,, Կոնսիստորիա
յից ստացած ռոճիկը շատ քիչ էր ընտանիքը պահելու 
համար, բայց էլի մի բան էր։ Եթե դրանից էլ զրկվե՜ր։ 
Եվ դժգոհ լինելով, այնուամենայնիվ մնում է։ Կոնսիս
տորիայում բանաստեղծի վիճակն առավել ծանրանում 
է Մամբրե եպ, Ս անասարյանի թեմակալ առաջնորդ 
դառնալուց հետո (1889 թ, նոյեմ բերից)ւ Կոնսիստորս։֊ 
կանների հարաբերությունները Թումանյանի հետ' որպես 
Արիստ, Ս ե դրակյանի «հովանավորյալի» և մ շա կա կան ի' 
գնալով դառնում են թշնամական։ Մյուս կողմից Մամբ֊ 
րե եպիսկոպոսի օրով «իրերի կարդն» անցած անիրա֊ 
վությունները ավելի հաճախակի են դարձնում բանաս֊ 
տեղծի բանավոր ու գրավոր ընդվզումները «հոգևոր 
հայրերի» դեմ։

Մթնոլորտը շիկանում է, երբ, 1890 թ, հոկտեմբերին, 
լույս է տեսնում Թումանյանի առաջին ժողովածուն և 
կոնսիստորականները կարդում են իրենց դեմ ուղղված 
նրա ցասումնալից, մարտահրավեր բանաստեղծություն 
ները։

Իսկ ինչպե՞ս է, որ կոնսիստորիան հանդուրժում էր 
ըմբոստ գրագրին։ Ա, Ղ,էտճ յ աՆ ը գտնում է, որ նրան 
հեշտությամբ կարող էին հեռացնել մինչև 1890 թվա
կանը' մինչև բանաստեղծությունների առաջին Ժողո
վածուի հրատարակությունը, երբ Թումանյանր դեռևս 
«հասարակական դիրք չու ներ»։ «1890 թվին Թուման- 
յանն սկսեց հրապարակի վրա երևալ իբրև բանաստեղծ, 
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նույն տարվա աշնանը նրա դրքրււյկը դուրս եկավ» սկսե
ցին խոսել նրա մասին» նա իր դիրքի ամրանալն հաս- 
կացավ..» նրա ձայնն ավելի ամուր, առնացի սկսեց 
հնչել... լրագիրներն սկսել էին նրա մասին խոսել» նույն֊ 
իսկ առաջնորդի կողմնակից և բարեկամ «Նոր֊Դար» 
թերթը գովում էր ft* ում ան յան ին ։ Առաջն որդն ու կոն֊ 
սիստորիան կդժվարանային Թուման յանին փողոց գցել, 
նրան ճանապարհ դնել։ Պարզ է, որ Օվանեսի դիրքի 
ամրանալուն հակաոա կ (իմա' հակադարձ—Ա» Ւ.) հա֊ 
րաբերական դառավ առաջնորդարանի կողմից Թուման֊ 
յանից ազատվելու մտադրությունը ու նրան հալածելու 
ձգտումը, եթե ինբր Թումանյանն իր դիրքի անտանելի 
դառնալը չխտացներ նորանոր ելույթներով... Ւր դիրքի 
ամրանալով, նա ավելացրեց և իր հանդգնությունը հան
դեպ առաջնորդարանի»». ((Խաթա)) էր դառել Թուման- 
յանը առաջնորդարանի գլխին։ Այս դրությունը բոլորո
վին էլ նման չէր հալածված լինելու վիճակին, որի մեջ, 
իբր, Թուման յան ը գտնվում էր Թիֆլիսի կոնսիստորիա
յում ծառայելիս»։

Անշ ուշտ, սխալ կլիներ կոնսիստորիայի տարիներին 
Թումանյանին հալածվածի, նվաստացածի վիճակում 
ներկայացնելը» եթե նույնիսկ փայփայված էլ լիներ, 
բանաստեղծի համար կոնսիստորիան կմնար նույնքան 
խորթ ու անհարազատ մի միջավայր, որի հետ անհաշա 
բախման մեջ էր։ Եվ այդ բախումը գնալով առավել սուր 
բնույթ էր ստանում (1890 թվականից), երբ նա բանա
վոր վեճերից ու «ռեպլիկներ»- ից անցնում է տպագրա
կան խոսքով մերկացումներին, առաջնորդարանի գլխին 
գառնում է «խաթա»' վրդովում է հոգևորականների ան֊ 
դորրր, քողազերծ է անում նրանց հակամարդկային 
գործերը։ ^րքի հրատարակության օրերին, 1890 թ. նո
յեմբերի 1-ին Ան» Աբովյանին գրած նամակում Թու֊ 
մանյանը հայտնում է. «Կոնսիստորիայում իմ դրու֊
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թյունն առավել անտանելի է դարձած» բոլորի հետ միա
տեսակ արհամարհական, թշնամական հարաբերու
թյունների մեջ եմ, գուցե շուտով դուրս դամ» (V, 32)։ 
Մնալն այլևս անհնարին էր դարձել, կամ պետք է կա
մովին հեռանար, կամ պետք է հեռացնեին։ Տեղի ունե
ցավ վերջինր։ Դա անխուսափելի էր, թեմական առաջ
նորդ Մ ամբրե եպ, Ս ան ա ս ա ր յան ի և կոնսիստորիայի 
անդամ քահանաների դեմ դրած երգիծական ոտանա
վորներն ու էպիդրամներր տպված և անտիպ), հաճա
խակի վիճաբան ութ յուննե րն ու րմբոստ ելույթները, 
որոնք, մանավանդ վերջին շրջան ում «սուր կերպարանք 
ունեին», ինչպես խոստովանել է բանաստեղծն ինքը, և 
վերջապես, 1892 թ, հունվարին, հակառակ թեմական 
առաջնորդի, մշակականներին ի նպաստ' եկեղեցական 
պատգամավորների ընտրությանը մասնակցելը' այս բո
լորը կուտակվելով, Թումանյանի վտար մ ան հիմք են 
դառնում ։

Կոնսիստորիայից իր արձակման իրողությունր Թու
ման յանր «Պոետն ու Մուսան» պոեմում ներկայացրեք 
է հետևյալ տողերով,

..էնքան արիր, սատա՚ւի պես, 
Որ դրեցի մեծիս պարսավ, 
նա էլ—կորի , կորի', ասավ, 
Մենք ենք տաքիս քեղ փող ու վարձ. 
Դու Մուսայի խելքով րնկած, 
Վեր ես կենում մեր դեմ խոսում, 
էղպես պիսեր մենք չենք ուզում՛^

(П, 94)

^5 Ա. Առաքեք յանր ես վկայում է, որ կոնսիստորիայից Թուման֊ 
յս՚նի արձակմ ան պատճառ ր (ավեքի ճիշտ աոիթր) եղեք է թեմական 
ւա: աշնորդ Մամրրե եպիււկոպոսի ղեմ դրած երգիծական ոտանավորր 
(«Կոմունիստ», 1923, X 39):
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Այդ տեղի է ունենում 1892 //. մարտին (ամսաթիվը 
որոշակի հայտնի չէ. մարտի 22-ին Թումանյանն արդեն 
ստանձնել էր Կովկասի հայոց հրատարակչական ընկե
րության գրասենյակապետի պաշտոնը)։

Դեռևս կոնսիստորիայում պաշտոնավարելու տարի
ներին Թումանյանր մտահղացել է դրել «Գրագիր Մու
զան» խորագրով մի պոեմ, ուր պիտի արտացոլեր իր 
կյանքի այդ հետաքրքրական շրջանը' բանաստեղծի 
դրաման անհարազատ միջավայրում։ Մտահղացումը, 
սակայն, մնացել է անկատար։ Հետաքրքրական է, որ 
«Գրագիր Մո։զա»-ի սևադիր ֆրագմենտներում, ինչպես 
և Ան. Աբովյանին ուղղած չափածո նամակի տողերում, 
նշմարելի են սաղմերը մեկ տասնամյակ հետո դրած՛ 
«Պոետն ու Մուսան» պոեմի։

5

Թումանյանի կյանքի այն հինգ տարին (1887— 
1892), որ ընդունված է «կոնսիստորիայի շրջան» ան
վանել, բանաստեղծի համար լի են շատ կարևոր իրա
դարձություններով. այդ շրջանում էր, որ Թումանյանր 
ձևավորվեց որպես բանաստեղծ, լույս ընծայեց իր ա- 
ռաջին ժողովածուն, ճանաչվեց և մտավ գրական աս
պարեզ։

1887 թ. աշնանը, երբ Թումանյանր նոր էր սկսել 
պաշտոնավարությունը կոնսիստորիայում, մտերմանում 
է Ներսիսյան դպրոցի մի քանի աշակերտների հետ (Գա
վիթ Շահլամյան, Արամ Առաքելյան, Գրիգոր Վանգյան, 
Արսեն Ղլտճյան), որոնք հայոց լեզվի և գրականության 
անբավարար դասավանդման թերին ինքնադարդացմամբ 
լրացնելու նպատակով կազմել էին գրական մի շրջան 
և պարբերաբար հան գիսլումներ և պարապմունքներ էին 
ուն են ո ւ մ ։
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Այ ստեղ է, որ բանաստեղծը հանգիստ ու մ խիթա րու֊ 
՛թյուն 4 գտնում կոնսիստորիայի աղմո։կից ու տաղտու
կից, հոգեկան վրդովմունքներից հետո։ Թումանյանր 
դեռ աշակերտական տարիներից «առանձնապես մոտիկ 
ու սրտակից է եղեր) Դավիթ Շահլամյանի (1870— 
1894) հետ, որին ընկերական շրջանում մտերմաբար 
«Դաթիկո» են կոչել։

Հենց Շահլամյանն էլ Թում ան յանին ծանոթացնում 
և կապում է հիշյտլ շրջանին։ Դաթիկոյի ծնողները Թիֆ֊ 
լիս վերաբնակված ախալցխացիներ էին։ Նա իր մեղմ, 
բարեհամբույր բնավորության համար վայելում էր 
«Հնգյակի։)) ընդհանուր համակրանքը. «Ես մինչև օրս չեմ 
կարող մոռանալ նրա մրահոն և թախծալից աչքերը,— 
պատմում է ՂչտճյաՆը։ — Նրա թախծալից աչքերն իրենց 
խորքում ասես ինչ֊որ մշտապես հրահրող վիշտ էին 
թաքցնում, ծանր հ ո դեկան ապրումներ))։ Թումանյանր 
Շահլամյանի հետ մտերմանում է 1888 թ. ապրիլից, 
երբ փոխադրվում է Հուէհ. քահ. Մարտիրոսյանի բնա- 

■կարանը' այն տունը, որի վերնահարկում ապրում էր 
Հհահլամյանն իր քրոջ և փեսայի հետ։ Մտերիմ ընկեր֊ 
ները դառնա լով հարևաններ, հաճախ էին առանձնա
նում, մտորում, զրուցում։ Օլդա Թումանյանը Դաթիկո- 
յին հիշում է որպես մի «խեղճ, ինքնամփոփ, մելամաղ
ձոտ տղայի))։ Ներսիսյան դպրոցն ավարտելուց հետո 
(1889), Շահլամյանը երեք տարի ուսուցչություն է անում 
Թումանյանի ծննդավայրում։ 1894 թ. առեղծւէածա յին 
հանգամանքներում, նա ինքնասպանություն է գործում, 
խոր վիշտ պատճառելով իր ընկերներին, հատկապես 
Թումանյանին։ «Հնգյակի» անդամներից առավել երկա
րակյացը' Արսեն Ղլտճյանն իր հուշերում անդրադառ
նալով Շահ լա մ յանի ին քն ա ս սլան ութ յան ր, գրում է. «Նրա 
մ՛ատաղ և ազնիվ հոգին կրծող կսկիծն ու վիշտը, որ 
այնպես ակնբախ կերպով արտացոլվում էին նրա խորը 
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թախիծով համակված հայացքի մեջ, վերջ տվին նրա 
ջահել կյանքին... Օվանեսն հաղորդակից էր Դաթիկոյի 
հոգեկան ապրումն երին. նա դիտեր, թե ի նչն է կրծում 
իր սիրելի ընկերոջ ներսն ու հոգին.,. Ես միշտ մտածում 
եմ, թե Դաթիկոյի էությունը մաշող գաղտնիքը մարդ-' 
կային կյանքի գաղտնիքներից խիստ ծանրերից է եղել, 
ու այդ գաղտնիքին հաղորդակից եղողի համար' նվիրա
կան, որ Օվանեսը Դաթիկո յի հետ տարավ գերեզմ ան։ 
Ես Դատ անգամ եւէ Օվանեսին հարցրել, բայց միշտ էլ 
նույն պատասխանը' մի վշտահար ժպիտ ու հայացք և 
երկու խոսք, թե' «Իմս չէ, որ քեզ տամ»։ Դաթիկո Շահ- 
լամյանի թախիծն ու վիշտը զգալի ազդեցություն է գոր
ծել Օվանեսի վրա, նրան էլ համակելով հոգեկան վըշ՝ 
տով։ Ինձ միշտ թվացել է, թե Օվանեսն ու Դաթիկոն 
ինչ-որ հոգեկան ցեղակցություն ունեին' նման կաւէ հա
մարյա թե նմանօրինակ ապրումների ենթակա լինելու 
հետևանքով։ Երբ ես այդ մասին ակնարկներ էի անում, 
այսինքն այն մասին, թե Դաթիկոն իր վրա ազդեցու
թյուն ունի, Օվանեսն այդ չէր ուրանում։ Համենայն 
դեպս, Թումանյանն այն կարծիքին էր, թե մեր հնգյակի 
մեջ Դաթիկոն ամենապայծառ և զգայուն դեմքն էր»ՅՇ։

Անտարակույս, մտերիմ ընկերոջ ողբերգական մահ
վան այդքան խորն ապրած վիշտը ինչ-որ չափով դըր~ 
սևորվել է միևնույն տարում (1894) դրված ((Դեպի Ան
հունը» պոեմի թախծալի խորհրդածություններում։

Արամ Առաքելյանը (1867—1933) տարբերվում էր 
իր կենսուրախ բնավորությամբ, և ինչպես վկայում է 
Ա. Ղլտձյան ը, «թիչ թե շատ գրական ճաշակ ուներ, ու 
երբեմն, Օվանեսի ր ան ա ս տ ե ղծ ութ յան ց ազդեցության

■■Г> Ըստ Օլգա Թումանյանի բանավոր վկայու թէան, վերջին տարի

ները Շահյամյանի հոգեկան հավասարակշռությունը խանգարված 
/. եգեր
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տակ ոտանավորներ էր գրում, որ նամանավանդ Օվա֊ 
նեսին, ինչպես և մեզ, խիստ զվարճացնում էր-»- Օվա֊ 
նեսր նույնիսկ մի երգիծական քառյակ էր գրել նրա բա
նաստեղծական ունակությանդ մասին».»»։ Առաքելյանր 
Զանգեզուրի ) Սևաքար գյուղից էր։ Ավարտելով
Ներսիսյան դպրոցը, 3 — 4 տարի զբաղվում է ուսուցչու
թյամբ Թիֆլիսում և Ախալցխայում, ապա Աղս տ աֆա 
կայարանում ստանձնում մի առևտրական տան ներկա֊ 
յացուցչի պաշտոն։ 1898 թ» փոխադրվելով Բաքու, ծա֊ 
ռայության է անցնում նավթարդյունաբերական մի ձեռ
նարկության մեջ։ Ավելի ուշ (1915 թ.) խմբագրում է 
«Արև» օրաթերթը։

Դպրոցական տարիներին երևան եկած գրական հա
մեստ շնորհքը նախափորձերի մեջ էլ սպառվեց։ Սակայն 
որպես գրականության ջերմ սիրահար, նա եղավ իր 
բանաստեղծ ընկե րոջ տաղանդը խրախուսողներից և 
նրա առաջին ժողովածուների տպագրությանն ու տա
րածմանը եռանդագին սատարողներից մեկը։ Ղ[տճյանր 
վկայում է, որ Թումանյսւնն իր հերթին բարձր էր գնա
հատում Առաքելյանի ընկերական նվիրվածություն ը և 
իր առաջին գրական քայլերի «իրական պաշտպանու
թյունն ու օժանդակությունը))։ «Հնգյակի» մյուս անդամը 
Գրիգոր Վանցյանը (1870 —1908) Բ*ումանյանից մեկ 
տարով կրտսեր էր, Ախալքալաքի գավառի Բեժանո գյու
ղից) նույնպես «ներսիսյանցի», 1890 թ» շրջանավարտ։ 
Ինչպես իր ընկերները, նա ևս տոգորված ժողովրդասի֊ 
րական գաղափարներով, դպրոցն ավարտելուց \ետո 
նվիրվում է մանկավարժության, և մի քանի տարի գա֊ 
վառի դպրոցներում պաշտոնավաբելուց հետո, 1895֊ին 
մեկնում է Գերմանիա' բարձրագույն կրթություն ստա
նալու։ Ընդունվում է Բեոլինի համալսարանի փիլիսո
փայության ֆակուլտետ ը, հաճախում մանկավարժու
թյան և բնական դի տ ո ւ թյունն ե րի գասախոսություննե֊ 
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րին^ Ուսման շրջանն ավարտելուն հազիվ մեկ տարի 
մնացած, ստիպված է լինում վերադաոնալ Ներսիսյան 
դպրոցի հոգաբարձության հատկացրած նպաստր գա֊ 
ղարեցվելու պատճառով։ Կյանքի վերջին յոթ տարում 
դասավանդել է հայոց լեզու Թիֆլիսի առաջին ասևտրա֊ 
կան դպրոցում։ Աշխ ատակցել է «Լումա», «Անահիտ» և 
հատկապես «Մուրճ» պարբերականներին, մեծ մասամբ 
հայերենի մշակման խնդիրներին վերաբերող Կողված֊ 
ներով։ «Մուրճ»֊ում տպագրել է նաև ((Հայ բոշաներ» 
ազգագրական ուսումնասիրությունր (1892)։ Հեղինակել 
է դասագրքեր, այդ թվում' «Պատմական քերականութ յուն 
արևելահայ լեզվի» (1906), «Հայոց պատմություն, ծր- 
խական դպրոցների համար» (1906)։

Վանցյանի վախճանր ևս ոդբերգական եղավ. 1908֊ին 
նա ինքնասպանությամբ վերջ դրեց կյանքին։

Ընկերության հինգերորդ անդամր' Սիմեոն (Արսեն) 
Ղլտճյանը (1868 —1944) ալեքսանդրապոլցի էր, Ավետիք 
Իսահակյանի մորաքրոջ որդին, սովորել է նախ Գևորգ֊ 
յան ճեմարանում (1882—1885), ապա Ներսիսյան դրպ֊ 
բոցում (1886—1890)։ Ուսման ընթացքն ավարտելով, 
երկու տարի զբաղվում է ուսուցչությամբ, ապա ընղու֊ 
նում է կուսակրոնություն, դառնում վարդապետ, նպա֊ 
տակ ունենալով, ինչպես ինքն է խոստովանել «վարդա֊ 
պետի վեղարի տակ թաքցնել հեղափոխական դործու֊ 
նեություն, որի սուր ծայրն ուղղված էր չինելու դեպի 
սահմանի այն կողմի Հայաստանը»։ Թումանյանր 
1893 թ. մայիսի 20֊ի նամակում շնորհավորելով նրա 
«վարդապետանալը», բարեմաղթում է, Որ այսուհետև 
ևս նրան «առաջնորդեն ու ոգևորեն այն փայլուն իդեալ֊ 
ները, որ փայփայել է ազատ օրերում» (V, 75)։ Բա֊ 
նաստեղծն, անշուշտ, ակնարկում էր ժողովրդասիրա-
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225



կան, ազգային-ազատագրական շարժման այն զաղա֊ 
ւիարները, որոնցով տոգորված է եղել «հնգյակի» ընկե
րական շրջանը։ Այդ հայացքների և ըմբոստ բնավորու
թյան համար Ղլտձյանը հալածանքի է ենթարկվել էջմի- 
ածնի պահպանողական հոգևորականության կողմից։ 
Բավական առաջացած տարիքում (1906-ին) ՂլտճյաՆը 
Գերմանիայում ստացել է բա րձրագույն իրավաբանական 
կրթություն։ Նրա աշխատություններից հայտնի են' « Մի- 
ջաղգային իրավունք» (համառոտ տեսություններ), 1904, 
«Հայոց հին իրավունքը» (1913), «Պատմությո ւն Ալեք
սանդրս։ պոլի հայոց հոգևոր վիձակա յին դպրոցի» 
(1912)։ Հրատարակել է նյութեր հայոց իրավունքի պատ
մության, ինչպես' «Կ ան ոնք Ներսէսի P կաթողիկոսի և 
Ներշապուհ Մամիկոնէից եպիսկոպոսի» (1902), «Կա
նոնագիրք հայոց» (1913), «Սմբատ Գունդստաբլ, Դա
տաստանագիրք» (1918)։

Արսեն Ղլտճյան ը եղել է Թումանյանի տաղանդը 
բարձր գնահատող ըն կե ր-բա րեկամն ե րի ց, որոնք 90- 
ական թվականներին, իրենց սրտին մոտ ընդունելուէ 
բանաստեղծի աւգրած ծանր դրաման, ուղիներ են որո
նել թեթևացնելու նրա տնտեսական վի՜ճակը և ստեղծե
լու ւգա յմ անն ե ր' Ռուսաստանում կամ Եվրոպայում ու
սումը շա րուն ակե լոլ, ճանապարհորդելու «աշխարհ 
տեսնելու» համար։ Մտերիմ, սրտակից ընկւոների (այդ 
թվում նաև Ղ.լւոճչւււՆիւ ) ջերմ վերաբերմոլնքր բարոյւս- 
կան նեցուկ կ եղել բանաստեղծի կյանքի ծանր տարի
ներին։

Ահա' ընկե րական այն շրջանը, որի հետ Թուման յան չ 
սերտ շփման մեջ էր 1887 —1890 թվականներին։ «Հրնդ֊ 
յակը» պարբերաբար, մեծ մասամբ շաբաթ օրերը, հա
վաքվում էր Դավիթ Շահլամյանի մոտ (որ քրոջ բնա
կարանում իր առանձնասենյակն ուներ), երբեմն նաև 
գարեջրատան սեղաններից մեկի շուրջը: Շ ահլամ յա նՒ
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սենյակը, пр «բոլորովին առանձնացած էր քրոջ բնակա
րանից ու առանձին մուար ուներ, ինչպես սովորաբար 
լինում են տան գլխավոր մ ուտ րին շինված սենյակները», 
^լտճյանր համարում է ընկերական այդ շրջանի «վեր֊ 
նատունր»։ «Հնգյակի » հ ա վա բու յթն ե րի «օրակարգը» չէր 
կանխորոշվում. ընկերների զրույցների առարկան առ
օրյա կյանքից կամ ընթերցումներից ստացած տպւսվռ- 
րություններն էին. սլատմում էին դպրոցի անցուդարձից 
(«հնգյակից» չորսը ներսիսյան զոլրոցի սաներ էին): 
թումանյանն էլ, որ այնքան վաղաժամ թողել էր աշա
կերտական նստարանը և կյանք մտել, իր հերթին նկա
րագրում էր կոնսիստորիայի մ իջավա յրր, ընկերներին 
հաղորդակից դարձնnut իր վրդովմունքներին ու հուզու մ֊ 
ներին, և կամ դծագրում քահանաների և պաշտոնա ԿՒս- 
ների երգիծական դիմանկարները հանպատրաստից հո
րինած էպիգրամներում ու մանրապատումներում: 
«Հնգյակի» անդամներից յուրաքանչյուրը, որ ներկա
յացնում էր մի գաւէառ, ւդատմում էր «գյուղի ցաւէերից»: 
Եվ թումանյանը նրանց լսելով, «սկսում էր ինքն էլ աւէե- 
լի գունագեղ ու ւէշտով համակված պատմել աշխատա
վոր գյուղա ցու' իր տեսած ու ապրած հառաչանքներից»։

Ռոմանտիկ պատանիների այդ խմբակն, անշուշտ, 
չէր կարող զերծ մնալ ժողովրդասիրական, ազգային֊ 
ազատագրական շարժման գաղափարների ազդեցությու֊ 
նից, որոնցուէ տոգորված էր ժամանակի երիտասարդու
թյուն ը։

Իրենց հավաքույթներում քննության նյութ դարձնե
լով ժողովրդի սոցիալ֊ տնտեսական և քաղաքական վի
ճակը, «հնգյակի» անդամները' «ջահել ու կրակոտ պա
տանիներ», գարեջրի բաժակները վերցրած, ժ ո դո ւէրդի 
մեջ մտնելու և նրա հետ ու նրա համար ապրելու ան
խախտ խոստումներ են անում, որոշում գնալ գյու
ղերն ուսուցչության, ժողուէրդի մեջ «պատվաստել հե-
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ղափոխական ողի», « ըմ բոստութ յան և ընդդիմադրու
թյան ոգի»։

Աէգ «անխախտ խոստումով» ու երդոլմով էլ 1890 թ. 
օգոստոսին «հնգյակի» անդամները միմյանց հրաժեշտ 
են տալիս։

Արսեն Ղ,լտճյանի վկայությամ բ, «հն գյակի » գաղա
փարական ((զինանոցը» գրքերն էին, հատկապես Պե- 
տերբուրգի և Մոսկվայի հայ ուսանողության հրատարա
կությունները' նվիրված բուլղար ժողովրդի ազատա
գրական պայքարին և նրա հերոսներին («Բուլղար ավա- 
գակապետ», «Խունխոր» և այլն), Թումանյանն էլ, որ 
ինչպես ինքն է գրում, մինչև 18 տարեկան հասակը, 
քիչ գրքեր էր կարդացել, նվիրվում է ընթերցանության. 
«...Նա շատ էր կարդում, — պատմ ում է Ղ լւո ճ յ ւսն ր, — մրշ֊ 
տապես դրքեր էր հավաքում, հաճախ օրվա հացի գինը 
ծախսելով այդ նպատակին»։ թնթերցանությամբ լրաց
նելով իր կրթության պակասը, բանաստեղծը կենդանի, 
ոգեշնչող օրինակ էր ծառայում իր ընկերների համար, 
խրախուսում նրանց, հ որդորում կարդալ. «Նա խիստ 
հետաքրքրված էր, որ մենք կարդանք, գրական պատ֊ 
րաստություն ձեռք բերենք, ուստի և մեզ դրդում էր 
գիրք և գրականութ յուն կուտակենք, մեր զարգացման 
համար գրադարան կազմ ենք։ Նրա ներշնչումով ես ար
դեն դրա դա րան էի կազմում, որի համար ընտիր գրքերի 
մատակարարոդն Օվանեսն էր...»։

Այդ ժամանակ է, որ «պատահմունքով» Թուման յա նի 
ձեռքն են ընկնում «Հյուսիսափայլ»֊ի ամ սատետրակ֊ 
ներր։ «Շատ սիրեցի էդ բաց կապույտ, շողարձակ տետ
րակները և պատանեկան ո գևորությամբ կարդում էի: 
Առանձնապես դուր էին եկել Կոմս էմանուելի «Հիշա
տակարան»^ ու մյուս գրվածքները, Ս. Նազարյանի 
խորհրդածություններն ու թարգմանությունները և Սա- 
դաթյանի թարգմանած' Լերմոնտովի «Դև»-ր։
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Էսպես էլ իմ շատ քիչ կարդացած ու սիրած դրքերից 
մինր /, 7ա</ ուսիսափա յլ»-ը։ Թումանյանն առանձին
սիրով ու երախտադիտությամբ է հիշում այդ ամսա- 
գիրը, որպես իր պատանեկության հարազատներից մե֊ 
կին (IV, 337)։

1888 թ, ապրիլից, երբ Թումանյանր փոխադրվում 
է Հովհ. բահ, Մարտիրոսյանի բնակարանր, «հն գյակի » 
հավաքույթները տեղի են ունենում բանաստեղծի մոտ։

((Հնգյակը» կարևոր դեր է կատարել Թումանյանի 
դրական կյանքում։ Ա. Առաքելյանը պատմում է, որ 
իրենք, Շահլամյանից տեղեկանալով Թումանյանի 
ստեղծագործական ձիրքի մասին, նրան հանձնարարում 
են հաջորդ հավաքույթին հրավիրել նաև պատանի բա֊ 
նաստեդծին։ Ընկերները խնդրում են Թումանյանին 
հրապարակ բերել ոտանավորների «դավթարը», որ նա 
խնամքով թաքցնելիս է եղել։ Եանաստեղծը հրաժար
վում է, թե' «դատարկ բաներ» են։ «Հարկադրում էինք 
Օվանեսին կարդալ մեզ իր ոտանավորներից, — պատ
մում է «հնդյակի» անդամներից մեկ ուրիշը' Ա, Ղըլըտ~ 
ճյանը.— նա հաճախ մերժում էր, աշխատում էր խու
սափել, բայց մեր ձեռքից չէր պրծնում,,. Նա շատ էլ 
ոգևորված չէր իր բանաստեղծություններով,,. Երեն հա
մարում էր սովորական ոտանավորներ գրող և ոչ ավե
լին,,, Նա, մանավանդ այդ ժամանակներում, շատ քաշ
վող, միևնույն ժամանակ շատ հպարտ և դյուրազգաց էր։ 
Հպարտ էր' իր արժանավորությունը շս տ ո րա ցն ե լու, 
չնվաստա դնելու համար»։ Սակայն, ի վերջո, զիջելով 
ընկերների համառ պնդումներին, նույն օրն իսկ բերում 
է «գրելու թղթի թերթերից կարած մի մեծ տետր, մա
տիտն էլ թելով վրան կապած»։ Տետրը ձեռքից-ձեռք է 
անցնում, սկսում են կարդալ։ Ըստ Ա. Առաքելյանի , 
տետրի բովանդակությունը եղել է' «Շունն ու Կատուն», 
«Արև և Լուսին», «Ամառվա դիջերը գյուղում», «Գութանի 
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երգը)), ((Աղոթք)), ((Հին օրհնություն)), «Մարոն», «Ալեր», 
«Նահատակ», «Լոռերի Սաքոն» և այլ, մեկը մյուսից 
գողտրիկ, ոտանավորներ։ «Հնգյակի» մի քանի հավա֊ 
քույթներում տեղի է ունենում տետրի ընթերցումը։ Ուն֊ 
կընդիրները, ծանոթանալով իրենց բան ա ս տ ե ղծ֊ ըն կե - 
րոջ ստեղծագործություններին, 1889 թ. վերջերին հղա֊ 
նում են ղրանք մի առանձին գրքով հրատարակելու միտ
քը, որ հանդիպում է Թում անյանի դիմադրությանը։ 
Մինչ այգ ն ա կարևորություն չէր տվել իր գրածներին և 
բնավ չէր մտածել հրատարակության մասին։ Ընկերնե
րը, սակայն, Թումանյանի համաձայնությունը մի կերպ 
ստանալով, սկսում են նյութերի ընտրությունը, հեղինա
կին վե րա սլահ ե լով, եթե նա այդ անհ րաժեշտ գտներ, 
իրենց պատրաստած ցանկում փոփոխություններ կա
տարելու իրավունքը։ Նրանք, գրքի տպագրության ծախ
սերը հոգալու համար, հանձն են առնում նաև բաժանոր
դագրության գործը։ Եվ նույնիսկ այդ ժամանակ, երբ 
բաժանորդագրությունն սկսված էր, Թումանյանն, այնու
ամենայնիվ, վաղաժամ համարելով իր գրական ասպա
րեզ իջնելը, աշխատում է ձգձգել դրքի տպագրությունը, 
թաքցնելով արդեն պատրաստ բաժանորդաթերթիկները։

Բանաստեղծն ինքն է այդ մասին պատմում Ան. 
Աբովյանին ուղղած 1890 թ. հունիսի 3-ի նամակում. 
«Մի խումբ երիտասարդների (նկատի ունի «հնգյակի» 
անդամներին—Ա. Ւ.) ամենօրյա դրդումներից և թա
խանձանքներից ստիպված ու տաքացած' «Բանաստեղ- 
ծույթուններ»-իս համար բաժանորդաթերթեր տպագրել 
տվեցի... Բաժանորդաթերթերը տուն բերելով, փակեցի 
ամուր, անորոշ ժ ամ անակով։ Տղերքր դլխի ընկնելով, 
որ ես նպատակ չունեմ շտապելու, մի օր, մի վեց հո

•’8 "Հնգյակձ֊իգ չորսը' Շահյամյան, Ա. Աոեքեյյան, Գր. Վանգ֊ 
յան, Արս. Ղլտեյան և, հավանորեն, Ներսիսյան գպրոցում Թուման- 
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հավաքված եկան տուն թափվեցին, թե բ աժ ան ո րդա թ ե ր֊ 
թերը բեր տեսնենք, ոնց ես տպագրել տվել և այլն, ես 
զիջա, ցույց տվեցի, ձեռքիցս առնելով, ամեն մեկր մի 

թերթ առան ու գնացին։ Այսպիսով ես ստիպված եմ 
ակամայից հրատարակել իմ րանաստեղծություններս, 
եթե կարելի է այսպես ասել... Վերջապես սրանք ինձ 
ասում են, հավատացնում են, որ ես շատ բ անջա րե ղ 
(հանճարեղ) բանաստեղծ եմ. մի քանի ուրիշ մարդկանց 
հավատացրել են, բույց ես չեմ հավատում» (V, 14 —15)։

Թումանյանի նկարագիրը բնորոշող այդ հ ա տ կա֊ 
նիշներր' ծայրահեղ համեստությունը և խստագույն 
պատասխանատվության զգացումը դրսևո րվել են նաև 
հետագայում' նրա գրական լիակատար հասունության 
շրջանում, 1902—1903 թթ., երբ ընկերների և գրական 
բարեկամների դրդում ով և ուղղակի ճնշումով միայն 
տպագրության է պատրաստել իր նոր ժողովածուն։

Ար. Առաքելյանի հուշերի ընթերցողը կարող է այն 
տպավորությունն ստանալ, թե Թումանյանի բանաստեղ֊ 
ծությունների ժողովածուն հրատարակելոլ առաջա րկը 
«հնգյակի» անդամներն անում են տետրին ծանոթանա֊ 
լուն պես։ Այնինչ ժողովածուի հարցը ծագել է միայն 
1889 թ. վերջին, իսկ մինչ այդ Թումանյանի' «հնգյակի» 
շրջանը մտնելու ժամանակվանից (1887) նրա դրվածք֊ 
ները պարբերաբար կարդացվել են այդ շրջանի հավա֊ 
քույթներին և անգամ քննության առարկա դարձել, ինչ֊ 
պես հավաստում է բանաստեղծը' «Թե ինչպես իմ « Ան֊ 
բախտ վաճառականները» դարձան Ձ МерИКЗНСК8Я-1> 
հոդվածի սևա գրության մի թերթիկում^։

յանի րյաււրնկերնևրից ևս երկուսր' Մե/բոն Ս, ս/իր ե t]յ ան և Հակոր 
Ստևփան (ան։

■ > ՊԲձ, 1966, M 1, էջ 184.
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Թում ան յանի ստեղծագործական կենսագրության
համար մի ուշագրավ տեղեկություն է պարունակում այգ 
վավերագիրը։ Անդրադառնալով «հնգյակի» գրական 
շրջանին («87 թ վին ընկա ծանոթների մի շրջան*..»), 
բանաստեղծը ցավով է հիշատակում ընկերների ազդե
ցությամբ իր խոտորումը նախընտրած ժողովրդական 
Լեզվից ու ոճից. «...Ւմ լեզուն գտան գռեհիկ և խոր
հուրդ տվին ձեռք վերցնել էդ վայրենի բարբառից ու 
գրական լեզու գործածել։ ճաշակ տալու [և համոզելու 
համար] ցույց էին տալիս, կարդում էին մեր հին գրա- 
բառ ոտանավորներից։ Ես էլ գրականությունից միան
գամայն անտեղյակ ու տգետ, մի, գրեթե պատանի, էն
քան հավատացի, որ լեզուս փոխեցի, սկսեցի գրել [գրա
կան լեզվով] («Արև ու Լուսին» և այլն), և մինչև անգամ 
գրաբառ, թեև չգիտեի»^։ Ընկերների խորհուրդն երին 
ավելանում է նաև նույն այդ ժամանակ «պատահմուն
քով» ձեռքն ընկած և «պատանեկան ոգևորությամբ» ըն
թերցած «Հյուսիսափայլ»-ի ազդեցությունը. «Աա հո բո
լորովին ծռեց իմ ճամբից, — շարունակում է Թուման- 
յանը, — սկսեցի շինծու Լեզվով խորհրդածություններ 
անել ազդի վիճակի վրա, գործածել գետնաքարշ, գի
շերատեսիլ և այլ բառեր, որ նալբանդյանն ու Նազար
յանը գործ էին ածում իրենց կռիվների մեջ...»։ Թու
մանյանն, ինչպես ինքն է պատմում նույն տեղում,

40 Գրաբարով գրված Այդ երկերից մեկը' «Աւանղութիւն» խորա„ 
գրով (անավարտ) պահպանվել է բանաստեղծի թղթերում (ԳԱԹ, Թ ա,

16)ւ Ինքնագրի վերջում նշված է հորինման ժամանակր' «1887 
թվականից» ։ Ամենայն հավանականությամր, գրաբարով սկսված այղ 
երկի բովանդակությունը /ինեյու էր \11 դարում նահատակված իշ
խան Գրիգոր Մամիկոնյանի և նրա քույր Խորիշահի մասին հյուս

ված ավանդությունը, որին Լ / նվիրված է նույն 1887 թ. «Նոր ղարթ
ում տպագրված Թում ան յանի աոաջին հոդվածը (ՀՍՍՀ ԳԱ Տե

ղեկագիր) (հասարակական ղիտ.)է 1963, 12, էջ 69—<3)ւ 
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այնուհետև ընկնում է «մեր ինտելիգենտների շրջանը» 
(հավանորեն նկատի ունի «Մուրճ»-ի շրջանը), ուր հոր֊ 
քլորում են, որ բանաստեղծը պետը է հասարակության 
ղավերով ապրի, քաղաքացի լինի, և այլն, և գրի ահա 
էս ու էն,..»։ «Էս տպավորության տակ էլ,—խոստովա֊ 
նում է Թումանյանր, — մի քանի ոտանավորներ շինե֊ 
ցի,— միշտ անհաջող»^։

«Հնգյակի» «գեղագիտական» հայացքներին լի ո վին 
համապատասխանում էր նույն այդ ժամանակ (1889 թ.) 
«Շունն ու Կատուն» լեգենդին Աւէ. Արասխանյանի տված 
գնահատականը։ Երբ բանաստեղծը իր այդ երկը ներ֊ 
կւսյացնում է «Մուրճ»֊ի խմբագրին, վերջինս շատ է 
դարմանում. «Ասացեք խնդրեմ' Շուն ու կատո ւ և բա֊ 
նւսստեղծություն. սրանք ի նշ կապ ունեն իրար հետ, էն 
էլ էս տեսակ վայրենի լեզվով...» (V, 415)։

Երբեմնի իր ուսուցչի' Ս տրասբուրգի համալսարա֊ 
նում բարձրագույն կրթություն ստացած, բազմաթիվ 
հրապարակական դասախոսությսւններով հռչակված և 
նոր ծրագրերով ու խոստումներով հրատարակվող գրա
կան լուրջ ամ սադրի խմ բա գրի հեղինակավոր խոսքը 
ճնշող տպավորություն է թողնում իր գեղագիտական 
հայացքներում դեռևս չամրապնդված քսանամյա բա
նաստեղծի վրա։ Արասխանյանի կա րծիքը հաշվի առ
նելով է, որ Թումանյանր «Շունն ու Կատուն» չի զետե
ղում իր բանաստեղծությունների առաջին (1890) ժողո
վածուի մեջ. ավելին, նա փորձում է լեգենդը հիմնովին 
ւէերամշակել, ինչպես այդ երևում է բանաստեղծի թըղ~ 
թերում պահվող սևագրությունից^։ Սակայն վերամշա֊

41 ՊԲհ, 1966, № 1, էջ 184։ Տե՞ս նւսե ինքնագիրը՝ ԹԸԱ։
42 քՒ /, 289 — 290։ "Շունն ու Կ ատուն » լ ե if են դի վերամշակման uijq 

փորձը, ամենայն ՝ ավան ակ անո։ թ յամ բ, կատարվել է կոնոիստորիա- 
յ՚-ւմ 1889—1890 թթ ‘ 
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կումը վախճանին չի հասցնում, և 1892 թ» «Տանաստեղ֊ 
ծություններ »֊ի երկրորդ գրքում տպագրելուց հետո, բա
վականանում է միայն բարբառը մեղմելով։

Իր գրական ուղղությանը խորթ այդ խորհուրդներն ու 
կարծիքները հիշելով, այլև ակնարկելով ((շատ ու շատ 
ուրիշ ձախորդ հանգամանքներ», Թումանյանը զարմանք Հ հայտնում, խոսքն ուղղելով իրեն, թե ((հապա ինչպե ս 
դուրս եկար էդ բոլորի միջՒքհ այնուամենայնիվ քո 
պատկերով»։ Նա այդ վերագրում է իր բնազդին, որ հա
մարում է իր «ճշմարիտ», ուղիղ և հզոր առաջնորդը»4 ’։

Անշուշտ, «բնազդը» ինտուիցիան որոշ դեր կատարել 
է, եթե դրա տակ նկատի ունենանք բանարվեստի «տա
րերային դեղագիտությունը»' ժողովրդի գեղարվեստա
կան մտածողության այն եղանակը, որով ստեղծված են 
Թումանյանի մանկության և պատանեկության տարինե
րի հոգևոր սնունդը կազմող լեգենդներն ու հեքիաթները։ 
Հետզհետե, բանաստեղծի գրական հասունացման ըն
թացքում, այդ «բնազդը» դառնում է գեղագիտական 
սկզբունք ու հավատամք։

6

P ւսն ա ս տ եղծ ութ յուննե րի առաջին ժողովածուի տր
պա գրութ յան պատրաստումը տևում է շուրջ երկու ամիս 
(մայիս և հունիս)։ 1890 թ. հուլիսի 6-ի նամակում բա
նաստեղծը Ան, Աբովյանին տեղեկացնում է, թե «իմ 
տետրակն արդեն ուղարկւԼած է Մոսկվա» (V, 17)։ Գիր
քը Մոսկվայում և ոչ թե Թիֆլիսում տպագրելու հան
գամանքը պայմանավորված էր, ինչպես երևում է Ա. 
Առաքելյանի հուշերից, Նովկասի գրաքննության հարու֊ 
ցած արգելքներով (հայտնի է, որ այդ շրջանում Կով-

43 ՊԲՀ, 1966, M 1, էջ 184.
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կասի գրաքննությունն ավելի խիստ է եղել, քան Պետեր֊ 
բուրգինր)։ Դժբախտաբար, այդ մասին մենք այլ տըվ֊ 
յալներ չունենք, և մնում է անհայտ, թե որո՜նք են եղել 
Թիֆլիսի գրաքննիչի առարկությունները, և հատկապես 
ո ր բանաստեղծությունների նկատմամբ։ Աչքի առաջ 
ունենալով 90- ական թվականներին Կովկասի գրաքըե֊ 
նության արգելած երկերի բնույթը, կարելի է հավանա
կան համարել, որ, ըստ ե րևույթ ին, տ պա գրական խոսքի 
ցերբերների ուշագրութ յանն արժանացած բանաստեղ
ծությունները կարոգ էին լինել «Այդ ի նչ սրտամաշ 
տխրություն է քեգ.*.)յ, ((Երանություն էր խոստացել 
հուլսս ինձ**.» և ((Չարամիտներին)), որոնցում բանաս֊ 
տեղծն առավել բացորոշ է արսւահա յտել իր գժգոհու֊ 
թյունն իրականությունից և բողոքը ներքին ու արտա- 
քին հարստահարիչների դեմ, և մինչև իսկ հնչեցրել է 
պայքարի կոչ կործանելու «վատշվեր, դաժան ներկան» 
հանուն «փառավոր ա պա գա յի» ( «Ե րանություն էր խոս
տացել հույսս ինձ***»)*

Հառա՜ջ կռվելով, և կրգա մի օր,

Որ կընկնի ներկան վատշվեր, դաժան,

Նրա ավերի վերա փառավոր

Ապագան լուսո կրկանգնի նշան (I, 21)։

Անկասկած է, որ պաշտոնական գրաքննության, ինչ
պես և նրա ճնշման տակ հեղինակի իսկ ձեռքով «վտան
գավոր» երկերի ոչնչացումը կամ մասնակի աղճատում
ները («ինքնագրաքննություն» ) գրականության պատ
մագրին զրկում են տվյալ գրողի ստեղծագործական դի
մանկարը անաղարտ ու ամբողջական ներկայացնելու 
հնարավորությունից։ «Ինքնագրաքննության» մի այլ 
տեսակն էլ հանգել է նրան, որ հեղինակը ուղղակի խու
սափեք է գրի առնելու այն, ինչը անխուսափելիորեն են
թարկվելու էր դրւսկան ցերբերների հոշոտմանը* « ինք֊ 
նա դրա քննության» այդ տեսակն է ակնարկել Թում ան֊ 
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յանն իր ծննդյան հիսնամյա հոբելյանին՝ մատաղ սե֊ 
րընդին ուղղած խոսքի մեջ. «Մեր էն լավ խոսքերը ան֊ 
դրիլ մն ացին, չասվեցին։ Ցենզուրան և արյունը թույլ 
չէին տալիս» (IV, 468)։

Երջանիկ պատահականությամբ պահպանվել է մի 
մասր այն նշանավոր տետրի, որ րնթերցվել է «հնգյա
կի» հավաքույթներին, և որից Թումանյանը կազմել է 
1890 և 1892 թթ* Մոսկվայում տպագրված ժողովածու֊ 
ները։ Վերջիններս լույս տեսնելուց հետո, բանաստեղծը, 
հավանորեն, տետրի գոյությունն այլևս ավելորդ համա֊ 
րելով, պատռել է այն։ Տետրի պահպանված մասը (ԹՀԱ) 
գրեթե մեջտեղից հորիզոնական գծով կիսված լինելով, 
ոչնչացումից ազատվել են միայն ա սանձին քա սա տ ո֊ 
ղեր՝ մեզ հայտնի պոեմներից և բանաստեղծությունն!,֊ 
րից։ Դրանցից մի քանիսն ուշագրավ են որպես տարբե֊ 
րակներ։

Բոլոր նշաններից երևում է, որ տետրում տեղ գտած 
երկերը հետագայում (Մոսկովյան ժողովածուները տը֊ 
պա դրության պատրաստելիս) ենթարկվել են էական 
կամ մասնակի փոփոխությունների։

Երիտասարդ Թումանյանի աշխարհայացքի որոշ կող֊ 
մերը, նրա գեղագիտական ըմբռնումները լուսաբանելու 
տեսակետից հատկապես նշանակալի են «Գութանի եր
գը» բանաստեղծության երկու, ցարդ անծանոթ քառա- 
ւոողերը.

...Մեր պապերն էլ ունեին թագ,

Սուր ունեին ձեոքներին, 
Նրանց թոռները ոտնատակ, 
Ա'յ, հասել են այս օրին...

Է'լ աշխատանք, հավատ, հույս, սեր, 
է'լ մեր դառը քրտինքը,

Շատ են կոտրել այդպես սրեր, 
Ողորմած է երկինքը։
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Տարբեր է եղել նաև խորագիրը' «Հայ երկրագործի 
երգը»։ Սա, անկասկած, «Գութանի երգը» բանաստեղ
ծության առաջին տարբերակն է, որ վերամշակելով, 
1891 թ> տպագրել է «Մուրճ» ամսագրում (<№ 4)։ Հե
տագայի փոփոխությունները մասնակի բնույթ ունեն։

«Գութանի երգ»֊ի առաջին տարբերակի պահպանված 
երկու տունը հետաքրքրական են նրանով, որ բանաս
տեղծը անդրադարձել է հայրենիքի քա ղաքական վի
ճակին։ Առաջին քառատողում հավաստվում է այն իրո
ղությունը, որ անցյալում ունեցել ենք ինքնուրույն պե
տականություն («թագ»), ռազմական ուժ («սուր»), իսկ 
այժմ դրանցից զրկվելով, եղել ենք ոտնատակ, մի մո
տիվ, որ իշխող էր ժամանակի և նախորդ տասնամյակ
ների հայ պոեզիայում։ Երկրորդ քառատողը, որ առա
ջինի անտիթեզն է, բովանդակում է բանաստեղծության 
հիմնական գաղափարը, ոգին, ռազմ ական ուժը ենթակա 
է խորտակման, միակ հույսն ու ապավենը աշխատանքն 
է, «դառը քրտինքը»։ Այստեղ արտահայտվել է հայ ժո
ղովրդի կենսափիլիսոփայությունը, որ խտացված է «Աշխրքի շեն վեր գութնին է» առածի մեջ^։ (Հմմտ. 
Ւսահակյանի «Հորս գութանը» պատմվածքը, որ ժողո- 
վըրդական այդ իմաստության գեղարվեստական մարմ
նավորումն է )*$։

Թումանյանր հետագայում հրաժարվել է այս քառա- 
տողերից, հավանորեն նկատի ունենալով, որ քաղաքա
կան մոտիվր աններդաշնակություն է մտցնում ժողո- 
վըրդական գութաներգերի ավանդական ձևի մեջ, որին 
հարազատ մնալը բխում էր բանաստեղծի դեղագիտա
կան սկզբունքներից։

44 Ա. Տ. ‘Լանալանյան. Հայկական առածանի, 1951, էջ 21,
45 Ավ. Իսահակյան, Երկեր, հատ. III, 1959, էջ 47 — 49,
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1890 թ. ամառը «հն գյակը » ցրվում է. նրա անգամ֊ 
ները, հավատարիմ իրենց ժողովրդասիրական իդեալ֊ 
ներին, մ ե կն ում են գավառները' ուսուցչության. Դավիթ 
Շ ահ լամ յան ը' Դսեղ, Արամ Առաքելյանը' Ախալցխա, 
Գրիգոր Վան ց յսւն ը' Ախալքալաք, Արսեն Ղլտւհ յան ը' Շի֊ 
բակ։ Յուրաքանչյուրն իր պաշտոնավայրում կազմա
կերպում է Թումանյանի ժողովածուի բաժանորդադրոլ֊ 
թյան գործը, նամակագրական կապ պահպանելով բա
նաստեղծի հետ: Սակայն, ինչպես երևում է, բաժանոր
դագրության արդյունքը մեծ չի լինում, և գրքի տպագ
րության ծաիւսր ծածկելու համար օդն ութ քան են հաս
նում դարձյալ ընկերները (հավանորեն' հենց «Հնգյակի» 
անւչամները), ((չեղած տեղից ստեղծում մի ղում ւս ր», 
որ Թումանյանր գրքի տ ւգա գրութ յուն ի ց հետո վերա- 
գարձնում է (\ , 35)։

Նույն 1890 թ. օգոստոսի 17֊ին Պ ետերբուրգի դրա֊ 
քընն ություն ը ա ւգա գրության է թույլատրում Թում ան յա
նի բանաստեղծութ յունների առաջին ժողովածուն, որը 
և լույս է տեսնում սեպտեմբերի վերջին, 1200 օր. տպա
քանակով (հոկտեմբերի 4-ին բանաստեղծն ստանում է 
իր գրքի առաջին օրինակները)։

Ժողովածուի հրատարակությունից մի փոքր առաջ 
((Աղբյուր» մանկական ամ սաղրի օգոստոս֊ սեպտեմբեր 
ամիսների միացյալ համարում (№ 8 — 9) տպագրւէում է 
((Արև և Լուսին» լեգենդը, որ Թումանյանի աոաջին տը֊ 
պաղիր գեղարվեստական երկն է։

Այս լեգենդի տպագրության պատմությունը կաւգ- 
ված է Ղազարոս Աղայանի' հետագայում Թումանյանի 
ամենամտերիմ բարեկամի անվան հետ։

Բանաստեղծը 1890 թ. հուլիսի 29-ի նամակում Ան. 
Ար ով յանին պատմում է, թե նույն օրը Ղ- Աղա յանը 
(Սարդիս քհ. Рե գն ադարյանի հետ) այցելության գալով, 
և ծանոթանար:վ իր մի շարք գրվածքներին, հատկաւգես 
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հավանում է «Արև և Լուսինս֊ր և պատվիրում, որ տանի 
«Աղբյուրի» խմբագրություն. «Ես ասացի արդեն ուշ է,— 
շարունակում է Թումանյանր , — Նա կրկին պահանջեց, 
գուցե տանեմ» (V, 20)։ («Արդեն ուշ է» ասելով, հա֊ 
վանորեն, նկատի ուներ, որ հիշյալ լեգենգր առաջին 
ժողովածուի մեջ մտնող մյուս երկերի հետ արդեն ուղար
կել էր Մոսկվա' տպագրության)։ Սակայն, դա, ըստ 
երևույթին, սոսկ պատրվակ էր. «Արև և Լուսին »-ը իր 
հաջողված գործերից չհամարելով, նա Աղայանի պատ֊ 
վերը չի կատարում։ Ըստ Արամ Առաքելյանի, ւեգենդր 
տ պա գրե լու նախաձեռնողները եղել են ինքը և ^Ը* 
Վանգյանը. իրենք են այդ երկի հեղինակային ընդօրի
նակությունը տարել Վ. Աղա յանին և խնդրել «Տարազ»֊ի 
(իմա' «Աղբյուր»-ի ) մոտակա համարում տպագրել։ 
«...Աղայանցը կարդալով «Արև ու Լուսին)) ոտանավորը, 
շատ հավանեց, հարց ու փորձ արեց նրա (հեղինա֊ 
կի — Ա. Ւ.) որտեղացի և ով լինելու մասին ու խոստա֊ 
ցավ մեր խնդիրն անպատճառ կատարել))^։

Օգոստոսի 27֊ի նամակում Թումանյանն Ան. Աբով֊ 
յանին տեղեկացնում է «Արև և Լուսին))֊ի տպագրվելու 
մասին. «Աղբյուր))֊ի այս համարումը տպված է Աղա֊

46 Ըստ հուշագրողի վերջին տողերի, Աղա յանն <1 ամանակ
դեռևս ծանոթ չի եղել Թումանյանին («հարց ու փորձ արեց նրա 
որտեղացի և ով լինելու մասին»), մինչդեռ նրանք ոչ միայն ծանոթ

ներ էին, այ/և բավական մտերմացել էին և ա (ցելում էին միմյանց, 
ինչպես երևում է Թումանյանի 1890 թ. հույիսի 29֊ի նամակից; Ա. 
Առաքելյանն իր հուշերր նախապես տպագրել է Աաքվի «Կոմունիստ» 
թերթի 1923 P- № 39-ում, ուր շփոթված են մի քանի փաստեր, այղ 
թվում նաև «Արև և Լուսին» լեգենդի տպագրության ժամանակն ու 
սւեղր։ Ըստ Առաքել յանի, այդ լեգենդը տպագրվել է Աղա յանի «խրա

խուսական» հոդվածով։ Այս ևս թյուրիմացության արդյունք է. Աղա

յանի հոդվածը «Հովհ. Թումանյանի «Անուշ»֊ից մի ճաշակ» լույս է 
տեսել Թումանյանի բանաստեղծությունների երկրորդ հատորի առ

թիվ, 1893 թ. «Մուրճ»-ում (M 3, էջ 457—460), 
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յւսնցի ուզած բան ա ս տ ե ղծ ութ յուն ը... Ս րա֊նրա մոտ 
այնքան է գովեք, որ խալխր հենց գիտեն Օայրոնի ազ
գականն եմ։ Մի քանի տողում, չգիտեմ ի՞նչ իրավուն
քով կամ ինչո՛ւ փոփոխություններ է արել, ետ առաջ 
գրել, երկու տող Լլ հանել է... (V, 22)։

Թումանյանի դժգոհությունն իր այդ լեգենդից' հիմ
նավոր էր։ ((Արև և Լուսին))-ր նա գրել էր, ինչպես խոս- 
տովանել է ինքը, հակառակ իր գեղարվեստական ((բր~ 
նաղդի)), անսալով ընկերների խորհրդին ((ձեռք վերց
նել էդ վ այր են ի բարբառից ու գրական լեզու գործա
ծել))^1։ Այդ էլ բանաստեղծը համարել է իր լեգենդի ան
հաջողության պա տճա ռը ։

Ավելի ուշ, 1916 թ. օգոստոսի 24-ին 8. Խանզադ- 
յանին ուղղած նամակում Թուման յանր գրում է. ((Լավ 
եմ հիշում, 1887 թվականի ամառը (կարծեմ օգոստո
սին) արևի խավարում եղավ, էդ մասին դրեցին, խո
սեցին։ Հենց այդ օրերում ես էլ ((Արևն ու Լուսին))֊ը գըթե- 
ցի4Տ, որ անպայման անհաջող է դուրս եկել։ Դրա համար 
էլ «Արևն ու Լուսին))-ը մնացել է առաջին հրատարա
կության մեջ» (V, 417)։

Թումանյանր դժգոհ էր նաև այն փոփոխություննե
րից. որ Աղա յան ը կատարել էր լեգենդը տպագրելիս, 
այդ մասին որոշակի արտահայտվել է Ան. Աբովյանին 
հասցեագրած 1890 թ. սեպտեմ բերի 28-ի նամակում. 
«Չգիտեմ, կարդացիր «Աղբյուր))-ում տպած բանաս
տեղծությունս (որի մասին գրել եմ) (նկատի ունի 
օգոստոսի 27-ի նամակը—Ա. Ւ.). այդ բանաստեղծու
թյունը գովեստներ կուտակեց գլխիս, սակայն Ադայանցր

47 ՊԲՀ, 1966, л- 1, Լջ 184,
48 Արևի խավարումը տեղի Ւ, ունեցեք նույն թվ ականի օդոստոսի 

7.ին (Տես «Մշակ», 1887, .V 88), հետևաբար, ավանդությունը կա֊ 
ըող Լ դրված քինեք օղոստոսի 7 — 10-ը, կամ աոավեքն՝ մինչև 15-ը, 
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բավա կանին փչացրել Լր- չգիտեմ գա ինչու է միշտ 
իրան օրենքներով ուրիշի վանքր մտնում» (V, 25)։ 
Աղայանի կատարած փոփոխությունները հանգում են 
առաջին ժողովածուի (1890) տեքստի և «Աղբյուր»-ում 
տպագրվածի այն տարբերություններին, որ ցույց է 
տրված Թումանյանի երկերի գիտական հրատարակու
թյան աոաջին հատորի ծանոթագրություններում (էջ 
6*ծ7—682)։ Ընղ որում, դրանք (Աղայանի փոփոխու
թյունները) լեղվա-ոհական բնույթի լինելով, չեն փոխել, 
սակայն, երկի գեղարվեստական որակը*®։

Հ

Թումանյանի առաջին ժողովածուին, գեռ նախքան 
նրա լույս տեսնելը, ծանոթ էին ո չ միայն ներսիսյան 
դպրոցի մի խումբ սաները (բացի «հնգյակի» անդամ
ներից), այլև Թիֆլիսի հայ մտավորականության մի 
քանի ականավոր ներկայացուցիչներ, այդ թվում գրա
կան նահաւղետներ Պերճ Պռոշյանն ու Ղազարոս Աղա- 
յանր, ժամ տնակի ականավոր մ ան կա վա րժն ե րի ց Սար
դիս քահ, P ե գնա զար յան ը**® և ուրիշն ե ր։ Վե րջին ս նույն
իսկ գովասանական ճառ է ասել Թումանյանի առաջին 
գրքի մասին, ինչպես Հիշել է բանաստեղծը 1919 թ*

49 «Արև և Լուսին)! լեգենդի ինքնագիր ֊ սևագրի մի պատառիկը 
( ' կիդրր) պահվում է Թ ում ան լան ի ընտանիքի արխիվում։

50 Սարդիս Բեգնադար յանցին (1849—1894) Աղայանը հա

մարում է «մեր հողում առաջին անգամ ոտք գնող մասնագետ ման

կավարժը» («Երկերի ժողովածու», հ. IV, 1963, էջ 469)։ Բեգնա֊ 
րսրյանրն ավարտել է Ներսիսյան դպրոցը, ապա Կյուսնախտի (Շվեյ- 
ցարիա) համալսարանի մ անկավարժական ֆակուլտետը։ Եղել է ու

սուցիչ և տեսուչ Ալեքսանդրապոլի, Երևանի և Բ՚իֆլիսի հայկական 
դպրոցներում։ Նորագույն մանկավարժության հիմունքների մասին 
հոդվածներ է տպագրել պարբերական մամուլում, մասնավորապես 
<'վարժարան» և «Ադրլուր» ամսագրերում։

1G II.. Խն£|ւկ|սւն—Հովհաննես Թումանյան
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հունվարի 27֊ի իր զրույցի ժամանակ (ՀԶ)։ Թուման- 
յանի երկերը ընդօրինակվելով անցնում էին ձեռքից֊ 
ձեռք, տարածելով երիտասարդ բանաստեղծի համբավը. 
«Այն շրջանում, ուր մուտք են դործել բանաստեղծու
թյուններս,— դրում է Թումանյանր Ան, Աբովյանին 
1890 թ, սեպտեմբերի 28-ի նամակում, — մի տեսակ հա
մակրանք և հարգանք եմ նկատում դեպի ինձ,,,» ( V, 25 )։

Առավել նշանակալի է, որ հայ դեմոկրատիայի եր
կու ավադները (Պռոշյանը և Աղայանըյ հանդիսանում 
են Թումանյանի գրական առաջին քայլերի ջերմ խրւս 
[սուսուլները։

Չնայած «Լոռեցի Սաբոյի» մասին ունեցած իր հիմ
նավոր առարկություններին, Աղայանը, բարձր է գնա- 
հատել Թում ան յան ի տաղանդը և, տպագրելով նրա lull աջին գեղարվեստական երկր, դարձել է երիտասարդ 
բանաստեղծի գրական «կնքահայրը»։

Պռոշյանի ու Աղա յանի հետ Թում անյանի ծանո
թության սկիզբը և հանգամանքները ստույգ հայտնի 
չեն^։ Բանաստեղծը նրանց անուններն առաջին անգամ 
հիշում է Ան, Աբովյանին հղած 1890 թ, հուլիսի 29֊ի 
նամակում, «Լոռեցի Սաքո»-ի կապակցությամբ, ուր, ի 
Հակակշիռ Աղայանի քննադատության, վկայակոչում է 
Պ ռոշյանի դրվատիքը' արտահայտված «հ րաշալի է» և 
այլ խոսքերով (V, 20)։

Հետաքրքրական է, որ նույն օրր, երբ «Մշակ»֊ ում Աղ- 
Լերը (Խաչ, Մ ալում յանր) իր հերթական «Ակնարկներ»- 
ում Թումանյանին արհամարհանքով դասել էր «սու նկի 
պես բսնող» բանաստեղծների կարգը, բանաստեղծն այ-

51 Ինչպես Աղայանի, այնպես էլ Պռոշյանի Հետ Թումանյանր ծա

նոթացել է, հավանորեն, «Մուրճս-ի խմբագրատանը, ուր նա (Պռոշ

յանը), ինչպես հավաստում է վիպասանն ինքը, եղել 4 ամււագրր 
ի. մբագըության անգամ և աշխատակից (Պ. Պռոշյան, Երկերի ժողո
վածու, հ. VII, 1964, էջ 503),
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ցելում է Պռոշյանին։ Ինչպես կարելի Ւ, եզրակացնել 
Արսեն Ղլաճլանին հղած նույն թվականի դեկտեմբերի 
Լ>'-,-ի նամակից՝ ծերունազարդ վիպասանն ինքն էր երի
տասարդ բանաստեղծին իր մոտ հրավիրել՝ մխիթարելու 
Համար ( I , 38)։ Այղ երեկո Պռոշյանը նրան ընծայում է 
իր նոր վեպը («Բղղեն»), դատապարտում է «Մշակ»-ի 
վերաբերմունքը, մեծ դրվատանքով արտահայտվում 
Թումանյանի մասին, բանաստեղծի խոսքով՝ ((դարձյալ 
բարձրացնում Վոլիմպոսի գագաթը» (\ , 3/)։ «Դւսրձ-
բպդ-ր հիմք է տալիս կարծելու, որ մինչ այդ էլ նա 
դրվատանքի խոսք ասած է եղել)։

Թումանյանի ժողովածուի մասին դրական կարծիք 
են հայտնում իր տասնամյա դրական գործունեությամբ 
արդեն ճանաչված Շիրվանզադեն և Գևորգյան ճեմա
րանի սան, ընթերցող հասարակությանը տակավին ան
ծանոթ Ավետիք Ւս ւսհակյանը։

Շիրվանզադեն, 1891 թ. փետրվարի սկզբներին, մի 
համերգում հանդիպելով Թումանյանին, երկար զրույց 
է ունենում նրա բանաստեղծությունների մասին և խոս
տանում ((Արձագանք))-ի մարտ ամսվա համարում մի 
րնդարձակ հոդված նվիրել նրան և Հովհաննիսյանին 
(V, 42 — 43)։ (Ինչ-ինշ պատճառներով այդ ժամանակ 
Շիրվանզադեն իր խոստումը չի կատարում, ավելի ուշ, 
1896-ին (( Արձագանք» - ում նա գրախոսում է «Շ իլիոնի 
կալանավորիդ Թումանյանի թարգմանությունը և «Լո
սեցի Սաքոն» պոեմի առանձին հրատարակությունը)։

Դեռ մինչև Թումանյանի հետ անձամբ ծանոթանալը, 
Իսահակյանր գիտեր նրան որպես բանաստեղծի, կար
դացել էր նրա տպագրված երկերը։ Ավելին, Իսահակ- 
յանը իր մորաքրոջ որդի Արսեն Ղլտճյա^ի միջոցով եղել 
էր Թումանյանի բանաստեղծությունների առաջին և երկ
րորդ հատորների բաժանորդը և տարածողը Գևորդյան 
ճեմարանի սաների մեջ։ Սիմեոն (Արսեն) Ղէտճյանը 
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1890 թ» հոկտեմբերի 1֊ին Արգինայից գրած ն ամ ա՛
կում Թուման յանին հայտնում է, թե ուղարկում է բա
ժանորդաթերթը (առաջին հատորի ) և պատվիրում է 
վեց օրինակ ուղարկել էջմիածին' տիկին Տիրուհի Կոս- 
տան յանին (բան ա ս ե ր-հ ա յա դե տ Աարապետ Կոստան֊ 
յանի կնոջը), որը չորս օրինակն հանձնելու է Ւսահակ- 
յանցին (ԹԸԱ)։ 1892 թ. մարտի սկզբներին Ղլտճյանր 
Ւսահակյանին գրում է, «Թումանյանր կուղարկե քեղ 
վրա իր «Рանաս տեղծություններ)) ֊ի երկրորդ հատորի 
բաժանորդաթերթը, բաժանորդներ կգտնես, այս հա
տորը թե բովան գա կութ յան որակի և թե' քանակի կող
մից կրկն ա կի արժեք ունի առաջին հատորի վերաբեր
մամբ, հարկավոր է նրան օգնել, նա մյուս շատ բա
նաստեղծներից չէ, նա բոլորովին այլ ոգով և նոր, ինք
նուրույն ուղղությամբ է գրում, խոսքս պոեմաների մա
սին է։

Նե ղությունը հանձն առ և կատարիր, այդ ես խընդ֊ 
րում եմ քեզանից...)) (ԹԸԱ)։

նույն թվականի աշնանը Ւսահակյանը գալիս էքէիֆ- 
լիս, ուր և, նովկասի հայոց հրատարակչական րնկերու- 
թյան գրասենյակում տեղի է ունենում նրա ծ ան ո թու- 
թյունր Թումանյանի հետ։ Տեղեկացնելով բաժանորդա
գրության արդյունքների մասին, Իսահակյանն իր հիաց
մունքն է հայտնում նրա բանաստեղծությունների նր֊ 
կա տմ ամ բ և նույնիսկ հավանածներից մի քանիսն էլ 
արտասանում, որ երիտասարդ հեղինակին, բնականա
բար, գոհունակություն է պատճառում։ Թումանյանր 
փոխադարձաբար հետաքրքրվում է Իսահակյանի գրած
ներով և ցանկություն հայտնում ծանոթանալ դրանց 
հետնշ։ Այդպիսով սկսվում է երկու ականավոր բանաս
տեղծների բարեկամությունը, որր 90-ական թվական-

52 Ավ. Իսահակյան, Երկեր, հ. IV, 1959, էջ 63 — 64,
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Ъ/./ր/ր վԿոԿԴս վերաճոէմ / սրտագին մտերմության։ 
«Այդ տարիներին (1892—1893 թթ. — Ա. Ի.) ահա ան֊ 
նկատելի, բայց շատ բնական կերպով սկսվեր և հետրղ֊ 
հետե ամրացավ Ավ. Իսահակյանի մտերմությոէնր նրա 
հետ, — հավաստում է Ստեփան Լիսիցյանն իր հուշե
րում։— Ընդհանուր շատ բան կար նրանց մեջ. երկուսի 
ներշնչման աղբյուրն էլ ժողովրդական բանահյուսու֊ 
թյունն էր, և մեկը մյուսին կարծես լրացնում էր. — Եթե 
մեկը դերազանցորեն վիպասան էր' էպիկ, մյուսը դերա֊ 
զան ցորեն' քնարերդու — լի ր ի կ ։ Եթե մեկը գերազանցս֊ 
բեն ստեղծում էր ժողովրդական պատկերներ, մյուսը 
միաձուլվում էր ժողովրդական ղդացմունքների հետ))։

Թում ան յանի ժողովածուն արժանանում է համալ
սարանական ուսանողության և միջնակարգ դպրոցների 
բարձր դասարանների աշակե րտության ա սանձն ահ ա ֊ 
տուկ ջերմ ընդունելությանը։

Ինչպես երևում է բանաստեղծի 1890 թ. հուլիսի 
29-ի' Ան. Աբովյանին հասցեագրած նամակից, ժողովա
ծուի մեջ զետեղված նրա երկերին, դեռևս անտիպ վի
ճակում, ծանոթ են եղել նաև մի քանի ուսանողներ, 
որոնց կարծիքն է վկայակոչում Թումանյանր Սաքոյի 

խելագարության հոգեբանական հիմքի շուրջը Աղա յանի 
հետ վփճելիս (V, 20)։ Գիրքը լույս րնծայելու վերաբեր
յալ դեռևս գրաքննության թույլտվությունը չստացած, 
Թումանյանի ժողովածուն դառնում է Մոսկվայի հայ 
ուսանողության ուշադրության առարկան։ Ներսիսյան 
դպրոցի շրջանավարտ Օագրատ Թումանյանր 1890 թ. 
հոկտեմբերի Յ֊ին Մոսկվայից բանաստեղծին հաղոր
դում է ուսանողության ոգևորության մասին. «Հուէհան- 
նես ջան, շնորհավորում եմ քեզ իբրև «առաջին բանաս
տեղծի)),— գրում է նա,—քո վեհ մտքերով, որ միան
գամայն ապշեցրել ես այստեղի ուսանողությանը.«« 
Գրքույկդ դուրս է եկել և ցենզուրի մոտեն մեկ օրինակ 
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Բարխուդարյանցը տվել էր այստեղի իրավաբանական 
մասն ավարտած մեկ երիտասարդի' Աստվածատուր֊ 
յանց ազգանունով... Նա սկսեց կարդալ քո «Նահատա
կը» և գիտես' ինչպես ոգևորված, անկեղծ եմ ասում, 
ուղում էր գրքի թերթերը ուտել, կարդաց և մի քանի այէ 
ոտանավորներ նույն ոգևորությամբ... Սկսեց ինձանից 
քո մասին հարցնել... Նա ինձ ասաց. —Եթե այստեղ լի
նի, ես նորան կերկրպագեմ։ Այդ ժամանակ մտան և 
մի քանի ուսանողներ, ի միջի այլոց և «Մուրճ» ամսագ
րի աշխատակից Հովհաննիսյան Տիգրանը. նա նոցա մոտ 
էլ կարդաց նույն ոգևորությամբ, նոքա ապշած մնացին, 
թե այդպիսի վեհ մտքեր որտեղից է մի երիտասարդի 
մեջ... Բեղ, քո վեհ մտքերով, բարձր են դասում բոլոր 
բանաստեղծներից։ Բոլոր ուսանողները հափշտակված 
են քո բանաստեղծություններով»^

Հոկտեմբերի վերջերին Մոսկվայի հայ ուսանողու
թյան գրական ընկերության հավաքույթում Միք. Աստ֊ 
վածատրյանը դասախոսություն է կարդում Թումանյանի 
ժողովածուի մասին^։

Նույն թվականի նոյեմբերի 10-ի նամ ակում Բ. Թու- 
մանյանը թվարկում է ուսանողության կողմից առավել 
հավանություն գտած երկերը, ինչպես և հաղորդում 
եղած առարկությունները, հատկապես «Լոռեցի Սա
քս»^ վերաբերյալ. «Ս աքոյի» համար ասում են, թե 
այդպես շուտով չէր կարող խելագարվել և այլն։ Բայց 
«Ալեք»-ի և «Մեհրոլ» վրա հափշտակված են, մանա
վանդ բանաստեղծություններիդ «Մարգարե», «Շատերի 
նման...», «Գիշերվա աստղի դիմաց» ՀԼ«Գիշերային

53 ԳԱԹ, Ւա, M 643,
54 Նույն տեղը, Միք. Աստվածատր յանր այրյ ժամանակ իրավա

բանության ուսանող էր Մոսկվայի համալսարանում: Հետագայում 
Թիֆ/իսում եղել է փաստաբան,
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աոաջին աստղի ղիմաց»հ> , «Չարամիտներին», «Երա
նություն էր խոստացել հույսս ինձ...», «Ի՞նչ ես կատա
ղել...)).— հափշտակված են թե վեհ մտքերի և թե գե- 
ղարվեստականության վրա»-';ւ։ Ա ւշա ղրու թ յուն է գրա- 
վում, որ ուսանողության հավանությանն են արժանա - 
ցել Թումանյանի քաղաքացիական պոեզիայի առավել 
ցայտուն նմուշներ, որոնց մեջ երիտասարդ բանաստեղ
ծը բուռն ցասումով ու կրքով ծառանում է իրական ու֊ 
թյան դեմ, սոցիալական չարիքի դեմ, «հրեղեն խոսքով)) 
խարանում է «արդար զորեղներին»' հոդևոր և աշխարհիկ 
տերերին, «բանտի, խավարի սպասավորներին», «դաղտ- 
նի զենքերով» մարդկանց սպանող «մեծ բարերարին», 
«անարատության վերարկու հազած» հոգևորականին, 
որի զազիր գործերին խնկարկու է խավարասեր ամբոխը, 
մամուլի ներկայացուցիչներին' այդ «անսիրտ մարդ- 
հրեշներին», որոնք հանդես են գալիս «մարդոց մտքերի 
առաջնորդների» դերում, բայց իրականում անձնավո
րում են «բռնավորների (իմա բռնակայների) բանակա
նությունը»։ Եվ այս ամենը սնուցող իրականության դեմ

55 ԳԱԹ, Թա, Л* 645։ Հաջորդ նամակում կրկին հիշելով ուսա. 
նողների դիտողությունները (էոռեցի Սաքոյի» մասին, Բ. Թում ան

յանն ավելացնում է, որ ինքն այդ աոթիվ նրանց հետ ((երկար ժա

մեր» վիճել է. «...Նոցա բացատրել եմ գյուղացու հո դե կան դրու

թյունը, նոըա նախապաշարմանը մեծությունը... Երբ ես այդ բանը 
կարդացի, դա կարծես ինձ ծանոթ թվաց, կարծես այդ բանը մեր 
կողմը պատահել էր... Թե իմ տատիս պատմածները և թե' զանա

զան հանգամանքներում ինձ հետ եղած պատահարները, բոլորը այս

տեղ պարզ նկարած է» (ԳԱԹ, Թա, Л* 646)։

Հետաքրքրական է, որ Թումա նյանի առաջին 
(Մանուկ Աբեղյան), ասես, որպես պատասխան

զրախոսը' Վարսամը 
Սաքոյի խելադարու- 

թյան վերաբեր յալ տարակուսանք հայտնողներին, գրում է. ((Սաքո

յի երևակայության խանգարվելը և այդ խելագարության աստիճա

նաբար զորանալը հոգեբանական մանրամ ասն ճշտությամբ պար զա ծ 
Հ վեպի <Լպոեմի> մեջ»։ («Նոր-Դար», 1890, Л? 197)։ 

247



բանաստեղծը պայքարի է կոչում, այն հաստատ հավա֊ 
տով, որ «վատշվեր, դաժան» ներկան անխուսափելիո
րեն պիտի կործանվի և նրա ավերակների վրա պիտի 
բարձրանա «փառավոր ապագան»։

Ա{Ա րԱ,ն աստեղծությունները ցայտուն կերպով բնու֊ 
թագրում են ոչ միայն դրանց ստեղծող հեղինակի, այլև 
դրանցով ոգեշնչված ուսանողների աշխարհայացքի հիմ֊ 
նա կան ուղղություն ը, հասարակական իդեալր։ Դրանք, 
ի վերջո, անդրադարձնում են գաղափարական այն մրթ֊ 
նոլորտը, որով, 80֊ական թվականների վերջերին և 
90-ական թվականների սկզբներին, շնչում էր հայ ու֊ 
սան սղության առաջավոր մասը։

Սակայն քաղաքացիական պաթոսը Թումանյա նՒ 
ստեղծագործության առանձնահատկություններից միայն 
մեկն էր։ Մյուս, նույնքան կարևոր հատկանիշը ժողովըր- 
դական կյանքի' «կարիքների և չարիքների» աշխարհի 
խոր ճանաչողությունն էր և դրա հարազատ արտացո֊ 
լումը' ժողովրդի գեղարվեստական մտածողության ոգով 
ու ոճով, այսինքն ռեալիզմը և ժողովրդականությունը։

Եթե մայրաքաղաքի ուսանողությունը Թումանյանի 
առաջին ժողովածուն գնահատելիս ելակետ ուներ նրա 
պոեզիայի հատկապես քաղաքացիական պաթոսը, ապա 
հայ երիտասարդ մտավորականության այն մասը, որ 
դուրս էր եկել ժողովրդի ընդերքից և գործում էր դավա֊ 
ռում, Թումանյանի առանձնահատկությունը տեսավ նրա 
այն ստեղծագործություններում, որ դրսևորում էին բա
նաստեղծի ժողովրդայնությունը։

Դրանք գերազանցապես Թումանյանի հա յրեն ակից֊ 
ները կամ դասընկերներն էին, որոնք հայրենիքից հե
ռս ւ, պանդխտության մեջ կարդալով իրենց բանաստեղծ֊ 
ընկերոջ հայրենաշունչ երկերը' նրանցից առնում էին 
հարազատ բնաշխարհի, մայրաբարբառ բառ ու բանի 
կարոտը, նրա պատկերած կերպարներում տեսնում էին 
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իրենց սիրելիներին և Հենց իրենց։ Ան. Աբովյանը 
1890 թ. դեկտեմբերի 6-ին Կամ ենեց֊Պ ոդոլսկից Թու֊ 
ման յանին ուղղած նամակում, արտահայտելով իր և 
պանդուխտ ընկերների տպավորությունները, դրում է. 
«Մեհրի» պոեմայի մեջ իմ անձնավորությունն եմ տես֊ 
նում. կհավատաս, սիրելի ընկեր, որ այդ պոեման կար֊ 
դալով, ես այն աստիճան ղգացվեցի, որ լաց եղա.,. 
Այ ստեղ մի փեսա ունենք (Ստեփանի քրոջ մարդը), որը 
լսելով, ասաց. «Տո', էդ հլե մեզ վրա ա դրել, վեր կե
նանք, ետ կորչենք մեր աշխարհքը, քանդվի" սա...))ն&։

«Կարդում եմ բանաստեղծություններդ,— դրում է 
Ղլտճյանը, մասնավորապես իր հիացմունքն արտահայ
տելով «Գութանի երդի)) նկատմամբ (տպագրված 
«Մուրճ)) ֊ ում), հորդորում է շարունակել այդ ոգով. 
«Երգի ր, սիրելի'ս, գյուղացու կյանքը, նրա հոգսն ւււ 
վիշտը, նրա տանջանքն ու երջանկությունը... այդ մեր 
ամենիս սրտին մոտիկ է... ո երգածի մեջ բնականու
թյուն կա և ոչ դատարկ ֆանտազիա, դու պիտի երգես, 
սիրելի'ս, որովհետև դու նույնիսկ այդ ընկճված, հարըս֊ 
տ ահ արված գյուղացու ծնունդ ես)) (ԹթԱ)։

Սիմեոն Հովվյան ը Թում անյանի պոեզիայի «գրա
վիչ, համակրելի և էական կողմը)) համարում է ժողո֊ 
վըրդականությունը (ԹԸԱ)։ «Հնգյակի)) անդամներից 
Գր. Վանցյանր պատվիրում է՝ «...Չմոռանաս նախկին 
(իմա' սկզբնական — Ա. Ի.) ուղղություն դ, չմոռանաս 
այն ժողովուրդը, որ քեզ ծնել է. երգի'ր ժողովրդի ցավն 
ու վիշտր, հոգսն ու թշվառությունը։ Սաբոներիդ ձեռից 
բաց չթողնես))^։ Մի այլ նամակում Թումանյանի ստեղ
ծագործության էությունը նա խտացնում է մի հակիրճ

56 ԳԱԹ, Թա, .Y. 426,
57 Նույն տեղը, Д* 928: 
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բանւսձևի մեջ' ((Ժողովրդական ոգու արտահայտություն' 
արվեստով արտաբերված»^։

Հայրենակիր երիտասարդների այս ջերմ գնահատու
թյունը Թումանյանր թեև համարում է ընկերական ան
խուսափելի տուրք, հիշեցնելով «Պառավն յուր թանին 
թթու չի ասիլ» առածը (V, 41 այդուհանդերձ, դրանք, 
անկասկած, նրան խորասլես հուզում են և ամրապնդում 
իր ուղղության մեջ:

Եվ, անշուշտ, իր պան դուխ տ հայրենակիցների և ըն
կերների այդ նամակներն են Թումանյանին ներշնչել 
«Օտարության մեջ» բանաստեղծությունը։

Ւմ եղբայրները օտարության մեջ 
Ւնձ ասում էին. — «նարոտ ենք, երդի չ, 
Մեր հայրենիքի երդերիցն ասա .

Քո երդից նորա

Մ այրական ղրվարթ 
Հողի ու ջըրի 
Եվ մեր հարազատ 
Հայ ժողովրդի 
Համն ու հոտն առնենք, 
Որ մխիթարվենք...

(հ 93)

Թում ան յանի առաջին ժողուէածուն, որպես մի ար
տակարգ երևույթ, ցնցող տ սլ ավո րո ւթյո ւն է գործում 
էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում. «Ղա մի ռումբ էր, 
որ պայթել էր բանաստեղծությամբ ապրող երիտասարդ
ների շրջանի մեջ, հրաբխային մի ժա յթքում' գրքույկի 
ամեն մի էջը, ամեն մի տունը, — պատմում է այդ ժա
մանակ ճեմ արանի ուսուցիչ, հետագայում հայտնի գրա- 
կան-֊հ ա սա ր ԼԱ կա կան գործիչ Ստ. Լիսիցյանը:— Աշխարհ 
Էր գալիս մի խոշոր բանաստեղծ և մեկ անգամհգ կւսնգ- 
նոււք էր մեր աչքերի առջև իր հասակի ամբողջ բարձ-

5Տ ԳԱԹ, Թա Л’ 991։
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րությամր.. Լսարանից լսարան, դասարանից դասարան' 
ձեոքե֊ձհոք անցնում էր Հատորիկը, և արդեն այս н> 
այն կտորը անգիր Լր սերտվում, այս ու այն տունր եր֊ 
գի էր վերածվում։ Եվ երբ ագատ դասերից մեկին մտա, 
որ լսարանը զբաղեցնեմ ր ա ց ակա դասախոսի փոխա֊ 
րեն, ուսանողները խնդրեցին կարդալ «Լոռեցի Սաքսն), 
...Չիմացա ինչպես դանգը տվին։ Լսարանից դուրս գա֊^ 
լով, նրբանցքում դգացի մի ինչ-որ ձեռք մեղմորեն ինձ . 
գրկում է, և ականջիս շշնջաց ուսանող Սող ոմոն սար֊ : 
կա վաղ ի (ապագայում' Կոմիտաս վարդապետի) ձայնր.\

— Լավ է, չէ՞, լավ է, չէ՞...))։
Լիսիցյանը հավաստում է «Հովհ. Թումանյանի լեզ֊ 

վի, ոտանավորների կառուցվածքի, մոտիվների անդ֊ 
րադարձումր՝ ազդեցությունը ն «ճեմարանի ուսանո 1ն14՚Ւ 
բանաստեղծական փորձերի մեջ))։

Լիսից յանն արտահայտում է նաև ժա մ ան ա կի հայ 
մտավորականության և ընթերցող հասարակայնության 
ավելի լայն շրջանն ե րի տպավորությունները, փ ո րձում 
բացատրել Թումանյանի ստեղծագործությունների, գրե
թե աննախօրինակ հմայքի «գաղտնիքը)).

«Դեռ երբեք և ո՜չ մի հայ բանաստեղծ,— գրում է 
նա,— գուցե բացի Աբովյանից,— ա յդպիսի թարմու
թյամբ, այդպիսի թանձր գունեղությամբ, այդպիսի բուռն 
զեղում ով չէր տվե լ հայրենի բնության գեղեցկություն
ները, և նրանց մեջ ապրող մարդու պարզ, բայց ողբեր
գական ապրումնե րը։ թարմացնում էր լեզվի անպա
ճույճ հստակությունը, կենդանությունն ու թե թեու
թյունը... Նա մեկ անգամից դարձավ ամենասիրելին 
բանաստեղծների մեջ))։

Թումանյանի ժողովածուն դիտելով հայ գրւսկւսնու- 
թյան պատմական զարգացման ընթացքի մեջ և գտնե
լով, որ նրա առջև «ՀուԼհ. Հովհաննիսյանի առաջին գրա
կան ելույթի մեծ հմայքը)) տեղի էր տալիս, Ստ. Լիսից֊ 



յանն ի դեմս Թումանյանի, տեսնում է այն կենտրոնա֊ 
կան դեմքը, «որի հետևից դնալու է բանաստեղծների 
նոր սերունդը»'3-։

8
Ւսկ ինչպե՞ս դնահատեցին Թուման յանին ժամանակի 

մամուլն ու քննադատությունը։ «Մշակ»-ի Խ. Ազ֊Լերր 
(Խ. Մ ալում յան) հերթական «ակնարկում», թեթև ձեռ
քով, Թումանյ անին դասեց «սունկի պես բսնող բանաս
տեղծների» շարքխ^։ Դա մի նոր դրսևորումն էր «Մը- 
շակ»-ի այն կանխակալ և տրադիցիայի ուժ ստացած 
վերաբերմունքի, որ նա ցույց էր տալիս 80-ական թվա֊ 
կանների երկրորդ կեսից հանդես եկող բոլոր բանաս
տեղծների նկատմ ամ բ անխտիր։ 1887-ին նույնպիսի 
վերաբերմունքի էր արժանացել Հովհ» Հովհաննիսյանր։ 
«Մ շակ»-ը նրա դրքում բարեհաճել էր նկատել սոսկ «մի 
քանի հաջողված կտ ո րն ե ր»' ամբողջ ժողովածուի մեջ 
զլանալով տեսնել «բանաստեղծ լինելու համար» ան
հրաժեշտ տվյալները^։

Չըմբռնելով հայ դրականության, մասնավորաբար 
պոեզիայի զարդացման նոր շրջափուլը և սրա առանձ
նահատկությունները, «Մշակ»֊ը խոր անջրպետ էր փո
րում ժամանակակից բանաստեղծների և նրանց նա
խորդների միջև։ Նա ակնկալոււ! էր «նոր Պատկանյան- 
ներ ու Պեշիկթաշլյաններ», առանց հաշվի առնելու հա
սարակական կյանքում տեղի ունեցող հեղաբեկումները 
և դրականությանն ա ռաջա դրված նոր պահանջները։ 
«Մշակ»֊ն անկարող եղավ նկատելու հայ բանաստեղ
ծության այդ նոր հոսանքն առաջ բերող կենսական

5Э Ստ. է խւիրյյանի անձնական արխիվր:

60 «Մյակ», 1890, X 138:
61 Նույն տեղը, 1887, X 64: 

252



շարժառիթները, ինչպես դիտել է Թումանյանր, հետա֊ 
լյայում անդրադառնալով դրական երիտասարդության 
նկ ատմամբ մշակական դիրքորոշմանը.

«Մեր մամուլը, — գրել է նա, — որ կարծում էր, թե 
բանաստեղծությունը Ս. Շահազիզի ու Գամառ֊-Թաթի֊ 
սլայի հետ լռեց կամ Դուրյանի ու Պեշիկթաշլյանի հետ 
մեռավ, շատ զարմացավ ու զայրացավ այս ջահելների 
ձայնից և գլխա րկը դրեց փայտի ծայրին ու այնպես 
դուրս եկավ այս նորելուկ խմբի առաջ։ նա կենսական 
ոչ մի շարժառիթ չորոնեց, ներքին ոչ մի արժանիք չտե

սավ կյանքի, գրականության և այս նոր հոսանքի մեջՒ 
ոչ մի կապ չնկատեց, և այս երևույթը բացատրեց փա֊ 
ռասիըական տենչով և նրանով, թե հեշտ է ոտանավոր 
թխեք, հանդերի տակ մթագնել, ծածկել ամեն մի հիմա՝ 
րություն ու... դառնալ բանաստեղծ... Սկսեցին մի անո֊ 
ղորմ արշավանք... էլ ֆելիետոններ, է' լ ակնարկներ,, 
է'լ հոդվածներ, է' լ խառն լուրեր, քննադատություններ... 
Դռլորը հուշտ էին անում, ով որ էլ հանդես դար բանաս
տեղծի անունով)) (VI, 107)։

Իր երգիծական պոեմի հայտնի տողերում Թուման֊ 
յանը հարազատորեն է վերարտադրել նոր բանաստեղծ֊ 
ների և բանաստեղծության մշակական ընկալումը.

...Այնժամ մրտրակող մի թունդ ։։լ ս ւբ լի ց ի и ւո,

Հայտնի քըննադատ, բազմադետ ու խիստ, 
Սաստիկ վրրդովված, անաչառ հոդով 
Սադրի առավ ինձ իրեն ((ա կն ա ր կով» ։

— Ես դեմ եմ, ասավ, բանաստեղծության, 
Զրդվեցնում £ ինձ էդ երդի Մ nt սան t 
// չ մըտքեր են պետք, ո չ ձիրք և ո չ խելք,— 
Բառեր ու հանդեր — և ահա քեղ երդ։ 
Հենց նոր դուրս եկած էս խակ տրղան էլ 
Գ P ԼԽ Ւ Я ես տեսակ բաներ է հանել։ 
Ուրի՜շ բան էին հին պոե տները...

Նրրանք էլ մեռան, տարան հետները
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Տաղանդ ր.ւ երդեր... ամե՜ն, ամեն րան 
Մրտավ նրրւսնց հետ խավար գերեզման... 
Դարձավ անապատ... /յ ո՜վ է մրնում., 
էլ ուրիշ պոետ մ են ր շենք րնդունրւմ... 
Որքան ծաղրում ենք, սրրանք շեն /րոում, 
Ոչ էլ մեր ուզած բաներն են գրքում։ (П, 96— 97)

Պոեմի տպագրական փորձօրինակի վրա կատարված 
հեղինակային հավելումների մեջ կան տողեր, որ հիմք 
էւն տալիս «Մշակ»֊ի թշնամական վերաբերմունքը Թու^ 
մ ան յանի պոեզիայի նկատմամբ բացատրելու նաև նրա 
մերկացման պաթոսով.

Սա է ւինել ոt պոետը ազգի, 
Որ իմ ճաշակին չի գաքիս իսկի... 
Որ չի ճան ա չու մ ազգի մեծերին, 
Ոչ ուղերձ գրում նրանց գործերին... (II, 389 — 390)

Նվազ համոզիչ է ժամանակակիցներից ոմանց (ըսւո 
Թումանյանի^ «կա սկւսծ ավո ր մարդկանց») կարծիքը, թե 
«Մշակ»֊ի «զառանցանքը» (ինչպես բնութագրել են 
նրանք Խ. Մ ալում յանի «ակնարկը») «հառաջացել է նը֊ 
բանից, որ «Նոր Դար»֊ը գովեց» (V, 37)։ Այդ քիչ հա֊ 
վան ական է, մանավանդ այն պատճառով, որ «Սոր֊ 
Դար»֊ը մինչև Մալումյանի «Ակնարկներ»֊ի լույս տես
նելը հաղորդել է Թումանյանի ժողովածուի հրատարա
կության լուրը միայն' համակրանքի նկատելի երանգով. 
„Մի շ ատ սիրուն և շնորհքով գրված գրքույկ ենք ստա֊ 
ցել. դա Հովհաննես Թումանյանի (Դսեղեցու) բանաս֊ 
տե ղծությունների փոքրիկ ժողոված ուն է»62> Վար սամի 
(Մ. Աբեղյանի) գրախոսությունը դեռևս չէր տպագրվել։

Թումանյանի նկատմամբ Մալումյանի և Արծրունու 
վերաբերմունքը «Մշակ»֊ի և «Մուրճ»֊ի հակամարտու
թյան դրսևորումներից մեկն էր նաև: Արասխանյանն աժ-

<’2 «Նոը֊Դար» ւ 1890, .\' 184։
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փոփելով ((Մուրձ»-ի հրատարակության առաջին տարվա 
արդյունքները, հայտարարում էր, որ իր խմբագրած 
ամսագիրը առաջ է բ^ր^1 նոր հոսանք հայ գրականու֊ 
թյան մեջ. հենց այդ էլ գրգռել էր «Մշակ))-ի ղեկավար֊ 
ներին։ Ասիացին իր առաջին ֆելիետոնում դրում էր. ((էլ 
ի՛՛նչ ասես չէ արել «Մուրւհ»-ը մի տարվա ընթացքում, 
անհամեմատ ավելի, քան ուրիշները հիսուն տարիներով 
կարող էին անել... Նոր ցրողներ ասես' նա է ստեղծել, 
նոր բանաստեղծական սանսարներ նա է ստեղծագոր- 
ծել... և այլն, և այլն...»§ ։ Եվ Մալումյանն ու Արծրու֊ 
նին ճգնում էին ապացուցել, որ «Մ ուրճ))-ի գրողները 
(այդ թվում և Թումանյանր) որևէ արժեք շեն ներկայաց
նում?

Ավելի ուշ կրկին դառնալով իննսունական թվական
ների մամուլի' գրական երիտասարդության նկատմամբ 
ունեցած անբարյացակամ վերաբերմունքին (նկատի ու
նենալով ((Մշակ))-ր), Թումանյանր դատապարտում է 
այն տարիների հասարակության անտարբերությունը. 
((Մեր հասարակությունը, որ առհասարակ ծանր է լսում 
և ուշ է գնահատում, մանավանդ գեղարվեստական գոր
ծերը, իհարկե սրանց չնկատե ց,— գրում է նա, նկատի 
ունենալով հիշյալ տասնամյակի սկզբին հանդես եկած 
նոր բանաստեղծներին, այդ թւէոււե նաև իրեն։ — Այդ
պիսի դեպքերում գնահատողը լինում է գրականությունը 
սիրող ու հասկացող մի որոշ բազմություն, որը կագմում 
է և այս կամ այն երկրի գրական մթնոլորտը։ Դժբախ
տաբար, գա էլ գոյություն չուներ մեր աշխարհում)) (IV, 
152),

Թուման յանր, մեր կարծիքուէ մի ւիոքր խիստ է 
իննսունական թվականների ընթերցող հ ա ս ա րա կութ յան 
հանդեպ։ Նկատի ունենք այն, որ, ինչսլես հավաստ ում

63 «Մշակ», 1890, Л- 1՛ 
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հն ժամանակակիցները և Թում՚սնյանն ինքը, ժամանա- 
!{Ւ հասարակության տարբեր շրջանն ե րի ն ե րկա յա ցու
ցիչներից շատերը իրենց դժդոհությունն են հայտնել և 
նույնիսկ զայրույթով բողոքել են «Մշակ»֊ի անբարյա

ցակամ վերաբերմունքի դեմ, և Արծքուն ու թերթն իր 
բացասական կարծիքի մեջ մենակ է մնացել։

Այս տեսակետից ուշագրավ է «Հին ընթերցող» ստո
րադրությունը կրող այն նամակը, որ Թումանյանին է 
ուղղած 1913 թ. դեկտեմբերի 12-ին Հայ դրոդների Կով
կասյան ընկերության երեկույթին Գր, Արծրունուն' բա
նաստեղծի տված գնահատականի աոթիվ (II'> 456— 
457), «...Մինչև այսօր Արծրունու մասին լուրջ քննա
դատությունը բացակայում է, և Դուք եք, որ սկսել եք 
առաջին քայլը անել։ Մեր' հին ընթերցողներիս համար 
պարզ են Արծրուն ու լավ և վատ կողմ ե րը, պետք է 
պարզվի և նոր սերունդի առաջ։ Դեռ հիշողությանս մեջ 
այնքան թարմ է, կարծես այսօր լինի, երբ Զեր բանաս
տեղծությունների առաջին գիրքը էո4ս աեսավ, որպիսի 
հրճվանքով մի խումբ ուսուցիչների հետ կարդացինք 
Զեր բանաստեղծությունները, նամանավանդ Դսեղ գյու
ղի նկարագրությունը գիշեր ժամանակ (նկատի ունի 
«Ամառային գիշերը գյուղում», I, 585 — Ա. Ւ.), կար
դում էինք ու հիանում, բայց որքան մեծ եղավ մեր զար
մանքը, որ նույն օրերը Գր, Արծրունու հարազատ զա
վակ, ձեռնասուն Խ, Մալումյանն իր ակնարկներում 
կ'լ հայհոյանքներ չէր մնացել, որ չթափեր Զեր գրքի 
գլխին,,. Այդ մեծ մարդու ժառանգ Խ, Մալումյանր 
նույնիսկ գիրքը չէր կարդացել,..» (ԹՀԱ)։

Վերն արդեն առիթ ունեցանք հիշելու, որ «Մշակ»-ի 
վարմունքը առաջինը դատապարտել է Պերճ Պռոշյանը, 
Խ. Մալումյանի «ակնարկը» լույս տեսնելու օրն իսկ նա 
երիտասարդ բանաստեղծին հրավիրել է իր մոտ և խրա
խուսանքի ջերմ խոսքեր ասել։ Ալեզարդ վիպասանի 
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սրտամ դես մխում էին «Ցեցեր» վեպի առթիվ «Մշակ»֊ 
Ւյ ստացած վերքերը, երր նա խրախուսանքի ու էյնա֊ 
հատության իր ջերմ խոսքն էր ասում երիտասարդ քտ֊ 
նաստեղծին^*։

Թամանյանի աոաջին գրքի մասին «Մշակո֊ի թեթե֊ 
վամիտ, արհամարհական «ակնարկ >֊ը հարու ցել Լ 
նույնիսկ մի շարք մջա կականն երի վրդովմունքը, ինչ֊ 
սլիսիք են' մանկավարժ Սարդիս քահ. Pե ցնաղարյանր , 
որր, ինչպես և Պոոշյսւնր, թուման յանին կանչել, մխի֊ 
թարել է, և հավանորեն, հենց այց ժամանակ էլ ասել է 
իր «ցովասանական մաոը» գրքի մասին, (ՀԶ) գրական 
և հասարակական գործիչ և թարգմանիչ 1Լվետ իք Եղեկ- 
յանր, որ «մեծ գովեստով» Լ խոսել Թումանյանի ժոգո- 
վածուի մասին և խոստացել ցրել, «թունդ մշակական)> 
բժ. Տ եր֊Գրիգսրյանը (ՂղԼաթեցի) (\, 38), Կովկասի 
հայոց բարե գործական ընկերության նախագահ, Տայ 
աղա տա դրա կան շարժման վետերան բժշկապետ P. Նա֊ 
վաս արդյանը և շատ ուրիշն ե ր^ ( ((...Ում պա տա հեցի՛

Bl 1889 թ., երր lnlJu տեսավ <՚8եցեր -ր, "Մչակճ-ր այն սրա֊ 
կհց որպես <ր պասկվիլ», վիպասանին վերագրելով Խրիմյան Հայրի

կին վարկարեկելու միտում (Հանգամանորեն տե ս Պերճ Պ11Ո?յահ. 
երկերի ժողովածու յոթ հատորով, Հատոր երրորգ, 1963, էջ 398— 
601, 4'Յեցերտ֊ի ծանոթացրությրււնր) ։

<>յ ոՏարազ», 1919, N 12, էջ 84: /•</. /'. նավասարգյանի խրտ- 
ի- nt սական կարծիրի մասին Թսէմանյանր հիշատւսկել է 1919 թ. ապ- 
րՒւՒ $իցր ան նազարյանի գրական-գեղարվեստական սալոնում իր

հիսնամյակի աոթիվ կագմակերպված երեկոյին (ի գեպ նայն երե

կոյին նշվել է նաև Հով*. Արեք յանի րեմական գործունեութ  յան 33- 
ամյակր, %. Պ. Պ ալիևի֊Պ ալիաշվիլու 2 3 - ամյակր և Ւիֆլիոի կոն

սերվատորիայի պրոֆեսոր, իտալացի էնրիկո !*րոջիի 35֊ամյակր)’ 
՞Սոսկվայի իմ առաջին ժողովածվի /այս րնծայելուց հետս էր՛ 
ասել է Թու մանյանը իր պատասխան խոսրու մ,—լավ հիշում եմ,

րմշկապետ նավասարգ յանր, պատահելով ինձ, գովարանեց ու խ րա ՜ 
խոսւեց ինձ և այգ րանր, իսկապես թև տվավ ինձ: Դա նշանակ&/Ւ9
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զայրացած էին...» — գրում է բանաստեղծը Ան. Աբով
յանին 1890 թ. դեկտեմբերի 25֊ի նամակում (V, 38)։

Նույն «թունդ մշակական» բժ. Տեր֊Գրիգորյանը հա֊ 
վաստել է, որ Մալումյանն իր «կրիտիկան» գրել է, ա֊ 
ոանց Թումանյանի դիրքը կարդացած լինելու։ Մի նոր֊ 
ավարտ ուսանող հատկապես «ակնարկի» առթիվ ներ֊ 
կայացել է Մալում յանին և ասել. «Պարոն, դու այդ 
դիրքը համ չես կարդացել կամ չես հասկացել»։ Երի
տասարդության ներկայացուցչի կողմից «պատին սեղմ* 
ված» «Մշակ»֊ի քննադատն րնկրկում է, չքմեղանալով, 
թե' «Ես նրա մասին ոչինչ չեմ ասել, նա մի ան գամայն 
արժանի է ինքնուրույն կրիտիկայի» (V , 38)։

Սակայն «Մշակ»֊ը հավատարիմ է մնում իրեն։ Մա֊ 
լումյանի խոստացած «ինքնուրույն կրիտիկայի» փո֊ 
խաբեն, թերթի 1891 թ. օգոստոսի 13֊ի № 90-ում լույս 
է տեսնում Ասիացոլ (Արծրունու) ֆելիետոնը, ուր նույն
քան անլուրջ ծաղրի հր ենթա րկված Թումանյանի 
«Կուրծքս երբեմն եռ է գալիս և հուզվում...» բանաս
տեղծությունը։ Ուշագրավ է, որ «Մուրճ»֊ի 1891 թ. 
,V 4-ի համար նախատեսված այդ ոտանավորը Կովկասի 
գրաքննչական կոմիտեի նույն թվականի ապրիլի Յ֊ի 
որոշմամբ արգելվել է^։ Մեր կարծիքով արգելման առիթ 
է տվել բանաստեղծության բնագրի 12֊րդ տողր «Սւսրւն ու Աէխւււր շիրիմները շոշափում» , որ գրաքննության ներ
կայացված փորձատիպում շարված է եղել «Սւսսնու տխուր շիրիմները շոշափում...»։ Եվ փութեռանդ զրա֊ 
քննչին, որ ի վերուստ հրահանգ ուներ արգելել այն 
ամենը, ինչ վերաբերում է Արևմտյան Հայաստանի քա ■

Լ մանավանդ այն պաւոճասով, որ ես ա իմ շրջանի մյուս սկսնակ 
ր անաստեղձներր անբարյացակամ րնդունեք ութ յուն դտանր շատերի 
կ՚՚դմիրո,

66 ՎՍՍՀ ՊԿԱ, ֆ. 48(1, ր. I, դ. 1055. թ. 15։
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ղաքսւկան վիճակին և հայ ազատագրական շարժ մանր, 
թվացել է, թե խոսքը Սասանին ( վերաբերում։

Ը ս տ երևույթին թ յու րիմ ա ցւււթ յուն ր պարդվել է և 
բանաստեղծությունը տպագրվել «Մուրճ))-ի նույն թվա
կանի Л? 6-ում (I, 54)։

«Մ շակ»-ը, սակայն, չէր ուղում իրեն պարտված ճա
նաչել:

Արծրունրն հույսը գրած երբեմնի իր ազդեցության 
վրա, հիշյալ ֆելիետոնով, հավանորեն, փորձում էր 
պաշտպւսնել ((Մշակ))-ի աոանց այն էլ խարխլվող հեղի
նակությունը, որին մի նոր հարված էր հասցրել Մա լուծ֊ 
յանի չարաբաստիկ ((ակն արկ» -ր ։

((Մշակ))-ի խմբագրի ակնկալությունր չարդարացավ։ 
նա չէր նկատում իր թերթի և ժամանակակից աոա- 

ջավոր երիտասարդ մտավորականության միջև գոյացող 
անջրպետը, որ հետզհետե խորանում էր։ Եվ դրա ապա
ցույցներից մեկը նրա ֆելիետոնն էր։

Ստ. էիսիցյանը, երիտասարդական հասակում խան 
դավաո մշակականներից մեկը լինելուԼ, իր հուշերում 
պասւմում է այն ծանր տւգաւէորության մասին, որ Գե- 
ւէորդյան ճեմարանի ուսանողության վրա թողել է ((Մը֊ 
շակ»-ի դիրքորոշումը Թումանյանի գնահատության 
խնդրում, և մասնավորաււլես Արծրունու ֆելիետոնը. ((Ե։Լ 
երր ճեմարանոււէ ստացւէեց ((Մշակո-ի այն համարը, 
որտեղ Արծրունին.«. բացասական կարծիք էր հայտնում 
նոր բանաստեղծի ստեղծագործությունների մասին, 
կարծես մի դառնագին շփոթություն անցավ երիտա
սարդների մեջ. նրանք սուէոր էին խոնարհւԼել *Ւր. Արծ- 
րունու հե դինա կութ յան առջև... Դուցե դա ա ռաջին դեպ
քերից մեկն էր, երբ երևան էր գալիս տակավին հազիվ 
նշմարելի, ծայր առնող մի փաստ — մշակական մտքի,— 
առայժմ դե ղա րւէե ս տ ա կան ըմբռնման բնադավառում,— 
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խցվելը նոր սերնդի տարերային, առողջ նախազգացում֊ 
ներից)№։

9
Խ, Մ ալում յանի «ակնարկո-ից տասը օր հետո, «Նոր֊ 

Դարո֊ում տպաղրվում է Թումանյանի ժողովածուի առա֊ 
ջին գրախոսությունը, Վարսամ ստորագրությամբս*։ Այդ 
ծածկանունով «Նոր-Դար»֊ի գրախոսական բաժնում 
հանդես էր դալիս թերթի մերձավոր աշխատակից Մա֊ 
նուկ Աբեղյանը' ապագայի մեծանուն հայագետր: Հայ, 
ռուս և եվրոպական գ րա կան ութ յունն ե րին և գբււգներին 
նվիրված նրա հոգւԼածներն ու գրախոսականներն ի 
հայտ էին բերում գրանց հեղինակի մայրենի և ընդ֊ 
հանուր գրականության պատմության, գրական գւգրոց֊ 
ների և ուղղությունների խոր իմացությունը, գեղարվես֊ 
տակտն երկի առանձնահատկությունների նուրբ ըմբռ
նողությունը և բարձր Նաշւսկը։ Այդ ամենով Մ. Արեղ֊ 
յան֊Վարսամը պետք է գնահատվի որպես 90֊ ական 
թւԼականների հայ գրաքննադատական մտքի ամենա֊ 
ակնառու ներկայացուցիչներից մեկը։

Մ. Աբեղյանն առաջինն էր, որ նկատեց և գնահա֊ 
տեց Թումանյանի ստեղծագործության հիմնական ա֊ 
ո ան ձն ահ ա տ կութ յունն ե ր ր' ժողովրդականությունը' ըստ 
բովանդակության և ձևի (այն, ինչ որ այժմ անվանում 
ենք ժ ողովրդայնություն) և վիպականությունը (էպիգմ), 
հատկանիշներ, որոնցով գրախոսը երիտասարդ բանաս
տեղծին առանձնացնում' էր նրա նախորդներից և Ժա
մանակակիցներից։

Հովհ. Հովհաննիսյանի հանդես գալուց հետո հրա
տարակված բագմաթիվ ժողովածուներից «ուշացրու֊

Ն7 Ատ. Լիսից յան ft անձնական արխիվ:
6K «Նոր ֊Դար», 18У0. ղեկտեմրերի 11, A’ 11)6 և ղհկտեմրերի I X 

X /.97;
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թյան արժանիներիդ շարքը դասելով Թում ան յան ի գիր֊ 
քը և գտնելով, որ նրա շնորհքը « աոաջին բողբոջի մեջ 
է դեոևսդ, Վարսամը դրում «Պ. Թումանյանի միտքն 
ու զւլացմունքն դրա դվում են ավելի ժողովրդական աշ֊ 
խարհով...

Պ. Թումանյանի բանաստեղծության բնորոշ հաւոկու֊ 
թյունն է վիպականությունը. վեպը նրան ավելի է հա
ջողվում, քան թե քնարերգությունը, նրա գրվածքի ամե
նագեղեցիկ հատվածներն են «Լոռեցի Սաքոնդ, «Մ եհ րի» 
և «Ալեքդ, մանավանդ վերջին երկուս ը, որոնք մի-մի 
փոքրիկ քերթվածներ (ПОЭМД) են։ Մեր վիպերգական 
բանաստեղծության մեջ այդ երեք քերթվածները չունին 
իրենց նմանը թե՜ կենդանությամբ, թե' զդացմունքների 
բնականությամբ և թե դրավիչ, սահուն և, որ գլխավորն 
Լ, կանոնավոր, գեղեցիկ լեզվով... Այդ լեզուն շնչում է 
ժողովրդական լեզվի կենդանությամբ, ինչպես որ հենց 
նյութն էլ ժողովրդական կյանքից է վերցրածդ։

Վարսամի գրախոսությանն հետևեց Լևոն Մ անվել- 
յանի հոդվածը «Մուրճդ-ում^։ (Թումանյանի գրքի քն
նադատությունը գրախոսական բաժնից դուրս, հատուկ 
հոդվածով, Արասխանյանը համարել է «առանձին հար֊ 
ցանքի նշան «Մուրճդ-ի կողմիցդ) (Г, 41 )։

Հոդվածի սկզբում ուշադրության արժանի երևույթ 
համարելով 80-ական թվականների վերջում վերափթթել 
սկսող հայ պոեզիան և դրա բացատրությունը թողնելով 
գրականության ապագա պատմաբանին, է. Մանվելյանը 
դատապարտում է մամուլի անտարբեր, մ իակողմանի 
և կամ թշնամական վերաբերմունքը նոր բանաստեղծ
ների նկատմամբ։ «Հովհ. Հովհաննիսյանի «Բանաստեղ- 
ծություններդ-ի լույս տեսնելուց մինչև Հովհ. Թուման֊ 
յանի «Բանաստեղծություններդ-ի երևան դալըդ Մ ան-

6? «Մուրճ», 1891, Л- 1, Ւ,? 93—KHJ: 
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վելյանն իրավամբ համարում է «նշանաւ|որ Ժամանւս- կամիջող մեր բանաստեղծության պատմության համար»:
Թումանյանի ստեղծագործությանը Մանվելյանի տր

ված գնահատականը, որ խտացված է հոդվածի հետևյալ 
տողերում, հիմնականում համընկնում է Մ. Աբեղյանի 
եզրակացություններին, ((Նա (Թումանյանր — Ա, Ւ.) j,JlP 
պոեմաների մեջ նման չէ ո'չ մեր հին, ո'չ նոր բանաս 
տեղծներին. նա կանգնած Հ առանձնակի, նա ինքնու
րույն է, նա մի տեսակ նորություն է մեզ համար։ Այգ 
առանձնահատկությունը <1ողու[րղական տարրն է,—ընդ
գծում է հոդվածագիրը, — որ և կազմ ում է նրա վիպա
կան ոտանավորների իսկական զարկերակը։ Եվ իրավ, 
ցույց տվեք մեկին, որ այնպես սիստեմատիկաբար և 
այնքան հաջող կերպով ոտանավորների նյութ շինած լինի 
հայ գյուղացու կյանքը, ինչպես այդ տեսնում ենք մեր 
բանաստեղծի պոեմաների մեջ։ Նոքա ունեն ներքին 
ընդհանուր գծեր, որոնք են ժողովրդական տարրը, ինչ
պես ես վերև նկատեցի, և վիպական արտաքին ձևը))՛®։

Ենքր, Մանվելյանը պատկանում է այն բանաստեղծ
ների թվին, որոնք հանդես գալով Թումանյանի հետ գրե
թե միաժամանակ, այս կամ այն առումով բնորոշում 
են հայ պոեզիայի նոր շրջափուլը։ Ահա ինչո՜ւ հատկա
նշական են Լ. Մանվելյանի և' հոդվածը, և' «Մուրճ))֊/։ 
միևնույն համարում տպագրված «Մեր նոր բանաստեղծ
ներին)) ոտանավորը, որի առիթը Մալումյանի «Ակնարկ֊ 
ներ»-ն են։ Դա «Մշ ակ))֊ին ուղղված մի մարտահրավեր 
է, 90-ական թվականների գրական պայքարն արտացո
լող մի ուշագրավ վավերագիր.

Անվըհատ հոգով և միաբերան 
Ըարձըր հրնչերրեք ձեր ազնիվ տաղեր,

70 «Մուրս», 1891, M 1, Հ? 9.5 — 96։
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Ւնչպես անտաոոլմ նորադարձ գարնան 
Երդում են աշխույժ նորեկ թըոչոէններ։ 
Ծառերի վերա սև ագոավներր 
Միասին խըմբված' թո դ անվերջ կըռոան. 
Միթե' հրնչական ձեր նըվագներր 
Խրոպոտ ձայներում պիտի խըլանանւ 
Երգեցե ք խրրոխտ... փոպթ չէ, թըշնամին 
Ւող մաղձով լրցված' ձեղ ծաղրր անե, 
Հավաստի եղեք, գայիք սերունդին 
Նոցա ծաղրանքը չր պիտի հասնե։ 
Puijg ձեր երգերի յայն ալիքներր 
Երկա՛՛ր կր գարնվին մ արդկանց սըրտերին, 
Ւնչպես րարկությամ բ յի կոհ ակներ ը 
Զարնվում են ժեռուտ — քարոտ ափերին՜^։

Լ, Մանվելյանի բանաստեղծության այս անպաճույճ 
տողերն, ի վերջո արտահայտությունն էին հասարակա
կան կա րծիքի, որը գրական սերունդների պայքարում 
պաշտպանում և հավաստում էր նորի առաջնության 
պատմական իրավունքը։

Թումանյանի առաջին ժողովածուի իրարամերժ գնա
հատություններն ու տարաձայնությունները, նրա շուրջը 
ծագած բանավեճերն անդրադարձնում էին 90-ական 
թվականներին հայ իրականության մեջ գոյություն ու
նեցող հասարակական հոսանքների դրա կան-գե ղա գի
տական տարբեր ըմբռնումներն ու հայացքները' դրսե-

11 «Մուրճ», 1891, 1, էջ 16։ Այս ոտանավորը հետագայում տեղ
է գտել հեղինակի « P ան ա ս տ ե ղծ ութ յո ւննե ր և պոեմներ» ժողովածուի 
Ա գրքում (1899, էջ 37)։ «Մշակս֊ի խմբագրությունը Մանվելյանի 
բանաստեղծությանն անգր ագարձավ «Խառն լուրեր» ֊ում, հ ետև յալ 
սաղերով. «Մուրճ» ամսագրի «կարևոր բաժնի» (ակնարկում է բա

նաստեղծական բաժինը, հեգնելով, որ Արասխան յանը դրան կարևոլր 
նշանակություն է տալիս — Ա. Ի.) գրողները կամ ըստ հունականին' 
Պառնասի բնակիչները, այնքան բռնկված են բանաստեղծական կրա

կով, այնքան թրթռում է նրանց հոգին պոեղիայի բարձր, եթերա

կան զգացմունքներով, որ... որ մինչև իսկ բանակոիվն էլ բանաս

տեղծությամբ են անում...» («Մշակ», 1891, № 9)։
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Վ" թե լով այդ հոսանքների հակասություններն ու պար 
քարը։ Եթե դեմոկրատական գրականության և մտքի 
ներկայացուցիչները (Ղ- Աղա յան, Պ. Պռոշյան, է. Ման֊ 
վելյան, Մ. Աբեղյան, ուսանողության առաջավոր մասր) 
բարձր էին գնահատում Թումանյանի առաջին գիբքր՝ 
.ապա լիբերալները (Գը, Արծրունի, Խ. Մ ալում յան) 
ձգտոււ) էին ամեն կերպ նսեմացնել երիտասարդ բա
նաստեղծի ստեղծագործությունների արժեքը։

Ւնչպե ս ընդունեց Թո լման յանն իր առաջին գըը~ 
քի մասին արտա հայտված «գովեստն ու պարսավը», 

ի նչ կարծիքի էլւ նա իր ստեղծագործությունների վերա֊ 
բերյալ։

Տեսանք արդեն, ոլւ նա մի խումբ ընկերների մշտա
կան հորդորներին անսալով միայն' համաձայնվեց ժո
ղովածուն հանձնել տպագրության, հանձնելուց հետո էլ 
հաձախ տարակուսելով^ արժե"* արդյոք,..

Կյանքի վերջին տարիներին Թումանյանն այն միտքն 
է հայտնել, թե ((ես հասարակության առաջ եմ աճել, 
իմ սևագրությունները գրեր) (ԹՀԱ), հավանաբար նկատի 
ունենալով իր առաջին ժողովածուները։

1890 թ, սեպտեմբերի 21-ին Ան, Աբովյանին հա- 
ղորդելով, թե' «Այն շրջան ում, ուր մուտք են գործել բա
նաստեղծություններս, մի տեսակ համակրանք և հար
գանք եմ նկատում դեպի ինձ», Թումանյանն անմիջա- 
սլես ավելացնում է. «Օայց ես ինձ դեռ շատ անարժան 
եմ գտնում այս վերաբերումներին» (V, 25 )։ Հոկտեմ
բերի 14-ի նույն ընկե րոջը հայտնելով, որ իր դիբբբ 
հաջող ընղուն հլություն է գտել թե' Մոսկվայում և թե 
Թիֆլիսում, և բերելով Մոսկվայի հայ ուսանողության 
դրվատանքները, գրում է, «,,,Այսպիսի ինձանից շատ 
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բարձը գովեստներ։ Ւրավն ասած, ես շշկլված եմ»է»ս։ 
((Մի բան որ վնասում Լ տպավորության լիամասն լի
նելուն, այն է, որ շատ անմշակ Լն և սկզթնական ձևի մԼշ» (V, 29), — այսպես է նա եզրափակում իր կարծիքը 
նույն նամակում, աոաջին ժողովածուի մեջ զետեղված 
երկերի մասին (ընդգծումն իմն £—Ւ*)*

«...Մի անգամ գրել եմ, — կարդում ենք մի այլ նա
մակում,— թե ինչպես են ընդւււնել ուսանողները գիրքս 
Մոսկվայում։ Ես դրեցի, որ ես այն չեմ, ինչ որ ասում 
են... Կան մարդիկ, որ ասում են, թե բոլորը լավն է — 
սրանք սուտ են ասում, կամ չեն կարողանում ջոկել...)) 
/I , 36)։

Ւր արժանիքները գիտակցող բանաստեղծի լրջու
թյամբ է Թումանյանր վերաբերվում Խ. Մալումյանի 
արհամարհական «ակնարկին))։ Պատմելով, թե ինչպես 
«Մշակ»-ի հոդվածը լույս տեսնելո։ օրվա երեկոյան,. 
Պ ռոշ յան ը, Ս. Բեդնազարյանը և ուրիշներ կանչել են 
իրեն մխիթարելու, գրում է. «Ծիծաղելի բան. առա֊ 
ջին ր' ոչինչ չկա, երկրորդը' ես բոլորովին բանի տեղ 
չէի դնում, ինչպես և «Նոր֊Դար »֊ ի չափից դուրս գո
վեստը)) ։

նույն նամակում հաղորդելով «Մշակ»-ի աննպաստ 
կարծիքը, շարունակում է. «Ես, կրկնում եմ, շատ Հա
մեստ կարծիք ունեմ իմ ոտանավորներիս մասին, և 
սէեսնելով այսքան համակրանք — շփոթված եմ» (V, 38)։

Բանաստեղծը նշանակություն չի տվել «Մշակն-ի 
կա րծիքին, որովհետև վերջինս չէր բխում իր գրքի լուրջ 
վ ե ր լո ւծ ութ յուն ի ց, չէր հիմնավորված (հոդվածագիրը 
նույնիսկ գիրքը չէր կարդացել...)։ «...Ես կընդունեմ 
ամեն տեսակ աննպաստ կարծիք, եթե նա փաստ լի
ներ»,— դրում է նա, և ավելացնում.—«Նոր-Դար»֊ի գո
վեստն էլ ես խո չեմ ասում, թե հալած յուղ է. նա էլ 
շատ է վեր քաշում» (V, 37)։ Մյուս կողմից, Լ. Մանվել֊ 
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յանի դրվատանքները չեն կաշկան դում երիտասարդ բա
նաստեղծին արտահայտելու իր անհամաձայնությունը 
նրա մի քանի նկատողությունների հետ։ Ան. Աբովյանին 
հասցեագրած 1891 թ* փետրվարի 8֊ի նամակում, շա
րադրելով Մանվելյանի հոդվածի բովանդակությունը, 
Թումանյանր վերջում հայտնում է, որ ինքը <(Մուրճ»-ի 
խմբագրատանը հերքել է քննադատի դիտողությունները 
(V, 42)։

Մերժելով 1ւ պարսավանքը, և չափազանցված գո
վեստը, Թումանյանր սպասում էր իր ստեղծագործու
թյան անկանխակալ, ճշմարտացի քննա դատւււթյանր ։ (էԱմեն մարդ մի տեսակ ծափ է տալիս, ես սպասում եմ, 
տեսնեմ' իմ ղայդեն ո'րը կըլինի» (V, 37), իր միտքն 
արտահայտում է նա նախասիրած ժողովրդական ասած- 
վածքով (այն է՝ ամեն մարդ մի եղանակ է նվագում, 
տեսնենք՝ ո'րն է իմ պարի համապատասխան եղանա
կը,— որով ուզում է ասել, թե՝ եղած քննադատություն
ներից ո'չ մեկն այն չէր, որին ինքը սպասում էր)։

10

Նույնքան աննախապաշար ու անկանխակալ էր երի
տասարդ Թումանյանի դիրքորոշումը դեպի ժամանակի 
հասարակական հոսանքները՝ միանգամայն ազատ անձ
նական նկատառումներից։ Ծ...Ուրիշին հարգելուց առաջ 
ես ինձ եմ հարգում' իմ կարծիքս և իմ հասկացողու
թյունս, ին) չափով էլ որ կան, — Հրել է բանաստեղծը 
1891-ին։ — Ես իմ «ես»֊ը ո'չ «Ն ո ր-Դ ա ր»-ի, ո չ <ւՄը- 
շակ»֊ի, ո չ «Մուրճո֊ի և ՀԼոչ^> ուրիշի ազդեցությանը 
չեմ ղոհելու երբեք.,, ոչ մեկի զինվորը չեմ (աստված 
փրկի, ազատի)» (V, 58)։

Ա յս պետք է ելակետ ունենալ, երբ քննում ենք 80֊ 
ական թվականների վերջերին և 90-ական թվականների



պաշտոնավարելու շրջան ում,
Սանասարյանի թեմական 

1889—1892 թվականնե֊

սկդբներին Թումա նյանի հարաբերությունը «Նոը֊Գաը»֊ ի 
և ((Մշակ օ֊ ի հե տ։

Ներսիսյան դպրոցում Թուման յանի աշակերտության 
տարիներին դեռևս իշխող էր Արծրունու և ((Մշակ))֊ ի 
հմայքը։ Արծրունու անունը հոլովվում էր Pաֆֆու, Գա֊ 
մտո֊Հաթիպայի, Ադամյանի անու նների հետ։

Պատանի Թումանյանի ենթարկվելը Արծրունու և 
«Մշակ»֊ի հմայքին' ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ մի տուրք 
իշխող հասարակական տրամադրություններին։

Կոնսիստորիայում
Հատկապես Մամրրե եպ, 
առաջնորդ դառնալուց հետո, 
րին, Թումանյանի համակրանքը «Մշակո֊ի և Աըծրու֊ 
նու նկատմամբ ինչ֊որ չափով պատանեկան հրապու
րանքի հետքերը կրելով հանդերձ, ուներ ո չ այնքան 
սկդբունքային֊ դաղափարական , որքան հոգեբանական 
իր հիմքերը։ Կոնսիստորիայի փոքր ու մեծ պաշտոնյա֊ 
ներր< որոնց դաժանությունը, ընչաքաղցությունը, ան֊ 
րարո կենցաղավարությունը, խավարամոլությունը նրան 
վրդովմունք, արգահատանք էին պատճառում նոր֊դա֊ 
րականներ էին, «Մ շակ))֊ ի հակառակորդներ։ Այստեղից 
էլ բնականաբար, կոնսիստորականների հետ հետղհետե 
սուր բնույթ ստացող բախումները նպաստում էին Արծ֊ 
րունու և նրա թերթի հանդեւգ ունեցած համակրանքին? 
Վերջինս էլ իր հերթին դառնում էր առիթ նոր բախում֊ 
ների'* են վկայում մի շարք փաստեր։ «Ի՞նչ ես 
կատաղել անմեղ արարքից» ոտանավորը (1889), ժա֊ 
մանակակցի (Տիգրան Փիրումյան ) հավաստումուէ, դրր֊ 
վւսծ է ի պաշտպանո։թյուն Արծրունու, ընդդեմ նրա հա֊ 
կլսոոյկորդների (տվյալ դեւգքում կոնսիստորականների  )։ 
Վերը տեսանք, որ Գր* Արծրունու գործունեության 25֊ 

հոբելյանին, աժլանավ ո ր հրապարակախոսին իր 
հ^րդանքր մ ա տ ուցե լա համար, արհամարհեքով կոն֊ 
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սիստորիայից հեռացվելու վտանգը, Թում ան յանը մաս
նակցում է նրա պատվին տրված ներկայացմանը, որ
պես հուշարար (V, 12)։ Նշանակալի է և րնոբոշ, որ Խ. 
Մ ալում յանի «ակնարկ»-ից և Արծրունու ֆելիետոնից 
հետո, անդրադառնալով այդ փաստին, նա արդարացի 
է համարում իր հարգանքի տուրքը (V, 57— 58)։

Նույն ժամանակակցի (Տ. Փիրումյան) հավաստումով 
«Մարգարե» բանաստեղծությունը գրելիս ևս Թուման֊ 
յանր նկատի է ունեցել Արծրունուն (առիթը եղել է հրա
պարակախոսի հոբելյանը, ինչպես հուշում է ոտանա
վորի դրության ժամ անակը' 1890 թ* մայիսի 1 )։

Արծրունուն իր հարգանքի տուրքը մատուցելով հան
դերձ, բանաստեղծը բնավ աչք չէր փակում հրապարա
կախոսի պակասությունների առջև, «Այդ կապիկները
չեն կարողանում ըմբռնել, — գրում է նա մոլեռանդ մշա- 
կականների մասին, — որ մենք էլ ենք հարգում Արծրու֊ 
նուն, բայց հաշիվ ենք տալիս մեզ, թե ինչո ւ համար 
ենք հարգում և ինչո՞ւ համար անարգում» (V, 57)է2։

Թումանյանի այս սկզբունքային գիրքը հաստատող 
փաստերից մեկն էլ 1890 թ, ապրիլի 18֊ին նրա ձեռքով

72 Ուշագրավ է, որ Արծրունու նկատմամբ սկզբունքային նույն 
դիրքորոշումն է ունեցեք նաև Շիրվանզաղեն, Դատապարտևչով Արծ- 
բունու հաջորդների ա ղանդավո ր ականութ յուն ր, վիպասանը հ-P^'l Է- 
«Հարղելով հանգուցյալի գաղափարները, բաժանելով նրա սկզբունք

ները ըստ էության, ես մի քանի մասնավոր խնդիրներում համաձայն 
չեմ եղել նրա հետ և վիճել եմ; Եթե այսօր Արծրունին կենդանի չի
ներ, դարձյալ կվիճեի նրա հետ: Ես Բարդել և ,արգում եմ Արծրոլ ֊ Լ/711ք իբրև հրապարակախոսի, բտյց երբեք անսխալական չեմ Հա
մարել նրան»: Ապա պատմելով, որ չնայած Արծրունու հետ ունեցած 
սուր բախումներին, գնացել է նրա հոբելյանը շնորհավորելու, ավե

լացնում է. «...Ես հոբելյանից հետո շարունակել եմ դարձյալ կովևլ 
Արծրունու հեա... Ես մտքի այն ստրուկներից չէի և չեմ, որոնք խւււնկ 
են ծխում Արծրունու սխալներին անգամ» («Երկերի ժողովածու՛, 
հատ. IX, 1955, էշ 269 — 270),
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գրված, և նրա, Զարար յա Զալյանի, Սեդրակ Գրիգոր֊ 
յանի, Դավիթ Շահլամյանի ստորագրություններով 
Արասխանյանին ուղղված նամակն է, որի հեղինակներր 
բողոքում են «Մուրճ)) ֊ի խմբագրի հասցեին անպատշաճ 
արտահայտություններով լի «Մշակ))֊ում տպագրված 
ֆելիետոնի և սրան հաջորդող a Pացատրսւթյան» դեմ, 
որոնց հեղինակը Արծրունին էր (V, 11)։

Նույն տեղում Թումանյանր մեկ աո. մեկ հերքում է 
«Կուրծքս երբեմն եո. է գալիս և հուզվում .*->» բանաս֊ 
տեղծության առթիվ Արծրունու առարկությունները, և 
հ տ յտնե լով, որ մտադիր է հրապարակավ պատասխա֊ 
նել, հարակցում է «(մի ոտանավոր' իրան հանգի)) (Հա֊ 
րոյի մասին Արծրունու ե րգիծական ոտանավորի պա֊ 
րոգիան ).

Այն Ժամանակ, երր վարում էի 
Ես պաշտոնր ֆե/իետոնիստի, 
Այնպիսի րաներ գրում էի, 
Որ խեյքս չէր կտրում իսկի։ (V, 57)

Ժամանակակիցներից մեկի վկայությամ բ Թում ան֊ 
յանի «Երգչի վրեժը)) Արծրունու ֆելիե տոնի պա տ ա ս ֊ 
խանն է։ Իրականում բանաստեղծությունը գրված է 
ֆելիե տ ոնից առաջ (1891 թ. փետրվարի 22-ին), հավա֊ 
նորեն hf» Մ ալում յանի «ակնարկ))֊ի առթիւէ, սակայն 
տպա գրության է հանձնված նույն թվականի հ ոկտեմ֊ 
բերին, երբ Ասիացու երգիծանքը տպագրված էր։ Այդ 
պայմաններում միանգամայն բնական է ու տրամաբա
նական, որ Թումանյանի բարեկամները «Երգչի վրեժը)) 
ընկալեին որպես պատասխան Արծրունուն։

Այդուհանդերձ, արհամարհելով իր ստացած անձնա֊ 
կան վիրավորանքները և մնալով սկզբունքային բարձ֊ 
րության վրա, Թումանյանր հասարակական խնդիրնե֊ 
րում շարունակում էր պաշտպանել «Մշակ))֊ի և Արծրու֊ 
նու դիրքը։ Դրա ապացույցներից են 1892 թ* հունվար֊ 
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ւէարտ ամիսներին թեմական պ ատգամ ավսրների ընտ
րական ժողովում նրա կողմնորոշումը դեպի Արծրունին 
ե այդ առթիվ դրած «Մարշ)) պարոդիան, որը փաստո
րեն, ինչպես տեսանք, եղավ կոնսիստորիայից նրա հե
ռացման առիթը։

Եվ վերջապես, 70 — 80-ական թվականների ամենա- 
ականավոր հայ հրապարակախոսի դործի նկատմամբ 
Թումանյանի հարդանքի մի արտահայտությունն էլ նրա 
հիշատակին նվիրված այն բանաստեղծությունն է, որ, 
ինչպես Պռոշյանը պատմում է ( դժդոհության և նույն- 
ի ս կ հեդնանքի նկատելի շեշտ ով)' դրած է եղել Արծրու
նու թաղման օրը Հավլաբարի երկու փողոցնեըր միաց
նող «թիթեղյա դափնեզարդ կամարի մեջտեղում», դըր֊ 
ված խոշոր տառերո։թձ։

Մի այլ ժամանակակցի (Ջալալ Տեր֊Գրիդորյան) 
վկայությամբ, Թումանյանն է կատարել Արծրունու թաղ- 
մանր եկած պ ա տ դա մ ա վո րն ե րի գրանցումը։

Արծրունու դործի և հիշատակի հանդեպ հարգանքի 
այս արտահայտությունները բնավ չեն նշանակում, թե 
սւյդ տարիներին Թում անյանը եղել է «մշակական)), 
միշտ այնպես, ինչպես նրա առաջին տպադիր ելույթ
ները «Նոր-Դարն-ում' «ն ո րդարա կան » ու ապա
ցույց չեն։ Ավելին, Թումանյանր եղել է մեկը նրանցից, 
որոնք դեռ Արծրունու կենդանության օրով, 1892 թ. ղեկ. 
տեմբերին, տեսնելով, որ «Մշակ»-ն այլևս չի հանդի
սանում արտահայտիչը ժամանակի առաջադիմական 
ոգու, ժողովներ են դումարել, ուղիներ որոնել ((նույնիսկ 
փրկելու հ ա ռաջա գիմ ական ութ յուն ը «Արծրունուց և «Մը- 
't ա կ)) - ի ց...)) (IV, 457 — 458)։ Ծրագրել են «Տարազ»-ը 
լավացնել, դարձնել հ ա ռա ջա դի մ ա կան օրգան և կռվել

73 (HbrG Պոոշյան, երկերի (քողու/ածու յոթ հատորով, հատոր 
/.96'/, /у 3?<; Թումանյանի այ/ք րանաոտեղծոէթյունը ցայմմ չի 
;,„յտնարերվեչ.
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Գ, Արծրունու և «Մշակ»-ի դեմ...»7*։ Թումանյաևր 
«Մշակ»֊ ի և նրա խմ բագրի դեմ եղած տրտունջները 
համարում է «շատ թարմ ու շատ լութջ», և, «մանավանդ 
այն ժամանակ, շատ հասկանալի»։ «Այդ ժողովներում 
խոսողները, — պատմում է բանաստեղծը, — ապացուցա֊ 
նում էին, որ Արծրունին վաղուց սպառվել է, իրեն շրր֊ 
ջապատել է գյադանեբով, դարձել է մի անտանելի րրռ֊ 
նակալ կուսակցության գլխին, իսկ «Մշւսկ»֊ը մի ան֊ 
պետք թերթ, որ ոչինչ չի տալիս, խաբում է երիտասար֊ 
դությանը և այլն» (IV, 54 —55)։

Թումանյանը հավաստում է, որ Արծրունին իր գոր
ծունեության վերջին շրջանում չուներ առաջվան փայլն 
ու համակրությունը և արդեն լայնածավալ ու բուռն 
դժգոհություն էր հարուցել հառաջադիմական բանակում» 
(IV, 457)։ «Մշակ»֊ն իրենից վանում էր Հչ միայն դրա֊ 
կան երիտասարդությանը, այլև ավագ սերնդի գրող
ներին, որոնք նրա նախկին աշխատակիցներն էին եղել։ 
Այդ ժամանակ «Մշակ»֊ից արդեն հեռացել էին Պռոշ
յանը, Րաֆֆին, Պ ատ կան յանր, Շիրվանզադեն։

Ակներև է, որ 80֊ ական թվականների վե րջե րին և 
90֊ ական թվականների սկղբներին հայ հասարակական֊ 
քաղաքական կյանքի և գրականության զարգացման նոր

74 Ժամանակի գրական բարքերի համար բնութագրական է, որ 
այդ ժողովներին մասնակցել են նաև մշակականներ, որոնք երեսանց 
Արծրունուն բարեկամ էին ձևանում։ Շիրվանզադեն նշավակելով 
սլիսիների երկդիմի վարքագիծը, հետևյալ ուշագրավ փաստն է հա

ղորդում. «Մեր երիտասարդ բանաստեղծներից մեկը (ամենայն հա֊ 
վանականությամբ, նկատի ունի Թումանյանին—Ա. Ի.) խոստացել է 
մի օր այդ «հակաար ծրունիական Ժողովները» նկարագրեք դավեշ֊ 
Մ՛ական ձևով (րնդգծումը Շ իրվանզադեինն է—Ա. Ե.)։ Պետք է հու

սալ, որ բանաստեղծը կկատարի իր խոստումը, և մենք, մի օր կունե

նանք նրա տաղանդավոր գրչի հումորով գրված մի զվարճալիք... 
էսո ւմ ես, բանաստեղծ, կատարիր խոստումդ...» («Երկերի ժողովա

ծու», հատ. 9-րդ, 1955, էջ 271)։
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շրջափուլի առաջադրած պառանչները «Ս շակ»-ն ի վփ- 
ճակի չէր բավարարել։ Նրա դերն ավարտված էր։ «Գրի- 
դոր Արծրունին ասպարեզից չքացավ ժամ տնակին,— 
դրում է Շ ի րվան դա դ են ։—հա չտեսավ իր մահը: Նա հա
սել էր բնությունից իրեն սահմ անված վե րչնա կե
տին... ։մ'^։

եվ հենց այն օրերին, երբ հիշյալ ժողովնեբում ազ
դարարվում էր, թե «Մշակո֊ր որպես առաջադիմական 
օրդան ավարտել է իր պատմական միսիան տեղի ունե
ցավ Գրիգոր Արծրունու մահը (1892 թ. դեկտեմբերի 
1^-ին):

Արծ բուն ուց հետո Թումանյանի հարաբերությունները 
«U շակ)>-ի հետ գնալով սուր բնույթ ստացան, հատկա
պես 10-ական թվականներին, երբ տեղի էր ունենում 
ռայ դրականության մոտիկ անցյալի վերագնահատու
թյունը։ Այդ ժամանակ է, որ Հայ գրողների կովկասյան 
րնկերության երեկույթներում (1913 թ, դեկտեմբերի 
12-ին և 26-ին) Թումանյանր վերստին անդրադառնում 
/ «Ս'շակ»-ին և Արծրունուն։ Նա հատկապես ընդդծում 
է, որ ան ցյալի արժեքների և դեմ քերի, այդ թվում նաե 
Արծրունու գնահատության խնդրում պետք է հավատա
րիմ մնալ պատմական ճշմարտությանը։ «Ան հրաժեշտ 
է դեռ մեր հիշողության մեջ թարմ այդ նշանավոր դոըծ- 
չին մոտենալ օբյեկտիվ և կորրեկտ,— նկատում է նա,— 
աչքի առաջ ունենալով, որ Գրական ընկերության նր- 
պ ատակն է իր ժողովներում պարզել մեր գրական նշա
նավոր դեմքերի էությունը, նրանց արած ծառայություն
ները' անկախ մեր ներկա կամ այն ժամանակվա հա
մակրանքներից կամ հակակրանքներից»^։

7՜» Շիրւքւսնզաղե. Երկերի ժողովածու, Հատ. 8-րդ, 1961 , 1>8:
7<i Կովկասի /րարեր», 1913, X 293 ( Թուման (անի խոսքի աք՛ 

մ,11ւ;ր «ձսրիրսնո֊ի էաշվետվ nt թ քան մեջ ; ի տրված և չի մտեք րա- 
նտստեդծր երկերի դիտական Հրտտարակուիքան վ եր հ ատոր յ ա կու մ )



Թու մանյանր վերանայում է Արծրունու մասին եղած* 
ավանդական պատկերացումները. «Շատերը կարծում 
են, թե Արծրունին մի ձախակողմյան մարդ էր, մինչդեռ 
իրոք նա մի սովորական [իըերալ էր և շատ խնդիրների 
մեջ նույնիսկ քիչ էր տարբերվում պահպանողական 
Հասկացողություններից... նույնիսկ լավ չէր հասկանում 

դ ե դ արվե ստ ական դրական ու թյունր, և էս հատկությանը 
միացնելով իր կրքոտությունը... հաևախ իր թերթի էգե
րում Հալածանք էր Հարուցում... եվ «Մշակ»-ի էն թրշ֊ 
համական վե րաբե րմ ունքր, որ այսօր էլ դեռ շարունակ- 
վում է Հայոց դրական ութ յան դեմ, նոր չի, դա մի տրա
դիցիա է* ոե' Արծրո։նու մ ամանակից է դալիս։ Նորերը 
չեն իմ անալ, բայց Հներր լավ կհիշեն, թե նա ինչպես 
էր խոսում հայ գրողների դեմ, Հայ տաղանդների դեմ։ 
Աղս։յանի նման մի գրող երր իրեն «Երկու քույր» ֊ը տը֊ 
պեց ե ուղարկեց մամուլին, «Մշակ»֊ը էն տեսակ մի- 
րան դրեց նրա մասին, որ ես չեմ կարող առաջ բերել, 
էնքան է տղեղ ու անվայել։ Կհիշեն, թե ինչ հալածանք 
էր Հարուցել «Մշակ»-ր հանգուցյալ Ադամյանի և իր 
ընկերների դեմ... էդ ժամանակ թաֆֆին «Մշակ»֊ի մեջ 
էր և, թե' «Մշակ»-֊ն էր մեծացնում, թե' ինքն էր մեծա
նում հսկայաբար, և Գր. Արծրունին չէր կարողանում՜ 
տանել, երբ տեսնում էր, որ արդեն թաֆֆու շվաքն ընկ
նում է իր վրա։ Եվ գրողի անհատականության, տաղան
դի աղ ւստւս դրության ու մամուլի կամ խմ բա դրի բռնա
կալության կռիվն էր, որ պայթեց ու դարձավ Օաֆֆու 
«Մշակ»-ից հեռանալու գլխավոր պատճառը» (IV, 456— 
45 7 ր

Արծրունու այս բնութագրական ը, ուր, անշուշտ, նր֊ 
կա տելի է գույների որոշ թանձրացում, առավել ցայ
տուն կերպով արտահայտում է 90-ական թվականների 
սկդբի առաջավոր երիտասարդության, այդ թվում նաև 
Օ՝ումտնյանի դժդոհաթյունր իր երբեւենի դիրքերը գիջող
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<(Մշակ»֊ի խմ բագրից, այլև ի վերջո, անդրադարձնում 
է այն հակամարտությունը, որ Արծրունու մահից հետո 
գնալով խորացավ նրա անունով պճնված մշակական֊ 
ների և հասարակական մտքի ու դրականության զար֊ 
գացման առաջատար միտումները կրող մտավորակա
նության, այդ թվում նաև Թումանյանի, միջև։

Այդքան խիստ քննադատելով հանդերձ, Թուման յան ր 
Արծրունուն որոշակի սահմանազատում է նրա Հաջորդ
ներից, գտնելով, որ վերջինները Արծրունու օրինական 
ժառանգները շեն և չպետք է օգտվեն նրա անվան հմայ
քից* «...Անդարձ մեռած, պատմության բաժին է դա
սած .Մշակ »֊ն ու իր հմայքը, — գրում է ն«ս— Կավելաց- 
նենք. նա նոր չի մեռած, այլ շատ վաղուց, Արծրունու 
հետ։ նրանից հետո ինչ որ եղած է, ոչ մի գաղափարա
կան կապ չի ունեցած հնի հետ...» (IV, 138)։

Ժամ անակի մամուլի և նրա շուրջը համախմբված 
հասարակական հոսանքների նկատմամբ Թումանյանի 
անկախ դիրքորոշման փաստի հաստատումն է նաև այն, 
որ նա, որոշ խնդիրներում «Մշակ»֊ի տեսակետը պաշտ֊ 
պանելով հ ան դե րձ, 1891 թ. սկզբներից սկսում է աշ
խատակցել Արծրուն ու լրագրի հակառակորդը համար
վող «Մուրճ» ամսադրին։ Այս հանգամանքը կարևոր ենք 
համարում նշել, նկատի ունենալով ժամանակի գրական 
բարքերը։ Մամուլում իշխող կուսակցական անհանդուր
ժողականությունը բռնանում էր գրողի ստեղծագործա
կան ազատության ւէրա, «մեղվական», «մշակական», 
«նոր դար ական» պիտակներով նրան ճորտական կախ
ման մեջ պահում տվյալ լրագրից. «...Մամուլը այնպես 
էր բռնացած գրականության վրա, — վկայում է բանաս
տեղծը,— որ ինչքան էլ տաղանդավոր ու հռչակավոր լի
ներ գրողը, այսուամենայնիվ համարվում էր էս կաժ 
էն թերթի զինվորը, ճորտը, և վայն եկել էր տարել, եթե
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Համարձակվեր հեռանալ կամ հակառակ կարծիր հայտ֊ 
նել» (IV, 456)

11

'(Ս ու րճ»- ին կյանքի կոշեր ժամանակը, ՑՕ֊ական 
թվականների կեսից սկսած գրական այն նոր շարժումը, 
որ «Մշակ))֊ը չկարողացավ կամ չկամ եցավ ճանաչել։ 
Գրական ամսագրի կարիրր դարձել էր անհրաժեշտու֊ 

թյուն։ Գեղարվեստական գրականությունն այլևս ւԿ՛ 
կարող ամփոփվել հասա ր ա կական ֊ քաղաքա կան լրագ֊ 
բերի անձուկ թերթոններում։ Արևելահայ իրական ությանր 
մեջ գոյություն ունեցող երկու ամսագիրը՝ կրոնական֊ 
բանասիրական «Արարատ»֊ր և մ ան կական ֊ման կա֊ 
վարժական «Աղբյո։ր » ֊ը, ինչպես և «Արձագանք» շաբա֊ 
թաթերթր չէին կարող փոխարինել գրական ամսագրին.

Մինչև «Մուրճ»֊ը, 70 — 80֊ական թվականներին,, 
եղել են գրական ամսագիր հրատարակելու այլ փորձեր 
ևս, որոնք, սակայն, հաջողությամբ չեն պսակվել (օրի֊ 
նա 4, Փքղիպ ոս Վարդանյանի ծրագրած «էումա»֊ն, որին 
խոստացել էին աշխատակցել Ռ. Պ ատ կան յանր և Օաֆ֊ 
ֆին)։ Արդար Հովհաննիսյանի «Փորձո֊ը (1876—1881) 
ա ■1ԿՒ շուտ բանասիրական, պատմական նյութերի և 
րնդարձակ ուսումնասիրությունների, ինքնուրույն և 
թարգմ անական երկերի Ժողովածուի տպավորություն 
էր թողնում, քան գրական պարբերականի։

Գրական մի լուրջ ամսագրի հրատարակության գա֊ 
դավւարի իրականացումր վիճակված էր երիտասարդ 
տնտեսադետ Ավետիք Արա ս խ ան յան ին, որ 1882֊ին
ավարտելով Ստրասբուրգի համալսարանը, և վերադառ֊ 
նալով Թիֆլիս, աշխատակցում էր «Մշակ»֊ին, միաժա֊ 
մանակ պաշտոնավարում ներսիսյան դպրոցում և Գա֊ 
(սյնյան օրիորդաց ուսումնարանում։ Մինչև «Մուրձո֊ը, 
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.նա հայտնի էր դարձել տն տ ես ա գիտական֊հա սա-֊ 
Հակագիտական իր մի շարք աշխատություններովս։

Համառուսաստան յան ռեակցիայի պայմաններում, 
80-ական թվականնե րին, նոր պարբերականի (այն է[ 
հայերեն) հրատարակությունը կապված էր մեծագույն 
դժվարությունների հետ։ ուղղությամբ արված դի
մումները սովորաբար մերժվում էին։ Դրանով պետք է 
բացատրել դրական ամսագիր հրատարակելու նախորգ 
փորձերի ձախողումը։ Արասխանյանին, սակւսյն, ((բախ
տը ժպտում է»։ «Մուրճ»֊ ի հրատարակության իրա
վունքը նրան հաջողվում է ձեռք բերել ռուսական «կայ
սերական տան» շառավիղներից մեկի' Գ. Մ եկլենբուրգ- 
Ս տրելիցկու միջնորդության շնորհիվ, որ նրա ուսանո
ղական ընկերն էր եղել U տրասբուրգի համալսարա
նում ։

1888 թ, հոկտեմբերին ստանալով «Մուրճ» ամսագրի 
հրատարակության թույլտվութ յուն ը, Արասխանյանր 
մեծ եռանդով ձեռնարկում է գործի։ նույն ամսի վեր
ջերին (գրաքննության թույլտվությունը եղել է հոկտեմ
բերի 25֊ին) լույս է տեսնում «Մուրճ»֊ի «Հրավեր»-ր, 
ուր «ի գիտություն հայ ընթերցող հասարակության», 
հայտնելով, որ առաջիկա 1889 թ. հունվարից սկսելու

77 Դրանք են' Ֆրանււիայի տնտեռական պատմությանը նվիրվւսձ 
նրա դոկտորական դիսերտացիան' „Die f railZOSiSChe GetrCidcn֊ 

handelspolltik in ihrem Zusammenhange mit Land-Finanz-mid 
Volkeswirtschaft Frankreichs seit Mittelaher bis zum J. 1789 
^9*. Շմոլլերի առածաբանով), որ բարձր գնահատականի է արժանա

ցել ինչպես Ֆրան-ւիա յում, այնպես էլ Գերմանիայում և Դուսսւստա ֊ 
նում։ «Ադգաբնակչոէթ յանր և ազգաբնակչական շարժումները 
(1883), «Հողի արդյունաբերությունը և հասարակությունը» (1884/ 
Անդրկովկասի գյուղացիության տնտեսական կյանքին վերաբերող 
հետազոտությունները, տպագրված <СвОД МаТСрИЗЛОВ ПО H3V4CH:ii<i 
экономического быта государственных крестьян Закавказско

го краяэ ժողովածուի երկու. Հատորում (1885—1886) և ուր»։ 
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Հ հրատարակվել «Մուրճ» քաղաքական, հասարակական, 
գրական ամսագիրր, խմ ր ա գիր-հրատա րակիլ Ավ. Արաս֊ 
խանյանը նախ ծանոթացնում է ամսադրի ծրագրին. <ր/. Հոդվածներ դրական, տնտեսական, իրավական, 
պատմական և հոգևոր ր ո վան դա կութ յա մ ր ։ 2. Բանասի
րական' վեպեր, պատմություններ, դրամաներ, ե րգիծա- 
րանոէթյուն։ 3, Հոդվածներ կովկասյան կյանքի հասա
րակական խնդիրներից։ 4. Թղթակցություններ ռուսաց 
տերության և արտասահմանի զանազան տեղերից։ 
5. Հոդվածներ գիտության զանազան հյուղերից։ 6, Գրա
խոսություն և քննադատություն։ 7. Հաշիւքներ այլ և այլ 
ընկերությունների նիստերի։ 8. Թատրոն, երաժշտու
թյուն, գեղարվեստ։ 9. Տեսություն ներքին և արտաքին 
քաղաքական անցքերի։ 10. ներքին և արտաքին խրո
նիկա և զանազան լուրեր։ 11. Հայտարարություններ» ։

Արասխանյանն այնուհետև թվարկում է «Մուրճ»-ի 
ապագա աշխատակիցներին, որոնց շարքում հանդիպում 
ենք արդեն հայտնի դրական անունների, ինչպիսիք են' 
Պերճ Պ ռոշյան, Ղարլարոս Աղա յան, Շիրվանզադե, Առա
քել Բաբախանյան (էեո), նորերից Լևոն Մանվելյան, 
Գևորգ Բաշինջաղյան։

«Մ ուրճ»-ի խմբագրության դռները բաց են բոլոր 
նրանց համար, — կարդում ենք «Հրավեր»֊ում, — որոնք 
կկամենան նպաստել «Մ ուրճ»-ին' ամսագրի այս կամ 
այն ճյուղին վերաբերյա լ գրվածներով... Ուստի թող նո- 
քա, որոնք կ՛արծում են գործին օգտակար լինել կարո
ղանալու, դիմեն մեզ լի հավատով, որ մենք մեր հարա

բերությունների մեջ կղեկավարվենք ամսագրի լոկ բա
րոյական շահերով...»։

Վերջում «Մուրճ»-ի խմբագիրը հորդորում է հայ 
հասարակությանը օգնելու իրեն' իր ստանձնած «ծանր և 
պատասխանատու գործի սկդբնավորությանը», տալով 
բաժանորդների մեծ թիվ, «որպեսզի,—շարունակում է 
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Արասխանյանը,—մենք կարողանանք կաաարել մեր բո
լոր պարտականությունները թե' դեպի ընթերցող հա
սարակությունը և թե դեպի մեր աշխատակիցները' այդ 
մտավոր մշակները, որոնց ջանքերի դնահատումը պատ
վի խնդիր պիտի համ արվի մի ազդի կողմից, որի բար
օրությունը նոցա այդ անձնվեր գործողների հարատև 
մտածմունքների առարկան էՀ*Ւ։

((Մ ուրճ))-ի արխիվում պահվող նույն «Հրավեր))-ի 
սևադիր-ինքնադիրը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ 
գրաքննություն ը, նախքան տպա դրության թույլատրելը, 
հիմնովին ((խմբագրել)) է այն, թողնելով սոսկ կմախքը։ 
((Հրավեր))-ի ինքնագրում Արասխանյանը որոշակի շա
րադրել է իր ամսադրի գաղափարական ուղղությունն ու 
նպատակները։ Խիստ ուշագրավ են և բնորոշ ((Մուրճ))-ի 
աշխատակիցներին)) հատվածի հետևյալ տողերը. ((Հրա- 
պարակավ հայտարարում ենք, որ ((Մուրճ))-ը բաց է 
ամենքի համար, որոնք այս ամսադրի ոգին ըմբոնելով, 
կուզեն ձեռք մեկնել մեղ' ամսադրի բնավորության հար
մար դրվածներ տալով։ Մենք մանավանդ հորդորում 
ենք մեր աշխատակիցներին նյութերի ընտրության մեջ զ եկա վարվել այս ամսագրի իսկական պահանջներով, որ նոքա (նյութերը—Ա. Ի.) լինեն ժամանակակից, ժողովրդի կյանքին մոտիկ, այդ կյանքիդ թխած և նորա հասկացողության մատչելի, մենք ուզում ենք, որ դրված
ները լինեն թարմ, դրած սահուն լեզվով, և որ նոդանիդ թուրե ժողովրդի թարեկամի ողին, թարեիփդն հետազոտս ղի ճշտությունը. մտածողի վեհությունը, գեղարվեստագետի ճաշակը, մտադրությունների շիտակությունը: 
Խարդախ հանճա՛րը մուտք չպիտի ունենա մեր խմբադ- 
ր ատո ւնը։ Մենք ուղում ենք, որ մարդիկ ո'չ միայն քա-

78 (Հրավեր « Մուրճ - ի խ մ ր ա դ ր ո ւ [1 I ան )» (Մատենադարան, Երիդ- 
,անի ֆ., թ,փ. Л’ 151, վ. 44),
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րոզեն, այլև օրինակ տան»79 80: (Ընդգծումներն իմն են — 
Ա. Ի.)։

79 ԳԱԹ, «Մուրճ)) ֊ի արխիվ, 11 jilt
80 Գ. Ղարաջյան, Անցյալի հիշողություններից, 1918, էջ 52ւ

Նպատակ ունենալով ստեղծել «ժամանակի եվրոպա
կան և ռուսական առաջավոր ամսաղրերի նման)) մի 
գրական պարբերական, Արա ս խ ան յանն աշխատակից
ների Հարցում հենց սկզբից կողմնորոշվում է դեպի դը- 
րական երիտասարդությունը։

«Մուրճ»֊ր ... աշխատում էր հավաքել երիտասարդ 
դրական ուժեր իր շուրջը, — գրում է Գևորգ ՂաթաջJա* 
նը,— ամսագրի համար հարկավոր էին, հիրավի, նոր 
տիպի գրողներ))^։

1892 թ- նոյեմբերի 2 (14)-ին Հակոբ Չիլինգարյա- 
նին ուղղած նամակում վերհիշելով, թե ամսագրի հրա
տարակությունը նախաձեռնելիս իր առջև ի'նչ խնդիր
ներ են եղել ծառացած, Արասխանյանր գրում է. 
«Մուրճ»-ի առաջադրած նպատակին հասնելու համար, 
1889 թ. սկղբին, երբ սկսեցի «Մուրճ))-ի հրատարակու
թյունը, ես դեռևս չունեի զուտ «Մուրճ))-ի ուղղությամբ 
մարդկանց և գրողների խումբ։ Ես չունեի դեռևս հաս
տատ աշխատակիցներ։ Այն բոլոր գրողները, որ կրթել 
էին «Հյուսիսափայլ)) (1858 —1864), «Կռունկ)) (1860 — 
1863), ((Փորձ)) (1876—1881) ամսագրերը՝ «Մուրճ))-ի 
նպատակի հարմար մարդիկ չգտա ես, և այդ պա աճա
ռով ես ոչ միայն չեմ գրավել նոցա, այլև ջանք եմ գործ 
դրել, որ նոքա չլինեն «Մուրճ))-ում, քանի որ նոցանով 
«Մուրճ))-ր կարող էր յուր բնավորությունը կորցնել։ 
Հետևապես, իմ առաջին գործն էր անուն ունեցող մարդ
կանց վերա հույսեր չդնել, այլ նոր ուժեր առաջացնել 
դրականության ամեն կարգի ճյուղերում... խրախուսել 
նոցա, որոնք հարմար են «Մուրճ))-ի ուղղության և հե- 
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ոացնևլով նոցա, որոնք հակառակ ուղղության տեր մար
դիկ էին, թեկուզ նոցանից ոմանք սկղբոււէ աշխատակ
ցած էլ լինեին «Մ ուրՀ» -ին ;

Դորա հետևանքն այն եղավ, որ «Մուրմ»-ի մեջ դր
բողների ահագին մեծամասնությունը «Մուրս»-ում առա
ջին անգամ իրենց ուժերը փորձած մարդիկ են, և կամ 
սկսել են գրել միմիայն համակրելով ((Մուրճ»-ին» ։

Այնուհետև գտնելով, որ գրական նոր, թարմ ուժերը 
դեպի ամսագիրը գրավողը նրա առաջադիմական ուղ֊ 
ղու թյունն էր, Ա րասխանյանը շարունակում է. ((Երիտա
սարդ և դեռևս զարգանալու կարոտ գրողների աջակցու֊ 
թյամբ «Մուրճս֊ր դարձնել լուրջ օրդան, վկայված ա֊ 
մենքից' ահա ի նչ պետք էր անել, որ հեշտ չէր, քանի 
որ, կրկնում եմ, պատրաստի ուժերի վերա «Մ ուրճ»-ի 
շինությունը կառուցանելը հեշտ բան չէր և ոչ էլ այժմ 
է հեշտ»*Կ

Ինչպես տեսանք, ((Մուրմ»-ի «Հրավեր»֊ում տպա
գրված աշխատակիցների ցուցակու մ կային նաև արդեն 
հայտնի գրական անուններ' Պռոշյան, Աղայան, Շիր- 
վանզադե, որոնք նոր ամսագրի համակիրներից էին և 
իրենց ստեղծագործությունների ոգով' «Մուրճ»-ի նպա
տակին հարմար»։ Նրանք անհրաժեշտ էին ((Մուրճ» ֊ի 
հեղինակությունը բարձրացնելու և ընթերցողների լայն 
շրջան ապահովելու համար։

Արասխան յանի վերաբերմունքը դեպի դրական հին 
սերունդը պարղելու տեսակետից կարևոր է նրա 1888 թ» 
հոկտեմբերի 24-ի նամակը Ռափա յել Պատկան յանին։ 
Հայտնելով ((հայկական մի նոր ամ սա գրի» հրատարա- 
կության թույլտվությունն ստանալու մասին, Արասխան- 
յանը գրում է. «Այդ ամսագիրն է ((Մուրճ», որը պիաի հիշեցնե մուրհը զարթնի, որը նորանով երկաթը կոում-

Я1 ԳԱԹ, «Մ»ւրձ».ի արխիհ. X 41 /IV:
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կոփում է, դործիГр, игр անհրաժեշտ է համարված ամեն տնտեսության մեշ, գործիքթ, որով մարդ յուր տեղն Լ ցցում մեիւր, և, վերջապես, որով երթեմն մարդ հրեշների ց|ո։իւ Լ ջախջախում... (ընդգծումն իմն է — 
Ա. Ի.)։

Բախտավոր եմ, որ հաստատել կարող եմ, որ հայ 
երիտասաըգութ յան ստվար մասի , ամակրությունր 
<րՄուրհ»֊ի համար ապահովված եմ գտնում, և որ ես, 
որպես խմբագիր «Մուրհ»֊ի, դաշտի վերա միակ գին֊ 
վորր չեմ գգում ինձ։

Բայց այդ ՐՈԼՈԲԸ ինձ համար բավական չեն։ Ինձ Տա֊ 
մար թանկ է ո՜չ միայն նոր ուժերի համակրությունը, 
այլև կյանքը տեսած֊ փորձած հին գինվոըի վստահ ու֊ 
թյունը նոր սերնդի վերա։ Եվ Դուք, մեծապատիվ պա֊ 
րոն Պատկանյան, ամենափայլուն ներկայացուցիչն եք 
մեր հին զինվորների, ուստի Ձեզ եմ գիմում, որ Դուք 
հահիք Ձեր հայրական օրհնությունը ուղարկել «Մուրհյ)֊ի 
հրատարակության ձե ոնարկության վերա։

Ա՜յն, ինչ այժմյան երիտասարդությունը մտածում ( 
և գործում է, այդ կաշխատի տալ «Մուրձո^ը։ Բայց ա յն, 
ինչ մեզնից 20— 30 տարի առաջ հայ երիտասարդու֊ 
թյունը արել ու մտածել է' աՀԴ դեռևս հանրածանոթ չէ։ 
Այղ իսկ պատճառով ես թուլլ եմ տալիս ինձ դիմել 
Ձեզ, մեծահարգ պարոն Պ ատկանյան, այս խնդիրքով, 
որ Դուք ծանոթացնեք «Մ ուրճձ֊ի րն թ ե ր ց ո դն ե րին Ձեր 
երիտասարդական ժամանակի հետ, ցույց տալով Ձեր 
ժամ անակվա հայ երիտասարդության կազմը, նորս։ 
ձգտումները, գործող անձերի բն ավո ր ութ յունն ե րը, տա֊ 
դանգը, ունեցած վաստակները, նոցա հետագա վիճսւ֊ 
կր և, վերջապես, թե նոցա ձգտումներից ի՜նչ բաներ 
իրագործված եք տեսն ում, և ո'րոնք ոչնչացան։ Տվե՜ք 
մեղ Ձեր կյանքի հիշատակարանը—ահա թե ամենից 
աոաջ ի՜նչ է սպասո։ մ Ձեզնից «ՄուրճՆ֊ր։ Եվ ինձ ան֊
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հայտ չէ, որ Դուք ինքներդ դիտավորություն ունեիք 9եր 
Հիշողությունները դրի անցնել, բայց խնդրում եմ այդ 
անել այժմ, եթե կհամաձայնիք ինձ հետ, որ այդպիսի 
մի աշխատ ււթյուն ((Մուրճ)) ֊ի համար գաղափարական 
ն շանակութ յուն ունի»^։

Ինչո՞ւ, սակայն, Պատկանյանը չարձադանքեց Արաս
խանյանի այս ջերմ հրավերին։ Դրա պատճառը, թերևս, 
բանաստեղծի սերտ կապն էր «Արձագանք» շաբաթա- 
թերթի և նրա խմբագիր Աբգար Հովհաննիսյանի հետ, 
որի վերաբերմունքը դեպի նոր ամ սագիրը բարյացա
կամ չէր։

1889 թ* հունվարին լույս տեսաղ ((Մուրճ»-ի առաջին 
համարը, որին շատերը, հատկապես երիտասարդության 
գդալի մասը, սպասում էին անհամբերությամբ և ցույց 
տվին ջերմ ընղունելություն։ Ւ'նչ խոսք, առավել ոգևոր
ված էր ամսագրի խմբագիրն ինքը իր մերձավոր աշ
խատակիցներով, որոնք և կատարում են «Մուրճ»-ի 
ծննդյան տոնախմբությունը։ Հանդեսին մասնակիցնե
րից մեկը, որին հետագայում վիճակված էր ժառանգե
լու Արասխանյանի «Մուրճ))-ր՝ Լևոն Ս արդս յանր (Ան- 
կախ) իր հիչո ղություններում պատմում է. «,.,Երբ բո- 
լորս նստեցինք, երջանիկ ծնողը (Ա. Արասխանյանր — 
Ա. Ի.) վերցրեց առանձին քնքշությամբ երկու ձեռքով 
իր կանաչերես «Մուրճ))-ը, կանգնեց և սկսեց իր ճառը, 
որ, ինչպես շուտով համոզվեցի, կրկնություն էր իր ամ
սագրի առաջին համարի առաջնորդողի։

82 ԳԱԹ, Ռ. Պատկանյանի ֆ., .V 333: Տե ս նաև սևագրւււթյունր* 
ն. տ. «Մուրճյօ֊ի արխիվ, № 42 թ\՜։ Ւր հուշերը գրելու Պատկանյանի 
մ սահղագումր, որի մասին հիշատակվում կ միայն Արասխանյանի 
այս նամակում, րստ երևույթին, չի իրականացել։ Համ ենա յն դեպս, 
Պատկանյանի արխիվում հուշերր դրված [ինելու վերարերյալ ոչ մի 
տվյալ չկաւ
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— Այո', ես կրկնում եմ և երեքկնոէմ, որ «Մուրճ» ր 
ղալիս է նոր ուղի ցույց տալու և նա չի նմանելու եղած 
օրգաններին... —վերջացրեց իր ճառը Արասխանյանցր, 
ջերմ համբույր դրոշմելով իր կանաչ գավակի երեսին, 
է1լ ավելացնելով. — Կըծիմ ամ «Մուրճս»...*3։

Արևելահայ գրական կյանքում «Մուրճ»-ը առաջ է 
բերում զգալի աշխուժություն, առիթ է տալիս մտքերի, 
հայացքների, երբեմն խիստ սուր բախումների։ Նոր 
ամսագրին սվիններով է գիմավորում «Մշակ»-ը, հատ֊ 
կապես այն բանի համար, որ Արասխանյանն իր առա֊ 
ջին առաջնորդողում («Մուրճ»-ը իբրև հասարակական 
օրգան») այդ լրադրի պատմական դերր հայտարարել էր 
արդեն սպառված։ «Մշակ))֊ը մեծ աղմուկ է հարուցում 
Պռոշյանի «Ցեցեր» վեպի շո։(ւջր (որով «Մուրճ»-ն սկսել 
էր իր գրական բաժինը)։ Արծրունու թերթը վիպասանին 
մեղադրում էր Տաճատ Գնթունու կերպարով Խրիմյան 
Հայրիկին վարկաբեկելու մեջ, և այդ դարձրել էր առիթ 
«Մուրճ»֊ի դեմ նոր հարձակումների։

Արասխանյանն ամենայն եռանդով պաշտպանելով 
անվանի վիպասանի երկը, դրսևորում էր իր դեմ ոկրա- 
տա կան դիրքորոշումը և հավաստում քննադատական 
ռեալիզմի դեղագիտության սկզբունքները։ «Ցեցեր»-ի 
մեջ դուրս բերած հանգւսմանքները և տիպերը, մեծից 
մինչև փոքրը, — գրում է նա, — այնքան ճիշտ են երկում, 
որ մենք գուշակում ենք, թե ի նչ ահագին հասարակա
կան նշանակություն պիտի ձեռք բերի մեր հրատարա- 
կած վեպը»։ Ժողովրդի (Երևանյան նահանգում) և ուսա
նողության վրա «Ցեցեր»-ի գործած «ршгЬгшг> ազդե
ցության փաստն ընդգծելով, Արասխանյանը հավաս
տում է, որ « Վերջին տարիներում լույս տեսած վեպե-

83 ILGl|Ul|u, Հուշեր իմ անցյս։/իր. '։Գոր<)յ> ամսագիր, 1917, Л? ?, 
Կ 44 — 47։
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րից Պռոշյանի «8եցեր»-ը> Jn*-[i հասարակական նշանա
կությամբ, բռնում է, անկասկած, առաջին տեղը»։ Ապա 
ակնարկելով «Մշակ»֊ ի քննադատությունը, նա շարու
նակում է, «Արհեստական լուսաբանությունից ուրա
խացածները այն ցեցերն են, որոնց դեմ լարված են մեր 
շանթերը։ Նրանք երևի շատ դոհ են, որ իրենց դիմակ
ները կծածկվեն լրագրական կռիվներով։ «Մշակ»֊ը ձեզ 
օգնական, Բալասան աղա, Տամաս։ Գնթունի և պարոն 
Խուդո»^։

(( Ցեցեր »֊ի քննադատության առթիվ Արասխանյանի 
գրած պատասխանի առավել արմատական մտքերը 
գրաքննության ա րգե լքին հանդիպելով, դուրս են մնա
ցել տպագրված տեքստից։ Պատասխանի սևագիր-ինք- 
ն ա դրում կա րգում ենք, re 8եցեր»-ը և սորա հետ 
«Մուրճ»֊ը մեծ արշավանք է գործում այն «ցեցերի» ցեմ, որոնք կեղեքում են նայ գյուղացու կաշին ե. ու- տում-իւմում նրա միսն ու արյունը:

Պռոշյանը ահագին ծառայություն է անում, շարադ
րելով յուր «8եցեր»֊ը։ «Մուրճ»֊ը բախտավոր է, որ 
այդպիսի մի վեպ սկսեց տպագրել յուր գոյության առա
ջին իսկ համարից։«Մուրն»-ը մեծապես ծաոայում է յուր կոչման, նրա- պսւրակ նանելու[ <1ողու]րղի արյունը ծծողներին, մտքեր շփոթողներին, թակւսրղ լարողներին...» (ընդգծումներն 
իմն են—Ա, !*•)։

Ապա Պռոշյանի վեպի «քննադատին» ուղղելով իր 
խոսքը, Արասխանյանը գրել է, «Մենք նույնպես պետք 
է հալածենք մամուլի ցեցերին, պ, Առաքելյանց, այն 
ցեցերին, որոնք Զեզ նման տրամադիր են մոլորեցնելու 
հասարակական կարծիքը,»»»^5։ (Ի դեպ, այս նույն Համ֊

M «Մուրճ», 18*9, Л* 7, 1128—1129։
&•> ԳԱԹ, «Մուրճ > ֊ի արխիվ, .V 8? j 111: 



^տրձում Առաքելյանն է, հետագայում «Մշակ»-ի խրմ֊ 
րտգիր որ այնքան գառնություն ու վրդովմունք է պատ֊ 
Հառել Թումանյանին)։

12

Դրական առաջավոր երիտասարդության համակրան֊ 
րր վայելող «Մուրճ»֊ր չէր կարող չգրավել նաև Թու֊ 
մանյանին։ Եվ ահա նոր սերնդի առջև իր էջերը լայն- 
րս։ց արած այդ ամսագրին փորձում է աշխատակցել 
երիտասարդ և դեռևս ընթերցող հասարակությանն ան
ծանոթ Թումանյանր։ Նա «Մուրճ»֊ ի խմբագրատուն է. 
տանում «Շունն ու Կատուն» լեգենդը, որ Արասխանյանր՝ 
մերժ ում է, հայտնելով իր ղարմանքը, թե' շունն ու կա
տուն ինչպես կարող են դառնալ բանաստեղծության 
նյութ,. Л®/

Երիտասարդ բանաստեղծն ինքն էլ իր հերթին զար
մանում է խմբագրի այսօրինակ պատասխանի վրա և 
ետ է դառնում։

Այսպիսի վախճան է ունենում Թումանյանի առաջին՛ 
հանդիպումը Արասխան յանի հետ։

•6 ե՚ոէմանքանի հայտնի լ ե ց են ղ ի մերճման փաստը, որ վերր 
բերինր բանաստեղծի պատմածով, Հիշատակված է նաև Փ. Վարդա- 
n ար ւանի' Ավ. Արասխանյանի ղեմ գրված առանձնատիպ հողվածում. 
: (քարճ-ի նախ կին հրատարակիչն ան դր ա գ ա ոնա լով խմբագրի գրա

կան ճաշակին և րմբոնումներին, գրում է. "Նա կարող է մինչև ան֊ 
գամ ոչինչ չհասկանալ գեղարվեստից, ը ան ա ս տ ե ղծութ յունն ե ր գրել, 
yf յել, շինել, թեկուղ լինի այղ Շա Հագիգինր, մերմել Թումանյանի 
Շունն ու Կատուն)., աոարկելով, թե բանսւստեղծր չպետր կ գռեհիկ 

քեգվով գրի այգպիսի բաներ—շո ւն nt կատու... Ւսկ հետո, երբ 
ամենքը կ Հավանեն այն նույն гГ/ունն ու Կատուն», ինքն էլ ուրիշ

ներից պակաս հասկացող չերևալու Համար, կսկսի նոր հիանալ և 
ուրանա/ , որ իրեն առաջարկված / եղել»: (Փ. Վար qiuqui 1'|шГ|. իմ 
պատասխանը «Մուրճ.՚-ի խմբագրին, 1894, Լջ 13) ։
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Հետագայում է ինչպես վկայում են ժամանակակից
ները, շատ ժողովրդականացած իր լեգենդի արասխան- 
յանական ընկալմ ան մասին բանաստեղծը պատմելիս 
է եղել իրեն հատուկ նուրբ և հմայիչ հումորով' «Մուր- 
ճ»-ի խմբագրի հետ կապված զվարճալի այլ դիպված
ների շարքում։

Արա ս խ ան յան ը, Փ, Վարդազարյանի հետ ունեցած 
վեճի կապակցությամ բ, 1895 թ. ապրիլի 4-ի նամա
կում, անդրադառնալով իր և բանաստեղծի փոխհարա
բերություններին, հիշում է իրենց առաջին հանդի
պումն, իր մերժած ոտանավորները, առանց, սակայն 
((Շունն ու Կատուն» լեգենդի անունը տալու, ((,,.Ւնձ Հետ 
Դուք ծանոթացաք աոաջին անդամ խմբագրատան 
մեջ,., և եկել էիք Զեր մի֊երկու ոտանավորով, երբ գեո 
Դուք Ձեր առաջին հատորը չէիք տպած։ Ես նկատեցի 
Զեզ, որ այդ ն ե րկա յա ց րածն ե րը բավականին գաղա
փար չեն տալիս Զեր բանաստեղծական տաղանդի մա
սին, և որ կսպասեմ մինչև որ մի շարք այլ ոտանավոր
՛ներ տաք։ Եվ Դուք տվիք մի քանի ժամանակ հետո»։

Նույն նամ ակում, իրենց այդ ժամանակվա հարա
բերություններով պայմանավորված չափազանցություն
ներով, Արասխանյանը խոստովանում է, որ հետագա
յում էլ, հաճախ, Թումանյանի որոշ բանաստեղծու
թյուններն ինքը մերժել է, «,,,Ո'չ միայն «Մուրճ»-ի, 
այլև Զեր համբավի համար, շատ անգամ այս ու այն, 
ըստ իս անհաջող, ոտանավորը չէի տպում,,,» (ԹՀԱ)։

Հայտնի երգիծական պոեմում Թումանյանը վերար
տադրել է իր և Արասխանյանի առաջին հանդիպումը, 
անշուշտ, նկատի ունենալով նաև հետագա հանդիպում - 

՜ներիր ստացած տւզաւԼորություններր, ձգտելով ցույց 
տալ «Մուրճ»-ի խմբագրի գեղարվեստական ընկալման 
աստիճանն ու ճաշակը,
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...Ill գնացի խրմրագրասաւնւ
— Տեր իւրմրագիր, պոետ եմ նոր, 
Բերել եմ Ձեզ ոտանավոր. 
Ահա կարգամ ականջ ղրրեք, 
Ձեր հանդիււում տեղավորեք...

(11, 95 — 96)

Չնայած խմբագրի «ոչ֊սիրալիր» ընդունելությանը? 
ft'ոtմանյանը, ինչպես երևում է նրա 1890 թ* հուլիսի՛ 
6֊ին' Ան. Աբովյանին դրած նամակից և ժամանակա֊ 
կիցների հուշերից, հաճախում է ((Մուրճ»֊ի խմբագրա
տուն, որ դարձել էր երիտասարդ մտավորականների 
հաճելի հավաքատեղին։ Այդ հավաքույթներին նա շըփ- 
վում էր ամսագրի աշխատակիցների հետ, ներկա էր լի
նում և մասնակցում դրական զրույցներին ու վեճերին։ 
Այդպիսի վեճերից մեկը նա նկարագրել է վե րոհիշյա չ 
նամակում ( V , 17)։

1890 թ. աշնանը, երբ նոր էր լույս տեսել Թուման- 
լանի բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն? 
նա ծանոթանում և հետդհետե մտերմանում է Մոսկվայի 
Համալսարանի մի խումբ նախկին ուսանողների, այդ 
թվում' Լևոն Մանվելյանի, Արշակ Բարխուդա րյանի ? 
Մխիթար Տեր-Անգրեասյանի հետ, որոնք բարձր էին 
գնահատում երիտասարդ բանաստեղծի տաղանդը։ Նոր 
բանաստեղծների և մանավանդ Թումանյանի հանդեպ 
«Մշակ»֊ի թշնամանքը նրանց խոր վրդովմունք է պատ
ճառում, և ինչպես վկայում է Արշ* Բ արխ ուդա րյան ր , 
այդ առանձնապես հուզում է Լևոն Մ անվելյանին ։

Համ ալսարանական երիտասարդների Հիջյալ խմբի 
Հանդիպումներն ու զրույցն երբ տեղի էին ունենում ըն
տանեկան հավաքույթներում, բայց ավելի հաճախ Թիֆ- 
լիսի հայոց հրատարակչական ընկերության դրասենյա
կում և «Մուրճ»-ի խմբագրատանը, ուր Արշակ Բարխու- 
գաըյանր վարում էր ամււագըի գրախոսական բաժինը։
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Զրույցներին, — որոնց նյութը օրվա գրական, հաս արա֊ 
կական, քաղաքական նորություններն էին, — մասնակ֊ 
ցում էին Ալ. Քալանթարյանը, Լևոն Սարգսյանը, Սար
դիս Սարգսյանը (լեզվաբան ), Լևոն Մանվելյանը, Անգ֊ 
րեաս Տեր֊Մ խիթար յանր, Արշ. Մխիթաբյանը, Փիր 
Վարզազարյանը և ուրիշներ, որոնք «Մուրճ»֊ի աշխա
տակիցներից էին, մի քանիսը նաև ամսագրի խմ բա դրա֊ 
կան ժողուԼի անդամներ։ Լ. Մանվելյանն այդ խմբի 
առավել աչքի ընկնող դեմքն էր։ Նա ավարտել էր Մոսկ֊ 
վայի համալսարանի պատմալեդվաբանական բաժինը, 
խորացել եվրոպական գրականութ յան մեջ, հատկապես 
ուսումնասիրել էր Շեբսպիրին։ Արշակ Pարխու դարյանր 
(որ այդ ժամանակ Մանվելյանի հետ միևնույն բնակա
րանում էր ապրում), ընդգծում է նրա հեղինակավոր 
դիրքը «Մուրես֊ի աշխատակիցների, և առհասարակ զր֊ 
բա կան երիտասարդոէ թ յան շրջաններում։ Թումանյանը 
ևս կարևոր նշանակություն է տվել նրա կարծիքներին' 
դրականության հարցերում։

Ահա' այդ ժամանակ է, որ Աբասխանյանր Թո։ ման֊ 
վանին հրավիրում է աշխատակցության։ 1891 թ. հուն֊ 
վարի 6֊ի նամ ակում բանաստեղծը Ան. Աբովյանին գր֊ 
յյում է. «Սպասում էի «Մուրւհո֊ի այս հունվարի Л'-ին, 
ինձ խմբագիրն ասաց, որ իմ գրքիս մասին հոդված կա. 
խմբագիրը փոխել է յուր կարծիքը իմ մաս ին...» . 
40)։ Փետրվարի 8֊ի նամակում արդեն նա հայտնում է 
Աբասխանյանի հրավերի և իր աշխատակցության մա֊ 
սին. «Մ ուրճ»֊ի խմբագիրը հ ա յանելով, որ այժժ ինձ 
գնահատում են և որ ինքը Արասխանյանր բարձր է պա
հելու այդ գնահատությունը, հրավիըեց աշխատակցելո։ 
«Մուրճձ֊ին։ Այսօր կամ վաղր լույս կտեսնի «Մ/պաս-ի 
փետրվարի և նրա մեգ կա իմ մի ոտանավորը—■
«Օրգչին»։ Այնուհետև տ ե դե կա ցն ո։ մ է «Անուշ» պոեմր 
«Մ ուրճ»֊ին հանձնելու իր մտադրության մասին ( I , 42/: 
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Թումանյանի աշխատակցությունը «Սուրճ»-ին տևում 
<Է 2Ո4*1 երեք տարի' 1891 թ. փետրվարից մինչև 1893 թ. 
հոկտեմբերը։ Այց ժամանակամիջոցում նա «Մուրե »֊ nui 
տպա ցրում է (Հ Ա խ, ես երանի...», «Գութանի երդը», 
«Երդչի վրեժը», «Է՜յ աստղեր, աստղեր...», «Համերգ», 
”#1'1' ստոսն անապատում» , «Այվաղովսկու ծ ովանկարի 
առաջ» և այլ բանաստեղծություններ, «Ախթամար» յե֊ 
ցենդր, ((Հառաչանք» պոեմից հատվածն եր, «Սովի ժա
մանակից» պատմվածքր, աոաջին գրաքննադատական 
հ ո դվածր Պ ետրոս Մ ոմորւյանի ր ան ա ս տ ե ղծ ո ւթ յո ւնն ե ր ի 
մ ասին։

(էՄո։րճ»֊ի հիմնական աշխատակիցներից մեկր /ի֊ 
նելով, Թումանյանր միաժամանակ մ ասն ակցել է ամ֊ 
սադրի խմ բագրական ժողովներին, իր կամ քով կամ 
խմբագրի խնդրանքով կարդացել է ստացված նյութերր 
և կարծիք հայտնել (V, 106)։ Հո վհ. Սոստանյանի վկա֊ 
յությամբ, մի որոշ ժամանակ (1891 թ.) Թումանյանր 
վարել Լ ամ սա դրի բանաստեղծական բաժինը։ Սոստան֊ 
յանր պատմում է, որ երբ «Մծիրի»֊ի իր թարգմանու֊ 
թյունր «Մոլրճ»֊ում տպագրելու խնդրով դիմել է Արաս֊ 
խանյանին, վերջինս խորհուրդ է տվել խոսել Թուման֊ 
յանի հետ, ասելով, թե բանաստեղծության բաժինը 
հանձնված է նրան։

Խմ բա դրի և աշխատակցի միջև ծագել են տ ա րաձա յ֊ 
նություններ ու վեճեր, որոնք երբեմն կրել են սուր բր֊ 
նույթ։ Պետք է ենթադրել, որ դրանց մի մասը «Մուրճ»֊ 
ում տպագրելու ներկայացրած Թումանյանի մի քանի 
երկերի շուրջն է եղել (ինչպես նշվեց, Արասխանյանր, 
իր ասելով, «շատ անգամ» կ մերժեք նրա «այս ու այն», 
րստ իր կարծիքի' անհաջող ոտանավորը)։ «Շունն ու Սա֊ 
տուն» լեգենդից բացի, խմբագրի մերժած ոտանավոր֊ 
ների անունները մեղ հայտնի չեն. գիտենք, որ նա մեր֊ 
ժել է ն աև «Օորչալվում» ուղեգրական ակնարկը, պատ֊
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Փառաբանելով, թե' ((Դուք իբրև հոդվածագիր հայտնի 
չեք, «Շիլիոնի կալանավորը)) տվեք» (այդ եղել է, հա
վանաբար, 1893 թ, նոյեմբերին) (V, 101)։

Լինելով ժամանակի ամենազարգացած մարդկանցից 
մեկը, գրականության հարցերում, ընդհանուր աոմամբ, 
պւսչտպանելով առաջավոր հայացքներ, և դրական նոր 
սերնդի նկատմամբ ունենալով միանգամայն բարեհաճ 
վերաբերմունք, Արասխանյանն, այնուհանդերձ, առան
ձին դեպքերում, մասնավորապես Թումանյանի որոշ եր
կերի մասին հայտնած իր կարծիքների մեջ, անկասկած, 
թույլ է տվել վրիպումներ։ Սակայն այդ բնավ չի նշա
նակում, թե «Մուրճ»-ի խմբագրատանը Թումանյանի 
նկատմամբ համակրանք և ջերմ վերաբերմունք չի եղել, 
կամ, ինչպես Փ, Վարդազարյանն է պնդում' ((Արասխան
յանր թեև տպում էր նրա (Թումանյանի— Ա» Ւ,) գրվածք
ները, բայց չէր համակրում))։

((Մուրճ))֊ի աշխատակիցներից Մադաթ Պետրոսյանը, 
խոսելով Արասխանյանի և Թումանյանի միջև եղած վե
ճերի մասին, ավելացնում է. «Չնայելով այդ վեճերին, 
որ, երբեմն, հասնում էին սուր բախումների, Արասխան
յանր միշտ հպարտանում էր Թումանյանով ու ներքուստ 
հ րճվում, որ մի ա յդպիսի տաղանդավոր բանաստեղծ 
աշխատակցում է իր ամսագրին))։

13

Թումանյանի ստեղծագործական կյանքի առաջին յոթ 
տարին (1886 —1892) աչքի է ընկնում արտակարգ բեղմ֊ 
նավորությամբ և ժանրային բազմազանությամբ։ Այդ 
ժամանակամիջոցում են դրված նրա պոեմներից ((Մա
րսն» (1887), ((էոռեցի Սաքոն» (1889), «Ալեք» ֊ ը (1889 }.
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«Մեհրի»-ն*9, «Մեըժած օրենք »-ր և «Անուշ»-ր (1890)'"'։ 
1890-ին են մտահղացված և սկսված ((Հին կոիւ/ր., և 
«Հառաչանք» պոեմները։ Թումանյանի թղթերում պահ
պանվում է 90 ֊ակտն թթ. դրած պոեմների ցանկը, որ
տեղ նշված է մեղ անծանոթ մի պոեմ' ((Անմեղ ավա
զակ.» խորագրով։ Ոչ մի այլ տեղ այդ երկը չի Հիշա
տակված։ Եթե նկատի ունենանք, որ «Ալեք»֊ ր հիշյալ 
ցանկում բացակայում է, ապա հավանական է, որ 
գա նույն այդ պոեմն է (ԹԸԱ)։ Կոնսիստորիայում իր 
տեսածն ու ապրածը պատկերող «ոտանավոր նամակը» 
(Ան. Աբովյանին), «Դարձ» ինքնակենսագրական պոեմի 
սևադիր հատվածը^ և վե րջա պե ս «Գրագիր մուզան» խո
րադիրը կրող պատառիկը^ հավաստի ապացույցներ են, 
որ այդ ժամանակաշրջանին (1890 —1892) է վերաբերում 
նաև «Պոետն ու Մուսան» պոեմի նախնական մտա>ր֊ 
ղացումր։

80 Հս տ Տ. Փիր ու մյանի տեղեկությունների, որոնց աղբ յուր ր Թու֊ 
ման յանն ինքն կ, «Մեհրի»֊ի մի հատվածք գրված է 1889-ին։ 
ւ, ...Գիշերները սովորություն ունի տեղից վեր կենալ և իր հանկարծ 
միտքն եկած տողերը գրել,—վերարտաղրում է Փիրում յանը բանաս

տեղծի պատմածը։ — նա հաճախ ոտանավորով խոսում է նաև երա

զում և առավոտները զարթնելիս գրի անցկա ցնում դրանք։ Այդպի֊ 
սիներից մեկն է «Մեհրի»-ի մի կտորը (նկատի ունի «Սիրե/ի Մեհրի, 
մնացիր բարով...о սկսվածքով հատվածը, 16 տող. VI, 28— 29— 
Ա. /».) որ գրել է պոեման ստեղծ ագործ ելաց մի տարի առաջ և 
<■ Մ ե »’ ր ի >յ - ի մեջ անգիտակցաբար ու տառ աո տառ վերարտադրել: 
Այղ ղազ տնիքը բացվել է մի երկու ամսից Հետո»։ Ան. Արով յանր 
նույն պոեմը հիշատակում Հ '(Մեհրի ու Մհե» անունով։ Եթե հաշա֊ 
գրոդր չի շփոթում, ապա կարելի է կարծել, որ այդպես է եղել պո

եմի նախնական խորագիրը։

90 Ւնչպես երևում է Թումանյանի 1890 թ. հուլիսի 6֊ի Ան. Արով֊ 
յանին հասցեագրած նամակից, «Անուշս-ր ավարտված է եղել նույն 
թվականի առաջին կեսին (V, 17)։

91 Թ I, 291—303։
92 ԳԱԹ, Թա, X' 7,
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Թում ան յանի ստեղծագործական կյանքի առաջին 
շրջանը հատկանշվում է պոեմի ժանրի բացարձակ գե
րակշռությամբ. նախաձեռնած ինը պոեմներից ավար
տել է վեցը («Մարոն», «էոռեցի Սաքոն», «Ալեք», «Մեհ- 
րի», «Մերժած օրենք», «Անուշ»), որ կազմում է բա
նաստեղծի գրած բոլոր պոեմների կեսը, երկուսը («Հին 
կռիվը», «Հառաչանք») թողել է անավարտ և մեկը' 
սաղմնային վիճակում (եթե ընդունենք, ինչպես վերը 
նշվեց, որ «Ոտանավոր֊նամակը», «Դարձը» և «Գրագիր 
մուզան» ապագա «Պոետն ու Մուսայի» նախափոր
ձն րն են )։

Ավա րտված վեց պոեմներից երեքին Թումանյանր 
հետագայում բնավ չի անդրադարձել («Ալեք», «Մեհրի», 
«Մերժած օրենք», իսկ մյուս երեքը («Մարոն», «Լո ռե֊ 
ցի Սաքոն», «Անուշ») ենթարկել է մասնակի կամ ար
մատական վերամշակման։

Ուշագրավ է, որ միայն 1890-ին Թումանյանր գրել 
է հինգ պոեմ' երեքը ավարտած («Մեհրի», «Մերժած 
օրենք», «Անուշ») և երկուսը' թերավարտ («Հին կռիվը», 
«Հառաչանք»)։ Դա երիտասարդ Թումանյանի ստեղծա
գործական ինտենսիվության բարձր աստիճանի ապա
ցույցն է։

«Հին կռիվը» և «Հառաչանք» պոեմների դրության 
ժամանակի և հետագա ճակատագրի վերաբերյալ կան 
տարակարծություններ։ Կարելի՞ է, արդյոք, դրանք դա
սել 1890 թվականին գրած երկերի շարքը։ 1890-ին են 
գրված այդ պոեմի «Տարոնի գարունը», «Տարոնի առա
վոտը» հատվածները, 1895-ին' մի այլ հատվածը' « Գի- 
շեր»^ և 1902-ին' «Հայոց լեռներում»-ը, որ, բանաս
տեղծի ւէտահղացման համաձայն, լինելու էր պոեմի

*3 Այդ փաստը աոաջինը հավաստեյ ( էդ. Ջրըաշյսւնը (ւԹուման֊ 
յանի պոեմները», 1964, Հջ 279):
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«ճամփին» խորագիրը կրող երկրորղ երգի նախե ր֊ 
դանքր^4։ Ւնչ վերաբերում է ավելի ուշ' 1907 և 1915 թթ. 
տպապրված «Երկրռւմ» և «Տանը» հատվածներին, որ 
կազմում են պոեմի առաջին և երրորդ երդերը, ապա 
դրանց դրության ժամանակի վերաբերյալ որոշակի 
տվյալներ չկան։ Ամենայն հավանականությամբ, պոեմի 
այդ գլուխները նախնական տարբերակների հիման վրա 
արմ ատապես վերամշակված կամ ուղղակի գրված են 
1902—1915 թվականների ընթացքում։

1902 թ. ամռանը և աշնանը, նախ Բելի Նլյուչում, 
ապա Աըասթումանում, շարունակելով նախորդ տարվա 
ձմռանն սկսած «Անուշ»֊ի վերաստեղծման աշխատանք
ները, Թումանյանր նաև անդրադարձել է «Անուշ» ֊ի 
հետ գրեթե միաժամանակ մտահղացված ազգային այդ 
պոեմին, ձգտելով հին նյութի վրա կառուցել մի նոր 
շենք. «. ..Միևնույն ժամանակ մի մեծ ազգային պոեմա 
եմ ձևում, — դրում է նա Փ. Վարդազարյանին 1902 թ. 
հուլիսի 29-ի նամակում, ընդգծելով «ազգային» բառը,— 
մի բան, որ վաղուց ներսս փոթորկում էր քաոսային 
դրության մեջ. — և հոդի Աստծոյ շրջէր ի վերայ նորա,— 
և անշուշտ մի օր ասելու է — եղիցի լոյս» (V, 202)։ Նույն 
թվականի օգոստոսի 6֊ի նամակում բանաստեղծը խո
սում է իրեն զբաղեցնող պոեմի և այն ներքին, ստեղ- 
ծագո րծական֊հոգեբանական շարժառիթների մասին, 
որոնք մղում են իրեն դեպի շուրջ տասնամյա մտահղաց- 
ման կենսագործումը. «Ես չեմ տխրում, որովհետև խոր 
ու լայն զգում եմ, որ վշտոտ ազգը, տառապած ազգը 
շարժւէում է իմ մեջ, ուզում է խոսել։ Հենց այս էր, որ 
ասում էի' մի ազգային մեծ պոեմա եմ ձևել, բայց 
ծալում, հետաձգում եմ» (V, 205)։

94 «Հորիզոն», 1915, հոկտեմբերի 29, M 2431 «Հին կռիվը ո պոե

մի «Տանը» հատվածի տպսպրութ յան առթիվ Թումանյանի տված 
ծ անոթութ յու նը։
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Այս կռահում ր, որ առաջինը կատարել է էդ. Ջըր֊ 
բաշյան րԳշ, հավաստվում է նաև նրանով, որ «ճամ- 
փին)) երգի նախերգանքը' «Հայոց լեռն Լրում)) բանաս֊ 
տեղծությունր գրված է նույն 1902 թ.։ Ըստ թղթի և 
գրչության տվյալների, հենց այդ ժամանակ, կամ մի 
փոքր ավելի ուշ են ստեղծված «Տանը)) և «Երկրռւմ)) եր
գերի նախերգանքները, որոնց ինքնագրերը փրկվել են 
կորստից։ Եվ վերջապես, «Հին կռվի» հիշյալ հատված
ները ակներև հատկանշում են գեղարվեստական վար
պետության այն մակարդակը, որին Թումանյանր հասել 
էր 900-ական թվականների սկզբներին^։

«Հին կռիվը» բաղկացած է եղել հինգ երգից' ա) 
«Տանը», բ) «ճամփին», գ) «Երկրռւմ)), դ) «Հրդեհը)), 
ե) «Ժողովրդի մեջ»։ Պոեմի ինքնագիրը' հինգ տետրակ, 
յուրաքանչյուր երգը' առանձին տետրակում, մի շարք 
այլ երկերի ինքնագրերի հետ կորել է 1908 և 1911 թթ.

հետևանքով։ Այդ առթիվ Թում ան յանր 1911 թ, հունվա
րին դիմել է Թիֆլի սի ժանդարմական վարչությանը,
խնդրելով վերադարձնել իրենից բռնագրավված ձեռագ
րերը (ԹԸԱ)։ Նրա դիմումր, սակայն, մնում է անհետե- 
վանք։ 1915-ին, պոեմի «Տանը» հատվածի տպագրու
թյան առթիվ հայտնելով, որ 1910—1911 թվականների

95 էղ. Ջրթաշյան. Թումանյանի պոեմները, 1964, էջ 281։
96 Վ. Ահարոնյանր « Ազգային վիշտը Հովհ. Թումանյանի պոե

զիայում» հողվածում V Հին կռիվը» գրված է համարում 1890 — 
1893 թթ. («Орион, литературно-политический ежемесячника, 
1919, л? 1, էջ 72—73)։ Այդ կարող է վերաբերվել պոեմի նախնա

կան տարբերակին, որի աոանձին հատվածները (ինչպես «Տարոնի 
գարունը», ((Տարոնի առավոտը», «Գիշեր») նույնքան տարբեր են 
«Տանը» և «Երկրռւմ» երգերից, որքան առաջին « Անուշ»-ը երկրորդ 
«Անուշ» ֊ից։ Թումանյանի երկերի գիտական հրատարակության I I 
հատորի ծանոթագրություններում արված պնղումր, թե «Հին կոիվր» 
գրված է 1890-ին (էջ 441), չի հիմնավորված։
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խոււլարկությսւնների ժամանակ տարված ձեոագրերր 
վերադարձնելիս թյուրիմացաբա ր իրեն տրվել են մ խ 
այլ անձնավորության պատկանող թղթերի կապոցները,, 
բանաստեղծը խնդրում է, եթե մեկն ու մեկի մոտ ըն- 
կած են իր ձեռադրերր' տեղեկացնեիք Այս հ ա յտ ա րա- 
րությունն էլ չի օգնում կորստի հայտաբերմանր։ 1919 
թվականին «Պ ատանեկության օրերից)) հիշողություննե
րում պատմ ելով, թե ինչ հանգամանքներում է ծագել 
«Հին կոիւԼր)) գրելու միտքը, Թումանյանը վերստին հի
շեցնում է պոեմի կորստյան մասին. «Բավական տա
րիներ առաջ ռուս ժանդարմները խուզարկեցին, տարան,, 
կորցրին էդ պոեմը, և միայն մի-երկու կտոր գտա պա
տահմունքով, որ տպվեցին «Տանը)), «Երկրում)) և «Հա
յոց լեռներում» վերնա գրերով))^։

Տարակարծություններ գոյություն ունեն նաև «Հին 
կռիվը)) պոեմի ավարտված լինելու վերաբերյալ։

Վ* Ահարոնյանը վերը հիշված հոդվածում խոսում 
է պոեմի, որպես ավարտված երկի մասին և ցավ հայտ
նում, որ հինգ գլուխներից պահպանվել են երկուսը, իսկ 
երեքը կորել 1908 թ, բանաստեղծի տանը կատարված 
խուզարկության ժամանակ^։ Էդ» Ջրբաշյանը պոեմի 
վերաբերյալ գոյություն ունեցող տվյալների համադրու- 
մուէ գալիս է այն հետևության, որ «Հին կռիւԼն)) «իր հինգ 
մասերով հիմնականում ավարտված է եղել))^°։

Է, Հախվերդյանը պոեմը համարում է անավարտ և 
սքնդում, որ «ծրագրված մասերը չեն զրվել»^։ Եվ այդ

97 "Հորիզոն", 1915, N 243,
98 «Հաոաջ», 1919, N 11։ Պետք է 9ավով խոստովանել, որ Թու֊ 

մանյանի այղ, ինչպես և այլ կորած ինքնագրերի հայտաբերման 
ուղղությամբ մեր որոնումները եղել են խիստ անբավարար։

99 «ОРИОН», 1919, № 1, Լջ 72,
100 էւ|. Ջրբսւշյան, նորած ստեղծագործության Հետքերով. "Սո

վետական գրականություն», 1965, 2, Լյ 157։
Ю1 Թ I, 162,
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եզր ահանդումը արդյունք է ոչ թե խնդրի բանասիրական 
քննության, այլ կանխագծված այն դրույթի, թե' ((Ժա
մանակի արևմտահայ իրականությունը դուրս էր նրա 
(Թումանյանի) անձնական կենսափորձի սահմաննե-

Ւ նշ են հավաստում փաստագրական տվյալները։
1915 և 1919 թթ., ինչպես տեսանք, Թումանյանր խո

սել է իր պոեմի, որւգես ամբողջացած երկի, կորստի 
մասին։ Ավելին. «Տան ը» հատվածի տպագրության աո֊ 
թիվ նա թվարկում է պոեմի բոլոր հինգ երգերն իրենց 
խորագրերով, որ ամփոփված են եղել հինգ տետրակ
ներում, և ավելացնում է, թե «Տանը» երգը կորած ինք
նագրում մշակված է եղել, մինչդեռ տպագրվածը դրա 
սևագրությունն է, որ գտնվել է դիպվածով^։ Եթե նույն֊ 
փսկ ընդունենք, որ ամբողջ պոեմից մշակված է եղել 
միայն առաջին երգը («Տանը»), այդուհանդերձ, տարա
կույս չի կարող լինել մյուս երգերի, թեկուզ սևագիր վի
ճակում, ավարտված լինելու մասին։ Վ. Ահարոնյանր, 
որ իր հոդվածը գրել է Թումանյանի իսկ տված տեղե
կությունների հիման վրա, վերապատմում է պոեմի բո
վանդակությունը, հատկապես կանգ առնելով վերջին 
երգի («Ժողովրդի մեջ») վրա։

«Երիտասարդ հեղափոխականների մի խումբ պոեմի 
հերոսի գլխավորությամբ ուղևորվում է «այնտեղ»' դեպի 
հայրենիք (Տ աճկահայաստան) օգնելու թուրքական բրռ֊ 
նության տակ տառապող հարազատ ժողովրդին։ Երի
տասարդների առաջին մարտը տեղի է ունենում հայկա
կան դյուզում, ուր քուրդ բեկը գյուղական քահանայից 
պահանջում է նրա գեղեցկուհի աղջկան։ Երիտասարդ
ները պաշտպան են կանգնում Շողիկին։ Թուրդ բեկը

102 է. Հաքսւ] Ь rqjiuG, ա մ անյսւնի աշխարհը, էջ 118:
103 «Հորիզոն», 1915, У 243։ 
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սպանվում է։ Ահազանգը գյուղացիներին ոտքի է հա֊ 
նում, և' ո՜րը զենքով, ո'րր բահով կամ եղանով' վռըն- 
դում են բռնադատիչներին ։ Սակայն պայքարը խիստ 
անհավասար էր, և թշնամու նոր հորդաների ճնշման 
տակ ապստամբ գյուղացիները, հեղափոխականների 
հետ, ստիպված են լինում թողնել իրենց հարազատ 
օջախները և նահանջել գեպի անառիկ Սասուն, որ վեր-֊ 
ջին երեսնամ յակում դարձել էր հայ ժողովրդի աղա տա֊ 
գրական պայքարի հնոցը։

Պոեմի վերջին, արդեն կորած գլխում, որ խորագըր֊ 
ված է «Ժողովրդի մեջ», հերոսը անհաջող ապստամ֊ 
բությունից հետո լեռներից կրկին իջնում է հովիտները* 
ժողովրդին վերստին պայքարի կոչելու։ Եվ շրջելով հայ֊ 
կական, քրդական և թուրքական գյուղերը, նա, ի զար
մանս իր, համոզվում է, որ ժողովուրդը դժբախտ է ոչ 
միայն 6նշւ|ած հայերի, այլև ճնշող բրդերի ու թուրքերի- 
գյուղե րում ։

Եվ հերոսի հոգում տեղի է ունենում այն հեղաշըր֊ 
ջումր, որ «եբրայեցուն հելլենացուց»' հային բրդից բա
ժանող արհեստական բոլոր միջնորմները խորտակում է։ 
նրա առջև հառնում է տաոաւղող մարղ|1, որին և կոչում 
է պայքարի' հանուն բոլոր մարդկանց ազատագրության 
ու երջանկության։

Այսպիսով, բանաստեղծը ազգային վշտի ու տառա֊ 
սլանքի բովով անցնում է դեպի համամարդկային վիշ~ 
տը»^։

Թե բանաստեղծը որքան կարևորություն է տվել «Հին 
կոիվր» պոեմին, վկայում է այն փաստը, որ նա դրան 
ան դրա դա րձե լ է վերջին, ճակատագրական հիվանդու
թյան ժամանակ, 1923 թ. հունվարին, Մոսկվայում։ Ցավ

1ք>։ «Орион,, / .9 / .9 , Д' 1, Հք 72-73-. 
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հայտնելով, որ «Հին կռիվը» «մնաց կիսատ, անմշակ», 
ավելացրել է' «Դեռ կգրեմ, կմշակեմ» (ՀԶ)* եթե նկատի 
■ունենանք Թումանյանի ա րտ ակա րգ խստապահանջու
թյունը իր երկերի նկատմամբ, մանավանդ կյանքի վեր֊ 
ջին շրջան ում, ապա պարզ կլինի, որ խոսքը վերաբերում 

■է տարիներ ւսոաջ գրված պոեմի վերամշակմանը։
«Հառաչան ք»-ը գրեթե նույն ճակատագիրն է ունեցել, 

ինչ որ «Հին կռիվը»։
Պոեմի առաջին հիշատակությանը հանդիպում ենք 

Ան. Աբովյանին հասցեագրված 1890 թ. նոյեմբերի 1-ի 
նամակում. «Այսօր սկսեցի մի նոր պոեմա Լոռու կյան
քից- «Ծեր այգեպանի պատմությունը» է առայժմ անու
նը։ Այս երրորդ պոեման է Լոռու կյանքից, առաջինը 
«Սաքոն» է, իսկ երկրորդը' «Անուշ»-ը...» (V, 32)^*։

1890-ին գրված են պոեմի առանձին հատվածներ, 
որոնցից մի մասը տպագրվել է 1893 թ. «Մուրճ» ամ
սագրում^։

Արս. Ղլտճյանը պատմում է, որ 1894 թ. սկզբներին 
բանաստեղծն իրեն կարդացել է պոեմից մի քանի հատ
ված։ Հուշագրողը պնդում է, որ այդ հատվածներն իր 
վրա շատ ավելի ուժեղ տպավորություն են գործել, քան 
հետագայում կարդացածը (հավանորեն նկատի ունի 
1914 թ. «Նոր հոսանք» ամսագրում տպագրվածը.) «Նո֊ 
քա այնքան սառն են և քաշքշված, որ ամենևին ինձ վրա 
չեն թողնում այն տպավորությունը, որ ես ստացել եմ 
1894 թ. նրա հատվածական բնագրի ընթերցումից։ Եթե 
նա վերամշակման է ենթարկել, համենայն դեպս դա 
եղել է ի վնաս սկզբնական բնագրի, որի բողոքը — հա-

105 Թոլ ման յան ի աոաջին շրջանի պոեմների ինքնագիր ցանկում 
այդ պոեմր հիշատակված է (Ծեր այգեպանի զրույցը» խորագրով 
(ԹՀԱ)(

106 «Մուրճ». 1893, .V 3, էջ 433 — 435,
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ռաչանքի շունչն այլ էր։ Այդ բանը ցույց է տալիս ((Հա֊ 
ււաչանք» պոեմայի նախերգանքը,.. 8արական ոեժիմի 
տառապանքների մրուրը ծծող ժողով րդի հառաչանքն 
երբեք իր լավագույն ժայթքումը չէր գտած այնպես 
պատկերավուն և կենդանի, ինչպես Թումանյանի (ГՀա
սա չան ք))֊ն էր ոգեշնչում »։ (Հստ Ղլտհյանի, պոեմր 
1896-ին ((համարյա վերջացած էր)) (Թումանյանն իր եր
կը նրան կարդացել է 1897 թ. աշնանր)։ «Մնում էր 
միայն մի քանի շտրիխներ անել ամբողջ շաղախը մի
ացնելու և ամբողջացնելու համար»։

Հետագայում պոեմը եթե ոչ ամրողջությամ բ, ապա՛ 
իր ամենանշանակալի մասերով գոհ է դնում ցարական՛ 
ոստիկանության հետապնդումներին։ Երբ 1911 թ, ՂըԼ֊ 
տրհյանր հետաքրքրվում ,է ((Հառաչանք)) - ի ճակատագը՝ 
րով, բանաստեղծը պատասխանում է, որ խուզարկու
թյուններից երկյուղ կրելով, վտանգավոր այլ թղթերի 
հետ, ստիպված է եղել այրել ((Հա ռա չան ք)) - ի «ավելի 
ցայտուն (այն ռեժիմի հասկացողությամբ' խիստ կաս
կածելի և հեղափոխական) կտորները,,,)), և որոշ հատ
վածներ էլ 1908 թ, խուզարկության ժամանակ ժան
դարմները, հաւէանաբար, տարել են մյուս թղթերի հետ 
անվերադարձ։ «Նոր հոսանք))-ի խմբագրական ծանոթու
թյան մեջ, — որի աղբյուրն , անշուշտ, Թումանյանն է,— 
զգուշորեն ակնարկվում է և գրաքննության արգելքը, և' 
ինքնագրի կորուստը' խուղարկության հետևանքով։ «Այս 
պոեմը ժամանակին արգելքների հանդիպեց, լույս չտե
սավ և չկա))^։

«Հառաչանք))-ի երեք հատվածը, առանձին տպագըր- 
վելով, ինքնուրույն գոյության իրավունք են ձեռք բերել։ 
Առաջին ը «Ն ա խ ե ր դան ք ))-ն է ( (( Լե ռն ե՜ ր, ներշնչված 
դարձյալ ձեզանով,,,))), որ ըստ մտահղացման, լինելու

•C7 (.Նոր հու/անք», 1914, Л' 1, 31՛
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Էր այդ պոեմի նախ ե րգանքը , հետագայում գառն ում է 
Թումանյանի ստեղծագործությունների բնաբան֊նա֊ 
խերզանքր' 1903 թ» սկսած գրփելով բոլոր ժողովածունե- 
րի սկղբին։ «Նախերգանք»-ը դրված Լ 1890-ին և առաջին 
անգամ տպագրված 1896-ին «Դաշնակներ» (փոփոխ֊ 
ված) ժ ո գովածուի մեջ։ Թե դրա սկգբնական տարբերակր 
ինչպիսին է եղել հայտնի չէ, քանի որ ինքնադիրր չի 
պահպանվել, սակայն, մի բան անկասկած է, որ բա֊ 
նաստեղծր, իր սովորության համաձայն, տպագրության 
հանձնելիս, 1896֊ին, փոփոխություններ է կատարել։

«Հառաչանք» պոեմի ինքն ուրույն գոյության իրա֊ 
վունք ստացած մյուս հատվածները քառյակներ են' «Անց 
կացա՜ն...» և «Վերջացա՜վ...»։

Ինչ վերաբերում է 1914 թ, «Նոր հոսանք» ամսագ
րում տպագրված հատվածին («Մըթնեց։ Ծերունին լուռ 
չարչարանքով...» ), ապա այն, մեր կարծիքով, հիմնովին 
վերամշակված է տասական թվականների սկզբներին։

Չնայած «Հին կոիվը» և «Հառաչանք» պոեմների լա
վագույն հատվածները գրված են Թումանյանի ստեղ
ծագործական վարպետության շրջանում, 900 —910-ա֊ 
կան թվականներին, և սկղբնական տարբերակները մեր 
ձեռքը չեն հասել, սակայն, դրանք, որպես սոսկ մտա
հղացումներ էլ բնութագրական են երիտասարդ Թուման ֊ 
յանի (1886—1892 թթ՛) սաեդծա գո րծական նկարագրի 
համար, հավաստում են նրա սերտ կապը ժողովրդի և 
իրականության հետ, ներգործուն վե րա բե րմ ուն քր ժա
մանակի առաջավոր միտքը հուզող ազգային-քաղաքա֊ 
կան և սոցիալական խնդիրների նկատմամբ։

Պոեմից հետո երիտասարդ Թումանյանի ստեղծա
գործական տարերքը բնորոշող մյուս ժանրը բալլադն է։ 
Մեղ զբաղեցնող ժամանակաշրջանում են գրված' «Շունն 
ու Կատուն» (1886), «Անբախտ վաճառականներ»-ը 
(1886), «Արև և Լուսին»-ը (1887), «Նահատակ»-ր (1888 ) 
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և «Ախթամար»֊ը (1891)։ Դրանցից աոաջինը, երկրորդը 
և հինգերորդը հետագայում վերամշակվելով մտել են 
Թումանյանի ժառանգության մնայուն ֆոնդը, իսկ եր
րորդին և շորրորդին բանաստեղծը այլևս չի անդրա

դարձել։
Թումանյանի այգ տարիների ստեղծագործության 

մեջ, հետագա տարինե րի հ ամ եմ ա տո։ թյամ բ, նշանա
կալի տեղ է գրավում քնարերգությունը, թեև բացարձակ 
գե րա կշռություն ը էպիկական ժանրի երկերին է պատ
կանում։ Առանձին վերցրած, քնարական երկերի թիվը 
մեծ չէ' յոթ տարվա ընթացքում շուրջ ինը տասնյակ 
բանաստեղծություն^։ Բնորոշ է, որ հետագայում Թու֊ 
մանյանն իր նոր (1903 թ.) ժողովածուի մեջ ղևտեդե- 
լու արժանի է համ արել միայն 13֊ը' ավելի կամ նվաղ 
չափով մշակման ենթարկելուց հետո։ Դրանք են' ((Գու
թանի երգը» (1887), «Հին օրհնություն» (1887), «Նա
խերգանք» (1890), «Մի' որոնիր» (1890), «Համերդ» 
(1890), «Ա"խ, ես երանի,..)) (1891), «Սարերում»
(1891), «Ուրու» (1891), «Աստղերի հետ» (1891), «Իմ 
սերը» (1892), «Ինձ մի' խնդրիր, ես չեմ երգի...» 
(1892), «Կարոտ» (1892) և «Վատ օրեր» (1892)։

Հետաքրքրական է Թումանյանի կարծիքն այդ շըր~ 
ջանի իր քնարական բանաստեղծությունների մասին, 
արտահայտած 1919 թ. մարտին, երբ նա նոր հրատա
րակության համար կազմում էր չափածո երկերի ցանկը, 
որի հիման վրա և պատրաստված է 1923 թ. ժողովա-

ЮЯ Դր անցից 74֊ր հեղինակի կենդանության օրով տպտգրվ ած ֊ 
ներն են, 13-ր՝ ետմ ահու հրապարակումները, 4֊ը դեոևս չ հայտա ֊ 
քերվածները։ Վերջինների մասին ցիտենք միայն խորագրերով' 
«...Ես ուզում եմ սեր երգել...», «Որսորդներ», «Երկչոտ մանուկը», 
(V, 25—26, 32, 48), «Մի ուրվական»։ Անտարակույս, չհայտաբեր
վածների թիվն ավելին է։
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ծուն, ((Լիրիկ բանաստեղծություններս, — ասել է նա,— 
անարվեստ են և պակասավոր, և դրա համար էլ դուրս 
եմ դրել երկրորդ գրքից» (նկատի ունի 1903 թ. ժողո
վածուն) (ՀԶ)։

Գեղարվեստական արձակին Թում ան յան ը դիմել է 
համեմատաբար ուշ, հավանորեն 90-ական թվականնե
րի սկզբներին։ Համենայն դեպս, 1891-ին, Տ. Փիրում- 
յանի հետ ունեցած զրույցի ժամանակ խոսք է եղել նաև 
արձակի մասին։ ((. ,,Սովորություն ունի իր պոեմները 
կիսատ թողնել ու նորերը դրել,—իր հիշատակարանում 
արձանագրել է Փիրումյանր։—Նույնն անում է նաև արձակների վերաբերմամբ, որոնցից արցեն ունի մի քանի կտոր» (ընդգծումն իմն Հ—Ա. Ի,)։ Արձակի մասին առա 
ջին հիշատակությանը հանդիպում ենք Թումանյանի 
1892 թ* մարտի 24-ի Ան, Աբովյանին դրած նամակում. 
«Այսօր առավոտյան դրասենյակն եկա, և մենակ լինե
լով, մի սորումը (միանդամից, մի շնշո վ—Ա. Ի.) վեց 
թերթից մի վեպ դրեցի, առանց ստորակետ դնելու։ Այս 
վիպակը պատմում է ((Գյուղացու ձախո րդություն ր» 
(V, 65)։

Թում անյանի տ պա դրված և անտիպ արձակում այղ 
խորադրով որևէ երկ մեզ հայտնի չէ։ Բանաստեղծի դրս
տեր' Նվարդ Թումանյանի հարցումին Ան, Աբովյան ր 
պատասխանել է, թե դա տպագրվել է ((Մուրճ» ամսա
գրում։ Հիմք ընդունելով այդ, ժամանակին ենթադրել 
էինք, թե Աբովյանր նկատի ունի ((Մուրւ1»-ի 1893 թ. 
.V 5-ում տ պա դրված ((Սովի ժամանակից» զրո49Ը ПР 
((Գյուդացու ձախորդությունր» դրա նախնական վերնա
դիրն է (V, 65)։

Տարիներ հետո բանաստեղծի ընտանիքի մոտ պահ
վող արխիվից հայտնաբերվեց ((Դեպի հա յրենիք» անա
վարտ վեպը (խորադիրն ունեցել է նաև ((Դեպի դյու-
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ղացին», «Դեպի տուն» տարբերակները ։ Ամենայն 
հավանականությամբ, Թումանյանի նամ ակում հիշվածը 
հենց այս վեպն է, որՒ արւսյշին մասում նկարագրվու մ 
է «գյուղացու ձախորդությունը»։ Տասնվեցամ յա վա- 
հանը գավառական ուսումնարանն ավարտելուց հետս, 
խրախուսված գյուղի քահանայի որդու Սուրենի^® օրի
նակով և հորդորներով, ձգտում է գնալ քաղաք, եեր֊ 
սիս յան դպրոցում ուսումը շարունակելու, սակայն հոր' 
Նեսո բիձոլ տնտեսական ծանր կացությունը հնարավո

րություն չի ընձեռում իրականացնելու իր այդ իղձր, 
«Խեղճ Նեսո բիձու տեղը հիրավի նեղ էր։ Նա հագիվ 
կարողանում էր յուր գլխի ճանճը քշել, յուր տան պա֊ 
կասությունը հոգալ։ Մին հացն էր պակասում, մին աղը. 
կոռ էին քշում, բեգյար էին պահանջում, խարջ էին ու֊ 
զում,..»։ Մյուս կողմից Նեսոն տեսնում էր, որ քաղաք

109 Թ I, 308—339։ Այս վեպի հատվածներից են' «Սուրենր о 
(III, 372 — 377), «Գյուղական ուսումնարանը», «Գործն սկսված է» 
(M, 246—247)։ Վեպի մի հատվածի (մեր ենթադրությամբ երկրորդ 
մասի) բովանդակու  թյան հիման վրա Թում ան յանր ձեռնարկել է 
դրել մի դրամա «Խավարի մեջ» խորագրով (III, 429 —445), որ֊ 
տեղ պատկերվում է հերոսի' Սուրենի բախում ը գյուղի հարստա֊ 
հարիչների' տանուտերի և նրա արբանյակների հետ։ «Մ ենակ աղ֊ 
ջիկը» սխալմամբ է դրված «Դեպի հայրենիք» վեպի հատվածների 
չարքը։ Դա մի այլ երկի սևագրություններից է, որի նյութի վրա 
բանաստեղծը նույնպես փորձել է դ^ել դրամա։ Թումանյանի երկերի 
դիտական հրատարակության երրորդ հատորր կազմողների կողմից 
«Խնջույքից հետո» խորագրված հատվածը վերաբերում է «Մենակ 
ււղջիկր» դրամային։

110 Սուրենին, որ, ինչպես երևում է մյուս հատվածներից, լինելու 
էր վեպի գլխավոր հերոսը, Թումանյանն օժտել է ինքնակենսագրա

կան գծերով' գյուղի քահանայի որդին է, սովորում է Ներսիսյան 
դպրոցի չորրորդ դասարանում. դոքթոցից դուրս դալով, ծառայու

թյան է մտնում «կանտորում» (ակնարկվում է կոնսիստորիան), ուր 
«մեքենայի դեր կ կատարում... ոչ մի մխիթարություն չունի գործի 
մեջ...»։
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գնացողները կամ խորթանում են իրենց հարազատնե
րից կամ դժբախտանում («Իրանեցի Վուկասի աղեն հո 
էն ա' մեռավ.,.»)։ «Ո'ր օրը որ դու քաղաք գնաս՝ էն 
օրը ես կմեռնեմ...», — ասում է Վահանի մայրը։ Վա
հանը թեև ծնողներին հանգստացնելու համար ասում էՒ 
թե չի գնա, բայց որոշում է թաքուն փախչելն ։

Մեր ենթադրությունը հավաստող փաստարկներից 
մեկն էլ այն է, որ վեպը դրված է գրասենյակային մե
ծադիր մատյանի էջերի վրա, որոնց անմիջապես հա
ջորդում է 1892 թվակրությամբ «Միամիտ ընկեր, դու 
մի' էլարմանար...» սևադիր բանաստեղծությունը^֊։ Հա
վանական է, որ վեպը նախնական սևագրությունից 
մ ատ յանի մեջ ընդօրինակելիս բանաստեղծը փոխել է 
«Գյուղացու ձախորդությունը)) խորադիրը։

Հիշյալ յոթնամյակում Թումանյանի ստեղծագործու
թյունների մեջ թարգմանական երկերի բաժինը մեծ չէ՝ 
Պ ուշկինի «Եթե իրավ է, որ գիշերները...» և «Ռոմանս», 
Լերմոնտովի «Իղձ» և «Ես չեմ ուզում՝ մարդ իմանա...» 
բանաստեղծությունները, «Դեցիմ Լաբերիոս», Ժուկով- 
սկու «Աքիլլես» բալլադները, որոնք, սակայն, հատկա
նշում են երիտասարդ բանաստեղծի գրական նախասի
րությունները։ Հայտնի է Թումանյանի խոստովանու
թյունը, թե՝ «մեր լեռնական ժողովրդի կյանքը, սովո
րություններն ու բնությունը)) պատկերող իր պոեմները 
գրելիս (անշուշտ, նկատի է ունեցել առաջին հերթին 
«Մարոն», «էոռեցի Սաքոն», «Անուշ»-ր) ներշնչված է 
եղել Պ ուշկինով և էերմոնտովով, թե նրանք օգնել են 
գտնելու «պոեմայի այն ձևը», որով գրված են իր այղ 
երկերը (V, 231, 235 — 236)։ Ավելի ուշ նա մատնանշել 
է «Մերժած օրենք» ֊ի վրա Լերմոնտովի ազդեցության 
փաստը (ՀՋ)>

111 Թ I, 308 — 315:
1'2 Նույն էսԼրլր, Լջ 30-1.
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Թումանյանի ստեղծագործական կյանքի առաջին- 
շրջանի մատենագիտական համառոտ ակնարկը ցույց է 
տալիս երիտասարդ բանաստեղծի ո'լ միայն բեղմնավո
րությունը, թեմատիկ և ժանրային հարստությունը, լայն 
ընդգրկումները, այլև, որ առավել կարևոր է, իրակա
նության գեղարվեստական ընկալման և արտացոլման* 
այն մեթոդը, որով նա, տարբերվելով իր նախորդներից, 
նշանավորում է նոր շրջափուլ հայ պոեզիայի պատմու
թյան մեջ։

Մի առիթով հայ նոր պոեզիայի պատմությունը երեք- 
հիմնական շրջանների բաժանելով և թվարկելով դրանց 
Հիմնադիրներին՝ Պատկանյան, Հովհաննիս յան և Տեր
յան, Թումանյանն իր տեղը որոշում է երկրորդ շրջա
նում՝ հին շրջանի (Հովհաննիսյան) և նորագույնի (Տեր
յան) միջև (IV, 381)։ ճշմարտությունը, սակայն, պա
հանջում է ասել, որ Հովհաննիսյանը հանդես եկավ այն. 
ժամանակ (1887), երբ Թումանյ անը, որպես բանաս
տեղծ գտել էր իր հունը, սկսել էր ձևավորվել, նա ար
դեն ստեղծել էր «Շունն ու Կատուն», «Անբախտ վաճա- 
սականներ»-ը, «Գութանի երգ»-ր, «Հին օրհն ություն»-ը, 
դրում էր «Մարռն»։ Պ ոեղիայի զարգացման այդ շրր֊ 
•/անների միջև Թումանյանր պատնեշներ չէր դնում, մի 
շրջանը համարում էր մյուսի շարունակությունն ու զար
գացումը։ Խոսքն ուղղելով 10֊ական թվականների դրա
կան երիտասարդությանը, նա նկատել է. «Ւզուր չեն 
շրջանները իրար հետևել, և դուք թե' արվեստի կող
միդ, թե' հոգեկան ապրումների՝ հանդիսանում եք ձեր 
նախորդ շրջանների զարգացումը» (IV, 381)։

Թումանյանր ևս իր նախորդ շրջանի զարգացումն 
/ Հանդիսանում։ Նախորդների ավանդների յուրացումը 
ե օգտագործումը, այլ խոսքով ա յն, որ ազդեցություն է 
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.կոչվում, Թուման յանր համարում է գրականության
զարգացման օրինաչափություններից մեկը։ Նալբանդ֊ 
յանի մահվան 50֊ ամյակի աոթիվ խոստովանե/ով 
«Հյուսիսափ այլ))֊ի ազդեցությունը, նա նկատում է, ((Չէ 
որ ամեն մի գրող ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ իրենից առաջ 
եղածների ազդեցությունների համագումար — մեկիդ 
շատ, մյուսից քիչ, որ ընդունում, հալում է իր ոգևորու- 
թյան հնոցի մեջ ու ձուլում, ձևակերպում իր ճաշակով, 
(IV, 337)։ Սկսնակ բանաստեղծներին ուղղած իր հայտ
նի ճառի մեջ անդրադառնալով նույն խնդրին և հորդո
րելով, որ չշփոթվեն «նաև էն ժամանակ, երբ ազդեցու
թյունների խոսք են անում)), Թումանյանը հավաստում 
է„ «Համաշխարհային գրականության մեջ ոչ մի բա
նաստեղծ չկա, որ շատ կամ քիչ ազդված չլինի իր նա
խորդներից։

Ազդեցությունը էն սանդուղքն է, որով սկսնակը 
բարձրանում է դեպի ինքնուրույնությունը (IV, 382)։

Թումանյանի առաջին շրջանի ստեղծագործություն
ներում, անշուշտ, առկա են և' նրա նախորդ շրջանի հայ 
բանաստեղծների, մասնավորապես՝ Պ ատ կան յան ի, Շա֊ 
հազիզի, Նալբանդյանի, և' ժողովրդական բանարվեստի, 
և' Պուշկինի ու Լերմոն տովի ազդեցությունները, ընդ ո- 
րում դրանք ամբողջությամբ չէ որ հալվել, ձուլվել են 
նր ա «ոգևորության հնոցի մեջ))։

Ազդեցությունների ձուլման պրոցեսը դեռ լիովին չէր 
ավարտվել նրա երկերի առաջին և երկրորդ հատորնե
րում (1890 և 1892 թթ՚), սակայն, դրանց մեջ արդեն 
շատ որոշ դրսևորվել էին նոր բանաստեղծի անհատա
կանությունը բնորոշող մի քանի էական առանձնահատ
կությունները՝ կենսական ճշմարտությանը հավատարիմ 
մնալու ձգտում ը, ժողովրդայնությունը և վիպականու
թյունը։ Այդ առանձնահատկություններն առավել ցցուն 
ու ցայտուն են դառնում, երբ երիտասարդ Թումանյանի
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ստեղծագործությունները քննում և գնահատում ենք 
SO — 90֊ ական թվականների հայ պոեզիայի զարգացման 
աստիճանի համեմատությամբ։ Անկասկած, Թուման֊ 
յանի առաջին Ժողովածուների մեջ տեղ գտած երկերի 
նշանակալի մասի մեջ գերակշռում է հռետորականու֊ 
թյունը, հեղինակային միջամտությունը, դեպքերի սոսկ, 
արտաքին նկարագրությունը, հերոսների վարքագծի հո֊ 
զեբանական հիմնավորման պակասը, ռոմանտիկական 
պոեզիայի դեռևս չհաղթահարված ազդեցությունը։ Ահա՝ 
ինչո'ւ բանաստեղծը հետագայում իր երկերի այդ մա֊ 
սից կամ իսպառ հրաժարվել է, այլևս բնավ չան դրա֊ 
դառնալով, և կամ հիմնովին վերամշակել (օրինակ, 

« Անուշ))֊ը)։ Այս վերջին հանգամանքը նկատի ունենա֊ 
լով, երբեմն, երիտասարդ Թումանյանի ստեղծագոը֊ 
ծության գնահատության չափանիշը ոմանք դարձնում՜ 
են հասուն ջրհանի Թումանյանր, որով և առաջինի պատ֊ 
մական դերը, ակամա, անտեսվոււք է։

Որքան էլ առաջին «Անուշտ֊ը զիջի երկրորդ ((Անուշ))֊ 
ին, այդուհանդերձ նա, Թումանյանի մյուս ստեղ֊ 
ծագործությունների հետ միասին, նշանավորում էր հար 
պոեզիա ւի մի նոր, բարձր որակր 90֊ական թվական֊ 
ների սկգբներին։

Երիտասարդ Թումանյանի գրական ուղղություն ր հիմնականում ռեալիզմն էր, ռոմանտիզմի տարրերի 
առկայությամբ, որոնք նրա ռոմանտիկ նախորդների 
ազդեցության դրսևորումներն էին։ Թումանյանի ստեղ֊ 
ծագործական զարգացում ր առաջիկա տասնամյակում 
ևս դեռ պիտի րնթանար այդ ազդեցության լիովին հաղ֊ 
թահարման, ռեալիստական պոեզիա յի դասական ա֊ 
վան գների յուրացման, արտահայտչական ձևերի կա֊ 
տս/րելագործման, վարպետության նվաճման ուղիով։ 
ևենսափորձր ևս դեռ պիտի հարստանար։ Սակայն 
Ոիւսյն վերջինի պակասով չի կարելի բացատրել Թու֊ 
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'ման յան ի երկերի մի մասի անկատարելությունը կամ 
անավարտ մնալը, ինչպես վարվում է Լ. Հախվերդյանը 
բանաստեղծի « ազգա յին մոտիվները» քննելիս։ նա 
Արևմտ յան Հայաստանը և արևմտահայության քաղա
քական ճակատագիրը համարում է 90֊ական թվական֊ 
ների Թումանյանի «ստեղծագործական տարերքին դեո 
օտար ու դեռ անմատչելի ոլորտ»^։ Ավելին, նրա կար֊ 
ծիքով, ընդհանրապես Թում ան յանի «անձնական կեն
սափորձի սահմաններից դուրս» է եղել «ժամանակի 
արևմտահայ իրականությունը», և այդ էլ համարում է 
պատճառը, որ բանաստեղծը «Հին կռիվը» պոեմը չի 
աւԼարտել^^ և պնդում է, թե «հրապարակված մասերից 
այն մեկը, որ այդ իրականությանն է վերաբերում 
(«Երկրռւմ»), չունի նախորդ մասի («Տանը») հավաս֊ 
տիություն ր, կրում է հ եքիաթա յին֊ այլաբանական մր֊ 
տածողության կնիքը»^։ Բայց չէ' որ 90֊ ական թւէա֊ 
կաններին գրված, Թում անյանի «անձնական կենսա
փորձի սահմաններում» գտնվող, նրա «ստեւլծագոր֊ 
ծ ական տ ա րե րքին» հարազատ երկերի մի նշանակալի 
մասն էլ գեղարվեստական նույն մակարդակի վրա էր, 
ինչպես և «ազգային մոտիվներով» գրվածները։

Ամենապերճախոս օրինակը 1890 թ, «Անուշ»֊ն է: 
Կամ՝ ւԼերցնևնք բանաստեղծի հարազատ ոլորտի ներ֊ 
շնչանքը հանդիսացող «Մանկություն»֊ը և, ըստ Լ, Հախ֊ 
վերդյանի՝ նրա «ստեղծագործական տարերքին օտար)՝,

113 թ- 1է 158,
114 Ինչպես վերը տեււանք, պոեմն ավարտված է ե ղեչ սևագիր 

վիճակում, Ւսկ գրականագետն ինչո՝վ է բացատրում Թումանյանի 
«ստեղծագործական տարերքին» հարազատ «Հառաչանք» պոեմի 
անավարտ մնալը,

115 Լ. Հա|սւլերւ}յան, Թումանյանի աշխարհք, էջ 118,
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միևնույն 1889 թվականին գրված ((Վերջին խոսք»-ըԱքԿ 
Գեղարվեստական արժեքի տեսակետից միթե՞ դրանց 
միջև տարրերություն կա։ Օրինակների թիվը կաըելի Ւ, 
բազմապատկեր Ուրեմն, կարոդ է խոսք (ինեյ վարպե
տության աստիճանի, և ո'չ այն մասին, թե Թուման - 
յանի ստեղծագործ ական տարերքին Լոոին հարազատ 
ու մատչելի էր, իսկ Տարոնր՝ «օտար ու անմատչելի»։

Եվ եթե գեղարվեստական երկի կատարելության չա
փանիշը հեղինակի ((անձնական կենսափորձն» է, ապա 
մի՞թե Րաֆֆին, Մուրացանը, Դևմիրճյանը, Հորյանը 
ապրել են իրենց պատմավեպերում պատկերված դարե
րում։ Այդ մեկնակետից ելնելով է, որ Հախվերդյան ը 
ժխտում է ((Հին կռիվը» պոեմի «Ե րկրում» հատվածի 
հավաստիությունը և այդտեղ տեսնում «հեքիաթա յին- 
այլա բան ական մտածողության կնիքը»։ Վերջին եզրա
հանգման «հիմքը», ըստ երևույթին, եղել է այն, որ

1 16 Ելնելով այս բանաստեղծության վերջին տողից ք«Պիտի կբռ
վենք մեռցնող սրով»), գրականագետը հետևյալ դատողություններն 
է անում. «Տաք, եռանդուն բնավորություն, մեծ արհավիրքները դեռ 
չապրած-.. ջահել ու անփորձ ոգևորությամբ Թումանյանը, — ինչպես 
շատ շատերն այն ժամանակներում, — գերագնահատում էր իր ժո

ղովրդի հնարավորությունները ու թերագնահատում ոսոխի ուժերը... 
Տանք արժանին 80-ական թվականների ոոմանտիկական ազնիվ 
ոգևորու թյանր, բայց տարիների հեռվից սխալը տեսնելով՝ չանգի

տանանք այն։ Չուրանանք և այն իրողությունը որ երիտասարդ Թու- 
մանյանն էլ ոգևորված էր դրանով» Հա|ս։|երւ]յան, Թում անյանի

հայրենասիրական մոտիվներր 90-ական թվականներին) (Թ I, 157խ 
Նախ՝ ինչո՞ւ միայն երիտասարդ Թումանյանը. հայտնի է, որ 

բանաստեղծը ազատագրական պայքարի ուղեգծի վրա է կանգնած 
եղել նաև հասուն շրջանում/ Ապացույց' «Հայրենիքիս հետ» ժողո^ 
հածուն (1916)։ Եվ «Հին կռիվը» պոեմի «Տան ր» և «Երկրռւմ» հատ

վածները, ինչպես վերը տեսանք, գրված են ո'չ թե 1890 թվականին, 
այլ ավելի քան մի տասնամյակ ուշ։

Առաջադիր հարցին Թումանյանը ուղղակի և սպառիչ պատասխան 
Հ տվել 1915 թ. նոյեմբերի սկզբներին, այն է' «Հին կռիվը» պոեմի 
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Թումանյանր պոեմի ՀիշձաԼ մասի «Նախեըգանք»֊ում' 
վերարտադրել է անմահական ջրի առաջը փակող վի
շապի հեքիաթը և մի այլ տեղ օգտաղործել «Որբը» թըռ֊ 
չունի լեգենդը^ ։ Ոայց չէ' որ բանաստեղծը դիմել է 
գեղարվեստական պայմանականությանը' առավել ցայ֊ 
տուն ներկայացնելու համար «Երկրռւմ» տիրող թուր֊ 
քական բռնակալության կոշմարը։ «Հեքիաթային֊այլա
բանական մտածողության կնիքը» կարելի է տեսնել 
Թումանյանի նաև այլ երկերում, օրինակ «Անուշ»-ում,
որտեղ օգտագործված է Փերիների երդը («Նախերգանք»֊ 
ում), Դև֊Ալ, Դև-Ոեթ հսկաների և յարին անհույս՛ 
սպասող աղջկա' ուռի դառնալու շուրջը հ յուսված լե
գենդները։ Կարելի է բերել օրինակներ նաև համ աշխար
հային գրականությունից, հիշենք միայն Շեքսպիրի ող
բերգությունները, Գյոթեի «Ֆաուստը», որոնց հանճա
րեղ հեղինակները առատորեն օգտագործել են լեգեն
դային, «հեքիաթ ական-ա յ լա բան ական մտածողության

«Տանը» հատվածի հրապարակումից անմ իջապեո հետո տպագրված 
«Նոր «Դիվանի» առիթով» հոդվածի հետևյալ տողերով. «Դիվանի էս 
գիրթը' հուսահատական դիմումներով, բարձրագոչ բո ղոքով ու ըմ֊ 
բոււտ ծրադիրներով ցույց է տա/իս, թե սխալ են բոլոր էն մարդիկ, 
որոնք կարծում են, թե Լս ամենը կարող էին անցնել առանց ծայ
րահեղ դլիդռ՚Հության բռնկումի, առանց՝ հեղափոխության» (, 
317 — 318)։

Եվ ապա' այդ ո' թ ազատագրական շարժ ման ժամանակ է եղել, 
որ ժողովուրդը կյանքի և մահու պայքարի ելնելուց առաջ կշեռքի 
նժարների վրա է դրել իր և ոսոխի ուժերը։ Եվ երբ անհավասար 
պայքարում շարժումը պարտվել է, մի թե նա պետք է դատապարտվի 
այն բանի համար, որ նախօրոք հաղթանակը չի երաշխավորվել։ 
Մի՛թե դատապարտվում են Սպարտակի, Պ ուգաչովի, Ստենկա Ռա- 
ղինի ապստամբությունները, Փարիզի կոմունան, ռուսական առաջին 
հեղափոխությունը... Եթե ոչ' ապա ինչո՞ւ հայ ազգային-ազատա

գրական շարժ ում լ. պիտի բացառություն կազմի։
H7 Այդ քեդենդի հիման վրա է գրված Թումանյանի «Որբը» բալ- 

քադը (I, 290 — 291)։
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կնիքը» կրող սյուժեներ, որպես կյանքի, մարդկային 
Հոգեբանության առավել ճշմարտացի, ((հավաստի» դըր֊ 
սևորման գեղարվեստական ձևեր ու միջոցներ։

Բոլոր վերապահումներով հանդերձ, Թումանյանի 
առաջին շրջանի երկերը դրսևորում են նրա գերլարվես֊ 
տական մեթոդը ռեալիզմը (թող որ ռոմանտիզմի շր֊ 
հաղթահարված տարրերով), ժանրային տարերքը' վի~ 
պ ա կան ութ յուն ը և ժողովրդայնությունը։ Եվ օրինաչա֊ 
փական է, որ նրա գրական փառքը կազմող մի շարը 
ստեղծագործություններ մտահղացվել, սկսվել կամ ա֊ 
վարտվել են այդ շրջանում (((Շունն ու Կատուն», «Ան֊ 
բախտ վաճառականներ», ((Հին օրհնություն», «Մ արոն», 
«Լոռեցի Սաքոն», «Անուշ», «Ախթամար»)։
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I

Մի քանի ((գրականական բարեկամների» (հավա֊ 
նաբար' Պռոշյան, Աղայան, Արասխանյան ) աջակցու
թյամբ Թումանյանը 1892 թ- մարտի 22-ից նշանակ֊ 
վում է Թիֆլիսի հայերեն գրքերի հ րա տ արակչական ըն
կերության գրասենյակապետ, ամսական 20 ռ. ռոճի
կով (V, 64, 102)։ Մինչ այդ, Փ. Վարդազարյանը նրան 
առաջարկել էր քառակի ավել աշխատավարձով մի պաշ
տոն, սակայն բանաստեղծը մերժել էր, գերադասելով 
Հրատարակչական ընկերությունը' ((իբրև դրական շըր~ 
ջան»։ նախքան գրասեն յակապետի պաշտոնն ստանձ- 
նելը, Թումանյանը այդ Ընկերության համակիր անդամ
ներից է եղել, ինչպես վկայում է Ան, Աբովյանը. (( էէ 
միջոցներում (1889 —1890 թթ* — Ա* Ի,) իր անգույն գո
յությունը մի կերպ քարշ էր տալիս Թիֆլիսի հայոց գրր֊ 
քերի հրատարակչական ընկերությունը, — պատմ ում է 
նա։ — Որպեսդի քնած վիճակից սթափվեր էդ Ըն կե րու֊ 
թյունը և իր իսկական կոչմանը ծառայեր, գրական շըր~ 
ջլոններում միտք արծարծվեց ղարկ տալ նրա գործու
նեությանը։ Հովհաննեսն ու ես էլ, պարտքով գրամ ճա֊



րելով ու անդամագրվելով, մասնակցում էինք Ժււղով֊ 
ներին։ Հայ մս։ավորականների ճառերը խոր ու հաճելի 
ա պավորություն էին թողնում մեր մատաղ սրտերի 
վրա»։ Թումանյանի 1891 թ, ապրիլի 16 ֊ ի նամակից, 
սակայն, երևում է, որ այդ տպավորությունը երբեմն 
խաթարում էին նույն Ընկերության ժողովներում մշա- 
կականների և նորղարականների միջև բորբոքված «կու
սակցական» վեճերը' իրենց ամ բո խվա րական, գռեհիկ 
բնույթով (V, 51 )։

Թուման յանի թ ղթե բում պահպանվել է Թիֆլիսի հա
յերեն գրքերի հրատարակչական ըն կե րության 1892 թ. 
մարտի 1-ի գրությունը, որով հայտնվում է բանաստեղ
ծին, որ նա վարչության փետրվարի 27֊ի նիստի որոշ- 
մամբ ընդունված է Ընկերութ յան իսկական անգամ 
(ԹԸԱ)Կ

Նոր պաշտոնավայրը հիմնովին տարբերվում էր կոն
սիստորիայից. դա, ինշ-որ չափով, փոխարինում էր 
դեռևս գոյություն չունեցող գրական ընկերությանը, բա
նաստեղծը հնարավորություն ուներ հանդիպելու Թիֆ- 
լիսում ապրող հայ գրողներին, մտավորականներին, չը
սելու նրանց վեճերն ու զրույցները գրական, հասարա
կական խնդիրների շուրջը: ^UJJ9 նոր պաշտոնը ևս չէր 
համապատասխանում նրա բանա // տ եղծ ական նկարագ
րին ու ձգտումներին. ցուցակներ և արձան ա գրություն - 
ներ կազմելը, ընկալագրեր տալը և հաշիվներ պահելը 
նույնքան խորթ էին նրան, որրան և գրագրությունը 
կոնսիստորիայում։

Հրատարակչական ընկերության գրասենյակում Թու- 
մանյանի պաշտոն ավա րելու տարվանից (1892) վար
չության ընդունած մի քանի ((նորամուծությունների»

1 Տե'ս նաև «Տեղեկագիր Ւիֆլիսի հայոց հրատարակչական ըն

կեր,,,թյան» (1892, մարտի 20—1893, հունվարի 1), ^իֆլի^, 1893, 

316



Հետևանքով գրասենյտկապե տի գործն առավել ծանրա
ցել էր. ավելացել էին մի քանի նոր մատյաններ, ան֊ 
գորրաաետրեր, բացի ել ու մուտքի վերաբերյալ ամեն
ամսյա հաշվետվություններից, այդ տարի, Թիֆլիսի 
ոստիկանապետի պահանջմամբ, Ընկերությունը հաշիվ 
Լր ներկայացնելու իր գործունեության մասին' հիմնա
դրման սկգբից մինչև 1892 թվականը։ Գրասենյակա֊ 
պետի գործերի բարդացումը նկատի ունենալով, վար
չությունը նրա ռոճիկն ավելացնում է մինչև 20 ռուբլի 
ամսական^։

Այդ բոլորից ինչպե՞ս գլուխ հաներ բանաստեղծը, 
երբ նրա միտքն զբաղված էր ստեղծագործական 
Հղացումներով, որոնք և խառնափնթորում էին Հրատա
րակչական ընկերության հաշիվները։ ((...Վարչությունը 
շատ անբավական էր Թումանյանից,— պատմում է իշ
խանուհի Մարիամ Թումանյանր, որ Ընկերության դրա֊ 
սեն յակապետին հանդիպում և ծանոթանում է հետը 
այն պահին, երբ նա պաշտոնատեղում նստած բանաս
տեղծություն էր գրում։ — Ասում էին,—շա բունակում է 
հուշագրողը, — որ նա թույլ է կատարում իր պարտա
կանությունները, շատ ցրված մարդ է, անուշադիր է,, 
բայց և այնպես ներողամիտ էին դեպի նա, իբրև սկըս- 
նակ բանաստեղծի»։

Հրատարակչական ընկե րութ յան նախագահը այդ 
ժամանակ Ալեքսանդր £ալանթարն էր, Թումանյանի 
տ ա ղան ղը հարգոգներից մեկը, հեղինակը (( Ընթերց ող» 
ս տ ո րա գրություն ր կրող այն ն ամ ակի, որ տ պա գրե ց 
((Մուրճ»-ը, որպես բողոք երիտասարդ բանաստեղծնե
րի նկատմամբ «Մշակ»-ի թշնամական վերաբերմունքի^։

Չնայած Հրատարակչական ընկերության վարչու
թյան ներողամ տությանը, Թումանյանր մեկ տարի և

2 Նույն տեղը, էյ 18—19։
3 в1Гшр£л, 1890, X 12, 1788—1789:

317



կես պաշտոնավարելուց >ետո հրաժարական է տալիս , 
վարչության նախագահին ներկայացնելով 1893 թ. հսկ֊ 
տեմբերի 19 թվագրությամբ հետևյալ երկտողը. «Հար֊ 
գելի պ. Բալանթար. պաշտոնս թողնելով, հայտնում եմ 
Զեզ և վարչությանը իմ խորին շնորհակալությունը սի֊ 
րալիր վարմ ունքի և այն համբերության համար, որով 
համբերեցիք իմ հաշիվներին ու գործակատարությանը: 
Խոստանում եմ հաշիվը շուտով կաղմել և ներկա յա ց֊ 
նել։ Զեր Հովհ. Թուման յան))* ։

Հրատարակչական ընկերության գրասենյակում իր 
պաշտոնավարությունն է ակնարկում Թումանյանը «Պո֊ 

■ետն ու Մուսան» պոեմի հետևյալ տողերում.

... Հայտնի կանտսր ընկա շուտով: 
Լավ էր, ասի, ա յսուհետև 
Կապրեմ ազատ, զործրս թեթև: 
Հետրս եկար, մըտար կանտոր, 
Գործերրս տրիր խաոնուփընթոր . 
4?ու երեսից հենց նույն տարին 
Իմ պաշտոնից ինձ ղուրս արին:

(11, 94—95),

Ի դեպ, պոեմի «Վտակ))~ի տարբերակում, ցանկա֊ 
՛նալով ավելի մոտ լինել իրողության ր, բանաստեգծր 

■գրել է' «...Հենց մյուս տարին...))։ Ինչ վերաբերում Լ 
վերջին տողին' «Իմ պաշտոնից ինձ ղուրս արին)), ապա 
պետք է ասել, որ չնայած վարչության դժգոհ ութ յան ր. 
Թումանյանին պաշտոնից արձակել են իր դիմումի հա
մաձայն, ինչպես հավաստում է Ալ. Pալանթարին ուղ
ղած նրա երկտողը։

2
«Բանաստեղծություններ))-ի առաջին գրքի տպագրու

թյունը դեռ նոր էր ավարտվել, երբ, 1890 թ- սեպտեմ-

4 ՀՍՍՀ ՊԿՊԱ, ֆ. 30, ց. 1 , ց. 8, թ. 144: 
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բերի վերջերին, Թումանյանր մտադրվում է նույն ձրմ֊ 
ոանր հրատարակության հանձնել երկրորդ ժողովածուն, 
ք...Այս ձմեո մի ուրիշը տպա դրել կտամ, որ անհամե
մատ բարձր կլինի սրանից»,— գրում է նա Ան. Աբով- 
(անին սեպտեմբերի 28-ի նամ ակում (V, 24 — 25)։ Հոկ
տեմբերի 14֊ին հաղորդում է, որ արդեն պատրաստում 
/։ երկրորդ հատորը, որ սրան (այսինքն' աոաջին գրր 
բին— Ա, ի,) թե որակությամբ, թե քանակությամբ կգե
րազանցի» (V, 29)։

Հաջորդ տարվա մարտից Արասխանյանի հրավերով 
սկսելով աշխատակցել «Մուրճ»-ին, Թումանյանր մի- 
աոժամանակ երկմտում է' հրատարակե՞լ երկրորդ հա
տորը, թե՞ առայժմ բավականանալ դրվածքները ամ- 
սադրում տպագրելով» (V, 49)։

Ըստ երևույթին, առաջին ժողուէածուի գտած հաջո
ղությունը, ընկերների և դրական բարեկամների հոր
դորները' նրա տարակուսանքները փարատում են հօգուտ 
երկրորդ հատորի հրատարակության ։ Բանաստեղծը 
թերևս հաշվի է առել նաև միակ գրական ամ սադրի* 
սահմանափակ հնարավորություններր, որ կարող էր օգ
տագործել իր նոր գրածների համար, մինչդեռ նա ար
դեն պատրաստ գործերի բավականին «կուտ ակում » 
ուներ։

1892 թ. հունւԼարին Թումանյանր Արս. Ղլտճյանին 
•'այանում է իր որոշումը երկրորդ հատորը տպագրու- 

թ(ան հանձնելու մասին, որ «առավել մեծ է և հարուստ» 
/ I , 62— 63)։ Գր. Վանցյանի' նույն թվականի փետըր֊ 
վարի 18-ի նամ ակից ւդետք է եզրակացնել, որ այդ ժա
մանակ երկրորդ հատորն ուղա րկվ ած է եղել տ պա դրու
թյան (դարձյալ Մոսկվայի' Մկ. Բ արխուդա րյանի տը- 
ւդարանր)։ «Գրքիդ II հատորի այդպիսի շուտափույթ 
տւդագրության հանձնելը ինձ զարմացնում է, — գրում է
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1յա.—հույս ունի՞ս, որ ծախքդ հանես, կամ առաջին 
գրքիդ ծախքը հանեցի՞ր)/։

Ինչպես վավերագրական տվյալներից երևում է, Թու- 
մ անյանի երկրորդ գրքի տպագրության գործին նյութա֊ 
պես աջակցել են Փ. Վարդազարյանը և վերջինիս առա
ջարկությամբ նրա մորաքրոջ որդի Արիստ. Զարգար֊ 
յանր, որ այդ ժամանակ ուսանում էր Մոսկվայի հա
մալսարանի բժշկական ֆակուլտետում ։ Զւսրդարյանը 
1892 թ. ապրիլի 17-ի նամակում Փ» Վարդազարյանին 
հայտնում է հրատարակչի (Մկրտիչ Pարխուդարյան) 
հետ վարած բանակցությունների արդյունքների մասին/

Թումանյանի «Բանաստեղծ ություննե ր))֊ ի երկրորդ 
հատորը գրաքննությունը տպագրության է թույլատրու մ 
նույն թվականի մայիսի 7֊ին, բայց տպագրությունը 
շատ դանդաղում է։ Մկ. Բարխուդարյանը օգոստոսի 
12-ի նամակում այդ բացատրում է դրաշարների պա
կասությամբ, և գրքի տպագրությունն այլևս չուշացնե ֊ 
լու համար մերժում է երրորդ սրբագրությունը կատա
րելու բանաստեղծի խնդրանքը?։

Նույն թվակրությունն ունեցող մի այլ նամակում Մկ. 
Բարխուդարյանը Փ, Վարդագարյանին հայտնում է, որ 
ինքն այդ մասին նախապես խոսել է Ա. Զարգարյանի 
հետ։ Ինչպես պարղվում է Մկ. Բ արխուդարյանի նա
մակից, Թումանյանր գրքում մի քանի փոփոխություն
ներ է կատարել, որ «ի նկատի են առնված» եղել։ Թե 
փոփոխությունները ո ր երկերին են վերաբերել և ի նչ 
բնույթ են կրել մնում է անհայտ, բանի որ բանաստեղ
ծի այդ նամակը չի պահպանվել/

6 Նո։ ։ն տեղը, N‘ 16'64;
5 ԳԱԹ, Թա, N 983։
7 նույն տեղը, № 571:
Я նույն տեղը, Д’ 1658;
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Ժողով ածուի տպարանական փորձանմուշները բա
նաստեղծին շուղա րկելու Հետևանքը [ինում է այ^յ> 111' 
դլւքում սպրդում են բազմաթիվ վրիպակներ։

Այ1 առթիվ քյաման լսւնն իր խոր վրդով մ ունքն / 
հայտնում Մկ. P ա րխ ուդա ր յանին (պահպանվել է 7^/ք՜ 
ջինիս ուղղված նամակի սևագրությունը, որի ժանտ֊ 
նակր չի նշված, հավանորեն դրված է ս ե պ տ ե ւ) ր ե րին ) - 
((Վերջապես ստացա գրքիս աոաջին երկու օրին ա կե ե րր այս քան սպասելուց հետո, բայ ց այնքան վատ և անա
խորժ եղավ տպավորությանը, որ երանի չէի ստւրցեք.՛- 
արտաքինը այլանդակ է ուղղակի... Վերցրել եք գրքի 
սկզբում դրել ծաղկատառ, դիրքը [>ա9 անելիս d արդու, 
վրա մանկական վեպիկի տպավորություն է թողնում... 
Ավելի խա յտառակ է ներքին մասր. առաջին կարդա
լով 40 սխալ դսւա։ Դուք անկարելի Լիք համ արում եր֊ 
րորդ սրբագրության իմ տեսնելը և երաշխավորում... 
Այժմ, ասացեք խնգրեմ, կարելի՞ է տալ հասարակու
թյանը մի 160 երեսանոց դիրք — այն էէ բանաստեղծու
թյուններ — այսքան սխալներով... Այդ չի կարելի նե- 
րել. պետք է հասկանալ, թե ի նչ նշանակություն ունի հե
ղինակի համար ընդհանրապես և բանաստեղծի համար 
մասնավորապես, ամեն մի խոսք, մի կետ...» (V, 70),

Ժողովածուն լույս է տեսնում միայն նոյեմբերի վեր
ջերին, 1200 օրինակ տպաքանակով։

Թումանյանի երկրորդ ժողովածուն նախորդի համե
մատությամբ ավելի հարուստ և բազմազան էր, և ավե
լի ցայտուն էր դրսևորում բանաստեղծի ստեղծագոր
ծության պաթոս ը՝ ժողովրդայնությունն ու վիպականու
թյունը (էպիզմը). այդտեղ ներկայացված էին «Անուշ», 
«Մարոն», «Մերժած օրենք» պոեմները, երկու հատված 
դեռևս անհայտ «Հին կո֊իվը» պոեմից ( «Տարոնի գա
րունը», «Տարոնի առավոտը»), «Շունն ու Կատուն» և 
«Ախթամ ար» լեգենդները, բանաստեղծություններից՝ 
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«Կանչ», «Համերդ», «Ա՜խ ես երանի...», «Երգչին», 
((Գութանի երդ», «Մութն էր երկինքը», «Գիշերային մր- 
սւածմունք», «Դերասան Ադամյանի մահը», «Քրիստոսն 
անապատում», «Ինձ մի' խնդրիր», «Իմ սերը» և ւս յ լՆ, 
թարգմանություններ և փոխադրություններ Պ ոլշկինից, 
Լերմոնտովից, Ժուկովսկուց։

Իր կրտսեր գրչակցի երկրորդ գրքի առթիվ փոքրիկ, 
բայց ջերմ հոդվածով «Մուրճ»֊ում հանդես եկավ Վա- 
գարոս Աղայանր, բանաստեղծական մի գեղեցիկ պատ֊ 
կերի մեջ խտացնելով հիմնականը՝ Թումանյանի օրգա
նական կապը հայրենի երկրի և ժողովրդի հետ. «Վեր
ջին ժամանակներս, — գրրւմ է նա, — մեր դրականության 
նորատունկ բուրաստանի մեջ մինը մյուսի ետևից դուրս 
եկան նոր-նոր ծաղիկներ, նորերումս փթթեց մի նոր 
ծաղիկ ևս, անուշահոտ և համեստ, ինչպես վճիտ աղ
բյուրների ափերում բուսած մ անուշակը Գուդարաց աշ
խարհում»^։

Նոր ժողովածուով Թումանյանր էիոլւի արդարաց
նում էր այն հույսերը, որ առաջին գրքի երևալով նրա 
հետ կապել էին դրական հասարակայնությունր, հատ
կապես երիտասարդությունը։

Թումանյանի այդ գրքի դրա-պա տմ ական նշանա
կությանն անդրադառնալով, Դեմիրճյանն իր հուշերում 
դրել է. «Աղայանն էր «Մուրճ»֊ում լւււյՆ ճանապարհ 
հարթել Թումանյանի երկրորդ հատորի համար, վեր հա
նելով նրա «Անուշ»֊ ը։ Այդ հատորը... վճռական դեր 
կատարեց Թումանյանի դրական բախտի մեջ... Արդեն 
անցած կարելի էր համարել այն շրջանր, երբ հայ ըն
թերցող հասարակության մի մասր՝ անշուշտ Արծրունու 
կծու քննադատականից ադդված՝ խեթ էր նայում Թու֊

9 «Հովհ. Թումանյանի «Անուշ»-ից մի ճաշակ»՛, «Մուրճ», 1893, 
X 3, էշ 457— 460 (*Լ. Աղայան. Երկերի մոդովածու, հատ. III, 1963, 
էշ 221—224),
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ման յանին։ Արծրունին չկար այլևս, ((Մուր^^ր նոր ուղի 
էր հարթել գրականության համար, Թումանյանր գրել Լր 
իր «Անուշս֊ր (ճիշտ է' առաջին վարիանտը), «Լոռերի 
Սաքոն» և մյուսները... Եվ որովհետև նորագույն րա֊ 
նաստեղծութ յան Հուէհ. Հովհաննիս յան ր չէր
երևում ասսլարեւլսւմ, Իսահակյանր դեռ չէր հրատսւրա- 
կել իր «Երգերն ու վերքեր»-ը, ւսմենքի հայացքն ուգգվեց 
գեւգի Թումանյանր»։

Ւնչպես հավաստում են «Հնգյակ»֊ի անգամներից 
^ր. Վանգյանը և Ա. Աոաքելյանր, Թումանյանի Ն ւ։ ր 
գիրքը %Վ՚րմ ընդունելաթյուն է գտնում գավառում։ Աոա
ջինը, որ ուսուցչի ւգաշւոոն էր վարոււք Ախալքալաքում, 
1893 թ. ապրիլի 8֊ի նամ ակում հայտնոււ! է իր և տեգի 
ընթերցողների տպավորությունները. «Ուզում էի ւ) ի 
քննադատություն գրել, կանգ առնելուէ մանաւէանգ. 
«Կանչ»-ի վերա, սակայն Աղայանցը կանխեց^ և վախե
ցա ցենգուրան թույլ չտա,— /լրում է նա։— «Կանչ))-ը 
ամեն տեղ ֆուրոր է անում. — Э ГО ДСЙСТВИТеЛЬНО ВЫ- 
соко-художественное произведение. Եթե, Հովհաննես 
ջան, ուրիշ ոչ մի բան չգրեիր, այդ ստեղծագործու
թյունդ բավական էր քեզ բանաստեղծի մեծ կոչմանը 
արժանացնելու։ Ունիս, այո', և ուրիշ գեղեցիկ բաներ, 
ունիս և շատ թույլ բաներ, բայց «Կանչ»-ր' դա գլուխ
գործոցդ է. դա մի գոհար է. այդպես ե։1 անւէանում 
«Կանչ»-դ գոհար:

թուս։ ր ան ա ս տ ե ղծ ա կան — դրա կան-գեղարվեստ ական 
բաժնում, անցյալի հետ համեմատած, անտարակույս, 
մեծ առաջադիմություն ես արել... Ես և շատերը ինձ 
հետ քեւլանից սպասում էինք ժողովրդական ոգու ար
տահայտություն' արվեստուէ արտաբերւէած. այդ ուղղու-

10 Նկատի ունի Աղայանի' «Հովհ. Թում անյանի «Անուշ»֊ից ի 
ճաշակ» Հողվածը՛ 
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թյամբ գրածներիցդ այս գրքում ամենահաջողակը «Ախ֊ 
թւսմար))֊ն է. մնացածներում, ինձ թվում է, թե' ոչ թե 
չես առաջադիմում, այլ մասամբ կանգնած ես մնացել 
նույն աստիճանի վրա։

«Անուշո֊իդ առաջին մասը շատ է ձգձգված, և ըստ 
իս, շատ էլ հաջողակ չէ։ «Մ ե րժած օրենք»-ր գեղեցիկ է։ 
Լիրիքականներդ, ինչպես ասացի, առհասարակ հաջո
ղակ են, թարգմանություններդ, թեև բնագրի հետ չեմ 
համեմատել, բայց անհաջող են երևում, թարգմանու֊ 
թյուններից մի քիչ ձեռ քաշի։ Ւ վերջո, «Գիշե րա յին մը֊ 
տ ածմ ունք»֊ ը, «հ)որհրդածություն»֊ը և ա յլք ընտիր 
բաներ են,,,»^։

Արամ Առաքելյանը 1893 թ. մայիսի 23֊ին Ախալցը֊ 
խայից գրում է, թե «Ոտանավորներից «Կանչ»֊ր արգեն 
բերանից բերան է ընկել։ Երբ արդար զայթույթդ ուղում 
ես հայտնել կյանքի և աստծո կարգավորության դեմ, 
այն ժամանակ արտահայտվում է քո ոտանավորով, 
«Եթե կաս, Աստված, և,,,»^։

Ոանաստեղծի գրական բարեկամների և ընկերների 
կարծիքները, ինչպես վկայում են նրանց նամակներից 
բերված քաղվածքները, վիճելի են, խիստ սուբյեկտիվ են 
և հակասական, սակայն ոչ֊ զուրկ հետաքրքրականու
թյունից, որպես ժամանակի մ տ ավո ր ա կան ութ յան որոշ 
շերտերի գրական ըմբռնումների արտահայտություն։

9*ր, Վանգյանը Թումանյանի ժողովածուն տրոհում 
է երկու բաժնի' «զուտ բանաստեղծական-գրական- գե-

11 ԳԱ&, Рш, л; 991.
12 ԳԱԹ, Թա, № 518: Հետաքրքրական է, որ այղ բանաստեղ

ծությունը հետագայում Լլ մ ոգովրգականու թյուն ( վայեյեր Բ՚ուման- 
յանր 1901 թ. հու/իււի 2-ի նամակում, ուղղված Մարիամ թուման- 
յանին, գրում է. «Այստեղ (Ուրավելում—Ա. Ի.) շատ սիրում են

Ւ>թե կաս, Աստված. ..ս ոտանավորը, որ այմմ ինձ շատ Լ[ գյուր չի 
գայիս. (V, 181)։
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ղարվեստական» (նկատի ունի քնարական բանաստեղ
ծությունները) և «ժողովրդական», րնղ որում, Թուման֊ 
յանի «մեծ աոաջադիմությունր», «անցյալի հետ համե
մատած», նա տեսնում է առաջին բաժնում, մինչդեռ 
երկրորդ բաժնից առանձնացնելով «Ախթամար»֊ը, որ
պես «ամենահաջողակը», մնացածներում ոչ միայն ա- 
ռաջադիմություն չի տեսնում, այլև դտնում է, որ բա֊ 
նաստեղծր «մասամբ կանդնած է մնացել նույն աստի֊ 
ճանի վրա))։ Թերևս դրանով ն ամ ակագիրր, ուրիշների 
հետ, երկյուղ է հայտնում, թե Թումանյանը կարող է 
հեոանւսլ ժողովրդական ուղղությունից։

Նույն տագնապն արտահայտված է Ա. Առաքելյանի 
1893 թ. ապրիլի 13֊ի նամակում. «Ուղղությունիցդ մի 
փոքր շեղվում ես. առաջին հատորին հավատարիմ 
մնա...)) (ԹԸԱ)։ Հենց Գր. Վանցյանի պաշտոնակիցը 
Ախալքալաքում' Ջալալ Տեր֊Գրիդորյանը հերքում է ա1Դ 
«երկյուղը)), ընդգծելով Թում ան յան ի անխզելի կապը ժո֊ 
ղովրդի հետ և դրա հավաստումը տեսնում երկրորդ հա֊ 
տորում. «...Համեմատեցի առաջին գրքույկիդ հետ և 
մեծ առաջադիմություն նկատեցի, — գրում է նա։—Հա֊ 
մոզվեցի' բանիմաց, հասկացող և ձեռնհաս ընթերցող֊ 
ներիդ հետ, որ քնարերգակ բանաստեղծ ես, բառիս բուն 
նշանակությամբ, և լավ ապագա ես խոստանում... Առա֊ 
ջին գրքույկովդ հանդիսացար գլխավորապես ինչպես 
ժողովրդական բանաստեղծ... Թեև ներկա գրքույկումդ 
էլ կան բուն ժողովրդական ոգուէ խմորված երկեր, որ 
ցույց են տալիս, թե ժողովրդի զարկերակը սերտ կեր֊ 
պով կապված է սրտիդ հետ, որ հասկանալի, ուրեմն և 
շատ թան կա դին են միայն բուն ժողովրդի հարազատ 
գավակների համար, բայց և այնպես ուրիշ հարցեր էլ 
են հուզում քեզ...

Ես անտեղի եմ համարում քո բարեկամներից ոմանց 
երկյուղը, թե միգուցե դա դա րե ս բուն Ժողովրդական 
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բանաստեղծ լինելուց, և այդ երկյուղեց առաջացած 
խորհուրդը' միշտ ժողովրդական մոտիվներով առաջ֊ 
նորդվել։ Ես կարծում եմ, որ... կրթությունդ, մանկա
կան կյանքդ, ծննդավայրդ և այլն, ամեն մեկը այնպիսի 
ֆակտորներ են, որ քեղ միշտ կապած կպահեն ժողո- 
վրրդի հետ... Ես շատ ո՚րախացա, որ այս հատորումդ 
ժողովրդական մոտիվների հետ գտա և ընդհանուր քա֊ 
ղա քացի ական (граЖДаНСКИе) մոտիվներ, հասարա
կական և աղ դային մ ոտիվնե ր, և այլն... Քաղաքացիա
կան մոտիվներից ամենից աչքի ընկնողը «Կանչ»-դ է, 
որ միանդամայն գլուխ դո րծոցդ է։

...Ս իրելի Հովհաննես, եղիր մեզ համար լուսավո
րող, պայծառ գաղափարներ տարածող ոգի, սովորեց
րու մեգ մտածել և զգալ, ամեն մի լավ բան սիրել, 
ամեն մի ադնիվ բանի համակրել, և իհարկե, ատել 
խեչ-որ ատելի է... Փայլիր մեզ համար ինչպես մի ա֊ 
ռաջնորդող աստղ, այն ժամանակ մենք կգանք քո հե
տևից դեպի իդեալը...»^։

Քացի «Մուրճ»- ում տպագրված Աղայանի հոդվա
ծից, մամ ուլը չանդրադարձավ Թումանյանի նոր գրքին, 
դրա պատճառը, թերևս, բանաստեղծի' դեպի մամուլի 
օրգաններն ունեցած ուրույն և անկախ դիրքորոշումն էր։ 
1892֊ի վերջերին, երբ նոր էր լույս տեսել Թումանյանի 
երկրորդ հատորը, բանաստեղծը մասնակցում էր Արծ֊ 
րունուց և նրա լրագրից դժգոհ գործիչների ժողովներին, 
հետևաբար «Մշակ»֊ը նրան իր հակառակորդների շարքն 
էր դասում, միաժամանակ «Նոր֊Դար»֊ն էլ Թուման յա
նին «իր մարդը» չէր հաշվում, նկատի ունենալով կա
թողիկոսական ընարության շուրջը ծավալված «կուսակ
ցական» պայքարում նրա դիրքը*

13 ԳԱԹ, Թա, М 1142:
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Ժամանակի հեղինակավոր գրաքննադատներից Եղի
շե Մաղաթյանր, որի անունը հռչակվել էր ((Մուրււ»֊ ում 
Պ ատ կան յան ի և Շահ ագի ղի մասին տպագրված հմտալի 
հոդվածներով, 1893 թ. մայիսի 7-ի նամ ակում հայտ
նելով իր «շատ նպաստավոր)) կարծիքը Թում ան յանի 
տաղանդի մասին, խոստանում է նոր գրքի առթիվ մի 
հոդված տպագրել, ամսագրի մոտակա համարներից 
մեկում (ԹԸԱ)։ Քննադատի խոստումի իրականացմանը, 
հավանաբար, արգելառիթ եղավ Արասխանյանի և Թու
ման յանի տարաձայնությունը, որի հետևաքով, նույն 
թվականի նո յեմբերից բանաստեղծը դադարեց աշխա
տակցել «Մ ուրճ))-ին։

Նման պայմաններում պարզ է, որ մամուլը չէր 
կարող հանդիսանալ և չէր հանդիսանում գրական երե
վույթների, գրողի հասարակական գնահատման ճիշտ 
և անկողմնակալ արտահայտիչը. այդ դեյւը մամուլը 
կատարում էր մասամբ միայն։ Հասարակական կար
ծիքի առավել ճշմարիտ արտահայտիչները հանդիսա
նում էին առանց նկատառումների գրված մասնավոր 
նամակները և կամ այլևայլ պատճառներով տպագրու
թյան չարժանացած հոդվածները, որոնք մեծապես նը- 
պաստում են ամբողջական պատկերացում կազմելու 
տվյալ ժամանակաշրջանի գրական հայացքների և ճա
շակի մասին։ Ահա ինչո'ւ անհրաժեշտ ենք համարում 
մի փոքր հանգամանորեն կանգ առնել ժամանակի ссш- 
մ ենակուլ երախից)) մասամբ փրկված այդ վավերագ
րերի վրա և նրանցից ընգարձակ մեջբերումներ կատա- 
րեր

ՄՒ այդպիսի վավերագիր է Տ ի դրան Փիրումյանի^ 
((Մի ճշմարիտ բանաստեղծ (պ> Հովհ. Թումանյանի նոր

I I Տիգրան Փիրումյանր (1859—1935) ազգային֊ ազատագրական 
ոաղափարներով տոգորված այն երիտասարդներից Լր (Արսեն Թոխ֊ 
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՛գրքի առիթով)» անտիպ հոդվածը։ Լիակատար գաղա
փար տալու համար հոդվածի մասին, ուղղանկյուն փա
կագծերի մեջ առնելով, վերականգնում ենք հեղինակի 
կամ մեկ ուրիշի կողմից ջնջված բառերն ու նախաղա- 
սություններր (բերում ենք հոդվածի հիմնական մտքերր 
պարունակող հատվածները), ((...Մեր աչքերի առաջ 
կատարվում է մի խոշոր գրական երևույթ, մինչդեռ մի 
կողմից բսնում են սունկերի պես ու գլուխ բարձրաց
նում արձակ-համարձակ տեսակ-տեսակ հայ ((բանաս
տեղծներ», մյուս կողմից նոսրանում է և ընկնում արա
գությամբ նույն ինքն բանաստեղծությունը։ Բանաստեղ
ծությունն ընկել է, որովհետև բանաստեղծները շատա
ցել են, բանաստեղծները շատացել են, որովհետև բա
նաստեղծությունն ընկել է...

...Այժմ հայ բանաստեղծության տժգույն հորիղոնի 
վրա մի նոր լուսատու աստղ է երևում։ Երևում է նա 
ու կանգնում խրոխտ ու հսկայամարմին, ինչպես իր 
հայրենիքի Հոշաքար, Լալվար ու Դվալ լեռները։

մ ախ յան, Սանդալ—Ալեքսանդր Պետրոսյան և ուրիշներ), որ 80-ական 
թվականների սկգբներին, ոգեշնչվելով Ալ. Գոլոշյանի օրինակով, 
իրենց գործունեության ասպարեզ ընտրեցին Արևմտյան Հայաստանը; 
Մի քանի տարի Վանի շրջանում գործելուց հետո, Փիրումյանր վե

րադառնում է Թիֆլիս։ 1891-ին տեղի է ունենում նրա և Թուման

յանի ծանոթությունը, այդ ժամանակ է, որ նա դրի է առնում իր 
«Հիշ ատակար անում)) բանաստեղծի հ աղորդած ինքնակենսագրական 
մի շարք կարևոր տեղեկությունները։ «Աղթամար» բալլադը Թու- 
մանյանը դրել է նրանից լսած ավանդությունը հիմք ընդունելով; 
Փիրումյանր բարձր է դնահատել իր բանաստեղծ բարեկամին' նրւս 
մեջ տեսնելով «ազդի երջանկության առհավատչյան» (V, 63);

Երկար տարիներ, մինչև 30 ֊ ական թվականների կեսերը, Փիրում- 
յանն զբաղվել է վրաց դրոգների երկերի թարգմանություններով, ինչ

պես և պարբերաբար հանդես է եկել (լՎրաց կյանքից և դրակա

նությունից» հ ո դվա ծ աշա ր ով հայ սյարրերական մամուլի էջերում; 
Տ. Փիրում յանի արխիվում (ԳԱԹ) պահպանվում են ագդադրական- 
բանահ յոաական և հուշագրական արժեքավոր նյութեր։
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Ո՞վ է այդ Թումանյանցր. մի քսաներկու֊քս աներն ք- 
տարեկան երիտասարդ, գրեթե պատանի, որ դուրս է 
եկել Ներսիսյան դպրոցի 4֊րդ դասարանից և 16 — 20 
ռուբլիանոց հասարակ գրագրի պաշտոն էր վարում ե 
վարում է նույնիսկ մինչև օրս, երբ արդեն լիուլի իրա
վունք ունի բազմելու հայ ագգի խոշոր գրոգների կա
ճառում ..

Հոդվածի հեղինակն այնուհետև համառոտակի անդ
րադառնում է Թումանյանի առաջին գրքին, և նշում, որ 
«Դեռևս այն ժամանակ շատ պարզ էր հասկացողի հա֊ 
մար, թե ի՜նչ սար ու ձոր կար այդ, թեև դեռ մի քիչ 
խակ, բայց հուժկու և ինքն ուրույն տաղանդի և զանա
զան կեղծ «բանաստեղծների» լեգեոնի մեջ»։ «Շատերր 
հիացան և ոգևորվեցին նրանով, — շարունակում է Փի- 
րումյանր,—բայց ավելի շատերը մի անգլիական սառ
նասրտությամբ նայեցին և ետ քաշվեցին։ Գտ նվեցին 
նաև այնպիսիներ, որ ծաղրի ու ծանակի առարկա շի
նեցին նրան թե գրով և թե խոսքով»։

Հոդվածագիրը գտնում է, որ Թումանյանն իր նոր- 
գրքով «բավականին պարզ որոշում է իր բռնելիք տեղը 
հայկական գրականության մեջ...

Եվ ահա մեր առաջն է այդ երկրորդ գիրքը։ Կարդում 
ենք նրան և ամեն րոպե կանգ առնում հեղինակի տա
ղանդի մեծության, նրա մտքերի թարմության, զգաց
մունքների ուժգնության, երևակայության անհասանելի 
թռիչքների վրա։ Կանգ ենք առնում և խորապես համոզ
վում, որ նա ոչ միայն մի վառ աստղ է այսօրվա անթիվ 
«ոտանավոր շինողների» շարքում, այլև [ամենաբարձրը] 
գասակիցը 19-րդ դարու մեր բոլոր նշանավոր պոետ֊ 
ների...»։

Հաջորդ հատվածում Փիրոէմյանր գտնում է, որ Թու
ման յանն իր «Մի պատկեր», «Ա խ, ես երանի...», 
«Մութն էր երկինքը», «քրիստոս հարյավ)), ((Կրգչի վր- 
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րեժը», «Կորուստից հետո)), «-Р րիսսասն անապատում», 
«Ազդ», լհ-ին», «Ինձ մի' խնդրիր» բանաստեղծու
թյուններով, «Անուշ» և «Մերժած օրենք» պոեմներով 
իրավ ունք կունենար շատ եվրոպական հայտնի բանաս
տեղծների' Բայրոնի, Շիլլերի, Գյոթեի, Պոլ շկինի ու 
Լերմոնտովի հետ մի գծի վրա կանդնելսւ... »։

Ցան կանալով որոշել երիտասարդ բանաստեղծի 
ստեղծագործական ձիրքի յուրահատկությունը, նրա 
«ամպլուան», Փիրումյանր նկատում է. «Թումանյանի 
տաղանդն արտահայտվում է իր ամբողջ ուժգնությամբ 
գլխավորապես իր անձնական զգա ցմ ուն քն ե րի և բնու
թյան երևույթների ու տեսարանների նկարագրության 
մեջ։ Իսկ երբ նա,,, փորձեր է անում խրատելու, բարո- 
յակրթե լու, ազգասիրություն սովորեցնելու իր ընթեր
ցողներին,— այն ժամանակ նա վայր է իջնում իր գե
ղաշուք պատվանդանից ու գնում, մոտենում մեր մի քա
նի դյուժին ոտանավոր շինողներին...»։

Հոդվածագիրը երիտասարդ բանաստեղծի պակասու
թյունները համարում է հետևանք «դեռևս չամրապընդ- 
ված մտավոր ուժի ու չափավոր մտավոր զարգացման», 
և անմիջապես ավելացնում, որ երկու ժողովածուի բո
վանդակությունը կազմ ող երկերը գրված են հեղինակի 
17 — 22 տարեկան հասակում, «և ուրեմն, մի տեսակ
երախայրիք են,,,»։

առնչությամբ Փիրումյանր բանաստեղծ ի առջև 
դնում է մտավոր հորիզոնն ընդլայնելու խնդիր և հոդ
վածն, այնուամենայնիվ, ավարտում տարակուսանքով 
նրա ապագայի նկա տմ ամ բ. «Ի՞նչ կլինի արդյոք ա յդ 
ինքնաբույս տաղանդի ապագան.— կհասնի՞ նա իր կա
տարելության f թե՞ կսպառվի ու կքարանա կես ճանա
պարհին — դժվար է այժմ յանից գուշակել»^։

15 ԳԱ0", Տ. Փիրումյանի արխիվ, № 19։

330



3

1893 թ. նոյեմբերին Թումանյանր հեռանում է 
«Մուրճ»-ից Արասխանյանի և Փ, Վարդաղարյանի միջև 
ծագած վե ձի հետևանքով։

Ի՞նչ վեճ էր այդ։
ոՄուրճ»-ի հրատարակության երրորդ տարում 

(1891 թ, հուլիսին) ամսադրի խմ րագիր֊հրատ արակիչր 
դրամական մեծ տագնապ է ապրում. ստեղծված դրու
թյունից դուրս դալու համար նա դիմում է փոխառու
թյան մ եկ- ե րկու դրամատերերի, որոնցից, սակայն, 
մերժում է ստանում։ Նրան իր օգնությունն է առաջար
կում Փիլիպոս Վարդազարյանր, որ իր ազգական, կաշ
վի գործարանատեր Զա ր գա ր յան եղբայրների դործա- 

և ^Ւֆ/ԻսՒ աչքի Ընկնող դրամատերերից մեկը 
լինելով, միաժամանակ ուներ դրական հետաքրքրու
թյուններ և սիրում էր շփվել դրական շրջանների հետ։ 
Ըստ այդ առաջարկի, Վա րդաղա րյան ը, հանձն առնելով 
«Մ ուրճ»-ի ֆինանսական պ ա տ ա ս խ ան ա տ վո ւթ յո ւն ր, 
ինքը լինելու էր ամսադրի խմ բադիր-հրատարակիչր, 
իսկ Արասխանյանր' գլխավոր աշխատակից և խորհըր- 
դատու։ Արասխանյանն, իհարկե, այդ պայմանին շէբ 
կարող համաձայնել, քանի որ, ըստ էության, դա նշա
նակում էր վաճառել «Մուրճ»-ը, որի հիմնադիրն էր ինքը 
և որին կապված էր նվիրվածությամբ ու խանդաղատա
գին սիրով։ Հուլիսի 24-ին կայանում է համ աձայնու- 
թյուն, ըստ որի Փ. Վարդազարյանր 1892 թ. հունվարից 
դաոնալու էր <(Մուրճ»-ի հրատարակիչը' ստանձնելով 
ֆինանսական բոլոր իրավունքներն ու պարտավորու- 
թյուններր։ Հետագայում նա ձգտում է միջամ ուխ 
լինել խ մբադրական գործերին, որ պայմանագրով

՛՛՛ Սին; այր/. 80-ական թւ/ ա կ անն ե ր ին , Փ. Վ ա րւյ ա q ար յան ր £//£/ 
/ շերամի սերմի կոմիսիոներ (.Մշակ», 1886, X X 81, 87, 103)։
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1Էր ն ախատեսված, փ ո րձում է վերահսկել տպագրվող 
նյութերը, տպագրել իր հոդվածները' առանց խմբագրի 
հավանության^ ։

Եվ երբ «Մուրճ))֊ի խմբագիրը իր իրավունքները 
պաշտպանելով, մերժում է Վարդագարյանի նկրտում
ները, վերջինս առաջարկում է ժամ կետից առաջ պայ
մանագիրը լուծել և 1893 թ. հոկտեմբերից գագարում 
է ամսագրի հրատարակիչը լինելուց։

Արասխանյանի և Վարդագարյանի «բանակցու
թյունները)) տեղի են ունենում 1893 թ» հոկտեմբերի 
16-ին և 18-ին Թումանյանի բնակարանում, ներկայու
թյամբ «ւէկաներ)) Հակոբ Անագչյանի, Սամվել Բալաղ- 
յանի, Գևորգ Pաշինջաղյանի, Հովհաննես և Արշակ 
Բարխուդարյանների, Սեդրակ Թառա յանի և Գրիգոր 
Վա րդան յանի^։

Անդրադառնալով իր և հրատարակլի միջև ծագած 
վեճին, Արասխանյանը գրում է* «Պ այմանր կապելուց 
հետո ամբողջ ամիսներ շարունակ ես հենց այնպես էլ 
համոզված էի, որ նոտարական ընկերս (այն է' Փ. Վար- 
դազարյանը—Ա. Ւ.) ինձ միայն դրամով օգնել է ուզում, 
և որ նա ուրիշ հավակնություններ չունի։ Հետո բանից 
դուրս եկավ, որ ես սխալված եմ եղել* նա աշխատակցել 
էր ուզում։ Ավելի լավ, եթե նորանից պիտանացու աշ
խատակից դուրս գար, գոնե թեթև բաժինների համար,— 
մտածում էի ես։ Բայց նա այնպես չէր մտածում եղել,

17 ((Մուրճ»-ի հրատարակիչր եղած մամանակ (1891—1893), 
Փ. Վարղաղարյանն ամսագրի մի քանի համարներում, հսԼսյան 
ս տո ր ա գ ր ո ւ թ յ ա մ բ և ((Օրեցօր)) խորագրով, տպագրել է ֆելիետոններ 
մամուլի և հ աս ար ա կա կան ֊մշակութային ընկերությունների առ֊ 
օրյայից, սակայն գրանք աչքի չեն րնկնում մտքի սրությամբ ու 
գրական արմ անիքներով։

18 Ա, Արասխանյանց, Մի ընկերության սկիգրն ու վախճանը. 
«Մուրճ», 1894, M 2, էշ 291—307.
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նա ոչ միայն ուղում էր աշխատակցեր այլև մի տե֊ 
սակ ձայն ունենալ խմբագրության մեջ, որի զորու
թյամբ ես հարկադրված լինեմ տպել «Մուրճ»-ում նաև 
այնպիսի բաներ, որոնց դեմ եմ ես, որոնց ես անհամ 
եմ համարում կամ ուղղակի վատ ու վնասակար... »։

Ընդունելով, որ իր և Վարդազարյանի «ընկերու
թյան» մեջ բոլոր էական իրավունքները միայն մեկին 
(այսինքն, իրեն' խմբադրին) էին վերապահված, և այդ 
բնական համարելով, Արասխանյանը գրում է. «...Ես 
չէի կարող իմ սիրելի «Մուրճ»֊ր մի անծանոթ մարդու 
իրավունքի ներքո դնել... Իրավունքների անհավասա
րությունը բնականապես բխում էր երկու դաշնակցող
ների անհավասարությունից .. Ես մեջտեղ էի դնում ո'չ 
միայն իմ թերթի եկամուտը, այլև մի գաղափարական 
գործ, որի հետ անբաժան կապված է իմ և դործ ակից- 
ներիս անունը, մինչդեռ դաշնակիցս գալիս էր միայն 
ամենավատ դեպքում՝ երեք տարի փողով ինձ օգնելու, 
իսկ հաջող դեպքում' ոչինչ չցանած' ինձ հետ նույնիսկ 
արդյունքը բաժանելու առմիշտ... նա հավատացած էր, 
թե ես, ի նկատի ունենալով «Մուրճ»-ի դեֆիցիտները և 
իմ անձնական ան ա պահ ո ւէո ւթ յո ւն ը' անպատճառ կեն
թարկվեմ կապիտալիստի պահանջներին»։

Դ. Դեմիոճյանր' «Մուրճ»-ի կողմից սիրալիր ընդու
նելություն գտած և խրախուսված գրական նոր սերնդի 
ավելի կրտսեր ներկայացուցիչներից մեկը, իր հիշո
ղություններում Արասխանյանի և Վարդազարյանի վե
ճին անդրադառնալով, գտնում է, որ ((այդ դժտությունր 
լէր կրում ոչ մի իդեական բնույթ, դա խմբագրի և 
հրատարակչի իրավասությունների խնդիր էր, որի մեջ 
Ա. Ա րասխանյանը տրամադիր չէր զիջելու և ոչ մի ստո
րակետ հրատարակիչ Փիլ. Վարդազարյանին, որը, ի մի
ջի այլոց, միայն հրատարակչական ֆունկցիաներով հե֊ 
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տաքրքրւէող մարւլ չէր> ШЛ նաև դրական խնդիրներով 
ղր աղվող դրամատեր))։

Սրան պետք է ավելացնել, որ գրասեր֊ դրամա տի
րոջ դրական րն դուն ա կութ յունն ե րն ու պատրաստակա
նությունը խիստ սահմանափակ էին' «Մուրճ»֊ի նման 
մ ի լուրջ ամսագրի խմբագրմանը մասնակից դառնալու 
համար։ Հետևաբար, նրա նկրտումները զուրկ էին հիմ
քից' և' իրավական տեսակետից (պայմանագրում նա
խատեսված չլինելով), 1ւ ըստ էության։ Ւ'նչ խոսք 
Արասխանյանն էլ արդարացի չէր նախամտածված դա
վադրություն տեսնելով Վարդաղարյանի պահանջների 
մեջ և չընդունելով նրա օգնության կարևոր նշանակու- 
թյունը «Մուրճ»-ի դրամական ճգնաժամի շրջանում։

Այս վերջին հանգամանքը Թումանյանր ծաղրել է 
«Անմիաբանություն կամ ո՞րն է խենթ» ֆելիետոնում 
(III, 363 — 364)։ Չնայած դրան, նա, ըստ էության, վի
ճող երկու կողմ երին էլ անարդարացի է համարել, «Ֆի- 
լիպի ու Արասխանյանցի վեճի մասին ի՞ն չ կարծիք 
ունիս, — հարցնում է նա Վ, Աղայանին 1894 թ. մարտի 
4-ի նամակում. — արդեն երկուսն էլ գրում են մեկը մյու
սի պատմությունը, իսկ ես՝ գուցե երկուսինը» (V, 88)։

Ւ՞նչ նկատառումներով, սակայն, Թումանյանր Փ, 
Վարդազարյանի հեստնալուց հետո թողեց «Մ ուրճ»-ր։ 
Այդ առթիվ Դեմիրճյանը գրում է հետևյալը, «Թուման- 
յանը շատ մտերմացել էր սրա (Վարդաղարյանի — Ա. Ւ.) 
հետ, և եթե ինքը ևս հետևեց սրան ու հեռացավ «Մուրճ»- 
իդ և հետագայում շատ էր հեգնորեն պատմում Ա- 
րասխանյանի բռնակալական ձևերի մասին, իբրև խրմ- 
բագրի, անշուշտ, այնքան էլ իրավացի չէր։ Եվ եթե նա 
բարվոք համարեց Վարգազարյանին հետևել դա ան
շուշտ բարեկամ ական համերաշխության հետևանք էր»։

Թումանյանր Վարդաղարյանի հետ ծանոթացել էր 
('Մուրճ»-ի խմրադրաւոանր 1891 թ. սեպտեմբերին, և 
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այնուհետև, կարճ ժամանակամիջոցում նրանց միջև 
ընկերական֊ բարեկամական հարաբերություններ կին 
հաստատվել։

Խոստումնալի երիտասարդ բանաստեղծը' կենսու
րախ, մարդամոտ, եռանդուն իր նկարագրով գրավել էր 
Վարդազար յանին։ Վերջինս բարեկամանալով Թուման֊ 
յանի հետ, ակնկալում էր նրա աջակցությամր գոհա- 
ցում տալ իր դրական հետաքրքրություններին, իրակա֊ 
նացնել դրականությամբ գբաղվելու իր ձգտումը։ Պետք 
է ասել ավելին,. Վարդազարյանի մեջ այնքան ուժեղ էր 
դրականության սերը, որ բնությունից իրեն զլացված 
ստեղծագործելու հաճույքը փոխարինում էր օժտված֊ 
ներին նյութապես և բարոյապես խրախուսելուց ստա֊ 
ցած հոդեկան բավականությամ բ։ Թուման յանն, ան֊ 
չուշտ, գնահատում էր Վարդազարյանի այդ առաքինու֊ 
թյունը, որ ո'չ բոլոր մեկենասներին է տրված։

Դնահատելով Թումանյանի տաղանդը, Վարդազար֊ 
յանն օժանդակել էր նրա երկրորդ գրքի տպագրու֊ 
թյանը, իսկ 1893 թ, աշնանը, «Մուրճ»֊ի խմբագրի հետ 
ծագած վեճի օրերին, իր հրատարակությամ բ տպա֊ 
գրում էր «Դաշնակներ)) ժողովածուն։ Այս հանգամանքը, 
բնականաբար և մարդկայնորեն, չէր կարող շան դրա֊ 
դառնալ Թումանյանի կողմն որոշման վրա՝ հիշյալ վեճի 
նկատ մ ամբ։ Ա յդտեղ դեր է խաղացել նաև բան աս տեղ֊ 
ծի դժգոհությունր «Մ ուրճ))֊ի «խմբագրական կազմակեր
պությունից»^* (ըստ Արաս խ ան յանի ), կամ ինչպես Դե֊ 
միրճյանն է ակնարկում՝ խմ բա գրի «բռնակալական ձե֊ 
վերից»։ Վերջինս զուրկ չէր հիմքից, եթե նկատի ունե֊ 
նանք, որ ինչպես Արծրունին, Արասխանյանը ևս առաջ
նորդվում էր «միանձնյա խմբագրության)) սկզբունքով* 
(«Մշակ))֊ը' այդ ես եմ)))։ Այդուհանդերձ, մեզ անհիմն

19 Ա. Արասխանյանի 1895 թ. ապրխի 4-ի նամակը Թուման յա
նին (ԹԷԱ)։
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Է թվում Արասխանյանի մեղադրանքը, թե իըր Թուման֊ 
յանր նպատակ է հետապնդել «իսկական ձայն ունենալ 
«Մուրճո֊ի խմբագրության գործում)), կամ' ծրագրել է 
«մի ապագա խմբագրական կազմակերպության»' իր և 
Վ ար գա դար յան ի մասնակցությամբ^։

Օացի այդ, որքան էլ Թումանյանր գնահատեր 
«Մուրճ»֊ի բարյացակամ վերաբերմունքը իրնկատմամբ' 
պաշտպանությունը «Մշակ»֊ի հարձակումներից և հյուր֊
րնկալությունը, այնուամենայնիվ չէր կարող գո Հ լինել 
Արասխանյանի իր առանձին երկերին տված սխալ գր֊ 
նախատականներից (ինչպես տ ե ս անք, «Մ ուրճ » ֊ ի խրմ֊ 

բ ագիրը, իր իսկ խոստովանությամբ, «շատ անգամ» մեր֊ 
ժել էր տպագրել բանաստեղծի «այս ու այն» ոտանսվո
րը)։ Այղ փաստերի հիման վրա Թումանյանր կագ մ ել էր 
խիստ չափազանցված և անարդարացի կարծիք Արաս֊ 
խանյանի գեղարվեստական ճաշակի և ընկալումների 
վերաբերյալ, ինչպես' «..Մի բանաստեղծի համար Ա֊ 
րասխան յանի գովեստիցն էլ վատ վկա յա կան չի կարող 
յինել, (V, 88), և կամ' «...Այնքան է նա հասկանում 
գոնե գեղարվեստական գրականությունից, որքան բոր֊ 
չտլվեցի թարաքյաման Շոպենի սերենադը» (Ղ , 90):

Չնայած այդ դմդոհությանը և տարաձայնություննե֊ 
րին, Թումանյանր, ինչպես երևում է Արասխանյանին 
գրած 1895 թ. մարտի 21 ֊ի նամակից, սկզբունքային 
պատճառ չի ունեցել և չի կամեցել հեռանալ «Մուրճ»֊ից։ 
Սկզբում նույնիսկ աշխատեչ է համոզել Վարդազար֊ 
յանին, որ «մի կերպ հաշտվի հանգամանքների հետ և 
չթողնի «Մուրճս֊ը, և հեռանալիս էլ չպահանջի, որ ինքը' 
Թումանյանն էլ հեռանա, հակառակ Արասխան յանի, որ 
առաջարկել էր հարաբերություններ խզել Վարդազար֊ 
յանի հետ։ Թումանյանր հավաստում է, որ ինքը «Մուրճ»֊



ից հեռացել է «/ուռ, աոանց թշնամանքի», a բարոյա
կան պատճառներից» դրդված (I, 102)։ Եվ դրա պեր
ճախոս ապացույցներից մեկը Հալալ Տեր-Գրիցորյանի 
հաղորգած հետևյալ բնորոշ դեպքն է, որ նրան պատմել 
է Թումանյանր. «Մ ոռացել էի, որ Ավետիքի հետ խռո
վել եմ... Մի ինչ որ երեկույթի ժամանակ անգիտակ- 
ղարար մոտեցա նրան, թևանցուկ արի ու էդ ժամանակ 
միայն հիշեցի, որ խռոված ենք, բայց երկուսս էլ հուզ
վեցինք ու մենք ու մեզ հաշտվեցինք»։

Թումանյանի աշխատակցությունը «Ս ուրճ»-ին նրա> 
դրական բարեկամները օգտակար էին համարում թե 
ամ սա գրի և թե' բանաստեղծի համար. «Գուցե հան
գը գնություն համարվի իմ կողմից, — գրում է Հալալ 
Տեր-Գրիգորյանը Թումանյանին, 1897 թ. մարտի 21-խ 
նամակում,—բայց ես որ այդտեղ լինեի, քեզ կհաշտեց
ննի Արասխանյանի հետ. դա շատ կարևոր է թև 
«Մուրճ»-ի համար և թե քեզ համար»^։

Արասխանյանի և Թում ան յանի համ ադործակցու- 
թյունը կարևոր էր համարում նաև Աղայանր, անշուշտ 
նույնպես գրականության շահերը նկատի ունենալով, և 
իր բանաստեղծ ընկերոջը հորդորում էր հաշտվեք՛2։

Մարդկայնորեն Թումանյանր հաշտվել էր, ինչպես 
տեսանք Հ. Տեր-Գրիդորյանի հուշերից, բայց համա
գործակցությունը չվերականգնվեց։

Ինչ վերաբերում է Արասխանյանի, որպես դրական, 
գործչի, մասնավորաբար «Մուրճ»-ի գնահատությանըՒ 
ապա Թումանյանր չի զլացել արժանին հատուցելու2^։

Л ԳԱԹ, Թա, 1843:
22 Ղ՛ Աղայանի՝ 1899 թ. հունիսի 1 1 ֊ի նամակը Թումանյանին: 

'| . 1Լւ|1Ա|1ոն. Երկերի ժողովածու, հատ. IV, 1963, էջ 363 — 566:
23 Արասխանյանր ես, չնայած տարաձայնություններին, բարձր 

Լր գնա '.ատում Թումանյանին, համարե/ով նրան ամսագրի սյունրւ 
!;վ նո՝ ւնիււկ Փ. Վարղաղարյանի ե իր միջև ծագած վեճին վերաբերող

аз!
22 II.. I' ն G ի կ | ա ն — Հովհաննես Թ*ուման|ան



«Հայոց դրամ բյանիզմն ու ես» հոդվածում նա դրում է, 
որ մեր իրականության մեջ դեպի գրողն ու գրականու֊ 
թյունր լուրջ վերաբերմունքի ու հարդանքի սկիզբը զրել 
է «Մուրճ»-ը (IV, 269)։

Արասխանյանի հիշատակը հավերժացնելու համար, 
1913 թ. Թումանյանի ա ռաջարկությամբ, Հայ գրողների 
կովկասյան ընկերությունը ծրագրում է Արասխանյանի 
անվան ֆոնդ հիմնել և հրատարակել նրա երկերի ժո
ղովածուն^։

առթիվ Ա րասխանյանի մաս ին Թումանյանը 
գնահատանքի ջերմ խոսք է ասում, «Արասխանյանը 
մեր մեջ այն տնտեսագետն էր, որ գիտության աշխար
հում ուշադրություն գրավեց և գնահատել տվեց թե' իր 
և թե մեր ցեղի մտային կարողությունները, նա այն 
հրապարակախոսն էր, որ մեր մեջ առաջինը հիմք դրեց 
եվրո պական մտքով գիտական ֊ հրապարակախոսական 
մի ամ սադրի, նա այն գրական անձնավորությունն էր 
մեր մեջ, որի գրական ու անհատական հազվագյուտ շի
տակությունը այսօր ամենքը վկայում են նրա թարմ շի
րիմի վրա։ Վերջապես նա մեկն էր նրանցից, որ առա
ջինը մտահոգում էր հայ գրական ընկերություն հիմնե
լու մասին^^։

Մամուլում հանդես գալով Արասխանյանի անվան 
ֆոնդ հիմնելու և նրա երկերի ժողովածուն հրատարա- 
կելու առաջարկը վիճարկողների դեմ, որոնք ականա
վոր հրապարակախոսի և գործչի նյութական անապա
հովությունն էին հոլովում և օգտագործում որպես փաս֊ 
հողվածներում ու նամակնում զգացվում Հ ափսոսանք նրա նման 
աշխատակցից զրկվելու համար (ԱՎ- Արսւսխանյսւն, Վեցամսյա 
գրական ժողովածուների առիթով. «Մուրճ», 1895, № 2, էշ 316):

24 «Տեղեկագիր Հայ գրողների կովկասյան ընկերության 1913 թ՝ 
գործունեության», Ա տարեշրջան, 1914, էջ 39 —47։

25 «Հորիզոն», 1912, գեկտեմրերի 12, № 274։
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տարկ իրենց ընդդիմախոսության, Թումանյանր դրում 
է, ((Հիրավի Արասխան յանը լուրջ դիտության տեր մի 
մարդ էր, և դիտության տեր մարդիկ տակավին լեն կա֊ 
րողանում հեշտ տեղ ու գործ ունենալ մեր կյանքում... 
Արասխանյանր ո'չ իր բնավորությամբ, ո'լ իր վիճա
կով ձեր ասած մարդը չի եղել։ Մի հայտարարեք նրան՛ 
«անօրինակ թշվառ», ու մի անվանեք մարդու վերար
կուն (X չքավո րութ յան դրոշակ» ։ նա եթե ն ե ղություն է. 
ունեցել, ինքն է իմացել և տարել է անմռունչ, էդ տեսակ 
ողրերի իրավունք չի տվել ձեզ» (IV', 222 —223)։

4
1893 թ, հոկտեմ  բերին Թումանյանր, Փ, Վարդա- 

զարյանր և Ա, Բարխուդարյանը ձեռնարկում են մի 
հրատարակչական րնկերության հիմնադրմանը։ Արշակ 
Բա րխու դարյանր ((Մ ուրճ»֊ի խմբագրական ժողովխ 
նախկին անդամներից էր և վարել էր ամսա գրի գրա
խոսության բաժինը մինչև 1893 թ, հոկտեմբեր ամիսը,, 
երբ Արասխանյանի և Վարդագարյանի միջև ծագած վե
ճի պատեա ռով նույնպես հեռացել էր «Մուրճ»-ից։ Փ* 
Վարդազարյանի հայրենակիցն էր (ագուլեցի), ավար
տել էր Մոսկվայի համալսարանի իրավաբանական բա
ժինը, լսել էր Մաքսիմ Կովալևսկուն, տոգորվել նարոդ
նիկական գաղափարներով։ Եղել էր Մոսկվայի հայ ու
սանողական ընկերության անդամներից մեկը, գործակ- 
ցել Հովհ. Հովհաննիսյանին, Լևոն Սարդս յանին, Մկրտիչ 
Բարխուդարյանին, Ստ. Մ ամ ի կոն յան ին ։ Արշակ Բար֊ 
խուդարյանը, ինչպես և իր ընկերակիցների մի մասը, 
պատկանում էր հայ ազգային֊ ազաս։ա գրական շարժ֊ 
Ա ան այն հոսանքին, որի ներկայացուցիչները շարժման 
Կարողության նախապայմանր համարում էին երկրի և 
ճո ղովրգի իրական վիճակի ուսումնասիրությունը։ Այգ 
Լւպսւտւսկով է, որ նա, Լևոն Սարդս յանից հետո, 1890 թ.,
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Մոսկվայի հայ ուսանողական ընկերության միջոցնե
րով ուղևորվել էր Արևմտյան Հայաստան, շրջագայել 
Բայազեդի, Մանազկերտի, Բ ուլան բխի, Մ ուշի և Կա֊ 
րին ի գավառներում։ Այդ ճանապարհ որդությունից վե
րադառնալով Թիֆլիս, մտել էր «Մուրճ»-ի շրջանը, ուր 
և ծանոթացել էր Թումանյանի հետ^Կ

Եռյակի նախաձեռնած հրատարակչական ընկերու
թյան մասին մեր տեղեկությունների աղբյուրը Թուման֊ 
յանի դրած ու ստացած մի քանի նամակներն են և Ընկե
րության առաջին խմբագրական ժողովի' բանաստեղծի 
ձեռքով կազմված սևագիր արձանագրությունը, որ բե
րում ենք ամբողջությամբ։

«Հեղեղ» ! բա ցական չական նշանը բնագրինն
է—Ա. Ւ,) կամ «Խրճիթներ և միայն խրճիթներ» կամ
«Ժողովուրդ» հրատարակչական ընկերության առաջին 
խմբագրական ժողովը կայացավ 1893 թ. հոկտեմբերի 
26-ին, երեկոյան ժամը 9^ /շ- ին, ն ե րկա յութ յա մ բ պ- 
պ, Փ. Վարդազարյանի, Ա, Բարխուդարյանի և Հ- Թու֊ 
մանյանի (Ֆիլիպի տանը)։ ժամանակի պահանջներին 
համապատասխանող և զանազան ընկերություններ հիմ
նելու միտք ա րծ ա րծե լու համար բրոշյուրներ, որոնք 
միանգամայն ծանոթացնեին ժողովրդին իրեն տրված
օրենքների և արտոնությունների հետ։

1, Բրոշյուրներ ինքնուրույն և թարգմանական.
2, Հայկական գեղարվեստական գրականություն,
3, Թարգմանական գեղարվեստական ՀԼգրականու-

թյուն^> »։
Երկրորդ կետի առթիվ տրված է ծանոթություն «Գի

տական և հ րապարակախոսական մեծ գրքեր առայժմ 
չեն տ սլվում» (ԹԸԱ)։

26 Արջ. քարխուդարյանի 1935 թ. փետրվարի 2֊ի նամակը Նվարղ 
ft ու ման յանին (ՒԸԱ)։
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Ընկերության նպատակը որոշակի արտահայտված է 
հենց այն անվան մեջ, որ նրա համար սահմանել էին 
հիմնադիրները' «Խրնիթներ և միայն խրհիթներ» կամ «Ժողովուրդ»: Հետաքրքրական է, որ այդ շրջանում դր
բած «Ըորչւսլվում» ճանապարհորդական տպավորու
թյուններում, ինչպես և գրեթե միաժամանակ սկսած 
((Դեպի հայրենիք» կամ ((Դեպի գյուղացին» խորադիրը 
կրող անավարտ վեպում, Թումանյանր առավել ցայ
տուն կերպով արտահայտում էր ժամանակի հայ մտա
վորականության առաջավոր մասի տրամադրություն
ները' դառնալու դեպի ԺողուԼուրդը (ի դեմս որի նկատի 
էր առնվում դրեթե բացառապես գյուղացիությունը ), 
ժողովրդի համար գործելու, գրականությունը ծառայեց
նելու ժողովրդի բա րձրացմ ան ը։ Հիշյալ վեպի հերոսը' 
Սուրենր քաղաքի երիտասարդությանը դիմում է այս 
խոսքերուԼ, «...Դեպի հայրենիք, դեպի ԺողուԼուրդը, դե
պի մեր եղբայրը,.. Երիտասարդության մեջ, ինտելի
գենցիայի մեջ, մամուլի մեջ, գրականության մեջ, հա
սարակության մեջ մի խուլ իրարանցում կա արդեն, որ 
տակավին անորոշ է, բայց յուր բոլոր ձևերուԼ ձգտում 
է մի կողմ' դեպի մեր հողը, դեպի մեր ԺողուԼուրդը, դե
պի մեր եղբայրը,.,))^։

Թումանյան ր և նրա ընկերակիցները ձգտում էին 
այդ գաղափա րին ծառայեցնել նորակազմ հրատարակ
չական ընկե րութ յուն ր' տ պա դրե լով ժո ղուԼրդի ամենա
լայն խաւԼերին մատչելի դիտական, հրապարակախո
սական և դեղարւԼե ստական գրականություն' ինքնու
րույն և թարգմանական։ Ընկերության խմ բա գրական 
կազմի մեջ մտնում էին բոլոր երեքն էլ (Թումանյան, 
Pարխпւդարյան, Վարդազարյան ), սակայն, իրավական 
և փաստական հրատարակիչը միայն Փ, Վա րդագա ր- 

21 Թ 1, 319,
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յանն էր, որ իր վրա էր վերցրել տպազրության ծախ
սերը։

Թումանյանր և Արշ՛ Բարխուզարյանը սոսկ խմբա
գրական ժողովի անդամներ էին, որ Վարդազարյանի 
կամ մեծ մասամբ Թումանյանի բնակարանում հանդի
պելով, ընտրում և քննարկու մ էին հ րա տարա կվելիք 
երկերը։

Բացի գրականությունից, ընկերությունը ծրագրում 
է լույս ընծայել նաև գրական ժողովածուներ։ Ւնչպես 
երևում է Ա, Բարխուդարյանի հուշերից, սկզբում մր- 
տազրություն է եղել հ րա տա րակե լ ամսագիր f սակայն 
ստիպված են լինում դրանից հրաժարվել, նկատի ունե
նալով, որ այդ ժամանակ արգելված էր պարբերական 
նոր հ րատ ա րա կութ յուննե ր սկսելը, թույլատրվում էին 
միայն կիսամյա ժողովածուներ, այն էլ առանց ար
տաքին և ներքին տեսությունների։ Թումանյանր 
1893 թ, նոյեմ բերի 18-ի նամակում Աղա յանին տե
ղեկացնելով իրենց հրատարակչական ձեռնարկություն
ների մասին և խնդրելով նրա մասնակցությունը, գրում 
է. «Այժմ Ֆիլիպր ուրիշ գործ է սկսել, հրատարակում 
է տարեկան 2 — 4 ժողովածու, գրքեր և բ րոշյուրներ։ 
Առաջին ժողովածուն հունվարին դուրս կդա։ Ձեր խո
նարհ ծառան էլ, որ խմբագրական ժողովը կազմող երե
քից մինն է, խնդրում է ի դիմաց նույն ժողովի, Ձեր 
աշխատակցությունը — հրապարակախոսություն, վեպ, 
ոտանավոր, ինչ որ լինի։ Աշխատակիցները վարձ են 
ստանում» (V, 79)։

Թումանյանր հանդեսի հիմն ական աշխատակիցնե
րից և խմբագիրներից մեկը լինելով, կատարելու էր նաև 
սրբագրությունը' ռոճիկով28:

28 Աւխ Արասխան յանի 1895 թ. ապրխի ?5-ի նամակր Թուման- 
յանին (ԹԸԱ)։



((Հորիզոն)) հանդեսի աոաջին դրքի տպագրությունն 
սկսվում է միայն հաջորդ տարվա' 1894 թ, նոյեմբերին 
(գրաքննությունը հանդեսը տպագրության էր թույլատ- 
րել նույն ամսի 11֊ին)։ ((Հորիդոն»֊ի դրական բաժնում, 
որ կազմում էր նրա ամբողջ ծավալի երկու֊երրոր֊ 
դականը, հանդես էին եկել Շիրվանզադեն' ((Ցավագարը» 
վիպակով, «Պատկերներ Քաֆֆիի կյանքից » հիշողու֊ 
P1 ուններով և Թումանյանը արձակ ու չափածո մի շարք 
երկերով, այն է' ((Քաջերի կյանքից», ((Աղքատի պա֊ 
տիվը», ((Լեռն երի հովիվը» պատմվածքները, «Բորչալ֊ 
վում* ճանապարհորդական նկատողութ յուններ» ակ
նարկը, «Հին օրհնություն», «Մի հառաչանք», «Երկինք 
և երկիր», «Օր* N-ին» բանաստեղծությունները, «Խո֊ 
րենացու «Տենչայր Ս աթենիկ» հատվածի առթիվ» հոդ
վածը և թարգմանություններ' Բայրոնից («Չայլրդ Հա- 
րոլդի երգը»), էերմոնտովից («Հրեշտակ»), Հայնեից 
(«Թափառի'ր»), Նադսոնից («Մեռավ իմ մուսան***»)։ 
Գեղարվեստական բաժնից դուրս տպագրվել էին գրա֊ 
պատմական երկու ակնարկ՝ «Գրական շարժումը Ռու
սաստանում» և «Ֆրանսիական նորագույն գրականու
թյուն ը» (երկուսն էլ, հավանորեն, թարգմանաբար 
քաղված ժամանակի ռուս մամուլից), Ւպոլիտ Տենի 
«Գեղարվեստի փիլիսոփայությունը» աշխատության 
«Գեղարվեստական երկի էության մասին» գլուխը' Տիգ
րան Հովհաննիսյանի թարգմանությամբ և «Աշխարհիս 
վախճանը և վախճանից հետո» (ըստ Ե* Ֆլամարիոնի) 
հողվածը^։

Չնայած Թումանյանի բանիցս արած դիմումներին, 
Աղայանը «Հորիզոն» -ին չմասնակցեց, ըստ երևույթին

29 «Հորիզոնշ֊ի տպագրության ծախսերը հոգացել էր Փ. Վարգա֊ 
գսրյանը և նրա անունն էլ, որպես հըատարակլի, նշված է հանգեսի 
անվանաթերթի վրա։
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զբաղված [քսելով իր մանկական երգերը և (cPյորօղլին» 
առանձին գրքույկներով հրա տ արակության պատրաս
տելով։

((Հորիզոն))֊ի առաջին գիրքը [nLJu տեսնելուց հետո,. 
1895 թ. տպագրության է պատրաստվում երկրորգ գիր
քը, որին խոստացել էին աշխատակցել նաև Պ ռոշյանր, 
Աղա յան ը և Մ անուկ Աբեղյանը։ Վերջինս հանդեսի հա֊ 
մար ներկայացրած է եղել մի հոդված ((Հայկական ժո
ղովրդական հավատքի մասին»։ Արջ* P արխուդւսըյսւն ր 
Փ, Վա րդազա րյանին գրած նամակում Մ. Աբեղյանի 
հոդվածն ա րժան ի համարելով տպագրության, առաջար
կում է կրճատել։ ((Ընդհանրության համար հրատարակ
վող օրգանում հարմար չէ օրգանի 1 /4֊ը լցնել մասնա
գիտական հոդվածով — իմ հաշվով, այս հոդվածը կբռնի 
մոտ 50 երես... ((Գայլի պաշտամունք (Ը գլուխը) մի 
նյութ է, որ քիչ կապ ունի բուն խնդրի հետ և առանձին 
ուսումնասիրության նյութ է... Խմբագրելուց հետո, ես 
կարծում եմ, որ հոդվածը կարելի կլինի տպագրել.. ֊ 
Ինձ թվում է, որ գոնյա պետք է հոդվածը երկու հա
մարում տպագրել))^։

Թումանյանր 1895 թ. ապրիլի 15֊ի (հ. տ. ) Վար֊ 
դա զա րյանին ուղղած նամակում գրում է. ((Կարդացի 
Աբեղյանի գրությունր։ Շատ կարևոր ու նշանավոր է 
նյութը, հմուտ մարդու ձեռքով է դրած, բայց շատ է 
ձգձգած։ Այս հոդվածում միայն կայծակի դիցաբանու
թյան մասին է խոսում...» (I , 105)։

Աբեղյանի ուղարկածը, որ հեղինակն ինքը համես
տորեն ((հոդված» է անվանել, ինչպես պարզվում է, եղել 
է նրա մի ընդարձակ ուսումնասիրության առաջին մասը։ 
Երկրորդ մասի բովանդակության վերաբերյալ գաղա-

30 Արշ. Բարխրսրրսր Հանի նամակն անթվակիր է; Ժամանակը
րրււշվրոմ է նրա րովանէրսկոէթյամր (Բ'ԸԱ): 
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փար կարելի է կազմել Մ. Աբեդյանի 1895 թ. ապրիլի 
15(3) թվակիր նամակից' ուղղված Փ. Վար դա զար յանին ։ 
«Ինձ մոտ մնացած մ ասր մ ոտավորապես 100 երես կր- 
յինի»,— դրում է նա, և նամակի վերքում տալիս դրա 
համառոտ բովանդակությունը, a 1. Գրական և ժոզո֊ 
վրրդական աղոթքներ։ երեկոյան աղոթք. գուոն Ill եր- րԻԿ փակելու աղոթք, դռան ու 1‘Րթկի պահպանժ ան 
աղոթք։ Տան պահապան։ Չարխափան Աստվածածին. 
2՝ ճրագ հանգցնելու ժամանակ աղոթքներ։ Չարխս։֊ 
փան հրեշտակ։ Ս, կո։յս: Ս, Սարդիս։ -Չրիստոս։ Եղիա- 
ճշմարիտ ձրադ։ 3. Քնո աղոթքներ: Աստվածամայր: 
Պահապան հ րեշտ ա կ։ 4?նի հ րեշտ ա կ։ երազներ։ Լասե֊ 
ղեն դրախտ։ 4, Աոավոտյան աղոթքներ: Լուսո իմացո։֊ 
թյուն։ Ս, լռւյս։ Լուսո և խավարի կռիվ։ Վերջին դա֊ 
տաստան։ Դրախտ։ Միթական վայր (Mythische Land֊ 
schafth 5, Ծննղկանի աղոթքներ: Չարխափան Աստվածածին: Ծննդկանին ու նորածնին հալածող չար ողի֊ 
ներ։ Գա յծակի սիմբոլներ։ Ս, Սարդիս։ Եղիա։ 6, Չար աչքի աղոթքներ։ Կայծակի սիմբոլներ։ Մարիամ։ Հի֊ 
սուս։ Դրախտ, և այլն, և այլն))։

Մ. Աբեղյանը նպատակահարմար է գտնում, որ 
ուսումնասիրության մնացած մ ասր պահվի հանդեսի 
հաջորդ դրքի համար, ((Հոդվածիս առաջին հատվածք 
համեմատաբար ավելի երկար է, եթե Ղուք հարմար 
դատեք, կարող եք պատմական տեսությունից կրճատել, 
պահելով դլխավոր իմաստը,,. Կփափագեի շատ' դե֊ 
ղարվեստական գրականությունից հոդվածներ պատրաս֊ 
տել «Հորիզոնո֊ի համար, բայց, դժբախտաբար, ժամա֊ 
նակ չունիմ։ Ուղարկածս հոդվածի նյութն էլ ինքն իրեն 
պարապմունքներիս միջոցին ժոդովված էր։

Չմոռանամ գրել, որ հոդվածի վերնադրի տակ գրել 
եմ' «Մի հանգանակ հայոց դիցաբանության ուսումնա֊ 
սիրության համար))։ Հանգանակ բառն այստեղ բաոա֊ 
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ցի թարգմանված է գերմաներեն Bcitrag բառից, որ 
նշանակում է' դրամ ական հանգանակություն, այսինքն, 
ինչպես զանագան մարդիկ մի խնդրի մասին փոքր֊ 
փոքր հոդվածներ են դրում, որոնցից վերջը կարելի է 
մի ընդհանուր ուսումնասիրություն կազմ ե լ։ Սակայն, 
քանի որ հանգանակ բառը վերջին մտքով մեզնում չի 
դործածվում, ուստի կարող եք «փորձ» բառով փոխա֊ 
նակել»^ ։

Այս ուսումնասիրությունը Մանուկ Աբեղյանն օգտա֊ 
գործել է իր հայտնի գիսերտացիայում^։

«Հորիզոն»֊ի երկրորդ գրքում էր տպագրվելու նաև 
«Պփքորր», որ, ինչպես Թումանյանն է հավաստում 
1908 թ* հունվարի 22֊ի' Փ. Վարգաղարյանին ուղղած 
նամակում, գրած է եղել հատկապես հանգեսի համար 
(V, 308)։ Այդ ժամանակ էլ, հավանաբար, նա hr պատ֊ 
մըվածքը կարդացել է Շիրվանզադեի մոտ' անվանի վի֊ 
պա սանի կարծիքն իմանալու^։ 1895֊ի հունվարին Թու֊ 
ման յանր սկսել էր գրել մի հոդված Շանթի մասին, 
նույնպես «Հորիզոն»֊ի համար (V, 98)։ Հանդեսի միև֊ 
նույն գրքում պետք է տ պա գրվեին Տիգրան Փիրում յանի 
«Հիշողություններ»֊ր, որ հեղինակն արդեն ուղարկել

31 ԳԱԹ, Թա, .V 1651:

32 „Der Armenischc Volksgkiube. Inaugural-Dissertation 

der hohcn philosopischen Fakultat der L’niversitat lena, zur 

erlagung der doctorwiirdc, vorgelegt von Manuk Abegiun aus 
Astapat. Leipzig, 1899.

33 «Հիշում եմ այն հաճեքի մամերը, երբ Հովհաննես Թուման- 
յանն իր «Գիքորի» ձեոագիրը բերել էր ինձ մոտ կարդալու։ Մինչ 
նա իր /սուլ ձայնով, զգացված կարգում էր, ես մտածում էխ ինչ 
պիտի ասեմ այդ համակրեյի երիտասարդին, եթե գտնեմ, որ նրա 
այդ առաջին արձակ գրվածքը բանի պետք չէ։ Բարեբախտաբար, 
երկն այնքան զմայլելի էր, որ ես, խորապես զգացվելով, հարձակ

վեցի հեղինակի վրա և համբուրեցի նրան» (Շ|ւրւ|ա1ւզաւ}ե, Երկերի 
լիակատար ժողովածո։, հ. IX, 1955, էջ 505)։
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Էր3*։ Վեցամսյա հանդեսի երկրորդ դ ի ր ք ր, սակայն, 
լույս չտեսավ, և «Հորիզոն»֊ի հրատարակությունն ընդ֊ 
միշտ դադարեց։ Ստ. Լիսիցյանր և Արշ. Բարխուդար֊ 
յանր դրա ւզատճառր համարում են առաջին գրքի ան֊ 
հաջողությունը։ Ժամանակի մամուլը հանդեսի կողքով 
անցավ դրեթե լռությամ բ։ «Մշակ)։֊ի 1895 թ, հունվարի 
1֊ի համարում տպա դրված 1894 թ, ռուսահայոց դրա֊ 
կանության տեսության հեղինակր ( Սա. Մալխասյանց) 
արձանագրելով վեցամսյա նոր հանդեսների հրատա֊ 
րակության փաստը, նկատում է, որ «Հորիզոն))֊ը, «որ֊ 
չափ կարելի է մակաբերել առաջին հատորի բովան դա֊ 
կությունից, րնդհանուր գրականական, մանավանդ վի֊ 
պ ա կան ֊ բան ա ս տ ե ղծ ա կան ուղղության պիտի հետևի))։ 
Նույն թերթը իր հաջորդ համարներից մեկում վեցամսյա 
դրական հանդեսների, այդ թվում նաև «Հորի։լոն))-ի հրա
տարակությունը համարում է «ուժերի ջլատում^5։ Ավ. 
Արասխանյանր «Վեցամսյա դրական ժողովածուների 
առիթով)) հոդվածը գրեթե ամբողջությամբ նվիրելով 
Փ, Վարդաղարյանի և Բ*ումանյանի հետ ունեցած իր 
վեճին, հերքում է «Հորիզոն))֊ի հրատարակության ան
հրաժեշտությունը, պատճառաբանելով, թե նա կապված 
չէ ոչ մՒ սերնդի, «շկոլայի» կամ նույնիսկ մի խմբի 
ձգտումների հետ34 35 36։ Իսկ հր, Պալյանի «գրախոսությունը)) 
«Տարազ))֊ ում ավելի շուտ մաղձոտ մի պարսավագիր էր, 
քան քննադատություն։ Ահա' մի քանի նմուշ Դրամբյա֊ 
նին կանխող այդ «գրադատի)) դատողություններից։ 
«8ավադար))֊ից հետո զալիս են ...պ. Բ*ումանյանցի 
(Հովհաննես ) մի քանի աշխատութ յունները, թվով Բ 

34 Տ. Փիրում յան ի 1896 թ. փետրվարի 1֊ի նամակը Թուման յանին 
(ք>ՀԱ)։ Հավանորեն՝ ((Հիշողություններ վանեցիների կյանքից » երկր, 
որի ինքնագիրը պահպանվել է (ԳԱԹ, Փիրումյանի արխիվ, .V 3):

35 «Մշակ», 1895, X X 1 և 7։
36 օՄուրմ», 1895, X Հ, 1,ջ 316,
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հատ.էէ Պատկառելի թիվ։ «Ջայլդ Հարոլդի երդի» թարգ
մանության մասին ավելորդ է խոսել — հսկա Բայրոնր 
մի գաճաճ է դուրս եկել պարոնի շաբլոնի միջից... «հա
ջերի կյանքից» (նույն հեղինակի) չգիտեմ ի նչ բան է, 
նախերգա՞նք «Վերք Հա յա ս տ ան ի»-ի , թե այլ բան, իսկ 
Ջորագետի նկարագրությունն էլ նմանողություն է Աբով- 
յւսնի Զանգու գետի ն կա րա գր ո ւթ յան... «Հին օրհնու
թյուն» ոտանավորը (նույն հեղինակի) արտահայտում է 
հեղինակի սիրահարությունր դեպի իր պապերը։ «Խելոք 
պապերի» խրատները շատ են դուր գալիս պարոնին,,. 
«Մի հառալանք»-ը ամենքից աջողն է։ Բայց պարոնի 
ոտանավորները էտիկետների բնավորություն են կը֊ 
րում... «Աղքատի պատիւէր» (նույն հեղինակի) անհամ 
պ ատմվածք է, զուրկ որևէ նշանակությունից, «Երկինք 
և երկիր» (նույն հեղինակի) նյութը շատ է տարածված, 
անզոր,.. «Բորչալվում» (նույն հեղինակի) պարոնը սի
րահարված է իր հայրենիքի վրա... որ կողմը դառնում 
ես — Դսեղ, Զորագետ և Լոռի... «Խորենացու «Տենչայր 
Սաթենիկ» հատվածի առիթով» — խորհուրդ կտայինք 
պարոնին դրանցուէ չդԲաՂ4.^էէ և ո ւմ ինչ պետք, թե 
Սաթենիկ տիկինը ծաղիկներ էր ուզում, թե այլ 
բան...»37։

37 «Տարազ», 189.5, .№ 3, էք 43 — 45>

Նման «զրախոսությունը», բնականաբար, չէր կարող 
ընթերցողների զայրույթն ու վրդուէմունքը չգրգռել. «Այս 
օրերս, — գրում է Հովհ. Եոստան յանը Թուման յանին,— 
զզվանքով կարդացի իրան հայոց Բելինսկի երևակայող 
դատարկաբան Եր. Պ ա լյան ի կրիտիկան, ներողություն' 
ցնդաբանությունը «Տարազ»-ի մեջ» (ԹթԱ)։

Արտասահմ անի և Ռուսաստանի հայ ուսանողները 
հանդիմանական նամակներ են գրում կովկասահայ 
պա րբե րականնե րի խմբագրություններին, որ նրանք 
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լռեցին «Հորիզոն»֊ի մասին։ Միաժամանակ հայտնելով 
իրենց գրական կարծիքը հանգեսի վերաբերյալ, գրում 
!,ն, որ այն քննության առարկա է դարձել ուսանողա
կան ժողովներում, և որ' «Երկինք և երկիր))-ը թարգմա
նել են գերմաներենի^։

Ըստ Արշ- P ա ր խ п ւդա ր յան ի, «Հորիզոն ))-ը չէր տա
րածվում և հույս էլ չկար, թե ապագայում կտարածվի։ 
Նա այդ բացատրում է նրանով, որ կիսամ սյա հան
դեսը, առանց ներքին և արտաքին տեսությունների, 
ամսադրի դեր կատարել չէր կարող։ Գրաքննությունն էլ 
Հետզհետե սեղմում էր օղակը, վեցամսյա հանդեսներում 
արդելված էին արտաքին և ներքին տեսության բաժին
ները. շուտով արգելվում է նաև հրապարակախոսու
թյունը։ Թումանյանը 1893 թ. նոյեմբերի 18-ի նամա
կում Աղայանին խնդրելով աշխատակցել իրենց հան
դեսին, հայտնում է, որ կարող են տպագրել «հրապա
րակախոսություն, վեպ, ոտանավոր)) (V, 79)։ Հազիվ
երեք ամիս անցած, 1894 թ. մարտի 4-ի նամակում 
կրկնելով իր խնդրանքը, նա արդեն զգուշացնում է- 
«.. .Հրապարակախոսություն չլինի, այդպիսի իրավունը 
չունենք)) (V, 88)։

Ընկերությունը ծրա դրել էր հրատարակել Աղա յանի 
«-Рյորօղլին)) և «Մանկական երգերը))։ Այդ մասին Թու- 
մ անյանը քանիցս դիմել է Աղա յանին, խնդրելով հայտ
նել իր համաձայնությունն ու պայմանները (V, 82, 87, 
118)։ «Թ յո րօղլու» աոանձին հրատարակությունը, որ 
նախատեսված էր իրականացնել 1896- ին, հանդիպեց *

38 Այղ տեղեկությունների աղրյուրր եղել է, հ ավան որ են, թարգ֊ 
մանիշ, գրաքննադատ և մանկավարժ Տիգրան Հով հ աննիս յ անր, ինչ֊ 
ոլես հիմք է տալիս կարծելո։ Թումանյանի 1895 թ. նոյեմբերի 30-ի 
Նամակը Փ. Վարդազար յանին (\ , 112)։ «Երկինք և երկիր» բա_ 
նաստեղծոէթյան գերմաներեն հիշյալ թարգմանությունը մեղ հայտնի 
շէ: թստ երևույթին, չի տպագրվել։
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ւզրաքննության արգելքին՝** ։ «Մանկական երգերը» լույս 
չտեսան, ըստ երևու յթին, կողմերի միջև համաձայնու֊ 
թյուն չկայանալու պատճառով, ինչպես երևում է Թու֊ 
ման յան ի' Աղայանին ուղղած 1894 թ, մարտի 31 ֊ ի նա
մակից, «Մանկական երգերիդ պայմանը Ֆիէիպը ան
գործադրելի դտավ, — դրում է բանաստեղծը, — Նա ուղում 
է «Դ ա շն ւս կն ե ր » ֊ ի ձևով հինդ կոպեկանոց բան հրատա-
յւակել 2400 կամ 3600 օրինակ, որ քեզ 150 մանեթ տա, 
էլ ինչ մնաց տեղր» (V, 89)։

Նախատեսված է եղել առանձին հրատարակել Թսւ- 
մանյանի «Հաջերի կյանքից» պատմվածքը (որ տպա
գրվել էր «£որիզոն»֊ի առաջին գրքում) և «Դիքորը»: 
«Հ աջերի կյանքից» պատմւէածքին վիճակվում է «Հյռր֊ 
օղլու» բախտը, ինչպես պարզվում է Թումանյանի' Վար֊ 
դադար յանին գրած մի երկտողից, «Հյռրօղլին» ու «Հա
ջերի կյանքից»֊֊ ը արդեն արգելված են և այդ մասին 
շրջաբերական է գրած այլ տեղերի ցենզուրական կոմի
տեներին և կարգադրված է քեզ հայտնել» (V, 81J39 40:

39 Աոանձին հրատարակության համար նախատեսված է եւչԼլ 
«Քյորօղլու» երրորդ գրվագը՝ «Ք յորօղլին կալանավոր и, որ նախա
պես տպագրվել էր (քՄուրճ» ամսագրում (1893, Л? 2, էջ 233—266): 
■Աղայանի այդ երկը գրաքննության է ներկայացրել հրատարակիչր' 
Փ. Վարգաղարյանը 1896 թ. մարտի 2-ին: Նույն թվականի մարտի 
C-ին գրաքննչական կոմիտեն «Քյորօղլու» տսլագրութ  յունն արգե

լում է: (ՎԿՊԱ, ֆ. 480, ց. 1, գ. 1385, թ. 139ը):

•՚ Քյորօղլու» նկատմամբ գրաքննության արգե/քի մասին Թու

ման յանը գրել է նաև դրանից շուրջ երկու տարի աոաջ' Ա, Ղլտ3յա- 
նին ուղղած նամակում. «Քո մասին մի հոդված տվեցի, ցենգորր 
րոնեց. րոնեց նույնպես Աղայանի «Քյորօղ/ին» (V, 85): Հավանո
րեն, այդ ժամանակ (1894 թ. հունվարին) մտադրություն է եղեք 
Աղայանի երկը տպագրել « Հորիզոն»-ում:

40 Փ. Վարդացար յանին ուղղված Թումանյանի այս երկտողի գր֊ 
րության ժամանակը բանաստեղծի երկերի գիտական հրատարակու

թյան մեջ համարվում է 1893-ը, ւգետք է լինի 1896, մարտ, ինչս/եււ 
■350



Ինչպես պարզվում է Փ» Վարգագարյանի մի երկտո
ղից» Թումանյանր հեշտությամբ չի հաշտվել գրաքնըն- 
չական խստությունների հետ և գիմ ադրել է, «...Նոր 
գչխի ընկա, — գրում է Վարգագարյանր,— որ երևի կըռ- 
վել ես цензурный комитет֊/» քարտուղարի հետ, ու 
այգ է պատճառը, որ Աղայանի «Р յո րօղլին » մնում է 
ընկած ինձ մոտ»^։

«Գիքորր» գրաքննության կողմից արգելքի չի հան֊ 
գիլզում*2։ Այդ ժամանակ (1896-ին) նրա լույս չտեսնելու 
պատճառները, հավանաբար, այլ տեղ պետք է որոնել։ 
Խնդրի պարզաբանման համար հավանական ենթադրու
թյունների որոշ հիմք է տալիս Փ, Վա րգազարյանին 
ուղղված' Արշ* Ршրխուդարյանի մի նամակը, որի վրա 
նշված է միայն ամսաթիվը' «հուլիսի 3»։ Ամենայն հա
վանականությամբ նամակը գրված է 1895-ին' «Գի- 
քորը» «Հորիզոն» հանդեսի երկրորդ գրքում տպագրե
լու առնչությամ բ։ Նամակագիրը պա տմ վածքի նյութը

Հաստատվում է վավերագրական տվյալներով։ a-Р աջերի կյանքից»֊ը 
ներկայացվել է գրաքննության 1896 փետրվարի 26֊ին և մերժվել 
նույն ամսի 28֊ինւ Գրաքննչական կոմ իտեում պահվում է ((Հաջերի 
կյանքից» պատմվածքի' «Հորիզոն»֊ի տպագիր տեքստը' Թում ան

յանի մի քանի ինքնագիր ուղղումներով (ՎԿՊԱ, ֆ. 480, ց. 1, գ. 
1385, թթ. 133բ—138ր): երկտողում գրված է, որ «Շիլիոնի կա֊ 
լանավորր» թույլ է տրված ամբողջապես », իսկ այգ տեղի է ունե

ցել 1896 թ. մարտի 2-ին;
4! ԳԱԹ, Թա, .V 1044;
42 «Գիքորր» գրաքննության է ներկայացվել նույն' 1896 թ. մա

յիսի 29-ին (ներկայացրել է Փի[իպոս Վարդազարյանր), Մամուլի 
գործերի' Թիֆլիսի կոմիտեի գրանցման մատյանում № 26֊ր սԳի- 
քորս-ին է վերաբերում. «1'рИГОрИЙ, ИЗ ЖИЗНИ ПрИКаЗЧИКОВ ТЁМ

НЫХ рядов Тифлиса. Сочинение Оганеса Туманяна».
Պատմվածքր թույլատրված է եղել տպագրության ն. թ. հու նիսի 

3-ին. հունիսի 7 ֊ ին ձեոաղիրր վերադարձվել է Թուման յանին, որի 
.ամար նա դրել է իր ստորաղրո, թյունբ (ՎԿՊԱ, ֆ. 480, ց. 1, գ. 
1390, թ. 31),
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/մեր գրականության համար նորության չի համարում ե, 
Ոաֆֆու «Ոսկի աքաղաղ» ու Շիրվանղաղեի «Գործ Ան
կատարի հիշատակարանից» վիպակների հետ համեմա
տելով, տեսնում է «բովան դակու թյան նույնություն» (2 յ 
և շեշտում «Գիքորի» ողբերգական վերջավորությունը;

գՒք որի» տրագիկական վերջավորությունր, Գիքորի 
մահր անկարելի ոչինչ չէ ներկայացնում, — գրում / 
նա, — միայն ինձ թվում է, որ ավելի ռեալական Հողի 
վրա են կան գն ած Ոաֆֆին ու Շիրվանգաղեն, ներկա
յացնելով այդ կյանքը դժվար ու չարքաշ, բայց, այնռւ- 
ւսմենալնիվ, ոչ այդ աստիճանի տրագիկական... Q ե մ 
հերքում, որ նյութի նույնության և մեր կյանքի ընդ
հանուր ե րևույթն ե րի պատճառով Երևանի և Թիֆլիսի 
տան ծառայի կյանքի մեջ որոշ ընդհանուր ւլծեր պետք 
է լինեն, բայց, բացի ընդհանուր գծերից, Թիֆլիսի 
կյանքից գրողը պետք է ներկայացնի և տեղական Ш- ոանճնանատկություննե Րը, որից հետո միայն դրւէածր 
որոշ տեղ է բռնում ( = կբռնի—Ա. Ի.) եղածների շար֊ 
քում»^։

Արշ* Рш ր խուդա րյանի բավական պարզունակ այս 
դատողությունների «ռացիոնալ հատիկը», թերևս, «տե
ղական առանձնահատկությունները» ներկայացնելու 
պահանջն է, որը և, հավանաբար, հաշվի առնելով և 
ցանկանալով իր այդ երկն ընդհանրապես վերամշա
կել, Թումանյանը «Գիքորի» տպագրությունը հետա֊ 
ձգել է։

43 Արշ. !'արիւուգարյանի LUJr} նամակը, որ ժամանակին մ ե գ 
տրամագրել էր Նվ. Р" ում ան յանր, օգտագործել ենք «Հովհ. Թուման

յանի գեղարվեստական արձակր» Հողվածում («Խորհրղային գրս՛ 
կանություն», 1937, М 8-9, էջ 107—108), նրա (նամակի) մեկնա- 
թյան մեջ ակնհայտ տուրք տալով տյդ ժամանակաշրջանում գրա

կանագիտական մտքի վրա ծանրացած գռեհիկ սոցիոլոգիգմին:

Արջ. Рարխուղարյանի նամակի բնա գիրր տե ս Պ՚ԱԹ, Թա. Л* 1705.



«Հորիզոնս֊ի առաջին գրքով և թումանյանի ինք- 
նուրույն և թարգմանական մի քանի երկերի տպագրու
թյամբս էլ ավարտվում է ((Խրճիթներ և միայն ի*րը- 
ճիթներ» կամ «Ժողովուրգ» հրատարակչական րնկերու ֊ 
թյան գործունեությունը։ թոլոլ։ տվյալներից երևում է, 
որ Ընկերությունը պաշտոնապես հաստատված չի եղել։ 
Շարունակվում է, սակայն, ինչպես պատմում է Սա. 
Լիսիցյան ը, — երեկոնե րը միմյանց մոտ հավաքվելս։ 
սովորությունը' որպես հիշատակ երբեմնի խմբագրա֊ 
կան d ողովների. «...Հավաքույթները տեղի էին ունե
նում առավելապես Հովհ. թումանյանի բնակարանում, 
որտեղ ստեղծված էր մի անբռնազբոսիկ մթնոլորտ...1.

Այդ հավաքույթներում, անշուշտ, մշակվում էին նռր 
ծրագրեր, որոնց մեծ մասը, նպաստավոր հանգամանք
ների բացակայության պա աճառով, մնալու էին անկա
տար, կամ իրականանալու էին միայն մասամբ' ինչ՝ 
լզես հիշյալ Ընկերությունը։

5
Ւնն սուն ական թվականների սկղբներից հետզհետե 

մեծանում է թումանյանի ընկերների և բարեկամների 
շրջանը, նրա հասարակական շփումների շառավիղը:

թուման յանի մեջ վաղ էին զարթնել 1ւ ստեղծագործ 
ծական ձիրքը, ևւ սիրո զգացմունքը, և' հասարակական

44 Դրանք են' «Դաշնակներս բանաստեղծությունների ժողով ածուն, 
վոքրաղիր, 1893. նույնը, փոփոխած, 1896. «Լոոեցի Սաքսն», 1896. 
ք՚այրոնի Շիլյոնի կալանավորը», 1896. Լերմոնտովի «Մծիրիյյ-ն 
1896։ Այս երկերի հրատարակության Համար ք1՝ում ան յանի և Փ. 
Վարդազար յանի միջև կնքվել է պայման ազիր, որի համաձայն Հ ր ա ֊ 
տարակիշր հիշյալ նպատակին հատկացնելով հազար ոուրլի և բա

նաստեղծին մ իանվազ վճարելով նշված ղում արի կեսը, իրեն Լ վե

րապահել տպաղրվելիք ղործերի րնտրութ (ան իրավունքը (ԴԱ ft", ա, 
X 1213),
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հակումները։ Դեռ պատանեկության օրերից նա դրսևո
րեց շատ քչերին միայն տրված այն հատկությունը, որ 
հմայք է կոչվում։ Կենսախինդ, խոսքաշեն, առինքնող 
երիտասարդը և' ինքն էր ձդտում դեպի մարդիկ, և' 
մարդկանց էր ձգում դեպի ինքը։

Դեռևս նոր ամուսնացած, դրեթե պատանի, նա մը- 
։ոավ «աշխարհիկ հասարակություն»։

1890 թ. աշնանը ծանոթանալով և ապա մտերմանա
լով համալսարանական երիտասարդների այն խմբի 
հետ, որի մասին պատմում է Արշակ P ա րխուդա րյան ը, 
Թումանյանն սկսում է երևալ ընտանեկան հավաքույթ- 
ներում, որպես ցանկալի հյուր։

Այդ երեկույթներին,— որոնք «վեչեր»֊ներ կամ «վե- 
շհրՒԿ ա»֊ներ էին կոչվում, — Թումանյանն ավելի հա
ճախ լինում է 1894 —1895 թվականներին։ «-Р ո գնա֊ 
յուց հետո դարձյալ սկսվե ցան երեկույթներ, — գրում է 
նա Արսեն Ղլտճյանին 1894 թ, հունվարի 31-ի նամա
կում,— մի քանի գիշեր շարունակ չեմ քնել։ Անցյալ 
օրը մինչև կես գիշեր մի տեղ էի — կես գիշերից դենը՝ 
մյուս։ Պ ատահում է՝ մի օրում երեք տեղ են հրավիրում։ 
Այլանդակ, խայտառակ կյանք ենք վարում, տեսար, 
էլի» (V, 84)։ «Վեչերները շարունակվում են — մեռնում 
եմ, այնքան եմ հոգնել», — գանգատվում է նա մի այլ 
նամակում (V, 86)։

Երեկույթների բնույթի մասին տեղեկանում ենք Ար
շակ Բարխուդարյանի հուշերից. «Միաժամանակ մենք 
Հովհաննեսի ընկերակցությամբ հաճախում էինք այս
պես անվանյալ «վեչերինկաները»... Դրանք ընդօրինա
կությունն էին ուսանողական «վեչերինկաների»՝ հա
մալսարանական քաղաքներում, որ տեղի էին ունենում 
գաղտնի, առանց ոստիկանության թույլտվության։ Ոս
տիկանության գալու դեպքում հնարվում էր մի որևէ 
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պատրվակ' տանտիրոջ ծննդյան տարեդարձ, տոնախրմ֊ 
րռւթյուն, մեկի սուտ նշանդրհքը, և այլն)№։

Երեկույթների մուտքը վճարով է>ր. արդյունքը **ատ֊ 
կա գվում էր որևէ հ ան րօդուտ նպատակի' այս կամ այն 
հասարակական֊ քաղաքական կազմակերպությանը, ա֊ 
զատ ա գրական շարժումների գործիչներին է որոնք ւոա֊ 
ռապում էին բանտերում կամ աքսորավայրերում (օրի֊ 
նակ' Սարդիս Եուկունյանցին, որ այդ ժամանակ աք֊ 
սորված էր Սախալին)։ Անվճար ելույթներ էին ունև֊ 
նում դերասան֊դերասանուհիները, այդ թվում' Օլդա 
Մայս ուրյանը, ճառերով հանդես էին դալիս հասարա֊ 
կական գործիչներ, ուսանողներ, որոնք մասնակցում 
էին նաև երգերին, արտասանություններին։

Ար2. Pարի։ուդարյանը պատմում է, որ իր վրա ա 
ոանձնակի տ սլավո րություն են գործել Արջ* Զրւըա բ-

45 Այդ երեկույթների վերաբերյալ հետաքրքրական տեղեկություն֊ 
ներ է հաղորդում նաև Սարդիս Խանոյանը. ((90 ֊ական թվականներր 
զարթոնքի տարիներ էին: Հայ երիտասարդությունը, բանվոր թե ին

տելիգենտ, ապրում էին մի տեսակ ռոմանտիկական տրամադրու- 
թյ ուն։ Կազմվում էին խմբեր, շատ դեպքերու մ իրարից անկախ, հա֊ 
վաքվ ու մ էին անդամավճարներ... Այդ խմբերր պարապում էին ինք

նակրթությամբ։ Ինչ-որ մի անորոշ ց անկաթ յան, մշուշապատ, պա

տել էր բոլորին։ Ոաֆֆին դարձել էր մտքերի տիրակալը և հետզհետե 
բարձրացող մշուշի տակից երևում էր տաճկահայկական հարցի աղոտ 
ուրվագիծը... Խմբերը աճում էին սունկերի նման։ Ու ամեն մեկը 
նրանցից ուզում էր ուժեղանալ... Նյութ ական կարողություն ձեռք 
բերելու լավադույն միջոցը հ ամ արվում էր երեկույթներ կազմակեր

պելդ Եվ 90-ական թվականների սկիզբը կարե[ի է <( երեկույթների 
շրջան» համարել։ Երեկույթներ կազմակերպում էին անլեզալ' «նշան- 
դրեքի», ((հարսանիքի և այլ կենցաղային հավաքույթների անվան 
տակ...» (Սարզիս Խսւնոյան. Հիշող П1Р1 աններ Ղ,. Աղայանի մասին. 
«Ղազարոս Աղայանը ժամանակակիցների հաջերում», 1962, էջեր

286 — 288)։
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յանր' «Белое покрывало»46 բանաստեղծության ար
տասանությամբ, նիկոլ Մ ատին յան ը, որ եղել էր Ժր- 
նևում, շփվել ռուս հեղափոխական վտարանդիների հետ։ 
Երեկույթներին նրանք հաճախ երգել են այդ ժամա
նակ շատ տարածված հեղափոխական երգեր, ինչպես'

46 Ավստրիացի բանաստեղծ Մորից Հարտմանի (1821 —1872) 
"DcT weisse Scllleieri- բանաստեղծությունը' Մ. /. Մ իխայլովի 
թարգմանությամբ, որ (այն ժողովրդականություն է վայելել 80 — 
90 ֊ական թվականներին ռուս հեղափոխական երիտասարդության 
մեջ: Հայերեն թարգմանել է Հովհ. Հովհաննիսյանը։ Տե՜ս ‘Լ. Աղւս- 
յան(|. Ուսումն մայրենի (եղվի, ("բրորդ հիրք> առաջին տպադրու- 
թյսւն. Թիֆլիս, 1906, էջ 79 — 81։

^7 Վերադրվում է 1870 — 1880-ական թվականների ռուս հեղափո
խական շարժման նշանավոր դործիշ Դ. Ա. Կլեմենցին (1848—1914)։ 
Որդի տեքստը ժամանակի ընթացքում ենթարկվել է բանավոր «խըմ- 
ըադրման»։ Տե՜ս «Вольная русская поэзия второй половины XIX 

’зека». 1959, էջեր 249 — 250, 755 — 757,
Մ. Աղայանը պատմում է, որ Թումանյանր սիրում էր Նեկրա֊ 

սովի տեքստերով դրված երդերը (ինչպես՝ «НаЗОВИ МСПЯ ТЯКУ1О 
ООИТеЛЬ>^> Ստենկա Ռադինին, Վոլդային նվիրված ժողովրդական և 
հե դափոխական երդերը, նաև Միք. Նալբանդյանի «Վայր ընկնող 
աստղեր» բանաստեղծության տեքստի վրա հյուսված երդը (Տե՜ս 
1Г. Աղայան, Թումանյանի երաժշտականը. «Խորհրդային արվեստս, 
1938, Л? 2, էջ 44).

.%(>

...Взбейте же оковы, пустите па волю,
Я научу Dac свободу любить...

կամ

Ах, ты доля, моя доля,
Доля горькая моя,
Ах, зачем же меня доля
До Сибири довела...47

«(Այս ամենը,—շարունակում է թարխուդարյանր,— 
խիստ ուժեղ տպավորություն էին թողնում իմ ժամա
նակակից երիտասարդության, մասնավորապես 2,ով-



Հաննեսի վրա, որի համար այղ «։Էե չե րինկա »-ն եբը նո- 
ՈՈէ թյուն էին»։

Ըստ Արս, Վլտճյանի, հիշյալ երեկույթները որոշ կու֊ 
սակցական գունավորում ունեին, նայած, թե Ծում մոտ 
և որոնց ղեկավարությամ բ էր ընթանում երեկույթ ը»։ 
Վերջինս օգտագործվում էր և կուսակցական պրոպա- 
գանգի, և գրամ ական միջոցներ հայթայթելու համար։ 
frni մանյանը չէր պատկանում որևէ կուսակցության, 
ուստի և մասնակցում էր երեկույթներին' անկախ նրանց 
((կուսակցական գունավորումից»։ Նրան ((կուսակցու
թյունները, ձեոքից֊ձեոք էին խլում, — պատմում է 
Վլտճյանր,— էլ չեմ ասում ծանոթ ընտանիքները, որոնք 
սիրով կուզեին Օվանեսի պես զվարթ, լավ քեֆ անող, 
[ավ թամադայություն անող, իր խոսքը զվարճալի ա- 
ս Այրվածքներով և հանաքներով համեմող սեղան ակից 
ունենալ»։

Տեղի էին ունենում նաև ընտանեկան հ ավաքույթ֊ 
ներ, մասնակիցների սահմ անափ ակ թվով։ Արշակ Բար֊ 
(սուդարյան ը պատմում է, որ 1894 —1895 թվականնե
րին , հաճախ, երեկոները իրենց տանն էին հավաքվում 
և կարգում, գլխավորապես, Տուրդենևի վեպերը' «Ռու֊ 
դին», «Նախօրյակին», «Հայրեր և զավակներ», «Կալ
վածատերերի բույնը» և այլն։ «Կինս վարժուհի լինելով, 
տուն էր բերում աշակերտների տետրերը, և մինչև նա 
չուղղեր դրանք, ընթերցանությունը չէր սկսվում։ Այդ 
պատճառով, ես, եղբայրս և Հովհաննեսը օգնում էինք 
կնոջս' մեզ վրա վերցնելով տետրակների մի մասի ուղ
ղումը, որից հետո սկսվում էր ընթերցանությունը»։ 
Տեղ-տեղ ընթերցումը ընդմիջելով, տպավորություններ 
էին հայտնում, կանգ առնում այս կամ այն հատվածի, 
կերպարի վրա։

Վերջում անցնում էին օրվա նորություններին, զրու
ցում։ Հուշագրողի վրա հատկապես տպաւէորվել է Թու֊ 
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ման յան ի պատմածը Չոփուռի տղերանց մասին։ Հա
վաքույթներին ծագում էին նաև վեճեր, որ երբեմն սուր 
բնույթ էին ստանում։ Այդպիսի մի վեճ Բայրոնի և Լեր- 
մոնտովի շուրջը, պատճառ է դառնում Թումանյանի և 
P ա ր խ ո ւդա ր յ ան ի մտերմական կապերի խզմանը։ Ըստ 
Բարխուգարյանի, Թումանյանը տարված էր Բայրոնով 
և նրա «Եբրայական մոտիվները)) բարձր էր դասում Լեր֊ 
մոնտովի «Կալաշնիկովի երգ))-ից^։

Նույն տարիներին Թումանյանր լինում էր նաև այն֊ 
պիսի երեկույթներում, որ կազմակերպվում էին սոսկ 
ուրախ ժամանցի համար, չունեին ո րոշակի «կուսակ
ցական գունավորումյ) և մասնակիցների կազմով խիստ 
խայտաբղետ էին։ «Մի ժամանակ ի՜նչ անմիտ կյանք 
էինք վարում, — պատմել է նա Արազուն, — օր չէր անց
նում, որ մի տեղ երեկույթի, ընթրիքի, քեֆի չգնայինք... 
Գիշերը ցերեկ էինք դարձրել, ցերեկը' գիշեր... Օրերն 
անցնում էին երազի նման, ետևից թողնելով մի կսկիծ, 
թե ժամանակն անցավ ու տակն էլ բան չմնաց...))։

Ւ՞նչն էր Թուման յանին մղում դեպի այդ երեկույթ
ները. հոգեկան ի՞նչ բավականություն կարող էր գտնել 
բանաստեղծը կիսաքաղքենի այն հասարակության մեջ, 
որ հիշյալ հանդեսների գերակշռող տարրն էր կազմում 
Zt որ, ըստ ամենայնի, խորթ էր նրան։ Այդ հասարա
կությունը չէր հասկանում բանաստեղծին, որի ուրա
խության կարճատև պահերն իսկ վշտախառն էին. «վըշ- 
տոտ ազգը, տառապած ազգը» ամենուրեք նրա հետ է 
եղել։ «Խնդացող տխուր, սրտաբեկ ուրախ» (I, 467) — 
այսպես է բնութագրել Թումանյանն 90-ական թվական
ների (և ո'չ միայն այդ տարիների) իր հոգեվիճակը։ Եվ

48 Թում անյանը հետագայում փոխել է իր կարծիքը Լերմոնտովի 
այդ նշանավոր գործի նկատմամբ և մտադիր է եղել թարգմանելու* 
«Գարուն» ալմանախի համար (VI, 428 — 429)։
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մի բանաստեղծության մեջ, գրված 1893 թ., հավանո
րեն) նման մի երեկույթից հետո, ակնարկված է այն 
խոր անջրպետր, որ մշտապես գոյություն է ունեցել 
({սրտաբեկ» բանաստեղծի և նրան շրջապատոդ զվար
ճասեր հասարակության միջև»

... Եվ ձեր ուրախ խնջույքների ժամանակ, 
Ձեռքիս բռնած կենաց զինով լի րաժակ, 
Ես լալիս եմ, թեև դուք չեք նկատում, 
իմ արցունքը սրտիս միջին է կաթում...

(I, 454),

Արշակ Ոարխուդարյանը պատմելով ուրախ ժաման
ցի երեկույթներին Թում անյանի մ ասնակցության մա
սին, ավելացնում է, թե' ((Այդպես նա մոռացության էր 
տալիս դառն իրականությունը))։

Թումանյանր 1895 թ» սեպտեմբերի 27-ի Փ» Վարդա- 
ղարյանին ուղղած նամակում, նկարագրելով հայրենի 
գյուղում մի գիշերվա մեջ իր ապրածն ու տեսածը, գը- 
րել է» ((Ւ՜նչ լավ բան է եղել հիմար աղմ ուկը, անմիտ 
զվարճությունը, անհոգ, անփույթ վայելքը, եթե ոչ մարդ 
կարող է խելագարվել)) (V, 111)։

Ուրախ ժամանցի այդ երեկույթները, դեղեցիկ կա
նանց և աղջիկների շրջանը, անմեղ սիրախաղերն ու 
հրապուրանքները, սակայն, ի վիճակի չէին մոռացնե
լու դառն իրականությունը, խլացնելու հառաչանքի սըր- 
տակեղեք այն ձայները, որ բանաստեղծի միշտ ((սուր, 
արթուն)) ականջին էին հասնում հայրենիքի բոլոր ծայ
րերից։ Ոնորոշ է Թումանյանի մի անուղղակի խոստո
վանությունը։ 1902 թ» ֆրան սիական մոդեռն դրակա
նությունից Փ. Վարդաղարյանի կատարած մի թարգմա
նության առթիվ հայտնելով իր բացասական կարծիքը, 
նա գրել է» «Մ ե ղկություն է շնչում, թուլամորթի մեղկու
թյուն։ Տռփանք է ուզում, որ աշխարհքի չարությունը մո
ռանա։ Չարն ու չարչարանքը մոռանալու այս միջոցը 
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դժբախտաբար ես !սոէ գիտեմ, շատ եմ փորձել (V, 
204 — 205)։

Ըստ երևույթին, Թումանյանն ակն ա բկում է հենց 
ուրախ ժամանցի այն երեկույթները, որոնց նա մաս
նակցել է 90-ական թվականների սկզբներին' դաոն 
փրականությունր մոռացության տալու համար։

6

Հիշյալ երեկույթներն, անշուշտ, նպաստում էին բա
նաստեղծի կենսափորձի հարստացմանը, հնարավորու
թյուն տալիս ավելի լավ ճանաչելու ժամ տնակի երի
տասարդության ներքին կյանքը, տրամադրությունները, 
ձգտումները, որ նա փորձել է արտացոլել «Դեպի հայ
րենիք» անավարտ վեպում։ «Այսպիսի հանգամանքների 
մեջ ես չեմ կարողանում պարապել, մանավանդ սիրտս 
էլ ԼՒ աալիս,— գրել է Թումանյանր մի նամակում։ — 
Սակայն այս անվերջ անքուն գիշերները ինձ այնքա ն 
ռոմանների, բանաստեղծությունների նյութ են տալիս, 
որ թե ծովերը թանաք դաոնան, անտառները գրիչ — 
չեմ վերջացնիլ։ Մի քանի մեծ բաներ եմ ս կսել» (V, 93)։ 
Այդ «մեծ բաները»' «Արտավազդ Բ» ողբերգությունն է, 
«Դեպի Անհունը» պոեմը (որոնց մասին խոսվում է նա
մակում), հավանաբար նաև «Դեպի հայրենիք» վեպը, 
որ, մեր կարծիքով, սկսած պետք է լինի ավելի վաղ 
1892-ին։

Երեկու յթները Թ ումանյանին առիթներ են ընձեռում 
դրսևորելու իմպ^ էվիզացիոն իր տաղանդը' հանպատ
րաստից, «ձեռաց» գրելու բացառիկ ձիրքը (որով, ի 
դեպ, մեր բանաստեղծներից քչերն են օժտված եղել)։ 
Գ. Ասատուրը պատմում է, որ 90-ական թվականների 
սկգբներին Թում անյանն իր ոտանավորներով զարգա
րում էր օրիորդների ալբոմները։ Աղջիկներից շատերը, 
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հէխավորապես թիֆլիսի իգական գիմնազիայի աշա
կերտուհիներ էին, «բան չէին հասկանում նրա ոտանա
վորներից, բայց սիրում էին ունենալ նրան իրենց շրր~ 
ջանում, որովհետև նա բանաստեղծ էր..,»։

Հանպատրաստից հյուսված այդ բանաստեղծություն
ներից մի քանիսը նույն տարիներին էլ ձայնագրվել և 
որպես երգեր, լայն տարածում են գտել, ինչպես'" «նե
րի'ր, ով կույս...», «Ւմ սերը)) («էս սիրել եմ վարգը 
տըժզույն...» ), «Ինձ մի խրնզրիր, ես չեմ երգի,,.» 
(վերջինս սկզբում ունեցել է ((Տխուր երգ», ապա' «Իմ 
երգը» խորագիրը)։ Սիրային մոտիվները, բնականա
բար, ջերմ ընդունելության են արժանանում երիտասար
դության շրջանում։ «Օրիորդները (վարժուհիք և աշա- 
կերտուհիք) ինձ ասացին,— դրում է Թումանյանը Ան ֊ 
Աբովյանին 1891 թ. մարտի 15-ի նամակում, — որ «Նե
րի ր, ով կույս...» ոտանավորը երգում են, իրանց ասե
լով, մի շատ դյուրեկան եղանակով. առհասարակ նրանք' 
սիրային ոտանավորներս աւէելի շատ են սիրում» (V, 
49)։

1892 թ. հունիսի 24-ին, նույնին ուղղած կիսակա
տակ նամակում բանաստեղծը հայտնում է, «Խոլերայի 
հաջողությամբ աղջկերանց մեջ տարածվել են սիրա
յին ոտանավորներս»^։

7

Հայ իրականությունը 90-ական թվականների սկըզ- 
բից գնալով ավելի ու աւէելի ծանր ու ճնշող էր դառնում։ 
Կոտորածներն Արևմտյան Հայաստանում պարբերական 
բնույթ էին ստանում։ Թուրքիան, խրախուսված «մեծ 
տերությունների» միջև առկա հակասություններից, բա
ցահայտ ու անպատիժ սկսել էր կենսագործել հայկական

ԳԱՌ, ք>ա, ֆ. 200, Ան. Աքու|յս*1՚. M Հու լա տետրր , ք՚ջ 128:
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հարցի լուծման իր հրեշային ծրա գիրը' ցեղասպանու
թյունը (գենոցիդ)։ 90-ական թվականների կեսերին ցա
րական կաոավարությունր որոշակի դրսևորում է թը£՜ 
նա մ ւս կան վերաբերմունք հայկական հարցի նկատ
մամբ։ Արտաքին գործերի մինիստր Լոբանով֊Ռոստով֊ 
ս կին և Պո լսում ցարական դեսպան Նելիդովը հայտա֊ 
բարում են, որ ցարի կառավարությունը դեմ է մայիսյան 
(1895 թ,) ռեֆորմների առթիվ Թուրքիայի նկատմամբ 
որևէ ճնշում գործագրելուն։ Ավելին, ցարիզմն իր քա
ղաքականության նշանաբանն է դարձնում ((Հայաստանն 
առանց հայերի)) (Լոբանով-Ռոստո վսկի) և Նելիդովի 
շուրթերով խրախուսում է Աբդյուլ Համիդին շարունա
կելու հայկական ջարդերը' «Կոտորեցե'ք, ձերդ մեծու
թյուն, կոտորեցե'ք))^։ Արգելվում է հօգուտ հայկական 
դատի խոսել, գրել, հանգանակություն անել, անցնել 
Արևմտյան Հայաստան, կամ այնտեղից՝ Կովկաս, օգ
նություն հասցնել թուրքական խժդժություններից փա
խած հայ գաղթականներին։ Հաճախակի են դառնում 
խուզարկություններն ու ձերբակալությունները, արգել
վում է P աֆֆու «Կայծեր))-ի, «Խենթ))-ի, «Ս ամ վել»-ի 
երկրորդ հրատարակությունը, ազգա յին-պատմական 
դրամաների («Վարդանանց պատերազմը)), «Շուշանիկ» 
և այլն) բեմադրությունը։ Ցարական կառավարությունն 
ամեն կերպ ճգնում է բավարարել Պոլսից թելադրված 
պահ անջը' դադարեցնել հայ մամուլի հարձակումները 
Թուրքիա յի դեմ, որոնք «փչացնում են երկու հարևան 
պետությունների բարեկամ ական հարաբերություն
ները)) ։

Հայ ա զ զային-ազատագրական շարժման նկատմամբ 
ցարական կա ո ս։ վա ր ութ յան այդ քաղաքականությունն

50 Լեո, Անցյալից, հուշեր, իաստեր, թղթեր. 1925, էջ 10։ —108, 
111 — 112,
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ամենայն հետևողականությամբ և փութեռանդ կիրա
ռում է Գոլիցինր, որ 1897 թ» նշանակվել էր Կովկասի 
կառավարչապետ։ Հայ ժողովրդի «սեպարատիստական՝ 
ձգտումների դեմ պայքարելու» պատրվակով ցարական 
սատրապը կատաղի հալածանք է ծավալում հայկական 
մշակույթի դեմ։ Հայահալած այդ դործունեության մեջ, 
որպես նրա զինակից, հանդես է դաչիս կառավարչա
պետի պաշտոնաթե րթ «Կավկաղ))-ի խմբագիր, սևհար
յուրակային մամուլի ^ոլի ներկայացուցիչ Վե լիչկոն 
«Գոլիցինի աջ ձեռքը)), ինչպես դիպուկ բնորոշել է նր
բան ժամանակի հրապարակախոսներից մեկը^։ Ւր 
խմբագրած թերթի էջերը ողողելով պրովոկացիոն հոդ
վածներով ու ուղղակի լրտեսագրերով, նա ամեն կերպ 
ձգտում էր թշնամանք հրահրել Կովկասի ժողովուրդների 
միջև, խեղդել ազատագրական շարժման ամեն մի ար
տահայտություն^։

Այս ամենին եթե ավելացնենք սոցիալական կյան
քի «հրեշավոր աններդաշնակութ յունները» (V, 151 ), 
որոնցից մեկը Թումանյանն համարել է իր ապրած դրա
ման, ապա կունենանք մոտավոր պատկերը մամանակի 
«դառն իրականության)), որ, P ա րխուդարյանի
ասելով, բանաստեղծը փորձել է գեթ առժամանակ մո
ռացության տալ ընտանեկան երեկույթների զվարթ աղ
մուկի մեջ։

Սակայն այդ իրականության մեջ տառապող հայրե
նիքը, որին բանաստեղծը կապված էր հոգու ամենա
նուրբ և ամենասուրբ թելերով, «գիշեր ու ցերեկ, հազար 
ցավերով, հազար ձևերով)) («Նախերգանք))) կանչո ւմ էր 
նրան (հատկանշական է, որ «Հառաչանք)) պոեմի հա֊

51 /. М. Туманов. Характеристики и воспоминания, кн. III,.

1908. 141,
52 ԼԼո. Անցյալից, էջ 133—134:
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մար գրված այս «Նախերգանք» -ը Թումանյանր հհտա֊ 
գայում դարձրել է իր ողջ ստեղծագործության բնա
բանը )։

Թումանյանի նկարագրի ամենաբնորոշ առանձնսւ֊ 
Հատկությունր բանաստեղծի և քաղաքացու ներդաշնակ 
միասնականությունն է, ամբողջականությունը, որ դըր֊ 
սևորվել է նրա գործունեության առաջին քայլերից։ Որ֊ 
պես բանաստեղծ արձա գանքելով հայրենիքի կանչին 
Ւր «հոգու ձայներով)/ ստե ղծագործություններով, որ֊ 
պես քաղաքացի էլ նա չէր կարող հեռու մնալ ազգային֊ 
ազատագրական այն ւգայքարից, որ բուռն վերելք էր 
ապրում 80֊ական թւէականների վերջերին և 90֊ական 
թվականների սկղբներին։

Թիֆլիսը, ուր ապրում և ստեղծագործում էր բանաս֊ 
տեղծը, լինելով արևելահայ գրական֊ մշա կութա յին 
կյանքի կենտրոնը, նշված ժամանակաշրջանում դարձել 
էր հայ քաղաքական մթնոլորտի ծանրաչափը։ Այստեղ 
ջերմ արձագանք էին գտնում երկրռւմ (Արևմտյան Հա
յաստանում ) կատարվող իրադարձությունները- Գաղտնի 
ժողովներում, որ, ինչպես տեսանք, հաճախ քողարկւէում 
էին «ընտանեկան հավաքույթների», «ուրախ ժամանցի 
երեկույթների» 2ՂարշՒ տակ, խմորվում էր քա
ղաքական միտքը, սաղմնավորվում և իրենց գործունեու
թյունն էին ծավալոււհ ազգա յին֊ քաղաքական կուսակ
ցությունները։ 1887 թ. Ժնևում հիմնված Հնչակյան կու
սակցությունը 1889֊ին Թիֆլիսում կազմ ակերպոււ! է իր 
մասնաճյուղը- հայ նարոդնիկներից անջատված երի
տասարդների մի խու մբ 1890 թ- ամռանը հիմք է դնում 
Դաշնակցությանը, 1893-ին ձևաւԼորվում է Հայ բանվոր 
հեղափոխականների ասոցիացիան։

Ի՞նչ դիրք է բոնում Թումանյանր այդ կուսակցու- 
թ յունն երի նկատմամբ. « ղինվո րա դրվո՞ ւմ » է, արդյոք, 
դրանցից որևէ մեկին։



նախքան քաղաքական կուսակցությունների ռանդես 
գալը, հայ հասարակական հոսանքները միմյանցից բա֊ 
մանված էին ըստ պա րբե րական մ ամ սպի օրգանների։ 
80֊ ական թվականներին արևելահայ իրականության մեջ 
դրանք, հիմնականում, երկուսն էին' «մշակական» ( տ֊ 
զատամիտ) և «նո ր-դա րական)) (պահպանողական )։ Այդ 
հոսանքների նկատմամբ, ինչպես տեսանք, Թուման֊ 
յանր բռնել էր միանգամայն անկախ գիրք» որ նա պահ
պաներ նաև այն ժամանակ, երբ ասպարեզ իջան կու
սակցությունները։ Այդ են հավաստոււք բանաստեղծի 
պատանեկության և երիտասարդության տարիների րն- 
կերները։ «Նրան (Թումանյանին) ավելի շուտ պետք է 
անվանեինք,.. «անկուսակցական)), «չեզոք)) ... Հովհան
նես Թո լման յանին հավասարապես սիրում և հարգում 
էին թե' «նոր-գլորականներ»-ը և թե' «մշակականներ»-ը ։ 
Այդ տեսակետից նա ուրույն տեղ է գրավում մեր հա
սարակական կյանքի պատմության մեջ»,— գրում է Սիմ, 
Հովվյանը։ Նույնը հաստատում է Արամ Առաքելյանը, 
«Հովհաննես Թումանյանը ո'չ միայն մեր պարբերական 
մամուլի այս կամ այն հոսանքին չենթարկվե ց, այլև 
հայկական իրականության մեջ առաջ եկած քաղաքա
կան կուսակցություններից և ո՜չ մինին չանդամագրվեց։ 
Թեև երբեմն այս կամ այն քաղաքական կուսակցու
թյունը, զանազան նպատակներով, Թումանյանի աջակ
ցությանն ու գործակցությանն էր դիմում, և նա սիրով 
հանձնառու էր լինում, երբ,,, այս կամ այն քաղաքական 
քա1ԼԸ իր ժողովրդի շահերի տեսակետից օգտակար էր 
համարում ու շահեկան,,, «,,,ես չկարողացա այս կամ 
այն քաղաքական կուսակցության հարել, թեև,., իմ բա
րեկամների կողմից այդ ուղղությամբ փորձեր եղան)),— 
ասել է Թումանյանը։

1910 թ, «Մշակ))-ի հետ վարած մի բանավեճի ժա
մանակ բանաստեղծն ազնիվ կ[*քով պաշտպան ել է 
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խոսքի ազատության իր իրավունքը. ((Ես իմ ողջ 
էությամբ ապրում եմ մարդկային կյանքից ավելի մեծ 
կյանքով, հենց էնպես, ինձ համար, և անընդունակ եմ 
if ի որևէ վանդակի մեջ փ ակվե լու, էն տեսակ երդեր 
երդելու, որ ձեզ դուր դամ»։ Նա, որպես իր ժողովրդի 
բանաստեղծը, արտահայտիչն ու թարգմանն է ոչ թե 
մի խմբակցության կամ մամուլի, այլ իրեն ծնող Ժո
ղովրդի՛ «Իմ սրտին շատ է ծանրանում էս ժողովրդի հակաաագիրը, նրա պատմությունը, էն սոսկալի դրաման, որ կոչվում է հայոց պատմություն, ու էնտեղից են բխում նրա գործերի վրա եղած իմ հայացքն ու մտածմունքը... և ես աոաշ եմ գալիս ո'չ թե «տիրող հանգամանքներից», այլ մի արյունոտ հողից, մի անօրինակ դարհուրելի պատմությունից, մի հոշոտված ժողովրդից, ո։ր ինձ բանաստեղծ է արել հակատագիրը ու ներշնչել է անկեղծ լինել ամենից աոաշ» (VI > 178)։ Եվ եթե, հան- 
դաման քների բերում ով, առժամանակ, հարել է որևէ 
քաղաքական հոսանքի և գործակցել այդ հոսանքին 
պատկանող գործիչների հետ, ապա դա եղել է ոչ ա֊ 
ււանց, երբեմն սուր' բախումների ու պա յքա րի, միշտ 
ելնելով ժողովրդի պատմական զարգացման օրինաչա
փություններից և ապագայի հեռանկարներից։

Եուսա Կյ ութ յունների և պա րբերական մամուլի օր
գանների նկատմամբ իր դիրքորոշման մասին Թուման- 
յանն ավելի որոշակի արտահայտվել է 1918 թվակա
նին։ Եվ այդ խոսքն առավել կարևոր է նրանով, որ 
վերաբերում է ո'չ միայն տվյալ ժամանակին, այլ իր ամ
բողջ գրական գործունեությանը։ Պատասխանելով ((Աշ
խատավոր)) թերթի հայտարարության ր, թե Թումանյանր 
((զինվորագրվել» է ((Ժողովրդի Զայն»-ին, բանաստեղծը 
գրել է. ((Իհարկե, ((Ժողովրդի Զայն))-ը լրագիր է, էն էլ 
որոշ կուսակցության բերան, ինձ նման մի անկուսակ
ցական բանաստեղծ մարդու համար ի նչ տեղ է
:։вв
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Շատ֊շա տ ես կարող եմ հյուր լին ե լ էստեղ, թեկուզ 
պատվավոր հյուր»։ Եվ ավելացնում է, որ ճիշտ այղ- 
պես իր և իր նմանների (գրչակից րնկերների) տեղր չի 
եղել և' ((Հորիզոն »֊ ր, և' մյուս լրագրերը, որոնց աշ
խատակցել է և որտեղ իր հոդվածները տպագրվել են 
հաճախ խմբագրական վերապահումներով։ ((Թերևս մեր 
մեջ բացառություններ լինեն,—շարունակում է Թուման֊ 
յանր,—բայց մենք զինվորներ չենք և չենք կարող զին֊ 
վորագրվել որևէ թերթի կամ կուսակցության։ Եթե ղրանց 
մեջ ու ղրանց շրջանում էլ լինում ենք, էդ միայն աշ

խարհագրական հանգամանք է, ուրիշ ոչինչ։ Հո դեկան 
կապ ու աշխատակցություն չկա ընդհանրապես։ Ես 
ինքս անցել եմ դրեթե բոլոր կո։ սակցությունների մի֊ 
ջից (թեև շատ արագ ու թեթև), և չեմ կարողացել մեր֊ 
վել, ձուլվել ոչ մեկի հետ» (VI, 139 —141)։

Եվ վերջապես, 1920 թ. հոկտեմբերի 10֊ի համա
կում, որ խոստովանության բնույթ է կրում, Թուման֊ 
յանն իր դստերը՝ Նվարդին գրել է. «Դու գիտես, որ ո չ 
մի քաղաքական կուսակցության էլ կապված չեմ եղել, 
որ ղրանով ապրեի։ Եթե որևէ կապ էլ եղած է, եղած է 
ո չ թե ծրագրային, այլ լոկ ընկերական, պատահական 
և շատ կարճատև, և միշտ շուտով էլ հիասթափվել եմ, 
երբեմն նույնիսկ զզվել ու հեռացել» (ԹՀԱ)։

Անցյալ դարի 80֊ ական թվականների վերջերին և 
90֊ ական թվականների սկղբներին, երբ ձևավորվում 
էին քաղաքական կուսակցությունները մեզանում, հայ 
ժողովուրդը թևակոխել էր իր բազմադարյան պատմու֊ 
թյան ամենափոթորկալի շրջանը։ Թումանյանի նման 
ներգործուն նկարագրի տեր բանաստեղծը, որ այնպես 
խորն էր ապրում հարազատ ժողովրդի ճակատագիրը, 
չէր կարող իսպառ մեկուսանալ այդ ժողովրդի քաղաքա֊ 
կան բախտը տնօրինող կուսակցություններից։ Նրան 
հետաքրքրողը ոչ թե ույդ կուսակցություններն էին, 
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իրենց զանազան, երբեմն իրարամերժ «պլատֆորմնե
րով», այլ տառապող ժողովրդի փրկության ուղիները:

Թումանյանի համար գաղափարը բարձր էր որևէ 
կուսակցությունից, և նա հանուն գաղափարի, երբեմն 
մերձենում ու գործակցում էր առանձին կուսակցական 
գործիչների հետ, հաճախ էլ համարձակ պայքար մղում 
նրանց դեմ, միշտ ղեկավար սկզբունք ունենալով ժո
ղովրդի շահերր:

8
ՀիշյաԼ քաղաքական հոսանքներին պատկանող երի- 

in ւս и ար գութ յւսն հետ Թումանյանր շփվում էր հասարա
կական ընկերությունների ժողաքներում, մ ասնավորա֊ 
պես հրատարակչական ընկերության գրասենյակում, 
«Ս ուրճ))֊ի և «Տարաղ»֊ի խմբագրատներում, այլև 
ն որոշ կուսակցական գունավորում}) ունեցող երեկույթ
ներին, որոնց, ինչպես տեսանք, նա առավել հաճախ 
էր մասնակցում 90֊ ական թվականների սկղբներին։

Թում անյանի այդ տարիների նամակագրությունից 
(որի մի զգալի մասը չի պահպանվել)^ և ժամանակա֊ 
կիցների հուշերից երևում է, որ բանաստեղծը մի առ
ժամանակ համակրել և հարել է Հնչակ յան կուսակցու֊ 
թյանր։

Ւնչպես վկայում է Սարգիս Խանոյանը, այդ կուսակ
ցությունը 90-ական թվականների սկզբներին գդալի

53 vl8H0 P*i_h դեկտեմբերի մինչև 1892 թվի հունվարի
? / - ր եղած նամակները շեմ պահեք,— պատմում է Արս. Ղլտ^յաեը 
իր հուշերում,— ասել է' այղ 2ո1րջ մեկ տարվա շրջանին Օվանեսի 
ինձ դրած նամակները կամ ոչնչացրել եմ և կամ կորել են։ Ես հի

շում եմ, որ որոշ կասկածելի նամակներ ոչնչացրի, բայց չեմ հիշում 
Նրանց բով անդակու թյունը ւ Ինձ թվում է , թե հնչակ յանների հետ կապ 
’ սւ и տ ատ ել ան էին վերաբերում, որոնց Օվանեսը ինձ գրած մի նա֊ 
մակի մեջ (1894 թ. հունվարի 31 ֊ի նամակր, տես V, 84 —Ա. Ի.) 
թուն if կարմիրներ ч անունն Ւ տայիս ■>։
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ազդեցություն ուներ մտավորականության և նույնիսկ 
րանվորության որոշ շրջաններում։ «Կղերականությու նից 
դեպի լիրերալիդմ թեքվող մուրի դիմաց հնչակյան նա֊ 
ըիոնալ֊ սոցիալիզմր մի տեսակ ձախություն էր, — գր֊ 
րում Լ նա, — ուստի ավելի ձախ տրամադրություն ունե֊ 
դոդ բանվորներն ու ինտելիգենցիան հարում էին նրան,, 
այդ կուսակցությանը։ Ի միջի այլոց, 90֊ական թւէական֊ 
ներին թաքվի հայ րանվորները ։Fեծ մասամբ տարված 
Լին «հնչակյանությամբ»^։

*14 ժամանակ Հնչակյան կուսակցության մեջ էին՝ 
մեր գրականության երկու ականաւէոր ներկայացուցիչ֊ 
ները' Վաղարոս Ադա յան ր և Շ ի րւէան ղա դեն ։ Ժաման ա֊ 
կակիցները հաւէաստում են, որ Թումանյանը Հնչակյան 
կուսակցությանն է հարել Աղայանի ազդեցությամբ։ 
((...Այդ շրջանոււք թե ես և թե ՕւԼանեսը առավելաւգես 
,ն չակյանների կողմնակիցներ էինք, — գրում է Արսեն 
Ղլտճյանը— Օվանեսի հնչակյանների մեջ մտնելը Ղա֊ 
գարոս Աղա յանի ազդեցության հետևանքուէ էր...»։ 
Նույնը հաստատում են Գր. Վարդանյանը և Սիմ. Հով֊ 
վրյանը. «Հովհաննես Թուման յան ը Հն լակ յան կուսակ֊ 
ցության համակիր էր դարձել իր ամենամոտիկ ու ամե
նասիրելի բարեկամ Վազարոս Աղա յանի միջոցով»։ 
«Նա ինձ սլարզաւգես ասում էր, — պատմում է Սիմ. 
Հովվյանը, — որ իբրև Աղայանի մոտիկ ընկեր և բա֊ 
րեկամ անպայման վստահություն ունի Աղայանի ւէրաՒ 
նրան համարում է մաքուր անձնաւէորություն, ուստի և 
բնական է, որ ավելի հակված լինի ու համ ակրի այն 
կուսակցության ր, որի մեջ գործում է Աղա յան ը» ։

Աղայանի և Թումանյանի այդ տարիների նամակ֊ 
ներում թռուցիկ ակնարկներ կան «կուսակցության» հա-

'4 IJiur'lfni Խանուան. +իչողություններ Աղա յանի մասին։

5 Л n <՚քԼաղարււււ Արբսյանր մ ա մ ան ակ ա կ ի ւյն ե ր ի .ուշերում>, է 1967, 
Հ;
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սին։ Խոսքը հավանորեն, Հնչակ յան կուսակցությանն է 
վերաբերում, որի անունը չի տրված զգուշության հա֊ 
մ ար։

Թում ան յանի, որպես Հնչակյան կուսակցու թյան 
համակրողի' գործունեության մասին մեզ հայտնի են 
շատ աղոտ տեղեկություններ։ Դրանք հիմնականում վե֊ 
րաբերում են 1894 —1896 թթ. Արևմտյան Հայաստանում 
տեղի ունեցած կոտորածներից մազապուրծ Կովկաւ։ 
ապաստանած հայ գաղթականության օգնության կազ
մակերպմանը, ինչպես և հայկական նահանգներում 
«Մ այիսյան բարենորոգումների» իրականացմանը։ Ու֊
շագրավ է Միխա Տխակայա յի հետևյալ վկա յոլթ յուն ը 
«...Ես նրան ( Թուման յանին ) պատահել եմ 1893 թվին
մի կոնսպիրատիվ ժողովում, որտեղ մի քանի հոգի... 
հանգանակություն էին կազմակերպում հօգուտ թյուր֊ 
քահայերի»^։

1895 թ. հունվարի 17֊ի նամակում, ուղղված Արսեն 
Ղլտճյանին, Թումանյանն հայտնում է, որ ընտրվել է 
«հանգանակող և գործադրող կոմիտետ», որի հաստա
տությունը, սակայն, ուշանում է։ Նույն նամ ակում կար֊ 
դում ենք. «...Մի նոր ժողով գումարվեցավ տմսույս 
16-ին։ Այդ ժողովում վիճաբանություններ ունեցանք... 
միայն երկու բան վճռեցինք — Գլադստոնին և Իզմիրլյա֊ 
նին ուղերձներ ուղարկել» (V, 96)։ Ինչպես երևում է 
Թումանյանի 1895 թ. մայիսի 5֊ի Հովհաննես Հովհան
նիսյանին հասցեագրված նամակից, ծրագրված է եղել 
հօգուտ գաղթականների տպագրել մի ժողոված ու հայ

55 «Մարտ ակոչ», 1923, M 37։ Հավանորեն, ժամանակը ճիշտ չի 
նշված' 1895-ի փոխարեն 1893։ Հանգանակության հարց աոաջ էր 
եկել 1895 թ., երբ Սասունի կոտորածներից փախած գաղթականու
թյունն ապաստան էր գտել Հայաստանում և Կովկասի Հայաբնակ 
քաղաքներում ։
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գրողների մ ասնակցությամ բ (ճիշյալ ժողովածուն լույս 
չի տեսել հանդիպելով ցարական գրաքննության ար֊ 
ղէղքին)։

1895 թ, նոյեմբերին Թումանյանր կատարում է մի 
երկար ուղևորություն' Pnpdnd'—Ախալցխա—Ախալքա֊ 
լաք — Ալեքսան դրա պոլ— Սարս — Ալեքսանդրա պոլ — Ղա֊ 
ր աքի լի սա — Դիլիջան — Երևան — էջմ իածին ուղեգծով։ 
Л անապարհորդության նպատակների մասին բանաս
տեղծն իր նամակներում լռում է ( V , 112)^։ ժամանա֊ 
կակիցների հիշողությունները հիմք են տալիս հավաս֊ 
տելու, որ նրա խնդիրն է եղել հիշյալ վայրերում կազ
մակերպելու ((Հան դանակող և գործադրող կոմիտեի)) 
մասնաճյուղեր կամ ((տեղական կոմիտեներ))։ Ալեք- 
սանդրապոլում Թումանյանը մի շաբաթ հյուրընկալվում 
է Իսահակյանի հայրենի հարկի տակ։ ((1895 թվի ձմեռ֊ 
ն ամ ուտին Օհանեսր երևաց Ալեքսանդրապոլում,— 
պատմում է Ւսահակյանն իր հուշերում։— Իջել էր հյու
րանոց, ես տեղափոխեցի մեր տունը։ Մի շաբաթ մնաց 
Ալեքսանդրապոլում ։ Գալիս էր Թիֆլիսից' Ախալցխայի 
և Ախալքալաքի վրայով, դնում էր Երևան, էջմիածին։ 
Ինչ ֊որ միսիայով էր շրջում նա։ Հայ կյանքը ալեկոծված 
էր արևմտահայերի ջարդերի սարսափելի լուրերով և 
ջարդերին ականա տես, փախած հայ գաղթականների 
սրտակեղեք պատմություններով։ Ամեն դիտակից հայ 
ծանր մտահոգություններ ուներ արևմտահայերի և հայ
կական հարցի ճակատագրի նկատմամբ։ Անշուշտ, 
Օհաննեսի ուղևորությունը կապւէած պիտի լիներ այդ 
դրության վերաբերյալ գործերի հեստ. Նա անվերջ 
տեսակցությունների մեջ էր քաղաքի ինտելիգենցիայի 
և Հասարակության ներկայացուցիչների հետ, հետաքըր-

՜6 .Տ'ձՆ նաե' Ր /, 359 — 360:
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քըրվում էր գաղթականների վիճակով և տեւրրակներ էր 
լեցնում նրանց պատմածներով))^։

Անտարակույս, ա^դ ուղևորությունը Թումանյանր 
կատարել է արևմտահայ ժողովրդի տարագիր բեկոր֊ 
ների վիճակին մ ոտիկից ծանոթանալու, նրանց դառնա֊ 
դույն ճակատագիրը գեթ փոքր չափով թեթևացնելու 
ներքին բուռն ձգտումից մղված, և ոչ սոսկ որպես պայ֊ 
տոնական հանձնարարություն։ նույն թվականի նոյեմ֊ 
բերի ՅՕ֊ին, էջմիածնից Փ. Վարդազարյանին ուղղած 
նամակում նա գրում է, «ճանապարհորդությունս գրեթե 
կատարել եմ և շատ գոհ և ուրախ եմ, չնայելով սաս֊ 
տիկ ցրտեր եմ կերել, ջուրդվել, անքուն գիշերները սա֊ 
րերով անցել և մինչև անգամ հիվանդացել)) fl , 112j: 
Հաջորդ' 1896 թվականին, Արսեն յանին գրած մի
նամակում նա ցանկություն է հայտնում մի նոր ուղևո
րություն կատարելու, տեսնելու գաղթականներին։ «Ես 
սաստիկ ցանկանում եմ մի ճանապարհորդություն անեք 
դեպի Ւգդիրի կողմերը, Եղրևանի նահանգում, և գյու
ղերում ու ճանապարհներին տեսնել պանդուխտներին։ 
Թեև ձմեռը խիստ է, բայց ցանկությունս այնքան մեծ 
է, որ ո'չ մի ձմեռ արգելք չի կարող լինել, միայն փողի 
խնդիր կա։ Տեսնենք ինչպես է լինում, թե չեղավ, շատ 
կվշտանամ)) (V, 124)։ Հավանորեն, հենց «փողի խըն- 
գիրն)) է արգելք եղել, որ բանաստեղծը չի իրականացրել 
իր այդ մտադրությունը։

1895 թ. նոյեմբերին դեպի Կարս կատարած ուղևո
րության ժամանակ, Ախալցխայում, Ախալքա լաքում, 
Ալեքսանդրապոլում, Երևանում Թումանյանր առ Ւթ է 
ունենում հաղորդակցվելոլ այդ քաղաքների մտավորա
կանության, հասարակության, ժողովրդի ներկա յացու֊ 
ցիչների հետ, որոնցից շատերը առաջին անգամ, դեմ

57 Ավ. |’սահակյան, Երկեր, հ. IV, 1959, էջ 65 — 66,
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առ դեմ հանդիպելով բանաստեղծին, արտահայտում են 
իրենց սերն ու հարգանքը նրա նկատմամբ։ Նամակնե
րից մեկում Թումանյանը խոսելով իր համար անակրն- 
կալ այղ վերաբերմունքի մասին, դրել է. ((ճանապար
հին պատիժներից շատ պատիվներ եմ առել... Ուղիղն 
ասած' ես չգիտեի, թե այսքան ուշադրության արժանա
ցած կլինեմ։ Խե՜ղճ ժողովուրդ, որ յուր աղքատությու
նով էլ է ուրախանում» (V, 112)։

Անկասկած, 1894 —1896 թթ* դեպքերի, ինչպես և 
1895 թ. հիշյալ ուղևորության բնթացքում ստացած տը֊ 
պավորությունն ե րի ներշնչմամբ են ս տ եղծված ((Երկու 
սև ամպ)), ((Գիշեր)) (հատված պոեմայից), ((Գաղթակա
նի երդը» բանաստեղծությունները, «էեռների հովիվը)) 
և ((Երկու հայր» պատմվածքները (վերջինի մեջ պատմվող 
դեպքին, հավանորեն, Թումանյանն ականատես է եղել 
կամ լսել ու դրի առել 1895 թ* նոյեմբերի վերջին կամ 
գեկտեմբերի սկզբին, էջմիածնում, թեև պատմվածքը 
տպադրել է 1907-ին' Խրիմյան Հայրիկի մահվան առ֊ 
թիվ)™-

Ըստ Տ. Տեր-Գրիգորյանի, նույն ուղևորության ար
գասիք են նաև ((Տրտմության սաղմոսներից» («Տե՜՛ր, 
մինչև երբ մեր աչքերը քեզ մընան...» և «Աստվա՜ծ, 
ինչպես ծուխ օրերըս անցան..,») բանաստեղծություն
ները. «Այդ տարիներին, — դրում է նա, — ամենքիս մըտ- 
քին ու սրտին ծանրացած էր սուլթանական սպանդի 
արյունալի մղձավանջը, և Հովհաննեսի ստեղծագործու
թյունների մեջ եզակի «Տրտմության սաղմոսներից» 
խորադիրը կրող երկու եղերոնները էջմիածնի այցելու֊ 
թյան ու այդ մղձավանջի վշտալի արտահայտությունն 
էին, թեև գրված են մի փոքր ուշ»։

58 ((նոր ալիք)), օրաթերթ, 1907, .V 5t



Թումանյանի արխիվում պահպանվել է սևագիր և 
անավարտ մի ոտանավոր, գրի առնված 1896֊ին, ոբ 
անկասկած, նույնպես արդյունք է 1895 թ* նոյեմբերին- 
հայ գաղթականների հանդիպումից ստացած տպավո
րությունների։ Բանաստեղծությունը կառուցված է պան֊ 
դըխտության երգերի սկզբունքովս պանդխտի զրույցը 
թռչունի հետ (ավանդական կռունկի փոխարեն, այստեղ 
ծիծեռնակն է)*

Ա՜յ ծիծեռնակ <Հ,. . . ^> 
Մի լուր չունե՞ս դարիբին։

Երգում էի ես քո երգկին 
Ամեն 'րիգուն — առավոտ, 
Եվ քո ձՒ^ր միշտ լալագին 
Դունդունում էր՝ քեզ կարոտ... 
Վերջին օրն էլ, որ ես եկա, 
Սև էր էնտեղն ու դատարկ, 
էլ ո՜չ քո հին օճորքր կա, 
Ո'չ իմ բունր նրա տակ... 
Ծիծառն այսպես երգ էր ասում 
Հայ պանդուխտին վաթ անից. 
— էսի'Ր> ՂաՐՒՐ> ԼսՒ P> ախպեր, 
Լուր եմ բերել քո տանից...

(^Ա).

Հավանորեն նույն այդ ժամանակ (1895—1896) և 
նույն տպավորությունների ներշնչմ ամ բ Թումանյանն 
սկսել է նաև պատմվածքներ, որ սակայն մնացել
են անավարտ։ Դրանցից առաջինը մի գաղթական ման
կան մասին է, որին քաղաքում «նոր շորեր են տվել 
ողո րմ ութ յուն. իրիկունն եկել է կո>-չ եկել, մտածում է, 
որ երանի մոր մոտ լիներ, մորը տեսներ, ու քնում է, 
ու երազում մոր մոտ է»$9։ 59

59 ԴԱԹ, Թա, У 122։ Եժ, 11/֊ո.մ (էջ .388 — 389) տպագրված է 
’•Մրափ պապին օ խմբագրական խորագրով։

374



Պատմվածքներից երկրորդը («Սև ճանապարհ») 
անի հետևյալ սկիզբը. «Խնուսի գարնան կանաչազարդ 
դաշտի միջով ձգվում էր մի սև ճանապարհ։ Սև ժա
պավենի նման կանաչ արտերի միջով ոլորվում էր սա
րերի տակով և անհայտանում, ծայրը կորցնում լեռնե
ցի ետև...

Այդ ճանապարհով երեք հոգի էին գնում...»։
Պատմվածքում, գաղթականների 4Րոլ13Ւ Ւ1Ո9ո,Լք 

բանաստեղծն ան դրա դա րձրե լ է «մեծ տ ե րությունն ե րի » 
հետ կապված քաղաքական պատ րանքները. «Արսեն 
քի, օխտը խաչապաշտ թագավոր ոտքի ելեր են, ղոշուն 
հավաքեր, եկեր կայներ են Ստամբուլի պատի տակ, 
սուլթանին ապսպրեր են, քի' դու ինչրխ էուսավորչի 
լուս հավատ ոտնատակ բրիր, էնոր ժողովուրդ սրի կա
նես. յա ազատություն արա էնոնց, յա թե չէ տերու
թյունդ հողին <• . ■> թՀԱ),

Երրորդ և չորրորդ պատմվածքներում, որ կրում են 
«Վեճ» և «/Բարեգործություն» խորագրերը ( վերջինս 
տպագրված է' III, 367 —369), Թումանյանր ձգտել է 
վերարտադրել իրական պատկերը այն միջավայրի, որ
տեղ ինքը գործել է, վերնախավերի մարդկանց անսիրտ, 
անտարբեր վերաբերմունքը գաղթականների նկատ
մամբ, եսականությունը, խոսքի և գործի հակասու
թյունը։

Ահա «Վեճ» անավարտ և անտիպ պատմվածքի 
սկիզբը* «Ժողով են արել գաղթականներին անհապաղ 
օգնելու, նրանց հասցնելու Թիֆլկզ։ Խոսում են զանա* 
զան միջոցների մասին — ոտքով, ֆուրգոնով և այլն։

— Եթե Թիֆլիզ-Աարսյան երկաթուղին շինված լի
ներ, հեշտ կգային։

— Նա դեռ ուշ կշինվի։
— Այո , գաղթականներին չի հասնիլ, բայց մի տա

րուց հետո պատրաստ կլինի։
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— Ո չ, մի ս։արում չեն կարոդ:
— Կարող են։
— Եղբայր, երեկ ինձ ասաց ինժեներ Ֆր. <Հ. . . >
— Երեկ ինժեներ Ֆ. ձեզ չէր կարող ասել, քանի որ 

առաջին օրը նա հեռացել էր։
— Ուրեմն ես սո՞ւտ եմ ասում։
— Այդ մասին դուք կարող եք ստեր հնարեր.,» 

(ք>ՀԱ)։
Թումանյանի համագործակցությունը հնչակ յանն ե րի 

հետ, որ, ըստ երևույթին, սահմանափակվել է միայն 
«Հան դանակող և գործադրող կոմիտետի» շրջանակնե
րում, շուտով դադարում է։ Այդ տեղի է ունենում հե
տևյալ հանգամանքներում։ Գր, Վարդանյանը պատմում 
է, որ 1898 թ. հունիսին Հնչակյան կուսակցության Բաք֊ 
վի շրջանային միացյալ վարչությունից հանձնարարու
թյուն է ստանում գնալ Թիֆլիս և խնդրել Թումանյանի 
համաձայնությունը' լինելու «Հնչակյան կենտրոնի, ինչ
պես նաև «Հնչակ»-ի խմբագրության անդամ»։ Համա
ձայնություն տալու դեպքում, Թումանյանը պետք է տե
ղափոխվեր Լոնդոն, ուր գտնվում էր Հնչակյան կուսակ
ցության կենտրոնը և ուր տպագրվում էր կուսակցու
թյան օրգան «Հնչակ»֊ը։ «Լոնդոնը հո Լոռի չի , և ես 
ի նչ գործ ունեմ այնտեղ», ասում է Թումանյանը, ավե
լացնելով, որ ինքը պատրաստականություն չունի մի 
քաղաքական կուսակցություն ղեկավարելու համար։ 
«Ավելի է ականն ու կենսականը' իմ ընտանեկան պայ
մանները շատ են բարդ, ընտանիքս մեծ է, և ունեմ մե
կից ավելի փոքրիկներ, հարկավոր է նրանց ո չ միայն 
կերակրել, այլև կրթել, դաստիարակել, և այդ պետք է 
կատարվի մ այրենի լեզվով, տրդյոք Լոնդոնում գոյու
թյուն ունե՞ն այգ պայմանները»։

Պ ատանե կության տարիներից Թումանյանի երազն 
էր եղել գնալ Եվրոպա կամ Ռուսաստանի կենտրոնա- 
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կան քաղաքները, աշխար! տեսնել, ընղարձակել մտա
հորիզոնը, Եվ ահա առիթը ներկայանում էր։ Առա
ջարկը գայթակղիչ էր։ Թեկուզ ժամանակավորապես նա 
պիտի «ազատվեր Թիֆլիսի քաղքենիական, ձանձրալի, 
ցարական նեխած միջավայրից և հնարավորություն 
ստանար ապրելու աշխարհի ամենամեծ քաղաքներից 
մեկում,,,»։ Եվ տալիս է իր համաձայնությունը։ Սակայն 
այդ հանդիպումից հազիվ մեկ շաբաթ անց, հեռագրում 
է Բաքու, թե' «Ինձնից միանգամայն անկախ պատճառ
ներով չպիտի կարողանամ ձեր կանտորի առաջարկն 
ընդունել»։

9

1895 թ, կեսերին Թումանյանր Աղայանի միջոցով 
կապեր է հաստատում Բաքվում աշխատող երիտասարդ 
մտավորականներից բաղկացած մի խմբակցության 
հետ, որ ընկերական շրջաններում հայտնի էր «Օջախ»
անունով։ Դրանք հնչակյաններ էին, զբաղմունքով գերա
զանցապես ուսուցիչներ,

տնտեսական 
վարձել էին

նային և 
Համ ար,

որ ամուրի լինելով, բնակարտ- 
արւօրյա ծախսերը կրճատելու 
երեք սենյականոց մի բնա

կարան֊հանրակացարան, ուր երեկոները տեղի էին ու
նենում դրական֊ քաղաքս։կան հարցերի շուրջը ասուլիս
ներ կամ, երբեմն, պարղապես ուրախ ժամանցի հավա
քույթներ։ Հիշյալ խմ բակցության հանրակացարանը' 
«Օջախ»֊ը, որոշ իմաստով, Բաքվի Հնչակյան կազմա
կերպության անլեգալ ակումբն էր։ «Օջախ»֊ի հիմնա
դիր (մշտական) անդամներն էին' Սիմեոն Հովվյան, Ա֊ 
րամ Նազարեթյան, Ս եզրակ Բ ա լա յան, Սահակ Մ ատին- 
յան, Սիսակ Օհանյան և Մկրտիչ Բեղլարյան։ Առաջին 
չորսը դպրոցական ընկերներ էին «ներսեսյանցիներ >) 
և պաշտոնավարում էին Բաքվի Հււիփսիմյան և Մես
րոպյան դպրոցներում: Բացի սրանցից, «Օջախ»-ն ու֊

377



ներ ((արտաքին)) կամ պատվավոր անդամներ, որոնք 
Բաքու գալիս մասնակցում էին ընկերակցության հա
վաքույթներին։ Պ ատվավորների թվում էին Ղ* Աղա֊ 
յանը, Շիրվանզադեն, Թումանյանր, դերասան Գրիգոր 
Ավետյանը Լ հրապարակախոս Սիմեոն Հախումյանը և 
ուրիշներ։

«Օջախ»֊ի հետ Թումանյանի կապվելու հանգա
մանքների մասին Սիմ. Հովվյանն այսպես է պատմում. 
((1895 թ. գարնանը, իբրև հնչակյան գործիչ, Թիֆլիս Ւյ 
Բաքու էր եկել Աղա յան ը, իջել էր, իհարկե, «Օջախ»- 
ում, պատվավոր անդամ էր ընտրվել և իր կուսակցական 
առաքելությունը կա ա ա րե լուց հետո, Թիֆլիս վերադար
ձել։ Աղայանից հետո Թիֆլիսի հնչակյան կենտրոնա
կան մարմինը ներկայացուցիչ էր ուղարկելու Հովհան
նես Թում անյանին... Մոտ երկու֊երեք շաբաթ Հով

հաննեսը մնաց Բաքվում... Նա եկել էր, ինչպես ասա 9Ւ> 
իբրև հնչակյան պրոպագանդիստ կամ ներկայացուցիչ, 
բայց այդ ուղղությամբ շատ քիչ բան ուներ անելու։ Եվ 
երբ որ խոսք էր լինում նրա առաքելության մասին, իր 
յումորիստական ձևերով ձեռք էր առնում մեղ, ասե
լով.— Տո', հնչակյանս ո՞րն է, դաշնակցականս' ո՞րը։ — 
Այնքան սրամիտ կերպով էր ասում այդ խոսքը, որ 
մենք էլ նրա հովին էինք ընկնում և սկսում հարցը կա
տակի տալ»^։

Ամենայն հավանականությամբ, Սիմ. Հովվյանն իր 
հուշերում նկարագրել է Թումանյանի առաջին այցը 
«Օջախ»-ին։ Այնքան բնորոշ է նկարագրված բանաս
տեղծի հանդիպումը «օջախականների» հետ, որ կարևոր 
ենք համարում հուշերի այդ հատվածը բերել դրեթե ամ
բողջությամբ. «...Եվ ահա մի գեղեցիկ օր, առանց ժա-

60 Սիմ. Հու|ւ|]Ա1ն, Հո:շեր Հովհաննես Թումանյանի մասին. օՄար^ 
ս՚ակոչ», 1923, 43: 
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մանման օրը և ժամը նախօրոք հայտնելու, մեզ սյուք֊ 
պրիղ֊ անակնկալ պատրաստելու համար, մեր սիրելի 
Ուհանեզը կանգնած է «Օջախ))֊ի դռանը... էլ ո չ բարև, 
ո'չ աստծու բարին. Ուհանեզն իր մշտաժպիտ դեմքով 
«Օջախ»-ի շեմքում կանգնած է և մեկ աջ է նայում, 
մեկ' ձախ, ու հանպատրաստից ((Օջախ»-ին նվի րված 
մի ոտանավոր արտասանում... Մնացել էինք հիացած, 
այնքան սրամիտ ու բնորոշ էր այդ կարճ ոտանավորը, 
թեև միանգամայն անհարմար տպագրության... Արտա
սանում էր հանպատրաստից հորինած բանաստեղծու
թյունը, ձեռքերն առանձին կերւդով թափահարում և ար
տասանությանն առանձին բնորոշ շեշտ տալիս ու միշտ 
կրկնում վերջին երկտողը... Մենք ծիծաղու կոտոր
վել էինք...

Կուսակցական գործով շատ Լ1լրաՂ.լԼ^Յ Ուհանեղր։ 
Եվ մենք առանձնապես չէինք էլ ւղնդում այդ ուղղու
թյամբ... Երկու օրից հետո ((Օջախ))-ի բոլոր անդամնե- 
րին մի-մի քառատող նվիրեց։ Սրամտության, հումորի 
և հոգեբանական ճշգրիտ մոտեցման ու բնութագրման 
գլուխ-գործողներ էին այդ քառատողերը։ Պետք է զար
մանալ միայն, որ երկու օրվա ընթացքում նա հնարա
վորություն ունեցավ յուրաքանչյուրին իր բնորոշ կող֊ 
մերով այնքան հարազատորեն, ապշեցուցիչ ճշտությամբ 
պատկերացնել ու ցուցադրել»^։

Թումանյանն ((Օջախ))֊ին այցելել է հետագայում ևս, 
սակայն այդ մասին վաւէե րա դրական տվյալներ և տե
ղեկություններ չեն պահպանվել։ Միայն 1900 թ. մայի
սին կատարած այցը Թում ան յանր նշանավորել է «0֊ 
չախո֊ի երդը)) բանաստեղծությամբ (I, 495)։ ((Օջախ))

61 «Օջախս֊ին նվիրված 'իշշաէ ռւղերձր և «օջախականներին», 
րնռւթագրռղ երգիծական քառյակները չեն պահպանվեր 
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խորագրով բանաստեղծը փորձել է գրել նաև մեկ այլ 
ոտանավոր, որ, սակայն, մնացել է սևագիր վիճակում^2։

«Օջախ»֊ի անդամներից Թումանյանին վաղածանոթ 
էին' Սիմ, Հովվյանը, Սեդրակ Բալա յանը և Սահակ Մա֊ 
տինյանը' երեքն էլ լոռեցիներ, որոնց բանաստեղծը գի
տեր դեռևս Ներսիսյան դպրոցից։

1894 թ, ապրիլին Ս. Բալայանը ((Հորիզոնն հանդեսի 
համար Թուման յանին է ուղարկել իր մի հոդվածը Ավա֊ 
րայրի ճակատամարտի նշանակության մասին, ավելի 
ճիշտ դա Վարդան ան ց տոնի առթիվ կարդացած նրա 
դասախոսության շարադրանքն էր: Հոդվածը [ոպս չի 
տեսել, հավանորեն, դրաքննութ յան արգելքի հետևան
քով։

Երիտասարդ Թումանյանի մտերիմներից մեկի զար
գացման և հայացքների մասին ընդհանուր գաղափար 
կազմելու համար, ավելորդ չենք համարում մեջ բերել 
Ս, Բալա յանի 1894 թ, մարտի 24֊ի նամակի այն մասը, 
ուր նա համ առոտակի շարադրել է իր հողվածի հիմ
նական դրույթները, (էժողովուրդ֊մ ասսան միշտ իրան 
վերա նայում է իբրև մի անօգնական և տկար էության 
վերա, և միշտ ի վերուստ է սպասում յուր փրկությունը։ 
Ես կարծում եմ' այդ մեր սխալ դաստիարակության 
հետևանքն է, մանավանդ պատմության սխալ դասա
վանդության։ Ամեն մի պատմական մեծ շարժում մեր 
պատմիչները հնում, իսկ դասատուները այժմ միշտ 
վերադրում են այս կամ այն անձնավորության.,. Այն
ինչ դա հենց ժողովրդական գործ է և ժողովուրդն ինքն 
է հառաջացրել,.. Եթե պատմությունը այս ուղղությամբ 
անցնվի, ժողովուրդը իրան անկարող և անօգնական չի 
համարիլ, այլ կզգա, որ ինքն ուժ է և իրան բախտը 
իրանից է կախված.,,

62 ԳԱԹ, Рш, X 45ս..
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Այս նպատակն ունի այս հոդվածը,,,» (ԹԸԱ)։
Թումանյանն ավելի մոտ էր իր հայրենակից (արդ֊ 

վեցի) Սիմ, Հովվյանի (1869 —1942) հետ, որ ներսիս֊ 
քան դպրոցը և Գևորդյան ճեմ արանն ավարտելուց 
Հետո, 90֊ ական թվականներին Սարվում մ անկավարժու֊ 
թյամբ է զբաղվել, վերջինս համատեղելով կուսակցա֊ 
կան դործունեության հետ (անդամ էր Հնչակ յան կու֊ 
ոակցության )։ Միաժամանակ դրական փորձեր է կա֊ 
տարել, սակայն անհաջոդ^0։ Գրել կ բանաստեղծություն֊ 
ներ, թարգմանել Լերմոնտովի ((Հաջի Աբրեկ» պոեմը, 
որ, սակայն, Արասխանյանր մերժել է «Մ ուրճո֊ում 
տպագրել (V, 114)։ նրա թարգմանություններից տը֊
պագրվել է միայն ((Ս ւդարտակ»֊ը (1896)։ Հետագայում, 
1898 թ,, Հովվյանը մեկնել է Գերմանիա և ընդհատում
ներով սովորել Հալլեի և էայպցիդի համալսարաննե
րում, մասնագիտանալով քիմիայի մեջ։ Սարձրագույն 
կրթությունն ավարտել է 1909֊ին։

Ւնչպես երևում է, «Օջախ»֊ ի անդամներն ունեցել 
են ավելի շուտ դրական, քան քաղաքական հակումներ։ 
Սիսակ Օհանյանր 1896 թ, սեպտեմբերի 11֊ի նամա֊ 
կում Թումանյանին հաղորդում է, ((,,,Սահակն (Մատին֊ 
քան) ու Սիմեոնր (Հովվյան) դեռ բանաստեղծական 
չըջանումն են, մինր ((Հ աջի Աբրեկ»֊ն է կարգի բերում 
տպագրելու համար, մյուսը դրա միջին պատահած խըր֊ 
թին և մ աղալու ոճերն է հան ում, որ անաստված Լեոյի 
ճանկը չընկնի և դարձյալ խաղք ու խայտառակ չդառ֊ 
նա.,. Ծիծաղելին նա է, որ Սահակն էլ է գրականության 
նվիրվել։ Երեկվան ցոըենի փոդրատչին այսօր տեն֊ 
դենցիոզնի վեպեր է թարգմանում և իրան նման էլ մե֊

Ս. Հովվյանը 1896 թ. փետրվարի 21 ֊ի նամակում Թուման֊ 
յանին ւլրում է. «՜ Ուսումն արանները փակվեք են. սոված չմնալու հա- 
t՛ ար ու էլում եմ ւյրականու թյամր պարապել» (ԳԱԹ, Թա, Jfi 803)։ 
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կենաս է գտել...» (ԹԸԱ)։ «Օջախ»֊ի դրականությունը 
շատ հարստացել է, — գրում է Արամ Նաւլարեթյանը Թու֊ 
մանյանին 1897 թ. մարտի 9֊ի նամակում, — Կանոնադ
րությունը մշակել է նվաստս, արխիվարիուսի* գրաբար 
ոսկեղենիկ լեզվով գրել է «Օջախ»֊ի պատմությունը... 
Այժմ էլ մի դասագիրք' ХрвСТОМаТИЯ ենք կազմում 
«Օջախ» անունով, ուր մտնում են ու հավաքվում «0֊ 
ջախ»֊ի արձակ ու չափածո երկերը, շուտասելուկները, 
զվարճալիքները և այլն։ Եթե գաս, շատ նյութ կունե֊ 
նաս ուսումնասիրելու..,»^։

«Օջախ»֊ի գրական փորձերը ոչ մի լուրջ արդյունք 
չտվին։ Խմբակցության հիմնադիր անդամնևրր սոսկ 
գրասերներ էին, զուրկ ստեղծագործական ձիրքից։ Ըստ 
ե րևույթին իրենք էլ լուրջ նկրտումներ շեն ունեցել, և 
գրականությամբ զբաղվելը նրանց համար եղել է «պա
րապ վախտի խաղալիք», հաճելի ժամանց։ Սակայն, 
սիրելով գրական ութ յուն ը և բարձր գնահատելով ((0- 
ջախ»֊ի պատվավոր անդամների' Աղա յանի, Շիրվան֊ 
զա դե ի և Թումանյանի տաղանդը, կազմ ակերպել են 
վերջինների երկերը Рաքվում տարածելու գործը, և ջան֊ 
քեր գործադրել նրանց նյութապես ապահովելու խնդիրը 
հաջողությամբ պս ւսկելու ուղղությամբ։

«Օջախ»֊ի անդամների (մասնավորապես Սեդրակ 
Սալայանի և Արամ Նազարեթյանի) միջամտության շը֊ 
նորհիվ է, որ Բաքվի հայոց մարդասիրական ընկերու
թյունը 1897 թ. հունվարին թոշակ է նշանակում Աղա- 
յանին, Շիրվանզադեին և Թու մանյանին64 65 66,

64 Նկատի ունի Սահակ Մ ատինյանին։

65 ԳԱԹ, Թա, Л? 541,
66 Այղ առիթով <(Մուրհ>. ֊ ր հրել է. а Բարվի Մարդասիրական րն - 

կերության խորհուրդը յուր վերքին նիստերից մեկում վճռել Ւ,, որ
պես մեզ հաղորդում են, որդեդրել պպ. էէաՂաք,ՈՍ Ս>ղայանի, եիր- 
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Թումանյանր 1897 թ, մարտի 5֊ի նամակում Ս. Բա՜ 
լա յանին և Ա, Նազարեթյանին այդ առթիվ իր երախ
տագիտությունն է հայտնում. «Առաջին անգամ հրա
պարակում ձեր ձայնը բարձրացավ այդ (գրականու
թյունը և գրողներին ապահովելու—Ա. Ի.) խնդիրը 
պաշտպանելու համար... Իմ կողմից հայտնում եմ ձեզ 
իմ սրտալի շնորհակալությունը այն ձայնի համար, որ 
դուք բարձրացրիք Մարդասիրական ընկերության այս 
տարվա ժողովում, այս ծածուկ, բայց զարհուրելի դրա
մային վերջ տալու համար, և թեկուզ երբեք էլ վերջ չլի
նի, այսուամենայնիվ, այն էլ մեծ մխիթարանք է, որ 
համազգաց սրտեր կան և համակրություն»։

Նույն նամակի վերջում, նկատի ունենալով ցարա
կան կառավարության կողմից դպրոցների փակման հետ 
միաժամանակ նաև «Օջախ»֊ի խափանումը, որի մասին 
1897 թ. մարտի 3-ի նամ ակում Արամ Նազարեթյանր 
վ անզադեի և Հովհ. Թում անյանի որդիներից մի֊մի հոգի, վճարելով 
հիշյալ անձերից առաջիններին 300 - ական և երրորդին' 240 ռուբլի... 
Օւրախությամր ենք արձանադրում այս իրողությունը։ Սա առաջին 
դեպքն է, որ որևէ հայկական ընկերություն նպաստ է տալիս այն 
սարդոց, որոնց գլխավոր արժանիքը նոցա տաղանդն է ու գրական 
դռրծունեութ յունը։ Եվ ընտրությունը Մարդաս Ւր ական րնկերու թէան 
կողմից գեթ սկզբի համար, մեղ թվում է և հաջող, և' բնորոշ։ Մեր 
դիտեցածովը, այդ երեք դրագետներն էլ ծանրաբեռնված են բազմ

անդամ ընտանիքներով։ Հիշյալներից երկու վերջինները' պպ. ^Ւր~ 
վանդաղեն և Հուէհ. Թումանյանր, սոսկ դրադետների տիպարներ են, 
դժվար հարմարվող մ ասնավոր ծառա յութ յան ւգա յմ աններ ին, և հե

տևապես նոցա համար դժվար է կողմնակի վաստակ ունենալը։ 
Պ. Աղայանը, ճիշտ է, ունի նաև մանկավարժական կոչում, և հայտ

նի է թե իբր գրագետ և թե իբր ուսուցիչ, տարածված դասագրքերի 
հեղինակ և փոքրերի դաստիարակ, մի հանգամանք, որ գալիս է 
շդնելու գոյության կռվում, բայց վաստակավոր գործչի տարիքը, 
կից դպրոցական վատ հանգամանքների հետ, զդալապես չեզոքաց- 
նամ են այդ մեծ առավելությունները («Մուրճ», 1897, փետրվար - 
մարտ, Л? 2 — 3, էջ 407),
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■տեղեկացրել է նրան (ԹԸԱ), Թումանյանր գրում Լ. 
((Աստծու խտթեր, Օջախը չքանդեք»։ Ապա ակնարկելոկ 
«Օջախ»-ի անդամների կատարած դերը Աղայանի, Շիր֊ 
վանզադեի և իր թոշակի խնդրում, ավելացնում «Այս֊ 
տեղ գրոգների ժողովում^ խոսք եղավ Օջախի մասին, 
ես հայտնեցի, որ այդ ճրագը, որ վառվում է գրողների 
համար' օջախիցն է, և այլն, և այլն։ Օջախը գուցե դր
բողներից ուղերձ ստանա» (У , 128 —130)։

Ւ դեմս «Օջախ»֊ ի Թումանյանր տեսնում էր Հա֊ 
սալի հենարաններից մեկը ապագա գրական ընկերու
թյան, որի կագմակերպման ուղղությամբ նա այդ տա
րիներին սկսել էր եռանգոլն ջանքեր դործագրել։ Սա
կայն, ինչպես ստորև կտեսնենք, բանաստեղծի և նրա 
դրչակից ընկերների ւիորձերը ցանկալի արդյունք չտվին, 
«Օջախ»֊ն էլ խափանվեց^։

10
Իննսունական թվականների կեսերից Հետզհետե 

ուժեղացող հալածանքը ազգային մշակույթի դեմ, դըպ֊ 
րոցների և հասա րակական֊կրթական ընկերություննե
րի փակումը, բնականաբար առաջ են բերում հակազդե
ցություն ։ Ցարիզմ ի ազգակուլ րա ղաքական ութ յան ր 
դիմագրավելու նսլատակն էր հե տա պնդում 90-ակս։ն 

թվականների վերջերին Թիֆլիսում կազմակերպվ ած 
«Ծիածան» աշակերտական գաղտնի րնկերությունր,

67 Թումանյանր նկատի ունի գրողների ընկերություն հիմնե/ււ՛ 
Նպատակով, 1897 թ. > ունվա ր ֊ գեկտեմ ր եր ամ իսներին, իր քւաիս:֊ 
ձեոնութ յամ բ հրավիրված մողովներից մեկը:

68 1896 թ. երբ ցարական կառավարությունը փակում է հայկա

կան դպրոցները > <(Օչաիււ>-ի հիմնադիր անդամներից երերը թողն1 .հ 
են ուսուցչական ասպարեզը և դուրս դալիս խմբ ակցություն իր 
<'Օչախ»-ը գոյատևում /, մինչև 1898 թ. նոյեմբերը Հու| l| | տ i<.

Հակիրճ հուշեր «Օջախ»֊ի մասին, ԳԱԹ, Թ ա, Л* 18C7Jt



որին, ինչպես վկայում են ժամանակակիցները, մաս- 
նակցել է նաև Թումանյանը։

«1}իածան))֊ը դպրոցական համանման բազմաթիվ
այլ ընկերություններից տարբերվում էր նրանով, որ 
միացնում էր Թիֆլիսի թե' պետական և թե' հայկական 
համարյա բոլոր միջնակարգ դպրոցների աշակերտու֊ 
թյանը։ Ընկերությանն անդամակցում էին արական և 
իգական գիմնազիաների, ռեալական, տեխնիկական, 
այգեգործական, արհեստագործական, Ներսիսյան, Հով֊ 
նան յան և Գա յան յան դպրոցնե րի աշակերտ֊ աշակեր֊ 
տուհիները։ ((Ծի ածան)) ֊ի անդամների թիվը} նրա գո֊ 
յության Ց֊ամյա ընթացքում (1898—1902) տատանվել 
է 200֊ի և 500֊ի միջև։

Յուրաքանչյուր դպրոց ունեցել է իր առանձին խում ֊ 
բը, որ ուսումնասիրել է հատկապես հայոց լեզու, դրա
կանություն և պատմություն։ Գոյություն է ունեցել նաև 
«Մայր խումբ)), որին մասնակցել են բոլոր դպրոցների 
աշակերտության ներկայացուցիչները։ ((Մ այր խմբի» 
հետ պարապել են այդ ժամանակ արդեն հայտնի կամ 
հետագայում հայտնի դարձած այնպիսի գործիչներ, 
ինչպես՝ Ստ. Մալխասյան, Ավ. Արասխանյան, Նիկ* 
Աղբալյան, Տիգր. Հովհաննիսյան, Դ» Դեմիրճյան, երի֊ 
տասարդներից՝ Արշակ ^ուրաբյան և Ստ. Շահում յան, 
որ անցնում էր քաղաքատնտեսություն։

Հենց ինքը, Շահումյանն էլ եղել է ընկերության 
առաջին նախագահը^, իսկ երբ նա 1899֊ին մեկնում է 
Ռիգա՝ այնտեղի պոլիտեխնիկական ինստիտուտում ու֊

69 Վ. Տերյանը «Երեք հանդիպումս հուշերում պատմում է, որ 
Ստ. Շահումյանին առաջին անգամ տեսել է «Ծիածանս աշակերտա

կան ընկերության Կողովներից մեկում։ Տե'ս Վահան Տերյան, Եր
կերի ժողովածու, հատ. IV, 1925, էջ 338, նաև՝ Խ. Հ. հարսեղյան, 
Մարքսիզմի տարածումը Հայաստանում, դիրք առաջին, 1967, էջ 
282—283։

25 Ա. Ւնհիկյան—Հովհաննես Թումանյան
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սումը շարունակելու, նրան փոխարինում է Արամ Տեր- 
Գր/,գ որյանր (Վահան Տերյանի եղբայրը)։

Ունկնդիրների թվում եղել են' Վահան Տ եր֊Գրիգոր֊ 
յան (Տերյան), Մարգար Ավետիս յան, Վահան Ն ալբան գ- 
յան, Դանուշ Շահվերդյան, Մովսես Հարությունյան (Ա- 
րազի), Սոնյա Օթարյան, Հայկանուշ Հարությունյան 
( Տեր-Գրիգորյան), Սառա Յուզբաշյան (Սաղյան) և ու
րիշներ։

Պարապմունքների ընթա ցքում արծարծվել են նաև 
ժամանակի հասարակական միտքը հուզող սոցիալական 
և քաղաքական խնդիրները. «Ամենահրատապ խնդիրը,
որ ծեծվում էր այգ միջավայրում, — դրում է Պ. Մա-
կինցյանը ,— հայկական հարցն էր, տաճկահայերի դատն 
ու հեղափոխական շարժումը... Այդ շրջանում աշա կեր- 
տության մեջ հանդես են գալիս ընկ. Ս. Շահումյանն ու 
Ա. Տէուրաբյանը, որոնք ձգտում են երիտասարդության 
ուշադրությունը ուղղել Ռուսաստանի ներքին հարցերի 
և հեղափոխական շարժման վրա»™։

Տարեկան երկու֊երեք անգամ տեղի է ունեցել ընղ
հանուր ժողով' գրական֊ գեղարվեստական բաժնով և 
համեստ խնջույքով։ Ընկերությունն ունեցել է ձեռագիր 
կամ խմորատիպ օրգանը' «Ընկերն ։

«Ծ ի ածան»-ի անդամներից Մարգար Ավետիսյանը 
հավաստում է Ռումանյանի գործուն մասնակցությունը

70 Վահան Տերյան, Երկերի ժողովածու, հաս:. I, 1924, Կ. Պո

յիս։ Պ. Մակինցյանի առաջաբանր, էջ XIV։
71 Այդ թերթի մի համարր պահվում էր Հայաստանի պատմու

թյան թանգարանի գրադարանում (№ 297)' «Ընկեր», աշակերտա
կան ամսաթերթ, 1898 — 99 ուսումնական տարի, № 7, փետրվար։
Թերթը տպագրվել է հեկտոգրաֆով, Թիֆլիսի առաջին գիմնազիայի 
աշակերտ Հովհ. Խիզանյանի բնակարանում։ «Նա (Թումանյանր) 
հետաքրքրվում էր այդ թերթով և հաճախ կարդում էր», — պատմում 
է Խիզանյանն իր հուշերում ։ 
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ընկերության և ժողովներին, և պարապմունքներին. 
((Մասնակցողների հիշողությունից անջնջելի են մնացել 
այն ժողովներր, որտեղ ներկա էր լինում Թումանյանը։ 
Նա' բարձր հասակով, թիկնոցը թևին գցած, ներս էր 
մտնում դահլիճ' ծիծաղկոտ աչքերով, ժպտուն դեմքով, 
Ւր հետ բերելով ոգևորության, ուրախության և կայտա֊ 
ոության մի շունչ, որ վարակում էր բոլորին։ Ւնքը Թու֊ 
մանյանը վարակված էր պատանեկան մթնոլորտից, 
ձուլվում էր իր զգացմունքներով այգ' ((ամրոցներ կա
ռուցող)) պատանիների հետ։

«Մայր խմբի)) հետ պարապողներից մեկն էլ Թու֊ 
ման յանն էր։ Նա պարապում էր հայոց գրականություն...

Մեր պարապմունքները տեղի էին ունենում Թուման֊ 
յանի տանը' Բեհբության (այժմ էնգելսի) փողոցի հինգ 
հարկանի մի շինության վերին հարկում, որը հայտնի 
դարձավ «Վերնատուն» անունով... Մեր բոլոր կլասիկ֊ 
ների մասին զրույց ունեցավ Թումանյանը, որից երևում 
էր նրա հմուտ ծանոթությունը մեր թե' հին և թե' նոր 
գրականությանը...

Թումանյանի պարապմունքները տարբերվում էին 
մեր մյուս բոլոր դասախոսների պարապմունքներից։ 
Նա չէր «դասախոսում)), չուներ կազմ ած ծրագիր, չու֊ 
ներ պարապմունքի այն մեթոդները, որ գործադրում էին 
մյուս դասախոսները։ Ավելի շուտ՝ դրանք ազատ զը֊ 
րույցներ էին, քան սիստեմատիկ դասախոսություններ։ 
Սակայն ոչ մի պարապմունք այնպես կենդանի չէր 
անցնում, և, կարող եմ ասել, այնքան բան չէր տալիս 
մեզ, որքան Թումանյանի «անծրագիր)), «անմեթոդ» 
զրույցը։ Ո չ մի դասախոսություն այն հաճույքը չէր 
պատճառում մեզ, ինչ որ Թումանյանինը։ Երկու֊երեք, 
շատ անդամ ավելի ժամեր նստում էինք, և ժամանակն 
այնպես էր անցնում, որ մեզ թվում էր, թե դեռ նոր
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ենք սկսելու, և պարապմունքներից դուրս էինք դալիս 
ոչ հոգնած, այլ ավելի թարմացած։

Պետական դպրոցների աշակերտ-աշակերտուհիները, 
որ հայ պատմության, գրականության մասին գաղա
փար չունեին, նույնպես հիացմունքով էին լսում Թու֊ 
մանյանին և խոր ակնածությամբ ու սիրով կապվում 
նրա հետ»։

Այդ շրջանին է վերաբերում Թումանյանի անթվա
կիր մի երկտողը Փ» Վարդազարյանին, որով խնդրում է 
օգնել իր աշակերտուհիներից մեկին (Թիֆլիսի առաջին 
իգական գիմնազիայի 10-րդ դասարանցի) վճարելու 
ուսման վարձը, որ «խեղճ աղջիկը չենթարկվի արտաք- 
սրվելու վտանգին» (V, 198)։

Մ» Ավետիսյանն իր հուշերում, դժբախտաբար, փոքր 
ի շատե հանգամանորեն կանգ չի առնում Թումանյանի 
դասախոսությունների կամ զրույցների վրա, թե բա
նաստեղծը ինչ հայեցակետով էր քննում ու գնահատում 
մեր նոր գրականությունն ու նրա առանձին ներկայա
ցուցիչներին, որոնցից շատերն իր ժամանակակիցները 
և ավագ գրչակիցներն էին։ Նշելով Թումանյանի «հմուտ 
ծանոթությունը մեր թե' հին և թե նոր գրականությա
նը», հուշագրողը մեզ հաղորդակից է դարձնում միայն 
P աֆֆուն տրված գնահատականին, «Երկար կանգ ա- 
ռանք Օաֆֆու «Սամվել»-ի վրա։ Այդ այն շրջանն էր, 
երբ աշակերտությունը P աֆֆուն կա րդում էր, ինչպես 
ասում են, անքննադատ հիացմունքով,., Թումանյանր 
հավանում էր Pшֆֆпւ նկարագրությունները, վառ երե- 
վակայությունը, լեզուն համարում էր ճոխ, բայց միա
ժամանակ գտնում էր, որ հեռու է ժողովրդական կեն
դանի լեզվից և ռուս ա բան ութ յուն ունի։ Եսկ երբ անցավ 
տիպերին, սկսեց վերլուծել նրանց հոգեբանությունը, 
գտավ, որ այդտեղ Pшֆֆnւ գրիչը թոլձԼ է> որովհետև 
դավաճան ում է իրականությանը, ուրեմն և գեղարվես- 
388



աին, որովհետև իսկական գեղարվեստը իրականության 
վրա է հիմնվում...

Թումանյանր մեր նոր հեղինակներից բոլորից բարձր
դասում էր Ա բովյանին... »։

«Ծիածան» աշակերտական ըն կե րութ յան հավա
քույթներում Թումանյանի ղրույց-դասախոսություններն 
առիթ են դարձել, որ արդեն տասնամյա դրական ճա
նապարհ անցած բանաստեղծը հետադարձ հայացք 
ձգեր հայ նոր դրականության կեսդարյա պատմական 
ուղու վրա, դնահատեր իր նախորդների ւէաստակը, ճըշ- 
տեր իր դիրքը նրանց նկատմամբ և հայտաբերեր հայ 
դրականության հետագա ղարդացմ ան օրինաչափու
թյունները։

Դասախոսություն-դրույցներն ամբողջության ւ) եջ դրի 
չեն առնվել և չեն պահպանվել։ Սակայն, բարեբախտա
բար, մնացել են այն նյութերն ու դրույթները, որ նրա 
դաս ախոսությունների հիմքն են հանդիսացել։

Դրանց մի մասը «Կյանք և գրականություն» խորա
գրով հրատարակված է Թում ան յանի երկերի առաջին 
գիտական հրատարակության VI (լրացուցիչ) հատորում՞ 
(էջեր 89 —108)72 73։ Հավանաբար այդ դրական զրույցնե
րի նյութերի հիման վրա էլ Թումանյանր գրել է «Մեբ 
նախորդ շրջանի բանաստեղծները» ուսումնասիրությու
նը և դրա մի հատվածը' սկիզբը ներկայացրել «Տա- 
րազ»-ին տպագրության, որ, սակայն, հանդիպել է գրա
քննության արգելքին™։

72 «Կյանք և գրական nt թյուն ս է խորագրել Թում ան յան ը 1907 թՀ 
հունիսի 10-ին Թիֆլիսի ժողովրդական համալսարանում (Տ,ուբաչովի 
տանը) կարդացած իր գաս ախոսությունը, որտեղ օգտագործել է 
ոԾիածան»֊ի հիշյալ խմբակի հետ ունեցած իր զրույցների նյութերը 
(Հմմտ., IV, 435 — 439),

73 IV, 01—63։ Արգելված տպարանական փորձանմուշը' ՎԿՊԱ^ 
ֆ. 114 (480), գ. 1511, թ. 3։
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tt/b շրջանները, ուր Բ*ումանյւսնն ապրել ու անց է 
կացրել իր օրերր մանկությունից ի վեր, համարել է 
«նեղ ու դատարկ»։ «Բամբասանքներ, դա վագր ու թյ/чЬ֊ 
ներ, ընկերական հարաբերությունների մեջ' կեղծիք, 
խաբեություն, շահի, միմիայն շահի ձգտում։ Անտար
բերություն դեպի ընդհանուր֊ ազգայինը. խոհեմություն 
է համարվել միշտ խուսափել «խալխի համար» գլուխը 
ցավացնելուց։ Արհամարհանք դեպի իր ազգային լեզուն 
և կապկի հափշտակություն դեպի օտարը, անճաշակու
թյուն ամեն բանի մեջ. քաղաքավարությունը եղել է 
կեղծավորությունը, կարեկցությունը միշտ հայտնվել է 
իրենց չնչին փառասիրությունը հրապարակ դնելու ա- 
ռիթ...» (VI, 86)74։

74 «Գրողի նամակները» խորագրով անավարտ երկը։ Թուման֊ 
յանն ըստ երևույթին, մտադիր է ևղել նամականու ձևով նկարագրեք 
իր ապրած հասարակական միջավայրը, ցույց տալ այն գործոնները, 
որոնք ազդում, ներշնչում, «խուեցնում» են գրողին։

Նկատի ունենալով այն համընկնումները (երբեմն' գրեթե բառա

ցի), որ աոկա են այս երկի և Թումանյանի 1902 թ, մի քանի նա
մակներում արտահայտված մտքերի միջև (հմմտ. V, 202), «Գրողի 
նամակները» համարում ենք նույն թվականի գործ (Թումանյանի 
երկերի գիտական հրատարակության ծանոթագրություններում ենթա- 
դըրված է 90-ական թվականները)։
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Այս տողերը, որ մեր կարծիքով, գրված են 1902-ին, 
սերտորեն աղերսակցվում են նույն թվականին հյուս
ված «Տրտունջ» բանաստեղծության հետ (I, 138),

Բանաստեղծի խոսքը, հարկավ, չի վերաբերում ա- 
ռանձին անհատների, որոնք համակրում էին նրա տա
ղանդը, ծանր պահերին օգնության ձեռք մեկնում, սա
տարում նրա գրական գործունեությանը։

Դրանցից ա и աջին ը Փիլիպոս Վարդազարյանն էր, 
որի մասին խոսք եղավ վերը «Մուրճ» ամսագրի, «Հո- 



բիդոն» հանդեսի և «Խրճիթներ...» հրատարակչական 
ընկեր ության կապակցությամբ։ ((Գործի մարդ» լինելուց 
բացի, Վարդազարյանր զրասեր էր և այդ էլ նրան բա֊ 
րեկամացրել էր Թումանյանի հետ։ Գրականությամբ 
դրաղվելու համար բնածին տվյալներ չունենալով (թեև, 
երբեմն, գրչափորձեր էր անում) նա զոհ էր Թումանյանի 
նման մի բանաստեղծի «հովանավորի» և «մեկենասի», 
ավելի ճիշտ' բարեկամի դերով։ Հրատարակչական իր 
ձեռնարկումներից նյութական շահ նա չէր ակնկալում։ 
Արասխանյանի հետ ունեցած գործարքը գրա ապա
ցույցներից մեկն է։ Որպես մարդ, նա, անպայման, գր~ 
րական անձնավորություն էր։ «...Որքան մոտ էի ծա
նոթանում Փ. Վարզաւլարյանին ։ — գրոււք է Մարիամ Թու- 
մ ան յան ր, — այնքան ավելի էի գնահ ատ ում նրա մաքուր 
և ազնիվ բնավորությունր»։ Վարդաղարյանն ամուրի էր 
և ապրում էր մոր և երեք քույրերի հետ։ Բ ույրերը սո
վորել էին իգական գիմնազիայում և հետագայում իրենց 
կյանքը կապել «գործի մարդկանց» հետ. Շուշանիկն 
ամուսնացել էր «Նադեժդա» ապահովագրական ընկե
րության գրասեն յակի կա ռավա րի չ Ս. Խ. Սուլխանովի, 
իսկ Լիզան' Թիֆլիսի առևտրական բանկի դիրեկտոր 
Ալեքս. Թամամշյանի հետ։ Թում ան յան ը, հատկապես 
ՕՕ-ական թվականներին, Վարդազա րյանն ե րի տան մըշ- 
տական այցելուն է եղել, «նա այնքան սիրելի էր դար
ձել Վարդաղարյանն ե րի ընտանիքին, — վկայում է Արշ* 
Բարխուդարյանը, — որ համարվում էր նրանց ընտանիքի 
մի անդամը»։ Վարդազարյան քույրերը գրականությամբ 
հետաքրքրվում էին միայն այն չափով, որչափով դա 
հարկավոր էր հասարակության մեջ «բարեկիրթ» երևա
լու համար։ Նրանց ժամանցը, գլխավորապես, թղթա
խաղն էր և խոսք ու զրույցը առօրյա անց ու դարձի 
շուրջը։ Բանաստեղծի ներկայությունը սակայն, գրական 
բնույթ էր հաղորդում ժամանցի այդ երեկոներին. «Ու-
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Հ1Այխ օրեր ենք անցկացնում,— ցրում է Թումանյանր 
նամակներից մեկում, — Շուշանն էլ շատ լավ էէ Բա13
երբեմն բանաստեղծորեն թախծում է և այն ժամանակ
փիլիսոփայություն ենք անում քնքուշ բաների մասին
ու խանդով հառաչում, որ շուտով պրծնենք ու ծիծա
ղենք։ Իրիկունները գրական երեկոներ ենք կազմում,
մայրիկը դառնում է մեր ժողովուրդը և նրա համար 
սրտառուչ բաներ ենք կարդում, միշտ աշխատելով են
թարկել անակնկալների,,,)) (V, 215 — 216)։

Թումանյանն աշխատել է ժամանցի այդ երեկոները 
դարձնել բովանդակալի, և առհասարակ ձգտել է նը֊ 
պաստել Վա րդազա րյան քույրերի մտավոր զարդաց- 
մանը, նրանց մեջ արթնացնել սեր դեպի գրականու
թյունն ընդհանրապես, և դեպի մայրենի լեզուն ու գրա
կանությունը' հատկապես։ «Ես կհետևեմ Զեր խորհրդին 
և կկարդամ, — գրում է Շուշանիկ Վարդազարյանը Թու
ման յանին,— Բա19 ՈԼ ^ա1 գրականություն, ես այն չեմ 
հասկանում ։ Թղթախաղին վերջ եմ տվել)) (Նամակը 
գրված է ռուսերեն) (ԹԸԱ)։

Փ, Վա րդազարյանի երեք քույրերից Թումանյանն 
ավելի մոտ է եղել կրտսերին' Մարուսիային, որի ալ
բոմում, 1896 —1900 թթ, գրել է էքսպրոմտ բանաստեղ
ծությունների մի շարք75։

75 ((երր թույլ եք տալիս...», «Սրտիս խոստումը)), «Տպավորու- 
Р1 ուններ», «Շնորհավոր նոր տարի...», «Մոռացված վարդեր», «Ծա

ղիկներ» և ուր.։ Տե и I, էջեր 464, 466—467, 469 — 470, 475, 494, 
497 — 500։ Թումանյանր մի բանաստեղծություն ևս դրած է եղել Շու- 
շանիկի ւս/րոմում, ինչպես պարզվում է նրա 1909 թ, Ժնևից բանաս- 
աեղծին ուղղած նամակից. «Մարուսիան ինձ դրել է, որ ամսադրում 
զետեղված է իմ ալբոմում Զեր դրած և ինձ նվիրած բանաստեղծու

թյունը» (ԹԷԱ)ւ Շուշանիկ Վարդազարյանի ալբոմը չի պահպանվել, 
որ հնարավոր լիներ հաստատապես ասել, թե ո'րն է եղել նրան 
նվիրված բանաստեղծությունը ւ Թերևս դա «Ծադումն» է, տպադրր- 
ված «Հուշարար» երկշաբաթաթերթի 1908 թ, № 1-ում (1, 152)ւ 
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Մ արուս իա յին է նվիրված նաև «Օր. Մ. Վ.-ին)>
(«Երբոր բացվելիս է եղել արփին...))) բանաստեղծու
թյունը, որ տպագրվել ( 1893 թ. «Մուրճ)) ամսագրում 
(Л? 7 — 8, էջ 1053—1054) (I, 102)։

Փ. Վա րդազարյանի գրական շնորհքը շատ համեստ 
է եղել։ Այդ նկատի ունենալով, Թումանյանր ներողա
մտությամբ է վերաբերվել բարեկամ ի « դրչա փ որձերի)) 
նկատմամ բ։ Համբերությամբ և ուշադիր ընթերցելուէ 
նրա գրածները, միաժամանակ չի թաքցրել, որ դրանք 
բանաստեղծություններ չեն, այլ սոսկ նյութեր, մտքեր, 
որոնք չեն փայլում ո չ թարմությամբ, ո չ էլ խորու
թյամբ։ Սակայն և' թարմ, և խոր միտքն էլ, եթե գե
ղարվեստական մարմնավորում չի ստացել դեռևս բա
նաստեղծություն չէ։ «թ ո վերջին նյութերդ իսկապես 
լավն են, — գրում է բանաստեղծը 1899 թ. սեպտեմբերի 
27-ի նամակում։ — Լավն են, իհարկե, իբրե մտքեր, ոչ 
թե իբրև արտահայտություններ... Հենց բանն էլ հայտ
նելու ձևի և ուժի մեջն է. ա րտ ահ ա յտ ութ յունն է բա
նաստեղծությունը, ոչ թե միտքը... )) (V, 153)։ Վարդա- 
զարյանն առարկում է։ Հաջորդ նամակում Թումանյանր 
նրա «բանաստեղծությունների)) օրինակով հաստատում 
է Ւր ԴՐո4^Ր* «Հենց այս նյութերը գոռում են, թե նոր 
միտք չկա... Բանաստեղծության տեսակետից միտքը 
ի՜նչ է որ — միայն նյութ, հում նյութ, մատերիալ))։ Եվ 
ակնարկելով նրա «Խոնարհվի ր...)) խորագիրը կրորԼ 
«բանաստեղծությունը)), որտեղ հայտնված է այն միտ
քը, թե մ ա րդկա յին ուժերը ո չին չ են բնության և նա
խախնամության առաջ («Աստծո գաղտնիքները գաղտ
նիքներ էլ կմնան))) (ԹՀԱ), Թումանյանր գրում է. «Բա
նաստեղծ չի նա, ով որ հայտնում է, թե մարդը ոչինչ է 
բնության առաջ — բանաստեղծը նա' է, ով որ թեկուզ 
դրան լսելուց հետո այնպես ներկայացնի ու պատկե
րացնի այդ հարաբերությունը, որ ընթերցողն գ գա ու 
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տեսնի.,. Ոչ միայն մտքերը, այլ նույնիսկ երգած նյու
թերը դեռ արգելք չեն բանաստեղծին, և դարձյալ նյութ 
են նրա համար, միայն մի պա յմ ան ով, որ կամ մի նոր
կողմից լուսավորեիր այն, կամ ավելի ազդու երգեիր, 
ավելի վեր հանեիր, քան կար արդեն,,,» (V, 157)։

Փ. Վարդազարյանի «նյութերը» Թուման յանին հե֊ 
տաքրքրում էին ո չ թե բանաստեղծական պատկերների 
գյուտերով կամ փիլիսոփայական մտքերի խորությամբ 
և ինքնատիպությամբ, որոնցից նրանք զուրկ էին, այլ 
իրենց, գրեթե պատանեկան անմիջականությամբ ու ան
կեղծությամբ։ Ոանաստեղծին գրավողը ((նյութերի» հե
ղինակի մտքի թեև տարտամ, բայց ազնիվ դեդերում- 
ներն էին Անհունի ոլորտներում, լավագույնի նրա որո
նումներն ու տենչերը. «...Քո նամակներն առհասարակ 
շատ կեն դան ի պա տ կե րա ցն ում են քեզ իրենց ս րտ ալի 
անկարգությամբ և սովորականից, շաբլոնից դուրս ապ
րելու ապստամբ ըղձերով, թեև դու միշտ անհաջող ես 
արտահայտում, — գրում է Թումանյանը։ — Այդ նորի ու 
լավագույնի կարոտը քո ամենալավ ու ամենաշեշտված 
գիծն է։ Այստեղ մենք շատ ենք ազգական» (V, 208 —
209)։

Հոգեկան այգ л ազգակցությունը», հոգեհարազատու
թյունն էր հիմքը Թումանյանի և Վարդազարյանի մտեր
մության, նրանց նամ ակագրական սրտագին զրույց
ների. «Ինձ շատ դյուր է դալիս, որ այդպիսի նամակներ 
եմ ստանում քեզանից», — գրում է բանաստեղծը 1900 թ. 
օգոստոսին (I , 1/6)։ Եվ ապա, 1902 թ. հուլիսի 29-ի։ 
«Խոստովանում եմ—ես շատ եմ սիրում քո փիլիսոփա
յությունները— ավելի բանաստեղծական են լինում ե 
բովանդակալի, իսկ բանաստեղծություններդ ո։վւ.յի 
պրոզա և ջր*պի։ Վերջինը կարող էի թողնել, չա
սել, բոյյց ասացի, էլի ՝•--՛՛ (I , 20հ)։ Նույն 190*. //• 
օգոստոսի 23-ին՝ «Ես այմմ գիտես ինչ եմ ոպում — որ 



ամառը նոր սկսվեր, հեռու քնեինք nt սկսեինք մի նոր 
գրագրություն-,գեղարվեստի մասին, կյանքի ու իր 
վշտերի մասին, անվերջ, անվերջ,..» (V , 212)։

Վարդաղարյանի «նյութերը» «հարկադրում» էին 
Թումանյանին, ինչպես քանաստեղծն ինքն է ասում, 
«ոտանավորներ թխելու». «Ո րը նյութ կառնեմ ուղղակի, 
ո'րը միտս մի ուրիշ բան է գցում, որի'ն էլ կպատաս
խանեմ...», և շտապում է ավելացնել «Իհարկե, այս 
ոտանավորները մեր մեջ, այսպես ասենք — խաղալու 
համար են գրվում» (V, 154)։ Ահա' Վարդաղարյանի
«նյութերի» դրդումով Թում անյանի հորինած ոտանա
վորները՝ «Սիրելի» («Խորն է քո հոգին երկընքի նը- 
ման...», «Ափսո՜ս...» («Լսի՜ր, սիրտըս երգ է ա-
սում...»), «Ինչպե՜ս սրտալի, ինչպե՜ս կաթոգին...» (V, 
154, 162, 176)։ Սրանցից ո'չ մեկը բանաստեղծը տր֊ 
պա գրության արժանի չի համարել, բացի միայն Փ. 
Վարդաղարյանի նամակներից մեկի տպավորության 
տակ գրած և նրան նվիրած «Ընկերիս» բանաստեղծու
թյունից™։

Փ, Վարդաղարյանի «նյութերն» իրենց «մտմտուք
ներով ու խոհերով» բանաստեղծին առիթ են տվել 
գրելու իր նամականու լավագույն շարքերից մեկը, որ
տեղ շարադրված են նրա փ ի լի ս ո փ ա յա կան - դե զա գի տ ա - 
կան ըմբռնումները, հայացքները կյանքի և գրականու
թյան փոխներգործության, գեղարվեստական երկի 
հասարակական ղերի, ձևի և բովանդակության հա բաբե֊ 
րակցության, գրական ուղղությունների, քննադատու
թյան, ազդեցության, թարգմանական արվեստի և բազ
մաթիվ այլ խնդիրների մասին։

76 Այս ոտանավորի տեքստր, «Ֆ֊ին» խորագրով, Թումանյանն 
‘աղորգեչ է Վարգագար յանին 1902 թ. օգոստոոի 10-ի նամակում 
(V, 209),
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Նամակներում Թում ան յանը Վարդազարյանին հա֊
ղորդակից էր դարձնում իր ստեղծագործական մտահը-
ղացումներին, ուղարկում էր նոր գրած բանաստեղծու
թյունները և խնդրում, որ նա «իր քննադատությունն 
անի»' նույնքան անաչառ, որքան ինքն է եղել նրա 
«նյութերի» նկատմամբ։

Փ. Վարդազարյանն իր քննադատական դիտողու
թյուններում և գնահատականներում հաճախ էր վրի
պում, սակայն էականն այն է, որ նա Թուման յանին 
առիթ էր տալիս կրկին ու կրկին անդրադառնալու սե
փական ստեղծագործություններին, պարզելու գեղար
վեստական երկի ընկալման և մեկնության իր սկզբունք- 
ներր։ «Քննադատությունը Լավ բան է, — դրում է նա 
1904 թ, օգոստոսի 7-ի նամակում,—շնորհակալ եմ, որ 
առիթ տվիր դրսից նայելու իմ այս ոտանավորներին, 
ինձ համար շատ ա խո րժե լի ու հետաքրքրական եղավ
այս» (V, 275թ

Առանձնապես նշանակալի է ((Ղու քո ճամբեն գնա, 
քույրի կ...» և ((Պանդուխտ եմ, բույրի կ...» բանաս
տեղծությունների շուրջը 1904 թ. օգոստոսին երկու բա
րեկամների միջև ծագած բանավեճը։ Թումանյանր կա
տարում է հիշյալ բանաստեղծությունների հոգեբանա-
կան- գե ղարվեսւուսկան խոր վերլուծությունը, որ քնա
րական երկի ենթատեքստը կարդալու հիանալի օրինակ
է։ Հաջորդ նամակներից մեկում, շարունակելով զրույցը, 
նա շարադրում է քննադատի կոչման իր ըմբռնումը.
«Քննադատը թարգմանիչ է։ Նա պետք է թարգմանի 
բանաստեղծին, և թարգմանի ո չ թե նրա բառերը, 
այլ նրա սիրտը։ Աստծու նման սրտագետ լինի ու խո
րաթափանց, գտնի ամեն բանի աղբյուրն ու արմատը, 
որ կա ըողանա ճշմարիտ գնալ ու արդար դատել»
(V, 278)։
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Նույն 1904 թ, օգոստոսին Փ. Վարդաղարյանր գրում 
կ իր < քննադատական փորձը» Թումանյանի մասին71 և 
ձեռագիրը տալիս բանաստեղծին' նրա կարծիքն իմա֊ 
նալոլյ «Ընդհանուր առմամբ դու քո բանաստեղծին նր- 
կտտել ու ճանաչել ես շատ ճիշտ, — գրում է Թուման֊ 
յանր, —որ նա իր ժողովրդի թշվառության երդիչն է, 
թախծի, վշտի բանաստեղծ, որ այդ թախիծը, այդ տըխ֊ 
րություն ը ունի զանազան աղբյուրներ, բայց բոլորը մի 
տեղից են գալիս ու մի տեղ դնում, և այդ է մեր հայկա
կան կյանքը, հայկական աշխարհքը։ Գուցե այդ լինի 
իմ գլխավոր արժանիքը։ Այդ էլ, հարկավ, մեծ բան է, 
եթե այդպես է։ Բե լինս կին ասում է' բանաստեղծի մե
ծությունը ամենից առաջ կայանում է նրա ժողովրդա
կան լինելու մեջ (нарОДНОСТЬ) •* Ամենից առաջ ամեն 
բանաստեղծ իր ժողովրդի սիրտը պետք է լինի» (V, 
283):

77 Փ. Վարդազարյան, Վշտի ու թախծի երգիչ Հովհ, Թումանյան 
(Քննա զատական փորձ), Ւիֆլիս 1905։

Այս նշանակալի տողերում Թումանյանը խտացրել 
կ իր ինքնաբնութագրականը և իր գեղագիտության մի 
հի մնա դրույթը։

Թումանյանը մի-երկու կարևորագույն դիտողություն 
կ անում իր քննադատին, նախ, որ' նա քիչ կ խոսում 
բանաստեղծի վարպետության մասին, «Հոգին գտնելուց 
հետո պետք կ մարմինը չմոռանալ։ Բանաստեղծը չկ՞ որ 
վարպետ կ», — նկատում կ նա (V, 283)։ Եվ ապա' քըն֊ 
նադատի վերջնական խոսքը, եզրակացությունը բա
նաստեղծի մասին ո'չ թե նախորդելու կ նրա ստեղծա
գործության քննությանը—ինչպես Վարդազարյանն կ 
արել — այլ տրվելու կ իբրև հետևություն և արդյունք այդ 
քննության։

Թումանյանն, անշուշտ, բարձր կարծիքի չի եղել իր 
բարեկամի նաև գրա-քնն ա դա տական կարողությունների 77 
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մասին։ Սակայն ուշադիր և համբերատար լսել է նրա 
դիտողությունները, երբեմն միայն հաշվի առնելով, ա֊ 
վելի հաճախ հերքելով կամ ուղղակի լռությամբ անցնե
լով։ Թուման յանի անձնական գրադարանում պահվում 
է «Դեպի Անհունը» պոեմի «Մուրճ»-ի տեքստը' Փ. Վար- 
գա զար յանի բազմաթիվ «ուղղումներով» ու դիտողու
թյուններով, որոնք կարող էին միայն շարժել բանաս
տեղծի ներողամիտ ժպիտը։

Փ. Վարդազարյանր ո չ բանաստեղծ էր, ռ չ էլ գրա
քննադատ, և էականը դա չէր։ Թումանյանը բարձր էր 
գնահատում նրա ջերմեռանդ սերը, անշահախնդիր նը- 
վիրվածությունը գրականությանը, բանաստեղծական 
հոդին, նյութական և բարոյական այն աջակցությունը, 
որ նա ցույց է տվել իր կյանքի ճգնաժամային պահե
րին. «...Թշվառ հանգամանքները անխուսափելի էին 
դարձրել իմ կորուստը, երբ դու, կարծես մի նախախնա- 
մող զորության տնօրինությամբ հայտնվեցիր... — գրել է 
բանաստեղծը... — Դու միակը եղար իմ կյանքում, որ 
սրտիդ մոտ առնելով իմ դրական հաջողությունը, միա
ժամանակ այնքան սրտացավությամբ հոգ տարար իմ 
նյութական վիճակն ապահովելու» (V, 126)։ Ւր կյան
քում Վարդաղարյանի կատարած դերի մասին Թում ան- 
յանը 1899 թ. օգոստոսին Ա. Զար գա րյանին դրել է. 
« Այդ բարեկամությունը իմ դրական հաջողության տե
սակետից տվել է յուր արդյունքը և շատ բան է փրկել 
այն հանգամանքների ճանկերից, որ օրհասական խըս֊ 
տությամբ ինձ պաշարել էին այն ժամանակ, երթ նա 
ինձ մոտեցավ» ( V , 152)։

Մեկ տասնամյակ անց, երբ կյանքի առավել ծանր 
տարիները ետևում էին մնացել, Թումանյանր կրկին իր 
ե րախտադիտական զգացմունքներն է հայտնում (յվեյ֊ 
ցարիայում բուժվող ընկերոջն ու բարեկամին. «...Այո , 
շատերն են հետաքրքրվում, հարգում, սիրում։ Կան և 
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մտերիմ հոգիներ։ Իայց ՈԼըի1 էբ ^FF Ւ рш^
էի գրում կամ տպում, ավելի շատ Ֆիլիպն էր հուզվում, 
քան թե ես» երբ հիվանդանում էի, ավելի շատ նա էր 
տանջվում, քան թե ես» երբ հաջողում էի, ավելի շատ 
նա էր ուրախանում, քան թե ես։ Էս տեսակ ընկերը 
երկնքի տված բախտն է մի բանաստեղծ մարդու հա
մար, մանավանդ մեր աշխարհքում, մեր մթնոլորտում։ 
Ես հաստատ գիտեմ, որ մեր գրականության մեջ ոչ մի 
գրող էդ տեսակ ընկեր չի ունեցել, և իրենք էլ են խոս
տովանում։ Ամեն փողոցում Ֆիլիպ չի ապրում։ Իհար
կե, կներես, որ էսպես մի քիչ օբյեկտիվ խոսեցի, որ
պես թե քեզ հետ չէր» (V, 308)։

Իր զգացմունքները բարեկամի և ընկերոջ նկատ
մամբ Թում անյանն արտահայտել է նաև «Վեճ» բնո
րոշ խորադիրը կրող սևագիր բանաստեղծության տողե
րում»

Սիրելի ընկեր, որ պատ ահեցիր 
Իմ ու մուսայիս վեճի ժամանակ, 
Զգայուն հոգով այնքան ցավեցիր, 
Այնքան ջանացիր, որ մենք հաշտ մնանք, 
/Դզ եմ նվիրում այս տրտում էջը, 
■Զե զ, որ հասկացար այն ծանր վեճը։ (I, 487)։

Փ. Վարդազարյանի միջոցով, 1896 թվականին, Թու
ման յանի գրական բարեկամների շրջանն է մտնում 
բժիշկ Արիստակես (Ռուստեմ) կարդար յանր (1864— 
1935)։ Նա ագուլեցի էր, Վարդազարյանի մորաքրոջ 
որդին, ավարտել էր Մոսկվայի համալսարանի բժըշ֊ 
կական ֆակուլտետը։ նախքան Թումանյանի հետ ան
ձամբ ծանոթանալը, 1892 թ» դեռ ուսանող, աջակցել էր 
բանաստեղծի երկրորդ ժողովածուի տպադրությանը։ 
1896-ին վերադառնալով Թիֆլիս, նա բաց է անում 
մանկաբուժական կաբինետ, և իր բնակարանում կազ
մակերպում մի շարք դասախոսություններ մանուկների 
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առողջապահության մասին։ Այդ դասախոսություններից 
մեկի ժամանակ էլ ծանոթանում է Թումանյանի հետ։

Արիստ. կարդար յանը պատկանում էր այն բժիշկ
ների թվին, որոնք (ինչպես' Գևորգ Ախվերդյանը, Անա- 
նիա Սուլթանշահր, Pագրատ Նավասարդյանը, Արտաշես 
ք^ուդուղյանը և ուրիշներ) իրենց գործունեությունը չէին 
սահմանափակում մասնագիտության շրջանակներում։ 
Լինելով ճան ա չված և հեղինակավոր ման կա բուժն երից 
մեկը (Կովկասի փոխարքայի պալատական բժիշկն էր), 
նա, միաժամանակ, գործուն մասնակցություն է ունե֊ 

հասարակական-մշակութային կյանքում։ Եղել 
Նովկասի հայոց հրատարակչական ընկերության նախա
գահ (1910), Հայ գրողների կովկասյան ընկերության 
վարչության անդամ և գանձապահ (1912), անդամւսկցել 
է Ազդագրական ընկերությանը։ Լավ իմանալով հայրենի 
Ագուլիսի կենցաղն ու բանարվեստը, կազմակերպել է 
զոկական-ազգա գրական երեկույթներ, նախաձեռնել 
Թիֆլիսում հիմնելու զոկական հնագիտական֊ ազգա
գրական թանգարան այդ առթիվ նախօրոք մամուլում 
հանգես գալով հայրենակիցներին ուղղված կոչութ%։ 
Առաջին երեկույթը, «ք)ոկի պըրկինդան» (բարեկենդան) 
անունով, որ տեղի է ունենում 1911 թ. փետրվարի 2-ին 
Թիֆլիսի ժողովարանում, գտնում է բացառիկ հաջողու
թյուն78 79։ Թուման յանն այդ առթիվ տպագրում է «Գա
վառական երեկույթներ» հոդվածը, առաջարկելով, որ 
Ագուլիսին հետևեն նաև մեր մյուս գավառները. «Եվ 
ահա այդ գիշեր այս փոքրիկ երեկույթի մեջ հանգես 
եկավ հայ ժողովրդի թերևս ամենակուլտուրական այս 
հատվածը' այնքան ինբնուրույն, այնքան առանձնահա-

78 «Հորի դոն», 1912, Л* 10,
79 Նույն տեղը, 1911, M 25։ Այդ երեկույթի երկրորդ րաւ/նում 

բեմադրվել կ Ա. թարդար յանի ('Ադաթ չի» կատակերդությունր։

400



ւոուկ համով ու հոտով և այնքան սրտալի ու շնորհալի, 
որ հանդիսականների հիշողության մեջ անջինջ կմնա 
այդ երեկույթի գեղեցիկ տպավորությունը։ Եվ ես այդ 
տպավորության տակ մտածում էի, թե ինչքան Լավ 
կլիներ, եթե մեր գավառները իրար ետևից հանդես գա
յին Թիֆլիզում այսպիսի երեկույթներով^ իրենց աոան
ձին տարազով ու բարբառով, իրենց սարք ու կարգով, 
վարք ու բարքով, իրենց ադաթով, լավով-վատով, և ի"նչ 
հաճույք կտան այդ երեկույթները, և ինչքա ն բան կը- 
սովորեցնեն... Թո ղ գան իրար ետևից Արարատը; Շի֊ 
րակը, Վարաբաղը, Լոռին, Ջավախքը, Զան դեզուրը, 
Նուխին, Շամա խին, ն ույն ի ս կ Տ աճկա ս տ ան ի գավառ
ները։ Եվ ի նչ գեղեցիկ կլինի» (IV, 169 —170)։

Ա. Զարգարյանը Ագուլիսի բարբառով գրում էր կեն֊ 
ց աղա գրական֊ ա զգա գրական վոդևիլներ, որ նախապես 
ընթերցվում էին Մարիամ Թումանյանի տանը տեղի ու
նեցող գրական հավաքույթների ժամանակ և ապա բե
մադրվում վերը հիշված ազգագրական երեկոներին^։ 
«Զա րգարյանն, իհարկե, մ ասնակցում էր մեր (( հինգ- 
շաբթիներին», ինքն էլ գրում էր պիեսներ, — ւգատմում՜ 
է Մ. Թումանյանր։ — Գրական մեծ արժանիքներ չունե
ին գրածները։ Մենք (ինքը' Մ արիա Մ արկովնան, Թու
ման յան ը և Փ. Վարդազարյանր—Ա* Ւ*) շատ էինք քըն- 
նադատում նրան, բայց նա բոլորովին չէր նեղանում 
մե զանից և ինքն էլ մեզ հետ միասին ծիծաղում էր ու 
կատակում»։

((Հինգշաբթիների» մասնակիցներին գրած նամակնե
րում Թումանյանր ներողամիտ, բարի հումորուէ է ար
տահայտվել իր բժիշկ բարեկամի դրամատուրգիական 
փորձերի մասին։ Մարիա Մարկովնայից տեղեկանալովդ

bO Ա. Զարգար յանի պիեսներից տպագրված են' ('Ագաթ չի», կո

մեդիա, երկու գործ., 1912, «Ակցըգչի», կատակ, մեկ գործ., 1915.
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որ ^ս/Հ7^ա^յանն իր նոր պիեսը «չի տալիս, որ սիրող
ները ն ե րկա յա ցն են, ուզում է անպատճառ դերասան֊ 
ները խաղան, որ չփչացնեն», նկատում է. «Իսկի այն 
չի մտածում, որ կարող է իրեն վոդևիլը նրանց փչաց
նել», և հարում է. «Այս, իհարկե, Զեր ականջումն եմ 
ասում, թե չէ այդ սկսնակ գրողները շատ դյուրազգաց 
ու պատվասեր են լինում» (V, 220 — 221 )։ «Քո դափնի
ները հանգիստ չեն տալիս Ռուստեմին և նա պալատումն 
էլ չի կարողան ում հանգստանալ, — մի այէ նամակում 
հաղորդում է բանաստեղծը Փ. Վարդազար յանին։ — 
Բայց իմ այցելությունից հետո, ինչպես գրում է, վոդե
վիլը շատ է կարճացել, եթե մին էլ այցելեմ...» (V, 
247)։ Եվ կամ, Մարիա Մա րկովնա յին հայտնելով, որ 
Ռուստեմից նամակ է ստացել «քեֆը լավ է», ավելաց
նում է. «Յուզիայի (Զարգարյանի կնոջ—Ա. Ի.) բախ֊ 
ւոիցն է, որ զբաղված է վոդևիլով, թե չէ պալատում սի
րուն օրիորդներ կան և կարող էր դրամա ստեղծել» (V, 
249)։

Զար գար յան ի վոդևիլներր հարազատությամբ վեր
արտադրում էին մեր գավառներից մեկի' Ագուլիսի կեն
ցաղը, ս ովոբույթն երը, բառ ու բանը, հումորը, և դրա
նով էլ պայմանավորված էր նրանց հաջողությունը։ 
1911 թ. դեկտեմբերի 30-ին կայացած զոկական երե
կույթի լրա գրական հաշվետվության մեջ Ա. Զարգար֊ 
յանի «Բոյաղչուց հըրսանիքը» երեք գործողությամ բ 
պիեսի մասին տրված է հետևյալ համառոտ տեղեկու֊ 
թյունր. «...Կյանքի տեսարաններ, կենցաղագրական 
պատկերներ մի հարսանիքի շուրջը... Շատ սրամիտ կեր
պով դուրս էին բերված զոկերի պահեցողությունը, զոկ 
կնոջ վշտերն ու ուրախությունները, կյանքի առանձնա
հատուկ պայմանները»^։
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Ա. $արգարյանր Հարություն Թումանյանի \ետ 
1919 թ. խմբագրել է «£օկի ճրօյգը» պատկերազարդ 
դրա կան, հասարակական և քաղաքական հանդեսը, որ 
տպագրվում էր Ագուլիսի բարբառով (առաջին համարը 
նվիրված է Թումանյանի ծնն դյան 50֊ամյակին)։ Սի֊ 
րելով բեմարվեստը, նա մասնակցել է Մարիամ Թու֊ 
մ անյանի կազմ ակերպած թատերասիրական ներկա յա֊ 
ցումներին, զբաղվել է նկարչությամ բ (ակվարել)' ներ֊ 
շնչված գերազանցորեն հ ա յրեն ի Ագուլի ս ի տեսարան֊ 
ներով։

Բնավորությամբ մեղմ ու բարյացակամ և համոզ֊ 
մունքներով մ արդասե ր ու ժողովրդասեր լինելով, բժ* 
կարդարյանր չի զլացել, հաճախ առանց վարձահատուց֊ 
ման, իր մասնագիտությունն ի սպաս դնել կարիքավոր֊ 
ներին։ 1907 թ, հուլիսին, Թումանյանի խորհրդով, նա 
շրջում է Լոռու մի շարք գյուղերում (Դսեղ, Թարինջ, 
Շամուտ, Լորուտ, Աթան, Ահնիզոր, Մարց) և ձրի բու֊ 
ժում մոտ 350 հոգու62։

Ահա' այսպիսին է եղել Թումանյանի գրական մեր֊ 
ձավոր բարեկամներից մեկը՝ բժ. Արիստակես կարդար֊ 
յանը, կամ ինչպես ընդունված էր նրան կոչել մտերիմ֊ 
ների շրջանում' Ռուստեմը։

Ա. ^արգարյանն իր հուշերում խոսելով Թումանյանի 
նկատմամբ 90֊ական թվականների մամուլի ցուցաբե֊ 
րած թշնամանքի մասին, գրում է. ((Գտնվեցին մարդիկ, 
որոնք կարողացան ժամանակին հասկանալ Թուման֊ 
յանի տաղանդի փայլը, ձեռք մեկնել այդ հազիվ ոտքի 
ելնող երիտասարդին, օժանդակեցին նրան' զարգանա֊ 
լու և զարգացնելու իր փայլուն տաղանդը))։ Զարգարլանն 
առաջին հերթին նկատի ունի Փ, Վարդա զա րյանին և 
Մ. Թումանյանին, որոնց 1896֊ին միացել էր նաև ինքը։

ծ2 ԳԱՒ, Թա, № .V 629, 685։
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հ(Այդ օրվանից,—շարունակում է Զարւ}սյրյսյնր,—ինք
նաբերաբար կազմ վե ց մի չորրորդություն,,,»։

Թում ան յանի տաղանդը բարձր գնահատող մյուս 
բարեկամների թվում, կարդարյանր ևս ջերմորեն ձգտել 
է և աշխատել ստեղծելու այնպիսի պայմաններ, որ բա
նաստեղծի կյանքը գրականության համար ավելի ար
դյունավետ լինի։

Ա, քկարդարյանն է եղել Թում ան յանի ստեղծագոր
ծական կենսագրության մեջ բացառիկ բեղմնավոր 1902 
թվականի աշունը նախապատրաստողներից մեկը' Փ. 
Վարդազարյանի և Մ. Թուման յանի հետ միասին:

12

Արի ս տ. կարդար յան ի հիշած «չորրորդության» կենտ
րոնական դեմքը և Թումանյանի դրական մերձավորա- 
գույն բարեկամներից էր իշխանուհի Մարիամ Թուման- 
յանը (1870 —1947)։ Նա դուստրն էր իրավաբան, հա
սարակական գործիչ Մարկոս Դոլուխանյանի, որ մոտ 
էր գրական շրջաններին, մասնավորապես Պերճ Պռոշ
յանին։ Վիպասանն իր հուշերում երախտագիտությամբ 
է նշել նրա վճռական դերը 1868 թ. Աշտարակի դպրոցը 
կարգավորելու դործում&Ն Ղոլուխանյանն է եղել Պռոշ
յանի գրական գործունեության 40-ամյա հոբելյանի 
նախաձեռնողը և հոբելյանական հանձնաժողովի նա
խագահը, որին և ձոնված է «Հունոն» վեպը։

Մարիամը Թիֆլիսի Գայանյան օրիորդաց դպրոցի 
երրորդ դասարանում էր, երբ հայրը, պաշտոնի բերու
մով, ընտանիքը տեղափոխում է Կասպից ծովից մոտ 
12 կիլոմետր հ ե ռա վո րութ յա մ բ, £ ուռ դետի ափին գըտ-

83 Պերճ Պռոշյան, Երկերի ժողովածու յոթ հատորով, հ. V II, 
էջ 285— 286,
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նրվող Բոժի Պրոմիսլ կոչված բնակավայրը, ուր Ման֊ 
թաշյան ը ձկնորսական կապալներ ուներ։ Այդ ժամանակ 
նույն վայրում էր պաշտոնավարում բժ. Միսակ Արամ֊ 
յանր (1845 —1909), Ստ. Նազարյանի փեսան (դստեր 
ամուսինը), որ հայտնի է որպես արևելահայ թատրոնի 
հիմնադիրներից մեկը, ազգա յին֊ պահպանողական հրա
պարակախոս և հասարակական գործիչ։ Մ, Դոլուխան- 
յանի հրավերով բժ, Արամյանը հանձն է առնում լինել 
նրա դստեր' Մարիամի հայոց չեղվի ուսուցիչը։ Նա իր 
աշակերտուհուն ներշնչում է ((վառ զգացմունք դեպի 
մայրենի լեզուն ու գրականությունը»։ Մ» թումանյանն 
Ւր հուշերի' բժ. Արամյանին նվիրված տողերում երախ
տագիտությամբ է խոստովանել նրա բախտորոշ դերը 
իր կյանքում^։

ՄՒ քանի տարուց հետո Մարիամը վերադառնում է 
Ւիֆքիս և րն դունվում առաջին իգական գիմնազիան։ 
Սակայն ուսման ընթացքը զեռես չավարտած և տասնը֊ 
յոթ տարին չբոլորած' նրան ամուսնացնում են։ Ամու
սինը, որ նրանից տարիքով կրկնակի մեծ էր, Նովկա- 
սում և հատկապես վրաց իրականության մեջ հայտնի 
հրապարակախոս, թատերական֊հասարակական գործիչ 
Գեորգի Թումանովն էր (1854 —1920)։ թումանովները 
վիրախոս հայեր էին, իրենց վերագրում էին ազնվական 
ծագում։ Այդ ընտանիքից էին դուրս եկել և վրաց իրա
կանության մեջ ճանաչում գտել մի քանի գործիչներ։ 
Գեորգիի հայրը' Մ իքա յելը Պ ուշկինի առաջին վրաց 
թարգմանիչներից և վրաց դրամ ատիկական ընկերու
թյան հիմնադիրներից մեկն էր, քույրը' Անաստասիան 
«Ջեջիլի» և «Ավալի» վրա ցական պարբերականների 
խմբագիր-հրատարակիչը. եղբայրները' Վասիլի և Կոս֊

84 «Իմ համւսռոտ կենսագրությունը և հուշերը», ԳԱ^, Մ. Թու- 
մանյանի արխիվ, M I, էջ 19։
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տանդին լրագրող-հրապարակախոսներ էին, որոնց հետ 
նա (Գեորգի ֆումանովը) 1891—1904 թթ. խմբագրել- 
Հրատարակել է «НоВОе ОбОЗрвНИе» թերթը ^իֆլի֊ 
սում^։ Գ. Թումանովն աշխատակցել է նաև վրացական 
պարբերականներին, ինչպես և ռուսական կենտրոնա
կան մ ամ ուլին, անձնական ծանոթություն է ունեցել 
Ն. Կ։ Մ իխայլովսկու, Գ, Ւ, Ուսպենսկու, Մ» Գորկու, Ալ, 
Վազբեկի, Իլ. ճավճավաձեի, Ակ. Աերեթելու, Գր. Արծ- 
րունու, Աբգ. Հովհաննիսյանի և ժամանակի նշանավոր 
այլ գործիչների հետ, որոնց մասին գրել է հիշողու
թյուններ^։

Թ ում ան ո վն ե րի ընտանիքում խոսակցական լեզուն 
եղել է վրացերենը, և Մարիամ Թումանյանին, ինչպես 
պատմում է ինքը, մեծ դժվարությամբ է հաջողվել իր 
զավակներին հայերեն սովորեցնել. «Հայության ո չ մի 
նշույլ չկար այդ ընտանիքի մեջ», — գրում է նա, ավե
լացնելով, որ այնտեղ իրեն խորթ ու մենակ է զգացեք։ 
Այս հանգամանքը, թերևս, նպաստել է, որ ընթերցասեր 
և հետաքրքրասեր, եռանդուն ու կենսախինդ դեռատի 
տիկնոջ մեջ առաջանար ձգտում' դուրս գալու տան ճըն- 
շող պատերից, մտնելու հասարակական գործունեության 
ասպարեզ։ Լիբերալ ամուսինն արգելք չի հանդիսանում,

В5 Շիրվանզադեն, որ այդ թերթի աշխատակիցներից է ևղել և 
,) ոտիկից ճանաչել Թումանով եղբայրներին, իր հուշերում տվել է 
նրանց բնութագրականը. «Գեորգի, Վասիլի և Կոստանդին Թումա- 
նովներր' վերին աստիճանի համեստ մի երրորդություն, գրականու

թյան չափազանց սիրահար, սակայն, առանց գրական որևէ ձիրքի, 
բացի ավագ եղբայր Գեորգիից, որի հրապարակախոսական ունակու

թյունը միջակությունից բարձր չէր» (Շյւրւյանզաղե, Երկերի ժողո

վածու, հ. VIII, 1961, էջ 181),

86 Г. М. Туманов, Характеристики и воспоминания, кн. I, 
1900, кн. II, 1905 и кн. III, 1908.

ԳԱԹ, Մ. Թումանյանի արխիվ, № 1, էջ 37 — 38:
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մանավանդ որ կնոջ այդ ձգտումը չէր հակասում ժա
մանակակից արիստոկրատական և բուրժուական րն֊ 
տանիքներում ընդունված կենցաղային նորմ երին։

Մարիամ Թումանյանն իր հասարակական գործու
նեությունն սկսում է 1891 թ» Թիֆլիսի հայոց հ րա տա
րա կ լական ընկերության օգտին կազմ ակերպված պա
րահանդեսի կառավարչուհու դերով։

Երեք տասնամյակ տևող նրա գործունեությունն ընդ֊ 
ղրկել է կովկասահայ հասա րակական-մ շակութային 
կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառները։ Եղել է եռանդուն 
գործիչներից մեկը Կովկասի հայոց բարեգործական, 
Հրատարակչական, Ազգագրական, Դրամատիկական, 
Հայուհյաց բարե դործական և այլ ընկերությունների ու 
հասարակական կազմակերպությունների, ընդ որում, 
1902-ին Գաբրիել Սունդուկյանի հետ հիմնադրել է Թիֆ- 
լիսի հայոց դրամատիկական ընկերություն ը, նույն 
թվականին Թիֆլիսի ժողովարանին կից կազմ ակերպել 
և ղեկավարել է հայ թատերասերների խումբը։ Մի ամ֊ 
բողջ տասնամյակ նախագահելով թոքախտի դեմ պայ֊ 
քարող ընկերությունը, 1911-ին նախաձեռնել կ Արաս֊ 
թումանում թոքախտավորների բուժարան կառուցելու 
գործը (սովետական շրջանում ավարտված և հռչակված 
« Արաղին դոն յ; ): РшдЬ գո րծա կան ֊հ ա ս ա ր ա կական ընկե
րությունների, չքավոր աշակերտների և ուսանողների, 
գործադուլավորների օդտին կազմակերպել է երեկույթ
ներ, համերգներ, ներկայացումներ, պարահանդեսներ, 
զբոսանքներ։ 1915 —1916 թթ, Ւիֆլիսում և 1919 — 
1920 թ, Դիլիջանում գաղթականների համար հիմնել Լ 
արհեստանոցներ և որբանոցներ։ Հանրօգուտ այդ գոր
ծունեությունը նա շարունակել է նաև սուէետական Իշ
խանության հաստատումից հետո' որպես Հայաստանի 
օգնության կոմիտեի (ՀՕԿ) անդամ։ Աշխատակցել է' 
«Աղբյուր», «Տարազ», «Հասկեր», «Առողջապահիկ»,
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Է եղել հասաբակա- 
ա յն հատկությամբ,

«Համբավաբեր», «Մշակ», «Հորիզոն», հետագա յում 
նաև' «Կարմիր ծիլեր», «Արշավ», «Պրոլետար» և այլ 
պարբերականների։

Մարիամ Թումանյանի ընդարձակ ինքնակենսագրու֊ 
թյունը, ինչպես և նրա հուշերն առանձին գործիչների 
մասին (մեծ մասամբ, դեռևս անտիպj պարունակում են 
շատ արժեքավոր նյութեր ու փաստ 
ջին տասնամյակի և 20֊րդ դարի ա 
հ այ֊հասարակա կան ֊մշակ ութ ա յին 
թյան համար։

Մարիամ Թումանյանն օժտված 
կան գործչի համար անհ րաժեշտ
որ «հասարակական ջիղ» է կոչվում, և հիմնովին տար֊ 
բերվել է ժամանակի լիբերալ հովերով տարված վերնա֊ 
խավերի այն տիկնանցից, որոնց համար «հասարակա
կան» գործունեությունը եղել է մոդային հերթական 
հափշտակություն, ցուցամոլություն, մի միջոց' հասա
րակության մեջ փայլելու, ուշադրություն գրավելու։ 
Մարիամ Թումանյանն իր կյանքի խորհուրդը, նպատակը 
տեսել է հասարակական գործունեության մեջ, «Ամառը 
վերջանում է և ես չափազանց ուրախ եմ, — գրում է նա 
իր բան ա ս տ ե ղծ֊ բա րե կա մ ին 1909 թ, հուլիսի 24֊ի նա
մակում։— Ձեռքերս քոր են գալիս, ինչպես ասում են, 
գործ և գործ եմ ուզում.,. Առանց գործի' կյանքը կյանք 
չէ... J988:

Անհանգիստ, որոնող, նախաձեռնող, տոկուն, հետե֊ 
վողական — այսպիսին է Մարիամ Թումանյանր։
Նրան լավ են բնութագրում Թումանյանի հետևյալ տո
ղերը' Փ. Վարդազարյանին հասցեագրված նամակներից 
մեկում. «Մարիա Մարկովնան... նոր ծրագիրներ է կազ
մել։ Տեր Աստված։ Ես կարծում եմ այս ամառ նոր
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բաներ ենք տեսնելու, նա կանի, ես հավատում եմ։ Հէար֊ 
մ անալի կին է։ Ափսոս, նրան լավ չեն ճանաչում առ- 
հասարակ։ Է"հ, վերջումը կճանաչեն, միշտ վերջում ը,,,» 
(V, 214)։ «Մ արիա Մարկովնան է, — կարդում ենք մի 
այլ նամակում, — էստեղ իբրև թե քիչ ծրադիրներ ուներ, 
եկել է էդտեղից ( Շվեյցարիայից, ուր տարել էր որդուն 
բուժելու—Ա, Ի.) էլ նոր֊նոր բաներ սովորել ու նոր 
ծրադիրներ բերել։ Ու սկսել է — է ս որբևայրի կանանցն 
է նստել կրուժևա գործել սովորեցնում, է'ս որբանոցի 
երեխաներին — երաժշտություն, աղքատներին — նոր տե
սակի հովանավորություն, անգործներին — մեր աշխարհ
քում չլսված գործեր, հինգշաբթի երեկոների զրույցներ 
և միշտ նոր ու նոր ծրագիրներ և նոր ու նոր գործեր,,,» 
(V, 310)։

Լինելով գերազանցապես նախաձեռնող և կազմա
կերպիչ, Մարիամ Թումանյանն ունեցել է իր որոշակի 
հայացքը, տեսակե տ ը ձեռնարկված գործի վերաբերյալ։ 
Ահա' Մ, Թումանյանի նամակներից երկու հատ
ված, որ պա րզում են նրա սկզբունքները թատրոնի և 
հրատարակչական գործի նկատմ ամ բ, «,,,Ես ավելի և 
ավելի եմ համոզվում, որ թատրոնը պետք է պահել ժո
ղովրդի համար,,. Եթե ինձ հաջողվի լավ խումբ կազ
մել սիրողներից, ես ինձ երջանիկ կհամարեմ, որով
հետև կարող կլինեմ թատրոնի միջոցով զարգացնել 
ժողովրդի թե' միտքը և թե' ճաշակը» (ԹԸԱ)։

Լե յզեն ում, ուր գնացել էր երեխաներին բուժելու, 
տեղեկանալով, որ Հրատարակչական ընկերության նոր 
նախագահ է ընտրվել Արիստ, Զա ր դար յան ը, զարմանք 
է հայտնում, որ Ընկերության ծրագրում նախապատ
վությունը տրված է թարգմանական գրականությանը, 
«Նախ և առաջ հայ հեղինակներին պետք է տպեն, հետո 
օտարներին, — գրում է նա վրդովմունքի նկատելի շեշ
տով։— Այդ ի՞նչ ձևով են մարդիկ հասկանում գրակա- 
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նությունը։ Ամենամեծ ծառայությունը կլինեն արած 
հայոց գրականության, եթե էժանագին հրատարակու
թյուններ անեն հայ գրոգների ՀԼերկերիՀ> և ցրվեն ժո
ղովրդի մեջ»^։

Ւր եռանդն ու կազմ ակերպչական րնղուն ակություն- 
ները նվիրաբերելով հայ մշակույթի, մասնավորապես 
արվեստի և գրականության զարգացման գործին, Մա
րիամ Թումանյանր բարեկամական զգացմունքներով է 
կապվել Թումանյանի, Կոմիտասի, Աղայանի, Շանթի և 
այլ գործիչների հետ, ցույց տվել բարոյական և նյութա
կան աջակցություն' նրանց կյանքի ծանր օրերին։

Սակայն առավել խոր և մտերմական հ եղել նրա և 
Թում ան յանի բարեկամությունը։

Մարիա Մարկովնան Թումանյանի հետ ծանոթանում 
է 1892 թ» Թիֆլիսի հայոց հրատարակչական ընկերու
թյան գրասենյակում, երբ դեռ նոր գրասենյակապետի 
պաշտոնն ստանձնած երիտասարդ բանաստեղծը, Ըն
կերության գործերը մի կողմ թողած, ստեղծագործա
կան ներշնչումներն էր թղթին հանձնում։

Թումանյանը գրավում է իշխանուհու համակրանքը 
և նրա հրավերով սկսում է հաճախել Թումանովների 
ընտանեկան «սալոնը))։ Այստեղ հավաքվում էին Թիֆ- 
լիսի հասարակության վերնախավերի մ տավորական ու֊ 
թյան ռուս և վրացի ներկայացուցիչները' իրենց կեղծ- 
արիստոկրատական, չափած-ձևած, ձգված նիստ ու կա
ցով։ Ըանաստեղծի համար անհարազատ միջավայր էր 
այդ, միանգամայն տարբեր «ուրախ ժամանցի» այն 
երեկույթներից, ուր նա իրեն զգում էր ազատ, անկաշ
կանդ։ Ւշխան Գ. Մ. Թումանովը սկզբում «բարձրից» 
էր նայում սալոնային «էտիկետին» անսովոր երիւոա֊
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սարդ բանաստեղծի վրա, տարակուսանք ուներ նրա 
բանաստեղծական ձիրքի նկատմամբ և նրա մասին կնոջ 
հետ խոսելիս, ոչ֊առանց հեգնանքի ասում էր' «քո 
Պ ուշկինր»։ Այն ժամանակ Թում ան յանի ստեղծագոր
ծություններից ռուսերեն թարգմ անությամ բ ոչինչ չէր 
տպագրված, իսկ Հայազգի ձագում ով իշխանը հայերեն 
չգիտեր, ուր բանաստեղծին կարդար բնագրով և փարա
տեր տարակուսանքնե րը։

Մարիամ Թումանյանը պատմ ում է, որ բանաստեղծն 
սկսեց հետզհետե ընտելանալ իրենց միջավայրին, մաս
նակցում էր գրական ասուլիսին, վիճաբանություններին։ 
«Թումանյանը դարձավ մեր ընտանիքի մշտական ան
գամը, նա իրեն հարազատ էր զգում մեզ մոտ և հոգե
պես հանգստանում»։

Իշխանուհու տպավորությամբ, 90-ական թվական
ների կեսերին Թումանյանը հոգեպես ճնշված էր, որ 
հետևանք էր ընտանիքում և գրսում նրա համար ստեղծ
ված ծանր վիճակի. մի կողմից ընտանեկան հոգսերի 
պրոզան, մերձավորների անվերջ հանդիմանությունները, 
թե' «մի գործի չէ», մյուս կողմից մամուլի («Մշակ» ֊Ւ) 
անբարյացակամ վերաբերմունքը,,. Եվ այս տեղից տա
րակուսանքը, թե' «արդյո՞ք ուղիղ է իր ընտրած ճանա
պարհը»։ «Իր վերաբերմամբ Թումանյանը շատ համեստ 
էր արտահայտվում,—շարունակում է Մարիա Մ արկով֊ 
նան,—ինքը չէր հավատում, որ տաղանդ ունի, միշտ 
տարակուսանքի մեջ էր..,»։

թանաստեղծ-բարեկամ ի տնտեսական ծանր կացու
թյունը գեթ փոքր չափով թեթևացնելու նպատակով, Մա- 
բիա Մ արկովնան նրան հրավիրում է իր երեխաների 
հետ հայոց լեզու պարապելու։ Ըստ Մ. Թումանյանի, 
բանաստեղծն ակամայից ստանձնած «տնային ուսու- 
չի» այդ պաշտոնից «գլուխ չի հանում» և, եբեք-չորս 
ամսից հետո դասերը դադարեցվում են։
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1897 թ. վերջերից կամ 1898 թ. սկզբներից սկիզբ 
է զթվոլմ Մարիամ Թումանյանի տանը ամեն հինգշաբ
թի տեղի ունեցող երեկոներին, որ ուղղակի «հինգշաբ
թիներ)) էին կոչվում։ «Հինգշաբթիներս-ի կազմակերպ
ման ժամանակի վերաբերյալ առաջին վավերագիրը 
Թումանյանի 1898 թ» փետրվարի 22-ի նամակն է Արամ 
Նազարեթյանին. «...Մի գրական շրջան ենք կազմել 
Ֆիլիպն է, Տ, Հովհաննիսյանն է, բժ. Արծրունին f փաս
տաբան Տաբաջանյան, իշխանուհի Թուման յան, բժ. 
Զարգար յան և խոնարհ ծառադ)),— հաղորդում է բանաս
տեղծը (V, 136)։ Սակայն, «հինգշաբթիներ))-ի մշտա
կան անդամները չորսն էին' Մ արիա Մ ա րկովնան, Թու
ման յանը, Փ. Վարդազարյանր և Ա. Զարէքարյանը։ Եր
բեմն մասնակցում էին Աղա յան ը, Շիրվանզագեն, Շան
թը, Դեմ իրճյանը և գրական-հասարակական այլ գոր
ծիչներ։

Երեկոներն անցնում էին ջերմ, աշխույժ զրույցնե- 
րռվ, վփճ ա բ անութ յունն ե րով' ընթերցված երկերի կամ 
առօրյա գրական-հասարակական հարցերի 2ՈԼՐ2Ը^։ 
«Հինգշաբթիներ))-ի նախաձեռնող-կաղմ ակերպիչը' Մա- 
րիամ Թումանյանը ջերմ խանդավառությամբ էր նվիր- 
վել գործին, ինչպես վկայում է նրա' 1899 թ. հուլիսի 
30-ի նամակը բանաստեղծին. «Անհամ բեր սպասում 
եմ, թե ե՞րբ կվեջանա ամառը, ե՞րբ բոլորս միասին 
կժողովվենք, որ կարդանք, վիճենք, դատենք։ Ա խ, որ
պիսի զվարճություն է ինձ համար այդպես ժամանակ 
անցկացնելը։ Կյա՜նք է, և եթե ինձանի ց խլեն այդ' 
զվարճությունը, ես, ով գիտե, չդիմանամ.. ։

90 Ուշագրավ է Արիստ. ԶաՐ4աՐյա^Ւ մտադրությունը' տՀինգ- 
շաբթիյյ երեկոներից մեկը կազմակերպել к պալատում յ> (փոխարքայի 
ամառանոցը Рп ր քոմ ում), «մեծերին» մեր լեզվով ու գրականությամբ 
հետաքրքրելու համար (V, 245)։

91 ԳԱԹ, Թա, Я 658,
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Անշուշտ, այս խանդավառ նվիրվածությունն է նը- 
կատի ունեցել Թում ան յան ը, որ Փ. Վարդազա րյանին 
ուղղած նամակներից մեկում, ակնարկելով Մ արիա 
Մարկովնային, դրել է «Բարևիր... հինդշաբթի երեկո֊ 
յին» (V, 216)։

«Հին գշաբթին եր»֊ ին Մ արիա Մ արկովնան անդրա֊ 
դարձել է տասնամյակներ հետո գրած իր հուշերում ր 
ցավոք, շատ հպանցիկ. «Թումանյանը և Շանթը բերում 
էին կարդալու իրենց նոր դրվածքները և մենք երկար 
խ ո ս ակցությունն ե ր, երբեմն վիճա բան ութ յունն ե ր էինք 
ունենում դրանց շուրջը։

Շանթի մի դրաման մենք այնպես խիստ քննա դա֊ 
տեցինք, որ նա պատռտեց ձեռագիրը և երկար մամա֊ 
նակ չէր ձեռնարկում նոր բան գրելու... Բացի գրակա
նությունից, մենք հետաքրքրվում էինք նաև հասարա
կական բնույթ ունեցող հարցերով և մեր «հին գշաբթի- 
ներ»-ը շատ կենդանի և ուրախ էին անցնում։ Բացի 
վերոհիշյալ անձնավորություններից, իբրև հյուր, եր
բեմն դալիս էին այդ երեկույթներին Ավ. Բսահակյանը, 
Ղ* Աղայանը, Շիրվանզադեն և ուրիշներ... Մի երեկո 
Շիրվանզադեն բերեց կարդալու իր նոր պիեսը...»Գ^։

«Հին գշա բթինե ր»֊ ի կենտրոնական դեմքը, իր հմա֊ 
յիչ, առինքնող նկարագրով, եղել է Թումանյանը. Մա֊ 
րիա Մարկովնան իր նամակներից մեկում խոստովա
նում է, թե' «Մեր «հինգշաբթիներ»֊ը համ լունին ա- 
ռանց Զեզ»^։

Շանթը հեռավոր Լողանում հոգեկան մեծ բավակա- 
նությամբ է վերհիշել այդ մտերմական հավաքույթները. 
1910 թ. հունվարի 5-ի նամակում Մարիամ Թուման յա
նին գրում է. «Նոր դրաման (հավանորեն' «Հին աստված֊

92 ԳԱԹ t Մարիամ Թւււմանյանի հուշերը։

93 Նույն տեղը, Ւա, № 666։
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ներււ֊ր — Ա. Ւ.) ավարտած եմ վերջապես... Եթե Թիֆ- 
լիս լինեի' սիրով պիտի կարդայի իմ բարեկամներիս 
փոքրիկ շրջանակին մեջ ձեր այն Ծ չորեքշաբթիներդ-ը^։ 
Երևակայությանս առաջ արդեն պատկերացան Ձեր փոք
րիկ սեղանը ու շուրջն էլ Ֆիլիպր (Վարդազարյան), 
բժիշկը (Ա. £արգարյան), Հանեսը (Հովհ. Թումւսնյան), 
Դուք' Զեր անվերջ նոր ծրագիրներով, նրանք էլ ան
վերջ իրենց նոր քննադատություններով»^։

Ծ Հին գշաբթին ե ր»-ին զուգահեռ գործում էր նաև 
«Վե րնատուն»-ը ։ Եթե «հինգշաբթիներ»֊ի մասնակից
ների հիմնական կազմը գրասերներ էին, որոնց ավելի 
զբաղեցնում էին մ շակութա յին-հասա րակական հար

ցերը, ապա «Վե րն ատ ուն »-ը, լինելով ստեղծադործող- 
ների խմբակցություն, քննարկում էր առավելապես գը- 
րական-ստեղծագործական խնդիրներ։ Թե մեկի և թե 
մյուսի գործունեության եռուն շրջանը 1899 —1904 թվա
կաններն էին։ Հետագա տարիները, ինչպես հայ գրա
կանության մեջ, այնպես էլ Թումանյանի անձնական 
կյանքում, նվազ նպաստավոր էին գրական֊ մ տերմ ա֊ 
կան երեկոների և հ ավաքույթն ե րի համար։ 1905 — 
1906 թթ’ տեղի են ունենում հայ֊թուրքական արյունալի 
ընդհարումները. 1905 թ. սեպտեմբերից սկսում է հրա
տարակվել ((Հասկեր» մանկական ամսագիրը, 1907-ից 
((Լուսաբեր» դասագիրքը, որ խլում են Թումանյանի 
գրեթե ամբողջ ազատ ժամանակը։ 1908 թ. բանաս
տեղծն բանտարկվում է։ Բանտից դուրս գալուց հե
տո, 1909 թ. սեպտեմբերից ներգրավվում է <(Հորիզոն»-ի 
խմ բագրական աշխատանքներում, 1911 թ’ դեկտեմբե
րից—1912 թ. մարտը' կրկին բանտարկություն և ապա

94 Միառժամանակ հավաքույթները տեղի են ունեցել չորեքշաբթի 
օրերը։

95 ԳԱԹ, Մարիամ Օ՚ումանյանի արիւիվ, № 649զ։
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դատավարություն ։ Իրոք' «հինգշաբթի» երեկոների և 
«Վերնատան» ժամանակներ չէին... 1912 թ. հոկտեմ
բերին արդեն հիմնվում է Հայ գրողնե րի կովկաս յան 
րնկերությունը t որի նախափորձերն ու նախափուլերն 
էին հիշյալ խմբակցություններր։

Ինն սուն ա կան թվականն երր, երբ Մ արիա Մ արկով֊ 
նան ծանոթացավ և հետզհետե բարեկամացավ Թու֊ 
մանյանի հետ' բանաստեղծի կյանքի ծանր տարիներն 
էին։ Ազնիվ գաղափարներով ու ծրագրերով հասարա
կական գործունեության ասպարեզ մտած, արվեստասեր 
և գրասեր, նրբազգաց դե ուստի տիկնոջ աչքի առաջ տե
ղի էր ունենում շնորհառատ երիտասարդ բանաստեղծի 
հոգեկան դրամ ան' տանջալի մաքառում ր կյանքի դա
ժան պայմանների և խորթ միջավայրի դեմ, որի կող
քով անտարբեր անցնել չէր կարող։

Եվ նա միջամուխ եղավ այդ մաքառմանը, նշանա
կալի դեր կատարելով Թումանյանի կյանքի կարևորա- 
գռւյն շրջափուլում։ Բանաստեղծի համար հանդիսացավ 
բարոյական նեցուկ, ընձեռե ց նպաստավոր պայման
ներ, որ նա վերականգնի խարխլված առողջությունը, 
զբաղվի ստեղծագործական աշխատանքով, տ պա գրի իր 
երկերը։

1901 թ, ամառը Մարիա Մարկովնափ նյութական 
աջակցությամբ Թումանյանը հնարավորություն ունեցավ 
բուժվելու Ուրավելում և կատարելու Ախալքալաք — Ալեք- 
սանդրապոլ—Անի ուղևորությունը, որի արդյունքը եղան 
«Փարվանա» բալլադը և «Թմկաբերդի առումը» պոեմը։ 
1902-ին Փ. Վարդազարյանի և Ա. Զարգարյանի հետ 
նա կազմակերպեց բանաստեղծի բուժման գործը Աբաս- 
թումանում և նախապատրաստեց Թումանյանի գրական 
կյանքում և հայ գրականության մեջ այնքան նշանավոր 
աբասթում ան յան բեղուն աշունը։ նրա հրատարակու
թյամբ լույս տեսան Թումանյանի բանաստեղծություն- 
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՛ների 1903 թ. ժողովածուն և «Մանկական գրադարան» 
մատենաշարը։

Թում ան յանի բանտարկության ժամանակ (1908 — 
1909) Մարիա Մարկովնան, օգտագործելով իր կապերը, 
միջնորդել է բարձրաստիճան պաշտոն յաների առաջ' 
թեթևացնելու բանաստեղծի վիճակը բանտում և ուշա- 
դիր քննելու գործի հանգամանքները։ Այդ մասին Թու- 
մանյանն ակնարկել է իր մի նամակում (V, 322)։ Ստա
նալով բանաստեղծի ազատության ավետաբեր չուրը, 
Մարիա Մարկովնան գրել է» «Վերջապես ստացա Զեր 
նամ ակը, սիրելի Հովհաննես, այժմ է՜լ կասկած չկա,
որ ազատ եք.,. Մերթ հույսով, մերթ հուսահատությամբ 
Հի անցկացնում օրերը,., ինչևիցե, անչա՜փ ուրախ եմ 
Ձեզ համար։ Խնդրում եմ չզլանաք գրելու Զեր առող
ջության մասին, որի համար շատ անհանգիստ եմ։ 
Արդյոք ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ բանտարկությունը 
Զեր թոքերի վրա։ Ֆիլիպն ու ես շարունակ դորա մա
սին էինք մ տածում ...»96 97 ։

96 ԳԱՒ, Թա, X 667*

97 Նույն տհղր, 9 658՛

Մ. Թումանյանր ուշադիր հետևել է բանաստեղծի 
առողջական վիճակին, տ րամա դրության, հոգեվփճակի 
ելևէջներին և միշտ խորհուրդներ տվել, սրտապնդել, 
հուսադրել, «...Մի ք հուսահատվի,— գրում է 1899 թ. 
հուլիսի 30-ի նամակում,— Ձեզ ուրախ պահեցեք, ես 
ամեն ջանք գործ կդնեմ Զեզ այդ նեղ դրությունից հա
նելու համար. «Կուզենայի, որ Դուք ներկա լինեիք
մեր հինգշաբթիներին, — կարդում ենք 1902 թ. սեպտեմ
բերի 25-ի նամակում' ուղղած բանաստեղծին, որ բուժ
վում էր Աբասթումանում,—Рш19 ավելի շատ եմ ուզում 
Զեզ շուտով կատարյալ առողջ տեսնել, ուստի Դուք լավ 
պահեցեք Զեզ, մի' հոգնեք և զգույշ եղեք մ քսելուց., 
(ԹԸԱ)։
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1902 թ» աշնանը Փ, Վարդազարյանը և Ա, Զարգար- 
յանր Թումանյանի նոր ժողովածուի տպագրության 
ծախսերը հոգալու համար որոշում են գիմումներ անել 
մի քանի դրամատերերի, որ խորապես վիրավորում է 
բանաստեղծի արժանապատվության զգացումը, դառ֊ 
նացնում է նրան։ «.,.1)իրելիս, միթե՞ Դուք կասկածում 
եք» որ Զեզ հետ միասին տանջվում է և իմ սիրտը, 
միթե՞ Դուք կարծում եք, որ ցավալի չէ ինձ դիմել 
սրան ֊նրան Զեզ օգնելու համար, — դրում է Մարիա 
Մարկույնան վշտացած բարեկամին' արցունքով թրր~ 
ջելով նամ ակի տողերը։ — Ինձ մեծ կսկիծ է պատճառում, 
որ ես չեմ կարող ապահովել Զեզ այնքան, որ ստիպ- 
ված չլինեմ ամեն անգամ դիմումներ անելու, շոշափելով 
Զեր զգայուն ինքնասիրությունը։

...Իմ փափագն է, որ Զեզ այնպես պաշտպանեմ, որ 
ոչ մի մարդ չդիպչի Զեր զգայուն սրտին, որ Զեր հոգին 
հանգիստ լինի, որ Զեր առողջությունը վերականգնվփ։ 
Հավատացեք, որ այս տողերը գրելիս ես լալիս եմ, որ 
իմ բոլոր ջանքերը իզուր են և ես չեմ կարող պաշտպա- 
նել Զեր սիրտը կոպիտ ձեռքերից: Ես կուզենայի Զեզ 
խնամել ինչպես մի քնքուշ ծաղկի, պահպանել թե' արե
գակի այրող ճառագայթներից, թե ձմեռվա ցրտից։ Զեր 
ամեն մի վիչտը արձագանք է գտնում սրտիս մեջ... 
Ես ամեն միջոց գործ կդնեմ, որ Զեզանից հեռու պա
հեմ մուննաթները և խայթոցները, ինչպես Դուք ասում 
եք»—»

Այդ քնքուշ հոգատարությունը բանաստեղծի նկատ
մամբ Մարիամ Թումանյանը ցույց է տվել նաև հետա
գա տարիներին, հատկապես երկու բանտարկություննե
րի շրջանում. «Ինչպես ուրախ կլինեի, եթե Դուք էլ այս
տեղ գայիք, — գրում է նա 1909 թ. հուլիսի 24-ին, Աբաս-

98 ԳԱԹ, Թա, M 681։
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թումանից։ — Ւնչպիսի՜ ծրադիրներ կկազմեինք միասին։ 
Անհամբեր սպասում եմ մեր տեսնվելուն։ Առայժմ չեմ 
կարող չհանդիմանել Զեզ, որ այսպիսի շոգերին մնում 
եք քաղաքում։ «Լուսաբեր»֊ը և ուրիշ գործեր կոպեկ 
չարժեն ի դիմաց Զեր առողջության։ Անցյալ տարի էլ 
մնացիք քաղաքում, հետո բանտարկությունը,.. Այժմ 
էլ այդտեղ եք — առանց հետևանքի այդ բոլորը չի անց- 
նիլ Զեզ համար,,. Արդ, եթե մի փոքր սիրում եք ինձ, 
կթողնեք ամեն բան և կգաք գյուղը հանգստանալու..»^։ 
Եվ ապա, 1911 թ. հունիսի 28֊ի նամակում' «Հովհան
նես, հուլիսի 4֊ին կամ 5֊ին գնում եմ Աբասթում ան 
երկու շաբաթով և ուզում եմ, որ Դուք ուղեկցեք ինձ։
Խնդրում եմ առանց առարկության և անպատճառ պատ֊
բաստ եղեք, որ գնանք միասին։ Զեր առողջության հա
մար անհրաժեշտ է այդ փոքրիկ ճանապարհորդությունը, 
մանավանդ վերջին հուզմ ունքն երից հետո,,,^ Եթե չեք 
կարող երկու շաբաթով բացակայել, դոնե մի շաբաթով 
եկեք, բայց անպատճառ պիտի գաք»^։

Թումանյանն, անտարակույս, բարձր էր գնահատում 
իր բարեկամուհու սրտալի վերաբերմունքն ու հոդատա֊ 
րությունը, «Ես շատ շնորհակալ եմ Զեր թանկագին նա֊
մակի ու արտասուքների համար, — գրում է նա 1902 թ. 
նոյեմբերի 1֊ի նամակում։ — Ես երբեք, երբե՜ք չեմ կաս֊ 
կածել Զեր սրտի քնքշության և հոգու ազնվության վրա: 
Ես միշտ համոզված եմ եղել, որ Դուք քույրորեն տանջ
վում եք իմ վիճակով,,. Տեսել ու ընդունել եմ Զեր զգաց
մունքների իրական ապացույցները,,,» (V, 238)։

նամակներում Մարիամ Թուման֊ 
«լավ բարեկամ ու թանկագին րն֊

99 Նույն տեղը, № 668ւ

100 Նկատի ունի այն խոր վիշտը, որ պատճաոեց Դ. Աղա յանի 
մահը (1911 թ. հունիսի 20֊ին) Թումանյանինւ

101 ԳԱԹ . Թա. X 675:
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կեր», «իմ անզուգական բարեկամ ուհին)) , «իմ քնքուշ 
ընկերը», «բարեկամ հոգի)), «բանաստեղծության վրա 
գուրգուրացող քնքուշ սիրտ))։ Սրանք և պարզում են 
Թումանյանի վերաբերմունքը, և' բնութագրում Մ արիա
Մ արկովնային։

«Որքան շատ կանանց եմ հ ան դի պում,— կարդում 
ենք բանաստեղծի մի այլ նամակում, — հետները խո֊ 
սում, ճանաչում, այնքան ավելի եմ կարոտում մեր հո֊ 
գեբան ական֊ փիլիսոփայական֊ բան աս տ ե ղծ ա կան զը֊ 
րույցսերը)) (V, 185)։ Եվ իր բարեկամուհուն հասցեա֊ 
գրված Թուման յանի նամակներից շատերը , ասես, այդ 
ջերմ, մ տերմ ական զրույցների շարունակությունը լի
նեն, կամ բանաստեղծի հիշատակարանի էջերը, որ՛մեր 
առջև բաց են անում նրա հոգեկան աշխարհը, լուսաբա
նում նրա աշխարհզգացման և աշխարհայեցողության 
շատ կողմերը։

Թումանյանը Մ արիա Մարկովնային համարել է մեկը 
այն անհատներից, որոնք «գործ են ստեղծում, կերպա֊ 
րանք տալիս, ձև տալիս, ընթացք տալիս հասարակա
կան կյանքին)), որոնց շնորհիվ «կյանքը դառնում է 
եռուն, կենդանի, գեղեցիկ)) (V, 211)։

Բանաստեղծը խրախուսել, պաշտպանել է իր բարե֊ 
կամուհու առաջարկներն ու նախաձեռնումները, ինչպես՝ 
թատերասերների ներկայացումներ կազմակերպելը (V, 
220), Հավլաբարում ժողովրդական թատրոն հիմն ելու 
մտահղացումը (V, 228), հուսադրել, և Լենկթեմուրի ու 
մրջյունի ավանդությունը հիշեցնելով, ներշնչել, որ դըժ֊ 
վարությունների առջև չընկրկի (V, 229), օգնել է նրան 
նոր ծրագրեր կազմելիս^2, ողջունել է նրա ծրագրերի 
իրականացումները, ինչպես՝ հայկական այբուբենով

102 ԳԱՒ, Թս.՛, M 663. 
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խորանարդիկները և թվաբանական լոտոն (V, 249), 
ուղղել և խմբագրել է նրա հոդվածները^։

Բանաստեղծի խորհուրդներն ու խրախուսանքները, 
անշուշտ, նպաստավոր ազդեցություն են ունեցել Մ ա- 
րիամ Թումանյանի գործունեության ուղղության և ըն- 
թացքի վրա։

Երկու բարեկամների փոխհարաբերության և մասնա
վորապես բանաստեղծի մարդկային նկարագրի համար 
խիստ բնութագրական են 1910 թ, հունիսի 26-ի Մա
րիամ Թումանյանին ուղղած նամակի վերջին տողերը. 
«Հիմի, որ հեռացել եք^,— գրում է Թումանյանր,— հա
զար ու մի բան է անցնում մտքովս ու ափսոսում եմ, 
թե ինչո'ւ է ս ինչ բանից չխոսեցինք, կամ էն մյուսն էնպես 
չարինք։ Սրա նման մի ղեպք է հետս պատահել, բայց 
էն արդեն ուրիշ պատմություն է։ Ես մի ժամանակ սի
րահարված էի մի կնոջ վրա։ Նա ոչինչ չգիտեր։ Անցան 
տարիներ, իմ սերն էլ մեղմացավ, ու միայն վերջին ժա
մանակներս բացվեց հանկարծ իմ երբեմնի զգացմունքը 
բարեկամական մի խոսակցության ժամանակ։ Այժմ նա 
էլ է հեռացել, ու ես շարունակ ափսոսում եմ, թե 
ինչո՞ւ... Բայց ավելորդ ինչուներ են։ Անցել է, և ամեն 
ինչ պետք է անցնի, իսկ մենք էնքան ենք անշնորհք ու 
անճաշակ, որ աշխարհքի գեղեցկությունները գեղեցիկ 
ու սրտայի ապրել֊վայելել չենք իմանում, և մեր ամ
բողջ կյանքը անվերջ ափսոսանք է» (У , 326— 32։ ):

Բանաստեղծն այստեղ անուղղակի ակնարկել է իր 
սերը Մարիամ Թումանյանի նկատմամբ, ինչպես պարզ
վում է վերջինիս հուշերից։ Թումանյանր տարիներ շա
րունակ թաքցրել է իր զգացմունքները և խոստովանեյ

103 Սույն տեղը, Л’ 656:
Ю4 Մարիամ Թումանյանն այգ ժամանակ գտնվում էր Լեյ^եՆամ

(Շվեյցարիա),
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Է միայն 1908 թ. գարնանը^։ Չնայած Մարիա Մաը- 
կովնան գրում է, թե իր համար անակնկալ էր այգ խոս֊ 
տովանությունր և թե' բացի ((քնքուշ բարեկամությու
նից, ուրիշ զգացմունք չէր կարող երևակայել», սակայն 
նրա նամակների, ինչպես և հուշերի շատ էջեր վկայում 
են, որ զգացմունքներր եղել են փոխադարձ։

Այդ են հավաստում նաև Մ արիա Մ ա րկովն ա յի հու֊ 
շերի այն տողերը, որ գրել է նա Թումանյանի 1910 թ* 
հունիսի 26-ի նամակի վերը բերված հատվածից ան֊ 
միջապես հետո. «Այդ խոսքերը իմ մեջ էլ խոր ափսո
սանքի զգացումներ առաջացրին։ Ւնչո՞ւ այնպես դա
սավորվեց իմ կյանքը. ..զ>*06/

Այնուամենայնիվ, բանաստեղծի և նրա բարեկամու
հու զգացմունքները մնացին ռոմանտիկական բարձրու֊ 
թյան վրա, որպես «քնքուշ բարեկամություն»^, թաք֊ 
նըված «հոգեբան ական֊ փիլիսոփայական ֊բան աստեղ֊ 
ծ ական)) զրույցներում ու նամակներում և մարմնավոր֊ 
ված այն գեղեցիկ գործերում, որ արդյունք են նրանց} 
համատեղ ջանքերի...

105 Այդ զգացմունքների արտահայտությունն են եղել այն երեք 
բանաստեղծութ յունր, որ Թումանյանր մի ալբոմում գրած' նվիրել £ 
Մարիամ Մարկովնային, սակայն մի շաբաթից հետո, ((նոր բաներ» 
գրելու պատրվակով, վերցրել է և այլևս չի վերադարձրել (ԳԱԹ? 
Մ. Թումանյանի հուշերր)։

106 ԳԱԹ, Մ. Թումանյանի հուշերր։

107 Դա եղել է ա յնպիսի սեր, ինչպիսին Թում ան յանր երգել է 
«Դու քո ճամփեն գնա, քույրի' կ...տ բանաստեղծության մեջ, ուր 
նա «հոգեկան կարոտի Ուժից> սիրո առարկային անվանում է fnij — 

րիկ: «Այգ սիրո մեջ առհասարակ հոգին շատ է իշխում», ինչպես 
մեկնաբանում է բանաստեղծն ինքր (V, 277)։
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1

Գեղարվեստական վարպետության այն բարձր աս
տիճանը, որին Թումանյանն հասավ XX դարի սկզբին' 
արդյունք էր ավելի քան տասնամյա ստեղծագործական 
աճի, ինչպես և ընդհանուր զարգացման' ինտելեկտուալ 
հարստացման։ Առաջին ի համար անհրաժեշտ նախա
պայման էր երկրորդը։ «Ինչքան էլ մեծ տաղանդ ունե
նա մարդը,— հավաստում է բանաստեղծը,— գիտու
թյունը, գաղափարները և տպավորություններն են, որ 
հարստացնում են նրան, ճոխացնում են, խորացնում 
են»^։ Այդ մտքին Թումանյանն անդրադարձել է քանիցս,.
տարբեր առիթներով։

Զարգացման խնդիրը Թումանյանի համար միշտ 
եղել է կենսական ու առաջնակարգ։

Տե սանք, որ նա Ներսիսյան դպրոցից հեռացավ ա֊ 
ռանց նույնիսկ չորրորդ դասարանն ավարտելու, հետա
գայում էլ, չնայած իր բուռն ցանկությանը, հնարավո
րություն չունեցավ շարունակելու ընդհատված ուսումը/

1 Թումանյանի 1910 թ, օգոստոսի 10֊ի նամակը Արտ ավազդ (Ար- 
աիկ) որդուն (ԹԷԱ։ Անտիպ)։

425



Ժամանակակիցների հուշերից գիտենք, որ դեռ Ներսիս
յան դպրոցում նա երագել է սովորել Վենետիկի Մու
րա տ ֊ Ռափա յե լյան վարժարանում։ Ինն սուն ական թվա
կանների կեսերին բանաստեղծի գրական բարեկամները 
նրա իղձերն իրականացնելու նպատակով մշակում են 
բավականին հրապուրիչ մի ծրագիր։ «Եթե քեզ ապա֊ 
հովացնենք, կերթա՞ս արտասահմ ան ուսանելու, կհա- 
մաձայնե՞их), — հարցնում են նրան։ «Ոչ թե կհամաձալ֊ 
նեմ, — պատասխանում է բանաստեղծը, — աՀլև ինձ 
շնորհապարտ կհ ա յտն եմ ձեր առաջ, որովհետև դուք 
ուզում եք կատարել իմ ամենասուրբ երազը, այդ իմ էության, իմ կյանքի խնդիրն է» (V, 97։ Ընդգծումն իմն 
է-Ա. Ի.)։

Ծրագիրը չի իրականանում^։ 1898 թ. Աղայանր աք
սորավայրից Թումանյանին գրած մի նամակում խոր
հուրդ է տալիս ապահովություն ստանալու դեպքում գը- 
նալ ո չ թե Ղարաբաղ, — ուր ճանապարհորդելու ցանկու
թյուն էր հայտնել թումանյանը, — Եվրոպա, «,,,'Լ֊
պահովություն որ ստանաս, իսկույն վազիր Եվրոպա.,, 
փախի'ր, փախի'ր դեպի Եվրոպա։ Ղաթաբաղը չի փախ
չում,,» նորանոր տպավորություններով ամքարվելու հա
մար թարմ հասակ է հարկավոր, որ այժմ ունիս և պետք 
է շտապես։ Չասես, թե լեզու չգիտես — գլխավորը լե
զուն չէ, այլ աչքերը...>Ն

2 Այդ ծրագրի հեղինակները եղել են լոռեցի մի խումբ երիտա
սարդներ։ Վ. Տաշրացին (Տիգրան Վերանյան) հիշատակում է նրան

ցից մեկի անունը՝ Արամ Դադիվանյան, որ գործակատարի պաշտոն 
է ունեցել մի առևտրական ֆիրմայում ։ Տաշրացին ծրագրի ձախող֊ 
ման պատճառը համարում է այն, որ պահանջվող գումարը վեր է 
եղել նախաձեռնողների հնարավորություններից։

3 Վազարոս Աւլայան, Երկերի ժողովածու, հ. IV, 191)3, էջ 557— 
560։ 1898 թ. օգոստոսին Ա. ԶաՐղարյանին ուղղած նամակում Թու
մանյանը գրել է, «Ես վաղուց փայփայած մի մտադրություն ունիմ. 
հենց որ հանգամանքները ձեռնտու եղան, աշխատելու եմ իրագոր-



«Եվրոպայի խնդիր»-ը կրկին արծարծվում է 1900 թ., 
երբեմնի «Հնգյակ»-ի անդամներից մեկի' Արս, Ղլտրհ~ 
յանի կողմից։ Այդ առթիվ նույն թվականի փետրվարի 
19~ի նամակում Թումանյանր դրում է դառն հեգնու
թյամբ լի հետևյալ տողերր. «Ւսահակյանն ինձ պատ
մեց, թե դու մտածում ես գլուխ բերել իմ արտասահման 
գնալու գործը։ Պետք է դարձյալ շնորհակալ լինեմ, 
որ այս տխուր օրերում ինձ երբեմն ծիծաղեցնում եք։ 
Ար֊տա"-սա՜հ-մսՀն... Ցնորքները բանաստեղծներին են 
վայել, վարդապետ մարդը պետք է գործնական լինի, 
ինչպես եղած է միշտ։ Ես չեմ կարողանում այս սահ
մանում ապրել, դու արտասահման ես ղրկում։ Կամ 
գուցե մոռանում ես, որ էջմիածնի միաբանությունից 
մեծ մի ընտանիք կա իմ շալակին։ Ո'չ, սիրելիս, այդ 
թող, այդ արդեն ուտոպիա է։ Ես ավելի համեստ մի 
ցնորք ունեմ—գնալ մի երկու տարի մնալ Պետերբուրդ 
կամ Մոսկվա, բայց ամաչում եմ ասել,,,» (V, 164)։

Թումանյանի Մոսկվայում սովորելու խնդիրը 1900 թ, 
արծարծում և իր աջակցությունն է խոստանում Վրթ- 
Փափազյանը, նույն թվականի նոյեմբերի 21-ի նամա
կում նա Թումանյանին հայտնում է, «Ես գրել էի Շա- 
հ ազի զին, անձամբ էլ տեսա, և նա գրական ֆոնւլիգ 
ուղարկել է քեզ 250 ռուբլի, որի համար ուրախ եմ,,. 
Մտադիր եմ,,, ուսանողական կասսային առաջարկել

ծել.(V, 142), հավանորեն, ակնարկելով Եվրոպայում ճանապար
հորդելու իր ցանկությունը,

Այդ շրջանին է վերաբերում Թումանյանի երգիծական֊ տնավար in 
երկի մի հատվածը , ուր պատկերված է վիճակը «հայոց ապաբախտ» 
ցրողի, որ վաղաժամ մեոնում է՝ իղձերն անկատար թողած.

Վա հ, այսպես անժամ... դրամաս հապա"...

Ցնորք, ծրագիր, ուսում... Եվրոպա..,

(I, 490), 
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քեզ նպաստ տալու ամսական 30 ռ,, որ գաս Մոսկվա և 
1—2 տարի ուսանես»,»

Անկեղծ կերպով քեզ համարելով կովկասահ այո у 
առաջին բանաստեղծը, կցանկայի, որ դու գայիր այս֊ 
տեղ և զարգանայիր, և ուսանեիր մի քանի տարի»*։

Ո'շ միայն Եվրոպա յում ուսանելու, Եվրոպան տես
նելու «ուտոպիան», այլև բանաստեղծի այդ «համեստ 
ցնորքն» էլ («գնալ, մի երկու տարի մնալ Պետերբուրգ 
կամ Մոսկվա») ընդմիշտ մնում են որպես ցնորք՝ հիշյալ 
ձախորդ պայմանների պատճառով։

1908-ին առիթ է ներկայանում Ներսիսյան դպրոցի 
պատգամավորության հետ (որի կազմում եղել են 
Լեոն և Ավ» Ահարոնյանը) դպրոցական գործով մեկնե֊ 
չու Եվրոպա, բայց այդ անգամ ևս լի հաջողվում» «Լեոն 
ու Ավետիքը շատ աշխատեցին, որ ինձ էլ տեղահան 
անեն, հետները տանեն Եվրոպա — չեղավ, մնացի,— 
գրում է Թումանյանը Ավ» Իսահակյանին։— Մի քանի 
հարյուր ռուբլի փող պետք է գտնեի, որ հետս վերցնեի, 
մի քանի հարյուր էլ, որ տանըցոնց ապահովեի մինչև 
գալս, մի քանի հարյուր էլ, էս ու էն ամսին վճարելիք
ներ ունեմ, նրանց տայի։ Միթե՞ կարելի բան էր։ Չեղավ: 
Բայց շատ կուզենայի մի անգամ ընկնեմ էդ աշխարհքը, 
ի՜նչ որ ականջով լսել եմ՝ մի աչքով տեսնեմ—ժողո֊ 
վուրդներ կան, աշխարհքներ ու տեղեր կան, պատմա
կան հիշատակարաններ կան, կուլտուրա ու գեղարվեստ 
կա։

Հարկավոր էր, շատ էր հարկավոր։ Ես էն գլխից 
հենց ընտանեկան հոգսերի ու նեղությունների տակ եմ 
մնացել» շատ եմ հոգնած ու ջարդված, լավ կլիներ, բայց 
չի լինում» (V, 313)$։

4 ԳԱԹ, Թա, № 1166,
5 Վ. Ահարոնյանը Թումանյանի' Եվրոպա չգնալուն տարօրինակ 

բացատրություն է տալիս, նրա կարծիքով հիմնական պատճառը 
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Ինչպես երևում է Թումանյանի նամակներից, նա 
ավելի հետապնդել է Եվրոպայում ճանապարհորդելու, 
քան որևէ համալսարանում ուսանելու նպատակ։ Ոարձ֊ 
րա գույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու
համար նրան պակասում էր միջնակարգ դպրոցի ավար
տական վկայական։ Ուրեմն, կարող էր խոսք լինել 
միայն ազատ ունկնդրության մասին։ Թվում է, թե 
հակված է եղել դեպի ճանապարհորդությունը, որ հա
մարել է գրողի զարգացման կարևորագույն գործոննե
րից մեկը։ «Աշխարհքում եթե մի քանի լավ բաներ կան,
մեկը անշուշտ ճանապարհորդությունն է, — գրել է նա,— 
ճանապարհորդելով մարդու և' աչքն է բացվում, 1ւ 
սիրտը։ Իզուր չեն ասել, թե շատ կարդացողը չի իմա
նալ, շատ ման եկողը կիմանա։ Մանավանդ գրողի հա֊ 
մար,,,)) (V, 191 )։

Դեռ 1895 թ, հունվարին, երիտասարդ հայրենակից
ներին պատմելով, թե ի նչ ծրագիր է մշակել իր մտա
վոր զարգացման համար, հայտնելով «Շեքսպիրը և մի 
քանի ընտիր կլասիկներ լավ ուսումնասիրելու» ցանկու
թյան մասին, բանաստեղծը ավելացրել է՝ «,,,հետո ճա
նապարհորդեմ, ժողովուրդն ուսումնասիրեմ, մարդուն 
լավ ճանաչեմ,,,» (V, 97)։

Չնայած բուռն տենչանքին, Թումանյանին չհաջող
վեց իրականացնել ճանապարհորդելու իր ընդարձակ 
ծրագիրը, չվիճակվեց լինել Հչ Եգիպտոսում (որ երա
գել էր աշակերտության տարիներին՝ իր ուսուցիչ Տիգ- 
րան Տեր-Դավթյանի պատմածների տպավորության 
տակ) և ոչ էլ Եվրոպայում (եթե չհաշվենք Պոլիսը, ուր 
մեկնեց 1921 թ,, ՀՕԿ-ի գործերով և որտեղից հիվանդ

միջոցների պակասությունը չէր, այլ այն, որ «Հովհ, Թումանյանր 
շատ էլ սրտով չէր ուզում գնալ Եվրոպա» (Վ. Աճարոնյան, Հով
հաննես Թուման յան, Բոսթոն, 1938, էջ 106 )։ 
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վերադարձավ)։ Նրա երկու ուղևորությունները Ռուսաս
տան' հարկադրական էին, կապված տխուր հանգա
մանքների հետ, 1911-ին Պետերբուրդ մեկնեց, ավելի 
ճիշտ տարան, որպես դատապարտյալ դատավարու
թյան, իսկ 1922-ին Մոսկվա' բուժելու, որ եղավ նրա 
վերջին ու անվերադարձ ուղևորությունը,,.

Այն սահմաններում էլ, որ Թումանյանն իր կար
ճատև կյանքում և ձախորդ պայմաններում հնարավո
րություն է ունեցել ճանապարհորդելու (Լոռում և Հա
յաստանի այլ գավառներում, Նովկասի մի քանի հայա
բնակ վայրերռւմ, Արևմ տահայաստանի երկու շրջան
ներում' Ալաշկերտ և Վան)' նրան առաջնորդել է «ժո
ղովուրդն ուսումնասիրելու, մարդուն էա4 նանտչելու» 
նպատակը (ի դեպ' մարդուն բառի ընդգծումով Թու
ման յանն հավաստել է այն հիմնագրույթը, որ Գորկին 
արտահայտել է ((Գրականությունը մարդագիտություն 
է» բանաձևով)։

Հայրենի երկրում ճանապարհորդելը Թումանյանի 
համար եղել է կենսական անհրաժեշտություն, որ հնա
րավորություն է տվել նրան' միշտ մոտ զգալ «հայրե
նիքի բնությանն ու կյանքին»' իր ստեղծագործության 
կենդանի ակունքներին։

Հայրենի երկիրն ու ժողովրդի կյանքը դեռ երիտա
սարդ Թումանյանն իմացել է տնտեսագետ֊ ազգագրա
գետի հմտությամբ, դրա փայլուն ապացույցներից մեկը 
«Ըորչալվում» հայտնի ուղե գրությունն է, որ արդյունք 
է կոնսիստորիայում պաշտոնավարության տարիներին 
(1887—1892) և 1893 թ, Լոռու գյուղերում կատարած 
շրջագայությունների։

Թումանյանի այս (1893 թ,) ուղևորության կապակ
ցությամբ հետաքրքրական է Լայպցիգի համալսարանի 
ուսանող, հետագայում դրամատուրգ-թարգմանիչ Սեդ- 
րակ Թառայանի 1894 թ. դեկտեմբերի 8(20)-ի նամակը 
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բանաստեղծին, «Դուք ինչ որ ճանապարհորդում Լիք 
անցյալ տարի, երբ ես դեռ Թիֆլիս էի,,. Ինձ հարկավոր 
են տեղեկություններ ամեն տեղերի հայերի տնտեսա

կան կյանքի վերաբերյալ։ Ես պիտի այդ տեղեկու
թյուններից մի տնտեսական ամբողջություն կազմեմ։ 
Բարեհաճեցեք, ուրեմն, Զեր լուման գցել իմ աշխա
տության մեջ։ Գրեցեք ինձ ինչ որ գիտեք Զեր ճանա
պարհորդած տեղերի (կարծեմ Լոռի ի կողմերում) հայ 
ժողովրդի տնտեսական կյանքի մասին,,, Զեր դրու
թյունը հանձնեցեք Լևոն Համ բա րձում յանին» (ԹԸԱ)։

Մեզ հայտնի չէ Թումանյանի պատասխանը։ Նա Ս• 
Թառայանի ուշադրությունը հրավիրած կլիներ «Հորի
զոն » հանդեսում զետեղված իր ուղեգրության վրա, որ 
այդ ժամանակ (1894 թ, դեկտեմբերին) արդեն լույս էր 
տեսել։

2

Թում ան յան ի հոգևոր հարստացման համար կարևոր 
նշանակություն են ունեցել նաև այլ գործոններ, որոնց 
վրա նա անուղղակի մատնացույց է արել, ինչպես հա
վաստում է բանաստեղծի դուստրը, «Մարդու զարգաց
ման գործում ընթերցանությանը, ինքնակրթությանը, 
զրույցին, անձնական շփուԱ սերին մեծ տեղ էր տալիս, 
քան դպրոցին» (ՀԶ)։ Անձնական շփումները, շնորհիվ 
Թումանյանի պարզ, անմիջական, մարդամոտ, դյուրա
հաղորդ նկարագրի' մեծ դեր են կատարել նրա կյան
քում ընդհանրապես և զարգացման գործում' մասնա
վորաբար։ Հիշենք նրա մասնակցությունը Ներսիսյան 
դպրոցի բարձր դասարանների աշակերտների ինքնա
զարգացման խմբակի («Հնգյակ») հավաքույթներին, 
ծանոթացումը Րաֆֆու և Ադամյանի հետ, այցելու֊ 
թյուննեըը «Նոր Դար»-ի, «Մշակ»֊ի, ապա և, ավելի 
տևական' «Մուրճ»-ի և «Տարազ»-ի խմբագրատները, 
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պաշտոնավարությունը Թիֆլիսի հաՏո9 Հրատարակչա
կան ընկերության գրասենյակում, ուր ծանոթացել և 
հետզհետե մտերմացել է Աղայանի, Պ ռոշյանի, Արաս֊ 
խ անյանի, Իսահակյանի, Շիրվանզադեի, մանկավարժ 
Սարդիս Սեգնազարյանի, գրականագետ Մինաս Սերբեր֊ 
յանի, հասարակական գործիչ, բժշկապետ Սագրատ Նա֊ 
վասարգյանի, ժամանակի առաջավոր գաղափարներով 
տոգորված համալսարանական երիտասարդության մի 
շարք ներկայացուցիչների հետ։ Աշ» Աթանասյանը պատ
մում է, որ Թուման յան ը 90 ֊ական թվականների կեսե֊ 
րին հաճախ էր լինում Պռոշյանի տանը, ուր պարբերա֊ 
բար հավաքվում էին Ալեքսանդր Երիցյանը, Ափ Արաս֊ 
խանյանը, Մուրացանք, Գևորգ Սարխուդարյանը, Մի
նաս Սերբերյանը, Հովհ. Սպենդիարյանը... Երիտասարդ 
բանաստեղծը մասնակցում էր այդ հավաքույթների ժա֊ 
մանակ տեղի ունեցող գրական ասուլիսին, վեճերին։

Թումանյանի մտավոր զարգացմանն, անշուշտ, նը֊ 
պաստել են նաև ընտանեկան երեկույթներին («վեչե֊ 
րինկաո֊ներ ) և Մարիամ Թումանյանի «սալոնո֊ում տե֊ 
ղի ունեցած հանդիպումներն ու շփումները հայ, վրաց 
և ռուս մտավորականության տարբեր բնագավառների 
ներկայացուցիչների հետ։

Գիրքը Թումանյանի հոգևոր կյանքում բացառիկ մեծ 
դեր է կատարել։ Ընթերցանության միջոցով է նա լրաց֊ 
րել իր ուսման թերին, հաղորդակից դարձել հայրենի և 
համաշխարհային գրականության գլուխ֊ դործոցներին, 
գիտության և արվեստի տարբեր բնագավառներին։ Ժա֊ 
մանակակիցներից ոմանց (Տ» Փիրումյան, Դ. Դեմիրճ֊ 
յան, Հովհ» Քաջազն ունի, Վ. Ահարոնյան) այն տպավո
րությունը, թե Թումանյանր քիչ էր կարգում կամ ղատ 
կարդացած գրողներից չէր»' 4_ուՐկ է հՒ^ՔՒՅ1 ^'սյ սոսկ 
արտաքին տպավորություն է, արդյունք այն բանի, որ 
բանաստեղծն առօրյա զրույցներում, հրապարակական 
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ելույթներում և հոդվածներում սովորություն չի ունե
ցել իր խոսքը խճողել նշանավոր անուններով և նրանբ 
երկերից կատարած մեջբերումներով։ Չի ձգտել ցույց 
տալու շատ կարդացած լինելը։ Վերոհիշյալ տպավո
րությունն ստանալուն նպաստել է նաև այն հանգաման
քը, որ Թումանյանր, հատկապես կյանքի վերջին տա
րիներին, կլանված է եղել հասարակական ամ ենատար- 
բեր գործերով,— է՞լ երբ էր կա րդում — մտածել են, 
նրան միշտ տեսնելով զանազան հոգսերով ծանրաբեռ֊ 
նըված (հետաքրքրական և բնորոշ է բանաստեղծի կը- 
նոջ նման մի դիտողությունը, թե' «էդքան բանը ե՞րբ է 
գրել, ա'խր տանը չէր նստում»)։

Թումանյանի ինքնազարգացման բուռն շրջանն, ըստ 
երևույթին, սկսվել է 80-ական թվականների վերջերից։ 
Թեև նվարդ Թումանյանր գրում է, թե «Գրքեր գնելու 
սովորությունը վաղ է զարթնել նրա մեջ, դեռևս աշա
կերտական տարիներից» (ՀՋ)։ Բա19 իրականում այդ 
տարիներին գրքեր ձեռք բերելու և կարդալու նպաստա
վոր պայմաններ չի ունեցել։ Ահա թե ի'նչ է գրում բա
նաստեղծն այդ մասին, «Շատերը կհիշեն, թե ութսու
նական թվականներին ինչքան քիչ էր գիրքը Թիֆլիսում, 
և ինչ դժվարությամբ էր ընթերցանության գիրք ճար
վում՝ թե' հայերեն, թե' ռուսերեն։ Դժվար էր մանա
վանդ ինձ նման մի օտարական պատանու համար։

Ներսիսյան դպրոցն էլ իսկի չավարտած' գրեթե բա
ցարձակ անգետ էի ինչպես ամեն գիտության' էնպես էլ 
գեղարվեստին և գրականությանը, թեև մեծ սեր ու ձըգ- 
տում ունեի, մանկուց էլ ոտանավորներ էի գրում։ 18 
տարեկան էի դարձել և միայն մի քանի դիրք էր անցել 
ձեռքս, էն էլ մեծ մասամբ պատահմունքով» (IV, 336)։

80-ական թվականների վերջերից, չնայած նյութա
կան սուղ պայմաններին, Թումանյանն սկսել է գրքեր 
հավաքել։ Արսեն Վլտճյանը պատմում է, որ «հնգյակ»-ի 
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հավաքույթների շրջանում (1889) բանաստեղծը գՒր& 
շատ էր գնում, և իրենք էլ հետևում էին նրա օրինակին: 
«Երբ դեռ նոր էինք ամուսնացել,— վկայում է Օլգա Թու
ման յանը ,—շարունակ գրքեր էր առնում, թեև փողի պա
կասություն ունեինք))։ 90֊ական թվականների սկզբից 
հետզհետե Թումանյանի գրադարանը հարստանում էն 
Հավանորեն այդ ժամանակ էլ Փիլիպոս Վարդազարյա- 
4>9> որի հետ նոր էր ծանոթացել, նվեր է ստանում 
գրքերի մի բավական հարուստ հ ավաքածու։ Սակայն, 
անշուշտ, Թումանյանի գրադարանի հիմնական ֆոնդը 
կազմվել է 900 — 910-ական թվականներին, երբ բա
նաստեղծը գրքեր ձեռք բերելու ավելի հնարավորու
թյուններ է ունեցել։

90֊ ական թվականների սկզբից Թումանյանի ընթեր
ցումները հետապնդում են ո շ միայն ընդհանուր զար
գացում ձեռք բերելու նպատակ, իր այս կամ այն գե
ղարվեստական երկը («Սրտավազդ», «Հովհաննես֊ 
Սմբատ» պատմ ական դրամաները) կամ հոդվածը 
(«Համլետ»֊ի հայերեն թարգմանությունների գրախո
սականները, «Մեր նախորդ շրջանի բանաստեղծները., 
պատմա֊գրական տեսությունը) գրելիս ուսումնասիրում 
է տվյալ նյութին վերաբերող գրականությունը։

Ջալալ Տեր֊Գրիգորյանը 1897 թ. մարտի 21 ֊ի նա
մակում' ուղղված Թումանյանին, հայտնելով, որ հե
տաքրքրությամբ է կարդացել «Համլետ»֊ի' Հովհ. Մա֊ 
սենյանի թարգմանության մասին գրած հոդվածը, ավե
լացնում է. «Ինչպես երևում է, այժմս լուրջ ես աշխա
տում գրական զարգացում ձեռք բերել, քո հարուստ տա֊

6 1895-ին իր Հայրենակից երիտասարդների Հարցին, թե' ,ւԴո.
ի'ն չ ես մտածում քո զարգացման՛ մասին», Թոլմանյանր պատաս

խանել է. «Գրադարան եմ կազմում, ուզում եմ կարդալ...» (Y, 97}։
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ղսւնդր գրական զարգացում ի հետ հ րաշքնե ր կարող են- 
գործել..*»* 7 ։

7 ԳԱԹ, Թա, -V 1143,
7 ա Ասում ենք «գրեթե», նկատի ունենալով, որ «Երևանի կռիվը 

և Խ. Աբովյանի «Վերք Հա յաս տ ան ի»֊ն իբրև պատմություն» ու

սումնասիրության գիտական տեքստի րնդարձակ ծանոթագրություն

ներում Աս. Ասատրյանն օգտագործել է բ՛ում անյանի աղբյուրներն 
ոլ նյութերը, թեև ռչ-Լրիվ («Թումանյանի արխիվի նույն' Jfi 17 & 
թղթապանակում կան նաև այս ուսումնասիրության նյութերը' գա

նս,զան աղբյուրներից քաղվածքներ և նշու մներ, որոնք անհրաժեշտ 
չհամարեցինք հրապարակել», VI, 1ԹՕJ ։

Նույն Հալալ Տ ե ր֊Գրիգո րյանը բանաստեղծի մտա֊ 
վոր զարգացման մասին իր հուշերում գրում է. «Հովհ. 
Թումանյանր մեծ բիբլիոֆիլ էր... Անկասկած, նա միայն 
գրական շեդեվրներն էր հիմնավոր կերպով կարդում։ Ւր 
գնած մհծաքանակ գրականությունը նա հնարավորու
թյուն չէր ունենում կարդալու կամ կարդում էր անսիս
տեմ. ավելի շատ թերթում էր, իրեն հետաքրքրող էջերն 
ու գլուխները կարդում... Նա համեմատաբար քիչ կար
դալով^ շատ էր օգտվում, շնորհիվ իր սուր հիշողության 
և խոր ըմբռնողության։ Այդ էր պատճառը, որ մեծ ու 
բազմակողմանի ուսում չունենալով հանդերձ, նա մեր 
բազմակողմանի զարգացած դրոգներից մեկն էր»։

Թումանյանի լայն զարգացման և գիտական էրու֊ 
դիցիայի պերճախոս վկայություններն են նրա արխի
վում պահպանված, բայց դեռևս դրեթե բոլորովին չր- 
հետազոտված և չհրապարակված այն նյութերը7 ա 9 որ 
վերաբերում են բանաստեղծի գեղարվեստական երկե
րին («Հազարան բլբուլ», «Ծաղիկների երգը», «Եդեմա֊ 
կան ծաղիկը», «Շունը», «Գելը»), հոդվածներին և ու
սումնասիրություններին («Մեր դրական լեզվի խնդիրը», 
«Հ. Աճաոյանի «Գավառական բառարանը», «Երևանի 
կռիվը և Խ. Աբովյանի «Վերք Հայաստանի»-ն իբրև
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պատմություն;), «Հայկական էպոսի բառարանից», «11ա֊ 
յաթ֊Նովա», «Շեքսպիր») առնչակցվող պատմական, 
ազգագրական, դիցաբանական, բանագիտական, լեզվւս-
բանական հարցերին և աղբյուրագիտությանը։ (Ընդ 
որում, այս ուսումնասիրությունների աղբյուրները, հա
մարյա ամբողջապես, գտնվում են Թումանյանի գրա
դարանում )։

Այդ ն յութերը ցույց են տալիս, թե Թումանյանր, 
գտնվելով ձախորդ պայմաններում, այնուամենայնիվ, 
բան ա սիրական֊հ ետազոտական ին չպիսի մեծ աշխա
տանք է կատարել իր երկերը գրելիս կամ մշտկելիս։

Գեղարվեստական խոսքի մեծ վարպետը օժտված է 
եղել նաև հմուտ գիտնական֊հետազոտողի տվյալներով։ 
նրա գիտական հետաքրքրությունները համակողմանի
են եղել, սակայն առանձին հակումն է ցույց տվել դեպի 
բանագիտությունը (ֆոլկլորագիտությունը) և պատմու
թյունը (Հայաստանի և Կովկասի ռուսական տիրապե
տության շրջանի պատմությունը' կապված հայ ժողո
վք բդի. քաղաքական կողմնորոշման հետ)։ Եվ պատա
հական չէ, որ բանաստեղծի հարուստ գրադարանը հատ
կապես աչքի է ընկնում այդ բնագավառներին վերա
բերող մասնագիտական, զգալի չափով հազվագյուտ
դրա կան ութ յա մ բ%։

Թումանյանի գիտական լայն հետաքրքրություննե
րով և հակումներով պետք է բացատրել, որ նա առա
ջինը արծարծեց հայկական համալսարան և ակադեմիա 
հիմնելու գաղափարը և, շատ աննպաստ պայմաննե-

8 Այղ բնագավառներից յուրաքանչյուրում Թումանյանի կատա

րած աշխ ատ ա նրր, ղիտողություններն ու կուտակած հսկայական 
նյութր, ինչպես և գրադարանը' արժանի են հատուկ, հանդամ ան ւպի 
tnu и ւմնա и ի ր ուի յ ան ;
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րում, կատարեց անդրանիկ փորձերն այդ ուղղու֊ 
թյամր9։

9 Տե'ս Ա. Ւննիկյան, ա) Թումանյանը և հայագիտությունը. «Հայ֊ 
կական ՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր», 1963, Jfi 6, էջ 29 —46։ ր) Թուման֊ 
յանը և հայկական համալսարանը. «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 
1967, N 2, էջ 186^497։

3

Թումանյանի մտավոր զարգացման գործում զորեղ 
ազդակ է հանդիսացել թատրոնը։ Թատրոնն է, որ Ա~ 
գա մ յան ի հանճարեղ Համլետով տասնյոթամյա բանաս՝ 
տեղծի համար հայտնագործել է Շեքսպիրր։

Հայտնի է, որ Թումանյանը Ադամյանի մի քանի ներ
կայացումները (ՀէՕթելլո», «Բին»...) տեսնելուց հետո, 
մեկ անգամ էլ (/ 887 թ, փետրվարին, ինչպես պարղել 
ենք վերը) մեծ արտիստին խաղակից է եղել Հ. Կա
րին յանի «Վարդանանց պատերազմը» պատմական դրա
մայում, զինվորի դերում։

Շեքսպիրը և Ադամյանը Թումանյանին կապում են 
թատրոնի հետ և հրապուրում դեպի գրականության 
ամենաբարձր և ամենաբարդ տեսակը' դրամատուր
գիան։

Բանաստեղծի նամակներից և ժամ անակի մամուլի 
հաղորդումներից պարզվում է, ղր նա 90 ֊ական թվա
կանների ա ռաջին կեսին հայ թատերասերների հետ 
հանդես է եկել մի քանի ներկայացումներում և ինչ-որ 
չափով մասնակցություն ունեցել թիֆլիսի հայոց դե
րասանական խմբի կազմակերպմանը, 1893—1894 թթ» 
թատերաշրջանում ։

80-ական թվականների վերջերից արծ արծվում է 
ԹՒֆժ սում մշտական հա յկական թատրոն ստեղծելու 
խնդիրը։ Գ. Չմշկյ ւսնը, Ավ. Ար ասխանյանը և ուրիշներ 
պնդում էին, որ հայ թատրոնի զարգացումը չպետք է 
կապել դրսից (Պոլսից) գաստրոքների եկած դերասաննե-
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րի հետ, եթե նույնիսկ նրանց մեջ լինեն Ադամ յանի, 
Մնակյանի նման արտիստներ, այլ տեղական ուժերի 
հետ։ Քաջալերել թատերասերներին, նրանց միջից րնտ֊ 
րել տաղանդավորներին և ստեղծել մշտական խումբ։

«Թատերասերները մեր թատրոնական գործի մեջ 
կատարում են մի պատմական դեր, — դրում էր Արաս- 
խանյանը։— Նոցա ներկայացումներին պետք է վերա
բերվել բոլորովին այլ կերպ, քան այդ սովորություն է 
մեզանումձ)յՕէ

Դեռևս պարզված չէ, թե Թումանյանր ե րբ և ի նչ 
հանգամանքներում է մտել Թիֆլիսի հայ թատերասեր
ների խումբը և երբ է առաջին անգամ բեմ բարձ
րացել։

Ան, Աբովյանին ուղղած 1890 թ, մայիսի 8-ի նա
մակում պատմելով, որ ինքը որպես հուշարար մասնակ
ցել է Գր» Արծրունու պատվին, նրա գործունեության 25- 
ամյա հոբելյանի առթիվ, կազմակերպված ներկայաց
մանը, բանաստեղծն ավելացրել է, «էհ, փա ռք Աստծո, 
հուշարար էլ դարձա — դերասան' խո արդեն, ..D (V, 12)։

Վերջին խ ոսքերով արդյո՞ք ակնարկում է Ադամ- 
յանին խաղակից լինելու վաղեմի փաստը, որ զավեշտի 
երանգներով, ինչպես կարելի է ենթադրել, պատմվել է 
ընկերական շրջանն երում, թե՞ խոսքը վերաբերում է 
ավելի մոտ ժամանակներում (90-ական թվականների 
սկղբներին) իր մասնակցությանը թիֆլիսի հայկական 
ներկայացումներին։

Հավանորեն' վերջինը, եթե նկատի ունենանք, որ 
1890 թ, մայիսին Թումանյանր թատերասերների խմբի 
մեջ էր, ինչպես ինքն է վկայում «Ադամյանի օրերից» 
հուշերի վերջին հատվածում,

10 Լուսինի (Ավ, Արասխանյան), Ամսվա քրոնիկ. էՄուրմ», 1891, 

.W 1, kl 122»
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«Ինն սուն ական թվականների սկզրներին էր։ Աշխ ար֊ 
Հւս Հռչակ իտալացի դերասան Ռոսսին եկավ Թիֆլիս^ ։ 
Էն ժամանակ, ինչքան հիշում եմ, Թիֆլիսում բացի հա֊ 
յոց դերասանական խումբը' ուրիշ խումբ չկար։ Հայոց 
խումբն էլ մեծ մասամբ կազմված էր սիրողներից, հան֊ 
գուցյալ Գևորդ Չմ շկյանի գլխավորությամբ։ Ես էլ էի սի֊ 
րողների մեջ։ Ռուս անտրեպրենյորը մեզ հրավփրեց 
Ռոսսուն դիմավորելու։ Եվ ահա մենք, իբրև դերասա֊ 
նա կան խումբ, գնացինք կայարան, Ռոսսուն ընդունե֊ 
ցինք ծաղկեփնջերով ու երաժշտությունով։ Ռոսսին մեզ 
հրավյիրեց իր բ^լոր ներկայացումներին» (IV, 358)։

Այնուհետև պատմում է Ռոսսիի Համլետից ստացած 
տպավորության մասին^ («Համլետ»֊ի առաջին բեմադ֊ 
րությունը տեղի է ունեցել 1890 թ, մայիսի ՅՕ֊ին)։ 
Պետք է անտարակուսելի համարել, որ Թումանյանր, 
թատերասերների հետ, օգտվելով Ռոսսիի հրավերից, 
ներկա է եղել իտալացի ականավոր ողբերգակի նաև 
մյուս ներկայացումներին' արքա», «Օթելլո»,
«Թին», «Մակբեթ», «Ոճրագործի ընտանիքը»։

1890 թվականը, ինչպես հայտնի է, Թումանյանի 
ստեղծագործական կյանքում եղել է շատ բեղմնավոր, 
այդ տարում է նա գրել առաջին «Անուշ»֊ը, «Մերժած 
օրենք»֊ը, «Մ եՀրի»֊ն, հատվածներ «Հառաչանք» և 
«Հին կռիվբ^ պոեմներից, մի շարք բանաստեղծու
թյուններ։ Միաժամանակ զբաղվել է «Ոանաստեղծու֊

1* Էռնեստս Ռոսսին Թիֆլիս է ժամանել 1890 թ. մայիսի 26֊ին։ 
«կայարանում հավաքվել էր մեծ բազմություն նրան դիմավորելու 
համար,— հաղորդում է «Մշակշ֊ըւ Ի միջի այլոց, շնորհավորեց նրա 
գալուստը և հայոց դերասանական խումբը...» ( «Մշակ», 1890, M 59)ւ

12 Այդ ներկայացմանը ներկա է եղել նաև Շ իրվանզադեն, և 
էնչպես Թումանյանր, նա ևս հավաստում է, որ Ռոսսին Համլետի 
դերում զիջում էր Ադամյանին (Շ|ւրւ]անզսւդե, Երկերի ժողովածու, 
հ. VIII, 1961, էջ 191).
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թյուննե ր»֊ ի առաջին հատորի տ պա գրության հոգսերով 
և երկրորդ հատորի նախապատրաստությամբ, ուստի և, 
բնականաբար, քիչ ժամանակ կունենար թատերասեր
ների ներկայացումներին մ ասնակցելու։ Թերևս այդ է 
պատճառը, կամ թատերասերների հետ պատահած մի 
միջադեպ, որ նա նույն թվականի աշնանը որոշում է 
այլևս բեմ դուրս չդալ։ ccUիրողները պատրաստվում են 
մի ներկայացում տալու, — կիսակատակ պատմում է Ան. 
Աբովյանին նոյեմբերի 1-ի նամակում։ — Եկան յախիցս 
բռնեցին, շատ դես ու դեն թափ տվին, բան չդառավ։ 
Փակագծում ասեմ, որ երդվել եմ էլ իբրև դերասան բեմ 
դուրս չի գամ. վա , զոռի բան խու չի։ Վերջապես իրի
կունս գնացինք փորձի, մի օյին հանեցի, մի իրար խառ
նեցի, որ էլ թողացին ոչ գլխարկս էլ ա վեր ունեմ, 
հենց դուրս արին։ Եդնա դլխի են ընկել, որ ղաստի եմ 
արել, եդնուցս ձեն են տալիս, թե որ ուրիշը չգտնենք. 
էլի դու պետք է գաս... նոր էլ ի՞նչ...} (V, 32)։

Չնայ ած էլ բեմ դուրս չգալու որոշմանը, հաջորդ՛ 
1891 թվականին Թումանյանր դարձյալ մասնակցում է 
թատերասերների ներկայացումներին։ 1891 թ. փետըր֊ 
վարի 8-ի ն ամակում Ան. Աբովյանին հաղորդում է. 
((Դու գիտես արդեն, որ ես դերասանություն էլ եմ ա- 
նում. անցյալները ներկայացրինք ((Ուրիել Ակոստա», 
այժմ փորձեր ենք անում Շիլլերի ((Ավազակներ»-ը ներ
կայացնելու։ Մեծերիցն ենք բռնել, վերջինումս բավա
կանին պատասխանատու դեր ունեմ» ԷՆ, 43)։

((Ուրիել Ակոստա»֊ի բեմադրությունը, որին մաս
նակցել է Թումանյանը, տեղի է ունեցել հունվարի 
17-ին Թիֆլիսի բանկային թատրոնի շենքում։ Դատելով 
(Տարազ»- ի թատերախոսականից, ներկայացումը, ամ
բողջությամբ վերցրած, հաջողությամբ չի պսակվել. 
«Ուրիել Ակոստա» Գուցկովի աշխարհահռչակ պիեսան 
եթե ամսույս 17-ին չղլորվեց մեր բեմի վրա, այդ միայն 
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շնորհիվ պ» Պ ետրոսյանի և պ, Ավալյանի։ Սրանք ուսե
րի վրա տարան բոլոր պիեսայի ծանրությունը։ Մնա
ցած մասնակցողներըէ բացի տիկին կաբելից, պ» Վը֊ 
բույրից և օր. Վարդուհուց, կատարյալ արձաններ էին»13 * 15։

13 «Տարազ», 1891, հունվարի 20, № 1, էջ 3։
M Նույն տեղը, փետրվարի 17, № 7, էջ 105։
15 Հիշյալ մելոդրաման բեմադրել է հայ դերասանական 4ըշ- 

սււսկան խումբը հոկտեմբերի 17֊ին Թիֆլիսի ազնվականների թատ
րոնում։ «Տարազ»֊ի թատերախոսը' Ղ, (հավանորեն' Երվանդ Ղա

զար յան— Ա. Ի.) խոստովանում է, որ «Հայ դերասանական խմբի 
անսամբլը, թեև իր ուժերից բարձր պիեսս։ Էր, այնուամենայնիվ,
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Թե ի նչ դեր է կատարել Թումանյանր (իր ասելով 
([բավական պատասխանատու»J ՇիԱ^րի «Ավազակներ» 
դրամայում, որի բեմադրությունը տեղի է ունեցել փե
տը րվար ի 14֊ին ^ դժվարանում ենք ասել։ Փաստ ն ինք- 
նին ուշագրավ է, որպես մի նոր ապացույց դերմանացի 
մեծ ռոմանտիկի այդ դրամ ա յի նկատմամբ Թուման- 
յանի վերաբերմունքի։ Վերն արդեն հիշատակել ենք 
Վարսենիկ Գևորգյանի և Սիմեոն Հովվյանի հավաստում
ները} որ բանաստեղծը աշակերտության տարիներին 
ոգեշնչված է եղել Շիլլերի «Ավաղակնե ր»-ով, հատկա
պես այն օրերին, երբ նրա ուշադրությունը գրավված 
էր Չոփուրի տղաների գործով։

Պետք է նկատել, որ Թումանյանը 90-ական թվա
կանների առաջին կեսին, ընդհանուր առմամբ, հակված 
է եղել դեպի ռոմանտիկական դրամատուրգիան, նույն
իսկ մելոդրամատիկ այնպիսի երկերը, ինչպիսին է, 
օրինակ, Պրիզիպարիի և էոժեն Սյուի «Փարիզի աղքատ
ներ» պիեսը։ ((Անցած օրերը գնացի թատրոն, — պատ
մում է նա Ան, Աբովյանին 1891 թ, հոկտեմբերի 23-ի 
նամ ակումՀ — որովհետև այդ երեկոյան տպավո րություն ը 
մեծ եղավ ինձ վրա, ուզում եմ հիշատակել, ներկայաց- 
նում էին «Փարիզի աղքատներ» պիեսան^, թեև մա



մուլը չհավանեց (պիեսան, ոչ թե խաղը), որովհետև 
ֆրանսիական ռեպերտուարից դուրս է ընկած, բայց 
ինձ շատ ազդեց, քան թե նրանք, որ դուրս չեն ընկած, 
և ես այն երեկո զդացված էի» (V, 55)։

Հետաքրքրական է, որ Կ, Գուցկովի «Ուրիել Ակոս֊ 
տա» դրամայի բեմադրությանը Թումանյանը մասնակ
ցել 4 երկրորդ անդամ 1895 թ. փետրվւսրի 6-ին, Աղա
յանի և Շիրվանզադեի հետ, «Մշակն֊ ը «Ներքին լու֊ 
րեր»-ում այդ մասին հաղորդել է հետևյալը, «Երկու
շաբթի, փետրվարի 6֊ին, բանկի թատրոնում, դերա
սաններ Պ ետրոսյան և Հարությունյան, մասնակցու
թյամբ սիրողների, ներկայացրին Գուցկովփ «Ուրիել 
Ակոստա»։ Այս անգամ ներկայացմանը մասնակցում 
էին բոլորովին նոր սիրողներ' մեր ծերունի գրող Վա- 
զարոս Աղա յան և մի քանի երիտասարդներ' Մ եծատուր- 
յան, Մ ելիք-Рш խտամյան, Շիրվանղադե, Թումանյան, 
մի օրիորդ, որ համեստությամր թաքնված»է երեք աստ
ղի տակ, և մի քանի ուրիշ անձինք։ Սիրողների խաղի 
վրա,— նկատում է թերթը,— իհարկե, կրիտիկական 
խիստ աչքով չէ կարելի նայել, և հենց այդ պատճառով 
ներողամիտ պետք է լինել դեպի նրանց պակասու- 
թյունները»}5ա։

Դերասան և թա տեր ական գործիչ հ. - Սևյանր (Արամ 
Հր ույր) «Մույոճ» ֊ ում «Թատրոնի շուրջը» խորագրված 
իր հերթական տեսության մեջ անդրադառնալով Գուց- 
կովի դրամայի բեմադրությանը, գրում է. «Ուրիել Ակոս- 
տա»֊ն մասնավոր հետաքրքրություն էր գրավել, քանի 
որ ներկայացման մասնակցում էին պ. պ, Ղ* Աղայանց, 
Շիրվանղադե և ուրիշներ»։ Վերջում ավելացնում է 
չավ տրամադրություն թողեց հասարակության վրա» Թատրոնը լի էր 
բազմությամբ» («րՏարազ», 1891, հոկտեմբերի 20, 40, էջ 598—
5Լ 9),

15ա <ւՄշակ», 1895, փետրվարի 9, М 18;
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«Հաջողությամ բ կատարեցին իրանց դերերը պ. պ. Ղ» 
Աղա յան ց և Շի րվան զա դե»^ ։ Թումանյանի մասին լռում 
է, հավանորեն նկատի առնելով այդ ժամանակ բանաս
տեղծի և «Մուրճս֊ի խմբագրի հարաբերությունների 
խզված լինելը։

Թումանյանր մասնակցել է ոչ միայն թատերասեր
ների ներկայացումներին, աձ[և հանդես է եկել որպես 
թատերական գործիչ։ Այս մասին ժամանակի մամուլը 
հաղորդում է հետևյալ փաստը» «Հուլիս ամիսն արդեն 
սկսված էր (1894 թ՝)> երբ մեր սակավաթիվ թատերա
սերներից պ. պ. Ատ» Ս ուլխանյան, Հովհ» Թումանյան 
և Գր» Տեր-Նիկոզոս յան, հրավիրելով իբրև աջակիցներ 
պ» պ, բժ. Արծրունուն, Ս. էիսիցյանին և Ա» Թարխան֊ 
յանին, պատրաստակամ ություն հայտնեցին տեղական 
և Պոլսո ուժերից մի խումբ կազմակերպել և իրենց վրա 
առնելով ամբողջ դրամ ական պատասխանատվությունը, 
թատրոնական գործը մի սեզոն ևս տանել։ Վերջապես 
սեպտեմբերի 10-ին խումբը կազմակերպված է^7։

«Մի սեզոն ևս*.»» բառերը հիմք են տալիս ենթադ- 
րելու, որ թատերասերների այդ խումբը (նրանց հետ 
և Թումանյանըյ, գործել են նաև նախորդ թատերա
շրջանում (1892 —1893)։

1893 թ» հունվարի 28-ին, Թիֆլիսի արքունական 
թատրոնի շենքում տեղի է ունեցել հոբելյանական երե
կո, արևելահայ թատրոնի 35-ամյակի առթիվ։ Բեմա
դրվել են Հով» Գուրդենբեդյանի «Հաջի Սուլեյման» և 
Նիկ» Փ ուղին յան ի «Դալալ Վաղո» վոդևիլները։

Երեկոյի առաջին մասում, ի շարս շնորհավորական 
խոսքերի ու ուղերձների, դերասան Գևորգ Պետրոսյանը

16 ։Մո,րճ», 1895, № 2, էջ 321 —322,
17 Ղյւլեէոանւո, Թատրոնական տեսություն (1893—1894 թատերա

շրջանը ^Թատրոնյ), Գրական և թատերական հանդես, 1894, 2,
էջ 133, 
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կարդացել է Թում անյանի բանաստեղծությունը' նվփր֊ 
ված հայոց թատրոնի հոբելյանին^ ։

Գուցկովի «Ուրիել Ակոստա» դրամ այում , 1895 թ» 
փետրվարի 6-ին, Աղայանի և Շիրվանզադեի հետ հան
դես գալուց հետո Թումանյանի մասնակցությունը թա
տերական ներկայացումներին' մեզ հայտնի չէ։ Հավա
նորեն, այդ ժամանակ է, որ բանաստեղծը անսալով 
Հովհաննես Աբելյանի խորհրդին' թողել է բեմը։ Բեմը 
թողել է, բայց շարունակել է ապրել հայ թատրոնի կյան
քով ու բախտով։

Ո չ այնքան Թուման յան ֊թատ րոնական գործչի, որ
քան Թումանյանի նկարագրի համար ընդհանրապես 
հատկանշական է նրա դիրքը 90-ական թվականների 
վերջերին երիտասարդ ողբերգակ դերասան Կարապետ 
9*ալֆայանի շուրջը բորբոքված բանավեճում։

Ո՞րն է այդ բանավեճի էությունը։
1897 թ. Պոլսից Թիֆլիս տեղափոխված 19—20 տա

րեկան երիտասարդի արտիստական ձիրքը զարգացնե
լու, կատարելագործելու նպատակով Կովկասի հայոց 
բարեգործական ընկերությունը նրան Փարիզ է ուղար
կում։ Մամուլը (հատկապես «Մշակ֊ըյ ծաղրի ու ծա
նակի, հ ալածանքի է ենթարկում երիտասարդին այն 
բանի համար, որ նրան Փարիզ են ուղարկել, մինչդեռ 
նախ պետք է «փայլեր»։ «Բայց ինշպե ս կարելի է փայ
լել,— գրում է Թումանյանը, — մնալով տգետ ու կաշ- 
կանդված այդ հասարակության ստեղծած կյանքի պայ
մաններով» (IV, 50)։

Եվ ուսանող Գալֆայանը փայլում է Փարիզում. Մու- 
նե Սյուլլին վկայում է, որ նա ունի «այն չնաշխարհիկ 
ձիրքերը, որոնք մարդուն դարձնում են ողբերգու դե-

18 Տե'ս «Մուրճ», 1893, M 1, էջ 186։ Թումանյանի այդ րա֊ 
նաստեղծությունր չի հայտաբերված/
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րասան»։ Եվրոպական մի շարք թերթերի թղթակիցներ 
«Համլետ»-ը դիտելով, նրան ((համեմատում են նշանա
վոր տաղանդների հետ, թատրոնի նոր աստղ են նախա֊ 
տ ե սնում,,,» (IV, 56—57)։

Սակայն այդ էլ չի լռեցնում չարախոսներին» շարու
նակում են ծաղրել և հերքել նրա տաղանդը։ Թուման֊ 
յանն այդ բացատրում է տաղանդի և բթամ տության 
միջև դոյություն ունեցող հարատև թշնամ անքով, ((Տա
ղանդի երևույթից միշտ վրդովվում է բթամլռությունը»։ 
Եվ բնորոշ է, որ Գալֆայանի պաշտպանությանը նվիր
ված իր հոդվածներից մեկը բանաստեղծն այդպես էլ 
խորացրել է' «Տաղանդ և բթամ տություն » (IV, 56—58)։

Թումանյանը հիշեցնում է «Մշակ»-ի անբարյացա
կամ վերաբերմունքը դեպի 1879-ին նոր Կովկաս եկած 
Ադամյանը։ Սանաստեղծն, անշուշտ, վերապրել է նաև 
իր հոդեվիճակը 90-ական թվականների սկզբին, վեր֊ 
հիշել Խ» Մալումյանի «ակնարկը», Ասիացու (Պ*ր* Արծ֊ 
րունու) ֆելիետոն ը իր գրական երախա յրիքի նկատ
մամբ։ «Օայց եթե այդ պայքարում, — դրում է Թուման֊ 
յանը, — հան դամ անքն ե րի բերմունքով, տաղանդը պատ֊ 
ռում է իր շրջապատը, հաղթող է հանդիսանում ու փայ֊ 
լատակում իր աստվածային ուժի չքնաղ վեհությամբ, 
այն ժամանակ նա, այդ բթամտությունը" զարհուրած, 
ապուշ կտրած, իրան է քաշում ոճրագործ ձեռքը, շըշ֊ 
կըլված, հիացած աղաղակում է այդ իրանից մեծ հրեշի 
առաջ, երկրպագում է, կեցցեներով ու պսակներով գա֊ 
լիս է, անամոթ ճակատով կանգնում, թե' դու իմ կուռքն 
ես, և ճգնում է հավատացնել, որ ինքր վաղուց հիացած 
էր փայփայում էր նրան,»,)) (IV, 57)։

Նշանակալի է, որ այս միտքը, նույն պատկերավո- 
րությամբ, բայց չափածո տողերով, Թումանյանը տե֊ 
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ղադր ել է այդ ժամանակ գրեթե ավարտված «Պոետն ու 
Մուսան» պոեմում^.

Երդվում եմ ահա ճառագռղ օրով, 
Վառ Ավրորա յի մաքուր շողերով, 
Խոսում ես դու էն չըքերի մասին, 
Որ միշտ անտեղյակ առաջին լուսին, 
Չեն հըրճվում նըրա ծագման հանգիսով, 
Միսւլն կեսօրին, ապուշ երեսով 
Ելնում են մրռայլ, տեսնում քընեւսծ' 
Գըլիւների վերև արևը կանգնած.

Ու ծո՚֊նկ են չոքում, 
Օրհներգ են երգում. 

Հ.ի ն օրհներգություն ու հի ն հրրեշներ...

(II, 97)1

Թումանյանր պահանջում էր հարգանք երիտասարդության և ապագայի նկատմամբ, և պատահական չէ, 
որ այդ երկուսր կողքեկողքի է դրել առաջինի մեջ տես
նելով երկրորդի երաշխիքը։ Դրանով պետք է բացատ
րել նաև բանաստեղծի բացառիկ ուշադիր վերաբե ր- 
մունքը դեպի թատերասեր երիտասարդները (սիրող
ները), «Ես սրտանց հաջողություն եմ մաղթում Զեր 
ս Ւր ողների խմբին, — դրել է նա Մարիամ Թումանյա֊ 
նին' 1902 թ, սեպտեմբերի 30-ի նամակում։ — Ես ան
երկբա եմ, որ դա կտա իրեն օգուտը, և այդ խումբը 
շնորհքներ երևան կհանի մշտական բեմի համար» (V, 
220)։ Եվ մի այլ նամակում' «Այնքան դերասանական 
խմբի անհաջողություններով չեմ տխրում, որքան ու
րախանում եմ սիրողների հաջողություններով։ Սաստիկ 
հետաքրքրվում եմ և ուզում եմ տեսնել դրանց խա
ղերը։ Թե դրանցից շնորհքներ են դուրս գալու և բեմի 
վրա մնալու—կասկած չունիմ» (V, 249)։

19 Այս երկի գրության ժամանակը հավաստռղ տվյալները uii'u 
չւրրորգ գլխի վերջին հատվածում։
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Երիտասարդ արվեստագետների' թում անյանական <յնահատության ու պաշտպանության ավելի լայն դրսհ- 
վորումներր կտեսնենք բանաստեղծի հետագա գործու
նեության մեջ, հատկապես հայ գրողների ընկերության 
տարիներին։

4

Թումանյանի գրական կյանքի տարեգրության մեջ 
մի նոր շրջափուլի սկիզբ դարձավ 1886 թվականի այն 
նշանավոր գիշերը, երբ Թիֆլիսի արքունական թատ
րոնի բեմում Ադամ յանի Համ լետով նրա համար հայտ
նագործվեց Շ եքսպիրը։

«Էդ դիշնրը) — պատմում է Թումանյանը «Ադամյանի 
օրերիցս հուշերում,—ինձ համար եղավ մի կախարդա
կան գիշեր, և գրեթե վճռական նշանակություն ունե
ցավ իմ ամբողջ գրական կյանքում» (IV, 354)։

Տարիներ հետո, Թումանյանր, ինչպես վկայում են 
ժամ անակակիցները, հաճախ է պատմել այդ նշանավոր 
իրադարձության մասին, վերապրելով «հայ հանճարեղ 
Համ լետի» պատճառած գեղարվեստական հաճույքը. 
«Սիրում էր երկար խոսել «Համլետ»-ի մասին, — գրում 
է Դեմիրճյանը, — պատմում էր Պ. Ադամ յանի դերակա
տարության մասին, որ ի միջի այլոց, մեծապես ազդել 

ըստ երևույթին, նրա շեքսպիրասիրության վրա»։
Ադամ յանի շեքսպիրյան բեմադրությունների տպա

վորությունը շլացուցիչ-հմ այիչ է եղել ոչ միայն իր 
տաղանդի փթթման շրջանը թևակոխած պատանի բա
նաստեղծի, այլև ժամանակի թիֆլիսահ այ հասարակու
թյան համար։ Ուղիղ մեկ տասնամյակ անց, 1896-ին, 
անդրադառնալով Ադամ յանի օրերին, Թումանյանր գրել Հ' «Մենք դեռ հիանում էինք «Շուշանիկ»-ի և «Վարդան 
Մամ իկոն յան»-ի նման ողբերգություններով և ոգևոր֊ 
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Վելով ծափահարում էինք զանազան անշն ո րհք և ան֊ 
միտ շովինիստական բացականչությունների, երբ հան֊ 
կարծ բեմի վրա որոտաց Շ եքսպիրի վիթխարի հան֊ 
ճարն Ադամյանի բերանով, և մեր առաջ դուրս եկան 
«Համլետ», «Օթելլո», «Արքա Լիր» և մյուսները' այդ 
մարդկային խորիմաստության և ֆանտազիայի ամենա
վսեմ ստեղծագործությունները, որոնց բարձրության ը 
չի հասնում նույնիսկ հանճարեղ քննադատի մտքի թա֊ 
*Ւէ!։

Այս' կայծակի րոպեական շլացնող փայլ էր, որ ան֊ 
ցավ հասարակության առաջից, որ միայն զարմացավ 
և աղաղակեց' առանց հասկանալու և սիրելու։ Այս' 
«խավիար էր ամբոխի համ ար», ինչպես ասում է Համ֊ 
լետը» (IV, 25)։

ճշմարիտ է, որ տասնամյակներ շարունակ կեղծ֊ 
դասական անարյուն лդյբերգnւթյnւններпվ և էժանագին 
մելոդրամատիկ պիեսներով սնված թիֆլիսահայ թա֊ 
տերասեր հասարակության ճնշող մեծամասնության հա֊ 
մար շեքսպիրյան դրամատուրգիան «դյուրամարս» չէր: 
Սակայն ճշմ արիտ է և այն, որ զգալիորեն Ադամյանի 
շնորհիվ հայ դրական կյանքում տեղի ունեցավ շրջա
դարձ դեպի Շեքսպիրը։ Պատահական չէ, որ Ադամյանի 
1886—1887 թթ» շեքսպիրյան բեմադրություններից հե
տո, տասնամյակի վերջերից, հաջորդաբար, սկսեցին 
հրատարակվել Շեքսպիրի ողբերգությունների հայերեն 
թարգմանությունները» 1888֊ին' «Լիր թագավոր» (Ստ, 
Մալխասյանի), 1889֊ին' «Համլետ» (Սեն» Արծրունու), 
1892֊ին' «Մակբեթ» (Ստ» Մալխասյանի), այնուհետև, 
մեկը մյուսի ետևից լույս տեսան Հովհ» Մասեհյանի 
թարգմանությունները» '1894֊ին' «Համլետ», 1895֊ին' 
«Ւնչպես կու զեք», 1896֊ին' «Ռոմեո և Ջ ուլիե տ», 
1897֊ին' «Վենետիկի վաճառական», 1898֊ին' «Արքա 
Լիր»։
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Անշուշտ, մեր դրական լեղւււն դեռևս կազմավորման 
ընթացքի մեջ էր, ուստի և Շեքսպիրի հայերեն [Բարդ
ման ություններն, ինչպես նկատել է Թումանյանը, 
«Իրանց վրա կրում էին ժամ տնակի անկարոդութ յան 
կնիրր» (IV, 26)։

Այդուհանդերձ, նրանք (շեքսպիրյան թարգմ անո։֊ 
թյուններն) իրենց հերթին նպաստեցին մեր դրական 
լեզվի մշակմանն ու հետագա զարգացմանը։

Ինն սուն ական թվականները ինչպես հայ դրական 
մտքի, այնպես էլ, մասնավորապես, Թումանյանի հա֊ 
մար, Շեքսպիրի յուրացման տարիներ էին։

Մինչև 90֊ական թվականների առաջին կեսը Թու֊ 
մանյանր գտնվել է Շեքսպիրի, ավելի միշտ' Ադամյանի, 
ապա, մասամբ նաև Ռոսս ՒՒ ստեղծած շեքսպիրյան 
կերպարների հմայքի ազդեցության տակ։ Այդ էլ նրան 
մղել է դեսլի դրամատուրգիան։ Սակայն դրած դրամա
ները ոչնչացրել է, որովհետև, իր իսկ խոստովանս։֊ 
թյամբ' «Շեքսպիրի դրածների նման չէին դուրս եկել» 
(IV, 354)։

Շե քսպիրի արվեստի գաղտնիքները տիրաւզետելու 
համար, Թումանյանը նախ պետք է ազատվեր մեծ դրա
մատուրգի կախարդանքից, սթափ հայացքով, խորա֊ 
ղրնին ուսումնասիրեր նրա ստեղծագործությունները։ 
Դրան էլ նա անցնում է 90 ֊ական թվականների կեսե
րից։ Մինչ այղ, բնական է, որ նա, Ադամյանի «Համ֊ 
լետ>)֊ի տպավորության տակ, որոներ և կարդար Շեքրս- 
պիրի երկերը։ Թե ինչ է կարդացել և ինչպե'ս' կարելի 
է միայն կռահումներ անել։ Տիդրան Վերանյանը (Վրեն 
Տաշրացի) պատմում է Շեքսպիրի երկերի խմբական 
ընթերցանության մասին, «,,.Մեր ընթերցասեր ընկեր
ներից մեկն էլ պոլսեցի էր, մի որբ տղա, որը աղատ 
կարդում էր անգլերեն լեզվով Շեքսպիրը, որով տար 
վեցինք ամենքս էլ, բայց ամենից շատ Հովհաննես Թո։֊
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մ անյանը»։ Հավանական էէ որ Թումանյանր ծանոթ է 
եղել «Ռոմեո և Ջուլիետ»-ի Տետեյանի թարգմանու
թյանը, որի մասին նրա ինքնագիր նշումը կա նույն երկի 
Հովհ. Մասեհյանի թարգմանության' բանաստեղծի գր- 
րադարանում պահվող օրին ակի վրս№։ Թերևս այդ ժա
մանակ է ձեռք բերել «Համ լե տ »-ի բովանդակության 
արձակ շարադրանքը' Սեյադ Ամիրյանցի թարգմանու
թյունը, ըստ ե րևույթին ռուսերենիցս ։ Թուման յանին 
ծանոթ էին Ստ. Մ ալիյւսսյանի թարգմանությունները' 
«Լիր թագավոր)) (1888) և «Մ ակբեթ» (1892), ինչպես 
նաև Սեն. Արծրունու «Համլետ»-ր (1889), որոնք պահ
վում են նրա գրադարանում։ Սակայն այդ թարգմանու
թյունները, ինչպես Թուման յանն է նկատել, «իրանց 
վրա կրելով ժամանակի անկարողության կնիքը», թարգ
ման չհանդիսացան Շեքսպիրի և նրա հմայքով գեր
ված բանաստեղծի միջև։

Թումանյանի 1895 թ. հունվարի 17-ի Ա. Ղ[տՀյանին 
ուղղած նամակից տեղեկանում ենք, որ «գրադարան է 
կազմում» և «ուզում է Շեքսպիրր լավ ուսումնասիրել, 
նույնպես մի քանի ընտիր կլասիկներ» (V, 97 )։ Հավա
նորեն, այդ ժամանակվանից էլ Թումանյանր սկսել է 
կազմել իր գրադարանի շեքսպիրյան բաժինր' հավաքել 
է մեծագույն դրամատուրգի երկերի հայերեն, ռուսերեն, 
ֆրանսերեն, իտալերեն հրատարակությունները և հե- 
տագոլռություններ նրա մասին։

Բանաստեղծը սովորություն չի ունեցել գրքերի վրա 
նշելու դրանց ձեռք բերման ժամանակը (մեկ-երկուսի 
բացառությամբ), ուստի և դժվար է ճշտությամբ որոշել, 
թե տվյալ դիրքը ե'րր է անցել նրա ձեռքը։ Շեքսպիրի

2;1 «Հոոմեաւ ե ճյուչիեդդա» , թարդմ. Տետեյան, Զմյռոնիա.

1866 թ..
21 '.Համ/ետ, Դանիայի իշխանն, րարդմ. Սեյադ Ամխւյանց , Բա

դս,, 1886։
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դրամատիկական երկերի ժողովածուի (թարգմ. Ն. Կետ֊ 
չերի) VII հատորի վերքին կջր կրում կ Թումանյանի 
մակագրությունը' «95.11.1. կարտում տարած փողով»։ 
«Համլետ»֊ ի 1886 թ. ֆրանսերեն առանձին հրատարտ֊ 
կության վրա գրված կ ձեռք բերման ժամանակը' «95, 
II, 10, Թիֆլիղ»։ Ո ւչա գրա վ է։ "/' հՒ1ձաԼ 414th 1’Ը 1,ա~ 
նաստեղծը ձեռք է l*hl,ht Ւ րէԱնի օր հետո 1895 թ. 
հունվարի 17 ֊ի այն նամակից, որի մեջ, ինչպես տե֊ 
սանք, Ա. տեղեկացնում կ, թե գրադարան
կ կազմում և ուղում կ Շեքսպիրը լավ ուսումնասիրել։

Արդ, ի՞նչ կ բովանդակում Թումանյանի գրադարա
նի շեքսւղիրյան դրականության բաժինը։

Վերը արդեն թվարկված Ստ. Մալխասյանի, Սեն. 
Արծրւոնու, Հովհ. Մասեհյանի թարգմանություններից 
բադի, այստեղ են Գ. Օարաւլյանի «Համլետ»-ի (1899), 
Գ. Ֆնտրլյանի (Փաոնակ) «Անտոնիոս և Կլեոպատրա»-ի 
(1911) թարգմանությունները, «Ձմեռային հեբիաթ»֊ր, 
ռուսերեն թարգմանություններից Ն Աղայանի կազմած 
(1910)22, նույն երկի' Մերի և Չարլզ Լամբի համառո
տությունը' Հար. նահապետ յանցի թարգմ անությամ ը 
(1904)։

22 Այգ եղել է 'է. Աղայանի, թերևս, ՎերքիՆ դրական գործր, տր֊ 
աագրության հանձնած մահից մի քանի ամիս առաջ: Գրքույկի սկրգ֊ 
բում Ագայանը դրել կ հետևյայ ժ անոթու թ յ'"նր. «Այս Հեքիաթր վե֊ 
յւ սւկ սւ գ մ ել իս Հետևել եմ Շեքսսյիրի « Ամեոային .եքիաթին» Ա. Ա, 
Ս ռկոլով սկա թարգմանությամբ և Վիկտոր Օստրոգորսկոէ վերակագ ֊ 
մածին' նույն թարգմանությունից »:

Անհամեմատ հարուստ կ Շեքսպիրի երկերի ռուսե
րեն թարգմանությունների բաժինը։

Թումանյանի ձեռքի տակ են եղել Շեքսւղիրի երկերի 
մի քանի լիակատար ժողուԼածուն ե րը Ն. Կետչերի, Պ. 
Կանջինի, Ա. Սոկոլովսկու թարգմանություններով, Ն. Վ. 
Գերբելի, Ս. Ա* ՎենգերուԷի հայտնի հրատարակություն- 

451



ներր, «Համլետ»~ի, «Օթելլո»- ի, «Ռոմեո և Ջուլիետ»-ի 
աոանձին տպագրությունները։ Թսւմանյանի գրադարա
նի շեքսպիրյան բաժնում են գտնվում իտալերեն «Համ֊ 
քեա^֊ը, «Օթելլո»֊ն , «Արքա Լի ր)> ֊ ը, «Ռոմեո և Զուքի֊ 
ետ»֊ը, «Մակբեթյյ֊ը, տպագրված Միլանում' «էռնես- 
աո Ռոսսիի ռեպերտսէ արը» մատենաշարով։

Շ եքսպիրին նվիրված մենագրություններից և հետա
զոտություններից , որոնց թիվը երկու տասնյակից ավե֊ 
լի է, պետք է հիշատւսկել Գերվինուսի, Բրանդեսի, ծե
նի, Լ. Տոլստոյի, Ռաուգենի, Տեն - Pրինկի֊Յ, Տիեոֆեևի 
աշխատությունները։ Ընդ որում' Գերվինուսի, Ռւււգո լֆ 
Ռենեի մենագրությունների, պրոֆ. Ե, Սոլերի «եերրս֊ 
սլիրն իրավագիտության հայեցակետից (Շայլոկ և հավ- 
յետ)յ> ուսումնասիրության լուսանցքներում Ռում ան
յանը նշել կամ տեքստում ուղղակի ընդգծել է իր ուշա
դրությունը գրաված մտքերն ու եզրահանգումները։ Հե
տաքրքրական է, որ այդպիսիք գերազանցորեն վերա
բերում են Համլետի կերպարի մեկնաբանությանը։ Նր
բան հատկապես զբաղեցրել է Լ. Տոլստոյի «Շեքսպիրի 
և դրամայի ւքասին» աշխատո։թյունր^։ Հարցականնե
րովդ գծումներով, երբեմն նաև մեկ֊երկու բառով Թու
ման յանր լուռ «բանաւէեճ» է ւԼարել ռուս մեծ գրողի 
հետ, արտահայտելուք իր տարակուսանքն ու անհամա- 
ձայնությունր նրա ժխտողական քննադատության նը֊ 
կա տմ ամ բ։

23 'Ген-Бринк, Шекспир. Лекции, пер. П. Вейнберга, СПб, 
1898. Թումանյանի երկերի դիտական հրատարակության VI Հատո
րում դետեղված ((Շեքսպիրի մասին» հոդվածի II մասր (Լք 155—15/1) 
fl ւս ր դմ ան ա ր ա ր քաղված է Տեն֊^րինկի այս 4Ր1>Ի9 (Կ 9 — 1U)' սա- 
կայն տպադրված Լ որպես բանաստեղծի հե դինակությունր:

24 Новые произведения Л. Н. Толстого. Выпуск третий. 
О Шекспире и о драме, Москва, 1907.
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Շեքսպիրի երկերի, մասնավորապես «Համլեսւ)յ ~ի 
հայերեն և ռուսերեն տարբեր հրատարակությունների 
էյերում հանդիպող բաղմաթիվ դիտողությունները վե֊ 
բարերում են այն ընդարձակ, մանրաղնին ուսումնասի֊ 
րության ը, որ բանաստեղծը կատարել է աշխարհահռչակ 
դրամատուրգի' իր ամենասիրած ստեղծագործության 
հայերեն թարգմանության կապակցությամբ։

Ձեռնարկելով «Համլետո֊ի Հովհ» Մ ասեհյանի թարգ֊ 
մ ան ութ յա ն (1894 թ.) գրախ ոսությանը, Թումանյանր 
ելակետ է ունեցել Շեքսպիրի արվեստի յուրացման բա֊ 
ցառիկ կարևոր նշանակությունը յուրաքան չյո ւր ժողո֊ 
վրրղի մտավոր զարգացման դործում. «Շեքսպիրը դար֊ 
ձել է մի չափ ազդերի զարգացման աստիճանն որոշե֊ 
լու համար, — դրում է նա։ — Եթե մի ժողովուրդ նրան չի 
թարդմանում, կնշանակե տգետ է, եթե չի հասկանում, 
կնշանակե տհաս է, եթե մի լեզու նրա վրա չի գալիս, 
կնշանակե տկար է» (IV, 25)։

Ընդունելով, որ այդ տեսակետից մենք որոշ առա֊ 
յադիմություն ենք արել, բանաստեղծը խիստ անբա֊ 
վարար է համարում մինչև Մասեհյանը եղած թարգմա֊ 
ն ութ յունն երր ։

Թումանյանի արխիվի նյութերը ցույց են տալիս, թե 
նա բանա քննա կան ինչպիսի մեծ աշխատանք է կա֊ 
տարել, Մասեհյանի ((Համլետ)յ֊ր գրեթե տող առ տող 
համեմատելով Սոկոլովսկու, Կետչերի, Կրոնենբերգի, 
4՝նեդիչի, Պոլոնսկու, Եանշինի թարգմանությունների 
հետ։ Իանաստեղծի նպատակը համեստ է եղել։ Ինչպես 
ինքն է ասում, «հեռու լինելով քննադատելու հավակ֊ 
նությունից, որի համար անհրաժեշտ է գիտենալ անգ֊ 
լիերեն լեզուն)), նա մատնացույց է անում հայերեն և 
ռուսերեն թարգմանությունների տարաձայնությունները, 
մի քանի տեղեր, որ «կասկածելի են դարձնում հայե֊ 
բենի հարազատությունը բնաղրին)) և դրանց վրա է 
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հրավիրում անգլիա դե տ բանասերների ուշադրությունր: 
Սակայն դրախոսութ յունը տ պա դրու թյան հանձնելուց 
առաջ նա հարկ է համարել իր դիտողությունների ճրշ֊ 
լռությունր ստուգել բնագրով, որ, նրա խնդրանքով կա֊ 
տարել է իր բարեկամներից մեկը' քիմիկոս֊ինժեներ 
Մխիթար Տ ե ր ֊ Ան դր ե ա ս յան ը (VI, 126)^։

Այդ մասին բանաստեղծը հայտնել է նաև Սուրխաթ֊ 
յանին, որն իր հուշերում գրում է. ((Ւմ ա յց հլություննե
րից մեկի ժամանակ ես ղարմանքով դիտեցի' որպիսի 
սեր է ունեցել բանաստեղծը դեպի Շեքսպիրը։ Նա ցույց 
տվեց ինձ մեծ դրամատուրդի անգլերեն լեզվով հրատա
րակությունը, որ գնել է ինքը և չգիտեմ ում միջոցով 
փորձ էր արել համեմատելու Հովհաննես խան Մասեհ֊ 
յանի կատարած թարգմանությունների առանձին տե
ղերը))։

Ժամանակակիցներից մեկը' Գ, Ասատուրը վկայում 
է, որ Թումանյանր 90-ական թվականների սկղբներին 
սկսել էր անգլերեն սովորել. ((Նա այդ ժամանակ անգ
լերենի դասեր էր վերցնում Թիֆլիսի անգլիական փոխ
հյուպատոս Մուրտագից25 26, որպեսզի կարողանա «Շիլիո- 
նի կալանավոր))֊ ր անմ իջապես բնագրից թարգմանել։ 
Այդ գործում նրան օգնում էր Մուրտագը»։ Նվ. Թուման֊

25 Թումանյանի արխիվում է գտնվում «Համլետ»-ի ՄասեՀյանի 
թարգմանության այն օրինակր, որի վրա, րնագրի հետ համեմատե- 
յով, Մ. Տեր֊Անգրեասյանր կատարել է իր գիտողություններրւ *էրրի 
անվանաթերթի վրա նա գրեչ է հետևյալ ծանոթությունը, «համե

մատել եմ Charles Knight֊^ հրատարակության հետ, որ արտա- 
սպություն Ւ, (անփոփոխ) „Revised Editor։ of the Sictoriol Shan- 

реГ“ հրատարակությունից»:
26 Ինչպես երևում է 90-ական թվականների սկգըներին «Մշակվ

ում տպագրած հայտարարություններից, Մ. Մուրտագը Թիֆլիսում 
մասնավոր գասեր է տվել անգլերենից. Այգ Հայտարարություններ,,,մ 
նա հիշատակվում կ ուղղակի' «անգլիական {եղվի ուսուցիչ Մո,ր 
սագ» («Մշակ», 1890, M 76, 1891, M 67 և հետ.),
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յանն իր «Հուշեր և զրույցներ»֊ ում հիշատւսկելով այց 
փաստր, ավելացնում է, որ անգլերեն սովորելու նը~ 
պատակը եղել է նաև Շեքսպիրը բնադրի լեզվով կար
դալդ

Հավանորեն, հետագայում, 90-ական թ վականն ե րի 
վերջերին և 900-ական թվականների սկզբներին Թու֊ 
մանյանր շարունակել է անգլերենի յուրացման փոր
ձերն ինքնուսուցման մ իջոցով։ 1900 թ» սկսած և անա
վարտ թողած «Թարգմանությունները և հրատարակու
թյունները մեզանում» հոդվածում, ցանկանալով վերըս- 
տին անդրադառնալ Շեքսպիրի հայերեն թ ա րդմ ան ու֊ 
թյուններին և հիշատակելուէ, ինչպես վերը տեսանք, 
Մասեհյանի «Համլետ»-ի վերաբերյալ իր նախկին դի
տողությունները Մխիթար Տ ե ր-Ան դրե ա ս յան ի միջոցով 
րստ բնադրի ճշտելու փաստը, գրում է. « Այնուհե տև 
ես ձեռք բերի անդլիերեն Շեքսպիրը և այժմ առաջվա 
նկատողություններիս աւԼելացնելով նորերը դնում եմ 
հրապարակ,,, Զեռքիս ունեցել եմ Kobert Iflglis֊/» Լոն
դոնում տպած անգլիերեն բնագիրը, իսկ բառերը ստու
գել եմ Александров֊ի անդլիերենից-ռուսերեն հայտնի 
բառարանով» (VI, 126)։

Այստեղ Թումանյանը դրվատանքի ջերմ խոսքեր 
ունի Մ աս եհյ անի մասին։ Դեռ առաջին գրախոսականում 
բանաստեղծը «Համլետ»֊ի նրա թարգմանությունը, թե
րություններով հանդերձ, դնահատել էր որպես «մի նը- 
շանավոր աշխատանք»' «արժանի [ուրջ քննադատու
թյան, որ դժբախտաբար տակավին չկա» (IV, 29)։ 
«Թարգմանությունները և հրատարակությունները մե
զանում» հոդվածում նա իր «լիասիրտ հարգանքն» է 
հայտնում Հովհ, Մասեհյանին, որ «անգլիերենից հայե
րենի է վերածում Շեքսպիրը, հայկական աղքատ հո
ղում պատվաստում է, Գյոթեի խոսքերով ասենք, էն 
հսկայական կաղնին, որի մոտ միանում ու որից բա- 
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մանվում են գրականութ յան բոլոր ճյուղերը։ Եվ առան
ձին հաճույքով պետք է ասեմ, իր գործերը կտորներ 
ունեն, կնքան կորովի ու թափով, որոնց Հետ ոուսա֊ 
կան լավագույն թարգմանությունները դժվար թե հա
մեմատվեն^։ Այնուհետև մեջբերումներ կատարելով, 
Մասեհյանի թարգմանության լեզուն համարում կ 
«Շեքսպիրի գործին ա րժ ան ի մի լեզու անբռնազբոս ո։ 
հարուստ... Ւ նչ ուժով կարողանում կ տալ Շեքսպիր 
կոչված տիտանի երկար շունչն ու մռունչը)) (VI, 123— 
125)։

Մեզ հայտնի չկ' արդյոք Թումանյանր հնարավորու
թյուն ունեցա՞վ ծանոթանալու «Մասեհյանի «Համ֊ 
լես։))֊ի վերամշակված, կարելի կ ասել նոր թարգմա
նությանը, որ լույս տեսավ 1921-ին, Վենետիկում (“եր
կատի ունենալով նրա կյանքի այդ տարվա հանգա
մանքները և հիվանգութ յունը, պետք կ ենթադրել, որ 
ոչ։ Ավելացնենք նաև, որ այդ գիրքը չկա բանաստեղծի 
գրադարանում )։ Նա հաճույքով պիտի վերընթերցեր և 
գոհունակությամբ նկատեր իր լուման հայերեն «Համ֊ 
յետ»֊ի կատարելագործման մեջ։ Խնդիրն այն կ, որ 
երկրորդ հրատարակության համար վերամշակելով իր 
թարդմանությունը Մասեհյանը ճշտումներ կ մտցրել, 
որոնցից մի քանիսը անտարակույս, կատարել կ Թու
ման յանի դիտողությունների հիման վրա^~։ Այսպես, իր 
գրախոսության մեջ բերելով Հորացիոյի խոսքը ուրվա
կանների մասին' «Այդ ես կլ եմ լսել և հավատում եմ?, 
Թումանյանր նկատել կր, որ Հորացիոն թերահավատու
թյամբ կ վերաբերվում առասպելին, հավատում է մա- սամթ, որովհետև գիտուն կ (IV, 30)։ Մասեհյանը 
1921 թ. հրատարակության մեջ այդպես կլ ուղղել /,

27 Այս իրողությունն աոաջինը նկատեյ է Վ. Թերղիրաշյանր, սա

կայն, չի փսատարկել ((< Շեքսպիրը հայերեն», 19՜)6, էջ 91)։
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«հավատում Լմ մասւսմք»: Իր եղբոր մահվան վերա
բերյալ թաղավորի «չափավոր վիշտ» արտահայտու
թյունը Թումանյանր համարեք էր ((անվայել խոսք)) (IV, 
31), Մասեհյանը դարձրել է' «խոհական վիշտ»: թստ 
նախկին թարգմանության, Համլետը Հորացիոյից լսե
լով հոր ուրվականի հայտնվելու մասին, բացականչում 
է. «հրաշալի թան է»: Այդ առթիվ Թումանյանն իրավա
ցիորեն դիտեք էր. «Պատմությունը զարմանալի, տե
սիլքը զարհուրե լի, և բոլորը միասին սարսափելի... Այս 
ահոելի մթության մեջ, այս գերեզմանական տխուր 
մռայլի մեջ հրաշային մի խորթ շողքի նման աչք է 
ծակում)) (IV, 32)։ «Համլե տ»-ի երկրորդ հրատարա
կության մեջ Մասեհյանն ուղղել է' «Շատ տարօրինակ»: 
Թումանյանի դիտողությունների և Մասեհյանի «Համ- 
լետ))-ի 1921 թ. հրատարակության մանրազնին համե
մատությունը թերևս երևան կբերի նաև այլ փաստեր^։

Բացառիկ և տևական սերը դեպի Շեքսպիրն ու նրա 
((Համլետ))-ը, վերջինիս հայերեն ու ռուսերեն բազմա
թիվ թարգմանությունների և նրա մասին եղած գրակա
նության խոր ուսումնասիրությունը, անգլերեն սուէո֊ 
րելոլ փորձերը' որոշ հիմք են տալիս ենթադրելու, որ 
Թումանյանր, թերևս, փայփայել է իր համար շատ նը- 
վիրական այդ ստեղծադործությունը թարգմ անելու իղձը։

Բանաստեղծի արխիվում պահվում է ((Մակբեթ))֊ի 
Ստ. Մալխասյանի թա րդման ության անավարտ և ան
տիպ գրախոսության ինքնագիրը^, որտեղ, իր դիտո-

2* Հովհ. Մասեհյսէնի թարգմանչական արվեստի, մասնավորապես 
« Համչետ » ֊ի ե Թումանյանի դիտողությունների քննությունն ու գնա֊ 
.ատությունր, անտարակույս, պետք է կատարվի շԼքսպիրյան թնագ- 
րԼւփ Հ ա մ եմ ատու թ յա մ ր t Սա մի շատ կարևոր ե հետաքրքրական 
ուսումնասիրության նյութ Ւ։, որ սպասում Լ իր ան(|]|)Ա1(|եւո րանա֊ 
ul. ր - հետագոտո դին:

29 ԳԱԹ, Թա, X 189: 
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քչություններում նա հենվում է ինչպես ռուսական թարգ
մանությունների, այնպես էլ բնագրի վրա։ Նույնը Թու- 
ման յանը կատարել է նաև Մալխասյանի թարգմանու
թյան տպագիր տեքստի էջերում։ Գրախոսության անա
վարտ մնալը, մեր կարծիքով, պետք է բացատրել նրրա- 
նով, որ անգլերենի իր իմ ացությունր բավարար չի 
համարել, իսկ հետագայում հնարավորություն չի ունե֊ 
ցել շարունակելու լեզվի ուսուցումը և ավարտելու գըա֊ 
խո ս ություն ը։

Մի այլ հոդվածով կամ հոդվածներով Թուման յան ր 
մտադրություն է ունեցել անդրադառնալու «Արքա Լիր»֊ի 
(Ստ. Մալխասյանի և Հովհ. Մասեհյանի), «Ռոմեո և 
Ջուլիետո֊ի (Հովհ. Մասեհյանի) թարգմանություննե
րին, ինչպես հիմք են տալիս ենթադրելու այդ երկերի 
էջերում նրա կատարած դիտողություններն ու համեմա
տությունները Տետեյանի («Ռոմեո և Ջուլիետ») և ռու
սական մի քանի թարգմանությունների հետ։

Զննական ընթերցման հետքեր կրում են նաև «Ռի- 
շարդ երրորդ»-ի և «Ամառային գիշերվա երազ»֊ի ռու
սերեն հրատարակությունները։

Թումանյանն արդյոք մտադիր եղե լ է թարգմանե
լու Շեքսպիրի սոնետները' ստույգ հայտնի չէ։ Պահ
պանվել են մի շարք սոնետներից թարգմանաբար քաղ
ված պատկերավոր մտքեր, ասույթներ, ինչպես' «Բնու
թյունը չի ընծայում, այլ փոխ է տալիս։ — Ւմ գիտու
թյունը ես աստղերից չեմ վեր բերել, այլ փորձից։ — 
Իմ տողերը տխուր են ու մոայլ, ինչպես առաջին կնճիռ
ները գեղեցկուհու ճակատին30։— Իմ օրհներգությունդ 
կրկին սկսում եմ արշալույսին' երկնքի դռների առաջ։ 
— 0՜, անջատում, դու մեղ սովորեցնում ես միանալ» 

30 Շեքսպիրի սոնետից կատարված այս քաղվածքր ղուրս Լ
մնացել թումանյանի երկերի ղիտական հրատարակությոէնից (Տե'„ 

ՒԻԱ):
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(17, 79— 80)։ Սրանք և մյուսները բանաստեղծը ո'լ թե 
նույնությամբ թարղմանել է, այլ մի արտահայտության 
if եք խտացրել տվյալ սոնետի իմաստը կամ իմաստնե
րից մեկը՝ պահպանելով Շեքսպիրի պատկերավորու - 
թյունը։ Շաղվածքները կատարել Լ, ինչպես երևում է 
մի քանի նշումներից, Շեքսպիրի երկերի լիակատար 
ժողովածուի Ն. Վ. Գերրելի հ րա տ ա րա կութ յան երրորդ 
հատորիցս ։

Շեքսպիրի մասին դրած մի անավարտ հոդվածում, 
հանճարեղ դրամատուրգի կյանքի հիմնական փաստերը 
’ամարւոտակի շարադրելով, Թումանյանր կանգ է տո

նում սոնետների վրա, մատնանշելով դրանց ինքնա
կենսագրական նշանակությունը ։ «Օայց չէ' որ ամեն մի 
գրողի գրվածքների մեջ, գոնե մասամբ, ապրում է ինքը, 
գրողը։ Շեքսպիրի սոնետները էս տեսակետից առատ 
նյութ են պարունակում ))։ Եվ հիշատակում է մեկն այգ 
բնույթի սոնետներից, ուր «Համլետ»-ի հեղինակը սի
րուհուն ուղղած խոսքերոււք ակնարկում է իր կյանքի 
ձախորդ հանգամանքները. «Ո՜հ, եթե խռովում ես, իմ 
բախտից խռովիր.,, որ ավելի լավ պայմաններ չստեղ
ծեց իմ կյանքի համար))։

Այս սոնետի կապակցությամբ Թումանյանը հետա- 
քըրքրական ասոցիացիա է կատարում Շեքսպիրի և Սա- 
յաթ֊հովայի միջև, գրելով. «Սոնետի մեջ նա (Շեքսպի- 
րը) գանգատվում է իր դերասանական վիճակից, որ ար
համարհված մի վիճակ էր էն ժամանակ, մի խոսքութ 
մի խալխի նյոքար, ինչպես մեր Սայաթ-նովան է ա- 
սում իրեն համար։ Մի մարդ, որ ուրիշներին շատ բարձր 
հ աճույքն ե ր է տվել, իսկ ուրիշներն իրեն՝ շատ վիշտ)* 
(VI, 1.55 յ։

31 Полное собрание сочинений В. Шекспира в переводе 
русских писателей. Н. В. Гербель, Том III, СПб, 1888.
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Շ արուն ա կության մեջ բանաստեղծն իր միտքն ընդ֊ 
հանրացնում է. ((էդպես է արդեն հանճարի ճակատա
գիրը. ՈՐ միշտ բարձր հաճույքներ տա ուրիշներին, իսկ 
.ինքը երջանիկ է արդեն նրանով, որ ինչքան էլ տանջւէի 
ու տաոապի էս անցավոր կյանքում, իր ամբողջ էու
թյամբ անանցի հետ է կապված, հավերժականի մասն 
է անանց»։

Ստեղծադործող անհատի և նրան խորթ միջավայրի 
հակասության ծանր դրաման, որի մասին խոսում է Թու
ման յանը, բերելով Շեքսպիրի և Ս այաթ֊նովայի օրի
նակը, ապրել է նաև ինքը, և այդ արտահայտել է գրե
թե նույն ժամանակ դրված «Երեխի նըման...ք բանաս
տեղծության տողերում.

Երեխի նըման մըտա ես աշխարհ, 
Անվերջ միամիտ, անխելք անձնըվեր. 
Ս ըրտումըս ինչ կար, ձեռքիս ինչ որ կար' 
Բաժնեցի մարդկանց' անսեր, անտարբեր...

Տարան իմ հավատն ու սերը անհատ, 
Խընդացին վըրես իմ դեմ հանդիման։

(I, 528).

Համանման հոդեվիճակնե րը կարող են ներշնչել 
համանման զգացումներ, տրամադրություններ, նույն
իսկ շատ տարբեր դարաշրջաններում ապրող, տարբեր 
ընդգրկումների և մասշտաբների բանաստեղծներին։ 
նույն հոդվածում Թումանյանը խոստանում է մի ուրիշ 
անգամ ցույց տալ, «թե ինչքան նման գծեր կան Շեքըս֊ 
պիրի սոնետների ու Սայաթ-Նովայի երգերի մեջ» թ՚Լ 
155)։ Այդ մտադրությունը նա հնարավորություն չունե
ցավ իրականացնելու^։ Մի պատառիկի վրա պահպան-

32 Պարույր Սևակը, Թումանյանի դրույթը Հիծք ընդունելով, ցույց 
է տվել մի քանի հետաքրքրական րնդհ անրություններ Շեքսպիրի և 
Սս.յ աթ֊Նովայի բանաստեղծական ընկալումներում (Տե ս Պարույր 
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վել է ((նման գծերից» մեկի գրառում ը. ((Շեքսպիրր , 
ինչպես և Սայաթ֊Նովան իրեն ոչնչացնում է իր սիրո։֊ 
Հու աոջև — մի երկու տեղ միայն իրեն ցինր բարձրաց
նելով» (ԹՎԱ)^ա։

5
Շեքսպիրի և Սայաթ-Նովայի հ ո դեհ ա րա դա տ ությռւն ր 

ցույց տալով, Թումանյանր հավաստում էր իր այն միտ- 
քը, թե անգլիացի հանճարեղ դրամ ատուրգը Հթոլու* Կողովուրդներին է մերձեցնում», որի մեջ Թումանյանր 
տեսնում էր «բանաստեղծության ե աոհասարակ գեղարվեստի աստվածային ուժբ» (VI, 153)։

Այլ առիթներով էլ, քանիցս, Թումանյանն արծարծել 
է իր ստեղծագործության « լա յտ ■֊ մ ո տ իվը» հանդիսացող 
այդ գաղափարը, սակայն դա առանձին իմաստ ու հը- 
մայք ուներ այն օրերին (1916 թ» ապրիլ), երբ տոն
վում էր Շեքսպիրի մահվան երեքհարյուրամյակը, իսկ 
հա /աշխարհային պատերազմը դեռ շարունակում էր 
մոլեգներ «էսօր եկել ենք միայն երկյուղածությամբ 
գլուխ խոնարհելու նրա մահկանացու աճյունի և նրա 
միշտ անմահ հոգու առջև, որ անդադար վարում է պատերազմներից ամենից մեծն ու սրբազանբ— անվերջ նվաճելով մարդկային սրտերբ— արդարության, գեղեցկության ու ճշմարտության ճամար, անվերջ բնդարձա- կելով բանաստեղծության պայծաո տիրապետության սահմաններբ4 գազանության հանդեպ» (VI, 155)։

Թումանյանի բանավոր և գրավոր ելույթները Շեքրս֊ 
պիրի մասին ջերմ սիրո ու հիացմունքի խանդավառ ար֊

II Լակ, ((Շեքսպիր և Սայաթ-Նովա (Հովհ. Թումանլսւնի հետբերով)». 
Շերսւդիրւսկան», ղիրք 2~րղ, 1967, էշ 120—129։

32ա Ալս տողերի վերև Թումանյանր նշել է' «Օրանդ ՀԼես'^> , 240»: 
Հմմտ. „Виллиам Шекспир, Историко-литературная моногра
фия-Георга Брандеса, пер. с немецкого М. А. Энгельгардта» 
ЗПБ, 1897-, էջ 240։
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տահայտություններ [ինե[ով, միաժամանակ հատկանրշ- 
վում են նրա արվեստի էության խոր ըմբռնումով։ եա 
խոսում է անգլիական հանճարի վիթխարի թափի, խո֊ 
րության, ուժի, նրբության, ամբողջականության, հա֊ 
մապարփակ ընղզրկումների մասին. «Շեքսսլիըր ինքը 
տիեզերքն է... փիլիսոփայությունը, կրոնը և բանաս֊ 
տեղծությունը ներդաշնակված են նրա մեջ՝ (Հ.Զ), 
«Դրամ ատիկական բանաստեղծության անտակ ու ան
եզր օվկիանոսը» (ԹթԱ), համաշխարհային նոր դրակա
նության սկզբնավորողը' Ս երվանտեսի հետ միասին. 
«Նրանք էին, որ հունական ֆաթ ա լիզմ ից ու միջնադար
յան միստերիայից, այլև Իսրայելի Եհովայի ա Քավորու
թյունից ազատադրեցին մարդկային միտքը, պալատնե
րից ու վանքերից դուրս բերին դեղարվեստն ու ղրակա֊ 
նությունը էս լեն ու արձակ արև աշխարհքը և տիրող
ներին բերին ցիփ մերկացրին ժողովուրդների առջև ու 
դույր տվին մարդը' մինը իր բարձր հումորով, մյուսը 
կյանքի ամենակողմանի ու խորին ըմբռնումու! ու հան
ճարեղ վերարտադրումով, և իրական կյանքի վրա գը֊ 
րին համաշխարհային նոր գրականության սկիզբը» ,
334)։

Ի դեմս Շեքս սլիրի, Թումանյանր տեսնում էր մարդ֊ 
կութ(ան գեղարվեստական զարգացումը' էսքիլեսից ու 
Սոֆոկլեսից մինչև նոր ժամանակները, ինչպես և նրա 
ւ[իթխարի նշանակությունը ա պա գա յի գրական ութ յան 
համար (1У t 339)։

Շ եքսպիրը Թումանյանի համար գ լւ ո ղ-ա րվ ե ս տա գե
տի այն իգեալն էր, որի մեջ համամարդկայինն ու ազ
գայինը կազմում են մի ներդաշնակ ամբողջություն, 
պերճախոս հավաստումը նրա այն մտքի, թե «Ամեն 
մեծություն հարազատ հողի վրա է ասում, թեկուզ զը- 
/ni/np մինչև երկինք հասնի» (1\ , 419)։



Ւր ստեղծագործս։թյունների համամարդկային բո- 
վ ան դա կութ յա մր սիրելի ու հարազատ լինելով Pnlul* 
ժողովսւրգներին, իր հանճարի «աստվածային ուժով)) 
նրանց մերձեցնելով իրար, Շեքս պիրր Անդլիայի ծր֊ 
ն ունդն է, և նրանից դուրս նա Շեքս պիր լինել չէր կա֊ 
րող. «...Անգլիական ազգինն է այն շունչը, որով ասլ֊ 
րում է Շեքսպիրի հանճարը, Անդլիայինն է այն ձայնը, 
որ նա որոտացնում է դարերի գլխին։ Եվ նա, բոլոր 
ազգերի մեծ ու հարազատ բանաստեղծը նախ և առաջ 
Անդլիայի մեծ բանաստեղծն է և նրան է ավելի հա֊ 
րազատ» (ԹԸԱ),

Շեքսպիրի արվեստը Թումանյանի համար եղել է 
դեղագիտական իդեալ, կատարելատիպ, վարպետու֊ 
թյան չափանիշ։ Դեմիրճյանը պատմում է, թե' « Երբ 
նա (Թումանյանը) խոսում էր գրական բարձր որակի 
մասին (իսկ այդ մասին նա խոսում էր միշտ և հոյա֊ 
կապ բաներ էր ասում)' շարունակ օրինակ էր բերում 
Շեքսպիրին»։

Ինն սուն ական թվականնե րի վե րջե րին Փ. Վա րդւս֊ 
զարյանի հետ վարած նամակային բան ավեճում այն 
հարցի շուրջը, թե բանաստեղծության մեջ ո րն է առա֊ 
վել կարևոր' մի՞տքը, թե՞ դրա արտահայտման ձևը, 
Թումանյանը որոշիչ է համարում երկրորդը, և վկայա֊ 
կոչում Շեքսպիրի օրինակը. «...Հենց բանն էլ հայտ֊ 
նելու ձևի և ուժի մեջն է. արտահայտությունն է բանաս֊ 
տեղծությունր, ոչ թե միտքը... բանաստեղծությունը փի֊ 
լիսոփ այություն հո չի*** Ես որ աստվածացնում եմ 
Շեքսպիրին, իսկի չեմ էլ մտածում, թե նա ի նչ միտք 
է հայտնել, դրա վրա չեմ հիանում—այլ թե ինչսլե'ս է 
հայտնելդ (V, 153)։ Պ ատասխանելով ընկերոջ հակա֊ 
հասությանը, թե' «Իանաստեղծները նոր մտքեր պետք 
է հայտնեն, որ հայտնած չլինեն ուրիշները)), Թուման֊ 
յանր գրում է. «Շեքսպիրից առաջ են հայտնած բոլոր 
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այն մտքերը, որ նա իր հանճարի ֆոկուսի միջով ցույց 
Լ տալիս աշխարհին... Ես այսպես եմ հասկանում րա֊ 
նաստեղծությունր» (V, 157)։

Հետագայում Թումանյանր ճշտորոշում է իր տեսա֊ 
կետր, հավաստելով, թե' «Ապրողը, գեղեցիկը, կատար
յալը ղրանց (ձևի և բովանդակության) ներդաշնակու
թյունն է» (IV, 109)։ Ւսկ ավելի ուշ, երբ ժամանակի 
մոդեռնիստները փորձում են գրականության մեջ բա- 
ց արձակել ձևի նշանակությունը, Թումանյանր պաշտ- 
պանում է բովանդակության առաջնային, որոշիչ լինե
լու տեսակետը խտացնելով այն իր հայտնի ասույթի 
մեջ. «Երբ ասում են' էստեղ դինի կա, դուք ամանն էլ 
հետն եք հասկանում, բայց երբ ասում են էստեղ աման 
կա, էդ հո չի նշանակի, թե անպատճառ մեջն էլ գինի 
կա»^։

Շե քսպիրը Թումանյանի գրական կյանքում եղել է 
ուղեկից և ուղեցույց, որին իր զրույցներում ու նամակ
ներում հաճախ է վկայակոչել, հիշել նրա հերոսներին, 
հենվել նրա իմաստուն, թևավոր խոս քերի վրա, մեկ
նաբանել ու հաստատել դրանք^։

Բայց Թումանյանին ավելի շատ զբաղեցրել է «Համ֊ 
լետ)>֊ր և ամենից ավելի սիրելի է եղել այղ ողբերգու
թյան համանուն հերոսը։

33 <՚ճ շմ ար տությունր վերականգնելու Համար* հոդվածի ինքնա

գիր ր (ԳԱԹ, Թա, Л* 234):
31 Շեքսպիրի հանդեպ Թումանյանի պաշտամունքի հասնող սերր 

Նււյնիսկ ա/ւիթ է եղել մի, թեև փոքր ինչ զավեշտական, րայց բնո

րոշ դիպվածի, որ արտացոլված է րանաստեղծի 90-ական թվական
ների սևադիր և անտիպ դրաոումներից մեկում («Գրողի կյանքից»)* 
Ա յդտեղ պատմվում Լ, թե երր րանաստեղծն իր համակրած օրիորդի 
հետ զրուցելիս ասում Լ, որ ինքն ամենից ավելի Շեքսպիրին /, <'/»"

րր ւմ, օրիորղր լրջորեն խանդում է և իւոովում (ԹԸԱ):
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Ինչո՞վ բացատրել այդ։
Նախ լսենք բանաստեղծի մտերիմ ընկերներից Դե-֊ 

միրձյանին. «Ինչ կլասիկի մասին Ւղ խոսեր' վերջը կրր֊ 
կին դալիս էր իր առանձնապես սիրած «Համլետ))֊ին: 
ի՞նչն էր պատճառր։ Ոչ ոք հետագայում (եթե չեմ սխալ֊ 
վում ) Հր անդրադառնում այս երևույթի վրա։ Ոայց իմ 
Հիշողության մեջ տպավորվել են մի շարք մտքերի հե֊ 
ոու և մոտիկ կապակցություններ, որ իրար բերելով, ես> 
կազմել էի մի կարծիք այդ խնդրի մասին։ Այո', Թու֊ 
մանյանր շատ ու շատ անդամ էր վերադառնում «Համ֊ 
լետ) ֊ին: Նրան շարունակ ղբաղեցնում էր Համլետի և 
նրա հոր ուրվականի պատկերր։ Առանձնապես նա նշում 
էր Համլետի խոսքերը հոր մասին, թե' «Նա մի մարդ 
էր»: Համլետի խորին սերը, հարգանքը դեպի իր հայրը,, 
նրա տանջանքները հոր ոդբերգական մահվան պատ֊ 
ձառով—այս ամենը Թումանյանի մշտական հիացմուն֊ 
քի, մ տազբաղության առարկան էր»։

Դեմիրճյանի բացատրությունը հիմնավոր է և հա֊ 
մոգիչ, եթե վերհիշենք, որ Թուման յանն էլ բացառիկ 
սեր ու հարգանք է տածել հոր նկատմամբ, խոր վիշտ 
ապրել գյուղական ամբոխից հալածված «բազմերախտ,, 
բայց անբախտ» հոր տառապանքի հանդեպ և, ինչպես 
Համլետր' հոր մեջ տեսել է մարդու կատարելատիպը։

Ավելի վաղ գրած հոդվածներից մեկում Դեմիրճյանր 
խնդիրը դուրս է բերում կենսագրական ոլորտից. «Մար֊ 
գր Թումանյանի իգեֆիքսն էր։ Ի՞նչ էր որոնում նա այդ 
բառի մեջ, կամ ի՞նչ էր գտել։— «Երնեկ նրան, ով մարդ 
կգա ու մարդ կերթա անարատ»։ — Ահա' ընդհանուր 
ֆորմ ուլան ։

Թումանյանի ստեղծագործության և ընդհանրապես 
աշխարհայացքի մեջ մարդու պրոբլեմը կենտրոնական

տ. VIII, 1963, Z* 72:
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տեղ է գրավում։ Վերը տեսանք, որ դեռ 90-ական թվա
կանների կեսերին Շեքսպիրր և մի քանի ընտիր կլասիկ
ներ ուսումնասիրելու, ինչպես և ճանապարհորդելու 
ծրագիրը նա դնում էր մարդուն լավ նանաշելու նպա
տակի առնչությամբ։

«Ոչ մի պաշտոն կամ կոչում չկա, որ հավասար լի
նի և կարելի լինի համեմատել մարդ կոչումի հետ,— 
գրել է նա հետագայում։ — Մարդկային կյանքում մարդն 
է ամեն բան և ամեն գործ ու գործունեություն բխում է 
նրանից։ Նա աղբյուրն է» (IV, 246)։

Մահվան անկողնում ևս, 1923 թ. հունվարին, բա
նաստեղծի խոհերը պտտվում են մարդու իդեալի շուրջը, 
և այդ առիթով կրկին հիշում է Համլետին. «Աշխարհ

քում ամեն բան հեշտ է, մի բանն է դժար' մարդ լի
նելը. դրա համար է, որ Համլետր երբ ուզում է հորը 
գովել, ասում է' մարդ էր նա: Հեշտ բան հո չի մարդ 
1Ւնելը» (ՀՏ)՛

Սակայն ինչպես Համլետի, այնպես էլ Թումանյանի 
համար իրականության մեջ մարդը—բնության հրաշա- 
կերտը համարվող մարդը — դեռ հեռու էր իր կատարե- 
չատիպից։ «Տիեզերքի զարդն է նա,—խորհրդածում է 
Համլետը։ — Կենդանիների կատարելատիպը, և սակայն 
իմ աչքում ի՞նչ է փոշիի այդ եթերային գոյացումը, 
մարդը ինձ չէ' զմայլեցնում))^։

Համլետին մարդը չէր հիացնում, և աստղազարդ եր
կինքը նրան թվում էր «ժանտ ու թունալից գոլորշինե
րի մի համախմբում)), որովհետև մարդու կերպարանքով 
իր հորեղբայրը սպանել էր իր հորը՝ եղբայրն սպանել 
էր հարազատ եղբորը և տիրացել նրա գահին ու կնոջը։

36 Շեքսս]|ւր, Համլետ, անգլ. թարգմ, Հովհ. քսան ՄաււԼՀյաե, 
1894, Թիֆլիս, Արարված երկրորդ, տեսարան երկրորդ։
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Թումանյանր ևս իր ժամանակաշրջանի մարդու նը֊ 
կատմամր հիացում չուներ, իր նշանավոր քառյակոււէ 
խոր վիշտ է հայտնում մարդու նկատմամբ, որ հազար 
դարում հադիվ մ ա րդա կե ր ութ յուն ի ց եկել, հասել է մար
դս/ ս պ ան ութ յ ան, և որ, ավսՀ ղ {(Դեռ հեռու է մինչև 
մարդը' իր ճամբան/)։ (Ւ դեպ' Սայաթ-Նովան էլ, որին 
Թումանյանր, ինչ որ չափով, Շեքսպիրի հոգեհարա- 
դատն էր համարում, նույնպես «մարդու համար է լա
ցել»)։

Եվ այն երկր («Հազարան բլբուլ»), որ Թումանյանր 
երազում էր դարձնել իր գլուխ֊ դործոցը' նվիրված է 
«զաղանր մարդ դարձնելու», մարդու կատարելատիպն 
ստեղծելու գաղափարին։

Թումանյանին հարազատ ու հասկանալի էր Համ֊ 
լետի' «մտածող ու տառապող նոր ինտելիգենտի ող
բերգություն ր», այն անհավասար մաքառումը, որ Դա֊ 
նեմարքայի իշխանը մղում էր «աշխարհքը ուղիղ ճամ
փի վրա դնելու մեծ գործի», «մարդուն երջանկացնե
լու» վսեմ նպատակի առջև ծառացած անհաղթահարելի 
խոչընդոտների դեմ։

Համլե տի ողբերգությունը սնող սոցիալական պայ
մանները առկա էին նաև Թումանյանի ապրած ժամա
նակաշրջանում։ Համլետր չէր իք1 թարմու
թյունը 19-րդ դարի և 20-րդ դարի սկզբների առաջավոր 
մ տաւէորական ության համար, ո րէ ականավոր ներկա֊ 
I ս։ ց ո ւ ց ի չն ե ր ի ց մեկը, հմուտ շե քս լզի ր ա դե տ, քննադատ՝ 
4՝եռրդ Օրան դեսը գրում էր. «0 , Համլետ, դու մեզ սի
րելի ես ո չ նվազ, և ժամանակա ԿՒց սերունդը ո չ նվաղ 
զնահատում և հասկանոււք է քեղ... Մենք քեղ սիրում 
են ր, որպես եղբոր։ On թախիծը' մեր թախիծն է...))^7։

37 „Собрание сочинений Георга Брандеса, пер. с датского
М. В. Лучинкой, т. XVII, ч. II, СПб, 1910, էջ 254,
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Գ. Բրանդեսը գտնում էր, որ Համլետի բազմերանգ 
տւ խոր հոգեբանությունը «համարյա այժմեական բնույթ 
է կրումJ)38:

38 Նույն տեղը, էջ 2261

Թումանյանր Համլետին համարել է իր թե' ժամա
նակակիցը, թե' բախտակիցը, և հաճախ զուգահեռ է 
անցկացրել, նման ու թյուն տեսել նրա և իր ապրած իրա- 
վիճակների և հոգեվիճակների միջև։ Հատկապես 90֊ւս- 
կան թվականներին բանաստեղծի կյանքում քիչ չեն 
եղել այնպիսի պահեր, երբ ընտանեկան և հասարակա
կան խորթ միջավայրում իր համար ստեղծված դրամա- 
տիկ վիճակից ելք չգտնելով, նրա առջև կանգնել է համ֊ 
լետյան երկընտրանքը՝ «Լինե՞լ, թե՞ չլինել»։

«Այժմ քո պատասխանը դրեց ինձ մի այնպիսի դրու
թյան մեջ, — դրում է նա Օլդա Թումանյանին 1890 թ. 
հոկտեմբերի 7-ի նամակում՝ իր քահանայության շուրջը 
աներոջ և զոքանչի հետ ունեցած բախումների աոթիվ,— 
որ ես ստիպված եմ անբախտ Համլետի նման բացա֊ 

;կանչել — «Լինե՞լ, թե՞ չլինել»... Ես մի այնպիսի ան
մխիթար և տխուր տրամադրության տակ եմ,— շարու
նակում է բանաստեղծը նույն նամակում, — որ պատ
րաստ եմ ամեն րոպե... վերջացնել կյանքի հաշիվը... 
ստիպված եմ բացականչել «Թնել — հանգստանալ)) 
(?ՀԱ)։

Նույն առթիվ, 1895 թ. մարտին Արս. Ղլտ^լանին նա 
գրում է. «...Դրել են մի հոտած, ամուր գառագղում 
(վանդակում—Ա. Ւ.) և կռանչելով ծաղրում են իմ ըգ֊ 
գացմունքները ամեն րոպե, և ես ամեն րոպե ստիպված 
եմ լուռ աղաղակելու — «Լինե՞լ, թե՞ չլինել» (V, 99)։

«Թող չլիներ իմ այս ահագին բեռր — ընտանիքր,— 
ասում է նա մի այլ նամ ակում,— և ես, Համլետի աւոսծ 



կարող կլինեի պարտակվել ընկույզի կճեպի մեջ» I , 
156)։

Այլ առիթն ե րով ևս Թումանյանր վկայակոչել է Համ֊ 
լետին, որոնց մեկ առ մեկ անդրաղառնալ հն աբավոր 
չէ (V, 212, 225, 392, 418)։

Համլետի համար Դանեմարքան և ամբողջ աշխարհը 
մի բանտ է (Արարված II, տեսարան II)։

Այդպե՜ս է և Թումանյանի համար.

Չեմ եղել երբեք ես այդքան րստոր, 
Որ կարենայի այս դաժան բանտում 

Լինել բախտավոր... (I, 139)։

Աշխարհը բանտ է — կրկնում է բանաստեղծը նաև. 
իր հերոսուհու բերանով («Անիծած հարսը», I, 282)։

Թումանյանը Համլետին է դիմել և նրան ոգեկոչել 
նաև իր բանավեճերում։ «Մշակ»֊ի խմբագրի (Հ, Առա֊ 
քելյան) զրպարտությունների առթիվ 1914֊ին դրած 
«Առայժմ » խորադիրը կրող անտիպ հոդվածի համար 
բնաբան է ընտրել Համլետի խոսքերը. «Զյունի նման 
մաքուր եղիր... դարձյալ չես կարող ազատ մնալ չարա֊ 
խ ո ս ություն ի ց»^ ։

Վերհիշելով այդ թերթի էջերում տրադիցիայի ուժ 
ստացած հալածանքը գրական գործիչների դեմ, Թու֊ 
մանյանը գրում է. «Ահա թե ի՜նչ ենք ժառանգել մենք... 
Ահա թե որտե ղ էր խեղճ Համլետր հառաչում — «0՜, 
չա՜ր, չա՜ր եռանդ»։ Եվ հոդվածն ավարտում է չարի 
դեմ մղած պայքարում հաղթանակի հավատով. «Այո՜, 
էսպես է։ Եղիր անկեղծ, շիտակ ու բարի, այսուհետև

39 «Համլետ», արարված III, տեսարան I։ Հավանորեն Թուման՝ 
յանը այդ տողերը բերել է իր խմբագրությամբ։ Մասեհյանի թարգ

մանության մեջ այսպես Լ' «Եղիր զգաստ, որպես սառույցը, ջինջ, 
որպես ձյունը, դարձյալ դու աղատ չես մնալ զրպարտությունից»։ 
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թեկուզ աշխարհքը վեր կենա քո դեմ, թեկուզ Հ. Առա֊ 
քե լյան ր կամ դժոխքը բաց անի իր երախն ու քեզ չա֊ 
րախոսի — Վ^րջը դո լ ես հ ա ղթե լու» (ЩИ)’

Համ լետականութ յան թ ումանյանական ընկալումը 
լուսաբանելու տեսակետից ուշադրավ է այն մեկնաբա
նությունը, որ բանաստեղծը տվել է իր սիրած հերոսի 
Հետևյալ խոսքերին' դրի առնված Մասեհյանի թարգ֊ 
if անութ յան չուս ան ցրում. ((Ւ՞նչ, ապա դու կարծում ես 
ավելի դյուրին է նվազել իմ վերա, քան մի սրնգի վերա։ 
Կանչիր ինձ ինչ գործիք որ կուզես, թեև դու կարող ես 
չարչարել ինձ, բայց չե ս կարող նվաղել իմ վերա» 
(Արարված երրորդ, տեսարան երկրորդ)։ Այս տողերին 
հետևում է Թումանյանի բացատրությունը, ((Այս նշա
նավոր տեղ է. Համլետի էությունը և համլետականու- 
թյան խորհուրդը նրա մեջ է, որ նրանք կտանջեն, կը֊ 
քայքայեն, կխանգարեն, բայց չեն կարող հարմարեց
նել կյանքին, իրանց» (ԹԸԱ)։

Մեկնաբանելով Համլետի խոսքերը, Թումանյանր 
միաժամանակ,,ակնարկում է իր փոխհարաբերությունն 
անհարազատ միջավայրի հետ և հավաստում նրան չեն
թարկվելու, չկոտրվելու իր վճռականությունը։

Այս վերջին զուգադրություններում, ըստ էության, 
ժխտվում է համլե ւո ական ութ յան ավանդական մեկնու
թյունը։ Թումանյանի ընկալմամբ Համլետը վճռական է 
և կամային։

Համ լետը Թումանյանի մտապատկերներում ապրել 
է Ադամյանի բեմ ական մարմնավորումով, այնպես, ինչ
պես որ տպավորվել է նրա մեջ տասն յոթ ամ յա հասա
կում։ Հետագայում նա տեսել է նաև էռնեստո Ռո սս իի. 
Սիրանույշի, Գա լֆա յան ի համչետները, սակայն նրա հա
մար իսկական Համլետ եղել է և մնացել է Ադամյանր։ 
Ավելին։ Թումանյանի համար Ա||Ա1մյան և Հւսմէեւո հա
մանիշներ են։ Ադամ յանի կյանքի հանգամանքները նը֊ 
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լյան հարազատացրել էին իր պատկերած կերպարին. 
(C...Այնուհետև նա դարձավ ինձ համար մի մշտական 
վիշտ, մի գեղեցիկ վիջտ ՚ մի իսկական Համ լետ, որ 
բարձր ձիրքերով ծնվել էր մի շատ խեղդուկ մթնոլոր
տում...» (1УՀ 357)։ Այսպես է ավարտում Թումանյանն 
Ադամ յանի մասին դրած ո գեշուն չ հ ուշե րր։

Հա րդանքի և սիրո խոր զգացմունքով է բան աստ եղծ ր 
պահպանել հիշատակն այն մեծ արտիստի, որի շնորհիվ 
ծանոթացել և րնդմիշտ կապվել էր Շեքսպիրի և նրա 
«Համլետ»ի- հետ։

«Համլետ»-ի և նրա հայերեն թարգմանությունների 
հետ մեկտեղ Թումանյանր մանրազնին ուսումնասիրել 
է Ադամ յանի դերատեքստը, մտադիր ԴՐ^Լ
«Ադամյանր Համլետի դերում» հոդւէածը, որի միայն 
նյութերն են պահպանվեի։

6

Թումանյանր կրե՞լ է, արդյոք, Շեքսպիրի ազդեցու
թյունը, և եթե այո', ապա' ինչպե'ս և ո'ր ստեղծագոր
ծություններում ։

Առաջագիր հարցի պատասխանը կարող են լին ե լ 
Թումանյանի 1902 թ. հոկտեմբերի 27-ին էեոյին գրած 
նամակի հետևյալ տողերը. «Ես անգիտակցաբար են
թարկված եմ եղել ազդեցությունների, որոնց մասին 
մինչև օրս հաշիւէ չեմ տվել ինձ»։ Այնուհետև հիշատւս
կելով նախ էերմոնտովի, ապա և Պ ուշկինի աղդեցու֊ 
թյունը, որոնց ներշնչմ ամ բ գրել է իր ւղոեմները, շա
րունակում է. «Դրանցից հետո ծանոթացել ու սիրել եմ

40 Տե ս ԳԱԹ, Թա, Л? 189, նաև մեր հրապարակումը՝ a Թուման ֊ 
յանի անավարտ և անտիպ մի հողվածը (((Աղամ յանը Համլետի ղե

րում»)' «Շ եքսպիրական», M 3, 1969ւ
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Բայրոն, Գյոթե, Շեքսպիր։ Սրանք, կարծում եմ, ան
պայման ազդել են իմ դրվածքների վրա, բայց այնպիպ
դրվածքների, որ տակավին չեն տպված, մինչև անդամ 
չեն վերջացած, և որոնց մասին հաշիվ չեմ կարող տալ։ 
Սակայն զգում եմ նրանց անմերժելի ազդեցությունը։ 
Շեքսպիրը միշտ մնում է իմ ամենասիրելի բանաս֊
տեղծը։ Եվ թեև դրամա չեմ դրել դեո, բայց դրաման
բանաստեղծության մեջ իմ ամենասիրելի ձևն է, ու ինձ 
թվում է, թե դրամատուրգի կոչումն ունիմ ես։ Այս
պատրանք է գուցե։ Շեքսպիրն է ինձ այսպես կախար
դել.., Ես որ ասում եմ ազդված եմ (անշուշտ, կարծեմ 
և այլն), նրա համար եմ այսպես ասում, որ այդ ւսգդե- գություններթ ես ոչ թե իմ գործերի, տողերի մեջ եմ նկատում, այլ որովհետև գդում եմ իմ հոգու, իմ բարոյական
U1 մքողջության վրա...> fV, 231—232)։ Մեր ընդգծած տո
ղերում Թումանյանը պարզում է ո'չ միայն Շեքսպիրից 
իր կրած ազդեցության բնույթը, այլև ընդհանրապես իր 
ըմբռնումը գրական ազդե ցութ յան մասին։ Ազդեցու
թյունը նախասիրած գրողի ողին է, պաթոսը, որ ներ
թափանցում է «ազդեցության ենթակա» հեղինակի 
ստեղծագործական ամբողջության մեջ,
նրա, որպես ստե ղծագործողի, նկարագրի վրա։ ճիշտ 

համապատասխան, ըստ որի ազդե
ցությունը «այն սնունդն է, որ օրգանիզմը արյան է փո

Շեքսպիրի այդպիսի ազդեցության մի անուղղակի 
խոստովանություն է արել Թումանյանը 1916-ին, Շեքս֊ 
պիրի և Սերվանտեսի մահվան 300֊ ամ յակին նվիրված 
երեկոյին, իր բացման խոսքում. «...Ամեն մի գրող, ինչ 
աշխարհքում էլ ասպարեզ իջնի, տեսնում է իր ուղին 
արդեն լուսավորված նրա շողերով» (1У , 339)։

Դեմիրհյանն էլ առաջադիր խնդրի առնչությամբ խո
սում է ո'չ թե ուղղակի Շեքսպիրի ազդեցության, այլ



նրա «ստեղծագործության գաղտնիքները վերցնելու» 
(ավելի ճիշտ' յուրացնելու) մասին։

Արդ, ըստ հնարավորին, անհրաժեշտ է պարզել, թե 
Շեքսպիրի ուղղությունը, ողին, պաթոսը, արվեստի 
գաղտնիքները ի նչ արտահայտություն են գտել Թու
մանյանի ստեղծագործություններում է gut-jg տալ, Կեն у 
իր' բանաստեղծի խոսքով ասած' ((ձամչետ))-ի հեղի
նակի ազդեցությունը նրա «Հոգու, բարոյական ամբող
ջության)) վրա։

Վերը տեսանք, որ Շեքսպիրի ուսումնասիրությամբ 
Թումանյանն սկսում է լրջորեն դրագվել 90- ական թվա
կանների կեսերից, չնայած հանճարեղ դրամատուրգը 
նրան իր հմայքին էր ենթարկել գրեթե մեկ տասնամ
յակ առաջ։

Ուշագրավ է, որ այդ տարիներին, գրեթե մինչև 
իննսունական թվականների վերջերը, Թումանյանի 
ստեղծագործությունները, հատկապես պոեզիան, հիմ
նականում դրսևորում են ռոմանտիզմի, մասնավորա
բար Լերմ ոնտովի և Բայրոնի ազդեցությունը (ասում 
ենք' հիմնականում, նկատի ունենալով նույն այդ ժա
մանակաշրջանում Թում ան յան ի մի շարք ռեալիստական 
ստեղծագործությունները, որ արդյունք են ժողով րդի 
նյութական և հոգևոր կյանքի խոր ճանաչողության և այն 
սերտ առնչակցության, որ բանաստեղծը, գրական նա- 
խափորձերից սկսած, ուներ ժողովրդի դեղարվեստական 
մտածողության' բանարվեստի հետ)։

Այնուամենայնիվ, ինչո՞վ բացատրել 90-ական թվա
կանների կեսերին, Շեքսպիրի արվեստի գաղտնիքներն 
ուսումնասիրելու բուռն շրջանում, Թումանյանի ստեդ֊ 
ծագործություններում գերակշռող բայրոնա-լերմոնտով- 
յան ռոմանտիզմը։

Գրողի գեղարվեստական մեթոդը պայմանավորված 
Է ո չ այնքան գրական ա ղդե ց ութ յո ւնն ե ր ո վ, որքան նրան 
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ծնող ժողովրդի և ժամանակի հ ա ս ա րա կա կան ֊ քա ղաքա - 
կան կյանքով։

Թումանյանի ռոմանտիզմի հասարակական֊ պատ
մական հողր 90-ական թվականների հայկական տխուր 
իրականությունն է' կոտորածները Արևմտյան Հայաս
տանում և գոլիցինյան հալածանքները Եովկասում' հայ 
մշակույթի և ազատագրական շարժման նկատմամբ։ Եվ 
բնական է, որ այղ տարիներին ((հայոց վշտի» երգշին 
հարազատ պետք է լիներ P ա յրոնի «համաշխարհային 
թախիծը»։ Հիշենք «Շիլիոնի կալանավորը» պոեմի 
թարգմանության առթիվ գրված (^այրընին» ձոն-բա- 
նաստեղծ ության տողերը.

Ահա տանջանքի աշխարհքում րրնիկ. 
Մեծարում են քեղ որղիքը հիվանղ... (I, 125);

Թում ան յանին ոգեշնչում էր բայրոնա֊լերմոնտով֊ 
յան ռոմանտիզմի ազատասիրական պաթոսը, որ հա
մապատասխանում էր հայ ժողովրդի և նրա բանաս
տեղծի քաղաքական տրամադրություններին։

XIX դարավերջին սկսվում է Թումանյանի ստեղծա
գործական զարգացման նոր, բարձր շրջափուլը, երբ վե
րամշակում, ավելի ճիշտ' վերստեղծում է «Անուշ»-ր, 
խմբագրում է ((Դեպի Անհունը», ավարտում է «Պոետն 
ու Մուսան», դարասկզբին գրում է «Թմկաբերդի 
առումը», «Սասունցի Դավիթը», «Փարվանա»-ն...

Ահա' այս շրջանում է տեղի ունեցել անցումը ^այ՜ 
բոնից և Լերմոնտովից դեպի Շեքսպիր ու Պ ուշկին. այս
տե՜ղ պետք է որոնել «Համլետ»-ի հեղինակի ստեղծա
գործական ազդեցությունը Թումանյանի վրա։

Այս շրջափուլի նախաշեմին էլ, մեր կարծիքով, 
Թումանյանր դադարեցրել է շեքսպիրյան ոգով ողբեր
գություններ գրելու փորձերը, և գրածներն էլ ոչնչաց֊ 
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րել' «որովհետև... Շեքսպիրի գրածների նման չէին 
դուրս եկել»*1։

Թումանյանը դրամատուրգիական փորձերը թողել է, 
անշուշտ, համողված լինելով, որ շեքսպիրյան արվեստի 
էությունն այդ ժանրի ա սանձն ահ տ տ կա թ յունն ե րով չէ 
սլա յմ տնավորված։ Վերստեղծելով «Անուշ»֊ ը և գրելով 
իր նոր պոեմները, Թումանյանը Շեքսպիրին հետևել է, 
ինչպես Պուշկինն է ասել իր մասին' «մարդկային բնա֊ 
վորություններն աղատ և լայն պատկերելու)) խն դրում, 
հոգեբանորեն հիմնավ որելով իր հերոսների գործողու֊ 
թյունն երր' կյանքի և մ ա րղկա յին հոգու խոր ճանաչս֊ 
ղության վրա հիմնված իր պոեմներում (((Անուշ)), «Թրմ֊ 
կաբերդի առումը))), որոնց մեջ շա տ ավելի դրամա՝ 
տիզմ կա, քան որոշ դրամատուրգների դրամաներում։ 
Եվ այս իմաստով ճշմարիտ է Թումանյանի կես ֊կա տ ակ 
ասած խոսքը, թե ինքն իրեն ավելի շատ դրամատուրգ 
է համարում, քան այլ բան։

Կարելի է ցույց տա[ Շեքսպիրի ազդեցության մի 
քանի ավելի շոշափելի դրսևորումները։

Դեռ 1919֊ին Մ. Խոստիկյանի «Կ րոնա֊ փիլիսոփ ա ֊ 
յա կան ր Հ,. Թում ան յանի բանաստեղծությունների մեջ» 
հոդվածում^-նկատված է, որ «Դեպի Անհունը)) պոեմի

41 Ավելորդ չեն^ Համարում այստեղ բերել Վրեն Տաշրացու. կար֊ 
ծիքը Թումանյանի « Արտաշես երկրորդ» ո ղբ ե ր դ ութ յան մասին. <Հ Մ ի 
անդամ Հովհ աննեսր Նար֊Դոսի ե իմ ներկայությամբ կարդաց իր 
նոր սկսած «Արտաշես երկրորդ» պատմական դրամայի աոաջին կր֊ 
տորները։ Եվ մեզ թվաց, թե մեր առաջ Շեքսպիրն կ կանգնած և 
կարդում կ իր «Ռիչարդ երկրորդ»֊ ը, որովհետև նա գրել կր |չ| 
Շեքսպիր»; Այս տպավորութ յունր ավելի շուտ պատրանքի արդ

յունք կ, հոգեբանորեն բացւստրելի, քանի որ բանաստեղծի ոլնկրն֊ 
դիրներր նախատրամադրված կին իրենց բարեկամի դրամայում 
տեսնելու շեքսպիրյան "գի: Մինչդեռ հենց այդ ոգու րացակայոլ- 
P1 ունն կ եղել պատճառը, որ, ինչպես տեսանք, այդ դրաման, մի 
քանի ուրիշների հետ, բանաստեղծը ոչնչացրեք կ ;

42 «Ժողովրդի ձայն», 1919, Л* 79։
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«Կյանքը երազ է, երազն էլ մի կյանք...» և սրան հա֊ 
ջորդող մի քանի տողերը (II, 76) հիշեցնում են Համ֊ 
լետի մենախոսության հայտնի հատվածը։ Հոդվածա֊ 
դիրը նկատի է ունեցել «Մե ռնիլ֊ննջել. ննջե՞լ... գուցե 
երագե՞լ...)) և մյուս սաղերը (արարված երրորդ, տեսա֊ 
րան առաջին)։ «Համլետ»֊ի և «Դեպի Անհուն))֊ի միջև 
նշմարելի են նաև մ եկ֊երկու այլ առնչակցություններ։ 
Թումանյանի պոեմի հետևյալ տողերը, հավանորեն, 
ներշնչված են զերեզմանատան տեսարանում Համլետի 
խորհրդածություններից.

...Նըրանից հետո ղե' եկ՝ իմացիր, 
Р'Ь ով է թաղված քւ։ ոտի տակին, 
Ի՜նչ ցեղից էր նա, ի՜նչ ձիրքեր ուներ. 
Անահ հերո ս էր, գեղանի մի կի՞ն, 
Անհող մի ջ ահ ե" լ, անկրշտու մ ագա՞հ, 
Աղք ա տ, թե՞ հարուստ.—ձե ն, նրշան չրկա...

(II, 83)^։

Առնչակցություն նկատելի է նաև Համլետի հոր ուր
վականի երևալու առթիվ դատողությունների և «Դեպի 
Անհունը)) պոեմի հետևյալ սևագիր հատվածի միջև.

Ինչ կուզեք ասեք — հավատում եմ ես, 
Որ միշտ մարդկային հոգիներն անտես 
Երկրի երեսին շրջում են անմահ' 
Մարմինր ուր որ ուզում է գնա. 
Մեր ու նրանց մեջ գաղտնի մի կապ կա. 
Նրանք ներկա են մեր արարքներին, 
Տեսնում են իրենց սիրելիներին... (II, 270 — 271)։

Պետք է հիշատակել նաև, որ «Դեպի Անհունը» պոե 
մի սևագիր հատվածներից մեկը (որով, հավանորեն, 
սկսվել է երկրորդ մասը), որպես քնարան, ունի Համ֊ 
լետի հետևյալ խոսքը, «էըսիր, Հորացիո, շատ բան կա

43 Հմմտ. «Համ/ետ», արարված հինղերորգ, տեսարան աոաջին: 
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երկնքում և երկրի վրա, որ իմաստությունդ չի էլ երա֊ 
ղել» (ԹԸԱ)“։

Արագին իր հուշերում վե րա ըտ ա դըե լով Թումանյանի 
հղջհրուի մահը)) պատմվածքից ստացած վաղեմի ս։ը֊ 

պտվորությունը, նկատում է* ((Այդպես է Շեքսպիրի 
у Ինչպես կուզեք»֊ի մեջ վիրավոր եղջերուի մահվան 
նկարագրությունը (մելանխոլիկ Ժակի պատմածը), 
միայն այն տարբերությամբ, որ Շեքսպիրր մտցրել է 
!յ սոցիալական մոտիվ' նմ անեցնելով եղջերուին մարդ֊ 
կ անց 1/5լ

Էլ ի՞նչ արժեք կունենար նմանությունը, եթե այդ 
կարևոր տարբերությունը լիներ* չկա այդ տարբերու
թյունը, և հենց եղջերուի միջոցով արտահայտված հու
մանիզմն է ընդհանուրը Շեքսպիրի դրամ այի և Թու֊ 
մ անյանի պատմվածքի միջև։ Թումանյանր վիրավոր, 
մահամերձ եղջերուին վերադրել է մարդկային զգա֊ 
ղսւմներ ու ապրումներ, ընթերցողի մեջ արթնացնելով 
կարեկցություն և բողոք մարդկային բռնությունների, 
սպանությունների դեմ։ Կենդանիների միջոցով արտա
հայտված հումանիզմի այլ օրինակներ էլ կարելի է բե
րել Թում ան յանի մի շարք ստեդծագործություններից' 

Եղջերուն» և «Մայրը» պատմվածքները, «Երազումըս 
մի մաքի*.*» և «Մի հավք զարկի ես մի օր***» քառյակ
ները և ուրիշներ։

Հիշատակելի է «Արքա Լիը»- ի և «Անուշ»-ի առնչակ
ցության այն փաստը, որ նկատել է Աղա յան ր։ Երբ Թու֊

■I Հմմտ. (րՀամլետ», արարված առաջին, տեսարան հինգերորդ՝

4> «Ւնշպես կուզեք», արարված երկրորդ, տեսարան առաջին ։ 
Ւրւսկանում վիրավոր եզջերվի հետ առնչվող մ իջաղեպր պատմում է 
արււորված դուքսին րաիւտակիղ /որդերից nPL' հաղորդում է

// ս րի դատողու թյուններր մարդկային դաժանությունների մասին՝ 
ինչպես անպաշտպան կենդանիների, այնպեռ /յ միմյանց նկատմամր: 
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մանյանը վերաստեղծած «Անուշ՚>֊ից մի հատված կար֊ 
ղացել է Աղայանի համար, նա հիացմունքով բացա- 
կանչել է. «Ա'յ տղա, Հովհաննես ջան, էդ ի՜նչ ես արել... 
Ձոբան Սաբոյի դիակի վրա մոր սուգն ինձ Հիշեցրեց 
Շեքսպիրի Լիր արքայի ողբր խեղդամահ արված հավա֊ 
տարիմ աղջկա՝ Կորդելիայի դիակի վրա»։ Եվ երբ Թու֊ 
մանյանն առարկել է, թե՝ «Ւ նչ համեմատություն կա֊ 
րող է լինել մի հասարակ չոբանի վրա արված սուղի ե 
Շեքսպիրի Լիր արքայի ողբի հետ», Աղայանր պատաս
խանել է. ((Հենց բանն էլ էդ է, որ քո էդ չոբան Սաբոյի 
վրա արած սուդը այնքան տ պավո րի չ, բնական ու աղ֊ 
ղեցիկ է, որքան Լիր արքայի ողբր» (Վրեն Տաշրացին 
իր հուշերում վերարտադրել է Թումանյանի պատմածր );

((Պոետն ու Մ ուսան» պոեմի վերջին հ ատված ում 
փողի գովքը («Փողի քըսա փողփ քըսա կը...)>, 11,
100) հիշեցնում է Շեքսպիրի ((Տիմոն Աթենացի» ողբեր
գության այն տողերը, ուր ցույց է տրված ոսկու ապա- 
կանիչ ազդեցությունր մարդկային հարաբերությունների 
դ՛րա («Տիմոն Աթենացի», արարված չորրորդ, տեսարան 
երրորդ)։

Նշանակալի է, որ «Հագարան Ր1ԲուԼ))՜ Ւ հերոսը 
; Արեգը տոգորված է ((Համրից դուրս եկած աշխարհ րր 

կարգի դնելու, մարդուն երջանկացնելու» ոյյն վսեմ 
ձգտումով, որի համար, ըստ Թումանյանի ընկալման, 
տառապել է Համլետր (հեքիաթի այն հատվածում, ուր 
իմաստուն ծեքունին Արեգին խորհ ուրդ է տալիս աո֊ 
յուծի առջև դրված խոտը տալ ոչխարին, իսկ ոչխարի 
առջևի միսը' աո յուծին, բանաստեղծը կատարել է Հե
տևյալ նշումը, որւղես մեկնություն հեքիաթային այլա
բանության, «Աշխարհքի ու կյանքի կարգերը թարսված- խաոնած են — պետք է ուղղես»)40: 46
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թերևս կարելի էր ցույց տալ ընդհանրություններ 
Շեքսպիրի և թումանյանի նաև այլ երկերի աոանձին 
հատվա ծների միջև, սակայն էականը Հչ այնքան մաս
նակի փաստերն են, որքան ակնառու այն իրողությունը, 
Որ շեքսպիրյան ռեալիզմի սկզբունքների յուրացումն ու 
կիրառումը նախապատրաստեցին թումանյանի ստեղ
ծագործական զարգացման բարձրագույն աստիճանը XX 
գարասկզբին։

7

թումանյանի ստեղծագործական կյանքում 1893 — 
1899 թվականները բեղմնավորությամբ ալքի լեն ընկ
նում, մի քանի հիմնական պատճառներով հայ իրա
կանության փոթորկալի վիճակը, տարաձայնություններն 
ընտանեկան միջավայրում, զարգացման թերին լրաց
նելու և ուսումը շարունակելու ծրագրերի խ որտակումը ,■ 
և այս ամենի հետևանքով^ մեծ մասամբ անհանգիստ,, 
ճնշված հոգեվիճակը։

Այդ նույն տարիներին թումանյանը մասնակցում է 
թատերական ներկայացումներին, ընտանեկան երե
կույթներին, ավելի սերտ կապեր է հաստատում գրա
կան շրջանների հետ, աստիճանաբար ներգրավվում է 
հասարակական֊քաղաքական կյանքի ոլորտը։ Սկսում է 
լրջորեն զթարւՎել ինքնազարգացմ ամ ր' ուսումնասիրել 
հայ և համաշխարհային գրականության դասական ներ
կայացուցիչների ստեղծագործությունները. շարունա
կում է ժողովրդի կյանքի համակողմանի ճանաչումը, 
կենսափորձի կուտակումը, հավարում է ժողովրդական 
բանահյուսության նմուշներ' իր մի չարք ստեղծագոր
ծությունների ((ատաղձը))։

Ընդհանուր աոմամբ 1893—1899 թվականները կա
րելի է բնութագրել որպես անցած գրական ուղու վերա֊
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դնահատմ ան և նոր շրջափուլի նախապատրաստմ ան 
տարիներ։

«Ետ եմ նայում հիմա և հին գրածներս ուղղում,— 
գրում է Թումանյանր Ղ՛ Աղայանին 1893 թ. նոյեմբերի 
18-ի նամակում. — առաջին հատորից արգեն ուղղել եմ 
«Լոռեցի Սաքսն» և ((Արևն ու Լուսինը)) (V, 79)։

Ինչպես հիմք է տալիս եղրակացնելու Հալալ Տեր֊ 
Դրիգորյանի 1897 թ. մարտի 21 ֊ի նամակը^, բանաս֊ 
■տեղծն այդ ժամանակ արգեն ձեռնարկած է եղել «Ա֊ 
նուշ»-ի վերամշակումր, զբաղվել Լ ((Հառաչանք))֊ ով և 
սկսել է մի նոր պոեմ' «Խորտակված)), ավելի միշտ' 
«Խորտակված կյանք)) խորագրով (ստորև ցույց ենր 
տվել, որ դա «Պոետն ու Մուսան)) ւզոեմի սկզբնական 
տարբերակն է)։

Ուշագրավ են Աղայանին ուղղած նամակի տողերը 
«Լոռեցի Սաքոն» պոեմը վերամշակելու մասին. «Եթե 
հիշում եք, «Լոռեցի Ս աքոյի» մեջ դուք մի սխալ Լիր 
ցույց տալիս, այդ սխալը ես այժմ եմ գլխի րնկել և 
ուղղել, այդ պոեման կլավանա))։ Խոսքը վերաբերոււէ / 
Աղայանի այն դիտողությանը, թե Սաքոյի խելագարու
թյունը համոզիչ չէ, որին Թումանյանն այն ժամանակ 
աոարկել Լր (V, 19 — 20)։

1893-ին վերամշակելով պոեմը, Թումանյանր մի 
քանի հավելումներ է կատարում, ձգտ ե լուԼ ավելի հիմ֊ 
նաւէոր և համ ոզիշ դարձնել Սաքոյի խելագարությունը, 
այսպես, VIII հատվածում «...Եւք հիշողությունն ան֊ 
ցած օրերից...)) տողից հետո ավելացրել Լ

նորա մանկության երեկոներից,

Երր նա քաջքերից վախենում էր զեռ...

երկտողը, նույն հատվածում քաջքերի կանչը' «Սասեն 
Սա քո՜, մեզ մոտ արի...» երեք քառատողը, որ կըկն1,

17 ԳԱք>, ք»ա, Л- 114-Ն
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Է XII հատվածում, IX հատվածն ամրողջությամբ ( «Սըր- 
ընթաց պախրա, թե գայլ գիշատիչ...)) սկսվածքով) և. 
այլն։ Պոեմն այս և մի քանի այլ փոփոխություններով 
ու րնդարձակ հավելումներով տպագրվեց 1896-ին, ա
ոանձին գրքույկով։

Ըստ ժամանակակիցների (Արս. Վլտճյան, £. Տեր- 
Գրիգորյան) հուշերի և նամակների տվյալների, Թու
ման յանը «Հառաչանք!) պոեմը հիմնականում ավար
տած 4 եղել 1893 — 1898 թվականներին։ «1894 թ. 
սկզբներին, — գրում է Ա. Ղլտ^յա^Ը> — նա ինձ կարդաց 
մի քանի հատվածներ, որոնք հետո իրար հետ պիտի 
կցվեին ԷՐա9ու9Ււ պատկերներով... Այդ պոեման 
1896 թ. համարյա վերջացած Էր, քանի որ 1897 տարվա 
աշնանը Թիֆլիսում եղածս ժամանակ Օվանեսը կար
դաց այն։՜ Մնում էին միայն մի քանի շտրիխներ անել 
ամբողջ շաղախը միացնելու և ամբողջացնելու համար!)։ 
Ջ. Տեր-Գրիգորյանն անուղղակի հավաստում է Ա* Դլըտ- 
ճյանի պնդումը, 1897 թ. մարտի 21-ի նամ ակում 
գրելով, թե անհամբեր սպասում է փոփոխված «Անուշ»-ի 
և «դեռ չտպագրված պոեմ աների հրատարակության!)։ 
Վերջինների թվում առաջինը «Հառաչանք))-ն է հիշա
տակված։

Այս վկայությունները հաստատելու համար, սա
կայն, պակասում են վավերական տվյալներ։ Ամենից 
առաջ, բանաստեղծի արխիվում չեն պահպանվել պոեմի 
ինքնագրերը, բացի «Վերջերգ))-ից և ուշ շրջանի մշակ
ման մի քանի էջերից^։ Հավաստին այն է, որ 1893 թ. 
«Մուրճ» ամսագրի № 3-ում (էջ 433 — 435) տպագրվել 
է «Վերջերդ»-ը, իսկ 1896-ին, «Դաշնակներ» ժողուէա- 
ծուի մեջ' պոեմի «Նախերգանք»-ը, որ հետագայում, 
այդ խորագիրը պահպանելով հանդերձ, անկախ պոե-
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'բանաստեղծը զետեղել է իր ժողովածուների սկըզ֊ 
բում, որպես բնաբան։ Թեև «Նախերղանք»֊ի գրության 
ժամանակը նշված է 1890-ը, սակայն, ամենայն հավա
նականությամբ, հեղինակային վերջնական խմբագրու
թյունը կատարվել է 1895-ի վերջերին կամ 1896-ի 
սկզբներին' «Դաշնակներ))֊ ը հրատարակության պատ
րաստելու շրջանում (ժողովածուն գրաքննության կող
մից ստորագրված է տպագրության 1896 թ, ապրիլի 
15-ին)։ Հօգուտ մեր ենթադրության վկայում է այն 
փաստը, որ 1890-ին գրած երկը Թումանյանը տպագ
րության է հանձնել միայն 1896-ին, կնշանակե, սկրզ- 
բնական տարբերակը նրան չի գոհացրել, այլապես մինչ 
այդ տպագրած կլիներ։

Կան տվյալներ հավաստելու, որ պոեմի տպագրու
թյունը հանդիպել է գրաքննական արգելքների, այդ 
մասին թափանցիկ ակնարկված է «Հառաչանք»-ի մի 
հատվածի («Մթնեց։ Օերունին լուռ չարչարանքով.,.)) 
սկսվածքով) տպագրության առթիվ «Նոր հոսանք» ամ
սագրի խմբագրական ծանոթության մեջ, որի աղբյուրը, 
անկասկած, Թումանյանն է, «Այս պոեմը ժամանակին 
արգելքների հանդիպեց, լույս չտեսավ և չկա»^։ Ինք
նագրերը, ինչպես պատմել է Թումանյանը Արս, Ղչրւո- 
ճյանին, խուզարկության ժամանակ (1908 կամ 1911 թը֊ 
վականներին) «կորել են», կամ թե «վտանգավոր» այլ 
թղթերի հետ բանաստեղծն ինքն այրել է, որ ոստիկա
նության ձեռքը չընկնեն։ Ըստ նույն հուշագրողի, կորած 
կամ այրված թղթերի հետ են եղել պոեմի «ավելի ցայ
տուն (այն ռեժիմի հասկացողությամբ խիստ կասկա
ծելի և հեղափոխական) կտորները,,,»։

«Դեպի Անհունը» Թումանյանի 90 -ական թվական 
ների հիմնական ստեղծագործություններից է և Ստւս 
հղացվել ու ավարտվել է 1894 —1898 թվականնեըրն։

49 «Նոր հոսանք), 11 4 , .V Լք 3!ւ
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Ա(ս պոեմի մասին բանաստեղծն առաջին անդամ 
հիշատակում է 1894 թ. ապրիլի 17 - ի' Ան, Աբովյանին 
ուղղած նամակում. հայտնելով, որ «մի քանի մեծ բա֊ 
ներս 4 սկսել, և որ դրանցից մեկը' «Արտավազդ Р» 
դրաման հետաքրքրություն է առաջացրել գրական ջրր~ 
ջաններում, Թում ան յանն ավելացնում է, «Կենդանի 
թաղվածը)) դու զուր ես կարծել, թե իմ կյանքիցն է&Հ 
ինչու ես դու ինձ այդքան փոքրոգի կարծում, որի հա
մար հանդիմանում ես։ Ով չգիտենա, դու խոմ գիտես, 
թե ես որքան եմ դիմացել, համբերել, տարել կամ ար֊ 
համարհել,.,» (V, 94)։ Ակնարկը վերաբերել է այզ տա
րիներին Թումանյանի ապրած հոգեկան դրամային, որի 
արտացոլումը, ինչպես Ան, Աբովյանն է ենթադրել, լի

նելու էր նոր պոեմը։ Վերջինիս բովանդակությանը ծանոթ 
չլինելով, խորադիրն էլ նա ըմբռնել է այլաբանորեն։

Եթե նկատի ունենանք, որ ապրիլի 17-ի նամ ակից 
առաջ, մի այլ նամակով (որ չի պահպանվել) Թուման- 
յանը Հաղորդած է եղել նոր պոեմի մասին, ապա պետք 
է ընդունել, որ բանաստեղծը «Դեպի Անհունը» (սկրզ- 
բնական խորագրով) «Կենդանի թաղվածը») սկսել ( 
դրել նույն' 1894 թ, առաջին եռամսյակում։ Թեև պոեմի 
տակ գրված է 1894 թվականը, սակայն, այդ երկը բա
նաստեղծը հիմնականում ավարտել է 1898-ին։ Այդ 
կարելի է հավաստել մի քանի տվյալներով, Եսահակ- 
յանն իր հուշերում պատմում է, որ Թումանյանը «Դեպի 
Անհունը» իր համար կարդացել է 1898 թ, սկղբներին, 
«Հիմա վերամշակել էր, տակավին ոչ վերջնականա
պես»— ավելացնում է նա^։ Անտիպ գրառումներում հի
շատակում է նաև ամիսը' մարտ^։ Ըստ Նվ, Թուման-

50 Ան. Աբովյանի նամակը տե'ս ԳԱԹ, Рш, № 447։ 
5! Ավ. Իսահակյան, Երկեր, հ. IV, 1959, էջ 68,
52 Ւսահ ակյանի ընտանիքի մոտ պահվող արխիվ,
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յանի գրի առած զրույցների, Աղայանր պոեմը առաջին 
անգամ կարդացել է 1898-ին։ Եթե ավելի վաղ պատ
րաստ լիներ պոեմը, Թումանյանը հազիվ թե իր ամե- 
նամոտ ընկերոջն ու բարեկամին մինչ այդ ծանոթաց
րած չլիներ իր նոր ստեղծագործության հետ։

Դեմիրճյանի հավաստումը ևս, թե «Դեպի Անհունը» 
պոեմում Թումանյանն արտահայտել է հոր մահվան
վիշտը, ասյա9ույց է> որ բանաստեղծը 1898-ին դեռ շա
րունակել է պոեմի մշակումը (Տեր-Թադևոսի մահը տե
ղի է ունեցել նույն թվականի հունվարի 5-ին)։ Կարելի 
է բերել նաև հետևյալ փաստարկը, Թումանյանը պատ
մել է Ս, Գորոդեցկուն, ըստ վերջինիս հուշերի, թե «Դե
պի Անհունը» պոեմի երկրորդ մասը ոչնչացրել է Լ. 
Շանթի խորհրդով, նկատի առնելով, որ դա ընթերցող
ների վրա կարող է ճնշող տպավորություն գործերի։ Այդ 
պետք է տեղի ունեցած լինի 1898-ից ոչ շուտ, քանի 
որ Լ. Շանթը Կովկասում է եղել 1898 —1906 թթ* և նույն 
տարիներին էլ մտերմացել է Թումանյանի հետ։

53 U, Գորոդեցկին իր հուշերում, Թումանյանի պատմածի հի

ման վրա, վերարտադրել է պոեմի երկրորդ մասի բովանդակության 
ուրվագիծը. «Երկրորդ մասի համար բանաստեղծը հնագույն լեգենդ

ներից շատ նյութ է հավաքում կարծեցյալ մեռելների (լեթարգիական 
քնով թաղվածների — Ա. Ւ.) վերաբերյալ։ Ամեն մի գյուղում պահ

պանված են պատմություններ, թե ինչպես են նրան կամ սրան կեն

դանի թաղեր Եվ ահա պոեմի երկրորդ մասում նկարագրվում է, թո 
կենդանի թաղված Հասմիկն ինչպես է սկսում գիշերներն այցելել 
ամուսնուն, և երրորդ անգամ' արյունոտված կրծքով։ Ամուսինը 
գնում է գերեզմանոց, բայց արդեն հեռվից նկատում է, որ գերեզ

մանի վրա ինչ-որ բան է սպիտակին տալիս, շիրիմի մեջ խրել էին 
կաղամախու ցից»։

Թուման յա նի ընտանիքի մոտ պահվող արխիվում մնացել են «Դե

պի Անհունը» պոեմի երկրորդ մասից հատվածներ, որ վերջերս տը- 
պա գրվեցին «Թում ան յան. Ուսումնասիրություններ և հրապարա

կումներ» ժողովածուի երկրորդ գրքում։
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Արխիվային նյութերը և ժամանակակիցներից Արս- 
Դլտճյանի հուշերը հիմք են տալիս հավանական հա֊ 
մարելու, որ Թումանյանի սկզբնական մտահղացումը 
եղել է պատկերել գյուղական մ իջավայրում տիրող 
սնահավատության, մտավոր խավարի հետևանքով կա֊ 
տարված ողբերգություններից մեկը։ Ինչպես հաղորդում 
է Արս» րէէտ^1լԱևը, պոեմի հիմքում եղել է իրական մխ 
դեպք' լեթարգիական քնով թաղվածին սրահար անելու 
վերաբերյալ։ Նման մի քանի այլ դեպքերի գրառումներ. 
կատարված Թումանյանի ձեռքով, պահպանվել են բա
նաստեղծի արխիվում^։

Նախնական մտահղացմանը համապատասխանել են 
պոեմի խորագրի սկզբնական տարբերակները' ((Սրա
հար)), «Կենդանի թաղվածը)), ((Խավարի մեջ»։

Հետզհետե, պոեմը մշակելու ընթացքում, Թուման֊ 
յանր հեռացել է նախնական մտահղացումից ու փաս
տից, և վերջինս դարձրել է սոսկ առիթ խորհրդածություն
ների կյանքի և մահվան շուրջը, համապատասխանա
բար փոխել է և խորագիրը («Դեպի Անհունը»)։ Թերևս 
այդ էլ նրան հիմք է տվել հետագայում ասելու, որ «էդ 
պոեմը իմ մտածողության արդյունքն է» (ՀԶ, 1918 թ.- 
դեկտեմբերի 15֊ի գրառումը)։

«Դեպի Անհ ուն ը» խոհա-փ ի լիս ո փ ա յական իր բնույ
թով Թումանյանի պոեմների մեջ առանձնակի տեղ է 
գրավում. «Իմ պոեզիայի ոճին չի բռնում, — նկատել է 
բանաստեղծը։ Խորթ զավակ է այս պոեման ինձ համար- 
նյութն էլ, գրելաձևն էլ»^։ Այդուհանդերձ, Թումանյանր 
սիրել է ՒՐ ա1Դ ^կր, ինչպես ասել է զրույցներից մե
կում, ն զարմանք հայտնել, որ 24 տարեկան հասակում

54 ԳԱԹ, Թա, M 6գ։ Թումանյանն ինքը հաստատել է, որ «պոեմի

նյութը վավերական է, ճշգրիտ իրողություն» ^սահակյան, Եր
կեր, հ. IV, 1959, էջ 68),

55 Ավ. Իսահակյան, Երկեր, հ. IV, 1959, էջ 68։



«Էդ տեսակ բան է գրել իր տարիքից վեր ու վաղ.,. Շատ 
էր ափսոսում, որ պոեմը չի վերջացրել ու չի մշակելի 
(ՀԶ, նույն օրվա գրառումը)։ «Դեպի Անհունը» բարձր 
է գնահատել Ղ* Աղայանը. «Շատ էր հավանել, — պատ
մել է Թում ան յանը։ — Կարդալուց հետո Լոեց ու գնաց 
զբոսնելու։ Գնաց ման եկավ, ման, եկավ, մին էլ կար
դաց ու ասաց. «Գրել ես, բայց ինքդ էլ չգիտես, ի նչ ես 
դրել...»։

Հակոբ Մանանդյանը, Միաբանը (Գալուստ Տեր- 
Մկրտչյան) և Ս. Տիգրանյանն այդ պոեմը Թումանյանի 
գլուխ֊ գործո ցն են համարել։

Թումանյանի վերը բերված արտահայտությունը, թե 
«խորթ զավակ է այս պոեման ինձ համար», բացառա
պես վերաբերում է նրա ոճին, ձևին և բնավ ոչ բովան֊ 
դակությանր, քանի որ փիլիսոփայական խոհը կյանքի 
Ա մահվան, մարդու ճակատագրի, մարդու և բնության 
միասնականության շուրջը խորհրդածելը հատուկ եէ Թու
ման յանին և դրսևորված է նրա ստեղծագործություննե
րում' հենց 90-ական թվականներին' «Դեպի Անհունը» 
պոեմին նախորդող տարիներին, այդ երկի հետ միաժա
մանակ կամ հետո գրված քնարական մի շարք բանաս
տեղծություններում («Խորհրդածություն», «Դեռ անհի
շելի վաղ մանկությունից...», «Ախ, ես երանի...», 
«Խղճալի՜ մարդ...», «Երբ տեսնում եմ...», «Աստղերի 
հետ», «Երբ գիշերային...», «Նոր տարի», «Անդարձ ճամ
փորդներ)), «Տրտմության սաղմոսներից»)։ Ակնհայտ է 
«Դեպի Անհունը» պոեմի առնչակցությունը Թումանյա֊ 
նի նաև հետագա տարիների մի շարք բանաստեղծու
թյունների («Խորհրդավոր մեոելը», «Անկերիս», «Ժա
մանակն անվերջ...», «Երնեկ թիթեռ ես լինեի...», «Ցո
լո՞ւն աստղեր, ջինջ եթերում...», «Դու գնում ես Անդարձ 
ճամփան...», «Տիեզերքի ընթերցումը») և քառյակների 
հետ։
486



Թում անյանի բանաստեղծություններում մեծատա- 
ոով դրված «Անհայտօ֊ր, «Վերօ֊ր, «Բարձր»֊ր, այնպես 
էլ «Անհուն»֊ ր այս պոեմում՛ նրա իդեալի՛ ներդաշնակ, 
երջանիկ կյանքի խորհրդանիշներն են։

Երկրի վթա դմբախտ, «անմուրազ մեռած սիրահար- 
ներր» երջանկություն են զտնում երկնքումէ ինչպես «Դե
պի Անհունը» պոեմի հերոսը երջանկությունը պատկե
րացնում է Անհունի մեջ.

...Վերացավ, թըռավ իմ վշտոտ հողին 
Դեպի երջանիկ մի ուրիշ աշխարհ, 
Անհայտ ու հեռու, անծան/Հթ, օտա ր... 
Եվ այն աշխարհը հրրաշալի՜ էր.

Ոչ սուգ կար էնտեղ, ոչ վայելք, ոչ սեր, 
Ոչ կարելի էր կորցընել մի բան 
Եվ ոչ ունենալ քաղց ագահության... (II, 81—82)։

Այդ նույն իդեալի բուռն կարոտն է արտահայտել բա
նաստեղծը տարիներ հետո իր «Անուշ» պոեմի համանուն 
հերոսուհուն ուղղված տողերում.

Դու գընում ես Անղարձ ճամփան

Մ ր չտա գալար աշխարհքի...

.. .Դալար իմ Անուշ,

Ուր անհայտ են, ուր որ չըկան 
էս չարիքի ու կարիքի 
Ամեն մի կիրք> ամեն հուշ... 
Ուր վայրերում անմահական 
Մարգն ապրում է հոգիացած, 
Միշտ երջանիկ ու անհաղթ (I, 519)։

Չի կարելի ժխտել, որ այդ իդեալը բավականաչափ? 
անորոշ է Д նույնիսկ միստիկական քողով պարուրված. 
«Դեպի Անհունը» պոեմում առկա է խորը թախիծը։ 
Դրա առիթը կարող Հ եղած լինել ե! մտերիմ ընկերոջ 
(Դավիթ Շահ լա մ յան ի) ողբերգական մահը, և՛, առավե
լապես, շատ սիրած հոր կորուստը։ Սակայն, ամբող-
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շությամբ վերցրած պոեմն անդրադարձնում է այն ընդ
հանուր մռայլ տրամադրությունը, որի ակունքը 90-ա- 
կան թվականների (հատկապես տասնամյակի երկրորդ 
կեսի) մղձավանջային հայ իրականությունն էր։

«Դեպի Անհուն ը» պոեմի առաջին տարբերակն 
ավարտելուց հետո (1894) Թում ան յան ը ձեռնարկել է դը 
րելու «Պոետն ու Մուսան»։

Այս պոեմի մտահղացումը, ինչպես վերը ենթադրել 
ենք «Գրագիր Մուզան» սևագիր֊պատառիկի հիման վրա 

(տե ս այս մենագրության նախորդ գլուխը), տեղի է ու
նեցել կոնսիստորիայի շրջանում, երբ երիտասարդ Թու
ման յանն սկսել է զգալ ու ապրել բանաստեղծի և խորթ 
մ իջավայրի հակասությունն ու իր վիճակի խոր դրամա- 
տիզմ ը։

Ե՞րբ է Թումանյանն ավարտել իր այդ պոեմը։ Բա
նաստեղծի երկերի գիտական հրատարակության ծանո
թագրություններում նրա գրության ժամանակը համար
վում է 1899 թվականը (II, 385)։ Գոյություն ունեցող 
շատ ս ակավաթիվ, անուղղակի և աղոտ տվյալների պար
զաբանումը մեզ բերում է այլ հետևությունների։ Առա
ջին կռվանը Փ. Վարդազարյանին ուղղված Թումանյանի 
հետևյալ երկտողն է, որ, անթվակիր լինելով, դրված Լ 
1895 թ. գրությունն երի շարքում, հարցականով. «Թե 

■ժամանակ ունես, անցիր ինձ մոտ — հա'մ Գալֆա յանի 
մասին ինչ որ կարգաղրել եք այն կասես, հա մ «Գի֊ 
քոը»֊ի ու «հորտակված»֊ի բանը կկարգադրենք — հա մ 
էլ «Մշակ» ֊ր վերջապես հաճել է մի քանի խոսք ասե , 
այն կկարդաս» (V, 116)։ Այս երկտողի պատասխանը., 
նույնպես անթվակիր, պահպանվել է Թումանյանի ար
խիվում. «Այսօր ժամանակ չունեմ, — գրում է Փ. Վարդա֊ 
զարյանը։ — Գալֆայանր կարող է գալ ընկերության դրա 
սենյակից ստանալ 10 ռ.։ «Գիքորը» եթե արտագրած
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պատրաստ է' հանձնիր գրաքննիչին»^։ Այս գրություն - 
ների ժամանակը որոշվում է հետևյալ փաստերով, ((Գի֊ 
քորր», ինչպես վերը տեսանք'7, գրաքննչին է ներկա
յացված 1896 թ. մայիսի 29֊ին. Թումանյանի ակնարկը, 
թե' (։Մշակ»֊ը վերջապես հաճել է մի քանի խոսք ասել», 
վերաբերում է ((Մշակ» ֊ի 1896 թ» մայիսի 18֊ի An 
ում տպագրված Լ-֊ի (Լեո) գրախոսությանը ((Լոոեցի 
Սաքոն» պոեմի առանձին հրատարակության մասին, 
հետևաբար, Թումանյանի երկտողը ն Փ* Վարդազարյանի 
պատասխանը գրված են 1896 թ, մայիսի 18֊ին («Մր֊ 
շակ»֊ի գրախոսականի տպագրության օրը)։

56 ԳԱԹ, Թա, M 1004,
57 Տե'ս այս մենագրությս ն նախորրյ ցքոէխըւ

58 ԳԱՒ, Թա, M 1113։

Թում ան յան ի այդ երկտողում առաջին անգամ հիշա
տակվում է նրա մի անծանոթ երկը' ((Խորտակված)) խո֊ 
րագրով։ Նույն երկի հիշատակությանը երկրորդ անգամ 
հանդիպում ենք Հալալ Տեր֊Գրիգորյանի 1897 թ, մար
տի 21֊ի Թ՛ուման յանին հասցեագրած ն ամ ակում. ((Ան
համբեր սպասում եմ.,, դեռ չտպագրված պոեմաներիդ 
հրատարակության (((Հառաչանք»֊ի և «Խորտակված»—ի, որքան հիշում եմ, այսպես ասացիր նոր պոեմայիդ ա- նունջ»)56 57 58: Թե' Թումանյանի երկտողը և թե' Հ, Տեր֊ 
Գրիգոր յանի նամակը հիմք են տալիս եզրակացնելու,, 
որ պոեմն ավարտված է եղել և խոսքը վերաբերել է նրա 
հ րատ արա կութ յանր։

Անկասկած, այդ նույն պոեմը, այս անգամ ((Խոր֊ 
տակված կյանք» խորագրով, հիշվում է Վ, Աղայանի 
1899 թ- հունվարի ՅՕ֊ի նամակում։ Նա առաջարկում է 
պոեմն ուղարկել Նոր֊Նախիջևանում Մին աս Թերբերյանի 
խմբագրությամբ հրատարակվելիք ((Կյանք» հանդեսում 
տպագրելու համար, «Մինասի «Կյանք»֊ն արդեն մամու
լի տակ է,— գրում է նա։— ’Թեզանից նամակ էր սպա' 
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սում... Քո «Խորտակված կյանք»-ն ուղարկիր չխորտակ
ված կյանքին, գուցե նրանում կազդուրվի»^։

Թ։։լմ ան յանր կատարում է իր մտերիմ բարեկամի 
առաջարկը և պոեմն ուղարկում, որ հանդեսի առաջին 
գրքի համար նախատեսված այլ նյութերի հետ ներկա֊ 
յացվոլմ է գրաքննիչին։ Աղայանր հետագա նամակնե
րից մեկում հայտնում է, թե' «Տկարությանս պատճառով 
չեմ կարողանում մեր «Կյանք»-ի շաբաթական ժողով֊ 
ներին մասնակցեչ, այս պատճառով մի քանի ժամանակ 
է Մինասին շեմ տեսել, դեռ ցենզորից ոչ մի հոդված չի 
եկել. շատ դժվարություններ կան»Շ®։ Վերջին բառերով 
Աղայանն անշուշտ ակնարկում է գրաքննության խստու
թյունները, որոնք և արգելք են դառնում «Կյանք» հան
դեսի, հետևաբար նաև Թումանյանի պոեմի տպագրու
թյան։ Աղա յան ր 1899 թ. ապրիլի 9~ի նամակում գրում է. 
«Մինասի «Կյանք»-ը կախում ունենալով Նախիջևանի 
մեռած կյանքից, դեռ չծնած' մեռավ։ Քո սատիրան շեմ 
տեսել, ա յսուհետև էլ ժամանակ շեմ ունենալ տեսնե
լու»^։ Տարակուսանք շի կարող լինել, որ Աղայանի հի
շած «սատիրան», իմա' «Խորտակված կյանք» պոեմը, 
«Պոետն ու Մուսան» է, սկզբնական խորագրով։

նույն թվականի նոյեմբերին Թումանյանն իր պոեմը 
հանձնում է Ալ. Թարխանյանին' նրա խմբագրած «Թատ
րոն» հանդեսում տպագրելու համար։ Սակայն այստեղ 
ևս «Պոետն ու Մուսան» հանդիպում է արգելքի։ Գրա
քնն իշը պոեմի ձեռագիրը վերադարձնում է խմբագրին' 
«հանդեսի բնույթին անհամապատասխան» լինելու 
պատրվակով^։

59 <է. Սպայան, Երկերի ժողովածու, հ. IV, 1963, էջ 562։
CO Նույն տեղը, էշ 556։
61 Աս. Ասատրյան, Ղաղարոս Աղայանի անտիպ նամակներից, 

Պ8Հ, 1964, М 2, էջ 231։

62 ՎԿՊԱ, ֆ. 480, ց. 1, գ. /5/7, թթ. 1—8ր:
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1900 թ. Մոսկվայի մի խումբ հա, ուսանողներ որոշում 
են հրատարակել մի գրական մոդովածոլ մասնակցու֊ 
41 ամբ և խմբա գրու թյամբ Վրթ. Փափազյտնի, որ այդ 
ժ ա մ ւսն ա կ պաշտ ոնավարում էր Մ ոսկվա յի ֆրան и իա կան 
բանկում։ Ըստ երևույթին, թումանյանը նախապես 
Հայտնել էր իր պատրաստակամությունը աջակցելու և 
խոստացել «Պոետն ու Մուսան}) այդ ժողովածուի հա
մար^։ Ուսանողներից երկուսը' Գ» Խատիսյանը և Լ» Նա
զարյանը, պաշտոնապես դիմում են բանաստեղծին։ Սը- 
[անցից առաջինը 1900 թ. հոկտեմբերի 21 -֊ի նամ ակում 
Մարիամ Բ՚ումանյանին հայտնելով իրենց նախաձեռնու
թյան մասին և ավելացնելով, թե ժողովածուի աչխատա- 
կիցները վարձատ րվելու են, խնդրում է աջակցել, որր 
թո լման յանն ուղարկի «Պոետն ու Մուսան»^։

Բանաստեղծը, ինչպես երևում է Փ» Վարդազարյան ին 
նույն թվականի նոյեմբերին գրած նամակիցս, պոեմի 
ձեռագիրը Մ. Բերբերյանից դեռ ետ չէր ստացել. ((Փա֊ 
վւազյանը... գրում է, թե շնորհակալ կլինենք, եթե ու
ղարկես երգիծական պոեմդ «Բանաստեղծը և սա
տիրը»— այսինքն Մուսան։ Արդ, ինձ մոտ չկան ոչ բա
նաստեղծ և ոչ Մուսա։ Կարծեմ մեկը դու ունես։ Մի նա
յի' ր ու քո նկատողություններով հանդերձ ղրկիր ինձ, որ 
ուղղեմ ու ղրկեմ ուսանողներին» (V, 158)։ (Պետք Հ

63 Վրթ. Փափւսզյանի 1900 թ. հոկտեմբերի 31-ի նամակը Թու-
ման յանին (ԳԱԹ, Թ ա, 1165)։

64 ԳԱԹ, Մարիամ Թումանյանի արխիվ, № 374/
65 Թում ան յանի երկերի գիտական հրատարակության ծանոթագ

րություններում այս և սրան նախորդող նամակի դրության ժամա

նակը համարվել է 1899 թ. (V, 153), մինչդեռ, ինչպես հավաստում 
են հենց Կոլցովի «Գեղջուկի մտորմունքը» բանաստեղծության թարգ

մանության և տպագրության, նաև «Վտակ» ժողովածուին Թուման- 
յանի աշխատակցությանը վերաբերող տվյալները, հիշյալ նամակ

ները իրականում գրված են 1900 թ. հոկտեմբեր֊նոյեմ  բեր ամիս

ներին։ 
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կարծել, որ ((Բանաստեղծը և սատիրը» ((Պոետն ու Մ ու֊ 
սան» պոեմի մի այլ խորագիրը չէ, Վրթ. Փափազյանն է 
իր նամ ակում այդպես կոչել կամ կատակով և կամ իս
կական անվանումը մոռացած լինելով)։

Վրթ. Փափազյանը, ստանալով պոեմը, 1900 թ* նո
յեմբերի 21 ֊ի նամակում Թուման յանին գրում է. «Հ. .Կար
դացինք և վճռեցինք անփոփոխ, առանց մի բառ իսկ 
փոխելու տպագրել, որովհետև նրա մեջ չկա ոչինչ, որ 
դեմ լինի մեր ուղղության և որ կարելի լինի ջնջել,.. Պոե- 
մադ բոլորիս վրա շատ լավ տպավորություն թողեցի'։

Սակայն փոփոխություններ կատարել է բանաստեղծն 
ինքը պոեմի փորձատիպի վրա։ (ստ էության, դա ո չ թե 
սրբագրություն է, այլ հեղինակային մի նոր խմբագրու
թյուն։ Նախ ուշադրություն է գրավում խորագրի կրած 
.փոփոխությունը։ Փորձատիպում, հետևաբար «Վտակ էյ
ին ուղարկված հեղինակային բնագրում, եղել է' «Պոետն 
ու Մուսան» (նվեր հայոց գրողներին)», որ Թումանյանր 
դարձրել է' «Անվերջ պոեմա», ձգտելով հենց խորագրի 
մեջ խտացնել բանաստեղծի և պաշտոնական հասարա
կության հակասությունների հարատևության գաղափա
րը։ Բայց հետո, իՆչ֊ինչ նկատառումներով, հրաժարվել 
֊է այդ խորագրից և թողել «Պոետն ու Մուզան (հատ- 
ված)»Շ7, ինչպես և տպագրվել է «Վտակ» ժողովածուի 
մեջ (1901, էջ 64 — 80)։

Փորձատիպի վրա վերանայելով իր պոեմը, Թուման֊ 
յանր, թերևս, «Վտակ»-ի հրատարակիչների առաջար
կով, հանել է մի քանի այնպիսի տողեր, որոնք, ըստ երե
վույթին, Թիֆլիսի գրաքննիչին հիմք էին տվել արգելե
լու երկը, ուստի կարող էին գրավել նաև Մոսկվայի 
դրա քննի չի ուշադրությունը։ Այսպես, փորձատիպում 
ջնջված են հետևյալ հատվածի ընդգծված տողերը.

66 ԳԱՒ, Рш, M 1166,
67 Նույն տեղը, № 7ա։

492



Աոչևըդ ահա եղբայրքըգ թշվառ»
Թափառում են մերկ աշխարհից աշխարհ. 
Մի տեղ կոտորվում, մի տեղ հալածվում, 
Նոթի, անկայան տանջվում են, հեծում. 
Երգի'ր, որոտա, հույս տուր վհատին, 
Մ ատն իր ոսո խին դարերի դատին. ..68 (Ц, 386)

Եվ կամ այս տողերը»

...Եվ ոչ միայն ինքք, իրան մեծերն էլ, 
Իրանք էլ են խենթ, իրանց գործերն էլ. 
Որ չեն հանաչում մեծերին ագգի, 
Որոնք չունեն խիղճ, բայց ունեն ոսկի... (II, 390)

Թումանյանի կյանքի և ժամանակի մի շարք կարևոր 
իրա դա րձութ յունն ե րն արտացոլող այս երկի ինքնա
գրերը, դժբախտաբար, չեն պահպանվել, բացի մի քանի 
սևագիր էջերից, ինչպես նաև Մ արիա Կ ոն ո պն ի ց կա յա յի 
(Պրոմեթեոս ևՍիզիֆ» երկի մի հատվածի թարգմանու
թյան ինքնագրից, որը (այդ հատվածը), բանաստեղծի 
սկզբնական մտահղացման համաձայն, լինելու էր պոե
մի բնաբանը (ՀԶ» 1919 թ. մարտի 26-ի գրառումը)^։

Ւրենց բնույթով ու բովանդակությամբ «Պոետն ու 
Մուսային» սերտորեն առնչակցվում են Թումանյանի 
երդիծ ական բանաստեղծություններն ու էպիկական 
ֆրանգմենտները' «Աղոթք», «Տապանագիր »1Q, «Հայի

68 Գրաքննիչի աչքից չէր կարող վրիպել, որ երրորդ տողում բա

նաստեղծը բավական թափանցիկ ակնարկում է հայության վիճակը 
Ռուրքիայում և ցարական Ռուսաստանումւ

69 Այդ հատվածի թարգմանության ինքնագիրը նվիրված է Ֆ.-ին 
(Փ. Վ սւ ր դա զար յանին ) ։ Մ. Գոնոպնիցկայայի երկի ռուսերեն աոան

ձին հրատարակությունը գտնվում է Թումանյանի գրադարանում ։

70 P անաստեղծութ յան ինքնագիրը գտնվել է «Մ ուրճտ-ի արխի~

վումւ Ժամանակին չտպագրվելու պատճառը 
գրաքննության արգելքը կամ Արասխանյանի 
տաքրքրական է, որ ժամանակի հասարակության

եղել է, հավանորեն , 
զգուշավորությունը։ Հե

ոսկի կուռքերի
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զարմանքը», «Հայի տրտունջը», «Հայի ցավը», «Գրա
կանական մազանդա)), «Վայր ընկնող աստղեր», «Կը- 
տակ)), «Հայոց անբախտ գրողը», որոնք գրեթե բոլորն 
էլ գրված են պոեմի ստեղծմ ան ժամանակաշրջանում և 
իրենց վշտախառն ծաղրով ուղղված են գրողին և ար
վեստագետին խորթ հասարակության, նրա բարքերի ու 
կուռքերի դեմ։

8

1893—1899 թվականներին է Թումանյանը գրել իր 
լեգենդներից յոթը' «Օրորոցագող» (1893), «Երկինք ու 
երկիր» (1894), «Անիծած հարսը» (1898), «Պողոս- 
Պետրոս» (1898), «Արծիվն ու Կաղնին» (1898), «Որբը» 
(1898)71 և «Թռլոնն ու Մուկը» (1899, անավարտ)։

Այդ լեգենդների նյութը, մեծ մասամբ, Թումանյանի 
լսած ժողովրդական ավանդություններն են։ Հատկապես 
ամառները, շրջելով գյուղերում, նա հավաքել է ժողո- 
վըրղական բանահյուսության տարբեր ժանրի նյու թեր. 
«Կիրակի օրերը հավաքում եմ գյուղացիներին, խոսեց
նում եմ, ուզում եմ լեգենդներ հավաքել, — գրում է նա 
1899 թ, հուլիսի 24֊ի նամակում Մարիամ Թումանյւս- 
հավաքական գիմ անկարը բնութագրող այս ոտանավորի վերջին տողը 
բանաստեղծը նույնությամբ օգտագործել է իր երգիծական պոեմի 
«Փողի քսա՜կը, փողի քսա՜կը...» հատվածում («...Կանգնեցին ար

ձան անվախճան փառքի»):

71 Թումանյանի երկերի գիտական հրատարակության ծանոթագ
րություններում այս լեգենդի գրության ժամանակը համարվում է 
1899 թվականը։ ճշտել ենք, հիմք ընդունելով հետևյալ փաստը. Թու- 
մանյանին ուղղված Մարիամ (Մարուսյա) Վարդազարյանի անթվա

կիր մի նամակի չորրորդ' աղատ էջում հանդիպում ենք «Որբը» լե

գենդի և «Տխուր զրույց» («Տխուր գիշեր») բանաստեղծության սևա

գիր հատվածներին, հետևաբար, այդ երկու ստեղծագոր ծությունր 
գլլված են միևնույն' 1898 թվականին։
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նին;— Արգեն մի երկու լավ բաներ եմ գտել» (V, 147)։ 
Այդ «լավ բաները», ըստ նույն ժամանակ ծոցատետ
րում կատարած գրառումների,եղել են արտուտի և վայ
րի ա ղավն ու (թռլոն) մասին ժողովրդական ավանդու
թյունները, որոնցից առաջինը լսել է քեռի Սիմ ոնից, 
երկրորդը' Բաղո բիձուց։ Այդ նյութերի հիման վրա են 
գրված «Արտուտի երգը» և «Թռլոնն ու Մուկը» (ԹԸԱ)է 
Ավելի վաղ լսած ավանդություններից մեկի մշակումն 
է «Արծիվն ու Կաղնին» (իր մորեղբայր' քեռի Եսայուց 
լսած )։

Թումանյանի արխիվում տվյալնե ր չկան «Անիծած 
հարսը» լեգենդի ժողովրդական աղբյուրների վերա
բերյալ։ Այդ լեգենդի մեզ ծանոթ երկու տարբերակները 
հրապարակվել են այն ժամանակ, երբ բանաստեղծն 
արդեն գրել էր իր երկը^։ Վերջինիս սևագիր ինքնագրի' 
«Լեզգու գերի դառնաս դու»^ անեծքը հուշում է նույն 
լեգենդի Լոռու տարբերակի գոյության մասին, որը և, 
հավանորեն, Թումանյանր հիմք է ընդունել։

«Պողոս-Պետրոս» լեգենդի աղբյուրի մասին բանաս
տեղծի երկերի գիտական հրատարակության ծանոթագ
րություններում ասված է, թե այդ ավանդությունը Թու- 
մանյանը լսել է Շուլավերում։ Ծանոթագրության հիմքը 
եղել է Մովսես (Մոսո) Միրզոյանի' 1936 թ, մարտի 
23֊ի նամակը Նվարդ Թուման յանին ։ Նամակագիրը հա֊ 
մառոտակի շարադրում է բովանդակությունն այն ավան
դության, որ նրա մեծ եղբայր Բաղդասարը պատմել էր 
բանաստեղծին. «Երկու հոտաղ մի խիստ մաճկալ են 
ունեցել, սա հոտաղներին սաստել էր, թե' մեր այսօրվա

72 «Բյուրակն», 1900, № 21 և «Ազգագրական հանգես», գիրք 
XVII, 1908, X 1, էջ 90,

73 Այս մի անուղղակի փաստ է, որ դեռ 90-ական թվականների 
վերջերին Լոռում պահպանվել էին լեզգիների արշավանքների հե

ռավոր հիշողությունն երր է
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միջավարր շատ մեծ է. այսինչ աստղը երևալուն պես 
լծկանը բերեք գութանի մոտ։ Այնինչ այդ գիշեր հոտաղ֊ 
ները եզը կո րցնում են, մ ին չևի լույս ման են գալի, 
իրար ձայն տալիս. — Պողո՜ս, գտա՞ր— Չէ՜ t Պետրոս, գը- 
տա 'f-Sf, և այն օրից, երբ առավոտը դեռ չբացված , 
այդ տոնով ղուշը կանչում է, միշտ ասում են» «Եզնւս֊ 
րածի ղուշը կանչում է» (ԹԸԱ)։ Մովս ես Միրզոյանն 
ավելացնում է, թե Թումանյանր դրելիս փոխել է։ Առա
վել հավանական է, որ բանաստեղծը ունեցել է մեզ 
անծանոթ մի այլ տարբերակ։ Մեր այս հավաստման 
հիմքը Թումանյանի սկզբունքս!յին֊հետևողական վերա
բերմունքն է դեպի երկի բանահյուսական աղբ յուրն երր։ 
Նրա համար բանարվեստի նմուշները հում նյութեր 
չէին, այլ խորիմաստ և մ եծա րժեք ստեղծագործություն
ներ' թրծված ժողովրդի գեղարվեստական մտածողու- 
թ,ան բովում։ Բանարվեստի երկը մշակելիս նա չէր բա
վարարվում մեկ տարբերակով։ Եվ եթե սյուժետային 
փոփոխություններ կատարում էր, հենվում էր նույն եր
կի այլ տարբերակների վրա, կամ ընտրում նրանցից 
մեկը, ա'յն, որ համարում էր առավել կատարյալ և հա
րազատ իր գեղագիտական իդեալին։ Նույնը կարելի է 
ասել «Որբը)) լեգենդի աղբյուրի վերաբերյալ Թուման- 
յանի երկերի գիտական հրատարակության ծանոթա
գրությունների մեջ արված ենթադրության նկատմամբ 
(I, 688)։ Որ բանաստեղծն ունեցել է Գ. Սրվանձտյանի 
գրի առածից տարբեր պատում, այդ մասին հուշում է 
հենց Թումանյանի ծանոթությունը. «Գիշերահավի ցե
ղից մի փոքրիկ թռչուն է, որ գիշերները ձեն է տալիս, 
ժողովուրդը Որբ է անվանում))։ Հր. Աճաոյանի «Հայերեն 
գավառական բառարանի))՝ իր գրախոսության սևագիր 
նյութերում Թումանյանր դիտել է. «Աահակ թռչունի մա
սին <ՀԱճառյանը> ասում է, որ միայն Բաղեշի մեջ 
կգտնվի ,, որ ԱահսՀկ, ՍահսՀկ է կանչում։ Այնինչ մեր 
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շատ գավառնե րում է հայտնի նույն թռչունը»™։ Որը 
թռչունի ավանդությունը Թումանյանն օգտագործել է 
նաև «Հին կռիվը» պոեմի «Երկրռւմ» գլխում (VI, 49)։

9

ttyi/ յոթնամյակում (1893 —1899) Թումանյանի ըս֊ 
ստեղծագործության մեջ, նախորդ հն գամ յակի համեմա- 
տությամբ, քնարական ժանրի «տեսակարար կշիոը» 
նվազում է։ Ընդամենը շուրջ երեք տասնյակ բանաստեղ
ծություն, ընդ որում, դրան ցի ց միայն տասներկուսն է 
նա արժանի համարել զետեղելու իր ժողովածուների մեջ 
(«Աղբյուրը», «Այվազովսկու նկարի առջև», «Երկու սև 
ամպ», «Գաղթականի երգը», «Տրտմության սաղմոս
ներից», «Տխուր գիշեր», «Անդարձ ճամփորդներ», 
«Ժպտուն աչքեր», «Երկինք ու Երկիր», «Եթե մի օր, 
անո'ւջ ընկեր...», «Երկար գիշերներ»։ Այդ տարիներին 
գրված մի քանի այլ բանաստեղծություններ, որ, հակա
ռակ հեղինակի կամքի, թվարկվածների հետ տեղ են 
դտել 1908 թ. ժողովածուի մեջ, հաշվի չենք առնում։

Այս շրջանում ավելի հաճախ, քան նախորդ տարի
ներին, դրսևորվել է Թումանյանի «իմ պրովիզացիոն» 
տաղանդը՝ իր բարեկամների և բարեկամ ուհիների ալ
բոմներում, նամակներում գրած էքսպրոմտ (հանպատ
րաստից) բանաստեղծություններով, որոնք նախատես
ված չլինելով տ պա գրության համար, մեծ մասամբ գրչի 
խաղեր են, բայց հետաքրքրական ու արժեքավոր՝ որպես 
արտահա յտություններ հեղինակի տվյալ ժամ անակի 
տրամադրությունների և խոհերի։ Դրանց մի շարքը հայ
տաբերված և տպագրված են Թումանյանի երկերի գի~ 
տա կան հրատարակության մեջ՝ «Ատելուս համար...»,

74 ԳԱք>, ք>ա, X 187 յ.։

32 Ա. ւՎՕիկւան — Հու| ոօյքւնԼս ^niJuiTi յսւքւ
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«Հանկարծակի սիրտս տխրեց...» (1893), «Երբ թույլ եք 
տալիս....» (1896), «Երբեմն իմ մուսան...», «Սրտիս 
խոստումը», «Տպավորություններ» (1897), «1 ֊ն հուն
վարի», «Մոռացված վարդեր» (1898), «Ծաղիկներ», 
«էլ չեմ կարող գրել ձեռաց», «Ափսո՜ս» (1899)։ Թերևս, 
ինչքաննե՜րն էլ կան, որ դեռ չեն հայտաբերված կամ 
հավանորեն անդարձ կորած են' մեր հասարակական֊ 
քաղաքական կյանքում այնքան հաճախադեպ վայրի
վերումների հետևանքով։

Թումանյանի և նրա ժամ անակակիցների նամակնե
րում, ինչպես և վերջինների հուշերում հիշատակվում 
են կորած բանաստեղծություններից մի քանիսի խորագ
րերը և տրվում են տեղեկություններ դրանց բովանդա
կության, բնույթի և դրության հանգամանքների վերա֊ 
բեր յար

1893 թ. մայիսի 20֊ի նամ ակով Ալ. Ծ ատուրյանը 
դիմում է Թուման յանին, խնդրելով մ ասնակցել Աբով
յանի հիշատակին նվիրված «ճոխ և մեծահատոր ժո
ղովածուին»^^։ Թումանյանի պատասխանը չի պահպան
վել, սակայն Ծատուրյանի նույն թվականի սեպտեմ
բերի 22֊ի նամակից տեղեկանում ենք, որ ուղարկված 
բանաստեղծությունն ստացել է, բայց ժողովածուի 
գործը ձախողվում է. «Խնդիրքս ու հրավերս մեր գրա
կան մշակներից շատ քչերի սրտերում արձագանք գը- 
տան», — գանգատվում է Ծատուրյանը^* Աբովյանին 
նվիրված ժողովածուն այնպես էլ լույս չի տեսնում, իսկ 
«Վերք»-ի հեղինակի նկատմամբ Թումանյանի վերա
բերմունքի բանաստեղծական մարմնավորումը անհե
տանում է։ Համենայն դեպս մինչև այժմ չի հայտա
բերված։

՜օ ((Գրական ժառանգությունն, գիրթ 1961, էջ ՅՅւ
76 Նույն տեղը, էջ ՅՏ՛
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Խրիմյանի կաթողիկոս ընտրվելուց հետո նրա մի 
շարք նախկին կողմնակիցների հետ, Թում անյան ը ևս 
որոշ հիասթափություն է ապրում։ Արս, Դ^էլոճյաՆր 
1894 թ, նամ ակներից մեկում նրան խորհուրդ է տալիս 
ոչնչացնել դրած ոտանավորը (նկատի ունի, հավանո
րեն, «Հայ ուխտավորին)), 1893-ին, Խրիմյանի ընտրու
թյան առթիվ նրան նվիրված բանաստեղծությունը։ I, 
108 —109)։ Թումանյանր պատասխանում է, «Ինչո՞ւ 
կորցնեմ. այն կմնա իբրև հ իշա տակ մեր առաջին զգա
ցումների, իսկ նորը յուր կարգին, նորը քեզ կուղարկեմ , 
այսպես է սկսվում,

Եթե այդպես է, մենք կխորտակենք 
Այն պատվանդանը, որ մենք կառուցենք...

և այլն.» (V, 86) ։

Այնուհե տև հայտն ում է, որ մի փոքրիկ ոտանավոր 
էլ Հթել է «էջմիածնի ամբարի մկներին)) խորագրով։ 
Դժվար չէ կռահել, որ այն կրել է երգիծական բնույթ և 
վերաբերել է էջմ իածնի միաբաններին։ Ոտանավորը 
տպագրվելու էր «Տարազ)) շաբաթաթերթում, սակայնդ 
հավանորեն, խմբա գրության կամ գրաքնն ության ար
գելքով լույս չի տեսնում։

Թումանյանի' մեր ձեռքը չհասած մի քնարական բա
նաստեղծության մասին հիշատակվում է 1899 թ, աշ
նանը Փ, Վարդազարյանին գրած նամակներից մեկում։ 
Հավանություն տալով իր գրասեր բարեկամ ի «Ես ու իմ 
սիրտը)) ոտանավորի նյութին, բանաստեղծն ավելաց
նում է. «Ես մի քանի անգամ զբ ա ղվե լ եմ այդ նյու
թով— հիշում ես անշուշտ «Դաշն ակն ե ր » - ի ոտանավորը 
— «Կասկած» վերնա գրով—«Ո՞վ ես, չար ոգի, ղու, ոբ 
իմ սրտում)) և այլն։ Մի ուրիշն էլ ունեմ, նույնպես 
առաջուց գրած.
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O', սիրտ իմ, սիրտ իմ, տակավին մատաղ,
■Քհզ որքան ցավեր ճըմլեչ են հաճախ... (V, 161—162)ւ

Թուման յանն իր զրույցներից մեկում խոստովանել 
է, որ ինքը մի ժամանակ (մեր կարծիքով նկատի է ու֊ 
նեցել հատկապես 90֊ական թվականները) շատ էքըս- 
պրոմտներ է ասել (նաև գրել). ((Մի քեֆի, Օրթաճալում, 
«Մուրճ»֊ի հնգամյակին, քառասուներկու հոգու կենացն 
էլ էքսպրոմտ ասացի։ Ավետիք Արասխանյանը բոլորը 
հավաքեց)) (ՀՋ)։

Սիմ. Հովվյան ը, հիշելով 90֊ական թվականների 
վերջերին Թումանյանի այցելությունը Բաքու, պատմում 
է, որ նա ((Օջախ))֊ի բոլոր անդամներին դիմել է առան֊ 
ձին-առանձին էքսպրոմ տներով։ Դժբախտաբար, կորած 
պետք է համարել թե' «Մ ուրմ»֊ի հոբելյանի առթիվ հո- 
րինած և թե' «Օջախ»֊ի անդամներին նվիրված էքըս- 
պրոմ տները։

Հրապարակախոս ական ֊դիդակտիկա կան բանաստեղ֊
ծության ժանրը, որ գերակշռում էր Թումանյանի նա
խորդ շրջունի պոեզիայում, սկսում է տեղի տալ։ Ժա
մանակի հ ա սարակական֊քա ղաքական տրամադրու

թյունները ստանում են քնարական դրսևորումներ, ընդ
հանրացումներ։ Իրականության նկատմամբ բանաստեղ
ծի վերաբերմունքը արտահայտվում է այսուհետև ոչ 
այնքան դատողական խոսքով, որքան տրամադրու
թյամբ, հոլյդ nt[f բնության երևույթների անձնավորու
մով, ժողովրդական, նաև բիբլիական պատկերների և 
կերպարների օգտագործումով։ Միմ յանցից միանդա- 
մայն տարբեր դեղագիտական սկզբունքներով են հորին
ված ((Պռետին յ), «Գիշեր» և ((Երկու սև ամպ», «Գաղթա
կանի երդը», «Տրտմության սաղմոսներից» բանաստեղ
ծությունները , որոնք բոլորն էլ հայ ժողովրդի քաղա
քական վիճակի արտացոլմանն են նվիրված։
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Գեղարվեստական երկի ուժն ու արժեքր չափվում է 
նրա ընդհանրացման շառավիղով։ Եւէ հաճախ մ ասն ակի 
մի դեպքից կամ փաստից դրդում ստանալով, արվես֊ 
տադետը հասնում է գեղարվեստական համապարփակ 
րնդհանրացումների։ Թումանյանր այդպիսի օրինակներ 
քիչ չի տվել։ Դրանցից մեկն է «Երկու սև ամպ)) բանաս֊ 
տեդծությունր, դրված 1894-ին.

Վաղուց թողած բարձր ու կանաչ 
Գահը իրենց հանգրստության, 
Երկու սև ամպ, հողմի առաջ 
Գընոէմ էին հալածական։

Հողմը սակայն լար հոսանքով 
Բաժնել, ջոկել չէր կարենում, 
Ինչքան նըրանց լա յն երկնքով 
Դես ու դեն էր քըշում, տանում,.. (I, 119)

Հստ Դ. Դեմ իրճյանի, այդ բանաստեղծության մեջ 
արտահայտված է Թումանյանի և Վարդաղարյանի մը֊ 
տերմությունը. «Թումանյանր և Վարդազարյանր շատ 
մտերմացան, — դրում է նա իր հուշերում,— այն աստի֊ 
ճան, որ վերջինս դարձավ Թումանյյանի .լիրիկական 
զեղումների ֆիգուրաներից մեկը («Երկու սև ամպ»)։

Մեզ հայտնի չէ Դեմիրճյանի աղբյուրը և դժվար է 
ասել, թե որքանով հավաստի է նրա պնդումը։ Թուման֊ 
յանի արխիվում բանաստեղծության ինքնադիրը չի 
պահպանվել, ինչպես և հեղինակային այն ընդօրինա֊ 
կությունը, որ բանաստեղծը 1895 թ. դեկտեմբերին նը֊ 
վիրել է Իսահակյանին^։

Մի այլ ենթադրությամբ, «Երկու սև ամպ» բանաս֊ 
տեղծության մտահղացումը կապվում է երկու գաղթա
կան ամուսինների հետ, որոնց, աշնանային @*իֆլիսի 
փողոցներից մեկում կոՂԲ՜^ոԳԲՒ Բա1Լ^ւՒս^ տեսել է

77 Ավ. ԻսաՏակյան, Երկեր, հ. IV, 1959, էջ 65 —66։
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թումանյանր։ Այստեղից էլ երրորդ ենթադրությունը, 
թե հալածական երկու սև ամպի պատկերի մեջ բանաս
տեղծը խտացրել է հայության երկու հատվածների քա
ղաքական ճակատագիրը։ Վերջինս, ինչպես տեսանք, 
խորապես հուզել է թուման յանին, և այդ իր արտահայ
տությունն է զտել «Պոետն ու Մուսան)) պոեմի «Վը- 
տակձ֊ի տեքստի սկզբնական տարբերակում ..թա
փառում են մերկ աշխա րհից աշխարհ,! Մի տեղ կո
տորվում, մի տեղ հալածվում...»)։ Մտահղացման մաս
նակի առիթը ինչ էլ եղած լին ի, այս ընդհանրացումն 
առավել մոտ է ու հարազատ բանաստեղծի ապրումնե
րին և ընկալումներին, հետևապես և առավել ճշմար
տացի է։

թումանյանի այս շրջանի մի շարք քնարական բա
նաստեղծությունները թախծալի են, վշտոտ, տոգորված 
տխուր խոհերով մարդկային ճակատագրի, կյանքի և 
մահվան շուրջը։ Սակայն այդ վիշտը, որի ակունքը հայ
րենի իրականությունն է, անհեռանկար հոռետեսության 
արգասիք չէ, այլ դրսևորման ձևերից մեկն այն խոր 
զգացման, որ բանաստեղծը համարում է իր երգերի 
կենսունակության առհավատչյան.

Ես վիշտ ունեմ բերած երկրից Հ այրենի,
Նրանով են իմ երդերը կենդանի, 
Նրանով ( իմ քնարը պարծենում, 
Նրանով եմ ես թև աոնոլմ, բարձրանում...—

գրել է թումանյանն իր անավարտ բանաստեղծություն
ներից մեկում (I, 454)։

Նույն' 1893 թ. մի այլ սևագիր, առայժմ անտիպ, 
բանաստեղծության մեջ նա կրկին անդրադառնում է այց 
խնդրին.

՛քե՜զ, գոված մուսա, ես չեմ ճանաչում.
Ոչ ձեռքիս ր,նեմ ոսկեղեն {նար,
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Ոչ էլ ծովերի ափերն եմ փախչում 
Վայրենի երգս երգելու համար... 

Рш/д ճանաչում եմ ես մի ժողովուրդ, 
ճտահար թաղված տառապանքներում, 
Նրա ցավն է ինձ ոգի ներշնչել, 

է իրավունքն իմ անվարժ երգի...

... Եվ ո“վ կարող է իմ երգը մերժել, 
Որպես հառաչանքն իմ ժողովրդի... (թ(ՀԱ)։

Թումանյանի 1893 —1899 թվականների ստեղծագոր
ծության մեջ նշանակալի է թարգմտնական պոեզիայի 
բաժինը։

Թարգմանությունները յուրովի դրսևորում են տվյալ 
գրողի գրական ճաշակը, նրա հակումները դեպի այս 
կամ այն գրական. ուղղությունը կամ գեղարվեստական 
մեթոդը։ Այս տեսակետից ուշագրավ եզրահանգումների 
հիմք է տալիս Թումանյանի' ՀիշյաԼ տարիների թարգ
մանական գործերի մատենագիտական տախտակը' ըստ 
հեղինակների և ժամանակագրության. Բայրոն' «Շիլիո֊ 
նի կալանավորը» (1893)7Տ, «Ջայլդ Հարոլդի երգը» 
(1894), «Ինեսին» («Ջայլդ Հարոլդ» պոեմից, 1896), 
ինչպես նաև «Մնաս բարյավ» բանաստեղծությունը 
(անավարտ) և մի հատված «Մանֆրեդ»-ի առաջին 
գործողությունից (այգ թվականներին). Շ ե լլի «Բարի 
գիշեր» (1893), Հայնե' «Թափառի'ր» (1894), Լերմոն- 
տով) «Հրեշտակ» (1894), «Մծիրի» (1895)7^, Նադսոն'

78 թումանյանի երկերի գիտական հրատարակության ծանոթագ-

րութՀուններում «Շիլիոնի կալանավորի!) թարգմանության ժամանակը 
համարվում է 1895-ը (II, 435)։ Պետք է ընդունել 1893-ը, նկատի 
ունենալով, որ 1893 թ. աշնանը, երբ թումանյանն Արասխան յանին 
առաջարկել է <ր P որ չալվում» ուղեգրությունը <րՄուրճ»-ի համար, նա 
(խմբագիրը) պահանջել է ււՇիլիոնի կալանավորը!) (V, 101)։
1895-ին բանաստեղծն ղբաղված էր «Մծիրիս-ի թարգմանությամբ։

79 Լերմոնտովի այգ պոեմի թարգմանությունն ավարտվել է ո չ 
РЬ 1895-ի ամռանը, ինՀպես ասված է բանաստեղծի երկերի վեց-
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«Մեռավ իմ մուսան...» (1894), Նեկրասով) «Մայրը» 
(1894), Միցկևիշ «Աքերմանի դաշտերում» (1899), 
Պ ուշկին' «Ջրահեղձը» (1899), «Օլեգի երգը» (1899)։ 
Թուման յանի թա րգմ անություննե րի ժամանակագրական 
տախտակը ևս ցույց է տալիս նրա գրական համակրանք
ների, հետևապես և գեղագիտական ընկալումների ուղ
ղությունը Pu/յրոնից ու Լերմ ոնտովից դեպի Շ եքսպիրն 
ու Պուշկինը (ճիշտ է, նա Շեքսպիրից ոչինչ չի թարգ
մանել, բայց, ինչպես տեսանք, 90-ական թվականների 
երկրորդ կեսից կլանված էր «Համլետ»-ի հեղինակի 
ստեղծագործությունների խոր ուսումնասիրությամբ):

10

Թումանյանի ստեղծագործությունը 90-ական թվա
կաններին ( ա ռան ձն ա պե ս 
տարում) հատկանշվում է 
զարգացմամբ։ Քնարական

տասնամյակի վերջին 
գեղարվեստական արձակի 

բանաստեղծություններին,
լեգենդներին, պոեմներին զուգընթաց նա ստեղծում է 
պատմվածքների մի ամբողջ շարք' «Սովի ժամանակից» 
(1893), «Աղքատի պատիվը» (1894), «Լեռնեցի հովիվը» 
(1894), «Քաջերի կյանքից» (1894), «Գիքորը» (1895), 
«Նախօրյակին» («Ե րկաթուղու շինություն ը» պատմը֊ 
վածքի առաջին տարբերակը, 1897)^, «Եղջերուի մահը»

Հատոր յակի ծանոթագրություններում (II, 428), այլ աշնանը կամ 
տարեվերջին, քանի որ Թումանյանր 1895 թ. սեպտեմբերի 27-ր 
նամակում Փ. Վարդազարյանին հայտնում է, թե' «Միայն «Մծիրի»-ի 
շուրջն եմ բոլորել...1) (V, 109)։ 1896-ի գարնանը Թումանյանն իսա- 
հակյանի և Դեմիրճյանի համար կարգում է «Մծիրի»֊ի թարգմանու

թյունը. «Հավանեցինք, մեկ, երկու դիտողություն անելով»,— պատ

մում է Ւսահակյանը («Երկեր», հ. IV, էջ 66)։
80 Հայերեն բնագիրը չի պահպանվել, ինքնագրից թարգմանվե/ 

է ռուսերեն և տպագրվել «Новое ОбОЗрвНИе», 1897, М 4591. Տե и 
էղ, Ջրրաշյան, Բանասիրական ճշտումներ. ՊԲՀ, 1964, N 3, էջ 
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f 1898), «Արջաորս» (1899), «Գաբո բիձու շերամ ապա֊ 
հությունր» (1899)^, «Խորհրդավոր ծերունին»։ Այդ 
շրջանում է գրել իր աոաջին հեքիաթը' «Անխելք մարդը/) 
(1894)։ Այնուհետև ևս, գրեթե մինչև վերջ, պոեզիան և 
արձակը զուգընթաց են զարգանում' մերթ մեկի, մերթ 
մյուսի քանակային դերակշռությամբ։

Ինչո՞վ էր պայմանավորված արձակին անցնելը։
Թումանյանի ստեղծ՜ագործական տաղանդի էպիկա֊ 

կան բնույթով, կյանքն ավելի լայն, համակողմանի ընդ֊ 
ղրկելու նրա ձգտումով, որի համար գեղարվեստական 
արձակը լայն հնարավորություններ էր ընձեռում։ Рил- 
նաստեղծի սերտ կապն ու մշտական շփումը ժողովրդի 
հետ, սերը դեպի բանարվեստը, կեն դանի խոսքն ու 
զրույցը։ ժողովրդի պատմելաձևի առանձնահատկու
թյունների ու նրբերանգների յուրացումը և իր' պատ
մելու, զր՛ուցելու բնական ձիրքն ու հակումը արձակին 
անցնելու նախադրյալներ էին։ Ահա ինչո՞ւ Թումանյանի 
պատմվածքներից շատերը թվում են նրա լսած կամ 
վարած զրույցների անմիջական գրառումները։ Եվ եթե 
Թում ան յան ի 90-ական թվականների պոեզիայի մի 
զգալի մասի մեջ ռեալիզմը և ռոմանտիզմը զուգակցվում 
են, ապԽ նույնը չի կարելի ասել նրա գեղարվեստա
կան արձակի մասին, որ ամբողջովին կառուցված է 
ռեալիզմի հիմքերի վրա։ Թումանյանի արձակի ռեա
լիզմը պայմ տնավորված էր ժողովրդի իրական կյան
քի և առողջ կենսահայեցողության, ժողովրդական կեն
դանի խոսքի և բանարվեստի հետ նրա օրգանական կա-

178—182, Թարգմ անիչը, որ ստորադրել է էլի ծածկանունով, Փ, Վար֊ 
գազարյանն է (Հմմտ. ԳԱԹ, ԳԱ, М 1041 —1042),

«մերոնք» չարքի առաջին պատմվածքը, «Նեսոյի քարաբաղ

նիսը^ պատմվածքի սկզբնական տարբերակը' «Թե հարևաններն ինչ

պես կտրեցին Կիրակոս բիձոԼ դողը»' նույնպես գրված է 90-ական 
թվականների վերջերին: 
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պով։ Թում անյանի պատմվածքների սյուժեները իրա
պատում են. նրանց հիմքում ընկած են իրականում կա֊ 
տարված - դեպքեր ու իրական մարդիկ։ Ավելին, այդ 
պատմվածքներից շատերը ինքնակենսադրական բնույթ 
ունեն, բանաստեղծը պատմում է իր ապրած ու վերապ
րած տպավորությունները, նկարադրում է մարդկանց, 
որոնք իր մանկության ընկերներն են եղել կամ որոնց 
ճանաչել է մ անկուց, որոնք հարազատ են նրան' նույն
իսկ իրենց արատներով ու պակասություններով, դրանք 
օտարներ չեն, այլ յուրայիններ' «մերոնք», ինչպես խո
րագրել է նա իր պատմվածքների մի ՛չարքը։ Թուման- 
էանի արձակ երկերի իրապատում բնույթը հաճախ հատ
կանշվում է նրանց խորագրով) «Սովի ժամանակից», 
«Մերոնք», «Ւմ ընկեր Նեսոն», կամ ենթավերնադրով' 
«Լոռու խոզարածների կյանքից» («Արջաորս»), «Սարե
րի կյանքից» («Գրազը»), «Մի հիշողություն հայ-թուր- 
քական ընդհարումներից» («Ալլահից ղրկված»), կամ 
հենց պատմվածքների սկսվածքով) «Մի կերի տարի ես 
ու մեր Ավադը...» («Արջաորս»), «Ես ու Գաբ ո բիձեն 
անցնում էինք Լոռու ձորով» («Գաբո բիձու շերամա
պահությունը»), «Ես իմ մանկության գարունները անց 
եմ կացրել մեր սարերում...» («Ահմադը»), «Մի գար
նան իրիկուն դռանը նստած զրույց էինք անում...» 
(«Մայրը»), «Մի սեպտեմբերի մեր գյուղացի որսկան 
Օսեփր...» («Եղջերուն»), «Խորն աշունքին Լոռու սարե
րով անց կենալիս...» («Գելը»), «Մի խումբ ընկեր երե
խաներ էինք...» («Ւմ ընկեր Նեսոն):J;

Թումանյանի գեղարվեստական արձակը գրական 
ազդեցության հետքեր չի կրում, բացառությամբ «Հա
ջերի կյանքից» պատմվածքի, որի աոանձին էջերում 
(հատկապես Զորագետի նկարագրությանը նվիրված 
հատվածում) զգալի է «Վերք Հայաստանի»-ի շուն չըւ 
Եվ դա հասկանալի է, քանի որ Աբովյանի վեպը նույն֊ 
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պես սնվել է Ժողովրդական բանարվեստից ու կենդանի 
խոսքից, ինչպես Թում ան յանի ստեղծագործությունն 
ընդհանրապես, և գեղարվեստական արձակը' մասնա- 
վ որաբար։

Եթե մի կողմից Թումանյան֊ արվեստագետի գեղար
վեստական համակողմանի ընկալումներն ու ստեղծա
գործական բազում հղացումները մարմնավորման ձևեր 
կին որոնում գրական ամենատարբեր ժանրերում, ապա 
մյուս կողմից, նրա հասարակական, գրական և գիտա
կան լայն հետաքրքրությունները, դեռևս 90-ական թը- 
վականների սկզբներից, նրան մղում էին դեպի գրա
քննադատությունն ու հրապարակախոսությունը, դեպի 
բանասիրությունն ու մի փոքր ավելի ուշ պատմա-քըն- 
նական հետազոտ ութ յղւնները։

Թումանյանի նախասիրությունը հնագիտության և 
պատմ ության նկատմամբ դրսևորվել է, ինչպես տե
սանք, նրա դեռ առաջին տպագիր ելույթում' «Ավան դու- 
թյուն» հոդվածում, 1887-ին, երբ ընդամենը տասնութ 
տարեկան պատանի էր։ Այնուհետև, 1893-ին, իր նա
խագծած ողբերգություններից մեկի («Արտավազդ») 
ժամանակն ու հանգամանքները առավել լավ պատկե
րացնելու, ինչպես նաև հերոսների գործողությունները 
հոգեբանորեն հիմնավորելու նպատակով նա ուսում
նասիրում է պատմական սկզբնաղբյուրներն ու պատ
մագրական հետազոտությունները։ Այդ ուսումնասիրու
թյան արդյունքն է «Խորենացու «Տենչայր Սաթենիկ» 
հատվածի առթիվ» խորագիրը կրող բանա քննա կան հոդ
վածը (IV, 13 — 21 յ։ Մատենագիրների տվյալներին և 
հայկաբանների կռահումներին ավելացնելով ժողովրդի 
մեջ դեռ կենդանի պահպանված հնավանդ սովորությունը 
(քանի որ' «Առասպելը ժողովուրդն է շինում, պահում ու 
պատմում, նրա սովորությունն է, և նրան պետք է դի
մել», IV, 14), Թումանյանր հանգում է այն եզրակացու-
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թյան, որ Խորենացու հիշյալ հատվածի «արտախուր, 
խավարտ, տից, խավարծի» բառերը անուններն են այն 
բույս ե րի ու ծաղիկների, որոնց հին հայերը վերագրել 
են հմայիչ զո րություն' գրավելու սիրո ա ռա րկա յի փո
խադարձ սերը։ Թում ան յանի այս բացատրությունը ինչ
պես ժամանակին, այնպես էլ հետագայում արժանացել 
է բանասերների ուշադրությանը^։

նույն 1893 թվականին շրջելով հայրենի գավառում 
և ժողովրգի սովորությունների մեջ փնտրելով Խորենա- 
ցու վերոհիշյալ առեղծվածային հատվածի վերծանու
թյան բանալին, Թումանյանր, միաժամանակ, դիտում և 
ուսումնասիրում է ժողովրդի ժամանակակից կյանքը, 
որն ավելի ողբերգական էր, քան այն, ինչ նա ծրագրու մ 
Լր պատկերել սլա տմ ական գրամ այում ։ Ւր նախկին 
դիտումների և այդ շրջագայության տվյալների հիման 
դրա բանաստեղծը գրում և 1894-ին ((Հորիզոն» հան
դեսում տպագրում է (( P ո րչա չվում » ուղեգրական ակ
նարկը։ Դա Բորչալվի գավառի գյուղացիության տըն- 
տեսական, իրավական, կրթական վիճակի իրական 
պատկերն է, որի հեղինակը ո'չ թե սովորական մի ճա
նապարհորդ է, այլ այդ երկրի զավակը, որ իր ման
կությունն ու պատանեկությունն անց է կացրել այդ սա
րերում ու ձորերում, գյուղերում ու բինաներում, գու
թանավորների և հովիվների հետ, որ գիտե ժողովրդի 
կյանքն ու կենցաղը բոլոր հանգամանքներով։ Թուման֊ 
յանը թվական տվյալներ գրեթե չի բերում, բայց նրա 
տեղեկությունները ստուգված են վիճակագրական ու
սումնասիրություններով, ինչպես պարզվում է նրա մի 
ակնարկից (IV, 55)։ Բանաստեղծը ցույց է տալիս մի

82 Sb'u «Բազմավեպ», 1895, մարտ, էջ 109 —112, «Հանգես

ամսօրյա», 1911, № 6, էջ 346—347, Հր. Աճաոյան, Արմատական 
րաոարան։
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աղաղակող հակապատկեր' ճոխ ու հարուստ բնություն 
և ծայրահեղ աղքատության մեջ հյուծված, ուժասպառ 
ժողովուրդ։ Անցնելով պատճառների քննությանը, նա 
առաջին հերթին կանգ է առնում գավառում տիրող խո֊ 
շոր կալվածատիրության վրա, որի ձեռքին են գտնվում 
ամենաբարեբեր հողերը և որի ճորտն է ժողովրգի ահա֊ 
գին մեծամասնությունը։ Կալվածատերերից հետո նա 
թվում է գյուղացիության բազմաթիվ այլ հարստահա֊ 
րիչներին' վաշխառուներ, տանուտերեր, քյոխվաներ, 
գյուղական դատավորներ, տերտերներ.,, Բերում է փաս֊ 
տեր, դեպքեր' ցնցող պատմություններ։ Նկարագրելով 
ժողովրդի ահավոր հետամնացությունը, մտավոր խա֊ 
վարը, բարքերի անկումը, օրըստօրե ավելացող հանցա֊ 
դո րծութ յունն ե ր ը, Թումանյանը դրանց պատճառը հա֊ 
մարում է տնտեսական պայմանները' աղքատությունը, 
((Հայրենակիցներիս մեղքերը թեթևացնելու համար,— 
գրում է նա, — այստեղ դարձյալ հիշեցնում եմ նրանց 
աղքատությունը))։ Եվ պատմում է, թե այդ աղքատու֊ 
թյունը ինչպիսի" ծայրահեղ չափերի է հասել. «Աղքա֊ 
տու ուն եմ ասում, որ օրերով հունձ անես կիզող արևի 
տակին, գիշերը խորոմես, և տաժանելի աշխատանքից 
հետո հոգնած, ուժասպառ, երբ սիրտդ գնում է սովա֊ 
ծությունից, աստծուն փառք տաս քարից փափուկ հացի 
համար, այն էլ այնքան չլինի, որ փորդ կշտանա։ Տանջ֊ 
վում են, մաշվում, և սնունդ չեն առնում, որ պակասած 
ուժերը կազդուրեն...)) (VI, 63 — 64)։

Թումանյանի այս երկը, որ հեղինակը համեստորեն 
անվանել է «ճանապարհորդական նկատողություններ)) л 
փաստերի ու դեպքերի առարկայական շարադրանք չէ, 
այլ հրապարակախոսական կրքով ու պաթոսով տոգոր֊ 
ված մի ակնարկ, որ իր մի քանի ցայտուն էջերով մո֊ 
տենում է գեղարվեստական արձակին, ինչպես բողոքա֊ 
վոբների զրույցը Սինոդի քննիչի հետ (VI, 60 — 61), կամ 
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այգեհատցի հարյուրամ յա ծերունու պատմությունը բի
ձա £ ի լավի մասին, որ աղայի դեմ ըմբոստանալով, 
սպանում է նրան և «ղաչաղ» ընկնում (VI, 64 — 65)։ Բա
նաստեղծը խստիվ դատապարտում է մ տավորական 
երիտասարդության և մամուլի անտարբերությունը ժո
ղովրդի բազում «կարիքների ու չարիքների» հանդեպ, 
ինչպես և «քրմ ական, կույր, կեղծ, անխելք հայրենասի
րությունը» ժամանակակից դրողների, որոնց «ավելի 
ազդում, վշտացնում է այն, թե ինչո ւ են սև ամպեր 
կուտակվել Մասիսի ձյունափառ գագաթին» և շատ քիչ 
են նկատում «հայ գյուղացու ճակատի սև ամպերը»։ 
Ակնարկի այս և մի քանի այլ հպանցիկ ասույթներում 
Թումանյանր շարադրել է ռեալիզմի և ժողովրդայնու
թյան իր սկզբունքները, նա գրողների ուշադրություն ը 
դարձնում է դեպի ժողովրդի իրական կյանքը և նրա 
հոգևոր աշխարհ ը' բանարվեստը' ավանդական պատ
մությունները, զրույցները, սովորությունները, որ նա 
համարում է «մեր ազգային հոգու ծնունդները», «մեր 
գրականության հողն ու պատվանդանը», «հայոց գրա
կանության աղբյուրը... որտեղից պետք է խմի հայոց 
բանաստեղծը, հայոց վիպասանը, հայոց զր^ղը, որ զո
րանա» (VI, 65 )։

«Բորչալվում» ուղեգրական ակնարկում Թուման- 
յանը խտացրել է իր հասարակական ու գեղագիտական 
դավանանքի հիմնական սկզբունքները, ժամանակի հայ 
գրականության առաջավոր ներկայացուցիչների գաղա
փարները,— որոնց նշանաբանով է ընթացել բա
նաստեղծի հետագա ողջ գործունեությունը, նաև հրա
պարակախոսությունը։ Այդ երկը, անկասկած, անցյալ 
դարի 90-ական թվականների հայ հասարակական մտքի 
նշանակալի վավերագրերից է։

Անկարելի է չնկատել Թումանյանի ուղեգրության 
սերտ առնչակցությունը նրա մի քանի գեղարվեստական 
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երկերի հետ, ինչպես' «Գութանի երգը», «Հառաչանք», 
«Սովի ժամանակից», «Աղքատի պատիվը», «Դեպի հայ
րենիք»։ Բնորոշ է, որ Թուման յանն իր այս երկի համար 
որպես բնաբան ընտրել է «Հիշողություն հայրենիքից» 
բանաստեղծության հետևյալ տողերը.

... Եվ պարզ աչքով ես տեսնում եմ

Հայրենիքս ծաղկավետ.

Այն ճոխ երկրից ես լսում եմ 
Անհոգ ծիծաղ լացի հետ։

Ուղեգրության մեջ Թումանյանր մ երկարն ում է 
օրենքի ներկայացուցիչներին, որոնք սերտորեն համա֊ 
գործակցում են գյուղացու ունեցվածքը հափշտակող
ների' գողերի հետ. «Հիմա եկեք տեսեք այս ժողովրդի 
տանուտերը, քյոխվեն, գյուղական դատավորը... որոնք 
հրապարակում իրենց անհայտ զակոնի անունով են 
գոռգոռում, իսկ իրենց տներում գողերի հետ են խոր- 
հ ըրդակցում... Դե՞հ, գնացեք բողոքեցեք այսպիսի տա֊ 
նուտերից» (VI, 57)։ Այս տողերը չափածոյի վերածած, 
բանաստեղծը դրել է «Հառաչանք» պոեմի մեջ.

Թե տանուտերին գանգատ եմ գնում, 
Բան չեմ վաստակում, բացի դուշմանից, 
Գողերի հետքը իր տունն է տանում. 
Համեցեք գիվան ուզիր սըրանից (II, 38Jt

«Բորչալվում» ուղեգրության մեջ Թումանյանը պատ
մում է մեկն այն դեպքերից, որոնք առիթ էին տվել 
տասնութամյա բանաստեղծին գրելու «Գութանի երգի» 
հայտնի տողերը' «Տերտերն օրհնեց, անվարձ մնաց, 
Կբարկանա, կանիծի...»։ Գրեթե նույնն է ուղեգրության 
մեջ' ...«Բահանան... մեռելը վեր դրած թողնում է, մինչև 
յուր ուզած վարձն ստանա... Սրանից հետո քահանան 
սկսում է օրհնանքի տեղ անիծել...» (VI, 58)։
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Ւննսունական թվականների երկրորդ կեսին Գու
ման յանն ավելի հաճախ է հանդես գալիս հրապարա
կախոսական ելույթներով։ Այդ ժամանակվանից է սկըս- 
վում նրա անհաշտ ու երկարատև բանակռիվը «Մշակ»֊ի 
ղեմ ։

Տասնամյակի վերջին տարիներին մամուլում տպագ- 
րած իր մի քանի հոդվածներում և հրապարակական 
նամակներում Թումանյանը շարունակում է պաշտպանել 
այն գաղափարները, որոնք կազմում են նրա գեղար
վեստական ս տ եղծա գո րծության հիմքը, և որոնք այն
քան հստակորեն, հրապարակախոսական ^թքՈէէ։ ար
տահայտված են նրա ուղեգրական ակնարկում։

Իր բովան դա կութ յա մ բ և արծարծած խնդրով «Բոր֊ 
շաշվում» ուղեգրության լրացումն է կազմում 1896 թ. 
հրապարակված «Արգելքներ» հոդվածը (IV, 22 —25), 
որի գրության առիթը եղել է «Մշակ»֊ի մի առաջնոր
դողը' «Արգելքներ կյանքի մեջ» խորագրով^։ Թերթը 
մատնանշել է հակասությունը գաղափարի և իրական 
կյանքի միջև, երբ ասվում, ծրագրվում է մի բան, այն
ինչ կատարվում է հակառակը։ Բայց հենց նույն առաջ
նորդողի տակ թերթը տպագրել էր ուսուցչի օրագրից մի 
հատված, ուր հեղինակը (նույն ուսուցիչը) պատմում է, 
թե ինչպես ինքը ոչ միայն ականատես, այլև «ակամա» 
մասնակից է եղել վաշխառուի և գյուղական դատավորի 
անարդար գործին' մահամերձ պարտապանի այգու 
բռնագրավմանը։ Թումանյանը հենց ա՜յդ է համարում 
«դրաման», «ամենամեծ արգելքը կյանքի մեջ»։ Եվ 
հոդվածն ավարտում է տխուր խորհրդածությամբ. «Հա
սարակական կքանքի ու բախտի վրա դեռ երկար է 
տևելու չարության ու տգիտության բռնությունը, որով
հետև գաղափարի մշակն էլ է նրանց կողմը» (IV, 23):

83 «Մշակ», 1896, Л? 104t
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Հիմնական խնդիրներից մեկը, որ դր^ղեցրել է Թու
ման յանին 90 ֊ական թվականների վերջերից, հայ դրա֊ 
կան ութ յան և արվեստի գործիչների ն յութ ական աւդտ֊ 
հովության հետ մեկտեղ, եղել է նրանց իրավունքների, 
արժանապատվության պաշտպանությունը մամուլի հա
լածանքներից։ Դեռ «Բորչալվում» հողվածում բողոքած 
հր, որ մամուլը ՛ճգնում հ «գրականությանն էլ խեղդել 
յուր հրապարակախոսական ցեխի մեջ)) (VI, 66):

1895֊ին Աղայանի նյութական ծանր վիճակի վրա 
գրասեր հասարակության ուշադրությունը հ րավի րե լա 
նպատակով Թումանյանր մի հոդված է գրում, սակայն 
«Մշա կ»֊ր հրաժարվում է տպագրելուց, «Հոդվածս հա֊ 
վանեցին, իսկ միտքը — ոչ, ժամանակն առարկելով», ոչ 
առանց հեգնանքի գրում է բանաստեղծը, և հետո ա վե֊ 
լացնում, հավանորեն, ակնարկելով այդ առթիվ իր վեճր 
խմ բա դրության հետ.. «Շատ հե տաքրքի ր է այս անցքը, 
թե ինչ պատահեց այնտեղ, այդ էլ մի ուրիշ անգամ 
կգրեմ)) (V, 103)։ Դժբախտաբար, Թումանյանի հոդվածը 
Աղայանի մասին չի պահպանվելն, իսկ «Մշակ))֊ի խըմ֊

И4 հույն նամակում Թումանյանր հայտնում է, որ իր հողվածը 
մ երմելով, «Մշակ»֊ի խմբագրությունն, այնուամենայնիվ, Աղայանի 
վիճակի մասին տպագրում է մի լուր: Վերջինս բերում ենք ամբողջու

թյամբ, նկատի ունենալով, որ այն կազմված է Թում անյանի վերո- 
Հիշյալ Հողվածի հիման վրա. «Մեր մ ո ղով բ գ ական գրող Ղազարսս 
Աղայանր, ինչպես մենք տեղեկացանք, գտնվում է նյութական ծանր 
գրության մեջ։ ճ ակատագիրր հալածում է ա1Դ շնորհալի գրողին և 
բեղմնավոր գպրոցական գործողին։ Տասն տարուց ավելի է, որ հա

յոց գպրոցներում մի ապահով տեղ չի գտնում այն մարղր, որր թե 
իր դասագրքերով և թե իբրև ուսուցիչ ահագին ծառայություն է մա֊ 
•տոլցեք մեր կրթական գործին: Անցյալ տարի նա հրավիրվեց հե֊ 
մ արան և հազիվ մի տարի անցած' հաք ածվեց: Դպրոցներ ունենք, 
բայց ամենալավ ումերն այնտեղ տեղ չունեն, քաղաքակրթվող ազգի 
անուն ենք վայելում, բայց մեր գրողները ծանրաբեռնված ընտանի- 
քով, առանց միջոցների, առանց ապահովության, ողբում են իրանց 
գաոն օրերը...» («Մշակ», 1895, 37):

•33 It. I'նG|ւկւա& — 2ու|1ւաննէււ Թուման|ան
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բա գրատան ը տեղի ունեցածի մասին գրելու խոստումը 
կամ չի կատարել, կամ այդ նամակը մեր ձեռքը չի հա
սել։

Կարապետ Գալֆա յան ի պաշտ պան ութ յան առթիվ 
բանաստեղծի հրապարակական ելույթներին վերը ծա
նոթացանք արդեն։

1897 թ. մարտի 25-ին, «Տարագ»-ի խմբագրությանն 
ուղղած նամ ակով Թումանյանր, ((որպես մի սոսկ պաշ
տոնյա հայոց գրականության, որպես մի մարդ, որ իրան 
կա սլված կ գդում այգ գրականության շահի ու պատվի 
հետ», զայրագին բողոքում կ Թիֆլիսի հայոց հրատա
րակչական ընկերության վարչութ յան դեմ, որ ընդհա
նուր ժողովի քնն ութ յան առարկա էր դա րձրե լ Շիրվան- 
ղադեի իբր պարտքի խնդիրը^, վիրավորելով հայ գրողի 
արժանապատվությունը։ Նման վարմունքը համարում է 
հայհոյանք' հայոց գրոգների և գրականության նկատ
մամբ, իսկ վա րչության տրամաբանությունը որակում 
((խուժանական լոգիկա» բառե րով։ Խնդրի էությունը 
շրջանցելով, «Մշակ»֊ի աշխատակիցը, թաքնված ((Գը- 
րող» ծածկանվան տակ, բռնում է հիջյա1 բառերից, թե 
Թումանյանր... «խուժանի ա1Դ հարազատ զավակը,., 
արշավանք է սկսում խուժանի դեմ»*&։ Իր պատասխա
նում բանաստեղծը մերկացնում է հակառակորդների' 
բանավիճելու ամբոխավարական խորամանկությունը. 
((Ես իսկի չեմ էլ մտածել ձեզ համեմատել այն խուժանի 
հետ, որի հարազատ զավակն եմ ես, — գրում է նա,— 
որովհետև ձեր և այն խուժանի մեջ սար ու ձորեր կան»։

85 Հրատարակչական ընկերության պա հանջր ապօրինի էր, քանի 
որ Շիրվանզադեն կատարեք էր իրեն հանձնարարված պործի թարգ֊ 
» անութ յունր, իսկ վերջինիս չտպապրվեքր, թարցմանչիր անկախ 
ւոատճաոներով, Ընկերության վարչությանն իրավունք չէր տաքիս 
ետ պահանջելու վճարված հոնորարր։

86 «Մշակ», 1897, .¥ 40:
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«Մշակ«-ի աշխատակիցը «խուժան» բառի սւակ սւժբոխն 
է Հասկանում, Թում ան յան ր' ժողովուրդը, ժողովրդի այն 
մասը, որի անկման հանցավորը կյանքի պայմաններն 
են և ոչ թե ն ա' ժողովուրդը (քիչ վ^ԸԸ տեսանք, թե բա
նաստեղծը «Բորչալվում)) ուղեգրական ակնարկում ինչ
պիսի ցավով էր խոսում իր Հայրենակիցների բարոյա
կան արատների և հանցագործությունների մասին, բա
նիցս հիշե ցնեէովէ որ գրանց պատճառը սոսկալի աղ
քատությունն է)։ Հաստատ ելով, որ ինքը, այո , այգ <րխուժանի» հարազատ զավակն \Է, Թումանյանր գրում 
է նշան ա կա լի և բնութագրական հ ե տ ևյա լ տողերը. 
«Այո ... տեղը եկած ժամանակ ես Հանգիստ խղճով և 
մաքուր ոգևորությամբ արշավանք կսկսեմ և այն |11Ո1 — <հսն|ւ գեմ, որի հարազատ զավակն եմ ես և որին սի
րում եմ։ Ես չեմ ծառայում և չեմ էլ ծառայելու խուժանի 
հաճույքին ու ձայնին, այլ այն գաղափարներին, որ 
բարձրացնելու են նրան։ Այս թո ղ լինի մի հայտարա
րություն ձեզ ւչարմացնելու համար և մի երդում ա յն խուժանի առաջ, որի կյանքի խորհուրդն ինձ համար 
այնքան թանկ է և սուրբ» (IV, 52— 53)։

Թումանյանի գրական և հասարակական դործունեու- 
Հւան ամրողջ ընթացքը հավաստում է նրա հավատար
մությունը այդ եբդումին։

11
Թում ան յանի անկատար ս տ ե ղծ ա դո րծ ա կան մտա

հղացումների և անավարտ երկերի մեծագույն մասր 
վերաբերում է 90-ական թւէականների երկրորդ կեսին։ 
Այդ տարիներին նա մ տահղացել, սկսել ու անավարտ 
է թողել բազմաթիվ նոր երկեր, գրեթե բոլոր ժ ան րե րով' 
պոեմներ, լեգենդներ, բանաստեղծություններ, պատմր֊ 
վածքներ, դրամատիկական երկերի։

%7 Անտարակույս, Թումանյանի անտիպ երկերի քանակը շատ
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Այդ բոլորի մեջ առանձնակի տեղ է բռնում «Հազա
րան բլբուլ»-ր, որ, ինչպես ժամանակակիցներն են 
պատմում, Թումանյանր մտադիր է եղել դարձնելու Ւր 
դլուխ- դործոցը։

Արդ, ե՞րբ է եղել երկի սկզբնական մտահղացումր։
Բանաստեղծի երկերի դիտ ական հրատարակության 

д անոթագրությունների համաձայն, հեքիաթի առաջին 
տարբերակն «ինքը (Թումանյանն) է գրի առել Լոռու 
Վարղաբլուր գյուղում, 1895 թվի ամառը» (II, 412)։ 
թստ Օլդ ա Թումանայնի հուշերի, «Հազարան բլբուլ»-ի 
նկատմամբ բանաստեղծը հետաքրքրություն է ցուցա
բերել շատ ավելի վաղ, 1888 թ,, մի օր, իրենց նոր 
ամուսնացած ժամանակ, երբ Թումանյանր բաղնիսից 
տուն է վերագառնում խիստ ուշացած, կնոջ հարցումին 
նա պատասխանում է, թե տեղեկանալով, որ քիսաչին 
ղիտե «Հազարան բլբուլ»-ը, պատմել է տվել և գրի առել։ 
Նույն հուշերում Օլգա Թումանյանր հավաստում է, որ 
բանաստեղծը հեքիաթի մի այլ տարբերակի գրառումը 
կատարել է 1894-ի ամառը Վարդաբլուրում ։

Այս տվյալներն, անշուշտ, դեռ ապացույց չեն, թե 
երկի մտահղացումն էլ եղել է 1888-ին կամ 1895-ին։ 
Ւր զրույցներից մեկում նա հայտնել է, որ «Հազարան 
բլբուլ» պոեմը սկսել է գրել 1898-ին, Շ ուլավերում, և 
որ այդ ժամանակ է գրել, մասնավորապես, «Երգչի 
վիշտը» հատվածը (ՀԶ> 1919 թ, օգոստոսի 14֊ի գրա- 
ոումը^&։ Անկասկած, խոսքը վերաբերում է 'իշյա[ 
հատվածի սևագրությանը, որր հետագայում, 1914 թ.
տոլ ա գրության պատրաստելիս, մշակել է։

սււյեքի է ե ղե լ, քան այն, ինչ հասեյ է մեր ձեոքբ: Ժամանակակից֊ 
ների վկայությամբ ե '^նց բանաստեղծի խոստովանությամբ, նա 

ււասւ֊պռատս շատ րան ոչնչացրեք է , 476):
8K Հմմտ. «Վերեյք», 1933, A' 2 — 3, Լշ 153։

51 a



«Հ
ազ

ար
ան

 Բ
[թ
ու
լ»
-ի
 ս

ևա
գի

ր 
էշ
եր
ից





Թումանյանի արխիվում պահպանվել է պոեմի սկզբի 
սևագրությունից մի քանի տող, գրի աոնված մատիտով, 
«Պ աչոտնու տրտունջը» երգիծական բան ւս ււտեղծ ու֊ 
թյան ինքնագրի չորրորդ էջում։ Ահա" այդ տողերը.

Ես քեզ եմ հ ա յանում — այգին աոայիււ 
Մի ճիթ դեղապետ չրտվին խեղճիս. 
Իմ հիվանդ որդին ծաղիկ հասակում 
Խաղող կանչելով մեռավ իմ ղրկում, 
Այս չիքն աշխարհից իմ որդին գնաց <֊ • ->H9‘

1898֊ին «Հազարան բլբուլ)) պոեմի առաջին սևագիր 
Հատվածները գրելով, Թումանյանր միաժամանակ շա֊ 
րունակել է հեքիաթի այլ տարբերակների որոնումները։ 
Նույն թվականի ամառը Շուլավերից Փ, Վարդաղարյա
նին գրած նամակում պատմում է իր այդ որոնումներից 
մեկի աւգարդյուն հետևանքը, երբ երկար հարցուփորձից 
հետո գտնում է ((Հազարան բլբուլ)) ֊ն իմացող հեքիաթ֊ 
ասացի տունը, հայտնւէում է, որ նա մեկ ժամ առաջ 
վախձանվել է (V, 144)։ Հենց այդ ժամանակվանից 
(90֊ական թվականների վերջերից) բանաստեղծը հա
վաքել և ուսումնասիրել է ((Հազարան բլբուլ)) հեքիաթի 
Հչ միայն հայկական տարբերակները, այլև բաղմաթիւէ 
ուրիշ ժողովուրդների բանարվեստում գոյություն ունե
ցող զուգահեռները, քննել հեքիաթի իմաստին տրւէած 
բացատրությունները, խորհել և տվել իր մեկնությունը, 
որ պետք է կազմեր ծրագրված պոեմի փիլիսոփայական

տէ( ԳԱԲ', Բա, X 40։ Թուման յանի' 1898 թ. օղոռտոսին Փ. Վար֊ 
հազար յանին ուղղած նամակից տեղեկանում ենք, որ «Պաչոտնու 
տրտունջը^ դրել է այդ ամսին, Շուլավերում։ Դրանով որոշվում Լ 
և «Հազարան բ/բուլ» ֊ի վերը բերված հատվածի դրության մամա֊ 
նակր:
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հիմքը։ Այս հարցին նա անդրադառնում է 1900 թ.^ աշ
նանը' գեղարվեստական երկի բովանդակության և ձևի 
փոխհարաբերության շուրջը Փ* Վարդազարյանի հետ 
ունեցած նամակային բանավեճի առթիվ։ Հավաստելու 
համար իր հայեցակետը, թե միևնույն մտքերը և միև
նույն նյութերը տարբեր գրողների ստեղծագործություն
ներում գտնում են միանգամայն տարբեր մեկնություն և 
գեղարվեստական մարմնավորում, հիշատակում է իր 
« Անբ ախտ վաճաոականներ»-ի և նոր միայն կարդա
ցած էաֆոնտենի համանման առակի օրինակը, ապա 
անցնում ((Հազարան բլբուլ»֊ ի իմաստի մեկնությանը. 
«Դու գիտես, որ ես մի (իսկ տպես երկու հեքիաթ միաց֊ 
յ՚ած)— «Հազարան րյուլբյուլր» և «Սինամ թագավորի 
գաղտնիքը» — նյութ առած ուղում եմ հորինել մի արևել
յան պոեմա։ Դրանով հետաքրքրվելով գտա, որ շատ 
անգամ տպված է, բոլոր ազգերն ունեն, պատմված է 
հազար ու մի ձևով, մինչև անգամ գիտնականները մեկ
նություն են տվել, թե գարնան գալն է հեքիաթի առար
կան, բայց այդ բոլորից հետո ես ոչ միայն չթողի իմ 
հեքիաթը, այլ ավելի պինդ բռնեցի, ավելի ոգևորվեցի 
այդ նյութով—ով ինչպես ուզում է գրած լինի, ես էլ 
ինձ պես եմ ասելու, և մինչև անգամ հանդգնություն 
ունեցա գիտնականների հակառակ իմ ունեցած մեկնու
թյունը, միտքը նկատել հեքիաթի մեջ և այն զարգաց
նել ու երգել։ Ինչպես դու գիտես—իմ կարծիքով բա
նաստեղծության ու մուգիկայի ծնունդն է հեքիաթի 
առարկան» (V, 158)։

Հետզհետե խորանալով հեքիաթի մեկնության հար
ցերի մեջ և իր հայեցակետը հաստատող այլ տարբե
րակներ որոնելով, բանաստեղծը պոեմը թողել է սկրզ- 
բնական, սևագրային վիճակում, և նրան վերադարձրել

90 Այս նամակի դրության ժամանակը, որ ենթադրվի Լ 1899 
թվականը, ճշտեչ ենք վերրւ
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միայն 10֊ ական թվականներին^։ Հետագայում Թու֊ 
մանյանն ավելի զարդագրել ու խորացրել է «Հազարան 
rir,illn"b իմաստի իր ընկալում ը կամ մեկնությունը։ 
((Դու ուզում ես գտնել, թե ես ինչպե՜ս եմ հասկանում 
իմ կոչումը և դրա պատասխանը որոնում ես ((Պոետն ու 
Մուզայի» հայտնի տողերում^։ Դա գուցե ճիշտ լինի 
ընդհանուր առմամբ, բայց շատ էլ որոշ պատասխան 
չի; Այդ հարցի պատասխանն է լինելու շատ ընգարձակ 
լափով «Հազարան բյուլբուլը» (V, 276)։

Հեքիաթի, բայց, ըստ էության, իր պոեմի փիլիսո
փայական հիմքին Թումանյանը մի անգամ ևս անդրա
դարձել է 1913 թ» Թիֆլիսի հայոց երաժշտական ընկե
րության նախաձեռնողներին ուղղած ողջույն ի խոսքում. 
«Դուք գիտեք, որ ես շատ եմ սիրում հին խոսքը։ Եվ 
ահա մի հին զրույց, որ սիրել եմ առանձնապես, էսպես 
է ասում։

Պատահեց, որ մի ժամանակ գազան դարձավ քըն- 
քուշ ու բանական մարդը։ Ինչ արին֊չարին' հնար չե-

91 Մեր այս կարծիքը հաստատվում է նրանով, որ Թումանյանր 
թե' 1900 թ. աշնանը (V, 158) և թե' 1904 թ, ամռանը (V, 276) 
իր պոեմի մասին գրում է ըղձական կամ ենթադրական եղանակով 
ft, ուզում եմ հորինել», (((ինե/ու է»):

92 Թումանյանր նկատի ունի իր այդ պոեմի հետևյալ տողերը.

...Ընտրի՜ր, ուր կուզես՝ երկինք թե երկիր, 
Բայց միշտ, ամեն տեղ եղիր դու անկեղծ, 
Մաքուր, սըրտալի քո երգր երգիր։

Կանգնի՜ր միշտ վերև,

Ու ինչպես արև՝

Նայի ր լուսավոր,

Պայծառ ու հըզոր

Թո կոչումն է դա,

Եվ, ինձ հավատա՞,

Բոլոր գանձերը, գոհարներն անդին

Չարժեն կարճատև քո ներշնչանքին։ (II, 99)
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ղավ ղադանը նորից մարդ դարձնելու։ Վերջը հայտնր- 
•l.b9> որ հնարը միայն ե րգը-ե րաժշտ ութ յունն է: Էս 
ՂՐուձՅԸ շատ է երկար, ես կարճն եմ ասում, բայց որ 
ասում եմ' սիրել եմ առանձնապես, դրանից էլ կիմա
նաք, թե ի նշ նշանակություն եմ տալիս երաժշտու֊ 
թյանը։

...Թող բացվի վարադույրը, թող հնչի նրա աստվա
ծային ձայնը, և դաղանը մարդ կդառնա)) (\ , 382)։

Ժողովրդական հեքիաթի և իր պոեմի իմաստի մա
սին Թումանյանի' տարբեր ժամանակներում և տարբեր 
առիթներով ասույթները հանդում են հետևյալին, բա
նաստեղծության և երաժշտության ծագումը — բանաս
տեղծի կոչումը — երաժշտության (ընդհանրապես ար
վեստի, նաև դրականության) դերը մարդուն կատարե
լության հասցնելու, երջանկացնելու («գազանը մարդ 
դարձնելու» ) գործում։ Մի այ/ տեղ, ինչպես վերը նշւէեց, 
հեքիաթի (ուրեմն և իր պոեմի) իմաստը բանաստեղծն 
համարել է աշխարհի «թարսւԼած» կարգը փոխելու գա
ղափարը։

Ուշագրաւէ է Թումանյանի մտահղացում ը' գրել մի 
պատմական ւդոեմ XII դարի արաբական արշավանք
ների շրջանից, «Վիգեն Մամիկոնյան)) խորագրով^: 
ՊահպանւԼել են ծրա դրային նշումներ և սևագիր մի 
հատւէած, հաւէանորեն, պոեմի նախերգանքից (ասված 
աշուղի բերանով, ինչւդես «Թմկաբերդի առումը)) ւդոե֊ 
մոււե)։ Ոանսւստեղծի նախագծած պաւոմւսկան պոեմի 
մասին մոտաւէոր գաղափար կազմ ելու հաւքար բերում

!'3 Այդ իւորադրու! ‘Դ Կ՚Կ ",նՒ • Ադայանր, նույնպես
անավարտ (Տե ս ((Գրական մ աոանդութ յունյ), Ա. 1 -։40, 1,ք
410 — 422)։ Էստ երևույթին, Վիգեն Սասունցին եղել է «Վերնատան» 
հիմնական անդամների սիրած պատմական '.հրոսրւ ~ե տաքրրր սւ կան 
I, ււր նրանցից երերր' ԻսաՀակյանր, Շանթը և Դեմիրսյանը իրենց 
որդիներին կոչեք են այդ .երււսի անունով:
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ենք նախերգանքի մի քանի սևագիր տողը և ծրագրա֊ 
յին նշումներր (բռլորն էլ անտիպ)։

Ապրել, անցեք են.

Մարդիկ եմ wiiiiiJ — ձեզ պես 'իմանար.

Մարդիկ են եղեք աոաշ ժամանակ

Եվ սև օրերին հիշելով նրանց, 
Լցվում են լույսով մեր ստվերներր]:

Իրեն լեռն երում' Աշմ ուշատ խնջույք է նստած Վիգեն 
իշխան ր, նրա հետ նստած են Աղձնյա ց Առյուծ իշխանը, 
Աովքի տերը, և այլն, և այլն, — և քեֆ են անում, և ուրախ 
ծիծաղում են, և նրանց զվարթ ծիծաղից հանգստանում 
է Սասունը։

Եվ ահա գալիս են երկու աշուղներ, մինը կույր ալե֊ 
վոր, մյուսը ջահել, սազերն ուսերին' իշխանական խըն֊ 
ջույրին։

Լցրին բաժակները իշխանները և հրամայեցին ա֊ 
շուղն երին, որ երգեն։

Աշ ուղների երգը —

Ւնչ երդենբ — արաբր եկել. 
Եկել Լ, յաման, հեղեղի նրմսւն, 
Տիրել է հլաթ, Արճեշ, Մանադկերա, 
Մ ուշ, Տա շատ ափ — 
Հռչակել իրեն հայոց թ ադավոր. 
Արաբն եկեք Լ, մտել Հ 1/ասուն. 
Քեֆ է անում նրււտած հԼ . . .
Արյունից փախած' եկեք ենր . . ^>

Մոայլվեցավ առյուծ Վիգենը։ Լռեց աշուղը, ու ցած 
գրավ ձեռքից բաժակը փրփրուն, Աած զբևց Աղձնյա 
Առյուծ իշխանը, և նրա <- . .>
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— ոչ մի բեբս.ն հինի չի տեսնիլ, 
Մինչև մի արաբ կրմնսւ Սասան:

Թնդացին Սասունի սարերը, շա սաչեցին զենքերը։
[Պատերազմի պատրաստություն p] ու ճամփա րն֊ 

կան։
Երդը որոտաց ռազմի։
Ռազմի երգը։
— Մի արաբի կտորի համար ինչ է շարժվում Սա֊ 

սունը,— ասավ Վիգեն, հետն առավ մի քանի քաջեր ու 
գնաց։

Նստած ՀԼ. . . ^> հաղթական Մ իրան ամիրան քեֆ Հ անում, և ահա հեռվից գալիս է մի ձիավոր։
— Տեսեք, ասում է Միրան ամիրան, — ո՞վ է, որ 

կյանքից կշտացել, գալիս է։
Գալիս է Վիգենի մարդը։
— Նստիր, — ասում է ամիրան։
— Վիգեն իշխանը ինձ չի ասել նստիր։
— Հապա ի՞նչ է ասել։
— Ասել է' գնա ասա Միրան ամիրային' մենք մե֊ 

յւա՞ծ ենք, որ դու գալիս ես,..
— Մեռած չեք, հապա ի նշ եք։
Ու լուռ հեռացավ մարգը»?*։

Ւնչպես դիտել ենք վերը, «Պոետն ու Մուսան» գրե֊ 
չու ժամ անակաշրջանին' ՑՕ֊ական թվականների երկ
րորդ կեսին են վերաբերում իրենց բովանդակությամր 
և բնույթով այդ երկի հետ սերտորեն առնչվող Թուման- 
յանի երգիծական բանաստեղծությունների շարքը, որ 
գրողի երկերի գիտական հրատարակության առաջին 
հատորում տ պա գրված են «Չափածո ֆելիետոններ» 
ընդհանուր խորագրով։ Նույն ժամանակաշրջանին է վե՝ 
բարերում նաև «Հայոց ապաբախտ գրողը նստած»

94 ԳԱքՒ, քՒա, 127,
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տողով սկսվող անվերնագիր և անավարտ երգիծական 
երկը (I, 489— 490)։ Պետք է նկատել, սակայն, որ ինչ֊ 
պես դա, այնպես էլ «4տակ»֊ր (I, 259 — 261) իրենց 
մանրա լին բնույթով ավելի համապատասխանում են 
«չափածո նովել» հ ա սկաց ութ յան ր ։ ((Հայոց ա պա ր ա խտ 
գրողը...» թերևս հայ գրողի դրաման պատկերող մի 
նոր պոեմի փորձ է, որ բանաստեղծր չի շարունակել 
((Պոետն ու Մուսան)) ավելի սեղմ ձևի մեջ կրկնած չլինե
լու համար։

Այդ շրջանում (հավանորեն 1899-ին) Թումանյանի 
ձեռնարկած և անավարտ մնացած լեգենդներից մեգ 
Հայտնի է միայն «Թռլոնն ու Մուկը» (1, 479 — 481)։ Որ
պես այս լեգենդի մնկնություն կարող են ծառայել բա
նաստեղծի 1899 թ. օգոստոսի 12֊ի' Մարիամ Թուման֊ 
յանին հասցեագրած նամ ակի հ ե տևյալ տողերը, գրված 
Ւր ծանոթների շրջանից մի ամուսնական զույգի փոխ
հարաբերությունների առթիվ. «... Կինը է ական նշանա
կություն ունի մարդու վրա, մանավանդ զգայուն մար֊ 
դու վրա։ Երբ որ մարդ ու կին մի ներդաշնակություն 
չեն կազմում, երբ որ մեկը չի հանդիսանում իբրև լրու
թյուն մյուսի, այնտեղ մ արդկային կյանքը և ամուս
նությունը կորցնում է իր գերագույն խորհուրդր, դառ
նում է մի անտանելի, չնչին, բայց մաշող պայքարի 
Հանդես և դմբախտության աղբյուր։

Այս մասին մի հրաշալի ավանդություն ֊ առասպել եմ 
գտել, թեև փոքր, բայց գեղեցիկ, իմ կարծի քով, թե ինչ
պես մուկն ու թռլոնը (վայրենի աղավնին) սիրահար
վում են իրար վրա։

— Բայց մուկր ո'վ, պ ոնր Հ վ,

IIր իրար հետ ապրեն ւփրով... ( IՀ 15(1):

1898 1899 թթ> վերաբերող և ։1 ե ր ձեռքը հասած
Թումանյանի ան ավարա բ ան ա ս սւ ե դծ ո ։ թ յո ւնն ե ր ի թիվը 

523



շուրջ երկու տասնյակ է' մի մասը տպագրված երկերի 
գիտական հրւստարակո։ թյան առաջին հատորում, մյուս 
մասը դեռևս անտիպ։ Վերջիններից հիշատակելի են 
«Գերեզմաններում վաղուց հանգչում են...», «Այդպիսի 
աչքեր ես դեռ չեմ տեսել...», «^ե"զ, դոված Մու սա, ես 
չեմ ման աչում...», «Ա՜յ ծիծեռնակ...», «Լոռու բերդում» 
(մտահղացման նախնական գրառում )։ Թումանյանի 
90-ական թվականների քնարերգության մեջ իշխող 
տրամ լոդրությունների և խոհերի դրսևորումներն են դը- 
րանք' արտահայտչական այլ ձևերով ու նրբերանգնե
րով։ Գերակշռում է տրտմաթախիծ խոհը հայրենիքի 
դժնի ճակատա գրի շուրջը։ Այս առում ով առավել բնո֊ 
թոշը «Հե՜ղ, գոված Մուսա, ես չեմ ճանաչում...» բա
նաստեղծությունն է։

Նույն 1893 թվականին, «Մուրճ» ամսագրում տը- 
պագրելով «Հառաչանք»֊ի առաջին տարբերակի «Վերջ
երդ»^, Թումանյանը գրել է «Գերեզմաններում վաղուց 
հանգչում են...» բանաստեղծությունը, որ, ինչպես պետք 
է ենթադրել մի քանի ակնարկներից, ներշնչված է Չո
փուրի ըմբոստ տղաների հիշատակով.

Գերեզմաններում վաղուց հանգչում են 
Նրանց չարչարված մարմիններն անշունչ, 
Իսկ հ ոգիներ ր անքուն պտտվում են 
Սիրած վայրերում, սիրելիների շուրջ։

Այծ մ հալածել ղժվար է որով
Այն եթերային գո յություններին,
Որ զարմանալի ղորությաններով
Գիտեն մոտենալ մարգկանց սրտերին։

Հ.աձախ մտորման մամին լոռեցուն 
Ուրվական ձայներ, այլ եղանակով, 
եասում են այււ պես և ալեկոծում 
Դմղոհի հոգին համարձակ մտքով.
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...Ա'յ W Համիտ մարգ, միտք։/ բեր ւ/пс մեգ, 
Հավիտենական խո չե // ասլրերէւ, 
Մի օր ծնվել ես, մի օր կր մեոնես, 
Մնշ ես Համրերում ձագրին թշնտմա .. .֊'5

(?ՀԱ)

Բանաստեղծությունը տոգորված է Թումանյանի 90֊ 
ական թվականների քաղաքացիական պոեզիայի պաթո- 
սով։ «Գերեզմաններում վաղուց հանգչող)) ապստամբ֊ 
ների ուրվականնե րը վկայակոչելով, բանաստեղծը 
ձգտում էր բորբոքել ըմբոստության ոգին ընդդեմ ժո
ղովրդի հարստահարիչների, որոնց մասին գրեթե միա
ժամանակ խոր ատելությամբ գրել է իր «Բորչալվում » 
ուղեգրությունների մեջ։

«Պաչոտնու տրտունջը)) անավարտ երգիծական բա
նաստեղծությունը Թումանյանր գրել է 1898 թ. ամառը 
Շուլավերում, տեղում կազմակերպված թատերական մի 
ներկայացմ ան համար։ Մինչև ներկայացումը' բանաս
տեղծությունը տարածվում է գյուղում, մեծ հուզմունք 
առաջ բերելով։ «Այն պես մի աղմուկ, մի խռովություն 
ընկավ, որ ներկայացման երեկոյան եթե նայեիր փո
ղոցները, կկարծեիր, թե մի կարևոր բունթ կա գյուղում։ 
Ծիծաղելին այն էր, որ ամբոխը — պաչոտնիների ոտնա֊ 
տակած ամբոխը — ավելի խիստ էր հուզվել։ Սպառնա
լիքն այնպես մեծ եղավ, որ երիտասարդները պատրաս
տած ոտանավորը հանեցին ցուցակից, վախենալով, որ 
ինձ հետ անախորժություն պատահի, ինչպես նամակ
ներով ու պատգամավորների բերանով սպառնում էին)) 
(V, 142—143)։ Նույն այդ ժամանակ է գրված, հավա
նորեն, այն անավարտ հոդվածը, որտեղ գյուղական 
ուսումնարանի անկմ ան պատճառնե րը քննելով, Թու֊ 
մանյանը տալիս է գյուղի «պատվավորների)) խպալոտ֊

95 Այս րան աստեղծության մի ար ինքնաղիրր (սևագրություն ) . 
աննշան տարբերություններով, տե՜ս ԳԱխ, Թա, .V 100ա:



նիների») դասի սոցիալական նկարագիրը (թեև գյուղի 
անունը չի տրված, բայց, ըստ երևույթին, նկատի է 
առնված Շոլլավերը). «.. .9* յուղա կան բոլոր ցավերի 
պատճառը, գյուղական բոէոր աղետների ստեղծողը' 
7Jnt/Z/r «պաչոտնին»... Սովորաբար նա մի հրեշ է, որ 
նստած է մեր ամբողջ ժողովրդի վրա և նա է տիրում 
ու կառավարում ամեն տեղ... կառավարում
են տանուտերերն ու քյոխվաները։ Տանուտերերն ու 
քյոխվաներն էլ գյուղի պաչոտնիներից են կամ նրանց 
ձեռքին են, գուցե տասը հազարից մեկի բացառու-

ու
ու

թյւսմբ։ Եվ ժողովուրդը ո չ հասկանում է, ո չ է լ կարո
ղանում է նրանց ազդեցության ու իշխանության տա- 
կից թեկուզ մի քիչ հեռու գնա։ Եվ հազարավոր ծանր 
փորձերով գիտի, որ նրանց կամքի դեմ ըմբոստանալը 
կամ նրանց դեմ դուրս գալը վերջանում է ո չ թե
ապարդյուն, այլև շատ աղետալի» (VI, 246)։

Ա հ ա թւ ո'ւմ դեմ են ուղղված Թումանյանի այդ էքրս~ 
ւղրոմտի երգիծանքի սլաքները, և թե ինչս ւ է այն 
«րունթ» առաջացրել գյուղում, հուզելով նույնիսկ «պա֊ 
չոտնիների ոտնատակած ամբոխը»։ Տվյալ ժամանակա֊ 
շրջանում (1893 —1899 թթ՝) Թումանյանի ստեղծագոր
ծական մտահղացումների և անավարտ երկերի մեջ 
ակնհայտ է գեղարվեստական արձակի և դրամ ատողք֊ 
ղիայի գերակշռությունը։ թանաստեղծի ծրադրային գը֊ 
րաոումներից սլա բզվում է, որ նա մտադրված է եղել 
«Մ երոնք» պատմվածքաշարը լրացնել վեց նոր գործե
րով, այն է՝ «Ստորոժ Մաթոսը», «Մելիքի կարծիքը» 
(պատերազմի մասին), «Ռուսեթի խիարը», «Հանե
լուկը» (Ալեքի ու Ռամազի Սաքոյի), «Ռամագի Սաքոյի 
անքնությունը», «Մ արցրցի պառավը» (սալդաթության 
ժամանակ)։ Պահպանվել է միայն առաջին պատմված
քի («Ստորոժ Մաթոսը») սևադիր մի հատվածը (III,
392 )։ Նլութր վերաբերում է Թիֆլիս — Կարս երկաթու֊ 
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ղու շինության ժ ա մ ան ա կաշրջան ին ։ Zb ղին ակի նպա
տակադրումն է հղել ի դեմս Մաթոսի նկարագրել եր
կաթ ուղա գծի պահակ դարձած գյուղացու հոգեկան տագ
նապը' նրա համար արտասովոր պաշտոնից։ «Մարցրցի 
պառավը (սալդաթության ժամանակ)» պատմվածքը, 
ըստ ենթավերնագրի, լինելու էր կոնսիստորիայում բա
նաստեղծի պաշտոնավարության առաջին տարվա (1887) 
մի վերհուշը, երբ Սով կասում մտցվեց զինվորագրու
թյուն։

Թուման յան ի անավարտ գեղարվեստական արձա
կում մի առանձին շարք է կազմում երգիծական ման
րապատումը' ((ճեմարանն ավարտողներին)), ((Հայոց 
գրողներին)), «Անմիաբանություն կամ ո՞րն է խենթ», 
((Դարձյալ կռիվ կամ տեսուչն է մեծ, թե սանահայրը», 
«Թատրոնումն էլ է՜ կռիվ)), ((էջմիածին էլ են կռվում)) և 
անխորագիր մի մանրապատում' ((Հաստատ իմանա
լով..,)) սկսվածքով (III, 363— 367), որոնց մեջ ծաղըր֊ 
ված են ժամանակի (90-ական թվականների առաջին 
կեսի) մամուլի և մտավորականության բարքերը։ Ման
րապատումի այս շարքը Թումանյանր տպագրության է 
ներկայացրել ((Տարազ)) շաբաթաթերթին 1894-ի հուն
վարի սկղբներին, ինչպես ցույց է տալիս Տիգրան Նա
զարյանի մակագրությունը (շարթի գրության ժամա
նակն էլ պետք է ընդունել 1893-ի վերջերը կամ 1894-ի 
հունվարի առաջին տասնօրյակը)։

Հավանական ենք համարում, որ աՀդ ժամանակ 
(1893—1894 թթ-) է գրված նաև ((Խրախուսողները» 
(ըստ նախնական տարբերակի' ((Տուկլուղյանի կարծիքը, 
պ- Կարապետի փլավը և իմ հոբելյանը))) երգիծական 
պատմվածքը, որտեղ, ինքնակենսագրական մի շարը 
փաստերի օգտագործումով, Թումանյանը ծաղրել է գը- 
րողի քաղքենիական միջավայրր, մամուլի բարքերը, 
մեկենասներին և ((խրախուսողներին», որոնք իրենց 
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բարերարությունն ու օդնութ յունը անվերջ հիշեցնելով, 
((երես զարկելով », Հասցնում են ալն դրության, որ կ"Ը՝ 
չում է երիտասարդ գրողի և գրելու տրամադրությունր, 
և՛ ((կարծես, շնորհքը» ։

((Սև ճանապարհ » , «Վեճ», (( P ա րե գործ ու թ յուն » և 
((Մրափ պապին» անավարտ պատմվածքներր (վերքին 
երկուսը տպագրված' III, 367 — 369, 388 — 389) արդյռւնք 
են այն տպավորությունների, որ Թումանյանր, որ֊ 
պես ((հանգանակող և գործադրող կոմիտեի» անդամ, 
ստացել էր 1895 —1896 թթ- կոտորածներից աղ ատված 
և Կովկասում ապաստան գտած արևմտահ այ գաղթա֊ 
կան ութ յան վիճակին մոտիկից ծանոթանալով։ Ամենայն 
Հավանականությամբ, դրանք դրված են այդ շրջանում, 
տեսածի և ապրածի թարմ տպավորության տակ (բա
նաստեղծի երկերի դիտական հրատարակության ծանո
թագրություններում արված ենթադրությունը, թե ((Մրափ 
պապին» գրված է 900-ական թվականներին (III, 526), 
Հիմնավորված չէ):

Այս տարիներին է վերաբերում Թում անյանի անա
վարտ արձակ երկերից ((Խաբված աղջիկ» պատմվածքը 
(III, 377 — 383), ուր նկարագրված է գյուղում բարքերի 
անկումը բնութագրող մի դեպք։

Թումանյանր մտադիր է եղել, օգտագործելով ժողո֊ 
վրրդի մեջ դեռևս պահպանված ավանդական զրույց֊ 
ները, դրել մի պատմվածք լեղգինե րի արշավանքների 
շրջանից։ Այգ մտահղացումը ևս մնացել է նախնական 
սևադրության փուլում («Հանեսն ու Խուդին», III, 393 — 
394)։

Նախքան Թումանյանի դրամատուրգիական փորձերի 
քնն ությանն անցնելը, վերհիշենք նրա' գրականության 
այղ ամենաբարդ ա ամենաբարձր տեսակի նկատմամբ 
գես գպրււցական տարիներից ցուցաբերած առանձնակի 
Հակումն ու սերր հավ աս տող փաստերը։ Վարս. Գևորգ֊ 
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յանր պատմում է, որ Թումանյանր Հալալօղյու ղպըո- 
գամ Ծրարի ոտանավորներից, առանձին սեր էր տածում 
ե դեպի դրաման։ Նա շարունակ կարգում էր Գևորգ 
Բարխուդարյանի' Շիլյերից թարգմանած գործերը...»։ 
Գիտենք արդեն, թե 4 — 5 տարի հետո, Ներսիսյան գրպ֊ 
բոցում, ի նչ հանդամանքներում տեղի ունեցավ աւղա- 
դա բանաստեղծի ամբողջ դրական կյանքի համար բախ
տորոշ իրադարձությունը' ծանոթացումը Շեք սպիրի 
դրամ ատուրդիա յի հետ։ Հետաքրքրական է, որ երկար՛ 
ժամանակ, պաշտոնական բնույթ կրող և հրապարակ֊ 
ման ենթակա դրություններում, Թումանյանր թաքցրել է. 
դրամաներ դրելու փաստր։

Լեոյի հարցումներին տված մեղ ծանոթ ւգաւոասխա֊ 
նում խոււտովանելով, որ Շ ե քո պիր ր միշտ մնում է իր 
ամ ենասիրելի բանաստեղծր, նա ավելացնում է, «է>է[ 
|>ЬЬ ղրամա չեմ գրել դեո, puijcj ւյրաման բանաստեղծության մեջ իմ ամենասիրած ձևն է, ու ինձ թվում է, թե ղրամատուրղի կոչումն ունիլք ես: Այս պատրանք է 
գուցե։ Շեքսպիրն է ինձ այսպես կախարդել» (У , 232)։ 
Հնդդծումն իմն է—Ա. Բ.)։

Հարազատների և ընկերների հետ ունեցած մտեր
մական զրույցների ժամանակ, հաճախակի անդրադառ
նալով դրականության մեջ իր ամենասիրած տեսակին' 
դրամատուրդիային և դրամատուրգի իր կոչմանը, Թու- 
մ՚անյանր խոստովանել է նաև դրամաներ դրած լինելու 
փաստր. ((Դու դեռ չդիւոես, որ ես դրամաներ էլ ունեմ 
դրած, որ ես դրամատուրդ եմ...», ասել է նա իր դուստր՛ 
նվարղին, երր սա Հովնան յան դպրոցի 6֊րդ թե 7֊րդ 
դասարանումն էր (հավանորեն' 1906—1907 թվական
ներին)։ «Ես հաճախ եմ լսել Թուման յան ից, որ ինքը՛ 
դրամաս։ ուրդ է, դդում է, որ իր իսկական կոչումը դրա
մաներ գրելն է, — պատմում է Մարիամ Թումանյանր։ — 
Բայց երր ես հարցնում էի նրան, թե ինչո՞ւ դրամաներ 
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չի գրում, նա պատասխանում էր. «Դրամա գրելը բա
նաստեղծություն հորինել հո չէ', որ կարողանամ տյդ- 
պես շատ գրել։ Տարիներ պիտի աշխատեմ, որ մի բան 
ղուրս գա։ Ես հո' չեմ կարող ղրանց պես տարին 2 — Տ 
դրամա գրել»։ Մեկնաբանելով Թումանյանի «Արտւս֊ 
վազդ» ողբերգության հոգեբանական-ինքնակենսագրա֊ 
կան դրդումները, Դեմիրճյանը գրում է. «...Երկար ժա
մանակ կրկին ու կրկին դառնում էր դրամատուրգիա
կան ժանրին, հայտնում էր իր մտադրությունները, որ 
պետք է ողբերգություն գրի և միշտ էլ ասում էր, որ 
ինքը կոչված է դրամատուրգ լինելու»։ «Համողված էր, 
որ իր իսկական կոչում ը... դրամատուրգիան է, — հի

շում է բանաստեղծի գրական բարեկամներից Հ. Հա- 
ջազնունին։— Համոզված էր, որ իր տաղանդի բնույ
թին ամենից ավելի սազում է դրամայի ձևը. այս
տեղ է, որ նա պետք է ցույց տա իր կարողությունների 
ամբողջ չափը... Ծրագրում էր և պատրաստվում գրելու 
ինչ որ տրագեդիա՝ «Հովհաննես թագավոր» վեր-
նագրով»։

Եվ վերջապես, 1916-ին, արդեն հրապարակով («Ա- 
դամյանի օրերից» հայտնի հուշերում) Թումանյանը 
խոստովանում է իր դրամաների «գաղտնիքը», հավաս֊ 
տելով, որ իրեն «ավելի դրամատուրգ է համարում, 
քան ուրիշ մի բան»։ Այդ հուշերում, ինչպես նաև 1919 թ- 
փետրվարին Ս. Գորոդեցկու հետ ունեցած զրույցում 
Թումանյանը հայտնել է, որ իր գրած դրամաները ոչրն- 
չացրել է96։ Պ ատճառը մեզ արդեն հայտնի է՝ «...Շեքըս֊ 

96 с. Город ецк и й, О мудром и нежном. «Закавказское 
СЛОВО», 1919, № 27. Հավանական է կարծել, որ Թուման յանն իր 
դրամ աները ոչնչացրել Հ դեռևս չամ բողջացրած, սևագիր վիճակում: 
Վրեն Տաշրացին իր հիշողություններում պատմում է, թե երբ, տարի
ներ անց, հարցրել է Թուման յանին, թե ի նչ եղան դրամաներդ, րս. 
նաստեղծը պատասխանել կ. «Այրեցի իմ կալանավորվելուց աոա« 
(ուրեմն՝ 1908 կամ 1911 թթ.)։ Ըստ Օլգա Թումանյանի այդ տեղի Ւ 
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պիրի գրածների նման չէին պուրս եկել»։ Նրա համար' 
դրաման պետք I լիներ շեքսպիրյան համարժեքի, կամ 
բնավ չլիներ։ Դրաժա և Շե քաղիր՝ համարժեքներ էին։ 
երկուսն էլ «ամենասիրելի», մեկր՝ «քանաստեղծութ յան' 
0 եջ աժենասիրած ձևր>>, մյուսը՝ « ա մ են ա ս ի ր ա ծ րա֊ 
նասաեղծր»։ Իսկ ամենասիրելիի համար պետք էր ստեղ
ծել ամենալավը՝ նրան արժանին։ Սա էր, որ դժվարաց
նում, գրեթե անհնարին էր դարձնում Թումանյանի ա֊ 
ո աջադրած խնդիրք։ Նրա պատկերացումները իր ապա֊ 
ղա դրամայի մասին նույնքան անսահմանափա կ էիՆ,. 
որքան և նրա սերը Շեքսպիրի նկատմամբ։

Այնուամենայնիվ, Թումանյանն իսպառ չի հրաժար
վում իր դեղագիտական իդեալից՝ շեքսպիրյան համար
ժեքի դրամա ստեղծելու գաղափարից։ 1919 թ* օգոստո
սին, հիսնամյակը բոլորած բանաստեղծը հայտնել է իր 
ստեղծագործական իղձը՝ «...Մեկ էս պոեմը («Հազարան 
ր[բուլ»-ը—Ա. Ի.), մեկ էլ մի քանի դրամա ունեմ՜ 
սկսած, եթե դրեմ' դոհ կլինեմ...»^։

Ավելացնենք նաև, որ ըստ Թումանյանի մտահղաց
ման, իր գլուխ - գործոցը' «Հազարան բէրոլէ^~ր մարմ
նավորվելու էր դրամատիկական ձևի մեջ։

Թում անյանի դրամատուրգիական փ ո րձե րի ց պահ
պանվել են միայն սևադիր պատառիկներ, ծրագրային- 
նշումներ, աղբյուրների և նյութերի գրառումներ, նը- 
րանց մասին' նամակներում ա ո անձին տողեր, ժամա
նակակիցների հուշերում' սակավաբառ, երբեմն հակա
սական տեղեկություններ։ Այւ»քանից պետք է փորձել 
մոտավոր գաղափար կազմել բանաստեղծի դրամա֊ 
•սսւրղիական մտահղացումների, ոչնչացված, սկսված 
կամ գրելիք դրամաների մասին։

ունեցեք " րանաից դուրս դալաց հետս» (1909 թ-)։
'■‘7 "Վերելք 1933, Л- 2 — 3, (ք 154։
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Թումանյանն իր դրամատուրգիական փորձերն սկսել Հ 1893 թվականին։ Այդ ժամանակ նա արդեն մուտք էր 
գործել գեղարվեստական արձակի բնագավառը և հրա- 
պարտկել իր առաջին պատմվածքը' «Սովի ժամանա֊ 
ԿՒտ » (1893, մայիս)։ Շարունակում էր մասնակցեք 
թատերական կյանքին, ո շ միայն որպես թատերասեր 
դերասան, այլև, ինչպես տեսանք, իբրև կազմակերպի՝: 
.Թատերական մթնոլորտը, անշուշտ, նրան դեպի դրա
մատուրգիան մղող և տրամադրող գործոններից 
մեկն էր։

Պատահական չէ, որ Թումանյանի առաջին դրամա
տուրգիական փորձը եղել է պատմ ական ողբերգու
թյուն («Արտավագդ Բ»)։ Այդ պետք է բացատրել նախ 
Շեքսպիրի ողբերգությունն ե րի կախարդիչ ներգործու
թյամբ (որ, ինչպես գիտենք, բանաստեղծն ինքն է խոս֊ 
տով անել), և ապա այն շատ կարևոր հանգամանքով, 
որ ողբերգական իրադարձություններով հարուստ մեր 
պատմությունը (հետևապես և պատմագրությունը) նրա 
առջև բաց էր անում շեքսպիրյան ցնցող ողբերգություն
ների մի ամբողջ շարք։

Եվ առաջինը նրա ուշադրությունը գրավում է հորից 
նզովված և Մասիսի խորխորատները գահավիժած, շըդ֊ 
թայակապ, կիսապա տմական֊ կի սաառւսսպելական Ար֊ 
տավազդի կերպարը։

Այդ ողբերգությունը գրելու մասին Թումանյանը հի
շատւսկել է «Խորենացու «Տենչայր Ս աթենիկ» հատվա
ծի առթիվ» բանաքննական հոդվածի սկզբում. «1893 թ. 
մտածեցի մի բան հյուսել մեր աշխարհաշեն Արտաշես 
11֊ի մեծ վջաերից և նրա մեծ որդու' նախանձոտ Սր
տավազդ 11֊ի կրքերից։

Այս նպատակի համար սկսեցի ուսումնասիրել Ար- 
տաշեսի ընտանեկան կյանքի առասպելախառն և փո
թորկալի պատմությունը» (IV, 13)։ 1894 թ, ապրիլի 
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17 ֊ի նամակում Ան. Աբովյանին հաղորդելով, որ ս մ ի 
բանի մեծ բաներ է սկսել», ավելա դնում է. ((Մեկով 
(«ԱրտաւԼազդ Р») շատ հետաքրքրվեցին մեր պատմա֊ 
դետ լի տ ե րա տ ո րն ե րր և ա ո Տ ա ս ա րա կ դրական ական 
շրջան ր, շատ հավանեуին »իմնադրության ձևն ու եղա֊ 
նակր և խոստացան իրանց աջակցությունը, խորհուրդ֊ 
ները, դրա դա րանն ե ր ր բաց անել իմ առջև» (V, 93 — 
94)։ Նույն օրը Արսեն Ղ[աւ\յանին հայտնում է, թե' ((Ւմ 
((Արտ ավազդ)) ֊ի բանը լավ է երևում» (V, 92)։ Հավա
նորեն, հենց այդ ժամանակ (1893 —1894 թթ*) էլ Թու֊ 
ման շանն իր ո ղբե րդության առանձին հատվածները 
կարդացել է Նար֊Ղոսին և Վրեն Տաշրացուն, որ, ինչ֊ 
պես վերջինս է պատմում, իրենց հիջեցրել է Շեքսպիրի 
(րՌիչարդ երկրորդ»֊ը (Ւ դեպ' Տ աշրացին ողբերգությունը 
հիշատակում է «Արտաշես Р» անունով, ըստ երևույթին 
շփոթության հետևանք է, թեև բացառված չէ, որ Թու֊ 
մանյանն սկզբում իր երկը այդպես խորագրած լիներ։ 
Նյութի ուսումնասիրության ձեռնարկելիս նա դեռ չէր 
որոշել ապագա ողբերդության խորադիրը, ինչպես եզ֊ 
րակացնելու հիմք է տալիս «Խորենացու «Տենչայր Սա֊ 
թենիկ» հատվածի առթիվ» հոդվածի սկիզբը' («1893 թ. 
մտածեցի մի բան հյուսել մեր աշխարհաշեն Արտաշես 
11֊ի մեծ վշտերից և նրա մեծ որդու նախանձոտ Ար֊ 
տավազդ 11֊ի կրքերից»)։

Վերը տեսանք, թե Թումանյանն ինչպիսի՜ մանրա֊ 
գնին ուսումնասիրություն էր կատարել պարզելու Ւր 
ողբերգության հիմնական աղբյուրներից մեկը հանդի֊ 
սացող Խորենացու պատմության առեղծվածային այդ 
հատվածը. ((Ւնձ թվաց,— ԳՐ^1 է բանաստեղծր,— 
որ այս հ ան գույց ը բանալով, իմանալո վ, թե ինչ էր 
տենչում թագուհի Սաթենիկը, — այդ ՐՈ1ՈՐ կռիվների 
ծաղիկը, — կարելի էր մտնել Արտաշեսի պալատը» (IV, 
13)։ Համոզված լինելով, որ հիշյալ հատւԼածի «արտա֊



խուր, խավարտ, տից, խավարծի)) բառերր անուններ են 
ծաղիկների, որոնց վերադրվել են դյութական հատկու
թյուններ, Թումանյանր, օգտվելով առիթից, որ Արս. 
Ղլտճյանը գտնվում կ Հին Նախիջևանի դավառում' Սա֊ 
թ են ի կ ի տենչանքի առարկա Արգամ ի ցեղի բնակավայ֊ 
բում' գողթան երգիչների հայրենիքում, դիմում է նրան, 
խնգրելուէ որոնել հին սուէորույթների հետքերը. «Թեզ 
մի լավ պաշտոն եմ հանձնում... դու այժմ մի երկրռւմ 
ես, որտեղ շատ բան կլինի մնացած հին ժամանակնե
րից:— Թո գիտեցած և լսած ժողուէրդական երգերդ 
կգրես ու կուղարկես ինձ... Անհասկանալի բառերը բա
ցատրիր, մեկ էլ գրիր ինձ, թե այդտեղ մեկին մյուսի 
վրա սիրահարեցնելու համար ի նչ միջոց են գործ դնում, 
կամ ի նչ ծաղիկ և ինչւղե ս. հետո ատել տալու համար» 
<Г, 92)։

«Օւէանեսը կարծում էր, — պատմում է Ղլտճ/աՆր, 
տարիներ հետո անդրադառնալուէ Թումանյանի նամա
կին,— թե դարերի հնությունից որևէ հետք մնացած 
կլինի Արտավազդի և Արգամի աոասպելներից։ Ես ինչ 
որ գիտեի, ինչ որ հնարավոր էր ժողովրդագրական, ազ
գագրական ն յութե րի ց քաղել, հաղորդեցի իրեն։ Չգի
տեմ' բան մնացե՞լ է, թե՞ ոչ» (ցավոք, մեզ չհաջողվեց 
գտնել Ղլտճ յ ւսՆ ի պատասխան նամակը և Հիշյա[ տե
ղեկությունն երր)։ Թումանյանր պարզում է առեղծվածը. 
«Սթրահարված տիկինը սաստիկ ցանկանում է յուր սի
րած Արգավանի բարձերից ձեռք բերել արտախուր խա
վարա և տից խավարծի» (դյութանքի ծաղիկները)։ Սա
կայն բանաստեղծի նպատակը չէր իր ողբերգության մեջ 
ներկայացնել խաբված ա մ ուս ին - ա րքա յի ( Արտաշեսի) 
և նրա դավաճան թագուհու (Սաթենիկի) դրաման։ Պատ
մական աղբյուրների տվյալները բացառում էին այդ. 
((Պատմությունից երևում է, — դրում է Թումանյանր հիչ-
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շալ Հոդվածում, — որ Սաթենիկ թագուհին (50 տարե- 
կան) տռփական սեր ցույց չի տվել դեսլի վիշապազուն
ների նախարարը (80 տարեկանից անց), այլ նախան
ձոտ Արտավաղզն կ այդսլես բամբասել, այն բան հարգ֊ 
ված ու մեծարված Արգամ ին հոր աչքից ցցելու հա
մար)) (1\', 15)$^: Իհարկե, բանաստեղծը պատմաբան
չլինելով, կարող էր մասնակի խնդիրներում (ինչպես 
Սաթենիկի և Ար գա մ ի տարիքի նկատմամբ) շեղումներ 
կատարել իր երկի մտահղացման համապատասխան։ 
Թումանյանն այդպես չի վարվել, որովհետև այլ է եղել 
նրա մտահղացումը։ Իսկ ո՞րն է այդ։ Մեզ հավանական 
է թվում Դեմիրճյանի մեկնությունը, քանի որ Թուման֊ 
յանի մտերիմներից մեկը լինելով, նա հաճախ մասնա
կից է եղել բանաստեղծի երկերին ու մտահղացումնե- 
ըին վերաբերող զրույցներին, լսել նրա կարծիքներն ու 
բացատրությունները, «Նկատում էի, — պատմում է Դե֊ 
միրճյանը «Արտավազդ Բ)) ողբերգությանն անդրադառ
նալով,— որ այս նյութի մեջ նա զարգացնում էր այլևս 
ոչ միայն իր հոր մտապատկերը, որ Արտաշեսն էր, այլև 
այն ողբերգությունը, որ ըստ Թումանյանի թեմայի, 
ապրում էր Արտաշես֊հա յրը, որ հանդիմանում է և 
անիծում իր որդի Արտավազդին, սրա այն տրտունջի 
համար, թե՝ «Մինչ դու գնացեր և զերկիրս ամենայն ընդ 
քեզ տարար՝ ես աւերակացս որպէ՞ս <Լո*ւմհ> թագա֊ 
ւորեմ»։ Թում ան յանին հետաքրքրում էր,,* մի ուրիշ 
բան։ Նա շատ էր պատմում իր համագյուղացիների մա
սին, որոնք խլել էին իրենց հողամասերը՝ ոտնատակ 
տալով այն բոլոր լավությունները, որ արել էր նրանց 
իր հայրը։ Նա խոսում էր գյուղական ամբոխի ((սևա֊

98 Ւնշպես երևում է ծրագրային մի այլ գրառումից (ԹՀԱ), Թու

մանյանն իր ողբերգության մեջ տալու էր Արտաշեսի հոգեկան տր֊ 
վււյտանքր՝ որգու այգ իւարգավանքի հետևանքով։ 
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հոդության)), а ապերախտության л մասին, որի համար ոչ 
մի նշանակություն չունի բարերարությունը»^։

Ոչ-նվազ հավանական է, որ «Արտ ավազդ №»֊ում 
Թումանյանին զբաղեցրել է հոր և նախանձոտ, երախ
տամոռ որդու դրաման, որով բանաստեղծի այդ ող
բերգությունն առնչակցվում է Շեքսպիրի «Արքա 
Լիր»-ին։ Թումանյանի արխիվում պահպանված «Ար֊ 
տավազդ Ря-ի սևագրության այն պատառիկը, որ բե
րում ենք ամբողջությամբ, հիմք է տալիս նման մեկ
նության. «Արտավազդ (նախանձ)».

«Նախանձնգ հոր թաղման փառավորությանը։
Առաջ վրդովեցնող երագներ է տեսնում, կանչում

երազահան մոգպետին։
Տանջվում է։
Սյունազարդ պ ա լա ա ում գՒշե րով t անքուն

տ անջվում էր Արտավազդր, հոր ուրվականը երևաց նր
բան և վշտացած հարցրեց, թե ինչո՞ւ է նախանձում
յուր մահվան։

— Մինչ դու գնացիր, ամենը ՀԼ. . . >
— Ցորժամ յորս հեծցես <• • >
Տեսարանից ու արքայի անեծքից խելագարված Ար-

տավազդը (գիշերը) զարթեցնում է և հրամայում առա
վոտը վաղ որսի երթալ [Ապարանքի լուսամուտներից
նայում են' ինչպե՛ս է ձին քշում խելագար արքան]։|քի տեսարան

Մասյաց սարերում... Մռայլ գիշեր ու կայծակ, դես 
//։ դեն փախած ձիավո րն ե րի փողերի հնչյուն, շների 
it ոնոց:

‘ ‘О Դեմիրճրսնի սյ ա տ մ սւ A ր ն՛ամանյանի Հոր և ч գյուղական ամ֊ 
f !.խի փոխհարարերաթյան վերարերյայ յիովին Հաստատվում է րա- 
J, ս. iiinf.fjA /1' վերհԼր:! ՛. ա/՚ո ա f Л րվ ա <) „աղթական ա մ ր ո խ ր ՛■ ինրնա



<. . .> Չա՜ր, չեն հանդուրժիլ քեզ ապատ Մասիսի
քաջերը, և երր որսի կհրթաս դեպի սարերն ազատ Մաս֊ 
սյաց, քեզ կբռնեն քաջերր, կձգեն մութ և անլույս վի»ր, 
որ Լէ Լո4ս չտեսնես։

Հոր անեծքին կայծակներն ու դժոխքը ուղեկից են։ 
<. . .> Հարազատներիդ արյունն ու արտասուբր

բաց են արել կործանման վիհը քեզ համար»^'°։

((Արտավազդ»֊ի այս պատառիկից և այդ երկի մա- 
.սին եղած հատ ու կտոր տեղեկություններից իսկ պւսբւլ֊ 
որոշ երևում է Թումանյանի մտահղացումը հնադարյան 
առասպելը դնել մարդկային հարաբերությունների իրա֊ 
կան հողի վրա, միֆական Արտավաղդին մ արդկայնաց֊ 
նել, ստեղծել ((բնավորությունների ողբերգություն», 
ինչպիսիք են Շեքսպիրի ողբերգությունները։

Թումանյանի պատմ ա֊ դրամ ա տիկա կան մտահղա
ցումներից երկրորդը ((Հովհաննես թագավոր» կամ 
«Հովհաննես—Սմբատ» ողբերգությունն է։ Այդ երկը, 
«Սմբատ Р» խորագրով, իր մյուս դրամաների շարքում . 
բանաստեղծը հիշատւսկել է 1916 թ. հունվարի 28֊ին 
Վրթ* Փափազյանի հետ ունեցած 4րոլՀցի ժամանակ 
վՀՉ,)։ Ավ. Ւսահակյան ը նույն դրաման գրելու Թուման֊ 
յանի մտադրության մասին պատմում է 1901 թ, սեպ
տեմբերին դեպի Անի կատարած համատեղ ուղևո րու֊ 
թյան կապակցությամբ. ((Օհաննեսը մտածում էր մի 
դրամա գրել Անիի կյանքից, նյութը Հովհաննես֊Սմբաւո 
P ագրատ ունի թանձրամիտ ու թանձրամարմին թագա֊ 
վորն էր, որ իմաստունի համբավ ուներ»^ ։ Հիշողու
թյան այս ասոցիացիան, Անիի ուղևորության հետ կապ֊

կենւււսէւրական երկով («ծանրեր երևանի համալսարանի», 1968, 
.V 2, էջ 158—161):

100 ԳԱԹ, Թա, Л- 242:
101 Աւ|. ւ՚սւսհակւա՞ւ. երկեր, Հ. IV, 1959, /, у 74: 



ված, թերևս կարող է որոշ հիմք ծ առա յե լ այս ողբեր
գությունն սկսելու ժամանակի համար (1900—1901 թթ. )։ 
Վրեն Տաշրացին, հավանորեն շփոթությամբ, «Հովհան- 
ն ե ս֊ Ս մ բա տ )յ - ի փոխարեն հիշում է «Գագիկ Գ»։ Բա
ցառված չէ նաև, որ Տ աշրացին նկատի է ունեցել մի 
այլ պատմական դրամա, քանի որ դա հիշատակվում է 
«Արտաշես Բ»֊ի հատվածների րնթերցումր լսելու առրն֊ 
շությամբ (1893—1894 թթ,). «Հովհաննեսը բացատ
րեց, որ ինքն ընտրել է հայոց պատմությունից երկու 
դրամատիկական մոմենտներ, մեկը' Արտաշես երկրորդ 
արքայի և նրա կին Սաթենիկ տիկնոջ (արքայադուստրն 
Ալանաց) պալատական փոթորկալից կյանքից... իսկ 
երկրորդը' «Գադիկ երրորդ»' Անի քաղաքի Բագրատու- 
նի վերջին թագավորը, որին հույները, Անիին դավա
ճանորեն տիրելուց հետո, աքսոր էին քշել Սեբասաիա, 
ուր նա ողբերգական վախճան ունեցավ»։ Ո չ Թուման֊ 
յանի արխիվում ու նամակներում և ո'չ էլ մյուս ժա
մանակակիցների հուշերում որևէ տվյալ չկա այդ խո
րագրով դրամայի վերաբերյալ։

Թում ան յանի երկրորդ պատմ ական դրամ ա յի մա
սին Դեմ իրճյան ը հիշում է շատ աղոտ կերպով. «Ար֊ 
տաշես-Արտավազդ նյութից Թումանյանը հետագայում 
ձեռ քաշեց, — գրում է նա, — որպեսզի անցնի ուրիշ նը
ման թեմայի։ Դա Անիի ինչ որ թագավորի մասին էր, 
որի վեհության, բարձր առաքինության, բարության դի
մաց կանգնել էր «չարամիտ և չարակամ ռամիկը»։

Հովհաննես թագավորի (Սմբատ Բ) տիրապետու
թյան ժամանակը — XI դարի սկիզբը—Անիի պատմու
թյան փոթորկալի շրջաններից է։ Խաղասեր, թույլ ու 
կամազուրկ բնավորությամբ նա չէր համապատասխա
նում այն դերին, որ ստանձնել էր գահաժառանգության 
իրավունքով։ Կամք, վճռականություն, արագ կողմնո- 
րոշվելու, գործելու ունակություններ պահանջող քաղա֊ 
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քական վայրիվերումներով լի ժամանակր' նրան հահա֊ 
խակի դնում է դրամատիկ կացությանների մեջ։ Անիի 
բանալիները հանձնելով Եոստանդին կայսեր, նա պատ֊ 
ճառ է դառնում հես։ադա ողբերգական իրադարձություն ֊ 
ների։ Մեր պատմիչների հակակրանքին ու արհամար- 
հանքին արժանացած, իր մեջ ոչինչ հերոսական չունե- 
ցող, «թանձրամիտ ու թանձրամարմին» այս թադավո֊ 
րին է Թումանյանը դարձրել իր ողրերդության գլխավոր 

դեմքը։ Ղեկավարվելով շեքսպիրյան ((բնավորությունների 
ողրերդության» սկզբունքներով, հակառակ կլասիցիս- 
տա կան֊ ռոմ անտիկական ո ղր ե րդո։ թ յունն ե րի սխեմա
ների, նա ձդտել է ստեղծել կեն դան ի բնավորություն֊ 
ներ, թագավորի մեջ ցույց տալ մարդուն իր մարդկա֊ 
յին թերություններով ու թուլություններով և սրանց
պայմանավորող իրա կան ֊ պատմական հանգամանքնե
րով։ Ըստ ողբերգության սևադիր֊հատվածների, բանաս
տեղծը մտադիր է եղել խորացնել Հովհաննես թագա֊ 
վորի մի հատկանիշը—իմաստասիրությունը, որ պատ֊ 
մինչները միայն թռուցիկ կերպով են հիշատակել։ 
Ողբերգության առաջին գործողության առաջին տեսա
բանին վերաբերող ծրագրային դրա ռումն ե րում Հու[հան ֊ 
նես֊Սմբատը ներկայանում է որպես «լուսավո ր յա լ
թագավոր», «յուր մատենադարանում նստած' գիտնա
կաններով, կրոնավորներով շրջաւգատված, ՀԼորոնք հ> 
կարդում են յուր ւգատւէիրած օրենսգիրքը, մարդակազ
մությունը և հրճվում,,,» (III, 449)։ Թագավորը նրանց 
պատմում է իր երազանքների,,ծրագրերի մասին' ((վան
քեր է շինում, եկամուտներ տալիս, որ լո ւյս, լո ւյս 
ծավալի» ։

Սակայն ժամանակը ն պաստ ավո ր չէր այդ ծրագ
րերի իըականացման համար։ Երկրորդ տեսարանի սե֊ 
վագիր հատվածում Թումանյանր ներկայացնում է քա- 
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ղաքւսկան այն բարդ իրագրությունը, որի մեջ գտնվում 
էր շինարարական֊լուսավորական ծրագրերով տարված 
ուսումնասեր ո: խաղաղասեր թագավորը.— սելջուկնե
րի արշավանքը, դաշնակից Վրաս տանին օգնելու պար
տավորությունը, իր կյանքին ու գահին սպառնացող 
եղբոր դեմ կռվելու հարկադրանքը, քաղաքական տագ
նապալի կացության հետևանքով Անիի բազմ աղգի Ոլ 
բագմատարր բնակչութ յան մեջ աոաջ եկած հուզում
ները։ Այս բոլորի մասին Հովհաննես թագավորը լսում 
է անվրդով, շա րուն ա կե լո վ գրել (իր գրական աշխա
տանքով պարապել), ապա իջնում է եկեղեցի' աղոթելու։ 
«Ես պատերազմն ատեցի,— ասում է Հովհաննես 
թագավորը, — նա ինձ եղբայրացավ, ի նչ են ուզում այս 
վայրենիները։ Միթե՞ նրանց համար այս արյան և ար
հավիրքների փոխարեն լավ չեն սերն ու խաղաղու
թյունը։ ի՜նչ են ուզում...» (III, 451):

Ողբերգության մի այլ սևագիր հատվածը (անտիպ) 
վկայում է, որ Թումանյանր մտադիր է եղել ավելի 
զարգացնել Հովհաննես թագավորի բնավորության խա
ղաղասիրական գիծը' հարևանների (վրացիների) հետ 
հաշտ ու համերաշխ ապրելու նրա ձգտումը.

«Հովհաննես թագՀԼավոր^> .— Մենակ մտածում է. 
խոսում է, թե' մարդ, պա տ գա մ ՀԼավո ր~հ> ուղարկենք, 
ասենք' ի՞նչ եք կամենում, մենք ձեղ թշնամի չենք, 
մենք չենք դիպել ձեր անունին, ոչ էլ ծուռ նայել ենք 
դեպի ձեր կողմը։ ինչո՞ւ եք դուք սրով ու կրակով դա- 
1իս,

հաշտվենք]
Այս ես որ ասում եմ, ոչ թե պարտության երկյու

ղից, այլ ամտքից, թե ինչո ւ պետք է ղսւր տեղը 
մարդիկ կորչեն, ի՞նչ եք ուղում, ի՞նչ արդարություն է, 
որ ձեզ առաջնորդում է մեր կողմը այդպիսի նպատա
կով <. . .>
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Ժողովուրդն ե րի անե՞ծքն եք ուղ ում... ավելի լավ չէ ր 
եթե <. . .>(Թ!)Ա)։

Թումանյանի ողբերգության հերոսը ա յս պիսով արա֊ 
մագծորեն տարբերվում է իր նախատիպից իրական֊ 
պատմական Հովհ անն ե ս ֊ Սմ բ ա տ թ ա գավո րից^% ։

«Հովհաննես թա գավոր» ողբերգության սևա գրու
թյուններից պահ պանվե լ են ևս երկու պատառիկ ( սե- 
վագիր), ծրագրային գրառումներ, գրանցի ց մեկը վե
րաբերում է' թունավորված զաւէակի վերահաս մահվան 
Հանդեպ անղոր թադավոր-հոր հոգեկան տառապանք

ներին (այս տեսարանն, անշուշտ, Թումանյանն ստեղ
ծել է իր հերոսի վիճակի ողբերգականությունն ուժե
ղացնելու նպատակով), իսկ երկրորդ պատառիկը նը- 
վիրված է գահի համար իրար գեմ ելած եղբայրների 
(Հովհաննես֊Սմբատի և Աշոտի) մոր դրամային. «Այդ 
բոլոր սրերն ու տեգերը իմ սիրտը կտրատելու համար 
են բերել իմ որգիքը... Երբեք ո'չ մի մոր իրան որդիքն 
այսպես հանդես չեն ցույց տվել։ Ես էլ այնպես կաղո
թեմ, որ երբեք չի աղոթել ո'չ մի մայր... Աստւէա՜ ծ, 
Հաղթություն մի' տուր իմ որդիներից ոչ մեկին.,.)՝, 
(ԹթԱ)։

Եթե «Արտավաղդ Բ»-ի մեջ, ըստ Թումանյանի մտա֊ 
Հղացման, հիմնականը հոր և որդու բախման դրաման 

է, ապա «Հովհաննես թագավոր» ողբերգությունը երկ֊ 
պլանային է. մի կողմից հերոսի բնավորության (հա֊ 
է ումների, կարողությունների) և նրա դիրքից թքսոՂ 
պարտականությունների հ ա կա ս ութ յուն ը և մյուս կող
մից' երկու եղբայրների բախումը։

Թումանյանի արխիվոււե պահպանվել են «Հուէհան֊ 
նես թ ա գա վո ր» ողբերգության աղբյուրների ցանկը և 
ղրանցից կատարված քաղվածքներն ու գրառումները'

102 Zdմտ. Լեո, ձալոր պատմություն, II, 1947, էջ 667 — 686,
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ամփոփված «Տեղեկություններ Pա դրա տ ո լն յա ց թագա֊ 
վորոլթյան անկման» խորադիրը կրող տետրի մեջ։ նըշ- 
ված են հետևյալ աղբյուրները' «Մատթեոս Ուռհայեցի, 
Արիստակես Լաստիվերտցի, Սմբատ պատմա դիր, Ջա֊ 
լալյան' «ճանապարհորդութիւն» (արձանագրությունը յ, 
«Շիրակ» Ալիշանի, Չամչյան' «Պատմութիւն հայոց», 
«История Грузии средних веков кн. Баратова, 
«Известия о кавказских, римских и греческих писа
телях», Ган103 104.

103 ԴԱԹ, Թա, Л' 127-.
104 Ստ. Զորյան, Հուշերի 1958, էջ 61—62։

Ուշագրավ է, որ Թումանյանը կյանքի վերջին շըր֊ 
ջանում (1919, ապրիլ) ի թիվս գրելիք կարևոր այլ եր֊ 
կերի, հիշատակել է նաև «Հովհաննես թագավոր» ող
բերգությունը. «Դեռ ինչեր կան գրելու, — ասել է նա 
Ստ. Ցորյանին' իր ծրագրերի մասին, — «Սասունցի Դավ֊ 
թի» 2֊րդ մասը, «Հաղարան բլբուլ»֊ը և Անիի կյանքից 
մի պիես, որ պիտի կոչեմ «Հովհաննես թագավոր», ու 
էդպես շատ բաներ...^։

Ժամանակակիցները (Ւսահակյան, Դեմիրճյան, Рш- 
ջազնունի, Արս. ՂլտճյւսՆ, Վ. Տաշրացի) խոսելով Թո- 
ման յան ի դրամատուրգիական փորձերի մասին, հիշա
տակում են բացառապես նրա պատմական ողբերգու֊ 
թյունները։ Р անաս տ եղծն ինքն ևս, ըստ Նվարդ Թու֊ 
մանյանի գրի առած հուշերի, երբեմն, երբ առիթ է եղել, 
միայն դրանց անուններն է տվել։ 1919 թ. Ս. Դորոդեց֊ 
կու հետ ունեցած զրուցի ժամանակ է, որ Թումանյանը, 
ի թիվս իր դրամատիկական փորձերի, հիշել է նաև 
«Համլիկ» և «Միայնակ աղջիկ» ժամանակակից դրամա 
ները։

Պ ահպանվել են «Համ լիկ» դրամայի ծրագրային 
գրառումները Թումանյանի ծոցատետրերից մեկում։ Այղ 
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երկի գրությանը բանաստեղծը ձեռնարկել է 1893 թ. 
փետրվարին, ինչպես նշված է սևագրության մի կջի 
վրա' «<18>93, 11/12» (ք>ՀԱ)"*։

Դրամայի հերոսը' Համլիկր (րթղթակից կ և վեպեր կ 
գրում,., բարձր կ ո'չ հասարակական, այլ հոգեկան գիր֊ 
քով, հզոր և առաջինի հատկություններով»։ Համլիկր 
սիրահարված է մի հարուստի աղջկա, որ նրան փոխա
դարձաբար սիրում կ, «մի գեղեցիկ արարած, որ զզված 
փարթամ բանտից' Համլիկի խոսքերի, ազատ կյանքի 
քարոզների մեջ յուր սրտի բողոքն կ տեսնում, տեսնում 
կ Համլիկի ազնվությունն ու անբախտությունը և սիրում 
կ նրան,,,))։ Աղջկա հայրը կեղծ թղթերով պարտքի տակ 
կ գցել իր բարեկամին և աղքատացրել, էժան բարեգոր
ծություններով քողարկելով իր լար գործերը։ Համլիկն 
աղջկանից ուզում կ իմանալ ճի շտ են, արդյոք, հոր 
խարդավանքների մասին տարածւէած լուրերը։ Աղջիկն 
ինքն կլ կ անտեղյակ, և միամտաբար հարցնում կ հորը։ 
Վերջինս, իհարկե, ժխտում կ, և Համլիկից վրեժխնգիր 
լինելու համար, աղջկա միջոցով իմ անում կ Համ լիկի 
հորից մնացած կալվածների (Гգաղտնիքը» և նրան վը~ 
ն ասում ։

, չկարողանալով ((իսպառ ազատվել կապանք֊ 
ներից հանգամանքների և կյանքի, ամոթի և այլն, և 
այրվելով յուր կրակի մեջ, զոհ կ գնում յուր սիրույն..,»։

կայն, դատելով երկի իմաստը խտացնող հետևյալ տո
ղերից, նա ևս կործանվում կ. «Ժամանակակից կյանքի 
մեջ խորտակվում կ ճշմարտությունը և ազատ զգաց
մունքների, անկեղծ սիրո ոգին' ինչպես ռոմանտիկ երգը

105 «Հ.ամլիկյ) դրամայի իրադրային դրառումները չեն մտել P'ni֊
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Ju լան ում է գիշերային ավազակների,., աղմուկի մեջ. 
առանց լսվելու, առանց հասկացվելու»։

«Հ,ամլիկ))֊ի ծրագրային գրառումներում կան մրտ~ 
րեր, որոնք իրենց ընդհանուր բնույթով դրսևորում են 
Թումանյանի 90-ական թվականների սկզբների աշխար
հայեցողության որոշ կողմերը, և անուղղակի աոն չվում 
են դրամայի գաղափարական ր ո վան դա կութ յան հետ: 
Ա\ա գրանցից երկուսը. ((—Ւ՞նչ է քո կյանքը, ժողո
վս ԼՐԴ — անվերջ պատմություն թանգ կորուստների.. 
Ունայն, ապարդյուն, տանջանքի դժոխք... Միթե'* այս 
բնակարան է ցավերի և ստրկության ։—Ալս այնպիսի 
հասարակություն է, որին լի կարելի օգուտ տալ սիրելու/ 
(2.ոiLLntL) > հետԸ համ աձայնելով—դու զորացրու քեղ 
ա սլա դա կովի համար»:

Այն ընդհանուրը, որ ակնհայտ է «Համլիկ))֊ի մտա
հղացման և մեկ տասնամյակ հետո գրված Շիրվան- 
ղ ւս դեի «Պատվի համար»֊ի միջև, վկայում է այգ երկու 
երկերի Հիմքը կազմող կենսական ճշմարտության 
մ ասին ։

Թումանյանի մյուս ժամանակակից դրաման ((Խա
վարի մեջ)) խորագիրն է կրում, որի սևագրություններից, 
համեմատաբար, ավելի շատ բան է փրկվել (III, 429 — 
445, Թ I, 337 — 339)։ Իր հիմնական մտահղացումով 
այս դրաման սերտորեն կա սլված է «Դեպի հայրենիք» 
անավարտ վեպի առաջին մասի \ետ։ Թե մեկում և թ!. 
մյուսում գլխավոր հերոսը՝ Սուրե նը գյուղի վրա ծան
րացած ((կարիքներն ու չարիքները» վերացնելու գաղա
փարին նվիրված մի երիտասարդ Լ։ Վեպը (ավելի ւփշտ 
նրա առաջին մասը) ընդհատվում է, երբ Սուրենի գյ{>1~ 
ղում գործելու ծրագրի իրականացման առջև, որպես 
խոչընդոտ, կանգնում է նրա հակոտնյան կինը: Բա
նաստեղծն իր վեպի երկրորդ մասի նյութը (Սուրենի 
գործունեությունը գյուղում) ձգտել է մարմնավորել գրա- 
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մատիկական ձևի մեջ^շ (Նշանակալի է, որ Թումանյանի 
ստեղծագործական երեք, տարբեր ժանրերի մտահդա- 
ցումների' «Դարձ» պոեմի, «Դեպի հայրենիք» վեպի և 
«Խավարի մեջ» դրամայի հերոսր կրում է միևնույն 
անունը' Սուրեն, միևնույն կերպարն է տարբեր իրա֊ 
գրութ յանն ե բու մ, որին, ինչպես նշել ենք, բանաստեղծը 
օժտել է ինքնակենսագրական մի շարք գծերով)։

Սերտ առնչակցությունը «Դեպի հայրենիք)։ վեւգի 
հետ, հիմք է տալիս հավանական համարելու, որ «Խա
վարի մեջ» գրաման, ավելի ճիշտ' նրա սևագիր հատ
վածները, գրված են Հիջյաէ վեպից անմիջապես հետո' 
1893—1894 թվականներին։

«Խավարի մեջ»-ը գյուղական հարստահարիչների 
անսանձ կամայականությունների գեմ րնդվզող և պարտ
վող անհատի գրամ ան է։ «Օրենքի» ներկայացուցիչը' 
տանուտերը իր արբանյակներով փորձում են ուսուցչին 
(Սուրենին) մասնակից դարձնել իրենց խարդավանքին 
և այդպիսով լռեցնել արդարության ձայնը։ Հենց այն 
հան գամ անքը, որ իրեն առաջա րկում են գործակից լինել 
մի անմեղ մարդու դեմ կազմակերված դավա դրու
թյանը' նրան կործանելու և ունեցվածքը հափշտակելու 
նպատակով^ խորապես խոցում է Ս ուրենին. «Ուրեմն 
դուք դրա համա՞ր եք ձեր քունը կտրել, այս կես գի շե
րին հավաքվել, որ կորցնեք մի անմեղ մարդու, — ասում 
է նա։— Մի մարդու, որի անմեղությունը ինձ լավ հայտ- 
նի է, և դուք էլ գիտեք, որ ինձ հայտնի է... և սակայն 
ինձ ուզում եք ձեզ մասնակից ունենալ,.. Դուք կարծում 
եք, որ կարո ղ եք ձեր գռեհիկ, գազանական, լիրբ գոր
ծին գործիք շինել ինձ, ուզում եք իմ գրիչը շինել ձեր 
գռեհիկ դավերի զենքը... Ինչպե՞ս համարձակվեցիք դուք

106 Աչս մասին թռուցիկ հիշատւսկել ենք վեպի հատվածների հրա

պարակման առթիվ (տե'ս Թ I, 397) ւ
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այդպես բան կարծել, որ ես ձեզ հետ կմիանամ այդպիսի 
գործում, ինչպե՞ս ինձ ձեր ընկերր կարծեցիք, — և այս 
ի նշ եք անում դուք»։ Եվ երբ իրենց կամքին րնդգիմա- 
նա չու համար սպառնում են լռեցնել «Հա՜ , այդ կարող 
եք անել, — ասում է նա, — սուտ մեղադրել, դավել, թա֊ 
քուն տեղից դնդակահար անել, գողանալ, ղրկել, բայց 
ինձ փոխել—շխեել ձեր ընկերը, ծառայեցնել ձեր գռե
հիկ գործին' այդ երբեք չի լինի, այդ շե'ք կարող» (III, 
440 — 441 )։

Սուրենն իրեն մենակ է զգում, մենակ ու անզոր խա
վարի մեջ, խավարի դարավոր թանձրության և անսանձ 
բռնության տիրապետության դեմ իր պայքարում։ Նրա 
վիճակը առավել ծանրացնում է հավատի խորտակումը 
սիրած էակի նկատմամբ — վերջինիս խոստովանս։֊ 
թյունը, որ ուրիշին է սիրում (Թ I, 337

Տան ուտ երին և նրա արբանյակներին հաջողվում է 
կեղծ վկաներով «հաստատել» Սուրենի եղբոր մեղսակ֊ 
ցությունը գողությանը, որով վարկաբեկում են անար
դարության դեմ մենակ պայքարի ելած հերոսին, և նը- 
րան պարտության մատնում։

Երրորդ ժամանակակից դրամ ա յից պահպանված 
խիստ սակավաթիվ սևագիր էջերը^, ինչպես նաև խո
րագիրը («Միայնակ աղջիկ») որոշ գաղափար են տա
լիս Թումանյանի մտահղացման մաս ին,

Դրամայի հերոսուհին (օրիորդ Մարգո) ձգտում է 
ազատվել քաղքենիական միջավայրի կապանքներից,

107 Դրամայի այւյ հատվածը սխա/մամբ տպագրվել է «Դեպի 
հայրենիքս վեպի նյութերի հետ (տե ս Թ I, 337 — 339)։

10ft Այս դրամայի մի հատվածը, ((Խնջույքից հետո» խմբագրա
կան խորագրով տպագրվել է Ւումանյանի երկերի գիտական հրա
տարակության III հատորում (էջ 445 — 449), մի այլ հատվածը 
(ւ՚րան նախորդող)' սխալմամբ համարել ենք «Դեպի հայրենիք» վե
պի սևագիր գրառումներից (P է, 329 — 337):
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բա։ց չպիտի ինչպե՞ս. «Սովորեցրո ւ ինձ, պ. Սուրեն, 
ինչպես ազատ լինեմ, — դիմում է նա ժամանակի առա
ջավոր գաղափարներով տ ո դո րված երիտասարդին, որին 
P‘l ում էր, թե ի դեմս օրիորդի' դտել է այն իդեալր, որ 
լինելու էր իր ոգեշնչման ադրյուրր, հոգու ընկերը։— 
{(Ազատություն ր չի կարելի սովորցնել, — պատասխա֊ 
նում է նրան Սուրենը, — մարդկանց ազատել կարելի է, 
բայց սովորցնել չէ...)) (Թ 1, 330— 331)։

Սուրենը խիստ է իր պահանջների մեջ' Ս արգոյի 
նկատմամբ, որ մենակ է մի միջավայրում, ուր ամեն֊ 
ուրեք իշխում է կեղծիքը, և ինքն էլ, հաճախ, ստիպված 
է կեղծել, թաքցնել իր իսկական ղդացմ ուն քները, մրա֊ 
քերր. «(Միայն մի անկյուն դիտեմ, — ասում է նա, — որ 
կարելի է անկեղծ խոսել այդ իմ սիրտն է)) (III, 447)՝ 
Եվ նա ուզում է հետևել սրտին, միջավայրի, հարազատ֊ 
ների բռնադատումների դեմ առաջին, անհամարձակ 
քայլերն է անում, դեռևս խուսափելով սուր բախումնե
րից, աշխատ ում է հաշտեցնել դեմընթաց կողմ երը' Սու
րեն ին և ծնողներին' չկամ են ալով, կամ իր մեջ ուժ չր֊ 
գտնելով հարելու մեկին կամ մյուսին։ Երկու կողմերն 
էլ նրան չեն հասկանում, և նա մնում է մենակ։

Պահպանված սևադիր հատվածներում Մարգոյի 
կե րպա րը մասամբ է միայն բացահայտված, սակայն 
որոշակի է բանաստեղծի մտահղացումը' տալ քաղ
քենիական միջավայրից դուրս դալու ճիգեր անող հայ 
աղջկա դրաման («(Միայնակ աղջիկ )) խորագրից Ս. Գո֊ 
րոդեցկու արած ենթադրությունը այդ դրամայի ((ան
հատապաշտական սյուժեի)) վերաբերյալ չի արդա
րացվում)^։

Դրամատիկական մտահղացումներում, ինչպես տե
սանք, Թումանյանի ընդգրկումը հասնում է մեծ չափե֊

>09 С. Городецкий, О нежном и мудром. «Закавказское 
слово». 1919, № 27.
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րի' մեր պատմության հնագույն դարերից' կիսաառաս- 
պ ելա կան Արտավաղդից մինչև 90֊ական թվականների 
իրականությունը և վերջինիս հետ բախմ ան մեջ գտնվող 
իր ժամանակակիցն ու հոգեկան երկվորյակը (Սուրեն)։

Արդիական դրամ աներում փորձելով ստեղծել խա
վարի և բռնության տիրապետությունից, քաղքենիական 
միջավայրի կապանքներից ելք որոնող հերոսների (Համ- 
էիկ> Սուրեն) կերպարները, Թումանյանր ձգտել է ար
տացոլել մտածող անհատի և իր ապրած դրաման։

Թումանյանի դրամ ատուրգիական փորձերը, ավելի 
ճիշտ' դրանց մեր ձեռքը հասած բեկորները։ մտահղա
ցումները, ծրագրային գրառումներն ու սևագիր հատ
վածները բացահայտում են բանաստեղծի ո շ միայն 
պոտենցիալ տվյալներն ու հնարավորությունները դրա
կանության այդ բարձր տեսակի (դրամայի) բնագավա
ռում t այլև էական շատ գծերով ամբողջացնում են նրա 
։՛ տեղծա գործական գիմ անկարը։

Կյանքի դրամատիկական ընկալում ը, որ բնա ‘Լ Ժ 
պայմանավորվում գեղարվեստական երկի միայն ձևով, 
կազմել է, դրամատուրգիական այդ «անհաջող» փոր
ձերի շրջանում ևս, Թումանյանի ստեղծագործական տա
ղանդի ամենաբնորոշ հատկություններից մեկը և ցայ
տուն գրսևորում գտել նրա տարբեր ժանրերի երկերում 
(պոեմ, բալլադ, պատմվածք)։

12

Երիտասարդ Թում ան յանի բաղմ աթիվ անկատար
մտահղացումներն ու ծրագրերը, սկսված և անավարտ 
երկերը, որոնց ուրվագիծը քիշ վերը ներկայացրինք, 
վկայում են ո'չ միայն նրա տաղանդի ստեղծագործական 
անսպառ հնարավորությունների, այլև կյանքի այն դա֊ 
34 հ



Ժան պայմանների մասին, որ արգելք են եղել դրանց 
իրականացմանը, կասեցրել բանաստեղծի հոգու թռիչք
ները' ծնունդ տալով նրա ապրած ծանր դրամային։

Թումանյանը տարբեր աոիթներով անդրադարձել է 
ստեղծագործող անհատի և նրա ապրած ժամ անակի ու 
իրականության հակասությանը։ Ինչպես նկատել ենք, 
Շեքսպիրի և Սայաթ֊Նովայի ընդհանրությունը նա տես
նում էր այդ հակասության բանաստեղծական դրսևոր
ման մեջ։ հոսելով ծ չինովնիկական մունդիրի մեջ ամուր 
սեղմված ու չորացած մի կյանքում)) Լերմոնտովի ապ
րած «մեծ դրամայի)) մասին, նա հավաստում է, «Այո , դրամաների մեջ ավելի զարհուրելին չկա, քան մեծ հոգիների դրաման» (IV, 103)։ Պ ուշկինին և էերմոնտովին 
նա համարում է պաշտոնական հասարակության կող
մից «չհասկացված ու հալածված մենակ հոգիներ..Л^»։ 
Եվ կամ' Ադամյանի կրած հալածանքները հիշատւսկե
լով, նրան բնութագրում է որպես «մի իսկական Համ- 
լետ, որ բարձր ձիրքերով ծնվել էր մի շատ խեղդուկ 
մթնոլորտում...)) (IV, 357)։

Դարավերջին գրած նամակներից մեկում խորհրդա- 
ծելով այն դառն ճակատագրի մասին, որ վիճակված է 
հոգու թռիչք, կատարելության ձգտում, բարձրության

110 Թուս մեծ բանաստեղծների կյանքի դրամային Թուման յանն 
անդրադարձել է նաև Լերմ ոնտովի ծննդյան 100 ֊ամ յակի օրը, զը- 
րւոյցի ժամանակ և հիշել այն ծանր պայմանները, որոնց մեջ ըն

թացել է իր կյանքը 9Շ-ական թվականներին. «Այդ երեկո հայրիկի 
տրամադրությունն ընկած էր, — դրում է դուստրը' Նվ. Թումանյանը)— 
Երկա՜ր, շատ երկար խոսեց սկզբում Լերմոնտովից, հետո անցավ 
Պ ուշկինին, ապա և իրեն։ նրանց կյանքից ու ստեղծագործություն

ներից էր խոսում, նրանց ներքին ապրումներից ու կյանքի ձախորդ 
պայմաններից, թե ինչքա՜ն են երկուսն էլ հալածվել... Հետո խոսեց 
իր անցյալից, 90-ական թվականներից, իր կյանքի ծանր պայման- 
ներից---» (ՀԶ, 1914, հոկտեմբերի 2-ի դրաոումը)։
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կարոտն ունեցող սակավաթիվ մարդկանց, Թումանյանր 
եզրակացնում է. «Այստեղից են, րստ իս, ծնունդ առ֊ 
նում բոլոր գերազանց դրամաները» (V, 173)։ Դժվար 
շէ կռահել, որ, ինչպես վերը հիշած օրինակներում, 
այնպես էլ այսւոեղ բանաստեղծը նկատի է ունեցել և իր 
ապրած դրաման։ Այդ մասին նա ուղղակի խոսում է 
բերված տողերի շարունակության մեջ. «Ես, որ ուզում 
էի դրամա գրող դառնալ, դարձել եմ այսպիսի մի դրա֊ 
մայի հերոսը և, ինձ թվում է, չորրորդ գործողության 
մեջ եմ»։ Կամ, նույն նամակում' «Ասես թե ես չեմ ապ֊ 
րում, այլ մի դեր եմ կատարում, մի շատ հիմար դեր, 
որ տվել են մի ողբերգակ դերասանի մի վոդևիլի մեջ։ 
Ես ինձ այդպես եմ զգում» (V, 173, 176)։ Եվ, վերջա֊ 
պես, 1918֊ին, հիսնամյակի շեմին կանգնած բանաս֊ 
տեղծն իր մի անտիպ հոդվածում բացատրելով, որ 
լրագրերից ոչ մեկն իր տեղը չի եղել, և ընդհանրապես 
երեսունամյա գրական կյանքում իր տեղը չի գտել, ակ֊ 
նարկում է «մի թարձր տեսակի ծանր դրամայի վրա»» 
նկատի ունենալով իրականության և իր միջև գոյություն 
ունեցող անհաշտ հակասությունները (VI, 239 — 240)։

Թուման յանի կյանքի դրաման ժամ անակակիցներից 
շատերի աչքից վրիպել է, և բանաստեղծի ժպիտի տակ 
չեն տեսել նրա հոգու տառապանքը։

Բացահայտ թյուրիմացության արդյունք է, օրինակ, 
Վ. Ահարոնյանի պնդումը, թե կոնսիստորիայից հետո 
«այնուհետև մինչև իր կյանքի վերջը, Հռվհ. Թուման֊ 
յանն» այլևս երբեք, ո'չ մեկ պաշտոն չվարեց և ամբող֊ 
ջապես նվիրվեց իր դրականության՝ մեկը այն երջանիկ 
բացառություններից, որոնց քիչ անգամ ենք հանդիպում 
հայ գրողների մեջ...»։ Եվ կամ' «Միշտ էլ գտնվեցին 
նյութական աղբյուրներ, որոնք հնարավորություն տվին
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ձովհ, Թուման յանին նվիրվելու միայն գրականության 
և անկարոտ ու հաճելի կյանք վարելու»ՈՆ

Նման թյուր պատկերացումներն է նկատի ունեցել 
Թումանյանր մտերմական մի զրույցի ժամանակ, ասե
լով, «Շատերը ինձ երջանիկ են կարծում, կյանքս' հարթ 
ու հավասար, բայց ներքին փոթորիկներիս շատ են ան
ծանոթ, ..1) (ՀՋ)։ Ըանաստեղծի կյանքի այդ սխալ ըն- 
կալումր, որ արտահայտություն է գտել հետագայում ևս 
նրա մասին գրված որոշ հուշերում, թերևս ունի իր «հո
գեբանական հիմքը»։ Մենք նկատի ունենք Թումանյա նի 
նկարագրի բնորոշ հատկանիշներից մեկը կազմող ար
ժանապատվության նուրբ զգացումp^2 և բնածին լավա
տեսությունը' ի հեճուկս կյանքի ձախորդ հան գամանք- 
ների' ուրախ ապրելու այն կենսափիլիսոփայությունը, 
որի մարմնավորումն կ «4?եֆ անողին քեֆ չի պակսիլ» 
հայտնի հեքիաթը։

Արդ, որո՞նք են այն գործոնները, որ ստեղծել են 
բանաստեղծի ապրած դրաման' «դրամաներից ամենա- 
զարհ ոլրելին»։

Կյանքի գառնությունները Թումանյանն սկսել կ ճա
շւսկել դեռ պատանեկության օրերից' Մղդսի Ավագի եր
կուղում ապրելով քաղաքի խորթ միջավայր ընկած 
գյուղացի մանկան այն հոգեվփճակը, որ բանաստեղծը 
հետագայում պիտի վերապրեր Գիքորի կերպարը կեր
տելիս։ Այնուհետև «հինգ հոգեհան տարիներ» նա անց
կ կացրել կոնսիստորիայում, որ, իր իսկ բնորոշմամբ,

111 Վ. Ահարոնյան, Հովհաննես Թուման յան, Բոսթոն, 1938 թ., 
1?եր 21, 99 — 100։

112 Բնորոշ է, որ իր ծանր վիճակի մասին մտերիմ ընկերներից 
ոմանց ոչ~լրիվ պատկերացումը և նույնիսկ անտեղյակությունը Թու

ման յանր համարում է հետևանք իր «հպարտ, գուցե և հանցավոր 
լոության» (V, 98— 99)։ «Ինձ համար շատ ավելի թեթև է տանելը, 
քան ասելը» — մի այլ անգամ բացատրում է նա (V, 164)։ 
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նրա համար եղել է «գերեզման» ու «դժոխք»։ Պա֊ 
տանե կութ յան շեմը չթողած, տասնինն տարեկան հա
սակում ամուսնացել է' հարկադրվելով ստորագրել 
աներացուից թելադրված մի պայմանագիր (քահանա 
դառնալու վերաբերյալ), Որ մ ղձավանջի պես. երկար տա
րիներ ծանրացել է նրա հոգու վրա, և որ, կորստից փրրկ֊ 
վելով, պահպանվել է բանաստեղծի արխիվում, որպես 
նրա ապրած ցնցող դրամայի վավերագրերից մեկը։ Այն 
միջավայրը, ուր ընկել էր բանաստեղծը, խորթ ու օտար 
էր նրան, նրա ստեղծագործական մտքի խոյանքներին, 
երազանքներին։ «Դրանք և ես երկու ծայրեր ենք, — գրել 
է Թումանյանն այգ շրջանի մ արգկանց մասին, — մի 
քանի ամենահակառակ ձայներ, որ մի տեղ են հավաք
վել մի երդ հորինելու համար, ամենաանտանելի մի 
դիսոնանս...» (V, 99)։ Այդ մարդկանց հասկացողու
թյամբ բանաստեղծությունը «պարապ գործ» էր, քանի 
որ չէր ապահովում ընտանիքի տնտեսական վիճակը։ 
Եվ անդադրում հանդիմանությունները, պահանջները, 
որ «մի բանի լինի» (իսկ այդ «բանը» նրանց համար ո'չ 
այլ ինչ էր, եթե ոչ, ամենից առաջ, չարաբաստիկ պայ
մանագրով նախատեսված քահանայությունը), խռովում, 
ալեկոծում էին բանաստեղծի հոգին, որ կարոտ էր ներ
դաշնակության, խաղաղության։ Չէ որ «բանաստեղծը 
միայն խաղաղության մեջ կարող է ամփոփվել, ոգևոր- 
վել ու ստեղծագործել...» (V, 143)։ «ճշմարիտ որ,— 
նկատում է Թումանյանր մի այլ նամակում,—բավակա
նին դիմացկուն պետք է լինի հոգին, այն հոգին, որ 
յուր մեջ կրում է գրական կոչման ավյունն ու ձգտումը, 
որ կարողանա դիմանալ այս երկու, իրար ճնշող, իրար 
մեռցնող ազդեցություններին — ընտանեկան հոգսերի 
տառապանքին և գրական ձգտումների հուզմունքին, 
որոնք միասին, միաժամանակ, և անդադար մաքառում 
են անվերջ։ Այս մի զարհուրելի կռիվ է...» (V, 137)։



Եվ այդ «զարհուրելի կ^իվը» տևել է երկար, ավելի, 
քան մեկ տասնամյակ' 80-ական թվականների վերջերից 
(«ձեռքս գրիչ առնելու օրից») մինչև XX դարասկիզբը, 
երբ Թումանյանը հասել էր իր տաղանդի զարգացման 
բարձրակետին։ Դժվար է պատկերացնել, բայց տխուր 
իրողություն է, որ բանւսռտեղծի ստեղծագործական ու
ժերի աննախընթաց փթթումը զուգադիպում է հոդեկան 
մի այնպիսի ճգնաժամի, երբ նա հուսահատական մի 
պահի (1900 թ. վերջերին), տեղի տալով սուր բնույթ 
ստացած տնտեսական խնդրի և միջավայրի բարոյական 
ճնշումների առաջ' համաձայնվում է... քահանայության» 
«Վերջերքս^,— գրում է նա, — այնպիսի տագնապների 
մեջ ընկա, որ վերջապես որոշեցինք — չգիտեմ այս 
բառն ինչպես գրեմ—քահանա դառնալ.,,)) (V, 197)։

Մի սև, բայց կարճատև պահ է եղել դա, և բա
նաստեղծն հրաժարվել է հուս ահատական այգ քայլն 
անելուց։

Թում ան յան ը խոստովանել է, որ ընտանեկան մի
ջավայրի «դիսոնանսից» հալածված, հոգեկան անդորր 
ու մխիթարություն է որոնել դրսում։ Սակայն «դուրսն» 
էլ հո դե կան ապաստ ան չի եղել նրա համար, այլ տվել 
է նորանոր առիթներ վրդովմունքների և տվայտանք
ների։ «Դուրս»-ը' ամենից առաջ դա կոնսիստորիայի 
տգետ ու ընչաքաղց հոգևորականների խեղդող մթնո
լորտն էր, «վե չերին կաներ»֊ ի հիմնական կորիզը կազ
մող և կենցաղային ճղճիմ շահագրգռություններով տար
ված քաղքենիությունը, մամուլը չնչին վեճերի ու անձ֊

Թումանյանի երկերի դիտական հրատարակության մեջ ենթա

դրվում է, որ նամակը գրված է 1901 թ.ւ Բանաստեղծի հիշյ՚ԱԷ որոշ
մանը վերաբերող Մարիամ Թումանյանի հուշերր և, մանավանդ, 
Վրթ. Փափազյանի 1900 թ. հոկտեմբերի 31 ֊ի և նոյեմբերի 21 ֊ի 
նամակները (ԳԱԹ, Թա, № jfi 1165, 1166), հիմք ունենալով, ճշտել 
ենք ժամանակը (1900 թ. հոկտեմբեր).
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նական կրքերի բորբոքման ասպարեզ դարձրած մտա֊ 
վորականության մի զգալի մասը... Թումանյանր տես֊ 
նում էր այն «մեծ խորթությունը», որ գոյություն ու նի 
իր և այդ շրջաններին պատկանող մարդկանց միջև,
մարդիկ, որ «չգիտեն այն վսեմ շարժողությունը, որ 
կոչվում է թոիչք, և ո չ էլ ունեն այն ազնիվ սնունդի ճա֊ 
շակը, որ կոչվում է հոգեկան վայելք։ Դրանց մեջ չի 
ապրում ձգտումը կատարելության, որ դառնում է շատ 
խիզախների կորստյան պատճառը» (V, 173)։ Բանաս֊ 
տեղծն իր և իր միջավայրի խորթությունն արտահայ֊ 
տ ն 4 նաև չափածո տողերով.

Օտար են շուրջըդ ու չեն հասկանում 
Ոմանք քո վիշտը, ոմանք քո լեզուն, 
Անտարբեր գալիք երջանիկ օրին, 
Չըգիտեն նըրա կարոտը անքուն...

Չընչի՜ն մարդուկներ, լըրբորեն հանգիստ, 
Անսիրտ, փոքրոգի, գրծուծ ու կոպիտ. 
Մեռնում են, մարում նըրանց հայացքից 
Ե'վ հոգու ձըգտում, և' սըրտի ժըպիտ։ (I, 138)։

Այստեղ մենք մոտենում ենք Թումանյանի կյանքի 
դրամայի հասարակական հիմքերին։ Բանաստեղծն ինքը 
հանգում է այն եզրակացության, որ իր «վերասլաց 
թռիչքների» և դրանք կաշկանդող միջավայրի հակա֊ 
սությունը մեկն է «այն հրեշավոր աններդաշնակություն֊ 
ներից», «որոնցով լիքն է մեր կյանքը» (V, 151)։ Եվ 
նշանակալի է, որ նա բացառում է հակոտնյա երկու 
կողմերը հաշտեցնելու, խորթությունն ու հակասությունը 
վերացնելու հնարավորությունը (V, 175)։

Այդ հակամարտությունը դրսևորվում է գրականու
թյան և գրողների, մասնավորապես Թումանյանի՝ տրն֊ 
տեսական ապահովության խնդրի առնչությամբ։

Թումանյանի նյութական վիճակն առավել ծանրա
նում է 90-ական թվականների երկրորդ կեսին, առավել 
554 



անտանելի է դառնում բանաստեղծի միտքն ու հոդին 
կաշկանդող «կարիքի բռնությունը})։ Երեսուն տարեկան 
հասակում նա արդեն յոթ երեխաների հայր էր (Մուշեղ 
1889 — 1937, Աշխեն' 1891—1968, Նվարդ' 1892 — 1957, 
Արտավաղդ 1894 —1918, Հա մ լի կ' 1896—1937, Անուշ' 
1898 —1927 և Արփիկ' 1899)։ Ընտանիքի աճման հետ' 
աճել էին պարտքերը («պարտքատերերիս թիվն անցավ 
մի քանի տասնյակից)), V, 134—135)> 1898 թվականի 
հունվարին աներոջ ընտանիքից դուրս էր եկել, դյուղից 
(հայրական տնից) այլևս օգնություն սպասել չէր կա
րող, քանի որ հոր մահից հետո պետական իշխա
նությունները խլել էին հողերն ու տունը (V, 138)։ Ւր 
վիճակի այս տխուր պատկերը ներկայացնելուէ ընկե
րոջը' Արս, րԼւտ^յա^ին, Թումանյանր գրում է, «Այսքանը 
բավական էր, Արսեն, իզուր ինչո՜ւ քեզ ավելի տխրեց
նեմ։ Միայն, հոգի՜ս, մի անգամ ընդմիշտ համողված 
եղիր, որ գրողը ձեռքով չի գրում, որ նրա երևակայու- 
թյան միջից հալածված կլինեն ստեղծագործական ամեն 
տեսակ գաղտնիքներ, քանի որ նրա մեջ խռնված կվըխ~ 
տան 57 պարտքատերեր, քանի որ նրա ականջներն
ազատ չեն լին ի լ պահանջների 
պահանջների, որոնց ոչ մեկին 
տալ)) (V, 139)։

Թում ան յ անի ընկերները և 
աղմ ուկից, նյութական 
պատասխան չի կարող

գրական բարեկամները
բանաստեղծի 
իրենց սրտին մոտ ընդունելով, դիմումներ են անում 
հասարակական կազմ ակե րպություններին ու մասնա
վոր անձանց։ 1897 թ, «Օջախ))-ի մի քանի անդամների 
ջանքե րով, ինչպես տեսանք, Ւաքվի Մ արդասիրական 
ընկերությունը տարեկան թոշակ է նշանակում Թուման
յանի ավագ որդու (Մուշեղի) ուսման համար, երբեմն֊ 
երբեմն մի որոշ դումար է հատկացվում բանաստեղծին 
Սմբատ Շահազիզի գրական գործունեության ՅՕ֊ամյա 
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հոբելյանի առթիվ հիմնված «Աբովյան— Նազարյան» 
գրական ֆոնդից, ստարվում են նպաստներ նաև մաս
նավոր մ արդկանցից։ Սակայն տարբեր աղբյուրներից 
ստացված այդ օգնությունը չնչին էր' տարիներով կու
տակված պարտքերը հատուցելու և ահագին ընտանիքի 
առօրյա բազմաթիվ հոգսերը հոգալու համար, մանա
վանդ որ հատկացված դումարներն ուղարկվում էին ան
կանոն, մեծ ընդհատումներով, և ապա, որոշ ժամանա
կից հետո' իսպառ դադարում։ Նրբազգաց բանաստեղծի 
համար ավելի անտանելի էին ույդ օգնություններից 
յուրաքան չյուրի հետ անխուսափելի հարց ու փորձերը, 
բանակցությունները, դիմումներն ու միջնորդություն
ները, որոնք ամեն անգամ սուր խոցում էին նրա ար
ժանապատվության զգացումը։ 1897 թ, մարտին, երբ 
<րՕջախ»-ի ընկերները Թումանյանին խորհուրդ են տա
լիս դիմել Բ աքվի հայոց մարդասիրական ընկերությանը, 
բանաստեղծը գրում է, (C.../7րքան մեծ է իմ նյութական 
կարիքը, հազար անդամ ավելի մեծ է այս տեսակ կյան
քից ազատվելու ցանկությունը, այս կյանքից, որ ինձ 
համար այնքան կորստաբեր է եղել և այժմ էլ միայն մի 
դագաղի նշանակություն ունի,,. Եվ թեև այս բոլորը,., 
կարող էին գոնե մասամբ լուծվել իմ դիմումով, որ 
դուք ապսպրել եք թե անեմ ընկերությանը, ես դժվա
րանում եմ, չեմ կարող անել։ Այնքան անախորժություն
ների և հոգեկան հուզմունքների հետ է կապված դա, որ 
ես չեմ կարող» (V, 129)։ (է... Սաստիկ ծանր է լինել 
ոչինչ մարդկանց կոնտրոլի տակ, տանել նրանց մուն
նաթներն ու համ բերել առանց հույս ունենալու, թե 
կաղատվես դրանցից, — գրում է նա մի այլ անգամ (V, 
155 )։ Իր արժան ապատվությանն ուղղված յուրաքան
չյուր վիրավորանքը բանաստեղծն համարում է ավելի 
վատթար, քան նյութական զրկանքը։ Փ, Վարդազար֊ 
յանին գրած նամակներից մեկում Թումանյանը հույս 
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Հ հայտնում, որ նրա մտածմունքներից ամենաաոաջինը 
պետք է լինի իր թարոյական ապահովության խնդիրը' 
Հոր ես ինձ զդամ հանգիստ ու անկախ, չես տանիլ փեշս 
գցիլ մի որևէ անասունի պոզ,.. Հանկարծ մի հայվան֊ 
աղա քեզ վրա նայի ու հետդ վարվի իբրե- իրան պա֊ 
հած պրիկազչիկի կամ, նույնիսկ իր լռությամբ միշտ 
երեսովդ տա իր լավությունը» (V, 160)։ Նույնիսկ մեր֊ 
ձավորների ու ընկերների օգնության դե պքում բանաս֊ 
տեղծն ապահովված չի եղել վիրավորանքներից. <ք,,,Մի 
մոտիկ մարդու օգնություն ինձ այնպես վրդովեց, վի
րավորեց, որ եթե մի որևէ շնորհք ունեմ կամ 
ձիրք — գլխիցս թռավ, ու մինչև օրս այդ անցքի 
թարմ տ պավորություն ը մնում է ինձ վրա բռնացած» 
(V, 175։ Հմմտ, նաև' 160)։ Գրական բարեկամների և 
գրասեր մեկենասների օգնությունն էլ երբեմն ուղեկըց֊ 
վում էր հանդիմանություններով, կշտամբանքներով ու 
խրատներով, որոնք ավելի էին խոցում բւսնաստեղծի 
ինքնասիրությունը, Ծ,..Լավ ընկերներ ու բարեկամներ 
ունեցավ, — գրում է Նվարդ Թումանյանր, որն անշուշտ 
հաղորդում է ո'չ միայն իր անձնական տպավորություն֊ 
ները, այլև հորից լսածը,—ինչպես Փիլիպոս Վարդա֊ 
զարյանը, իշխանուհի Մարիամ Թումանյանր, բժիշկ 
Արիստակես Ջարգարյանը և մյուսները, բայց բոլորը 
օգնում էին չափով ու որոշ ձևով, երբեմն նույնիսկ կըշ֊ 
տամբանքով ու դժկամությամ բ։ Դժգոհում էին, որ հազ֊ 
վա գյուտ գրքեր է առնում, ճոխ գրադարան կազմում, 
շարունակ հյուրեր է հրավիրում ու շքեղ սեղաններ բա֊ 
ցում, որ ստացած դրամից ուրիշներին բաժին է հա֊ 
նում։ Ուստի և հաշվով էին տալիս, հաշիվ պահանջում: 
Մինչգեո հայրիկը հաշվով ապրող մարդ չէր,,, Շատ էր 
հպարտ, զգայուն, ինքնասեր...» (ՀԶ)։ Բարեբարի, խնա. 
մակալի, մեկենասի գիրք ընդունելով, չէիյ, զգում, թե 
իրենց նյութական օգնությամբ բարոյական ինչպիսի՜
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ծանր հարված էին հասցնում բանաստեղծին։ fid» 
Արիստ. £ա ր գար յան ը հետագայում իր հուշերի մեջ 
խոստովանում է. «Անգամ նրա այդ մոտ բարեկամ֊ 
ներից, հարգողներից և ո չ մեկը լիովին ու ըստ արժան֊ 
վույն չի կարողացել գնահատել նրա խոշորությունը, 
նրա բարձրությունը և նրա առավելությունը' նրան մեզ 
համահավասար կարծելով։ Ոմանք էլ, գուցե, փոքր ինչ 
դեռ վերևից են նայել նրան, կարծելով, թե իրենք են 
նրան պատիվ բերում իրենց բարեկամությամբ։ Հիմա 
ենք հասկանում, որ մենք նրա բարեկամներս անգամ 
սխալված ենք եղել այգ խնդրում»։ Դեռ ավելին, «առա֊ 
ջւսդեմ» համարվող մամուլը ևս գրողին տրված օգնու
թյունը գիտում էր որպես բարերարություն, ողորմու- 
թյուն (V, 160)։ Այդպես ըմբռնված օգնությունն է ակ֊ 
նարկել Թումանյանր «Աստվա՜ծ, ինչպես ծուխ օրերս 
անցան,,,» բանաստեղծության մեկ տողով,

Հացըս նախատինքն եղավ օտարի... (I, 129 խ

Գրողի արժանապատվությունը վիրավորող այդ վե
րաբերմունքը պայմանավորված էր քաղքենիական հա
սարակության մեջ իշխող այն մտայնությամբ, որ Թու
ման յանը խտացրել է իր երգիծական պոեմի հետևյալ 
տողերում,

— Ունի ս, հարցրեց, մի պաշտոն կամ դււրծ։
— Բանաստեղծ եմ ես, հ այտնեց ի հպարտ:
— Գրժվար է, ասավ, երբ անգորi է մարդ։
— Բանաստեղծ եմ ես, կրրկնեցի մեկ էր
— Հասկացանք, ասավ, պարապ ես եղեր..

(II, 97 —98)^։

114 իրականում այղ երկախոսությունը տեղի է ունեցել Փ. Վար֊ 
ղս.զարյանի և Ալ. Մանթաշյանի միջև' Թումանյանի նյութական ա- 
պահովության խնդրի վերաբերյալ, որ ակնարկված է բանաստեղծի 
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Եվ խեղճ ընկերքս երր որ' սրրտացավ' 
Սա էլ պետքական մի մարգ է, ասավ, 
էնպես ծիծաղեց մեր աղան փաոփաո, 
Որ և հասարակ և մեծ վեհափառ, 

Ով որ իմացավ, 
Ծիծ աղր պըրծավ։

Բանաստեղծի մասին այդպիսի հայացք ունեին ոչ 
միայն մեծ ու փոքր դրամատերերը' «ազգային բարե
րարիցդ սկսած մինչև շարքային խանութպանը, այլև 
«հոդով բանաստեղծ)), գրողի տաղանդը հարդող նրա 
բարեկամներից ոմանք։ Եվ նրանցից մեկին էլ վերաբե
րում է «Պոետն ու Մուսան)) պոեմի առաջին տարբե
րակի հետևյալ ակնարկը.

նամակներից մեկում (V, 160)։ Թումանյանի արխիվում պահպան 
վում է մի սևագիր պատառիկ, որ հիշյալ երկախոսության համառոտ 
գրառումն է, «Մանթաշովի .ծիծաղը» խորագրով. «Ֆիլիպը գնում է 
խոսում, թե ինչ է պոետը — նա մի մարդ է, որ որոշ բանի-գործի 
շր կարող ծառայել, նա եթե ցիներ, մենք այս լեզվով, այս զգաց֊ 
Л„ЛГ <...>> Նա մեզ ոգևորում է, մ աքրում, բարձրացնում.

— Գիտեմ, գիտեմ...

— Նա... և այլն։

— Գիտեմ, գիտեմ, հասկացա։

Երբ դուրս է գալիս, ՀՀՍ՛ ան թ ա չո վը ծիծաղում է...»։

Որ այդպես է եղել տիրապետող մտայնությունը, հաստատվում է 
նաև Փ. Վարդազարյանի և Ալ. Մանթաշյանի զրու1ցը շատ հիշեց
նող հետևյալ երկախոսությամբ' գցի առնված և հրապարակված 
80-ական թվականների վերջերին, մամուլում. «Վարաբաղցի Նահա֊ 
պետ աղան առիթ ունենալով խոսելու մի ուսուցչի հետ, հարցնում է.

— Մին ասա տեսնեմ, հինչացու ե ս։

— Վարժապետ եմ։

— Վարժապե՞տ... Լավ, էդ իմացա նք, ախր բանդ հի՞նչ ա։

— Վարժապետ եմ, էլի,— կրկնում է զարմացած ուսուցիչր։

— Ախր իմացանք, որ վարժապետ ես, — վրա է բերում աղան,— 
մին ասա տեսնենք' փեշակդ հի՞նչ ա, փեշա կդ...» (էՄշակ», 1889, 
/ծ 121, th/առն լուրեր»),
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Այնօր դիմեցի «հոգով բանաստեղծ» 
Մեկին, որ հեդիս հարգում է անկեղծ... 
Հենց որ իմ փոքրիկ խնդիրքը լըսեց, 
Նոթերը կիտեց, այսպես ըսկսեց.
— ("''նչ է, ասավ, մի գործի չես, 
Բա ե'րբ պիտի դու ամաչես. 
Չես ծառայում մի պաշտոնի, 
Այդ տեսակ էլ մարդ կը լինի՜ — 

Անգո՜րծ, անբա՜ն, 
թափառական.

Տեսե՜ք, տեսե՜ք — դատարկ պոետ...
է է, ամաչիր, գոնե բոյեդ, 
Գբնա , գբնա՜, մի գործ դըտիր, 
Հեչ Լըլինի — մըշակ մըտիր... (11, 341 ):

Եվ այդ մտայնությունը պաշտպանություն էր դըտ- 
նում «առաջավոր» հորջորջված մամուլի էջերում, ստա
նալով հասարակական կարծիքի ուժ։ 1897 թ., երբ Ршр- 
վի Մարդասիրական րնկերությունն արծարծում է գրող
ներին տնտեսական օգնություն ցույց տալու խնդիրը, 
«Մ շակ»-ը մի շարք առաջնորդողներում դեմ է արտա
հայտվում, գրողի' բարեգործությամբ ապրելը համարե
լով «ձրիակերություն»^։

Թերթը շարունակում է զարգացնել նախկինում հո
րինած իր «փիլիսոփայությունը», թե «հասարակական 
գործողի, գրողի... ւ( ь ծություօր, նրա ներքին Ժ[11|1թւս— Րությունր' նրա տանջանքի մեջ է...», որ' «Ամեն մի 
գործողի զարդը' նրա ծանր խաշ)։ Է, և ոչ թե նրա ապա
հով ա պրուստր»!^։ Խ. Մ ալում յանը նույնիսկ «դառն 
ժամերի ծանր աշխատանքով ձեռք բերված կոպեկների 
համեստ ապրուստը» համարում էր «մի ներքին, անբա
ցատրելի ո դևո րութ յան և տոկունության անսպառելի

115 «Մշակ», 1897, Л? Л? 18, 23 և 24,
116 Նույն տեղը, 1896, № 99։
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աղբյուր»"7։ Խոսքը գրական աշխատանքի մասին չէր? 
հարկավ, որ չէր ապահովում գրողի, թեկուզ համեստ, 
ապրուստը, այլ ամեն տեսակ ոչ-գրական, նաև ֆիզի
կական աշխատանքի։ Ւսկ Ծ դառն ժամերի ծանր աշ
խատանքից» հետո հոգնած, ուժասպառ գրողը հնարա
վորություն կունենա'* ր զբաղվելու գրական ստեղծագոր
ծությամբ , կկարողանւս*ր տրամադրվել, ոգեշնչվել — դա 
չի զբաղեցրել «Մշակ»-ի հրապարակախոսներին։ 
«...Այդպիսի դուքանչիների աչքում մի անհասկանալի 
հաշիվ է այդ,— խորին հուզմ ունքով գրում է Ւուման- 
յանը Ս ե դրակ Բալա յանին և Արամ Նազարեթյանին ուղ
ղած 1897 թ. մարտի 5-ի նամակում, «Մշակ»֊ի վերո
հիշյալ առաջնորդողների կապակցությամբ. — դրանք չեն 
կարող իրանց հաշվի չոտկի վրա նկատել, հաշվի առ
նել նյութապես անապահով գրողի հոգեկան անհանգըս- 
տությունն և դրա հետևանքները, նրանք չեն կարող տես
նել և հասկանալ այն դրաման, որի մեջ խաղում է յուր 
ծանր, գրեթե մարդու համար անտանելի դերը գրող 
մարդը... Ահա' նույնիսկ այդ ինտելիգենտ կոչված հո
դով տգետները հրապարակավ ասում են, թե գրական ու֊ 
թյունը դեռ գործ չէ և գրողը քանի ֆիզիկական ուժ 
ունի, պետք է գործ — այսինքն կողմնակի պարապմունք 
ունենա, ահա' դրանք հաշտեցնում են գրականությունն 
ու տերտերությունը, հաշվապահությունը, գործակատա
րությունը, և ուրանում են գրողի տանջանքն ու տառա
պանքը, այն նյարդային ցնցումները, քայքայումն ու 
Հոգնածությունը, որ իրան հետ բերում է սրբազան կոչ
ված ոգևորությունը» (V, 127—128)։

«Մշակ»-ի արտառոց այդ դատողություններին Ւու- 
մ անյանն անդրադարձել է քանիցս իր այլ նամակնե
րում, ինչպես և թափանցիկ ու սուր ակնարկներով ծաղ֊ 
րել է դրանք՝ երգիծական իր պոեմում.
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... Բայց վերջն ավելի պարզեց խընգիրը, 
Երբ հոդված գըրեց մեր լըրագիրր.
— Բանաստեղծն, ասավ, թո'ղ մի գործ ջինի, 
Որ հացի, վարձի լինի արժանի, 
Թե չէ համառի ռւ մրնա պոետ՝ 
Ի՛նչ հաշիվ ունի ազգը նըրա հետ.,,

Ներշընչման համար 
էսպես է հարմար — 
Ով սովից մեռել 
Նա է լավ գըրել,,, (II, 98)։

Տասնամյա տառապանքը կամ դրաման, ինչպես Թու- 
մանյանն էր ասում, նրան բերել էր այն խոր համոզ
ման, որ գրողի, հետևապես և գրականության դերի հիմ
նովին տարբեր այս ըմբռնումները բխում են նրա 
(գրողի) և պաշտոնական հասարակության անհաշտելի 
հակասություններից, և քանի դրանք գոյություն ունեն, 
վերջ չի ունենա գրողի տառապանքը (Ինչպես տեսանք, 
հենց այդ միտքն է բանաստեղծը ցանկացել խտացնել 
«Պոետն ու Մուսան» երկի խորագրերից մեկի՝ «Անվերջ 
պոեմւս» տարբերակում)։ Թումանյանը հանցագործ ու֊ 
Pi ուն էր համարում գրողի տնտեսական ապահովու
թյան խնդիրը թողնել կախված առանձին մեկենասների 
քմահաճ ողորմածությունից և պատահական բարեգոր
ծություններից։ «Գրականություն ուզող ու հասկացող 
ժողովուրդը մի ձևով պետք է խրախուսի այդ գործը)) 
(V, 165)։ Այսպիսով, 90-ական թվականների վերջերին 
արդեն բանաստեղծը հանգում է այն հիմնական գաղա
փարին, որ հետագայում ստանում է գրականությանը ազգային պաշտպանություն պետք է լինի ձևակերպումը, 
և դառնում է, հատկապես Հայ դրոգների ընկերության 
շրջանում, նրա գործունեության նշանաբանը։

Գրողի և միջավայրի հակասության այն դրաման, որ 
ապրեց Թումանյանը 90-ական թվականներին, առավել 
ծանրանում էր այդ տարիների հայ իրականության բա- 
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ցաոիկ դաժան պայմաններում։ Ժողովրդի և բանաստեղ
ծի ճակատագրերը նույնանում էին. քՒմ սրտին շատ է 
ծանրանամ էս ժո ղովրդի ճակատագիրը,— ղը^լ է Թու
ման յանր,— սրա պատմությունը, էն սոսկալի դրաման, 
որ կոչվում է հայոց պատմություն...» (VI» 178)։ Ժա
մանակաշրջանի արտաքին և ներքին, քաղաքական և 
հասարակական պայմանները ստեղծել էին մի հեղձու
ցիչ մթնոլորտ, որ բնավ նպաստավոր չէր ստեղծագոր
ծության համար. (Г.. .Խեղդուկ է օդը, ժամերը ձանձրալի,. 
էրկինքն էլ, կարծես, վերևից ճնշող մի ծանր, բանտա
յին կամար լինի։ Այն, ինչ որ մաքուր ու վեհ է, չի երե- 
վում, չի շարժվում, իսկ ինչ որ շարժվում ու կյանքն է 
հորինում իբրև—այն էլ շատ է նողկալի։

Մեր կյանքին պակասում են մարդուն աստվածային 
տիպ պարգևող, ոգի ու ձդտումն ներշնչող վսեմ բաները, 
նրանց հետ և պոեզիան... Ամենից առաջ պոեզիան» 
(V, 149)։ Սակայն Թումանյանին, նաև այդ խեղդուկ
մթնոլորտում, անծանոթ է եղել հուսահատությունը, 
к ...Չկարծես թե ես հուսահատված եմ, — գրում է նա 
ընկերոջը, կյանքի տխուր պահերից մեկում,—իսկի, այլ՝ 
միայն շատ վշտացած, որ այս այսպես է» (V, 175)։ 
Պ ա տմ ա կան հանգամանքների բերում ով իրեն վիճակված 
մեծ տառապանքի հետ, բանաստեղծն օժտված էր հոգու 
մեծ արիությամբ։ Եվ թեև այդ հանգամանքները կասեց
րին նրա ստեղծագործական մտքի թռիչքներից շատերը, 
Ա՛նկատար կամ կիսավարտ թողին բազմ աթիվ գե
ղեցիկ մտահղացումները, սակայն նա հաղթանակով 
դուրս եկավ։

Այդ հաղթանակի առհավատչյան' ստեղծագործական 
զարգացման այն բարձր աստիճանն է, որին Թումանյանր 
հասավ հոգեկան տառապանքներով ու մաքառումներով, 
նաև խիզախումներով ու սխրանքներով լի 90-ական 
թվականների վերջերին։
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ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԵՐԿԵՐԻ ՑԱՆԿ1

* <ՀԱբ»վյանի հիշատակին նվիրված բանաստեղծությունդ 498 
Ադամյանր Համլետի գերում 471
Ագամյանի օրերից 127, 153, 438, 447, 471, 530
Ազգ 209, 213—215, 330
Ալեք 48, 230, 246,, 261, 290, 291, 292
Ալլահից ղրկված 506
ոԱ"խ, ես երանի...» 289, 301, 322f 329, 486
Ախթամար 289, 301, 311, 321, 324, 325, 328
Ահմադը 81, 506
Աղավնու վանքը 69
Աղբյուրը 497
Աղոթք 230, 493
Աղջկա սիրտը 69
Աղքատի պատիվը 343, 348, 504, 511
Ամառվա ղիշերը գյուղում 229, 256
էԱյդ ի"նչ սրտամաշ տխրություն է քեզ...» 235

** րԱյդպիսի աչքեր ես դեռ չեմ տեսել...» 524
** «ԱՀյ ծիծեռնակ...» 374, 524
** г Այն ժամանակ, երբ վարում էի...» 269

էԱյն օրից, ինչ որ նրան թաղեցին...» 49
Այվազովսկու նկարի առջև 289, 497
Ամենից լավ տունը (անգլիական) 71
Անբախտ վաճառականներ 64, 161 f 172—174, 177, 300, 305,

311, 518
Անգարձ ճամփորդներ 486, 497

1 Մեկ աստղանիշով նշանակված են չհայտաբերված երկերը, 
երկուսով' անտիպները, երեքով4 մտահղացումները: Սուր փակագը- 
ծերի մեք աանված են պայմանական խորագրերը:
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^Անհկւքււտնհր^> 186—188
Անիծած հարսը 469, 494, 495
Անխելք մարդը 505

* Անմեղ ավազակ 291
Անմիաբանություն կամ ո՞րն է խենթ 334, 527
Անվերջ պոեմա. տե ս Պոետն ու Մուսան

• Անց կա ցա՜՛ն...» 300
Անուշ 48, 59, 70, 71, 73, 81, 84, 288, 291—293, 294, 298,

304, 307, 308f 310 , 311, 321—324 , 330 , 439, 474 , 475, 
477, 478, 480, 481, 487

«Աշնան ամպին ու զամպին...» 70
** Առայժմ 469

Աստղերի հետ 301, 486
Աստվա՜՛ծ, ինչպես ծուխ օրերս անցան...» (Տրտմության սաղ

մոսներից) 373, 558
Ավանդություն 232
«Ատել ուս համար...» 497
Արգելքներ 512
Արև և Լուսին 187, 188, 229, 232, 238 — 241, 300, 480
«Արևելքի եդեմներին իջավ պայծառ իրիկուն...» 70

* ՀԼԱրևի խավարում ր~> 113
Արծիվն ու .Կաղնին 64, 494, 495

‘ Արծվիկ 193
Արջաորս 505, 506
Արտաշես երկրորդ, տե ս Արտավազդ Բ

** Արտավազդ Բ 360, 434, 475f 483, 507, 530, 532, 533, 535 — 538, 
541

Արտուտի էրգը 495
Ափ սո՜ս... 395
Աքերմանի դաշտերում (Միցկևիչի) 504
Աքիւլես (ժուկովսկու) 304

Բայրընին 474
Բարեդործութ յուն 375, 528
Բարի գիշեր (Շելլիի) 504
Բարձրաքաշ ս. Գրիգորի վանքը 14, 81
«Բերանն արնոտ Մարդակերը էն անբան...» 467
Բորչալվում (ճանապարհորդական նկատողություններ) 62, 81, 

191, 289, 341, 343, 348, 430, 431, 503, 508 — 513, 515,525
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Գաբս բիձու շերամապահությունը 505 — 506

*“ Գագիկ Գ 538
Գաղթականի 177; 373) 497, 500
Գանգատ 190
Գավա ոա կան երեկույթներ 400
Գելը 506
Գեղջուկի մտորմունքը (Կո լցովի) 491

*“ «Գերեզմաններում վաղուց հանգչում են...» 524

Գիշեր 294, 373, 500
Գիշերային աոաջին աստղի դիմաց 246, 247
Գիշերա յին մտածմունք 322 f 324
Գիքորը 68, 81, 84 — 85, 134, 138, 139, 183, 350 — 352, 488, 

489, 504
■Հ'Գյուղական ուսումնարանը՛^» 303, 525, 526

* Գյուղացու ձախորդությունը 302, 304
ՀԼԳործն սկսված է> 303

** Գործք հարանը 5, 19, 20, 22, 25, 31, 32
** Գրագիր Մուզան 207, 221, 291, 292, 488

Գրազը 506
ՀյԳրախոսություն Պ. Մոճոոյանի «Բանաստեղծություններ»~ի> 

289
Գրակ անա կան մազանդա 494

** գրողի կոնքից 464
Գրողի նամակները 390
Գութան 64, 65
Գութանի երդը 64, 229, 236, 237, 249, 289, 301, 305, 322,

511

Դարձ 37, 60, 83, 85, 118, 134, 291, 292, 545
Դարձյալ կոիվ... 527
Դարձյալ նրանց 209f 213, 214
Դեպի Անհունը 49 , 223, 360, 398, 474 —476, 482 — 488
Դեպի հայրենիք (Դեպի գյուղացին, Դեպի տուն) 86, 165,

302—304, 341, 360, 511, 544 —546
«Դեո անհիշելի վաղ մանկությունից,..» 486
Դերասան Ադամյանի մահը 154, 322
Դեցիմ Լաբերիոս 304
«Դու գնում ես Անդարձ ճամփան...» 486
«Դու քո ճամբեն գնա, քույրի'կ...» 396, 421
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Եդեմ ական ծաղիկը 435
* «Եթե այդպես Հ...յ> 499

է Եթե իրավ է, որ գիշերները...» (Պուշկինի) 304
• Եթե մի օր, անուշ ընկեր...» 497
Եղջերուի մահը 477, 504
Եղջերուն 477, 506
• Ես չեմ ուղում՝ մարդ իմանա...» (էերմոնտովի) 304
• Ես վիշտ ունեմ...»— 359, 502

* «Ես ուղում եմ սեր երգել...» 301
• էՀ տ եկե՜ք...» 70
«Երազումըս մի մաքի...» 477
«Երանի նըրան ով որ քընեած...» 76
«Երանություն էր խոստացել հույսս ինձ...» 209 —211, 235, 247
• Երբ գիշերային...» 486
«Երբեմն իմ մուսան...» 498
«Երբ թույլ եք տալիս...» 392, 498
«Երբոր կանցնի ձմեռն սաստիկ...» Ш, 112
• Երբ տեսնում եմ...» 486
Երգչին 288, 322
Երգշի վրեժը 269, 289, 329
«Երեխի նըման...» 460
Երևանի կռիվը և «Վերք Հայաստանի»<-ն իբրե պատմություն 

38, 436
Երկաթուղու շինությունը 504, 505
«Երկար գիշերներ...» 497
Երկինք ու երկիր 343, 348, 349, 494, 497

* երկչոտ մանուկը 301
Երկու հայր 373
Երկու սև ամպ 373, 497, 500, 501
Երնեկ թիթեռ ես լինեի... 486

•Զի Աստված ընդ մեգ է» 61
«Զինվորագրվել են» 366

«էլ շեմ կարող գրել ձեռաց...» 498
«է՜յ աստղեր, աստղեր...» 289
էջմիածին էլ են կռվում 527

* էջմիածնի ամբարի մկներին 499
* ՀԼԷքսպրոմտներ «Մուրճ»֊ի աշխատակիցներին^ 500
* ՀԼէքսպրոմ տներ «Օջախ»֊ի անդամներին^ 379
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■Ընդդիմախոսություն 515, 516
Ընկերի» (Ֆ֊ին) 395, 486

Թատրոնում էյ է կռՒ4. 327
Թարգմանությունները և հրատարակությունները մեզանում 455
Թափառի'ր (Հայնեի) 343, 504
Թե ինչպես իմ «Անբախտ վաճառականներ»֊ ը դարձավ

американская 231
Թե հարևանները ինչպես կտրեցին Կիրակոս բիձու դոդը. տե ս 

Նեսոյի քարաբաղնիսը

Թմկաբերդի առումը 415, 465, 474, 475, 520
«Թող փչե քամին» երգի եղանակավ 143, 144, 175, 176, 198 
Թռլոնն ու Մուկը 494, 495, 523

«Ժամանակն անվերջ,.,» 486
Ժպտուն աչքեր 497

Իղձ (Լերմոնտովի) 19, 304
Իմ ընկեր Նեսոն 75, 78, 79, 81, 97, 506
Իմ մի քանի գրվածքների բացատրությունը 63, 64, 82, 84, 86, 

166
Իմ սերը 301, 322, 361
Ինեսին (Օայրոնի) 504
«Ինձ մի' խնդրիր...» («Տխուր երգ», «Իմ երդը») 301, 322, 330, 

361
«Ի՞նչ ես կատաղել անմեղ արարքից...» 209, 212, 247, 26, 
«Ինչպե՜ս սրտալի, ինչպե՜ս կաթոդին...» 395
«Ինչո՞ւ ես տխուր...» 127, 151, 175, 176
ՀԻնքնակենսագրական նոթեր, գրառումներդ 5, 18, 28, 43, 52, 

57— 60ք 65—68, 74, 77, 80, 82—86, 89, 97, 106, 108, 
194

ՀԼԻնքնակենսագրություն^ 5, 38, 43, 51, 58, 78, 90 

ՀԼԻշուկի մահըՀ> 113

էեոների հովիվը 139, 343, 373, 504
«Լերանց շարքերը...» (Վ. 71
Լոոեցի Սաքոն 59, 68, 81—83, 100, 230, 242, 243, 245 —247, 

251, 261, 290, 292 f 298, 304, 311, 323, 353, 480, 489 

Լոռու բերդում 524
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Խարված աղջիկ 528
Խավարի մեջ (դրամա) 74, 303, 544, 545
Խավարի մեջ (պոեմ) տե'ս Դեպի Անհունը

Խե՜ղճ Ադամ յան 155
((Խղճալի՜ մարդ...» 486
■ՀԽնջույքից հետո^ղ 303, 546
ՀԼԽոսք մատաղ սերնդին> 236
Խոսք սկսնակ բանաստեղծներին 305, 306
Խորենացու (։ Տենչայր Սաթենիկ* հատվածի առթիվ 343, 348 

507, 532, 533
Խորհրդածություն 324, 486
Խորհրդավոր ծերունին 505
Խորհրդավոր մեււելը 49, 48G
Խորտակվածը (Խորտակված կյանք) 480, 488 —490
Խրախուսողները 527

Ծագումն 392
Ծաղիկներ 392, 498
Ծ աղիկների երդը 435
Ծեր այգեպանի զրույցը, տե'ս Հառաչանք

Ծեր այգեպանի պատմությունը, տե'ս Հառաչանք

* <ՀԾեր մաճկալի. 113

Կալի երգ (լոռեցոնց) 64
Կալի երգը (ժողովրդական) 64
Կանչ 322 — 324, 326
Կասկած 499
Կարոտ 301
Կենդանի թաղվածը, տե'ս Դեպի Անհունը

((Կըլթացնում են, արտորում...» 70
Կյանք և գրականություն 152, 389
Կորուստից հետո 330
Կտակ 494, 523
«Կուրծքս երբեմն եռ է գալիս և հուզվում...» 258f 269

Հազարան բլբուլ 435, 467, 478, 516—520, 531, 542
Հաղթական ամբոխը 43, 57, 151, 152, 536
Համերգ 289, 301, 322

572



Համլետ» ֊ի' Հով՜'. Մասեհյանի թարգմ. գրախասությունըդ

434
* Համ լի կ 542—544

Հայավաթի երգը (Հ. Լոնգֆելլոյի) 64
Հ*Հայերեն գավառական բառարան» Հր. Աճաոյանիդ 435, 496
Հայ երկրագործի երգը, տե՜ս Գութանի երգը

Հայի զարմանքը 494
Հայի տրտունջը 494
Հայկական էպոսի բառարանից 436
Հայոց ազգագրական ընկերության քարտուղարին և նրա վար

մունքի առիթով 466
«Հայոց ապաբախտ գրողը...» 427, 494, 522, 523
Հայոց գրողներին 527
Հայոց գրամբյանիզմն ու ես 338

* ՀԼՀայոց թատրոնի 35~ամյակին նվիրված բանաստեղծությունդ
444

Հայոց լեռներում 141, 292, 294, 295
Հայոց պատմությունը 111
Հայ վաճառական 91, 111, 112, 117
Հայ ուխտավորին 499

* Հանելուկը 526
ՀԼՀանեսն ու եւուգինդ 61 f 528
«Հանկարծակի սիրտս տխրեց...» 498
Հանցավորներ ու վկաներ 191
Հառաչանք 63, 86, 167—169, 289, 291, 292, 298—300, 308, 

363, 439, 480—482, 489, 511, 524
<*Հ աստատ իմանալով...» սկսվածքով մանրապատումդ 527 
«Հիմի բացե՜՛լ են հանդես...» 70, 73
Հին կռիվը 48, 141, 142, 291—298, 300, 308—310, 321, 439, 

497
Հին օրհնություն 76, 230, 301, 305, 311, 343, 348
Հիշո ղություն հայրենիքից 70, 75, 511
«Հոգուս հատոր...» 104 —107, 111
ՀԼՀոդված Շանթի մասինդ 346
Հովհաննես թագավոր 434, 530, 537— 542
Հովհաննես-Սմբատ. տե ս Հովհաննես թագավոր

Հրեշ տակ (Լերմոնտովի) 343, 504

Հույս 173
«Հուսահատությունը տիրել է կյանքին...» 154, 155
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Հ2որսւէքետր'^ 113
ճեմարանն ավարտողներին 527

** ճ շմարտությունը վերականգնելու համար 464

Մայրը 81, 477, 506
Մայրը (Նեկրասովի) 504

** Մանթաշովի ծիծաղը (գրաոում ) 559
Մ անկություն 70 ք 308
Մանուկներին (Հ. Լոնգֆել/ո) 71
«Մանֆրեդ»֊ից հատված (Բայրոնի) 504
Մարգարե 209, 212, 246, 268
Մարշ 175, 215
Մարոն 59, 81, 82, 230, 290, 291, 304, 305, 311, 321

*** Մարցըցի պառավը 526, 527
1֊ն հունվարի 498

*•* Մելիքի կարծիքը 526
Մեհրի 246, 249, 261, 291, 292, 439

* Մենակ ա4!ի1/Ը 303
«Մեռավ իմ մուսան...» (Նադսոնի) 343, 504
Մեր գրական լեզվի խնդիրը 435
Մերժած օրենք 291 f 292, 304, 321, 324, 330, 439
Մեր նախորդ շրջանի բանաստեղծները 389, 434
Մերոնք (պատմվածքաշար) 190, 505, 506, 526 
Միամիտներին 209
• Միամիտ ընկեր, դու մի' զարմանար...» 304

* Միայնակ աղջիկ (դրամա) 542, 546, 547
Մի ավանդություն 14, 16, 20, 81, 168, 169, 186, 188, 232,

507
«Մի երգ կա մանկուց...» (Ռյուկկերտի) 71

“ Մի խրատ տաճկահա յաստանցուն 175, 176
Մի հառաչանք 70, 343, 348
«Մի հավք զարկի ես մի օր...» 477

* ՀԼՄի հոդված Աղա յանի մասին"Հ> 513
‘ <Մի ոտանավոր հայկական դպրոցները փակելու առթիվդ 148 

Մի' որոնիր 301
Մի պատկեր 329

* Մի ուրվական 301
Մծիրի (Լերմոնտովի) 70, 353, 503, 504
Մ. նալրանդյանի հիշատակին 191
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Մնաս բարյավ (Բայրսնի) 504
Մոռացված վարդեր 392, 498
•Հ^Մրափ պապին՜Հ> 3/4, 528
«Մութն Լր երկինքը... յ» 322, 329

Նախերդանք 70, 72, 73, 299 — 301, 363, 364, 481, 482
ՀՆախօրյակին> տե՛ս Երկաթուղու շինությունը

Նահապետի ողբր 175, 177
"նահատակ 230, 246, 300
Նամակ խմբադրության 515
Նեսոյի քարաբաղնիսը 505
«Ների՞ր, ով կույս...» 361
N N֊A& 330
Նոր «Դիվան»֊ ի առիթով 310
Նոր տարի 486

«Շատերի նման...» 246
Շեքսպիր ՀԼՀոդվա ծներ Շեքսպիրի մասին> 436
Շեքսպիրի մասին 459

Շեքսպիր к Սերվանտես 472
Շիլիոնի կալանավորը (Ոայրոնի) 243, 290, 351, 353, 454, 

474f 503
«Շնորհավոր նոր տարի...* 392
Շունը 435
Շունն ու կատուն 64, 161, 172—174, 177, 187, 194 , 229, 233, 

285, 286, 289, 300, 305, 311, 321

«Ո հ, մեղմացնել չես կարող ղուն...» 202
• Ո*վ է ձեռքով անում, ո*վ...» 70, 73
Վ-Ո տանավոր֊նամ ակ Ան. Աբովյանին> 196, 205, 211, 221 > 

291, 292
Որրր 69, 310, 494, 496

* Որսորդներ 301

Չայ/դ Հարոլդի երդը (Բայրոնի) 343, 348, 503 
Չարամիտներին 209, 213, 235, 247
ՀԼՉափածո ֆելիետոնների 522

«Պանդուխտ եմ, քույրի՞կ...» 396
Պ աչոտնու տրտունշր 525
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Պ ատանեկության օրերից 139, 295
'Պատրանք 70
Պոետին 500
Պոետն ու Մուսան 51, 131, 182, 189, 206, 220, 221 f 253, 254, 

286, 291, 292, 446, 474, 478, 480, 488, 490—494, 502, 
519, 522, 523, 558, 559f 561, 562

ծՊ ողոս֊Պ ետրոս» 69, 494, 495
Պրոմեթեոս և Սիզիֆ (Մարիա Կոնոպնիցկայայի) 493

Ջրահեղձր (Պուջկինի) 504

*** Ռամազի Սաքոյի անքնությունը 526
Ռոմանս (Պուջկինի) 304

*** Ռուսեթի խիարը 526

Սայաթ-Նովա ՀԼհողվածներ Սայաթ֊Նովայի մասինի 436 
Սասունցի Դավիթր 474
Սասունցի Դավիթր (երկր, մաս) 542
Սարերում 301

** Սև ճանապարհ 375
Սիրելի' 395
Սմբատ Ս. տե ս Հովհւսննես֊ թագավոր

Սովի ժամանակից 289, 504, 506, 511,
Ստորոժ Մ աթոսը 526
Սրտիս խոստումը 392, 498
<ՀՍուրենըի 303

Վայր ընկնող աս տղեր 494
Վատ օրեր 301

* <ՀՎարդան Մամիկոնյանի 194
* ՀԼՎարպետ Սավաի 113
Վեճ (բանաստեղծություն) 399 

** Վեճ (պատմվածք) 375, 528
«Վերջացա* վ...» 300
Վերջին խոսք 309
Վերջ պետք կ լ իՆ ի 339

*’ Վիգեն Մամիկոնյան 520

Տաղանդ և բթամտություն 445
Տապանագիր 493
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Տարոնի առավոտը !92, 294 > 321
Տարոնի պարունը 292, 294, 321
«Տե՜ր, մինչև երր...» (Տրտմության սաղմոսներից) 373 

Տիեպերքի ընթերցում ր 486
Տխուր պիշեր ւՕ, 73, 494, 497
Տխուր Գ. Վ.~ին 366՝ 363
Տխուր պրույց. տե ս «Տխուր պիշեր»

Տխուր ,իշողութ յուն 53
Տպավորութ յուններ 392, 498
Տրտմության սաղմոսներից 486, 497, 500
Տրտունջ 390, 554
Տռւկ/ուպյանի կարծիքր... տե ս Խրախուսողները

<ր Ցոլուն աստղեր...» 486

Ուրու 301

Փարվանա 415, 474
Փոքրիկ ձկնորսը (ճապոնական հեքիաթ) 71

Քաջերի կյանքից 13, 28, 36, 81,' 86, 343, 348, 350, 351, 504, 
506

** «Քե՜ղ, պոված մուսա...» 502, 524
Քեռի Խեչանը 190
Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ 551
«Քրի ստոս հարյավ...» 329
Ք րիստոսն անապատում 289, 322, 330

Օլեպի երգը (Պուշկինի) 504
** Օջախ 379

Օջախի երպը 379
* «0՜, սիրտ իմ, սիրտ իմ...» 500

Օտարության մեջ 250
Օր. Մ. Վ֊ին 393
Օր. \֊ին 343
Օրորոցագող 494
Օրորք 111
«0՜, ցած խոսքերով անդուռն բերանի...» 214

37 Ա. Ինճիկյան — Հովհաննես Թումանյան 577



ԱՆ9ՆԱՆ ՈՈՆՆԵՐէ' ՑԱՆԿ

Աթելյան Հովհաննես 257, 444 
Աթեղյան Մանուկ 11, 247, 254,

260-262, 264, 344—346
Աթովյան Անուշավան 93, 98, 99, 

130, 148, 
182—186^ 
206, 
221, 
245, 
288, 
361,

105, 108, 114, 115,
152, 169, 171 —-173,
189, 197, 199, 204,
211, 212. 217 —-219,
234, 238—-240, 242,
258, 264, 266, 287,
298, 302, 315, 319,
440, 441, 483, 533

1կե ք սանդր II 107, 
Ալեքսանդր III 147, 
Ալեքսանդրով Ա. I*. 
Ալի շան Աևոնդ 542 
Աիւվերդյսւն 

րԱհարոնյան

144
148. 166
455

400Գնորդ
Ավետիս 428

208, —““Ահարոնյան Վարւյլգես 77. 110,
230, 132, 156, 294 —-296, 428. 429,
249, 432, 550, 551
291, Աղայան *1.ււսդարւՈէ1 53, 102,
438, 238-242, 245, 264, 273. 277.

280, 315, 322, 323. 326. 334.
337, 342—344, 349, ՅօՕ, Յօ5.

32, 356, 369, 377, 378. 382-384.
173, 410, 412, 413, 418, 426, 432,

506 442-444, 451, 477, 478, 480.
189 484, 486, 489, 490, 513, 520

Աբովյան Արիստակես 96 
Աբովյան Խաչատուր 27, 28,

34-38, 54, 55, 80, 136, 
192, 251, 348, 389, 498,

Աբովյան Ներսես (քահանա)
Աթովյան Սարդիս 48, 96, 98, 99, 

101, 112, 130, 131, 139, 203, 
204

Ադրիպաււյան Հււվհաննես 200 
Ադա մ յան Պետրոս 94, 95, 1 

151, 153—159, 161, 163. 267, 
273, 431, 437 — 439, 445,
447-449, 470, 471, 549

Ադամաթ 22
Ադ-Լեր. տե ս Մ ալում յան 

տուր

Աթանասյան Աշոտ 432 
Ալեք (լոոեցի իգիթ) 48,

Աղայան Մուշեղ 356
Աղան յան Գյուտ (քահանա) 103 
Ադասի (Աբովյանի վեպի հերոսը) 

86
138. —-ЛЦршишЬ Նիկոէ 385 

Ադոնք ( Թումանյանների այլ տո հ

մանունը) տե'ս

Աճաոյան Հրաչյա
508

Ամիրյանդ Սեյադ 450քսաչա֊
4;Աւվացւան Գարրիել արքեպիսկո- 
' պոս 93

Անադչյանդ Հակոյ՝ 197, 33284
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Անանուն Գավիթ 197,199, 201
Անդրեասյան Եգոր 96
Անկախ, տե՞ս Ս արցս յան Լեոն 
Անտի ո քոս Մեծ 11
Աշոտ (եղբայր Հովհաննես- Սըմ֊ 
բատի) 541

Առա քե լյան Արամ 170, 188, 220, 
221, 223, 224, 229—231, 234, 
238, 239, 323—325, 365

Աոաքեււան Համբարձում 284, 285, 
469, 470

Ասատրյան Ասատուր 435, 490 
Ասատուր Գևորգ 174, 360, 454 
Ասիացի. տե'ս Արծրունի Գրիգոր 
Ասիլյան Միսակ 123
Ասլիբեգյան Մելքոն 83, 130, 198, 

231
Աստվածատրյան Միքայել 246 
Աստվածաջուր (որդի Մեհրաբի) 

40
Աստվածատուրյան Մանուկ պեյ 
Մահտեսի 102

Ավալյան Մկրտիչ 441
Ավետիս ք առաջնորդ Հա դբատի)

16, 17
Ավետիսյան Զավեն 187
Ավետիսյան Մարգար 386, 388 
Ավետյաս Գրիգոր 378
Ավետումյան P*. Խ. 102, 103
Արացի 358, 477
Արամյան Միսակ 405
Արասիրանյան Ավետիք 121-123,

126, 127, 149, 187, 233, 254,
261, 263. 275 — 280, 282-286,
288—-290. 315, 319, 327,
331--339, 342, 347, 381, 385,
391, 432, 437, 438, 493, 500,
503

Արարատյան Ալեքսանդր (վար

դապետ) 192
Արիստակես Լաստիվերտցի 542
Արծրունի Գրիգոր 151, 188, 208, 

209, 212, 213, 215—217,
254-256, 258, 259, 264,
267-274, 283, 322, 323, 326, 
335, 406, 438, 445

Արծրունի Սենեքերիմ 448, 450, 
451

Արծրունի Վահան (բժ.) 412, 443 
Արշակունիք 13
Արտաշես P 532—535, 538 
Արտավագգ R 532, 533, 535, 548

Բաբագյան Դարեգին 
պետ ) 451

(վարդա-

Օաբաիյանյսւն Առաքել. տե'ս Լեո

Օաթա?ւսն|ւսն (փաստաբան) 412
Բսւգրասւունհ f 12, 16
Բալաղւան Սամվել 332
Բալայան Օեդրակ 377, 380, 382,

383, 561
Բաղղասւսր (Միրզոյան). տե'ս Քե

ռի Բաղդո
Բաղդասարյան Աստղիկ 149
Բայանւոուր Մամիկոնյան-Թու- 
մանեցի 15, 18

Բայրոն Ջ. 120, 240, 330, 343,
348, 353, 358, 472—474, 503,
504

Բաշինջաղյան Գևորգ 277, 332
Բարաթով (Բարաթաշվիլի) Սուլ- 

իւսւն 542
Բարխոպարյան Արշակ 287, 332,

339 — 342* 344, 347, 349, 351, 
352, 354-359, 363, 391

Բարիւուդարյան Գևորգ 104, 126, 
432, 529
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Բարխուդարյան Հովհաննես 332
Բարխուդարյան Մկրտիչ 246, 

319-321, 339
Բարսեղ 93

Գևորգյան Վարսենիկ 95, 98 — 105,
113, 171, 441, 528

Գեր₽ել Ն. Վ. 451, 459
Գեր վին ուս Դ. Դ. 452

Բարսեղ եպիսկոպոս (Թումանյանը 
Մամ իկոն յան, առաջնորդ Հաղ- 
բատի) 16, 11

Բարսեղյան Խ. Հ. 385
Բեգբաշյանց Վերան քյոխվա (1Ը֊ 

նողեցի) 31
Բեգլարյան Մկրտիչ 377
Բեգնազարյան Սարդիս ք աճան

Գլաղստոն Վ. 370
Գյոթե Վ. 7, 120 , 310, 330, 455, 

472
Գյուլիքևխյան Հայկ 198
Դնեւլիչ Ն. Ի. 453
Գոգի կամ Գորգի (որդի Բարխու- 

դարի ) 25, 40

238, 241, 257, 265, 432
Բելինսկի Վ. Գ. 147, 348, 397
Օեկթաթեկյանք 15
Բեոնարդեն դը Սեն-Պիեո. 102
Բեսոցկայա Մ. 154

.Գոգոլ Ն Վ. 140
Գոգչակ (կին Թումանի) 22 — 25
Գոլիցին Գ. Ս. 363
•Գոլոշյան Ալեքսանդր (Վարդան)

142-144, 149, 150, 163,
197-201, 328

Բերբերյան Մինաս 432, 489 — 491
Բժշկյան Մինաս (վարդապետ ) 103
Բիձա Ջիլավ 510
Բրանդես Գևորգ 452, 467, 468
Բրոշի էնրիկո 257
Բուդոպյան Արտաշես 400

Գաթիև Վազար 56, 57
Գագիկ Գ Բագրատունի 538
Գալֆայան Ամբրոսիոս վարդա
պետ 102

Գալֆայան Կարապետ 444, 445,
470, 514

Գայլ Վահան 37
Գան U. 542
Գաւրգի (Գօրդի) 22

Գոլոշյան Գարեգին 201
Գոլոշյան Գրիգոր 141
Գոլոշյան (Թադևոսյան) Դարյա 

(Քալինկա) 135, 144, 201-203
Գոհարիկ (դերասանուհի) 155
Գորկի Մաքսիմ 406, 430
Գորոդեցկի Սերգեյ 106, 484, 530, 

542, 547
Գրիգոր Մամիկոնյան 14, 20,
232

Գրիգորյան Սեդրակ 269
Գրող (ծածկանուն «Մշակ»֊ի աշ

խատակցի) 514
Գուրգենբեկյան Հովհաննես 443
Գուցկով Կարլ 440, 442, 444

Գեդամյան Եղիշե քահանա 210 — 
212

Գևո (լոռեցի իգիթ) 84
Գեորգյան Բարդուղիմեոս վարդա
պետ 123, 128

Գա դիվան յան Արամ 426
Գաթիկո. տե'ս Շ ահլամյան '! ա-

Գարվին Չ. 129
Գսւուդեն է. 452
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Դեմիրնրսն Դերենիկ 49. 61. 160,
309, 322. 333-335. 385, 412,
432. 447. 463. 465, 472, 484,
501. 503, 520, 530. 535, 536, 
542

Դեֆս Ղանիել 103
Դյումա Ալեքսանդր (Հայր) 102, 

103
Ղոթրոլյութով Ն. Ա. 146
Դոդե Ալֆոնս 103 
Դոլուխանյան Մարկոս 404 
Դրամրյան Ռութեն 347 
Դրեպեր Վ. Ջ. 207 
Դուրյան Պետրոս 253

Կղեկյան Ավետիք 257 
հղիացար յան Սողոմոն 119, 121, 

122, 124
Եսեմյան. տե՜ս Վարդազարյան ՓՒ֊ 

լիպոս

Ֆրիցյան Ալեքսանդր 13, 15, 278, 
432

Երղնկյանց Հարություն (հաղբա֊ 
տեցի) 31

Երղնկյանց Ռոստոմ-Օեդ 31, 60 
ձփրեւք կաթողիկոս 17, 18

Ջարել (դերասանուհի) 441
Զալյան Աաքարիա 269 
Ջարղարյան Արիստակես (Ռուս֊

տեմ) 320 398-404, 409, 412, 
414, 415, 417, 426, 557, 558

Զարդարյան եղբայրներ 331
Զարդարյան Յուղիա (Ժոզեֆինա)

402
քարյան Ռուբեն 154
^աքարիա Սարկավագ 15, 18 
Ջորյան Ստեփան 62, 68, 71, 187, 

309, 542

Ջորյան Ստեփան (Ռոստոմ)

139-141
Ջուրաբյան Արշակ 355, 385, 386

էլի (ծածկանուն). տե ս Վարդա֊ 
զար յան Փիլիպոս

էնդելդարդ Մ. Ա. 461 
էսքիլես 462

Թադևոսյան Արշակ 20Մ
Թալալ (մորաքույր) 100 
Թամամշյան Ալեքսանդր 39Г 
Թաոայան Սեղրակ 332, 430 
Թարխանյան Ալեքսանդր 443, 49Մ 
Թաւմա (Թօմա) 21
Թերղիբաշյան Վահրամ 456 
Թոխմախյան Արսեն 327, 328
Թոման. տե՜ս Թուման եպիսկոպոս
Թովմա ( Թուման յան֊Մամիկոն֊

յան, առաջնորդ Հաղբատի) 17
Թումա (քահանա) 21
Թուման 21
Թուման (հայր Սարդիս դրչի)

22-25
Թուման եպիսկոպոս (Թումանյան֊ 

Մամիկոնյան, առաջնորդ Հաղ֊ 
բատի) 16, 17

Թումանեցի 15
Թումանյան Ալեքսի 136
Թումանյան Անուշ 555
Թումսւնյան Աշխեն 18, 555
Թումանյան (Ասլան) Տեր-Թադե- 
վոս 24, 42-51, 55-57, 59, 
65, 89, 100, 101, 117, 118,
132, 135, 162, 189, 190, 195- 
200, 484

Թումանյան Արշավիր 55
Թումանյան Արտաշես 52, 55՝,
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Արփիկ 555 
Օագրատ 168, 192,

Օարխուղար 19, 20,

Թագունի 63 
Խւկունի 47, 55
Համլիկ 5, 
Հարություն
Հովակիմ

24,

555
403
( 0 վագի մ 
26—28, 

61, 80
( Օհաննես

Թումանյան Արւոավսւղղ (Արտիկ) 
160, 425, 555

Թումանյան
Թումանյան 

245-247
Թումանյան

24, 25
Թումանյան Գրիգոր (Գրիշկա) 18,

42, 55, 59, 77, 79, 109, 163, 
165, 166

Թումանյան
Թումանյան
Թումանյան
Թումանյան
Թումանյան

3 ուզբաշի ) 20,
30-38, 40-42, 60,

Թումանյան Հովհաննես 
աղա, որդի Հովակիմի) 18, 24,
30, 31, 35, 38-43, 55-57, 60, 
118

Թումանյան (Մաճկալյան) Օլգա 
56. 84, 85, 118, 135, 163,
183. 189, 192-195, 199, 204, 
222, 223, 433, 434, 516, 530

Թումանյան-Մամիկոնյան աոնմ 
16, 17

Թումանյան Մարիամ 317, 
391, 401-421, 432, 446,
494, 523, 529, 553, 557 ’

Թումանյան Մեհրաթ (Մամ)
55, 56, 58, 59, 64, 84

Թումանյան Մենրաթ (Մեհրաբ 
Ցուզբաշի, որդի Բարխուդարի) 
20, 24-31, 33, 35-37, 40,
60, 80

Թումանյան Մուշեղ 160, 555
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42,

Ռոստոմ 42, 55, 57,

Թումանյաններ (տոհմ) 15—17, 
18, 20, 21. 24, 25, 27, 40, 41, 
43, 55 — 59

Թումանյան Նվարգ 5 — 7, 60, 65, 
89, 93, 101, 105, 126, 130,
134, 144, 148, 160, 162, 169, 
183, 186, 196, 352, 367, 431, 
433, 454 , 483, 529, 542 , 549, 
555, 557

Թումանյան
89, 132

Թումանյան Վահան 55, 56, 109
Թումանյան (Քոշարյան) Սոնա 

46, 47, 50-53
Թումանյան Օսան 55
Թումանովա Անաստասիա 405 
Թումանով Գ. Մ. 363, 405, 406,

410
Թումանով Պարիւոսլար. <ոե'ս Թու- 
մանյան Օարիւուղար

Թումանով Կոստանգին 405, 406 
Թումանով Միիւայիլ (Միքայել) 

405
Թումանով Վասիլի 405, 406 
Թուրվանղ 22

ժենե Ռուղոլֆ 452 
ժուկովսկի Վ. Ա. 322

324 *-■'“■հզմիրլյան Մատթեոս 370 
491, Inglis Robert —455

Խնհիկյան Արա if 437 
Իսանակյւսն Ավետիք 24, 25,

45, 49, 71, 99, 167, 225, 
243—245, 323, 371, 372, 
427, 428, 432, 483, 485, 
503, 520, 537, 542

Խւկունի. տես Թուման յան Իսկուհի

31, 
237, 
413, 
501,

Լամթ Մերի 451



Լա tip Չսւրլդ 451 Խորիչահ (Դուստր Մարզպան Մա-
Լաֆոնտեն J*. 51$ մ իկոն յան ի) 14, 232
Լենին Վ. Ի. 140 Խոցադեղ 22
Լենկթեմուր 69,419 Խվ ոստով Վ. Մ. 167
Լեո 11, 41, 71, 80, 81, 142, 143,  Խրիմյան Մկրտիչ (Հայրիկ) 257,

150, 197, 200, 216, 217, 362, 273, 499
363, 381, 428, 471, 4Տ9, 529,
541 Ծատուրյան Ալեքսանդր 498

Լեոպարդի Ջ. 201 Ծեր եթե լի Ակակի 406
Լերմոնտով Յու. Մ. 8. 19. 228, __ Ծերենց 102, 121, 123, 126, 127.

304, 306, 322, 330, 343, 353,
358, 381, 471, 473, 474, 503, 
504, 549

Լիսանևիչ 62
Լիսիցյան Ստեփան 85, 245, 250 

-252, 259, 260, 347, 353, 443
Լոթանով-Ռոստովսկի Ա. P. 362 
Լոնդֆելլո Լ. 64
Լոոիս-Մելի քով Մ. Տ. 107-111 
Լուսավորիչ 20
Լուսսւվորչի աղդ (Թում անյ աննե

րի այլ տոհմանունը). ւոե'ս f^ni- 
մանյաններ

Լուսինի. տեՀԱ Արասխանյան Ավե
տիք

Խայամ Օմար 7
Խանղադյան Ցոլակ 106, 107, 240
Խանոյան Սարդիս 355, 368, 369
Խանում (գեղջկուհ Ւ) 82
Խաչատուր 22
Խաչիկյան Լևոն 22
Խատիսյան Գեորդ 491
Խարաղյան Եդոր (Գևորգ) 171, 

173, 184, 185
Խարմանյան Գեորդ 149, 150
Խիդանյան Հովհաննես 386
Խոստիկայն Մ. 475

138

Կանչին Պ. 451, 453 
Կարաբեքիր 11
Կարինյան Հակոթ 155, 156, 437՜
Կետչեր Ն. Խ. 451, 453
Կիրակոս Գանձակեցի 23
Կլեմենց Դ. Ա. 356
Կյուրեւլյան Օննիկ (դերասան) 155
Կյուրիկյան (թագավորություն) 11
Knigth Charles—454
Կոլեր Ի. 452
Կոլցով Ա. Վ. 491
Կոմիտաս 251, 410
Կոմս էմմանուել. տե'ս Նալբանդ- 
յան Միքայել

Կոնոպնիցկայա Մարիա 493
Կոստանդին Q կայսր 539
Կոստանյանց Կարապետ 123, 126,. 

244
Կոստանյան Հովհաննես 289, 34&
Կոստանյան Տիրուհի 244
Կովալևսկի Մաքսիմ 339
Կոիլով Ի. Ա. 108, 113
Կրոնեթերդ Ա. Ւ. 453
Կուդանյան Գևորդ 96, 115
Կուկունյանց Սարդիս 355

Հադկերտ P 11
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Հախվերղյան Լևոն 6, 199, 295,
296, 308, 309

Հախումյան Սիմեոն 378
Հակոբ կաթողիկոս 23
Հակոբյան Պիոն 35
Համազասւղյաններ (Մամիկոնյան 
նախարարական տան մի ճյու_ 
ս) 13

Համբարձումյան Լևոն 431
Հայնե Հայնրիխ 343, 504
Հայկունի. տես Գեղամ յան Եղիշե 
քահանա

Հասան-խան 11, 26, 28, 32, 36 — 
38, 40, 41, 60

Հարտման Մորից 356 
կարություն (որդի Բարխուդարի J 

25
Հարությունյան (դերասան) 442
Հարությունյան Իսահակ 48
Հարությունյան (Տեր-Գրի ցորյան) 

Հայկանուշ 386
Հաքստհաուզեն Ա. 207
Հյուղո Վիկւոոր 104
Հյուսյան Մեսրուղ 157 
Հյուրմյուզյան էդվարղ 102 
Հովհաննես Ղրիմեցի 17
Հովհաննես (ստացող Ավետարա

նի) 21, 22
Հովհաննիսյան Աբզար 215, 216, 

275, 282, 406
Հովհաննիսյան Եփրեմ 56
Հովհաննիսյան Հովհաննես 243, 

251, 252, 260, 261, 305, 323, 
339, 356, 370

Հովհաննիսյան Ռ. Փ. 146
Հովհաննիսյան Տիդրան 246, 343, 

349, 385, 412
Հովհաննես-Սմբատ P 538, 541
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Հովսեփյան Դարեղին (արքեպիս֊ 
կոպոս) 14, 20

Հովվյան Պողոո 171, 172, 196
Հովվյան Սիմեոն 162—164, 168, 

170, 186, 187, 194, 249, 365, 
369, 377, 378, 380, 381, 384, 
441’ 500

Հոֆման Ֆրանց 103
Հրաչյա (դերասանուհի) 155

Ղ. (Ղազարյան Երվանդ) 441 
Ղազար քյոխվա (ղազախեցի) 25 
Ղազբեկի Ալեքսանդր 406
Ղանալանյան Ա. Տ. 237
Վարաչյան Գևորդ (Ս. Տ. Արկո- 

մեդ) 146-148, 279
Ղաֆադարյսւն Կարո 17, 21

դեսյան) 63, 86, 165—16/ 
Ղուզղունի ազդ կամ Ղո1զղունանք

(Թում անյանն երի այլ տոհմա

Ղլտհյա ն Արսեն (Սիմեոն) 137,
189, 195, 198, 203, 205—■207,
209, 213, 218, 221-230, 239,
243, 244, 249, 298, 299, 319,
350, 354, 357, 368-370, 372,
427, 433, 450, 451, 468, 481,
482, 485, 499, 533, 534, 542,
555

Ղոխնանց սլապ (իդահատցի այ-

Թում անյաններտե՜սնունը ),

Ղուլի-թիձա 74

ճավնավաձե Իլիա 406 
ճոսլուրյան Հարություն 148, 169

Մաղաթյան Եղիշե 327 
Մաթևոսյան Արսւուշ 22, 23 
Մալխասյանց Սւոեփանոս 24, 40, 

119, 124, 347, 385, 448, 450, 
451, 457, 458



Մսլում|աս Խաչատուր 125, 208, 
242 252, 254 — 256, 258—260, 
262, 264, 265, 268. 269, 445, 
560

Մա’փնցյան Պողոս 386
Մահկսւլյսւն Մարիամ (Օլգա). տե ս 

Թուման քան Օլգա

Մամ^կր.Г. Մամիկոնյան 14
Մսւմիկոն յաններ (Մամիկոնյան 
նախարարական տուն) 13—11), 
18-20, 30, 35, 40

Մսւմիկոս ան Ստեփան 339
Մամիկո նյանց Ստեփան Տեր-Ջա- 

ք արյան (ղսհղցի) 48
Մամուրյսւն Մատթեոս 103
Մայսուրյան Օլգա 355
Մանանդյան Հակոթ 11 —13. 486 
Մանթա^յան Ալեքսանդր 558, 559 
Մանվելյան Լևոն 261—266, 277, 

287, 288
Մանվել վարդապետ նյումուշիւա- 

նեցի 78
Մաո Ն. Յա. 95
Մասեհյան Հովհաննես 155, 448, 

450. 451, 453, 458, 466, 469, 
470

Մատթեոս 11տհայեցի 542
Մատինյան Նիկոլ 356
Մատինյան Սահակ 377, 380, 381, 

382 ‘

Մարիամ 22
Մարիա Մարկովնա. տե՜ս Թու- 
մանյան Մարիամ

Մարծպան (Մարզպան) Մամիկոն- 
յան 14

Մարւոիրոսյան Հովհաննես (քա
հանա) 168, 169, 192—195,
197, 222, 229

Մելիք Ա. տե՜ս Գոլոշյան Գարե գին

Մելի ք-Սաիւտամյան (թատերա

սեր ) 442
Մելիքյան Հ. Ս. 198
Ս ելիք-Ջումշուդ 32
Մելիքսեթ-Սեկ Լևոն 18
Մելիf—Օհան^անյան Կ. Ա. 23
Մելքոնյանց Օհանես 64
Մեծատոււ՚յաս (թատ երասեր) 442 
Մեծուդյանց Մովսես քահանա 16 
Ս’եկլենլ?ույդ-Ստրելիցկի Գ. 276 
Մեհրապանք (Թումանյանների այլ 
տոհմանունը). տե՜ս Թուման- 
յաններ
Միիւայյով Մ. Լ. 356

Միխայլովսկի Ն. Կ. 406
Միրզոյան Մովսես (Մոսո) 495, 

496՝
Միր-Թուման 21, 22
Միցկևիչ Ադամ 504
Միփթարյան Արշալույս 288
Մկրտիչ 22
Մկրտումյան Օադրատ 133—135 
Մղդսի Ավադ. տե՜ս Շեկ-Վարդան֊ 

յան Ավաղ
Մնակյան Մարտիրոս 438 
Մնացականյան Արամայիս 140 
Մովսես Կադանկատվացի 23 
Մովսես Խորենացի 18, 126, 343, 

348, 507, 508, 533
Մուիւթար-փաշա 109, 110
Մունե Սյուլի 444
Մուրադյան (բազազ) 183
Մուրացան 309, 432
Մուրտադ Մ. 454

Յուղթաշյան (Սաղյան) Սաոա 386
Յուղթաշոնք (Թումանյանների այլ 
տոհմանունը). տե՜ս Թուման- 
յ աններ
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Լիպարիտ 491 
Ստեփանոս 102,

382,

228,

Տիզրան 257

Նաղսոն Ս. Յա. 343, 504 
Նազարեթյան Արամ 377 ,

383, 412, 561
Նազարյան 
Նազարյան

232
Նազարյան
Նալբանղյան Միքայել 191,

228, 232, 306, 356
Նալբանղյան Վահան 386 
Նա հա պետ Աղա (ղարաբաղցի) 

559
Նահապետյան Արշակ 122, 123,

162
Նահապետյան Հարություն 451 Ավադ) 37, 85, 133-136, 141,
"Նավասարղյան Օազրատ 257, 400, 144, 551

432 Շերր Ի. 201
Նար-Դոս 139, 186—188, 533 Շեքսպիր 7, 8, 49, 54, 55, 94,
Նեզրի Աղա 201 120, 138, 156-158. 163, 288,
Նեյիղով Ա. Ի. 362 310 429, 437, 439, 447--479,
Նեկրասով Ն. Ա. 356, 504 504, 529-533, 536. 537, 549
Ներջապուհ Մամիկոնեից եպիսկո Շիլլեր Ֆ. 104, 120, 164, 330,
պոս 226 440, 441, 529

Ներսես P կաթողիկոս 226
Ներսիսյան Ա. Ն. 110
Նիկալ 67

94
բանաստեղծ) 

306, 327, 427,

(դպիր) . Ulb'u

Շահ-Աբաս P (փոքր) 15
Շահազիզ Նրվանղ
Շահազիզ Սմբատ 

102, 253, 285, 
555

Շահազիզ Սմբատ
Շահազիզյան Ս. Տ. Ս.

Շահազիզյան Ս. Տ. Ս. 185, 186
Շահբազյան Երանուհի 153
Շահլամյան Դավիթ (Դաթիկո) 

198, 221-223, 226, 229, 230. 
238, 269, 487

586

Շահիւաթունյան Հովհաննես Ь- 
պիսկոպոս 

Շահվերղյան 
Շահվերղյան 
Շահվերղյան
Շահրութան (կին

26
Շահումյան Ստեփան 385, 386

207 
Անղ. 105 
Դանուշ 386 
Քալի 105

Բարխուդսրի )

192,
____ Շանթ Լևոն 346, 410, 412, 413, 

484, 520
Շանշյան Պետրոս 127 
Շաշ-Դավո 74, 86 
Շելլի Պ. Р. 504 
Շեկ-Վարղանյան Ավազ (Մղդտի

Շիրվանզաղե 164, 243, 268,

Մ.

272, 277, 280, 343, 346, ;
369, 378, 382—-384, 406, <
413, 432, 439, 442-444. i
544

Շմոլեր Գ. 276
Շոպեն Ֆ. 336
Շչեղրին (Ս ալտի կով֊ Շշեդրին

Ե.) 147

271,
352,
412,
514,

Ոսկյան Համազասպ (վարդա

պետ) 17
Ովհանես 22

Չամչյան Միքայել 17, 18, 542
Չայկովսկի Պ. Ի. 72
Ձերնիշևսկի Ն. Դ. 147



Տիլինզարյան (ուսուցիչ) 123
Չիլինդարյան Հակոբ 279
Ջմչկյան Գևորդ 437, 439
Յոփոտի տղաներ, Չոփ ուռանք 86,

153, 161-168, 358, 441

39, 80, 94, 542
Հսւֆար քսան 40
Ջինոյանդ Աս ատ ուր 105
Ջրբաջյան է դվարդ 6, 161,

187, 188, 292, 294, 295,
169,

504

Ֆ. 62
Ռափայել 
102, 103, 
192, 252, 
280-282.

93, 98,

Ռադին Ստենկա 310, 356
Ռամադ (Չոփուռի տղա) 86, 

164, 167
Ոփլ Վիլք*երր 103
Ռոսսի էոնեստո 439, 449, 470
Ռուսինյան Նահապետ 192
Ռուստեմ. տե՜ս %արգարյան Արիս֊ 
տակես

163,
Պալիև-Պալիաշվիլի քէ. Պ. 257 
Պալյան Օրվանդ 347, 348 
Պալմեր Տ. 103 
Պապաջանյան Վերդինե

99, 101-105 
Պասկեիչ Ւ. 
Պսւտկանյան

■P աթիպա ) 
151, 163, 
271, 275,
327

Պարոն Գրիդոր. տե՜ս Տեր-Հարու֊ 
թյունյան Գրիգոր

Պարոնյան Օթաճատ Օադալի 31 
Պեշիկթաչլյան Մկրտիչ 111, 152, 

153
Պետրարկա Ֆ. 201
Պետրոսյան Ալեքսանդր (Սանդալ)

328
Պետրոսյան Գևորգ 441—443 
Պետրոսյան Մադաթ 290 
Պիպին Ա. Ն. 201 
Պիսարև Դ. Ի. 146, 147 
Պոլոնսկի Յա. Պ. 453 
Պռոշյան Պերն 241—243,

257, 264, 265, 270, 271,
280, 283, 284, 315, 344, 
432

Պրիդիպարի 441 
Պուդաչով 310
Պուշկին Ա. Ս. 304, 306, 322,

405, 411, 471, 474, 475,

Սադաթյան Մանուկ 228 
Սալամթեդյան (առևտրական)

181, 182
Սալոմ (գեղջկուհի) 82
Սահակ վարժապետ. տե՜ս Տեր- 
Հովհաննիսյան Սահակ

Սամսոն 37
Սայաթ-Նովա 102, 104, 111, 192, 

459-461, 467, 549
Սանասարյան Մամբրե եպիսկո
պոս 
220,

Սաչլու
ГС)

Սարդիս քահանա (գրիչ, ՈՐԴՒ 
Թումանի) 22 — 24

Սարդսյան Լևոն 282, 283, 288,
339

Սարդսյան Սարդիս 288 
Սեդրակյան Արիստակես եպիսկո
պոս 207, 218

Սևակ Պարույր 460, 461 
Սեվյան Z. տե՜ս Վրույր Արամ 
Սերվանտես 462, 472

Ջալալյանդ Սարդիս վարդապետ —’“'Ն ի աման թո 156

203, 206, 207, 213 — 218, 
267
(Թումանյանի մորաքույ-

84

256,
277,
404

330,
549
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Սիմոն ( ուստա ) 100
Սիմոնյան Գրիգոր 9G
Սիմոնյան Վաովաոե 90
Սիմոնյան Քալի 105
Սիրանույշ 156, 470
Սկոտ Վալտեր 66
Սմբատ Գունդստաբլ 226, 542
Սմեյիլ 81
Սյու էոժեն 103, 411
Սոլոմոնովիչ 105
Սոկոլովսկի Ա. Ա. 451. 453
Սողոմոն (Սոլոման) (Չոփուռի 
տղաներից) 153, 163

Սոդոմոն սարկավագ, տե ս Կոմի-
ւոաս

Սոնա
65

(Թումանյանի հորաքույրը)

Սոս (լոոեցի) 48
Սոֆոկլես 462
Սպանդարյան Սպանդար 132
Սպարտակ 310
Սպենդիարյան Հովհաննես 432
Ստեփանյան Գաոնիկ 154
Ստեփանյան Հակոբ 137, 231
Ստեփանոս 22
Ստոու-հիչեր 103
Ստրաբոն 11
Սրվանձտյան Գարե դին 496 
Սուդանանյան Հարություն ավադ 
քահանա 129

Սուլեյմանանք ( Թուման յանների 
այլ տոհմանունը) տե'ս Թու- 
մանյաններ

Սուլթանշահ Անանիա 400
Սուլիւանով Ս. Խ. 391, 443
Սունդուկյան Գաբրիել 407 
Սուրենյան Գևորգ եպիսկոպոս 135 
Սուրիւաթյան Հարություն 454

Վանգյան Գրիդոր 221, 224, 225, 
230, 238, 239, 249, 319, 323- 
325, 332

Վարդադարյան Լի դա 391
Վարդադարյան Մարիամ (Մարու- 

սյա) 392, 494
Վարդադարյան Շուշանիկ 391, 392 
Վարդադարյան Փիլիպոս 109, 197, 

285, 286, 288, 290, 293, 315, 
320, 331-337, 339-347,
349-351, 353, 358, 372, 388, 
390, 391, 393-399, 401-404, 
408, 412-417, 434. 463, 489, 
491, 493, 499, 501, 503, 505, 
517. 518. 556—559

Վարդան Մամիկոնյան 14
Վարդան (Թումանյանի ազդական֊ 

ներիդ) 65
Վարդան արքեպիսկոպոս Օձնեցի

40. 41
Վարդանյան Գրիգոր 369, 376 
Վարդանյան Փիլիպոս 104, 123, 

126, 127, 275
Վարդուհի (դերասանուհի) 441 
Վարսամ. տե'ս Աբեղյան Մանուկ 
Վեփչկո 363
Վեյնբերգ Պ. Ի. 452 
Վենգերով Ս. Ա. 451 
Վեսելովսկի Յուրի 108
Վերանյան Տիգրան. տե'ս Տաշրա- 

ցի Վրեն
Վիգեն Սասունցի (իշխան) 520 
Վիէհելմ 1 166
Վիրգիլիոս 7
Վրույր Արամ 441, 442

Տաշրացի Վրեն 42, 43, 48, 126,
129, 157, 183, 187, 214, 426,
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449, 475, 478, 530, 533, 538, 
542

Տեն-Օրինկ 452
SbG Իպոլիա 343, 452
SbuibjuiG Ա. Կ. 450, 458
Տեր-Անղրեասյան Մխիթար 287, 

454, 455
Sbr-Ավետիսյան Սմըատ 13, 17, 

31, 35
Տեր-Գրիգորյան Արամ 386
Տեր-Գրիգորյան թժ. (ղզլ^րեցի)

257, 258
Տեր-Գրիգորյան էմին 47
Տեր-Գրիգորյան Միքայել 47, 208
Տեր-Գրիգորյան Ջալալ 270, 325, 

337, 373," 434, 435, 480, 481, 
489

Տեր-Գավթյան Տիգրան 91—95, 
99-102, 104, 114-117, 429

Տեր-Հսւկոը 162, 163
Տեր-Հակոըյան 142
Տեր-Հարությունյան Գրիգոր 123, 

127, 128
ՏեГ—Հովհաննես. Ա1եՀԱ Մարտիրոս- 
յան Հովհաննես քահանա

Տեր-Հովհաննիսյան Սահակ 78, 79
Տե ր-Վա զար յանց-Արշար ունի 
հաննես վարդապետ 15

Հով-

Տեր-Մարկոսյան Նատալիա 103
Տեր-Միքայելյան Լ. 103
Տեր-Մկրտիչ 96
Տեր-Մկրտչյան Գալուստ (Միա֊ 
բան) 145, 146, 486
Տերյան Վահան 305, 385, 386
Տեր-Նիկողոսյան Գրիգոր 443
Տեր-Սահակ (ագարակցի) 38
Տերսանք (Թումանյանների այլ 
տոհմանունը) . տե'ս Թուման- 
յաններ

Տերուն (Դսեղի Մ ամ իկոնյաննե-

րից) 20
Տիգրանյան Սիրական 486
Տիմոֆեև Կ. 452
Տոլսաոյ էև 69, 452
Տ. Ս. տես Տեր-Մկրտչյան Գա֊ 

լուստ (Միաբան)

Տուտեորդի 12
Տուրգենև Ի. Ս. 140, 147, 357

Րաֆֆի 23, 102, 138, 143, 145,
151, 153, 159-161, 163, 188, 
192, 199, 212, 267, 271, 273, 
275, 309, 343, 352, 355, 362, 
388, 431

Փավսաոս Օյուզանգ 40
Փավւագյան Վրթանես 427, 491,

492, 537, 553
Փիրումյան Տփգրաւն 133, 137, 160,

193, 203, 210, 212, 213, 267,
268, 291, 302, 327-330, 346,
347, 432

Փուդինյան Նիկողայոս 443

Ցիւակայա Միխա 370

Օւսպենսկի Գ. Խ. 406

■₽ալանթարյան (-Р ա չանթա ր) Ա-
լեքսանղր 288, 317, 318

Քաչագնունի Հովհաննես 432ք 530,
542

£եո.ի Ակոը (հեքիաթասաց) 100
₽եոի Օաղդո 129, 133, 139—141,

495
Քեոի Իսայի 64, 172, 495
₽եոի Սիմոն 495
₽յարամ (աշուղ) 51
■₽յոոօղլի (աշուղ) 51
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Քոշնսւնց Սիմոն 74, 86
Քրիստոստուր 21, 22

Օթար (ա րդՀԿՒ) 38
Օթարյան Սոնյա 386
Օնանյան Սիսակ 377, 381
Օճան Օձնեցի 12
Օսման (լոռեցի իգիթ) 84

Օստրոցորսկի Վիկտոր 451

Յփլիս]. տե ս Վարդազարյան Փխ 
լիպոս

Ֆնտքլյան Գ. (Փաոնակ) 451
Ֆինիկով 193
Ֆլսւմարիոն Կ. 343
Ֆրւսնց- Իոսիֆ I 166



ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԲԵՀ— Բանբեր Երևանի համալսարանի

ԳԱԲ*— ՀՍՍՀ կուլտուրայի մինիստրության Ե. Չարենցի անվան 
գրականության և արվեստի թանգարան

Թ1— Թումանյան, Ուսումնասիրություններ և հրապարակումներ,

ՀՀհՒՐԲ> J> 1964

Բ՛ա— Թումանյանի արխիվ (ԳԱԹ֊ում)

ԹԸԱ— Թումանյանի ընտանիքի մոտ պահվող արխիվ

ԹՄՊ— Ն. Թումանյան. Մանկություն և պատանեկություն, 1955
ԹՏԹ— Թումանյանի տուն ֊թանգա րան

ԼկՊՊԱ— Լենին դրա դի կենտրոնական պետական պատմական արխիվ 
ՀԶ— ՆՎսւրդ Թումանյան. Հուշեր և զրույցներ (ձեռագիրը ԹՏԹ-ում) 
ՀՍՍՀ ՊԿՊԱ— ՀՍՍՀ Պետական կենտրոնական պատմական արխիվ 
ՊԲՀ— Պատմա-բանասիրական հանդես

ՎՍՍՀ— Վրաստանի ՍՍՀ Պետական կենտրոնական արխիվ 
գ.— գործ

Ւ֊ ^րթ 
թղթ>— թղթապանակ 
հմմտ,— համեմատիր 
վ.— վավերագիր 
ց.— ցուցակ 
ֆ.— ֆոնդ

Մեն ագրության տեքստում հոոմ հական թվանշաններով ցույց է 
տրված Թումանյանի երկերի գիտական հրատարակության համապա

տասխան հատորը, արաբական թվանշաններով' է?Ը։

Մեջբերումները ժամանակակիցների հուշերից կատարված են 
դրանց բնագրերից, որոնք պահվում են ԳԱԹ Թումանյանի արխի

վում, դեռևս անմշակ վիճակում, ուստի և հղումներ չեն արված։
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P Ո Վ Ա ՆԴ Ա Կ Ո Ի Ւ 3 ՈԻՆ
ՆԱԽԱԲԱՆ ........................... 5-3

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ

1869 — 1879

ՏՈՀՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԸՆՏԱՆԻՔ, ՄԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հայրենի լեռնաշխարհը.— Պ ատմ ա կան անցյալը և հուշարձան֊ 
ները.— Թ ումանյանի նախնիները.— Տոհմ ական ավանդություններ.— 
«Տործք հարանց».— Վ իմ ա դրա կան և մատենագրական վկա յություն- 
ներ.— Մեհրաբ և Հովակիմ յուզբաշիները, նրանց կերպարները Խ. 
Աբովյանի ((Վերք Հայաստանի» վեպում և Թում անյանի «Թ աջերի 
կյանքից» պատմվածքում.— Բանաստեղծի պապը' Հովհաննես ա֊ 
ղան.— Ծնողները.— Մանկությունը.— Ապագա բանաստեղծի հոգե

կան աշխարհի ձևավորման գործոնները— բնությունը, միջավայրը և 
ժողովրդա կան բանարվեստը.— Ուսումնառության սկիզբը հայրենի 
գյուղում.— Մանկական տպավորությունները' ստեղծագործական ներ

շնչումների ակունք ....... 9 — 86

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ

1879 — 1886

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐ, ԳՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՓՈՐՋԵՐ

Ջալալօղլիում.— Նոր մ իջավա յր.— Տիգրան Տեր֊Դավթյանի

դպրոցը և ընտանեկան շրջանը.— Արտադասարանական ընթերցում

ները.— Հեքիաթասա ցները.— «Առաջին սեր» և գրական առաջին 
փորձեր.— Ներսիսյան դպրոցում.— Ուսումնական այդ հաստատու

թյան վիճակը Թումանյանի աշակերտության տարիներին.— Ուսու

ցիչները.— Ուսման ընթացքը.— Տնտեսական աննպաստ պայման

ները.— Մղդսի Ավագի ներքնահարկում.— Շփումը արտաքին աշ

խս, րհ ի հետ.— տարիներին տեսած-ապրածի արտացոլումը հե-
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տագայի ստեղծագործություններում.— Ութսունական թվականների 
քաղաքական մթնոլորտը և դրա ազդեցությունը.— Խմորումներ ա ֊ 
շակերտության մեջ.— Գոլոշյանի սխրագործությունը.— Հաճախում

ներ Ադամյանի շեքսպիրյան բեմադրություններին.— Հանդիպումը 
մեծ արտիստի հետ բեմում.— Այցե լություն ը Րաֆֆուն.— Չոփուրի 
տղաները և «Հառաչանք»- ի մտահղացումը.— Ներսիսյան դպրոցից 
հեռանալը.— Այդ տարիների դրական փորձերը.— «Շունն ու Կա

տուն» և «Անբախտ վաճառականներ» -ը . . . 87 —177

ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ

1887—1892

ՐԱԽՈԻՄՆԵՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԵՏ. ԱՌԱՋԻՆ ԳԻՐՔԸ, ԱՐՁԱԳԱՆՔ
ՆԵՐ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈԻԹՅՈԻՆ

Ներսիսյան դպրոցը թողնելուց հետո.— Ընթերցումներ.— «Դուք- 
նի աշկերտ».— Ուսուցչությունը ոմն «Բազազ֊ աղի» ընտանիքում.— 
Գրասեր երիտասարդների շրջանը.— Անուշավան Աբովյան.— Առա

ջին տպագիր ելույթները «Նոր-Դար»-ում.— Պ աշտոնավարությունը 
Թիֆլիսի հայոց կոնսիստորիայում.— «Երկիր» մեկնելու մտադրու

թյունը.— Ամուսնություն.— Ծանր կացությունն ընտանիքում և կոն

սիստորիայում.— Բախում ը կոնսիստորականների հետ և հոգևորա

կանության շահատակությունների մ երկա ցումները.— «Հնգյակ»-ի 
գրական հավաքույթները.— «Բանաստեղծություններ»-ի առաջին ժո

ղովածուի տպագրության նախապատրաստությունը.— Բանավեճ Ղ- 
ղայանի հետ «Լոռեցի Սաքոն» պոեմի շուրջը-— Առաջին տպագիր 
գեղարվեստական գործը' «Արև և Լուսին» ավանդությունը.— Առաջին 
գրքի գնահատությունն ու քննադատությունը.— Թումանյանր և 
«Մշակ»~ը.— Ավ. Արասխանյանը և «Մուրճ» ամսագիրը.— Աշխա

տակցությունը «Մուրճ»֊ին-- Ստեղծագործական կյանքի առաջին

շրջանի ամփոփումը ...... 179 — 311

ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՐՈՐԴ

1893—1899

ԿՅԱՆՔԸ, ԻՐԱԿԱՆՈԻՌՅՈԻՆԸ, ԳՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ

Հայոց հրատարակչական ընկերության գրասենյակապետ.— «Բա

նաստեղծություններ»֊ ի երկրորդ գիրքը և նրա գտած ընդունելությու

նը.— Ավ. Արասխանյանի և Փ. Վարդազարյանի վեճը.— Թուման֊
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յանր և Արասխանյանը.— «Խրճիթներ և միայն խրճիթներ» կամ 
«Ժողովուրդս Հրատարակչական ընկերությունը.— «Հորիզոն» 4Րա՜ 
կան հանդեսը.— Ընտանեկան երեկույթներ-- Հայ իրականությունը

90-ական թվականներին.— Բանաստեղծը և ժամանակի քաղաքա
կան հոսանքները.— Մասնակցությունը հասարակական կյանքին. 
Թումանյանը ե ,այ Ժողովրդի քաղաքական ճակատագիրը.— Վերջի՜ 
նիս արտացոլում ը 90-ական թվականների ստեղծագործություննե

րում.— "Օջախ D-ը.— ((Ծիածանս աշակերտական գաղտնի ընկերու
թյուն ը.— Թումանյանի դասախ Ասությունները հայ գրականության 
պատմությունից.— Բանաստեղծի դլ ական բարեկամները.— Փ. Վար- 
գսւդաըյան-- Արիսսէ. կարդար յան.— Մարիամ Թումանյանը և նրա

<(սալոն » ֊/ւ.— Հինգշաբթի երեկոները .... 313— 421

ԳԼՈՒԽ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ

1893—1899

(Շա րունակսւթյուն J

ՀՈԴԱՎՈՐ ՀԱՐՍՏԱՑՈՒՄ. ՍՏԵՂԾԱԴՈՐՄՈԻ^ՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՄՏԱ
ՊԱՀՈՒՄՆԵՐ, «ՄԵԾ ՀՈԴԱՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱՆ»

Հոգևոր հարստացում.— Ինքնազարգա ցում.— Ընթերցումներ.— 
Թումանյանը և թատրոնը.— Մասնակցությունը թատերասերների 
ներկայացումներին.— Բանավեճ Ն. Գ ալֆա յան ի շուրջը.— Թուման֊ 
յանը և Շեքսպիրը.— Բանաստեղծի շեքսպիրյան գրադարանը.— 
Շեքսպիրը Թումանյանի դնահատությամր.— Շեքսպիրը' դեղագիտա

կան իդեալ.— Համլետր' բանաստեղծի հոգեհարազատը.— «Համ֊ 
լետս֊ի և նրա հայերեն թարգմանությունների ուսումնասիրությու

նը.— Շեքսպ իրականը Թումանյանի ստեղծագործություններում.— 
Թումանյանի ստեղծագործական կյանքը 90-ական թվ ականների վեր
ջին յոթնամյակում.— ((Հառաչանքս.— «Դեպի Անհունը».— «Պոետն 
ու Մուսան».— Բալլադները.— ■Բնարական բանաստեղծություննե

րը.— Թարգմանությունները.— Գեղարվեստական արձակը.— «Խո֊ 
րենացու "Տենչայր Սաթենիկօ հատվածի առթիվս ուսումնասիրում 
թյունը.— «Բորչալվումս ուղեգրական ակնարկը.— Հրապարակախո

սությունը.— Ստեղծագործական մտահղացումները և անավարտ եր

կերը.— «Մեծ հոգիների դրաման» . . 423—563
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԵՐԿԵՐԻ ՑԱՆԿ՝ . 565—577

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ . . 578-590
ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ . ... 591
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