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Երկու խոսք

Գ
րա կա նա գետ Ար փիկ Ար շա կի Ավե տի սյա նը (1912-1991)՝ տա տիկս, եր կար 

տա րի ներ աշ խա տել է Ե. Չա րեն ցի ան վան գրա կա նու թյան և ար վես տի 

թան գա րա նում (ԳԱԹ): Նա հե ղի նակ է «Գ ևորգ Ախ վեր դյան» մե նագ-

րու թյան (Եր ևան, 1963, «Հայ պետհ րատ»), կազ մել ու ծա նո թագ րել է Զա պել Եսա-

յա նի նա մա կա նին (Եր ևան, 1977, ԵՊՀ հրա տա րակ չու թյուն), գրել է բազմաթիվ 

հոդվածներ Հայաստանի և Սփյուռքի հեղինակավոր ամսագրերում, թերթերում: 

Կյան քի վեր ջին տա րի նե րը նվի րել էր Ավե տիք Իսա հա կյա նի ան տիպ նա մակ նե րը 

հա վա քե լու գոր ծին, ին չը հա ջո ղու թյամբ ավար տել էր. նա մա կա նին պատ րաստ էր 

տպագ րու թյան: Գիրքն ար ժա նա ցել էր ՀՀ Մշա կույ թի նա խա րա րու թյան , ԵՊՀ գիտ-

խորհրդի, ճանաչված մաս նա գետ նե րի հա վա նու թյա նը: Ըստ ՀՀ Մշա կույ թի նա խա-

րա րու թյան Ե. Չա րեն ցի ան վան գրա կա նու թյան և ար վես տի պե տա կան թան գա րա-

նի 1990 թ. նոյեմ բե րի 22 -ի գի տա կան խորհր դի ար ձա նագ րու թյան` «Գիտ խոր հուր դը 

հա վա նու թյուն տվեց կազ մած և խմ բագր ված «Նա մա կա նուն»` այն ըն դու նե լով որ-

պես ավար տուն աշ խա տանք, որ լիովին պատ րաստ է հրա տա րակ ման հա մար»: 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի հայ գրա կա նու թյան ամ բիոնի 16.10.1990 թ. 

նիս տի ար ձա նագ րու թյու նը վկա յում է. «Լս վել է ԳԱԹ -ի կող մից ներ կա յաց ված «Ավ. 

Իսա հա կյա նի նա մակ նե րը» (կազ մող` Ար փիկ Ավե տի սյան) աշ խա տան քին կար-

ծիք տա լու հար ցը: Շատ օգ տա կար ժո ղո վա ծու է: Այս տեղ հա վաք ված են Իսա հա-

կյա նի 1895-1957 թթ. գրած նա մակ նե րը: Դրանք բազ մաբ նույթ են և շատ կող մե րով 

հարստաց նում են մեր իմա ցու թյու նն Իսա հա կյա նի մա սին: Ժո ղո վա ծուն ու նի ոչ 

միայն գրա կան-գե ղար վես տա կան, այլև պատ մահա սա րա կա կան ար ժեք, որով հե-

տև այդ նա մակ նե րում ար տա հայտ ված են մեր ժո ղովր դի ճա կա տագ րա կան փոր-

ձու թյուն նե րի առ թիվ Իսա հա կյա նի խո հերն ու մտա ծում նե րը: Ժո ղո վա ծուն ամ բող-

ջաց նում է Իսա հա կյա նի գրա կան ժա ռան գու թյու նը: Որո շում` դրա կան կար ծիք տալ 

«Ի սա հա կյանի նա մակ նե րը» ժո ղո վա ծո ւին և երաշ խա վո րել հրա տա րա կու թյան»:  

Գր քի առա ջա բա նը գրել է բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Հով հան նես Ղա նա լա նյա նը (1911-1994): 

Հա տուկ կար ծիք է գրել գրա կա նա գետ, բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Սևակ Ար զու մա նյա նը 

(1929-2004):

1991 թ. գիր քը «Լույս» հրա տա րակ չու թյու նում էր՝ պատ րաստ տպա գ րու թյան: 

Գիր քը չտ պագր ված` Ար փիկ Ավե տի սյա նը մա հա ցավ: Երկ րի քա ղա քա կան, տն տե-

սա կան վի ճա կը 1991 -ին այն պի սին էր, որ գր քի տպագր ման ծախ սը պե տու թյունն 

այ լևս ի վի ճա կի չէր հո գալու, և ձե ռա գի րը տպա րա նից վե րա դարձ րե ցին Ա. Ա վե-

տի սյա նի հա րա զատ նե րին: Որոշ ժա մա նակ ան ց ԳԱԹ -ից պա հան ջե ցին իրենց 

հանձ նել գր քի ձե ռա գի րը` հիմ նա վոր մամբ, որ դա իրենց աշ խա տակ ցի պլա նային 

աշ խա տան քն է: Վե րա դարձ րե ցինք: Գիրքը, սակայն, լույս չտեսավ: Ավելի՛ն, այն 

անհայտացավ: Փնտրտուքը որևէ արդյունք չտվեց: Անցավ որոշ ժամանակ, և մի օր 

ԳԱԹ փոխտնօ րեններից մեկը հայտնեց, որ գրքի ձեռագիրն իր մոտ է. առա ջար կեց 
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աջակ ցել գր քի տպագ րու թյա նը` պայ մա նով, որ ին քը հա մար վի հա մա հե ղի նակ: Դա 

անըն դու նե լի տար բե րակ էր:  Կարճ ժա մա նակ ան ց փոխտ նօ րե նը մա հա ցավ (ա նու-

նը նպա տա կա հար մար չենք հա մա րում հրապարակել- Լ. Ա .), իսկ գր քի ձե ռա գիրը 

դարձյալ ան հայ տա ցավ: Փոր ձե ցինք փնտ րել ամե նուր. փոխտ նօ րե նի ըն տա նի քի 

ան դամ ներն ասա ցին, որ ձե ռա գի րը փո խանց վել է ԳԱԹ -ի ն, սա կայն ձե ռա գիրն 

այն տեղ գտնել չկարողացան: Մինչ օրս ան հայտ է՝ որտեղ է այն:

Ար փիկ Ավե տի սյա նի ար խի վում, բա րե բախ տա բար, գ տանք երկ  րորդ, սակայն 

ոչ համակարգված, ոչ ամբողջական օրի նա կը: Մայրս` ազ գագ րա գետ Իոն նա 

Ավագյա նը (1941-2011), աշ խա  տեց այն ավար տուն տես քի բե րել, սա կայն չհասց-

րեց... Տա  տի  կիս և մայ րի կիս անա վարտ գոր ծը փոր ձե ցի ավար տին հասց նել ես: 

Ամ բող ջաց նել նա մակ ներն` ըստ թվագ րու թյան, ըստ պահ պան ված ցան կի, ծա-

նո թագ րել, լրացնել կո րած ծա նո թագ րու թյուն նե րով նա մակ նե րը չա փա զանց աշ խա-

տա տար էր, բայց և հե տաքր քիր: 

Ո րոշ ծա նո թագ րու թյուն ներ, տեր մին ներ վե րախմ բագր ման ան հրա ժեշ տու թյուն 

էին զգում. ի վեր ջո, գր քի ծա նո թագ րու թյուն նե րը հիմ նա կա նում կա տար վել էին մինչ 

1988 թ. և մա սամբ կրում էին խորհր դային իրա կա նու թյան կնի քը: 

Արփիկ Ավետիսյանի արխիվում գտանք Իսահակյանի նամակները՝ 

հասցեագրված Մարտիրոս Սարյանին և այլ մտավորականների, որոնք զետեղված 

չէին նամականում: Դրանցից մի քանիսն ընդգրկված են ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի 

անվան գրականության ինստիտուտի տպագրած Իսահակյանի նա մականու 

մեջ (Երևան, 1979), սակայն առանց ծանոթագրությունների, կրճա տումներով: 

Նպատակահարմար գտանք դրանք ևս ծանոթագրել և ներառել այս գրքում:

Ի սա հա կյա նի նա մա կա նին ի մի բե րե լու, խմ բագ րե լու և սր բագ րե լու գործում 

ան փո խա րի նե լի էր հորս` լեզ վա բան Վի գեն Ավա գյա նի (1941-1999)` ինձ և իր հա զա-

րա վոր ու սա նող նե րին փո խան ցած գի տե լի քը և պատ վի րա նը` ու սում նա սի րել, սի րել 

ու գնա հա տել հայոց լե զուն: 

Գիրքն այ սօր, կարելի է ասել, հիմնականում պատ րաստ է, թեև կան մի քա-

նի նա մակ ներ, որոնց աղբյուրը գտ նել ուղ ղա կի չկա րո ղա ցանք, որոնց տարեթվերը 

կամ ամսաթվերը չհաջողվեց պարզել: Սա կայն նաև չէիք կա րող այդ նա մակ նե-

րը չհ րա պա րա կել: Նամակները տպագրվում են ուղղագրական և կետադրական 

որոշ ուղղումներով: Գրքում ընդգրկել ենք հակիրճ տեղեկու թյուն ներ նամակներում 

հիշատակված անձանց և պարբերականների մա սին, լուսանկարներ:  Այս աշ խա-

տու թյունն ամեն ևին չի հա վակ նում հա մար վել ավար տուն. Իսա հա կյա նի ան տիպ 

նա մակ ներն, ան շուշտ, բազ մա թիվ են` շատ ան հատ նե րի ան ձնա կան ար խիվ նե րում, 

Սփյուռ քի տար բեր խմ բագ րատ նե րում, պար բե րա կան նե րում, որոնք ժա մա նա կի ըն-

թաց քում ի հայտ կգան և կամ փոփ վեն այլ հա տոր նե րում:

ԼիլիթԱվագյան,

2016



6|      | Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

Կազ մո ղի կող մից 

Ի
 սա հա կյա նի նա մակ ներն ընդ գր կում են ավե լի քան վեց տաս նամյակ (1895-

1957) և, ո րոշ առու մով, լի նե լով նրա օրա գիր-հի շա տա կա րա նի լրա ցում, ու-

նեն գրա պատ մա կան և մշա կու թային ակ նա ռու ար ժեք: 

Ի սա հա կյա նը գի տակ ցա կան կյան քի զգա լի մա սը (շուրջ 25 տա րի) ապ րեց հայ-

րե նի քից հե ռու` տա րագ րու թյան մեջ, Եվ րո պայի տար բեր քա ղաք նե րում (Պո լիս, Ցյու-

րիխ, Վիեն նա, Բեռ լին, Լայպ ցիգ, Փա րիզ):

Ի սա հա կյա նի կեն դա նու թյան օրոք լույս չտե սան նրա նա մակ նե րը: Մա հից հե տո 

միայն, Բեյ րու թում, հրա տա րակ վեց «Ի սա հա կյա նի նա մակ ներ» խո րագ րով ժո ղո վա-

ծուն (1959):  Հայ ազ գային գոր ծիչ նե րին ուղղ ված նա մակ նե րի այդ փուն ջը չմ տավ գի-

տա կան շր ջա նա ռու թյան մեջ, մնաց գրա դա րան նե րի փակ դա րակ նե րում. «լ ճաց ման» 

շրջանն էր:

20 տա րի ան ց, 1979 թ., ՀՀ ԳԱԱ Մա նուկ Աբե ղյա նի ան վան գրա կա նու թյան 

ինս տի տու տը տպագ րեց Իսա հա կյա նի նա մակ նե րը: Եր կե րի 6-րդ հա տո րի մեջ 

մտավ Ե. Չա րեն ցի ան վան գրա կա նու թյան և ար վես տի թան գա րա նի գրա կան ֆոն-

դե րում պահ վող նա մակ նե րի զգա լի մա սը` 333 նա մակ:

4 տա րի հե տո, 1983 -ի ն, «Բա գին» հան դե սում, Մար տի րոս Սա րյա նը հրա-

տա րա կեց Վիեն նայի Մխի թա րյան միաբա նու թյան ան դամ Ներ սես Ակի նյա-

նին, Վե նե տի կի Մխի թա րյան միաբա նու թյան ան դամ, մա տե նա դա րա նի տնօ րեն 

Բառ նա բաս Պի լե զիկ ճյա նին, «Ա րեգ» ամ սագ րի խմ բա գիր, գրա կա նա գետ Սի-

մոն Հա կո բյա նին հաս ցեագ րած Իսա հա կյա նի ար ժե քա վոր նա մակ նե րը: Այդ ըն-

թաց քում և հե տա գա տա րի նե րին թե՛ մե զա նում, թե՛ Սփյուռ քում տպագր վե ցին 

Իսա հա կյա նի նա մակ ներն ու ելույթ նե րը, տար բեր առիթ նե րով հն չեց րած խոս քն` 

ուղղ ված սփյուռ քա հա յու թյա նը: «Պատ մա բա նա սի րա կան հան դե ս», «Գ րա կան 

թեր թ», « Սո վե տա կան գրա կա նու թյուն», «Հայ րե նի քի ձայն» պար բե րա կան նե-

րում տպագրվե ցին Կա րեն Մի քայե լյա նին, Կամ սար Գրի գո րյա նին, Եր վանդ Քո-

չա րին, ն կա րիչ ամու սին ներ Սար գիս և Վա վա (Վար դու հի) Խա չատ րյան նե րին, 

Վիեն նայի Մխի թա րյան միաբա նու թյան ան դամ նե րին հաս ցեագր ված բազ մա թիվ 

նա մակ ներ, որոնք կա րիք ու նեին մի ժո ղո վա ծո ւի մեջ հա վաք ման, ի մի բեր ման:  

Այդ ար ժե քա վոր նա մակ նե րը կո րս տից փր կե լու, ժո ղովր դի սե փա կա նու թյու նը դարձ-

նե լու ցան կու թյամբ` ձեռ նա մուխ եղանք հա վա քե լու ինչ պե՛ս մա մու լում տպագր ված, 

այն պե՛ս էլ Գրա կա նու թյան և ար վես տի թան գա րա նի գրա կան բաժ նի ֆոն դե րում 

պահ պան վող, տա կա վին ան տիպ նա մակ նե րը:  Հա վա քա ծուն հարս տա ցավ Ռու բեն 

Զա րյա նի, Նաի րի Զա րյա նի, Հով հան նես Ղա նա լա նյա նի, բա նաս տեղծ Մար տին 

Քա րա մյա նի, Անդ րա նիկ Հով սե փյա նի, Հմա յակ Սի րա սի ան ձնա կան ար խիվ նե րում 

պահ պան վող ան տիպ նա մակ նե րով: Հա վաք վեց 235 նա մակ:  Մենք ժո ղո վա ծուն ան-

վա նե ցինք «Ան տիպ և չհա վաք ված նա մակ ներ»: 

Իսահակյանի` երի տա սարդ տա րի նե րին գրած նա մակ նե րից քիչ բան է պահ-
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պան վել, և այդ առու մով հա տուկ նշա նա կու թյուն են ձեռք բե րում առա ջարկ վող ժո ղո-

վա ծո ւում զե տեղ ված Իսա հա կյա նի վաղ շր ջա նի նա մակ նե րը: 

1925 թ. հուն վա րի 26 -ի ն, Վե նե տի կից Փա րիզ` ըն կե րո ջը (Վարդ գես Ահա րո նյա-

նին) գրած նա մա կում կար դում ենք. «Ինչ պե՞ս չգ նամ <հայ րե նիք>: 15 տա րի է` հե-

ռա ցել եմ, կա րո տը խեղ դում է ինձ, ոչ մի եր կիր չի քա շում ինձ` ո՛չ Փա րի զը, ո՛չ Բեռ լի-

նը, ո՛չ Կա հի րեն, հաս կա նու՞մ ես այս : Ո՛չ մի երաժշ տու թյուն, ո՛չ բա լետ, միայն թա ռը, 

շվին, զուռ նան, մեր աղ ջիկ նե րի պա րե րը...  Մեր խո րո վա ծը, քյուֆ թեն, մեր թար խու նը, 

լա վաշ հա ցը:  Դու այդ լավ ես հաս կա նում, և, գի տեմ, պի տի նա խան ձես : Այս էլ իմա-

ցիր, իմ բո լոր ըն կեր ներն այն տեղ են» («Ի սա հա կյա նի նա մակ ներ», Բեյ րութ, 1959): 

1900 -ա կան նե րի նա մակ նե րում հե տաքր քիր բազ մա թիվ էջեր հա վաս տում են նրա 

ակ տիվ գոր ծու նեու թյու նը, բուռն մաս նակ ցու թյունն ազ գային -ա զա տագ րա կան շար-

ժում նե րին:

 Հա տո րում հա վաք ված նա մակ ներն ավե լի են ամ բող ջաց նում պատ կե րա ցում-

նե րն Իսա հա կյա նի գրա կան-գե ղար վես տա կան ըն կա լում նե րի մա սին:  Հե տա զո-

տող նե րը նոր տվյալ ներ ու գնա հա տա կան ներ կգտ նեն Չա րեն ցի, Թու մա նյա նի, 

սփյուռ քա հայ մի շարք գրող նե րի, մշա կու թային ու հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի վե-

րա բե րյալ:

Ս տա լի նյան շր ջա նում և դրա նից հե տո Իսա հա կյա նի ոչ բո լոր նա մակ ներն են 

տպագր վել առանց «գլավ լի տի» մի ջամտու թյան: Դուրս են թողն վել ազ գային գոր-

ծիչ նե րին վե րա բե րող տո ղե րը, նրանց անուն նե րը: Կր ճատ վել և նա մակ նե րից հան-

վել են Իսա հա կյա նի` Չա րեն ցին ու նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը բնու թագ րող 

տո ղե րը:  Մենք վե րա կանգ նել ենք նախ կին հրա տա րա կու թյուն նե րում եղած նմա-

նաբ նույթ բաց թո ղում նե րը: 

Մենք հա վակ նու թյուն չու նենք ավար տուն և վերջ նա կան հա մա րել սույն հա-

տո րը: Ինչ պե՛ս մե զա նում, այն պե՛ս էլ Սփյուռ քում, ան հատ նե րի մոտ, խմ բագ րու-

թյուն նե րում, հրա տա րակ չու թյուն նե րում, մշա կու թային հաս տա տու թյուն նե րում, 

ան կաս կած, կան Վար պե տի նա մակ նե րը: Վս տահ ենք, որ տա րի ներ ան ց դրանք 

կտ պագր վեն և նո րո վի կլու սա բա նեն բա նաս տեղ ծի կյան քի ան ծա նոթ էջե րը:

ԱրփիկԱվետիսյան,

1990
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Ավ . Ի սա հա կյա նի  
«Նա մա կա նու» և նրա ծա նո թագ րու թյուն նե րի մա սին

Հ
այ մեծ դա սա կա նի ժա ռան գու թյան մի գե ղե ցիկ մա սը կազ մող նա մակ նե րը 

տար բեր տա րի նե րի հրա պա րակ վել են զա նա զան պար բե րա կան նե րում և 

նրա եր կե րի առան ձին ժո ղո վա ծու նե րում:

 Սա կայն միշտ էլ ու րույն հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում դրանց ամ բող ջա-

կան հրա տա րա կու թյու նը` հե ղի նա կի և՛ ան ձնա կան կյան քի, հա յացք նե րի հե տա-

գի ծը պար զե լու, և՛ ան գամ այս կամ այն եր կի ստեղ ծա գոր ծա կան պատ մու թյու նը, 

մտահ ղա ցում նե րի շար ժա ռիթն իմա նա լու հա մար: 

Ավ. Իսա հա կյա նի «Նա մա կա նու» գրա պատ մա կան ար ժեքն, ան շուշտ, միայն 

այս պա րագ ծով չի վեր ջա կետ վում: Ան հա մե մատ ավե լի լայն, ավե լի տա րո ղու նակ է 

նրա նշա նա կու թյու նը, և այս տե ղից էլ` «Նա մա կա նու» հրա տա րա կու թյան կար ևո-

րու թյու նը: 

Ար ժա նին պետք է մա տու ցել «Նա մա կա նու» կազ մող և ծա նո թագ րու թյուն նե-

րը պատ րաս տող Ար փիկ Ավե տի սյա նին: Այս ոլոր տում նա նոր անուն չէ, փորձ ու 

մաս նա գի տա կան հմտու թյուն ներ կու տա կել է տա րի նե րի ըն թաց քում, սա կայն յու-

րա քան չյուր ակա նա վոր գրո ղի նա մակ նե րի հրա պա րա կու մը պա հան ջում է ոչ միայն 

հս կա յա կան ջանք ու նվի րում, այլև յու րո վի մո տե ցում, պար բե րաց ման ու մշակ ման 

այլ սկզ բունք ներ : Ա. Ավե տի սյա նը, հի րա վի, սի րով ու գուր գու րան քով է լծվել գոր ծին, 

եր կա րատև որո նում նե րով ամե նա տար բեր ար խիվ նե րից, բազ մա թիվ ու բազ մա նուն 

պար բե րա կան նե րի էջե րից առանձ նաց րել Իսա հա կյա նի նա մակ նե րը և ներ կա յաց-

րել որ պես մի հա վա քա կան ամ բող ջու թյուն` շուրջ վեց տաս նա մյա կի ու ղեծ րով:

 Սա, ինք նին, ծանր և լուրջ գո վես տի ար ժա նի ձեռ նար կում է:  Բայց Ա. Ավե տի-

սյա նը կա տա րել է նաև մյուս, առա վել դժվա րին աշ խա տան քը, որը, բա ցի զուտ բա-

նա սի րա կան պրպտում նե րից, պա հան ջում է լայն իմա ցու թյուն ներ, գի տա կան ան-

հրա ժեշտ պա շար և այլն: Եր կու դեպ քում էլ ան պայ ման հա ջող ըն թացք ու ավարտ 

ենք տես նում: Ա. Ա վե տի սյա նը կա րո ղա ցել է իս կա կան քն նու թյուն բռ նել և կր կին 

հաս տա տել, որ այդ բնա գա վա ռում, իրոք, շատ հմուտ ու երախ տա վոր մշակ է:  Բա-

վա կան է հետ ևել միայն այն աղ բյուր նե րին, որ տե ղից վերց վել կամ հա վաք վել են 

Իսա հա կյա նի այս նա մակ նե րը, որ պես զի պարզ դառ նա, թե ինչ պի սի համ բե րու-

թյուն, հաս տա տա կա մու թյուն, բա նա սի րա կան-հե տա զո տա կան եռանդ է ներդ րել 

նա` գ լուխ բե րե լու սույն գոր ծը : Իսկ դա հենց ան կեղծ հիացու մի ու բարձր գնա հա-

տու թյան երաշ խիք է:

Դժ վար է գե րագ նա հա տել Ավ . Ի սա հա կյա նի «Նա մա կա նու» գրա պատ մա կան 

և մշա կու թային դե րը: Նրա մի ջո ցով ըն թեր ցող լայն շր ջան նե րը և, մաս նա վո րա պես, 

գրա կան հա սա րա կայ նու թյու նը կծա նո թա նան մեծ քնա րեր գո ւի մի նոր աշ խար հին: 

Որ քան էլ այդ աշ խար հն այս կամ այն կերպ տե սա նե լի ու ճա նաչ էր մեզ` նրա գե-

ղար վես տա կան ան փո խա րի նե լի վաս տա կի և ար դեն շր ջա նա ռու թյան մեջ գտն վող 
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նա մակ նե րի շնոր հիվ, այ նո ւա մե նայ նիվ, այս նա մակ նե րը բա ցում են մեր առջև Իսա-

հա կյա նի հո գու, մտա ծու թյուն նե րի, ներ քին խո հե րի ու տա ռա պան քի, նա խա սի րու-

թյուն նե րի շատ հե տաքր քիր ու ան սո վոր ծալ քեր ու շեր տեր: Նա մա կը, հատ կա պես 

նշա նա վոր ան հա տի նա մա կը, ինչ -որ տեղ վե րա ճում է գրա կան յու րո վի ժան րի և 

պար զում, թե ինչ քան հնա րա վո րու թյուն ներ կա րող է ըն ձե ռել հե ղի նա կին` ար տա-

հայ տե լու իր խո հե րը, տե սա կետ նե րը, վե րա բեր մունքն աշ խար հի, եր ևույթ նե րի ու 

մարդ կանց մա սին: Ար տա հայ տե լու այն պես, որ մի միայն նա մա կի մի ջո ցով կա րե լի է 

ար տա հայ տել` ին տիմ, ան սահ ման մտեր միկ, խիստ հու շիկ ու գաղտ նիաբար և այլն: 

Պա տա հա կան չէ , որ այդ պի սի ան հատ նե րի նա մակ նե րը կամ դրանց գե րակ շիռ 

մա սը լույս են տես նում թերևս նրանց մա հից հե տո` գե րա զան ցա պես : Այս առու մով 

Իսա հա կյա նի նա մակ նե րը բա ցա ռու թյուն չեն, և հա զիվ թե նա հնա րա վոր հա մա րեր 

իր կեն դա նու թյան օրոք դրանց լույս ըն ծա յու մը: 

Ինչ ևէ: Իսա հա կյա նի նա մակ նե րը խոս տո վա նու թյուն ներ են: Տա ռա պող ու սի-

րող մեծ հո գու խոս տո վա նու թյուն ներ: Մեր աչ քի առաջ հառ նում է թա փա ռա կան ու 

ան հան գիստ խառն ված քի բա նաս տեղ ծը, հայ դուկ-մար տի կը, ազ գային-հա սա րա-

կա կան գոր ծի չը, քն քույշ սի րա հա րը, հո գա տար ամու սինն ու հայ րը, ցա վող ըն կերն 

ու բա րե կա մը: Հա ճախ Իսա հա կյա նի կեն սագ րու թյա նը հենց այն պես, թեթև հետևող-

նե րն ան խռով ու հան գիստ վայելք ներ, ար տա սահ մա նյան ճամ փոր դու թյուն նե րի 

հով վեր գա կան բերկ րու թյուն են տե սել: Հայ րե նի քի ցավ ու հոգ սե րից հե ռու, ժո ղովըր-

դի ան լուր ող բեր գու թյանն ան հա ղորդ պան դուխ տի ներ քին հա ծում ներ միայն: Նա-

մակ նե րը պար զում են հա կա ռա կը. նույ նիսկ չք նաղ Վե նե տիկն ու շռայլ Փա րի զը, 

Շվեյ ցա րիան` իր շքեղ բնու թյամբ, ոչ մի վայր կյան չեն ցրել պոե տի ճա կա տի ամ-

պե րը, չեն կա րո ղա ցել դեն վա նել նրա հո գու մռայ լը : Ազ գային ան լու ծե լի խն դիր-

նե րը, հա րա զատ ժո ղովր դի ճա կա տա գի րը, սո ցիալա կան անա պա հով վի ճա կը, աս-

տան դա կան կյան քը, ան ձնա կան մեծ ու փոքր շատ հան գույց ներ եր բեք հան գիստ 

չեն տվել նրան: Նա մակ նե րում ցա վով ու կսկ ծան քով գր ված տաս նյակ ու տաս նյակ 

էջեր դրա հաս տա տումն են: 

Ինչ պի սի՛ հա րուստ նյու թեր է գտ նե լու Իսա հա կյա նի կյան քի ու ստեղ ծա-

գոր ծու թյան հե տա զո տո ղը «Նա մա կա նու» մեջ: Ա ռա ջին հեր թին` Վար պե տի 

հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյան բնա գա վա ռում: 900 -ա կան ու 

10 -ա կան թվա կան նե րի նա մակ նե րում հե տաքր քիր բազ մա թիվ էջեր հա վաս-

տում են նրա ակ տիվ գոր ծու նեու թյու նը, բուռն մաս նակ ցու թյունն ազ գային-քա-

ղա քա կան շար ժում նե րին:  Դեռ ավե լին` երևում է, որ Դաշ նակ ցա կան կու սակ ցու-

թյան աշ խա տանք նե րին եռան դա գին է մաս նակ ցել, լուրջ շփում ներ ու կա պեր 

է ու նե ցել նրա առաջ նորդ նե րի հետ, ըստ էու թյան` եղել է հայ ազ գային -ա զա-

տագ րա կան պայ քա րի ներշն չող նե րից ու ռահ վի րա նե րից մե կը` եր կու դա րե-

րի սահ մա նագ ծում: Եթե մինչև հի մա հա տու կենտ տե ղե կու թյուն ներ ու նեինք 

այդ մա սին, «Նա մա կա նի»-ն ստու գա պես հաս տա տում է շատ իրո ղու թյուն ներ:  

Շատ էա կան է ընդ գծել, որ իր կռա հում նե րում, զա նա զան տա րի նե րի ու զա նա զան 

առիթ նե րով հայտ նած տե սա կետ նե րի մեջ մեր ակա նա վոր քնա րեր գուն հիմ նա կա-
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նում իրա վա ցի էր, ճիշտ էր կողմ նո րոշ վում քա ղա քա կան ու ազ գային բարդ իրադ-

րու թյուն նե րում: « Նա մա կա նու» բազ մա թիվ էջե րում նրա մեկ նու թյուն նե րը` իրենց 

թար մու թյամբ ու իմաստ նու թյամբ, մեր օրե րում հն չում են կեն սա կան լից քե րով:

 Ճիշտ է, Իսա հա կյա նի կար ծիք նե րը եր բեք կա նո նիկ ու քա րա ցած չեն եղել, ժա-

մա նա կի հետ, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ու ազ գային պայ ման նե րի հան գույն` 

ո րոշ զար գա ցում են ապ րել, կրել են ինչ -ի նչ փո փո խու թյուն ներ: Սա կայն գլ խա վոր 

հար ցե րում, սկզ բուն քային դիր քո րո շում նե րի մեջ նա կա յուն հա մոզ մունք նե րի էր դա-

վա նում: Իսկ դա լա վա գույն ձևով խտաց ված է նա մակ նե րում:

 Հե տա զո տող գրա կա նա գետ նե րը նոր տվյալ ներ ու գնա հա տու թյուն ներ կգտ նեն 

Չա րեն ցի, Թու մա նյա նի, սփյուռ քա հայ մի շարք գրող նե րի, մշա կու թային ու հա սա-

րա կա կան գոր ծիչ նե րի, Շի րա զի, Զա րյա նի և ու րիշ շատ հե ղի նակ նե րի վե րա բե րյալ: 

«Նա մա կա նու» բո վան դա կային հարս տու թյու նը, ժա մա նա կային ու աշ խար հագ-

րա կան ընդ գր կում նե րը (Ա լեք պոլ, Թիֆ լիս, Եր ևան, Վե նե տիկ, Վիեն նա, Ժնև, Ցյու-

րիխ, Աթենք և այլն), ան վան հաս ցեատե րե րի պայ ծա ռա նուն ան ձնա կազ մը Ար փիկ 

Ավե տի սյա նի աշ խա տան քը դարձ նում են խիստ շա հե կան: Եվ եթե սրան ավե լաց-

նե լու լի նենք նաև ծա նո թագ րու թյուն նե րի ար ժե քա վո րու թյու նը, դրանց կա ռուց ված-

քի ու մա տուց ման փորձ ված ձևերն ու սկզ բունք նե րը, պարզ կդառ նա, թե որ քան 

ան հրա ժեշտ ու կեն սա կան է այս աշ խա տան քի շու տա փույթ հրա տա րա կու թյու նը:  

Կա տար ված է մեծ ու շնոր հա կալ գործ, և այն պետք է վար ձատ րել ըստ ար ժան վույն` 

կա րե լույն չափ արագ հասց նե լով ըն թեր ցո ղին:

ՍևակԱրզումանյան,

բանասիրականգիտություններիդոկտոր,պրոֆեսոր,

1990
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Առա ջա բան

Իսա հա կյա նի նա մակ նե րը

Ն
ա մակ նե րը, օրագ րե րը, հի շա տա կա րան ներն` ընդ հան րա պես, և, մաս նա-

վո րա պես, Իսա հա կյա նի այդ ժան րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը լա վա գույնս 

բա ցա հայ տում են դրանց հե ղի նա կի խո հերն ու մտո րում նե րը, գրա կան-

քա ղա քա կան, հա սա րա կա կան հա յացք նե րը և, վեր ջա պես, հե ղի նա կի սր տի ու մտքի 

ողջ պատ մու թյու նը: «Իմ նա մակ նե րը,- գրել է մի առի թով Թու մա նյա նը, իմ գրե լու 

րո պեի տրա մադ րու թյան նկա րա գիրն են. ես չեմ կա րող կեղծ նա մակ գրել, պա հել, 

ծած կել հուզ մունք ներս, երբ որ մի սիրտ կա, որը ըն դու նակ է նրանց մեղ մաց նե լու» 

(1): 

Ավ. Իսա հա կյա նի նա մակ նե րը ևս, իրենց մե ծա գույն մա սով, հաս ցեագր ված են 

սր տա մոտ, սր տա ցավ մարդ կանց, որոնց առաջ նա ևս բաց է արել իր հո գու դար-

պաս նե րը, պատ մել ու խոս տո վա նել իր սր տի ու մտ քի գաղտ նիք նե րը` բա ժա նորդ 

դարձ նե լով իր վշ տե րին, խն դու թյանն ու տա ռա պանք նե րին: Թու մա նյա նի նման` 

Իսա հա կյանն էլ մի առի թով ասել է. «Ես մտա ծե լով չեմ գրել նա մակ ներս, այլ գրիչս 

գնում է ան զուսպ, չա փած-ձև ված բա ներ գրե լու սո վո րու թյուն չու նիմ» (2), մա նա-

վանդ, երբ այդ նա մակ նե րը պոե տի քնա րի լա րե րին ուժ տվող Շու շան նե րին են եղել 

հաս ցեագր ված: Տվյալ նա մակ նե րի զգա լի մա սը, դար ձյալ Թու մա նյա նի խոս քով 

ասած, «կեն սագ րու թյուն ու նեն իրենց ետ ևը» : Այդ պի սի նա մակ նե րի տո ղե րում է, որ 

թաքն ված է բա նաս տեղ ծի սիրտն ու հո գին: Եվ, իրոք, դրանք մե ծա պես օգ նում են 

բա ցա հայ տե լու բա նաս տեղ ծի նե րաշ խար հը փո թոր կող պատ ճառ նե րը: Մեծ և հա-

րուստ կյան քով ապ րած Իսա հա կյա նի նա մակ նե րը ճա նա չո ղա կան նշա նա կա լի 

ար ժեք ներ են նրա բազ մա բո վան դակ կյան քի ու գոր ծու նեու թյան տա րեգ րու թյունն 

ու սում նա սի րող նե րի հա մար:

Ներ կա հա տո րի մեջ ամ փոփ ված նա մակ նե րի մի մա սը հաս ցեագր ված են բա-

նաս տեղ ծի սուբյեկ տիվ աշ խար հը փո թոր կած Շու շան նե րին: 

Այդ նա մակ նե րն ըն թեր ցո ղին տա նում են բա նաս տեղ ծի զգաց մունք նե րի աշ-

խար հը, մի աշ խարհ, որն աղ բյուրն է ստեղ ծա գոր ծու թյան` ընդ հան րա պես, և, մաս-

նա վո րա պես, Իսա հա կյա նի քնա րի զո րեղ լա րը հան դի սա ցող սի րեր գե րի: Իսա-

հա կյա նի այդ նա մակ նե րը լա վա գույնս բա ցա հայ տում են պոե տի սի րո երազ նե րի 

լի րի կա կան հե րո սի` «տանջ ված սր տի», «երգ ու վեր քի» պատ ճա ռը: Բա նաս տեղ ծի 

այդ նա մակ նե րը դրա մա տիկ ապ րում նե րով առ լե ցուն գոր ծեր են` որ պես և՛ Իսա հա-

կյա նի «Դարդս լա ցեք», «Սի րե ցի, յարս տա րան», և՛ շատ ու րիշ բա նաս տեղ ծու թյուն-

ներ: Նա մակ նե րում պոե տն ազատ ու ան կաշ կանդ ար տա հայ տել է սի րո սրով խոց-

ված իր վի րա վոր սր տի «երգն ու վեր քը»: 

Ան հաս ցե չեն այդ նա մակ նե րը. դրանց հաս ցեատե րե րը Շու շան ներն են ու 

Անիկ նե րը, Վիկ տո րիաներն ու Ջա վա հիր նե րը: Այդ պի սի նա մակ նե րից մեկն է Ա. 

Մա տա կյա նին ուղղ վա ծը, ուր կար դում ենք. «Թան կա գին Ան նիկ, ես չեմ ու զում ասել 
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այն, ինչ որ գու ցե դու չգի տես կամ շատ քիչ գի տես ... որ ես աստ վա ծային տիեզե րա-

կան սի րով սի րել եմ, պաշ տել եմ ձե րոն ցից մե կին, որի հա մար այն քան եմ տանջ վել 

ու լա ցել, որ դեռ ար ցունքս չի չո րա ցել սր տիս մեջ, և տան ջան քից աչ քերս չեն փայ լել 

երի տա սար դա կան կրա կով. ես այն քան եմ տանջ վել, որ ու րի շը իմ փո խա րեն ար դեն 

ինք նաս պան կլի ներ ... Ես չմե ռա ֆի զի կա պես, բայց կորց րի շատ չք նաղ բա ներ` աշ-

խույժս, ժա մա նակս, բա նաս տեղ ծա կան տա ղանդս... Եվ ես հի մա եմ մի փոքր կազ-

դուր ված` շնոր հիվ այն վեհ, սր բա զան գոր ծի, որի մեջ եմ, որի հա մար աշ խա տում եմ 

ու ապ րում` հայ րե նի քի սուրբ գոր ծը...» (3):

Ն մա նեց նե լով իրեն հար և նման ճա կա տա գիր ու նե ցող Սա յաթ-Նո վային` Իսա-

հա կյա նը գրել է. «Իմ սիրտն էլ քու կիդ նման վի րա վոր է, Սա յաթ-Նո վա» : Ի սա հա կյա-

նի սերն էլ ան մու րազ է մնա ցել: « Չար սիրտ» են եղել նաև «ա չա գեղ Շու շան նե րը»: 

Թեև վշ տի ու զայ րույ թի պա հին Իսա հա կյա նը եր բեմ նա պես անի ծում է Շու շա նին, 

բայց դա առեր ևույթ անեծք է` իրեն հանգս տաց նե լու կամ իր վիշտն ամո քե լու հա-

մար: «Բայց այդ հայ հո յան քով էլ չբժշկ վե ցի ես,- ասում է պոե տը և շա րու նա կում: 

-Դու մի սոս կա վիթ խար վերք բա ցե ցիր հո գուս մեջ, լայ նա բե րան դու որդ դար ձար իմ 

վեր քի մեջ, և ոչ մի երկ նային ու երկ րային դե ղով դա չի բուժ վի» (4):

Ինչ պես հայտ նի է, շատ աստ ված նե րի է երկր պա գել Իսա հա կյա նը, սա կայն 

հաշտ չեն եղել պոե տի հետ այդ «աստ վա ծու հի նե րը»: Այդ է ապա ցու ցում բազ մա-

թիվ նա մակ նե րի եր կար շար քը: Դրան ցից մե կում կար դում ենք. « Դու չար սիրտ ու-

նես- Շու շի կի պես. նա ինձ ան սահ մա նո րեն տան ջեց...  Քեզ հա մար այլևս Ավե տիք 

չկա. նա քեզ հա մար կյանք էր զո հում, իսկ դու...  Դու ար ժա նի չես նրա սուրբ հո գում 

ապ րե լու. քու տե ղը մի վա ճա ռա կա նի կամ մի ին ժե նե րի զզ վե լի գիրկն է...» (5):

 Բա վա կան նա մակ ներ է գրել Իսա հա կյա նը նաև Վիկ տո րիա Աբո վյա նին: 

Դ րան ցից մե կում կան այս պի սի տո ղեր. «Ես ան բախտ մարդ դուրս եկա, սա կայն 

պի տի գի տե նաք, որ քաջ եմ և, միև նույն ժա մա նակ, շատ բա րի ու խղճմ տան քի տեր»: 

Ոչ միայն այս, այլև ու րիշ նա մակ նե րում էլ Իսա հա կյա նը հա ճեց խո սել ու բնո րո շել 

իրեն` որ պես «տիեզեր քի պերճ հյուս ված քի»: Այս տե սա կե տից առատ նյութ են տա-

լիս մեզ Իսա հա կյա նի այն նա մակ նե րը, որոնց մեջ ցո լա ցել է պոե տի ողջ էու թյու նը` 

որ պես վառ հայ րե նա սե րի , որ պես հո գու տեր, որ պես բո լոր զրկ ված նե րին ու տա-

ռա պյալ նե րին կա րե կից, որ պես աշ խար հի «խորթ տղե ր քի» դա տի պաշտ պան : Այդ 

առի թով Իսա հա կյանն իր նա մակ նե րից մե կում գրել է. « Հի սուս իմ հո գում միշտ կմ նա 

որ պես հի վանդ նե րի և վշ տա ցյալ նե րի սրտանց ցա վա կից. «Ե կեք ինձ մոտ, ամե նայն 

վշ տա ցյալ ներ և բեռ նա վոր ներ, և ես կհանգս տաց նեմ ձեզ»: Ոչ ոք այդ պես ան կեղծ 

չի կան չում թշ վա ռին, միայն Նա է, և ես հետ ևում եմ Նրա սուրբ ձայ նին: Ու՞մ ձայ նը 

առա վել վեհ է, քան Նրա նը... Ոչ մի ու րի շի...Նա ին քը տանջ վող մարդ էր և հար գում 

էր տան ջան քը...  Տանջ վող ներ, հու սա հատ ներ, զարկ ված ներ շատ կան, և ես նրանց 

մոտ կգ նամ` մի բա րի խոսք, մի կա թիլ ջուր տա լու հա մար...» (6):

 Զարկ ված նե րին ու զրկ ված նե րին օգ նե լու պատ գա մը որ դեգ րած «բյուր լա-

րե րով սիրտ» ու նե ցող պոե տը չէր կա րող իր մշ տա կան մտա հո գու թյան առար կան 

չդարձ նել «յոթ նա պա տիկ խոց ված» հայ րե նի քի վի ճա կը: «Պա տա նի հա սա կիցս ինձ 
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մշ տա պես տան ջել է հայ աշ խա տա վոր ժո ղովր դի դա ռը վի ճա կը` սուլ թա նի և ցա րի 

դա ժան լծի տակ ... Այդ չա րիք նե րը վե րաց նե լու գոր ծը, փր կու թյան մի ջոց նե րը» (7):

Ի սա հա կյա նի նա մակ նե րի ներ կա հա տո րում առա վել ցայ տուն դրս ևոր ված է 

հա յու թյան վի ճա կի հար ցը: Հայ կա կան խնդ րին քա ջա ծա նոթ Իսա հա կյանն իր այդ 

նա մակ նե րում նշա վա կում էր եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րին, որոնք ամեն կերպ 

թևա վո րում էին Թուր քիային` իրա գոր ծե լու հա յաջնջման հրե շա վոր ծրա գի րը: Ս. Հա-

կո բյա նին գրած իր նա մա կում Իսա հա կյա նը տագ նա պով հարց նում է. «Ու րեմն` նո-

րից Զան գե զու րի շուրջ պա տե րազմ: Անգ լիան ու զում է ան պայ ման ու նե նալ Ջու ղայի 

բե րա նը: Հնար չկա, կո րած է թե՛ Ղա րա բա ղը, թե՛ Զան գե զու րը և թե՛ Նա խիջ ևա նը: 

Դուք հա վա տու՞մ եք Թուր քա հա յաս տա նի ազա տու թյա նը, ես դրան չեմ հա վա տում, 

հրաշք պի տի լի նի, եթե ազատ վի: Իտա լիան ան վերջ զի ջում է Մուս տա ֆա Քե մա լին, 

Ֆրան սիան գի տենք ինչ է... Անգ լիան էլ մյուս կող մից Ադր բե ջա նին է զի նում, խա բում 

են մեզ:  Բոլշ ևիկ նե րից էլ հույս չկա, նրանք էլ պան թուր քիստ են դար ձել, շատ մռայլ 

եմ տես նում գոր ծե րը...»: 

Ում` ում, Իսա հա կյա նին լավ հայտ նի էր 1921 թ. մար տի 16-ին Մոսկ վա յում ստո-

րագր ված խորհր դաթուր քա կան պայ մա նագ րի պատ մու թյու նը ևս:  Պայ մա նա գիր, որ 

վա վե րագ րում էր Կար սի և Ար դա հա նի մար զե րի, ինչ պես նաև Եր ևա նի նա հան գի 

Սուր մա լու գա վա ռի զի ջու մը թուր քե րին: Իսա հա կյա նը լավ գի տեր նաև, թե ինչ պես 

բռ նա կալ Ստա լի նի «բա րի կամ քով» ու առա տա ձեռ նու թյամբ թուր քե րին էին տր վում 

հայ կա կան հո ղե րը:  Կար ծես բա վա կան չէր, որ թուր քերն իրենց արյու նոտ հունձն 

անե լով` տեր էին դար ձել ողջ Արևմ տյան Հա յաս տա նին, պա կասն էլ լրաց վում էր 

խորհր դա-թուր քա կան պայ մա նագ րով:  «Եկ ու դի մա ցիր»,- սր տի արյու նով գրում է 

Իսա հա կյա նը : Ում` ում, Իսա հա կյա նին հայտ նի էր նաև այն փաս տը , որ թուր քե րի 

պա հան ջով թույլ չտր վեց հայ կա կան պատ վի րա կու թյա նը մինչև իսկ մաս նակ ցել այդ 

բա նակ ցու թյուն նե րին, ուր որոշ վում էր հայ կա կան հո ղե րի հար ցը : Ա վե տիք Իսա հա-

կյա նը չէր կա րող իրա զեկ չլի նել, թե ինչ պես Ստա լի նը, և ոչ միայն Ստա լի նը, խ լաց-

նում էին Չեր չի լի ձայ նը, երբ խոս քը վե րա բե րում էր հայ կա կան հո ղե րի խնդ րի ար-

դար լուծ մա նը:  Վար ջա պես, Իսա հա կյա նը քա ջա ծա նոթ էր և հայ կա կան Ար ցախն 

ու Նա խիջ ևա նը Ադր բե ջա նին շնոր հե լու պատ մու թյա նը, գի տեր նաև ու րիշ շատ բա-

ներ ... Ի սա հա կյա նի նա մակ ներն` ուղղ ված գրա կա նա գետ Ս. Հա կո բյա նին, այ սօր էլ 

չեն կորց րել իրենց այժ մեակ անու թյու նը : Այժ մեական հն չե ղու թյուն ու նեն նաև 1921 

թվին Վե նե տի կից և 1923 թվին` Ազո լոյից, նույն Ս. Հա կո բյա նին գրած և այն նա-

մակ նե րը, ուր կան այս պի սի տո ղեր. « Կո տոր վեց մի ամ բողջ ժո ղո վուրդ` փո խա րե նը 

ստա նա լով մի բուռ խոս տում ներ, որ այ սօր մի սան տիմ չար ժեն:  Գո նե Ռու սա հա յաս-

տա նը փրկ վեր. նա էլ օր օրի վրա ոչն չա նում է. ան հույս վի ճակ»:  «Ան հուն ող բա լի է 

հա յու թյան վի ճա կը. Զեյ թու նը ջնջ վեց, Կի լի կիայի հա յու թյու նը` մո տա լուտ վտան-

գի տակ, Մ. Քե մա լի իշ խած նա հանգ նե րում (Թուր քիա) հա յու թյու նը` տա րա գիր և 

ջարդ ված:  Կար սի նա հան գի հա յու թյու նը` կո տոր ված ու կո ղոպտ ված...» : Այս տո ղե-

րը գրող Իսա հա կյա նը եթե կեն դա նի լի ներ, այ սօր էլ պի տի գրեր ոչ այլ կերպ, քան 

այս պես:  Կո տոր վեց, կո ղոպտ վեց ադր բե ջան ցի նե րի ձեռ քե րով Սում գայի թի, Բաք վի, 

Կի րո վա բա դի,  Չար դախ լուի (ո րը ծնն դա վայրն էր հայ մար շալ նե րի) հա յու թյան մի 
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մա սը, կեն դա նի մնա ցած ներն էլ մա զա պուրծ տա րագր վե ցին: Իսկ Շի րա կը, որի հո-

ղին փար վել էր ու զում բա նաս տեղ ծը, «ժաժ քի» հետ ևան քով այն պես է ավեր վել, որ 

վերս տին առիթ պի տի տար Իսա հա կյա նին` գրե լու այս պի սի զգա յա ցունց տո ղեր.

Հայրենիտուն`

Ավար,ավեր,

Արյուն,արյուն

Անհունցավեր.

Կսկիծ,կսկիծ,

Այսքանկսկիծ,

Ինչպեստանիմ

Այդքանկսկիծ:

Այժ մեական հն չե ղու թյուն ու նեն այս հա տո րում տեղ գտած Իսա հա կյա նի նաև 

այն նա մակ նե րը, որոն ցից մե կում բա նաս տեղ ծը ցա վով խո սում է Սևա նը դա տար-

կե լու ծրագ րի մա սին:  Ժա մա նա կա կից նե րից մի գլուխ բարձր կանգ նած և, ու րեմն, 

հե ռուն տես նող բա նաս տեղ ծը կան խա գու շա կել է աղե տա բեր հետ ևանք ներն այդ 

ծրագ րի: 1934 թվին, Կա րեն Մի քայե լյա նին ուղ ղած Իսա հա կյա նի նա մա կում, կան 

այս պի սի տո ղեր. «Սր տի ան հուն ցա վով կար դում եմ Սևա նը դա տար կե լու խո լա կան, 

խենթ ծրա գի րը . ար ժե՞ մի քա նի տաս նյակ հա զար հեկ տար հո ղի հա մար Հա յաս տա-

նի ջրամ բա րը ցա մա քեց նել...  Շատ մռայլ եմ ու տխուր այս հար ցե րի առաջ: Մ խի-

թա րա կանն այն է, որ 50 տա րի պի տի քա շե Սևա նի հո գե վար քը : Ա րաք սը հո սում 

է` ջրե րը առատ,  բայց չեն կա րող թուր քին հա մո զել, որ թույլ տա ջուր վերց նե լու, և 

Սևանն են չո րաց նում: Եկ և դի մա ցիր»:  Ի՞նչ իմա նար Իսա հա կյա նը, որ թուր քին սի-

րա շա հե լու հա մար մե րային նե րը հա մա տեղ ու ժե րով ջրամ բար են կա ռու ցել Արաք սի 

ջրե րի հա մար, Արաք սի, որը տա կովն արեց բա նաս տեղ ծի հայ րե նի գյու ղը` Ղա զա-

րա պա տը: 

Անդ րա դառ նալ բո լոր այն հար ցե րին, որոնք հու զել են Իսա հա կյա նին, հ նա րա-

վոր չէ այս պի սի մի առա ջա բա նում. դրանք շատ են ու բազ մա զան: Ու շագ րավ տե-

ղե կու թյուն ներ են պա րու նա կում նաև Իսա հա կյա նի` «Ա րեգ» հան դե սի խմ բա գիր Ս. 

Հա կո բյա նին գրած նա մակ նե րը: Նա մակ ներ, որոնք ցույց են տա լիս, թե ինչ պի սի 

ծանր եր կուն քով է գրել Իսա հա կյանն իր «Սաս մա Մհեր» վի պեր գը և ոչ միայն այդ 

վի պեր գը: Նա մակ նե րից մե կում կար դում ենք. « Սի րե լի՛ Սի մոն, նո րից ուղ ղում ներ. 

հո գիդ հա նե ցի, էլ ուղ ղում ներ չեմ անի, միամիտ կաց , ուղ ղա կի ձանձ րաց րի քեզ ան-

վերջ ուղ ղում նե րով ու հա վե լում նե րով, այս ան գամ վեր ջինն է»: 

Ար դեն խմ բագ րու թյու նում գտն վող և, ու րեմն, տպագ րու թյան պատ րաստ բա-

նաս տեղ ծու թյուն ներն ան գամ պոե տը նո րից է ցան կա ցել վե րամ շա կել` առաջ նորդ-

վե լով «լա վա գույ նը լա վի թշ նա մին է» սկզ բուն քով:  Ցո լակ Խան զա դյա նին ուղղ ված 

մի նա մա կում Իսա հա կյա նը գրում է. « Սի րե լի՛ Ցո լակ, այն ոտա նա վորս, որ ղր կել էի 

Ձեզ, եթե դեռ չեք տպել, խնդ րեմ, այս պես տպիր, մո ռա ցած եմ եղել ուղ ղու մը ղր կել : 
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Ո տա նա վո րը սա է.

 Ձյուն է գա լիս, ու թախ ծա լիր... 

Ա ռա ջին տունն` ան փո փոխ, իսկ երկ րորդն` այս պես` 

Եվ գըգ վեի սր տիս սր տում Հե կե կայի սր տիս սր տում

 Պատ կերդ անուշ ու աղ վոր,    Անունդ անուշ ու աղ վոր, 

Ու ձյու նը գար` մեղմ ու տր տում,

 Ծած կեր շի րիմս հե ռա վոր... 

Ի հար կե նույնն է, բայց սա է ինձ դուր գա լիս»: 

Այս պի սի «մանր» բա նե րի ետև է ըն կել Իսա հա կյա նը:  Հա ճախ մի բա ռը փո խե-

լու հա մար Ժն ևից նա մակ է գրել և խնդ րել, որ փո փոխ ված տպեն : Իս կա կան բա նաս-

տեղծ նե րի հա մար, Թու մա նյա նի խոս քով ասած, «մի բա ռը մի աշ խարհ» է եղել : Այս 

տե սա կե տից և՛ս շատ կար ևոր են Իսա հա կյա նի նա մակ նե րը:

 Հե տաքր քիր նյութ են պա րու նա կում նաև Կարեն Մի քայե լյա նին հաս ցեագ-

րած նա մակ նե րը: Դ րան ցից մե կում այս պի սի էա կան բա ցատ րու թյուն է անում 

Իսա հա կյանն իր հռ չա կա վոր պոե մի հե րո սի ինք նու թյան մա սին: « Սի րե լի՛ Կա-

րեն, գրում ես, թե «Մա հա րի»-ն չի հա մա պա տաս խա նում պատ մա կան դեպ քե-

րին: Դա, սի րե լի՛ս, ես լավ գի տեմ , ինձ միայն անունն էր պետք, հնու թյու նը, կո լո-

րի տը և մա սամբ էլ` նրա պե սի միստ-փի լի սո փա հո գին ... Այն տեղ ես եմ, ու րիշ ոչ 

ոք, միայն դա` ու րի շի վե րար կո ւի տակ»:  Սա մի ար ժե քա վոր բա ցատ րու թյուն է` 

հեր քե լու որոշ գրա կա նա գետ նե րի թյուր ըմբռ նում նե րը պոե մի հե րոս Մա հա րու վե-

րա բե րյալ: Ն կա տենք, որ սրա նից մի քա նի տա րի առաջ էլ, այ լոց հետ միասին, 

Մա րիետա Շա հի նյա նը ևս սխալ մամբ կար ծել է, որ Իսա հա կյա նի հռ չա կա վոր 

պոե մի` «Ա բու-Լա լա Մա հա րու» սկզբ նաղ բյու րը եղել է Կրաչ կովս կու աշ խա տու-

թյու նը : Ի դեպ, տո ղե րիս գրո ղին Իսա հա կյա նը մի ան գամ հայտ նեց, որ Կրաչ կովս-

կու գր քին Աբու-Լա լայի մա սին գրե լիս ծա նոթ չի եղել: Իր պոե մը գրե լուց հե տո է 

միայն կար դա ցել: Մա հա րու ան վան և նրա մա սին եղած կեն սագ րա կան տե ղե-

կու թյուն նե րին Իսա հա կյա նը ծա նո թա ցել է Ա բեր լան դի «Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի 

գլ խա վոր գրա կա նու թյուն նե րը» և Իո հան նես Շե րի «Հա մաշ խար հային գրա կա-

նու թյան պատ մու թյուն» գր քե րից և ոչ թե Կրաչ կովս կու աշ խա տու թյան մի ջո ցով:  

Ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն ներ են պա րու նա կում նաև Խա չա տուր Աբո վյա նի թո-

ռա նը` Վիկ տո րիային, գրած նա մակ նե րը, որոնց մեջ Իսա հա կյա նը ոգ ևո րու թյամբ 

խո սում է իր «Ուս տա Կա րո» վե պի մա սին. «Սի րե լի՛ս, շատ հոգ նած եմ, ամ բողջ 

օրը պա րա պում եմ. օ րա կան տասն չորս ժամ սե ղա նիս առաջ եմ. գրում եմ, գրում 

եմ... Սկ սել եմ մի մեծ վեպ, որ, հա վա տաց նում եմ, հան ճա րեղ բան է: «Ա բու-Լա լա 

Մա հա րի»-ն նրա մի գլու խը չար ժե... Մինչև մայի սի վեր ջը կլի նի բո լո րո վին պատ-

րաստ» (7): Սա կայն միշտ չէ, որ իրա գործ վել են պոե տի չք նաղ երազ նե րը: ««Ուս-

տա Կա րո»-ն լավ աստ ղի տակ չէր ծն վել, նա չե ղավ իրա կա նա ցու մը իմ մտա ծում-

նե րի, իմ տե սիլ նե րի», - ա սում է բա նաս տեղծն ավե լի ուշ, իր մի այլ նա մա կում:  

Ու շագ րավ են նաև գրա կան հար ցե րի և առան ձին գրող նե րի մա սին Իսա հա կյա նի 
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հայտ նած մտ քե րը: « Հա յաս տա նի կոչ նակ» շա բա թա թեր թի խմ բա գիր Հով հան նես 

Ավա գյա նին գրած իր նա մա կում Իսա հա կյանն ասում է. « Բա նաս տեղծ կոչ վե լու հա-

մար ան հրա ժեշտ չէ հետ ևել Վեռ լե նին, Մա լար մեին,- ինչ պես կար ծում է Հովհ. Ավա-

գյա նը,- մի «Ան տու նի», մի «Ջան գյու լու մի», մի քա ռյակ մի ան մահ հաղ թա նակ է 

ժա մա նա կի վրա» (8): 

Ազ գային բու սա հո ղից պետք է գրո ղը հա սակ առ նի` առողջ ար մատ ներ ձգե լու 

հա մար:  «Ա րա րա տի ստ վե րի տակ ապ րող հայ ժո ղո վուրդն` իր եր գե րով ու իր ճար-

տա րա պե տու թյամբ, պեր ճա խոս կեր պով ցույց է տա լիս աշ խար հին, որ ին քը դեմք 

ու նի, իր ձևը, իր սե փա կան ան հա տա կան ըմբռ նումն ու առար կա յա կա նա ցու մը աշ-

խար հին ... Ի՞նչ կա ավե լի բարձր, քան մի ազ գի մշա կույ թը, նրա ոգու դրս ևո րու մը» : 

Այս տո ղե րի մեջ պոե տը լիու լի դրս ևո րել է իր հա յացք ներն ազ գային գրա կա նու թյան 

նկատ մամբ. «Ինձ հա մա կել են այն բա նաս տեղծ նե րը , որ ազ գային ֆոլկ լո րի տար-

րեր են ու նե ցել` Հ. Հայ նե, Գյո թե, Ռ. Բյորնս : Եր բե՛ք՝ Էդ գար Պո, եր բե՛ք՝ Մա լար մե . 

ա տում եմ նրանց»:

 Նա մակ նե րում ընդ գրկ ված բազ մա բո վան դակ հար ցե րի մեջ մեծ տեղ են բռ նում 

նաև մայ րե նի հիաս քանչ լեզ վի և գրա կա նու թյան մա սին հայտ նած մտ քե րը:  Հայտ նի 

է նաև , որ Իսա հա կյա նը միշտ հան դես է եկել սր տա ցավ ու սուց չի , ի մաս տուն խորհըր-

դա տո ւի դե րում գրա կան հո րի զո նի վրա ծա գող ամեն մի աստ ղի նկատ մամբ` սկ սած 

Վա հան Տե րյա նից և վեր ջաց րած Շի րա զով:

 Փա րի զում եղած տա րի նե րին Իսա հա կյա նը հե տաքրքր վել է սկս նակ Շի րա զով, 

իսկ հայ րե նիք վե րա դառ նա լուց հե տո, ի մո տո ծա նո թա նա լով իր աչ քի առաջ գրա կան 

հա սակ առ նող Շի րա զին, գուր գու րել է, հա մա րել իր գա հա ժա ռան գը : Ա մեն կերպ ոգե-

վո րել, իմաս տուն խոր հուրդ ներ տվել, խրա տել, տեղն եկած ժա մա նակ` նաև քն նա-

դա տել: 1939 թ. Սևա նից գրած նա մակ նե րից մե կում կան այս պի սի տո ղեր. « Սի րե լի՛ 

Շի րազ, հին խոսք է, որ դա բա ղը (կա շե գոր ծը - Ա. Ա.) սի րած կա շին շատ է գետ նե գե-

տին տա լիս:  Դու մեծ տա ղանդ ես, բայց պի տի բյու րե ղա նաս, որ ան մահ բա ներ թող-

նես:  Պի տի խտաց նես, պի տի շատ կար դաս, մեր պոե զիայի հրա շա լի ապա գան»:  

Որ պես և Թու մա նյա նը, Իսա հա կյանն էլ հայ րե նի երկ րում չկա րո ղա ցավ գտ նել խա-

ղաղ մի ան կյուն` ապ րե լու և ստեղ ծա գոր ծե լու: Դ րա մա կան տագ նա պը, հա ցի խըն-

դիրն օտա րու թյան մեջ շատ է մտա տան ջել Իսա հա կյա նին : Ա. Քո թան ջյա նին գրած 

մի նա մա կում Վար պե տը խնդ րում է տե ղյակ պա հել Սա հակ Տեր-Գաբ րիելյա նին, 

որ բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյու նից ստա նա լիք ամ սա կա նը չու շաց նեն ամիս նե րով. 

«Ինձ հա մար շատ ծանր և անա խորժ բան է գրել և փող ու զել, սա կն մա նի Ե. Օ տյա-

նի Ծապլ վա րի հե րո սին, որ միշտ կգ րե. «Մի քիչ փող ու ղար կե ցեք»: 1912 թ. Պոլ սից 

Հ. Թու մա նյա նին ուղ ղած մի ու րիշ հու զիչ նա մա կում Իսա հա կյա նը գրում է. «Այս 

նա մա կը գրում եմ քեզ` քար սեղ մե լով սր տիս վրա, գրում եմ և հա զիվ թե հույս ու-

նիմ դրա կան խոս քի վրա, որով հետև դրա հա մար ես բա վա կան փորձ ված եմ, սա-

կայն իմա ցած եղիր բա ռա ցի իմաս տով, որ քաղ ցած եմ: Գ րում եմ, որ հե տո չա սեք, 

թե ին չու չգ րեց, չգի տեինք»:  Նյու թա կա նին վե րա բե րող այս թե ման ընդ հան րա կան 

է բո լոր հայ գրող նե րի հա մար : Երբ Իսա հա կյա նը 1936-ին վերջ նա կա նա պես հայ-

րե նիք վե րա դար ձավ, նյու թա պես ապա հով ված էր այս տեղ` չհաշ ված պա տե րազ-
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մի տա րի նե րը : Այդ տա րի նե րին Ա. Հով սե փյա նին գրած մի նա մա կում կար դում 

ենք. «Գ րել էի, որ զին վո րա կան Գա րե գին Սարգ սյա նի հետ ու ղար կած նե րիդ երե-

սը մինչև օրս չտե սանք. այդ քաջն ինչ պես յու րաց րեց, հե տաքրքր վե ցեք: Հայ րե նի 

քա ղաքս հա զիվ մի բան արեց, նա էլ ավա զա կի որ կո րը մտավ: Դ րու թյունս շատ 

վատ է... Ե թե կար տո ֆիլ կա, գրիր, մի կերպ բե րել կու տանք»:  Մի ու րիշ նա մա-

կում կար դում ենք. « Կա րո՛ ջան, խնդ րում եմ, այս տա րի ևս մի քիչ օգ նեք ինձ կար-

տո ֆի լով և մյուս բան ջա րե ղեն նե րով, եր ևի մյուս տա րի լե նը դուրս եկած կլի նեմ»: 

 Նյու թա կա նից ավե լի վատ  օրեր ապ րեց Իսա հա կյա նը 1937 թվից սկ սած : Ո գու սո վի 

տա րի ներ էին դրանք:  Ժա մա նա կին Վար պե տը կան խա գու շա կել էր գա լիք այդ «ո-

գու սո վը»` իր հետ ևյալ տո ղե րում.

Եսձեզասումեմ`կգաոգուսով,

Եվդուքկըքաղցեքճոխսեղանիմոտ.

Կընկնեքմուրալուհարբածորկորով`

Հրեղենխոսքի,վեհխոսքիկարոտ:

Եվ, իս կա պես, այդ տա րի նե րին, 1937 -ից սկ սած, գտն վե ցին ազատ մտ քի խու-

զար կու ներ, այն էլ` գրող նե րի մի ջից, որոնք ան պատ կառ ձևով պատ վեր ներ էին 

տա լիս Վար պե տին` ինչ և ին չի մա սին գրել:  «Ես հին ուղտ եմ` ծանր բե ռով եկած, 

նոր բեռ կրել չեմ կա րող, խնայե ցեք ինձ, ընկ. Հո վիկ, ընկ. Բո րյան» : Այս վեր ջինն 

իր մի նա մա կում առա ջար կել էր Իսա հակյա նին գրել պիոներ նե րի մա սին : Ի սա-

հա կյա նը պա տաս խա նում է. « Տե սակ ցում էի ջո կա տա վար նե րի հետ, մի քա նի սին 

կան չե ցի մոտս, խո սեց րի, խնդ րե ցի նյութ տալ, հե րո սա կան դեպ քեր, բայց չկա-

րո ղա ցան, չու նեին:  Մա տը ծծե լով` կա րե լի չէ իրա կա նու թյուն վե րար տադ րել : Իմ 

կա ցու թյունն` իբրև հին գրո ղի, նա խան ձե լի չէ, մա նա վանդ մի գրո ղի, թող ներ վի 

ինձ, որ ու զում է իր անու նը ստո րագ րել ո՛չ խալ տու րային գոր ծե րի ներ քո» : Օ ձիքն 

ազա տել նման պատ վի րա տու նե րից հեշտ չի եղել : Այդ մա սին են վկա յում Չա-

րեն ցի ան վան Գրա կա նու թյան և ար վես տի թան գա րա նում պահ վող որոշ նյու թեր:  

Ի սա հա կյա նի նա մակ նե րի շար քը, ան շուշտ, այս հա տո րով էլ չի ավարտ վի : Ո րո-

նում նե րը դեռ պի տի շա րու նակ վեն նա խան ձախն դիր և ձեռ նե րեց մարդ կանց ջան-

քե րով, ինչ պե՛ս Ռու սաս տա նի, այն պե՛ս էլ Եվ րո պայի տար բեր քա ղա քա նե րում, ուր 

ապ րել և գոր ծել է Իսա հա կյա նը:  Չի բա ցառ վում որո նում ներ կա տա րել նաև Ամե րի-

կայի և Պոլ սի հայ կա կան գաղ թօ ջախ նե րում : Ոչ մի հայ մեծ թե փոքր բա նաս տեղծ 

այդ քան լայն կա պե րի մեջ չի եղել աշ խար հի չորս ծա գե րում ապ րող ու գոր ծող հայ 

և ոչ միայն հայ մտա վո րա կան նե րի հետ, որ քան Իսա հա կյա նը, որի վկան են այս 

նա մակ նե րը:

ՀովհաննեսՂանալանյան,

1990
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1. Հովհ. Թու մա նյան,  «Եր կե րի ժո ղո վա ծու», հ. 5,  Հայ պետհ րատ, Երևան, 1945 , էջ 19:

2. Ավ. Ի սա հա կյան,  «Եր կե րի ժո ղո վա ծու», հ. 6, Եր ևան, 1979, էջ 96-97:

3. Նույն տեղում, էջ 53:

4. Նույն տեղում, էջ 62:

5. Նույն տեղում, էջ 85:

6. Նույն տեղում, էջ 32:

7. «Գ րա կան թերթ», 1937, №12:

8. Ավ . Ի սա հա կյան, հ. 6, Եր ևան, 1979, էջ 95-96:

9. Նույն տեղում, էջ 214:



Ավետիք Իսա հա կյա նի
նա մակ նե րը
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1 . Ա րիս տա կես Վար դա նյա նին

28փետրվարի,1895,Լայպցիգ

Ար ժա նա պա տի՛վ հայր Արիս տա կես (1)

Խնդ րում եմ Ձեզ նից մի բաց նա մա կով հայտ նեք ինձ (2)` արդյոք քա նի՞ 

մարկ կար ժե նա հայր Ա. Կոյլավի գերմ.-հայե րեն բա ռա րա նը` լավ, ամուր 

կազ մով (3): 

Խնդ րում եմ, շու տով պա տաս խա նեք, կա րիք ու նեմ մի օրի նակ ու նե նա-

լու, բայց գի նը չգի տեմ: 

Ըն դու նե ցեք հար գանքս ու ող ջույնս: Մնամ Ձեր` 

ԱվետիքԻսահակյան

Իմհասցեն`Leipzig,West-strasse,27,A.Isak.

 

Ար տատպ վում է «Գ րա կան թեր թ»-ից, 1987, № 15:

1.  Վար դա նյան Արիս տա կես (1887-1941), լեզ վա բան, բա նա սեր,  Վիեն նայի Մխի թա րյան 
միաբա նու թյան ան դամ նե րից:

2.  1893-1895 թթ. Ավ. Իսա հա կյա նը` որ պես ազատ ունկն դիր, սո վո րել է Լայպ ցի գի հա-
մալ սա րա նում և գեր մա նե րեն լեզ վի դժ վա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու նպա տա կով 
օգտ վել բա ռա րան նե րից:

3. Խոս քն Ավե տիք Կոյլավյանի «Բա ռա գիրք գեր մա նե րեն-հայե րեն» բա ռա րա նի մա սին 
է, ո րը լույս է տե սել Վիեն նա յում, 1889 թ.:
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2. Վար դան Մե լիք սե դե կյա նին (1) 

13մայիս,1900,Ցյուրիխ

Խմ բագ րու թյուն «Հան դես ամ սօ րյա»-ի (2)

 Գե րա պա տի՛վ հայր

 Նե րո ղու թյուն եմ խնդ րում, որ Վիեն նայից (3) մեկ նե ցա` առանց Ձեզ 

տես նե լու. Վիեն նայի աղ մու կը վատ էր ազ դում ջի ղե րիս վրա: 

Այժմ խնդ րում եմ, այս ան գամ էլ նե ղու թյուն կրեք, եթե իմ հաս ցեով դրամ 

գա, ու ղար կել հետ ևյալ հաս ցեով` Zurich, University Strasse 11, IV, M. Missak 

Koujomdyan:

 Նա կհանձ նե ինձ: 

Ըն դու նե ցեք խո րին հար գանք ներս:

ԱվետիքԻսահակյան

Տպագր վում է «Գ րա կան թեր թ»-ից, 1987, № 15:

1.  Մե լիք սե դե կյան Վար դան, Վիեն նայի Մխի թա րյան միաբա նու թյան ան դամ, « Հան դես 
ամ սօ րյա»-ի աշ խա տա կից:

2. «Հան դես ամ սօ րյա», հա յա գի տա կան հան դես: Վիեն նայի Մխի թարյան միաբա նու-
թյան պաշ տո նա կան հրա տա րա կու թյուն: Լույս է տես նում 1887 թ.-ի ց: 

3.  Իսա հա կյա նի` Վիեն նայից հե ռա նա լու և Ցյու րի խում հաս տատ վե լու պատ ճառ նե րից 
մե կը կյան քի թան կու թյունն էր: 
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3. Բառ նա բաս Պի լե զիկ ճյա նին

27մարտի,1901,Վենետիկ

Մե ծար գո՛ հայր Բառ նա բաս (1) 

Ան շուշտ զար մա ցած կլի նեք, որ հան կարծ չերև ցա (2), բայց դա այն պես 

ան սպա սե լի եղավ, որ ես մինչև այժմ չեմ կա րո ղա ցել ինձ հա շիվ տալ: 

Ես վա ղուց իրերս տա րել էի կա յա րան` պա հես տին, և սպա սում էի 

Ժնևից բա րե կա միս` այն հույ սով, որ նա պետք է մի եր կու օր Վիեն նա յում 

մնա, և կգանք Ձեզ մոտ: Բայց նա ժա մա նակ չու նե նա լով և ոչ մի ժամ մնա-

լու, իսկ կար ևոր խո սակ ցու թյուն ներ ու նե նա լով հե տը` ես նրա հետ մի քա նի 

կա յա րան (ս տա նցիոն) գնա ցի, և հե տո բա ժան վե ցի ու շա րու նա կե ցի ճա նա-

պարհս դե պի Վե նե տիկ: Ետ դառ նալ դե պի Վիեն նա թանկ կլի ներ, չնա յած 

որ փա փա գում էի մնաս բարև ասել Ձեզ: 

Ինչ պե՞ս հայտ նեմ շնոր հա կա լու թյունս դե պի Ձեզ, դե պի Ձեր բա րու-

թյունն ու պատ րաս տա կա մու թյունը: Ու ղիղն ասած` խոս քեր չեմ գտ նում, 

այն չափ շնոր հա կալ եմ Ձեզ  . ա րդյո՞ք պի տի կա րո ղա նամ ժա մա նա կին ես 

Ձեզ մի փոքր ծա ռա յու թյուն մա տու ցել` ի տրի տուր: 

Ես ար դեն տե ղա վոր վել եմ մի պան սիոնում, այս տե ղի ս. հայ րե րը նույն-

պես ամեն հար մա րու թյուն տա լիս են ինձ զբաղ վե լու: Վե նե տի կը վրաս շատ 

լավ է ազ դում. լավ է, խա ղաղ, մի քիչ ավե լի տաք է այս տե ղի վրա, իսկ ծո-

վի վրա գոն տոլ նե րով շր ջե լը շատ և շատ ու րա խաց նում է ինձ: Խնդ րում եմ 

նե րո ղու թյուն ան քա ղա քա վա րու թյանս: Ըն դու նե ցեք սր տա գին բարև ներս և 

հա ղոր դե ցեք հայր Տա շյա նին, Դա նիելին, Զոհ րա պյա նին և Վար դա նյա նին 

(3):

Մ նամ խո րին հար գանք նե րով Ձեր` 

Ավետ.Իսահակյան

 Հա՛յր Սուրբ, «Դ րո շակ» -ո ւմ (4) ստո րագ րող Հայ Գու սա նը (5) ես եմ . 

այս հա մա րում մի եր կար ոտա նա վոր ու նիմ, կար դա ցեք և կար ծիքդ հայտ-

նեք ինձ : Ե թե նա մակ և փող գա հաս ցեիս, խնդ րում եմ ու ղար կեք այս տեղ` 

այս հաս ցեով՝ 

Venise, Gallarosso 1303, Pansione M. Venier, A. Issakian
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Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 2 :

Ա վե տիք Իսա հա կյա նի` Բառ նա բաս Պի լե զիկ ճյա նին ուղղ ված նա մակ նե րը Վիեն-
նայի Մխի թա րյան միաբա նու թյան նա մա կագ րու թյուն նե րի դի վա նում են: Նա մակ նե րը 
տպագր վել են աննշան փո փո խու թյուններով:

1. Պի լե զիկ ճյան Բառ նա բաս, Վիեն նայի Մխի թա րյան միաբա նու թյան ան դամ, բա նա-
սեր, բա նա հա վաք, մա տե նա դա րա նի եր կա րա մյա գրա դա րա նա պե տը: Բա րե կա մա-
կան կա պե րի մեջ է եղել Ավ. Իսա հա կյա նի հետ: 

2.  Ավ. Իսա հա կյա նը 1901 թ. պատ րաստ վում է մեկ նել հայ րե նիք: Վիեն նայից մեկ նում է 
Վե նե տիկ և այն տե ղից` Կով կաս:

3.  Խոս քը Վիեն նայի Մխի թա րյան միաբա նու թյան ան դամ նե րի մա սին է: 

4.  «Դ րո շակ» -ը դաշ նակ ցու թյան կենտ րո նա կան օր գանն էր: Լույս է տե սել Ժն ևում, 
1919-1930 թթ., նախ` կի սա մյա, ապա ամ սա թերթ:  Հիմ նա դիր` Քրիս տա փոր Մի քայել-
յան: 

5.  1899 թ.-ից Իսա հա կյա նը մի շարք բա նաս տեղ ծու թյուն ներ ստո րագ րում էր «Հայ գու-
սան», իսկ 1900 թ. այդ շար քը խո րագ րեց «Հայ դու կի եր գե րից»: 
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4.  Բառ նա բաս Պի լե զիկ ճյա նին

8ապրիլի,1901,Վենետիկ

 

Հար գե լի՛ հայր սուրբ 

Է վալ լա, շատ շնոր հա կալ եմ. փո ղը՝ թեև քիչ, բայց լավ ժա մա նա կին հա-

սավ: 

Այս տեղ օրե րը սքան չե լի են. կա պույտ եր կինք ու ծով. անուշ արև և ճոխ 

բու սա կա նու թյուն. առայժմ տրա մադ րու թյունս լավ է, տես նեմ հե տո ի՞նչ կլի-

նի:

Շ նոր հա վո րում եմ Ձեր Զա տի կը: Երեկ ս. Ղա զար էի, պա տա րա գին, լավ 

ան ցավ: Հ<այր> Ալի շա նը (1) հի վանդ էր, հի մա լավ է: Զար մա նա լի ու ժեղ 

<կամ քի> տեր մարդ է, զար մա նա լի մարդ. հիացած եմ իրե նով: 

Էլ ի՞նչ գրեմ . ա ռայժմ այս քա նը: Ըն դու նե ցեք բարև ներս և ծա նոթ հայ րե-

րին հա ղոր դե ցեք. մ նամ Ձեր բա րե կամ և խո րին հար գա նոք՝ 

Ավ.Իսահակյան

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 2:

1.  Խոս քը բա նաս տեղծ, բա նա սեր, պատ մա բան, Վե նե տի կի Մխի թարյան միաբա նու-
թյան ան դամ, Մխի թա րյան նե րի Մու րադ-Ռա փայե լյան վար ժա րա նի եր կա րա մյա տե-
սուչ Ղևոնդ Ալի շա նի (1820-1901) մա սին է:

 1901 թ. Իսա հա կյա նը բա րե կա մա կան կապ է հաս տա տում Վե նե տի կի Մխի թա րյան 
միաբա նու թյան ան դամ նե րի հետ, աշ խա տում նրանց հա յա գի տա կան գրա դա րա նում 
և հա րուստ ձե ռագ րա տա նը: Այս տեղ է, որ ծա նո թա նում և բա րե կա մա նում է Ղևոնդ 
Ալի շա նի հետ: Վար պե տի հու շերն Ալի շա նի մա սին տպագր վե լ են «Իմ հու շե րից» 
գրքում, ապա «Եր կե րի ժո ղո վա ծո ւ»-ի 5-րդ հա տո րում, 1977 թ.:
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5.  Բառ նա բաս Պի լե զիկ ճյա նին

28նոյմեբերի,1901,Թիֆլիս(1)

Մե ծար գո՛ հայր Բառ նա բաս

 Ձեզ եր կար ժա մա նակ չգ րե լու եր կու գլ խա վոր պատ ճառ ներ կային: 

Նախ, որ հայ րե նիք վե րա դառ նա լուց ան մի ջա պես հե տո շր ջե ցի Կով կա-

սի մի քա նի տե ղե րը և ծու լու թյուն էի անում նա մակ ներ գրել առ հա սա րակ, 

հե տո` երկ րորդ, որ այդ շր ջա գա յու թյան մի ջո ցին վա րակ վե ցի տի ֆով  (որ-

դունք) և ծանր հի վան դա ցա: Ամ սա չափ պառ կե ցի տե ղիս հի վան դա նո ցում և 

վեր ջի վեր ջո առող ջա ցա: Այժմ մոտ 10 օր է, որ վեր եմ կա ցել և մի քա նի օրից 

կգնամ հայ րե նիք քա ղաքս` Ալեք սանդ րա պոլ: Հի վան դու թյանս մի ջո ցին տե-

ղի ու նե ցավ Մխի թա րյան նե րիդ հո բե լյա նը (2), որին ես լուռ մնա ցի: 

Մեր տա նը միառ ժա մա նակ մնա լով և լավ կազ դուր վե լուց հե տո, ազ գագ-

րա կան նյու թեր հա վա քե լու հա մար, պի տի շր ջել Կար սի, Կաղզ վա նի, Կող բի, 

Իգ դի րի և ս. Էջ միած նի գյու ղո րայ քը: Խնդ րում եմ ինձ նա մակ գրեք, գու ցե 

պետք գամ ձեզ՝ տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դե լու մեջ: Մեծ ու րա խու թյամբ կկա-

տա րեմ Ձեր` հար գե լի հայ րե րիդ ցան կու թյուն նե րը, եթե ու ժե րիցս վեր չեն: 

Ս. Էջ միած նի գր. մա տե նա դա րա նում պա րա պե լու եմ, նույն պես և Սևա նա 

վան քի մա տե նա դա րա նում, թերևս այս կե տե րում Ձեզ հար կա վոր հան դի սա-

նամ, ես ու զում եմ ան պատ ճառ կա րո ղա ցա ծի չափ ծա ռա յու թյուն անել Ձեզ: 

Ըն դու նե ցեք խո րին հար գանք ներս և ող ջույն ներս` պատ վե լի հայ րե րին: 

Մ նամ Ձեր բա րե կամ՝

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 2:

1.  Իսա հա կյա նը միշտ չէ, որ նշել է նա մակ նե րի տա րեթ վե րը և պա հել նա մակ նե րի 
ծրար նե րը, որոնց փոս տակ նիք նե րից կա րե լի լի ներ վե րա կանգ նել տա րեթ վե րը: 
Սույն նա մա կը հրա պա րակ վել է «Սո վե տա կան Հա յաս տան» հան դե սում (1986, № 6) 
և թվագր վել 1911: Սխալ ված չենք լի նի, եթե այս նա մա կը թվագ րենք 1901 թ., քա նի 
որ Մխի թա րյան միաբա նու թյան հիմ նադր ման 200 -ա մյա կը նշ վել է 1901 -ին և ոչ թե 
1911-ի ն:

2.  1901 թ. սեպ տեմ բե րին մեծ շու քով տոն վել է Մխի թա րյան միաբա նու թյան հիմ նադըր-
ման 200 -ա մյա կը, ինչ պես հա ղոր դել է «Հան դես ամ սօ րյա»-ն` նույն թվա կա նի սեպ-
տեմ բե րի իր հա մա րում: 
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6.  Հով հան նես Թու մա նյա նին

7հուլիսի,1901-1902,Ալեքսանդրապոլ

 Սի րե լի՛ Օհան նես 

Ձենս կլ սես Ալեք սանդ րա պո լից: Ար տա սահ ման գնալս չհա ջող վեց (1). 

սահ մա նից ետ դար ձա, սուրբ Ռուս տե մում էի ապ րում, այժմ կսկիմ, կկո րիմ. 

խա ռը ժա մա նակ ներ են, գու ցե և քո մոտ եր ևամ հան կարծ: 

Ո՞նց է առող ջու թյունդ,  թան կա գի՛ն, շա՛տ թան կա գին առող ջու թյունդ: 

Հրա շա լի է Սա սուն ցի Դա վի թը (2): Միակ պա կա սու թյու նը` բնու թյան պատ-

կեր ներ, նկա րա գիր չկար, բայց որ քան որ սա լավ է, վա խե նում եմ, որ Մհերդ 

վատ դուրս գա: Նա խո շոր տիպ է, բայց չա րի ք, բա ցա սա կան, դե մո նա կան: 

Նրա վրա շատ պի տի մտա ծես, մա նա վանդ որ նա կի սատ է, իսկ վեր ջը` շատ 

վատ, ան միտ, թեև կան ասող ներ, թե եթե Մհե րը դուրս գա, հա յու ստր կու-

թյու նը կվեր ջա նա, թա գա վո րու թյու նը կսկսվի, բայց դա չկա ժո ղովր դա կան 

վա րիան տում, այլ մի քա նի ազ գա սեր նե րի բե րա նում: Իսկ դու պի տի հա րա-

զատ լի նես ժո ղովր դին և ոչ թե ազ գա սեր, կամ Աղա յա նի պես. Քյոռ Օղ լուն 

(3) շի նել է հայ և Սա սուն նս տեց րել, կամ թե Գաբր<իել> քա հա նայի (4) պես, 

որ ազ գային պոեմ ներ շի նել` Պա րույր Պա րետ (5)...

Ըստ իս` Մհե րը (6) հին Ար տա վազդն է, չա րի քի ոգին, չա րի մարմ նա ցում, 

որ և պատժ վում է պար սից Զոհ րա պի պես, իսկ դրա նով ոգ ևոր վել դժվար է, 

վա խե նում եմ, որ Դավ թի պես հա ջող դուրս չբե րես: Դա վի թը լավ տիպ է, 

առողջ, թարմ, ժո ղովրդա կան, դրա կան. ար ժե նրա նով ոգ ևոր վել:

 Շատ հե տաքր քիր է քո կար ծի քը Մհե րի մա սին, և ի՞նչ պես ես գրե լու...

 Վեր ջաց րու «Հա զա րան բլ բուլ»-դ (7) . ա հա մեծ գործ. շուտ արա, թե չէ 

կմեռ նես, կմ նա, ափ սոս է:

 Դե րե նի կը (8) ի՞նչ է շի նում. Շան թով չեմ հե տաքրքր վում... Ա տում եմ 

Շան թին...  Սի րում եմ քեզ և Դե րե նի կին. մյուս նե րի հերն անի ծած, թե կուզ և 

Ավ . Ա հա րո նյա նի: Համբ.՝

քո՝Ավո

Ար տատպ վում է «Գ րա կան թեր թ»-ից, 1933, № 6:

1.  Իսա հա կյա նը հայ ազ գային ազա տագ րա կան շար ժում նե րին գոր ծուն մաս նակ ցու-
թյուն ու նե նա լու, 1896 թ. մայի սին Արևմ տա հա յաս տա նի ազա տագ րա կան պայ քա րի 
մաս նա կից նե րի հա մար գաղտ նի դրա մա կան մի ջոց ներ հայ թայ թե լու և զենք ու ղար-
կե լու հա մար հե տապնդ վում էր Թիֆ լի սի պահ նոր դա կան բաժ նի կող մից: Հե տապըն-
դում նե րից և կա լան քից խու սա փե լու նպատակով՝ որո շում է հե ռա նալ ար տա սահ-
ման, բայց չի հա ջող վում. սահ մա նից ետ է դառ նում: 

2.  Թու մա նյա նը «Սա սուն ցի Դա վիթ» պոեմն ավար տել է 1902 թ. աշ նա նը : Ա ռա ջին ան-
գամ տպագր վել է 1903 թ. «Մուրճ» ամ սագ րի 2-5-րդ հա մար նե րում: « Սա սուն ցի Դա-
վիթ» պոե մին Իսա հա կյա նը, վս տա հա բար, ծա նոթ եղել է մինչև տպագր վե լը, «Վեր-
նա տա ն»-ը, 1902 թ.-ի ն:
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3.  Ղ. Ա ղա յա նը «Ար կած ներ Քյոռ -Օղ լու կյան քից» եր գա խառն հե քիաթը գրել է 1887-
1893 թթ., լույս է տե սել 1908 թ., Թիֆ լի սում: Ըստ Աղա յա նի` «Քյոռ -օղ լին գող չէր և 
ոչ ավա զակ , այլ ինք նագ լուխ իշ խան, իսկ այդ ան կա խու թյա նը հա սել էր ան վե հե րու-
թյու նով և քա ջա գոր ծու թյուն նե րո վը: Նա չէր հափշ տա կում ու կո ղոպ տում, այլ հարկ 
ու մաքս էր առ նում և չտ վող նե րին ան խնա պատ ժում: Բայց Իրա նի թա գա վո րը նրան 
հա մա րում էր ավա զակ . այդ պես էին ճա նա չում նրան և սուլ թան ներն ու խա լիֆ նե րը, 
որոնց կար ծի քը Քյոռ -Օղ լու հա մար նշա նա կու թյուն չու ներ»:

 Քյոռ -Օղ լուս աթոռն է անա ռիկ Սա սուն,

 Հս կա նե րի թիվն է մինչև քա ռա սուն:

4.  Խոս քը հոգ ևոր գոր ծիչ, ման կա վարժ, գրող Ռ.Պատ կա նյա նի հոր` «Ա րա րատ» (1850) 
հան դե սի խմ բա գիր Գաբ րիել քա հա նա Պատ կա նյա նի մա սին է, որի ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րի գե րակշ ռող մա սը կազ մում են պատ մա կան, դի ցա բա նա կան պոեմ նե րը, 
վե պե րը, ող բեր գու թյուն նե րը ( «Ա նու շա վան», « Վար դան» և այլն): 

5.  Գ. Պատ կա նյա նը «Մահ Պա րե տի» պոե մում գո վեր գել է պե տա կան գործ չին, որը 
մտա հոգ ված երկ րի զար գաց ման հե ռան կար նե րով, ռազ մա կան ու քա ղա քա կան 
հզո րու թյամբ՝ հի սուն տա րի ղե կա վա րել է եր կիրն` առանց հարկ վերց նե լու: 

6.  Իսա հա կյա նը Մհե րի մա սին սկզ բում ու նե ցել է բա ցա սա կան կար ծիք, նրան հա մա-
րել «չա րի քի ոգի, չա րի մարմ նա ցում», սա կայն հե տա գա յում, իր նշա նա վոր «Սաս-
մա Մհեր» վի պեր գում, փո խել է կար ծի քը: 

7. «Հա զա րան Բլ բու լ»-ը Թու մա նյա նի վաղ սկ սած և չա վար տած ամե նան շա նա վոր եր-
կե րից մեկն է: Նա ձեռ քի տակ ու նե ցել է մի շարք պա տում ներ: Բա նաս տեղ ծի ար խի-
վում պահ վում են նյու թի երեք ժան րի մշա կում նե րը:

8. Իսա հա կյա նը` տա կա վին ան ծա նոթ բա նաս տեղծ Դե րե նիկ Դե միր ճյա նի հետ, 1895 -
ին, կար դա լով նրա ան դրա նիկ բա նաս տեղ ծու թյուն ներն, ասել է. « Պա տա նի հե ղի նա-
կի լի րի կա կան վիշ տը, ան պա տաս խան սի րո ռո ման տի կան, բայ րո նա կան թա խի ծը, 
մե ծու թյան երա զանք նե րը և դժ գո հու թյու նը տգեղ իրա կա նու թյու նից, այդ ամե նը 
եղ բայ րաց նում է իրեն» : Ի սա հա կյա նի և Դե միր ճյա նի առա ջին հան դի պու մը տե ղի 
է ու նե ցել Թիֆ լի սում, 1896 թ.-ի ն: Հան դի պում են մի մյանց` որ պես վա ղե մի ըն կեր-
ներ, իսկ երեք տա րի ան ց, 1899 թ. ամ ռա նը, Իսա հա կյա նը նա մա կով հրա վի րում է 
Դե միրճյա նին Ալեք սանդ րա պոլ և Ղա զա րա պատ: Հրա վի րագ րի հետ ու ղար կում է 
հետևյալ բա նաս տեղ ծու թյու նը.

	 Եկ	ան	գին	ըն	կեր,	իրար	սր	տի	մեջ	

	 Եվ	իրար	հո	գով	եկ	սուզ	վենք,	ապ	րենք:	

	 Եվ	ժա	մա	նա	կի	ու	տա	րա	ծու	թյան

	 	Գաղտ	նիքն	քն	նենք,	զգանք,	հաս	կա	նանք

	 	Մեծ	տիեզերքն	ու	մեզ:	

Ի սա հա կյա նի և Դե միր ճյա նի բա րե կա մու թյու նը շա րու նակ վել է մինչև նրանց կյան քի 
վերջ: 
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7. Բառ նա բաս Պի լե զիկ ճյա նին

27հունվարի,1902,Վաղարշապատ

 Հար գե լի՛ հայր սուրբ

 Թան կա գին նա մակդ ստա ցա ս. Էջ միած նում, ուր, ճա նա պար հի շր ջա նը 

անե լուց հե տո, հանգս տա նում եմ և հա վա քած նյու թերս կար գի դնում: Ձեր 

ու ղար կած ցան կի հա մե մատ՝ կաշ խա տեմ գտ նել ինչ կա րող եմ, ջանք չեմ 

խնայի:

Շ տապ եմ գրում կար տը, որով հետև տուն գնա լուց հե տո կու ղար կեմ Ձեզ 

մի ըն դար ձակ նա մակ, ուր գո նե կգտ նեք հայ րե նի քից հե տաքր քիր լու րեր և 

նո րու թյուն ներ:

 Բարև ներ՝ ծա նոթ հայ րե րին: 

Ըն դու նե ցեք հար գանք ներս: Ձեր՝ 

Ավետ.Իսահակյան

Ար տատպ վում Է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 2:
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8. Յու րի Վե սե լովս կուն

6նոյեմբերի,1903,Ալեքսանդրապոլ

Մե ծա պա տի՛վ պա րոն 

Իմ` հայ րե նի քա ղա քից բա ցա կա լի նե լուս պատ ճա ռով և որոշ հաս ցե 

տված չլի նե լով, միայն երեկ ստա ցա Ձեր նա մա կը և շտա պում եմ պա տաս-

խա նել ̀  ոչ այն քան Ձեզ գո հա ցում տա լու, որ քան Ձեզ սպա սո ղա կան դրու-

թյան մեջ չպա հե լու հա մար: 

Ես միշտ սի րել եմ ռու սաց գրա կա նու թյու նը` վեպն ու բա նաս տեղ ծու թյու-

նը, և այն խո րին հա մոզ ման եմ, որ ռու սաց վե պը շա՛տ կող մե րով իր մար գա-

րեական ներշնչ մամբ` մա նա վանդ, բարձր է կանգ նած եվ րո պա կան վե պից: 

Բայց ես իմ կր թու թյամբ ավե լի Գեր մա նիային պար տա կան լի նե լով` զգում 

եմ, որ ինձ վրա խո րին ազ դե ցու թյուն են ու նե ցել Նից շե, Հայ նե և այլն, բայց 

և չեմ կա րող չխոս տո վա նել, որ ման կու թյան օրե րից իմ սի րելի բա նաս տեղծն 

է եղել Կազ բե կի պես բարձր և Դա րյա լի պես խո րը Լեր մոն տո վը, որից շատ 

եմ ներշնչ վել. ն րա լի րիկ ոտա նա վոր նե րից, նրա «Демон»-ի ց, «Мцыри»-ից և, 

մա նա վանդ, նրա «ПесняпрокупцаКалашникова»-ի ց, բայց չեմ կա րող մատ-

նա ցույց լի նել, թե իմ ո՞ր ոտա նա վո րի վրա է նրա ազ դե ցու թյու նը: 

Չ մո ռա նամ ասել, որ իմ հո գե բա նու թյան վրա խո րին ներ գոր ծու թյուն են 

ու նե ցել Գո գո լը` իր ան մահ «Մե ռած հո գի նե ր»-ով, և, մա նա վանդ,  Դոս տոևս-

կին: 

Ան շո՛ւշտ Դուք գի տեք, որ իմ գր վածք նե րի մե ծա գույն մա սը ժո ղովըր-

դա կան մո տիվ նե րով լի նե լով` ինձ վրա ամե նից շատ ներ գոր ծել են հայ ժո-

ղովրդի եր գե րը, բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի, մա նա վանդ ար ևե լյան, նույն պես մա-

լո ռուս նե րի եր գե րը: 

Կար ծում եմ, որ սրա նից ավե լի ես ոչինչ չեմ կա րող Ձեզ ասել, որով հետև 

ես այն քան քիչ բան եմ գրել և գրած ներս էլ այն քան չն չին են և իմ ան հա տա-

կա նու թյու նը չբ նո րո շող, որ առանձ նա պես չար ժե ու շադ րու թյան առ նել...

Խո րին հար գանք նե րով` 

ԱվետիքԻսահակյան

Տպագր ված է` ըստ բնագ րի,  ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 33, 3-րդ ցուց ակ:

 Ռուս գրա կա նա գետ, հայ-ռուս գրա կան առն չու թյուն նե րի հե տա զո տող, Լա զա րյան ճե-
մա րա նի սան, բա նաս տեղծ և թարգ մա նիչ Յու րի Վե սե լովս կին (1872-1919) հա տուկ 
հար ցա թեր թի կով դի մել էր հայ գրող նե րին` իմա նա լու ռուս գրա կա նու թյու նից նրանց 
ազ դե ցու թյան մա սին:

Գ րա կա նա գետ նե րը, ձեռ քի տակ չու նե նա լով Վար պե տի նա մա կի բնա գի րը, օգտ վել են 
Վե սե լովս կու գր քից և թարգ մա նել նա մակը: Վար պե տի` Վե սե լովս կուն ուղղ ված նա-
մա կի բնա գի րը դժ վա րա նում ենք ասել` ինչ պես է հա սել հե ռա վոր Իրան, Նոր Ջու ղայի 
Ամե նափր կիչ վան քի մա տե նա դա րան: Նա մա կը Նոր Ջու ղայի թան գա րան է ու ղարկ վել 
1985 թ. սեպ տեմ բե րին:



30|      | Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը



31|      |Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

9. Ան նա Մա տա կյա նին (1)

10նոյեմբերի,1904,Թիֆլիս

Ա ռա վոտ է: Գրում եմ այս երկ տո ղը. գի շեր վա նա մակս կլի նի իմ սր տի 

կրա կը, խոս տո վա նան քը դու կպա հես յո թը կող պեք նե րի տակ և հան գիստ, 

վճիտ հա յաց քով կնայես կյան քին և ինձ:  Հաս կա ցար, Ան նիկ ջան: 

Ես դեռ գու ցե մի 10 օր կամ ավե լի շատ մնամ այս տեղ` չնայե լով, որ 

բուռն կեր պով ու զում եմ լի նել մեր Շի րա կում, թե՛ քեզ մոտ, թե՛ գյու ղում, բայց 

դեռ հնա րա վո րու թյուն չու նեմ . ի րա վունք չու նեմ, դեռ ազատ չեմ, և քեզ հայտ-

նի է, թե ինչ եմ ու զում ասած լի նել, բայց ես վճ ռել եմ, որ մի քա նի ամ սով հե-

ռա նամ գոր ծից և մի քիչ ինձ նով ապ րեմ, պա րա պեմ, գրեմ, հանգս տա նամ, 

այո՛, հանգս տա նամ: Այս տա րի ջղերս շատ են լար ված. ես ջղային հի վանդ 

եմ: Բայց հի մա նո րից վա տա նում եմ, որով հետև շատ եմ լա րում, տան ջում 

ջղերս: Այս քա նի տա րի է, որ ես շա րու նակ թա փա ռում եմ որոշ գոր ծով (2): 

Գոր ծը վտան գա վոր է, ծանր: Միտք ու զգաց մունք պա հան ջող: Ճիշտ է, 

ոգևո րու թյուն շատ է տա լիս, բայց վիշտ ու դառ նու թյուն ներ էլ շատ և շատ 

ու նի: Ամեն տա րի կորց նում եմ սր տի մոտ ըն կեր ներ , ո րոնք նա հա տակ վում 

են ու խոր վեր քե րով ընկ նում` մեր սր տին վերք տա լով. բանտ, աք սոր, հա-

լա ծանք ... Այս ամե նը ինձ շատ մա շե ցին` սիրտս, ներ վերս մա շե ցին, սիրտս, 

ներ վերս՝ հի վանդ: Հի մա հոգ նած եմ և հանգս տա նալ եմ ու զում և գրել: Շատ 

կի սատ բա ներ ու նեմ, պի տի վեր ջաց նեմ, հրա պա րա կեմ: Հայ ժո ղո վուր դը 

ինձ բա նաս տեղծ է հա մա րում, սի րում է, բայց ես շատ քիչ բան եմ տվել: Ինձ 

թվում է, թե ար ժա նի չեմ այդ ան վան. քիչ եմ ստեղ ծել, այ նինչ հո գուս մեջ 

հրա բուխ ու հե ղեղ կա: Պի տի ժա մա նակ ու նե նալ, որ ար տա հայ տել, թե չէ մի 

օր կմեռ նեմ, կս պառ վեմ, բայց բան տված չեմ լի նի:

Ս տա ցա քո ոտա նա վոր ներդ (3). թույլ էին, Ան նիկ ջան, բայց, ոչինչ. 

կաշ խա տես, կզ գաս, կապ րես և լա վե րը կգ րես : Այդ մա սին ես կաշ խա տեմ, 

շատ հոգս կտա նեմ: Բայց, ա՜խ, ինչ լավ կլի ներ, որ դու մու զիկ սո վո րեիր մի 

գոր ծի քի վրա ածել, գո նե թա ռի:  Հե տո եր ևում է, որ դու իս կի հոգս չես տա նում 

առող ջու թյանդ վրա: Շատ քնիր, լավ կեր, մա քուր օդ շն չիր և որ գլ խա վորն 

է` զվարթ, կայ տառ եղիր: Մի փի լի սո փա ասել է, թե չար մար դիկ են տխուր 

լի նում: Ես հա մա ձայն եմ նրա հետ, բայց և այն ճիշտ է, որ ու րախ մար դիկ 

բա րի են լի նում և լավ սր տի տեր: 

Ա վոն (4) մոտ օրերս կգա: Նա խոս տա ցավ, որ գար նա նը ձեզ` աղ ջիկ նե-

րիդ, ինձ մոտ գյուղ հյուր կբե րի: Ի՜նչ լավ կլի նի. մայի սին ծա ռի, ծա ղիկ նե րի 

ժա մա նակ, ու գնանք Անի: 

Կա տու շին (5) կբար ևես և կա սես, որ հար սա նի քը մե նակ չա նե: Ես էլ 

կլի նեմ: Հ. Թու մա նյա նը բար ևում է քեզ, ու զում է իր գր քե րից նվեր ղր կել քեզ, 

ա սա ցի` ու նես:  Նա թո ղեց, ասում է` արդյոք օր պի տի գա, որ դու էլ լի նես 
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նրա մոտ` Վեր նա տա նը (6)  հյուր: Շատ լավ ըն տա նիք է: Օր մեջ մնում եմ 

այս տեղ, իմ կյան քի էն լավ օրե րը ան ցնում են այս շր ջա նում` Ղ. Ա ղա յան,  

Թու մա նյան, Շանթ, Դե րե նիկ. դա է մեր Վեր նա տու նը. ու րիշ նե րին ներս չենք 

առ նում: Իրար սի րում ենք և իրար տա ղանդ գնա հա տում: 

Ու զում եմ նա մակս վեր ջաց նել: Վա խե նում եմ, որ գիրս չկա րո ղա նաս 

կար դալ. վատ եմ գրում, շտապ եմ գրում, չեմ կա րող ծանր գրել:

Գ րիր` ի՞նչ ես անում, ինչ պե՞ս է տրա մադ րու թյունդ, ի՞նչ ես մտա ծում: 

Ին չու՞ Կո լյային (7) նա մակ չես գրում: Նա ինձ վրա լավ տղայի տպա վո րու-

թյուն թո ղեց` խեղճ, հա մեստ տղա, կար ծեմ ոտա նա վոր ներ էլ է գրում: Եթե 

սի րում ես նրան և նա էլ քեզ է սի րում, ին չու՞ եք ձեր սր տե րը ջա հել-ջա հել 

կոտ րում: Ես ի սր տե կաշ խա տեմ հաշ տեց նել. գրիր, թե ու զում ես: 

Էլ ոչինչ չու նեմ գրե լու. ս պա սում եմ թան կա գին խոս քե րիդ: Շու տով 

գրիր: Հաս ցեն նույնն է:

Ց տե սու թյուն:

Քո՝Ավետիք



33|      |Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

Տ պագր վում է՝ ըստ բնագ րի, որը պահ պան վում է Գյում րու Ավ . Ի սա հա կյա նի տուն-թան-
գա րա նում: Տ պագր վել է Գյում րու (Լե նի նա կա նի) «Բան վոր» թեր թում, 1978, № 160:

1.  Մա տա կայն Ան նա (Ան նիկ) (1886-1960), Ավ . Ի սա հա կյա նի հե ռա վոր ազ գա կա նու հին, 
որին սի րա հար ված է եղել Վար պե տը: Նրան հա մա րել է իր «ս տեղ ծա գոր ծու թյու նը»: 
Ան նիկն աշ խա տել է Գյում րու բժշ կա կան տեխ նի կու մի գրա դա րա նում` որ պես գրա-
դա րա նա վա րու հի: 1905 թ. օգոս տո սի 4-ի նա մա կով ընդ հատ վում է նրանց նա մա-
կագ րու թյու նը` Ան նի կի ամուս նու թյան պատ ճա ռով: 

2.  1904-1905 թթ. սաստ կա նում է հա լա ծան քը ազ գային -ա զա տագ րա կան պայ քար 
մղող ժո ղո վուրդ նե րի դեմ, ցա րիզ մը ազ գային կռիվ ներ է հրահ րում հար ևա նու թյամբ 
ապ րող ժո ղո վուրդ նե րի միջև: Հայ մտա վո րա կա նու թյան առա ջա վոր գոր ծիչ ներ (Ղ. 
Ա ղա յան, Հ. Թու մա նյան, Ալ. Շիր վան զա դե , Ավ. Իսա հա կյան) ժո ղովր դին քա ջա լե րում 
են զին ված պայ քա րի: 

3.  Ան նա Մա տա կյա նը վաղ հա սա կից է գրել ոտա նա վոր ներ և հանձ նել Իսա հա կյա նի 
դա տին: 

4.  Ավո, Թիֆ լի սում ապ րող հյու րա նո ցա տեր, որի հետ ծա նոթ է եղել նաև Ավ. Իսա հա-
կյա նը:

5.  Կա տուշ, Ան նա Մա տա կյա նի բա րե կա մու հին:

6.  1900 -ա կան նե րին Թիֆ լի սում Հ. Թու մա նյա նի բնա կա րա նը հայ գրող նե րի ու ար վես-
տա գետ նե րի հա վա քա տե ղի էր: Ահա թե ինչ է գրում Իսա հա կյա նը Թու մա նյա նի մա-
սին իր հու շե րում. «Ինք նա բե րա բար մեր հա վա քույթ նե րի առա ջին շր ջա նում լուրջ 
թե կա տակ, փա փագ զարթ նեց մեր գրա կան խմ բա կին, մեր հա վա քույթ նե րին անուն 
դնել: Հենց այդ ժա մա նակ էլ կնք վեց «Վեր նա տուն» անու նը և քա ղա քա ցիու թյուն 
ստա ցավ: Թու մա նյա նի բնա կա րա նը գտն վում էր չոր րորդ հար կում, այդ անու նը 
հար մար գտն վեց բո լո րի կող մից»: 

 Գ րա կան խմ բա կի ան դամ ներն էին Ղ. Աղա յա նը, Դ. Դե միր ճյա նը, Ավ. Իսա հա կյա նը: 
Հե տա գա յում մաս նակ ցում էին Պ. Պռո շյա նը, Մու րա ցա նը, Կո մի տա սը, Վ. Փա փա-
զյա նը, Գ. Բա շին ջա ղյա նը, Փ. Թեր լե մե զյա նը, Լ. Շան թը, Մ. Թու մա նյա նը, Ա. Ա հա-
րո նյա նը և ու րիշ ներ: « Վեր նա տու ն»-ը գո յու թյուն է ու նե ցել 7-8 տա րի, մինչև 1906-
1907 թթ.: Այնտեղ նշ վել է Իսա հա կյա նի ծննդյան 32 -ա մյա կը: Այդ ժա մա նակ է, որ 
Դե միր ճյա նը կար դա ցել է իր գրած բա նաս տեղ ծու թյու նը.

	 	Հեյ,	Ավո	ջան,	հի	շու՞մ	ես	

	 Ա	լա	գյա	զը	վեհ	ու	վես,

	 	Շի	րակ	դաշ	տը	ծո	վի	պես,

	 	Ճամ	փորդ	էինք`	դու	և	ես:

	 Ախ,	ինչ	լավ	էր,	հրա	շա	լի,

	 Եր	կուսս	էլ`	վեհ	պա	տա	նի,

	 Դու	քեզ	կար	ծող	մի	Գյո	թե,

	 Ես	էլ	Շիլ	լեր`	իբրև	թե...

7.  Կո լյա (ամ բող ջա կան անու նը` Նի կո ղայոս Իսա հա կյան), Իսա հա կյա նի Ռու բեն եղ բոր 
որ դին: 
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10 . Ան նա Մա տա կյա նին

11մարտի,1905,Ղազարապատ

Իմ թան կա գի՛ն, իմ լա՛վ Ան նիկ, ես ու զում եմ քեզ շա՛տ լավ նա մակ գրել` 

ու րախ սր տով, եր կար ու բա րակ խո սել քեզ հետ, բայց երեկ մի ծանր, սար-

սա փե լի գույժ իմա ցա` մե ռե՛լ է, զոհ վե՛լ է իմ պաշ տած,  հար գած , աստ վա-

ծաց րած ըն կե րը` Ք րիս տա փոր Մի քայելյա նը (1), հե ղա փո խու թյան մար գա-

րեն, «Դ րո շա կ»-ի խմ բա գի րը, մեր հո գու տե րը, մեր կուռ քը ... Ես ինձ հի մա 

որբ եմ զգում: Գ նա՛ց այն մեծ մար դը, որի հա մար կյան քը միայն մտա ծո-

ղու թյուն, ու րիշ նե րի մա սին հոգս, ազ գի և հայ րե նի քի հա մար ան հոգ նե լի և 

ան շա հա սեր ծա ռա յու թյուն էր: Նրա կյան քը նա հա տա կու թյուն էր, և մենք 

բո լորս պաշ տում էինք նրան և մեռ նե լու, վտանգ վե լու գնում էինք նրա գա ղա-

փա րի հա մար... 

Ա՛խ,  դու չես ճա նա չում նրան, և եր նե՛կ քեզ, և ափ ս՛ոս քեզ, որ նրան չես 

տե սել: Նա գնա՛ց, և աշ խար հը սևա ցավ աչ քիս: Երբ աշ խա տում էի կենտ րո-

նա նալ, գրել մի մեծ գործ, մի մեծ գիրք, աչ քի առաջ ու նեի նրան` այդ ան մահ 

մար դուն, որը պի տի կար դար, գո վեր, համ բու րեր ինձ, և ես վար ձատր ված 

կլի նեի: 

Ին չե՛ր չեմ արել նրա հա մար, երբ նա ինձ առա ջար կում էր մի գործ. ինչ-

քան էլ վտան գա վոր լի ներ, ես թռ նում էի և եր կյուղ ու վտանգ ար հա մար հե-

լով` գոր ծը գլուխ բե րում ... Եվ երբ հա ջո ղու թյամբ դառ նում էի նրա մոտ, նա 

համ բու րում էր ճա կատս, և ես ան սահ ման եր ջա նիկ էի զգում ինձ ... Իսկ նա 

հի մա չկա:  Հայոց խեղճ ազ գը շա՛տ մեծ կո րուստ ու նե ցավ, և դեռ շատ եր կար 

ժա մա նակ կզ գանք այդ կո րուս տը, նրա պա կա սը: Իմ աչ քում նա ներ կայիս 

ամե նա մեծ հայ մարդն էր: Ո՞վ կհաս նի նրան. ոչ ո՛ք...

Եվ այս ամե նից հե տո ինչ պե՞ս աշ խա տեմ հի մա:  Ձեռքս գոր ծի չի կըպ-

չում : Ա՛խ, այն պես այս եր կու օրն ինձ գյու ղում լավ էի զգում` հան գիստ, 

եռան դոտ, ան խոնջ:  Քեզ նից բա ժան վել էի գոհ, և բա վա կան սիրտս հան-

գիստ էր դե պի քեզ, նո րից հա վա տով լի՝ դե պի քեզ : Ա՛խ, նս տում էի վա ռա րա-

նի առաջ, աչքս` ձյու նոտ դաշ տե րին ու սա րե րին, և՛ մտա ծում, և՛ երա զում, և՛ 

կար դում, և՛ գրում: Մինչ ուշ գի շեր նս տում էի` հո գիս լի քը գե ղե ցիկ, պայ ծառ, 

բարձր երազ ներ` հայ րե նիք, բա նաս տեղ ծու թյուն, Ան նիկ, քն քուշ մտեր մու-

թյուն, գա ղա փար, գործ... Եվ հի մա աչ քիս ոչինչ չեն եր ևում: Ցն դում են այն 

երազ նե րը, և դու նույն պես ինձ խորթ ես եր ևում : Ո՞վ գի տե, գու ցե մոտս լի-

նեիր, այս սգաց վոր մե նա կու թյունս մի քիչ սփո փեիր, լու սա վո րեիր...  Բայց, 

չէ՛, դու էլ չես կա րող: Միայն նա կա րող է ինձ մխի թա րել,  նա էլ չկա՛ ու չկա՛...

Քո՝Ավետիք

Հասցես՝ст. Агин (ЭЖД)
А.Ис. Գրի՛րշուտով:
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Տպագր վում է` ըստ բնագ րի:  Պահ պան վում է Գյում րու Իսա հա կյա նի տուն-թան գա րա-
նում: Մեծ կր ճա տում նե րով տպագր վել է Գյում րու «Բան վոր» թեր թում, 1978, № 160:

1.  Ք րիս տա փոր Մի քայե լյան (1859-1905), հայ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ, 
Դաշ նակ ցու թյան հիմ նա դիր նե րից: Զոհ վել է ինք նա շեն ռում բի փոր ձարկ ման ժա մա-
նակ: 
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11.  Ան նիկ Մա տա կյա նին

6հունիսի,1905,Ալեքպոլ

Ա ննի՛կ ջան, իմ վիշտն այն պի սի տե սակ նե րից չէ, որ շու տով անցնի 

կամ մխի թա րու թյան կա րոտ լի նի:  Սիրտս այն քան չի մոր մո քում ըն կեր նե րիս 

կա րո տի պատ ճա ռով, որ քան միտքս, չոր միտք. շատ ըն կեր ներ եմ կորց րել 

դար ձյալ այդ ճամ փի վրա` հայ րե նի քին զոհ, բայց այն ամե նը, բո լո րը` ավե լի 

թե պա կաս, դրա նից մեծ բան չէին կա րող շի նել կամ կա տա րել: Ա՛խ, զոհ-

վող ներ շատ կան, օրհ նյալ մնա հայ ժո ղո վուր դը, բայց Քրիս տա փո րի պես 

մար դ հա րյուր տա րին մի հատ կծ նի: Նա մի լիոն նե րի մեջ մի հատ էր:  Նա 

էր ծնել Դաշ նակ ցու թյու նը, և նրա հո գին մեր բո լո րի վրա էր : Այդ էր պատ-

ճա ռը, որ այ սօր Դաշ նակ ցու թյու նը ամե նաազ նիվ, մա քուր ու մեծ և զո րեղ 

կու սակ ցու թյունն է: Նա մեր գլուխն էր, մեր հո գին, մեր սիր տը...  Բո լորս նրա 

որ դի ներն էինք և նրա կամքն էինք կա տա րում : Այո՛, շա տերն են մե ռել` լավ 

ըն կեր ներ, ավե լի ջա հել, բայց նրանց զոհ վե լով՝ հե ղա փո խու թյունն օգտ վել 

էր, իսկ Քրիս տա փո րի մա հով հե ղա փո խու թյունն ան բու ժե լի վնաս վեց : Ո՞վ 

պի տի բռ նե նրա տե ղը: Ոչ ոք չեմ տես նում հայե րիս մեջ: Մեզ նից ոչ ոք ար-

ժա նի չէ նրա ժա ռան գը լի նե լու, և ահա իմ վիշ տը, մինչև որ ծա գի մի նոր 

Քրիս տա փոր : Իսկ ե՞րբ պի տի գա այդ օրը... 

Ես` քար սեղ մե լով իմ վշ տոտ սր տի վրա, նո րից պա րա պում եմ, որով-

հետև պա րա պե լով ես կա տա րած կլի նեմ իմ սուրբ, իմ բարձր Քրիս տա փո րի 

կամ քը. «Աշ խա տել, զօր ու գի շեր աշ խա տել հայ րե նի քի հա մար», - այդ էր նա 

միշտ ասում բո լո րիս...

 Գոհ եմ, որ մե նակ եմ այս ծանր վշ տիս օրե րում:  Մեծ վշ տի ժա մա նակ 

ես սի րում եմ մեն-մե նակ լի նել, որով հետև մար դիկ, որոնք քեզ շր ջա պա տում 

են, չեն հաս կա նա քո վիշ տը, դար ձյալ կժպ տան, կխո սեն, կու տեն, կխ մեն, 

իսկ դրա նով կսր բապղ ծեն վիշտդ: Ազատ լի նեի, կեր թայի Թիֆ լիս կամ մի 

ու րիշ տեղ, գա ղա փա րա կից ըն կեր նե րիս մոտ, և նրանց հետ կս գայինք մեր 

կո րուս տը: 

Է՛հ, ին չո րէ. հայը ան բախտ եղել է միշտ և այժմ, այդ պես և հա վի տյան... 

Վի րա վոր վե ցա, որ նա մակս տվել էիր Ավոյին (1)` կար դա լու . ի ՞նչ կհաս-

կա նա նա և չի կա րող գնա հա տել...

Շ նոր հա կալ եմ շատ և շատ, որ հի մա սր տա բաց ես ինձ ավե լի, և ավե-

լի և ավե լի մոտ եմ զգում քեզ իմ հո գուն: Եվ եթե այս պես գնա, ամ բող ջո վին 

կտե ղա փոխ վես հո գուս մեջ:

 Նա մակ ներդ բո լո րը կար դա ցի: Մի նա մակդ փռ չո լա տած ժա մա նակ էիր 

գրել: Բայց, Ան նի՛կս, դու ինձ չհաս կա ցար, իսկ ես քեզ էլի հաս կա ցել էի,  բայց 
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թող նենք դա. մի օր կխո սենք, չար ժե նա մա կով գրել այդ պի սի հի մար բա նե րի 

վրա: 

Չեմ կա րող կենտ րո նա նալ մի կար ևոր նա մակ գրե լու, շատ բան ու նեի 

ասե լու, բայց երբ գրիչս ձեռքս առա, գլ խիցս թռան ամեն մի ասե լիք: Դու 

հի մա աչ քումս շատ ես բարձ րա ցել, որ վեր ջի վեր ջո հաղ թե ցիր ձեր շր ջա նի` 

իմ դեմ եղած ար շա վանք նե րը: Բայց չմո ռա նաս մե ծա պա տիվ Արիս տա կես 

աղային էլ գրե լու. իմ հո գին հաշտ չէ այդ պա րո նի դեմ, և մինչև նրան չտես-

նեմ, չխայ թեմ,  չեմ հանգս տա նա լու:  Նա ցույց տվեց, որ իր մա սին ես սխալ 

կար ծիք ու նեի:  Դուրս եկավ, որ նա տմարդ է (2):

 Հա,  դու մայ րի կիցդ վրեժ ես ու զում լու ծել` նա մա կի բաց ման պատ ճա-

ռով, ինձ ավե լի ու ավե լի սի րե լով : Ես էլ նույնն եմ վար վել. հենց սկզ բից ձեր 

շր ջա նից վրեժ լու ծե լու, ու րիշ ոչինչ չեմ ու զում: Եվ ինչ -որ մեր մեջ, իմ և քո 

մեջ, ամպ է առել, սև է նս տել, միայն ձե րոնց պատ ճա ռով է: Մի՛ հի շիր նրանց 

մոտ ինձ, մի՛ հի շիր ինձ մոտ նրանց... 

Ո՞վ է քեզ ասել, որ նա մակ ներդ բա նում են իմ մո տիկ մար դիկ : Ես օրը 

մի քա նի նա մակ եմ ստա նում, և ո՞վ իրա վունք ու նի իմ նա մակ ներն` առանց 

իմ թույ լատ վու թյան, բա նա լու: Գ րիր ազատ` ինչ ու զում ես, սր տա բաց, ես քո 

սր տի զգա ցում նե րին մա տաղ, ասա ինչ որ ու զում ես, ինչ որ զգում ես:  Քո հո-

գին ինձ հա մար չպի տի գաղտ նիք ու նե նա:  Քո հո գին իմ հո գու մա սը պի տի 

լի նի, իմ հո գու թա գու հին:

 Հովհ. Թու մա նյանն այ սօր վա նից ինձ մոտ հյուր է. կմ նա մի քա նի օր: 

Ափ սոս, որ դու այս տեղ չես: Գ նում եմ այ գի. կան շատ աղ ջիկ ներ, բայց դու 

չկաս նրանց մեջ: Նա յում եմ և տխ րում և կա րո տում քեզ: Իսկ գոր ծե րով 

կապ ված լի նե լով այդ տե ղի հետ` չեմ կա րող գալ մոտդ: Չնայե լով՝ մո տիկ ես 

ապ րում և սի րուն վայ րե րում, հույս ու նեմ, որ մյուս կի րա կի լի նեմ այդ տեղ, 

կգամ մի եր կու օրով: Պի տի ան ցնեմ Լո ռի, գոր ծեր ու նեմ: Իսկ երբ դու գա լու 

կլի նես այս տեղ, ինձ վա ղօ րոք հայտ նիր, որ մնամ, քեզ տես նեմ:  Հաս կա ցար . 

ե րբ գա լու կլի նես, ինձ իս կույն գրիր:  Մյուս շա բաթ ես կգամ, դու այդ տեղ 

եղիր: Ինչ լավ կլի նի գաս կա յա րան`  ճաշ վա գնաց քին, այ սինքն` առա վոտ-

վա գնաց քին: 

Ու րիշ ոչինչ չու նեմ գրե լու: Խնդ րում եմ, շատ ման եկ, առող ջու թյունդ, 

ջղերդ կազ դու րիր, մի՛ եր ևա կայիր, թե դու թշվառ ես: Ան բախտ մարդ չես տե-

սել. մի մտ քով գնա Նա խիջևան, կտես նես, թե ինչ դժ բախտ ներ կան՝ սպան-

ված, այր ված, ան պատ ված...,

Ս պա սում եմ նա մա կիդ, անուշ խոս քե րիդ, համ բու րում եմ փոք րիկ ձեռքդ, 

իմ սի րե լի՛ Ան նիկ ջան:

Քո՝Ավետիք
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Տպագր վում է` ըստ բնագ րի, որը պահ վում է Գյում րու Ավ . Ի սա հա կյա նի տուն-թան գա րա-
նում: Տպագր վել է Գյում րու «Բան վոր» թեր թում, 1978, № 160:

1.  Արիս տա կես Տեր տե րյան , Ան նա Մա տա կյա նի Աստ ղիկ քրոջ ամու սի նը:

2.  Իսա հա կյա նը վի րա վոր ված էր Արիս տա կես Տեր տե րյա նից: 1905 թ. փետր վա րի 4-ին 
Ա լեք սանդ րա պո լից գրում է Տեր տե րյա նին. «Ես սի րում եմ Ան նի կին ավե լի, քան կսի-
րեր քա ռա սուն եղ բայր, բայց իմ սերն այս աշ խար հից չէ, նրա մեջ ֆի զիոլո գիա չկա, 
և իմ հո գին ձգ տում է դե պի նրա հո գուն` ինչ պես ար տույ տը` դե պի ար ևը` գի տե նա-
լով, որ ար ևին չեմ հաս նի և հաս նե լուս պես` կայր վեմ, ու իմ մա հը կլի նի: Ո՞վ է Ան նի-
կը ինձ հա մար-նա իմ ստեղ ծա գոր ծու թյունն, իմ հո գե կան աշ խար հը, իմ երազ նե րի 
ամե նա բա նաս տեղ ծա կան սֆինք սը, որն իրոք գո յու թյուն չու նի, և ես խնդ րում եմ 
Ձեզ, որ Դուք ներշն չեք Ձեր շր ջա նին, որ կո պիտ ձեռ նե րով չցն դեին իմ երա զը…  
Իմ սե րը միս տիկ-մու զի կալ-մե տա ֆի զի կա կան խե լա գա րու թյուն է, որին հաս կա նա լու 
հա մար առն վազն ինձ չափ պետք է խե լա գար լի նել` անո րոշ, ան ձև, քաո սային` եթե 
ու զում եք, բայց, խնդ րում եմ, հաս կա ցեք ինձ` պա հե լով, ի սեր Աստ ծո, Ձեր աշ խար-
հի տրի վիալ-բա նալ խե լո քու թյու նը…»: (Ավ. Իսա հա կյան, «Եր կե րի ժո ղո վա ծու», № 
6, 1979, էջ 67-68):
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12.  Բառ նա բաս Պի լե զիկ ճյա նին

4հունիս,1907,Ալեքսանդրապոլ

Սի րե լի՛ հայր սուրբ

Շ նոր հա կա լու թյամբ երեկ ստա ցա բո լոր գր քե րը , ոչ մի գիրք չէր վերց-

ված գրաքն նի չի կող մից: Հի շում եմ, գո նե ինձ հար կա վոր եղած գր քե րը կան: 

Այս տեղ նո րու թյուն ներն այն են, որ Դու ման ցրե ցին (1), կա ռա վա րու-

թյու նը շատ զո րեղ է թվում, սպաս վում են դեռ ավե լի սար սա փե լի բա ներ, ո՞վ 

գի տե, ին չե՞ր են մտա ծում այդ բյու րոկ րատ նե րը ...Իսկ ժո ղովր դի մեջ հա-

կա հար վա ծի ոչ մի ուժ չկա:  Մե զա նում այս տա րի սով է, սով է սպաս վում, 

անձրև ներ չեն գա լիս, հա մա ճա րակ հի վան դու թյուն ներ են եր ևում...  Վատ 

տա րի է...  Տես նենք` ին չով է վեր ջա նա լու...

Պ րոֆ. Ն. Մա ռը (2) մոտ օրերս նո րից գնաց Անի` պե ղում ներ (3) անե լու : 

Այս տա րի պե ղե լու է Բագ րա տու նյաց պա լա տը` Միջ նա բերդ կոչ վա ծը: 

Ընդ հա նուր տպա վո րու թյու նը հու սա հա տա կան է. աղ քա տու թյուն, կո-

ղո պուտ ներ, տգի տու թյուն... Այս բո լոր ցա վե րի միակ բու ժի չը հե ղա փո խու-

թյունն է լի նե լու, բայց ո՛չ մինչև այ սօր վա եղա ծը, այլ մի այն պի սի հզոր հե-

ղեղ ման հե ղա փո խու թյուն, որ քան դե, սր բե, ավե րե և հնա րա վոր դարձ նե նոր 

կյան քի գա լը...  Բայց մինչև այդ օրը դեռ շատ տան ջանք ներ կան տա նե լու... 

Այն պես է թվում, որ մոտ ապա գա յում մեծ արյու նա հե ղու թյուն ներ կլի-

նեն: Ողջ մնանք, նո րից տես նենք իրար: Վա ղը գնում եմ Թիֆ լիս, հե տո նա-

մակ կգ րեմ նո րից, կաշ խա տեմ չընդ հա տել նա մակ ներս:

 Բար ևեք հար գե լի հայր Տա շյա նին (4) և մյուս ծա նոթ հայր սուր բե րին:

Մ նամ հար գանք նե րով. 

Ձեր`

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Սո վե տա կան Հա յաս տան» հան դե սից, 1986, № 6:

1.  1907 թ. հու նի սի 3-ին ցա րա կան կա ռա վա րու թյու նը ցրեց պե տա կան երկ րորդ Դու-
ման: Ձեր բա կալ վեց Դու մայի դե մոկ րա տա կան ֆրակ ցիան: Ըն դուն վեց Ընտ րա կան 
նոր օրենք, որը եր րորդ Դու մա յում երաշ խա վո րում էր ճոր տա տեր կալ վա ծա տե րե րի 
և խո շոր բուր ժո ւա զիայի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը:

2.  Նի կո ղայոս Մառ (1864-1934), շոտ լան դա ցի հո րից և վրա ցի մո րից ծնված ար ևե լա-
գետ, լեզ վա բան, հա յա գետ:

3.  Մա ռն Անիում պե ղում ներ է կա տա րել 1898-1917 թթ.` ընդ հա տում նե րով: 

4. Նկատի ունի հայագետ, պատմաբան, Մխիթարյան միաբանության անդամ Հակոբոս 
Տաշյանին:
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13.  Ներ սես Ակի նյա նին

6մայիսի,1908,Ալեքսանդրապոլ

Սի րե լի՛ հայր սուրբ

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցա Ձեր` 10 մար տի թվա կիր նա մա կը: 

Ար դեն Ձեր նա մա կը ստա նա լուց առաջ ես գր քե րիցս (1) հանձ նել էի 

«Գու տեն բերգ»1 գրա վա ճա ռին, որ ու ղար կեր այս հաս ցե նե րով` Փա րիզ, Վե-

նե տիկ, Ձեզ և ու րիշ վայ րեր: Ձեզ հա սա նե լի քը նա քիչ ժա մա նակ ու շաց րել 

էր, որով հետև, ինչ պես ինձ ասաց, ու րիշ գր քե րի հետ միասին պի տի ու ղար-

կե: Հու սով եմ, որ հի մա ստա ցած պի տի լի նեք, որով հետև թվես հա մա րյա 2 

ամիս է ան ցել: 

Պետք է իմա նաք և այն, հա՛յր սուրբ, որ Ձեր նա մա կը, մի քա նի օր ուշ, 

ես Թիֆ լիս ստա ցա:

 Հե տո կար գադ րե ցի, որ Ձեր պա հան ջի հա մա ձայն` ու ղարկ վեն «Ա խուր-

յա ն»-ի (2) և «Ժայ ռ»-ի (3) հա մար նե րը. ն րանք ինձ հա վաս տիաց րին, որ ան-

պատ ճառ կու ղար կեն: « Ժայ ռ»-ի պա կե տի վրա ես գրե ցի Ձեր հաս ցեն:

 Գա լով բա նաս տեղ ծու թյուն նե րիս ռու սե րեն թարգ մա նու թյա նը` (4)  բո-

լո րո վին մո ռա ցել էի. հի մա ներ կա յումս մոտս չկա: Հենց որ ստա ցա Մոսկ-

վայից, ան պատ ճառ, իս կույն ևեթ կու ղար կեմ: 

Այս տա րի մեր եր կի րը ան հա մե մատ խա ղաղ է, միառ ժամ վա խեց նում 

էր մեզ ռուս-թուր քա կան պա տե րազ մի ուր վա կա նը: Այն էլ չքա ցավ: Հե տո 

ցանք սերն էլ լավ են. եր ևի այս տա րի օրհ նյալ տա րի է լի նե լու մեր երկ րի 

հա մար: 

Ող ջույն ներս հա ղոր դե ցեք հայր Տա շյա նին և նրա մյուս հայ րե րին (5): 

Հա՛յր սուրբ, իրա վունք ու նեք հարկ եղած դեպ քե րում դի մել ինձ, գու ցե 

կա րո ղա նամ պետք գալ Ձեզ: Այն պես որ, մնամ ամեն ծա ռա յու թյան միշտ 

պատ րաստ:

Ձեր՝ԱվետիքԻսահակյան

1  Յոհան Գուտենբերգ (1398-1468), գերմանացի գյուտարար, ոսկերիչ, դարբին: 15-
րդ դարի կեսերին ստեղծեց իր շարժական տպագրահաստոցը, որը հիմք դրեց 
Եվրոպայում տպագրական հեղափոխության: Գուտենբերգի անունով աշխարհի տարբեր 
քաղաքներում գրատներ կան:
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Ար տատպ ված է «Սո վե տա կան Հա յաս տան» հան դե սից, 1986, № 6: 

1.  Խոս քն Ավ. Իսա հա կյա նի 1908 թ. Թիֆ լի սում լույս տե սած «Եր գեր ու վեր քեր» բա-
նաս տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծու ի առաք ման մա սին է:

2.  «Ա խու րյան», հա սա րա կա կան-գ րա կան լրա գիր:  Լույս է տե սել Ալեք սանդ րա պո լում, 
1907-1914 թթ.: 

3.  «Ժայռ», հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան լրա գիր: Լույս է տե սել Ալեք սանդ րա պո լում, 
1907-1911 թթ.: Ու նե ցել է դաշ նակ ցա կան կողմ նո րո շում:

4.  1907 թ. Մոսկ վա յում լույս տե սան «Цветы Араза» («Ա րա զի ծա ղիկ ներ») և 
«Армянская муза» («Հայ կա կան մու սա») հայտ նի ժո ղո վա ծուները` Իսա հա կյա նի 
բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի շար քով : Այն կազ մել և խմ բագ րել էին նշա նա վոր հա յա գետ 
Յու. Վե սե լովս կին և Լա զա րյան ճե մա րա նի պրո ֆե սոր Գրի գոր Խա լա թյա նը: 
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14. Ա լեք սանդր Ծա տու րյա նին

20ապրիլի,1910թ.,Ղազարապատ

 Սի րե լի՛ ըն կեր 

Ա լէք սանդր Ծա տու րեան (1)

Սր տի խո րին ու րա խու թեամբ իմա ցայ, որ տօ նու ե լու է Ձեր 25 -ա մեայ 

գրա կան յօ բե լեանը: Ես ու րախ եմ ո՛չ թե այն պատ ճա ռով, որ գի տա կից հա-

սա րա կու թիւ նը գա լիս է գնա հա տե լու և երախ տա հա տոյց լի նե լու, այլ այն 

պատ ճա ռով, որ Դուք 25 տա րու այ մար տի րո սա կան, դժու ա րին ճա նա պարհ 

էք կտ րել, ան ցել, և Ձեր անու նի վրայ ստու եր չկայ, և պայ ծառ հայեաց քով 

կա րող էք և դեռ ուժ ու նիք առաջ քայ լե լու: 

Ո չո՛ք չի կա րող այն պէ՛ս խո րա գին զգալ այն յայտ նի և անյայտ տան-

ջանք նե րը, որ Դուք ապ րել էք 25 տա րո ւայ մէջ, բայց եթէ միայն Ձեր գր չի ըն-

կեր նե րը. հայ կա կան վայ րե նի հա սա րա կու թեան մէջ այդ մի պրօ մե թէական 

դա րա ւոր տա ռա պանք է, մի իս կա կան հե րո սու թիւն, որ ըն կած է Ձեր և Ձեր 

ըն կեր նե րի զգա յուն ու սե րին: Եւ այ սօր ես` Ձեր կրտ սեր եղ բայ րը, գա լիս եմ 

գլուխ խո նար հե լու Ձեր առաջ, և ոչ միայն նրա առաջ, ինչ որ Դուք արել էք 

և ստեղ ծել, այլ այն մե ծու թեան առաջ, որ չ'ար տա յայ տո ւեց և չ'ա սու եց, որը 

կար Ձեր հո գում, և որը խեղ դու եց մեր ան հրա պոյր մի ջա վայ րում: 

Իմ աւա՛գ ըն կեր, իմ սի րե լի՛ ըն կեր, և Դուք մի հա ւա տա ցէք այն ծա փե-

րին և ճա ռե րին, որոնք վա ղը որո տա լու են` ի պա տիւ Ձեզ. իմ խո րին հա մոզ-

մուն քով՝ հայ գրա կան խօս քը միշտ ար հա մար հուած է և հայ ստեղ ծա գործ 

միտ քը միշտ ծաղ րուած հէնց այն մարդ կանց կող մից, որոնք վա ղը կուշտ որ-

կո րով պի տի շր ջա պա տեն Ձեզ, միւս օրը Ձեզ նո րից ար հա մար հե լու և ծաղ-

րե լու հա մար: 

Դուք մի՛ հա ւա տա ցէք մեր ան գրա գէտ ին տելի գեն ցիային, մեր այ լա-

սե րու ած ու սա նո ղու թեան և մեր գի շա կեր բուր ժու ա զիա յին. նրանք , ո րոնք 

ով սան նա են տա լու Ձեզ, հա ւա տաց նում եմ Ձեզ, որ չեն էլ կար դա ցել Ձեր 

ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րը: Դուք հա վա տա ցէք Ձեր ապա գային. ո՛չ այն 

շաբ լօ նա կան ապա գային, որ իբրև թէ պսա կե լու է Ձեզ, այլ մայ րե նի խօս-

քի ապա գային, այն մեծ գա ղա փա րին, թէ ամեն ինչ կանց նի, կ'մնայ Ոգին 

միայն ստեղ ծա գոր ծու թեան, կ'մ նայ մայ րե նի խօս քը միայն, որի մէջ կապ րի 

Ձեր շուն չը, Ձեր ստեղ ծա գոր ծա կան վեհ տա ռա պան քը, Ձեր իս կա կան սէ րը: 

Ու րիշ ոչինչ չու նիմ Ձեզ ասե լու և շնոր հա ւո րե լու. ցան կա նում եմ Ձեզ ոյժ 

և կո րով և վե հանձ նու թիւն՝ առա ջ գնա լու` բարձր պա հե լով հայ գրո ղի պա-

տի ւը, որը իրա պէս հայ ժո ղովր դի պա տիւն է: 

Ըն դու նե ցէք ջերմ և սր տանց համ բոյր ներս, իմ թան կա գի՛ն ըն կեր:

Մնամ Ձեր կրտ սեր եղ բայր`

ԱվետիքԻսահակեան
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Նա մա կը տպագր վել է «Գե ղա րու եստ» հան դե սում, № 4, էջ 210, 1911 թ.:

 Նա մա կը խմ բագ րու թյանն է տրա մադ րել ին քը` Ալեք սանդր Ծա տու րյա նը: 

1.  Ալեք սանդր Ծա տու րյան (1865-1917), հայ բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ: 

 Ավիկ Իսահակյանի «Վերնատան զավակները» հոդվածում («Գրականագիտական 
հանդես», 2012, ԺԳ) կարդում ենք. «Իր հուշագրության մեջ Դ. Դեմիրճյանը փորձել 
է բնորոշել «Վերնատան» ֆենոմենը, նրա ինչ լինելը: Դեմիրճյանը գրում է. «... Մենք 
չէինք ընդունում Ռ. Պատկանյանին՝ պարզապես ազգայնական ուղղության համար: 
Շահազիզը, Ծատուրյանը մեզ թվում էին անարյուն և «տենդենցիոզ»: Ահարոնյանը 
նույնպես ընդունելի չէր իր ազգայնական ուղղության համար:

 Րաֆֆին և Մուրացանը հարգվում էին իրենց գեղարվեստական հատկությունների 
համար միայն: Նույնը և` Հովհաննես Հովհաննիսյանը (Դ. Դ. XIV, 242-243)»:



46|      | Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

15.  Բառ նա բաս Պի լե զիկ ճյա նին

25մայիսի,1911,Ցյուրիխ

Սի րե լի՛ հայր սուրբ 

Ողջ և առողջ հա սա Ցյու րիխ, տե սա և միշտ տես նում եմ Սի մեոն Հա կո-

բյա նին (1): Ասի գր քե րի մա սին, ասավ, թե շու տով կու ղար կեմ կամ Ռու սիա 

վե րա դառ նա լուս հե տը կբե րե: 

Խնդ րում եմ իմ հաս ցեով եկած նա մակ ներն ու ղար կեք Ցյու րիխ Poste-

Restante, իսկ եթե դրամ գա, կտե ղա փո խեք ZurichCulmannstrasse№26,artll
AvetisBayazid(2):  Նե րո ղու թյուն եմ խնդ րում, որ Ձեզ ան հանգս տաց նում եմ:

 Խո րին հար գանք նե րով և բար և նե րով՝ Ձեր՝ 

Ավ.Իսահակյան

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 2:

1.  Խոս քը գրա կա նա գետ, գրաքն նա դատ, «Ա րեգ» հան դե սի խմ բա գիր Սի մոն Հա կո բյա-
նի մա սին է:

2.  1908-1909 թթ. Ավ. Իսա հա կյանն ազ գային-ազա տագ րա կան շար ժում նե րին մաս-
նակ ցե լու հա մար ազա տազրկ վել է Թիֆ լի սի Մե տե խի բան տում: 1911 թ., երաշ խա-
վո րու թյամբ ազատ վե լուց հե տո, Անիի վրայով ան ցել է ար տա սահ ման, նախ` Կ. 
Պո լիս, ապա` Եվ րո պա: Հե տապն դում նե րից խու սա փե լու հա մար նա կրել է «Բա յա-
զիդ» կեղ ծա նու նը և փոս տային բո լոր առա քում նե րը ստացել վան քի հաս ցեով` այդ 
ան վամբ: 
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16.  Ա վե տիս Ահա րո նյա նին (1)

24հոկտեմբերի,1911,Կ.Պոլիս

Շա՛տ սի րե լի Ավե տիս

Նա մակդ թեև վա ղուց էի գրել, բայց մոտ օրերս ձեռքս ան ցավ. պատ ճա-

ռը Հրա չյայի հետ պա տա հած դժբախտ դեպքն էր (ն րա քե նին ինք նաս պան 

է եղել), որով և նա մակդ մո ռա ցել էր ինձ հանձ նե լու:

 Խոսք չկա, որ շատ և շատ ու րա խա ցա նա մակդ ստա նա լով, ոչ թե այն 

զգա ցում նե րի հա մար, որոնց գո յու թյամբ ես միշտ հա վա տա ցած եմ եղել, 

այն խոս քե րի հա մար, որ գրում ես, թե հա զար ու մի քա ղա քա կան ու հա սա-

րա կա կան խն դիր ներ կա րող են ինձ սեղ մել սրա-ն րա կող քին, ըն կեր, խո հա-

կից, խորհր դա կից, մար տա կից դարձ նել, բայց քեզ հետ եմ ըն կեր... 

Այս` ինձ հա մար ան թա ռա մե լի խոս քերդ ուղ ղա կի մի հայտ նու թյուն էին: 

Ես գի տեի, որ դու ինձ սի րում ես, բայց որ հա րյու րա վոր նե րի մի ջից ես եմ 

եզա կին` Հովհ. Թու մա նյան, ես և ու րիշն էլ, այդ մո ռաց նել է տա լիս ինձ ամեն 

մի դառ նու թյուն և չա փա զանց խրա խու սում է...

 Դու չգի տես, որ ինձ, առ հա սա րակ, քչերն են ճա նա չում և, հետ ևա պես, 

գնա հա տում, և հատ կա պես մեր կու սակ ցա կան ըն կեր նե րից: Այդ վեր ջին-

ներն ինձ վրա նա յում են հենց այն պես... Կար ծես ար հա մար հում են:  Մի-

քայե լը (Վա րանդ) (2) միայն վեր ջերս այդ տե ղից Լի պա րի տին գրած նա մա-

կում ասում է, թե կար դա ցի «Ա բու Մա հա րին», և Ավե տի քը աչ քիս բարձ րա-

ցավ, չէի սպա սում...

 Բայց հարց է, թե ես ի՞նչ կար ծիք ու նեմ կու սակ ցու թյան թի կուն քով բարձ-

րա ցած այդ դե մա գոգ նե րի վրա: Վեր ջա պես, այդ ամե նին մի հա կակ շիռ էր 

քու նա մա կը և այն, որ դու` իբրև մեծ բա նաս տեղծ, բնա կան է, որ հա զար 

գլ խով բարձր պի տի կանգ նած լի նես զա նա զան շե ֆե րի վրայից և ավե լի հե-

ռուն ու խոր քը տես նես : Աշ խարհն իրո՛ք որ տի րա ցու ա րան է, և մարդ պի տի 

վար դա պե տի նման քր մի քղանցք ու վե ղար հագ նի, որ տի րա ցու նե րի աչ քում 

հարգ վայե լե: Սա կայն չար ժե այս մա սին խո սել նույ նիսկ: Ես ինձ գի տեմ, ես 

իմ ար ժե քը գի տեմ, և դա բա վա կան է:

Դ րու թյու նը անո րոշ է, թեև կա րո ղա նում եմ քչեն-շա տեն պա րա պել, 

կար դալ, բայց մեծ աշ խա տու թյան հա մար հար մա րու թյուն ներ չու նիմ: Շա-

րու նակ ազ գային ներ գա լիս խան գա րում են: Հենց այս րո պեիս, որ երե կո յան 

ժա մի 9 ան ց կեսն է, մի երի տա սարդ եկավ և նս տավ: Եր ևի կնս տի մինչև կես 

գի շեր. այն պես անե րես են... 

Ո րո շել եմ մի ամ սով գնալ Պոլ սից հե ռու մի գյուղ կամ Ար մաշ, որ անար-

գելք զբաղ վեմ, չա րա բաս տիկ «Ուս տա Կա րո»-ն վեր ջաց նեմ, գո նե ամ փո-

փեմ: 
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Ի հար կե, դու կգ րես նա մակ ներդ «Ա զա տա մար տ»-ի հաս ցեով, ինձ 

կհասց նեն:  Գյու ղից վե րա դառ նա լուց հե տո կո րոշ վի, թե ու՞ր պի տի գնամ, 

ի՞նչ պի տի անեմ:

Տ նից նա մակ ստա ցա` Սո ֆի կից ու Գե նո վա բեից, Թիֆ լիս են, Անու շի 

մոտ:  Մեր գրած նա մակ նե րը տեղ չեն հա սել, ո՛չ իմ, ո՛չ էլ նրանց: Չու չիկս լավ 

է, պատ կե րը ( լու սան կա րը) պի տի ու ղար կեն: Գ րած է, թե իբրև դա տը լի նե լու 

է հուն վա րի 12 -ին, Պե տեր բուր գում: Հա՛, մեզ երե քիս պատ ճա ռով ձեր բա կա-

լել են Սի մոն Զա վա րյա նի (3) քույ րե րին, փե սա նե րին և եղ բո րը` հարց նե լով, 

թե ձեր հար սը Թուր քիայից ան ցա գիր է բե րել, և դուք նրանց (մեզ երե քիս) 

ան ցկաց րել եք սահ մա նը... Թշ վա ռա կան նե րը Սի մո նենց սահ մա նագ լուխ 

եր թա լը կա պել են մեր փախ չե լու հետ:

 Գոր ծի ել քի մա սին դեռ ոչ մի լավ հույս. Կու կու նյա նի (4) և Նա զար բե կի 

կնոջ դա տա պար տու թյու նը (5) լավ նշան չէ, իհար կե:

 Դու գրում ես, թե դեռ հույ սերդ չես կտ րել բա րե կամ նե րի վե րա բեր մամբ: 

Տա՛ Աստ ված, սա կայն ին չո՞վ կբա ցատ րես, որ «Հո րի զո ն»-ը մինչև օրս 

չտպագ րեց ո՛չ քո և ո՛չ էլ իմ գրած նե րը: Արդյոք վա խի՞ց, բայց գո նե մի եր կու 

տո ղով պա տաս խա նեին : Այդ պես հեշտ չէ միան գա մից խզել ամեն կա պե-

րը, երես դարձ նել: Մի խոս քով, լավ բան չԷ սպա սում, մար դիկ բա վա կա նին 

վատ հի շո ղու թյան տեր են, երբ ու րիշ նե րը կա րիք ու նեն հի շե լու և երբ այդ 

ու րիշ նե րը դժ բախ տու թյուն ու նին անի րա վունք, օրեն քից դուրս դրու թյան մեջ 

գտն վե լու... Ինձ թվում է, որ մեր կա նան ցից, քույ րե րից ու որ դի նե րից դուրս` 

մյուս նե րը օտար են մեզ հա մար: Կյան քը շատ դա ժան խաղ է: 

Հի մա գրիր դու, թե ի՞նչ ես անում, եր ևում է, որ լավ պա րա պում ես, բայց 

ին չո՞վ ես պա րա պում: Ա՛խ, այդ անի ծած ստա մոք սը: Ես եր բեք դրա թա գա-

վո րու թյան բռ նա կալ ու ժը չէի հաս կա ցել, ինչ պես հի մա, թեև դեռ կուշտ եմ:

Գ րում ես, որ Վիեն նա լի նեինք. գե ղե ցիկ երազ, շատ սի րուն, շատ գե ղե-

ցիկ, բայց իրոք որ` երազ. գո նե այժմ երազ է ինձ հա մար: 

Օրս, պա րապ ժա մա նակս, մեծ մա սով ան ցնում եմ Գա րոյի (6) հետ, թեև 

նա էլ շատ զբաղ ված է:  Վեր ջերս շա րու նակ դոք. Զավ րի ևի (7) հետ եմ, մնա-

ցած ըն կեր նե րը զբաղ ված են` Խա ժա կը (8) Բյու րոյի ան դամ է, Ակ նու նին 

(9) իր սի րով է զբաղ ված,  Սի մո նը ու սու ցիչ է, Սիաման թոն (10) շա բա թը մի 

ան գամ եր ևում է Պե րա : Ընդ հա նուր առ մամբ` շատ տաղտ կա լի է կյան քը. 

շրջա նակ չկա, ըն տա նիք ներ չկան, կնոջ հա սա րա կու թյուն չկա:  Վատ տեղ 

մեր մտավ մեր ար ևը:  Բարև ներ Հա կո բին և ծա նոթ նե րին, եթե կան:

 Համ բույր նե րով քո` 

Ավետիք



49|      |Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

Տ պագր վում է մե քե նա գիր պատ ճե նից, որը մեզ է տրա մադ րել Ավիկ Իսա հա կյա նը:

1 .  Ա հա րո նյան Ավե տիս (1866-1948), գ րող, հրա պա րա կա խոս, ման կա վարժ, դաշ նակ-
ցա կան նշա նա վոր գոր ծիչ : Ա վար տել է Սոր բո նի հա մալ սա րա նի պատ մագ րա կան 
բա ժի նը:  Հա յաս տա նի առա ջին հան րա պե տու թյան խորհր դա րա նի ան դամ: 

2.  Խոսքը հայ ազգային-ազատագրական շարժման գործիչ, հրապարակախոս, 
պատմաբան, փիլիսոփա, ՀՅԴ անդամ Միքայել Վարանդյանի (1870-1934) մասին է:

3.  Նկատի ունի ՀՅԴ հիմնադիրներից մեկին՝ Սիմոն Զավարյանին (1865-1913):

4.  Խոսքը հայ ազգային-ազատագրական շարժման գործիչ Սարգիս Կուկունյանի 
(1863-1913) մասին է:

5.  Նկատի ունի հասարակական-քաղաքական գործիչ, հրապարակախոս, գրող 
Ավետիս Նազարբեկյանի (Նազարբեկ) (1866-10934) կնոջը՝ հասարակական-
քաղաքական գործիչ Մարո Նազարբեկյանին (1864-1941), որը ձերբակալվեց 
1910 թ.-ին, բանտարկվեց Թիֆլիսի Մետեխի բանտում, ապա աքսորվեց Սիբիր: 
Աքսորից վերադարձավ 1917 թ.-ին:

6.  Արմեն Գարոն՝ որպես Օսմանյան խորհրդարանում ՀՅԴ պատգամավոր, այդ 
շրջանում հաճախ գործնական նպատակներով լինում էր Գերմանիայում և 
Ֆրանսիայում:

7.  Հա կոբ Զավ րիև (Զավ րյան) (1866-1920), բ ժիշկ, հայ ազ գային ազա տագ րա կան 
շարժ ման գոր ծիչ, ՀՅԴ ան դամ: 

8. Գարեգին Խաժակ (Զաքալյան) (1867-1915), հրապարակախոս, ՀՅԴ անդամ:

9.  Է. Ակ նու նի (Խա չա տուր Մա լու մյան) (1863-1915), հ րա պա րա կա խոս, հա սա րա-
կական-քա ղա քա կան գոր ծիչ, ՀՅԴ ան դամ, Ցե ղաս պա նու թյան զոհ:

10. Սիաման թո (Ա տոմ Յար ճա նյան) (1878-1915 ), ա րևմ տա հայ բա նաս տեղծ:
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17. « Հան դես ամ սօ րյա»-ի (1) խմ բագ րին

12հունվար,1912,Կ.Պոլիս

Գեր հար գո՛ հայր խմ բա գիր «Հան դես ամ սօ րյա»-ի 

Նե րո ղու թյուն խնդ րե լով` պա տիվ ու նիմ հայտ նե լու Ձեզ, որ թեր թիդ հաս-

ցեով, Կով կա սից` Եր ևան նա հան գից, Ղա մար լու գյու ղից, պի տի գա 50 ռուբ-

լի` հանձ նե լու Ավե տիք Պա յա զա տյա նին (2): Խնդ րում եմ, այդ գու մա րը եթե 

գա, պա հե ցեք մինչև իմ Վիեն նա գա լը: Հայր Բառ նա բա սի հետ գու ցե գամ, 

եթե ոչ` նրա հետ կար գադ րու թյուն կա նեմ:

 Հար գա նոք Ձերդ՝ 

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 3:

1.  « Հան դես ամ սօ րյա», հա յա գի տա կան հան դես, Մխի թա րայն միաբա նու թյան պաշ տո-
նա կան օր գան: Լույս է տե սել Վիեն նա յում, 1887 թ.-ի ց: Հան դե սը խմ բագ րել են վան-
քի միաբան նե րը: Շուրջ 50 տա րի հան դե սը խմ բագ րել է Ներ սես Ակի նյա նը: 

2.  Այդ շրջանում Իսահակյանը որոշ գործերի տակ դնում էր «Ավետիք Պայազատյան» 
ստորագրությունը:
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18. Բառ նա բաս Պի լե զիկ ճյա նին

27հունվար,1912,Կ.Պոլիս

Շա՛տ սի րե լի հայր Բառ նա բաս

Ար դեն գրած էի մի քա նի օր առաջ «Հան դես ամ սօ րյա»-ի խմբագ րու-

թյուն, որ եթե իմ հաս ցեով (Ա վե տիք Պա յա զա տյան,  Հայկ Գու սա նյան (1) 

անուն նե րով) նա մակ ներ գան, պա հեք մինչև գալս:  Նո րից խնդ րում եմ նե-

ղու թյուն կրեք: Ես մի քա նի օրեն կմեկ նիմ և այս տեղ իմ սե փա կան հաս ցեն 

կու նե նամ: 

Ըն դու նե ցեք բարև ներս և հար գանք ներս:

ԱվետիքԻսահակյան

Տպագր վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 3: 

1.  Իսահակյանի ծածկանուններն են:
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19. Սի մոն Վրա ցյա նին 

4նոյեմբերի,1912,Ցյուրիխ

Սի րե լի՛ Սի մոն (1)

 Տե սար Թուր քիո գլ խին ինչ պայ թեց. կոր ծա նվեց, գնաց, խայ տա ռակ վեց 

(2): Այժմ էլ չկա Թուր քիա, այլ Մա րո քի, Պարս կաս տա նի նման մի եր կիր: 

Խն դի րը մեր դրու թյունն է՝ հայե րիս: Մա կե դո նա ցի, բուլ ղար, հույն, սերբ և 

ալ բան կա զատ վեն, և մնում ենք մենք, եր ևի. ամ բողջ ու ժով թուր քը մեր վրա 

է ընկ նե լու...  Նա մակ գրել եմ քեզ, սա կայն սրա նով նոր հաս ցե եմ տա լիս, 

մշտա կան և ապա հով:

Հարգանքներով՝ԱվետիքԻսահակյան

 Նա մակն ար տատպ վում է «Գր քե րի աշ խարհ» շա բա թա թեր թից, 1991 թ., մար տի 24 , № 
279, Ա. Անդ րա նի կյա նի հե ղի նա կու թյամբ, առանց ծա նո թագ րու թյուն նե րի: Նա մա կը Ս. 
Վրա ցյա նի ան ձնա կան ար խի վից է: Հե տա գա յում տպագր վել է նրա «Հին թղ թեր նոր 
պատ մու թյան հա մար» գր քում (Բեյ րութ, 1962): 

1.  1911-1913 թթ. Սի մոն Վրա ցյանն ԱՄՆ -ո ւմ էր: 

2.  1912 թ. ամ ռա նը Բալ կա նյան պետությունները (Սեր բիա, Բուլ ղա րիա, Հու նաս տան, 
Չեռ նո գո րիա) ստեղ ծե ցին ռազ մա կան դա շինք` նպա տակ ու նե նա լով թուր քե րին 
վերջ նա կա նա պես դուրս մղել իրենց տա րա ծաշր ջա նից: Հոկ տեմ բե րին նրանք պա-

տե րազմ սկ սե ցին Օս մա նյան Թուր քիայի դեմ (Բալ կա նյան առա ջին պա տե րազմ):



53|      |Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

 20. Սի մոն Վրա ցյա նին

23ապրիլի,<1913>,Ժնև

Սի րե լի՛ Սի մոն

 Հա զար նե րո ղու թյուն, որ մինչև այժմ քեզ նա մակ չգ րե ցի և բան չղր կե ցի, 

պատ ճա ռը նզով ված տրա մադ րու թյունս է, դրա մա կան դրու թյունս է, հե տո 

բնա վո րու թյունս էլ, գի տես էլի, թույլ տե սակ նե րից է, քար ու կիր չէ հիմքս, 

բայց ես մե ղա վոր չեմ, այդ պես եմ ծն ված, և հան գա մանք ներն էլ այն պես 

եկան, շար վե ցին, որ պա կա սը լրաց րին:  Ա սում են՝ ամ նիս տիա. Ռու սիայից 

լավ բան մի սպա սիր, այդ թանձր խա վա րի մա զու թե ծո վից, ան վե րա դարձ 

է մեր ճա նա պար հը, գլուխդ կա խիր ապ րիր և գե րեզ մա նիդ տե ղը որո շիր մի 

տեղ: Ի՞նչ ես մտադ րում անել, ու՞ր պետք է մնաս հա ջորդ տա րին. կար ծեմ 

որո շել էիր միայն եր կու տա րի մնալ այդ դո լար նե րի աշ խար հում (1): Իսկ ես 

գի տեմ՝ ինչ պի տի անեմ, ուր գնամ, ուր մնամ: Պոլ սից զահ լես գնաց, իսկ Կա-

րին, Տրա պի զոն մի՞ թե կա րե լի է...  Պա րապ մունք ներս շատ վատ են գնում, 

սիրտս կոտր ված է, մյուս կող մից էլ՝ ըն տա նիքս շատ է խան գա րում: Համ բե-

րենք, տես նենք՝ ի՞նչ կլի նի:

 Սի րե լի՜ս, ու ղար կում եմ այս 6 կտոր բա նը, որոնք որ սրան ցից հար մար 

ես գտ նում, դիր «Սա նա սա րյան» -ի (2) թվում, իսկ մնա ցած նե րը զե տե ղիր 

«Հայ րե նիք» -ի  (3) սո վո րա կան թվե րում, ավե լի լա վե րը չու նեի: Սրա նից հե-

տո առանց այլ ևայ լի միշտ կու ղար կեմ նյու թեր՝ ինչ որ պա տա հի:

 Հե տո մի բան. արդյո՞ք չես կա րող մի 100 ֆրանկ ավանս ու ղար կել՝ ի 

հա շիվ ապա գա հո նո րա րի՝ չհաշ ված «Սա նա սա րյան» -ի թվի նը ան շուշտ: 

Եթե ու ղար կես, շուտ ու ղար կիր և այն էլ «Դ րո շակ» -ի (4) հաս ցեով, հայե-

րեն մա կագ րու թյամբ ինձ հանձ նե լու. ես մտա դիր եմ մոտ օրերս գյուղ տե ղա-

փոխ վել՝ ավե լի լավ պա րա պե լու հա մար:  Ձեռ քիս տակ շատ բա ներ ու նեմ, 

բայց մշա կե լու կա րիք կա, իսկ ժա մա նակ թեև շատ ու նեմ, բայց հո գե կան 

և դրա մա կան ան ներ դաշ նա կու թյան շնոր հիվ՝ տա րի ներս ան ցնում են ան-

պետք, անօ գուտ: Իմա ցած եղիր, որ այդ պես է հայ հա մա րյա թե ամեն մի 

գրո ղի դրու թյու նը: Եկ մի նզո վիր այս պի սի կյանքն ու ազ գը, առանց շաբ լո նի 

խոսք ասե լու - մենք նա հա տակ ներ ենք: Ան ցյալ նե րը Վիեն նա յում, ճա շա-

րա նում, պա տա հա բար խո սակ ցու թյուն բա ցի մի մար դու հետ, դուրս եկավ 

մի սեր բիացի կո շի կի վա ճա ռա կան, որ եկել էր Վիեն նա՝ գնում ներ անե լու: 

Երբ իմա ցավ, որ հայ գրող եմ, նա բա ժա կը վերց րեց և ասաց. «Ու րեմն գործ 

ու նեմ մի իս կա կան նա հա տա կի հետ, որով հետև փոքր ազ գի գրող նե րը այդ-

պես են...»:  Մի կո շի կի վա ճա ռա կան հաս կա նում է այս, բայց մեր հայ ին տե-

լի գեն ցիան չկար ծեմ թե հաս կա նա: Վեր ջա պես:
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Ա մեն կող մից վատ ենք - ան ձնա կան  վի ճակ, ազ գային վի ճակ. դեհ, 

քար եղիր, որ դի մա նաս, և՛ գրես, և՛ ոգ ևո րես:  Ան միտ խոս քեր: Եվ մեզ վի-

ճակ վեց այդ ծանր խա չը, որի տակ կքե ցին Մ. Նալ բան դյա նի պես հո գի նե րը 

(ես ասում եմ իմ հի շո ղու թյան առ թիվ, երբ նա գրի չը հան դի սա վոր կեր պով 

կոտ րել է՝ այլևս չգ րե լու հա մար»):  Ջերմ համ բույր ներ՝ քեզ և բո լոր լավ ըն-

կեր նե րին:

Քո՝Ավետիք

Նա մակն ար տատպ վում է «Գր քե րի աշ խարհ» շա բա թա թեր թից, 1991 թ., մար տի 24, № 
279 :

1.  Նա մա կը թվագր ված չէ, սա կայն, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, գր ված է 1911-
1913 թթ. մի ջա կայ քում, քա նի որ Սի մոն Վրա ցյա նը «դո լա րի երկ րում»՝ ԱՄՆ -ո ւմ, եղել 
է 1911-1913 թթ.: 

2. Չ կա րո ղա ցանք ճշ տել՝ կապ ու նի՞ Կա րի նի Սա նա սա րյան վար ժա րա նի հետ, որ տեղ 
1911 թ.՝ որ պես ու սու ցիչ է աշ խա տել Ս. Վրա ցյա նը: Նման բան մատ նան շող որ ևէ աղ-
բյուր չգ տանք:

3.  Խոս քը Ս.Վ րա ցյա նի հրա տա րա կած «Հայ րե նիք» օրա թեր թի մա սին է:

4. ՀՅԴ այս պաշ տո նա թեր թը՝ 1890 -ին հիմ նադր վե լով Թիֆ լի սում, ապա Բալ կան նե րում, 
1892-1914 թթ. տպագր վել է Ժն ևում, որ տեղ այդ ժա մա նակ հաս տատ վել էր Իսա հա-
կյա նը: 
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21.  Բառ նա բաս Պի լե զիկ ճյա նին

3հուլիս,1913,Կոլլոնժ(1)

Շա՛տ սի րե լի հայր Բառ նա բաս 

Ամ բողջ 10 ամիս լռե լուց հե տո Ձեզ այս երկ տողն եմ գրում, որով հետև 

ասում են. «Կամ աղն է պա կաս լի նում, կամ մա ղը», որ դի մում ենք: Խնդրում 

եմ, նե րո ղա միտ եղեք: Ձեր մոտ թո ղած գր քե րիցս, խնդ րում եմ, հա նեք Վա-

հան Տե րյա նի «Բա նաս տեղ ծու թյուն նե ր»-ը (2) և ու ղար կեք:  Մի բան հան-

կարծ շատ կար ևոր եղավ: Ես ողջ և առողջ եմ, ըն դու նե ցեք ջերմ բարև ներս 

Ձեզ և ծա նոթ հայր սուր բե րին:

 Հար գա նոք Ձերդ՝ 

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 2:

1.  Կոլ լոնժ, Ժն ևի մոտ գտն վող գյուղ, որտեղ այդ ամառ հանգս տա ցել է Իսա հա կյանն` 
ըն տա նի քի հետ: 

2.  Ավ. Իսա հա կյա նը, Կով կաս մեկ նե լուց առաջ, իր գր քե րը թո ղել էր Բառ նա բաս Պի լե-
զիկ ճյա նի մոտ, այդ թվում և` Տե րյա նի «Բա նաս տեղ ծու թյուն ներ» ժո ղո վա ծուն: 
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22. Սի մոն Վրա ցյա նին 

26հոկտեմբերի,1913,Ցյուրիխ

Սի րե լի՛ Սի մոն

 Պա տահ մամբ տե սա. որ քեզ գրած նա մակս թո ղել եմ և տե ղը ու րիշ նա-

մակ եմ ղր կել, որը ու րի շի հա մար էի գրել. միտքս ցր ված է, բա լա՜մ, իսկ քեզ 

գրա ծը մնա ցել է թղ թե րիս մեջ: Նե րող եղիր, շատ կզար մա նաս, ան շուշտ: 

Այդ քեզ ղր կած նա մա կիցս չեզ րա կաց նես, թե Թուր քիային սի րում եմ, 

ո՜չ, մեր ռու սա հայե րի քայ լը դուրս չի գա լիս. բո զի պես ընկ նում ենք նրա 

գիր կը- Ռու սի ա- և մեր նախ կին կո մի տեի ան դամ նե րը խնդ րում են կա թո-

ղի կո սին, Էջ միած նին, վանք, եկե ղե ցի մեյ դան բե րում և լիրբ ցա րի ոտ քերն 

են համ բու րում, որ գա և մեր նա հա տակ նե րի արյու նի վրայով ան ցկաց նի իր 

ղա զախ նե րը, մեզ տի րե: Գնում է Հա յաս տան, թող գնա, ին չու՞ պի տի մենք 

միջ նոր դենք ու պա ղա տինք: Եվ ո՞վ ասաց, թե հայոց հար ցը քնած է, մե ռած 

է, քա նի Թուր քիան ջախ ջախ վի, այն քան լավ, մենք կու ժով նանք, ժա մա նա-

կի մեջ մի ձեռք կբե րենք, իսկ ի՞նչ ապա գա ու նինք Ռու սիայում...

Դ րա հա մար էլ գրել եմ շա տե րին, որ չտար վեն այդ մշ տա կան ռու սա-

սի րու թյամբ և հայ ժո ղովր դին չձ գեն ավան տյու րայի մեջ, և մեկ էլ այդ ո՞վ է 

ռու սին թող նո ղը, որ Հա յաս տա նը տի րե. Թուր քիայի բա ժան ման օրը հո չի 

եկել, իսկ ռու սը կխա բե ու ջարդ կսար քե Հա յաս տա նում և չի էլ գնա տի րե: 

Մի խոս քով, այդ նա մակս պատ ռիր:

Համբույրներով՝Ավետիք
 

Նա մակն ար տատպ ված է «Գր քե րի աշ խարհ» շա բա թա թեր թից, 1991, մար տի 24, № 279:
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 23. Ներ սես Ակի նյա նին

9հոկտեմբեր,1914,Բեռլին

Գե րա պա տի՛վ հայր Ն. Ա կի նյան (1)

 Պա տիվ ու նինք խնդ րե լու Ձերդ գե րա զան ցու թյա նը հետևյա լը . ա դա նա-

ցի ( Կի լի կիա) մի հայ երի տա սարդ՝ Պետ րոս Բե զե զյան անու նով, գրա շար, 

որ մինչև վեր ջերս տա րի նե րից ի վեր գոր ծում էր Բեռ լի նի Bayers Druckerei-ում, հի-

մա մնա ցել է միան գա մայն ան գործ և նեղ վի ճա կի մեջ` պա տե րազ մի պատ-

ճա ռով զրկ ված լի նե լով իր տե ղից: Գի տի պարս կե րեն, արա բե րեն, տաճ կե-

րեն, գեր մա նե րեն և հայե րեն, լավ գրա շա րի հռ չակ ու նի, պար կեշտ և խե լա ցի 

երի տա սարդ է: Այժմ, եթե Ձեր տպա րա նում տեղ ու նիք, հա տուկ խնդ րում 

ենք, շու տով հայտ նեք մեզ, որ ու ղար կենք նրան Ձեր տպա րա նում աշ խա-

տե լու: 

Հույս ու նինք, որ օգ նու թյան կհաս նիք այս երի տա սար դին այս ահա վոր 

օրե րում, ուր մնա ցել է նա օտար երկ րում, անօգ նա կան:

Մ նամ հար գանք նե րով Ձերդ՝

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 2:

1.  Ակի նյան Ներ սես (1883-1963), Վիեն նայի Մխի թա րյան միաբա նու թյան ան դամ, բա-
նա սեր: 1909 թ. ստանձ նել է «Հան դես ամ սօ րյա»-ի խմ բագ րի պաշ տո նը, պատ մա բա-
նա սի րա կան հե տա զո տու թյուն նե րով աշ խա տակ ցել հան դե սին: 1920 թ. սկ սած` եղել 
է նաև մա տե նա դա րա նի վա րի չը և ղե կա վա րել միաբա նու թյան գի տա կան ողջ գոր-
ծու նեու թյու նը: 1924 թ. եկել է Խորհրդային Հա յաս տան, եր կու ամիս մնա ցել Մոսկ-
վա յում, ու սում նա սի րել Լա զա րյան ճե մա րա նի ձե ռագ րե րը: Այ նու հետև ծա նո թա ցել 
է Էջ միած նի վան քի ձե ռագ րե րին, նյու թեր քա ղել հայ հին մա տե նա գի տու թյան և 
մշա կույ թի մա սին: Նրա եր կա սի րու թյուն նե րի մեծ մա սը լույս է տե սել իր խմ բագ րած 
հան դե սում: 
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24.  Կա րեն Մի քայե լյա նին

12օգոստոս,1916,Ժնև

Սի րե լի՛ Կա րեն (1)

Ան չափ ու րա խա ցա, երբ հան կարծ նա մակդ ստա ցա: Ես ինձ բո լո րո-

վին մո ռաց ված էի կար ծում այս դա ժան, մար դա կուլ օրե րում ...Եվ մեկ էլ 

քեզ զգում ես «Խա ղա ղու թյան հե քիաթային օրե րում», երբ ըն կեր ներ կային, 

մարդ կային զգա ցում ներ ու գնա հա տում ներ : Օ՛՛հ, ի՞նչ ժա մա նակ ներ են ներ-

կա յումս, ավե լի վատ, քան երբ ևէ եղել է այս թշ վառ երկ րա գուն դի վրա , ո րի 

անունն այ սու հետ «ա րյու նա գունդ» պի տի կո չել, ոչինչ ավե լի: 

Սի րե լի՛ս, նա մակդ վա ղուց է, որ ստա ցել եմ, սա կայն սպա սում էի, որ 

փողն (200 ռուբ լի) ստա նայի, ապա մեկ ան գա մից պա տաս խա նեի:  Սա կայն 

տես նե լով, որ մինչև օրս փո ղը չե կավ, գրում եմ, որ դու հանգս տա նաս, որ 

նա մակդ հա սել է: 

Ա մե նից առաջ խո րին շնոր հա կա լու թյուն քեզ, Պո ղո սին (2) և Վա հա նին 

(3), որ ինձ չեք մո ռա նում: Իս կա պե՛ս դրու թյունս վատ է, շատ վատ` ամեն 

կող մից. հո գե պես շատ ընկճ ված` հան դեպ այն ահա վոր, ան հուն կո րուստ-

նե րի, որոնք մեր ժո ղովր դի մայ րը լա ցաց րին: Ու րիշ ի՞նչ հո գե բա նու թյուն 

կա րե լի էր ու նե նալ: Դրա վրա ավե լաց րու սի րածս եղ բոր որ դու (4) ան մո ռա-

նա լի կո րուս տը, որ բո լո րո վին երի տա սարդ ըն կավ Էրզ րու մի պա տե րի տակ: 

Դրա նից ավե լի թանկ զոհ իմ կող մից ես չէի կա րող տալ, այս պես կոչ ված, 

հայ րե նի քի հա մար: Գա լով ան ձնա կա նին` շատ հի վանդ էի (ե րի կա մուն-

քային), հի մա լավ եմ զգում, բայց դեռ պի տի հս կեմ, որ եթե նշան ներ ծա գեն, 

նո րից բժշկ վեմ: Փող... Գի տե՞ս հո՛. այդ միշտ պա կա սում էր ինձ, իսկ պա տե-

րազ մի ժա մա նակ , ինք նին հաս կա նա լի է, ըն կած կուրս, թանկ ապ րուստ և 

այլն, և այլն: Սա կայն պետք է դի մա նալ . ա հա այս տեղ է մար դու և հատ կա-

պես հայի ար ժե քը: Եվ ես դի մա նում եմ` զգա լով ինձ նույն պես տրան շե նե րի 

մեջ: 

Կով կա սի թեր թե րը կա նո նա վոր չի ստաց վում, սա կայն բա վա կան 

տեղյակ եմ ան ցու դար ձին: Նույ նիսկ ձեր ժո ղո վա ծու նե րի շուր ջը ծա գած 

ան միտ իրա րան ցու մին: Բանն այն է, որ ես մի մյանց սպա նե լու չափ թշ նա մի 

եմ Մ. Վա րան դյա նին (« Հո րի զո ն»-ի խմ բա գիր) և Ա. Ահա րո նյա նին, փո խա-

դար ձա բար և, հետ ևա պես, Դաշ նակ ցու թյան կե սի հետ: Եթե չլի նեին այն մի 

քա նի ըն կեր նե րը, որոնց հետ գոր ծել եմ ու ոգ ևոր վել, և այն կռ վող տղեր քը, 

որոնց շատ եմ սի րում, վա ղուց էի հե ռա ցել այս կու սակ ցու թյու նից: Զգա-

ցում ներս ու մտա ծո ղու թյուն ներս շա՛տ են տար բեր վել դրան ցից, թեև նա էլ` 

Դաշ նակ ցու թյու նը, որոշ, խիստ բան չի ներ կա յաց նում. ամեն միտք և ամեն 

զգաց մունք կան նրա ծո ցում: Եվ, վեր ջա պես, սրա նից հե տո, այս բնաջն ջու-

մից հե տո, էլ ի՞նչ Դաշ նակ ցու թյուն, էլ ի՞նչ բան: Նոր ու ղի է պետք, եղած նե-
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րը բո լո րը ան պետ քա ցան : Ո՞վ կա րող է նոր ու ղի գտ նել: Կ րու պի թն դա նոթ-

ներն ամեն բան «տա բու լա ռա զա» արե ցին1: Ո՞վ պի տի տա նոր ար ժեք ներ, 

որոն ցով մի առ ժամ նո րից խաբ վի անաս նա ցած մարդ կու թյու նը:

 Հա՛, այդ Մ. Վա րան դյա նի (5) փր փուրն է կա տա ղու թյան, որ թափ վել է 

Ձեր վրա` ինչ պե՞ս, Իսա հա կյա նը հայե րի առջև բարձ րա ձայն ու րիշ նե րից 

գով ված, այդ ան մար սե լի է: Ու րեմն՝ հայ հոյել: Ի՞նչ է դուրս գա լիս` «Հո րի-

զոն»-ը` ինձ հա կա ռակ, «Մ շակ»-ը` ինձ հա կա ռակ, իսկ ես վա ղուց եմ թքած 

դրանց վրա: Դ րանք ոչինչ, ավե լի քան ոչինչ, միայն թե այս պա տե րազ մը 

վեր ջա նար, և կյան քի հին ըն թաց քը գար, և մենք կա րող լի նեինք նո րից ապ-

րել, վե րա շի նել, ստեղ ծել:

 Հի մա ես գրե թե բան չեմ գրում, այս պի սի տրա մադ րու թյամբ բան չի 

կա րե լի գրել, միայն կար դում եմ, շա՛տ եմ կար դում: Հե տո` հին գրած ներս 

սր բագ րում եմ : Այս էլ իմա ցիր, որ բո լոր ձե ռագ րերս մնա ցին Բեռ լին. իրա-

վունք չկա դուրս բե րել:  Շա՛տ նոր բա ներ ու նեի, կմ շա կեի, մա նա վանդ, վեպս 

(«Ուս տա Կա րո»-ն) կա րող էի վերջ նա կա նա պես գրած հա մա րել, բայց գե րի 

մնա ցի, պահ տվի մի բա րե կա մի մոտ և եկա: Եթե մի փոքր տրա մադ րու թյունս 

լա վա նա, կա րող եմ բա ներ գրել. մտ քեր, պատ կեր ներ շա՛տ կան գլ խումս: 

Դուք ի՞նչ եք անում, Վա հա նը, Պո ղո սը ի՞նչ գոր ծի են, ու՞ր են, ին չո՞վ են 

պա րա պում: 

Մի՞ թե «Գա րու ն»-ը (6) հրա տա րա կե լու ժա մա նակն է:  Լավ չի՞ լի նի, որ 

սպա սեք խա ղա ղու թյու նը գա, հե տո:

 ՄԻ՞ թե Մ. Գոր կու ժո ղո վա ծո ւի (7) մեջ ինձ նից կտոր ներ կան, ո՞նց 

անենք, որ մի օրի նակ ստա նանք: 

Խնդ րում եմ, որ փո ղը (նա մակ ներդ, գիրքդ` իմ անու նով) ու ղար կեք, եթե 

մինչև հի մա չեք ու ղար կել, հետ ևյալ  հաս ցեով (8)` Avedis Bejazid-Avenue de      

Beau Sejour, 3. պաշ տո նա կան հաս ցես նա է` թեև իմ անու նով էլ կա րե լի է 

ստա նալ, բայց լա վա գույնն է: Եր ևի «Բանկ Ֆե դե րա լ»-ի մի ջո ցով. ասենք` 

դու  գի տես: 

Է՛հ, ուր եմն մնամ ջերմ համ բույր նե րով ու կա րո տա լի բարև նե րով` քեզ, 

Պո ղո սին ու Վա հա նին:

Ձեր՝ԱվետիքԻսահակյան

1  Tabula rasa, լատ., բա ռա ցի` մա քուր տախ տակ, մա քուր էջ:
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Ար տատպ վում է «Պատ մա բա նա սի րա կան հան դե ս»-ից, 1973, № 21:

Բ նա գի րը` Մա տե նա դա րա նում, ակա դե մի կոս Աշոտ Հով հան նի սյա նի Ֆոն դում:

1.  Կա րեն Մի քայե լյան (1889-1941), գ րող, հա սա րա կա կան գոր ծիչ, որի հետ Իսա հա-
կյա նը մեծ բար կա մու թյուն է արել:

2.  Խոս քը գրա կա նա գետ, հա սա րա կա կան գոր ծիչ Պո ղոս Մա կին ցյա նի մա սին է (1884-
1938):

3.  Խոս քը Վա հան Տե րյա նի մա սին է (1885-1920):

4.  Խոս քը էրզ րու մի ճա կա տա մար տում զոհ ված բա նաս տեղծ, ման կա վարժ, Ավ. Իսա-
հա կյա նի եղ բո րոր դու` Իսա հակ Իսա հա կյա նի մա սին է: Վեր ջի նիս «Հե քիաթ ար ևի 
տակ» ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծուն և նրա մյուս ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն ներն ար ժա նա ցել են Վար պե տի և շատ այլ գրող նե րի դր վա տան քին:

5.  Մի քայել Վա րան դյան, պատ մա բան, հայ ազ գային -ա զա տագ րա կան շարժ ման գոր-
ծիչ:

6.  « Գա րուն», գ րա կան-քն նա դա տա կան ալ մա նախ, տպագր վել է Մոսկ վա յում, 1910-
1912 թթ.` Պո ղոս Մա կին ցյա նի և գրա կան գետ Ցո լակ Խան զա դյա նի խմ բագ րու-
թյամբ: 

7.  1916 թ. գար նա նը, Մաք սիմ Գոր կու խմ բագ րու թյամբ և ջան քե րով, Պե տեր բուր գում, 
լույս տե սավ «Հայ գրա կա նու թյան ժո ղո վա ծու»-ն: Այդ տա րի նե րին Վար պետն ապ-
րում էր Ժն ևում: Ալ. Բլո կի, Յու. Վե սե լովս կու, Վ. Բրյու սո վի, Մ. Շա հի նյա նի և ու-
րիշ նե րի թարգ մա նու թյամբ` ժո ղո վա ծու ում լույս են տես նում Ավ . Ի սա հա կյա նի 12 
բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը, ինչ պես նաև ար ևե լա հայ նշա նա վոր վի պա սան նե րի և բա-
նաս տեղծ նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը:

8.  Վտա րան դիու թյան տա րի նե րին Իսա հա կյա նը փոս տային առ աքում նե րը ստա նում էր 
«Ավե տիս Բե յա զիդ» ան վամբ: Շեսք պի րի նշա նա վոր թարգ մա նիչ Հով հան նես Մա-
սե հյա նը` այդ շրջանում Բեռ լի նում Իրանի առևտ րի հար ցե րով դես պա նը, օգ նում է 
Իսա հա կյա նին ձեռք բե րել պարս կա կան անձնա գիր, որից եր կար ժա մա նակ օգտ վել 
է Վար պե տը: 
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25. Բառ նա բաս Պի լե զիկ ճյա նին

23դեկտեմբեր,1916,Ժնև

Մե ծար գո՛ և սի րե լի՛ Բառ նա բաս

Լ սե ցի, որ միաբա նու թյան հայ րե րը ողջ և առողջ են, և շատ ու րա խա ցա: 

Խնդ րենք Աստ ծուց, որ այս սար սա փե լի պա տե րազ մը շուտ վեր ջա նա, և ար-

ժա նի լի նենք իրարտե սի: 

Ես մնում եմ այս տեղ` սպա սե լով այդ ըղ ձա լի ժա մին. առողջ եմ, բայց 

շատ տխուր:

 Սի րե լի՛ հայր սուրբ, շատ կխնդ րեի մեկ աչ քի ան ցկաց նեիք 1893 թվա-

կա նի «Տա րազ» (1) թեր թը . այն տեղ կգտ նե՞ք, արդյոք, հետ ևյալ տո ղե րով 

սկս վող այս ոտա նա վո րը. « Գի նին` ձեռ քիս,  Վար դը` կրծքիս, անուշ սերս 

սրտովս...»` իմ ստո րագ րու թյամբ: Այն չի՞ կրում Հա ֆեզի (2) (պար սիկ բա-

նաս տեղ ծի) անու նը, որից թարգ մա նած և նմա նո ղո ւթյուն < է >: Ու րեմն` 

գտնել, թե ո՞ր հա մա րում է «Տա րազ» (3) թեր թի և արդյո՞ք կրում է Հա ֆե զի 

անունն այդ ոտա նա վորս (4):

 Կան խա կալ հայտ նում եմ շնոր հա կա լու թյուն ներս և ջերմ բարև ներս` 

Ձեզ և ծա նոթ հայր սուր բե րին:

 Ձեր ան կեղծ` 

ԱվետիքԻսահակյան

Հասցես՝A.Issahakian,PrevostMartin53,Geneva
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Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 2:

1.  « Տա րազ», գ րա կան-գե ղար վես տա կան, եր գի ծա բա նա կան պատ կե րա զարդ շա բա-
թա թերթ (հե տա գա յում` ամ սա գիր):  Լույս է տե սել Թիֆ լի սում, 1890-1919 թթ.: Խմ բա-
գիր-հ րա տա րա կիչ` Տիգ րան Նա զա րյան:

2.  Հա ֆեզ Շամ ս ա դ-Դին Մու հա մմեդ (1325-1389) (1990), պար սիկ նշա նա վոր բա նաս-
տեղծ:

3.  Գրա կա նա գետ և ման կա վարժ Մամբ րե Մա տեն ճյա նը (1880-1920) «Հո րի զոն» թեր-
թում (1916, № 34) տպագ րել էր «Գ րա կան փո խա ռու թյուն ներ» հոդ վա ծը, ուր ասել 
էր. « Փո խա ռու թյան եր ևույ թը հաս նում է մինչև նույ նիսկ մեր օրե րը : Ավ . Ի սա հա-
կյա նի «Եր գեր ու վեր քե ր»-ի մեջ զե տեղ ված է մի ոտա նա վոր, որը գրե թե բա ռա ցի 
գտնում ենք Հա ֆեզի եր գե րի մեջ և որի վրա իմ ու շադ րու թյու նը հրա վի րեց Ներ սի-
սյան դպ րո ցի աշա կերտ նե րից մե կը»:

4.  «Տա րա զ»-ում (1893, № 31) Իսա հա կյա նը տպագ րում է «Պարս կա կան մո տիվ ներ»-ը 
(«Հատ ված ներ Հա ֆե զից»): Ահա թե ինչ է գրում այս առ թիվ Իսա հա կյա նը Գա րե գին 
Լևո նյա նին` իր 1916 թ. դեկ տեմ բե րի 8-ի նա մա կում. «« Հո րի զո ն»-ի մեջ Մա տեն ճյա նը 
գրել է, որ մի ոտա նա վորս Հա ֆե զի նմա նու թյուն է. չի սխալ վում, սա կայն ես այդ ոչ 
մի տե ղից չեմ թարգ մա նել, այլ 1892-93 թվե րին, երբ դեռ պա տա նի էի, մի հար ևան 
թուրք բեկ, որից եր բեմն դա սեր էի առ նում պարս կե րե նի, նա բե րա նա ցի մի քա-
նի տող ասել, ես սար քել եմ և այդ թվա կան նե րին տպել «Տա րա զ»-ի մեջ` Հա ֆե զի 
անու նով: Այս քանն եմ հի շում… « Հո րի զո ն»-ի միտ քը այլ է` ինձ վի րա վո րել, բայց 
ոտքս Կով կաս դրի թե չէ, կտես նեն : Ոչ ոք ինձ պես ծա նոթ չէ ազ գե րի գրա կա նու թյա-

նը ( մեր մեջ), և գի տեմ բո լոր նմա նո ղու թյուն նե րը : Ա մե նից քիչ ես եմ ազդ ված…»:
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26. «Մ շա կ»-ի խմ բագ րու թյուն

10փետրվարի,1917,Ժնև

« Հո րի զո ն»-ի (1) 1916 թ. նո. 234 -ո ւմ Մ. Մա տեն ճյա նը (2)` իր «Գ րա կան 

փո խա ռու թյուն ներ» հոդ վա ծում, գրում է, որ իմ մի ոտա նա վո րը` «Գի նին 

ձեռ քիս, վար դը կրծ քիս», գրե թե (պա րո նի խոս քե րը) «բա ռա ցի գտ նում ենք 

Հա ֆե զի եր գե րի մեջ» և այլն: 

Ա ռա ջին նվագ ես զար մա ցա, ապա հի շե ցի, որ այդ ոտա նա վո րը իմ 

դպրո ցա կան հա սա կի գրած նե րից է, և այն ժա մա նակ ես ոչ Ֆ. Կոր շին (3) էի 

ճա նա չում և ոչ էլ իրեն` Հա ֆե զին էի կար դա ցել: Հի շե ցի, որ 1892 թվին ես մեր 

հար ևան գյու ղի պար սիկ մի բեյից պարս կե րեն դա սեր էի առ նում և հա ճախ 

թարգ մա նում էի նրա տված դա սե րը, որոն ցից տպ վել էին իր ժա մա նա կին 

«Տա րա զ»-ում:

 Ձեռ քիս տակ չու նե նա լով «Տա րազ »-ները` դի մե ցի Վիեն նայի Մխի-

թարյան Ուխ տին` ստու գե լու : Այն տե ղից շատ հար գե լի Բառ նա բաս Պի-

լե զիկ ճյա նը գրում է ինձ, որ վե րո հի շած ոտա նա վո րը տպ ված է «Տա րազ» 

հան դե սում, 1893 թվին, նո. 31, երես 491-492, պարս կա կան մո տիվ նե րով` 

«Հատ ված ներ Հա ֆե զից» վեր տա ռու թյամբ: 

Իսկ թե ինչ պես է պա տա հել, որ 1903 թ. հրա տա րակ ված «Եր գեր ու վեր-

քե ր»-ի մեջ մուտք է գոր ծել` առանց հի շե լու Հա ֆե զի անու նը, հա վա նա բար, 

տետ րակ նե րիս մեջ, որոնք մոտս չեն հի մա, չեմ գրած ու նե ցել հե ղի նա կի 

անու նը : Ես էլ մո ռա ցել եմ 16 տա րի առաջ կա տար վա ծը:

Խնդ րում եմ թեր թին, եթե հարկ կհա մա րե, ար տատ պել այս տո ղերս:

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Մ շակ» թեր թից, 1917, № 2:

1.  « Հո րի զոն», հա սա րա կա կան–գ րա կան քա ղա քա կան օրա թերթ: Լույս է տե սել Թիֆ լի-
սում, 1909-1918 թթ.: 

2.  Տե՛ս նա խորդ նա մա կի 3-րդ ծա նո թագ րու թյու նը:

3.  Ֆեոդոր Կորշ (1843-1915), ռուս գրա կա նա գետ, սլա վո նա գետ և ար ևե լա գետ: 
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27.  Բառ նա բաս Պի լե զիկ ճյա նին

10փետրվարի,1917,Ժնև

Շա՛տ սի րե լի հայր սուրբ

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցա Ձեր նա մա կը: Պ. Սամ վե լյա նը խոս տա-

ցավ իս կույն ու ղար կել Ձեզ ու նե ցած պարտ քը: 

Ա. Գո շը (1) մոտ օրերս ու ղար կեց ապսպ րած գիր քը` «Հայե րեն եր գա-

րա ն»-ը: Եթե մի բա նի պետք կու նե նաք, խնդ րում եմ, բա րի եղեք ինձ գրե լու: 

Ող բում եմ հայր Գե տի կյա նի մա հը . ար դեն լսել էի, նո րից բախ տա վոր 

ենք, թան կա գին կո րուս տը մի հատ է:

 Տա՛ Աստ ված, շու տով իրար տես նենք, և կա րո տով համ բու րում եմ պատ-

կա ռե լի հայ րե րին, Ձեր եղ բայր նե րի բո լո րի աջը: 

Ա մե նա ջերմ բարև նե րով և համ բույ նե րով՝ ամեն քիդ և Ձեզ: 

Ձեր՝ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 2:

1.  Խոսքն Անտոն Գոշի (Պոյաճյան) մասին է (1849-1927):
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28.  Կա րեն Մի քայե լյա նին

19մարտի,1917,Ժնև

Սի րե լի՛ Կա րեն

 Նա մակդ ստա ցա երեկ. այ սօր և երեկ 10 նա մակ միասին ստա ցա, 

գլուխս ռու սա կան հե ղաշրջ ման (1) կա խար դա կան, հրե ղեն լու րե րով ուղ-

ղա կի պայ թեց: Կար ծես Պետ րոգ րա դի աշ խար հա սա սան պայ քա րը, աղ մու-

կը, փլու զում նե րը իմ գլխումս են պա տա հել, իմ գան գիս տակ. սար սա փե լի 

ցա վում է գլուխս ... Այս քա նի օր է` մենք հար բած ենք. ան քուն գի շեր ներ, 

շամ պայն, խոսք, վեճ ... Այս մեծ ան սահ ման ու րա խու թյան հա մար փոքր է 

սիրտս: Գի տե՞ս, սի րե լի՛ս, թե վշ տից, հոգ սե րից, ար ցունք-լա ցից սիրտս որ-

քան էր նեղ վել, չո րա ցել, և, վեր ջա պես, մեծ Ռու սաս տա նի մեծ ազա տու թյան 

ու րա խու թյու նը...  Համ բու րում եմ քեզ, գր կում եմ բո լո րին, բո լոր լավ մարդ-

կանց <սեղմում եմ> կրծ քիս և գո չում` կեց ցե՛ Ռու սաս տա նը, կեց ցե՛ ռուս մար-

դը... Փրկ վե ցին բո լո րը և հայերս, որ բո լո րից դժ բախտ ենք, փրկ վեց թուր քա-

հայը, որ պի տի ոչն չա նար Պրո տո պոֆ նե րի և ընկ. կրունկ նե րի տակ:

 Դու չես կա րող եր ևա կայել, թե այս տեղ թուր քե րը, բուլ ղար նե րը և գեր մա-

նա ցիք ինչ քան են տխ րել, կա րեկ ցե լու չափ խեղ ճա ցել. վեր ջա պես հն չե լու 

է հա տուց ման ժա մը...  Միայն մի ամպ է ան ցնում հո գուս վրայով` չդառ նա 

անի վը, չգա՞ կոնտր շար ժու մը, ռեակ ցիան: Բայց չի գա լու. աշ խար հը պի տի 

քան դել, եթե գա (...):  

Դառ նանք առօ րյային : Ամ սից ավե լի է, որ ստա ցել եմ «ПоэзияАрмении»
(2). հո յա կապ գործ և հո յա կապ ջանք, նմա նը չու նե ցած: Ար դեն նա մակ գրել 

եմ Մոսկ. Կո մի տեին` շնոր հա կա լու թյուն ներս հայտ նե լով: Միայն ցա վում եմ, 

որ Դե միր ճյա նին մեծ տեղ չեն տվել. նա մեծ բա նաս տեղծ է, սա կայն բախտ 

չու նի: Խնդ րում եմ, մի քա նի, 4-5 օրի նակ ու ղար կեք ինձ` ծա խե լու, շա տերն 

են ու զում, և մի օրի նակ էլ` «Ար ձակ գրող նե րը»` Մ. Գոր կու հրա տա րա կու-

թյամբ (3): 

Լոն դո նում լույս է տե սել մի շատ շքեղ գիրք` հայ պոետ նե րի, պատ կե րա-

զարդ, ինձ նույն պես լավ տեղ է տր ված (4): 

Ու զում եմ Բրյու սո վի տե սու թյու նը թարգ մա նել (հայ պոե զիայի մա սին) 

ֆրան սե րեն լեզ վով, շատ են հա վա նել տե ղիս հայե րը:  Խո րին շնոր հա կա լու-

թյուն ներս հայտ նե լով պ. Բ րյու սո վին` ասա, որ նա հայ ժո ղովր դի ան կեղծ ու 

մեծ բա րե կամ նե րից մեկն է:

Գ րում ես, թե «Մա հա րի»-ն չի հա մա պա տաս խա նում պատ մա կան դեպ-

քին. դա, սի րե լի՛ս, ես լավ գի տեմ, ինձ միայն անունն էր պետք, հնու թյու նը, 

կո լո րի տը և մա սամբ էլ` նրա պե սի միստ-փի լի սո փա հո գին: Նրա գրած նե-

րը կար դա ցել եմ գեր մա նե րեն լեզ վով և ֆրան սե րեն, գի տեմ, որ կույր է եղել, 
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Բաղ դադ չի եղել, բայց այդ չի կար ևո րը : Այն տեղ ես եմ, ու րիշ` ոչ ոք, միայն 

դա` ու րի շի վե րար կու ի տակ: Պրո ֆե սո րը սխալ վում է « Քա սի դա,  քա սիդ» 

նշա նա կու թյան մա սին` նա կնշա նա կե «պոեմ». այս պես են վկա յում բա ռա-

րան նե րը և կեն դա նի մար դիկ, արա բա գետ նե րը:  Ծա նոթ եմ Բեռ լի նի նշա նա-

վոր պրոֆ. Մար տին Հարտ մա նին (նույնն է ասում), ծա նոթ եմ արաբ սե նա-

տոր և գրող Ալ-Բուս թա նիին (5), նույնն է ասում:  Սու րա հի մա սին, ճիշտ է. 

նա գոր ծա ծում է Ղու րա նի մեջ, և մեր «ս րահ» բառն է. «ս րահ» կն շա նա կե 

հերթ, կարգ, բայց ես ու զե ցել եմ նոր Ղու րան գրել ( մա նիա գրան դիոզա, մե-

ծամ տու թյուն):  Չէ՞ որ ասել եմ. «Օ՜, ա զա տու թյո՛ւն, դու դրախ տային վառ 

բլ բուլ նե րի ան մահ ալ-Կո րան»: Վ րաս չծի ծա ղես:

 Ձեր խոս տա ցած փո ղը չս տա ցա, աստ ված հետ ներդ : Ա ռայժմ՝ այս քան: 

Բարև նե րով և համ բույր նե րով՝

Ի.Ավետիք

Exp./A.Bayazidi

RuePrevostMartin53

Ար տատպ վում է «Պատ մա-բա նա սի րա կան հան դե ս»-ից, 1973, № 2:

1.  Խոս քը 1917 թ. Ռու սաս տա նի փետր վա րյան բուր ժո ւա դե մոկ րա տա կան հե ղա փո խու-
թյան մա սին է:

2.  1916 թ., Մոսկ վա յում, Վա լե րի Բրյու սո վի խմ բագ րու թյամբ, լույս տե սավ «Поэзия 
Армении» ժո ղո վա ծուն, ուր տեղ գտավ վաղ միջ նա դա րից մինչև այդ օրե րը հայ բա-
նաս տեղ ծնե րի ընտ րա նին (այդ թվում և` Իսա հա կյա նի բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը):

3.  Խոս քը Պետ րոգ րա դում, Մ. Գոր կու խմ բագ րու թյամբ, լույս տե սած «Հայ գրա կա նու-
թյան ժո ղո վա ծո ւ»-ի մա սին է (1916):

4.  1916 թ. Լոն դո նում, գրող, թարգ մա նիչ և նկա րիչ Զա պել Պո յա ճյա նի ան գլե րեն 
թարգ մա նու թյամբ և առա ջա բա նով, լույս տե սավ «Հայ կա կան լե գենդ ներ և պոեմ-
ներ» պատ կե րա զարդ ժո ղո վա ծուն, որտեղ զետեղեցին նաև Իսա հա կյա նի վեց 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը:

5.  Սե լիմ Ալ-Բուս թա նի (1848-188), ա րաբ գրող, հրա պա րա կա խոս, սե նա տոր, արա բա-
կան հան րա գի տա րա նի աշ խա տա կից: 
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29.  Բառ նա բաս Պի լե զիկ ճյա նին

16մայիսի,1917,Ժնև

Շա՛տ սի րե լի հայր Բառ նա բաս

 Ձեր` 11 մար տի թվա կիր նա մա կը միայն եր կու օր <ա ռաջ> ստա ցա, 

այս պես ուշ: Շտա պում եմ պա տաս խա նել: 

Ա մե նից առաջ սի րա լիր բարև ներս Հ. Տա շյա նին (1), Գա լեմ քարյա նին 

(2),  Մեն ևի շյա նին (3), Ձեզ և մյուս շատ հար գե լի հայ րե րին (4): 

Բո լոր նշան նե րից կեր ևա, որ հե ռու չէ բո լոր ազ գե րի երա զած խա ղա-

ղու թյան օրը: Եվ, վեր ջա պես, շնոր հիվ ռու սա կան օրհ նյալ հե ղա փո խու թյան, 

հա յու թյունն էլ ու նե նա լու է արևի տակ մի կտոր տեղ` գլուխ դնե լու հա մար: 

Հու սանք, մեծ է Հայի Աստ վա ծը:

 Թեր թե րի և լրագ րե րի, գր քե րի մա սին հոգ մի քա շեք. պա տե րազ մից հե-

տո հեշ տու թյամբ ձեռք կբե րենք, այս տե ղի խմբագ րու թյունն էլ շատ ան կա-

նոն է ստա նում: 50 տո կոս կո րած են թեր թե րը:

Պ. Ան տոն Գո շը (5) խնդ րում է Ձեզ հայտ նել, որ Ձե զի ու ղար կած «Եր-

գա րա ն»-ը ըն դու նեք` որ պես մի չն չին նվեր: Գա լով պ. Սամ վե լյա նին (6)` 

ասել եմ նո րեն, բայց ես ու ղար կում եմ նրա հաս ցեն, որ պաշ տո նա պես գրեք 

նրան: Եթե՝ ոչ, նա ինձ որոշ պա տաս խան չի տա: 

Խո նար հա բար կխնդ րեի Ձեզ, որ, եթե հնա րա վոր է գիրք առա քե լու տե-

սա կե տից, ու ղար կե ցեք ինձ Հ. Պ. Զա քա րյա նի (7) կազ մած գեր մա նե րեն լեզ-

վի քե րա կա նու թյան միայն առա ջին մա սը: 

Խո նարհ հար գանք նե րով մնամ Ձերդ` 

ԱվետիքԻսահակյան

ԱհաՍամվելյանիհասցեն՝

MinasSamweloff,ruedelaMuse10

Ար տատպ վաում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 2:

1.   Հա կով բոս Տա շյան (Թաշ ճյան Փրան կիս փոս) (1866-1933), ձե ռագ րա գետ, բա նա սեր, 
լեզ վա բան, հա յա գետ:

2.   Հայր Գրի գո րիս վար դա պետ Գա լեմ քարյան (1862-1917):

3.  Գաբ րիել Մեն ևի շյան (1864-1936), լեզ վա բան, հա յա գետ: 

4.  Խոս քը Մխի թա րյան միաբա նու թյան ան դամ նե րի մա սին է: 

5.  Ան տոն Գոշ (1849-1927), 1890 -ա կան նե րից մինչև իր վախ ճա նը եղել է ՀՅԴ պաշ տո-
նա թերթ «Դ րօ շա կ»-ի ժն ևյան շեն քի վե րա կա ցուն: 1905 թ.-ի հու լի սի 21 -ին սուլ թան 
Հա մի դի մա հա փոր ձի գլ խա վոր կազ մա կեր պիչ նե րից մեկն էր: 

6.  Մեզ չհա ջող վեց ճշ տել Սամ վե լյա նի իս կու թյու նը:

7.  Խոս քը հայ բանասեր, քերականագետ, Մխիթարյան միաբանության անդամ (1885) 
Պողոս Զա քա րյա նի (1864-1925) գեր մա նե րեն լեզ վի դա սագր քի մա սին է (Ձ ևա գի-
տու թյուն , Ա մաս, 1891, Վիեն նա):
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30. Բաց նա մակ Քե մալ Միթ հա տին (1)


 Պա րո՛ն

 Կարգ մը թեր թեր ձեր ստո րագ րու թյամբ հրա տա րա կե ցին հայե րուս ուղ-

ղյալ կոչ մը, որով կը հրա վի րեք մեզ միանալ ձե զի` տա պա լե լու հա մար բռնա-

կա լու թյու նը երի տա սարդ թուր քե րուն, որոնք կհա մա րեք նաև ձեր բռնա կալ-

նե րը:

Ս պա սե լով, որ հայ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը պա տաս խա-

նեն ձեր կո չին, եթե հարկ տես նեն, թույլ տվեք ձեր ու շադ րու թյան հանձ նել 

հետևյալ խորհր դա ծու թյուն նե րը:

 Գո հու նա կու թյամբ կար ձա նագ րենք ձեր խոս տո վա նու թյու նը, թե այժ մու 

թուրք կա ռա վա րու թյու նը անո րա կե լի ոճիր գոր ծեց` տա րագ րե լով, ջար դե լով 

և կո ղոպ տե լով մեկ մի լիոնե ավե լի հայեր: 

Ան շուշտ, չեք ան գի տա նար, պա րո՛ն, որ թուրք ժո ղո վուր դը հո գով-սր տով 

իր ներ կա ղե կա վար նե րու հետ է, որոնք ավա զակ ներ կո չենք: Բնավ չեք ան-

գի տա նար, որ բո վան դակ թուրք մտա վո րա կա նու թյու նը կամ եվ րո պա կան 

հա մալ սա րան նե րու ու սա նո ղու թյունն ըն դու նեց և ար դա րա ցուց ջար դե րը: 

Ին չու՞ դուք ինք ներդ ալ, պա րո՛ն, սպա սե ցիք մինչև այս պա հը` ար տա-

հայ տե լու հա մար հա պա ղած բո ղոք նե րը ձեր հայ րե նա կից նե րուն ոճիր նե-

րուն դեմ : Ու՞ր էիք դուք 1915 -ի կե սե րուն, երբ գե տե րը դիակ նե րու կույ տեր 

կթա վա լեին կամ երբ հայ աղ ջիկ նե րը կհանձն վեին գեր մա նո թուրք սպա նե-

րու քմայք նե րուն կամ երբ ան գթո րեն կբ նաջն ջեին մա նուկ ներ, ծե րու նի ներ, 

կի ներ:

 Հի մա մեջ տեղ կել լեք, որով հետև թուր քա կան կայս րու թյու նը վտանգ ված 

կտես նեք:  Մա հա մերձ կայս րու թյան մը փր կի չը կու զեք ըլ լալ: 

Ա ռա ջին ան գամ չէ, որ ակա նա տես կըլ լանք նման քա ղա քա կան մե քե-

նա յու թյանց:  Թուր քիո վեր ջին դա րու պատ մու թյու նը լե ցուն է նման խա ղե-

րով : Այդ նույն թուր քե րը, որոնց հաս ցեին անեծք կկար դաք այ սօր, եղ բայ րու-

թյան կո չեր ըրած էին, ավե լի փայ լուն խոս տում ներ տված էին մե զի: Աբ դուլ 

Հա միտ ինքն ալ իր հայ րա կան պաշտ պա նու թյուն ներ չէ՞ր շռայ լած մե զի... 

 Մի ջազ գային քա նի՞ դաշ նա գիր ներ թաղ ված են Բարձ րա գույն Դռան դի վա-

նա թուղ թե րուն տակ, որոնց մով հա վա սա րու թյուն կխոս տաց վեր Սուլ թա նի 

բո լոր հպա տակ նե րուն` առանց ցե ղի ու կրո նի խտ րու թյան:

 Կու զեք, որ նոր խոս տում ներ, նոր հույ սեր, նոր պատ րանք ներ ամ բողջ 

ժո ղո վուրդ ներ կապ վա՞ծ պա հեն թուրք պե տու թյան նե խած դիակին, որ մե 

միայն կր նան տա ռա պիլ: 

Ին չու՞ այդ քան մեծ ճի գեր կը թա փեք փր կե լու հա մար հատ կա-

պես կորս տյան դա տա պար տյալ մը: Եր կա թի դա րը, ասիական կայս րու-
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թյուն նե րու դա րը փակ ված է:  Կու զեք, որ թուրք արյու նար բու բռ նա կա-

լու թյան են թարկ ված բո լոր ժո ղո վուրդ նե րը` հույ ներ, հայեր, արաբ ներ, 

սր բա զան դա շինք կն քեն իրա րու հետ : Ին չու՞:  Պա հե լու հա մար թր քա-

կան գե րիշ խա նու թյու՞ նը, ամ րաց նե լու իրենց ստր կա կան շղ թա նե՞ րը:  

Ա տի կա բնավ եր բեք:  Հույ ներ և հայեր, արաբ ներ և հրեաներ ալ բավ կհա մա-

րեն ստր կու թյու նը, պարզ և հս տակ` ազա տու թյուն կու զեն:

 Դուք բա րե հա ճե ցիք անոնց ար դա րու թյուն խոս տա նալ, ապա հով ապ-

րե լու իրա վունք շնոր հել, երաշ խա վո րել անոնց ինչ քը : Եվ այդ բա նե րու մեջ 

կամ փո փեք անոնց իդեալը...  Թուր քի ձեր մտայ նու թյամբ կկար ծեք անոնց 

տված ըլ լալ այն առա վե լա գույ նը, որ կր նա շնորհ վիլ ծա ռա նե րուն...  Ձեր 

խոս քը ակա մայո րեն կմատ նե ձեր ցե ղը և կամ ան գութ հեգ նանք մըն է:

 Պատ մու թյու նը մեջ տեղն է՝ ըսե լու հա մար, որ թուր քա կան տի րա պե տու-

թյու նը ու րիշ ցե ղե րու վրա պահ ված է միայն սրով, որ Եվ րո պան ու Ասիան, 

հուն գար ներ ու սեր բեր, ռու մին ներ, բուլ ղար ներ և հույ ներ, կր ցած են շն չել և 

քիչ մը բաց վիլ քա ղա քակր թու թյան՝ թուր քե րը տուն ղր կե լե ետ քը միայն: Գի-

տե՞ք, պա րոն, թե ինչ է ազա տու թյու նը...  Լա՛վ, ու րեմն, ազա տու թյուն է, որ 

կու զեն հայե րը:

Կ սի րեմ հու սալ, պա րո՛ն, որ դյու րավ կըմբռնք, թե կայս րու թյան ոչ թուրք 

ժո ղո վուրդ նե րու բա րի քը կպա հան ջե անոնց կա տա րյալ ազա տու թյուն թրքա-

կան լու ծեն : Ու են թադ րե լով, որ դուք ձեր բա զատ եք երի տա սարդ թուր քե րու 

կայ սե րա պաշ տա կան գա ղա փար նե րեն, կը հա մար ձակ վիմ հա վա տալ, թե 

առանց դժ վա րու թյան պի տի ըն դու նեք լորդ Սե սի լի (2) բա նաձ ևը` «Հա յաս-

տա նը` հայե րուն, հու դայի եր կի րը` հրեանե րուն, արա բա կան եր կիր նե րը` 

արաբ նե րուն և բուն Թուր քիան` թուր քե րուն»: 

Ա հա` ինչ որ կպա հան ջե ար դա րու թյու նը, իրա վուն քը: 

Ա հա` ինչ որ կպա հան ջե նույն թուր քե րուն շա հը : Ո րով հետև թուրք ժո-

ղովր դին ապա գան իր օր րա նի մեջ է, հոն է, որ պետք է հա մախմբ վի, բա-

րեշրջ վի, քա ղա քակրթ վի` միան գա մայն վերջ դնե լով դրա ցի եր կիր նե րուն 

կա տա րած արյու նա լի ար շա վանք նե րուն, վճռա պես վերջ տա լով բար բա րո-

սա կան բնազդ նե րուն` պետք է մտ նե քա ղա քակր թու թյան ու ղին: 

Ոչ ոք կը սպառ նա թուրք ժո ղովր դի ապա գային: Ֆ րան սիայեն ավե լի 

ըն դար ձակ երկ րի մը մեջ 4 մի լիոն թուր քե րը, որոնց մե կբաղ կա նա կայս րու-

թյու նը, բա վա կա նին լայն պի տի զգան իրենք զի րենց : Ա զատ պի տի ըլ լան 

զար գա նա լու իրենց ու զա ծի պես` թույլ տա լով, որ մյուս ժո ղո վուրդ նե րը նույն 

ազա տու թյու նը վայե լեն իրենց երկ րին մեջ: 

Այս ազ նիվ աշ խա տան քին է, որ պետք է լծել, պա րո՛ն, ձեր ճի գե րը: Շատ 

մի հա մա րեք այս պա հան ջը ձեզ մե և «Խա ղա ղու թյուն և ազա տու թյուն» լի-

գայեն: 

ԱվետիքԻսահակյան



71|      |Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

Չի հայտ նա բեր վել նա մա կի բնա գի րը : Ար տատպ վում է «Նաի րի» թեր թից (1975 թ., սեպ-
տեմ բեր):  Նույ նը` «Պայ քար» թեր թում` Ցե ղաս պա նու թյան 60 -ա մյա տա րե լի ցի կա պակ-
ցու թյամբ (1976 թ., ապ րի լի 24):

 Նա մակն ան թվա կիր է, վս տա հա բար, Իսա հա կյա նն այն գրած պի տի լի նի 1915-1918 թթ.:

1.  Մեզ չհա ջող վեց պար զել Քե մալ Միթ հա տի իս կու թյու նը. ամե նայն հա վա նա կա նու-
թյամբ նա Թուր քիայի պատ մու թյան մեջ առա ջին սահ մա նադ րու թյան հե ղի նակ Միթ-
հատ փա շայի որ դին է: Նրա թարգ մա նու թյամբ Ժնևում, 1913 թ. «Լա թյուրք նո վել» 
հան դե սում, տպագր վել են Մաք սիմ Գոր կու «Իմ ըն կե րը» և Ալ ֆոնս Դո դեի «Լր տես 
երե խան» պատմ վածք նե րը: 

2.  Խոսքը Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական և պետական գործիչ Ռոբերտ Սեսիլի (1864-
1958) մասին է: Խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր (1937):



72|      | Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

31. Գեր մա նա կան ավե տա րա նա կան մի սիայի կո մի տեի Ար ևելք-և -Իս լամ-

հանձ նա ժո ղով (1) 

Բեռլին,Գեորգենկիրխշտրասե70

2մայիսի,1918,Ժնև

 Սի րե լի՛ բա րե կամ Գրեն ֆիլդ (2) 

Ե րեկ ես ստա ցա Մե լի քից (3) բա ցիկ: Նա հայտ նում է ինձ, որ հա յազ գի 

մի քա նի պատ վի րակ ներ (4) Կով կա սից ժա մա նել են Բեռ լին՝ գեր մա նա կան 

կա ռա վա րու թյան հետ բա նակ ցե լու հայ կա կան կա ցու թյան շուր ջը: Քա նի որ 

ես «Գեր մա նա-հայ կա կան ըն կե րու թյան» ան դամ եմ և, բա ցի այդ, հենց նույն 

նպա տա կով հե ռա գիր-ման դատ եմ ստա ցել իմ ամե րի կյան հա մերկ րա ցի-

նե րից, ուս տի Ձեզ առա ջար կում եմ, որ պես զի Դուք, եթե իմ ներ կա յու թյու նը 

Բեռ լի նում այժմ կամ մո տիկ ապա գա յում ան հրա ժեշտ եք հա մա րում, բո լոր 

մի ջոց նե րով դի մեք գեր մա նա կան կա ռա վա րու թյա նը, որ ես գամ Ձեզ մոտ: 

Միաժա մա նակ խնդ րում եմ Ձեզ՝ ինձ ու ղար կել ստաց վող տե ղե կու թյուն նե րը 

մեր այժ մյան վի ճա կի մա սին: Բա րե կա մա կան ող ջույն նե րով՝

Քո՝ԱվետիքԻսահակյան

Իմ հաս ցեն է՝ Ռյու Պրենստ Մար տին 53, Ժնև

 Նա մակն ար տատպ վում է «Գո յա մարտ» թեր թի 1991 թ. մար տ, № 6 (12)-ի ց: 
 Նա մա կը ծա նո թագ րել է պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Վարդ գես 
Մի քայե լյա նը: Այս նա մա կը՝ այլ փաս տաթղ թե րի հետ, հայտ նա բեր վել է 1989 թ., Գեր մա-
նիայի արտ գործ նա խա րա րու թյան՝ Բոն նում գտն վող Քա ղա քա կան ար խի վի «Հա յաս-
տան R 14099-14100» ան վա նումն ու հա մա րա նի շը կրող ֆոն դից:

1. 1918 թ. գար նա նից սկ սած՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան ար տա քին քա ղա քա կան կուր սը 
շր ջա դարձ է անում դե պի Գեր մա նիա՝ մինչև հոկ տեմ բե րի վերջ, նոյեմ բե րի սկիզբ, 
մինչև առա ջին աշ խար հա մար տում քա ռյակ միու թյան պար տու թյուն: Այդ օրե րին 
Իսա հա կյա նը Շվեյ ցա րիայից (Ժն և) , որ տեղ հա յան պաստ մեծ գործ էր կա տա րում, 
ճի գեր է թա փում օր առաջ գալ Բեռ լին՝ օգ նե լու հայ կա կան պատ վի րա կու թյա նը՝ 
գեր մա նա կան կա ռա վա րու թյան հետ վար վող բա նակ ցու թյուն նե րում: Սա կայն գեր-
մա նա կան կա ռա վա րու թյունն ու գրաքն նու թյու նը խս տիվ ար գե լել էին Հայոց ցե-
ղաս պա նու թյան և գեր մա նա թուր քա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան վե րա բե րյալ որ ևէ 
բան տպագ րե լը, աշ խա տում էին խան գա րել նաև Իսա հա կյա նի ժա մա նու մը: 1918 թ. 
մայի սին տված իր դի մու մից միայն եր կու սու կես ամիս հե տո, հու լի սի կե սին է Իսա-
հա կյա նը գա լիս Բեռ լին: 

2. Ջեյմս Գրեն ֆիլդ, Գեր մա նա-հայ կա կան ըն կե րու թյան կո մի տեի ան դամ:

3. Խոս քը, ամենայն հա վա նա կանությամբ, Կա րո Մե լիք -Օ հան ջա նյա նի մա սին է:

4. Խոս քը Թիֆ լի սի Հայ ազ գային խորհր դի պատ վի րակ նե րի մա սին է:
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32.  Բառ նա բաս Պի լե զիկ ճյա նին

30մարտի,1919,Ժնև

Սի րե լի՛ հայր Բառ նա բաս

 Ձեր` փետր վա րի 2-ի քար տը միայն 10 օր առաջ ստա ցա : Ու շաց նե լու 

պատ ճա ռը թերևս այն էր (հուն վա րի 6-ին Փա րի զից գրած մի նա մակ երեկ 

ստա ցա), որ ամիս ներ ի վեր տե ղա կան ժան դար մե րին ինձ կհս կեր և, վեր-

ջա պես, խու զար կու թյուն արավ ինձ մոտ` իբրև ռուս բոլշ ևիկ և գեր մա նա սեր: 

Իբրև բոլշ ևիկ` բնա կան է, որ մոտս ոչինչ չպի տի գտ նեին, քա նի որ բոլշ ևիկ 

չեմ, այլ հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցա կան: Իսկ գա լով գեր մա նա սի րու-

թյան, որով հետև այս տա րի Բեռ լին գնա ցի, կա րող եմ ասել, որ հա վա սա-

րա պես ատում եմ գեր մա նա ցուն թե գա ղիացուն . եր կուսն էլ ինձ հա մար հայ 

ժո ղովր դի դա հիճ ներ են` թուր քի և ռու սի հետ միասին: 

Այս նա խա բա նը նրա հա մար արե ցի , որ իմա նաք, թե ին չու՞ լռել էի` Ձեր 

նա մա կը թող նե լով ան պա տաս խան: Հի մա դառ նանք Ձեր հար ցին` ինչ քան 

կա րո ղա ցա ստու գել, այն հան դես եկավ, որ Ամե րի կան 100 մի լիոն դո լար չի 

հատ կաց րել հայե րին և այլ ժո ղո վուրդ նե րի հա մար, այլ հետ ևյա լը, որ բա ռա-

ցի կար տագ րեմ Փա րի զի «Վե րած նունդ» հայ թեր թի փետր վա րի հա մա րից. 

«Ամե նա հա վաս տի աղ բյու րեն կի մա նանք, թե հայ և սու րիացի նե րու օգ նող 

ամե րի կյան հանձ նա խում բը իր նպաս տի առա ջին շո գե նա վը ճամ բա հա-

նած է ար դեն Նյու Յոր քեն դե պի Պո լիս: Այս նա վը տրա մադր ված է ծո վային 

նա խա րա րու թյան կող մե և ու տես տե ղե նի վար չու թյան հա վա նու թյամբ .իր 

հետ կտա նի, իմի ջիայ լոց, 100.000 վեր մակ, 50.000 զույգ կո շիկ, 1000 սն դուկ 

հան դեր ձե ղեն, 200 թո նո ու տես տե ղեն, 10 0 ան կո ղի նա նոց հի վան դա նոց մը, 

10.000 թանձ րա ցած կաթ և 60 օթո մո բիլ` ու տես տե ղեն փո խադ րե լու հա մար: 

Ու րիշ նավ մը` իբրև նվեր կա ռա վա րու թյան կող մե, մոտ օրեն ճամ-

բա կել լե Նյու Յոր քեն` իր հետ տա նե լով 1.500.000 դո լար ար ժո ղու թյամբ 

ալյուր Փոքր Ասիո հայե րուն հա մար: Նույն հանձ նա խում բը բա ցած է նաև 

30.000.000 դո լա րի հան գա նա կու թյուն մը, որ մեծ եռան դով առաջ կը տար-

վի»: Թե որ քան ստույգ են այս թվե րը, չեմ կա րող ոչինչ ասել:

 Ձեզ հայտ նի է, որ փետր վա րի 2-ին Պո ղոս Նու պար (1) և Ահա րո նյան 

(2) ներ կա յաց րին հայ կա կան պա հանջ նե րը (3)` միացյալ Հա յաս տան՝ Սև 

ծո վից մինչև Մի ջերկ րա կան: Ամիս է ան ցել, սա կայն դեռ չգի տենք, թե ի՞նչ 

է լի նե լու, ըն դուն վե լո՞ւ են այդ սահ ման նե րը` ստեղծ վե լու Հա յաս տան, թե՞ 

ոչինչ չի ստեղծ վե լու. հայտ նի չէ: 

Այս քան պարզ է միայն, որ Գա ղիան խո չըն դոտ է հան դի սա նում մեծ Հա-

յաս տան ստեղ ծե լուն, նա բա ցո րոշ պաշտ պան է հան դի սա նում մու սուլ ման 

տար րե րին` թուրք, քուրդ, արաբ: Անգ լիայի դիր քը դե պի հայե րը` խորհր դա-

վոր լռու թյուն է, հույս ներս միայն Ամե րի կայի վրա է, ինչ պես և բո լոր ազ գե րի 
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հույ սե րը Ամե րի կայի վրա են: Տա Աստ ված, որ չխաբ վենք:

Դ րու թյու նը Կով կա սի Հա յաս տա նում շատ վատ է` սով, մահ, հա մա ճա-

րակ ահա վոր չա փե րի են հա սած, և օգ նու թյուն չկա ոչ մի տե ղից: 

Այս ամե նը կա րող են լավ վախ ճա նի հաս նել, եթե միայն Եվ րո պան զերծ 

մնա բոլշ ևիզ մից և կա րո ղա նա խա ղա ղու թյու նը պա հել գո նե մի 20 տա րի, 

մինչև մենք ամ րա նանք : Իսկ եթե նա ընկ նի բոլշևիզ մի, անիշ խա նու թյան 

գիր կը, մենք կմատն վենք ծանր փոր ձանք նե րի, ժո ղովր դի մնա ցած մա սը 

կոչն չա նա, որով հետև Եվ րո պայի գլու խը խա ռը լի նե լով` կա զատ վեն թուր քի 

և քր դի ձեռ քե րը: 

Ինչ պես կտես նեք, ու րախ լու րեր չկա րո ղա ցա Ձեզ հա ղոր դել, բայց հույս 

ու նիմ, որ մինչև ամս վա վերջ կամ մայի սի սկզբ նե րին վերջ նա կա նա պես 

կլուծ վի մեր խն դի րը` լա վա գույն ձևով:

 Հույս ու նիմ նույն պես մո տիկ ապա գա յում Ձեզ տես նել, երբ բախտ կու-

նե նամ հայ րե նիք վե րա դառ նալ Վիեն նայի վրայով: 

Ող ջույն ներս` Ձեզ ամեն քիդ, սի րե լի հայր սուր բե րին` բո լոր, բո լոր:

Մ նամ Ձեր բա րե կամ` 

Ավ.Իսահակյան

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 2:

1.  Պողոս Նուբար փաշա (1851-1930), հայ ականավոր քաղաքական գործիչ, 
Եգիպտոսի վարչապետ Նուբար փաշայի որդին: Հայկական բարեգործական 
ընդհանուր միության հիմնադիրներից:

2.  Ավետիս Ահարոնյան (1866-1948), հայ հասարակական-քաղաքական գործիչ, գրող:

3.  1919 թ., Փարիզում, տեղի ունեցավ ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի ու հայ 
ժողովուրդը ներկայացնող զույգ պատվիրակությունների նախագահներ Ավետիս 
Ահարոնյանի և Պողոս Նուբար փաշայի հանդիպումը:
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33. Հա մո Օհան ջա նյա նին 

28մայիսի,1919,Ժնև

Սի րե լի՛ Հա մո  (1)

Ե րեկ մի հայտ նի սիոնիս տի հետ խո սակ ցու թյուն ու նե ցա. շատ իրա-

զեկ էր մի ջազ գային հար ցե րին: Ինձ տե ղե կու թյուն ներ տվեց՝ պն դե լով, որ 

հաս տատ աղ բյուր նե րից ու նի դրանք:  Նա ասում է, որ Անգ լիան (մինչև 

Կոլ չա կի եր ևան գա լը) (2) խոս տա ցել է Ադր բե ջա նի և Վրաս տա նի ան կա-

խու թյու նը իր պրո տեկ տո րա տի տակ, դրա հա մար Կով կա սում գրե թե հա-

կա հայ կա կան դիրք է բռ նել՝ միև նույն ժա մա նակ խոս տա նա լով իր հո վա-

նա վոր ված նե րի սահ ման նե րը մե ծաց նել՝ ի հա շիվ Հա յաս տա նի: Քր դե րին 

և ասո րե ցի նե րին Անգ լիա և Ֆրան սիա հա մա ձայ նու թյամբ առաջ են քշել՝ 

հա րա վից էլ Հա յաս տա նը փոք րաց նե լու: Խոր հուրդ է տա լիս Ամե րի կային 

հայտ նել այս: «Իսկ Կոլ չա կի եր ևա լով,- ասում է նա,- ոչ միայն վտանգ-

ված է Ռու սա հա յաս տա նը, այլև Թուր քա հա յաս տա նը. Անգ լիա և Ֆրան-

սիա Սա զոնո վի (3) հետ որո շել են Լոն դո նի դաշ նա գի րը պա հել ընդ դեմ Վիլ-

սո նի, այն պես որ կա՛մ Հա յաս տա նը բո լո րո վին չի լի նի, կա՛մ թե մի փոքր 

մա սի մեջ, այ սինքն՝ ռուս նե րը կառ նեն Կով կա սի Հա յաս տա նը՝ Էրզ րու-

մը, Երզնկան, Բա բեր դը, Տրա պի զո նը, Ֆրան սիան՝ Կի լի կիան, Խար բեր դը, 

Սվա զը: Անգ լիացիք՝ Դիար բե քի րը և Վա նի ու Բիթ լի սի հա րա վային սահ-

ման նե րից՝ մեզ թող նե լով իբրև մի փոքր պե տու թյուն՝ Ալաշ կերտ, Բա յա-

զետ, Մա նազ կերտ, Մուշ և Վա նա ծո վի շուր ջը՝ Վան և Բիթ լիս քա ղաք նե րով:  

Սա գրում եմ ձեզ՝ ի գի տու թյուն, առանց իմ կար ծիք նե րի: Նո րու թյուն չու նե՞ք 

դուք»

Բար և նե րով՝ ձերդ՝ Ավե տիք 

Արդյո՞ք ստա ցել ես իմ նա մակ նե րը: 

Նույն

 

Ար տատպ վում է «Գր քե րի աշ խարհ» շա բա թա թեր թից, 1991 թ., մար տի 24 , № 279: 

1.  1918 թ. մայի սին, Փա րի զի վե հա ժո ղո վին մաս նակ ցե լու նպա տա կով, հայ կա կան 
պատ վի րա կու թյան կազ մում է ընդ գրկ վում նաև Հա մո Օհան ջա նյա նը, որը Եվ րո պա-
յում է մնում մինչև 1920 թ.: 1919 թ., ՀՅԴ 9-րդ ընդ հա նուր ժո ղո վում, Հ. Օհան ջա-
նյանն ընտր վում է բյու րոյի ան դամ: 

2. Ա լեք սանդր Կոլ չակ (1874-1920), ռուս հա կա հե ղա փո խա կա նու թյան ղե կա վար, օվ-
կիանո սա գետ, ծո վա կալ: Անգ լիայում է եղել 1917 թ.-ի ն, եր կու շա բա թով:

3. Խոս քը Սեր գեյ Սա զո նո վի (1860-1927) մա սին է: 1919 -ին նա Կոլ չա կի և Դե նի կի նի 
Հա մա ռու սա կան կա ռա վա րու թյան արտ գործ նա խա րարն էր, ներ կա յաց նում էր Ռու-
սաս տա նի շա հե րը Փա րի զի կոն ֆե րան սում: 
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34. Հա մո Օհան ջա նյա նին 

30մայիսի,1919

Սի րե լի՛ Հա մո 

Այ սօր ստա ցա բա ցիկդ, շատ ու րա խա ցա և շատ շնոր հա կալ եմ գրած-

նե րիդ հա մար, մեկ-մեկ գրիր. շատ պար տա վո րած կլի նես ինձ: Գի տեմ, 

որ շատ զբաղ ված ես, բայց վնաս չու նի: Շատ տանջ վում եմ մեր պաշ տե-

լի ժո ղովր դի անո րոշ վի ճա կի հա մար: Գ րում ես, որ շատ վր դո վված եմ: 

Ինչ պե՞ս չվր դով վել, երբ տես նում ես՝ մի կող մից՝ դաշ նակ ցա կան նե րը ու-

զում են (կամ ցույց են տա լիս, թե ու զում են) հա յու թյու նը ազա տել թուր-

քե րի ճան կե րից, մյուս կող մից 3-400 000 ամե նաըն տիր հայե րի դնում են 

թուր քի լծի տակ: Իրենց աչ քի առջև, իրենց ան տար բե րու թյամբ, կո տո րե-

ցին Բա գուն, ջն ջե ցին Շու շիի և Արե շի հա յու թյու նը (1): Այդ բա վա կան չէ, 

նոր կա տաստ րոֆ նե րի դուռ են բա նում այդ սրի կա, էգոիստ ավա զակ նե րը 

իրենց շա հե րի հա մար, որով հետև ու զում են Կովկասը ու նե նալ, դրա հա-

մար իրենց հո վա նա վո րած վրա ցի և թուրք ժո ղո վուրդ նե րի սահ ման նե-

րը մե ծաց նում են՝ գրա վե լով Լո ռիի հան քե րով հա րուստ գա վա ռը, Ղա րա-

բա ղը, հե րո սա կան Ղա րա բա ղը՝ իր հա րուստ հան քե րով: Ձգ տում են Նոր 

Բա յա զե տի հյու սի սային ափե րը գրա վե լու, ուր հա րուստ, ճոխ են մագ-

նե զի, խրո մի, եր կա թի, գրա ֆի թի, անա գի հան քե րով: Իսկ Գե տա բե՞ կը, որ 

հայ շր ջա նի մեջ է: Անգ լիան՝ ան կուշտ, ան հագ, հի պոկ րիտ (2), վամ պիր: 

Ֆ րան սիան էլ գրա վում է Դիար բե քի րը՝ ցո րե նի ամե նա հա րուստ դաշ տե րը և 

Ար ղա նա-Մա տե նի կլա սիկ հան քե րից, որ իրենց թր քո ֆիլ բուր ժու ա նե րի գե-

րին դառ նանք: 

Մենք իրա վունք ու նենք լիու լի մեր հո ղե րի վրա, որով հետև մենք նրան-

ցից շատ ենք կռ վել, շատ ենք զոհ վել: Մենք կռ վել ենք մեր հայ րե նի քի հա-

մար, իրենք՝ իրենց գր պա նի հա մար:

Լ սե՞լ ես, որ ջար դա րար Թա զիէֆին ան գլիացիք «Սիր» տիտ ղոսն են 

տվել, եթե չա մա չեն, Թա լեաթին էլ կտան: 

Այ սօր Գրին ֆիլ դից (3) նա մակ ստա ցա, ու ղար կել է ճա պո նա կան պե-

տու թյան, պրուսական պետության սահ մա նադ րա կա նը, նույն պես պարս-

կա կա նը, հե տո բել գիական սահ մա նադ րու թյան գր քերի վրա ըն դար ձակ ցու-

ցակ՝ ֆրան սե րեն - գեր մա նե րեն լե զու նե րով: Չգի տեմ, ում տամ թարգ մա նե-

լու, բա վա կան ըն դար ձակ բա ներ են, ես բո լո րո վին ժա մա նակ չու նեմ և, եր ևի, 

չեմ էլ կա րող. շատ մաս նա գի տա կան է, մտա ծում եմ՝ մե կին գտ նեմ: Գ րածդ 

նա մա կը պարզ չէր - դու ու զում ես, կար ծեմ, հենց այս երկր նե րի՝ Շվեդ, Նոր-

վե գիա, Հո լանդ, Դա նիա և այլն, երկր նե րի սահ մա նադ րու թյուն նե րը Փա րիզ 

էլ կա րե լի է գտ նել:

Ս տա ցա Ռոհր բա խի (4) կազ մած գիր քը, շատ լավն է, տես քով 144 մեծ 
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երես ներ՝ հե տաքր քիր բո վան դա կու թյամբ: Գրած է նույ նիսկ Դաշ նակ ցու-

թյան ծրա գի րը: Լավ նյու թեր կան: Պատ կեր նե րի թի վը՝ 128 հատ: 

Պի տի գրեմ, որ շատ ղր կեն:

Զ վեգ դի չը (5) երեկ ինձ պատ մեց, խնդ րեց, որ Հա յաս տա նի մա սին գրե-

լիք հոդ վա ծը շու տով հասց վի (հի շում ես, չէ՞, որ առար Սի մո նին տա լու) (6): 

Ստի պիր Սի մո նին մի բան գրե, նույն պես քար տե զը, որ կա րող էր հայկ. 

պատ վի րա կու թյան քար տե զը փո փո խե լով ղր կել. նա միտք ու նի և առան ձին 

բրո շյու րով հրա տա րա կել, դրա հա մար մենք հանձն պի տի առ նենք որոշ քա-

նակ տա րա ծե լու: Աչ քա բաց հրեա է, օգտ վել է ու զում: Թող օգտ վի, մենք էլ 

շահ ու նենք:

 Ձեզ մա տաղ, ամեն բան արեք Ղա րա բա ղը, Լո ռին չկորց նեք: Սե բաս-

տիա, Կե սա րիա հայե րիս սր տին բան չեն ասի, իսկ Ղա րա բաղ, Սյու նիք, 

Դա վիթ Բեկ, Դու ման, Թու ման, Մե նակ... Ան կա րե լի է, և, վեր ջա պես, ղա րա-

բաղ ցուն չի կա րե լի ընկ ճել: Մե լիք նե րի որ դի նե րը նո րեն ռուս նե րին կբե րեն, 

թուր քե րը չեն կա րող նրանց տեր լի նել ... Եր բեք: 

Ջերմբարևներ,Ձերդ՝Ավետիք

Հ.Գ. Հան գա նա կու թյու նը՝ հօ գուտ հայ կա րո տյալ նե րի, շա րու նակ վում է 

Գրին ֆիլ դի քա ղա քում, և հույս ու նի, որ 50000 մար կի հաս նի: Հա մա ձայն չէ 

դրա մը փո խադ րել, որով հետև մար կի կուր սը շատ ըն կած է, ոչինչ կդառ նա, 

այլ մտա ծում է նյու թեր առ նել և ու ղար կել ուր որ պետք է: Նյու թեր, օրի նակ, 

դե ղեր, եթե թույլ տան դուր սը տա նել, բայց եր կա թե ղեն իրեր, գյու ղատն տե-

սա կան գոր ծիք ներ, մե քե նա ներ ավե լի հեշ տու թյամբ թույլ կտա այն տե ղի 

կա ռա վա րու թյու նը: Խնդ րում է, որ ձեզ գրեմ, ինչ ապ րանք ներ հար մար կդա-

տեք և ու՞ր ու ղար կել, մա նա վանդ որ ու ղար կե լը դաշ նա կից նե րի թույլտվու-

թյամբ և նրանց մի ջո ցով պի տի լի նի:

Նորիցբարևներով՝Ավետիք

Խնդ րում եմ նո րից գե րի նե րի մա սին, որ գո նե առան ձին լա գե րի մեջ 

դնեն: Ասում է՝ դի մում ենք միշտ, սա կայն առանց հա ջո ղու թյան, միայն խոս-

տում ներ:

 Վեպս եմ գրում զօր ու գի շեր (7), որ պատ րաստ լի նի մինչև տուն գնալս: 
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Նա մակն ար տատպ ված է «Գր քե րի աշ խարհ» շա բա թա թեր թից, 1991 թ., մար տի 31 , № 
280: 

1. Ընդ հա նուր առ մամբ, 1918 թ. մար տից 1919 թ. հու նիս ըն կած ժա մա նա կահատ վա-
ծում, Բաք վում և գա վառ նե րում հայ զո հե րի թի վը, ոչ լրիվ տվյալ նե րով, ան ցնում էր 
50 հա զա րից (Գևորգ Ստե փա նյան, «Հայե րի կո տո րած ներն ու ինք նա պաշտ պա նա-
կան մար տե րը Բաք վի նա հան գում 1918-1920 թվա կան նե րին», էջ 46, Եր ևան, 2008):

2. Հու նա րեն, կեղ ծա վոր:

3. Խոս քը գեր մա նա ցի հա սա րա կա կան գոր ծիչ Ջեյմս Գրին ֆիլ դի (1873-1939) մա սին 
է, որը մոր կող մից հայ էր: Կի նը ևս հա յու հի էր՝ Քա թա րի նա Թու մա նյա նը: Գրին ֆիլ դը 
1919-1920 թթ. Հա յաս տա նի դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչն էր Գեր մա նիայում: 

4.  Պաուլ Ռոհր բախ (1869-1956), գեր մա նա ցի հրա պա րա կա խոս, քա ղա քա կան գոր-
ծիչ, պատ մա բան, ճա նա պար հորդ: Իսա հա կյանն, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, 
նկա տի ու նի Ռոհր բա խի հե ղի նա կու թյամբ 1919 թվա կա նին լույս տե սած «Armenien» 
(Stuttgart: Engelhorn) գիր քը: 

5.  Չկա րո ղա ցանք ճշ տել: 

6.  Նկա տի ու նի Սի մոն Վրա ցյա նին:

7.  Խոս քը «Ուս տա Կա րո» վեպի մա սին է:
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35. Բառ նա բաս Պի լե զիկ ճյա նին

30մայիսի,1919,Ժնև

Սի րե լի՛ հայր Բառ նա բաս

 Կով կա սի Հայս տա նում սաս տիկ սով կար, որով հետև թուր քե րը բո լոր 

հա ցա հա տիկ նե րը գրա վել էին, և վրա ցի նե րը ճա նա պարհ չէին տա լիս Ռու-

սիայից հաց բե րե լու: Դ րա հետ ևան քով հա մա ճա րակ տա րած վեց, որ հա-

զա րա վոր զո հեր տա րավ միայն ազ նիվ, դա սա կան ժո ղովր դից, բայց հի մա, 

շնոր հիվ Ամե րի կայի, դրու թյու նը բար վոք ված է:

 Հայոց զոր քե րը գրա վել են Ղար սը և, դաշ նա կից նե րի ղե կա վա րու թյամբ, 

պատ րաստ վում են գրա վել Մուշ, Բիթ լիս, Վան և այլն:

Ս պա սում ենք, որ գեր մա նա ցի նե րից հե տո հեր թը գա Թուր քիայի հաշ-

տու թյան պայ ման նե րին: Գրում են Փա րի զից, որ հայե րիս կտր վի Մեր սի նա, 

Ադա նա , Իս կեն դե րա նը` ոչ, Մա լա թիա, Խար բերդ, Պոն տո սը (Տրա պի զոն, 

Կիր սոն) , Երզն կա,  Կա րին, Բիթ լիս, Մուշ, Վան, Կարս, Ալեք սանդ րա պոլ, 

Եր ևան, Սե բաս տիա, Կե սա րիա,  Դիար բե քիր` ոչ : Այդ քանն էլ բավ է, կլի նի 

300.000 քա ռա կու սի մղոն:

 Թուր քա հայ նա հա տակ ժո ղո վուր դը` ողջ մնա ցած, հաշ վում են բո լո րը 

(Ռու սիա փա խած և այ լուր) 8-900.000 հայ, մոտ 500.000` դուր սը: 

Վիլ սո նը խոս տա ցել է Հա յաս տա նի ման դատն առ նե լու, եթե ամե րի կա-

կան սե նա տը հա մա ձայ նի, սա կայն լա վա տես ներն այլ կար ծի քին են, թե 

Ամե րի կան ան պատ ճառ կըն դու նի Հա յաս տա նի ման դա տը: Մեր հույ սը ար-

դեն Ամե րի կան է, որը շատ մեծ, ան մո ռա նա լի օգուտ ներ հաս ցուց հայե րիս: 

Մյուս դաշ նա կից նե րը` լի նի Անգ լիան, Ֆրան սիան, կեղ ծա վոր, եսա մոլ պե-

տու թյուն ներ են: 

Մ նամ ջերմ բարև նե րով` 

Ավ.Իսահակյան

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 2: 
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36.  Բառ նա բաս Պի լե զիկ ճյա նին

7հունիսի,1919,Ժնև

Սի րե լի՛ հայր Բառ նա բաս

 Փա րի զից գրում են, որ ամե րի կա ցիք մեր դե լի գա սիոնին հանգս տաց նում 

են, թե հայ կա կան հարցն ար դեն լուծ ված է` հայե րի հա մար նպաս տա վոր 

եղա նա կով: Եր ևի միայն Տիգ րա նա կերտ և Կե սա րիա չի մտ նե լու ապա գա 

Հա յաս տա նի մեջ,  բայց Կի լի կիան` ան պատ ճառ: Կի լի կիայի մեջ ար դեն հայ 

փոստ և հե ռա գիր կգոր ծած վի : Ա մե րի կայից հա սա րա կա պե տա կան նե րը` 

Վիլ սո նի հա կա ռակ կու սակ ցու թյու նը,  դի մել և պա հան ջում է նա խա գա հից 

օր առաջ լու ծել հայ<կական> խնդի րը, գրա վել եր կի րը, ստանձ նել ման դատ 

և ճա նա չել Կով կա սի հան րա պե տու թյու նը:  Կար սը գրավ ված է ապ րի լի 19 -

ի ն, բան տարկ ված է տե ղա կան թուրք կա ռա վա րու թյու նը, գրավ ված է շատ 

ցո րեն, ցա նած ար տեր , եր կու և կես մի լիոն փամ փուշտ և շատ թն դա նոթ ներ:  

Գաղ թա կան հայե րը (140.000) լցվել են նա հանգ, թուրք ժո ղո վուր դը հպա տա-

կու թյուն է հայտ նել Հա յաս տա նին:  Սո վը և տի ֆու սը վե րա ցել են:

 Պատ րաստ վում են գրա վել թյուր քաց Հա յաս տա նը. Տ րա պի զո նը ար դեն 

գրավ ված է, ժո ղո վուր դը տե ղա փոխ վում է հոն:  Փա րի զի քա ղա քա պե տու թյու-

նը Փա րի զի փո ղոց նե րից մե կի անու նը դրել է «Rue de Armenie»1:  Կարևոր նո-

րու թյուն նե րը սրանք են: Նո րու թյուն ներ ստա նամ, կհա ղոր դեմ: Մի տա սը օր 

առաջ ևս մի քարտ էի ու ղար կել Ձեզ, հու սամ, որ ստա ցաք:

 Ջերմ բարև ներ` բո լոր հար գե լի հայր սուր բե րին: Տա Աստ ված, շու տով 

ար ժա նանք իրար ազատ հայ րե նի քում տես նելուն և հյուր լի նել Ձեր վան-

քում` Շի րա կի կամ Տա րո նի նվի րա կան տա ճար նե րից մե կում, ուր մեծ Աբ-

բա հոր` Մխի թա րի (1) գոր ծը շա րու նա կենք մեր տա նը:

Ձեր`ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 2:

1. Խոսքը Մխիթարյան միաբանության հիմնադիր Մխիթար Սեբաստացու (1676-1749) 
մասին է:

1  Հա յաս տա նի փո ղոց:
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37.  Սի մոն Հա կո բյա նին

24նոյեմբերի,1919,Ժնև

Սի րե լի՛ Սի մոն (1)

 Մոտ 2 օր է` վե րա դար ձել եմ Գեր մա նիայից: Շատ տպա վո րու թյուն ներ 

ու նեմ ասե լու, բայց հա վաս չկա գրե լու: Հայոց հար ցի լուծ ման այս սր տա-

մաշ ձգձ գու մը մաշց նում է ամեն եռանդ ու աշ խույժ. ձեռքս ոչ մի բա նի տաք 

չէ, նույ նիսկ իմ սի րած նյու թե րի (գ րա կան) վրա: Զս պում եմ ինձ նս տել, պա-

րա պել, բայց բռ նիորեն բան դուրս չի գա:

 Լավ, ան ցնենք. մի եր կու բան ու նիմ ասե լու:  Ճա կատդ կպա չեմ, թե մի 

գրես ինձ մի քա նի տո ղով, թե ի՞նչ դրա կան հա վաս տիացում ներ ու նիք մեր 

բախ տի տնօ րին ման մա սին. մի՞ թե Ամե րի կայից ավե լի որոշ բան չու նիք:  Չէ՞ 

որ հան րա պե տա կան ներն` իրենց պա րագլ խով` Լոջով (2), մեր բա րե կամն 

են, և մի՞ թե բա րե կամ նե րից պի տի հար ված ու տենք, և ար դեն այս եր կա-

րատև ձգձ գու մը աս պե տու թյուն չէր Ամե րի կայի կող մից : Ուղ ղա կի հալ վեց 

մեր խեղճ ժո ղո վուր դը: 

Լ սե ցի, թե ամե րի կա կան կա ռա վա րու թյու նը մեր պե տու թյա նը 50 մի լիոն 

դո լար փո խա ռու թյուն է տվել, չհա վա տա ցի, բայց ու զում եմ ստու գել` ի՞նչ 

բան է դա: 

Հա մոյին (3) նա մակ ու ղար կե ցի տիկ. Զա րա ֆյա նի մի ջո ցով, արդյո՞ք 

ստա ցավ. գ րել էի, թե Չի լին կե րյան-Ս ևա կի կի նը (4) ամ սա կան 300 շվեյ ցա-

րա կան ֆրանկ է խնդ րել որ բե րի հա մար Ահա րո նյա նից: Ն րան ու ղար կել են, 

կար ծեմ, միայն 22 ֆր.: Խնդ րում եմ լրաց նել մնա ցա ծը:  Նա մակս կար դա և 

հոգ տար: 

Ու րիշ մի խն դիր. մի ու սա նող կա այս տեղ, թյուր քա հայ, Հա րու թյուն Բող-

չա լյան, ու զում է Եր ևան գալ, փող չու նի: Ն րա անունն այս ցու ցա կի մեջն էր, 

որ գար նա նը կազմ ված էր:  Նա չկա րո ղա ցավ գնալ, որով հետև ավարտ ման 

քն նու թյուն ներ էր տա լիս, և նրա հա սա նե լիք փո ղը գնա ցող նե րը իրար մեջ 

բա ժա նե ցին:  Հի մա սա փող չու նի վե րա դառ նա լու և նույ նիսկ ապ րե լու այս-

տեղ:  Նով րու զը նրան առա ջար կում է միայն ֆրան սիական 500 ֆր.: Մտա-

ծի՛ր, սրա նով ու՞ր կա րե լի է գնալ:  Նա խնդ րում է Հա յաս տա նի պատ վի րա-

կու թյու նից, որ իրեն գո նե մի 500 շվեյ ցա րա կան ֆրանկ տաք, որ կա րո ղա նա 

գո նե իրեն Պո լիս նե տել. վ րան էլ իս կի հա գուստ չու նի: 

Ես էլ խնդ րում եմ իմ կող մից` մի բան անեք և փող տե ղա փո խեք կամ իմ 

կող մից մի բան անեք և փող ու ղար կեք իմ անու նով` նրան հանձ նե լու կամ տ. 

Ան տո նին (5): Բայց գրեք ինձ, որ ես հայտ նեմ նրան, և պատ րաստ վի գնալ: 

Հե տո՝ իմ մա սին : Ես մնա ցի անո րոշ վի ճա կի մեջ, գրե թե ապ րե լու փող 
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չու նեմ, հա զիվ մի ամիս քաշքշ վեմ, հե տո չգի տեմ` ի՞նչ պի տի անեմ:  Կով կա-

սից գրել եմ, որ փող գա, բայց ոչ մի լուր:

 Վա հան Փա փա զյա նը (6) գրել էր ինձ իր մեկ նե լուց առաջ, թե քեզ (ինձ) 

ճա նա պար հա ծախս կղր կեն Փա րի զից: Արդ, մի տե ղե կա ցիր, թե այդ ի՞նչ 

խոսք է և ինչ քա՞ն կա րող են ու ղար կել : Այն պես լի նի, որ մի քա նի ամս վա 

փող թող նեմ կնոջս ու ես էլ գնամ. թերևս այն տե ղից կա րո ղա նամ կնոջս փող 

ղրկել: Չ գի տեմ` այս անելք դրու թյու նից ինչ պե՞ս դուրս գամ: Խնդ րում եմ տե-

ղե կա ցիր և ինձ գրիր: Ամեն բան մեր սպա սա ծից հա կա ռակ եղավ: Կար ծում 

էինք, թե ամա ռը կվեր ջա նա Հայ կա կան խն դի րը, և աշ նա նը բո լորս էլ ազատ 

Հա յաս տան կլի նենք, սա կայն հի մա ստիպ ված ենք թե՛ մայր Հայ րե նի քում, 

թե՛ այս տեղ, սո վի դեմ կռ վել:

 Վեր ջա պես, բարև նե րով և համ բույր նե րով` մնամ քո՝ 

Ավետիք:

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 4:

1.  Ավ. Իսա հա կյա նի նա մակ նե րը հաս ցեագր ված են Փա րիզ, մի մա սը` Ազ գային պատ-
վի րա կու թյան հաս ցեով՝ Սի մոն Հա կո բյա նին, որը, վս տա հա բար, պաշ տո նա վա րե լիս 
է եղել այդ հաս տա տու թյու նում:

2.  Հենրի Կաբոտ Լոջ (1850-1924), ԱՄՆ քաղաքական գործիչ, ներկայացնում էր 
Հանրապետական կուսակցության պահպանողական թևի շահերը:

3.  Խոս քը դաշ նակ ցա կան կա ռա վա րու թյան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Հա մո 
Օհան ջա նյա նի մա սին է:

4.  Բ ժիշկ և բա նաս տեղծ Ռու բեն Սևա կի (Չե լեն կե րյան) կի նը` բա նաս տեղ ծու հի Յա նի 
(Ժա նի) Սևա կը (1887-1967)` ծա գու մով գեր մա նու հի, Առա ջին աշխարհամարտի տա-
րի նե րին և այ նու հետև կազ մա կեր պել է որ բա նոց ներ, զ բաղ վել որ բախ նա մու թյամբ: 

5.  Ան տո նի, գեր մա նու հի, հայ կա կան շր ջա նակ նե րին մոտ կանգ նած մտա վո րա կան:

6.  Փա փա զյան Վա հան (1876-1973), պե տա կան-հա սա րա կա կան գոր ծիչ, Օս մա նյան 
խորհր դա րա նի երես փո խան , ա վե լի ուշ` Ընդ հա նուր բա րե գոր ծա կան միու թյան աշ-
խա տա կից: 
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38. Սի մոն Հա կո բյա նին

30դեկտեմբերի,1919,Ժնև

Սի րե լի՛ Սի մոն (1)

Ս տա ցա նա մակդ. նկա րածդ կա ցու թյու նը վհա տե ցու ցիչ է... Անգ լիական 

պո լի տի կի մա սին Կով կա սի մեջ ես այն կա սեմ, որ նրանք ու զում են Կով-

կա սի Հա յաս տա նը տալ թյուր քաթա թար նե րին, իսկ հայե րին` Թուր քահա-

յա տա նից մի եր կու նա հանգ, որով հետև թյուր քա հայե րի մի ջազ գային հարց 

գո յու թյուն ու նի, և Անգ լիան խոս տում ներ է տվել: Մեր մարմ նի վրա առև տուր 

է անում: 

Այ սօր վրա ցի Զվի ցա րիայի դե լե գա սիոնից ինձ ասա ցին, թե հայե րի ու 

վրա ցի նե րի միջև հա մա ձայ նու թյուն է կա յա ցել ար դեն. 3 տա րով մի պայ մա-

նա գիր են ստո րագ րել: Որ քա՞ն ճիշտ է, չգի տեմ: 

Գ րիր, թե Անգ լիան ու՞մ և ի՞նչ կերպ և որ քա՞ն հաս տա տո րեն ասել է, թե 

Հա յաս տան եր կիր կա: Դու գրում ես, թե «իբրև թե Արտ.գոր ծոց մի նիստ րու-

թյու նը ըն դու նել է»: Մենք հան դի սա վոր խոս տում նե րի չենք հա վա տում, ու՞ր 

մնաց` ասե կո սե նե րին: 

Ու սա նող Բող չա լյա նը երեկ մի կերպ գնաց... 500 ֆրան կով մինչև Պո լիս: 

Գ րե ցի՞ր Հրուշևս կու (2) առա ջար կի մա սին: 

Քո՝Ավետիք

Ար տատպ ված է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 4:

1.  Սի մոն Հա կո բյա ն (1880-1942), գրականագետ, հրապարակախոս, խմբագիր: Ապ րե-
լով Փա րի զում` որոշ պար տա կա նու թյուն ներ ու ներ Բա րե գոր ծա կան միու թյու նում, 
տե ղյակ էր Հայ կա կան հար ցի հետ կապ ված նո րու թյուն նե րին և եր բեմն նա մա կով 
տե ղյակ էր պա հում  նաև Իսա հա կյա նին: 

2.  Ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ` խոս քը ուկ րաի նա ցի պատ մա բան Մի խայիլ Հրուշևս-
կու (1866-1934) մա սին է, որն իր աշ խա տու թյուն նե րում պն դում էր, որ պատ մու թյան 
մեջ կար ևո րը ազ գային շահն է և ոչ թե դա սա կար գայի նը: 
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39.  Սի մոն Հա կո բյա նին

30դեկտեմբերի,1919,Ժնև

Սի րե լի՛ Սի մոն

Խնդ րեմ, ծու լու թյուն չա նես, մեկ-մեկ գրես, թե ի՞նչ վի ճա կի մեջ է մեր 

հար ցը, այս շաբ թուս ի՞նչ լսե ցիք, Ա. Ահա րո նյա նը ի՞նչ է գրում Լոն դո նից, 

Գա րոն (1)` Ամե րի կայից: 

Այն պես վատ զգա ցում նե րով հե ռա ցա Փա րի զից (2), որ մինչև օրս խելքս 

գլուխս չի եկել, և չեմ կա րող եռան դով պա րա պել : Այս տեղ նո րու թյուն ներ 

բնավ չու նենք. փող ու նե նայի մի քիչ, մնայի Փա րիզ` այս ծանր հո գե կան 

դրու թյունս փա րա տե լու : Ո՛չ կա րող եմ պա րա պել, ո՛չ հան գիստ սպա սել` 

մինչև մեր բախ տի որո շու մը:

 Շուտ-շուտ գրիր, սի րե լի՛ Սի մոն:

 Բարև` քեզ և Մի սա կին:

Բարևներով`քոԱվետիք

Ար տատպ վում է «Բա գին» ամ սագ րից, 1983, № 4:

1 .  Ար մեն Գա րո (Գա րե գին Փաստր մա ճյան) (1872-1923), ՀՅԴ առաջ նորդ նե րից, « Նե մե-
սիս» (1896) գոր ծո ղու թյան կազ մա կեր պիչ նե րից: Առա ջին հան րա պե տու թյան դես-
պանն էր ԱՄՆ -ու մ:

2.  Փա րի զից վե րա դառ նա լու նույն օրն Իսա հա կյա նը Վա հան Զա քա րյա նին գրում է. 
«Գ նա ցի Փա րիզ` Հա յաս տան գնա լու հա մար, բայց հե տո գտանք վա ղա հաս, վե րա-
դար ձա նո րից Ժնև» (Ավ . Ի սա հա կյան, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, հ. 6, 1979): 



86|      | Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

40. Սի մոն Հա կո բյա նին

8փետրվարի,1920,Ժնև

 Սի րե լի՛ Սի մոն

 Նա մա կիս չպա տաս խա նե ցիր: Հո խռո ված չե՞ս ինձ նեն:  Լո զան էի, Յու-

սու ֆին գրած նա մակդ կար դա ցի. Հա յաս տա նի սահ մա նագ ծու մը` մինչև Բա-

լու, գ րիր ին ձի` էդ ի՞նչ բան է: 

Ե՞րբ են, վեր ջա պես, լու ծե լու մեր հար ցը, մե ռանք: Գա րոն ին չու՞ է հրա-

ժար վել, ի՞նչ ելք ու նե ցավ Նու բա րի պատ գա մա վո րու թյու նը Եր ևա նում: 

 Թեր թե րում կար դա ցի, թե Թիֆ լի սում վրաց կա ռա վա րու թյու նը տա պալ վել, 

բոլշ ևիկ ներն են այն տեղ : Ի՞նչ գի տես դրա մա սին: Էն վե րը եր ևա ցել է և պի տի 

ար շա վե Հա յաս տա նի վրա` Ադր բե ջա նի հետ, ստու՞յգ է: Մի խոս քով, մեկ- 

մեկ գրիր . ա մեն տո ղիդ կա րոտ եմ: Լ սե ցի, որ Հա մոն գնա ցել է Եր ևան (1). 

լավ արեց, նա այն տեղ պետք կու գա, Փա րիզ բո լո րո վին ավե լորդ էր. զուր 

ծախս: 

Ես շատ զբաղ ված եմ, գրում եմ վեպս (2), բայց վեր ջերս ընդ հա տե ցի, և 

գրում եմ հի մա Սա սուն ցի Դավ թի որ դու` Մհե րի պոե ման (3), իմ վա րիան տի 

Մհե րը, որը բոլշ ևիկ է:  Վա րիան տի էու թյունն է հա րա զատ, ժո ղովր դից վերց-

րած, մնա ցա ծը ես եմ հո րի նել:  Շու տով կպրծ նեմ. մեծ բան չէ, մի 100 տուն 

եր ևի : Այ սինքն` Թու մա նյա նի «Սա սուն ցի Դավ թի» կի սու չափ: 

Ս պա սում եմ նա մա կիդ: Մե ռել ներն են լռում,  հո դու, փառք Աստ ծո, ողջ 

ես: Խո սի՛ր, ծա ռա եմ ձայ նիդ:

Բարևովքո`Ավետիք
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Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 4:

1.  1920 թ. սկզբին Հ. Օհանջանյանը Փարիզից վերադառնում է Հայաստան ու 
ստանձնում Ա. Խատիսյանի կառավարության ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարի 
պաշտոնը:

2.  Խոսքն «Ուս տա Կա րո» վե պի մա սին է, որի վրա Վար պե տն աշ խա տեց շուրջ 30 տա-
րի, սա կայն ավար տել չկա րո ղա ցավ:  «Ուս տա Կա րո»-ից տպագր վել են մա մու լում 
հետ ևյալ հատ ված նե րը.

 «Լեյ լի և Մեջ լում», հո վիվ Մախ սոյի պատ մա ծը, « Հո րի զոն», 1911, № 93 և «Գիր և 
կյանք», 1911: 

 «Ուս տա Կա րոն հո վիվ նե րի մոտ», «Գե ղար վեստ», 1913, № 5:

   «Ուս տա Կա րոն և գյում րե ցի վա ճա ռա կան նե րը», «Ա րեգ», 1922, № 8:

 «Ա րաք սի ծնուն դը» (ա շուղ Վշ տա լիի զրույ ցը), «Ա րեգ», 1929, № 2:

  «Ո՞վ էր Ուս տա Կա րոն», «Գ րա կա նու թյան քրիս տո մա տիա», 9-րդ դա սա րան, 
1937 թ.: 

 « Գյում րե ցի կա պի տան Ղա զա րը»-«Նա խեր գանք», « Ղա զար աղայի տոհ մը, մկր տու-
թյու նը և ըն տա նի քի գաղ թը», «Կա պի տան Ղա զա րը պատ մում էր իր «Գլ խու գա լած-
նե րը» (Ավ. Իսա հա կյան, Ըն տիր եր կեր, № 2, 1940 թ.):

3.  Ավ. Իսա հա կյա նը Մհե րի կեր պա րով զբաղ վել է շատ վա ղուց, այն տա րի նե րին, երբ 
Հովհ. Թու մա նյա նը գրում էր իր «Սա սուն ցի Դա վի թ»-ը: Այն ժա մա նակ Իսա հա կյանն 
այլ հա յացք ու ներ Մհե րի կեր պա րի մա սին: 1902 թ. հու լի սի 7-ին, Թու մա նյա նին 
գրած նա մա կում, կար դում ենք. «Մ հե րը խո շոր տիպ է,  բայց չա րիք, բա ցա սա-
կան, դե մո նա կան: Մ հե րը հին Ար տա վազդն է, չա րի ոգին, չա րի մարմ նա ցու մը, որը 
պատժվում է պար սիկ Զոհ րա պի պես : Իսկ դրա նով ոգ ևոր վել դժ վար է»:
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41.  Սի մոն Հա կո բյա նին

1մարտի,1920,Ժնև

 Սի րե լի՛ Սի մոն

 Միայն ապ րի լի 29 -ին ստա ցա Ս. Ռե մոյից (1) գ րած (ապ րի լի 22 -ի ն) 

սար սա փե լի նա մակդ . եր ևի սրի կա Նիտ տի (2) կա ռա վա րու թյունն ու շաց րել 

է առա քու մը: 

Թեև ես Գե րա գույն խորհր դից բան չեմ սպա սում, սա կայն և այն պես, 

նա մակդ խեն թա ցու ցիչ հու սա հա տեց նող էր. առանց Սև ծո վի և Էրզ րու մի` 

Հա յաս տան չկա: Եղա ծը կլի նի ոտ նա կոխ թա թա րի, թյուր քի, վրա ցու ոտ քե-

րի տակ: 

Ես շատ բան ու նեմ ոչ միայն դժ գոհ լի նե լու բո լո րիցդ, այլև, փաս տո րեն, 

մե ղադ րե լու. դուք խա բում եք հայ ժո ղովրդին, քնեց նում եք, դաշ նակ ցա կան 

միահե ծա նու թյու նը կոր ծա նեց հա յու թյու նը, չեք բա նում ժո ղովր դի աչ քե րը` 

իր գլ խի ճա րը տես նի : Ա ռանց ղե կա վար նե րի` մեր ժո ղո վուր դը շատ ավե-

լի լավ կեր պով կկա րո ղա նար իր գլուխն ազա տել, քան Ռոս տոմ նե րի, Գա-

րո նե րի,  Զավ րիև նե րի , Ակ նու նի նե րի (3) դոն քի շո տու թյամբ: Շատ բան կա 

ասե լու, միայն հի մա գրիր, թե ի՞նչ եք անե լու : Ա մե րի կան ի՞նչ է ասում, դուք 

պի տի հա մա ձայ նի՞ք այդ սահ ման նե րին : Ի՞նչ կար ծիք ու նի ձեր ար տա քին 

գոր ծե րի նա խա րար Հա մոն (4):

Ավետիք

Ար տատպ ված է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 4:

1 .  Ի տա լա կան Սան Ռե մո քա ղա քում, 1920 թ վա կա նին, տե ղի ու նե ցավ դաշ նա կից պե-
տու թյուն նե րի հա մա ժո ղո վը, որտեղ քնն վե լու էր նաև Հայ կա կան հար ցը:

2.  Նիտ տի (Francesco Sarverio Nitti) (1868-1935), հա սա րա կա կան-պե տա կան գոր ծիչ: 
1919 հու նի սից մինչև 1920 թ. հու նի սը եղել է իտա լա կան կա ռա վա րու թյան ղե կա վա-
րը:

3.  Նկատի ունի ՀՅԴ գործիչներ Ստեփան Զորյանին (Ռոստոմ), Արմեն Գարոյին, Հակոբ 
Զավարյանին (Զավրին), Էտկար Ակնունուն (Խաչատուր Մալումյան):

4.  Նկատի ունի 1920 թ.-ին Եվրոպայից Հայաստան վերադարձած և 
արտգործնախարարի պաշտոնը ստանձնած Համո Օհանջանյանին:
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42. Սի մոն Հա կո բյա նին

2մարտի,1920,Ժնև

 Սի րե լի՛ Սի մոն

Ս տա ցա նա մակդ, շատ շնոր հա կալ եմ: 

Կի լի կիայի ջար դե րի մա սին ինձ մի քա նի բան գրիր. մի՞ թե այդ քան ահ-

ռե լի չա փե րով են : Ու րեմն, «Հա յաս տան` առանց հայե րի», հի մա` «Կի լի-

կիան` առանց հայե րի» լո զուն գի . ա՞յդ է նշա նա կում ֆրանս. ման դատ: Գեր-

մա նա ցիք ասում են, թե հի մա ո՞վ է ջար դում, դար ձյալ մե՞նք... 

Եր կու հե ռա գիր ու ղարկ վեց տե ղիս գա ղու թի կող մից Գե րա գույն 

խորհրդին` իբրև բո ղոք: Բա վա կան խիստ լեզ վով էր, դա է մեր մխի թա րան-

քը, ի՞նչ կա րող ենք անել ու րիշ: 

Ա մե րի կան (1) գե տի նը մտավ, մեծ-մեծ խոս տում ներ արավ: Արմ<են> 

Գա րոն էլ ու ռեց րեց և հա վա տաց րեց մեզ. հի մա միայն 2 սպան ված ամե-

րի կա ցի նե րի ար նա գինն է պա հան ջում: Կար ծես սուլ թան Հա մի դի ժա-

մա նակ ներն ենք ապ րում: Վիլ սո նը մեր դա տին շատ վնա սեց. ատե լով 

ատում եմ այդ տի րա ցու ին, թեև միշտ եմ ատել: Շնորհ քը մեծ խոս քեր տա-

լու մեջ չէ, այլ կա տա րե լու, իրա կա նաց նե լու:  Բո լո րո վին հու սա խաբ արեց 

այդ մար դը մեզ` իր դո լա րա պաշտ ժո ղովր դով: ... Ի՞նչ դուրս եկավ Լոն-

դո նի ժո ղո վից, ե՞րբ են կան չե լու թուր քե րին, ե՞րբ են վերջ նա կա նա պես 

գծե լու մեր սահ ման նե րը, ինչ պե՞ս է Եր ևա նի վի ճա կը: Ասում են` հա մա-

ճա րակ կա և սով: Օ՛ֆ, մե ռանք... Զ բաղ մունք ներս կանգ առան, այս հո-

գե բա նու թյամբ չի կա րե լի պա րա պել, տն տե սա պես էլ շան հա լի մեջ եմ:  

Ար<մեն> Գա րոյի բաց նա մա կը` Նու պա րին, ջղայ նա ցած հի մա րու թյուն է: 

Որ քան մեր խմ բա պետ նե րը` Դրո,  Մու րադ, Անդ րա նիկ, Սե պուհ բարձր 

են, այն քան մեր մտա վոր ղե կա վար նե րը, քա ղա քա գետ նե րը տխ մար մե-

ծամտու թյուն ներ են:  Բա ցի քեզ նից և մի եր կու սից` մյուս նե րին ար հա մար-

հում եմ,  մի՞ թե իրա վունք չու նեմ: Ամե նից շատ ար հա մար հում եմ լա վա տես-

նե րին, որ երե խա ներ են ուղ ղա կի: Ափ սոս այն դրամ նե րը, որ վատ նում են...

Բարևներով`քոԱվետիք

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 4:

1.  1919-1920-ին Հայաստանի առաջին հանրապետությունը փորձեց Հայկական հարցը 
լուծել արևմտյան տերությունների աջակցությամբ, մեկ միասնական, անկախ 
պետության մեջ միավորել Հայաստանի արևելյան և արևմտյան մասերը: Հայկական 
հարցը քննարկվեց Փարիզի հաշտության կոնֆերանսում (1919-1920), որտեղ 
որոշում ընդունվեց ԱՄՆ-ին տրամադրել Հայաստանի մանդատը: Այդ որոշումը 
հաստատեց Ազգերի լիգան: Սակայն ԱՄՆ-ի Սենատը մերժեց նախագահ Վ. Վիլսոնի 
առաջարկը Հայաստանի մանդատը վերցնելու վերաբերյալ:
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43.  Սի մոն Հա կո բյա նին

14մարտի,1920,Ժնև

Սի րե լի՛ Սի մոն

 Ջա վոն (1) նո րից գրում է. մի ճար արեք, որ ու զե նաք, կա րող եք: Ա սում 

եք` փող չկա, բայց սուղ բնա կա րան ներ եք վար ձել, որ բո լո րը քն նա դա տում 

են: Հրուշևս կու Ազ գե րի լի գան նո րից 100 զվի ցե րա կան ֆրանկ է ու զում, շատ 

շու տով ու ղար կե ցեք : Ես չու նեի, որ այս ան գամ տայի, շու տով կար գադ րե-

ցեք: 

Ու րեմն՝ նո րից Զան գե զու րի շուրջ պա տե րազմ: Անգ լիան ու զում է ան-

պատ ճառ ու նե նալ Ջու ղայի բե րա նը: Հ նար չկա, կո րած է թե՛ Ղա րա բա ղը, թե՛ 

Զան գե զու րը և թե՛ Նա խիջ ևա նը: Դուք հա վա տու՞մ եք Թյուր քա հա յաս տա նի 

ազա տու թյան: Ես դրան չեմ հա վա տում. հ րաշք պի տի լի նի, եթե ազատ վի : 

Ի տա լիան ան վերջ զի նում է Մուս տա ֆա Քե մա լին, Ֆրան սիան, գի տեք` ինչ 

շուն է: Անգ լիան էլ, մյուս կող մից, Ադր բե ջա նին է զի նում. խա բում են մեզ:  

Բոլշ ևիկ նե րից էլ հույս չկա, նրանք էլ պան թու րա նիստ են դար ձել: Շատ 

մռայլ եմ տես նում գոր ծե րը:  Պոլ սի առու մը գա րան տի չէ, քա նի որ ոչ ոք լուրջ 

չի մտա ծում Հա յաս տան շի նել:

...Վ. Տե րյա նի մա հը (2) սար սա փե լի՛ ազ դեց վրաս. թե՛ իբրև ինձ հա մար 

լավ ըն կեր և թե՛ ան նման բա նաս տեղծ` ան փո խա րի նե լի է. մի բան գրիր «Վե-

րած նուն դի» (3) մեջ:

 Պոեմ նե րիս հրա տա րա կու թյան մա սին սր տանց մտա ծիր. ամոթ բան է, 

որ չեմ կա րող հրա տա րա կել, իսկ ու րիշ ներն իրենց հի մար բա նե րը քշում են 

առաջ: Քեֆս շատ վատ է... Ա տող և զայ րա ցած գա զան:

Քո՝Ավետիք

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 4:

1.  Ջա վո, Ջա վա հիր Ներ սի սյան, Լ ևոն Շան թի կի նը:

2.  Վա հան Տե րյա նը (1885-1920) մա հա ցել է 1920 թ. հուն վա րի 7-ին:

3.  « Վե րած նուն դ»-ը` Ար շակ Չո պա նյա նի խմ բագ րու թյամբ, լույս է տե սել Փա րի զում: 
Այդ թվա կան նե րին լույս տե սած հա մար նե րում Սի մոն Հա կո բյա նի ստո րագ րու թյամբ 
Տե րյա նի մա սին ոչ մի հոդ ված չգ տանք: 
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44. Սի մոն Հա կո բյա նին 

7ապրիլի,1920,Ժնև

 Սի րե լի՛ Սի մոն

15 օր է՝ գնա ցիր, մի նա մակ չգ րե ցիր՝ թեև ես այլևս սպա սե լիք չու նեմ 

«Գե րա գույն խորհր դից», այդ ավա զա կա պետ դահ ճա պետ նե րից, բայց և 

այն պես, կու զեի դրանց նո րա գույն լր բու թյուն նե րի մա սին լսել: Դու գի տես 

իմ հան գեր գը՝ թքել-հե ռա նալ դրանց վրա և գնալ Պոլ սով տուն: Իզուր հույ սեր 

են նույ նիսկ Ամե րի կայի վրա. դրան միայն գա րո նե րի (1) պես տար տա րեն-

նե րը (2) կա րող են հա վա տալ: Հա յաս տա նը այն է, ինչ որ ըն կավ Ռու սիային, 

դա էլ վտանգ ված է: Խնդ րում եմ ինձ գրես, թե ի՞նչ է կա տար վում մեզ մոտ՝ 

թուրք-թա թար նե րը հա ջո ղու թյուն ու նե՞ն, կա րո՞ղ են մե րոնք պա հել սահ ման-

նե րը: Ցա վում եմ, որ այս պի սի մի փա փուկ ժա մա նակ Հա մոյի (3) պես փայ-

տա ձին՝ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար. նախ կին փոր ձե րը բա վա րար չէին. 

Դաշ նակ ցա կան նե րը շատ են սի րա հար ված իրենց վրա: Այս պես որ տա նեն 

գոր ծե րը, ես դաշ նակ ցա կան չեմ այլևս: 

Անգ լիական թեր թե րը շա րու նակ վատ լու րեր են տա լիս Կի լի կիայի և 

Կով կա սի մա սին: Դու՞ք ինչ տե ղե կու թյուն ու նիք: Ուր ֆայի նա հան գի պատ-

ճա ռով հայե րը կո տոր վա՞ծ են, թե՞ ոչ. ինձ թվում է, որ հայե րը հա մա ձայ նու-

թյան են եկել թուր քե րի հետ: 

Իմ մա սին ի՞նչ արիր. գրե ցիր (ա նըն թեռ նե լի բառ). ես վեր ջերս հի վանդ 

էի, հի մա լավ եմ. վար դա պե տը մա հից ազատ վեց:

Քո՝Ավետիք

 

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 4:

1.  Խոսքն Ար մեն Գա րոյի մա սին է: 

2.  Նկա տի ու նի ֆրան սիացի ար ձա կա գիր, դրա մա տուրգ Ալ ֆոնս Դո դեի (1840-1897) 
«Տա րաս կոն ցի Տար տա րե նը» հա մա նուն վե պի հե րո սին: Վի պա կը ֆրան սե րե նից 
հայե րեն է թարգ մա նել է Վահ րամ Թեր զի բա շյա նը, Եր ևան, 1937 թ.: 
3. Խոս քը Հա մո Օհան ջա նյա նի մա սին է:  
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45. Սի մոն Հա կո բյա նին

14մայիսի,1920,Ժնև

 Սի րե լի՛ Սի մոն

...Ժն ևում ինձ հա մար այլևս ան կա րե լի է ապ րել. ոչ մի տե ղից փող չի 

գա լիս: Ամե րի կա գրում եմ, գրում, ո՛չ փող են ու ղար կում, ո՛չ պա տաս խա նում: 

Ըն կեր ներ եկան-գ նա ցին, կե րան, լա փե ցին , ազ գային գու մար նե րով իրենց 

ու իրենց կնիկ նե րին զար դա րե ցին, և ոչ ոք վրաս չմ տա ծեց, նույ նիսկ մի նվեր 

չտ վին երե խայիս: Վեր ջա պես, այդ մարդ կանց ես ար հա մար հում եմ, հաշ-

վում եմ ավա զակ ներ, խա չա գո ղեր և այլ ածա կան նե րով, որոնց ար ժա նի են` 

չու նե նա լով ո՛չ խելք, ո՛չ զար գա ցում, ո՛չ հե ռա տե սու թյուն: 

Մ խի թա րա կանն այն է, որ գո նե սրանք պի տի հե ռա նան, նետ խու դա` 

բեզ դոբ րա 1: Այո՛, ոչն չու թյուն ներ էին իմ աչ քում քո այդ հա մո ներդ, գա րո-

ներդ, Վա րան դյան -Ա հա րո նյան,  Սար գիս <յան>-Բար սե ղյան և ամ բողջ կլի-

կը:

 Ցա վում եմ, որ դու մնա ցիր, խայ տա ռա կե ցիր քեզ այդ հի մար նե րի հետ : 

Այժմ, եթե հնա րա վոր է, ուղ ղիր սխալդ և իս կույն քեզ մի կերպ Կով կաս նե-

տիր: Նույ նը ես եմ մտա ծում: Վճ ռել եմ Կով կաս գնալ, այն պես որ, խնդ րում 

եմ, ինձ ճամ բու ծախս, որ որո շել եք ինձ տա լու 3 հո գու հա մար, առ մոտդ 

կամ բան կը դիր: Եվ ինձ գրիր. մինչև այդ Ամե րի կայից գու ցե մի բան ստա-

նամ: Ու զում եմ հի մա գան ձես փո ղը, որ հե տո չա սես, թե չու նենք: Թեև միշտ 

քեզ նման կրկ նում ենք այդ հան գեր գը, թե փող չկա: Բայց իրենց հա մար փող 

կա, այ սինքն` իրենց կա նանց տո ւա լե տի, 1250 ֆր. ար ժե ցող վե րար կու ի և 

բոայի և այլն, և այլն...

 Փողն իս կույն գան ձիր, որ ապա հով լի նի իմ ճամ բու ծախ սը, այ լա պես 

որ մնամ այս տեղ, դա տա պարտ ված եմ սո վի:

Փողս որ ապա հով լի նի, մի կերպ ինձ Ռու սիա կձ գեմ կամ եթե ոչ, մի այլ 

տեղ, ուր հնա րա վոր լի նի գլուխս պա հել` Ամե րի կա, Եգիպ տոս, բայց, իհար-

կե, Ամե րի կա` ավե լի շուտ, եթե ան կա րե լի եղավ Ռու սիա գնալ, թեև հնա րա-

վոր է: Միայն փող է պետք:

 Փո ղը պետք է առ նես, քա նի ձեր նա խա գա հը տա կով չի արել` իր գո յու-

թյունն ապա հո վե լու հա մար. ամեն բան սպա սե լի է կլի կից. ապա ցույց ներ 

շատ կան:

Խնդ րում եմ, շու տով պա տաս խա նես և գրես Մու րադ բե կյան եպիս կո պո-

սի (1) հաս ցեն:

Քո՝Ավետիք

1  Ռուսական ասացվածք: Հայերենում` «Չկա չարիք` առանց բարիքի»:
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Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 4:

1.  Խոսքն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի՝ Խորեն Ա. Մուրադբեկյանի (1873-1938) 
մասին է (կաթողիկոս` 1932-1938): 1909 թ. ձեռնադրվել էր եպիսկոպոս, 
1919 թ., որպես հայրապետական պատվիրակ, մեկնել Փարիզ` հաշտեցնելու 
Փարիզի Խաղաղության կոնֆերանսին մասնակցող հայկական երկու 
պատվիրակություններին:
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46.  Սի մոն Հա կո բյա նին

5սեպտեմբերի,1920,Ժնև

Սի րե լի՛ Սի մոն

... Ժա մա նա կը վատ է, մար դիկ դար ձել են ան գութ, կեղ ծա վոր, եսա մոլ : 

Ա՜խ, մի գլուխս ձգեի Շի րակ, փռ վեի հայ րե նի հո ղի վրա և լայի, լայի: Այն-

պես ջղայ նա ցած եմ, ար դար զայ րույ թով լե ցուն:

Գ լուխս կտ րիր, եթե անար դա րու թյուն եմ գոր ծում կամ ասում. եթե մի 

սր բու թյուն կա, որի հա մար ապ րում եմ, դա հայ որբն է, հայ չար քաշ ժո ղո-

վուր դը, հայ ինք նա զոհ բա նա կը, թքել եմ բո լոր մյուս նե րի վրա` լի նի ըն կեր, 

գոր ծիչ, դիպ լո մատ:  Ձախ ոտ քիս այ լա սեր ված ճկույ թը իր գի տակ ցու թյամբ 

դրան ցից բարձր է:  Քեզ հա ճե լի չեն այս հայ հո յանք նե րը, նե րիր, խնդ րում եմ, 

բայց ըն դու նիր, որ ճիշտ են: 

Քո՝Ավետիք

Տ պագր վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 5` կր ճա տում նե րով: 



95|      |Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

47. Սի մոն Հա կո բյա նին

14ապրիլի,1921,Վենետիկ

 

Սի րե լի՛ Սի մոն

 Մոտ երեք շա բաթ է, որ Վե նե տիկ ենք, և սկ սել եմ պա րա պել:  Բա վա կան 

էժան է, և առայժմ կյան քը հա ճե լի է:  Տես նենք` մինչև ե՞րբ պի տի մնանք և 

ու՞ր պի տի գնանք: Ուղ ղա կի, ան հայ րե նիք դար ձանք, և Հա յաս տանն ավե-

լի եր ևա կա յա կան դար ձավ, քան երբ ևէ : Ե րա նե լի էին ցա րի ժա մա նակ նե րը. 

ոս կե դար էր...

 Բո լո րո վին կտր ված եմ Փա րի զից և չեմ իմա նում, թե ի՞նչ է կա տար վում. 

մար դիկ այն քան հու սալք ված են, որ սիրտ չու նին նույ նիսկ մի եր կու տող 

գրե լու. և ի՞նչ գրեն: 

Կո տոր վեց մի ողջ ժո ղո վուրդ` փո խա րեն ստա նա լով մի բեռ խոս տում-

ներ, որ այ սօր մի սան տիմ չար ժե: Գո նե Ռու սա հա յաս տա նը փրկ վեր, նա էլ 

օր օրի վրա ոչն չա նում է. ան հույս վի ճակ է...

 Դու ի՞նչ ես անում, աշ խա տանքդ ինչ պե՞ս է ա ռաջ գնում, ինչ պե՞ս է 

առող ջու թյունդ: 

Ըն դու նիր մեր բո լո րի բարև նե րը,  բարև ներ՝ հայր սուր բե րին:

Քո՝Ավետիք

A.Issahakian,FondamentorCelezi2448,B.II,Venezia

Արտատպվում է «Բագին» հանդեսից, 1983, № 5: 
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48. Պո ղոս Մա կին ցյա նին

1հուլիսի,1921,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Պո ղոս (1) ջան

 Մի եր կու շա բաթ առաջ նա մակ ու ղար կե ցի քեզ եղ բորս տղայի հետ` 

Նի կո ղայոս Իսա հա կյա նի, սա կայն, կար ծեմ, դեռ նա մակս չա ռած, նա վե-

րա դար ձավ Պոլ սից դե պի Կով կաս: Նա թուր քե րի ար շա վան քի ժա մա նակ 

փա խավ Ալեք սանդ րա պո լից Պո լիս : Ե թե ներ կա յա նա ձե զի, խնդ րեմ, աչ քի 

առաջ ու նե ցեք նրան. լավ, ազ նիվ տղա է, պետք կու գա ձե զի:

Շ տապ եմ գրում նա մակս, որ գրա բե րիս հասց նեմ: Շատ պի տի ցա-

վեմ, եթե առա ջին նա մակս քեզ չհաս նի: Մի քա նի խոսք ևս ասեմ, վա խե-

նամ կրկ նու թյուն ներ անել, որ չեմ սի րում: Ավե լի կար ճա բան լի նե լու հա-

մար ասեմ, որ ինչ կա տար վեց Հա յաս տա նում, իրե րի բնա կան լո գիկն 

էր պա հան ջում: Սև էր այն օրը, երբ ռուս բա նա կը հե ռա ցավ Կով կա սից` 

մատ նե լով հայե րին վայ րագ թշ նա մու ձեռ քը, և, հետ ևա պես, բախ տա-

վոր եմ հա մա րում այն օրը, երբ նույն բա նա կը նո րից եկավ Կով կաս` վերջ 

դնե լու հա մար թա թար-վ րա ցա կան հա յա կեր բլո կին: Ես հույս ու նեմ, որ 

մո տիկ ապա գա յում նաև բոլշ ևի կյան Ռու սիան պի տի հաս կա նա թուր քի 

կեղծ բոլշևիզ մը, Էն վեր-քե մա լյան խա ղը, որի նպա տակն է ռու սա կան ու-

ժով հաս նել իմ պե րիալիս տա կան ձգ տում նե րին, վե րա կազ մել զո րեղ խա լի-

ֆաթ` սուլ թա նա թա թախ, ֆեոդա լա կան, հա միս լա մա կան, հե տա դարձ հիմ-

քե րի վրա` ջն ջե լով կուլ տու րա կան, ռու սա սեր հայ տար րը: Ռու սը պի տի 

հաս կա նա թուր քին և իրեն տե ղը ցույց տա, և ձեր պատ մա կան մեծ գոր ծը 

պի տի լի նի հաս կաց նել ռուս նե րին այս: Այ լա պես՝ հայ ժո ղո վուր դը խաբ-

ված պի տի զգա իրեն, ինչ պես զգաց Եվ րո պայից, և պի տի ատե ձեզ էլ, ռուս-

նե րին էլ, ինչ պես ատում է ան գլիացուն, ֆրան սիացուն և գեր մա նա ցուն: 

 Զո ռով չի կա րե լի փշ րել ժո ղովր դի իդեալ նե րը, աստ ված նե րը, չի կա րե լի հայ 

ժո ղովր դին կո տո րել` հա նուն Ասիայի փր կու թյան, գրա վել նրա հո ղը` հա նուն 

պան թու րա նիզ մի և հա միս լա մա կան եղ բայ րու թյան և ապա պա հան ջել, որ 

հայը սի րե իքս իք սին: Հայ ժո ղո վուր դը կա րող է բո լոր հո գով փար վել ռու-

սա կան կուլ տու րային և մտայ նու թյա նը և տա րա ծել այն Ասիայի մեջ, եթե 

ռուս նե րը գո հաց նեն հայ ժո ղովր դի պատ մա կան ձգ տում նե րը հայ կա կան հո-

ղե րի հա վաք ման գոր ծում, տրա մա բա նա կան սահ ման նե րում: Հա նուն ի՞նչ 

գա ղա փար նե րի Ռու սիան պի տի թուր քե րին նվի րե Կարս,  Վան, Մուշ, Վրաս-

տա նին` Լո ռին, այլն, այլն: 

Ես հա վա տում եմ, որ դուք` ըն կեր նե րովդ, եկել եք ազ նիվ հայ ժո ղովր դին 

օգ նե լու, փր կե լու, վերս տեղ ծե լու և ոչ թե սպուն գով ջն ջե լու տմարդ թուր քե-

րի կող մից կո տո րած մի լիոն հայե րի արյու նը և բոլշ ևիկ թուր քե րի ջար դե րը 

Ղարս-Շի րա կում:
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 Դաշ նակ ցա կան նե րին ջն ջե լով` նպա տա կի չեն հաս նի. այդ գործն ար-

դեն կա տա րում են շատ հա ջող կեր պով թուր քե րը և կա տա րե ցին, ինչ պես 

ողոր մե լի Ավիս (2) և Աթա բե կով (3)` կար ծե լով, թե դաշ նակ նե րին կո տո րե լով` 

հա յու թյու նը կփր կեն:  Դուք խե լա ցի մար դիկ եք, ձե զա նից սպա սում ենք Հա-

յաս տա նի վե րաս տեղ ծումն` ապա հո վե լով նրա հողն ու հա ցը: 

Ինձ հա մար ամեն կու սակ ցու թյուն նե րից ու գա ղա փար նե րից բարձր է 

հայ ժո ղովր դի գո յու թյու նը և նրա հայ րե նի քը : Այդ պի տի լի նի և Ձեզ հա մար:

Ա ռա ջին նա մա կիս մեջ գրել էի, թե ես ավե լի բոլշևիկ եմ, քան Լե նի նը: 

Ս րա հետ նա մակ գրե ցի և իմ վա ղե մի և շատ սի րե լի, ազ նիվ ու խե լա ցի Սի-

սակ Տեր-Սի մո նյա նին, գրում եմ և Ա. Մյաս նի կյա նին երկ րորդ նա մակս:

 Ջերմ և կա րո տով բարև ներ-համ բույր ներ: 

Քո՝ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Գ րա կան թեր թ»-ից, 1990, № 33:

1.  Մա կին ցյան Պո ղոս (1884-1938), խորհր դային պե տա կան, կու սակ ցա կան գոր ծիչ, 
գրաքն նա դատ, թարգ մա նիչ, հրա պա րա կա խոս:

2. Նու րի ջա նյան Ավիս (1896-1937), հե ղա փո խա կան, կու սակ ցա կան և պե տա կան գոր-
ծիչ: Հա յաս տա նի հեղ կո մի ան դամ: Ստո րագ րել է Հա յաս տա նում խորհրդային իշ-
խա նու թյան հաս տատ ման դեկ լա րա ցիան, 1921-1923 թթ.` Հա յաս տա նի ռազ մա կան 
գոր ծե րի ժող կոմ:

3.  Գևորգ Աթա բե կյան (1892-1925), խորհր դային պե տա կան գոր ծիչ: Զոհ վել է 1925 թ., 
մար տի 22 -ի ն, ավիաա ղե տից, Ա. Մյաս նի կայ նի հետ նույն օդա նա վում: 
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49.  Սի մոն Հա կո բյա նին

24օգոստոսի,1921,Ազոլո

 Սի րե լի՛ Սի մոն

 Հայր Հով սե փից կլ սես ման րա մաս նու թյուն ներ իմ մասին:  Հի մա ամա-

ռա նոց ենք, ու նե ցանք ան տա նե լի շո գեր. երե խաս ծանր հի վան դա ցավ տա-

քե րի պատ ճա ռով, հի մա լավ է:  Ես, ու ժով-զո ռով, աշ խա տում եմ, գրում եմ, 

կար դում եմ, բայց մեծ մա սով` թախ ծում, տխ րում, սար սա փե լի տխ րում. հո-

գե պես մե նակ եմ, անըն կեր:  Միակ մո տիկ և սի րե լի մարդն ինձ հա մար հայր 

Հով սեփն է. ռու սա հայ է, սրա նով շատ բան ասած կլի նեմ:  Մյուս նե րը` եզ վիտ, 

խո րա մանկ : Ե րե մյան Սի մո նը (1), որ հեռ վից բար ևում էի, գա լուս օր վա նից 

վատ դիրք բռ նեց իմ դեմ. խու սա փեց, խու սա փեց, հի մա իրար չենք բար ևում:  

Նա ու զում է, որ ես իրեն հռ չա կեի մեծ բա նաս տեղծ, մեծ քն նա դատ : Իսկ ես 

մի՞ թե ըն դու նակ եմ կեղ ծա վո րե լու և գա ճաճ նե րին գլուխ խո նար հե լու:

 Մինչև խոր աշուն գյու ղումն եմ, հե տո Վե նե տիկ կդառ նամ, եթե բնա կա-

րան գտ նեմ : Ե թե չգտ նեմ, չգի տեմ` ինչ պի տի անեմ: Երե խայիս դպ րո ցը ցե-

րե կօ թիկ է, 4-5 ամիս ան ցավ, դեռ հայե րեն տա ռե րը չսո վո րեց րին. ողոր մե լի 

դպ րոց...

 Բայց ի՞նչ անենք, ու՞ր գնանք, հայ րե նիք չու նինք, մի ջոց չու նինք լավ 

տե ղեր գնա լու, պի տի տո կանք:  Ռու սա կան ահա վոր սո վը (2) շատ է մտազ-

բա ղեց նում ինձ. վա խե նամ Հա յաս տա նի միայն կմախ քը մնա` բա ռի բուն 

իմաս տով: Ան հուն ող բա լի է հա յու թյան վի ճա կը. Զեյ թու նը` ջնջ ված, Կի լի-

կիայի հա յու թյու նը՝ մո տա լուտ վտան գի տակ:

Մ. Քե մա լի իշ խած նա հանգ նե րում Թուր քիայի հա յու թյու նը՝ տա րա գիր և 

ջարդ ված, Կար սի նա հան գի հա յու թյու նը` կո տոր ված ու կո ղոպտ ված, նույն-

պես` Շի րա կի, Իգ դի րի և այ լուր:  Հի մա էլ` սով, խո լե րա, ժան տախտ...

 Շատ ցավ պատ ճա ռեց հայր Բառ նա բա սի վա ղա հաս մա հը (3): Ի՞նչ էր 

պատ ճա ռը. առողջ մարդ էր, բա րի, միամիտ, աշ խա տա սեր... 

Է՛հ, դժոխք է աշ խար հը, պոե զիան էլ ան կա րող է շպա րել, ոս կեզօ ծել...

Ոչ մի տե ղից նո րու թյուն չու նեմ. բա ներ գի տես, հա ղոր դիր:  Ջերմ բարև-

ներ` կնոջս կող մից և համ բույր ներ՝ ինձ նից: 

Քո`ԱվետիքԻսահակյան

Issakian. Ginevra. Potter. Asolo/prov. di Treviso/Italie 
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Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 5:

1.  Սի մոն Երե մյան (1871-1938), բա նա սեր, Վե նե տի կի Մխի թա րյան միաբա նու թյան 
ան դամ: 1899-1902 թթ.` «Բազ մա վե պ»,  «Գե ղու նի» հան դե սների խմ բա գիր: Գրել է 
մե նագ րու թյուն ներ հայ գրող նե րի մա սին` բաղ կա ցած տա սը հա տո րից` «Ազ գային 
դեմ քեր-գ րա գետ հայեր» (1913-1914 թթ.): Հրա տա րա կել էր «Պատ կեր ներ» բա նաս-
տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծուն, որի մա սին Իսա հա կյա նը դրա կան կար ծիք էր հայտ-
նել. « Շատ սի րուն էջեր կան այն տեղ, իս կա կան բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, քնա րա կան 
կտոր ներ»: (Ավ . Ի սա հա կյան, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, № 6, 1979, էջ 146): 

2.  1921-1922 թթ., ըստ «Սովետական մեծ հանրագիտարան»-ի, Ռուսաստանում սովը 
«անասելի մեծ չափերի էր. քաղցած էր 90 միլիոն բնակչություն, սովից մահացել էր 
միլիոն մարդ»:

3.  54-ամյա հայր Բառնաբաս Պիլեզիկճյանի մահն Իսահակյանը շատ ծանր տարավ:
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50. Ա լեք սանդր Մյաս նի կյա նին

5սեպտեմբերի,1921,Վենետիկ

 Շա՛տ սի րե լի Ալեք սանդր (1)

Ս րա նից առաջ քեզ, ինչ պես և սի րե լի Սի սակ Տեր-Սի մո նյա նին (2), եր-

կու ա կան նա մակ եմ գրել եղ բորս տղայի և երկ րորդ ան գա մը հ. Դիոնի սիոս 

վրդ. Կա լա տու զյա նի (3) մի ջո ցով:  Հույս ու նեմ, որ մեկ նու մե կը ստա ցած կլի-

նեք. ես սպա սում եմ ան համ բեր մի երկ տող պա տաս խա նի: 

Ան սահ ման վիշտ է պատ ճա ռում ինձ, որ մինչև վեր ջերս եղ բայ րա կան 

արյուն էր թափ վում Սյու նյաց լեռ նե րում  (4), ու րախ եմ, որ դա դա րեց այժմ 

հա զար ան գամ կո տոր ված ժո ղովր դի վերս տին կո տոր վու մը, սա կայն այդ ու-

րա խու թյու նը թու նա վոր վում է այն ահա վոր գույ ժից, որ Ռու սաս տա նը սո վի 

մեջ է և հա մա ճա րակ հի վան դու թյուն նե րի, ան հու նո րեն ցավ է պատ ճա ռում 

սի րե լի ռուս ժո ղովր դի տա ռա պան քը և, միև նույն ժա մա նակ, լց նում է սիրտս 

հու սա հա տու թյամբ, թե ի՞նչ պի տի լի ներ հայ ժո ղովր դի գո յու թյու նը, եթե 

սովն ու միկ րո բը թշ վառ Հա յաս տան մտ նի:

 Թեր թե րում կար դա ցի, որ պես զի թե Մուս տա ֆա Քե մա լի (5) ար շա վան քը 

60.000 հայե րի կյանք ար ժե ցավ` չհաշ վե լով ավերն ու կո ղո պու տը: Սուր մա-

լիի (6) և Նա խիջ ևա նի (7) ան մո ռա նա լի, ան հաշ տե լի կո րուստ նե րը: 

Ան հուն ցա վով լսում եմ, որ մինչև հի մա Կա րա-Բե քիր փա շայի (8) մոտ 

գե րի են և վայ րագ թուր քե րի ձեռ քում հալ վում են ու մեռ նում հայ գե րի նե րը` 

թե՛ զին վոր նե րը, թե՛ գյու ղե րից հա վաք ված խեղճ հայ պաշ տե լի գյու ղա ցի նե-

րը, որոնց, մաս նա վո րա պես, պաշտ պան պի տի կանգ նի բոլշ ևիզ մը, եթե ան-

կեղծ բա րե կամ է աշ խա տա վո րին և չի մղում կեղծ ու պա տիր դիպ լո մա տիա: 

Ռուս բոլշ ևիկ ներն իրենք պի տի աշ խա տեն փր կել ոչ միայն հայ 

«է սիր նե րը» , այլև դա րե րի «է սիր-գե րի» հայ ժո ղո վուր դը Ասիայի ամե-

նազզ վե լի, ամե նաս տոր մի բար բա րոս ցե ղի ճի րան նե րից, եթե իրոք ու-

զում են հար գանք և պատ կա ռանք ձեռք բե րել ո՛չ միայն եվ րո պա ցի-

նե րի մոտ, այլև մահ մե դա կան աշ խար հի:  Միայն բարձր սկզ բունք-

ներ գոր ծադ րե լով կա րող է մի կրոն, մի դոկտ րի նա ապ րել և ո՛չ խոս-

քե րով, օդային քա րոզ նե րով, որի մեջ սա տա նան ավե լի պեր ճա խոս է:  

Այս օրե րին վշ տով լսե ցի, որ Շի րա կի Քեաֆ թառ լու1 գյու ղից (Ալեք սանդ րա-

պո լի մոտ), Կա րա-Բե քի րը հա վա քել - տա րել է մոտ 30 հայ երի տա սարդ ներ 

և նրանց հետ մի պատ կա ռե լի, կրթ ված մարդ, իմ ազ նիվ բա րե կամ, մոտ 70 

տա րե կան ծե րու նի Պետ րոս Նա հա պե տյա նը: Նրան գե րի տա նե լուց հե տո 

գյու ղա ցիք գրա վել են նրանց ամ բողջ ու նեց ված քը. խոսքս և խն դիրս դրա 

1  Քյավթառլու, այժմ` Փանիկ` գյուղ ՀՀ Շիրակի մարզում:
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մա սին չէ, որ հետ դարձ նեք նրան ցից խլ վա ծը, այլ խո րա պես և բո լոր հո գով 

խնդ րում եմ, որ ամեն մի ջոց ներ ձեռք առ նես այդ խեղճ մար դուն` Պետ րոս 

Նա հա պե տյա նին, վե րա դարձ նես գե րու թյու նից: Ան շուշտ, լավ հա րա բե րու-

թյան մեջ կա րող եք լի նել թուր քե րի հետ, քա նի որ նրանք էլ բոլշ ևիկ են, և 

կհարգ վի քո դի մու մը, ուս տի նո րից կխնդ րեի` սր տիդ մոտ ըն դու նես նրան 

տուն դարձ նե լու հար ցը:

... Պի տի իմա ցած լի նեք թե՛ դուք` Հա յաս տա նի ներ կա կա ռա վա րիչ նե րը, և 

թե՛ Լե նինն` իր գոր ծիչ նե րով, որ հայ ժո ղո վուրդն է` գե րա զան ցա պես մի դե մոկ-

րատ տարր,  կոչ ված միայն Փոքր Ասիայում տա րա ծե լու սո ցիալիզ մի գա ղա-

փար նե րը և ոչ թե թուր քա մետ հե տամ նաց ցե ղե րը, որ ան հուն կեր պով ազ գա-

յին-կ րո նա կան նպա տակ ներ ու նեին և շա հա գոր ծում են ռու սա կան հե ղա փո-

խու թյան  քաո սը` զո րե ղա նա լու և  ապա  վնա սե լու  իրեն` Ռու սաս տա նին :  Այդ 

չեն կա րող հաս կա նալ Կրեմ լից հրա մայող նե րը, գո նե դուք նրանց հաս կաց նեք: 

 Թուրք իս լա մը եր բեք ռու սին բա րե կամ չի կա րող լի նել, եթե միայն Ռու-

սիայում իշ խո ղը Կրեմլն է, ոչ թե Սիոնը:

Կխնդ րեի ինձ գրեիր, թե արդյոք կա րո՞ղ եմ ես հայ րե նիք վե րա դառ նալ` 

առանց բոլշ ևիկ լի նե լու և դառ նա լու, այլ իբրև մի հայ գրող, որ ու զում է իր 

ժո ղովր դի մոտ գալ` նրա հետ խմե լու դառ նու թյան բա ժա կը:  Հույս ու նիմ, որ, 

ի սեր հին մտեր մու թյան և սի րո, խն դիրս կհար գես և ջանք կթա փես ծե րու նի 

գե րին ազա տե լու:

 Համ բույր նե րով և ջերմ բարև նե րով` 

քո՝ԱվետիքԻսահակյան

Հասցես`Վենետիկ,ս.Ղազարիվանքը:
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Ար տատպ վում է «Գ րա կան թեր թ»-ից, 1990, № 33:

1.  Ալե քսանդր Մյաս նի կյան (1886-1925) կու սակ ցա կան և ռազ մա կան գոր ծիչ, գրա-
կա նա գետ: 1921 թ. նշա նակ վել է Խորհր դային Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան 
նա խա գահ և ռազ մա կան գոր ծե րի ժող կոմ: 1925 թ. մար տի 22 -ի ն. Մյաս նի կյանն` 
Աթար բեկյա նի և Մո գիլևս կու հետ ինք նա թի ռով Սու խու մի մեկ նե լիս, զոհվում է. ինք-
նա թիռն օդում այր վում է: 

2.  Տեր-Սի մո նյան Սի սակ (1872-1935), գ րա կան, հա սա րա կա կան, պե տա կան գոր ծիչ: 
Դրաս տա մատ Տեր-Սի մո նյա նի հո րեղ բայ րը, Իսա հա կյա նի երի տա սար դու թյան ըն կե-
րը : Օ դե սայի աք սո րա վայ րում Իսա հա կյա նը նրա հետ է եղել: «Գ րա կան նա խանձ» 
(1927, Վե նե տիկ) պատմ ված քի հե րո սը հենց Սի սակն էր: Հայ րե նիք վե րա դառ նա լուց 
հե տո շա րու նակ վել է նրանց բա րե կա մու թյու նը: 

3 .  Դիոնիսոս Կալատուզյան, ծննդյան անունը` Ստեփան Կալատուզով (1872-1931): 
Մխիթարյան միաբանության անդամ է դարձել 1890 թ., վարդապետ է օծվել 1892 թ.:

4.  1920 թ. դեկտեմբերի 25-ին, Տաթևի վանքում, հրավիրվեց համազանգեզուրյան 
1-ին համագումարը: Որոշվեց Զանգեզուրը ժամանակավորապես հռչակել անկախ 
պետություն՝ Ինքնավար Այունիք, մինչև պարզ կդառնար Հայաստանին միանալու 
հնարավորությունը: 1921 թ. ապրիլի 27-ին, նույն վայրում, տեղի ունեցավ 2-րդ 
համագումարը, որը երկրամասը հռչակեց Լեռնա-Հայաստան:

5.  Ա թա թուրք Մուս տա ֆա Քե մալ (1881-1938), թուրք քա ղա քա կան, ռազ մա կան և պե-
տա կան գոր ծիչ, Թուր քա կան հան րա պե տու թյան հիմ նա դի րը և առա ջին նա խա գա-
հը: 

6.  Մոսկվայի պայմանագրով (1921, մարտի 16)՝ Ռուսաստանը ճանաչում էր 
Թուրքիայի ինքնիշխանությունը Ազգային մեծ ուխտի՝ թուրքական ճանաչած բոլոր 
տարածքների նկատմամբ: Թուրքիան, իր հերթին, հրաժարվում էր Բաթումիից՝ 
փոխարենը ստանալով Սուրմալուի գավառը:

7.  Մոսկվայի պայմանագրին հաջորդեց Կարսի պայմանագիրը (1921, հոկտեմբերի 13): 
Ըստ այդմ՝ Թուրքիային է անցել Կարսի մարզը՝ գրեթե ամբողջությամբ, Սուրմալուի 
գավառը՝ ներառյալ Արարատ լեռն՝ իր հարակից շրջաններով, իսկ Ադրբեջանին` 
Նախիջևանի շրջանը, որը սահմանվել է որպես ինքնավար կազմավորում:

8.  Քյա զըմ Կա րա բե քիր (1882-1948), թուրք գե նե րալ, փա շա:
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51.  Սի մոն Երե մյա նին

2հոկտեմբերի,1921,Ազոլո

 Վե հա փառ հ<այր> Սի մոն Երե մյան (1), տե սուչ Մու րադ-Ռա փայե լյան 

դպ րո ցին

 Սի րե լի՛ հայր սուրբ 

Ե րեկ որ դիս բե րեց Ձեր նա մա կը. մինչև հի մա զար մա ցած եմ և չեմ կա րո-

ղա նում հաս կա նալ այն շար ժա ռիթ ներն ու պատ ճառ նե րը, որ վար չու թյու նը 

ստի պել է տղան ան մի ջա պես ճամ փու դնե լու: 

Ես կար ծում եմ, որ իմ առա ջարկ նե րը Ձե զի ավե լի քան տրա մա բա-

նա կան էին, ան շուշտ, խոր հող նե րի մա սին է խոսքս, ու վար չու թյու նը կամ 

«ի րավգե տը» պի տի համ բե րու թյուն և տակտ ու նե նար սպա սե լու իմ նա մա-

կին, որ գր ված - պատ րաստ էր, երբ որ դիս եկավ:

 Պի տի մտա ծել, որ Վար չու թյու նն իր կամ իրեն հա տուկ պատ ճառ նե րը 

պի տի ու նե ցած լի նի որ դուս 24 ժամ հե տո տուն ու ղար կե լու հա մար մի հիմ-

նար կու թյու նից, որ հա մազ գային է և ոչ խնա մի նե րի վայր կամ ներ քին կռիվ-

նե րի բույն, ու, մա նա վանդ, լավ խոր հած պի տի լի նի հետ ևանք նե րի մա սին , 

ո րով հետև ամեն թռ չու նի միս չի ուտ վի:

 Կյան քիս մեջ շատ սխալ ներ եմ գոր ծել, բայց սխալ նե րից ոչ պզ տիկն 

այն է, որ Ժն ևից եկա Վե նե տիկ` հա վա տա լով ու հույս ու նե նա լով, թե մոտ 

եմ լի նե լու հայ կա կան մտա վոր մի օջա խի, որից թե՛ ես և թե՛ որ դիս պի տի 

օգտվեինք, սա կայն հի նա վուրց մար գա րեի ասա ծի պես եղավ. «Ա նիծ վես, 

մարդ, որ հույսդ է մարդ»: 

Այժմ ես չեմ մտա ծում որ դիս դպ րոց դնել, այլ պա հան ջում եմ բա ցատ-

րու թյուն վար չու թյան այդ բար բա րոս վար մուն քի հա մար:  Դա զուտ իմ 

անձնա կան պատ վի խն դիրն է, ապ տակ` ինձ հասց րած... ( մի եր կու բառ` 

անըն թեռ նե լի):

Շ նոր հա կա լու թյուն` Ձեր վե րա բեր մուն քի հա մար: 

Հար գանք նե րով Ձերդ` 

Ավ.Իսահակյան

Տպագր վում է լու սա տիպ պատ ճե նից, ԳԱԹ, բնա գի րը` Վե նե տի կի Մխի թա րյան միաբա-
նու թյան դի վա նում:

1.  Երե մյան Սի մոն (1871-1936), հայ բնա գետ, գրող, բա նա սեր:

2.  Մու րադ-Ռա փայե լյան վար ժա րան, հիմ նադր վել է Վե նե տի կում, 1836 թ., գի շե րօ թիկ: 
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52. Սի մոն Հա կո բյա նին

8նոյեմբերի,1921,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Սի մոն 

Այ սօր ստա ցա նա մակդ, ար դեն լսել էի ամ սա գիր (1) հրա տա րա կե լու 

միտքդ, և Հով հան նես խանն (2) էլ հաս տա տեց: Շատ ու րախ եմ այդ ձեռ նար-

կիդ հա մար, որ ար դեն պա հանջ վում էր, և այդ միտ քը ես էլ փայ փա յում էի: 

Կ բաղ ձամ հա ջո ղու թյուն և տևո ղու թյուն և կբե րեմ իմ աջակ ցու թյու նը:

 Խանն ասաց, որ քեզ հայտ նի է ար դեն այն ահա վոր լու րը եղ բորդ մա սին, 

որ ես կար դա ցել էի և չէի սիրտ արել քեզ հայտ նել: Գու ցե և սխալ է, սա կայն, 

հո գի՛ս, բառ չու նեմ ասե լու մխի թա րա կան:  Պի տի խո նարհ վել և հաշտ վել...

 Խանն ինձ հա մո զեց, որ Վիեն նա տե ղա փոխ վեմ թե՛ իբրև առաս պե լա-

կան էժան եր կիր, թե՛ կուլ տու րա կան մի ջա վայր, գոր ծի (ամ սագ րի տե սա կե-

տից) գոր ծե լու տեղ, գիրք հրա տա րա կե լու և, մա նա վանդ, երե խայիս կր թու-

թյան հա մար նպաս տա վոր:  Պի տի ասեմ, որ ս. Ղա զա րի Մխի թա րյան նե րը 

գլ խիս սա ռը ջուր ածե ցին . ոչ մի բա րե կա մա կան վե րա բեր մունք:  Մի կողմ 

թող նենք գր քի հրա տա րա կե լը, որն ուղ ղա կի ան կա րե լի է, այլ շատ զայ րա-

ցու ցիչ, բար բա րոս վար վե ցին հետս : Ե րե խայիս 2 ան գամ դուրս արե ցին 

դպրո ցից և ոչ մի գնով գի շե րօ թիկ աշա կերտ չեն ըն դու նում, որով հետև...  

կա թո լիկ չեմ: Այժմ միայն ցե րե կօ թիկ է, և մինչև նույ նիսկ հայե րեն պարզ 

գրել-կար դալ չսո վո րե ցու ցին: Այն պես են վար վում, որ հե ռա նամ Վե նե տի կից 

և չդի տեմ իրենց սրի կա յու թյուն նե րը և ազ գա կոր ծան ըն թաց քը: Գի տես, որ 

սա կո րած, լա տի նա ցած վանք է դար ձել, ինտ րիգ նե րի, կռիվ նե րի որջ և Վա-

տի կա նի ստ րուկ: Չար ժե երե խաս այս տեղ պա հել, թեև եթե ու զե նամ, վեր ջը 

կմտց նեմ գի շե րօ թիկ, որով հետև շան պես վա խե նում են ինձ նից` չլի նի թե 

թեր թում գրեմ...

 Հի մա դու ինձ մար դա վա րի գրիր, թե ար ժե՞, որ Վիեն նա տե ղա փոխ վեմ : 

Ինչ քա՞ն դրա մով կա րող եմ լավ ապ րել, ան կա րիք, այ սինքն` ու նե նա լով քա-

ղա քի լավ մա սում (ո՛չ բուր ժուա կան, բայց օդա վետ) 2 սե նյակ և խո հա նոց, 

կա հա վոր ված, սնուն դը կար գին, հա գուստ, լվացք և այլն : Եվ, վեր ջա պես, 

երե խայիս հար ցը . ի ՞նչ դպ րոց մտց նեմ կամ այն պի սի պան սիոն, որ ֆրան-

սե րե նը լավ դր ված լի նի, որ տղաս չմո ռա նա այդ լե զուն, որ ար դեն տի րա պե-

տում է, բայց իբրև մա նուկ` շատ շուտ կմո ռա նա, ափ սոս է: Կամ հնա րա վո՞ր 

է գտ նել մի լավ ու սու ցիչ ֆրան սե րեն լեզ վի, որ շա բա թը մի եր կու ան գամ պա-

րա պի հե տը: 

Այս տեղ մի հայ ըն տա նիք կա` Օք սենտ Ֆե ներ ճյան (Fenerdjyan), հաս-

ցե` Unter donaustrasse 23, II bis.: Ն րա եր կու տղա նե րը այս տեղ էին սո վո րում, 

Մ. Ռա ֆայե լյան դպ րո ցում, բայց հի մա Վիեն նա են գտն վում և քա ղա քից 

դուրս մի պան սիոնում: Կխնդ րեի նրանց հո րը հարց նես, թե ի՞նչ պայ ման նե-
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րով են ըն դու նում, ի՞նչ գու մար տա րե կան, ի՞նչ տի պի դպ րոց է, ինչ պե՞ս են 

կե րակ րում և ինձ գրես: Եվ` տեղ կա՞ մեր երե խային: 

Ու րեմն, կգ րես տվածս հար ցե րի մա սին և արդյոք դյու րի՞ն է բնա կա-

րան գտ նե լը: Կամ մենք գանք և որո նենք` ապ րե լով այդ տեղ մի հօ տե լում 

կամ ըն տա նե կան պան սիոնում, տա նե լի գու մա րով:  Մենք այս տեղ տա նը 

շատ թանկ ենք վճա րում, և իմ բյու ջեն ամ սա կան միայն 500 ֆրան սիական 

ֆրանկ է: Գ րիր և հօ տե լի կամ պան սիոնի մա սին: Այս գու մա րով մենք այդ-

տեղ չենք կա րող ապ րել, շատ ենք նեղ վում, և ավե լին չեմ կա րող ու նե նալ : Ու-

րեմն` սպա սում եմ քո խոր հուրդ նե րին , որ որո շեմ Վիեն նա տե ղա փոխ վելս:

 Գա լով նյութ ու ղար կե լուս` ձեռ քիս տակ պատ րաս տի բան չու նեմ : Ու նեի 

բա վա կան բա ներ, ու ղար կե ցի «Ճա կա տա մարտ»-ին (3)` հինգ ոտա նա վոր, 

մի պոեմ, մի ար ձակ բան, բայց 3 ամիս է ձայն չկա` ստա ցե՞լ են, թե՞ ոչ, 

տպու՞մ են, թե՞ ոչ: Այ սօր պի տի գրեմ նո րը, սա կայն գլ ուխս շատ խառն է, 

մա նա վանդ երբ տե ղա փոխ վե լու հարցն էլ եկավ: 

Ու րիշ բան ու նեմ գրե լու, բայց մնա առայժմ. գ րածս գործ նա կան բա նե-

րի մա սին է:

 Ջերմ բարև նե րով` իմ և կնոջս կող մից, մնամ համ բույր նե րով՝ 

Քո՝Ավետիք

Գրիրդպրոցիհասցեով:

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 5:

1.  Սի մոն Հա կո բյա նի խմ բագ րու թյամբ Վիեն նա յում լույս տե սավ «Ա րեգ» գրա կան, 
գի տա կան ամ սա գի րը: 1922-1924 թթ.` ամ սա գիր, 1924 թ. հուն վա րից` երկ շա բա թա-
թերթ: Իսա հա կյա նն աշ խա տակ ցել է հան դե սին: 

2.  Հով հան նես Մա սե հյան (1864-1931), թարգ մա նիչ, դի վա նա գետ: 1890 -ա կան նե րից 
զբաղ վել է գրա կան-թարգ մա նա կան աշ խա տան քով, ողջ կյան քը նվի րել է Շեքս պի րի 
եր կե րի թարգ մա նու թյա նը` հաս նե լով դա սա կան աս տի ճա նի: Կա տա րել է թարգ մա-
նու թյուն ներ նաև Բայ րո նից և այլ հե ղի նակ նե րից: Աջակ ցել է Իսա հա կյա նին թե՛ նյու-
թա պես, թե՛ բա րո յա պես:

3.  « Ճա կա տա մարտ» օրա թեր թը լույս է տե սել Պոլ սում, 1918-1924: Խմբագ րել են Շ. 
Մի սա կյա նը, Հ. Սի րու նին, Մ. Աս լա նյա նը: 
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53. Սի մոն Հա կո բյա նին

26նոյեմբերի,1921,Վենետիկ

 Սի մո՛ն ջան

Պ <արոն> Ա . Ե րե մյա նի (1) հետ քեզ մի պոեմ ու ղար կե ցի, սա կայն 

կխնդրեմ, որ առայժմ չհ րա պա րա կես, որով հետև դա ու րիշ բա նե րի հետ Պո-

լիս էի ու ղար կել, սա կայն չէին տպում ու չէին պա տաս խա նում, ա պա գրե-

ցի, որ էլ չտ պեն , ու րի շի եմ տվել, սա կայն երեկ նա մակ եմ առ նում: Գրում 

են` եր կու նյու թը տվել ենք ինչ -որ «Հայ կա շեն» ժո ղո վա ծու ի (ես ու ղար կել էի 

«Ճա կա տա մար տ»-ին), սա կայն չեմ իմա նում` ի՞նչ նյութ են առել:  Վա խե-

նամ՝ քեզ ղր կածն են առել, որով խայ տա ռա կու թյուն կլի նի միաժա մա նակ 

եր կու տեղ տպ վի, ուս տի խընդ րում եմ, որ չտ պես, մինչև պարզ վի:  Քեզ շու-

տով ու րիշ նյութ կղրկեմ: 

Ես էլ առայժմ Վե նե տիկ հաս տատ վե ցի, դժ վար էր երե խայի տե ղա փոխ-

ման հար ցը:  Ման րա մասն կգ րեմ. տրա մադ րու թյունս շատ վատ է: Հա յաս-

տա նի վի ճակն ինձ շատ է մտա հո գում, փր կու թյու նը ռուս նե րից է, ն րանք էլ 

մեզ վա ճա ռում են թուր քե րին . ա մեն պե տու թյուն մեզ հան դեպ դիպ լո մա տի է 

բա նեց նում, որին դու հա վա տում ես ... Երա զա տես....

Ին չու՞ չես գրում:

 Համ բույր նե րով քո՝

Ավետիք

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 5:

1.  Խոս քը բա նա սեր, ար վես տա գետ Արամ Երե մյա նի (1898-1972) մա սին է, որն այդ 
տա րի նե րին սո վո րում էր Վիեն նայի հա մալ սա րա նի պատ մու թյան բաժ նում: Աշ խա-
տակ ցել է իրա նա հայ և սփյուռ քա հայ տաս նյակ պար բե րա կան նե րի: 1956 թ. Բո ւե-
նոս Այ րե սում տպագ րել է «Ավ . Ի սա հա կյան» մե նագ րու թյու նը: 
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54.  Սի մոն Հա կո բյա նին

2դեկտեմբրի,1921,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Սի մոն 

Նե րո ղու թյուն, որ ուշ եմ ու ղար կում նյու թերս . այս 4 օր է` սաս տիկ հար-

բուխ ու նեի, թղ թի չէի կա րող նայել: Հե տո հա զիվ կա րո ղա ցա այս եր կու 

կտորն ու ղար կել քեզ:  Ժա մա նակս ամ բող ջո վին կլան ված է «Ուս տա Կա րո» 

վե պի լրա ցու մով, որ մղ ձա վան ջի պես նս տել է վրաս. շատ նյու թեր ու նիմ, 

բայց ժա մա նակ չու նիմ նրան ցով զբաղ վե լու. ու զում եմ «Ուս տա Կա րո»-ն 

մի կողմ դնել, որ ան ցնեմ մյուս նյու թե րիս, որոնք կարճ են, բայց շատ լավ` 

պոեմ ներ, պատմ վածք ներ:

Գ րել էի, որ առայժմ չտ պես «Բա նաս տեղ ծի երա զը»` մինչև պարզ վի 

խն դի րը, որով հետև չգի տեմ, թե Պո լիս ո՛ր նյութն են առել: Հա մե նայն դեպս, 

ես ար դար եմ վար վել, մե ղա վո րը նրանք են, որ 4-5 ամիս ինձ չեն պա տաս-

խա նում: 

Եվ եթե տպել ես ու հնար չկա, թող մնա, կբա ցատ րենք, եթե հարկ եղավ:

Ս տա ցել եմ նա մակդ: Վիեն նա գալ ներս այս ձմեռ չե ղավ. վա խե ցա, որ 

երե խան ան գործ, պա րապ ան ցկաց նե: Շ նոր հա կա լու թյուն քո նե ղու թյան 

հա մար:

 Ցա վում եմ, որ լավ նյութ չկա րո ղա ցա տալ քեզ: Մյուս ան գամ, վնաս 

չու նի:

Խնդ րում եմ գրես Սնա րի (1) հաս ցեն, որ չու նեմ:

 Շու տով ըն դար ձակ ու հան գա մա նո րեն նա մակ կգ րեմ քեզ: 

Ի՞նչ կար ծիք ու նես Հ. Թու մա նյա նի մի սիայի (2) մա սին: 

Ես շփոթ ված եմ, չգի տեմ` ինչ ասեմ...

 Համ բույր նե րով ու բարև նե րով, բարև ներ կնո ջիցս` քե զի:

Քո՝Ավետիք

Ար տատպ վում է «Բա գին» ամ սագ րից, 1983, № 3:

1.  Սնար Սնա րյան (Նա րի նյան Սի մոն), 1922-1924 թթ. Նյու Յոր քում լույս տես նող «Բան-
վոր» թեր թի խմ բա գիր: 

2.  Թու մա նյա նը` որ պես Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տեի (ՀՕԿ) նա խա գահ (1921-22), 
1921 թ. աշ նա նը մեկ նել է Պո լիս, նոյեմ բե րի 4-ին «Եր կիր» թեր թում հրա տա րա կել 
ՀՕԿ հայ տա րա րու թյու նը : Ի սա հա կյա նի ակ նար կը Պո լիս կա տա րած առա քե լու թյան 
մա սին է: 
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55.  Վարդ գես Ահա րո նյա նին

24դեկտեմբերի,1921,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Վարդ գես (1)

Ս տա ցա Համ լի կի (2) նա մա կը` քո ղր կած. շ նոր հա կա լու թյուն ներս: Սա-

կայն Հով հան նե սի նա մա կի մեջ չկային ինձ հե տաքրք րող տե ղե կու թյուն-

նե րը. կար ծում էի, թե տ. Ար մե նու հին (3), գա լով ինձ, լու րեր բե րած կլի նի: 

Սպա սե ցի, չե ղավ:

 Հի մա դառ նանք ինձ, հե տո՝ քեզ : Ամ սից ավե լի է, որ այս տեղ ենք . ե ՞րբ 

պի տի վեր ջա նա այս օտա րու թյու նը:  Դու ի՞նչ ես անում, ինչ պե՞ս տե ղա վոր-

վե ցար, ի՞նչ է անում Ար մե նու հին , ի՞նչ կա Փա րի զի գա ղու թի մեջ: 

Մեկ-մեկ կար դում եմ «Հայ րե նի ք»-ի մեջ գրածդ հոդ ված նե րը, սա կայն 

բոլշ ևիզ մի դեմ հար ձա կում ներդ չեմ հա մակ րում. միակ փր կու թյու նը դըժ-

բախտ հայ ժո ղովր դի` ռուսն է` լի նի ցար, կա դետ թե բոլշ ևիկ: Ընտ րու թյու նը 

ռու սի ու թուր քի մեջ է:  Դա <է> մեր ճա կա տա գի րը: Մեր ու ժե րով ան կա խու-

թյուն չենք կա րող ու նե նալ. ո՛չ մի օգ նող դր սի ուժ չկա , ա մեն բան սուտ, փըր-

փուր դուրս եկավ : Անգ լիա, Ֆրան սիա, Ամե րի կա թքե ցին վրա ներս : Ին չի՞ 

վրա է հույ սը : Ի հար կե, քեզ հա մար նոր խոս քեր չեն սրանք, ամեն հայ գրե թե 

սա գի տի և այն էլ գի տի, որ Եվ րո պան ոչ միայն չի փր կի հային , այլ կու զե-

նա և գոր ծադ րում է հայի ոչն չա ցու մը (Ֆ րան սիան` Կի լի կիայում, Անգ լիան` 

Ղա րա բա ղում): Այս է, ու րեմն, մեզ մնում է ռու սը: Պի տի ան վերջ նրանց հե-

տաքրք րել մե զա նով, պար զել, պար զա բա նել, թուր քե րի մա սին նրանց ճիշտ 

տե ղե կու թյուն տալ ̀  ան ձամբ տեսն վե լով նրանց հետ, ծա նո թա նա լով, նրանց 

մեջ մտ նե լով, նրանց հետ գոր ծե լով...

 Մա նա վանդ դուրս չե կավ Հ. Թու մա նյա նի մա սին գրածդ. շատ վի րա վո-

րա կան է նրա հա մար (4) : Ա մեն բան կա րե լի է մտա ծել, բայց չի կա րե լի ասել 

հրա պա րա կավ: Եվ հե տո` Թու մա նյա նը մի մի ջոց է, որով կօգտ վի սո վա հար 

հայ ժո ղո վուր դը. պի տի բարձր դա սել ժո ղովր դի շա հե րը կու սակ ցա կան կամ 

ան ձնա կան հա մակ րու թյուն-հա կակ րու թյու նից: 

Այս քան. խնդ րեմ չնե ղա նաս : Ես քեզ Վե նե տիկ խոր հուրդ տվի, թե 

Փա րի զում կամ այ լուր, երբ լի նիս, մի՛ դուրս եկ բոլշևիկ նե րի դեմ, մտա ծիր 

հետևանք նե րի մա սին, վե րա դար ձի մա սին: Հի մա այլևս չես կա րող Կով կաս 

դառ նալ, քա նի որ բոլշ ևիկ ներ կան, իսկ սրանք դեռ շատ կմ նան . ափ սոս 

սխալ վե ցիր: Աստ ված տա, որ ես սխալ ված լի նեմ: 
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1.  Վարդգես Ահարոնյան (1888-1965), հասարակական գործիչ, իրավաբան, գրող, 
մանկավարժ, Ավետիս Ահարոնյանի որդին:

2.  Խոսքը Հովհ. Թումանյանի որդու՝ Համլիկ Թումանյանի (1896-1938) մասին է:

3.  Խոսքը Վարդգես Ահարոնյանի կնոջ` Արմենուհի Տիգրանյանի մասին է:

4.  Խոսքը Հ. Թումանյանի՝ 1921 թ. մայիսի 1-ին գրած քառյակին Վ. Ահարոնյանի 
արձագանքի մասին է.

 Արյունալի աղետներով, աղմուկներով ահարկու,

 Արևմուտքի ըստրուկները մեքենայի և ոսկու 

 Իրենց հոգու անապատից խուսափում են խուռներում

 Դեպ Արևելքն աստվածային-հայրենիքը իմ հոգու...

 Վ. Ահարոնյանը գրել է «Այս քառյակը գրված է 1921-ին, այսինքն՝ այն ժամանակ, երբ 
Ռուսաստանում բոլշևիկյան հեղափոխությունը իր ամբողջ թափի մեջ էր, երբ թվում 
էր, թե բոլշևիզմին պիտի հաջողվի Արևելքը ոտքի հանել ընդդեմ Արևմուտքի: (...) 
Ակներև է, որ վերի տողերի մեջ արտահայտվել է ժամանակի ոգին, ճիշտ այդ օրերին 
Կովկաս խուժած բոլշևիզմի չափազանցված արևելասիրությունը» (Վ. Ահարոնյան, 
«Հովհ. Թումանյան մարդը և բանաստեղծը», Բոստոն, 1936, էջ 107-108):
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56. Սի մոն Հա կո բյա նին

12հունվարի,1922,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Սի մոն

Ս տա ցա նա մակդ: Լավ կլի նի, որ տանս (1) հաս ցեին գրես, որ շուտ 

ստա նամ:

 Հա մա ձայն եմ, որ «Ա րաք սի ծնուն դի» վեր ջին եր կու տու նը հա նես, սա-

կայն վրան գրես, թե «Ուս<տա> Կա րո»-ից, և աշուղ Վշ տա լիի զրույ ցը (2), 

որով հետև ես այն պի սի գույն եմ տվել, որ պես թե պատ մողն աշուղ է, այ լա-

կերպ` ու րիշ տե սակ գրած կլի նեի: Հարկ չկա, որ առա ջին էջե րի վրա շա րես: 

Եր ևի ստա ցել ես ար դեն «Սաս մա Մհե ր»-ը : Ե թե տպել ես, և ար դեն ուշ 

չէ, խնդ րում եմ, վեր ջի պար բե րու թյունն այս պես փո խես.

...«Երբ ռա միկ ու զե նա...

Այս երկ տո ղը`

 Դուրս կու գամ էն պահ` 

Աշ խարհք ավե րեմ, 

Ռամ կու թյուն բե րեմ, 

Ռամ կի իրա վունք 

Եվ մար տի րոս վիմ

 Մեջ էդ սուրբ կռ վին»:

 Սա կայն եթե «սուրբ» բա ռը գտ նես ռո ման տիկ, ճո ռոմ, պա թե տիկ, կու-

զես այս պես տպիր.

Ու մար տի րոս վիմ 

Էդ կռ վի մի ջին: 

Ինձ թվում է, որ «սուր բ»-ը տե ղին է, հար մար է: Մի խոս քով` երկ միտ 

եմ : Այլևս՝ ոչ մի փո փո խու թյուն : Իսկ վեր ևի երկ տո ղը` ան պատ ճառ. առա ջին 

վա րիանտն ար ձակ գույն ու նի:

Ս րա հետ ու ղար կում եմ այս զրույ ցը` «Ս փո փան քը»: Գ րիր` ի՞նչ ես 

անում, ի՞նչ ես գրում:  Բարև ներ և համ բույր ներ:

Քո՝Ավետիք
Տպագր ված է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 6:

1.  Սի մոն Հա կո բյանն Իսա հա կյա նին նա մակ ներ է գրել վան քի հաս ցեով: Իսա հա կյա նի 
խնդ րան քը` գրել իր տան հաս ցեով, սրան է վե րա բե րում:

2.  «Ա րաք սի ծնուն դը» («Ա շուղ Վշ տա լիի զրույ ցը») տպագր վել է «Ա րեգ» հան դե սի № 
2 -ո ւմ : Ըստ «Եր կե րի ժո ղո վա ծու»-ի` ու նի «Ին չու՞մն է սփո փան քը» խո րա գի րը: 
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57.  Սի մոն Հա կո բյա նին

20հունվարի,1922,Վենետիկ

 

Սի րե լի՛ Սի մոն

 Մեծ ու րա խու թյամբ ստա ցա նա մակդ և գր քերդ, միայն շատ ցավ պատ-

ճա ռեց, որ տնից գեշ լուր ու նես : Ի՞նչ է արդյոք` քաղ ցա՞ծ են, թե՞ մահ կա : 

Ես էլ շատ գեշ լու րեր ու նեմ, բայց պի տի տա նել. դա րը լիքն է թույ նով, պա-

րապ մուն քի մեջ պի տի գի նով նալ ու մո ռա նալ. ու րիշ ճար չկա:  Քա նի որ շատ 

հավ նել ես «Մ հե ր»-ը, ուս տի դա նվի րում եմ քո սի րե լի ան վա նը: Ան պատ ճառ 

վրան գրիր.

« Սի րե լի Սի մոն Հա կո բյա նին 

Սր տա գին նվեր` հե ղի նա կից»: 

Այս նոր ավե լաց րած կտոր նե րը, խնդ րում եմ, իր տե ղե րը դնես. թե՛ ավե լի 

կն պաս տե Մհե րի հո գե բա նա կան զար գաց ման և թե՛ կգե ղեց կա նա ու կճո-

խա նա : Այդ պոե մը գրել եմ 3-4 օր վա մեջ և, հա կա ռակ իմ սո վո րու թյան, իս-

կույն հանձ նե ցի հրա պա րակ ման : Ե թե մոտս պա հեի մի եր կու ամ իս, շատ 

ուղ ղում ներ կա նեի:  Հի մա այդ պես եմ վար վում գրած նե րիս հետ, իսկ առաջ` 

թա նա քը չչո րա ցած, հրա պա րակ կհա նեի: Ե թե օրը գա, որ առան ձին տպեմ, 

այդ մի ջո ցին սր բագ րու թյուն ներ կա նեմ:

 Կխնդ րեի ազատ ժա մա նակ գտ նես և նկա տո ղու թյուն ներդ անես : Ես էլ 

ու զում եմ, որ սա ան պա կաս բան լի նի, քա նի որ գա ղա փա րը մի ջի մեծ է, ոգ-

ևո րիչ, ան մահ և գեշ չէ գր ված` սեղմ է և ու ժեղ: 

Ե թե Աստ ված կյանք տա, դեռ շատ բան կգրեմ.

« Քա նի ողջ է Սա յաթ-Նո վան,

 Շատ բան կու տես նիս, քա ման չա»:

«Օբ լո մով» (1) պետք չէ. ար դեն կար դա լու շատ բան ու նիմ:

 Բարև ներ Սո ֆիից, համ բույր նե րով` քո Ավե տիք:

Խնդ րում եմ շու տով պա տաս խա նես մի բաց նա մա կով` ստա նալ նիդ: 

Արտատպ ված է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 3:

1.  Խոսքն Իվան Գոնչարովի (1812-1891) «Օբլոմով» վեպի մասին է:
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58. Սի մոն Հա կո բյա նին

21հունվարի,1922,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Սի մոն 

Ե րեկ ու ղար կե ցի նոր կտոր ներ «Սաս մա Մհե ր»-ից, այ սօր էլ` ներ փակ-

ներ: Վա խե նում եմ ուղ ղում նե րի մա սին խճճ վես: Խնդ րում եմ ու շա դիր լի նես:

Կս տա նաս և «Գա րու նը»: Եթե չհա վա նես, խնդ րում եմ, ետ ղր կես,  կպա-

հեմ մի ու րի շի հա մար:

 Մո ռա ցար գրել Նա րի նյա նի (1) հաս ցեն և հան գու ցյալ Հ. Բառ նա բա սի 

մոտ թողած գր քե րիս մա սին : Ե թե ան հար մար է, ասա՛, ես գրեմ՝ ու՞մ գրեմ: 

Բարև նե րով`

քո՝Ավետիք

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 3:

1.  Խոսքը լ րագ րող, հրա տա րա կիչ, հա սա րա կա կան գոր ծիչ Սնար Սնարյանի մասին է:  
Նյու Յոր քի Հայ բան վո րա կան կու սակ ցու թյան «Բան վոր» պար բե րա կա նի խմ բագ-
րա կան մարմ նի ան դամ: Մինչև 1934 թ. ապ րել է Նյու Յոր քում, այ նու հետև տե ղա-
փոխ վել Խորհր դային Հա յաս տան: 
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59.  Սի մոն Հա կո բյա նին

23հունվարի,1922,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Սի մոն

 Նո րից ուղ ղում ներ. հո գիդ հա նե ցի: Պատ ճառն այն է, որ շատ շտապ 

ու ղար կե ցի քեզ, և նկա տում եմ, որ շատ բա ցեր կան պոե մի մեջ: Հի մա թվում 

է ինձ լրիվ:

 Սա կայն թե չես կա րող մե ջեն ել լել, կգտ նես խճճ ված ուղ ղում ներս, լավ 

կա նես բո լո րը ինձ ետ ու ղար կես` բնագ րի հետ (սրա նով` չորս նա մակ), մի 

լավ ուղ ղեմ և ետ ու ղար կեմ քեզ (շատ էջեր չու նեմ մոտս, թղ թե րը կո րած են):

 Բեր դի մա սին փո փո խելս շատ հիմ նա վոր է. Գա րեգ<ին> եպիսկ<ոպոս> 

Հով սե փյա նի (1) վա րիան տով՝ Մհեր Ջզի րու1 գե տը բա րի նպա տա կով է եր-

կու մա սի բա ժա նում, իսկ բեր դը շի նում է Սա սուն ( թեև այս տեղ էլ է շի նում` 

Բուրջ բա լակ), և մինչև այ սօր էլ կոչ վում է Մհե րի տա պան: Այս խմ բագ րու-

թյունն ավե լի հար մար է և ճիշտ:

 Հո րեղ բոր վար մունքն էլ պար զել ան հրա ժեշտ էր, որ կու զեին Մհե րի տեղ 

իրենց որ դին ժա ռան գել տալ Ջո ջենց աթո ռին:

Հ . Ար սեն Ղա զի կյա նը (2), որ հաս կա ցող մարդ է, նրա մոտ կար դա ցի, 

հիացավ, ասաց, որ ան նման պոեմ է. թե՛ ձևը, թե՛ գա ղա փա րը: Շատ ու րախ 

եմ:

 Միայն, խնդ րում եմ, ուղ ղում ներս չար հա մար հես. եթե բնա գի րը չես կա-

րող ղր կել, խնդ րում եմ, ան պատ ճառ սր բագրու թյունն ինձ ու ղար կես մի օրի-

նակ, որ տպ վե լուց առաջ տես նեմ,  թե կար գին ես տե ղա վո րել: 

Կու զեի, որ առան ձին գր քույ կով ար տատ պենք (3) գո նե մի 1000 օրի-

նակ, գրիր` ինչ քան ծախս կնս տի, թերևս ի վի ճա կի լի նեմ ծախ սը քա շե լու:  

Տա ռե րը կդնես «Բա նաս տեղ ծի երա զի» տա ռե րը. լավն է:

Ս պա սում եմ նա մա կիս պա տաս խա նին: 

Էլ ուղ ղում ներ չեմ անի. միամիտ կաց:

 Թե՛ կինս և թե՛ տղաս ոգ ևոր ված են պոե մով. կինս կու զե, որ տպ վի առան-

ձին:  Բայց չմո ռա նաս քո ան վանդ նվե րը դնել:

 Համ բույր նե րով` 

քո՝Ավետիք

Ար տատպ ման թուղ թը լի նի «Ա րեգ» -ի թղ թից, կար ծում եմ, որ 1000 օրի-

նա կը շատ շուտ կվա ճառ վի, մա նա վանդ Կով կա սում: 

1  Ջզիր, պատմական Աղբակից դեպի հարավ ընկնող գավառ: Ջզիրու գետի անվանումն է 
Ջզիրու-շատ: 



117|      |Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 6:

1.  Հով սե փյան Գա րե գին (1867-1952), բա նա սեր, ար վես տա գետ, հոգ ևոր գոր ծիչ: 1892-
1896 թթ. սո վո րել է Լայպ ցի գի և Հա լեի (Գեր մա նիա) հա մալ սա րան նե րում:  Բա նա սի-
րա կան աշ խա տան քով է զբաղ վել 1890 -ա կան նե րից: 1890 թ. լույս է ըն ծայել «Փըշ-
րանք ներ ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյու նից» և «Սաս մա ծռեր» գր քե րը:

2.  Ղա զի կայն Ար սեն (1870-1932), բա նա սեր, թարգ մա նիչ, Վե նե տի կի Մխի թա րյան 
միաբա նու թյան ան դամ:

3. 1936 թ. Իսա հա կյա նն ընդ միշտ վե րա դառ նա լով հայ րե նիք` նո րո վի խմ բագ րում է և 
մշա կում «Սաս մա ծռեր» վի պեր գը և տպագ րում առան ձին գր քով: Վե րամ շակ ման 
մեջ հիմ նա կա նը «Վեր ջերգ»-ն է: 
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60. Սի մոն Հա կո բյա նին

2փետրվարի,1922,Վենետիկ

 

Սի րե լի՛ Սի մոն

Ծ րարդ հենց այ սօր առա վոտ ստա ցա, ճա շից հե տո, ու ղար կում եմ. չ գի-

տեմ` ին չու՞ էր փոստը ու շաց րել:

 Նա րի նյա նի թեր թը (1) ստա ցա. գոհ եմ հո սան քից, ու զում եմ մաս նակ-

ցեմ, խիղճս մի քիչ վր դով ված է... Ք րիս տա փոր, Սի մոն, Ռոս տոմ, վա խե նամ 

քանդ վի դաշ նակ ցու թյու նը (2):  

Գու ցե և վե րա նո րոգ վի. դեռ մտա ծում եմ, մտա ծում: Դրա մա սին` հե տո:

 Դառ նանք «Մ հե ր»-ին:

 Մի քիչ էլ ուղ ղե ցի. հի մա գոհ եմ:  Կար ծում եմ, որ եր կու նվա գով տպիր` 

Ա, Բ գլուխ նե րը, մինչև 19 էջը, մնա ցա ծը` երկ րորդ ան գա մին: Բայց սա ավե-

լի քեզ նից է կախ ված, դու գի տես թեր թիդ տեխ նի կան: 

Ա ռան ձին տպագ րու թյան հա մար եթե «Ա րե գ»-իդ թուղ թը չգտար, նմա նը 

գտիր:  Շա պի կը պայ ծառ լի նի` կա պույտ (երկ նի), կա նաչ, դե ղին կամ վար-

դա գույն, ո՛չ մռայլ: 

Տա ռե րը նույ նը` ֆոր մա տը փոք րիկ, հան դեսդ մեծ է, ֆրան սիական գրքե-

րի ֆոր մա տով:  Ծախ սե րին կմաս նակ ցեմ, գրիր, թե ինչ կնս տի, 1000 օրի նակ 

բավ է:

Գր ված քի ժան րը չո րո շե ցի:  Չեմ ու զում «պոեմ» բա ռը դնել, ոչ էլ` «քերթ-

վածք», «լե գենդ» և այլն: Գու ցե հա վա նե՞ս, եթե կո չեմ «վի պասք» կամ «վի-

պերգ» կամ, պար զա պես, «վեպ»: Ու զում եմ ասել` «էպոս »: Ա տա միդ զարկ, 

տես` ո՞րն է հար մար և դիր:

«Ավ . Ի սա հա կյան. 

Սաս մա Մհեր

Վ... 

Իմ սի րե լի Սի մո նին

Սր տա գին նվեր»:

 Կե տե րի վրա հս կիր, տե ղին դիր, ես շտա պե ցի:  Կար ծեմ ֆրանս. Ֆոր-

մատն էլ մի քիչ մեծ է, այն պես լի նի, որ բա վա կան հաստ թվա, մոտ մի 50 

երես:

Շ տա պում եմ, որ փոս տին հասց նեմ:  Համ բույր նե րով`

քո՝Ավետիք:
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ՍոֆիԻսահակյանիերկտողն`ուղղվածՍիմոնՀակոբյանին.

 Սի րե լի՛ Սի մոն

Ինձ շնոր հա վո րում եք, որ Ավե տի քը ամուս նա նա լուց հե տո էլ տա լիս է 

գե ղե ցիկ գոր ծեր, բայց մո ռա նում եք, որ հենց ամուս նա նա լուց հե տո է, որ նա 

տվել է իր գե ղե ցիկ գոր ծե րը և մնա յու նը: Օրի նակ` «Ա բու Լա լա»-ն, «Ուս տա 

Կա րո»-ն և այլն:

Ջերմբարևներով`ՍոֆիԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Բա գին» ամ սագ րից, 1983, № 6:

1.  Խոս քը Սնար Սնա րյա նի խմ բագ րու թյամբ Նյու Յոր քում լույս տես նող «Բան վոր» 
թեր թի մա սին է, որին Իսա հա կյա նը չի թղ թակ ցել: 

2.  1923 թ., խորհրդային իշխանությունների պահանջով Երևանում գումարված 
նախկին դաշնակցականների համահայաստանյան համագումարի որոշմամբ՝ ՀՅԴ-ն 
լուծարվեց ԽՍՀՄ-ում:
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61. Սի մոն Հա կո բյա նին

10փետրվարի,1922,Վնետիկ

 Սի րե լի՛ Սի մոն

Ու ղար կել եմ «Սաս մա Մհե ր»-ը, եր ևի շա րել ես (1): 

Թերթդ (2) ստա ցա, տպագ րու թյու նը շատ լավ է, ճա շա կով:  Նյու թե րը 

նույն պես լավ են: Տ. Ե սա յա նի գրու թյու նը (3) լավն է, Խա նի թարգ մա նու թյու-

նը գեշ չէ, միայն չոր է, ար ձակ է, քո հոդ ված նե րը շատ հե տաքրք րա կան են:

 Փա փա գե լի է, որ տա րած վի . այս տեղ մարդ չկա, որ բա ժա նորդ գտ նեմ:  

Փա րիզ գրե ցի մի բա րե կա մի, որ բա ժա նորդ գտնի, և նրան էլ հուն վա րից ու-

ղար կիր (2 թի վը` միասին)` V.De rօhanesian.229, Rue. du Faubourg 2 st.Honore. 

Paris : Իշ խան Ար ղու թյա նը (4) կա րող էր բաժ<ա նորդ> գտ նել, նա էլ վեր ջերս 

ինձ գրեց, որ տե ղա փոխ վում է Գեր մա նիա, գու ցե ար դեն հոն է, այս պի սի 

հաս ցե է տվել` Bad Hamburg. v.d. H. Ludwig strasse, Hotel Stefanie: Ն րան էլ 

ու ղար կիր: 

Ինձ մի ան գամ ասա ցիր, թե Աճե մյանը և Էն ֆանդ ճյա նը մտա դիր են օգ-

նե լու: Դի մե՞լ ես արդյոք:  Պետք է դի մես, բա խե ցեք և բա ցի ձեզ:

 Հի մա ինչ քա՞ն բա ժա նորդ ու նես, կա րե լի՞ է իմա նալ: 

Ինչ լավ կլի ներ այդ տեղ մի փոքր հրա տա րակ չա կան ըն կե րու թյուն 

կազմ վեր, և հրա տա րա կեիք հին ու նոր գր վածք ներ: Օ րի նակ` Արփ<ի >ա րի 

(5) գր վածք նե րից, որոնք թեր թե րի մեջ են ցր ված, Մ. Նալ բան դյա նի Երկ տո-

ղը, Երկ րա գոր ծու թյու նը (6) և ու րիշ նե րը և նոր բա ներ:

 Կու զեի, որ դու մի լավ հոդ վա ծի մեջ տայիր ներ կա հա սա րա կա կան 

պրոբ լեմ նե րի մա սին, թեև նոր գրող նե րի մա սին գրե լիս` դրանք պի տի ար-

տա հայտ վեն: Հայ ըն թեր ցո ղը դեռ չգի տի նոր գրա կան շար ժու մը` Nikolay1, 

Freud2, Lassal3 և այլն : Ազ գային հարց, մի ջազ գայ նու թյուն, տն տե սա կան 

պրոբ լեմ, խա ղա ղու թյուն, պա տե րազմ և այլն, և այլն:

 Դառ նանք Մհե րին:

 Մի եր կու ան նշան ուղ ղում ներ, և այլևս չեմ անի, որ չխառնվես:

1. Թռ չուն նե րի հետ խո սե լիս` լավ կլի ներ, եթե այս 2 բա ռը դնենք.

Ա զատ , ա նա պատ

Ըն կեր նե րով 

Այս եր կու տո ղը շատ բան կամ փո փե: 

1  Չկարողացանք ճշտել՝ խոսքն ում մասին է:
2  Չիգմունդ Ֆրեյդ (Sigmund Freud) (1856-1939), հոգեվերլուծաբան:
3  Գերմանացի փիլիսոփա, իրավաբան, տնտեսագետ Ֆերդինանդ Լասսալ (Lassalle), 1825-

1864:
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Ու ախ բոր պես

 Կու տեք, կապ րեք:

2. Հաց թու խի գլ խում. 

...Ինչ կու զեք ասեք.

Ես դա տում կա նեմ, 

Ի րա վունք ու նեմ 

Իմ չա փովս ու տեմ

 Չեք ու զե...

Այս նոր տո ղե րը ցույց կու տան Մհե րի կար ծի քը իր ըմբռ նած հա վատ քի 

մա սին` ընդ դեմ դա տա վո րի ըմբռ նու մի: 

3. Անեծ քի մեջ.

Ա նիծ վես դու, չարդ Մհեր,

 Դու ներ հակ Նեռ,

 Դու կռ վա զան, դու արունք տեր: 

Այս տո ղը` Նեռ, շատ բնո րոշ է և բնագ րի մեջ էլ կա, որ աչ քես թռել էր: 

Մ հե րը Նեռ է, ան տիք րիստ, որով հետև զեն քի մարդ է, բռ նու թյամբ կու զե 

ազա տու թյուն բե րել:

 Սի րե լի՛ Սի մոն, ու րեմն զանց չառ նես: 

Էլ ուղ ղում ներ չուն եմ, հան գիստ սր տով շա րե(7):

 Համ բույր նե րով, բար ևով` 

Քո՝Ավետիք

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 7:

1.  Ավ . Ի սա հա կյա նի «Սաս մա Մհե ր»-ը տպագր վել է «Ա րե գ» հանդեսի № 3 -ո ւմ:

2.  Խոս քն «Ա րեգ» հան դե սի մա սին է:  Հան դե սի առա ջին` հուն վա րյան հա մա րում, 
տպագր վել է Իսա հա կյա նի « Բա նաս տեղ ծի երա զը»: 

3.  Զա պել Եսա յա նից տպագր վել է «Բա վա կան է» (Նո թեր և տպա վո րու թյուն ներ պա-
լիանյան պա տե րազ մեն), № 2:

4.  Հով սեփ Ար ղու թյան (1863-1925), հայտ նի է նաև որ պես «Խա նա սո րի իշ խան», ազ-
գային -ա զա տագ րա կան շարժ ման գոր ծիչ, Հա յաս տա նի առա ջին հան րա պե տու թյան 
շր ջա նում` Հա յաս տա նի դես պա նը Պարս կաս տա նում (1919-1920):

5.  Խոսքն արևմտահայ արձակագիր, հրապարակախոս, գրաքննադատ և խմբագիր 
Արփիար Արփիարյանի (1851-1908) մասին է:

6.  Մի քայել Նալ բան դյան (1829-1866), հայ գրող: Նկա տի են առն ված Նալ բան դյա-
նի «Եր կու տող» (1861) և «Երկ րա գոր ծու թյու նը որ պես ու ղիղ ճա նա պարհ» (1862) 
ծրագ րային աշ խա տու թյուն նե րը: 

7.  Իսա հա կյա նի բո լոր ուղ ղում նե րը չեն, որ տեղ են գտել «Սաս մա Մհեր»-ում: Վս տա-
հա բար, Սի մոն Հա կո բյա նը ժա մա նակ չի ու նե ցել հա վե լում նե րը տե ղադ րել իրենց 
հա մա պա տաս խան տե ղե րում : Ի սա հա կյանն այն լրաց րեց «Սաս մա Մհե ր»-ի առան-
ձին հրա տա րա կու թյան մեջ (1922 թ.):
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62.  Սի մոն Հա կո բյա նին

14փետրվարի,1922,Վենետիկ

Միբացնամակովպատասխանիրստանալուց:
 

Սի րե լի՛ Սի մոն

Թե՛ կինս` իբրև կին, գույ նե րը ճա նա չում է և թե՛ ես, ընտ րե ցինք այս գույ-

նը, որ ծո վա կա նաչ է` հույ սի և ու ժի և գե ղե ցիկ երի տա սար դա կան գույն և 

այլն, և այլն: 

Մա նա վանդ որ տպագ րա կան սև տա ռե րը ցայ տուն կերևան այս կա-

նա չի վրա: Ֆոր մա տը լավ է, փոք րիկ, ծո ցի, և դրա նով գր քույ կը մեծ կեր ևա: 

Գր քույ կի առա ջին էջի վրա կլի նի անու նը, տա րե թի վը, տպագ րու թյու նը, երկ-

րորդ էջը` պա րապ, եր րորդ էջը` նվե րը, չոր րորդ էջը` պա րապ, յո թե րորդ էջից 

կս կսի նյու թը: 

Է պիկ պոեմ. լավ է, բայց հայե րեն չէ, կու զեմ հայե րեն լի նի: Թերևս դնենք 

«քերթ ված» բա ռը - մի քիչ ռո քո քո է, բայց, կար ծեմ, տե ղին է: Կամ դնենք 

«վի պերգ» և կամ՝ ոչինչ: 

Կու զե նայի գրես, թե ի՞նչ ար ժե տպագ րա կան թեր թը՝ 16 էջը թղ թով, և 

տպագ րու թյամբ Մխիթ<արյանների> տպա րա նում: Թերևս մի եր կու գր քեր 

տպեմ, հույս ու նեմ փող ձեռք բե րե լու : Այս տեղ` վան քում, շատ թանկ է, ան-

կա րե լի է տպել: Եր ևի Խա նը պատ մած կլի նի: 

Գի տես, որ Հա յաս տա նի ներ կա վա րիչ նե րը (1) ինձ ևս տնտե սա պես 

և բա րո յա պես ապա հո վել են ու պաշտ պա նու թյան տակ առել: Պոլ սից ինձ 

հայտ նե ցին պաշ տո նա պես, բայց ես առայժմ հրա ժար վե ցի փող ստա նա-

լուց` նկա տի առ նե լով Հա յաս տա նի սո վը և քաղ ցած վի ճա կը, սա կայն գրե ցի, 

թե առա ջար կե լով կհա մա ձայ նեմ փող ստա նալ` դե մը գր քեր տա լով` իբրև 

վար ձատ րու թյուն : Ե թե հա մա ձայ նեն, ու րեմն փող կու նե նամ և կկա րո ղա-

նամ հրա տա րա կել: Մ տա ծում եմ` մի ար ձակ (2) կտոր լույս ըն ծայել (ար ձակ 

բա ներս) և ոտա նա վոր նե րի կամ եր կու գր քույկ ներ: 

Ու րեմն, գրիր մո տա վո րա պես ծախ սե րի մա սին : Ար ձա կը մոտ` 290 էջ, 

ոտա նա վոր ներ` մե կը` 150-180 էջ, մյու սը` մոտ 100:  Բո լորն, ու րեմն, 400-450 

էջ, եր կու տար բեր ֆոր մա տով կամ եր կուսն էլ մի ջակ` ֆրան սիական դե ղին 

գր քե րի չափ: 

Հե տո չե՞ս գտ նում, որ Մհե րի հա մար մի փոքր բա ռա րան պետք է. ե թե 

այո՛, գրիր, որ կազ մեմ:  Հի մա չեմ հի շում` ի՞նչ բա ռե րի, բայց կան և, առ հա-

սա րակ, անուն նե րի հա մար՝ Ջո ջենց տուն, Ջո ջոնք, Սաս մա ծռեր, Ճոռ-Վի-

րապ...  Թերևս իս կի պետք չէ. լավ գի տակ ըն թեր ցո ղը կհաս կա նա: Համ բույր-

նե րով`

Քո՝Ավետիք
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Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 6:

1.  Ավ. Իսա հա կյա նը նկա տի ու նի Թու մա նյա նի 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 4-ին Թիֆ լի սից 
իրեն գրած նա մա կը, որ տեղ Թու մա նյա նը` Խորհր դային Հա յաս տա նի կա ռա վա րու-
թյան ղե կա վար Ալ. Մյաս նի կյա նի հանձ նա րա րու թյամբ, գրում էր, որ նա վե րա դառ-
նա հայ րե նիք: «Մինչև իմ նա մա կի քեզ հաս նե լը դու ար դեն իմա ցած կլի նես, որ մի 
շարք գրող նե րի ու գե ղար վես տա գետ նե րի կեն սա թո շակ են նշա նա կել, իսկ շու տով 
կհ րա տարկ վի և կի մա նաս, որ տա լիս են ամեն ար տո նու թյուն ու հնա րա վո րու թյուն: 
Ն րանց թվում կկար դաս և քո անու նը : Ինձ հանձ նա րա րել են, որ քեզ կան չեմ, որ դու 
կու նե նաս ամեն հեշ տու թյուն, ինչ որ իրենք կա րող են տալ»: (Հ. Թու մա նյան, Երկ. 
ժող. հ. 5, Նա մակ ներ, էջ 459): 

2.  1923 թ. Կ.Պոլ սում լույս տե սավ Ավ . Ի սա հա կյա նի «Ար ձակ էջե ր»-ի առա ջին հա տո րը: 
Այդ առ թիվ Սի մոն Հա կո բյա նը «Ա րեգ» (1923, № 1) հան դե սում գրա խո սեց` գրե լով. 
«Ավ .Ի սա հա կյանն իր ար ձակ էջե րի մեջ նույն պես փայ լուն բա նաս տեղծ է, որ պես իր 
չա փա կան բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի մեջ: Չ նայե լով, որ ապ րել ու զար գա ցել է այն 
ժա մա նակ, երբ մեր մեջ տի րա պե տում էր գրա կան ռո ման տիզ մը , այ նուա մե նայ նիվ, 
նա կա րո ղա ցել է մշա կել մի լե զու, որ ռո ման տիզ մի լայն փայ լուն ճո խու թյու նը ու-
նե նա լով հան դերձ` ազատ է նրա ան բո վան դա կու թյու նից, անո րոշ և ճո ռո մա բան 
կրկնու թյուն նե րից»:
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63. Ար ման Սա րյա նին

16փետրվարի,1922,Վենետիկ

 

Սի րե լի՛ Ար ման

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցել եմ քարտդ և շատ առաջ էլ՝ Ավ. Մու րա դյա-

նի (1) նկար նե րով տպ ված թեր թը : Ոչ մի տրա մադ րու թյուն չու նեի նա մակ 

գրե լու. Վե նե տիկն ինձ ան դա մա լույծ արավ : Ե թե այդ երի տա սարդն այդ տեղ 

է դեռ, իմ կող մից շնոր հա վո րիր նրան, շատ տա ղան դա վոր նկա րիչ է և մեծ 

ապա գա խոս տա ցող:

 Հարց նում ես, թե Հա յաս տան կու զե՞մ եր թալ : Այդ պի սի տրա մադ րու թյուն 

ու նեմ, բայց ոչ վճիռ: Ս պա սում եմ դեռ: Պ. Վար դա նյա նը սխալ է քե զի տե-

ղա փո խել իմ խոս քե րը. այո՛, շատ լավ կլի ներ օր առաջ բո լորս էլ Հա յաս տան 

եր թայինք:  Ջերմ բարև ներ կնո ջիցս` քեզ, իմ կող մից` ևս:  Բարև ներ՝ Վար դա-

նյա նին, եթե դեռ մնում է: 

Ձերդ`ԱվետիքԻսահակյան

Տպագր վում է լու սա տիպ պատ ճե նից, ԳԱԹ, (Զա նա զան նյու թե րի հա վա քա ծու), բնա գի-
րը` Վե նե տի կի Մխի թա րյան միաբա նու թյան դի վա նա տա նը: 

1.  Խոսքը գեղանկարիչ Ավետիս Արտաշեսի Մուրադյանի մասին է, որի «Աղջկա 
գլխանկար» (1895) և այլ նկարներ ցուցադրված են Հայաստանի ազգային 
պատկերասրհում:
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64. Սի մոն Հա կո բյա նին

2մարտի,1922,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Սի մոն 

Այ սօր ստա ցա «Ա րե գ»-ը, հոտ քա շե ցի, քաղցր էր հո տը, սի րուն էր Աճե-

մյա նի (1) ոտա նա վո րը:  Տիկ. Եսա յա նին (2) դեռ չեմ կար դա ցել. մանր բա նե-

րը միայն կար դա ցի:

 Վեր ջին նա մա կիդ մեջ միտք էիր հայտ նել Հա յաս տան տե ղա փոխ վե լու 

մա սին:  Խոր հուրդ չեմ տա լիս, դեռ վա ղա հաս է, շատ բան կա րող է դեռ տե ղի 

ու նե նալ. սովն էլ` իր կար գին: Մ նա ցել ենք, դեռ մնանք մի առ ժա մա նակ էլ, 

տես նենք ի՞նչ կլի նի:

Գ րածդ թվե րը` տպագ րու թյան ծախ սե րի մա սին, ան մար սե լի է. մտքովս 

չեմ ան ցկաց նում բան տպել : Ես կար ծում էի, թե իտա լա կան մի քա նի հարյուր 

լի րայով գլուխ կգա:

 Հովհ<աննես> Խան-Մա սե հյա նից ստա ցա շնոր հա կա լու թյամբ «Համ-

լետ»-ը` իրեն կգ րեմ. լավն է, թարգ մա նու թյունն էլ լավն է (3):

Տ ղաս շատ բար ևե լով քեզ` խնդ րում է, որ իր հա մար նա մա կա նի շեր` 

մար կա ներ, հա վա քես, իր ասե լով «չի նա կան, հնդ կա կան, պարս կա կան, 

բոլշ ևիկ նե րի և Ամե րի կայի երկր նե րի...»:

 Մո ռա նում եմ հարց նել` ի՞նչ եղավ «Persischen Divan» (4) գիր քը:

 Դառ նանք «Մ հե րին»...

Մ հե րը կտպես (5)` ինչ քան կու զես : Ինձ կու ղար կես մի քա նի օրի նա կը, 

մնա ցա ծը կծա խես  «Ա րե գ»-ի օգ տին: Օգուտն էլ, վնասն էլ` քեզ: Տ պագրված 

կար դա լով` աչ քիս ըն կան հետևյալ տո ղե րը, որ լրիվ չեն : Ա ռան ձին գր քույ կի 

մեջ ան պատ ճառ դնես:

1. -«էս... վի շապ ...անկշ տում

Բան... մա ռանն... տաշ տում»:

Իրար կա սեին

 Ճընճ ղա փո րիկ ու իրեն կնիկ:

(Ըն թեր ցողն առաջ ստիպ ված էր գու շա կել` կար դա լով «է րիկ ու կնիկ», 

թե դրանք ով քեր կա րող էին լի նել): Մյուս նե րը «է րիկ-կ նիկ» թող նենք նույ նը:

 «Սա էլ մութն է», ո ւղ ղել այս պես.

2. Ու միտք կա նեին 

Է րիկ-կ նիկ,

 Թե ինչ պես անեն,

 Մի բա նի աբով (ա բով-ն պա տա կով),
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 Մի ու րիշ ճամ բով 

Հե ռաց նեն Մհեր

 Տը նեն, ու տե լեն, 

Ան ճա րակ հա նեն կամ խել քե տու կատ...

 Մի քա նի օր առաջ հա վե լում էի ու ղար կել. «Գու սա նի եր գը» կդնես 

հետևյալ տո ղե րի մեջ`

Ղր կեց կո ռի

 Թա գա վո րի,

Եվ օրեն մի օր,  Էն գե ղի ռես: 

Ինձ հա մար պոե միս մեջ թռ չուն նե րի հետ խո սած տե ղը ամե նեն թույլն է, 

և չեմ ու զում, որ թռ չու նը լե զու առ նի, այլ ուղ ղա կի թվա Մհե րին: Դ րա հա մար 

էլ այս վա րիացիան էի ղրկել : Եվ այս կտո րը.

Թե որ տեր դառ նա

 Ձեր իրա վուն քին,

 Ձեր աշ խա տան քին,

 Ձեր ար դար հա ցին,

 Մե կեն կը չքին

 Հա րուստ ու իշ խան 

Աշ խար հիս վրան.-

Եր թամ շի նեմ բերդ ու պատ վար... (շա րու նա կել)

Ու ծեր գու սան 

Իր բաժն առավ-

 Կուց մի ցո րեն... (դույ լը մեծ է, դրա նով աշու ղին չեն տա լիս եր բեք, այլ մի 

բուռ, մի կուց): 

Այլևս չկրկ նել Մհե րի ասած տնե րի վեր ջը.

« Ռամ կու թյուն բե րեմ 

 Ռամ կի իրա վունք». ս րանք թող նել անա ղարտ: 

Ո րով հետև ար դեն վեր ևում ասում էի, թե ին քը «ռա մի կի իրա վունք» ասե-

լով` հաս կա նում է տեր դառ նալ աշ խա տան քին և ար դար հա ցին:

 Վա խե նում եմ շատ կրկ նե լով «աշ խա տանք, ար դար հաց»` գր վածքս 

մի տում նա վոր քա րոզ չա կան դառ նա, որ ասել է թե` մե ռավ:

 Բա րե հա ճիր, սի րե լի՛ Սի մոն, մի քարտ գրել այս առի թով: Գր քույ կի մեջ 

զե տե ղես ան պատ ճառ «Գու սա նը»:

 Համ բույր նե րով`

Քո՝Ավետիք
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Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 8:

1.  «Ա րե գ»-ի 1922 թ. № 2 -ո ւմ տպագր վել է Ա. Ա ճե մյա նի «Լո ռա» բա նաս տեղ ծու թյու նը:

2.  1922 -ի 3-5-րդ հա մար նե րում տպագր վե լ է Զ. Ե սա յա նի «Հո գիս աք սո րյա լ»-ը:

3.  Մասեհյանի թարգմանությամբ՝ Շեքսպիրի «Համլետ»-ը 1-ին անգամ լույս է տեսել 
1894 թ., Թիֆլիսում: 1921 թ., Վիեննայի Մխիթարյանների տպարանում «Համլետ»-ը 
հրատարակվել է 2-րդ անգամ: Իսահակյանը նկատի ունի այդ հրատարակությունը:

4.  Խոսքը պարսկական պոեզիային նվիրված գրքի մասին է:

5.  Խոս քը «Սաս մա Մհեր» վի պեր գի առան ձին հրա տա րա կու թյան մա սին է: 
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65.  Սի մոն Հա կո բյա նին

14մարտի,1922,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Սի մոն

Ուղ ղա կի ձանձ րաց րի քեզ` ան վերջ ուղ ղում նե րով ու հա վե լում նե րով:  

Բայց, սի րե լի՛ս, մե ղա վոր չեմ. մի քա նի օր վա մեջ գրել էի «Մ հե ր»-ը, և մոտս 

չմ նաց, որ դի տեի:  Բայց, ան շուշտ, այս ան գամ վեր ջինն է: 

Ք<երովբե> Պատ կա նյա նի (1) ու սում նա սի րու թյան մեջ տե սա Մհե րի 

ծնուն դի պատ մու թյու նը, շատ հա վա նե ցի և իս կույն մշա կե ցի ու սիմ վոլ շի-

նե ցի: Խնդ րում եմ, առան ձին գր քույ կը շի նե լուն պես` պոե մը սկ սի այս պես.

 (Ե լավ Դա վի թը...) ուղ ղում նե րը դյու րին են, կա նես, շատ ու րախ կլի նեի, 

եթե սր բագ րու թյունն ինձ ու ղար կեիր:

 Մի քարտ գրիր` հայտ նե լով, թե այս ուղ ղում ներս ու հա վե լում ներս կա-

րո՞ղ են տեխ նի կա պես հա ջող վել, մտ նել շար ված քի մեջ: Կար ծում եմ, որ դեռ 

չես սկ սել գր քույ կը տպել:

Համ բույր նե րով` 

քո՝Ավետիք

Ա. գ լուխ 

Ե լավ Դա վիթ -իշ խան Սաս մա`

Կ ռիվ գնաց Մըս րա վրա.

Ն րա ետ նուց Խան դութ-տի կին

 Լը րումն առավ, 

Աշ խարհ բե րավ

 Մի մանչ զա վակ-տեր ժա ռան գին

 Սաս մա գա հին:

 Ջո ջենց տան պե տե րը,

 Քե ռի Թո րոս ու Ճոռ-Վի րապ,

 Ձե նով Օհան ու Ջոջ-Վեր գոն,

 Ժո ղո վե ցան եկան.

 Ման կան բա լու լի բին դե րու փո խան

 Գու թա նի շղ թան փա թա թե ցին վրան 

Ու ասին իրար Ջո ջենց երեց ներ.

-  Թե կոտ րեց տղան կա պանքն եր կա թին, 

Ու ազատ կու զե ու կր նա ձեռ նել.

Էն ազատ կու զե ու կր նա ձեռ նել.
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Էն մեր ցեղն է, - առյուծ հոր որ դին»:

 Համ բա վը տա րան կռ վի դաշտ` Դավ թին, 

Ու պատ գամ ղր կեց Դա վիթ Խան դու թին

 Սի րով ու բար ևով.

- Իմ ակն -ա րե գակ հորս անու նով

 Կան չե ցեք Մհեր 

Անդ րա նիկ որ դուս.

Էն պի տի դառ նա ողջ աշ խար հի տեր. 

Որ եր կաթն իշ խե -իշ խանն է մար դուս:

-------------

Ու եղավ որ

 Չար օրն հա սավ.-

 Մե ռավ Դա վիթ` Սաս մա առյուծ

 Մե ռավ Խան դութ...

Շա րու նա կել ուղ ղում ներ:

 Սաս մա սեպ սա րեր ոտ ներն ան դուն դին

Գ լուխն երկն քին երկն ցուց ամ պե րին.

(ա վե լորդ է կրկ նել ոտ ներն ան դուն դին, դյու րին չի կար դաց վում, մե կը 

բա վա կան է).

- Մ հեր նո րեն լախ տը փար տեց

 Ծայ րը լախ տին դի պավ պա տին,

 Ժե ռոտ քա րեն մի փերթ փր թավ,

Փր թավ գնաց,

 Կեր թա, կեր թա հուր հա վի տյան.

 - Ու ժով-զո րով գնաց Մհեր 

Ե կավ հա սավ Վա նա ծո վին,

 Տոս պան բլուր, 

Ագ ռա վու քար բաց վեց մե կեն...(2)

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 4:

1.  Քե րով բե Պատ կա նյան (1833-1889), ար ևե լա գետ, աղ բյու րա գետ, բա նա սեր, պատ-
մա բան: 

2.  Իսա հա կյա նի բազ մա թիվ ուղ ղում ներն ու հա վե լում նե րը Սի մոն Հա կո բյա նը չի կա-
րո ղա ցել տե ղա վո րել պոե մի հա մա պա տաս խան էջե րում: Այն հե տա գա յում լրաց րեց 
Իսա հա կյա նը` «Մ հե ր»-ի առան ձին հրա տա րա կու թյան ժա մա նակ: 
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66.  Սի մոն Հա կո բյա նին

4ապրիլի,1922,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Սի մոն 

Ե րեկ ստա ցա նա մակդ, այ սօր` «Ա րեգ»-ը:  Շատ եմ ցա վում, որ «Մ հեր»-ի 

մեջ մի կար ևոր բաց թո ղում կա, ինչ պես է եղել, չգի տեմ, բո լո րո վին վեր ջում.

. ..Ռամ կու թյուն բե րեմ (1)

 Ռամ կի իրա վունք 

Ու նա հա տակ վիմ

 Մեջ էդ սուրբ կռ վին»:

 Պատ գամ տվավ Սաս մա Մհեր: 

Ե թե հնար է, դնես գր քույ կի մեջ, չե ղավ` չե ղավ. գլուխդ ողջ լի նի:

Շ նոր հա կա լու թյուն Դու րյա նի (2) հա մար... Խեղճ եղ բորդ նվի րած տո-

ղե րը կինս և ես լա ցով կար դա ցինք:  Կաշ խա տեմ մի բան ու ղար կել, թեև շատ 

և շատ եմ զբաղ ված, և՛ ջղային, և՛ հի վանդ. այս ջրոտ քա ղա քը ոսկ րա ցավ 

տվեց, մի շա բաթ է` չէի կա րո ղա նում քայ լել:  Հույսս գար նան և ծո վի վրա 

է:  Մի հնար լի ներ` Վիեն նա փո խադր վեինք, գո նե աշ նա նը, սեպ տեմ բե րին . 

ա մառն այս տեղ ծո վից օգտ վեմ: «Ա րե գ»-ը սի րով ըն դուն ված է ամե նու րեք: 

Ստա ցա նա մակ ներդ, աշ խա տիր գրող ներ գտ նել:  Շան թը (3), կար ծեմ, Փա-

րիզ է. թող շան թե և շա րու նա կե: Համ բույր նե րով`

   քո`Ավետիք

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 8:

1.  Առանձ նա տիպ, էջ 53, սա կայն նա մա կում առա ջարկ վող տո ղե րը չկան:

2.  «Պետ րոս Դու րյա ն»-ը գրա կա նա գետ, քն նա դատ, խմ բա գիր Սի մոն Հա կո բյա նի 
(1888-1937) ու սում նա սի րու թյունն է (1922 թ.): Նա ու նի մի շարք աշ խա տու թյուն ներ` 
նվիր ված Հ. Թու մա նյա նին, Ա. Ար փիարյա նին, Շիր վան զա դեին, Վ. Տե րյա նին:

3.  Լևոն Շանթը 1921 թ.-ից ապրել է տարբեր երկրներոմ (Իրան, Ֆրասիա, Եգիպտոս), 
զբաղվել ուսուցչությամբ և գրական աշխատանքով:
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67. Սի մոն Հա կո բյա նին

16ապրիլի,1922,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Սի մոն

Շ նոր հա վոր Զա տիկդ : Այս Զա տի կը սիրտս լց րել է ան սահ ման տխ րու-

թյամբ...  Հայ ժո ղո վուր դը` խեղճ, մերկ, քաղ ցած, հի վանդ, եռանդ չի թող նում 

ո՛չ զբաղ վե լու, ո՛չ մի բա նի սի րով ձեռք զար կե լու : Եր բեմն մտա ծում ես` ու՞մ 

հա մար գրել... 

Ե րեկ ստա ցա «Մ հե ր»-ը, իս կա պե՛ս շատ լավ երկ է թե՛ ժա մա նա կա կից և 

թե՛ հա վեր ժա կան, հա մա մարդ կային ոգով և ազ գային կո լո րի տով:  Նույ նիսկ 

ս. Ղա զա րի մամ ռո տած վար դա պետ նե րը ոգ ևոր վե ցան:  Տես նենք մա մուլն 

ի՞նչ պի տի շա ղակ րա տե: Հա մե նայն դեպս, ու ղար կիր թե րթե րին, չմո ռա նաս 

«Երկի ր»-ին և «Ա ռա վո տ»-ին, մյուս նե րը գի տես:

 Ցա վում եմ, որ մի եր կու սխալ ներ կան և, մա նա վանդ, շատ ուղ ղում ներ 

եմ արել հան գե րի, չա փե րի նկատ մամբ և տեղ-տեղ էլ ավե լաց րել եմ ... Այս 

բո լո րը մնում է Բ տպագ րու թյան հա մար:  Հույս ու նեմ, որ շու տով կս պառ վի 

Բալ կա նի երկր նե րում, Պո լիս, մա նա վանդ` Ամե րի կա:

Շ նոր հա կա լու թյուն` ջերմ վե րա բեր մուն քիդ հա մար «Աշ նան ծա ղիկ-

ներ»-իս (1) մա սին: Կու զե նայի գրեիր, թե ո՞ր եր գե րը չէիր հա վա նել, հե-

տաքր քիր է:

 Կար ծում էի, թե կա րող էի նոր նյութ ու ղար կել, բայց չկա րո ղա ցա, որով-

հետև եր բեք չեմ զբաղ վել, մե լա մաղ ձե շր ջան եմ ապ րում: Շատ բան ու նեմ 

գրե լու, մեծ ու փոքր, բայց սիրտ չկա: «Ուս տա Կա րո»-ս թեև վեր ջա ցած է, 

բայց նո րեն վեր ջա ցած չէ, մի քա նի ամս վա դեռ կա րոտ է: Չ գի տեմ, սրա նից 

հե տո ի՞նչ չա փով պի տի աշ խա տակ ցեմ: Մայիս ամս վա հա մար այս կտոր-

բր դուճ բա ներն են, հու նի սի հա մար կու ղար կեմ «Ղա զա րո սը» (հա րու թյուն 

առած մա հի պրոբ լե մը) (2): Հե տո` չգի տեմ, պատ րաս տի բան չու նեմ, ամեն 

ինչ սր բագ րու թյան կա րոտ է, մշակ ման: Գ րած նե րիցս բա ցար ձակ գոհ չեմ, 

բայց չեմ հա մե մա տում ու րիշ նե րի հետ: Ն րանցն էլ կա տա րյալ չէ, վեր ջա-

պես: 

Հ. Ներ սես Ակի նյա նը դեռ այս տեղ է, շատ պատ մե ցի քո մա սին: Լավ 

մարդ է, լուրջ է, գի տուն ու հա մեստ: Մ տա ծում եմ Վիեն նա տե ղա փոխ վել:  

Չես գրում դրա առ թիվ, չեմ խան գա րի քեզ, իրար կլ րաց նենք:

 Հա յաս տան ու ղար կիր մի քա նի հատ «Մ հեր»:  Բեռ լին, Փա րիզ էլ կծախ-

վի: 

Դպ րո ցի (Մու րադ-Ռափայե լյան) անու նով «Ա րեգ» ղր կիր առա ջին հա-

մա րից : Ինձ ասա ցին` փո ղը հենց վա ղը, մյուս օրը կղր կեն (6 ամս վա հա-

մար): 
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Ճե նո վայի ժո ղո վից (3) խելքդ ի՞նչ է կտ րում: Ես հույս չու նեմ, ես, առ հա-

սա րակ, միշտ հույս չտա ծող մարդ եմ:

 Բարև նե րով ու համ բույր նե րով` 

քո՝Ավետիք

 Ժա մա նակ ու նե նայիր, մեկ գրեիր «Մ հե ր»-ի պա կա սա վոր կող մե րը` 

կա ռուց ված քի, տեխ նի կի կող մից. ու րի շի աչ քը ավե լի առար կայո րեն կդի տե: 

Գ րում ես, թե «ա ռա ջին երե սի վրա դր վե լիք բան պետք չէ, որ միշտ առա-

ջին տե ղը ինձ տաս, ու րիշ նե րը կխ ռո վեն», իսկ ինձ հա մար միև նույն է:

Ա նիի «Աղջ կա ամ րո ցը» (մո ռա ցել եմ անու նը,  «Ուս տա Կա րո»-ից) մի՞-

թե միտք չու նես հրա տա րա կե լու: 

Ավետիք

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 8:

1.  «Ա րե գ»-ի 1922 թ. № 5 -ու մ տպագր վել է Ավ . Ի սա հա կյա նի «Հայ կա կան առակ» և 
«Հորս գու թա նը»: 

2.  «Ղա զա րո սի հա րու թյու նը» չի տպագր վել «Ա րե գ»-ի և ոչ մի հա մա րում: 

3.  Խոսքը Ջենովայի համաժողովի (1922, ապրիլի 10-ից մայիսի 19-ը) մասին է, որի 
օրակարգում Հայկական հարցն ընդգրկված չէր:
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68.  Սի մոն Հա կո բյա նին

28ապրիլի,1922,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Սի մոն

 Նա մակդ առա. շ տա պում եմ պա տաս խա նել: «Մ հե ր»-ը իմ վրաս չեմ 

առ նում: Ո՞վ պետք է հո գա դրա ծա խելն ու հոգ սե րը : Ու րեմն, այս պես վեր-

ջաց նենք` գր քույ կը կծա խես, բո լոր ծախ սե րը` տպագ րա կան, փոստ, կո-

րուստ, դուրս կգաս, իմ հաշ վին դուրս կգաս բո լոր նվեր նե րը և հայ րե նիք ու-

ղարկ վե լիք 100 օրի նա կը, մնա ցա ծը, եր ևի, կս տա նամ կամ մի բան կա նենք. 

նայե լով օրին` գու ցե կծա խենք երկ րորդ տի պի հա մար (1):

 «Ա րե գ»-ից հո նո րար չեմ ու զում ստա նալ կամ ար դեն բա վա կան գիրք 

ստա ցել եմ, բա ցար ձակ1 կեր պով հրա ժար վում եմ հո նո րա րից: 

Իմ` Վիեն նա գալն էլ բխում է մե նա կու թյու նից, ես այս տեղ շատ և շատ 

մե նակ եմ, իս կի ծա նոթ էլ չու նիմ, ուր մնաց` ըն կեր: Վար դա պետ նե րը կես 

մար դիկ էլ չեն, խոս քը մեր մե ջը, թեև երե խայի հա մար, կար ծեմ, այս տեղ լավ 

է: Մո լոր ված եմ այդ խնդ րում: Շատ զզ վել եմ Եվ րո պայից, կու զեի հայ րե-

նիք լի նել, բայց ամեն բե րան ինձ խոր հուրդ է տա լիս դեռ մնալ, նույ նիսկ Հ. 

Թու մա նյա նը : Ա մեն հա յաս տան ցի նա խան ձում է մեզ և ճգ նում է իրեն դուրս 

նե տել` հաց չկա, հա գուստ չկա, ջղային վի ճակ, շուրջդ պաու պե րիզմ (2)... 

 Հա մե նայն դեպս, երե խա չի կա րե լի տա նել: Գ նալ` մե նակ գնալ . ա ՛խ, ծե րա-

ցա հայ րե նի քից դուրս...  Տես նենք մինչև աշուն : Իսկ դու ու՞ր ես ու զում գնալ` 

հայ րե նի՞ք, թե՞, օրի նա կի հա մար, Ամե րի կա: 

Ես էլ կար ծում եմ, որ «Ա րե գ»-ի գոր ծը դժ վար է (3). մի՞ թե օգ նող ներ չե-

ղան:  Սա ի՞նչ վի ճակ է, հա պա ի՞նչ պի տի լի նի, գո նե 6 թիվ հրա պա րա կիր, 

հե տո` տես նենք. եղավ` եղավ, չե ղավ` չե ղավ: 

Շատ կու զեի, որ միասին լի նեինք, խո սեինք «Մ հե ր»-ի մա սին. մի լի-

նեիր, տես նեիր, թե ի՞նչ հա ջող սր բագ րու թյուն ներ ու նիմ արած:  Հիմ նա կան 

ոչինչ չեմ փո խել, բայց նոր տո ղեր, վան կե րի,  հան գե րի կա նո նա վո րու թյուն, 

ուղ ղա կի դար ձել է ան խո ցե լի գործ: Մի քա նի տեղ փոք րիկ հա վե լում ներ, որ 

նմու շի հա մար ու ղար կում եմ:

Մ հե րի ծնուն դը կու զեմ դնել նախ ևա ռաջ, որ բնա գիրն էլ է այդ պես, և, 

վեր ջա պես, գե ղե ցիկ է:  Մի տող ամ բողջ կաս կածդ կփա րա տե, դա էլ կգրեմ, 

կնայես: 

Իսկ նա հա տա կու թյու նը Գա րե գին Սար կա վա գի (4) «Սաս մա ծռե ր»-ի 

մեջ կա, որ Մհեր պի տի մար տի րոս վի, սա կայն սա չէ կար ևո րը, այլ այս, որ 

Մհե րի հաղ թա նա կով պետք է որ սո ցիալա կան կռի վը վե րա նա, դա սա կար-

1  Ընդգծումը հեղինակինն է:
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գե րը ջնջ վին ու գա ապա գա մի հա սա րա կու թյուն : Իսկ Մհե րը սո ցիալա կան 

կռ վի սիմ վոլն է, քա նի որ ողջ է, ու րեմն կռիվն էլ ողջ պի տի մնա, ինչ պես որ 

նա մինչև հի մա ողջ է, բայց կաշ կանդ ված, ո՛չ մե ռած, սպա սում է ժո ղովր դի 

գի տակ ցու թյան զարթ նու մին: Ն րա նից հե տո ի՞նչ՝ պի տի նա ողջ մնա, էլ ի՞նչ 

կռիվ կա . այդ մտ քով ես որո շե ցի պա հել` եթե մեր ժեմ էլ, բան չի կոր չի, թեև 

լավ է, որ ժո ղովր դի փորձ ված իմաս տու թյու նը չխա թար վի, չեղծ վի : Այս քա նը: 

Խեղճ Տե րյա նի մա սին շատ բան չգի տեմ, բայց գիտ ցածս կգրեմ այս օրե րին:

« Ղա զա րո սի հա րու թյու նը» (5) հի միկ-հի մակ վի ժեց. գրե ցի, բայց տե սա, 

որ շատ նյու թեր պի տի նայեմ ու կար դամ, հրեական պատ մու թյուն և այլն, 

 թո ղե ցի առայժմ:  Ձեռ քիս տակ բա ներ չու նիմ, ինչ որ գրե լու եմ , ու սում նա սի-

րու թյան կա րոտ բա ներ են, բա ցի այդ` ու զում եմ  «Ուս տա Կա րո»-ն  վերջ նա-

կա նա պես կա ղա պա րել, որ այս տա րի վեր ջա կետ դնեմ: 

Ի դեպ, Ա. Ղու կա սյա նին (6) որ նվի րել էի «Աշ նան ծա ղիկ ներ»-ը, ինձ 

գրեց` եթե պատ րաս տի նյու թեր ու նիմ, տրա մա դիր է հրա տա րա կե լու: Դ րա-

նով ոգ ևոր ված` ու զում եմ մի եր կու բան հրա տա րա կել : Այդ էլ շատ ժա մա-

նակ է խլում, եթե ար ձակ ներս տպեմ, պի տի նո րից սր բագ րեմ. հին գրած նե-

րիս ոճին, լեզ վին չեմ հա վա նում, տեղ-տեղ ճա պաղ են, եթե «Երգ<եր ու> վեր-

քեր»-ը տպեմ նո րից, պի տի սր բագ րեմ, շատ գործ ու նիմ: Դ րա վրա ավե լա-

ցավ մի ծանր ու հի մար աշ խա տանք` ս. Ղա զա րի պաշտ պա նու թյունն` ընդ-

դեմ իր ներ քին ու ար տա քին թշ նա մի նե րի: Չ կա րո ղա ցա ան տար բեր մնալ, 

սիրտս ցա վում է այդ ամե նը տես նե լով: Ս րի կա մարդ է Սի մոն Երե մյա նը 

(7)` մե ծա միտ և կոր ծա նա րար... Որ քան էլ որ վան քը թե րու թյուն ներ ու նե նա, 

սա կայն պի տի չվար կա բե կել, և, վեր ջա պես, ահա գին ազ գային հարս տու-

թյուն կա, ձե ռա գիր ներ, գր քեր...  Պետք չէ լքել. պա հել, մինչև հայ ժո ղո վուր դը 

կկազ դուր վի և մի բան կա նե...

Ս րանք գրում եմ` ցույց տա լու հա մար, որ «Ա րե գ»-ին այ սու հետ շատ 

բան չեմ կա րող տալ, բայց կտամ, երկ րոր դա կան տեղ եմ գրա վե լու սրա նից 

հե տո: Մ տա ծում եմ մոտ օրերս «Ուս տա Կա րո»-ից մի հա մով գլուխ ու ղար-

կել քեզ` սի րային. իր առա ջին տե սակ ցու թյու նը իր սի րած կնոջ հետ. լավն է 

(8):

Ս տա ցա Հա բե թյա նի տետ րա կը. շ նոր հա կա լու թյուն ներս արա նրան,  

«Աշ նան ծա ղիկ նե ր»-ը (9) կղր կեմ, ինչ պես և Զավ դա րյա նին (10):

 Սի րով և բարև նե րով` 

Քո՝ԱվետիքԻսահակյան

Ա մե րիկ. «Հայ րե նի ք» հին հաշ վով, առանց իմ կամ քը առ նե լու, տպել է 

«Մա հա րի»-ս: Վնաս չու նի, բայց գո նե մի օրի նակ դեռ ինձ չեն ղր կել. սա է 

խո զու թյու նը: 

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 8:
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1. Խոս քը «Սաս մա Մհեր» վի պեր գի առան ձին տպագ րու թյան մա սին է, որը լույս տե-

սավ Վիեն նա յում, Սի մոն Հա կո բյա նի ջան քե րով, 1000 օրինակ տպա քա նա կով:

2. Պաու պե րիզմ (լատ. pauper -աղ քատ, չուն ևոր), աղ քա տու թյուն, ցածր կեն սա մա կար-

դակ:

3. Չու նե նա լով նյու թա կան մի ջոց ներ և պե տու թյան կող մից հո վա նա վո րու թյուն` 

«Ա րեգ»-ը հրա տա րակ վում էր մեծ դժ վա րու թյամբ և ժամանակ առ ժամանակ լու-

ծար վե լու վտան գի առաջ կանգնում:

4. Խոս քը Գա րե գին Սր վանձ տյա նի «Սաս մա Մհեր» էպո սի մշակ ման մա սին է: 

5. «Ղա զա րո սի հա րու թյու նը» չի տպագր վել «Ա րե գ»-ի և ոչ մի հա մա րում:

6.  Աբ րա համ Ղու կա սյան, Պոլ սում բնակ վող մե ծա հա րուստ, Իսա հա կյա նի մե կե նա սը: 

7.  Սի մոն Երե մյան (1871-1936), հայ բնա գետ, գրող, բա նա սեր: 1895 թ.-ից դար ձել է 

Վե նե տի կի Մխի թա րյան միաբա նու թյան ան դամ, 1922 թ. հեռացել է Մխիթարյան 

միաբանությունից: Իսահակյանի ակնարկը սրա մասին է: Թե ինչու է Ս. Երեմյանը 

հեռացել միաբանությունից, մինչև այժմ անհայտ է: 

8.  «Ա րե գ»-ի 1922 թ. 8-րդ հա մա րում տպագր վել է Իսա հա կյա նի «Ուս տա Կա րո» ան-

տիպ վե պից մի գլուխ` «Ուս տա Կա րոն և գյում րե ցի վա ճա ռա կան նե րը»: Նույն հա-

մա րում տպագր վել է նաև «Կե ռա սե նի ներ» բա նաս տեղ ծու թյու նը: 

9. Իսահակյանի «Աշնան ծաղիկներ» բանաստեղծությունների ժողովածուն լույս է 
տեսել 1922 թ., Վենետիկի Մխիթարյան տպարանում:

10. Չկարողացանք ճշտել Զավդարյանի, ինչպես նաև Հաբեթյանի ինքնությունը:
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69.  Սի մոն Հա կո բյա նին

1մայիսի,1922,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Սի մոն

Ու ղար կում եմ այս առա կը (1), հ.6 -ի հա մար. «Ա րե գ»-ի հայ կա կան 

առակ նե րը մեկ-մեկ պի տի հան գի տակ դնեմ, ազատ ժա մե րիս: Շատ զբաղ-

ված եմ, տես նենք ի՞նչ նյու թեր պի տի հայ թայ թեմ քեզ: 

Աչքդ պա հե, երբ հայ թեր թե րում քն նա դա տա կան ներ կգտ նես «Մ հեր»-ի 

հա մար, ինձ գրիր, կար դամ, ես միայն «Ճա կա տա մարտ» եմ կար դում, եր-

բեմն -եր բեմն` «Եր կիր» (2) և այլն, և այլն: Իսկ դու, կար ծեմ, ամեն թերթ նա-

յում ես:

Լ սե ցի, որ մտա դիր ես եղել հոս գա լու, լավ միտք է, ան պատ ճառ եկ, շատ 

խո սե լիք ու նեմ քեզ հետ զա նա զան հար ցե րի մա սին, գրա կան-հա սա րա կա-

կան:  Կգաս և մոտս կիջ նես, տեղ ու նինք:

 Մի՞ թե դեռ չս տա ցար «Persischen Divan»  (3): Ե թե չգ տար, Բեռ լին կգրեմ, 

գու ցե գտ նեն:

 Մոտդ կար ծեմ 2 բան ու նիմ, արդյոք հար մա՞ր չես հա մա րում, թու՞յլ են, 

ինչ է: 

Բարև նե րով և համ բույր նե րով՝  

քո`Ավետիք

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 8:

1.  «Ա րե գ»-ի № 6 -ո ւմ տպագր վել է Ավ . Ի սա հա կյա նի «Ա ռակ Աղ վե սագրքից» գոր ծը: 
Հիմքում Վարդան Այգեկցու «Կատու և մկունք» առակն է (Ն. Մառ, «Ժողովածոյք 
առակաց Վարդանայ, մաս բ, Ս. Պետերբուրգ, ՌՅԽԴ, էջ 64-66):

2.  «Եր կիր», երե կո յան քա ղա քա կան օրա թերթ: Լույս է տե սել Կ. Պոլ սում, 1919-
1924 թթ., խմ բա գիրներ` Վա հան Զեյ թուն ցյան, Հ. Գա լի կյան, ապա ու րիշ ներ: 

3.  Խոսքն, ամենայն հավանականությամբ, Գերմանիայում 1887 թ.-ին լույս տեսած 
«Divan der persischen Poesie» գրքի մասին է:
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70. Սի մոն Հա կո բյա նին

14մայիսի,1922,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Սի մոն

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցա 220 ֆր.,  զար մա նում եմ, որ կա րող ես վճա-

րել: Լավ արիր, որ «Ա րե գ»-ը շա րու նա կում ես, գո նե մի տա րի լի նի, էլի մի 

բան է մեր ող բա լի իրա կա նու թյան մեջ : Ես նո րեն քե զի բա ներ կու ղար կեմ, 

 թեև, ճշ մա րիտ եմ ասում, շատ զբաղ ված եմ: 1. Մինչև մայի սի վեր ջը պի տի 

հասց նեմ ար ձակ հին գր վածք նե րիս մի հա տոր, որ Կ. Պո լիս պի տի տպ վի, 

«Հայ կա շեն» գրա վա ճառ (1): 2. Պատ րաս տում եմ «Եր գե րիս ու վեր քե ր»-իս 

նոր հրա տա րա կու թյան` սր բագր ված և ընտ րած. պի տի Ղու կա սյա նը հրա-

տա րա կե: 3. Ձեռ քիս տակ շատ նյու թեր ու նեմ, որ մեկ-մեկ գրում եմ, մշա-

կում... և այլն, և այլն:

 Հարց նում ես, թե «Ուս տա Կա րո»-ս մինչև տար վա վեր ջը «Ա րե գ»-ի մեջ 

դնե լով` կս պառ վի՞: Տո՛, տունդ չքանդ վի, որ խեղճ ես. «Ուս տա Կա րո»-ն 1000 

երե սա նոց մի բան է, որ սեղ մե լով,  սեղ մե լով՝ նո րից 700-800 էջ է դուրս գա-

լու:  Թերևս մի եր կու գլուխ տամ նմու շի հա մար, ինչ պես ժա մա նա կին տվել 

էի «Գե ղար վես տ»-ին (2) Լևո նյա նի (3):  «Ուս տա Կա րո»-ն իր ողջ ծան րու-

թյամբ նս տել է վրաս, չեմ վերջ նա կա նա պես ազատ վում, որ նվիր վեմ ու րիշ 

գրու թյուն նե րի: 

Հայ կա կան «Ֆաուստ» պի տի գրեմ, կա ռուց ված քը ու նեմ և նյու թե րը, 

պատ կեր նե րը, մի ջա վայ րը հայ կա կան են, առաս պե լը հայ կա կան է և հե-

տաքրք րա կան: Բայց ես շատ մեծ բո վան դա կու թյուն եմ դրել` փի լի սո փա-

յա կան-տիեզե րա կան: Եվ ու րիշ շատ բա ներ ու նեմ` մանր ու խո շոր, ար ձակ 

ու չա փա ծո: Հույս ու նեմ, որ այս տա րի «Ուս տա Կա րո»-իս վրա վերջ նա կան 

կնի քը կդ նեմ (4):

Գ րում ես «Մ հե ր»-ի տա րած ման մա սին : Ին չու՞ ես ինձ նից խոր հուրդ 

հարց նում. վար վիր, ինչ պես քեֆդ ու զում է, իսկ իբրև խոր հուրդ` հետ ևյալ-

նե րը կտամ. 100 օրի նակ ու ղար կել Հա յաս տան:  Վա ճա ռե լու հա մար 25-30 

տո կոս զեղչ լավ է և Կ.Պո լիս մի գրա վա ճառ բավ է: «Պա լեն ց»-ը (5) լուրջ և 

անու նով տուն է, փող չի ու տե : Ա ռայժմ կու ղար կես մոտ 100 հատ կամ 200 

հատ, եթե վա ճա ռեց, նո րից կու ղար կես: Մի 300 էլ` Ամե րի կա (մի՞ թե շատ 

ասա ցի) : Ու րեմն, եղավ 500 օրի նակ կամ 600: 

Ինձ ու ղար կել ես միայն 15 հատ (ոչ թե 20), եթե մի 5 հատ էլ ու ղար-

կես, գեշ չի լի նի: Մի 40 օրի նակ էլ դու կց րես և սրան-ն րան, ում որ կու զես: 

Մնաց<ած> 300 հա տը կա րե լի է տա րա ծել Բալ կան նե րում, Բեռ լին, Փա րիզ: 

Եթե ամեն մի օրի նա կից մնա 2 ֆր., նույ նիսկ 1,50, դար ձյալ լավ է, կն շա նա-
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կե 800 օրի նա կից` 1600 ֆր. կամ 1200: Ծախ սե րը դուրս գա լուց հե տո կմ նա 

Բ տպագ րու թյան հա մար բա վա կան գու մար:  Կու զեմ, որ շու տով սպառ վի, որ 

Բ տիպն ու նե նամ, որ շատ և շատ մշա կել եմ: Ամեն օր ուղ ղում եմ, գրե թե ոչ 

մի տեղ չեմ փչաց րել. շատ հա ջող բան եղավ, որ ազատ ժա մա նակ ու նե նամ, 

կար տագ րեմ, կղր կեմ քե զի, միայն լավ կլի ներ, որ գայիր մոտս, խո սեինք: 

Ս րանք են իմ խոր հուրդ ներս, բայց դու արա` ինչ պես ու զում ես, ինչ քա-

նա կով ու զում ես, ղր կիր: Ժնև էլ որ ղր կես, գեշ չի լի նի, իսկ Բեռ լին ըն կեր ներ 

շատ ու նենք, հենց Զա րյա նը կտա րա ծե: Շատ հայեր կան հոն:  Փա րիզ Մի-

սա կը կօգ նե:

Ս. Վ րա ցյա նից մի նա մակ ստա ցա, որ հիացած խոս քե րով գո վում է 

«Մ հե ր»-ը և հա մա րում ան տի բոլշ ևիկ գործ այն մտքով, թե Մհե րը դեռ դուրս 

չի եկել: Ինչ պես ու զում են` մեկ նեն: Եր ևի բոլշ ևիկ ներն էլ իրեն ցը պի տի հա-

մա րեն, սա կայն «Մ հե ր»-ի պրոբ լե մը հա վեր ժա կան է, մինչև որ իս կա պես 

ազատ վի մար դը մար դու կող մեն շա հա գործ վե լուց: Ե՞րբ է գա լու, ե՞րբ է Մհե-

րը դուրս գա լու, ե՞րբ պի տի իրա կա նա նա, ո՞վ գի տե` ե՞րբ: Ե՞րբ պի տի ռա-

միկն ու զե նա (ու զե նալ-կա մե նալ փի լի սո փա յա կան-հո գե բա նա կան իմաս-

տով ասած, այ սինքն` կամ քը բա նա կա նու թյունն է` ինք նին, կամ քը գի տակ-

ցու թյունն է, Կանտ, Հե գել, Սպեն սեր, Լոկ, Ֆիխ տե, Վունդ... և այլն)1:

Գ րում ես, որ եր բեմն աշ խա տակ ցեմ «Բան վո ր»-ին (6)...Ծանր խն դիր 

ես դնում առջևս : Ու նե նա լով մեծ հա մակ րանք այդ հո սան քի հան դեպ, բայց 

դեռ չեմ կա րող նա վերս այ րել:  Քեզ գրե ցի, որ Քրիստ<ա փոր>, Զա վա րյան, 

Ռոս տոմ, Վռամ(6) իրա կա նու թյուն են հո գուս մեջ, միշտ խո սում եմ հետ նե րը, 

երա զիս մեջ տես նում. չեմ կա րող նրանց ստ վե րի, հի շա տա կի դեմ դուրս գալ: 

Դեռ քաշ կու գամ, տես նենք , ո՛չ Դաշ նակ ցու թյան հետ կգոր ծեմ, ո՛չ էլ նրանց 

դեմ կգոր ծեմ: Գու ցե մի օր այս ներ քին պայ քա րը վեր ջա նա մեջս, բայց դեռ 

կա այդ պայ քա րը, և բոլշ ևիկ նե րից էլ բա վա րար գոհ չեմ` Կարս, Իգ դիր, Նա-

խիջ ևան... Վեր քեր են հո գուս մեջ: Անին քան դում են թուր քե րը, հզոր Ռու-

սիան մի ցուրտ խոսք չի ասում թուր քե րին: Ինձ թվում է, որ Լե նի նը Ֆրան-

սիայի, Գեր մա նիայի, Անգ լիայի պես թքում է մեզ վրա` իբրև թույ լե րի վրա, 

և արյու նար բու Էն վեր Քե մա լին է ըն կե րա նում ... Ես հի մա հիաս թափ ված եմ, 

և, վեր ջա պես, Ռու սիայում այլևս սո ցիալիզմ չկա. ամեն բան կա, բայց ոչ սո-

ցիալիզմ: Ցա վում եմ, որ սա ցավ պի տի պատ ճա ռի քեզ : Ի՞նչ անեմ, ինձ էլ 

շատ մեծ ցավ է:

 Վի ժեց բոլշ ևիզ մը... Համ բույր նե րով`

քո՝Ավետիք

1  Կարդալ անվանացանկում:
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Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 7:

1.  1922 թ. Կ. Պոլսի «Հայկաշէն» գրատանը տպագրվեց Իսահակյանի «Արձակ էջեր» 
ժողովածուն:

2.  «Գե ղար վեստ», գ րա կան, ար վես տա գի տա կան, երաժշ տա կան հան դես:  Լույս է տե-
սել Թիֆ լի սում (1908-1909, 1911, 1913, 1917, 1921): 

3.  Գա րե գին Լևո նյան (1872-1947), հայ գրա կա նա գետ, ար վես տա բան, «Գե ղար վեստ» 
հան դե սի հիմ նա դիր և խմ բա գիր: Գու սան Ջի վա նու որ դին:

4.  Իսա հա կյա նին չհա ջող վեց ավար տել իր ծա վա լուն վե պը` «Ուս տա Կա րո»-ն: Նրա 
միայն որոշ հատ ված ներ, տար բեր ժա մա նակ նե րում, տպագրվե ցին մա մու լում:

5.  Խոսքը Կ. Պոլսի «Պալենց» գրատան մասին է:

6.  Խոս քը Նյու Յոր քում լույս տես նող «Բան վոր» թեր թի մա սին է, որին Իսա հա կյա նը չի 
թղ թակ ցել: 

7.  Խոսքը ՀՅԴ հիմնադիրների` Քրիստափոր Միքայելյանի, Սիմոն Զավարյանի, 
Ռոստոմի (ավազանի անունը՝ Ստեփան Զորյան), Վռամ Նալչաջյանի մասին է:
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71. Ներսես Ակինյանին

23մայիսի,1922,Վենետիկ

 Վե րա պատ վե լի հ. Ներ սես Ակի նյան

 Շա՛տ սի րե լի բա րե կամ

 Հա՛յր սուրբ, մեծ շնոր հա կա լու թյամբ ստա ցա Ձեր նա մա կը և գիր քը և 

դպ րո ցի ծրա գի րը (1):

 Ձեր գիր քը սիրտս ու զած գիրքն է, հայ րե նի տա ղա սաց նե րը, որոնք շատ 

սի րե լի են իմ հո գուն, որոնց լեզ վից ու ոճե րից շատ պի տի օգտ վիմ: Ար դեն 

ես բա վա կան չա փով օգտ ված եմ թե՛ մեր ան գիր դպ րու թյու նից և թե՛ միջ նա-

դարյան եր գիչ նե րից:

Շ նոր հա կալ եմ Ձեր տված տե ղե կու թյուն նե րից. դպ րո ցը լավ կեր ևա ինձ, 

մնում է, որ վերջ նա կա նա պես որո շենք Վիեն նա տե ղա փոխ վե լու հար ցը : Օ րը 

եր կու ան գամ փո խում ենք մեր դի տա վո րու թյուն նե րը և դեռ որոշ վճ ռի չենք 

հան գել. մի օր ես եմ հա մա ձայ նում, կինս հա կա ճա ռում, մյուս օրը դե րեր նիս 

փո խում ենք, բայց և այն պես, շու տով մի բան կվճ ռենք և պա տիվ կու նե նանք 

Ձե զի հայտ նե լու: 

Հի մա գա լիս են Վիեն նա ու րիշ հայ րե նա կից ներ` պ. Սար գիս Խա չատըր-

յա նը (2)` կ նոջ հետ, և պ. Զա րեհ Չո փուրյա նը (3):  Կխնդ րեի բա րի լի նեիք 

նրանց խոր հուրդ նե րով օգ նե լու և ցուց մունք ներ տա լու:

 Կինս ջեր մա գին բար ևում է Ձեզ: Խնդ րում եմ իմ կող մից հա ղոր դեք խո-

րին հար գանք ներս Ձեր պատ կա ռե լի միաբա նու թյան եղ բայր նե րին:

 Ձեր մշ տա կան ան կեղծ բա րե կամ` 

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 3:

1.  Խոս քը Վիեն նայի այն դպ րո ցի ծրագ րի մա սին էր, ուր հա ճա խե լու էր Իսա հա կյա նի 
որ դին` Վի գե նը, եթե ըն տա նի քը Վե նե տի կից տե ղա փոխ վեր Վիեն նա, ին չը տե ղի չու-
նե ցավ:

2.  Խոս քը նկա րիչ Սար գիս Խա չատ րյա նի և նրա կնոջ` նկար չու հի Վա վայի մա սին է:

3. Զա րեհ Չո փու րյան , ան հայտ: 
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72. <Արմենուհի և Վարդգես Ահարոնյաններին>

23մայիսի,1922,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Ար մե նու հի (1) և Վարդ գես

 Վեր ջա պես ու ժերս հա վա քե ցի` եր կու սիդ նա մա կին պա տաս խա նե լու. 

շատ շնոր հա կալ եմ, սի րե լի՛ Ար մե նու հի, գրածդ եր կար, հե տաքրք րա կան 

նա մա կի հա մար. ապր ված էջե րից մարդ կկա րո ղա նա մի կերպ թա փան ցել 

իրա կա նու թյան մեջ: 

Հո գե կան մշ տա կան ծանր տրա մադ րու թյանս վրա ավե լա ցավ վեր ջերս 

ոտ քե րիս ռև մա տիզ մը (խո նավ եր կիր է), մի քա նի օր չէի կա րող քայ լել, հի մա 

էլ տա ռա պում եմ նույն ցա վով` սպա սե լով գար նան գա լուն, որ լա վա նամ... 

Այո, ծե րա ցանք ու հի վան դա ցանք և, ավաղ, եր ևի մեռ նե լու ենք օտա-

րու թյան մեջ (խոսքս իմ մա սին է)` առանց հայ րե նիք տես նե լու...  Հայ րե նիք, 

ահա իմ մշ տա կան մա շող վիշ տը, քոշ մա րը, չեմ ու զում ազատ հայ րե նիք, ան-

կախ, գո նե վե րա դառ նար 1914 թի վը` առանց այս ջար դե րի ու կո րուստ նե րի . 

ե րազ ան միտ: 

Ոչ մի հույս չու նիմ, գրե թե հու սա խաբ եմ թե՛ Ռու սա հա յաս տա նից և թե՛, 

մա նա վանդ, Թր քա հա յաս տա նի նկատ մամբ:  Դաշ նա կից նե րի խոս տում նե-

րին գրո շի ար ժեք չեմ տա լիս, նույ նիսկ եթե պա հան ջեն թուր քե րից և ստա-

նան, ստո րագ րել տան Հա յաս տա նի սահ ման նե րը, որով հետև իս կույն տա-

կից հայտ նում են թուր քե րին, թե տեղդ ամուր նս տի, քեզ դուրս անող չկա . 

ո ՞վ պի տի վռն դի թուր քին Կար սից, Վա նից, Մու շից, մե՞նք` ցնո՛րք, Ան տան-

տը՞` միամ տու թյուն, Ռու սիա՞ն ... Ո՞ր, ո՞ր Ռու սիան: ԻՆչ քան ժա մա նակ է, 

որ թուրք-բոլշ ևի կյան բա րե կա մու թյու նը կա, հայե րը Ար փա չայից այն կողմ 

ոտք չեն դնե լու:  Գու ցե գժտ վեն իրար հետ և՛ թուրք, և՛ ռուս, այն ժա մա նակ, 

այո՛, Կար միր բա նա կը սահ մա նը կանց նի, բայց կգժտ վե՞ն: Լ սում ենք, բայց 

և տես նում ենք, որ ավե լի են բա րե կա մա նում...

1.  Արմենուհի Տիգրանյանը Վարդգես Ահարոնյանի կինն էր, կոմպոզիտոր Արմեն 
Տիգրանյանի քույրը:
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73. Սի մոն Վրա ցյա նին 

30մայիսի,1922,Վենետիկ

Սի րե լի՛ Սի մոն

 Նա մակդ ինձ շատ ու րա խաց րեց այն պատ ճա ռով, որ մտա ծել ես ու հի-

շել ինձ: Ուշ եմ պա տաս խա նում, որով հետև ամ բողջ 10 օր զբաղ ված էի Ճե-

նո վայից եկած հայ բա րե կամ նե րով, որոնք մեկ նե ցին Վիեն նա: Շո շա փածդ 

խն դի րը այն քան ծանր է, որ ան կա րե լի է նա մա կով սպա ռել. պետք է միասին 

լի նել, որ հնար լի նի իրար հաս կա նա լ ու թյու րի մա ցու թյուն նե րը պար զել և 

ստու գել փաս տե րը:  Ի՞նչ անել, որ տե ղի՞ց սկ սել. ամե նից առաջ ասեմ, որ ես 

1922 թվից սկ սած՝ չեմ բա ժա նել Դաշ նակ ցու թյան ՏԱԿ ՏԻ ԿԱՆ: Վիեն նայի 

ժո ղո վից (1) ար դեն (1907) ես հրա ժար ված էի Թուր քա հա յաս տա նի ան կա-

խու թյան գա ղա փա րից՝ հա մա րե լով դա վտան գա վոր ցնորք, իսկ իմ մի տար-

վա կյան քը Պոլ սում (1911-1912) ինձ վերջ նա կա նա պես հա մո զեց, որ հայ 

ժո ղո վուր դը ոչ մի հնար չու նի տե րի տո րիալ մտ քով բա ժան վել Թուր քիայից, 

հի մա րու թյու նից վեր մի բան է հույ սը դնել դիպ լո մա տիայի վրա: Թուր քա-

հայը ազ գային ու րույն պո լի տիկ պետք չէ ու նե նա, մի տե սակ ապո լի տիկ գո-

յու թյուն՝ սպա սե լով Թուր քիայի քայ քայ մա նը, որ պի տի գար ան հրա ժեշ տո-

րեն, սա կայն ոչ մեր մի ջո ցով: Մեր իմաս տու թյու նը պի տի կա յա նար նրա մեջ, 

որ քանդ վող Թուր քիան փուլ չգար մեր վրա, ինչ պես եղավ: Գու ցե հի շում ես, 

որ ես Բալ կա նյան պա տե րազ մի նա խօ րյա կին մի նա մակ էի գրել, որ փո խա-

նակ Ալեք սանդ րա պոլ, Բոս տոն էի ղր կել, քո ձեռքն էր հա սել, ուր ես հա կա-

ռուս, հա կա բալ կան խրատ ներ էի տա լիս այն օրե րին, երբ ցարն ու Դաշ կո վը 

(2) խոր հուրդ ներ էին տա լիս կա թո ղի կո սին, որ Թուր քիային հայկ. հար ցը վե-

րա զարթ նեց նե լու հա մար, ես այդ ձգտ ման տակ նկա տել էի ապա գա ջար դե-

րի սաղ մը... Ես գնա ցի Գեր մա նիա գոր ծե լու՝ այն մտ քով, որ ընդ դեմ ռուս նե րի 

պաշտ պա նենք հա յու թյու նը այդ խա ղե րից: Պա տե րազ մը վրա հա սավ, ես 

գեր մա նո-թուր քե րի կողմն էի՝ հա կա ռակ Ան տան տի, նա խա պես գի տե նա լով, 

որ եթե բռ նենք Ռու սիայի կող մը, պի տի ջարդ վենք... (պրն. Նա զա րյանն էլ 

այդ պես էր...), մի խոս քով՝ դեմ էր կա մա վո րա կան շարժ մա նը ... Ես ատող եմ 

Ան տան տին և դիպ լո մա տիայի: Իմ նպա տակս էր փր կել հայի ֆի զիկ <ա կակ> 

գո յու թյու նը: Այժմ էլ նույն տե սա կետն ու նեմ. հայի ֆի զիկ<ական> գո յու թյու-

նը բարձր է ան կա խու թյու նից և, ու րեմն, ավե լի՝ կու սակ ցա կան շա հե րից...

Ավետիք
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 Նա մա կը տպագր ված է մեծ կր ճա տում նե րով:  
Ար տատպ վում է «Գր քե րի աշ խարհ» շա բա թա թեր թից (1991 թ. մար տի 31 -ի, № 280 ): 

1.  Խոս քը ՀՅԴ 4-րդ ընդ հա նուր ժո ղո վի մա սին է (1907, փետր վա րի 22- մայի սի 4, Վիեն-
նա): Ամ րագր վում է Ար ևե լա հա յաս տա նի դա տի հե տապն դու մը, որոշ վում է մաս նակ-
ցել Պարս կաս տա նի հե ղա փո խա կան շարժ մա նը, ինչ պես նաև 1907 թ., Դաշ նակ ցու-
թյան հրա վե րով՝ թուրք և ոչ թուրք ընդ դի մա դիր նե րը մաս նակ ցում են «Օս մա նյան 
կայս րու թյան ընդ դի մա դիր տար րե րի հա մա գու մար»-ի ն, որ տեղ որոշ վում է հա մա-
տեղ գա հըն կեց անել Սուլ թա նին և հաս տա տել ժո ղովր դա վա րա կան կար գեր: 

2.  Ն կա տի ու նի ռուս պե տա կան գոր ծիչ, գե նե րալ-լեյ տե նանտ, կոմս Իլա րիոն Վո րոն-
ցով-Դաշ կո վին (1837-1916): Կով կա սի փո խար քա` 1905-1915 թթ.: Վո րոն ցով-Դաշ կո-
վի մի ջամ տու թյամբ՝ Ռու սաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը ստանձ նել է Թուր քիայում հայ-
կա կան բա րե նո րո գում ներ ան ցկաց նել` ավե լի սրե լով հայե րի հան դեպ Թուր քիայի 
ան վս տա հու թյու նը:
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74. Սի մոն Հա կո բյա նին

31մայիսի,1922,Վենետիկ

 

Սի րե լի՛ Սի մոն 

Ս տա ցա գր քե րի կա պո ցը (1) և նա մակդ: 

Ա մա՛ն, շու տով վեր ջաց րու «Մ հե ր»-ի վա ճառ ման այդ ձևը. շատ հա ջող 

է, 1000 կամ 1100 ֆր ... Իս կույն հա մա ձայ նիր, ազատ վենք այդ գլ խա ցա վից:  

Հար կավ, մինչև սպա ռե լը` Բ տի պը չեմ անի, բայց ժա մա նակ որոշ վեր, լավ 

կլի ներ: Ապա թե ոչ, կա րող է տա րի նե րով ձեռ քերս կա պել: Ամեն մի ջոց գոր-

ծի կդնեմ, որ ու րիշ նե րը չշա հա գոր ծեն վե րատ պե լու: 

Դ րա մի 7-800 ֆր. շատ հար մար ժա մա նակ եղավ. բժշ կի խորհր դով՝ թե՛ 

ես և թե՛ Վի գե նը ծո վի և ար ևի լո գանք պի տի ըն դու նենք մի ամ սով, որ ար ժե 

5-600 ֆրանկ, և մո լո րել էի, թե որ տե ղից ձեռք բե րեմ : Ոչ մի այլ աղ բյուր չու-

նիմ. Ղու կա սյա նին չեմ կա րող դի մել, շատ դի մե լը կա րող է եղա ծին էլ վնա-

սել:  Տիգ րան Զա վենն (2) այս տեղ էր, խոս տա ցավ, որ Կ. Պո լիս Շահ վեր դյա-

նին տես ներ և մի գու մար` ի հա շիվ իմ կեն սա թո շա կին (3), ձեռք բե րեր, բայց 

հույս չու նիմ, սո վի շր ջան է դեռ...  Հի մա լուծ վեց խն դի րը. շատ և շատ շնոր-

հա կալ եմ:

«Մ հե ր»-ի մեջ մի սխալ կա, էջ 24. տպ ված է` «Երթ նա ղի լար, քա շած մի 

վար», պի տի լի նի` «Քա շած ի վար»: Կա րող եք մա տի տով «մ» ջն ջել:

 Կաշ խա տեմ քեզ մի լավ մեծ բան հասց նել: Մոտ օրերս 2 փոքր բան 

կղրկեմ հու լի սի հա մար, իսկ օգոս տո սի հա մար` ըն դար ձա կը: 

Նո րից կխնդ րեմ, որ մի 10 օրով գաս, ճամ բու ծախսդ դուրս կգանք այդ 

800 ֆր -ի ց, իսկ այս տեղ մոտս կապ րես, տեղ կա:  Թող հան դե սը մի 10 օրով 

էլ հե տաձգ վի, վնաս չու նի, ամառ վա հա մար ներն ամե նու րեք նի հար են լույս 

տես նում:  Գաս, շատ բան ու նինք խո սե լու` գրա կան և քա ղա քա կան:  Դե՛հ, 

քեզ տես նեմ:

 Բարև նե րով և համ բույր նե րով` 

քո՝Ավետիք

 Սի մոն Վրա ցյա նին(4) մի լավ, խիստ նա մակ գրե ցի, եղած նե րի մեջ լա վը 

նա է: Ինչ պեսև` Ն. Աղ բա լյա նը(5):
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Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 8:

1.  Խոս քը «Սաս մա ծռեր» վի պեր գի տպա գիր օրի նակ նե րի առաք ման մա սին է, որի 
սպա ռու մից հե տո Իսա հա կյա նը «Մ հե ր»-ը վե րահ րա տա րա կե լու էր ուղ ղում նե րով ու 
լրա ցում նե րով` երկ րորդ ան գամ: Դա նրան չհա ջող վեց Վե նե տի կում: 1937 թ. հայ րե-
նի քում տպագ րեց «Սաս մա Մհե ր»-ը` նոր լրա ցում նե րով ու ուղ ղում նե րով: 

2.  Զա վեն Տիգ րան (Չու քաս զյան) (1874-1938), հրա պա րա կա խոս, հրա տա րա կիչ: ՀՕԿ 
վար չու թյան ան դամ, ապա փոխ նա խա գահ` Ֆրան սիայում: 1933 -ին ներ գաղ թել է 
Խորհր դային Հա յաս տան: 

3.  Խոս քը թերևս Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան կող մից նշա նակ ված կեն սա թո շա կի 
մա սին է:

4.  Սի մոն Վրա ցյան (1882-1969), Հա յաս տա նի առա ջին հան րա պե տու թյան գյու ղատըն-
տե սու թյան և պե տա կան գույ քի, ինչ պես նաև Աշ խա տան քի նա խա րար ու չոր րորդ 
վար չա պե տ: 

5.  Նի կոլ Աղ բա լյան (1873-1947), գ րա կա նա գետ, ման կա վարժ, ՀՅԴ ան դամ, 1919 թ.` 
Հա յաս տա նի առա ջին հան րա պե տու թյան Լու սա վո րու թյան և ար վես տի նա խա րար: 
Ն. Աղբալյանն` Իսահակյանի մասին. «... Գրականության պատմության մեջ որոշ 
և հաստատուն է Ա. Իսահակյանի տեղը: Ան կու գա Հ. Թումանյանեն հետո և ձեռք 
կմեկնե Վ. Տերյանին» (Ն. Աղբալյան, «Ավետիք Իսահակյան», Ընտրանի, Երևան, 
2005 թ.):
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75. Սի մոն Հա կո բյա նին

12հունիսի,1922,Վենետիկ

 Սի մո՛ն ջան

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցա 500 ֆրան կը:  Պետք է ջա նալ «Մ հե ր»-ը 

սպա ռել նոր տպագ րու թյան հա մար, որ ան հա մե մատ գե րա զանց է լի նե լու: 

Ցա վում եմ, որ գալդ պի տի չհա ջող վի, բայց հա մո զիչ չէ` ի՞նչ ար գելք կա րող 

է լի նել, մա նա վանդ որ` մի կարճ ժա մա նա կի հա մար է:  Շատ կու զե նայի, որ 

գայիր, շատ խո սե լիք ու նիմ, մա նա վանդ գրու թյուն նե րիս հա մար` սկսած և 

նոր: Գո նե մշակ ված «Մ հե ր»-ը կար դայինք միասին:

Ս րա հետ ու ղար կում եմ այս մանր բա նե րը:  Չի նա կա նը (1) լավ բան է, 

մա նա վանդ մտա ծել, որ մեզ նից 2700 տա րի առաջ զգաց ված և իրա կա նա-

ցած:  Հու լի սի թվի մեջ եր ևի հաս նի:

 «Ա րե գ»-ի մեջ անակն կալ էր Ար սեն Եր կա թի (2 ) ին ձի ձո նը. Մե տեր-

լին կյան1 շունչ կամ գույն ու ներ, լավն է: Եվ, մա նա վանդ, շատ լավն էր օր. 

Սարյա նի պոե զին: 

Արդյո՞ք աչքդ ըն կան քն նա դա տու թյուն ներ «Մ հե ր»-ի մա սին. ես չեմ 

պա տա հել: Հայտ նիր ինձ, եթե հան դի պել ես: 

Տի կին Սիր վար դը թարգ մա նել է Թա կո րից (3) մի ամ բողջ գիրք, կար ծեմ 

«Պար տիզ պա նը», մոտ 1500 էջ : Արդյոք կա րո՞ղ ես դա մաս-մաս տպել, հե-

տո գիրք շի նել և ի՞նչ պայ ման ներ ու նիս: Նա հա մա ձայն է ամեն պայ ման-

նե րի:  Թարգ մա նում է և նրա մի ու րիշ գիր քը և Ադա Նեգ րիի (4) նոր գր քույ կը 

(5), որ աշ խա տա վո րա կան չէ, այլ սի րո և վշ տի:  Տի կի նը գի տե ֆրան սե րեն, 

իտա լե րեն և ան գլե րեն, հա րա զատ թարգ մա նու թյուն է, բայց լե զուն հին է: 

Մ. Ռա փայե լյան դպ րո ցի տե սու չը իմ մի ջո ցով խնդ րում է քեզ` կա րո՞ղ 

ես մի գեր մա նա ցի գտ նել, որ գա դպ րոցս` հս կի չի պաշ տո նով, վե րա կա ցու, որ 

գեր մա նե րեն խո սի աշա կերտ նե րի հետ և դիս ցիպ լին մտց նի. կու տե, կխմե և 

կպառ կի դպ րո ցում` տա րե կան ստա նա լով բա ցի այդ` վարձ 3-400 լիր իտա-

լա կան:  Թերևս հարց ու փոր ձով գտ նես: 

Ս պա սում եմ թե՛ քեզ և թե՛ քո նա մա կիդ:

 Մենք լավ ենք, համ բույր նե րով` քո՝ 

Ավետիք:

1 Նկատի ունի Բելգիայի ֆրանսալեզու գրող, բանաստեղծ, դրամատուրգ, փիլիսոփա, 
Նոբելյան մրցանակակիր (1911) Մորիս Մետերլինկի (1862-1949) ոճը:
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Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 8:

1.  Թարգմանել է 1908 թ.: Առաջին անգամ տպագրվել է «Զանգակ» օրաթերթում, 
1908, № 7, «Չինական մի հին բանաստեղծություն» խորագրով, ապա, մասնակի 
փոփոխություններով, «Ազատամարտ»-ում, 1913, № 1141 և «Արեգ» ամսագրում, 
1922, № 7: Վերջինիս տեքստը՝ նույնությամբ և «Չինական» խորագրով` «Ընտիր 
երկեր»-ում, հ. 1 (1939), և մյուս ժողովածուներում:

2.  Ար սեն Եր կաթ (Շամշ լյան) (1893-1969), բա նաս տեղծ, «Ա րե գ»-ի 1922 թ. № 6-ո ւմ 
տպագ րել է «Ձմ ռան հե քիաթ» ստեղ ծա գոր ծու թյու նը և ձո նել Ավ. Իսա հա կյա նին:

3.  Ռա բինդ րա նաթ Թա գոր (1861-1941), հն դիկ բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, Նո բե լյան 
մր ցա նա կի դափ նե կիր (1913): Նրա ստեղծագործությունները հայերեն թարգմանվել 
են 1913 թ.-ից:

4.  Ադա Նեգ րի (Ada Negri) (1879-1945), ի տա լա ցի բա նաս տեղ ծու հի: Նրա 
բանաստեղծությունների ժողովածուն առաջինը թարգմանել են Հակոբ Հակոբյանը, 
Արսեն Ղազիկյանը և ուրիշներ:

5.  Իսա հա կյա նը նկա տի ու նի Ադա Նեգ րիի` 1921 թ. լույս տե սած «Stella mattutina» 
(«Ա ռա վո տյան աստղ») ժո ղո վա ծուն: 
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76. Ներ սես Ակի նյա նին

23հունիսի,1922,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ հայր Ներ սես

 Նո րից հար կադր ված եղա Ձեզ գլ խա ցա վանք պատ ճա ռե լու : Այս ան-

գամ վճ ռել եմ Վիեն նա տե ղա փոխ վել` զա նա զան պատ ճառ նե րով` 1. կինս չի 

կա րող խո նավ կլի մա տա նել, միշտ հի վան դա նում է, 2. ես մա հու չափ ձանձ-

րա ցել եմ այս մե ռած քա ղա քից և պի տի չկա րո ղա նամ նո րեն տա րի ներ ապ-

րել` մինչև տղաս դպ րոցն ավար տե, ևս 3-4 տա րի, և կուլ տու րա պես ետ եմ 

գնում, 3. տղայիս ավե լի առողջ կր թու թյուն կտամ: Եվ, վեր ջա պես, Վիեն նա 

ապ րելն ան հա մե մա տո րեն հա ճե լի է և օգ տա կար : Եվ Ձեր վան քի գրա դա-

րա նից օգտ վելն ավե լի տեք նիկ հար մա րու թյուն ներ ու նի, քան ս. Ղա զա րը և 

այլն, և այլն: 

Այդ առ թիվ գրել էի պ. Ա. Երե մյա նին (1)` բնա կա րա նի մա սին տե ղե-

կու թյուն ներ խնդ րե լու հա մար : Ա րա մը բա րի եղավ գրե լու, թե մեծ պ. Ար շակ 

խան Գո րո յա նը բնա կա րան ու նի, և որ Դուք և պ. Հ. Սա ղա թե լյա նը (2) կա-

րող եք միջ նոր դել, որ ինձ տա: Այժմ կխնդ րեմ ջեր մա գինս դի մեք Խա նին այդ 

առի թով. կա րո՞ղ է ինձ տալ երեք սե նյա կա նոց և խո հա նոց` կար ևոր, ան-

հրա ժեշտ կահ կա րա սի քով, այն սե նյակ նե րը, որ ապ րում են Երե մյա նը և բժ. 

Ման դի նյա նը: Վ ճա րը` այն չա փով, որ ո՛չ ես տու ժեմ, ո՛չ Խա նը, զի ջող:  Հով-

հան նես խանն (3) իմ տն տե սա կան մի ջոց նե րը գի տե, սա կայն այս խն դի րը 

երկ րոր դա կան է, որով հետև պարզ է, որ Վե նե տի կից սուղ չի լի նե լու:

 Կու զե նայի գի տե նալ, թե խա նը կհո ժա րի՞ տալ, ե՞րբ կա րող եմ գալ` մի-

նի մում-մաք սի մում ժա մա նա կա մի ջո ցով, որով հետև լսել եմ, թե կա ռա վա րու-

թյու նը պա րապ սե նյակ նե րը գրա վում է, իսկ մենք կա րող ենք գալ հու լի սի 

20 -ից հե տո, որով հետև տղաս հար ցաքն նու թյուն ներն այդ օրե րը կվեր ջաց-

նե: Իսկ եթե հնար չե ղավ, նո րեն գրե ցեք ինձ. գո նե ավե լի փու թաց նեք կամ 

ես շուտ գամ: 

Խանն ինձ ճա նա չում է, եթե չի մո ռա ցել, բայց շնոր հիվ Ձեր, Հ. Սա ղա թե-

լյա նի և Հով հան նես խա նի, հույս ու նեմ, որ չի մեր ժե:

 Հե տո չգի տեմ` ար գելք կա՞ Վիեն նա գա լու հա մար կա ռա վա րու թյու նից : 

Ե թե կա (օ րի նակ` Բեռ լին չի թող նում), արդյոք Դուք չէի՞ք կա րող թույլտ վու-

թյուն ձեռք բե րել : Ու րեմն, խն դիրս պարզ է` բնա կա րան և թույլտ վու թյուն` 

հոդ գա լու: Չգի տեմ` լավ եմ անե լու թե ոչ ( զա վա կիս նկատ մա մաբ` դպ րո ցից 

դպրոց փո խե լով` Ժնև, Վե նե տիկ,  Վիեն նա), բայց որո շել եմ, Աստ ված թող 

հա ջո ղե (4):
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 Հայտ նե լով խո րին շնոր հա կա լու թյունս` սպա սում եմ Ձեր բա րի լու րե-

րին` ինչ քան կա րե լի է շուտ: Բարև նե րով և հար գանք նե րով` Ձեզ, պ. Սա ղա-

թե լյա նին, բո լոր եղ բայր նե րին:

Մ նամ Ձեր ան ձն վեր` 

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 3:

1.  Արամ Երա մյան (1898-1972), իրա նա հայ գրող, գրա կա նա գետ, ար վես տա բան: Այդ 
տա րի նե րին սո վո րում էր Վիեն նայի հա մալ սա րա նի պատ մու թյան բաժ նում : Ի սա հա-
կյա նի հետ լավ բա րե կամ ներ էին: 

2.  Սա ղա թե լյան, Վիեն նայի Մխի թա րյան միաբա նու թյան ան դամ նե րից: 

3.  Խոս քը Հով հան նես խան Մա սե հյա նի մա սին է, որը 1921-1927 թթ. Գեր մա նիայում 
Իրա նի դես պանն էր: Մտե րիմ էր Իսա հա կյա նի հետ:

4.  Չի իրա կա նա ցել Իսա հա կյա նի` Վիեն նա տե ղա փոխ վե լը: 
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77. Վարդ գես Ահա րո նյա նին

12օգոստոսի,1922,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Վարդ գես

 Քո եր կար նա մա կը` հու լի սի 2-ին գրած, միայն եր կու օր առաջ կար դա-

ցի, որով հետև Վիեն նա էի գնա ցել, ու զում էի այն տեղ տե ղա փոխ վել, բայց 

չհա ջող վեց: Ս տիպ ված մնում եմ նո րից Վե նե տիկ, չգի տեմ` մինչև երբ:

Գ րել ես, որ իմ աջակ ցու թյու նը բե րեմ «Հա յաս տա նի ձայն»-ի հա մար. մեծ 

ու րա խու թյամբ:  Կաշ խա տեմ մի եր կու բան հասցնեմ, մա նա վանդ, երբ հո-

վերն ընկ նեն. հի մա շատ տաք է, ան կա րե լի է պա րա պել:

 Մի օր նա մա կիդ եր կա րո րեն կպա տաս խա նեմ: Հի մա սա գրում եմ պ. 

Ե ր. Քո չա րյա նի (1) մի ջո ցով, և խնդ րում եմ նրան օգ նես` ին չով կա րող ես, 

ծա նո թաց նես քո մի ջա վայ րիդ:  Գի տես, որ նա տա ղան դա վոր տղա է, սա-

կայն տնտե սա կան մի ջոց նե րից զուրկ: Եթե մի եր կու մարդ գտ նես, որ նա 

նկա րե կամ քան դա կե, շատ ու րախ կլի նեմ:  Հա մե նայն դեպս, ասա նրան` 

ու րիշ կերպ օգ նել չես կա րող: Օրի նակ` թող նկա րե կամ քան դա կե մեր հա-

րուստ նե րին կամ հա րուստ գրա գետ նե րին` Բա շա լյան (2), Կամ սա րա կան 

(3), Որ բե րյա նին (4) և այլն:

 Համ բույր նե րով և բարև նե րով` 

քո՝ԱվետիքԻսահակյան

1.  Խոսքը Երվանդ Քոչարի մասին է:

2.  Լևոն Բա շա լյան (1868-1943), հայ ար ձա կա գիր: Իսա հա կյա նը Բա շա լյա նին «հա-
րուստ գրա գետ» է ան վա նել, քա նի որ Բա շա լյա նը 1901 -ին եկել է Կով կաս և հաս-
տատ վել Բաք վում, որ տեղ ծա ռայել է նավ թար դյու նա բե րա կան մի ըն կե րու թյու նում: 

3.  Տիգ րան Կամ սա րա կան (1866-1941), հայ ար ձա կա գիր: Լի նե լով մե ծա հա րուստ 
ծխա խո տի վա ճա ռա կա նի զա վակ` նյու թա պես ապա հով ված էր և գրա կա նու թյու նը 
հիմ նա կան աշ խա տանք չէր դարձ րել: 

4.  Ռու բեն Որ բե րյան (1873-1931 ), ա րևմ տա հայ բա նաս տեղծ: 1901 թ-ից զբաղ վել է վա-
ճա ռա կա նու թյամբ:
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78. « Հայ րե նի ք»-ի խմ բա գիր Ռու բեն Դար բի նյա նին

22օգոստոս,1922,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Ար տա շես 

Ու րա խու թյամբ ստա ցել եմ նա մակ ներդ, բայց նե րիր, որ ուշ եմ պա-

տաս խա նում: Մի հո գե կան ծանր զգա ցում վա ղուց է իշ խում վրաս և պա րա-

լիչ է արել ինձ:

Դժ վար է պար զել այս վի ճա կը:  Ժա մե րով իրար հետ պետք է լի նենք, որ 

բա ցատ րել:  Բայց այս ամե նի հիմ քը ան ձնա կան և հա սա րա կա կան դժ բախ-

տու թյուն ներն են: 

Անձ նա կան` մեր ըն տա նի քի հատ կա պես իմ սի րած ան դամ նե րը, որը` 

մե ռել, որը սպան վել է: Տն տե սա պես քայ քայ ված ենք : Այ րած են մեր տունն 

ու ջա ղացք նե րը, քա ղա քի տու նը` կո ղոպ տած, գրա դա րանս` 4000 գիրք, այ-

րած ու գրա ված : Եվ, վեր ջա պես, հա յու թյան ան պար տե լի աղե տը ... Այս եր-

կա րատև օտա րու թյու նը, ապ րուս տի հո գը, ֆի զի կա կան թու լու թյու նը, ռև մա-

տիզմ և այլն, և այլն: Պատ կե րը լրիվ է:

 Սա կայն մարդ պի տի ապ րի ու գոր ծե հույ սով ու հա վա տով : Ես մտ րա-

կում եմ ինձ, որ չկոր չեմ, ջրի երե սը մնամ, մա նա վանդ չմեռ նեմ, մինչև չտես-

նեմ հա յու թյան ապա հով վի ճա կը : Ա հա վոր ուժ է հայ րե նի քի սե րը, ազ գի սե-

րը:  Սո ցիալիզ մը, եթե չպի տի ներ դաշ նա կի սրա հետ, չի կա րող ապ րել:

... Մենք մի տա րի է` ապ րում ենք Վե նե տիկ: Ժնև շատ սուղ է, սա կայն 

այս տեղ էլ ձանձ րա լի է. լե զու չգի տեմ, միայն էժան է: Ե րե խաս Մու րադ-Ռա-

փայե լյան դպ րոցն է այ ցե լում : Ու զում եմ տե ղա փոխ վել կա՛մ Վիեն նա, կա՛մ 

Բեռ լին, բայց այն տեղ բնա կա րան չկա, և ծախ քեր են պետք, ու երե խաս էլ 

դպ րո ցից դպ րոց փո խել, շատ կտու ժի: Այս պես քարշ ենք գա լիս:

 Քեզ ու ղար կե ցի մի եր կու գիրք, եր ևի ստա ցել ես` «Աշ նան ծա ղիկ նե ր»-ը 

և «Սաս մա ծռեր»: «Աշ նան ծա ղիկ նե ր»-ը մեծ մա սը նոր բա ներ են, մյուս մա-

սը` հին, բայց ուղղ ված: « Սաս մա ծռե ր»-ը շտապ գր ված էր և չէր մշակ ված:  

Վեր ջերս լավ մշա կե ցի, զար մա նա լին այն է, որ իր գա ղա փա րա կան կազ մով 

ազ գային առաս պել է. դ րա մա սին` հե տո:

 Դառ նանք «Հայ րե նի ք»-ին աշ խա տակ ցե լու հար ցին: Ար դեն մի քա նի 

օր առաջ մի պատմ վածք ղր կե ցի` «Պա րու նա կի քա րա վան կտ րե լը»: Եթե 

տպես, թեր թե րից ինձ ու ղար կիր, որ պա հեմ:  Ձեռ քիս տակ ու նիմ բա ներ, որ 

գրում եմ կա մաց-կա մաց, բայց ու զում եմ բո լո րը կի սատ թող նել ու ձեռք զար-

նել «Ուս տա Կա րո» վե պիս ավար տե լուն: Վե պը թեև ավարտ ված է, բայց 

մշակ ման շատ պետք կա: 

Ա վե լորդ չէ ասե լը, որ պա տե րազ մի ըն թաց քին նա մնաց Գեր մա նիա: Ու-

րեմն, 4-5 տա րի ոչ մի տող չեմ գրած ու ջն ջած նրա մա սին: Զի նա դա դա րից 
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հե տո գնա ցի Բեռ լին, բայց այդ շր ջա նում էլ միայն 300 երես եմ ուղ ղել : Իսկ 

վեպս լի նե լու է առն վազն 700 երես, մոտ Րաֆ ֆիի «Սամ վե լ»-ի չափ, նույն 

դիր քով : Ու զում եմ այս տա րի աշուն քից` սեպ տեմ բե րի վեր ջե րից, դրա նով 

զբաղ վել և վեր ջաց նել:  Ծանր կոշ մա րի պես նս տել է վրաս: Պրծ նեմ, որ մյուս 

գոր ծե րիս էլ վերջ տամ, որոնք ծա վա լով մեծ չեն` 100-150 երե սից մեծ բան 

չու նեմ: Դյու րու թյամբ պի տի կա րո ղա նամ ամեն տա րի մի  եր կու բան վեր-

ջաց նել, եթե ողջ մնամ: 

Արդ` եթե կա րող է «Հայ րե նի ք»-ը` որ պես թեր թոն, «Ուս տա Կա րո»-ս 

տպել, այն ժա մա նակ, նոյեմ բե րից սկ սած, կա րող ենք հրա տա րա կել: Իսկ 

եթե ու զում ես առանց «Հայրե նի ք»-ի մեջ տպե լու` գիրք անել, այն ժա մա նակ 

հուն վա րին կու ղար կեմ քեզ գր քի առա ջին մա սը, 350 երես:  Մինչ սա տպ վի, 

մյուս մասն էլ կհասց նեմ : Ինձ հա մար ավե լի երկ րորդ ձևն է հար մար, եր կու 

հա տո րով գիրք, որ մինչև մեկ տա րի պատ րաստ կլի նի և չի կոր չի թեր թե րի 

մեջ : Այդ դեպ քում ես թեր թե րին շատ նվազ կեր պով կա րող եմ աշ խա տակ ցել, 

ամ սա կան` հա զիվ մի բան : Իսկ եթե որ պես թեր թոն շի նես, գրե թե ամ բողջ 

տա րի հրա տա րա կես , որ տաղտ կա լի կլի նի, կցկ տուր : Ես կխնդ րեի, որ իբրև 

գիրք հա մա ձայ նիս...

 Վար ձատ րու թյու նը թող նում եմ քեզ որո շես: Սա կայն այս պի սի ձևեր կա-

րե լի է առա ջար կել . ա ռա ջին հա տո րը ստա նա լուց մի գու մար ինձ ու ղար կել  

(ո րո շա ծի կե սը), երկ րորդ հա տո րը ստա նա լուց հե տո` մյուս կե սը: Գիր քը 

«Հայրե նի ք»-ի խմ բագ րու թյու նը կառ նի, կվա ճա ռի իր օգ տին: Քո տված հաշ վի 

հա մա ձայն` 250 տողս` 5 դո լար: Եթե թեր թոն տպեք,  պի տի վճա րեք մոտ 800 դո-

լար : Ու րեմն, հար ցը մո տա վո րա պես այս գու մա րի շուրջն է, ավե լի-պա կաս...  

Ու րեմն, մտա ծիր և շուտ ինձ գրիր, որ ես սկ սեմ առա ջին հա տո րը կազ մել:

 Հի մա բան չեմ անում գրե թե:  Ծո վի ափին եմ ամ բողջ օրը, ավա զի մեջ` 

ռև մա տիզ մից բժշկ վե լու հա մար:  Զար մա նա լի կեր պով երի տա սար դա կան 

ռև մա տիզ մին հա ջոր դում է ծե րու թյան ռև մա տիզ մը...

 Պա տա հա կան մի գլուխ տպե ցի Ս. Հա կո բյա նի «Ա րե գ»-ի մեջ «Ուս տա 

Կա րո»-ից:  Ժա մա նակ ու նիս, կար դա, բայց չկար ծես, թե ամե նա լավ գլուխն 

է. մի ջակ ար ժեք ու նե ցող:

 Ջերմ համ բույր նե րով ու կա րո տա լի բարև նե րով`

քո`Ավ.Իսահակյան

Նամակի աղբյուրը գտնել չհաջողվեց:
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79. Հա կոբ Նև րու զին 

30օգոստոս,1922,Վենետիկ

Սի րե լի դոկտ. Հ. Նև րուզ (1) 

Ան շուշտ հայտ նի է Ձեզ, որ Ջե մալ փա շայի սատ կե լու առ թիվ Թիֆ լի-

սում մոտ 200 դաշ նակ ցա կան ներ դա տի են կանչ ված (2):  Ես սար սա փում 

եմ, ռուս, վրա ցի, հայ բոլշ ևիկ նե րը այն պի սի գա զան ներ են, որ ամեն աներ-

ևա կայե լի ոճիր նե րի ըն դու նակ են, թող որ եթե դա տա պար տեն, դրա նով մի 

ան գամ ևս ապա ցու ցած կլի նեն, որ բոլշ ևիկ նե րը հա մա կիր են հայ ժո ղովր դի 

բնաջնջ մա նը, սրա նով իրենց վնա սած կլի նեն,- բայց այս քիչ մխի թա րանք 

է մե զի... Ան շուշտ մի ջոց ներ ձեռք առած կլի նեք կամ պի տի անեք. Ըստ իս՝ 

լա վա գույն է դի մել բոլշ ևի կյան ռուս ներ կա յա ցու ցիչ նե րին Եվ րո պա յում, 

նույ նիսկ Մոսկ վա, պար զել, խնդ րել, որ այդ պի սի տմարդ ոճի րի մեջ ընկ նեն. 

գեր մա նա ցիք ար դա րաց նում են Թա լեաթը սպա նո ղին, մի՞ թե իրենք պի տի 

իրենց խայ տա ռա կեն աշ խար հի առջև: Դի մում ներ անել և վրաց խորհր դի 

մոտ. գու ցե և հայ, թեև հայե րը ավե լի արյու նար բու են իրենց եղ բայր նե րի 

հան դեպ:  Գի տեմ, որ կմ տա ծեք այս բո լո րի մա սին. ես գրում եմ, որով հետև 

շատ մտա հոգ եմ: Հա մոզ ված եմ, որ եթե եռան դով գործ տես նեք, մեր ըն կեր-

նե րը կփրկ վեն:

Բարև նե րով Ձեր՝ 

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Գր քե րի աշ խարհ» շա բա թա թեր թից (1991 թ., մար տի 24 , № 279-ի ց):

1.  Փա րի զի հայ պատ վի րա կու թյան ան դամ: Պատ վի րա կու թյան նա խա գահն էր Պո ղոս 
Նու բար փա շան: 

2.  1922 թ. Թիֆ լի սում Պետ րոս Տեր-Պո ղո սյա նը և Ար տա շես Գևոր գյա նը սպա նե ցին 
Թուր քիայի ռազ մա ծո վային ու ժե րի նախ կին նա խա րար Ջե մալ փա շային, որին դա-
ժա նու թյան հա մար «մ սա գործ» էին ան վա նում: Ջե մալ փա շայի սպա նու թյան վե րա-
բե րյալ Ար տա շես Գևոր գյա նի հի շո ղու թյուն նե րը Հա յաս տա նի պե տա կան ար խիվ է 
հանձ նել նրա եղ բայր` Թոր գոմ Գևոր գյա նը, 1966 թ., օգոս տո սի 18 -ի ն: Սպա նու թյուն 
կա տա րած երի տա սարդ նե րը որոշ ժա մա նակ ազա տու թյան մեջ են մնացել, սա կայն 
1936 թ.-ին նրանց ձեր բա կա լել են՝ Ստա լի նի կյան քի նկատ մամբ հնա րա վոր վտանգ 
ներ կա յաց նե լու մե ղադ րան քով, 1937 -ին՝ գն դա կա հա րել:
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80.  Ներ սես Ակի նյա նին

1922,սեպտեմբեր,Վենետիկ

 Վեր<ապատվելի> հ. Ն . Ա կի նյան

 Սի րե լի՛ հայր սուրբ

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցա Ձեր քար տը և եր կու օր առաջ` լու սան կար-

չա կան գոր ծի քը (1). Վի գենն ան սահ ման ու րա խա ցավ. կար ծես աշ խարհ 

տվին նրան:

 Մենք չկա րո ղա ցանք այս ճահ ճից դուրս գալ: Առ հա սա րակ, ճահ ճից 

դժվար է ել նե լը: Թերևս, նո րից ճիգ անեմ:

Շ նոր հա կա լու թյուն` Ձեր տված պատ մա կան տե ղե կու թյուն նե րի հա-

մար . ի րո՛ք շատ հե տաքրք րա կան էր:

Ս. Հա կո բյա նից եր կու ամիս կա` ոչ մի լուր չու նիմ, ու՞ր մնաց , ի՞նչ է 

անում, և ոչ էլ «Ա րե գ»-ի մա սին բան գի տեմ . ի ՞նչ է Զա քա րիայի այս պա-

պան ձու մը (2):

 Մենք լավ ենք, ողջ և առողջ: Ես բա վա կան լավ պա րա պում եմ, թեև 

տրա մադ րու թյունս շատ գեշ է վեր ջին ազ գային աղետ նե րի պատ ճա ռով:

 Ջեր մա գին բարև ներ հայր Տա շյա նին և ծա նոթ հայ րե րին:  Շատ բարև-

ներ կնոջս կող մից:  Վի գե նը համ բու րում է Ձեր ձեռ քը: Մ նամ հար գա նոք միշտ 

Ձեր` 

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 3:

1.  Խոս քը Բու դա ղյա նի կո ղմից գն ված լու սան կար չա կան գոր ծի քի  (ա պա րա տի) մա սին 
է, որը Ներ սես Ակի նյա նի մի ջո ցով ու ղարկ վել է Իսա հա կյա նին: 

2.  Նկատի ունի ավետարանական հայտնի պատմությունը Զաքարիայի պապանձման 
մասին:
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81. Սի մոն Հա կո բյա նին

1922,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Սի մոն 

Եր ևի նկա տած կլի նես, որ շատ տա րօ րի նակ բա ռեր եմ գոր ծա ծել (1) հին 

ու նոր, գրա բար ու գա վա ռա բար բառ : Օ րի նակ` հանց,հենց,գեղ և այլն: Այս 

բո լո րը գի տակ ցա բար է և դիտ մամբ: Մեկ որ` գրու թյան ձևն այդ է պա հան ջում 

և երկ րորդ` ու զում եմ այդ կարճ ու լավ բա ռե րը lancer1 անել,  կի րար կել:  Նույ-

նիսկ մտա ծում եմ որովհետև-ի տեղ զի գոր ծա ծել, որ կարճ է և հն չեղ : Ինձ հա-

մար գրա բար կամ աշ խար հա բար բառ գո յու թյուն չու նի. կան միայն հայե րեն 

և օտար բա ռեր, սա կայն ձևեր, ոճեր կա՛մ գրա բար, կա՛մ աշ խար հիկ, բայց 

եր բեք` գրա բար կամ աշ խար հիկ բա ռեր. դու ի՞նչ ես մտա ծում : Ա վե լին, որով-

հետև-ն է իր ձևով գրա բար, ո՛չ զի-ն. սա այն քան գրա բար է, որ քան բայց,իսկ,և:

Գ րա բար են, ի մի ջի այ լոց, համենայնդեպս,այսուհանդերձ,այսուամենայ-

նիվ և այլն: 

Այն պես որ, չխրտ նես, երբ կար դաս խեռ, գիշտ,խալամաշտուծ և այլ 

բա ռեր: Համ բույր նե րով` 

քո՝Ավետիք

Գր քույկս` մի փոքր ժո ղո վա ծու ոտա նա վոր նե րի, 71 էջ,  վա ղը-մյուս օրը 

լույս կտես նի. կու ղար կեմ. հին ու նոր բա ներ կան. հի նե րը` սր բագր ված, նո-

րե րը` նոր (2): 

Ար տատպ վու մ է «Բա գին» ամ սագ րից, 1983, № 6: 

1.  Խոս քը «Սաս մա Մհե ր»-ի բա ռա պա շա րի մա սին է: Ի սա հա կյա նը, ել նե լով նյու թի 
ոգուց, գոր ծա ծել էր այն պի սի բա ռեր, որոնք վա ղուց դուրս էին եկել գոր ծա ծու թյու-
նից և ան հաս կա նա լի էին սո վո րա կան ըն թեր ցող նե րի հա մար:

2.  1922 թ. Վե նե տի կում լույս տե սավ Ավ . Ի սա հա կյա նի «Աշ նան ծա ղիկ ներ» բա նաս-
տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծուն, որն ար ժա նա ցավ Սի մոն Հա կո բյա նի դր վա տան քին: 

1  Lancer (ֆ րան սե րեն), շր ջա նա ռու թյան մեջ դնել:
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82. Ար ման Սա րյա նին (1)

1922,Վենետիկ

 

Սի րե լի՛ Ար ման

Ս տա ցա քարտդ. շ նոր հա կա լու թյուն քո մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի 

հա մար` հան դեպ Ե. Քո չա րյա նի:

Կխնդ րեի ու ղար կել «Շար ժու մ»-ը, տես նենք` ինչ է գր ված: 

Ե րա նի աչ քե րիդ, որ տես նում ես տիկ. Փա նո սյա նին. ս քան չե լի աչ քեր 

ու նի այդ տի կի նը : Եվ սի րո, սր տի, երա զի ձայն : Ե թե կա րող ես, որ սա նրան 

և համ բու րիր, համ բու րիր քո կող մից, իմ կող մից, բո լոր այ րե րի կող մից, բո լոր 

դա րե րի կող մից, որ համ բու րես, ան մահ կդառ նաս. շր թունք ներդ աստ ղե րը 

համ բու րած կլի նեն:

Տպագր վում է լու սա տիպ պատ ճե նից, ԳԱԹ (Զա նա զան նյու թե րի հա վա քա ծու), բնա գի րը 
պահ վում է Վե նե տի կի Մխի թա րյան միաբա նու թյան դի վա նա տա նը: 

1. Չկարողացանք ճշտել:
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83. Սի մոն Հա կո բյա նին

1922,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Սի մոն

 Հան դեսդ (1) ստա ցա, ար տա քի նը լավ է, շատ հա ջող է տեխ նիկ մա սը: 

Մնում է տա րա ծել: Վե նե տիկ ոչ մի մարդ չկա, որին տամ:  Մի եր կու օրի նակ 

կա րող ես ղր կել Մի լան` Հայկ Ղա զա րո սյա նին, 26 Foro Bonaparte:

 Հե տո Փա րիզ, Խա նը կա րող է հաս ցե ներ տալ Բեռ լին, Լոն դոն, Ռու մի-

նիա, Բուլ ղա րիա, Պո լիս, Ամե րի կա: 

Ու ղար կում եմ հետ ևյալ պոեմս` « Սաս մա Մհեր»: Հիմ քը, էու թյու նը ժո-

ղովր դա կան է, բա ռա ցի այս է. «Մ հե րը պի տի դուրս գա, ռամ կու թյուն բե րե 

և պի տի մար տի րոս վի»: Մ նա ցա ծը իմ ֆիկ ցիոնն է, բայց մի ջա վայ րը, կո լո-

րի տը, պա րա գա նե րը` accessoire, հա րա զատ է, զա նա զան վա րիանետ նե րից 

քա ղած: Խնդ րում եմ կար ծիքդ գրել, ան կեղ ծո րեն: Իմ կար ծի քով` լավ բան է, 

կուռ և ու ժեղ: 

Գ րիր, որ Լիպ. Նա զա րյանն էլ աշ խա տակ ցե: Կա րող տղա է, թեև` ծույլ: 

Մի քա նի մանր հանձ նա րա րու թյուն ներ, խնդ րում եմ, ազատ ժա մա-

նակդ կա տա րես:

 Լու սա հո գի հայր Բառ նա բա սի մոտ, 1912 թ. գր քեր էի թո ղել, հե տաքրքըր-

վիր և խնդ րե իմ կող մից, որ պա հեն, մինչև մի բան կար գադ րեմ: Հե տո, խընդ-

րում եմ, հո նո րա րիս հաշ վին հետ ևյալ գր քերն առ նես և ղր կես, եթե կա րող 

ես գտ նել` Verlag Otto Hendel-Halle.-Persischen Divan (2), քո գո վածդ գիր քը` 

Jeremias-Zweig (3): 

Եվ ռու սե րեն (կար ծեմ` Վիեն նա տպ ված, այդ տեղ ռուս գրա վա ճառ կա) 

Կլյուչևս կի, «Ռու սա կան պատ մու թյան ձեռ նարկ»: Բա ցի այդ` իմա ցիր տես` 

ի՞նչ կար ժե նա նոր տպ ված Դոս տոևս կու «Կա րա մա զով եղ բայր նե ր»-ը և 

Գոն չա րո վի «Օբ լո մով». գ ներն իմա նա լուց հե տո կգրեմ, կառ նես:  Կար ծեմ՝ 

սուղ բա ներ են:

 Սա կայն գրածս երեք բա նե րը կու զե նայի: 

Ես շատ զբաղ ված եմ, շատ բան ու նեմ գրե լու, անի ծյալ «Ուս տա Կա-

րո»-ն չվեր ջաց րի, որ ու րիշ բա նե րի ձեռք զար կեմ:  «Ուս տա Կա րո»-ն ան-

հաղ թա հա րե լի դժ վա րու թյուն ներ ու նի. մեծ է, էպո պեա հա մայ նա պար փակ, 

700-800 երես,  թեև ավար տած եմ, բայց ան վերջ սր բագ րում եմ, գրում, ջըն-

ջում, ավե լաց նում, պա կա սեց նում ... Այդ պես է. Տոլս տոյն 8 ան գամ է գրել 

«Պա տե րազմ և խա ղա ղու թյու ն»-ը ...Բայց նա հո գով հան գիստ է եղել և 
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ապա հով, ապա րան քի մեջ նս տած, նո րապ սակ...

 Վան քում (ս. Ղա զար) մի բա նաստ<եղ ծու թյուն նե րի> ժո ղո վա ծու եմ 

հրա տա րա կում (4), հին ու նոր եր գե րի, մոտ 100 երես, պարտ քով:  Մո ռա ցար 

ինձ գրել Նա րի նյա նի հաս ցեն: Ջերմ բարև ներ՝ Խա նին, վար դա պետ նե րին, 

պ. Ե րե մյա նին:

 Բարև ներ` կնո ջիցս և համ բույր ներ` ինձ նից:

Քո`Ավետիք

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 8:

1.  Խոս քն «Ա րեգ» հան դե սի մա սին է: 

2.  Խոսքը Գերմանիայի հայտնի «Verlag Otto Hendel Halle» հրատարակչության «Divan 
der persischen Poezie» (1878) գրքի մասին է:

3. Նկատի ունի Ստեֆան Ցվեյգի «Երեմիա» ստեղծագործությունը: Գրվել է 1918 թ.:

4.  Խոս քը «Աշ նան ծա ղիկ ներ» բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծու ի մա սին է: 
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84. Սար գիս Խա չատ րյա նին

10փետրվարի,<1923>Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Սար գիս (1)

Ս տա ցա նա մակդ (2) և շտա պում եմ պա տաս խա նել: Քո ոգ ևոր վելդ «Լի-

լի թ»-ով ինձ շատ է ու րա խաց նում: Մի՞ թե իս կա պես գե ղե ցիկ գործ է, եր բեմն 

կաս կա ծում եմ, սա կայն Ամե րի կայից էլ գո վեստ ներ ստա ցա, ինչ ևէ:  Շատ 

շնոր հա կալ եմ, որ ու զում ես սի րով ձեռ նար կել նրա պատ կե րա զարդ ման : Ոչ 

մի առա ջարկ և ոչ մի խոր հուրդ չու նեմ քեզ տա լու, արա ինչ որ ու զում ես, և 

գի տեմ կան խավ, որ լավ պի տի անես: Հա վա տում եմ քո գույ նե րի ան հու-

նին ու ար ևին: Տեքս տի տա ռերն էլ դու ընտ րիր, միայն ինձ ու ղար կիր վեր-

ջին սրբագ րում նե րը, որ սխալ նե րը տպագ րա կան ուղ ղեմ : Ար դեն մի քա նի 

վրի պակ ներ-ս խալ ներ նկա տել եմ: Օրի նակ` «մեծ վար դա պետ», որ պի տի 

լի նի «մեծ վար պետ»  (Աստ ծո մա սին է խոս քը, որ վար պետ է և ոչ թե վար դա-

պետ):  Հե տո գու ցե մի եր կու տող ջն ջեմ, մի եր կու տող ավե լաց նեմ. այդ քան: 

Կխընդ րեի գրեիր, թե որ կե տերն ես նկա րե լու, ես դրանց մա սին մտա ծած 

չու նիմ : Եվ ու՞ր պի տի տպես: 

Ու րեմն` պայ ման ներս իմա ցար: Մնա ցա ծը քո կամքդ է: Ա վե լաց նում եմ 

նո րից իմ շնոր հա կա լու թյուն ներն աշ խա տան քիդ հա մար:

 Մոտ մի ամիս է` ես չա փա զանց զբաղ ված եմ, կյան քիս մեջ այդ պես 

զբաղ ված չեմ եղած. գրում եմ` վեր ջին կա ղա պա րու մով, վեպս (3), որի մա-

սին ասել էի քեզ, և մի 10 ամս վա  (ու րեմն` մի տա րի) լուրջ աշ խա տանք ու նեմ, 

եթե եղավ սր տիս ու զա ծով, շատ բախ տա վոր պի տի լի նեմ, եթե չե ղավ, այլևս 

բան չեմ գրե լու:

 Հա ջո ղու թյուն լույս տես նե լիք ալ բո միդ (4) հա մար . այդ նշա նա վոր գե-

ղար վես տա գետ նե րի գնա հա տու մով, ան շուշտ, կդյու րա նա տի րա պե տու-

թյունդ: 

Ե՞րբ եք գնա լու, ու՞ր: Խնդ րեմ` ինձ գրե ցեք:  Շատ բարև ներ կնո ջիցս՝ 

տիկ. Վա վային, նույն պես` իմ կող մից:  Շատ հոգ նած եմ վեր ջաց նում նա-

մակս:

 Համ բույր նե րով և բարև նե րով` 

քո՝Ավետիք
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Տ պագր վու մ է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ., Սար գիս և Վա վա Խա չատ րյան նե րի ֆոնդ, № 465:

1947 թ. վեր ջե րին նյույոր քաբ նակ ան վա նի նկար չու հի Վա վա ( Վար դու հի) Խա չատ րյա նը 
«Լ րա բե ր»-ի խմ բա գիր Վա հան Ղա զա րյա նի մի ջո ցով Ե. Չա րեն ցի ան վան գրա կա նու-
թյան և ար վես տի թան գա րա նին հանձ նեց իր և ամուս նու` Սար գիս Խա չատ րյա նի ար խի-
վի մի կար ևոր մա սը: Բազ մա թիվ ար ժե քա վոր փաս տաթղ թե րի թվում էին նաև Իսա հա-
կյա նի 8 նա մակ նե րը, որոն ցից չոր սը տպագ րվե ցին «Հայ րե նի քի ձայն» շա բա թա թեր թում 
(1947թ., նոյեմ բե րի 7), մյուս չորսն ան տիպ են:

1.  Սար գիս Խա չատ րյան (1886-1947), ան վա նի որմ նան կա րիչ, մաս նակ ցել է մի ջազ-
գային ցու ցա հան դես նե րի: Առա ջին ան գամ Իսա հա կյա նի հետ հան դի պել է Վե նե-
տի կում, 1922 թ., ս. Մարկոսի հրա պա րա կում, ա ղավ նի նե րին կե րակ րե լիս: 1935 -ին 
նկա րիչ ամու սին ներն ապ րում էին Փա րի զում, որտեղ բնակվում էր նաև Իսա հա կյա-
նը: Հե տաքր քիր և ար ժե քա վոր գրա ռում ներ ու նի Վար պե տը Վա վա Խա չատ րյա նի 
ալ բո մում, որոնք հե տա գա յում տպագր վե ցին Իսա հա կյա նի հա տոր նե րում: 

2.  Իսա հա կյա նը 1921-1926 թթ. ապ րել և ստեղ ծա գոր ծել է Վե նե տի կում, որ տե ղից բազ-
մա թիվ նա մակ ներ է գրել բա րե կամ նե րին, ըն կեր նե րին:

3.  Խոսքն «Ուս տա Կա րո» վե պի մա սին է, որի վրա Վար պետն աշ խա տել է շուրջ 30 
տա րի, սա կայն ավար տել չի կա րո ղա ցել:

4.  1921-1924 թթ. Սար գիս Խա չատ րյանն ապ րել է Վիեն նա յում, որ տեղ հայ րե նի բնաշ-
խար հից և հնու թյուն նե րի կա տա րած էս քիզ նե րից ստեղ ծել է մե ծար ժեք ավար տուն 
կտավ ներ: Դ րանց մի մա սի գու նա վոր վե րատ պու թյու նը Խա չատ րյա նը 1924 թ. հրա-
տա րա կեց «Ար մե նիա» խո րագ րով ալ բո մում: Իսա հա կյա նն իր նա մա կում նկա տի 
ու ներ այդ ալ բո մը: 
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85 . Եր վանդ Քո չա րին

12փետրվարի,1923,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Եր վանդ (1)

 Հա զար ան գամ նե րո ղու թյուն, որ նա մա կիդ ուշ եմ պա տաս խա նում : 

Օ րե ցօր էի ձգում, ու րիշ ոչինչ: Շ նոր հա կալ եմ քո` դե պի ինձ ու նե ցած հա մա-

րու մի հա մար (գեշ ոճ), փո խա դարձ է:

 Շատ ցա վա լի դառն ապ րում նե րիդ հա մար, Աստ ված տա, որ այդ չա-

րի քից օգուտ ներ քա ղես` ստեղ ծա գոր ծա կան մար զում, սա կայն զար մա նում 

եմ` ինչ պե՞ս չես կա րո ղա նում ոտ քիդ տեղ անել , ուր Փա րի զում հա րյու րա վոր 

ճղճիմ ներ տեղ են բռ նել:  Գործ նա կան եղիր, հան դուգն, մի քիչ բոլշ ևիկ : Ար հա-

մար հիր և գործդ տես: Չել ի նիից (2) մի մազ միայն առ, հե րիք է:

 Մի՞ թե իմ դի մած պա րոն նե րը (3), որոնց նա մակ տա րար, բա նի պետք 

չե ղան, կեղծ դրամ նե՞ր եղան, ինչ է: Մի ման րա մասն գրիր, թե ինչ ես անում, 

ինչ պե՞ս ապ րում, ինչ ես նկա րել, ի՞նչ գոր ծեր ես տե սել:

 Բարև ներդ հա ղոր դե ցի:  Ժո րի կը հաս ցեդ առավ` քեզ նա մակ գրե լու: Ինձ 

պես նա էլ օրե ցօր է ձգում : Ու՞ր ես մնա լու, ինչ քա՞ն ես Փա րիզ մնա լու, ե՞րբ 

ես Ռու սիա գնա լու:

 Գա լով ինձ` ինչ պես թո ղել ես, այն պես եմ, միայն այն տար բե րու թյամբ, 

որ սկ սել եմ «Ուս տա Կա րո»-ն գրել : Ամ բողջ ժա մա նակս նրան եմ տված, 

բա ռա ցի գրում եմ, գրում եմ, ջն ջում եմ, գրում եմ, ջն ջում եմ, բայց գրում եմ...

 Մինչև չվեր ջաց նեմ, Վե նե տի կից դուրս գա լու չեմ:  Հա կա ռակ քո փա փա-

գին` մեծ է դուրս գա լու:  Թող մեծ լի նի թե՛ նյու թա պես, թե՛ էա պես: Հ ռո մը տես-

նե լուց հե տո պս տիկ բա ներ չեմ սի րում (կա նայք բա ցա ռու թյուն են. ն րանք 

միշտ, առ հա սա րակ, բա ցա ռու թյուն են) : Այս պես, տես նենք ի՞նչ է լի նե լու:

 Հով սեփ վար դա պե տը վի րա վոր ված է, որ նա մակ չես գրում նրան: 

Վրթա նես վար դա պե տը հաս ցեդ առավ:  Բո լորս լավ ենք, առողջ, Վե նե տի կը 

նույնն է, բան չի փոխ ված. նույն կա ֆե նե րը, նույն մու զի կը,  նույն աղ ջիկ նե րը 

և նույն աղավ նի նե րը:

 Կով կա սից լուր չու նեմ, այ սինքն` նա մակ, եկած լրագ րա կան լու րե րը գեշ 

չեն` կուշտ են, խա ղա ղու թյուն կա: Գրիր, խնդ րեմ, մի ծու լա ցիր:  Վի գե նից՝ 

բարև ներ:

 Բարև նե րով ու համ բույր նե րով`

քո`ԱվետիքԻսահակյան
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Տպ ագր ված է «Սո վե տա կան գրա կա նու թյուն» հան դե սից, 1967, № 4:

1 .  Եր վանդ Քո չար (1899-1979), քան դա կա գործ, գե ղան կա րիչ, գրա ֆիկ: 1921 թ. մեկ նել 
է ար տա սահ ման` դա սա կան և ժա մա նա կա կից ար վես տին ծա նո թա նա լու նպա տա-
կով, այս տեղ էլ ծա նո թա ցել է Ավ . Ի սա հա կյա նի հետ և օգտ վել նրա հո վա նա վո րու-
թյու նից:

2.  Բեն վե նու տո Չե լի նի (1500-1571), ի տա լա ցի քան դա կա գործ, ոս կե րիչ, գրող, գե-
ղանկա րիչ:

3.  Քո չա րը Փա րի զում, սկզբ նա կան շր ջա նում, նյու թա կան խն դիր ներ ու ներ, վա ճա ռել 
էր իր կտավ նե րը:  Վար պե տը, գնա հա տե լով նրա տա ղան դը, դի մել է ծա նոթ նե րին` 
նրան նյու թա պես օգ նե լու խնդ րան քով: Սա կայն Քո չա րի նյու թա կան վի ճա կը բա րե-
լավ վել է միայն ճա նա չում ձեռք բե րե լուց հե տո: 
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86. Սար գիս Խա չատ րյա նին 

12փետրվարի,1923,Վենետիկ

 

Սի րե լի՛ Սար գիս կամ, ինչ պես տիկ. Վա վան է հն չում, սի րե լի Սեր գիս

Ստա ցա նա մակդ և շտա պում եմ չու շաց նել. մ տա ծում եմ, որ շատ սուղ 

պի տի նս տի «Լի լի թ»-ը (1) վրադ, ինչ պես Ադա մի վրա սուղ նս տեց: Բո լոր 

ծախ սե րով` եր ևի 3000 լի րեթ, ևս սկզ բից ասեմ, կվ նաս վես, բայց եթե տե ղեր 

ու նես վա ճա ռե լու, ապա հով եղիր. ուն ևոր բա րե կամ ներդ որ օգ նեն, ձեռ նար-

կիր: Մի կող մից էլ՝ ափ սոս է, որ քո ներշն չում նե րիդ առջև քար դնել : Ոգ ևո րու-

թյու նը ստեղ ծա գործ է, հույս ու նեմ, որ չք նաղ նկար ներ պի տի տաս : Ինչ որ 

բա ռե րը չպի տի կա րո ղա նային հայտ բե րել, գույ նե րը պի տի ասեին. գույ նը 

բա ռից ավե լի պեր ճա խոս է: Ի՞նչ ասեմ, սի րե լի՛ս. վեր ջի վեր ջո, դու գի տես. 

մ տա ծիր, կշ ռիր:

Ն շա նա կածդ նկար նե րի մո մենտ նե րը իմ մտա ծու մին հա մա պա տաս-

խան են, միայն մի բան, մի մո մենտ ևս (եթե հա վա նես և սի նե մա տիկ չգըտ-

նես). Ադամ գր կած ու նի Եվային, բայց տես նում է հե ռուն Լի լի թին` ստ վե-

րային, երա զային, մշու շային ... Այս կե տերն իմ պոե մայիս հիմ նա կան գա-

ղա փար նե րից մեկն է, որ մարդ հա ճախ (հե ռու լի նի մեզ նից և մեր կի նե րից) 

մե կին գր կած` մյու սին է երա զում: Ն րան, որ թռավ, որ ան մա տույց էր:

 Մտա ծիր սրա մա սին : Ի դեպ, գրում ես, թե 14 նկա րի հա մար ես պայ մա-

նա վոր վել : Իսկ ինձ գրած ներդ 13 հատ են : Ես հուն վա րի սկզ բից շատ և շատ 

զբաղ ված եմ, ողջ օրը գրում եմ մի մեծ վեպ (2), եթե հա ջող եղավ, կխեն թա-

նամ` մոտ 800 էջ, 2 հա տոր, մինչև տար վա վեր ջը կա վար տեմ : Որ վեր ջա-

ցավ, թա փա ռե լու եմ առ ժա մա նակ և կգտ նեմ ձեզ: 

Ե թե Տեր -Օ հա նյան նե րի հաս ցեն ու նեք, տվեք ինձ, տես նեմ` ի՞նչ են 

անում այդ պստ լիկ լի լիթ նե րը: 

Ա մե նա ջերմ բարև նե րով՝ իմ և կնոջս կող մից, համ բու րում եմ տիկ. Վա-

վայի ձեռ քե րը:

Ձերդ՝Ավետիք

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի: ԳԱԹ., Սար գիս և Վա վա Խա չատ րյան նե րի ֆոնդ, № 465:

1.  Թեև Սարգիս Խա չատ րյա նը ոգ ևոր վեց Լի լի թի կեր պա րով, սա կայն նրան չհա ջող վեց 
մարմ նա վո րել այն:

2.  Խոս քը «Ուս տա Կա րո» վե պի մա սին է: 
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87. <Վարդգես Ահարոնյանին>

25մարտի,1923,Վենետիկ
 

Սի րե լի՛ Վարդ գես

 Վա ղուց է քեզ նա մակ չեմ գրել. գլուխս շատ խառն էր , ամ բողջ փետըր-

վար ամի սը Վի գե նը և Սո ֆի կը հի վանդ էին, մր սել էին,  հի մա լավ են:

 Նո րու թյուն ներ ու նիս, գրիր : Այս տո ղերս գրե լուս մի վայր կյան մտ քես չի 

հե ռա նում խեղճ Օհան նե սը (1): Ինչ քան էլ թե րի կող մեր ու նե նար Օհան նե սը 

(հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան տե սա կե տից), բայց և այն պես մի լու սա վոր 

աստղ էր, հա յու թյան հան ճա րին դա րե րով պա տիվ բե րող և սի րե լի էր շատ, 

և նրա թո ղած տե ղը միշտ կմ նա բաց, միշտ պի տի մոր մո քե մեր սր տե րը: Երբ 

երա զում էի Կով կաս գնալ , ա ռա ջին կա րոտս էր նրան տես նել, լսել նրան. 

մեծ հրա պույր ու ներ, մեծ մարդ էր: Ի՞նչ գրեմ, հայտ նի է քեզ, քեզ էլ կհա-

մա կե այդ կո րուս տը : Ես իմ մա սիս գո նե շատ պի տի զգայի, եթե կրած չլի-

նեի այս ութ տար վա մեջ այն ան սահ ման կո րուստ նե րը , որ կրեց հայ ազ գը` 

կե սը ոչն չա նա լով: Բթա ցել եմ, շատ բթա ցել . ա ռաջ Հով հան նե սի մա հը ինձ 

բո լո րո վին պի տի խոր տա կեր,  հի մա ամեն օր լրագ րե րում ահա վոր բա ներ եմ 

կար դում, հ նար կա՞ այլևս ազդ վե լու. մարդ կո րեն ան կա րե լի է...  Մի խոս քով, 

ափ սոս Հով հան նե սը, և ի՞նչ պի տի լի նի նրա բազ ման դամ ըն տա նի քը, այլևս 

ո՞վ պի տի պա հե. սար սա փե լի է մտա ծե լը: Եվ Կով կա սում հի մա ահեղ կռիվ 

կա հա ցի հա մար, ո՞վ կա րող է ու րիշ մտա ծել:

 Մենք էլ ապ րում ենք, եթե ապ րել կն շա նա կե ողջ լի նել ու ձանձ րա նալ : 

Ի՞նչ անեմ , ու՞ր գնամ,  դյու րին չէ գնա լը, տե ղա փոխ վե լը : Ախ՛ , ե՞րբ պի տի 

հայ րե նիք դառ նանք,  գո նե մի քա նի օր տես նենք ու մեռ նենք:  Համ բույր նե-

րով` 

քո՝Ավետիք

1.  Ն կա տի ու նի Հով հան նես Թու մա նյա նի մա հը (1923, մար տի 23): 
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88.  Ռու բեն Դար բի նյա նին

3ապրիլի,1923,Վենետիկ
 

Սի րե լի՛ Ար տա շես 

Այ սօր նա մակդ ստա ցա: Հարց նում ես քեֆ ու հա լիս մա սին: Գեշ է, ընդ-

հա նուր առ մամբ՝ տխուր եմ : Եվ տխ րու թյան բա զում պատ ճառ ներ կան` 

ան հա տա կան և հա սա րա կա կան -ազ գային, որ իրենց հեր թին դառ նում են 

անձնա կան վշ տեր: 

Ութ -ի նը տա րի է ան ցել սոս կա լի թվա կա նից` 1915, և ջար դե րի ազ դած 

վիշ տը չի մեղ մա ցել, հա ճախ հու սա հա տու թյան և կա տա ղու թյան է մղում: 

Ան սահ ման թույն կա իմ մեջ` ընդ դեմ մարդ կու թյան և տիեզեր քի, և այս 

թանձ րաց նում է իմ բնա ծին պե սի միզ մը: Այս տրա մադ րու թյան տակ պետք 

է ապ րել ու գրել:

 Զար մա նում ես ան շուշտ, որ իմ գրու թյուն նե րի մեջ բնավ ար ձա գանք 

չկա այդ հո գե վի ճա կի:  Բայց ես գրում եմ, գրում եմ միշտ, խտաց նում իմ այդ-

պի սի ապ րում ներս, մի քա նի տար բեր տե սա կի գրու թյուն նե րի մեջ 3-4 հա-

տոր (վեպ, պոեմ, օրա գիր, հու շեր` ոչ իմ կող մից, այլ ու րի շի, մի անա նուն ձևի 

բան): Սրանք պի տի լույս աշ խարհ գան, հենց որ օձիքս ազա տեմ «Ուս տա 

Կա րո»-ից... 

Ես ոչ մի դպ րո ցի չեմ հետ ևում: Ինչ որ ինձ լավ է թվում, այն եմ անում: 

Բայց այդ չի նշա նա կում, որ կա տա րյալ եմ. բնավ, եր բեք: Ես շատ եմ դժ գոհ 

ինձ նից և դրա հա մար էլ «Ուս տա Կա րո»-ն չի վեր ջա նում: Խոսքս ոճի մա-

սին է, ոչ թե նյու թի: Ոճ, ձև-սա է ինձ զբա ղեց նո ղը: Բայց ոչ պետք է ֆու տու-

րիստ դառ նալ, ոչ էլ` շաբ լո նիստ, պետք է գտ նել իրե նը, իր ոճը: Եր կա րաց րի: 

Վ .Ա հա րո նյանն (1) ինձ գրել էր մի եր կու շա բաթ առաջ, որ դրամ է հա վա քել 

Ա.Ջա լա լյա նի հետ «Ուս տա Կա րո»-ն հրա տա րա կե լու հա մար:  Մի՞ թե այդ-

պես լավ չէ: Եթե ծախ սե րը տան (և նվեր է ծախ սը) , ու րեմն` ինչ որ ծա խեմ, իմս 

կլի նի, կշա հեմ: Փող. հենց այդ է, որ ինձ հի մա պա կա սում է, փող: Եթե չե ղավ, 

ու րիշ բան: «Ուս տա Կա րո»-ից ղր կածս կտո րը դեռ լավ մշակ ված նե րից չէ, շա-

տա խո սու թյուն կա. պետք չէր դնել ժո ղովր դա կան եր գե րը` բա ցի «Լա չեմ-Նա-

նա»-ից, որի մեծ մա սը իմ շի նածն է: Բայց թող տպ վի, վնաս չու նի: Պեր ճու հու 

(2) ոտա նա վոր նե րը գեշ չեն, բայց ին քը հա զար ան գամ լավն է, մե ղա Աստ ծո: 

«Ուս տա Կա րո»-ն շատ հե տաքրք րա կան է, բայց ոչ սկիզբ նե րը, այլ քա նի 

գնա... Իմ տե սի լի մեջ նշա նա վոր վեպ է լի նե լու:  Բայց, ով գի տի, ագ ռավն 

իր ձա գը սի րում է` ամե նից սի րու նը հա մա րե լով: Բայց ես հա վա տա ցած եմ: 

Միայն մեծ է դուրս գա լու : Է պո պեա: Մոտ 750-800 էջ: Րաֆ ֆիի «Սամ վե լ»-ի 

չափ: 

Միշտքո`Ավ.Իսահակյան

1.  Խոս քը Վարդ գես Ահա րո նյա նի մա սին է:

2.  Խոսքը հայ բանաստեղծուհի Պերճուհի Պարսամյանի (Յազըճյան) մասին է: 
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89.  Ռու բեն Դար բի նյա նին

25մայիսի,1923,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Ար տա շես

 ...Ա ռա ջար կել էիր իմ հու շե րից գրեմ...  Ժա մա նակ չու նեմ, շատ կար դում 

ու գրում եմ: Տխուր է փորփ րել ան ցյա լը: Մի կող մից էլ` հու շեր գրե լը ավե լի 

ծեր հա սա կի բան է, իսկ ես դեռ շատ երի տա սարդ եմ (՞) հուշ գրե լու հա մար: 

Եվ հու շեր գրե լը մի սայ թա քուն ու ղի է, որ սկս վում է հա մես տու թյամբ ու վեր-

ջա նում ինք նա գո վու թյամբ: Հու շա գի րը մար գա րե է հան դի սա նում, միշտ լավ, 

իրա տես, միշտ դժ գոհ ... Օ րի նակ` Ար մեն Գա րոյի հու շե րը (1)... 

Եվ, վեր ջա պես, ես մտա դիր եմ վե պե րի մեջ ամ փո փել իմ լսած և տե-

սածն: Բա վա կան կա այդ կող մից «Ուս տա Կա րո»-ի մեջ և ավե լի շատ պի տի 

լի նի նոր ձեռ նար կե լիք գր քե րիս մեջ, որ պի տի ընդ գր կե այդ շր ջա նը` 1910 -ից 

մինչև 1923, մինչ վե պիս լրա ցած թվա կա նը: Մեծ վեպ չի լի նե լու, հա զիվ մի 

350 էջ, բայց խտա ցած: Մի օր կպատ մեմ նրա մա սին՝ կա ռուց ված քը, ձևը: 

«Ուս տա Կա րո»-ն ինչ քան որ փի լի սո փա յա կան, սիմ վո լիկ ու, միև նույն ժա-

մա նակ, ռեալիս տա կան, սա լի նե լու է զուտ ռեալիս տա կան: Համ բույր նե րով` 

քո՝Ավետիք

1.  Խոսքն Արմեն Գարոյի «Ապրած օրեր» հուշերի գրքի մասին է:
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90. <Վարդգես Ահարոնյանին>

10հունիսի,1923,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Վարդ գես

...Ու ղար կածդ գր քե րը` 2 պա կետ, 5 գիրք, ստա ցել եմ, բայց խնդ րում եմ 

ծու լու թյուն չա նես և շատ շու տով խն դիրս ի կա տար ածես: Ի մաց եղիր, որ 

Վե նե տի կում ֆրան սիական, գեր մա նա կան և ռուս գր քե րի սով է: Վեր ջին-

նե րից մեկ-մեկ ստա նում եմ Վիեն նայից, Բեռ լի նից, խն դիրս կա տա րող ներ 

կան:  Դու միայն ծու լա նում ես: Խոս տա նում եմ, այլևս քեզ չձանձ րաց նեմ, 

եթե ու ղար կածս գր քե րը չկան, այս գրած ներս ղր կիր: Միև նույն է` գիրք, գիրք, 

որ կար դամ:  Վան քի գր քե րը հին են և պատ մա կան-լեզ վա բա նա կան : Ե թե 

դու ծու լա նաս, թող Ար մե նու հին (1) առ նե և ան պատ ճառ ապա հով ված արա, 

որ չկոր չի:

«Հայրենիքի ձայ ն»-ի մեջ գրա խո սա կան ու նեիր «Հայ րե նի ք»-ի (2)  մա-

սին: Գրել էիր, որ «Սաա դիի գա րու նը» (3) ան թե րի գործ չէ:  Հա վա տաց նում 

եմ քո և իմ գլ խովս, որ չեմ առն վել, միայն շատ կու զեի այս եր կու օրս մի նա-

մա կով գրեիր քո կար ծիք նե րը, թե ի՞նչն է պա կաս: Ես քն նու թյուն շատ եմ 

սի րում, բայց մեր գրա կա նու թյան մեջ չկա:  Կա՛մ բա րե կա մու թյուն, կա՛մ չա-

րա կա մու թյուն. տես նեմ՝ ինչ քա՞ն ճիշտ նկա տում ներ ու նիս, և օգտ վո ղը միշտ 

ես կլի նեմ:

 Շիր վան զա դեի մա սին ասածդ ճիշտ էր, բայց գո վեստ ներդ Հա մաս տե-

ղի,  Ֆե նիք սի և Ռա ֆայե լի` ոչ: Հա մաս տեղն ու ներ լավ բա ներ, բայց միշտ 

խակ, ման կա միտ երե խա յու թյունն ու լուր ջը իրար խառն ված, անա սուն նե-

րի հին հո գե բա նու թյուն, իսկ Ֆե նիք սը` ձևով «նոր» ազատ հանգ. ձանձ րա լի 

բան էր:  Ռա ֆայե լի նը հեչ բան, իսկ Մե լո յա նի նը (4) դրան ցից լավ էր, միայն 

Շիր վա նի մա սին գրածդ ճիշտ էր, որ նա լավ է, շատ լավ:

Խնդ րում եմ իմիս մա սին ան պատ ճառ գրես: Գ նա հա տում եմ կար ծիքդ, 

բայց ոչ թռու ցիկ խոս քիդ, այլ հիմ նա վոր ված: Եվ նա մակն ու գր քե րը, նա մա-

կը` մա նա վանդ, շուտ ու ղար կիր, որով հետև այս ամ սու վեր ջե րին մի դեպք 

կա, պի տի մի ամ սով գնամ Աթենք՝ թե՛ Հել լա դան տես նեմ, թե՛ մի գործ գլուխ 

բե րեմ մի մար դու հա մար:

 Համ բույր նե րով ու ջերմ բարև նե րով՝ քեզ և Ար մե նու հուն, կամ ճիշ տը` 

Ար մե նու հուն ու քեզ:

Քո`Ավետիք
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Նա մա կը հաս ցեագր ված է Վարդ գես Ահա րո նյա նին (1888-1965). Ա վե տիս Ահա րո նյա նի 
որ դին է: Հա սա րա կա կան գոր ծիչ, գրող, իրա վա բան: Հա յաս տա նի առա ջին հան րա պե-
տու թյան տա րի նե րին հան րա պե տու թյան գլ խա վոր դա տա խազն էր: 

1.  Արմենուհի Տիգրանյանը (1888-1962) Վարդգես Ահարոնյանի կինն էր, 
բանաստեղծուհի, կոմպոզիտոր Արմեն Տիգրանյանի քույրը: Ժամանակին նրան  
սիրահարված էր Եղիշե Չարենցը:

2. Ամսագիր, Բոսթոն, 1922-1968, հիմնադիր-խմբագիր` Ռուբեն Դարբինյան:

3.  Խոսքն Իսա հա կյա նի «Սաա դիի վեր ջին գա րու նը» գոր ծի մա սին է, որը Վար պե տը 
գրել է 1923 թ.-ին, Վե նե տի կում: 

4. Խոս քն, ամենայն հավանականությամբ, հայ գրող, գրա կա նա գետ, թարգ մա նիչ Գա րե-
գին Մե լո յա նի (1884-1939) մա սին է:
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91. Ա րամ Երե մյա նին

17հունիսի,1923,Վենետիկ

 

Սի րե լի՛ Ա. Ե րե մյան (1)

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցել եմ գիրքդ` «Զար մա հա լի (2)  բա նահ<յու-

սու թյուն>» (3), մա նա վանդ որ չեք մո ռա ցել ինձ, որով կրկ նում եմ շնոր հա-

կա լու թյունս: 

Ես շատ սի րա հար եմ ժո ղովրդ <ա կան> բա նա հյու սու թյա նը և ու շի-ու-

շով միշտ հետ ևում էի «Հ<ան դես> ամ սօ րյա»-ի էջե րի մեջ գոր ծե րիդ: Շա՛տ 

ըն տիր կտոր ներ կան հա վա քա ծո ւիդ մեջ, և, առա վել ևս, ան գնա հա տե լի է 

գործդ, որով հետև ցայ տուն կեր պով եր ևան է գա լիս այն ան խզե լի կա պը, որ 

կա Արա րա տյան մայ րա գա վա ռի և հե ռա վոր Պար սից աշ խար հի հայ ժո-

ղովր դի մի ջև:  Զար մա նա լի է, որ 300 տար վա մեջ բան չի փոխ վել ... Այդ բո-

լո րի մա սին ես ան ձամբ պի տի խո սեմ Ձեզ հետ, որով հետև մտա դիր եմ մի 

ամ սով Վիեն նա գնալ` մի փոքր թար մա նա լու այս մե ռած, քա րա ցած Վե նե-

տի կից, ուս տի սրա նով խնդ րում եմ Ձեզ բա րի լի նեք շու տով մի քար տով ինձ 

գրեիք, թե մի ամիս ապ րե լու հա մար` սե նյակ, սնունդ, ինչ քան դրամ է պետք 

ան գլիական ստեր լին գի հաշ վով, որ կա յուն դրամ է: Եվ կա րող եք մի սե նյակ 

գտ նել ինձ հա մար կամ ի նկա տի ու նե նաք: Ես կգամ ամ սի վեր ջին: 

Եվ մի ձմե ռային կոս տյում՝ «Anzug», մո տա վո րա պես ի՞նչ կար ժե նա, 

եթե կա րել տամ` ո՛չ բուր ժո ւա կան մասշ տա բով, այլ մի ջին, քաղ քե նի:

 Շատ կու զե նայի Վիեն նա ապ րել, բայց տղայիս դպ րո ցի պատ ճա ռով 

մնում եմ: Գու ցե գամ այդ տեղ, դպ րոց նե րը նայեմ և իս պառ տե ղա փոխ վեմ 

Վիեն նա:  Կոս տյու մի (հա գուս տի) մա սին կա րող եք մի եր կու գներ նշա նա կել 

լա վի, մի ջա կի. կհաս կա նամ:

 Նե րո ղու թյուն, որ Ձեզ նե ղու թյուն եմ պատ ճա ռում, որով հայտ նում եմ 

կան խա պես սր տա գին շնոր հա կա լու թյուն ներս:  Հար գանք ներս՝ հայր Ակի-

նյա նին և մյուս նե րին:

 Ջերմ բարև նե րով և հար գանք նե րով՝

Ձեր`ԱվետիքԻսահակյան

A.Issakian

2266DorsodurodeMaadi

Venezia
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Տպագր վում է` ըստ բնագ րի: ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ:

 Նա մա կը Գրա կա նու թյան և ար վես տի թան գա րան է ու ղար կել Լևոն Մի նա սյա նը` Նոր 
Ջու ղայի ս. Ա մե նափր կիչ վան քի ս. Ներ սես Շնոր հա լու ան վան գրա դա րա նից, 1985 թ. 
սեպ տեմ բե րին:

1 .  Ա րամ Երե մյան (1898-1972), հայ գրող, գրա կա նա գետ, ար վես տա բան:

2.  Զար մա հալ, գա վառ Իրա նի Սպա հան նա հան գում:

3.  «Զար մա հա լի հայ ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյու նը» եր կու հա տո րով լույս է տե սել 
1923 թ., Վիեն նա յում: Երե մյա նի գր չին են պատ կա նում նաև «Ա կա դե մի կոս Ավե տիք 
Իսա հա կյա նի պոե զիայի հիմ նա կան գծե րը» ( Նոր Ջու ղա, 1946),  «Ավ. Իսա հա կյա նի 
հետ Վեն տի կում» (Բեյ րութ, 1948) գր քե րը: 
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92.  Սի մոն Հա կո բյա նին

24հունիսի,1923,Վենետիկ

 Սի մո՛ն ջան 

Ու ղար կում եմ «Ա րե գ»-իդ այս եր կու ոտա նա վոր նե րը (1), որ պես զի բաց 

չլի նեմ սի րե լի «Ա րե գ»-ից, որ ան հուն զո հա բե րու թյամբ քշում է դեռ իմ սի րե լի 

Սի մո նը:

 Վեր ջերս ամ բող ջու թյամբ կլան ված եմ նյու թե րիս (կի սատ) ա վար տե լու. 

դժ բախ տա բար, Հով հան նե սի (2) մահն առջևս է, պի տի շտա պել...

«Ուս տա Կա րո»-ն լեզ վա կան մեծ փո փո խու թյան եմ են թար կում` հե-

րոս նե րի խո սակ ցու թյու նը վե րա ծե լով արա րա տյան բար բա ռին, որով հետև 

զգում եմ, որ Թր քա հայաս տա նի ոչն չա ցու մով մեր բար բառն է ապա գա ու նե-

ցո ղը և պե տա կա նը և միաց նո ղը, ուր պի տի ձուլ վեն մյուս նե րը. պատ մա կան 

իրե րի ըն թաց քը այս է` անյե ղի օրենք ... Եվ, վեր ջա պես, մի լե զու պի տի ու նե-

նանք` մի ազգ դառ նա լու հա մար:  Շատ զբաղ ված եմ, որով թեր թե րին այ սու-

հետև բան չեմ տա լու, միայն հատ ու կտոր, պա տա հա կան բա ներ: 

Ի՞նչ ես անում, ո՞վ կա Բեռ լին: Հա յաս տա նը մի՞ թե իրոք տնտե սա պես 

ոտ քի է կանգ նում և մի՞ թե պի տի այդ ան ձուկ սահ ման նե րի մեջ խեղդ վի. դու 

մոտ ես այդ շր ջան նե րին (բոլշևիկ) և որոշ բան կգի տե նաս, խոս տո վա նիր 

ինձ:

Կխնդ րեի, եթե կար դա ցել ես, եթե չես պա հե լու, եթե կա րող ես տեխ նի-

կա պես, ու ղար կիր ինձ Շամ տան ճյա նի (3) «Հայ մտքին հար կը եղեռ նին» : 

Ա սում են` լավ գործ է, ձեռքս չի ան ցել, վանքն էլ չու նի: 

Բարև ներ և համ բույր ներ` մեր բո լո րից:

Քո՝Ավետիք

Ար տատպ վում է «Բա գին» ամ սագ րից, 1983, № 8:

1.  «Ա րե գ»-ի այդ թվա կա նի հու նի սի հա մա րում Իսա հա կյա նը ոչինչ չի տպագ րել:

2.  Նկա տի ու նի Հով հան նես Թու մա նյա նի մա հը:

3.  Մի քայել Շամ տան ճյան (1874-1926), պատ մա բան, խմ բա գիր-հ րա պա րա կա խոս: 
Ն րա գիր քը կոչ վում է «Հայ մտ քին հար կը` եղեռ նին. աք սո րա կան մտա ծում ներ և 
զգա ցո ղու թյուն ներ», 1919, Կ. Պո լիս: 
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93.  Ռու բեն Դար բի նյա նին(Ար տա շե սին)

24սեպտեմբերի,1923,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Ար տա շես (1)

 Նա մակդ ստա ցա, երբ ար դեն ու ղար կել էի «Մել քոն վար ժա պե տը» (2) 

և նա մակ:

 Հի մա էլ ու ղար կում եմ «Լի լի թ»-ը (3), որ հրեական առաս պել է:  Կար ծում 

եմ, լավ գր ված բան է և մի հա մա րի մեջ կզե տեղ վի, ու րեմն, դեկ տեմ բե րի թվի 

մեջ: 

Այս առաս պե լը տպ ված էր 1921 թ. «Ճա կա տա մար տ»-ի (4)  մեջ, բայց 

սա մշակ ված է և, բա ցի այդ, թեր թի մեջ զուր ան ցավ: Գեշ շրջան էր, կար դա-

ցող չե ղավ: Եթե ան հար մար գտ նես տպել, կխնդ րեի մի առան ձին գր քույ կով 

տպել տայիր կամ ծա խեիր: Եթե այդ չե ղավ, ետ ու ղար կիր, որով հետև սր բա-

գրված չու նեմ: 

Ու ղար կում եմ «Մել քոն վար ժա պե տ»-ի հա մար այս կտոր նե րը. իր տե-

ղին հար մա րեց նես: Ու զում եմ վար ժա պե տի մտ քե րի թի վը հասց նել 100 -ի, 

բայց միշտ որո ճա լով` լա վե րը շի նել: Հի մա, երբ դա տպ վի, կտես նեմ թույլ 

կող մե րը:

 Զար մա նա լին այն է ինձ հա մար, որ նյու թե րիս տպ վե լուց հե տո եմ տես-

նում նրա թե րու թյուն նե րը, կար ծես ու րիշ բան է դառ նում, մի այլ օբյեկտ` 

ինձ նից հե ռու, ու րի շից գր ված: Այս պի սով` բո լոր տպ ված ներս սր բագ րում եմ: 

Ու րեմն, «Մել քոն»-ի տպ վե լուց հե տո մտ քերս կմա ղեմ և ժա մա նա կի ըն թաց-

քում կփո խա րի նեմ ավե լի հա ջող մտ քե րով:

«Պե րիկ լե սը» (5) սկ սե ցի և թո ղե ցի: Հարկ է շատ բա ներ կար դալ հույն 

գե ղար վես տի, փի լի սո փա յու թյան, դի ցա բա նու թյան մա սին, ողջ հույն կուլ-

տու րան, որով հետև Պե րիկ լե սի հետ են ժա մա նա կա կից Ֆի դիասը(6),  Սո-

ֆոկ լե սը (7), Սոկ րա տը (8) ... Ու րեմն, կու շա նա: 

Ու րիշ, ավե լի մտ քիս մեջ հա սու նա ցած բա ներ ու նեմ, նրանք կգ րեմ:

 Հի շո ղու թյուն ներ ցու ցածդ հո գի նե րի մա սին, թեև սր տիս շատ մոտ են, 

բայց ժա մա նակ չու նիմ, և մտա ծում եմ այն պի սի մի ձև գտնել, որ գրո ղի ես -ը 

չփայ լի:  Դա հու շե րի սո վո րա կան գեշ կողմն է. ոչ մի մարդ իր հի մա րու թյու նը 

չի խոս տո վա նում, այլ միշտ ու րի շինն է տես նում... Շատ բան ու նիմ գրե լու, 

շատ նյութ, բայց «Ուս տա Կա րո»-ն աչ քես, մտ քիցս չհե ռա ցավ: Նս տել է հո-

գուս, ճն շում է, ինչ որ գրում եմ, փոքր են, դեռ փոքր են շատ:

Համբ.քո՝Ավետիք
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1.  Դար բի նյան Ռու բեն (իս կա կան անու նը` Չի լին կա րյան Ար տա շես Ստե փա նի) (1883-
1968), հայ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ, ՀՅԴ ան դամ: 1921 թ. Բոս տո նում 
(ԱՄՆ) խմ բագ րել է «Հայ րե նիք» օրա թերթն ու ամ սա գի րը: 

2.  «Մել քոն վար ժա պե տը» Իսա հա կյա նի պատմ վածքն է:

3.  «Լի լիթ», լե գենդ, գրել է 1921 թ., Վե նե տի կում: 

4.  «Ճա կա տա մարտ», օ րա թերթ, լույս է տե սել 1918-1924 թթ., Կ. Պոլ սում: 

5.  Պե րիկ լես (մ.թ .ա. 490-429), ա թե նա կան պե տա կան գոր ծիչ, հռե տոր և զոր ավար: 

6.  Ֆի դիաս (մ.թ .ա. 5-րդ դար - մ.թ .ա. 431), հույն քան դա կա գործ: Քրի զոէ լե ֆան տային 
քան դա կա գոր ծու թյան եղա նա կով (ոս կու և փղոսկ րի հա մադ րու թյուն) ստեղ ծած Զև-
սի ար ձա նը աշ խար հի 7 հրա շա լիք նե րից մեկն է: 

7.  Սո ֆոկ լես (մ.թ .ա. 496-մ.թ .ա . 406), հին հու նա կան ող բեր գակ, մեզ են հա սել նրա ող-
բեր գու թյուն նե րից միայն յոթը:

8.  Սոկ րա տես (մ.թ .ա. 470- մ.թ .ա . 399), փի լի սո փա, Հին Հու նաս տան: 
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94.  Սար գիս Խա չատ րյա նին (1)

27սեպտեմբերի,1923,Վենետիկ
 

Սի րե լի՛ Սար գիս 

Նա մակդ այ սօր ստա ցա, վա ղը կամ մյուս օրը կգ նամ, սա կայն այ սօր 

մոտս էր հ. Ար սեն Ղա զի կյա նը (2): Ն րան հայտ նե ցի (ն րա ձեռ քին բան չկա, 

հենց այն պես, խոս քի մեջ ասա ցի), նա շատ իրա վա ցի հարց տվեց` ինչ քա՞ն 

գու մա րի պետք կա մո տա վո րա պես : Եվ, իրավ, այս հար ցի որո շու մից շատ 

բան է կախ ված: Այն պես որ, իս կույն մի բաց նա մա կով գրիր ինձ, ես մինչ 

այդ կխո սեմ վան քի մե ծե րի հետ, հող կպատ րաս տեմ: 

Ո՞վ է այդ պա րո նը, որին 100 ֆրանկ ես տվել : Ա պա հո վա բար ար վես-

տա գետ չէ, եր ևի վա ճա ռա կա նի ես տվել : Ես ու զեի, չէիր տա:  Վեր ջա պես, 

խրատ է ամեն վնաս : Ես խրատ վե լու պետք չու նեմ, որով հետև փող չու նեմ : 

Այդ կող մից ապա հով մարդ եմ, սա էլ մխի թա րու թյուն է: 

Եր. Քո չա րյա նը (3) ամի սու կես է Փա րի զում է, կար ծեմ երեկ, լսե լով, իր 

նկար նե րի ցու ցադ րումն է: Աստ ված հա ջո ղե, խեղճ տղա է:

« Նոր շար ժում» (4) թեր թի մեջ (Ե գիպ տո սի) քո փա րի զյան ցու ցա հան-

դե սի մա սին գո վես տով գնա հա տում կար. եթե չես կար դա ցել, կար դա:

 Ցա վում եմ, որ Վե նե տիկ չե կար, գո նե քեզ տես նե լով` տի կին Վա վայի 

(5) կա րոտս կառ նեի:  Տիկ նոջդ բախտ չու նե ցա Վե նե տի կում, ան ցյալ տա րի, 

մո տիկ ծա նո թա նա լու: Միայն Վիեն նա ծա նո թա ցա և շատ սի րե ցի: Ք նա րա-

կան, քն քուշ հո գի ու նի, երի տա սարդ լի նեի, կփախց նեի ձեռ քիցդ:  Լավ պա-

հիր, եթե իմա նամ, որ նե ղաց նում ես, վշ տաց նում, հո գիդ կհա նեմ: 

Մենք լավ ենք, ականջս լա վա ցել է, շնոր հա կա լու թյուն՝ մաղ թան քիդ հա-

մար : Ըստ արևմ տա հայե րի (ձեր Մա լա թիան էլ մե ջը) ձևին` համ բու րում եմ 

մե ծե րիդ ձեռ քը, պս տիկ նե րիդ աչ քե րը:  Դու մեծ ես, ստիպ ված եմ, ավե լի գե-

րա գույն շնոր հի հա մար, քո ներ կոտ, ձե թոտ, յու ղոտ ձեռ քը համ բու րե լու...

Մ նամ ձեր` 

ԱվետիքԻսահակյան

Տպագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Սար գիս և Վա վա Խա չատ րյան նե րի ֆոնդ, № 465:

1 .  Սարգիս Խաչատրյան (1886-1947), որմնանկարիչ:

2. Ար սեն Ղա զի կյան (1870-1932), բա նա սեր, թարգ մա նիչ, կր թու թյուն է ստա ցել Վե նե-
տի կի Մխի թա րյան վան քում, դար ձել միաբա նու թյան ան դամ:

3.  Եր վանդ Քո չա րն Ավ . Ի սա հակյ անի հետ մտեր մա ցել էր Վե նե տի կում, 1922 թ.:  Նույն 
տար վա վեր ջին Քո չա րը մեկ նում է Փա րիզ:  Հաս տատ ված բա րե կա մու թյու նը շա րու-
նակ վում է նա մա կագ րու թյամբ : Ի սա հա կյա նը հեռ վից հե ռու օգ նում էր նրան, ոգ ևոր-
վում նրա հա ջո ղու թյուն նե րով: 

4. «Նոր շարժում», գրական, գեղարվեստական, գիտական շաբաթաթերթ: Լույս է տեսել 
1923-24 թթ.: Գլխ. խմբագիր՝ Գուրգեն Մխիթարյան:

5.  Սարգիս Խաչատրյանի կինը:
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95.  Սար գիս Խա չատ րյա նին

13հոկտմբեր,1923,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Սար գիս

 Վեր ջին նա մակդ այ սօր ստա ցա : Ան մի ջա պես չպա տաս խա նե լուս 

պատ ճառն այն էր, որ որոշ բան չու նեի գրե լու: Գ նա ցի -ե կա վան քը,  մի քա նի 

ան գամ, հա զիվ գտա Քե րով բե վար դա պետ Չրա քյան (1) , որ 5 հա ռա ջե կան-

նե րից մեկն է և ազ դե ցի կը : Ա ռա ջար կե ցի, խնդ րե ցի, պեր ճա խո սե ցի...  Հա-

վի տյան մի երգ ու նեն, մի հան գերգ` փող չու նենք, թող այ լազ գի նե րը,  Փա րի-

զի հա րուստ նե րը հո գան:  Վեր ջա պես ասաց, որ պի տի ժո ղո վի դնեմ հար ցը,  

սա կայն ժո ղո վա կան նե րը ցր ված են` մե կը` Ազո լո (նոր տե սուչ Հ. Թադ ևոս 

վարդ.) և պի տի մնա հոն մինչև հոկ տեմբ<երի> 16 -ը , երկ րոր դը` աթո ռա կա լը` 

Հ. Հով. Թո րո սյան, Հռոմ է, ուր և պի տի ես մեկ նեմ վա ղը: Կմ նա մեր վե րա-

դար ձին , այ սինքն` ամ սուս վեր ջին:  Մի բան էլ ասեմ, չվի րա վոր վես : Ա սաց, 

որ քա նի որ առա ջարկդ պ. Խա չատ րյա նի կող մից է, հա վա նա կան է մերժ վի , 

ո րով հետև պա րոնն իր խոս քը չբռ նեց` ազ գա կա նը դպ րոց մտց րեց և դրամ 

չտ վեց : Ես այս կերպ պա տաս խա նե ցի . ազ գա կա նը նրա կնոջ եղ բայրն է, իսկ 

կնոջ հայ րը հա րուստ մարդ է, երբ լի նի, կվ ճա րե, և ասա ցի,  թե Խա չատ րյանն 

այս տեղ այն դե րի մեջն է, ինչ պես ես: Խնդ րում ենք հայ ար վես տի կող մից, 

եթե կու զեք` ժո ղո վին ու րիշ կերպ ներ կա յաց րեք:

 Վեր ջին խոս քը այս էր. «Ես կհա մո զեմ ժո ղո վա կան նե րը,  բայց ինքս հա-

մոզ ված չեմ...»: Մո ռա ցա ասել, որ Մի նաս վարդ. Հուս տի խանն էլ ժո ղո վի 

ան դամ է, սա կայն ես նրան չեմ սի րում և չեմ խո սում հե տը:

 Տե սա և Ավ գե րի (2) հետ , ո րի հետ խո սած ես եղել, սա կայն սա շատ 

կտ րուկ մեր ժեց` ավե լաց նե լով, թե ինձ նից բան չի կախ ված : Այս վար դա պե-

տը գեշ մարդ է, այն պի սի գեշ բե րան բա ցեց, որ ես ստիպ ված եղա ասե լու, 

թե, հա վա նա կան է, որ փող չու նեք , ո րով հետև վան քի փո ղե րը ծախ սում եք 

ձեր վար դա պետ նե րի փա խած ազ գա կան նե րին պա հե լու հա մար,  վան քը 

դար ձել է բանկ ձեր բո լո րիդ հա մար, և հե ռա ցա:  Սա կայն, նախ քան կռ վե լը, 

նա ասաց , որ ցու ցա հան դե սին ներ կա յաց նե լու ժա մա նակն ան ցել է, տե ղե-

րը գրավ ված են,  բաց տեղ չկա,  պետք է հայ նկա րիչ նե րը վա ղուց հո գա ցած 

լի նեին տեղ ստա նա լու հա մար (3): Իմի ջիայ լոց, ասաց, թե Խա չատ րյա նին 

գրիր, թե Շա հի նի (4) նկա րը ի՞նչ անեմ, որ դու նրա մոտն ես թո ղել:  Լավ 

չհաս կա ցա` ի՞նչ ասաց, բայց դու եր ևի գի տես:

 Կար ծիքս այս է` գրիր Փա րիզ, որ նկա րիչ նե րը՝ բո լո րը միասին, հա-

վա քա կան պաշ տո նա կան գրու թյամբ դի մում անեն վան քի վար չու թյա նը: 

Ն րանք շատ են սի րում այդ պի սի խն դիր-դի մում ներ և լրագ րի մեջ գր ված գո-

վեստ-ռեկ լամ, հայ տա րա րու թյուն ներ, որ վան քը հո վա նա վոր է գե ղար վես-

տին և այլն:
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 Բա ցա ռու թյամբ մի քա նի սի` լավ մար դիկ չեն, թեև մեր Էջ միած նի կամ 

Պոլ սո վար դա պետ նե րից բարձր են:

Ս պա սում եմ նրանց ժո ղո վե լուն, որ նո րից հի շեց նեմ, բայց Փա րի զի դի-

մու մը գործ կտես նի: 

Մենք լավ ենք, այ սինքն` գեշ չենք. ես շատ ձանձ րա նում եմ : Եր ևի այս 

վեր ջին ձմեռն է, որ պի տի ան ցնեմ Վե նե տիկ:  Մյուս տա րի պի տի եր թամ` 

ուր որ աչքս կտ րե, հե ռու-հե ռու տե ղեր : Ե թե մեռ նիմ, ավե լի լավ ելք կլի նի, 

ձանձ րա ցել եմ այս ան համ կյան քից` գրել-կար դալ: Զզ վե ցի, ապ րել եմ ու-

զում, կյանք` իր բո լոր հոր դու թյամբ:  Մա զերս ճեր մա կում են, բայց սիրտս 

ծաղ կում է. դրա մեջ է իմ ողջ տրա գե դիան:

 Բարև նե րով և համ բույր նե րով` 

ձեր`ԱվետիքԻսահակյան

 Հա մա բու րում եմ տ. Վա վայի ձեռ քե րը` գի տե նա լով` աչ քե րին պի տի 

տա նի համ բու րած ձեռ քե րը: 

Ավետիք

Տպագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Սար գիս և Վա վա Խա չատ րյան նե րի ֆոնդ, № 465:

1.  Քե րով բե Չրա քյան, Վե նե տի կի Մխի թա րյան միաբա նու թյան ան դամ:

2.  Խոսքը Մխիթարյան միաբնաության անդամ Հովնան Ավգերի (1877-1947) մասին է:

3.  Վե նե տի կի վան քի սրահ նե րում հա ճախ են կազ մա կերպ վել հայ նկա րիչ նե րի ցու ցա-
հան դես ներ: Ս. Խա չատ րյա նը նույն պես ցան կա ցել է իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
ցու ցա հան դե սը կազ մա կեր պել վան քի սրահ նե րում, սա կայն վան քի ղե կա վար նե րը 
դժ վա րու թյուն ներ էին հա րու ցում և չէին ցան կա նում ըն դա ռա ջել : Ավ . Ի սա հա կյա նը 
վան քի միաբան նե րի մի ջո ցով ցան կա նում էր այդ գոր ծը գլուխ բե րել, սա կայն այդ-
պես էլ ցու ցա հան դե սը չկա յա ցավ:

4.  Խոս քը նկա րիչ Էդ գար Շա հի նի մա սին է (1874-1947): 



179|      |Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

96.  Վա հան Նա վա սար դյա նին

18դեկտեմբեր,1923,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Վա հան (1)

 ...Ի րա կան բա ներ են ազգ, հայ րե նիք, ազ գային կուլ տու րա գա ղա փար-

նե րը, և միշտ էլ մի իշ խող դաս պի տի լի նի, թե կուզ ոգու, մտ քի իշ խա նու թյուն:

 Մենք Ռու սիայի թևի տակ կամ րա նանք, կշա տա նանք և 50 տար վա մեջ 

կհաս նինք մեր տեն չան քին՝ մեծ Հա յաս տա նին, մինչև Վան և Մուշ, բոլշ ևիզ-

մը միայն մեզ է նպաս տա վոր, այ սինքն` ներ կա բոլշ ևիզ մը, որ Վե լի կո ռու սի 

իշ խա նու թյունն է: Վ րա ցուն և թա թա րին վնա սա կար են նրանք, ինչ որ հի մա 

կա տար վում է Ռու սիայում, նրանց այս էվո լյու սիոնը իմ սր տովս է: 

1.  Վա հան Նա վա սար դյան (1886-1956), դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ, Թիֆ լի սի «Հո րի զոն» 
ՀՅԴ պաշ տո նա թեր թի խմ բա գիր: 
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97. Ներ սես Ակի նյա նին

29դեկտեմբերի,1923,Վենետիկ

Ա մե նա սի րե լի՛ հայր Ներ սես Ակի նյան

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցա Քա ջազ նու նիի (1)  գիր քը (2). շատ հե-

տաքրք րա կան կեր պով է կազ մել, սա կայն անար ժեք է, որով հետև ան կեղծ 

չէ` թեև դրս ևո րույ թով ան կեղծ է թվում: 

Ի՞նչ է բոլշ ևիզ մը հայե րիս հա մար, ի՞նչ բե րեց նա ՝ ա հա՛ պա տաս խա նը: 

Ո՛չ սուլ թան Հա միդ, ո՛չ Իթ թի հատ1, ո՛չ ցար և ո՛չ էլ աշ խարհն ամ բողջ 

այն պես վերջ նա կա նա պես չհաղ թե ցին Հա յաս տանն` իր հար ցով, ինչ քան 

բոլշ ևիզ մը, որով հետև Բրեստ-Լի տովս կի դաշ նա գի րը (3), որի մի հետ ևո ղա-

կան էջն է Կար սի դաշ նա գի րը, մեր սգա վոր գո յու թյան ամե նաս պա նիչ ակտն 

է, գոր ծը` Լո զա նի դաշ նա գի րը (4), բխում է դրա նից: Ի՞նչ կա ավե լի որո շուն 

ու հաս տա տուն, քան այն, թե ցարն ար դեն գրա վել է հայ կա կան նա հանգ-

նե րը և ան դարձ միաց րել Կով կա սի Հա յաս տա նին : Եվ թեև ջարդ ված էր այդ 

նա հանգ նե րի հա յու թյան մի մա սը, սա կայն մնա ցած մասն ավե լի շատ էր, 

քան թուր քը և քուր դը` միասին : Եվ մի 20-30 տար վա մեջ բո լո րո վին կհա յա-

նային այդ նա հանգ նե րը, սա կայն բոլշ ևիկ ներն այդ դի վա կան դաշ նագ րով 

ետ տվին գրա ված նե րը և դեռ ավե լին` Կարս, Իգ դիր... 

Ա հա՛, այս բե րին բոլ շևիկ նե րը:  Քա ջազ նու նին այս կա րող էր ասել նրանց 

երե սին, թող նրանց բո լոր ան հե թե թու թյուն նե րը... Քա ջազ նու նին կեղ ծա վոր 

գրիչ է, ես նրան առա ջուց էլ ճա նա չում էի և չէի սի րում: 

Ինչ որ է. մեր ձեռ քը ոչինչ չկա, և աշ խար հը քայ լում է` առանց մեր ու զա-

ծի հա մա ձայն: Իսկ ես էլ իրա վունք ու նիմ ատե լու ռուս հե ղա փո խու թյու նը, 

նրա պաշ տո նյա նե րին, նրա շոյող նե րին : Ե թե Քա ջազ նու նին էլ Չալ խու շյա-

նի (5) պես իրեն հա մար ան ցա գիր է պատ րաս տել` այդ բրո շյու րը գրե լով,  

նե րում եմ. մար դիկ ծե րա ցել են, իրենց կա նան ցից, երե խա նե րից հե ռու չեն 

կա րող ապ րել, թող եր թան տուն: 

Այդ պի սի մարդ կան ցից վնաս չկա:

 Պա տիվ ու նեմ շնոր հա վո րե լու հայ րե րիդ Նոր տա րին` ցան կա նա լով 

ամեն քին առող ջու թյուն և եր կար կյանք: Կինս սր տանց բար ևում է Ձեզ:

 Համ բույր նե րով և բարև նե րով՝ Ձեր` 

ԱվետիքԻսահակյան

1  «Ittihat ve terakki» (Իթթիհատ վե թերաքքի) Միություն և առաջադիմություն, 
երիտթուրքերի կուսակցությունը: Հիմվել է 1889 թ., մայիսի 21-ին:
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Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 8:

1.  Հով հան նես Քա ջազ նու նի (Տեր-Հով հան նի սյան) (1868-1937), Հա յաս տա նի առա ջին 
հա ն րա պե տու թյան վար չա պետ (1918-1919): 

2.  Խոսքը Հ. Քաջազնունու «Հ.Յ. Դաշնակցութիւնը անելիք չունի այլեւս» գրքի մասին է 
(Բուխարեստ, 1923):

3.  Բրեստ-Լի տովս կի հաշ տու թյան պայ մա նա գիր, կնք վել է Խորհր դային Ռու սաս տա նի 
և, մյուս կող մից, Գեր մա նիայի, Ավստ րո-Հուն գա րիայի, Բուլ ղա րիայի ու Թուր քիայի 
միջև, Բրեստ-Լի տովս կում: Այժմ` Բրեստ (Բե լա ռուս): 

4.  Լոզանի հաշտության պայմանագիրը կնքվել է 1923 թ. հուլիսի 24-ին: Հայաստանի 
հանրապետությունը, բռնազավթված լինելու պատճառով, չի մասնակցել Լոզանի 
կոնֆերանսին և չի ստորագրել այդ պայմանագիրը:

5. Գրի գոր Չալ խու շյան (1861-1931), ի րա վա բան, հրա պա րա կա խոս, հա սա րա կա կան 
գոր ծիչ: Նրա մաս նակ ցու թյամբ և աջակ ցու թյամբ կանգ նեց վե ցին Մ. Նալ բան դյա նի և 
Ռ. Պատ կա նյա նի ար ձան նե րը Նա խիջ ևա նի ս. Խաչ վան քում : Նա խիջ ևա նի հայ հա-
մայն քի ղե կա վար նե րից մե կն էր, Նոր Նա խիջ ևա նի և Ռոս տո վի հայ կա կան հյու պա-
տո սը: 
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98 . Ար շակ Չո պա նյա նին

29դեկտեմբերի,1923,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ եղ բայր 

Ա. Չո պա նյան

 Մի շա բաթ առաջ ան չափ ու րա խու թյու նը ու նե ցա` ստա նա լով Ձեր նա-

մա կը և Ձեր թան կա գին նվեր նե րը: Ժա մա նա կին վան քում տե սել էի Roseraie 

(1) և հիացել ու հպար տա ցել, թերևս ավե լորդ մի խոսք ասած պի տի լի նիմ՝ 

ար տա հայ տե լու հա մար զգա ցածս, ինձ նից շատ կա րող մար դիկ ասին իրենց 

ծան րակ շիռ գնա հա տա կան խոս քը, սա կայն նո րից պի տի ասեմ. Roseraie մի 

գան ձա րան է, մի դյու թա կան պար տեզ մեր փառ քի, մեր լույ սե րի, մեր հան-

ճա րի: Թեր թում եմ, նա յում եմ սքան չե լի նկար նե րը, որ կար ծես հա մադ րու մը 

լի նեն հին ու նո րա գույն ար վեստ նե րի, կար դում եմ հո գուս ու վշ տիս մտե րիմ 

հա զա րա մյա սր բա գործ ված էջե րը և ասում եմ ինձ. ահա՛ մի ժո ղո վուրդ, մեծ` 

իր հան ճա րով, երա զով ու ող բեր գու թյամբ... 

Եվ Ձեր դե րը, սի րե լի՛ մե ծա նուն եղ բայր, հս կա յա կան է մեր մեջ, ու ան-

սպառ է Ձեր հայ րե նա սի րու թյու նը, Ձեր նվի րու մը մեր ազ գին, իսկ Ձեր վար-

ձը` գրե թե ոչինչ, քաղ քե նի մտ քով, բայց ան մո ռա նա լի է ու պի տի մնա ան մո-

ռա նա լի Ձեր անու նը: 

Ես պա տիվ եմ ու նե ցել միշտ Ձեր ան կեղծ գնա հա տողն ու հիացյա լը լի-

նե լու ավե լի քան 25 տար վա ըն թաց քին, երբ «Ա նա հի տ»-ը (2)  տա կա վին չէիք 

հրա տա րա կել, երբ 1897 թ. ծա նո թա ցա «Ար շա լույ սի ձայ նե ր»-ի (3) հետ, և 

տա րեց տա րի աճեց իմ սերն ու հար գան քը` հան դեպ Ձեր անու նին ու գոր ծին:

 Նա մակն ու շաց րի, որ պես զի կա րո ղա նայի կար դալ «Տ ղու հո գի ներ» 

գրքույկդ (4):

 Հայտ նի է Ձեզ, որ գրա կա նու թյան մեջ եր կու դժ վա րա կոխ մար զեր կան, 

մե կը երե խա նե րի հո գե բա նու թյունն է, մյու սը` կեն դա նի նե րի նը: Եվ, սա կայն, 

Ձեր գծած պատ կեր նե րից «Ա ռա ջին նա մա կը» և «Ես ինչ ընեմ հո գիով», 

շատ հա ջող ված են: Գե ղե ցիկ է «Ա նուր ջը» նույն պես. հու զիչ է «Աստ ված 

պա պան», լավ է «Հե ռա վոր քույ րի կը», իսկ մնա ցած նե րը, իմ կար ծի քով, 

թույլ են: Ար դեն «Ես ինչ ընեմ հո գիով» վա ղուց կար դա ցել էի դա սագր քե րի 

մեջ և շատ սի րել էի. նա իմ հին բա րե կամս է:

Գ րել էիք, թե փա փագ ու նիք Վե նե տիկ գա լու, ան սահ ման ու րախ կլի նեմ 

Ձեզ այս տեղ տես նե լու, շատ մե նակ եմ հոս, և լավ օրեր կանց նենք: Նույ-

նիսկ կա րող ենք մեր հա վերժ սի րե լի Հովհ. Թու մա նյա նի քե ֆերն ու նե նալ 

այս օտար երկ րում, բայց մեր հայ հար կի տակ: Ս. Ղա զա րի վար դա պետ-

նե րը ևս սր տա գին սպա սում են Ձեզ: Լավ կլի նի, որ գար նան սկզբ նե րը գաք. 

շա՛տ գե ղե ցիկ է Վե նե տի կը այդ ատեն:
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 Ձեր գալն ապար դյուն չի ան ցնի. շա՛տ հին մար գա րիտ ներ կգտ նեք դար-

ձյալ հին փո շի նե րի մի ջից:

Շ նոր հա վո րում եմ Ձեր Նոր տա րին` սր տանց փա փա գե լով Ձեզ առող-

ջու թյուն, եր կար կյանք, եռանդ և ու րա խու թյուն:

Մ նամ Ձեր ան ձն վեր` 

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ ված է «Գ րա կան թեր թ»-ից, 1965թ., հոկ տեմ բե րի 29, էջ 3:

1.  Խոսքն Արշակ Չոպանյանի «La Roseraie d’Armenie» («Հայաստանի վարդաստան») 
եռահատորյակի մասին է, ուր ամփոփված են հայ միջնադարյան բանաստեղծների 
ստեղծագործությունների ֆրանսերեն թարգմանությունները:

2.  «Ա նա հիտ» , ազ գային, գրա կան-գե ղար վես տա կան հան դես: Խմ բա գիր-հ րա տա րա-
կիչ` Ար շակ Չո պա նյան: Հան դե սը լույս է տե սել 1989-1911, ապա 1929-1949 թթ.: 
Իսա հա կյանն «Ա նա հի տ»-ին թղ թակ ցել է 1932-1933 և 1936 թթ.: 

3.  Բանաստեղծությունների ժողովածու (1891):

4.  Լույս է տեսել 1923 թ., պատմվածքների և պատկերների ժողովածու:
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99. Վա վա Խա չատ րյա նին

16հունվարի,1924,Վենետիկ

 Սի րե լի տի կին Վա վա (1)

Շ նոր հա կա լու թյամբ և ու րա խու թյամբ ստա ցա Ձեր նա մա կը: Եր ևում է, 

որ ոչ միայն գի տեք գրել, այլև շա՛տ լավ եք գրում, և Ձեր ասա ծի պես, բո լո-

րո վին լավ գրել պետք չէ, կի սատ գրա ծից ավե լի կա րե լի է շատ բան եր ևա-

կայել . ե րա զե լու պատ ճառ է ստեղ ծում:

Շ նոր հա կա լու թյուն Ձեր գով քի խոս քե րի հա մար` գո վա սա նա կան` Լի լի-

թի մա սին : Այո՛, շատ լավ կլի նի, եթե Սար գի սը պատ կե րա զար դեր, և բո լո րո-

վին հա մոզ ված եմ, որ շա՛տ չք նաղ կեր պով պի տի նկա րե, որով հետև Սար-

գիսն ահա գին տա ղանդ ու նի: Խնդ րում եմ, ազատ ժա մե րը նվի րե Լի լի թին. 

ուղ ղա կի ոս կով ու լույ սով ու բո ցե րով պի տի նկա րե այս իս կա կան կնո ջը` 

հո գի և մար մին այ րող: Եվ միշտ երազ, միշտ կա րոտ մնա ցող, ինչ պես Դուք 

էիք գրել, որ փա փագ նե րը լավ են, որ ան կա տար մնան...

 Մենք լավ ենք: Ես թեև ձանձ րա նում եմ այս ջրե րի վրա, սա կայն մի շա-

բաթ է` սկ սել եմ մի մեծ (ծա վա լով եմ ասում, ո՛չ թե ար ժե քով) գործ, որի մեջ 

գրե թե մի տա րի պի տի կորս վեմ ու խեղդ վեմ, և այս տա րիս պի տի ան ցնի 

վայր կյա նի չափ, եթե կես ճամ բուն չմեռ նեմ, քա նի որ ինձ թվում է, թե վերջս 

մո տե նում է: Նա խազ գա ցում չհա մա րեք սա. ամեն տա րի նույնն եմ զգում, 

բայց չեմ մեռ նում:

 Ցա վում եմ, որ Վիեն նայից հե ռա նում եք, որով հետև Վիեն նան մո տիկ 

էր, և միշտ հույս ու նեի գալ` Ձեզ տես նե լու: Եթե Փա րիզ կամ Լոն դոն գնաք, 

ինչ պե՞ս գամ: Գրում եք, որ ծո վին կա րոտ ցել եք: Կի րա կի օրը հրա շա լի արև 

կար, գնա ցի ծո վափ (Լի դո), շր ջում էի և Ձեզ հի շում: Չէ՞ որ Դուք թույլ տվիք, 

որ ծով գնա լուս Ձեզ հի շեմ: Ան շուշտ, Ձեզ միշտ հի շե լու իրա վունք ես ու նեմ, 

սա կայն ին չու՞ չեք որո շում Իտա լիայում ապ րել, օրի նակ` Վե նե տիկ կամ 

Հռոմ, ուր նկա րե լու հա րուստ նյութ կա` եր կինք, ջուր, դաշ տեր, շեն քեր, գույ-

ներ, ամեն բան, ձմե ռը` տաք, գա րու նը` վար դե րով ու բույ րով լե ցուն, ամա ռը` 

պտուղ ներ, աշու նը` ավե լի գե ղե ցիկ: Ի՞նչ կա մռայլ Լոն դո նում և աղմ կա լից 

Փա րի զում: Բայց չեք գա, գի տեմ, ու րեմն Ձեր նա մակ նե րը, կու զեմ ասել` Ձեր 

անուշ նա մակ նե րը, ան պա կաս արեք, նրանք մի տե սակ սի րե լի այ ցեր են, 

վի զիտ ներ` այս օտար երկ րում: 

Ան ցյալ ան գամ մո ռա ցա գրել Սարգ սին, թե «Նոր շար ժում» թեր թը ես 

չեմ ստա նում, վան քում կար դա ցի: Ամե նա ջերմ բարև ներս կնոջս և իմ կող-

մից` ձեզ եր կու սիդ: Մնամ ձեր միշտ ան կեղծ` 

ԱվետիքԻսահակյան
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Տպագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ս. և Վ. Խա չատ րյան նե րի ֆոնդ, № 465: Տպագր վել է 
«Հայ րե նի քի ձայն» շա բա թա թեր թում, 1974, № 7:

1.  Վա վա (Վար դա նուշ Ար տա շե սի Սա րյան) Խա չատ րյան (1895-1984), ն կար չու հի: 
Ամուս նու` նկա րիչ Սար գիս Խա չատ րյա նի հետ շր ջել է աշ խար հի շատ քա ղաք ներով, 
մաս նակ ցել նրա կազ մա կեր պած ցու ցա հան դես նե րին: 1946-ին Վա վա Խա չատ րյա-
նը կազ մա կեր պել է իր առա ջին ցու ցա հան դե սը Փա րի զում,  Բեյ րու թում, Կա հի րեում, 
Ալեք սանդ րիա յում, Կ. Պոլ սում և Հա յաս տա նում: Հե տա գա յում Վա վան ստեղ ծեց Լի-
լի թի կեր պա րը, որն ար ժա նա ցավ Իսա հա կյա նի հա վա նու թյա նը: 
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100.  Ռու բեն Դար բի նյա նին (Ար տա շես)

25հունվարի,1924,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Ար տա շես 

Եր կու օր առաջ ստա ցա «Հայ րե նիք» ամ սա գի րը: Դե րե նի կի (Դե միր-

ճյան) բա նաս տեղ ծու թյունն անակն կալ էր, չա փա զանց հու զիչ: Եվ ի՞նչ գե-

ղե ցիկ է ստեղ ծել` պարզ ու խո րունկ: Ի՞ նչ ճա նա պար հով է ու ղար կել քեզ՝ 

Թիֆ լի սի՞ց, Եր ևա նի՞ց: Կա րո՞ղ ես ինձ հաս ցեն ու ղար կել. գրեմ նրան: 

Ես շատ զբաղ ված եմ խո շոր բա ներ գրե լով` ստ վար, մեծ: Այն պես որ, 

եր կար ժա մա նակ չպի տի կա րո ղա նամ քեզ բան ու ղար կել: Ու զում եմ այս 

տա րի մի եր կու բան վեր ջաց նեմ և տպեմ ու մյուս տա րի` 1925 -ի ց, եթե չմեռ-

նեմ, եր թամ հայ րե նիք: Ան սահ ման կա րո տել եմ մեր հո ղին ու ժո ղովր դին: 

Միակ փա փագս է` մի եր կու տա րի ապ րեմ այն տեղ և հե տո` ինչ կլի նի, թող 

լի նի: 

Ես այն ճա կա տագ րա կան տա րի քին եմ հա սել, ուր որ մեր մեծ ըն կեր-

նե րը մե ռան, ես էլ եմ վա խե նում, ու րեմն շտա պում եմ: Եր ևա կայիր, մի եր-

կու տա րի հե տո 50 տա րե կան կլի նեմ: Սար սա փե լի է: Այ նինչ` երբ Կով կա սը 

թո ղի, դեռ խենթ ու խե լառ, հույ սով ու հույ զե րով լի քը երի տա սարդ էի:  Հի մա, 

թեև ճեր մակ մազ քիչ ու նեմ, բայց սիրտս սուգ է:  Համբ.`

քո՝Ավետիք

Նամակի աղբյուրը գտնել չհաջողվեց:
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101. Սար գիս Խա չատ րյա նին

11մարտի,1924,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Սար գիս 

Փետրվ<ա րի> 29 -ին գրած նա մակդ ստա ցա: Եր նեկ Ձեզ, որ կա րող եք 

թա փա ռել: Ես այս ճա հիճ նե րի մեջ փթա: Ինչ քան էլ որ գե ղե ցիկ է Վե նե տի-

կը, բայց ամեն օր նույ նը տես նել այլևս զզ վե լի է: Եվ ինձ հա մար ամե նա-

վատն այն է, որ մե նակ եմ այս տեղ` անըն կեր, մե նակ, միշտ ինձ հետ, իմ 

մտ քե րիս, իմ վշ տե րիս, իմ սր տիս հետ...

 Կու զեի այս նա մա կի հետ տիկ. Վա վային ևս գրել, բայց տխուր եմ շատ 

և տխուր սր տով ինչ գրեմ: Ես գի տեմ, որ տիկ. Վա վան բա րի և սի րող սիրտ 

ու նի, ին չու՞ վշ տաց նել: Երբ տրա մադ րու թյունս պայ ծա ռա նա, այն ժա մա-

նակ կգ րեմ : Ես գի տեմ, որ նա կնե րե իմ եր կար լռու թյու նը, թեև ինձ ուղ ղա կի 

գե ղե ցիկ հա ճույք է նրա հետ նա մակ նե րով խո սակ ցե լը, բայց կան շր ջան-

ներ, և հատ կա պես իմ ան ներ դաշ նակ հո գուս մեջ, որ ամե նա սի րած էակ նե րի 

հետ իսկ, որոնց հաշ վի մեջ է և սի րե լի տի կին Վա վան, չեմ ու զում մի խոսք 

փո խա նա կել:

Գ րիր գոր ծե րիդ մա սին, հա ջո ղու թյուն նե րիդ և Լի լի թի մա սին` նույն պես : 

Եվ եթե հե տաքր քիր բա ներ, լու րեր կան Փա րի զի գա ղու թի մեջ:

Կխնդ րեի ան պատ ճառ գրեիր, թե քա նի՞ ժա մա նակ մնա լու եք դեռ Փա-

րի զում: Ու զում եմ կնոջս մի ամ սով Փա րիզ ու ղար կել, տիկ նոջդ հետ կլի նի, 

մե նակ չի լի նի:

 Ջեր մա գին բարև նե րով` իմ և տիկ նոջս կող մից` ձեզ եր կու սիդ, իսկ ես 

հատ կա պես համ բու րում եմ տի կին Վա վայի եր կու ձեռքն էլ:

Ձեր՝ԱվետիքԻսահակյան
Issahakian

2266,Dorsoduro
Venezia

Տպագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ս. և Վ. Խա չատ րյան նե րի ֆոնդ, № 465:
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102. Ներ սես Ակի նյա նին

31մարտի,1924,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ հայր սուրբ

 Նո րից հարկ եղավ Ձեզ նե ղու թյուն պատ ճա ռե լու, խնդ րում եմ նե րող լի-

նիք:

 Բանն այն է, որ մտա ծում եմ վեպս (1) տպել Վիեն նա, Ձեզ մոտ: Մի եր-

կու բա րե կամ հա ճու թյուն են հայտ նել ծախ սե րը հո գալ, եթե մատ չե լի լի նի 

իրենց գր պա նին: Ուս տի ու զում եմ վա ղօ րոք գի տե նալ նա խա հա շի վը: Գիրքս 

լի նե լու է 700-750 էջ (« Սամ վե լ»-ի էջե րի չա փով, եր կու հա տո րի բա ժան ված, 

կես առ կես, թուղ թը` մի ջակ):  Կա րե լի՞ է այս բա ռով բան հաս կա նալ` ո՛չ լա-

վը, ո՛չ գե շը, մի ջա կը` Կոն ֆու ցիոսի սի րած ձևը1: Գր քե րի քա նա կը (օ րի նա կը) 

լի նե լու է 1000-1200 -ի չափ. շատ չի ծախ վի, կմ նա: Տպագ րու թյու նը սկս վե լու 

է, հա վա նա բար, սեպ տեմ բե րից. թե՛ նրանք դեռ պատ րաստ չեն, թե՛ ես չեմ 

ար տագ րել` կար դա լու  հա մար: Սա կայն նրանք ավե լի շուտ պատ րաստ կլի-

նեն, քան թե ես, միայն ծախ սը նրանց տա րո ղու թյան չափ լի նի: Թերևս թղ թի 

նմուշ` գնի հետ միասին, բա րի լի նեիք ճամ բե լու:

 Սի րե լի՛ հայր սուրբ, թե Դուք զբաղ ված կլի նեք, որն ե՛ք, ան շուշտ. հանձ-

նե ցեք Ռու բեն Թեր լե մե զյա նին (2) կամ Արամ Երե մյա նին, նրանք հո գան 

այդ, ար դեն հայր Մես րով բի հետ է գոր ծը: 

Ու զում էիք իմ նկա րը (3): Մի նկա րիչ (պորտ րե տիստ) նկա րում է ինձ, 

հույս ու նեմ, որ հա ջող պի տի դուրս գա: Նրա նից ու զում եմ կլի շե շի նել տալ և 

Ձեզ ևս կղր կեմ, որ պա հեք իմ մա հազ դի հա մար : Ե թե լա վը չե ղավ, ան պատ-

ճառ նկար վե լու եմ, քա նի մա զերս սև են, դեմքս` թարմ, որ այդ պատ կերն 

աս պա րեզ նե տեմ: 

Վեր ջերս Ռ. Թեր մի տի (4) վրա (վան քի հաս ցեով) նա մակ ներ էի ղր կել 

և մի ներ փակ նա մակ Հ. Սա ղա թե լյա նին` Ռի գայից ղր կած, չգի տեմ` ստաց-

վե՞ց նա մակս: Այդ մա սին Ռու բե նը դեռ չի գրած, ան հան գիստ եմ: Մի 10 

օրով գնում եմ թա փա ռե լու Վե րո նայի կող մե րը, հոգ նած եմ, գլուխս թմ րել է, 

ապա դար ձիս պի տի սկ սեմ վեպս ար տագ րել և սր բագ րել` միաժա մա նակ:

 Մենք լավ ենք, կինս բար ևում է Ձեզ:

 Մի շա բաթ առաջ վախ ճան վեց ս. Ղա զա րի միաբան հայր Մի քայե լը` 

հուն գա րա ցի, լավ մարդ էր, կրթ ված, բայց թույլ, անազ դու, 67 տա րե կան, 

շա քա րախ տից:

1  Նկատի ունի չինացի փիլիսոփա Կոնֆուցիոսի (մ.թ.ա. 551-մ.թ.ա. 479) ձևակերպումը 
«ոսկե միջին»-ի մասին:
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 Հար գա լիր բարև նե րով՝ բո լոր պաշ տե լի հայ րե րին և Ձեզ, սի րե լի՛ հայր 

սուրբ:

ՄնամՁեր`ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Բա գին» հան դե սից, 1983, № 3:

1.  Խոսքն «Ուս տա Կա րո»-ի մա սին է:

2.  Թեր լե մե զյան Ռու բեն (1896-1942), ե րաժշ տա գետ: Ծն վել է Վա նում, սո վո րել է Վիեն-
նայի հա մալ սա րա նում: Ու սում նա ռու թյան տա րի նե րին երաժշ տու թյան դա սա կան-
նե րի մա սին ըն դար ձակ հոդ ված նե ր է գրել արևմ տա հայ մա մու լում: Ավար տե լով 
ու սու մը` եկել է Հա յաս տան: Զ բաղ վել է Կո մի տա սի երաժշ տա կան ժա ռան գու թյան 
հա վաք ման և լուսա բան ման հար ցե րով : Ի սա հա կյա նի հետ բա րե կա մու թյու նը շա-
րու նա կել է նաև Հայաս տա նում:

3.  Եր վանդ Քո չա րը Վե նե տի կում ձեռ նա մուխ է եղել Իսա հա կյա նի դի ման կա րի ստեղծ-
մա նը և ավար տե լով այն` նվի րել Վար պե տին: 1926 թ. Իսա հա կյա նը նկարն իր հետ 
բե րել է հայ րե նիք` նրա նից կլի շե պատ րաս տե լու մտադ րու թյամբ: Սա կայն մտե րիմ-
նե րը խոր հուրդ չեն տվել` նկա տե լով, թե նկա րում տարեց է եր ևում: 1930 թ. Իսա հա-
կյա նը, Փա րիզ մեկ նե լուց առաջ, իր այդ նկա րը հանձ նեց Գրա կա նու թյան թան գա րա-
նին, հե տա գա յում նկա րը փո խանց վեց Ե. Քո չա րի տուն-թան գա րա նին: 

4.  Ռ. Թեր միտ, խոս քը Ռու բեն Թեր լե մե զյա նի մա սին է, որին փա ղաք շա բար այդ պես էր 
ան վա նում Իսա հա կյա նը: 



190|      | Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

103.  Ռու բեն (Ար տա շես) Դար բի նյա նին

7հունիսի,<1924>,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Ար տա շես 

Նե րո ղու թյուն, որ չկա րո ղա ցա նյութ հասց նել  հու նի սի թվի հա մար: Սա 

էլ կու շա նա հու լի սի հա մար: Տրա մադ րու թյունս գեշ է: Զբաղ վել չէի կա րող, 

այ սինքն` գրել: Հի մա էլ լավ չեմ:  Վե նե տի կում շատ մե նակ եմ, ըն կեր չու նեմ: 

Վար դա պետ ներն` իրենց պատ վե լիական մտայ նու թյամբ, ըն կեր չեն կա-

րող լի նել: Ուս տի, մի փոքր թար մա նա լու հա մար, որո շել եմ մի ամսով Աթենք 

գնալ` թե՛ Հու նաս տա նը տես նե լու և թե՛ կի սատ-պ ռատ գր ված վե պիս` «Պե-

րիկ լես» -ի հա մար աչ քովս տես նե լու այն հողն ու ար ևը, ուր բուսց րին ու սնու-

ցին հու նա կան ան բաղ դա տե լի հան ճար նե րը: 

Ա թեն քից կգ րեմ քեզ: 

Ար սեն վարդ. Ղա զի կյա նը (1), որ մեն-մե նակ գրե թե ամ բողջ մա տե նա-

դա րան է թարգ մա նել, իմ մի ջո ցով առա ջար կում է քեզ, որ հանձ նա րա րես մի 

բան թարգ մա նել հին ու նոր դա սա կան գոր ծե րից, սա կայն վճա րով1, որով-

հետև շատ կա րիք ու նի դրա մի. իր ըն տա նի քը փա խել -ե կել է Պոլ սից, և ին քը 

ստիպ ված է կե րակ րել: Գի տե իտա լե րեն, ֆրան սե րեն, ան գլե րեն, հու նա րեն, 

լա տի նե րեն...

Խնդ րում եմ ան պատ ճառ պա տաս խա նես:  Թարգ մա նե լիք գր քե րը, օրի-

նա կի հա մար, կա րող են լի նել Փոր թու գա լյա նի (2) էպո սը, Հո րա ցիոս, Օվիդ, 

Պղա տոն, Շիլ լեր, Բայ րոն2 և այլն:

 Բա ցի այդ` Ար սեն Եր կա թը (3) նեղ վի ճա կի մեջ է և հի վանդ, թեև լա վի է 

դառ նում: Խնդ րում է ինձ, որ միջ նոր դեմ, որ ավե լի տեղ տաք և վար ձատ րեք: 

Խնդ րում եմ նկա տի ու նե նալ այս խն դիր ներս:  Համբ. և բարև նե րով` 

քո`Ավետիք

1.  Ար սեն Ղա զի կայն (1870-1932), հայ մա տե նա գետ, թարգ մա նիչ, ման կա վարժ, բա նա-
սեր: 

2.  Մկր տիչ Փոր թու գա լյան (1848-1921), հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ, հրա-
պա րա կա խոս, խմ բա գիր, Ար մե նա կան կու սակ ցու թյան հիմ նա դիր և ղե կա վար: 

3.  Խոսքը բանաստեղծ, արձակագիր Արսեն Երկաթի (Շամլյան) մասին է:

1  Ընդգծումը՝ հեղինակի:
2  Տե՛ս` անվանացանկում:
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104. Եր վանդ Քո չա րին

21հունիս,1924,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Եր վանդ

 Հա զար ան գամ նե րո ղու թյուն եմ խնդ րում, որ մինչև այ սօր լուռ մնա-

ցի: Պատ ճառ նե րը...  Տիեզեր քի պես մեծ բա նե րը առանց պատ ճա ռի են. մեծ 

խոս քով եղավ ասածս, սա կայն, սի րե լի՛ս, Զատ կից առաջ ես մի քա նի օրով 

Վե նե տի կից դուրս էի գնա ցել և մր սած ու եր կա րատև գլ խի ցա վով վե րա դար-

ձա տուն:  Նոր էի լա վա ցել, եղ բորս որ դին եկավ, և ողջ ժա մա նակ զբաղ ված 

էի նրա նով` չգի տե նա լով, թե օրե րը ոնց թռան... 

Ու ղար կածդ հան դես նե րը թե՛ ես, թե՛ Զա քա րյա նը ստա ցել ենք իր ժա մա-

նա կին և ան հուն կեր պով ու րա խա ցել, որ փա րիզյան քաո սի մեջ աստ ղի պես 

եր ևա ցել ես: Թեև մենք «գե ղար վեստ» չենք, բայց ու րա խա ցանք և հպար-

տա ցանք: Ես տա րա դպ րոց, ցույց տվի թե՛ վար դա պետ նե րին, թե՛ տղո ցը:  

Պա յա նը (1) առավ, ցույց տվեց աշա կերտ նե րին և նկար չու թյան ու սուց չին: 

Հե տո տա րա վանք, ցույց տվի վար դա պետ նե րին:  Բո լո րի վրա էլ լավ ազ դեց, 

թե` պար ծանք է մեզ հա մար, ազ գային պար ծանք և այլն, և այլն: 

Ես քո մա սին գրե ցի Փա րիզ` Վար դա նյա նին, որ օգ նե, ինչ պես և մի 

կերպ հաս կա ցու ցի պ. Ղու կա սյա նին: Չգի տեմ` ի՞նչ եղավ: Փի րու մյա նին չէի 

կա րող գրել, որով հետև հե տը լավ չեմ: Ու րիշ ու՞մ գրեմ, ո՞վ կա:

 Քո նկար նե րիդ (դպ րո ցում թո ղած) մա սին ինձ չէիր գրել. տե սա Ժոր ժի-

կին, շատ զբաղ ված էր քն նու թյուն նե րով, ժա մա նակ չու նի : Ես կաշ խա տեմ 

հե տաքրքր վել այդ գոր ծով և ու ղար կել քեզ. դժ վարն ակա դե միայից թույլտը-

վու թյուն ձեռք բե րելն է ար տա սահ ման նկար ներդ դուրս բե րե լու հա մար, այդ 

էլ մի կերպ կա նենք:

 Միայն մայի սի 31 -ին եկավ Սա րյա նը, երեկ պա տահ մամբ տե սա, այ-

սօր ժա մա դիր ենք: Նա մակդ կու տամ այ սօր: Ին քը կգ րե քեզ եր ևի : Իմ տրա-

մադ րու թյունս լա վի ու գե շի խառ նուրդ է: «Ուս տա Կա րո»-ն գրե ցի բա վա կան 

բան, նո րից խան գար վե ցավ, տես նենք` երբ եմ վերսկ սե լու:  Քա նի ուշ, այն-

քան լավ, միայն թե հան կարծ չմեռ նիմ...

 Նա մակդ տվի Սա րյա նին, կար դաց և մտա ծեց. լուռ, խե լա ցի մարդ է, 

առանց մտա ծե լու` բան չի անե:  Հի մա շատ զբաղ ված է, եր ևի երբ ժա մա նակ 

ու նե նա, կգ րե:

 Նա մակս բե րում է քեզ եղ բորս որ դին` Նի կո ղայոս Իսա հա կյա նը: Կծա-

նո թա նաս հե տը և բա րի կլի նես մի քիչ հե տը թա փա ռես, մի եր կու տեղ ցույց 

տաս . այս մա սին հա տուկ կխնդ րեմ:
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 Մենք բո լորս լավ ենք և ջեր մա գին բար ևում ենք քեզ` ցան կա նա լով 

առող ջու թյուն և հա ջո ղու թյուն:

Քո՝ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Սո վե տա կան գրա կա նու թյուն» հան դե սից, 1967, № 4: 

Ի սա հա կյա նը` բարձր գնա հա տե լով Ե. Քո չա րի տա ղան դը, աշ խա տել է ինչ պե՛ս ծա նոթ-
նե րի, այն պե՛ս էլ Հա յաս տա նից ար տա սահ ման մեկ նած պե տա կան պաշ տո նյա նե րի մի-
ջո ցով բա րե լա վել նրա նյու թա կան վի ճա կը: 

1.  Խոս քը Վե նե տի կի Մխի թա րյան միաբա նու թյան ան դամ, բա նա սեր, աստվածաբան 
Գևորգ Պա յա նի մա սին է: 
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105.  Կա րեն Մի քայե լյա նին

12սեպտեմբերի,1924,Վենետիկ

Սի րե լի՛ Կա րեն

 Մեծ ու րա խու թյամբ ստա ցա քո և Սա րյա նի գրու թյուն նե րը (1), ան մի-

ջա պես չկա րո ղա ցա պա տաս խա նել, որով հետև մի եր կու օր հե տո մեկ նե ցի 

Թրիես տի (2) կող մե րը` մի բա րե կա մի մոտ հյուր, և ամ բողջ եր կու շա բաթ 

միասին թա փա ռե ցինք բնու թյան մեջ: Նոր եմ վե րա դար ձել և ձեռ նար կել եմ 

զբաղ մունք ներս:

Չ գի տեմ` ի՞նչ գրեմ, ին չու՞ց սկ սեմ, այն քա՛ն բան կա ասե լու, որ ան հնար 

է դրան մո տե նալ: Ան շուշտ, մի օր մեծ բախտ պի տի ու նե նամ Հայ րե նիք դառ-

նա լու Մոսկ վայից, և կհանձ նեմ քեզ...

Մ խի թար ված և հպարտ եմ զգում ինձ, որ ըն կեր ներս, դու և շա տե րը, 

այս քան դա ժան, ան մարդ կային տա րի նե րից հե տո, կա րո տել են ինձ, փա-

փա գում են ինձ տես նել: Ե՛ս էլ: Ու ղիղն ասած, իմ վե րա դար ձիս ամե նա լի րիկ 

մասն է կազ մում դա:  Դու գրում ես, թե շա՛տ ու րա խա նա լու բան կա տես նե-

լու: Ան շուշտ հա վա տում եմ` հայ հող, հայ լե զու, հայ կուլ տու րա, Շի րա կի 

ջրանցք (3):  Մյուս բա նե րի վրա աչք կգո ցեմ, բայց ամե նից անու շը ըն կեր-

նե րիս գր կելն է, նրանց հետ գի շե րը լու սաց նե լը` զրույ ցով ու քե ֆով, մա նա-

վանդ` թա ռով ու փո ղով ( դու դուկ): 

Ինձ ար տա սահ մա նը բնավ «չի կլա նել» (քո խոսքն է), բնավ չեմ փոխ-

վել, և սիրտս երի տա սար դա կան բո լոր ավյու նով բա բա խում է հա յու թյան 

հա մար: Հա յու թյուն, ու րիշ ոչինչ, մյուս բա նե րը, «Նաի րյան աշ խար հը»` իր 

նոր լո զունգ նե րով, դա տարկ հրա ցան է ինձ հա մար, որ երե խա նե րին է հիաց-

նում: Գործ պի տի տես նել, շի նել ու մե ծա նալ և բնավ չխաբ վել, եր բեք չզո հել 

նույ նիսկ հայ գյու ղա ցու սատ կած էշը տիեզե րա կան հե ղա փո խու թյուն նե րի 

և այլ էքս պե րի մենտ նե րի հա մար: Խե լա ցու թյուն չէ մի ռո ման տիզ մից ընկ նել 

ու րիշ ռո ման տիզ մի մեջ: 

Իմ գա լը կապ ված է դժ վա րու թյուն նե րի հետ դեռ, որին մե նակ չեմ կա րող 

հաղ թա հա րել : Ա մե նից առաջ, ձեռ քիս մի  եր կու գր վածք ներ ու նեմ, որ պի տի 

ավար տեմ գա լուցս առաջ` գի տե նա լով, որ հայ րե նի քում եր կար ժա մա նակ մի-

ջոց և հար մա րու թյուն պի տի չու նե նամ զբաղ վե լու:  Հե տո` կինս և տղաս պի տի 

մնան Եվ րո պա յում, տղաս պի տի վեր ջաց նե սկ սած դպրո ցը, հե տո դրա մա-

կան խն դիր ներ կան, որ պի տի կար գա վո րել, սա կայն և այն պես, հույս ու նեմ 

գար նա նը ճամ փա ընկ նե լու, քա նի որ մինչև գա րուն հա զիվ հա ջո ղաց նեմ այս 

ամե նը:

 Սի րե լի՛ Կա րեն, լսել եմ, որ ամուս նա ցել ես և եր կու երե խա ու նես: Գրու՞մ 

ես արդյոք քո պատմ վածք նե րը, որոնք հի մա ավե լի խո րա ցած պի տի լի նին, 
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մա նա վանդ որ սկզ բից քո տա ղան դը օգ տա գոր ծում էր այն տար րը, որոնք 

ներ կա օրե րումս Ռու սիայում տի րողն են:  Ձեռքս քիչ են ընկ նում Հա յաս-

տա նի հրա տա րա կու թյուն նե րից: Չա րեն ցին եմ միայն մա սամբ ճա նա չում և 

չեմ սի րում կամ հա մա րյա չեմ սի րում` բա ցի մի եր կու հին ոտա նա վոր նե րից 

նրա: Ան սահ ման մե ծամ տու թյուն կա նրա էու թյան մեջ, ան ճա շա կու թյուն և 

բնավ` ինք նու րույ նու թյուն:

 Նոր գրող ներ չեն եր ևում աչ քիս: Գրիչ շար ժող նե րը լե զու չգի տեն և քա-

րո զած գա ղա փար նե րը հին են և ձանձ րա լի և մո նո տոն: Մի խոս քով, Աստ-

ված բա րի տա բո լո րին:

 Շատ ու րախ կլի նեի, եթե մեկ-մեկ գրեիր:

 Շա՛տ համ բույր նե րով ու կա րո տա լի բարև նե րով՝ քեզ և բո լոր ինձ հի շող-

նե րին: 

Մ նամ քո` 

ԱվետիքԻսահակյան

Հասցեդնորռուսերենովգրեցի.ճի՞շտեղավարդյոք`

Issakian,2266,Dorsoduro

Venezia

Ար տատպ վում է «Պատ մա բա նա սի րա կան հան դե ս»-ից, 1973, № 2:

1.  Խոս քը Մար տի րոս Սա րյա նից ստա ցած նա մակ նե րի մա սին է:

2.  Թրիեստ, քա ղաք և նա վա հան գիստ Հյու սի սային Իտա լիայում, Ադ րիատիկ ծո վի 
ափին: 

3.  Շի րա կի ջրանց քը կա ռուց վել է 1922-1925 թթ.: Սկիզբ է առ նում Ախուրյան գե տից 
(Կապս գյու ղի մոտ): Ջրանց քի եր կա րու թյու նը 21,3 կմ է, ոռոգ ման հա մա կար գի եր-
կա րու թյու նը` 46,3 կմ: Ոռո գում է Շի րա կի մար զի շուրջ 9,8 հզ. հա հո ղա տա րածք: 
Ջրանց քի կա ռուց մանն են նվիր ված Հ. Հա կո բյա նի «Բոլշ ևիկ է Շիր-Կա նա լը» պոե մը, 
Ն. Զա րյա նի «Ջ րանց քի կա պույտ երկն քում» և Գ. Սա րյա նի «Շի րա կի հար սա նի քը» 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Ջրանց քի բաց ման արա րո ղու թյա նը մաս նակ ցել է նոր վե-
գա ցի բևե ռա խույզ, գիտ նա կան, հա սա րա կա կան գոր ծիչ Ֆրիտյոֆ Նան սե նը: 
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106. Մարտիրոս Սարյանին

28սեպտեմբերի,1924,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Մար տի րոս ջան

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցել եմ բո լոր նա մակ ներդ Բեռ լի նից, Մոսկ-

վայից և քաղցր Եր ևա նից: Երեկ էլ ստա ցա ու ղար կածդ փո ղը... 103 լիր, 70 

սան տիմ: 

Ու րախ եմ, հա մե նայն դեպս, որ առողջ հա սել ես տուն: Վնաս չու նի կո-

րուստդ, թեև ցա վա լի է: Այ սօր պատ վի րե ցի նկար նե րիցդ 25 հատ. կգնեմ ու-

զած ներդ, բայց պի տի մտա ծել ու ղար կե լու մա սին. փոս տով, վա խե նում եմ, 

տեղ չհաս նի : Եր ևի Բեռ լին ղր կեմ, տես նենք դեռ: 

Ի տալ<ական> «II Mondo» (Նեապո լի) գրել էր քո և նկար նե րիդ մա սին: 

Պա հել եմ, ինչ պես և իմ գրա ծը, որ վա ղուց է եկել: Ն րանք էլ, վա խե նում եմ, 

ու ղար կել նա մա կիս հետ. թող ուշ լի նի, բայց տեղ հաս նի: Այս քան՝ քո գոր ծե-

րի մա սին: 

Եր կու պատ ճա ռով մինչ այ սօր չեմ գրել քեզ:

1.  Մի 15 օրով գնա ցել էի Թրիես տի կող մե րը` թա փա ռե լու: Հե տաքըր-

քիր վայ րեր էին, գե ղե ցիկ բնու թյուն, ծով ան տառ, լեռ ներ, տե սա Ակու լեայի 

նշա նա վոր տա ճա րը, բյու զան դա կան շենք : Այդ հին քա ղա քում իշ խել է հայ 

զո րա վար Ներ սե սը : Այդ քա ղա քը կոր ծա նել է Աթիլ լան ( Կա րա-Բե քի րի մեծ 

հայ րը):  Տե սա Մի րա մա րի չք նաղ պա լա տը,  վեր ջին պա տե րազ մի վայ րե րը, 

խրամ նե րը և մի հս կա և վսեմ ու գե ղե ցիկ զին վո րա կան գե րեզ ման, ուր թաղ-

ված են 30,000 իտա լա կան զին վոր ներ ... Իսկ ամե նից հրա շա լին էր Պոս տու-

միայի (Ա դելա բեր գի) քա րայ րե րը, ս տալ սկրիտ. սա երկ րագն դի ամե նա մեծ 

այրն է` 26 կի լո մետր մե ծու թյամբ, գրե թե Հա յաս տա նի չափ վայր. մի ջից գետ 

է ան ցնում...  Գե ղե ցիկ և զար հու րե լի բան:

2. Վե րա դար ձա տուն, սկ սեց աջ բութս (ձեռ քիս բթա մա տը) ցա վել, այն-

պես, որ չէի կա րող բան գրել: Չ գի տեմ` ռև մա տի՞զմ էր, թե՞ բա նի էի զար կել: 

Բայց հո գիս հա նեց, այս քա նի օր է` լավ է, կա րող եմ գրել, բայց չեմ կա րող 

ամուր բռ նել, տա ռե րը փախ չում են...

Շ նոր հա կա լու թյուն, որ բարև ներս տեղ ես հասց րել. շնոր հա կա լու թյուն 

Ա. Հով հան նի սյա նի փոխ բար ևին:

 Կար դա ցի մեծ ու րա խու թյամբ Շի րա կի ջրանց քի բաց ման մա սին. մեծ 

գործ է: Գ րե թե առա ջին ան գամն է, որ կո մու նիս տա կան թեր թերն այս պի-

սի հրճ վան քով կար դա ցի: Ես հայ թեր թեր կար դում եմ վր դով վե լու, հայ-

հոյե լու հա մար:  Կար ծեմ, սի րե լիս, ազ նի՛վ Մար տի րոսս, դու բա վա կան ու-

սում նա սի րե ցիր քա րաք տերս, որ ան զուսպ է, ջղայ նա ցած, ան հա վա սար, 

և պի տի նե րես, որով հետև, վեր ջի վեր ջո, հի վանդ մարդ եմ:  Տես նել հայ կա-
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կան աղետն ու առողջ մնալ, ան կա րե լի է:  Հա, ասա ցի, որ հայ թեր թե րը 

կար դում եմ ու կա տա ղում. դաշ նակ ցա կան թեր թե րը կար դում եմ, դաշ նակ-

ցա կան նե րին հայ հո յում, կո մու նիս տա կան թեր թե րը կար դում` սրանց հայ-

հո յում , իսկ ռամ կա վար-հն չակ թեր թե րը ան պա տիվ եմ հա մա րում կար դալ: 

 Վեր ջերս կար դա ցի «Նոր ակո ս»-ի (1) մեջ Զո րյա նի հոդ վա ծը` «Սկս նակ 

հան ցա վոր նե ր»-ը (2). սար սա փե լի էր: 

Շատ գե ղե ցիկ էր Թո թո վեն ցի «Սեղ բո սը», և հաս կա ցա` ով էր իմ հին 

Պո ղո սը` Աբե լյան (3):

Կ. Զա րյա նի (4) հետ տեսն վում եմ . ին քը մո տե ցավ: Դեռ այս տեղ է, ի՞նչ 

գրեմ նրա մա սին. դու ավե լի լավ ես ճա նա չում նրան: 

Այս տեղ էր մի ամ իս առաջ Բեռ լի նից Սա շա Բեկ զա դյա նը (5)` հին բա րե-

կամս. լավ տպա վո րու թյուն թո ղեց վրաս. չա փա վոր էր, փորձ ված, և մա նա-

վանդ, հա կա ռակ էր նոր ուղ ղագ րու թյան: 

Իմ գա լուս մա սին կգ րեմ քեզ: Փի րու մյա նին դեռ չեմ գրել, բայց գրե լու 

եմ:

 Դու ի՞նչ ես անում, սկ սե ցի՞ր աշ խա տանք ներդ: Այս տեղ հի մար վրա ցի-

նե րը շատ աղ մուկ հա նե ցին. դրանք չօգտ վե ցին հայե րի գոր ծած սխալ նե-

րից, եվ րո պա ցի նե րին` այդ լր բե րի վրա հեն ված, կո տո րել են տա լիս իրենց 

ժո ղովր դին . ի ՞նչ, ի՞նչ են պա հան ջում նրանք Սո վե տից ( Մոսկ վայից). ամեն 

բան առան` շեն քա ղաք ներ, գան ձեր ու հարս տու թյուն ներ, Ախալ քա լաքն էլ` 

վրան: Ան շուշտ, եթե մեր դրու թյան մեջ լի նեին, լռեին պի տի : Ու րիշ ան գամ 

եր կար կգ րեմ:  Շատ բարև ներ՝ կնոջդ, երե խա նե րիդ և ըն կեր ներ ու բա րե կամ-

նե րիս: Բարև ներ՝ կնո ջիցս, հար սիցս և մեր ընդ հա նուր ծա նոթ նե րից՝ քեզ: 

 Վի գե նը դեռ գյու ղում է. կա րո տով համ բու րում եմ քեզ:

Մ նամ միշտ քո ան ձն վեր` 

ԱվետիքԻսահակյան

1924 թ. Վե նե տի կում բաց վեց մի ջազ գային 14-րդ գե ղար վես տա կան ցու ցա հան դե սը, 
որ տեղ ներ կա յաց ված էին խորհրդա հայ նկա րիչ նե րի գոր ծե րը: Այդ թվում և` Մ. Սա րյա նի 
աշ խա տանք նե րը: Այն տեղ է, որ ծա նո թա նում ու բա րե կա մա նում են Սա րյանն ու Իսա հա-
կյա նը: 

1.  «Նոր ակոս», գ րա կան-գե ղար վես տա կան, հա սա րա կա կան պատ կե րա զարդ շա բա-
թա թերթ  (Եր ևան): Խմ բա գիր` Եղիա Չու բա րյան (1897-1937):

2.  Ստե փան Զո րյա նի ակ նար կը` «Սկս նակ հան ցա գործ ներ», տպագր վել է «Նոր ակոս» 
ամ սագ րում, 1924, № 9:

3.  Նկատի ունի հայ ազգային-ազատագրական շարժման գործիչ, գրող, թարգմանիչ, 
տնտեսագետ, իրավաբան Պողոս Աբելյանին (1877-1943):

4.  Խոս քը Կոս տան Զա րյա նի մա սին է: 

5.  Խոսքն Ալեք սանդր Բեկ զա դյանի մասին է: 
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107. Եր վանդ Խա թա նա սյա նին

3հոկտեմբերի,1924,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Եր վանդ (1)

... «Ուս տա Կա րո»-ի առա ջին գլու խը գնաց, եր ևի «Հայ րե նի ք»-ի դեկ-

տեմ բեր կամ հուն վար թվի մեջ կլի նի: Հետզ հե տե մյուս նե րը աս պա րեզ կգան, 

տես նենք` ի՞նչ է դուրս գա լու:

 ...Այս տեղ սկս վել են խո նավ ու տխուր օրեր, բայց ինձ հա մար արև է, 

տաք ու պայ ծառ, որով հետև միայն ստա մոք սով (նե րո ղու թյուն ան քա ղա քա-

վա րու թյանս) եմ կապ ված իրա կան աշ խար հի հետ: Ամ բող ջա պես վե պիս 

(2) հե րոս նե րի հետ եմ, մեր՝ ար ևին մո տիկ Հա յաս տա նում, լսում եմ զան գակ  

աղ բյուր նե րի ձայ նը, զգում եմ լեռ նե րի ծա ղիկ նե րի բույ րը և ապ րում եմ հին 

լավ օրերս: Իմ ուս տա Կա րոն ասում է, թե արևն աղ քա տի վե րար կուն է, իսկ 

իմ վեպս` իմ կյանքս ու սերս ու մե ծա դիր հա ճույքս: Չնա խան ձեք ու աչ քով 

չտաք: 

Այ սօր այն քան եմ գրել, որ այլևս գրի չիս տե րը չեմ, տա ռե րը վա զում են, 

խու սա փում, եր ևի դժ վա րով պի տի կար դաս գիրս:

Ավ.Իսահակյան

Տպագր վում է «Ա վե տիք Իսա հա կյա նի նա մակ նե րը» գր քից` մեծ կր ճա տում նե րով (1959, 
Բեյ րութ):

1.  Եր վանդ Խա թա նա սյան, սփյուռ քա հայ մշա կու թային գոր ծիչ:

2.  Խոսքն «Ուս տա Կա րո» վեպի մա սին է: 
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108. Մարտիրոս Սարյանին

8հոկտեմբերի,1924

Սի րե լի՛ Մար տի րոս

 Մի նա մակ գրել են Եր ևան` քեզ, եր ևի ստա ցար ար դեն: Դ րա մը ստա ցել 

եմ:  Պատ վի րել եմ 24 հատ նկար ներդ և առել եմ 4 հատ ալ բոմ ներ . ու ղար կե լու 

մա սին կմ տա ծեմ: Մի եր կու օր առաջ լսե ցինք և տե սանք, որ նկարդ` «Եր ևա-

նը», ծախ վել է:  Թե ինչ գնով, չկա րո ղա ցա իմա նալ. մարդ չկար, որ հարց նեի: 

Եր ևի քեզ հայտ նել են ար դեն:

 Վեր ջա պես պարզ վե ցավ, որ Խաչ<ատուր> Աբո վյա նի ար ձա նը ողջ է, 

կոտր ված չէ (փշր ված) և պի տի Եր ևան ու ղարկ վի (1):  Հի շու՞մ ես, որ ես քեզ 

ասում էի, թե ակա նա տես էի նրա գնե լու պատ մու թյա նը : Ան ցյալ ան գամ մո-

ռա ցած էի ու ղար կել Չո բա նյա նի և Քո չա րի հաս ցե նե րը: Հի մա հի շե ցի` A.
Tchobanian,9RuesayE.Kotcharian,6bisRuedeL’EcolePolytechnique,Paris.
V: Ու րա խու թյամբ կար դա ցի թեր թե րի մեջ Ղա րա բա ղի գյու ղե րի ցու ցա կը, 

մոտ 200 հատ, Շու շի քա ղաքն էլ` մե ջը: Շատ կխնդ րեի մեր երկ րի կամ ողջ 

Կով կա սի քար տեզն ու ղար կեիր, մա նա վանդ Հա յաս տա նի և Ղա րա բա ղի: 

Եթե տպա ծը չկա, մի թղ թի կտ րի վրա քո ձեռ քով նշա նա կիր. պետք չէ, որ 

ման րա մասն լի նի, միայն սահ ման նե րը, կմախ քը:

 Մենք կանք, ինչ պես որ թո ղիր, մի օր ու րախ, չորս օր` տխուր, ձանձ րա-

ցած: Ան պայ ման ինձ ձգե լու եմ Եր ևան: Պատ րաստ վում եմ վի ճել Թո թո վեն-

ցի «Սեղ բո ս»-ի (2) հետ: Բարև ներ մեր բո լո րից՝ քեզ և տ. Լու սի կին (3): 

Համբույրներ,քո՝Ավետիք

1.  1908 թ., Խ. Աբո վյա նի մահ վան 60 -ա մյա տա րե լի ցին, մի խումբ հայ մտա վո րա-
կան ներ` Հովհ. Թու մա նյան, Շիր վան զա դե, Գ. Բա շին ջա ղյան և այլք, առա ջար կում 
են քան դա կել Աբո վյա նի ար ձա նը: Հա մա ժո ղովր դա կան դրա մա հա վաք է հայ տա-
րար վում: Քան դա կա գործ Անդ րեաս Տեր-Մա րու քյա նը (1871-1919) 1910-13 թթ. աշ-
խա տում է քան դա կի վրա և Փա րի զում այն բրոն զից ձու լել տա լիս:  Հան գա նա կած 
գու մա րը չի բա վա րա րում ար ձա նը Փա րի զից Եր ևան բե րե լուն: Ձու լող գոր ծա րա նի 
տե րը, 4 տա րի սպա սե լուց հե տո, որո շում է ար ձա նը հնո ց նե տել: Տեր-Մա րու քյա նը 
գոր ծա րա նա տի րո ջը խնդ րում է մի փոքր էլ սպա սել: 1920 -ա կան նե րին Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րու թյու նը Փա րիզ է փո խան ցում ան հրա ժեշտ գու մա րը: 1925 թ. փետր վա րի 
27 -ին ար ձա նը Փա րի զից ու ղարկ վում է Եր ևան: 1964 թ.-ից ար ձա նը Քա նա քե ռում է, 
Աբո վյա նի տուն-թան գա րա նի մոտ: 

2.  Թոթովենցի պատմվածքը, 1924 թ.:

3.  Խոս քը Մար տի րոս Սա րյա նի կնոջ` Լու սիկ Սա րյա նի մա սին է: 
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109. Եր վանդ Խա թա նա սյա նին 

24հոկտեմբերի,1924,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Եր վանդ (1)

...Գ րում ես, նոր ապսպ րանք ներ անում. եթե երկ րագն դի բո լոր գր քերն 

ինձ տաս, նո րեն գոհ չեմ լի նի: Հի վանդ եմ այս ցա վով, թեև հա ճախ ատում 

եմ գր քե րը, բո լո՛ր, որով հետև որ դե րի պես (բա ցիլ ներ) մտ նում են հո գուցդ 

ներս և կր ծում հո գիդ և նո րից թող նում ան բա վա րար: Ոչ մի խն դիր չի լուծ-

վում գր քե րով, այլ ավե լի է կնճ ռո տեց նում աշ խար հը, որ առանց գր քե րի` 

պարզ մի հրա խաղ էր առաջ և ու րիշ ոչինչ: Իսկ հի մա` լա բի րինթ, թոհ ու բոհ: 

Բայց և այն պես, քա նի որ, ըստ Սո ղո մոն Իմաս տու նի, Աստ ված մարդ կանց 

տան ջե լու հա մար այդ զբաղ մուն քը տվեց` խոր հե լը, ու րեմն շա լա կենք ամ-

բողջ տիեզեր քը` տի տան նե րի նման, խոր հենք, մինչև մի օր տարրա լուծ վենք 

տիեզեր քի մեջ և հանգս տա նանք: 

Վեր ջին ան գամ` ի չարն եմ գործ դնե լու քո` դե պի ինձ ու նե ցած բա ցա-

ռիկ հա մակ րան քը, և խնդ րում եմ այս գր քերն ու ղար կես, և վերջ:

1. Բի նե (2), «Հո գին ու մար մի նը»,

2. Բո հեն, «Ի մա ցա կա նու թյան ծնուն դը» (3),

3. Պի կար, «Ար դի գի տու թյուն» (4):

4. Ֆե լիքս Լը - Դան տեկ (5), «Ա նաստ վա ծու թյուն»: 

Ե թե այս գր քե րը չե ղան` հետ ևյալ նե րը`

1. Գոլդս միթ, « Հե ղաշր ջու մի տե սու թյուն» (6),

2 Դե պե րե (7), « Կեն դա նա կան աշ խար հի կեր պա րա նա փո խու թյուն նե-

րը»` միայն 4 գիրք այդ վեց անուն նե րից, որ գտ նես : Ես ֆրան սիական մտ քի 

հետ նոր եմ ծա նո թա նում, գեր մա նա կա նը լավ գի տեմ, և հե տաքր քիր է ֆրան-

սե րե նը` պարզ է և թռիչ քով:

 Լը Դան տե կը  շատ սի րե ցի:  Նա կար ծես ինձ հա մար է գրել, նրա գի-

տա կան օբ ժեկ տիվ պե սի միզ մը իմ սր տովս է: Չե՞ս գտնում զար մա նա լի, 

որ ես` իբրև «բա նաս տեղծ», հե տաքրքրվում եմ գի տու թյամբ (մա նա վանդ` 

բիոլո գիայով) և ոչ մի գրա կան գիրք չեմ ապսպ րում:  Միշտ այդ պես եմ եղել. 

ու սա նող ժա մա նակս էլ հա նա պազ գի տա կան գր քեր եմ կար դա ցել : Ին չո՞վ 

բա ցատ րել. կար ծես նման եմ այն գի նե վա ճա ռին, որ գի նին ծա խում է միայն 

ու րիշ նե րի հա մար, ինքն ու րիշ բա նից է համ առ նում: Պա տա հում է: 

Այս տա րի սի րե լի Վեր ժի նը (8) և դու պատ ված պի տի լի նեք ինձ «Հայ-

րե նիք» ամ սագ րում՝ «Ուս տա Կա րո»-ից կար դա լու: Առա ջին գր քից սկ սում 

եմ տպել, բայց վեպս մեծ է, հա զիվ մի չոր րոր դը հան դես գա, մնա ցա ծը ամ-

բողջն` առան ձին գր քով:
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«Ուս տա Կա րո»-ի մեջ պի տի գտ նես բո լոր այն մտ քե րը, որ ինձ հու զում 

են, հու զել են` ազգ, հայ րե նիք, ազա տու թյուն, կուլ տու րա, պա տե րազմ, Աստ-

ված, տիեզերք, նյութ, ուժ, կին, սեր, մո րալ, մարդ, ահ և այլն, և այլն: Դա մի 

գր վածք է լի նե լու` կա՛մ շատ ար ժե քա վոր, կա՛մ վիժ վածք: 

Մնամմիշտքո`Ավ.Իսահակյան

Ար տատպ վում է «Ավ. Իսա հա կյա նի նա մակ նե րը» գր քից, 1959, Բեյ րութ: 

1.  Եր վանդ Խա թա նա սյան, ար տա սահ մա նում բնակ վող ազ գային և մշա կու թային գոր-
ծիչ , ո րի հետ Իսա հա կյա նը մեծ բա րե կա մու թյուն է արել: 

2.  Ալֆ րեդ Բի նե (1857-1911), ֆ րան սիացի հո գե բան, Ֆրան սիայում առա ջին փոր ձա րա-
րա կան հո գե բա նու թյան լա բո րա տո րիայի հիմ նա դիր: 

3.  Խոսքը գերմանացի հոգեբան Հելմուտ Բոհենի (1893-մահվան թիվն՝ անհայտ) 
աշխատության մասին է:

4.  Ժան Պի կար (1920-1682), ֆ րան սիացի գիտ նա կան:

5.  Ֆե լիքս Լը-Դան տեկ (1869-1917), ֆ րան սիացի կեն սա բան, պա րա զի տո լոգ, փի լի սո-
փա: «Ա նաստ վա ծու թյուն» («Ա թեիզմ») աշ խա տու թյու նը գրել է 1906 -ի ն: 

6.  Օլի վեր Գոլդս միթ (1728-1774), ա նգ լիացի գրող:

7.  Շառլ Դե պե րե (1854-1929), ֆ րան սիացի գիտ նա կան: Հի շյալ աշ խա տու թյու նը լույս է 
տե սել 1907 թ., Փա րի զում:

8.  Խոսքն, ամենայն հավանականությամբ, բանաստեղծ, արձակագիր Վերժին 
Հաճընլյանի մասին է:
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110.  Մար տի րոս Սա րյա նին

12նոյեմբերի,1924,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Մար տի րոս 

Եր կու նա մակ եմ գրել քեզ, որով հայտ նել եմ քեզ նից ստա ցած նա մակ-

նե րը և փո ղը: Գնում նե րը կա տա րել էի, և ու ղար կե լու մա սին հար ցու փոր ձից 

պարզ վեց, որ ավե լի ապա հով ճամ փան է տեղ հասց նե լու հա մար մար դու 

մի ջո ցով ու ղար կել (թեև դու էլ էիր մարդ և տղա մարդ` միև նույն ժա մա նակ, 

բայց կորց րիր), ուս տի ես էլ որո շե ցի ու ղար կել մար դու մի ջո ցով (այս ան-

գամ` կնիկ մար դու մի ջո ցով` մտա ծե լով, որ սրանք ավե լի աչ քա բաց են 

նյու թե ղե նի նկատ մամբ և ավե լի գործ նա կան): Ու ղար կե ցի տի կին Մար տի-

րո սյա նի հետ` Շի րա կի ջրանց քի ին ժե նե րի. ճա նա չում ես նրան: 24 պատ-

ճենն է նկար նե րիդ, 2 կա տա լոգ և 4 ալ բոմ Վե նե տի կի, 2 քն նա դա տական 

թեր թիկ ներ՝ իմը և մի ու րի շի նը, և 2 հատ մեր լու սան կար նե րից: Հույս ու նեմ, 

որ կհաս նեն: Եթե չհաս նեն, այս ան գամ նո րից կառ նեմ և ես կբե րեմ հետս:  

Իսկ ես մտա ծում եմ գար նա նը գալ, մե նակ. կինս չի ու զում տե ղից շարժ վել, 

կա նանց խոսք չի կա րե լի հաս կաց նել: Նրանց տրա մա բա նու թյուն չի տըր-

ված, այլ ինս տինկտ, ին տո ւի սիոն, որ խել քից ավե լի խե լոք է: Մո ռա ցա ասել, 

որ տիկ. Մար տի րո սյա նը 4-5 օր է, որ մեկ նել է Մոսկ վայի վրայով: 

Ա շու նը գա լուց ի վեր սկ սել եմ պա րա պել, ամա ռը ան կա րե լի էր բան շի-

նել: 

Մի երկու օր առաջ վարդապետներից լսեցի, թե հայկական համալսա-

րանի լեկտոր Կոստան Զարյանը կոնսուլ է նշանակվելու խորհրդային 

պետու թյուն ների կողմից Վենետիկ կամ մի այլ տեղ, չգիտեմ: Դիմում է արել. 

միջնորդներ կան... Չգիտեմ, դա պատի՞վ է հայոց համալսարանին և նրա 

կոլեգիային, որ իր դասախոսը հյուպատոս է դառնում. սակայն Զարյանի 

համար դա աստիճաի «անկում» է այն պատճառով, որ նա 1919 թվին ձգտում 

էր Հռոմի դեսպան դառնալ, բայց չհաջողվեց, գժտվեց այն ժամանակվա 

իշխանությունների հետ, թեև մի կողմից՝ այն դեսպանությունը հավասար է 

ներկա կոնսուլության... Ես տեսնվում եմ հետը, բայց ինձ բան չի ասել, և 

բնական է. ես «գաղափարի ընկեր» չեմ հետը, ինչպես և «գրչի ընկեր» չեմ:

Մար տի րո՛ս ջան, մի պս տիկ խն դիր ու նեմ. եղ բորս տղան` Աբաս Իսա-

հա կյան, ու սա նում է հա մալ սա րա նում: Նրան նա մակ եմ գրել, բայց պա-

տաս խան չու նեմ: Բա րի եղիր Վա հան Թո թո վեն ցի մի ջո ցով իմա նալ, թե նա 

այս տա րի և՞ս ու սա նում է, թե՞ ոչ (1): Եվ եթե Եր ևան է, տես նեիր նրան, խրա-

խու սեիր, տն տե սա կա նի մա սին հարց նեիր ու գրեիր և իրան էլ ասեիր, որ 

գրեր: Հա վա տա ցած եմ, որ կկա տա րես: 

Ու րիշ ի՞նչ գրեմ. տրա մադ րու թյունս գեշ չէ, շատ ու րախ եմ, որ Ֆրան-
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սիան ճա նա չեց Սո վետ նե րը. Ռու սիան կու ժե ղա նա և թշ նա մի նե րի աչ քը 

կհա նի: 

Շատ ու րախ եմ նույն պես, որ հայե րից մաս նակ ցող չե ղավ վրա ցի նե րի 

ավան տյու րային (2). ռու սա կան մի կար միր զին վո րի ներ կա յու թյու նը հայոց 

երկ րի սահ ման նե րի վրա ար ժե 1000 Վիլ սոն և Ազ գե րի լի գա, 1000 Մակ դո-

նալդ (3). սա բա ցար ձակ ճշ մար տու թյուն է: 

Ա մեն բան լավ է գնում Հա յաս տա նում (Եր ևա նից եկած թեր թե րը կար-

դում եմ). և միայն մի բան է գեշ- ուղ ղագ րու թյու նը. աշ խա տե ցեք փո խել:

 Կար դա ցի Ս.Զո րյա նի «Ցան կա պա տ»-ի (4) մի եր կու պատմվածք. լավ 

բա ներ են, իրա կան, ճշմարիտ: Ափ սոս, լրիվ ձեռքս չըն կավ Թո թո վեն ցի 

«Սեղ բոսը» (5): Ին չու՞ վանք չու ղար կե ցին, շատ կխնդ րեի իմ անու նով ու-

ղար կեիք վան քին հանձ նե լու հա մար (որ պես զի առաջ ես կար դամ) հետևյալ 

գրքե րը. 1) Դե րե նի կի «Քաջ Նա զա րը» (6), 2) «Սեղ բոսը», 3) Զո րյա նի 

«Տ խուր մար դիկ» (7), 4) «Կար միր արև» դա սագրքեր (8) և այլն. ասա ուր որ 

տեղն է, որ ու ղար կեն: 

Վե նե տի կը հի մա դա տարկ վե ցավ. էն «լա վե րը», որոնց «ախ»-ն էի քա-

շում քեզ հետ միասին (կինդ չի մա նա), էլ չկան, մեկ-մեկ պա տա հում են ու շա-

ցած ծա ղիկ նե րի պես, բայց փա թաթ ված են հաստ-հաստ տերև նե րով (պալ-

տո նե րով) և չեն էլ ցույց տա լիս իրենց նկար չա կան (պի տո րեսկ (9), պլաս-

տիկ, դե կո րա տիվ, էքսպ րե սիոնիվ-իմպրեսիոնիվ) հրա պույր նե րը: Պի տի 

երևա կա յու թյամբ լրաց նես` հիմք ու նե նա լով ծո վա փի ապ րում նե րը:

Դու ո՞նց ես, կինդ, երե խա ներդ, բա րե կամ ներդ... Գ րիր ման րա մասն: 

Այս տեղ է նկա րիչ Կոն չա լովս կին (10). լավ տպա վո րու թյուն թո ղեց` իբրև 

մարդ: Քո մա սին խո սում էր սի րով: 

Թեր նո վե ցը (11) մոտ օրերս գո ցե լու է ցու ցա հան դե սը և Մոսկ վա է գնա-

լու: 

Վար դա պետ -ե պիս կո պո սի (այդ տեղ) հա նած աղ մուկ ներն ու բրո շյուր-

նե րը կար դա ցի և զզ վե ցի. ին չու՞: Նախ` որ դրանք սրի կա մար դիկ են, գար-

շե լի, ավա զակ են, և, երկ րորդ, փո րի ցա վեր ու նեն, ան կեղծ չեն: Իսկ գա լով 

«կեն դա նի եկե ղե ցի» շի նե լուն` ան միտ բան է. մե ռա ծը կեն դա նաց նել չի կա-

րե լի, եկե ղե ցին դիակ է, մու միա և որ պես այդ պի սին միայն ար ժեք ու նի` հին 

մու միա...

 Բար ևում են կինս և Վի գե նը կնոջդ, երե խա նե րին և քեզ, իսկ ես համ բու-

րում եմ բո լո րիդ: 

Միշտքո`ԱվետիքԻսահակյան
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Տպագր վում է «Պատ մա բա նա սի րա կան հան դե ս»-ից, 1962, № 4:  
Ի սա հա կյանն ու Սա րյա նը մի մյանց հան դի պել են 1924 թ., Վե նե տի կում, ուր Սա րյա նը 
գնա ցել էր մաս նակ ցե լու կեր պար վես տի մի ջազ գային 14-րդ ցու ցա հան դե սին: 

1.  Վա հան Թո թո վենցը 1924-26 թթ. Երևանի պե տա կան հա մալ սա րա նում անգլե րեն էր 
դա սա վան դում: 

2.  Խոս քը 1924 թ. Վրաս տա նում մենշ ևի կյան ապս տամ բու թյան մա սին է:

3.  Նկատի ունի Մեծ Բրիտանիայի պետական և քաղաքական գործիչ, Լեյբորիստական 
կուսակցության ղեկավար Ջեյմս Մաքդոնալդին (1866-1937):

4.  Խոսքը Ստ. Զո րյա նի պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծուի մասին է, որը լույս է տե սել 
1924 թ.: 

5. Վ. Թո թո վեն ցի լա վա գույն պատմ վածք նե րից մեկն է: 1924 թ. «Նոր ակոս» շա բա թա-
թեր թում տպագր վե լուց հե տո լույս տե սավ առան ձին գրքույ կով: 

6. Դ. Դե միր ճյա նի «Քաջ Նա զա րը» առան ձին հրա տա րա կու թյամբ լույս է տե սել 
1924 թ.: 

7. Ստ. Զո րյա նի պատմ վածք նե րի առա ջին ժո ղո վա ծուն է: Լույս է տե սել Թիֆ լի սում, 
1918 թ.:

8. 1920-30 -ա կան թթ. «Մայ րե նի լեզ վի» ամե նա տա րած ված դա սա գիր քը, որի 1-ին և 
3-րդ տա րի նե րը կազ մել է Մա րու քե Դուր գա րյա նը, 4-7-րդ դա սա րան նե րի նը` Հա րու-
թյուն Սուր խա թյա նը (1882-1938): «Կար միր արև» դա սագր քում տեղ էին գտել նաև 
Ավ . Ի սա հա կյա նի բա նաս տեղ ծու թյուն նե րից նմուշ ներ և հատ ված ներ նրա «Սաս մա 
Մհեր» պոե մից: 

9. Պի տո րեսկ (ֆրանս. Pittoresque,  լատ. Pictor՝ գե ղան կա րիչ), գե ղե ցիկ, ինք նա տիպ:

10. Պյոտր Կոն չա լովս կի (1876-1956), ռուս նկա րիչ:

11. Տեր նո վեց Բո րիս (1884-1941), ռուս ար վես տա բան:
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111. Սի մոն Վրա ցյա նին 

10դեկտեմբերի,1924,Վենետիկ

Սի րե լի Սի մոն (1)

 Ձեր ձեռ նար կած հո բե լյա նա կան գրա հան դե սի հրա վե րը՝ հոկ տեմբ. 31 

թվա կիր, ստա ցա նոյեմ բե րի 21 -ի ն. վան քում ըն կել մնա ցել էր: Եվ այդ օր վա-

նից ան թիվ մտա հո գու թյուն նե րի մեջ սուզ վե ցի, մինչև որ այս ել քին կա րո ղա-

ցա գալ իմ մաս նակ ցու թյան նկատ մամբ:

 Հայտ նի լի նի ընդ միշտ բո լոր դաշ նակ ցա կան ըն կեր նե րին, ինչ պես 

հայտ նի է բո լոր կո մու նիստ նե րին, որ ես քա ղա քա կան - ազ գային խն դիր-

նե րի իմ ըմբռ նու մով մնում եմ և կմ նամ դաշ նակ ցա կան, որով հետև նրա 

ավանդ ներն ու նպա տակ նե րի էու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է իմ հո գուն 

ու գա ղա փար նե րին: 

Սի րում եմ Դաշ նակ ցու թյու նը, նրա ան ցյա լը, որ իմ ան ցյալն է եղել միա-

ժամա նակ, և նրա նա հա տակ նե րը իմ հա վեր ժա կան սի րե լի ներն են, սա կայն 

հրա ժար վում եմ իմ բա ժի նը բե րել ժո ղո վա ծո ւին, ան կեղ ծո րեն պի տի ասել,  

ո րով հետև չեմ կա մե նում Հա յաս տան վե րա դառ նա լու՝ իմ առջև բաց դռ նե րը գո-

ցել. հաս տատ գի տեմ, որ եթե Դաշ նակ ցու թյան պաշ տո նա կան ար տա հայ տու-

թյուն նե րի մեջ եր ևամ, պի տի ձեռք քա շեմ Հայ րե նիք դառ նա լու ամեն մտ քից, 

և դառ նա լու դեպ քում պի տի դի մեմ ան ցա գիր ձեռք բե րե լու հա մար դժ բախտ 

Քա ջազ նու նու մե թո դին (2), այ սինքն՝ թքեմ իմ և իմ ըն կեր նե րի վրա, բայց քա նի 

որ այդ հար կի մեջ չեմ, ին չու՞ մի եր կու գրու թյուն նե րով վտան գեմ դրու թյունս: 

 Բա նը այն է, որ կո մու նիստ նե րը բա րե միտ են դե պի ինձ այն պատ ճա ռով, որ 

14 տա րի է հե ռու եմ եղել Կով կա սի իրե րից, և թշ նա մանք չկա իմ հան դեպ: 

Շա րու նակ հրա վեր եմ ստա նում վե րա դար ձի, և ես էլ մտա դիր եմ դառ նա-

լու, մե նակս, այս եկող տա րի, որով հետև այլևս Եվ րո պա յում բա րո յա պես ու 

նյու թա պես հնա րա վո րու թյուն չու նեմ մնա լու: Տն տե սա կան կա ցու թյունս օր 

օրի վրա վա տա նում է, ինձ օգ նող բա րե կամս ան վերջ չի կա րող շա րու նա-

կել, իսկ նրա օգ նու թյու նից դուրս ու րիշ զգա լի հա սույթ ներ չու նեմ: Թեր թե-

րում գրե լով՝ չի կա րե լի ըն տա նիք պա հել, և ես էլ այն տա րի քի մեջ եմ, որ 

այլևս ըն դու նակ չեմ կա րի քի մեջ ապ րե լու, մա նա վանդ որ վզիս կին ու երե-

խա կա: Եվ կամ մինչև ե՞րբ մնամ դուր սը: Ծե րա ցա հայ րե նի քից հե ռու, իսկ 

Հա յաս տա նումն է, վերջ ի վեր ջո, թե՛ իմ հա ցը, գոր ծը և երե խայիս ապա-

գան: Պի տի գնամ մեր ըն տա նե կան գոր ծե րը կար գա վո րեմ և այն տե ղից 

դրամ ղր կեմ, որ ըն տա նիքս ապ րի, մինչև երե խան գիմ նա զիոնը ավար տի:  

Այս էլ իմա ցած լի նես, որ թեև Հայ կա կան Խոր հուր դը ինձ կեն սա թո շակ է 

նշա նա կել, սա կայն սկզ բուն քով իրա վունք ու նի նա ստա նա լու, ով այն տեղ է 

ապ րում: Եթե այս տեղ տային, մի բան էր: Զար մա նում եմ, որ բա ցա ռու թյուն 

են կազ մել Շիր վան զա դեի հա մար, երբ Թիֆ լի սում ապ րող նե րին չեն տա լիս. 
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եր ևի ծեր է, դրա հա մար: Ինձ հա մար դառն է այս ամե նը գրե լը, բայց մեր 

իրա կա նու թյու նը ինքն է այս. հայ կյան քը:

 Բոլշ ևիկ նե րը խս տա բա րո մար դիկ են և նույ նիսկ «Հայ րե նիք» ամ սագ-

րին մաս նակ ցե լու հա մար ծուռ աչ քով են նա յում, թեև ես նրանց հաս կաց րել 

եմ, թե գրա գե տը իրա վունք ու նի գրա կան ամեն հան դե սի մաս նակ ցե լու (չէ՞ 

որ գրել ու գրում եմ «Ա րեգ» -ին (3), «Կոչ նակ» -ին (4): Իսկ նրանց հար ցին, թե 

ին չու «Նորք» -ի ն (5) չեմ մաս նակ ցում, պա տաս խա նել եմ, թե ուղ ղագ րու թյու-

նը սր տովս չէ, և գոհ են մնա ցել այս բա ցատ րու թյու նից): 

Ու րեմն, սի րե լի՛ Սի մոն, հույս ու նեմ, որ ինձ պի տի հաս կա նաք և չեք մե-

ղադ րե լու, իսկ եթե կմե ղադ րեք, այդ ապա գան ցույց պի տի տա, թե ինչ քան 

եմ հա վա տա րիմ այն դրո շին, որի հա մար ու ժե րիս չափ պայ քա րել եմ ու տա-

ռա պել: 

Սր տի խո րունկ ցա վով եմ գրում այս տո ղե րը...

Ըն կե րա կան սի րո բարև նե րով մնամ միշտ ձերդ՝ Ավե տիք Իսա հա կյան

Պրն.ԱբրահամՂուկասյան,որմերժեցԱվետիքիննպաստըշարունա-

կել՝վերջինիս՝բոլշևիկներիհանդեպցույցտվածբարյացակամվերաբերու-

միհետևանքով(Ս.Վ.):

Ար տատպ ված է «Գր քե րի աշ խարհ» շա բա թա թեր թից 1991 թ., մար տի 31, № 280 : Նա մա-
կը Սի մոն Վրա ցյա նի «Հին թղ թեր նոր պատ մու թյան հա մար» հա տո րյա կից է (Բեյ րութ, 
1962):

1.  Սի մոն Վրա ցյա նը 1921 թ-ից բնակ վում էր Ֆրան սիայում, ԱՄՆ -ո ւմ, Լի բա նա նում: 

2. Փետր վա րյան ապս տամ բու թյան ձա խո ղու մից հե տո Քա ջազ նու նին հե ռա նում է Հա-
յաս տա նից, Բու խա րես տում եղած ժա մա նակ լքում է ՀՅԴ-ն, իսկ 1923 թ-ին գրում 
«ՀՅ Դաշ նակ ցու թյու նը անե լիք չու նի այ լեւս» աշ խա տու թյու նը: 

3. Գ րա կան, գի տա կան, հա սա րա կա կան ամ սա գիր: Լույս է տե սել 1922-1924 թթ., Վիեն-
նա յում, Բեռ լի նում: Գլ խա վոր խմ բա գիր՝ Սի մոն Հա կո բյան: 

4. Ն կա տի ու նի «Հա յաս տա նի կոչ նակ» քա ղա քա կան, տն տե սա կան, գրա կան-գե ղար-
վես տա կան, կրո նա բա րո յա կան շա բա թա թեր թը: Լույս է տե սել 1900-1968 թթ., Բոս-
տո նում, Նյու Յոր քում: 1900-1919 թթ.՝ «Կոչ նակ», 1919-1920 թթ.՝ «Կոչ նակ Հա յաս-
տա նի»: 1960 -ի ց՝ ամ սա թերթ: 

5. Գ րա կան, գի տա կան, քա ղա քա կան հան դես: Լույս է տե սել 1922-1926 թթ., 1928 թ., 
Եր ևա նում (8 գիրք): Խմ բա գիր ներ՝ Ա. Հով հանն իս յան, Ա. Մռա վյան, այ նու հետև՝ 

խմբագ րա կան կո լե գիա (1928):
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112. Վա վա և Սար գիս Խա չատ րյան նե րին

11դեկտեմբերի,1924,Վենետիկ

 Շա՛տ սի րե լի տի կին Վա վա և Սար գիս

 Վեր ջա պես Ձեր մա սին մի բան լսե ցի: Սուզ վել էիք ուղ ղա կի և ձայ ներդ 

ու հետ քերդ խո րունկ թա ղել: Այ սօր եղա լոն դոն ցի մի մեծ տի կի նի մոտ, m-l 

Mosdeles, նաև նկար չու հի, օր. Զ. Պո յա ճյա նի (1) ըն կե րու հին, որ Լոն դոն ծա-

նո թա ցել է Ձեզ հետ և շատ գո վես տով խո սեց նկար նե րիդ մա սին և հայտ նեց, 

որ բա վա կա նին հա ջո ղու թյուն ու նե ցել ես: Ասաց, որ նույն պես մի շատ գե-

ղե ցիկ ռուս կին ու նի : Ես վի րա վոր ված ուղ ղե ցի նրա սխա լը, նաև հպար տու-

թյամբ` թե հա յու հի է և բա րե կա մու հիս: Տի կի նը խոր հուրդ տվավ, որ փախց-

նեմ տ. Վա վային: Ես էլ ասա ցի, թե զար մա նա լի կեր պով գու շա կել եք հո գիս, 

մտա դիր եմ փախց նել...  Միայն թե ամու սի նը հա մա ձայ նի : Այս խոս քի վրա 

տի կինն ինձ բո լո րո վին հու սա հա տեց րեց: 

Ի՞նչ եք անում, ու՞ր էիք մինչև հի մա, ինչ պե՞ս ան ցավ պատ կե րա հան-

դեսդ, ու՞ր պի տի մնաք առայժմ և ու՞ր պի տի եր թաք. այս պես մի շարք հար-

ցեր: 

Իսկ ես միշտ Վե նե տիկ եմ և իմ դժ բախտ գո յու թյու նը լց նում եմ միայն 

գրե լով ու կար դա լով, և ու րիշ ոչինչ:

 Լավ չի՞ լի նի, որ մի ան գամ էլ մեզ մոտ գաք: Այս տա րի ան թիվ նկա րիչ-

ներ կային Վե նե տիկ, աշ խար հի ամեն կող մե րից (2), դու էիր պա կաս:  Հի մա 

եկեք գո նե:

 Հե տո, ի՞նչ եղավ Լի լի թիս (3) պատ մու թյու նը, էլ ոչինչ չլ սե ցի նրա մա սին, 

եր ևի ան ցավ ոգ ևո րու թյունդ:  Միշտ այդ պես է լի նում, երբ բա նը հնա նում է: 

Ինչ պե՞ս է եր կու սիդ տրա մադ րու թյունն ու առող ջու թյու նը: Ձեր եղ բայ րի կը` 

Կա րա պե տը, շատ լավ է, ահա գին տղա է դար ձել: Մի՞ թե չեք ու զում տես նել: 

Կինս ջեր մա գին բար ևում է ձեզ, բար ևում է և լոն դոն ցի տի կի նը: 

Ես էլ ու նեմ կա րո տա լի բարև ներ, սպա սում եմ ան համ բեր ձեր նա մակ-

նե րին:

Մ նամ միշտ ձեր` 

ԱվետիքԻսահակյան
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Տպագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ս. և Վ. Խա չատ րյան նե րի ֆոնդ, № 464:

1.  Խոսքը հայ նկարիչ, անգլիագիր արձակագիր, դրամատուրգ Զապել Պոյաճյանի 
(Զաբել Բոյաջյան) մասին է (1872-1957):

2.  1924 թ.-ին Վենետիկի բիենալեի 14-րդ ցուցահանդեսն էր, որին մասնակցել է նաև 
Մարտիրոս Սարյանը:

3.  Տա րագ րու թյան տա րի նե րին Իսա հա կյա նը Վե նե տի կում գրում է «Լի լիթ» հրեական 
առաս պե լը : Ա հա թե ինչ է գրում Վա վա Խա չատ րյա նը «Լի լիթ»-ի մա սին. «Ես կար-
դա ցել էի Իսա հա կյա նի «Լի լի թ»-ը: Քա նիցս Սարգ սին խոր հուրդ էի տվել այն մարմ-
նա վո րել կտա վի վրա, մի հիանա լի անակն կալ անել Վար պե տին` նկա րե լով Լի լի թը` 
«բո լոր տան ջող և ապ րեց նող հրա պույր նե րի աղ բյու րը»: Սար գի սը գտ նում էր, որ Լի-
լի թի կեր պա րը հաղ թա հա րե լու հա մար ժա մա նակ է պետք, ստեղ ծա գոր ծա կան հան-
գիստ, մտո րում նե րի խա ղաղ մթ նո լորտ: Մի բան, որ և՛ այդ, և՛ հե տա գա տա րի նե րին 
միշտ պա կա սում էր մեզ: Հե տա գա յում, երբ ես սկ սե ցի նկա րել, իմ չոր րորդ ստեղ ծա-
գոր ծու թյու նը Լի լի թը եղավ: Կտա վին հանձ նե ցի բո ցե րի պես օդի մի ջով սու րա ցող 
և ան հե տա ցող Լի լի թին, ան հաղ թա հա րե լի կնո ջը, որը երազ է, հիացք և դյու թանք»: 
(« Հայ րե նի քի ձայն», 1975, № 44): 
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113.  Մար տի րոս Սա րյա նին

18դեկտեմբերի,1924,Վենետիկ

 

Սի րե լի՛ Մար տի րոս

 Վեր ջին նա մակդ ստա նա լուց առաջ Շի րա կի ջրանց քի ին ժե ներ Մար-

տի րո սյա նի հետ ու ղար կե ցի ու զածդ նկար ներն ու ալ բոմ նե րը:  Դա մո տա-

վո րա պես նոյեմ բե րի 8-9 -ին էր: Բայց ար դեն 40 օր է ան ցել, տիկ նո ջից ոչ մի 

նա մակ չու նենք: Չգի տենք` ի՞նչ եղավ, տեղ հա սա՞վ, ու՞ր մնաց, հասց րե՞ց 

ձեզ, թե՞... ա մեն բան կորց րեց ու լռեց : Ան խել քու թյուն արի` Փի րու մյա նի վրա 

չղր կե ցի, վեր ջա պես` ի՞նչ գի տե նաս:

 Թեև ցու ցա հան դե սը փակ վել է, բայց Թեր նո վե ցը դեռ այս տեղ է, ան ցյալ 

օրն ասաց, որ Փա րիզ պի տի գնա, որով հետև Լու նա չարս կին (1) Փա րիզ է 

գա լու. բար ևում է քեզ:

 Մո ռա ցա ասել, որ ես քեզ տ. Մար տի րո սյա նին հետ իս կույն նա մակ գրե-

ցի, բայց ձայ նը դեռ չի լս վում. հա սա րակ նա մակ էր` ո՛չ պատ վիր ված, եր ևի 

կո րել է, բայց չեմ կար ծում:

 Հի շու՞մ ես, որ ասում էի, թե Աբո վյա նի ար ձա նը ողջ է (2), և զար մա ցա ու 

զայ րա ցա, երբ լսե ցի` փշ րել էին: 

Ա. Երզն կյա նի (3) մա սին կար դա ցի Փա րի զի թեր թե րի մեջ, որ լավ ըն-

դուն վել է, բայց թե փող կու տան, դրան վս տահ չեմ: Թուր քա հայ հա րուս տը 

մար դու բան տվող չէ : Է լի տվո ղը ռու սա հայն էր, որ հի մա ին քը քաղ ցած է:

 Սի րե լի՛ս, մի 10 օր առաջ մի պա ռավ նկար չու հու մոտ ծա նո թա ցա գեր-

մա նա ցի նկա րիչ Sautener -ի հետ ( Զաուտ ներ), հի շու՞մ ես, որ ցու ցա հան դե սի 

օրը շատ ոգ ևոր ված էր քո նկար նե րով : Ին քը միշտ Լոն դոն է ապ րում:  Վեր-

ջերս կի նը մե ռել էր, որ գրո ղու հի է եղել: Խոսք բա ցի քո նկար նե րի մա սին, 

շատ գո վեստ նե րով խո սեց և ասաց. «Ե թե Հա յաս տանն այս պես արև ու գույ-

ներ ու նի, այդ պի սի լեռ ներ, ու րեմն շատ գե ղե ցիկ եր կիր է»:  Ցույց տվեց իր 

նոր նկար նե րը` Թի րո լի լեռ ներ և Վե նե տիկ...  Շատ լավ էին. գնաց Սի ցի լիա՝ 

ձմե ռը հոն մնա լու:

 Մենք լավ ենք, առողջ ենք: Ես պա րա պում եմ, որ վեր ջաց նեմ վեպս և 

Հա յաս տան գամ: Գ րել եմ Փի րու մյա նին, բայց պա տաս խան չու նեմ դեռ: 

Ա ռա ջին նա մա կիս մեջ գրել էի, որ Կոս<տան> Զա րյա նը ձգ տում է կոն-

սուլ դառ նալ, թեև Թեր նո վե ցին ասել է, թե իրեն առա ջար կում են, բայց չի 

ու զում: Գրել էի, որ 1919 թ. ու զում էր Հռո մի դես պան լի նել դաշ նակ ցա կան-

նե րի կող մից, բայց մեր ժե ցին, և ին քը կա տա ղեց: Հի մա թե մեր ժեն, չի կա-

տա ղի... Խե լոք է բա վա կան: Եր կու շա բաթ կա, գնա ցել էի Փա րիզ` Կրա սի-

նին (4) տես նե լու: Իր կինն ասում է, որ Կրա սի նը կան չել է: Բեկ զա դյա նը (5) 

ամառն այս տեղ էր և ծա նո թաց րեց նրան Կրա սի նի հետ (որ Լի տո էր ապ-
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րում), միասին վանք գնա ցին... 

Ե թե այս տա րի, 1925 թ., չհա ջող վեց ինձ Հա յաս տան-Երևան գալ, պի տի 

եր թամ Սպա նիա, մայի սին կամ սեպ տեմ բե րին, իսկ եթե 1926 -ին էլ չհա ջող-

վեց գալ, էլ չեմ գա: Գե րեզ մա նիս հա մար հող կառ նեմ և կս պա սեմ մեռ նե լու 

օրիս: 

Շատ բարև ներ քեզ՝ կնո ջիցս, Վի գե նից,  Բա բի կյա նից և մի եր կու վար դա-

պե տից:  Շատ բարև ներ՝ ին ձա նից՝ կնոջդ, երե խա նե րիդ, Սի մոն Հա կո բյա նին 

և բո լո րին` հարց նո ղաց: Նա մակս կհաս նի եր ևի Նոր տա րուն ձեռքդ: Ու րեմն, 

շնոր հա վո րում եմ Նոր տա րիդ : Աստ ված տա (ձև է խոս քի) Նոր տար վա մեջ 

իրար տես նենք հայ րե նի քի հող:

 Համ բույր նե րով` 

քո՝ԱվետիքԻսահակյան

1.  Լունասչարսկի Անատոլի (1875-1933), խորհրդային պետական գործիչ, գրող, 
քննադատ, արվեստաբան:

2.  Տե՛ս` Մ. Սարյանին 1924 թ.-ի հոկտեմբերի 8-ին գրած նամակի 1-ին 
ծանոթագրությունը:

3.  Խոսքը պետական գործիչ Արամայիս Երզնկյանի (1879-1938) մասին է, որը մոտ 
հարաբերություններ ուներ Իսահակյանի հետ: Նա ՀՕԿ կենտրոնական վարչության 
անդամ էր: 1931-1933 թթ. զբաղեցրել է Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը:

4.  Խոսքը խորհրդային պետական գործիչ Լեոնիդ Կրասինի (1870-1926) մասին է, որը 
1924 թ. Խորհրդային միության լիազոր ներկայացուցիչն էր Ֆրանսիայում:

5.  Ալեքսանդր Բեկզադյան (1879-1939), հեղափոխական գործիչ, իրավաբանական 
գիտությունների դոկտոր: 1922-1926 թթ. Գերմանիայում ԽՍՀՄ առևտրական 
ներկայացուցչության աշխատակից էր:
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114. « Հու սա բե ր»-ի խմ բա գիր Վա հան Նա վա սար դյա նին 

26հունվարի,1925,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Վա հան

 ...Ինչ պե՞ս չգ նամ. 15 տա րի է՝ հե ռա ցել եմ, կա րո տը խեղ դում է ինձ, ոչ 

մի եր կիր չի քա շում ինձ` ո՛չ Փա րի զը, ո՛չ Բեռ լի նը, ո՛չ Կա հի րեն, հաս կա նու՞մ 

ես այս: Ոչ մի երաժշ տու թյուն` ո՛չ բա լետ, միայն մեր թա ռը, շվին, զուռ նան, 

մեր աղ ջիկ նե րի պա րե րը...  Մեր խո րո վա ծը, քյուֆ թեն, մեր թար խու նը, լա-

վաշ հա ցը... Դու այդ լավ ես հաս կա նում և, գի տեմ, պի տի նա խան ձես: Այս 

էլ իմա ցիր, որ իմ բո լոր լավ ըն կեր ներն այն տեղ են, նույ նիսկ դաշ նակ ցա կան 

ըն կեր նե րը ( չվի րա վոր վես, քո մա սին չէ խոս քը): 
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115.  Սար գիս և Վա վա Խա չատ րյան նե րին

3փետրվարի,1925,Վենետիկ

 

Սի րե լի՛ տիկ<ին> Վա վա և Սար գիս ջան

 Վա ղուց մեծ ու րա խու թյամբ ստա ցել եմ նա մակդ . ու շ պա տաս խա նե ցի, 

որ դու էլ ստիպ ված չլի նես իս կույն պա տաս խա նել: Այն պես լի նի, որ ամի սը 

մի ան գամ իրա րից լուր ու նե նանք: Ես նա մակ գրե լու մեջ ծույլ եմ (ո՞ր բա նի 

մեջ ծույլ չեմ) և, մա նա վանդ որ, շատ տե ղե րի հետ նա մա կագ րու թյուն ու նեմ, 

թեև շատ սի րով եմ գրում ձեզ, ան կեղ ծո րեն ասած:

 Շատ շնոր հա կա լու թյուն քո ըն կե րա կան հյու րա սի րու թյան հա մար` Լոն-

դոն գա լու . իս կա պե՛ս շատ կու զե նայի, մա նա վանդ որ Լոն դոն տե սած չու-

նիմ, բայց, սի րե լի նե՛րս, շատ դժ վա րու թյուն ներ կան. վի զա, թույլտ վու թյուն 

և այլն: Դրամն էլ` իր կար գին: Մնում է` դուք ամա ռը գաք և շատ լավ կա նեք:

 Ձեր փոք րիկ Կա րոյի (1)  մա սին խո սե ցի տե սու չի հետ . այս տա րի լավ 

է սո վո րում, կփո խե : Առ հա սա րակ, դպ րո ցի կուր սը հի մա ավե լի ծան րաց րել 

են : Իմ տղաս էլ այս տա րի մնաց. մա թե մա տի կան շատ դժ վար էր: Հ նար չու-

նինք, պի տի համ բե րենք: Ու րիշ տեղ դպ րոց ներ չկան, եղա ծը սա է` լավ թե 

գեշ, ավե լի` գեշ, քան թե լավ: 

Ես սոս կա լի ձանձ րա ցել եմ այս քա ղա քից. եթե զբա ղում ներս չլի նեին, 

կխեն թա նամ: Շատ զբաղ ված են, դրա նով են թռ չում օրե րը: Լսել եմ, որ հա-

ջո ղու թյուն ներ ու նես. Աստ ված էլ ամե նին տա: Լսել եմ, թե Ար շակ խա նի 

(Գո րո յա նի) աղ ջի կը... մե ռել է Նից ցա յում, շատ ցա վա լի է, եթե ճշ մա րիտ է: 

Խեղճ աղ ջիկ: Ինչ քան ցա վա լի էր նույն պես խեղճ Անա հիտ Տեր -Օ հա նյա նի 

մա հը. երի տա սարդ լի նել և մեռ նել ... Ինչ կա ավե լի ող բա լի, քան այս... 

Ի սեր Աստ ծո, Վա վայիդ (կամ Վա վայիս) լավ պա հիր, այդ ան պի տան 

Լոն դո նը գեշ օդ ու նի, բայց մեր Վա վան ֆլա ման դա կան-ռու բեն սա կան 

ֆեանե րի կազմ վածք ու նի, և ես հան գիստ եմ այդ մա սին: 

Ես մտա դիր եմ ապ րի լին մի ամ սով Իս պա նիա գնա լու (2), տես նենք` 

կհա ջո ղի՞, թե՞ ոչ: Եթե եղավ, մեծ բախտ է. շատ եմ հե տաքրքր վում այդ երկ-

րով:  Դու զուր չես գնում այն տեղ, շատ մո տիվ ներ և ներշն չում ներ կու նե նաս 

Մադ րի դի մու զե յում: Ս ևի լիայի և Ան դա լու զիայի աղ ջիկ նե րը, որ գի նու բույր 

ու նին, Ալ ի րոյի պա լատ նե րը և Գրե նա դայի նռ ներն ու Կոր դո վայի աղ ջիկ նե-

րի պա րե րը և հո վիվ նե րի եր գե րը:

 Մենք լավ ենք, առողջ ենք` այ սինքն: Ու րիշ լավ բան չկա, կա մաց-կա-

մաց ապ րում ենք և արագ -ա րագ ծե րա նում, ին չո՞վ պի տի վեր ջա նա, չգի տեմ 

կամ չեմ ու զում գի տե նալ: 

Ի՞նչ կա Լոն դո նի գա ղու թում, ի՞նչ է անում Հով հան նես խա նը (3). 
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կտես նեք եթե, խնդ րեմ, բար ևեք: Նույն պես և օր. Զ. Պո յա ճյա նին(4) և տիկ. 

Moschelles -ի ն:

 Կար դա ցի, թե ժե նե րալ Բագ րա տիոնի կի նը գնա ցել է մի հա րուստ 

անգլիացու հետ, և ժե նե րա լը կնոջ փո խա րեն ստա ցել է 30.000 ֆր.: Այն քան 

գայ թակ ղիչ գու մար է, որ մտ քովս գեշ խոր հուրդ ներ են ան ցնում և հա մա ձայն 

եմ ավե լի պա կաս գնով իրա կա նաց նե լու խոր հուրդս:

 Բարև ներ կնո ջիցս` բո լո րիդ:

 Սի րա լիր բարև նե րով՝ տիկ. Վա վային և քեզ: 

Մ նամ միշտ ձեր` 

ԱվետիքԻսահակյան

Տպագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ., Ս. և Վ. Խաչատ րյան նե րի ֆոնդ, № 465:

1.  Խոս քը Վա վա Խա չատ րյա նի եղ բոր` Կա րոյի մա սին է, որը սո վո րում էր Վե նե տի կի 
Մու րադ-Ռա փայե լյան վար ժա րա նում:

2.  Չի իրա կա նա ցել Իսա հա կյա նի` Իս պա նիա մեկ նե լը:

3.  Խոս քը Շեքս պի րի նշա նա վոր թարգ մա նիչ Հով հան նես Մա սե հյա նի (1864-1931) մա-
սին է, որը` լի նե լով Իսա հա կյա նի մտե րիմ նե րից, նրա տա րագ րու թյան տա րի նե րին 
նյու թա կան և բա րո յա կան աջակ ցու թյուն է ցույց տվել:

4.  Խոս քը հայ նկա րիչ, գրող, թարգ մա նիչ Զա պել Բո յա ջյա նի ( Զա բել Պո յա ճյան) (1873-
1957) մա սին է:
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116 . Եր վանդ Քո չա րին

5փետրվարի,1925,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Եր վանդ

Պ. Օհան Կա րոյի (1) նա մա կի հետ ստա ցել եմ և քո նա մա կը. ս պա սում 

էի խոս տու միդ կա տա րու մին` քն նա դա տա կան խոս քեր ար վես տիդ մա սին: 

Չու ղար կե ցիր: 

Այո՛, երբ մի մարդ մի ան գա մից Լեոնար դո (2) և Դյու րեր (3) դառ նա, 

այլևս նրա նից խեր չկա. բարև էլ որ տա, նո րից մեծ բան է: Բար ևը քեզ լի նի և 

քո տի կի նիդ1, միայն իս կա պես առանց բլե ֆի և իլյու զիոնի հաս նես այդ կա-

տար նե րին: Ան կաս կած, մեջդ ժե նի2 կա, բայց այդ քիչ է, պետք է ջանք, ճկու-

նու թյուն, կուլ տու րա, համ բե րու թյուն և գլուխ չկորց նել գո վեստ նե րից:

 Ժոր ժի (4) մոտ կար դա ցի նա մակդ, շատ ու րա խա ցավ և, կար ծեմ, քեզ 

գրեց:

 Մե՛ր տղա, տա րուց ավել կա, որ լսել ենք, թե չորս ոտա նի ես եղել` կնիկ 

ու նիս : Ա մուս նա ցել ես, ասում են` աղ ջիկ ես փախց րել, ասում են` շատ լավն 

է` ս. Մար կո սի աղավ նյակ. սի րու նիկ, պստ լիկ, կար միր տո տիկ... Տո՛, ին չու՞ 

մեզ չես հայտ նել, վա խե նում էիր, թե աչ քով տայինք... Ե թե ճիշտ է, բա րով 

վայե լես: Միայն գրիր այդ մա սին, ես էլ եմ հե տաքրքր վում, բայց մա նա վանդ 

կինս, որ ամեն օր ասում է և երա զում տես նում է ու հե տաքրք րու թյու նից հի-

վան դա նում է... 

Ինչ գրեմ իմ մա սին. ձանձ րա ցել եմ այս քա ղա քում, իհար կե, բայց զբաղ-

ված եմ, գրում եմ, ջն ջում եմ, նո րից եմ գրում և ծե րա նում եմ: Ս րա նից ավե լի 

տխուր խոսք չկա, մա հը ավե լի տխուր բառ է, բայց մեռ նո ղը չէ, որ ասում է, 

ին քը չգի տե:  Գի տենք միայն ծե րա նալ բա ռը և նրա զգա ցու մը...

 Դու որ դեռ տղա ես, քշե գնա, ինչ կլի նի, թող լի նի:

 Ժոր ժը ծանր մե լան խո լիայի մեջ է. մի հայ պս տիկ աղ ջիկ էր գտել una 

picola cosa pera` պս տիկ, սևու լիկ, մի պա տառ զա կուս կի:  Խեղճ տղան սի րեց, 

սի րեց, նի հա րեց, և աղ ջի կը գնաց Բոս տոն: Հի մա նրանց մեջ սառն ու մեծ 

Ատ լան տյան օվ կիանոսն է ձգ վում ու ան տար բեր գա լար վում այդ խեղճ երե-

խա նե րի վշ տի ու կա րո տի հան դեպ, իսկ Ամե րի կայի Վա շինգ տո նի դա ժան 

փոս տան, որ օվ կիանո սից ան գութ է, որով հետև մար դու գործ է: Խնդ րում եմ 

մխի թա րես նրան: 

1 Ընդգծումը` հեղինակի:
2 Ժե նի – ֆրան սե րեն` genie, հան ճար:
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Ու րիշ ի՞նչ գրեմ, սի րե լի՛ Եր վանդ, ոչինչ: Շատ բարև ներ և համ բույր ներ՝ 

քեզ, բարև ներ՝ կնոջդ և իմ կնո ջից, բարև ներ՝ Վի գե նից:

Քո`ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Սո վե տա կան գրա կա նու թյուն» ամ սագ րից, 1967, № 4 :

1.  Օ հան Կա րո (1890-1933), հայ գրող:

2.   Լեոնար դո դա Վին չի (1452-1519), Վե րածնն դի իտա լա ցի գե ղան կա րիչ, քան դա կա-
գործ,  ճար տա րա պետ, երա ժիշտ, գ րող, մա թե մա տի կոս, մե խա նիկ, գյու տա րար: 

3.  Դյու րեր Ալբ րեխտ (1471-1528), գեր մա նա ցի նկա րիչ, գրա ֆիկ: 

4.  Զա քա րյան Ժորժ, ի տա լա կան բան կե րի կա ռա վա րիչ, Իսա հա կյա նի և Ե. Քո չա րի 
մտե րիմ նե րից:
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117. Ռուբեն (Արտաշես) Դարբինյանին

12փետրվարի,1925

 

Սի րե լի՛ Ար տա շես 

Այս նա մա կը չպի տի գրեի, եթե Մ. Պար սա մյա նի (1) գրա խո սա կա նը 

(«Հայ րե նիք» ամ սագ րի մեջ) առիթ չտար...

...Ճշ մար տու թյունն այն է, որ եթե ես, Հ. Թու մա նյա նը կամ Հ. Հով հան-

նիսյա նը ( 2) օգտ վում ենք հայ ժո ղովր դի ոճե րից, ձևե րից, այն մտա ծու մով 

է, թե հայ տոհ միկ գրա կա նու թյուն ենք մշա կում: Իսկ թր քա հայ գրող նե րը 

նույնն անում են ֆրան սիական և օտար գրա կա նու թյուն նե րից...

 Չար ժե այդ մա սին խո սել, թող հրճ վեն, ճա շա կի հարց է: Ինձ հա մար 

Գյո թեի «ÜberallenGipfelnistRuh»-ն ամե նա թանկ գո հարն է տիեզե րա կան 

գրա կա նու թյան, դ րան չի հա սել ողջ ֆրան սիական գրա կա նու թյու նը: Եվ 

դա իմ իդեալն է, կա ղա պա րը, դրան եմ բե րում աչ քիս առաջ, երբ մի բան եմ 

գրում: Պարզ, ան պա ճույճ, բայց խորն ու զգա ցած...

 Սա կայն Պար սա մյա նի գրա խոս կանն ինձ զայ րաց րեց ... Եր կինք հա-

նել Օշա կա նի բռ նազ բոս Շահ պա զը (3)` իր ան բնա կան հան գույ ցով -ել քով, 

ան բնա կան նյու թով (ու՞ր է տեսն ված, որ այր մար դը էգ դառ նա վշ տից), իր 

ան հաս կա նա լի ոճով ու լեզ վով և ոչ միայն ան տե սել Լի լի թի գե ղեց կու թյու-

նը, այլև թեթև սր տով խա րա նել այն` որ պես ան հա ջող նմա նու թյուն Կուպ-

րի նի «Սու լա մի թ»-ին (4), որ բո լո րո վին տար բեր բան է: Մի՞թե միայն այն է 

պատ ճա ռը, որ ես Աստ վա ծաշն չի ոճից եմ օգտ վել` ինչ որ բնա կան էր, ինչ 

որ նյութն էր ու զում այդ ձևը: Ո՞վ չի օգտ վել այդ տե ղից` Նից շե (5), Օ.Ո ւայլդ 

(6), Լա մը նե (7) և այլն: Իմս տար բեր բան է` թե՛ իր խոր քով, թե՛ գա ղա փա րով: 

Ինչ քան վի րա վո րա կան է նման վել մի երկ րոր դա կան ռուս գրո ղի, մա նա-

վանդ որ կար դա ցել եմ 1908 թ. և մո ռա ցել, իսկ «Լի լի թ»-ը գրել եմ 1921 թ վին: 

Ես զար մա նում եմ, որ դու ուշք չես դարձ րել դառն խոս քի վրա` նմա նո-

ղու թյուն: Խնդ րում եմ և պա հան ջում եմ, որ եր կուսն էլ կար դաս և հա մե մա-

տես անա չառ կեր պով և դաս տաս քո քն նա դատ աշ խա տակ ցին: 

Ի մի ջիայ լոց, «Լի լի թ»-ը թարգ ման վում է իտա լե րեն: Շատ գո վես տի նա-

մակ ներ ստա ցա նրա առի թով, և նկա րիչ Ս. Խա չատ րյա նը թույլտ վու թյուն է 

խնդրում պատ կե րա զար դե լու այն: 

Իսկ «Մել քոն վար ժա պե տը», իմ աֆո րիզմ նե րը...  Պար սա մյա նը Թլ կա-

տին ցիի (8) անունն է տա լիս: Ո՞վ է դա, որից գրե թե բան չեմ կար դա ցել...  Վայ 

ինձ, վայ. խար բերդ ցի մի ան ճա շակ վար ժա պետ` ինձ ու սու ցիչ: 

Եվ այդ Պար սա մյա նը ոչ մի խոսք, օրի նակ, չի ասում իմ՝ Հա յաս տա նին 

նվի րած ոտա նա վո րի մա սին, որի հա մար ոչ միայն գով քեր ստա ցա շատ-

շա տե րից, օրի նակ` Շան թից, Վա րան դյա նից (9), Աղ բա լյա նից, այլև` Եր ևա-
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նից: Ուղ ղա կի հու սա հա տա կան բան է: Ինձ մնում է այլևս չգ րել արևմ տյան 

հայե րի մա մու լի մեջ, ուր այլ ճա շակ է տի րում` ատե լու թյան հետ միասին, 

ուր զուր տե ղը ես ծաղ րի եմ մատն վում, երբ Կով կա սի հայե րի մեջ սիր ված 

եմ, հաս կաց ված ու գնա հատ ված: 

Այս տեղ էր Վա հան Նա վա սար դյա նը, երեկ գնաց Եգիպ տոս: Ասում էր, 

թե Օշա կա նը իր թր քա հայ խմ բով ատե լով ատում է ռու սա հայե րին և նրանց 

գրող նե րին ու բղա վում է, թե «Մո խիր պի տի դարձ նեմ Իսա հա կյա նին, նա ո՞վ 

է, որ իրեն մար գա րե է ծա խում, անա պատ գնում...»: 

Ան շուշտ, գլուխ չու նեմ սրանց հետ ընկ նե լու, բայց սիրտս ցա վում է, 

որ գտն վում եմ այս ան պի տան մթ նո լոր տում, գա ղու թում, ուր իշ խում է այս 

ստոր մտայ նու թյու նը:

 Սա կայն եթե դու հա մա միտ ես նրանց հետ` իբրև խմ բա գիր «Հայ րե նիք» 

թեր թե րի, որ ար դար վե րա բեր մունք չկա իմ դեմ` ազատ կար ծի քի դի մա կի 

տակ, ստիպ ված եմ իմ անու նը հա նել նրանց էջե րից, որ քան էլ որ դա ցավ 

պատ ճա ռե քեզ: Եվ, վեր ջա պես, քեզ հա մար էլ` իբրև խմ բագ րի, վի րա վո րա-

կան է, որ դու առաջ նա կարգ տեղ ես տա լիս մի գրո ղի, որի գր վածք նե րը մյուս 

էջե րում ժխտ վում են: Ու՞ր է մնում խմ բագ րի աչ քը, ճա շա կը, գի տու թյու նը: 

Խմ բա գի րը որի՞ հետ է հա մա ձայն, ի՞նչ է նրա կար ծի քը...

 Սա գա լիս է միան գա մայն ինձ հա մո զե լու, որ իմ տե ղը Արա գա ծի լան ջե-

րի վրա է, ինձ ծնող ու ինձ հաս կա ցող ժո ղովր դի մոտ...

Քո՝ԱվետիքԻսահակյան

1.  Խոսքն արձակագիր, գրականագետ, խմբագիր, մանկավարժ Մկրտիչ Պարսամյանի 
(1886-1966) մասին է:

2.  Նկա տի ու նի հայ բա նաս տեղծ Հով հան նես Հով հան նի սյա նին (1864-1929):

3.  Խոս քը արևմ տա հայ գրող, ման կա վարժ Հա կոբ Օշա կա նի (1883-1948) «Շահ պազ» 
վի պա կի մա սին է: 

4.  Ալեքսանդր Կուպրինը (1870-1938) «Սուլամիթ» պատմվածքը գրել է 1908 թ.:

5.  Ֆ րիդ րիխ Նից շե (1884-1900), գեր մա նա ցի փի լի սո փա, բա նա սեր, կոմ պո զի տոր:

6 .  Օս կար Ուայլդ (1854-1900), ծա գու մով իռ լան դա ցի բրի տա նա կան բա նաս տեղծ, 
գրող, դ րա մա տուրգ, էս սեիստ, քն նա դատ: 

7.  Ֆե լիս տե Ռո բեր դ’ Լա մը նե (1782-1854), ֆ րան սիացի փի լի սո փա և հրա պա րա կա-
խոս, քրիս տո նեական սո ցիալիզ մի հիմ նա դիր նե րից մե կը: 

8.  Թլկատինցի (Հովհաննես Հարությունյան) (1860-1915), գրող, մանկավարժ, 
Ցեղասպանության զոհ:

9.  Խոսքը պատմաբան, հրապարակախոս, հայ ազգային ազատագրական շարժման 
գործիչ Միքայել Վարանդյանի մասին է (1870-1934):
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118. <Վահան Զաքարյանին>

25մարտի,1925,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Վա հան (1)

... Ալ. Մյաս նի կյա նի մահն ինձ շատ ցավ պատ ճա ռեց: Շատ պետ քա-

կան էր դժ բախտ ժո ղովր դին: Ես շատ ցա վե ցի` իբրև հին ըն կե րի. լավ մարդ 

էր, չջ ղայ նա նաս: 

Խնդ րում եմ, վրան գեշ չխո սես: Նրա ձեռ քի տա կով շատ բա րիք ներ է 

հաս ցրել հայե րին: 

Ե ղի շե Չա րենցն այս տեղ էր, գնաց: Եվ խնդ րե լով ինձ նից` հե տը տա րավ 

քո` ինձ տված բո լոր գր քե րը: Շատ հե տաքրքր վում էր: Ես ու րա խու թյամբ 

բո լո րը տվի: Թեև վրան ինձ նվեր էիր գրել: Հույս ու նեմ, որ չես նե ղա նա` գի-

տե նա լով, որ ու զում ես գր քերդ նրանք կար դան. հե տը տա նե լու է Մոսկ վա:

...Գ րա կան վաս տակ չկա, փող պարտք տվող չկա և, առ հա սա րակ, ոչ մի 

լույս, ոչ մի հույս: Կար ծում եմ, որ բա րե կամս էլ մոտ ապա գա յում դա դա րեց-

նե լու է իր նպաս տը. կմ նամ ջրից հա նած, դուրս ձգած ձուկ: Մի խոս քով, իմ 

վեր ջը լավ չե ղավ: Այս պի սի հո գով հի մա աշ խա տանք էլ չեմ կա րող կա տա-

րել: Եր կու ամիս է` քո գա լու օրից սկ սած, մի տող գրած չու նեմ: Վեպս մնաց 

կի սատ: Անհ նա րին ուժ պի տի թա փեմ վրան` կա տար ածե լու թե րի բա ներս: 

Ո՞վ գի տե` ինչ է լի նե լու: Մահ կա, հի վան դու թյուն կա, չա րիք կա մար դուն 

դա րան մտած, վեր ջա պես:

Քո՝Ավետիք

1.  Բեռլինյան դատավարության ժամանակ Վահան Զաքարյանը Սողոմոն Թեհլերյանի 
թարգմանիչն էր, «Նեմեսիս» գործողության կազմակերպիչներից:
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119. <Մարտիրոս Սարյանին>

22ապրիլի,1925,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Մար տի րոս

 Շատ ժա մա նակ է, որ նա մակդ ստա ցել եմ, բայց, նե րող եղիր, սի րե լի՛ս, 

որ մինչև այ սօր չեմ պա տաս խա նել. տխուր եմ շատ, սր տա բեկ, ան տրա մա-

դիր, այս պես գնաց մեր սե րուն դի կյան քը...

 Վեր ջա պես այ սօր գրում եմ քեզ. Եր ևա նը ծաղ կել է հի մա, գու ցե կե-

ռա սը` հա սել, Արա րա տյան դաշ տը կա նա չին է տա լիս, լեռ նե րից իջ նում են 

գար նան հորդ ջրե րը, և Ալեք սանդր Մյաս նի կյա նը չկա (1). նա չկա այլևս` 

ամե նա լավ հայե րից մե կը և ամե նա խե լա ցի, ամե նա բա րի բոլշ ևի կը: 

Ա մե նաան կեղծ զգա ցու մով ցա վում եմ նրա կո րուս տը. նա ամեն հայի 

սր տի մեջ էր ապ րում, և հի մա ամեն քը ող բում են նրան: Հա յու թյան պաշտ-

պանն էր նա ներ կա դա ռը ժա մա նակ նե րում. ո՞վ պի տի փո խա րի նե նրան, 

դա է նույն պես շատ մտա ծել տա լիս ինձ... 

Ափ սոս, ան հուն ափ սոս, ի՞նչ կարճ կյանք ու նե ցավ և ի՞նչ մեծ գործ կա-

տա րեց: 

Անձ նա պես ցավ եմ զգում, որ Հա յաս տան գա լով` եր ջան կու թյուն չպի-

տի ու նե նամ նրան տես նե լու. իմ միակ մեծ բա րե կամ -ըն կերն էր նա ներ կա 

իրա վա կար գի մեջ, մյուս նե րը` բա ցի Մա կին ցյա նից (2), ան ծա նոթ մար դիկ 

են ինձ:

 Հա մոզ ված եմ, որ հայ ժո ղո վուր դը ան բախտ աստ ղի տակ է ծն վել, գո նե 

խնայե, ով որ խնայե լու է նրա ազ նիվ ըն կեր նե րին: Հույս ու նեմ, որ կան. գո նե 

Լու կա շի նի (3) մա սին շատ լավ են խո սում, այդ լավ ըն կեր նե րը թող ապ րեն 

հայ րե նի քի հա մար, ինչ դրո շա կի տակ ու զում է լի նի, միայն թե ծխա հայի 

օջա խը:

 Սի րե լի՛ Մար տի րոս, մարտ ամ սին այս տեղ էր Ե. Չա րեն ցը: Ամեն օր 

միասին էինք (4): Շատ քիչ կռ վե ցինք, միշտ արիշ-բա րիշ էինք, հաշտ ու սի-

րով: Ն րա մա սին շատ գեշ, չար խոս քեր էի լսել, բայց ես նրան լավ տղա 

գտա. ըն կե րա կան սիրտ ու նի,  դար դի ման է: Երի տա սար դա կան տա րի քի 

պատ ճա ռով թե րու թյուն ներ ու նի` մե ծա միտ է, երեստ ված է և ան հան դուր ժող 

է, սա կայն խեղ ճը շատ ջղային է. հի վանդ տղա է ուղ ղա կի : Ան շուշտ, տա րի-

նե րի մեջ այս ամե նը կանց նի: Առա ջին շր ջա նի գր վածք նե րը նրա կար դա ցի, 

գե ղե ցիկ բա ներ են, տա ղան դա վոր է, բայց բոլշ ևի կյան-ֆու տու րիս տա կան 

գր վածք նե րը չկա րո ղա ցա սի րել. եր ևի հին մարդ եմ և չեմ հաս կա նում:

 Տա րի քից ավե լի զար գա ցում ու նի և կար դա ցած է և կար դալ սի րող տղա 

է. շատ առաջ կգնա:

 Սի րե լի՛ս, ստա ցել եմ Մռա վյա նի (5) ղր կած «Արև նե րը» և Ս. Զո րյա-
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նի «Տ խուր մար դիկ» (6): Շնոր հա կա լու թյուն ներս ան պատ ճառ հայտ նիր 

նրանց, չմո ռա նաս: 

Զո րյա նը շատ լավ բա ներ ու նի` պարզ, ճշ մա րիտ : Ու րախ եմ, որ դեռ 

երի տա սարդ է և առաջ գնա լու ժա մա նակ ու նի: 

Ի՞նչ ես անում դու, աշ խա տու՞մ ես, թե՞ կոտր ված ես: Ինչ պե՞ս են կինդ 

և երե խա ներդ: Ինչ պե՞ս է Եր ևա նի տն տե սա կան դրու թյու նը, ժո ղովր դի ապ-

րուս տը:

 Շատ բարև ներ՝ բո լոր քո և իմ լավ բա րե կամ նե րին և ըն կեր նե րին, հատ-

կա պես բար ևիր Դե րե նի կին Դե միր ճյան, ասա իրեն, որ ամեն օր կա րո տով 

անու նը տա լիս եմ նրա, բայց չեմ գրում, որով հետև եթե գրեմ, մի ողջ գիրք 

պի տի գրեմ, այն քան բա ներ ու նեմ նրան ասե լու: 14 տար վա մեջ սր տիս մեջ 

հա վաք ված բա ներ. ինչ պե՞ս գրեմ նա մա կով: Երբ Աստ ված կա մե նա իրար 

տե սու թյան ար ժա նա նանք, ամիս ներ պի տի խո սենք, որ վերջ ու նե նա...

 Մե րոնք լավ են, բար ևում են սիրով քեզ և ձե րոնց: 

Իսկ ես` ջերմ բարև նե րով՝ տիկ. Լու սի կիդ, համ բու րում եմ քեզ, երե խա-

նե րին և Դե րե նի կին: 

Միշտքո՝

ԱվետիքԻսահակյան

1.  Ն կա տի ու նի Ալեք սանդր Մյաս նի կյա նի ող բեր գա կան մա հը 1925 թ. մար տի 22 -ի ն, 
ավիաա ղե տից: 

2.  Խոս քը Պո ղոս Մա կին ցյա նի մա սին է: 

3.  Սար գիս Լու կա շին (Սրա պիոնյան) (1883-1937), ՀԽՍՀ ժող կոմ խորհրդի նա խա գահ:

4.  Կա պատմություն, որ Չա րենցն ու Իսա հա կյա նը հան դի պել էին շատ ավե լի վաղ: 
Մի ան գամ, Կար սում զբոս նե լիս, Իսա հա կյանն իր վրա է զգում մի պա տա նու խիստ 
հիացա կան, զմայլ ված հա յաց քը: Վար պե տին այդ հա յաց քը դուր չի գա լիս և նա 
ապ տա կում է երի տա սար դին, որը… Եղի շե Չա րենցն էր: Ար դեն 1925 թ. Վե նե տի կում, 
երբ հան դի պում են Վար պետն ու Չա րեն ցը, Չա րեն ցը հի շեց նում է այս մի ջա դե պը: 
Վար պե տը ծի ծա ղում է. 
«Դե, ոչինչ, Եղի շե ջան, դա ուս տա-սիլ լա է եղել: Ապ տակս ուժ գին է եղել, դրա հա-
մար էլ լավ բա նաս տեղծ ես դար ձել»: 

5.  Նկա տի ու նի այդ տա րի նե րին (1923-1929) ՀԽՍՀ լու սա վո րու թյան ժող կոմ Աս քա նազ 
Մռա վյա նին (1885-1929): 

6.  Ստե փան Զո րյա նի առա ջին ժո ղո վա ծուն է: Առա ջին ան գամ լույս է տե սել 1918 թ., 
Թիֆ լի սում:
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120. Ռուբեն (Արտաշես) Դարբինյանին

20մայիսի,1925,Վենետիկ

 

Սի րե լի՛ Ար տա շես

Ս տա ցա մայի սի 6 թվա կիր նա մակդ և երեկ և այ սօր ու ղար կում եմ «Ուս-

տա Կա րո»-ի վե ցե րորդ գլու խը:

 Քեզ շատ սի րե լուցս է, որ վճիռս լու ծե ցի, և նույն պես Հա մաս տե ղի (1) 

խա թե րը, որ այն պես գնա հա տում է գործս: Այ լա պես՝ ի՞նչ միտք ու ներ այս 

հա սա րա կու թյան հա մար, որ մե ռած սիմ վո լիզ մով է տար վում և ֆու տու րիզ-

մով ոգ ևոր վում: 

Ան մա հը ռեալիզմն է` Հո մե րոս (2), Սեր վան տես (3), Գյո թե (4), Տոլս տոյ 

(5), Դոս տոևս կի (6) և ոչ Բոդ լեր (7) կամ Օ. Ուայլդ...

 Սա կայն Օշա կա նը ան շուն գյուղ է գտել և առանց փայ տի ման է գա-

լիս, կլ լաց նել տա լիս հա սա րա կու թյա նը իր հի վանդ պլյուր նե րը, և մարդ չկա 

նրան ծա կը դնող: Իսկ դու բո լո րո վին ասիմիլեասիոնի1 ես են թարկ վել թր քա-

հայ մտայ նու թյամբ: Մի խոս քով...

Քո՝Ավետիք

1.  Հա մաս տեղ (Համ բար ձում Կե լե նյան) (1895-1966), ս փյուռ քա հայ ար ձա կա գիր, հա-
մար վում է սփյուռ քա հայ գրա կա նու թյան հիմ նա դիր նե րից: Իսա հա կյանն ու Հա մաս-
տե ղը մտեր մա ցել են 1930 թ., Փա րի զում:

2.  Հո մե րոս, մ.թ .ա .8-րդ դար, հույն էպո սա գիր, բա նաս տեղծ:

3.  Մի գել դե Սեր վան տես (1547-1616), իս պա նա ցի գրող:

4.  Յո հան Վոլֆ գանգ ֆոն Գյո թե (1749-1832), գեր մա նա ցի գրող, մտա ծող:

5.  Լև Տոլս տոյ, 1828-1910, ռուս գրող:

6.  Ֆեոդոր Դոս տոևս կի (1821-1881), ռուս գրող, գրա կա նա գետ, փի լի սո փա:

7.  Շառլ Բոդ լեր (1821-1867), ֆ րան սիացի բա նաս տեղծ, ար վես տա բան:

1  Ֆրանս. Assimilation` ասիմիլյացիա, ասիմիլացվել, ուծացվել, ձուլվել:
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121. <Մարտիրոս Սարյանին>

26մայիսի,1925,Վենետիկ

 Շա՛տ սի րե լի Մար տի րոս

 Նա մակդ ստա ցել եմ ժա մա նա կին և ու զածդ իրե րի պատ վե րը տվել եմ, 

բայց մինչև այ սօր փո ղը չս տա ցա, ու ղար կածդ փո ղը. պոս տան հայտ նե ցի 

նույն պես` դեռ չի ստա ցել: Ի՞նչ է եղել, չգի տեմ, դու ևս հե տաքրքր վիր` իմա-

նա լու. գու ցե կո րել է...

 Քո նա մա կը ստա նա լուց առաջ քեզ Եր ևան գրել էի ար դեն, եր ևի հի մա 

ստա ցել ես:

 Չա րեն ցը եկավ, գնաց և ան շնորհ քը մի տող չգ րեց. չ գի տեմ` ու՞ր է նա 

հի մա: 

Ես լավ եմ, բայց շատ տխուր եմ, ի՞նչ պի տի լի նի օտար երկ րում ապ րող 

մար դու կյան քը . ոչ այս ենք, ոչ` այն. քաշ ենք գա լիս:

 Բար ևիր Մոսկ վա եղող իմ բա րե կամ նե րին: Լսում եմ, որ այս տա րի մեր 

հայ րե նի քի բեր քը գեշ է, մր սել են ցան քերն ու այ գի նե րը. սով չլի նի՞, ի սեր 

Աստ ծո...

 Շատ և շատ բարև ներ՝ մեզ նից:  Համ բույր նե րով՝

քո՝Ավետիք

Spec. A. Issahakian, 2266, Dorsoduro le March, Venezia.
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122.  Վա հան Նա վա սար դյա նին

21հուլիսի,1925,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Վա հան 

... Հա զիվ կա րո ղա նում եմ «Ուս տա Կա րո»-ի տա կից դուրս գալ` ամ-

սեամիս մի գլուխ հասց նե լով «Հայ րե նի ք»-ին: Հա զիվ եմ ասում, որով հետև 

այդ սար սա փե լի «Ուս տա Կա րո»-ն բռնում է մոտ 1700-2000 էջ, սա կայն այդ 

2000 էջը գրել եմ 5-6.000 էջե րի մեջ ու այդ քաո սից ու ծո վից կազ մում եմ 

գլուխ նե րը: Չես իմա նում, թե ինչ տա ժա նե լի աշ խա տանք է, բայց ես ոգ ևոր-

ված եմ, որ ան կա րե լի, մեծ, հզոր գործ եմ ձեռ նար կել:  Մարդ պետք է հզոր 

գոր ծեր կա տա րե, ան պար տե լի դժ վա րու թյուն ներ հաղ թե, պոդ վիգ (սխ րա-

գոր ծու թյուն) կա տա րե իր կյան քում: Իմա ցած եղիր, որ «Կա պի տան Ղա-

զար», «Մել քոն վար ժա պետ» չմ շակ ված գլուխ ներ են «Ուս տա Կա րո»-ից 

և նույ նիսկ «Հայ րե նի ք»-ում տպ ված գլուխ նե րը դեռ վերջ նա կա նա պես չեն 

մշակ ված: Տպե լուց հե տո եմ մշա կում, մշակ ված գիրք պի տի դառ նա, եր կու 

հա տոր:

«Ուս տա Կա րո»-ի մեջ մեր կյան քի վեր ջին 20-25 տա րին է ամ փոփ ված` 

սկ սած 1904 թվից` մինչև այ սօր, մինչև վեր ջա ցած տա րին, իսկ վեպս կվեր-

ջա նա 2-3 տա րուց հե տո: Առա ջին հա տո րը` մի տա րուց հե տո, 1000 էջ, իսկ 

մնա ցա ծը` հե տո...  Վե պիս մեջ հյուս ված են գյուղ ու քա ղաք, Դաշ նակ ցու-

թյուն, ռուս հե ղա փո խու թյուն, թր քա հայ ժո ղովր դի ջարդն ու փչա ցու մը, տե-

ղա հա նու թյու նը, բոլշ ևիզմ և այլն, և այլն: Պատ մա կան վեպ չէ, այլ հո գե բա-

նա կան, փի լի սո փա յա կան շատ տար րեր կան մե ջը` էպոս, ռո ման, լի րի կա, 

հու մոր...  Դա օվ կիանոս է, վեպ չէ: 

Չա րեն ցը հիացավ, զար մա ցավ և դա սեց հա վա սար «Դոն Քի շո թ»-ի, 

«Վայ նա ի մի ր»-ի, Հո մե րո սի հետ: Միայն թե ապ րեմ մի երեք տա րի և հաց 

ու նե նամ: Այդ վե պի հա մար ան սահ ման բան եմ կար դում` բար բառ ներ, ազ-

գագ րա կան նյու թեր, գի տա կան գր քեր, սո ցիոլո գիա, պատ մու թյուն և վե պեր, 

քն նա դա տու թյուն ներ: Ոճի խն դիր կա, ոճ պի տի ստեղ ծեմ ինձ հա մար և 

բազ մա տե սակ վեպ: Սրա նից դուրս էլ մի՞ թե ժա մա նակ ու նեմ, մա նա վանդ որ 

ծույլ եմ, հա ճախ մե լան խո լիա... Այդ վե պիս հա մար պետք է մի վեց ամ սով 

լի նեմ հայ րե նիք, և դրա հա մար ալ բոլշ ևիկ նե րի հետ կապ եմ պա հում, իսկ 

վե պիցս հե տո նրանք գլուխս կտ րե լու հրա ման պի տի ար ձա կեն, որով հետև 

ան տի բոլշ ևիկ վեպ է (այս չա սե ցի Չա րեն ցին, մյուս կտոր նե րը կար դա ցի): 

Նա մա կի շա րու նա կու թյու նը չգտանք: 
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123.  Մար տի րոս Սա րյա նին

28հուլիսի,1925,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Մար տի րոս

 Բա վա կան ժա մա նակ կա` ստա ցել եմ քո նա մա կը և հե տո էլ «Նոր ք»-ը. 

սր տա գին շնոր հա կա լու թյուն ներս՝ եր կու սի հա մար էլ: 

Վեր ջերս գնա ցել էի Մի լան, տե սա Պ. Մա կին ցյա նին (1), լծված է մի գոր-

ծի, որ իր գոր ծը չէ` վաճ ռա կա նու թյուն, այ նինչ` իր տե ղը գրա կա նու թյունն է 

ու հա մալ սա րա նի ամ բիոնը:

 Չա րեն ցը (2) գնաց և ոչ մի տող չգ րեց. դա վա ճան մարդ դուրս եկավ: Ես 

սի րե ցի նրան, լավ ըն կեր է և նույ նիսկ հայ մարդ է` չնայե լով իր հա մայ նա-

վա րա կան տրու բային, որ փչում է շա րու նակ` ձայ նակ ցե լով թե՛ իրեն և թե՛ 

լսող նե րին : Ափ սոս տա ղանդ, որ ծուխ է դառ նում:

 Սի րե լի՛ Մար տի րոս, կար դա ցի գրածդ հոդ վա ծը. շնոր հա կա լու թյուն ինձ 

նվի րած տո ղե րի հա մար: Հա ճույ քով կար դա ցի գրածդ:

 Մեծ ցա վով լսե ցի Եր ևա նին հա սած աղե տի մա սին (3). դժբախտ ժո ղո-

վուրդ ենք, ինչ կու զես, ասա:

 Սի րե լի՛ Մար տի րոս ջան, ու զածդ գր քե րը, ինչ որ կա րո ղա ցա ձեռք բե-

րել, հու նի սի 6-ին ու ղար կել եմ Մոսկ վա, Կու սի կյա նի (4) հաս ցեին, ապա հո-

վագր ված, եր ևի ար դեն ստա ցար: Պատ կե րա հան դե սի ցու ցա կից միայն մի 

օրի նակ գտա, ռու սա կա նից` ոչ մի հատ. ս պառ վել են: Մոտս ու նես դեռ մի 10 

լի րա էլ: Գրել էի այդ մա սին, հի մա չեմ գտ նում ման րա մասն հա շի վը, բայց 

գրել եմ քեզ նույն պես, թե ինչ եմ ու ղար կել:

 Մի բան եմ խնդ րում քեզ, սի րե լի՛ս, կա րո՞ղ ես ինձ ու ղար կել այն 

«Նորք»-ի հա մար նե րը, ուր տպ ված են Դե րե նի կի «Քաջ Նա զա րը». մի կտոր 

կար դա ցի, հա մը բե րանս մնաց: Սքան չե լի բան է, կեց ցե Դե րե նի կը: 

Ու րա խու թյամբ կար դա ցի Մոսկ վա յում տա րած քո հա ջո ղու թյան մա սին: 

Գրում ես, որ մյուս տա րի գա լու ես Իտա լիա. ողջ մնա ցինք, նո րից կտես նենք 

իրար և ծով գնանք` «լա վե րը» տես նե լու. այդ ապ րան քից այս տա րի էլ շատ 

կա. գնում եմ, բայց մե նակ եմ. նա յում եմ և միշտ հի շում քեզ. ճիշտ որ` ան-

ցած օրե րին օր չի հաս նի... 

Իսկ մյուս տա րի հե տո կդառ նամ Եր ևան. այլևս ան կա րող եմ սպա սել, 

հո գիս ելավ օտա րու թյան մեջ:

 Մար տի րո՛ս ջան, երեք ամիս է` այս տեղ է նկա րիչ Լ. Հա զա րա պե տյա նը 

(5): Քեզ մա տաղ, մեկ գրիր, տես նեմ, թե դա ի՞նչ նկա րիչ է, բան չեմ տե սել 

նրա նից, բայց ասում է, որ ին քը մեծ բան է... Ի՞նչ էր անում Թիֆ լիս, ի՞նչ դիրք 

ու ներ, շատ եմ հե տաքրքր վում, ու զում եմ ճա նա չել նրան. շատ տա րօ րի նակ 

մարդ է: 



224|      | Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

Այս տեղ սար սա փե լի շո գեր են, տաք-կ րակ. հա զիվ կա րո ղա նում եմ մի 

քիչ պա րա պել: Ծովն է փր կում: Մտա դիր ենք օգոս տո սի վեր ջե րը Հռոմ գնալ, 

գու ցե և Նեապո լի. տոմ սե րի մեծ զեղչ կա, որով հետև այս տա րի «Սուրբ տա-

րի» է կոչ վում, ուխ տագ նա ցու թյան տա րի` դե պի ս. Պետ րո սի քա ղա քը:

 Մենք լավ ենք և սի րով ու կա րո տով հի շում ենք քեզ և բարևում ենք քեզ, 

տիկ նոջդ և երե խա նե րիդ: Բար ևիր Դե րե նի կին, Մու շե ղին, Ա. Հով հան նի սյա-

նին, Գ. Լևո նյա նին, Դ. Անա նու նին (6) և բո լո րին, բո լո րին: 

Երբ տրա մադ րու թյուն կու նե նաս` գրիր, մա նա վանդ թե՝ ստա ցա՞ր ու-

ղար կած ներս: Համ բույր նե րով` 

քո՝Ավետիք

1. Պո ղոս Մա կին ցյան (1884-1938), հայ գրա կա նա գետ, թարգ մա նիչ, հրա պա րա կա խոս: 
1921-1922 թթ.` Հայաստանի լուսավորության ժողկոմ, 1922-1925 թթ.` դիվանագետ 
Կ. Պոլսում, 1925-27 թթ.` Միլանում և Փարիզում:

2 . Ե ղի շե Չա րեն ցը 1924-1925 թթ. այ ցե լում է Թուր քիա, Իտա լիա, Ֆրան սիա, 
Հունսաստան: Ցանկանում էր նաև Ամերիկա այցելել, սակայն նրան մուտքի վիզա 
չեն տրամադրում: 1925 -ին Վե նե տի կում հան դի պում է Ավ. Իսա հա կյա նին, մտեր մա-
նում: 

3. 1925 թ.-ին Եր ևա նում ջր հե ղեղ է եղել, որի մա սին «Հայ կի նո»-ն 1925 թ.-ին համր 
ֆիլմ է նկա րել: Ռեժ .` Ի .Կ րաս լավս կի:

4. Հով սեփ Կու սի կյան (1890-1964), հայ լեզ վա բան,  բա նա սեր: 

5. Լևոն Հա զա րա պե տյան (1881-1946), հայ նկա րիչ, գրա ֆիկ: 

6. Դավիթ Անանուն (Դավիթ Տեր-Դանիելյան) (1879-1943), հասարակական-
քաղաքական գործիչ, հրապարակախոս:
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124. Վա հան Նա վա սար դյա նին

3օգոստոսի,1925,Վենետիկ

 Սի րե լի Վա հան (1) 

Այ սօր ստա ցա «Հու սա բե ր»-ի (2) վեր ջին թիվն էլ. լրիվ կար դա ցի 

Օ<ննիկ> Մխի թա րյա նի (3) քն նա դա տա կա նը գրած նե րիս վրա. ճիշտ նկա-

տո ղու թյուն ներ կան, եր ևում է, որ շատ բան է ասել, կր ճա տել ես, և մտ քի 

թե րի ներ կան: Կու զեի նրա հաս ցեն իմա նալ և մի եր կու հարց տալ նրան` մի 

եր կու մութ բան բա ցատ րե լու:  Մի բա ցի կով գրիր նրա հաս ցեն: 

« Հու սա բե ր»-ի հա մար պատ րաս տում եմ մի նյութ, հրեից Դա վիթ թա գա-

վո րի կյան քից, Աբի սակ Սու նամ ցի (4): Հի մա «Աստ վա ծա շունչ» եմ կար դում 

և «Թալ մու դ»-ը: Գե ղե ցիկ բան է լի նե լու, բայց պի տի խնամ քով գրեմ, որով-

հետև ճշ մա րիտ է, որ ես շտապ եմ գրում. ջղային լի նե լուս պատ ճառն է և 

ծու լու թյու նը` ար տագ րել և նո րից ար տագ րել: Տոլս տոյն իր «Վայ նա ի մի րը»1 

8 ան գամ ծայ րե ծայր ար տագ րել է, և դրա հա մար էլ չի խու նա նում գոր ծը: 

Քո`Ավետիք

1.  Վա հան Նա վա սար դյան (1888-1956), ՀՅԴ գոր ծիչ, 1922-1956 թթ. խմբագ րել է Կա հի-
րեի «Յու սա բեր» պար բե րա կա նը: 

2.  «Յու սա բեր», ՀՅԴ պաշ տո նա թերթ, Կա հի րե, 1922 -1957 թթ.: 

3.  Խոսքը Վանի հերոսամարտի մասնակից, հերոսամարտի պատմագիր Օննիկ 
Մխիթարյանի մասին է:

4.  Աբի սակ Սու նամ ցի , աղ ջի կը, որը Դա վիթ թա գա վո րի ծե րու թյան օրոք խնա մում էր 
նրան:

1  Լ. Տոլստոյ, «Պատերազմ և խաղաղություն», գրել է 1863-1869 թթ., առաջին անգամ 
հրապարակվել է 1865-1869 թթ., «Русский вестник» հրատարակչության կողմից:
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125.  Հա կոբ Գրի գո րին

23հոկտեմբերի,1925,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Հա կոբ (1)

 Հու սամ, որ ողջ -ա ռողջ եք Լայպ ցիգ և լծ ված աշ խա տան քի: 

Ես նոր եմ սկ սել զբաղ մունք ներս, վեր ջերս Մի լան էի: Հայր Ար սե նը 

նույն պես ձեռք է զար կել եգիպ տա կան աշ խա տանք նե րին:

 Տեղս ոչ մի նո րու թյուն չկա: Քա ղա քը թա փուր է, սկ սել են տխուր օրե րը, 

վե նե տի կյան գորշ կյան քը` իրեն հնօ րյա պա տյա նի մեջ: Չկան օտար նե րը, 

ծո վի հյու րե րը, աշ խույժ կյան քը:

 Սի րե լի՛ Հա կոբ, վեր ջա պես գտա ու զածս գր քի ճիշտ անու նը` Herman 

Hesse (2). «Siddhartha»: Կխնդ րեի բա րի լի նեիք այդ 2 գր քերն ինձ ու ղար կե լու 

(3): Եթե սուղ լի նեն, կվ ճա րեմ: Չգի տեմ` ինչ ար ժեն: Դուք առեք և ու ղար կեք` 

գնե րը գրե լով ինձ: Շատ պար տա վո րեց րած կլի նեք:

 Ջեր մա գին բարև ներ՝ տի կին մայ րի կիդ, ան ծա նոթ հայ րի կիդ, ձե րոնց բո-

լո րին և Ձեզ: 

Պա րոն Միհ րա նին (Ալ լա լիմ ճյան) կբար ևեք: Ասա ցեք՝ 1884-95 թթ. ու-

սա նող, ամե նեն երի տա սար դը, ամե նեն աչ քի ընկ նո ղը, մեր խմ բան կա րի մեջ 

հա տա կին նս տա ծը` «բա նաս տեղ ծը»: 

Բարև նե րով` միշտ Ձերդ 

ԱվետիքԻսահակյան

Issakian,2266Dorsodurode

March,Venezia

Տպագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 220:

1.  Հա կոբ-Գ րի գոր (Ճրճ րյան Հա կոբ Գրի գո րի) (1905-1985), թարգ մա նիչ, հրա պա րա կա-
գիր: 

2.  Հեր ման Հես սե (1877-1962), գեր մա նա ցի բա նաս տեղծ , ար ձա կա գիր, Նո բե լյան 
մրցա նա կա կիր (1946):

3. Siddhartha, Հես սեի «Սիդ հար թա» վե պը գր վել է 1921-1922 թթ.: Նույն թվա կա նին 
այն հրա տա րա կել է Բեռ լի նի «S. Fischer Verlag» հրա տա րակ չա տու նը` 2 հա տո րով: 
Իսա հա կյա նը «եր կու գիրք» ասե լով` նկա տի ու ներ վե պի 2 հա տոր նե րը: 
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126.  Հա կոբ Գրի գո րին

19նոյեմբերի,1925,Վենետիկ

 

Սի րե լի՛ Հա կոբ Գրիգոր (1)

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցա ու ղար կածդ գր քե րը:  Կար դա ցի: Զար մա-

նում եմ, որ գեր ման մա մուլն այդ քան գո վել էր այդ մի ջա կու թյուն նե րը: Մի 

նոր ապա ցույց` քն նա դա տու թյու նը սուբյեկ տիվ բան է, եթե ոչ` ան պետք: 

Ուշ պա տաս խա նե ցի, որով հետև ու զում էի Ձեզ իմ գր քե րից մի քա նիսն 

ու ղար կել, բայց չկա րո ղա ցա ճա րել:

 «Եր գեր ու վեր քե ր»-ը (2) և «Ա ղա Նա զա ր»-ը (3) վա ղուց սպառ ված են: 

«Հայ րե նի աղ բյուր ից» (4) Փա րի զում կա մի պա րո նի մոտ: Գրե ցի, ու զե ցի, 

պա տաս խան չե կավ: Իսկ «Ա բու-Լա լա»-ն նույն պես չու նեի: Ու ղար կում եմ` 

ինչ որ ու նեմ:  Նե րող եղեք, ու րիշ ան գամ պար տա հա տույց կլի նեմ: 

Իսկ «Ա բու-Լա լա»-ի գեր մա նե րեն թարգ մա նու թյու նը առան ձին գր քով 

չկա լույս տե սած, այլ հան դե սի մեջ` «Der neue orient» Berlin 50, 1919 թվի 

վեր ջին կամ 1920 -ի սկզբ նե րին: Իմ ու նե ցա ծը կտր ված է հան դե սի մի ջից, 

և տա րե թի վը չկա: Թարգ մա նու թյու նը կա տա րած են Heinrich Noeren և L. 

Nasarianz: 

Ես մտա դիր եմ օրերս Փա րիզ մեկ նել. թերևս փոր ձեմ այն տեղ բնակ վել, 

եթե հնա րա վոր լի նի:  Շատ զզ վել եմ Վե նե տի կից, բա ցար ձակ մե նակ եմ:

 Հայր Ար սե նը լավ է, կաշ խա տի (5): 

Ջերմ բարև ներ՝ հայ րի կիդ, մայ րի կիդ և բո լո րիդ:

 Միշտ Ձեր բա րե կամ՝ 

ԱվետիքԻսահակյան

Տպագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ., Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 220 (1 ցուց.): Փա րի զից 
Հա կոբ Գրի գո րն իր 2 նա մակ նե րը երաժշ տա գետ Ցի ցի լիա Բրու տյա նի մի ջո ցով 1962 թ. 
ու ղար կել է Իսա հա կյա նի տուն-թան գա րան: Տ պագր վել է «Սո վե տա կան գրա կա նու-
թյուն» հան դե սում, (1975, № 10), որ տե ղից և ար տատպ վում է: 

1.  Հա կոբ-Գրիգոր Ճրճ րյա նը նա մա կագ րա կան կապ է ու նե ցել Ալ բերտ Էյնշ տեյ նի, 
Ֆրանց Վեր ֆե լի և այլ նշա նա վոր մարդ կանց հետ: Իսա հա կյա նի հետ ծա նո թա ցել է 
Վե նե տի կում և բա րե կա մա ցել: 1976 թ. եկել է Հա յաս տան: 

2.  Իսա հա կյա նի առա ջին ժո ղո վա ծուն է: Լույս է տե սել 1897 թ., 1908: 

3.  Առա ջին ան գամ լույս է տե սել 1912 թ., Պոլ սում: 

4.  «Հայ րե նի աղ բյու րից», 1920 թ., Բոս տոն: 

5.  Խոս քը Մխի թա րյան միաբա նու թյան ան դամ. բա նա սեր, թարգ մա նիչ Ար սեն Ղա զի-
կյա նի (1870-1932) և նրա «Հայ կա կան նոր մա տե նա գի տու թյուն» ծա վա լուն աշ խա-
տու թյան մա սին է, որի միայն 1-ին հա տորն է լույս տե սել (Ա-Յ): 
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127.  Վա հան Նա վա սար դյա նին

12դեկտեմբերի,1925,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Վա հան

... Վե նե տի կի ճա հիճ ներն ինձ խեղ դե ցին, եռան դիս մնա ցածն էլ լքաց-

րին: Պի տի հե ռա նամ Վե նե տի կից, բայց դրա հետ դժ վար լու ծե լի խն դիր ներ 

կան` ե րե խաս: Ու զում եմ մոտ ժա մա նակ ներս Փա րիզ գնալ (1)` փոր ձե լու 

հա մար, թե կա րող եմ այն տեղ հաս տատ վել, որով հետև ու րիշ հար մար վայր 

չկա: Ամ բողջ հո գով ձգ տում եմ Հա յաս տան: Նա միայն ինձ կա րող է կեն դա-

նաց նել, ժո ղովր դի հետ նրա մեծ շն չով շն չել: 15 տա րի եղավ, որ պան դուխտ 

եմ, 15 դար. բա վա կան է: Դ. Անա նու նին (2) գրե ցի, խոր հուրդ հարց րի գա-

լուս մա սին, գրում է. «Եկ, եկ, քեզ ինչ, թե ով է իշ խում, դու քո գահն ու նես 

ժո ղովրդի ու մեր սր տե րում»: Այդ միտքն եմ որո ճում օր ու գի շեր, 50 տա րիս 

լրաց րի, հո չպի տի՞ 60 տա րե կան ծե րու նի դառ նամ, գնամ. այն էլ` եթե ապ-

րեմ ... Ե թե գնամ, ըն տա նիքս պի տի թող նեմ Եվ րո պա, մե նակ գնամ, աչ քովս 

տես նեմ, ական ջովս լսեմ, սր տովս շո շա փեմ, զգամ մար դիկն ու իրե րը: Եվ, 

բա ցի այդ, ըն տա նե կան խն դիր ներ ու նիմ, կալ ված ներ, հա վա քեմ, ծա խեմ 

կամ ձևի կա պեմ, որ հա սույթ ստա նամ: 

Եղ բայր նե րիս որ բե րը կան, նրանց հո գամ, տե ղա վո րեմ... Այս ամե նը 

ջղայ նաց նում է ինձ, մտա հո գում են` բա ռա ցի ասած. բան չեմ կա րող անել:

 Թեր թիդ (3) հա մար մի բան էի պատ րաս տում, չկա րո ղա ցա տա կից ել-

նել, ինչ պես և «Ուս տա Կա րո»-ի մշա կու մը երե սի վրա թո ղի: Իմ պուլս չկա, 

ոգ ևո րու թյուն չկա, ու՞մ հա մար ես գրում, շուրջս մարդ չկա` հե տը խո սեմ:

 Վեր ջա պես, այս հու շը գրե ցի թեր թիդ հա մար, մի եր կու բան կու ղար կեմ, 

այլևս բան մի պա հան ջիր ինձ նից:

Համբույրներով`Ա.Իսահակյան

1.  Իսա հա կյա նին չի հա ջող վել տե ղա փոխ վել Փա րիզ: 

2.  Դա վիթ Անա նուն (Դա վիթ Հով հան նե սի Տեր-Դա նիելյան) (1879-1943), հա սա րա կա-
կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ, հրա պա րա կա խոս-խմ բա գիր: 

3.  Խոս քը Կա հի րեում լույս տես նող «Յու սա բեր» պար բե րա կա նի մա սին է, որի խմ բա-
գիրն էր Վա հան Նա վա սար դյա նը: 
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128. Եր վանդ Քո չա րին

1925,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Եր վանդ

Ս տա ցել եմ քո եր կու նա մակն էլ և տիկ նոջդ պատ կե րը, որից կա րե լի է 

են թադ րել, որ հա մակ րե լի աղ ջիկ է: Բա րով վայե լեք մի մյանց: 

Ոչ մի առիթ չու նիս հո ռի մտա ծում ներ ու նե նա լու իմ չպա տաս խա նե լու 

հա մար. քեզ առաջ վա պես սի րում եմ. միայն ծու լու թյունն է պատ ճա ռը, որ 

փա փագ ներս չի իրա գոր ծում` նա մակ նե րին իս կույն պա տաս խա նե լու: Շատ 

եմ սի րում նա մակ ներ ստա նալ, բայց չպա տաս խա նել. ուղ ղա կի տա ժանք է:

Բռ նի, զո ռով եմ պա րա պում, այ սինքն` «Ուս տա Կա րո»-ն գրում, այն-

քան ստ վար գործ է, հա զար էջ, այն քան դեմ քեր ու դեպ քեր կան, որ խճճ վել 

եմ մե ջը և դուրս չեմ կա րող ել նել: Հի մա էլ Վե նե տի կի ամառն է` մի սպա նիչ, 

մեղ կա ցու ցիչ տա քու թյուն, բաղ նիք, որ թմ բիր է տա լիս թե՛ կամ քին, թե՛ մըտ-

քին, թե՛ զգաց մունք նե րին: 

Հ նար չու նեմ այս հա մա րից դուրս գա լու, սիրտս լեռ ներ է ու զում, կապ-

կա պույտ ու զով, բայց ո՞վ է տվել մե ղա վո րին ար քա յու թյուն: 

Այո՛, Չա րենցն (1) ան կեղծ ոգ ևոր ված է «Ուս տա Կա րո»-ով, նա ճիշտ 

ըմբռ նեց իմ հղա ցու մը` տալ էպոս, ուր ամեն բան կա մե ջը և պի տի լի նի ամեն 

բան, ողջ դա րը, մտայ նու թյու նը, դա սա կար գեր, մար դիկ` կեն դա նի, ռեալ, և 

մտ քե րի, գա ղա փար նե րի հորդ ծով...

Խն դի րը հա ջո ղու թյան մեջ է. պի տի հա ջո ղի՞մ այս քան ան հնա րին ծան րու-

թյան ձեռք զար կե լուս:  Տես նենք, ես լա վա տես եմ:

 Չա րեն ցը հե տաքր քիր տղա է, տա ղան դա վոր է և զար գա ցած է և լավ ըն-

կեր է:  Սի րե ցի նրան: Այս պես որ, սի րե լի՛ս, նե րո ղա միտ եղիր չպա տաս խա-

նե լուս հա մար. քե զի մո ռա նա լու կամ ար հա մար հե լու նշան չէ դա, բնավ, այլ 

ասա ցի ար դեն: Ամե նա կար ևոր նա մակ ներ` հա ցի հետ կապ ված, շա բաթ նե-

րով երե սի վրա են մնում. իմ տա րի քիս և գոր ծիս տեր մար դը պետք է որ մի 

քար տու ղար ու նե նա: «Ուս տա Կա րո»-ն խեղ դում է ինձ, ամեն բան ես եմ 

անում, և ար տագ րու թյու նը, որ սպա նիչ է, նույն պես` ես ... Եվ ժա մա նակ չի 

մնում նույ նիսկ ան հրա ժեշտ գր քեր կար դա լու: 

Դու ի՞նչ ջրի վրա ես, կա րո՞ղ ես գլուխդ պա հել, այ սինքն` ավե լի դյու րին 

կեր պով: Կար ծում եմ, որ ար դեն ճամ փա բա ցած կլի նես քեզ հա մար: Ժոր ժը 

և Մե նոն ծանր օրեր են ապ րում, հար ցաքն նու թյուն, օր ու գի շեր զբաղ ված, 

նի հա րել են, ցա մաք ձո րի աղ վես դար ձել: Հի մա պի տի ավար տեին, չկա րո-

ղա ցան, մնաց աշ նա նը:
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 Մե րոնք լավ են, հի շում են միշտ քեզ` Ժոր ժի և Մե նոյի հետ հան դի պե լիս:

 Բո լորն էլ ջերմ բար ևում են քեզ: 

Քաջ եղիր, առողջ և ու րախ:

Սր տա գին բարև ներ՝ տիկ նոջդ:

Ար տատպ վում է «Սո վե տա կան գրա կա նու թյուն» հան դե սից, 1967, № 4:

1.  Եղի շե Չա րեն ցն՝ Ալ. Մյաս նի կյա նի աջակ ցու թյամբ և օգ նու թյամբ, 1924-25 թթ. մեկ-
նում է ար տա սահ ման` Պո լիս, Աթենք, Հռոմ, Փա րիզ, Բեռ լին, և յոթ ամիս մնում ար-
տա սահ մա նում: 1925 թ. Չա րեն ցը Վե նե տի կում հան դի պում է Ավ. Իսա հա կյա նին: 
Իսա հա կյա նի հար կի տակ տե ղի է ու նե նում նրանց զրույ ցը հայ ժո ղովր դի, հայ րե-
նի քի, հայ գրա կա նու թյան մա սին: Իսա հա կյա նը Չա րեն ցին պատ մում է իր ստեղ-
ծա գոր ծա կան մտահ ղա ցում նե րի մա սին և կար դում նրան իր «Ուս տա Կա րո» վե պի 
ավարտ ված մա սե րը: Մեծ տպա վո րու թյուն է թող նում Չա րենցն Իսա հա կյա նի վրա, և 
այդ տպա վո րու թյան ազ դե ցու թյամբ էլ Իսա հա կյա նը նա մակ է գրում Ե. Քո չա րին: 
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129.  Կա րեն Մի քայե լյա նին

15հունվարի,1926,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Կա րեն 

Ան սահ ման ու րա խու թյուն բե րեց ինձ նա մակդ: Շատ զգաց ված եմ, որ 

հի շե ցիր ինձ:  Թեր թե րի մի ջո ցով հետ ևում էի ձեր առա քե լու թյան (1) ըն թաց-

քին: Գ րում ես, որ ձեր առա քե լու թյու նը հույ սեր է ներշն չում հա ջո ղու թյան 

մա սին, բնա կան է, որ մեծ հա ճույ քով կու զեի հա վա տալ այդ խոս տում նե-

րին: Մեծ գործ կա տա րած կլի նեք, եթե գա ղութ նե րը կա պեք հայ րե նի քի հետ, 

ցի րու ցան հայե րը ներշն<չ> վեն մեր թշ վառ ժո ղովր դի սի րով և իդեալով: 

Ինչ քան նյու թա կան օգուտ ներ կա րող է ստա նալ հի մա և ապա գա յում մեր 

դժբախտ, աշ խար հից ծեծ ված ու ար հա մարհ ված հա յու թյու նը: 

Պետք չէ հու սա հատ վել. շա րու նա կե ցեք սի րով ու կա րո տով ձեր քայ լը: 

Բո լոր հո գով ցան կա նում եմ ձեր գոր ծին հա ջո ղու թյուն, բա րի ճա նա պարհ, 

բա րի վե րա դարձ: 

Հարց նում ես իմ` Հա յաս տան դառ նա լու մա սին: Վճ ռել եմ վե րա դառ նալ. 

չգի տեմ` լավ քայլ է արածս թե վատ, բայց պի տի դառ նամ: Թեև առջևս կան 

շատ դժ վա րու թյուն ներ պատ նեշ ված:

 Կա րո տել եմ հայ ժո ղովր դին, ըն կեր նե րիս և մեր ցո րե նի ար տե րին: Բայց 

չգի տեմ` պի տի կա րո ղա նա՞մ այն տեղ ապ րել. ես կո մու նիստ չեմ, բայց հա-

մակ րում եմ նրանց` հայ մե ծա մաս նա կան նե րի վար քա գի ծը, և հա վա տում եմ 

մեր երկ րի ապա գային, մեր ժո ղովր դի բնա ծին իմաս տու թյա նը, նրա առողջ 

բնազ դին:

 Կինս և երե խաս մնա լու են Եվ րո պա յում, որով հետև երե խաս սո վո րում է, 

և միտք չու նի նրան դպ րո ցից տե ղա փո խել. շատ կվ նաս վի...

 Սա կայն պի տի կա րո ղա նա՞մ թե՛ ես Եր ևա նում ապ րել և թե՛ նրանց մի-

ջոց ներ հայ թայ թել ... Այդ հար ցը պի տի լուծ վի Եր ևա նում: Դա է ինձ մտա-

հո գու թյուն պատ ճա ռո ղը: Կար ծում եմ, որ Եր ևա նում կհաս կա նան ինձ և 

կստեղ ծեն պայ ման ներ: Եթե չե ղավ, ու րեմն քայլս կլի նի կոր ծա նա րար ըն-

տա նի քիս հա մար: 

Եվ, վեր ջա պես, Եր ևա նում այն պես պի տի լի նի իմ կեց ված քը, որ պատ-

վա բեր լի նի ինձ հա մար և վրաս մուր չքս վի: Ես ինձ վա ճա ռել չեմ կա րող...

Չ մո ռա նամ ասել, որ ան ցյալ տա րի, երբ դու ինձ թերթ և նա մակ ու ղար-

կե ցիր Մոսկ վայից, ես քեզ իս կույն պա տաս խա նե ցի. ան շուշտ ստա ցած կլի-

նես իր ժա մա նա կին: 

Ու՞ր ես թո ղել կինդ և երե խա ներդ` Մոսկ վա՞, թե՞ Եր ևան: Ու՞ր ես ապ-
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րում մշ տա պես:  Բարև ներ սր տա գին` Գր. Վար դա նյա նին (2) և բժ<իշկ> 

Կամ սա րա կա նին (3), որին, եթե չեմ սխալ վում, տե սել եմ 1907 թվա կա նին, 

Մոսկ վա յում, հան գու ցյալ Կ. Կու սի կյա նի (4) մոտ:

 Ջերմ բարև նե րով և համ բույր նե րով՝ միշտ քո` 

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Պատ մա բա նա սի րա կան հան դե ս»-ից, 1973, № 2:

1.  1921 թ. Եր ևա նում հիմ նադր վում է Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տե (ՀՕԿ), որի առա-
ջին նա խա գահն էր Հովհ. Թու մա նյա նը, ապա Ա. Ե րզն կյա նը և Գրի գոր Վար դա նյա նը:

2.  Գրի գոր Վար դա նյան (1868-1932), Հարավային Կով կա սում և Հա յաս տա նում հե ղա-
փո խա կան շար ժում նե րի և խորհրդային կար գե րի հաս տատ ման մաս նա կից: Ստ. 
Շա հու մյա նի ղե կա վա րու թյամբ` մաս նակ ցել է «Կայծ», «Նոր խոսք» պար բե րա կան-
նե րի հրա տա րա կու թյա նը: 1924 թ. ՀՕԿ -ի պա տաս խա նա տու քար տու ղար, ապա 
գլ խա վոր վար չու թյան նա խա գահ: 

3.  Կամ սա րա կան Սպան դարտ (1876-1924), վի րա բույժ, հա մա ճա րա կա գետ, բժշ կա կան 
գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու: Հայ կա կան գաղ թօ ջախ նե րում ստեղ ծել է Կար միր խա չի 
մաս նա ճյու ղեր:

4.  Խոս քը բա նա սեր, գրա կա նա գետ Կա րա պետ Կու սի կյա նի մա սին է (1865-1915): 
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130.  Հով հան նես Ավա գյա նին

31հունվարի,1926,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ հայ րե նա կից

Հով հան նես Ավա գյան (1)

 Մեծ գո հու նա կու թյամբ ստա ցել եմ Ձեր «Գ րա կան դեմ քեր»-ը (2) և հե-

տը` Ձեր նա մա կը: 

Սր տա գին շնոր հա կա լու թյուն ներս Ձեր` իմ հան դեպ ու նե ցած ու շադ րու-

թյան հա մար:

 Սա կայն ու շաց րի պա տաս խա նը, որով հետև հարկ էր ամ բողջ գիր քը 

կար դալ` տպա վո րու թյունս Ձեզ հայտ նե լու հա մար: Ամե նից առաջ շնոր հա-

վո րում եմ Ձեզ` գրա կան-քն նա կան Ձեր կա րո ղու թյան հա մար: Անու րա նա լի 

հատ կու թյուն ներ ու նիք թա փան ցե լու հե ղի նա կի ապ րում նե րին, հաս կա նա լու 

նրանց նե րաշ խար հը, գնա հա տե լու լա վը, այն, ինչ կա րո ղա ցել է մի հե ղի նակ 

իր հո գե կան բա վի ղից և թն ջու կից առանձ նաց նել: Եվ հայտ բե րել թե րի նե րը, 

բայց միշտ սր տա ցավ բա րե կա մի պես և ոչ թե չա րախն դու թյամբ: 

Հիանա լի է Ձեր ոճը, պարզ է նա, ըմբռ նե լի, բայց և` ճոխ և նուրբ ու մշակ-

ված: 

« Կոչ նա կ»-ի (3) հո բե լյա նա կան թվի մեջ տես նե լով Ձեր նկա րը` ավե լի 

զար մա ցա, որ տա կա վին այդ քան երի տա սարդ` ձեռք եք բե րել այդ պի սի մի 

սուր ու հա ջող գոր ծիք` Ձեր լե զուն:  Կփա փա գեի չչք վեիք եր բեք և շա րու նա-

կեիք Ձեր գոր ծը: Ապե րախտ է մեր իրա կա նու թյան մեջ գրա կան ու ղին: Մենք 

ամենքս էլ այդ ու ղիին շատ ենք տա ռա պել և մնա ցել ենք միշտ նյու թով աղ-

քատ, բայց հա րուստ մեր այն գի տակ ցու թյամբ, որ Աստ վա ծու թյու նից մեզ 

շնորհ ված մեծ կամ փոքր քան քա րը չենք թաքց րել:

Ի՞նչ օգուտ ու րի շին, եթե, օրի նակ, ես հի մա մի հա րուստ դրամա տեր 

մարդ լի նեի և գրած չլի նեի նույ նիսկ մի ոտա նա վոր...

Մի ոտա նա վոր, այո՛, եթե իրոք իմ հա րյու րա վոր գրած նե րից միայն մե կը 

պի տի ապ րի մեր լեզ վի մեջ, բավ է. կն շա նա կե ար դա րա ցած է իմ գո յու թյու նը 

և իմ տագ նապ նե րը` լիու լի վճար ված: 

Մի լիոնա վոր մար դիկ են ծն վում ու մեռ նում` առանց հետք թող նե լու, 

ստվե րի պես, որ ան ցնում է ժա մա նա կի անա պա տի վրայով, բայց «Ան տու-

նի», բայց «Ջան գյու լու մի» մի քա ռյակ մի ան մահ հաղ թա նակ է ժա մա նա կի 

վրա:

Քն նա դա տու թյու նը շատ մեծ դեր ու նի. նա տատ մայրն է, դա յա կը գրա-

կա նու թյան: Հայ գրող նե րը ավե լի ար ժե քա վոր եր կեր կի րա կանց նեին, եթե 

ու նե նային այն պի սի քն նա դատ -ու ղե ցույց ներ, ինչ պի սի եվ րո պա կան ազ-

գերն ու նեին: Մեր մեջ քն նա դա տու թյու նը նոր քայլ է անում: 
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Թող նե լով Ձեր պատ վա կան գր քի մյուս հե ղի նակ նե րին նվիր ված Ձեր 

գրա ծի մա սին խո սե լը՝ ես թույլ եմ տա լիս ինձ իմ մա սին գրա ծին մի -եր կու 

խոսք ասել: 

Հա մա ձայն եմ Ձեզ հետ, որ «ա շուղ» հոր ջոր ջու մը իմ մա սին հեգ նանք 

չեմ ըն դու նել ես, այլ ար ժա նիք. Քու չակ Նա հա պետն (4) էլ էր աշուղ, Սա յաթ-

Նո վան (5) էլ. երա նի չէր՝ նրանց փառ քին ու մե ծու թյա նը ես էլ հա ջորդ լի նեի:

 Սի րե լի՛ բա րե կամ, ասա ցեք խնդ րեմ, ին չու՞ պի տի բա նաս տեղծ կոչ վե լու 

հա մար հետ ևել Վեռ լե նին (6) կամ Մա լար մեին (7), Վեր հար նին (8), փոխ առ-

նել նրանց ձևերն ու եղա նակ նե րը և պար ծե նալ, իսկ ոտ նա հա րել մե կին, երբ 

նա հետ ևում է հայ հան ճա րի դա րա վոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին` այն հա-

վա տով, թե շա րու նա կում է ազ գային -ի նք նա տիպ թե լը, մեր ինք նու րույ նի աշ-

խարհզ գա ցու մը և աշ խար հա պատ կե րա ցու մը: Այլ բան է, թե ես չեմ հա ջո ղել, 

բայց մտա ծու մը ճշ մա րիտ է: Յու րա քան չյուր ազգ պի տի ու նե նա իր ու րույն, 

ինք նա հա տուկ ոճը. միայն ոճ ու նե ցող ազ գերն են ապ րում և չեն ջնջ վում ո՛չ 

ջար դե րով, ո՛չ հրով ու սրով . ո ճը ազ գի նկա րա գիրն է: Արա րա տի ստ վե րի տակ 

ապ րող հայ ժո ղո վուր դը իր եր գով ու իր ճար տա րա պե տու թյամբ պեր ճա խոս 

կեր պով ցույց է տա լիս, որ ին քը դեմք ու նի, իր ձևը ու նի, իր սե փա կան -ան հա-

տա կան ըմբռ նումն, առար կա յա ցու մը աշ խար հի, նրա իրե րի և նրա խն դիր նե րի:  

Ի՞նչ կա ավե լի բարձր, քան մի ազ գի մշա կույ թը, նրա ոգու դրս ևո րու մը: 

Ես աչքս բա ցել եմ այն պի սի մի աշ խար հում, որ զուտ հա յա ցի է, Շի րա կը, 

ուր ամեն ան կյուն հայ կա կան կնիք ու նի: Անի՜ն... Եվ շուր ջը հոծ, կեն դա նի 

հա յու թյուն, երգ, լե զու, պար, իմաս տու թյուն: Մի եր կիր, ուր ժա մադ րա վայրն 

է եղած հայ կա կան բո լոր հատ ված նե րի` խոյե ցու կող քին` երզն կա ցին, մշե-

ցու կող քին` վա նե ցին, նույ նիսկ` արաբ կիր ցին: Ին չու՞ պի տի խու սա փեի ես 

բնաշ խար հիկ ներշն չու մ նե րից ...

Ես վաղ հա սա կից (18 տա րե կան) Եվ րո պա եմ եկել` ու սա նե լու, և մի օր 

չե ղավ, որ ոգ ևոր վեի Շարլ Բոդ լե րի պոե զիայով, որ իրոք ինձ հա մար «չա-

րու թյան ծա ղիկ ներ» (9) էին: Ինձ հա մա կել են այն բա նաս տեղծ նե րը, որ ազ-

գային, ֆոլկ լո րի տար րեր են ու նե ցել` Հ. Հայ նե (10), Գյո թե, Ռո բերտ Բյորնս 

(11): 

Եր բե՛ք Էդ գար Պո (12), եր բե՛ք Մա լար մե` ատում եմ նրանց:  

Գ րում եք, որ աղ քատ է իմ բա ռամ թերքս: 

Ես գի տակ ցա բար եմ վար վել այս խնդ րում. իմ կար ծի քով` քն նա դա տա-

կա նի (լի րի կայի) լե զուն պի տի լի նի շատ պարզ, ան սեթ ևեթ, աղ քատ, նախ-

նա կան (լի րի կան ար դեն գրա կա նու թյան սկիզբն է). միայն սրտի ան պա-

ճույճ լե զու: Իմ նա խա տի պա րը եղել է ժո ղովր դի եր գը` մեր և ու րիշ ազ գե րի, և 

իմ տե սու թյամբ` ամե նա կա տա րյալ լի րի կան ժո ղովր դա կան երգն է: Նրա նից 

հե տո եկա ծը ար հեստ է, ար վեստ, տեխ նի կա, ձեռ նա ծու թյուն: Ամե նա հա ջող 

դեպ քում` ռի տո րի կա, ճար տա սա նու թյուն: 
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Խոս տո վա նում եմ, որ լեզ վիս մեջ, ան տե ղի կեր պով, շատ թուր քա կան 

բա ռեր կան, որ դյու րավ կա րե լի էր փո խա նա կել հայ ռամ կա կան բա ռե րով, 

բայց պա տա նի տա րի քումս եմ գրել նրանց մեծ մա սը: 

Այլ բան էր, եթե ուշ գրած լի նեի, կբյու րե ղաց նեի: Թերևս եթե մի օր նո րից 

բո լո րը հրա տա րա կեմ, մաք րեմ այդ բար բա րո սու թյու նը: 

Զ գաստ և պար կեշտ մար դիկ ամե նա լավ քն նա դատ ներն են իրենց 

ար ժե քի: Ես մե ծա միտ մարդ չեմ, և իմ ներ քին ան կեղ ծու թյան մեջ ինձ 

պզտիկ տեղ եմ տա լիս. գի տեմ, որ շատ և շատ թե րի ներ ու նիմ, գի տեմ, որ 

մեր գրա կա նու թյան մեջ ինձ նից շատ բարձ րե րը կան, որ կա տա րե լու թյու-

նից ան չա փե լի հե ռու եմ, բայց առանց հա վակ նու թյան` հա մա միտ եմ Ձեր 

այն գնա հա տան քին, որով պատ վել եք ինձ և մխի թա րել` «Հայ բա նաս տեղ-

ծու թյան ամ բողջ եր կու հատ ված նե րուն մեջ չի կա ու րիշ մը...»  (էջ 144): Եվ 

«Իսա հա կյա նի եր գե րը կըլ լան նաև մեր ալ եր գերն ու վեր քե րը...» (էջ 147):  

Այս քա նը բավ է, որ ինձ հա լալ հա մա րեմ հայ նվի րա կան ժո ղովր դի տված 

ար դար հա ցը: 

Գա լով «Ա բու-Լա լա Մա հա րի» -ի ն, սի րե լի՛ Հ. Ա վա գյան, իմ հո գու զա-

վակն է նա, խորթ չէ ինձ այդ դժ բախտ հո ռե տե սու թյու նը:  Ա րաբ նշա նա-

վոր բա նաս տեղ ծի (13) գրու թյուն նե րի մի փոքր գիրք, գեր մա նե րեն, ձեռքս 

ան ցավ. կար դա ցի և գտա իմ հո գիս նրա հո գու նման ... Եվ նրա ապ րած 

մի ջա վայ րը հա մա ձայն գտ նե լով իմ ռո ման տիկ խառն ված քին` քա րա-

վան, անա պատ, ար ևելք, խորհր դա վո րու թյուն , ընտ րե ցի նրան` իմ հույ-

զերս մարմ նաց նող: Արաբ բա նաս տեղ ծից միայն եր կու տող եմ առել և ու-

րիշ ոչ մի բառ, ոչ մի պատ կեր, որ չլի նի վե րար տադ րու թյուն: Նույ նիսկ նրա 

կյան քի հան գա մանք նե րը փո խել եմ . աղ քատ է եղել նա, կույր, Բաղ դա դից 

դուրս չի եկել. միայն էու թյունն եմ առել, իմ էու թյու նը միև նույն ժա մա նակ:  

Հա ջո ղած եմ թե ոչ, չգի տեմ. ճշ մար տու թյունն այն է, որ ես, դժբախ տա բար, 

շատ տա ռա պած մարդ եմ, եր կար ժա մա նակ հի վանդ եմ եղել, և հի մա` ջղե-

րով քայ քայ ված, բան տեր նստած, աք սոր ված, վտա րան դի, միշտ անա պա-

հով  վի ճակ: 

Ու նե ցել եմ շատ թան կա գին մարդ կանց կո րուստ ներ և, վեր ջա պես, հա-

յու թյան աղե տը, որ մո ռաց նել է տա լիս ան հա տա կան վիշտ ու ցավ: Եվ «Մա-

հա րի»-ն նրանց ար դյունքն է: Պետք չէ, որ կո րուստ ներ եր գեմ` ցույց տա լու 

հա մար իմ վիշ տը (Սիաման թոյից հե տո դժ վար է եր գել), սա կայն «Ա բու Լա-

լա»-իս ռուս և գեր ման թարգ մա նու թյուն նե րի մա սին գրա խոս ներն ասա ցին` 

միայն հայ մար դը կա րող է այս քան սև հո ռե տես լի նել: Ան բա ցատ րե լի, զար-

հու րե լի ջար դը միայն կա րող է այս պես մթագ նել մի հո գի, հայ մար դու հո-

գին... 

Այս քա՛ն, սի րե լի՛ բա րե կամ:

 Հի մա մտա դիր եմ գար նա նը Հա յաս տան գնալ. թերևս ներշնչ վեմ նոր, 

պայ ծառ իրա կա նու թյամբ և, եթե վի ճակ ված է ինձ ապ րել այս աշ խար հում, ի 
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կա տար կա ծեմ մի եր կու բան, որ տա րի նե րից ի վեր ամ բար վել է մտ քիս մեջ, 

որոնք գրել եմ, սա կայն դեռ չեմ մշա կել: 

Նո րից շնոր հա կա լու թյունս հայտ նե լով Ձեր սր տա գին վե րա բեր մուն քի 

հա մար իմ հան դեպ` 

մնամ միշտ Ձերդ ան ձն վեր` 

ԱվետիքԻսահակյան

1.  Հով հան նես Ավա գյան (1882-1959 ), ա մե րի կա հայ գրա կա նա գետ, գրող և լրագ րող 
ԱՄՆ -ո ւմ: Հան դես է եկել Վա ղարշ Վա ղար շյան, Հրայր, Աս պա րու նի, Գրա սեր ծած կա-
նուն նե րով: 

2.  1925 թ. լույս է տե սել Հ. Ա վա գյա նի` հայ գրա կա նու թյան մա սին ու սում նա սի րու թյու-
նը` «Գ րա կան դեմ քեր» խո րագ րով, ուր հա տուկ ան դրա դարձ կար նաև Իսա հա կյա-
նին: 

3.  « Հա յաս տա նի կոչ նակ», քա ղա քա կան, տն տե սա կան, գրա կան-գե ղար վես տա կան 
շա բա թա թերթ: Լույս է տե սել 1900-1968 թթ., Բոս տո նում, Նյու Յոր քում: 

4.  Նա հա պետ Քու չակ, ծնվ. 15-րդ դա րի վերջ կամ 16-րդ դա րի սկիզբ, մահ. 1592, հայ 
աշուղ -եր գիչ: 

5.  Սա յաթ-Նո վա ( Հա րու թյուն Սա յա դյան) (1712-1795), նոր շր ջա նի հայ բա նաս տեղծ, 
աշուղ: 

6.  Պոլ Վեռ լեն (1844-1896), ֆ րան սիացի բա նաս տեղծ: 

7.  Ստե ֆան Մա լար մե (1842-1898), ֆ րան սիացի բա նաս տեղծ, սիմ վո լիստ: 

8.  Էմիլ Վեր հառն (1855-1916), բել գիացի բա նաս տեղծ, դրա մա տուրգ, քն նա դատ: 
Կրթու թյամբ` իրա վա բան: 

9.  Խոս քը Շառլ Բոդ լե րի «Չա րի ծա ղիկ նե րը» ժո ղո վա ծո ւի մա սին է, որն առա ջին ան-
գամ լույս է տե սել 1857 թ.: Վե րահ րա տա րակ վել է 1861 թ.` հա մալր ված: 

10. Հայն րիխ Հայ նե (1797-1856), գեր մա նա ցի բա նաս տեղծ, հրա պա րա կա խոս, 
գրաքննա դատ: 

11. Ռո բերտ Բըրնս (1759-1796), բ րի տա նա ցի (շոտ լան դա ցի) բա նաս տեղծ:

12. Էդ գար Ալ լան Պո (1809-1849), ա մե րի կա ցի ար ձա կա գիր, բա նաս տեղծ, գրաքն նա-
դատ, խմ բա գիր: 

13. Խոսքն արաբ բա նաս տեղծ Աբու-լ -Ա լա Ալ-Մա հա րիի (973-1057) մա սին է:
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131. Մարտիրոս Սարյանին

3օգոստոսի,1926,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Մար տի րոս 

Շատ ու րա խա ցա, որ Փա րիզ ես եկել: Լավ ես արել, շատ կօգտ վիս: Փա-

փա գե լի է, որ մեր նոր և նույն պես հին, մտա վոր գոր ծիչ նե րը հնար ու նե նան 

եր բեմն Եվ րո պան տես նել` ն կա րիչ ներ, քան դա կող ներ, գրող ներ, դե րա սան-

ներ և այլն:

 Մյուս կող մից էլ ցա վում եմ, որ քեզ պի տի Եր ևա նում չգտ նեմ: Տե ղա-

փո խու թյուն: Ոմանք գա լիս են, ոմանք գնում: Վեր ջի վեր ջո, մղ ված մի միայն 

հայ րե նի քի կա րո տից, վճ ռե ցի գնալ, տես նել հայ րե նի քը, ական ջով հա զա-

րու մի հա կա սող բա ներ եմ լսել և ոչ մե կին էլ չեմ հա վա տա ցել : Եվ ինչ պե՞ս 

հա վա տալ, երբ իրար ջն ջում են ասած նե րը: Լի նել Թով մաս առա քյալ (1), 

տես նել, շո շա փել և ոչ թե հա վա տով խա բել կամ խաբ վել: 

Իմ գնալն ան ձնա պես շատ դժ վա րու թյուն նե րի հետ է կապ ված: Կինս չի 

ու զում գալ, և տղաս էլ դեռ պի տի սո վո րի : Այս պի սով` իմ վե րա դար ձը լիովին 

չե ղավ . ա ռայժմ այս պես է: Կգնամ, որոշ ժա մա նակ էլ կմ նամ, հե տո կգամ և 

ամ բող ջա պես կտե ղա փոխ վեմ: 

Իմ տն տե սա կան կա ցու թյունն ապա հով էր, բայց գնա լով խախտ վում է 

նա, և եթե չի րա կա նա նա կա ռա վա րու թյան որո շու մը, ապա, ու րեմն, գոր ծած 

քայլս հի մա րու թյու նից ավել մի բան կլի նի:

 Հույս ու նեմ, որ այդ պես չի լինե լու:

 Դու մե նակ ես եկե՞լ, թե՞ ըն տա նի քով: Թ վում է, թե չպի տի կա րո ղա նայիր 

ըն տա նի քով գալ, թերևս տ. Լու սի կը հետդ լի նի, երե խա նե րը` մայ րի կիդ մոտ: 

Ես որ Փա րիզ էի, լսե ցի գա լուդ մա սին, որ գրե թե մի տար վա չափ մնա լու ես: 

Շու տով կգնամ ես. երեկ նա մակ առա Պո ղո սից (2), որ հրա մանն եկել է: Վեր-

ջա պես, 5 ամիս սպա սե լուց հե տո:

 Սի րե լի՛ Մար տի րոս, խնդ րում եմ գրես, թե եր կա թու ղու տոմ սը Բեռ լի նից` 

Մոսկ վա,  Մոսկ վայից` Թիֆ լիս, երկ րորդ կլաս, ի՞նչ ար ժե նա դո լա րի հաշ-

վով: Ու զում եմ Մոսկ վայով գնալ:  Շատ է հե տաքր քիր ողջ Ռու սիան ան ցնել, 

զգալ, տես նել իրե րի ներ կա յու թյու նը, առ կա յու թյու նը: 

Եվ քա նի՞ տեղ վի զա է պետք: 

Ե թե դու մո ռա ցել ես, դես պա նատ նից կա րող ես իմա նալ, այն տեղ գի տե-

ցող ներ շատ կան: 

Ու րիշ ինչ պե՞ս ես, ինչ պե՞ս է առող ջու թյունդ, քեֆդ, ըն տա նիքդ և, վեր-

ջա պես, Եր ևա նը, մեր ընդ հա նուր բա րե կամ -ըն կեր ծա նո թ նե րը: 

Ա սում ես, որ Փա րիզ գամ: Սի րե լի՛ս, այս տա րի մոտ եր կու ամիս մնա ցի: 
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Բավ է: Կինս և տղաս շատ բար ևում են քեզ: 

Իմ կող մից ջերմ բարև ներս հայտ նիր Սի մո նի կին (3) և տիկ նո ջը, Չու բա-

րին (4) և տիկ նո ջը կամ, ավե լի քա ղա քա վա րի լի նե լու հա մար, տի կին Չու բա-

րին և Չու բա րին...

Համբույրներով`քոԱվետիք

Հ.Գ. Քա նի՞ օր վա ճա նա պարհ է Բեռ լի նից Մոսկ վա և Մոս կայից Թիֆ-

լիս : Այս էլ չմո ռա նաս գրել: 

1.  Թովմաս (Թովմաս Թերահավատ, Թոմաս Երկվորյակ), Հիսուս Քրիստոսի 12 
առաքյալների մեկը, նախքան կանչվելը` ձկնորս:

2.  Խոսքը Պողոս Մակինցյանի մասին է:

3.  Փի րու մյան Սի մոն (Սի մո նիկ), պե տա կան գոր ծիչ, լրագ րող: 1925 թ. Անդր կով կա սի և 
Հա յաս տա նի առևտ րի ներ կա յա ցու ցի չը Փա րի զում: 

4.  Եղիա Չու բար (1897-1937), հայ լրագ րող, կի նոս ցե նա րիստ, հրա պա րա կա խոս, 
ԽՍՀՄ գրող նե րի միու թյան ան դամ (1934 թ.): 1925-1927 թթ. աշ խա տել է Փա րի զում: 
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132. Սո ֆի Իսա հա կյա նին

30հոկտեմբերի,1926,Երևան

 Սի րե լի՛ Սո ֆի (1)

Ս տա ցել եմ նա մակ ներդ և մի նա մակ էլ ես եմ գրել: Տրա մադ րու թյունս 

լավ էր, բայց երկ րա շար ժի (2) պատ ճա ռով շատ փչա ցավ:  Մեր քա ղաքն 

ավե րակ է, 75 տո կոս բնա կա րան նե րը քանդ ված են, ժո ղո վուր դը դուրսն է 

քնում:  Մարդ կային կո րուստ նե րը քիչ են: Մեր տու նը քիչ է վնաս վել:  Ռու բեն 

աղ բե րը ծանր հի վանդ է: Իսկ Ալեք սան աղ բե րը, ինչ պես գրել էի, մե ռել է: 

Մեր գյու ղը բո լո րո վին քանդ ված է, ջրա ղա ցը հիմ նա հա տակ <է> եղել:  Մեծ 

փող է պետք` նո րո գե լու, իսկ փող չկա: Գյու ղի տնե րը` ավե րակ, հո ղին հա-

վա սար: Մարդ կային կո րուստ չու նենք: Ամ բողջ գա վա ռը մոտ 360 մար դու 

կո րուստ ու նի: Սար սա փե լի երկ րա շարժ էր, զար հու րե լի: Եղ բորդ` Սմբա տին, 

տե սա, լավ է, հա ջո ղակ է:  Հի շու՞մ ես մեր Ժն ևի ծա նոթ Թա մա րան, այս տեղ 

է, ամուս նա ցած: Բնավ չի փոխ վել: Շատ բարևում է քեզ: 

Էլ ի՞նչ գրեմ, շատ տխուր եմ, վա ղը գնում եմ մեր քա ղա քը, կմ նամ մի 

շա բաթ, նո րից կդառ նամ Եր ևան: Առայժմ` շատ բարև ներ՝ մեր բո լոր բա րե-

կամ նե րին:  Համ բույր նե րով`

քո՝Ավետիք

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 21, ցու ցակ 3:

1.  Սո ֆյա (Սո ֆի) Իսա հա կյան, Ա վե տիք Իսա հա կյա նի կի նը, որը որ դու` Վի գե նի հետ 
այդ ժա մա նակ ապ րում էր Վե նե տի կում:

2.  Խոս քը 1926 թ. Լե նի նա կա նում (Գյումրի) տե ղի ու նե ցած մեծ երկ րա շար ժի մա սին է, 
որը զու գա դի պեց Իսա հա կյա նի` ար տա սահ մա նից հայ րե նիք գա լու հետ: Իսա հա-
կյա նը 1926 թ. հոկ տեմ բե րին հաս նում է Եր ևան, դեկ տեմ բե րի 7-ին կնոջն ու որ դուն 
գրում նա մակ` քա ղա քում տե ղի ու նե ցած երկ րա շար ժի մա սին. «… Հա յաս տան ոտ 
կո խե լուս, իս կույն, շատ ցա վա լի, չա փա զանց տխուր բա ներ լսե ցի մեր ըն տա նի քի 
մա սին:  Մեծ եղ բայրս (Ալեք սան) մե ռած գտա և մյուս եղ բայրս` Ռու բե նը (Կո լյայի 
հայ րը), ծանր հի վանդ, որ ան հույս է և օրե րի հարց է նրա կյան քը… Մեր ազգա կան-
նե րից 2 հո գի կան մե ռած . այս բո լո րը շատ վշ տաց րին ինձ և եռանդս ցա մա քաց րին. 
ոչ մի սիրտ չու նեի նա մակ գրե լու: Հայ րե նիք գա լուս ու րա խու թյունս փոխ վեց ինձ 
հա մար ծանր սու գի: Այդ տա կա վին չէր ան ցել, երբ զար հու րե լի երկ րա շար ժը գրե թե 
կոր ծա նեց մեր քա ղա քը և շատ գյու ղեր: Մեր գյու ղը, մեր ջրա ղա ցը, մեր տու նը բո լո-
րո վին կոր ծան ված են, հո ղին հա վա սար: Իհար կե, կա ռա վա րու թյու նը պի տի վե րա-
շի նե, թերևս ավե լի լա վը, բայց մի աղ քատ ժո ղովր դի հա մար, որ պի սին մենք ենք, 
ան չա փե լի կո րուստ էր…»:

 (Ավ. Իսա հա կյան, եր կե րի ժո ղո վա ծու, հ. 6, էջ 238-239):
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133. Վի գեն Իսա հա կյա նին

26դեկտեմբերի,Երևան,1926

 Սի րե լի՛ Վի գեն (1) ջան 

Մա մայիդ նա մակ գրե ցի, որ քեզ ու ղար կե: Ես շատ տխուր եմ. ամ սի 17-

ին Կո լյայի հայ րը մե ռավ, Ռու բեն եղ բայրս: Մնա ցի ես հի մա մե նակ` էլ ո՛չ 

եղ բայր ու նեմ, ո՛չ քույր: Մնա ցիր դու և եղ բորս երե խա նե րը: Դու քեզ լավ պա-

հե, առողջ եղիր: 

Այս նա մակս ստա նա լուն պես իս կույն գրե` ինչ պե՞ս է առող ջու թյունդ, 

ինչ պե՞ս են դա սերդ: Հե տո ջերմ բարև ներս հա ղոր դիր հայր տես չին, Սա հակ 

վար դա պե տին, Սրա պիոն վար դա պե տին, հայր Ան տո նին, աբ բա Ժյուս տին 

(2), Պա յա նին (3), Գա բի կյա նին (4) և բո լոր ըն կեր նե րին: Նույն պես բո լոր 

պա տա նի նե րին` դե Մար քի նե րին, Խո ջային, Աճե մյա նին, Գևորգ Պալք ճյա-

նին ( Գե ղար քու նի) և բո լոր նրանց, որոնք հի շում են ինձ: Համ բույր նե րով` 

քոհայրԱվետիք

Հասցե`Երևան,Կենտրոնականհյուրանոց

1.  Իսահակյանի որդին:

2.  Չկարողացանք ճշտել անունները, սակայն, ամենայն հավանականությամբ, 
խոսքը Մուրադ-Ռափայելյան դպրոցի ուսուցիչների մասին է, որտեղ այդ շրջանում 
սովորում էր Վիգենը:

3.  Նկատի ունի բանասեր Գևորգ Պայանին:

4.  Խոսքը պատմաբան, հայագետ Խորեն Գաբիկյանի մասին է, որն այդ տարիներին 
դասավանդում էր Մուրադ-Ռափայելյան դպրոցում:
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134.  Ռու բեն Դար բի նյա նին

1926,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Ար տա շես

Եր ևի մոտ ժա մա նակ ներս կմեկ նեմ Եր ևան. ու ղար կում եմ քեզ ոտա նա-

վո րը, տպիր այս ստո րագ րու թյամբ (1): Եթե իմա նան, որ իմս է, գլ խիս փոր-

ձանք կբե րեն, իհար կե` ոչ հայե րը: Ու րիշ նե րը: Անին թուր քինն է: Խնդ րում 

եմ, գաղտ նի պա հես: Ես գնում եմ, նպա տակ ներ ու նեմ: «Ուս տա Կա րո»-ի 

հա մար վերս տու գել մի ջա վայ րը, իրե րը, մար դիկ, լե զուն: Եվ աչ քովս տես նել` 

ու՞ր է գնում հայ ժո ղո վուր դը, ու՞ր են տա նում նրան: Ի՞նչ է սպա սում, ի՞նչ է 

լի նե լու: 

Ես հին հայ րե նա սեր եմ, հա մառ, ան վե րա պահ: Սո ցիալիզ մը այն չա փով 

եմ ըն դու նում, ինչ չա փով նա չի վնա սե լու ազ գային իդե ալ նե րին:

 Դու խե լա ցի տղա ես, կհաս կա նաս ինձ:

Համբույրներով`քոԱվետիք

1.  «Ա նի» բա նաս տեղ ծու թյու նը 1926 թ. օգոս տո սին, «Հայ րե նիք» ամ սագ րում, 
տպագրվում է «Եր. Մով սի սյան» ստո րագ րու թյամբ, Հա յաս տան մեկ նե լու նա խօ րեին: 
Երկ րորդ ան գամ նույն հան դե սում տպագր վում է Ավ. Իսա հա կյա նի ստո րագ րու-
թյամբ: 



242|      | Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

135.  Կա րա - Դար վի շին

1926,Երևան

 Հա կո՛բ (1) ջան

 Նե րո ղու թյուն, սի րե լի՛ս, որ ուշ եմ պա տաս խա նում նա մա կիդ: Խնդ րում 

եմ ծու լու թյան կամ մո ռա ցու թյան չվե րագ րես:

 Լե նի նա կա նի աղե տը (2) ամեն քին շփո թեց րեց, ամեն քը գլուխ նե րը 

կորց րին: Ըն կեր Մռա վյա նը (3) շա րու նակ բա ցա կա յում էր, հե տո էլ ես էի 

մեկ շա բա թով բա ցա կա: 

Վեր ջա պես տե սա և խո սե ցի ըն կեր Մռա վյա նի հետ: Շատ պատ ճա ռա-

բա նու թյուն ներ առաջ բե րեց. որ քա նի ան գամ դրվել է հար ցը և մերժ վել , որ 

հի մա տն տե սա կան տագ նա պի մեջ ենք...  Վեր ջա պես խոս տա ցավ հար ցը 

նո րից դնել ժո ղո վին: 

Ինչ որ ինձ էր վե րա բերում` ասա ցի, խնդ րե ցի: Ու զում եմ ասել, որ խոս-

տումս կա տա րել եմ և խիղճս հան գիստ է: Շատ խո սե ցի, շատ պատ ճա ռա-

բա նե ցի:

 Մոտ օրերս նո րից գնա լու եմ Լե նի նա կան: Մե րոնք շատ տու ժել են, մե-

րոնց տն տե սու թյու նը բո լո րո վին քայ քայ ված է, ջրա ղացս, տունս` կոր ծան-

ված: 

Շատ բարև ներ՝ ըն կեր նե րին ու քեզ՝ բարև ու համ բույր:

Քո՝ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Կա րա-Դար վի շի ֆոնդ, № 344

1.   Կա րա-Դար վիշ ( Հա կոբ Գեն ջյան) (1872-1930), ֆու տու րիստ գրող, լրագ րող: Ծն վել է 
Ստավ րո պո լի երկ րա մա սում (ՌԴ), սո վո րել է Նոր Նա խիջևա նի թե մա կան դպ րո ցում, 
ապա Գևոր գյան ճե մա րա նում: 

2.  Աս քա նազ Մռա վյան (1886-1929), հե ղա փո խա կան, պե տա կան գոր ծիչ, 1923-
1929 թթ.` Հա յաս տա նի Լու սա վո րու թյան ժող կոմ և ԽՍՀՄ ժող կոմ խոր հի նա խա գա հի 
տե ղա կալ: 

3. Խոս քը Կա րա -Դար վի շի կեն սա թո շա կի մա սին է, որով զբաղ վում էր Իսա հա կյա նը:
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136. Ռոմանոս Մելիքյանին

5փետրվարի,1927,Երևան

 Սի րե լի՛ Ռո մա նոս (1)

 Մո րա քույ րիս թո ռի մա սին է խն դիրս` Հե ղի նե Մազ մա նյան, որ սո վո րում 

է քեզ մոտ: 

Ն րանց տն տե սա կան վի ճա կը տխուր է` հայր նե րը մե ռավ, և ամ բողջ ըն-

տա նի քը մեծ քույրն է պա հում, որ ծա ռա յում է այս տեղ, հի վան դա նո ցում:

 Ռո ճի կը հա զիվ է բա վա րա րում իրենց, էլ ու՞ր մնաց հո գալ ուս ման ծախ-

սե րը: Ուս տի, սրա նով շատ խնդ րում եմ քեզ անես կա րե լին: Առանց վար-

ձատ րու թյան սո վո րի մոտդ և, մա նա վանդ, որ ըն դու նակ աղ ջիկ է: 

Ամիս ներ է այս տեղ եմ, և դեռ հնա րա վո րու թյուն չու նե ցա Թիֆ լիս գնա-

լու: Սա կայն մտա դիր եմ մի ամ սից հե տո գալ Թիֆ լիս մի քա նի ժա մա նա կով:

 Ջերմ բարև ներ և հար գանք ներ՝ սի րե լի կնոջդ:

 Համ բույր նե րով` 

քո`ԱվետիքԻսահակյան

1.   Ռո մա նոս Մե լի քյան (1883-1935), հայ եր գա հան, խմ բա վար, ման կա վարժ: 1927 թ. 
Թիֆ լի սում գլ խա վո րել է Հա յաս տա նի երաժշ տա կան սեկ ցիայի և երաժշ տա կան 
ստու դիայի աշ խա տանք նե րը:

Իր հուշերում Իսահակյանը գրում է. «Ես Ռոմանոսին առաջին անգամ տեսել եմ 
1904 թվին, գարնանը, Նոր Նախիջևան քաղաքում: (...) Մեծ հաճույք էր պատճառում 
նա ինձ, երբ ոգևորված խոսում էր իր ծրագրերի մասին. ուզում էր Կովկաս գնալ, 
շրջել հայկական գյուղերը, հավաքել մեր ժողովրդական երգերը, ուսումնասիրել, 
մշակել...» (Ավ. Իսահակյան, «Ռոմանոս Մելիքյանի հիշատակին», «Գրական թերթ», 
1973, 20 ապրիլի):
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137.  Սո ֆի Իսա հա կյա նին

16փետրվարի,1927,Երևան

 Սի րե լի՛ Սո ֆիկ

 Վա ղուց է` քե զա նից նա մակ չու նեմ: Գլուխս այն քան խառն է, որ չեմ 

ամ փոփ վում Նի կո լային և մեր բա րե կա մին նա մակ ներ գրե լու: Միշտ զբաղ-

ված եմ ջրա ղա ցի գոր ծե րով: Նոր պլա նով պի տի շին վի, տեխ նիկ նե րը քն նում 

են, տե ղը գու ցե փոխ վի, որով հետև գյու ղի տե ղը պի տի փո խադր վի վերև: Մի 

ոտքս շա րու նակ Լե նի նա կան է: Գա րու նը սկս վել է, և սկս վում է քա ղա քի և 

գյու ղե րի վե րա շի նու մը: Մեծ աշ խա տանք ներ են տե ղի ու նե նա լու:

 Գե ղա մին Կոստ<ա նյան> (1) նա մակ էի գրել. ստա ցա՞վ, ին չո՞ւ չի գրում:

 Դու ո՞նց ես, ինչ պե՞ս ես ապ րում: Սո վո րելդ առաջ գնո՞ւմ է, թե՞ ոչ: 

Առող ջու թյունդ ո՞նց է: Վեր ջերս սիրտս վատ էր գոր ծում: Հա յաս տա նի օդը 

բարձր է, ու ժեղ սիրտ է պետք, իսկ ես Եվ րո պա յում սո վո րել էի ծո վային օդին, 

ցած երկր նե րի օդին: Հի մա լավ եմ: 

Ա զատ ժա մե րիս բա նաս տեղ ծու թյուն նե րիս և ազատ գր վածք նե րիս մի-

մի փոքր հա տոր եմ կազ մում, մինչև մայիս կտպ վի: 

Շ տա պում եմ Մոսկ վա գնալ, բայց երկ րա շար ժը խան գա րեց: Մնաց 

մայի սին: Նա մակ ներդ այս հաս ցեով ղր կիր` Կենտ րո նա կան հյու րա նոց, 

Նալ բան դյան փո ղոց:

 Բարև ներ` բո լո րին:

Համ բույր նե րով`

քո՝ԱվետիքԻսահակյան

Տպագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ № 22, ցու ցակ 3: 

1.  Կոս տա նյան Գե ղամ, Ավ. Իսա հա կյա նի մո րաք րոջ (Սան դուխ տի) որ դին, Կա րա պետ 
Կոս տա նյա նի եղ բայ րը, Շու շա նիկ Մա տա կյա նի քե ռին: 
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138.  Կա րեն Մի քայե լյա նին

17մայիսի,1927,Երևան

 Կա րե՛ն ջան

Այ սօր ստա ցա նա մակդ, շնոր հա կա լու թյուն, որ ինձ չես մո ռա ցել: Վա-

ղը-մյուս օրը գնում եմ Թիֆ լիս` գր քերս (1) այն տեղ են տպ վե լու: Վե րա դար-

ձիցս հե տո քեզ եր կար նա մակ կգ րեմ. առայժմ ըն դու նիր կա րո տի բարև ներս 

և համ բույր ներս: 

Միշտքո`Ավետ.Իսահակյան

Ար տատպ վում է «Պատ մա բա նա սի րա կան հան դե ս»-ից, 1973, № 2:

1.  1926-1930 թթ. Իսա հա կյանն ապ րեց Խորհր դային Հա յաս տա նում: Այդ տա րի նե րին 
տպագր վե ցին նրա «Բա նաս տեղ ծու թյուն ներ» ժո ղո վա ծուն, «Համ բե րան քի չի բու խը» 
(1929), «Ա բու-Լա լա Մա հա րի» պոե մը, Թիֆ լի սում, «Զակկ նի գայի» հրա տա րա կու-
թյամբ, լույս տե սավ «Լի լիթ» խո րագ րով նրա ար ևե լյան լե գենդ նե րից ու զրույց նե-
րից քաղ ված պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծուն (1927): 
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139.  Սո ֆի Իսա հա կյա նին

26մայիսի,1927,Թիֆլիս

 Սի րե լի՛ Սո ֆի

5 օր է` Թիֆ լիս եմ, վա ղը վե րա դառ նում եմ Եր ևան: Եկել էի գր քերս (1) 

այս տեղ տպե լու հա մար: Բա նաս տեղ ծու թյուն ներ և ար ձակ ներ:

 Հի մա շա՛տ պետք եղավ իմ «Ա բու Մա հա րի»-ն (2), բայց ամե րի կյան 

հրա տա րա կու թյու նը: Պետք է հրա տա րա կենք այս տեղ: Այն պես որ, մի կերպ 

ձեռք պի տի բե րես, շա՛տ շու տով, առանց Ամե րի կա գրե լու, և ու ղար կես: Կամ, 

եթե գտար, գու ցե ար տագ րես և ղր կես: Կհանձ նես Ս. Փի րու մյա նին (3), որ 

նա ու ղար կե Պ. Մա կին ցյա նի հաս ցեով, կա ռա վա րու թյան մի ջո ցով, որ տեղ 

հաս նի: 

Այ սօր-վա ղը կղր կեմ քեզ 300 ռուբ լի, տե ղա փոխ վե լու մի ջո ցի մա սին եմ 

մտա ծում, դժ վար բան է հի մա, կա րե լի է միայն 100 -ա կան ղր կել ամի սը: Ես 

լավ եմ, բար ևիր բո լո րին: Սար սա փե լի շո գեր են անում այս տեղ:  Համ բույր-

նե րով` 

քո`Ավետիք

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հակյ նաի ֆոնդ, № 22, ցու ցակ 3:

1.  Հայ րե նի քում ապ րած տա րի նե րին Իսա հա կյա նը հա ճախ էր մեկ նում Թիֆ լիս:

2.  «Ա բու-Լա լա Մա հա րի» պոե մը Բոս տո նում լույս էր տե սել 1922 թ.-ի ն, և այդ 
հրատարակությունն էլ բա նաս տեղ ծի կող մից հա մար վում էր ան թե րի: Այդտեղից էլ 
1930 թ.-ին ար տատպ վել է պոե մը: 

3.  Փի րու մյան Սի մոն (Սի մո նիկ), պե տա կան, հա սա րա կա կան գոր ծիչ, լրագ րող: 
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140.  Վի գեն Իսա հա կյա նին

10հունիսի,1927,Երևան

 Վի գե՛ն (1) ջան

Քեզ նա մակ էի գրել, բայց պա տաս խան չս տա ցա: Մայ րի կիցդ նա մակ 

ստա նում եմ, նույն պես՝ նրան գրած նա մակ ներդ: Շատ ու րախ եմ, որ առողջ 

ես ու լավ ես սո վո րում: 

Ու րախ եմ, որ Փա րիզ պի տի եր թաս: Լավ ման արի, դի տիր Փա րի զը, 

մու զեյ նե րը, նշա նա վոր շեն քե րը և կար դա ըն տիր, բան սո վո րեց նող գր քեր : 

Անգ լե րե նի մա սին լուրջ վե րա բեր վիր: 

Ե րեկ նա մակ գրե ցի վան քը, հայր Աթո ռա կա լի վրա. իմա ցիր` ստա ցե՞լ 

են, թե՞ ոչ. Իտա լիա նա մակ, ասում են, չի հաս նում: Ֆրան սիա ազատ գնում-

գա լիս են նա մակ նե րը: Մայ րի կիդ հաս ցեով քեզ հա մար ու ղար կել էի պոստ-

կար տեր, Հա յաս տա նի նկար ներ, գրում է, որ դեռ չի ստա ցել: 

Համ բույր ներ՝ ձեզ և ջերմ բարև ներ՝ հայ րե րին, ու սու ցիչ նե րիդ և ըն կեր-

նե րիդ: 

Քո՝ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 21, ցու ցակ 3:

1.  Իսա հա կյան Վի գեն (1910-2005), Ավ. Իսա հա կյա նի որ դին: Ծն վել է Թիֆ լի սում, 
կրթու թյուն ստա ցել Վե նե տի կի Մխի թա րյան միաբա նու թյան դպ րո ցում, ապա հա-
ճա խել Փա րի զի Սոր բո նի հա մալ սա րա նի դա սըն թաց նե րին, սա կայն չի ավար տել: 
Նվիր վել է կի նոար վես տին, աշ խա տել Փա րի զի կի նոս տու դիանե րից մե կում, կի նոար-
վես տի մա սին հոդ ված նե րով հան դես եկել հայ կա կան և ֆրան սիական մա մու լում: 
1935 թ. վեր ջե րին եկել է Հա յաս տան, աշ խա տել «Հայ կի նո »-ում` որ պես օպե րա տոր: 
Հա մո Բեկ նա զա րյա նի ղե կա վա րու թյամբ` մաս նակ ցել է «Զան գե զուր», «Լեռ նային 
ար շավ», «Լեռ նային հե ղեղ», հե տա գա յում` «Դա վիթ Բեկ» ֆիլ մե րի նկա րա հանու մ-
ներին: Որ պես կրկ նօ րի նա կող ռե ժի սոր` հայե րեն է դարձ րել տաս նյակ ֆիլ մեր: 
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141. Ի սա հա կյան Սո ֆիին 

9հուլիսի,1927,Երևան

 

Սի րե լի՛ Սո ֆի

Ս տա ցա նա մակ ներդ. Սի մոն Փի րու մյա նը (1) եկել է, բայց դեռ Եր ևա-

նում չէ. մոտ օրերս կգա և կբե րե գիր քը:

 Հե ղու շի կա պո ցի մա սին կգրեմ Մա կին ցյա նին: Պատ կեր նե րի գործը 

կու շա նա. ամառ է, բա ցա կա են: 

Ե րեկ տե ղա փո խե ցի քեզ 30 դո լար (60 ռուբ լի), հի մա այդ քան է թույ-

լատր վում ամ սա կան միու թյու նից փող դուրս ու ղար կել: Այժմ այդ պես է, գու-

ցե ապա գա յում փոխ վի:

 Մա կին ցյա նը (2) շատ և շատ չա փա զանց րել է` ասե լով, թե գր քիս (3) 

այդ քան կվճա րեն` հա մա րյա նրա քա ռոր դը, ոչ ավե լի: Այդ քան վճա րել են 

Թու մա նյա նին` ըն տա նի քին: Նրա ասած նե րի մեծ մա սը քա մի է, ինչ պես 

ինքն է: 

Ես մոտ օրերս կթող նեմ Եր ևա նը, կգ նամ Լե նի նա կան. գոր ծեր ու նեմ: 

Հե տո, եթե ժա մա նակ մնաց, Ղա րա բաղ-Զան գե զուր` օգոս տոս ամ սին: Այս 

եր կու օրս ըն դար ձակ նա մակ կգրեմ, թե ոնց վար վես` Փա րի՞զ, թե՞ Վե նե տիկ 

գնաս: Վի գե նին` շատ համ բույր ներ: Բարև ներ` բո լո րին: 

Գ րե այս հաս ցեով` 

Leninacan, փո ղոց 27, տուն 73, Ավ. Իսա հա կյա նին:

 Համ բույր նե րով` 

քո`ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ:

1.  Նկա տի ու նի Սի մոն Փի րու մյա նին:

2.  Մա կին ցյան Պո ղոս (1884-1938), գրա կա նա գետ, թարգ մա նիչ, հե ղի նակ է «Ավ. Իսա-
հա կյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը և «Ա բու Լա լա Մա հա րի» պոե մը» աշ խա տու թյան: 

3.  Խոս քը Թիֆ լի սի «Զակկ նի գա» հրա տա րակ չու թյան կող մից Իսա հա կյա նի «Լի լիթ» 
ժո ղո վա ծո ւի տպագ րու թյան մա սին է:
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142. Սո ֆի Իսա հա կյա նին

21հուլիսի,1927,Երևան

 Սի րե լի՛ Սո ֆի

Ստա ցա նա մակդ, ուր գրում ես, թե գնում ես Զա վե նի (1) մոտ: Շատ 

բարև ներ նրանց: Ես դեռ Եր ևա նից չեմ մեկ նել: Եղա միայն Գե ղարդ-Գառ նի, 

Աշ տա րակ և շր ջան ներ, Ծաղ կա ձոր և այլն: Ղա րա բաղ և Զան գե զուր` ավե լի 

ուշ: Հի մա պի տի գնամ Լե նի նա կան, ջրա ղա ցի հար ցը դեռ չի լուծ ված: Եր ևի 

մի 15 օր կմ նամ այն տեղ: 

Ես սպա սում եմ նա մա կիդ` Վի գե նիս` Փա րիզ հաս նե լու մա սին հայտ-

նող, հե ռա նամ Եր ևա նից: Նա մակ ներդ կղր կես Լե նի նա կան, իմ հաս ցեով` 

Լե նի նա կան, փո ղոց 27, տուն 73:

 Նի կո լային ասա, որ մի մարդ ու նի Զոհ րա պյա նի «Աստ վա ծա շուն չ»-ը 

(2) մի հա տո րի մեջ, ծա խում է 100 ռուբ լու` ճամ բու ծախ սը իր վրա: Եթե ու-

զում է, փո ղը քեզ վճա րե: Ես այս տեղ կվ ճա րեմ: Բայց, կար ծեմ, թանկ է:

 Մոտ օրերս ղր կե ցի քեզ 30 դո լար: Ս. Փի րու մյա նի (3)  հետ խո սե ցի. կա-

րե լի է ղր կել 50 դո լար: 

Ա բու-Լա լան դեռ չեմ ստա ցել (4): Թիֆ լիս էր թո ղել: Քո չա րի նկար նե րի 

մա սին` աշ նա նը: Մա կին ցյա նը (5) գա լու է Կ. Պո լիս այդ տեղ կվեր ջաց նես քո 

գոր ծը նրա հետ: Ես գլուխ չու նեմ նրա հետ:

 Համ բույր ներ՝ քեզ և Վի գե նին և բարև ներ՝ բո լո րին:

Քո՝Ավետիք

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հակյ նաի ֆոնդ, № 22, ցու ցակ 3:

1.   Խոսքը հրապարակախոս, հրատարակիչ Զավեն Տիգրանի (1874-1938) մասին է:

2.  Խոս քը 1805 թ. Վե նե տի կում, Հով հան նես վար դա պետ Զոհ րա բյա նի հրա տա րա կած 
«Աստ վա ծաշն չի» մա սին է:

3.  Ն կա տի ու նի Սի մոն Փի րու մյա նին:

4.  Խոս քը «Ա բու Լա լա Մա հա րի» գոր ծի բոս տո նյան հրա տա րա կու թյու նը չս տա նա լու 
մա սին է: 

5.  Պո ղոս Մա կին ցյա նը 1925-1927 թթ. դիվանագիտական աշխատանք էր կատարում 
Միլանում և Փարիզում:
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143. Սո ֆի և Վի գեն Իսա հա կյան նե րին

8սեպտեմբերի,1927,Երևան

 Սի րե լի՛ Սո ֆի և Վի գե՛ն ջան

 Քա նի օր առաջ մի ապա հով ված նա մակ գրե ցի ձեզ: Ինչ պես հայտ նի է, 

ես հի մա Եր ևա նում եմ, առող ջու թյունս լավ է: Սկ սել եմ աշ խա տել: Շու տով 

փող կղր կեմ, 30 դո լար: 

Ա ռա ջին գիրքս, կար ծես, վեր ջա ցել է, շու տով սկս վե լու է երկ րորդ գիր քը: 

Հարց նում ես, թե Ե. Քո չա րի իմ նկա րից պոստ-կարտ շի նե՞ն, թե՞ ոչ: Չգի-

տեմ: Այս տեղ նկա րին էն քան չհա վա նե ցին, ասում են, որ ինձ ծեր է դուրս 

բե րել: Իմի ջիայ լոց, այս եր կու օրս Քո չա րի (1) ու ղար կած նկար նե րը կներ-

կա յաց նեմ մու զեին: 

Այդ ի՞նչ քի միական դպ րո ցի մա սին է, որ գրել էիր, և Վի գենն ու զում է 

մտ նել : Այ նինչ` առաջ գրել էիր, թե նա ու զում է բժշ կու թյուն սո վո րի Սոր բո-

նում: Դա ինչ փո փո խա կան տղա է: Վեր ջի վեր ջո, չս տա ցա Ե. Չու բա րի (2) 

հե ռա գի րը: Ի՞նչ եղավ, չգի տեմ: 

Աշ խե նի (3) մո տից եմ գրում (Թու մա նյան): Շատ բար ևում է ձեզ: Համ-

բույր ներ՝ քեզ և Վի գե նին: 

Ավետիք

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 23, ցու ցակ 3: 

1.  Եր վանդ Քո չա րը Վե նե տի կում նկա րում է Ավ. Իսա հա կյա նի դի ման կա րը: Այդ նկա րից 
կլի շե պատ րաս տե լու ցան կու թյամբ` Իսա հա կյա նը յու ղա ներկ կտավն իր հետ բե րում 
է Եր ևան: Սա կայն գտնում են, որ Իսա հա կյանն այդ նկա րում տա րեց է եր ևում: Չի 
իրա կա նա ցել Իսա հա կյա նի ցան կու թյու նը՝ այդ նկարից «պոստ-կարտ շինել»: Մեկ-
նե լուց առաջ նա նկա րը հանձ նել է Հա յաս տա նի գրա կան թան գա րա նին:

2.  Եղիա Չու բար, մշա կու թային գոր ծիչ, Փա րի զում լույս տես նող «Երևան» թեր թի 
խմբա գիր: 

3.  Խոս քը Հովհ. Թու մա նյա նի դս տեր` Աշ խեն Թու մա նյա նի մա սին է, որն այդ տա րի նե-
րին ապ րում էր Եր ևա նում: 
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144. Ի սա հա կյան Սո ֆիին 

3հոկտեմբերի,1927,Երևան

 Սի րե լի՛ Սո ֆի

Սա առա ջին բաց նա մա կիս շա րու նա կու թյունն է: Նոր սե նյակ ստա ցա, 

շատ լավ տեղ է, մա քուր օդ, Մա սի սի դի մա ցը, Սի սա կի (1) հետ ենք ապ րե լու:  

Հաս ցե` Աբո վյան փող, նո. 87, անունս: 

Մո ռա ցա գրել, որ սեպտ. 24 -ին քեզ տե ղա փո խե ցի 40 դո լար: Ինձ գրիր, 

թե ամ սա կան ինչ եք ծախ սում, ինչ քան ես շա հում, ես ամե նա շա տը կա րող 

եմ ամ սա կան 80-100 ռուբ լի ու ղար կել, ավե լին ան կա րող եմ: Ու րիշ բան, եթե 

ստի պեն դիան հա ջող վի, կթեթ ևա նա բա նը:

 Վի գե նը պի տի հաս կաց նես, որ լավ պի տի աշ խա տե ու բան սո վո րի, 

որով հետև հի մա, աշ խար հի ներ կա պայ ման նե րում, շատ դժ վար բան է եղել 

գլուխ պա հե լը: Թող ան գլե րեն լավ սո վո րի, հե տո, երբ ժա մա նակ ու նե նա, 

նույն պես գեր մա նե րեն, իսկ ռու սե րե նը այս տեղ էլ կսո վո րի: Առայժմ` այս-

քան:

 Ջերմ բարև ներ բո լո րին և համ բույր նե րով` 

Ձեր՝ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 24, ցու ցակ 3:

1.  Տեր-Սի մո նյան Սի սակ (1872-1935), գ րա կան, հա սա րա կա կան, պե տա կան գոր ծիչ, 
Դրաս տա մատ Տեր-Սի մո նյա նի հո րեղ բայ րը, Իսա հա կյա նի երի տա սար դա կան տա-
րի նե րի ըն կերն ու բա րե կա մը: Իսա հա կյա նն Օդե սայի աք սո րա վայ րում եղել է նրա 
հետ: «Գ րա կան նա խանձ» պատմ ված քի ըն կե րը Սի սակն էր, որի հետ ձեր բա կալ վել է 
հա կա ցա րա կան գոր ծու նեու թյան մե ղադ րան քով: Պատմ վածքն Իսա հա կյա նը գրել է 
1927 -ի ն, Վե նե տի կում: 
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145 . Ի սա հա կյան Սո ֆիին և Վի գե նին

4նոյեմեբրի,1927,Երևան

 Սի րե լի՛ Սո ֆի և Վի գեն ջան 

Ամ սուս 2-ին տե ղա փո խե ցի ձեզ վրա քա ռա սուն (40) դո լար:

Գ րե ցեք` Վի գենն ինչ պե՞ս տե ղա վոր վեց (1): Դպ րո ցը տա նը մո տի՞կ է, 

սի րո՞վ է գնում դպ րոց, թե՞ ոչ: Եթե դժ վար է, թող վե րա դառ նա Վե նե տիկ:

 Մո տա վո րա պես ամ սա կան ինչ քա՞ն պետք է եր կու սիդ: Վի գե նի ծախ սե-

րը որ քա՞ն են. պարզ չէիր գրել, կար ծեմ` 500 ֆրանկ: Ըն կեր Մռա վյա նին (2) 

խնդ րե ցի, որ գլուխ բե րե ստի պեն դիան:

 Նույն պես գրած է Դա նու շին (3): Այս բո լոր դի մում նե րից մի բան դուրս 

կգա: Տրա մադ րու թյունս շատ վատ է. տան կող մից ոչ մի մխի թա րու թյուն չկա. 

Աբ ա սը (4) Մոսկ վա է: Տես նենք` ինչ պի տի լի նի: Կա րո տա լի համ բույր ներ:

Ձեր՝Ավետիք

Մ խի թա րու թյունս Վի գենն է: 

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի. ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 24, ցու ցակ 3: 

1.  Սո ֆի Իսա հա կյա նը որ դու` Վի գե նի հետ մշ տա կան բնա կու թյան հա մար Վե նե տի կից 
տե ղա փոխ վում է Փա րիզ, որ տեղ Վի գենն ու սու մը շա րու նա կե լու էր Փա րի զի հա մալ-
սա րա նում: 

2.  Խոսքն Ասքանազ Մռավյանի մասին է, որը 1923-1929 թթ. Լուսավորության ժողկոմն 
էր:

3.  Նկատի ունի Դանիել (Դանուշ) Շահվերդյանին (1882-1941), որն այդ տարիներին 
հայրենադարձության կազմակերպման գործերով էր զբաղվում:

4.  Իսահակյանի եղբոր որդին:



253|      |Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

146.  Սո ֆի և Վի գեն Իսա հա կյան նե րին

<10>նոյեմբերի,1927

 Սի րե լի՛ Սո ֆիկ և Վի գեն ջան

 Հոկտ<եմ բե րի> 26 -ի նա մակդ ստա ցա, ու րախ եմ, որ ողջ -ա ռողջ եք:  

Բախ տա վոր եմ, որ Վի գենն իրեն լավ է զգում, լավ սո վո րում է և ու շա դիր է: 

Մա նա վանդ որ ու շա դիր միտքն է պա հում խրատ ներս ծխա խո տի և, մա նա-

վանդ, աղ ջիկ նե րի մա սին. թող թեթև կեր պով չվե րա բեր վի կա նանց մա սին: 

Մի ան գամ որ վա րակ վի, կո րած է: Լավ կլի նի` հի վան դու թյուն նե րի մի գիրք 

առ և կար դա և հաս կա նա, քա նի դեռ ուշ չէ: 

Իմ` Եվ րո պա գալս այդ պես շուտ գլուխ չի գա: Մի գիրքս հի մա տպ վեց 

(1) (այ սօր-վա ղը կղր կեմ), մյուսն էլ նոր պի տի տպ վի, եր ևի ամիս ներ կքա շե: 

Դու պի տի աշ խա տես իրա վուն քը չկորց նել, վի զայի իրա վուն քը:

 Հե տո փո ղի հարց կա. պետք է հա ջո ղաց նել ոչ միայն ստի պեն դիայի, 

այլև իմ կեն սա թո շա կի խն դի րը:

 Շու տով կար գին նա մակ կգ րեմ: Մա կին ցյա նը Թիֆ լիս է մնա լու:

 Համ բույր ներ՝ քեզ և Վի գե նին:

Քո՝Ավետիք

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 24, ցու ցակ 3:

Նա մա կն ան թվա կիր է, տա րե թի վը վե րա կանգ նել ենք փոս տի կնի քից: 

1. Խոսքը 1927 թ.-ին Թիֆլիսում տպագրված «Լիլիթ» ժողովածուի մասին է:
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147.  Սո ֆի և Վի գեն Իսա հա կյան նե րին

11նոյեմբերի,1927,Երևան

 

Սի րե լի՛ Սո ֆի և Վի գեն ջան 

Ե րեկ մի բաց նա մակ գրե ցի: Չգի տեմ` ի՞նչ գրեմ Նի կո լային (1), նա 

ին քը ամեն բան գի տե: Վերց նենք թե մե ռել եմ, մի՞ թե մի տղայի չեք կա րող 

կրթու թյան տալ, ի՞նչ մեծ բան է: 

Ընկ. Մռա վյա նը խոս տա ցավ կար գադ րել այդ, վա ղը նո րից կտես նեմ, 

կհի շեց նեմ (2): Թող Չու բա րը նրան մի նա մակ գրի, թե ի՞նչ գու մա րից (3) 

կա րե լի է տրա մադ րել:  Չու բա րի գրու թյու նը կազ դե, ան պատ ճառ թող գրե: 

Ես վեր ջերս հի վան դա ցել էի, գրիպ ու նեի շատ խիստ տե սա կի:  Ձեռ քերս 

դո ղում էին, չէի կա րող գրել, հի մա էլ վատ եմ գրում:

 Կազ դուր վե լուց հե տո Թիֆ լիս պի տի գնամ, գիրքս տպագ րեմ, մինչ այդ՝ 

պատ րաստ վեմ գա լու: Բայց դու վի զայիս իրա վուն քը չկորց նես, այս տե ղից 

շատ ժա մա նակ է պետք մեկ նե լու հա մար: Ինձ հա մար ձեռն տու է Պոլ սով 

գալ: Մոսկ վայից 500 կնս տի, իսկ Մար սե լով` 300: Աշ խա տիր թուղ թը ստա-

նալ Թիֆ լիս:

Համբույրներով`քոԱվետիք

А. Исаакян
ул. Абовян 87, Эривань
URSS Armenie, Erivan

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 24, ցու ցակ 3:

1.  Նի կո լայ Իսա հա կյան, Ռու բեն եղ բոր որ դին, որն ապ րում էր ԱՄՆ -ու մ: Իսա հա կյա նը 
նյու թա կան ակն կա լիք ու ներ նրա նից` Վի գե նի ուս ման հար ցում:

2.  Խոս քը Վի գե նի` Հա յաս տա նից ստա նա լիք կեն սա թո շա կի մա սին է, որ խոս տա ցել էր 
Հա յաս տա նի լուս ժող կոմ Աս քա նազ Մռա վյա նը:

3.  Խոս քը «Եր ևան» թեր թի տրա մադ րու թյան տակ գտն վող գու մար նե րի մա սին է: 



255|      |Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

148. Սո ֆի և Վի գեն Իսա հա կյան նե րին

17նոյեմբերի,1927,Երևան

 Սի րե լի՛ Սո ֆի և Վի գեն ջան 

Գ րել էի, որ ավե լի հար մար չի՞ լի նի ծո վով գամ, թե՞ ցա մա քով: Այդ բա նը 

դու լավ կա րող ես տե ղե կա նալ, քան ես:

 Միայն բանն այն է, որ թեև մեր կա ռա վա րու թյու նը իրա վունք տվեց Փա-

րիզ գա լու և բո լոր դյու րու թյուն նե րը, բայց կու շա նամ: Թե՛ գիրքս պի տի տպեմ 

և գոր ծեր ու նեմ: Վեր ջերս էլ քիչ հի վանդ էի, դեռ լավ չեմ կազ դուր վել. գրիպ 

էի:

 Շու տով Փա րիզ կգա Եր ևա նից ին ժե ներ Միհր դա տյա նը (1), որը Եր ևա-

նում շեն քեր է շի նում: Լավ մարդ է, խե լա ցի, Հա յաս տա նի բա րե կամ:

 Մի քայե լյա նի (Լոն դոն ցին) պես դա տարկ մարդ չէ: Իմ մա սին կպատ մե 

քեզ : Այ սօր էլ տե սա Փա րի զից եկած երի տա սարդ ին ժե ներ Ղա զա րյա նին, 

որ տե սել է քեզ և Վի գե նին Մա նյայի (2) տա նը ( Չու բա րի): 

Վի գե նի ստի պեն դիայի մա սին դեռ չի լու ծել հար ցը: Միայն ես որ գամ, 

կեն սա թո շակս տա լու են և Փա րի զում: Առայժմ այս քան. գլուխս ցա վում է, 

թույլ եմ:

 Համ բույր նե րով`

ձեր՝Ավետիք

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 24, ցու ցակ 3:

1.  Մաք սուդ Միհր դա տյան, Բել գիայի հայ ան վա նի ճար տա րա պետ, հա սա րա կա կան 
գոր ծիչ: Նրա նա խագ ծով կա ռուց վել է Փա րի զի հայ ու սա նո ղա կան տու նը և հայ կա-
կան եկե ղե ցին: 

2.  Խոս քը Եղիա Չու բա րի կնոջ` Մա նյայի մա սին է: 
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149. Ի սա հա կյան Սո ֆիին 

25նոյեմբերի,1927,Երևան

 Սի րե լի՛ Սո ֆի 

Այ սօր Eurorbone-ի (1) մի ջո ցով ըն կեր նա խա գահ Տեր-Գաբ րիելյա նը (2) 

տե ղա փո խեց քեզ 300 դո լար. եթե ստա ցար մինչև նա մակս` լավ, եթե ոչ, գնա 

ստու գիր բան կը և Միու թյան դես պա նա տա նը կամ տորգպ րե սը: 

Իմ` Եվ րո պա գա լը Մոսկ վան դրա կա նա պես վճ ռել է, այն պես որ, գալս 

օրե րի խն դիր է: Ս պա սում ենք թղ թե րին: Մի քիչ կու շա նամ, որով հետև գիրքս` 

բա նաս տեղ ծու թյուն նե րիս հա տո րը (3), հրա տա րա կում են: Հե տո Մոսկ վա 

կմ նան մի քա նի օր:

 Ձեզ նից շատ վա ղուց նա մակ չու նիմ, ավե լի քան եր կու ամիս կա: Շատ 

ան հան գիստ եմ, որ չեք գրում: 

Ես լավ եմ, առող ջու թյունս նույնն է, այ սինքն` վատ չէ: 

Բարև նե րով` 

ձեր՝ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյան ֆոնդ:

1.  Սո ֆի Իսա հա կյա նը որ դու` Վիեգ նի հետ Վե նե տի կից փո խադր վել էր Փա րիզ: Իսա-
հա կյա նը, որ այդ շր ջա նում հայ րե նի քում էր, դրա մա կան առա քում նե րով օգ նում էր 
ըն տա նի քին:

2.  Տեր-Գաբ րիելյան Սա հակ (1886-1937), կու սակ ցա կան գոր ծիչ: 1928-1935 թ.՝ ԽՍՀՄ 
ժող կոմ խոր հի նա խա գահ: Իսա հա կյա նի` հայ րե նի քում եղած տա րի նե րին (1926-
1930) Տեր-Գաբ րիելյանն օգ նել է թե՛ նյու թա պես, թե՛ բա րո յա պես: Ստա լի նյան ռեպ-
րե սիայի զոհ:

3.  1926 թ., հայ րե նիք վե րա դառ նա լիս, Իսա հա կյանն իր հետ բե րել էր «Լի լիթ» խո րագ-
րով պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծուն, որը տպագր վեց 1927 թ., Թիֆ լի սում, « Զակկ նի-
գայի» կող մից: 
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150.  Սո ֆի Իսա հա կյա նին

16հունվարի,1928,Լենինական

Սի րե լի՛ Սո ֆի

Այ սօր 10 օր է` այս տեղ եմ, վա ղը-մյուս օրը մեկ նում եմ Երևան:  Մե րոնք 

լավ են. մնա ցած նե րը, իհար կե: Աբա սը (1), Մոսկ վա է: Ես էլ լավ եմ, բայց 

շատ տխուր եմ. հայ րե նի քա ղա քում ես միշտ տխուր եմ: 

Այս տեղ մի նոր սի նե մա կար, հրա շա լի մի շենք, բո լո րո վին եվ րո պա կան, 

հո յա կապ: Հա զիվ երեք ամառ վա կյանք ու նե ցավ, հր դե հի զոհ գնաց, մնա-

ցին միայն պա տե րը: Բայց նո րը կշի նեն, ցա վա լի էր շատ: 

Քո վեր ջին նա մա կը եկել էր Եր ևան, Սի սա կը տե ղա փո խել է այս տեղ, 

դեռ չեմ ստա ցել: Այն պես որ, չգի տեմ` ի՞նչ գրեմ: 

Եր ևա նից գնում եմ Թիֆ լիս` գիրքս տպեմ, և կձեռ նար կեմ ձեզ մոտ գա լու 

գոր ծին: Եր ևան հաս նե լիս ան մի ջա պես կտե ղա փո խեմ լրա ցու ցիչ 50 ռուբ լին: 

Ման րա մասն նա մակ կգ րեմ Եր ևա նից: Առայժմ՝ այս քան: Ջերմ բարև ներ` 

մեր բա րե կամ նե րին: Նույն պի սի բարև ներ` մե րոնց:

 Համ բույր ներ՝ քեզ և Վի գե նին: 

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 25, ցու ցակ 3: 

1.  Ի սա հա կյան Աբաս (1900-1977), բա նա սեր, թարգ մա նիչ, Ավ. Իսա հա կյա նի եղ բո-
րոր դին: Զբաղ վել է եղ բոր` Իսա հակ Իսա հա կյա նի և հո րեղ բոր` Ավ. Իսա հա կյա նի 
գրա կան ժա ռան գու թյան ու սում նա սի րու թյամբ և հրա տա րա կու թյամբ: Մաս նակ ցել է 
Իսա հա կյա նի եր կե րի վեց հա տո րյա կի հրա տա րակ ման աշ խա տանք նե րին:
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151.  Սո ֆի Իսա հա կյա նին

2մարտի,1928,Երևան

 Սի րե լի՛ Սո ֆի

Վեր ջին գրած նա մակս եր ևի չս տա ցար: Ոչ մի խա լի և, առ հա սա րակ, 

ոչինչ չու նենք: Ամեն ինչ կո րած է ան հետ, չենք էլ իմա նում` ո՞վ է ծա խել վեր-

ջա պես: 

Գե ղա մին շատ բարև նե րով հայտ նիր, որ փո ղը այս եր կու օրս կգ նամ 

Լե նի նա կան ու կհանձ նեմ: 

Եղ. Չու բա րը այս եր կու օրս Մա նյային (1) փող ու ղար կեց, որից 100 

ռուբ լին քոնն է (50 դո լար): Կս տա նաս և կգ րես, թե ինչ քա՞ն ստա ցար: Եր ևի 

«Կոչ նա կ»-ից ստա ցար 20 դո լար: Գրել էի, որ 50 դո լար ղր կեին, բայց այդ-

քան են ղր կել: 

Վեր ջա պես մեզ մոտ ձմե ռը վեր ջա ցավ. շատ ծանր ձմեռ էր: 

Ինչ պե՞ս է սո վո րում Վի գե նը և ինչ պե՞ս է ձեր առող ջու թյու նը: Մե րոնք 

բո լո րը լավ են, նույն պես Աքան (2), Աբա սը (3) երեք տա րի բան տի վճիռ 

ստա ցավ: Ինքն էր մե ղա վո րը: 

Ե՞րբ է գա լու ըն կեր Դա նու շը. շա՛տ բան է կախ ված նրա նից Վի գե նի թո-

շա կի մա սին: Առայժմ՝ այս քան: Համ բույր նե րով`

ձեր՝Ավետիք

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ., Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 25, ցու ցակ 3:

1.  Խոս քը Եղիա Չու բա րի կնոջ` Մա նյայի մա սին է:

2.  Աքա (Ի սա հա կյան Ռա լու քա)` Ավ . Ի սա հա կյա նի Գևորգ եղ բոր կի նը:

3 .  Ա բա սը դատ վել է քա ղա քա կան մե ղադ րան քով: 
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152.  Սո ֆի Իսա հա կյա նին

5ապրիլի,1928,Երևան

 Սի րե լի՛ Սո ֆի

Ս տա ցա վեր ջին նա մակդ: Շատ ցավ պատ ճա ռեց Ալի սի մա հը, խեղճ 

աղ ջիկ...

Ս րա նից առաջ մի նա մակ գրե ցի, որ նոր վի զայի թույլտ վու թյուն 

խնդրես: Ինչ պես առաջ էիր խնդ րել և ստա ցել, նույն չափ ժա մա նա կով: Եր ևի 

մինչև մայիս կս տա նամ ան ցա գիրս: Մոսկ վա դի մել եմ ֆրանս. կոն սու լին, որ 

հետևե, բայց պա տաս խան չու նեմ: Այն պես որ, ավե լի ապա հով կլի նի, որ դու 

այդ տեղ գոր ծը հո գաս:

 Մի 10 օր առաջ ու ղար կե ցի 30 դո լար: Որո նում եմ մի ջոց ներ փող ղր կե-

լու, տես նենք: 

Ես հի մա բա վա կան լավ եմ, գար նան գա լը լավ է ազ դում վրաս:

 Շատ բարև ներ` բո լոր մեր բա րե կամ նե րին:

 Համ բույր ներ՝ քեզ և Վի գե նին:

Քո՝Ավետիք

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 25, ցու ցակ 3: 
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153.  Սո ֆի և Վի գեն Իսա հա կյան նե րին

25ապրիլի,1928,Երևան

 Սի րե լի՛ Սո ֆի և Վի գեն ջան

Ս տա ցա ձեր նա մա կը և լու սան կա րը: Զար մա նում եմ, որ իմ նա մակ նե րը 

չեք ստա ցել: Գրել էի, որ նոր վի զա խնդ րես: Գալս մի քիչ ու շա ցավ, որով-

հետև գոր ծե րի վա րիչ ըն կեր նե րը բա ցա կա են Եր ևա նից: Հի մա վե րա դար ձել 

են, և շու տով կվեր ջա նա: Սո ֆի՛, քո նա մակ ներն ինձ ջղայ նաց նում են, և զուր 

ես ինձ մե ղադ րում:

 Փող ու ղար կե լը դժ վար է (1), ավե լին ան կա րող եմ ղր կել, մի կերպ յո լա 

գնա` մինչև գալս: Ըն կեր Դա նու շը (2) որ գա, կհեշ տա նա ամեն բան: 

Այս տա րի վատ տա րի եղավ Հա յաս տա նի հա մար` սոս կա լի ցր տեր և 

ձյուն, հի մա էլ` ամառ վա տա քեր և հե ղե ղում ներ: Գե տե րը մի եր կու մետր սո-

վո րա կա նից բարձ րա ցել են և ողո ղել են դաշ տերն ու գյու ղե րը: Անա սուն նե րի 

շա՛տ կո րուստ ներ եղավ: Դար ձյալ` մի լիոն նե րի վնաս: 

Ես հի մա լավ եմ: Շատ բարև ներ՝ բա րե կամ նե րին և կա րո տա լի համ-

բույր ներ` ձեզ եր կու սիդ: 

 Ավետիք

Այ սօր տե ղա փո խե ցի 30 դո լար: Նույն պես՝ մար տին: 

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 25, ցու ցակ 3:

1.  Կա ռա վա րու թյան որո շու մը` սահ մա նա փա կել ար տա սահ ման ու ղարկ վող դրա մի 
չա փը, դժ վա րու թյուն ներ էր ստեղ ծում Իսա հա կյա նի հա մար` բա վա րար գու մար ու-
ղար կե լու առու մով: Կնոջ դժ գո հու թյունն այդ մա սին է:

2.  Շահ վեր դյան Դա նիել (Դա նուշ) (1882-1942), պե տա կան-հա սա րա կա կան գոր ծիչ: 
Պոլ սում առևտ րա կան պատ վի րա կու թյան ղե կա վար: 1924-ին կազ մա կեր պեց ար-
տա սահ մա նի հա յու թյան ներ գաղ թի գոր ծը: 
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154.  Սո ֆի Իսա հա կյա նին

19<սեպտեմբերի>,1928,Երևան

 Սի րե լի՛ Սո ֆի 

Ես այ սօր մեկ նում եմ Կիս լո վոդսկ, մի ամ սի չափ կմ նամ: Հոկ տեմ բե րի 

վեր ջե րին կլի նեմ Եր ևան և, կա ռա վա րու թյան խոստ ման հա մա ձայն, ու րեմն, 

ուշ աշ նա նը ճա նա պարհ կընկ նեմ ձեզ մոտ: Ավե լի շուտ չէր կա րե լի:

Ս րա նից մի շա բաթ առաջ նա մակ գրե ցի քեզ` նոր հաս ցեովդ: Գրե ցի, որ 

Վի գե նի ստի պեն դիան, ինչ պես հայտ նեց ինձ մեր նա խա գա հը, հաս տատ է, 

ամեն ամիս Վի գե նը կս տա նա ստի պեն դիա Բեռ լի նից: Դու գրիր Կա րա բե-

կյա նին այդ մա սին: 

Իսկ մի 10 օր առաջ ու ղար կե ցի քեզ հին հաս ցեովդ 30 դո լար:

Գ րիր Լե նի նա կա նի հաս ցեով, նրանք կղր կեն ինձ: Կիս լո վոդս կից կգ րեմ 

ան մի ջա պես քեզ:

 Շատ համ բույր ներ-բարև ներ` քեզ և Վի գե նին և բարև ներ` բո լոր բա րե-

կամ նե րին:

Քո՝ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 25, ցու ցակ 3: 
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155.  Կա րա-Դար վի շին

30հոկտեմբերի,1929,Երևան

 Սի րե լի՛ Կա րա

Ս տա ցա նա մակդ և ու ղար կե ցի եր կու հատ «Ա բու-Լա լա» (1). մե կը` քեզ 

հա մար, մյու սը՝ Տա բի ձեի (2) հա մար: Ու զում եմ իմա նա լ` ե՞րբ է տպ վե լու, 

Աբու լը և Տի ցիանը որ տե ղի՞ց են թարգ մա նել, ո՞ր հրա տա րա կու թյու նից և ո՞վ 

է օգ նել նրան թարգ մա նե լիս (3):

 Շատ բար ևիր նրան և շնոր հա կա լու թյուն ներս հայտ նիր: 

Քո` Օշա կա նից գրած նա մա կը` խմ բագ րու թյան հաս ցեով, շատ ուշ 

ստա ցա:

 Ցա վում եմ, որ այդ պես եղավ, թե չէ կգայի և քեֆ կա նեինք: Տրա մադ րու-

թյունս շատ վատ է: 

Բարև ներ՝ տիկ նոջդ և քեզ: 

Քո՝Ավետիք

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Կա րա-Դար վի շի ֆոնդ, № 344:

1.  1922 թ. Եր ևա նում տպագր վեց Իսա հա կյա նի «Աբու-Լա լա Մա հա րի» պոե մը: 

2.  «Ա բու-Լա լա Մա հա րի» պոե մի վրա ցե րեն թարգ մա նու թյու նը կա տա րել է վրաց բա-
նաս տեղծ Տի ցիան Տա բի ձեն (1895-1937):

3.  1931 թ. Տա բի ձեն առան ձին գր քով լույս է ըն ծա յում «Ա բու-Լա լա Մա հա րի»-ն, որը 
վե րահ րա տա րակ վում է 1936 թ.: Նույն պոե մը` Ռ. Թվա րա ձեի թարգ մա նու թյամբ, 
լույս տե սավ 1963 թ.: 
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156.  Կա րա-Դար վի շին

19նոյեմբերի,1929,Երևան

 Սի րե լի՛ Կա րա

 Նե րո ղու թյուն, որ ուշ եմ գրում, որով հետև վեր ջին օրերս գրի պով մի քիչ 

հի վանդ էի: Չէի կա րող թղ թի նայել: 

Ու ղար կում եմ` ինչ որ ու զել էիր: Թույլ եղավ (1), բայց վնաս չու նի: Բա-

վա կան է այս քանն էլ:

Խնդ րում եմ հանձ նես Տի ցիանին (2):

Գ րիր, թե թարգ մա նու թյու նը լրի՞վ է կա տար ված արդյոք: Այ սինքն` եթե 

Վ. Բրյու սո վից է թարգ ման ված միայն, թե րի է, լավ կլի ներ, որ հայե րեն վեր-

ջին տպագ րու թյու նից թարգ ման վեր: Սա լրիվ է և մշակ ված: Ո՞վ է օգ նել Տի-

ցիանին հայե րե նի մեջ (3): 

Ըն կեր Տի ցիանից նա մակ չս տա ցա: Թերևս մի քա նի օրով Թիֆ լիս գամ, 

եթե ժա մա նակ գտ նեմ, որով հետև բա նաս տեղ ծու թյուն նե րիս ժո ղո վա ծուն 

հրա տա րա կում ենք Պետհ րա տով. դրա նով եմ զբաղ ված:

 Շա՛տ, շա՛տ ջերմ բարև ներ Գ. Ռո բա կի ձեին (4), Տի ցիանին, Յաշ վի լուն 

(5), Գրի շաշ վի լուն (6) և քո տիկ նո ջը և քեզ: 

Քո՝ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Կար-Դար վի շի ֆոնդ, № 344:

1.  Խոսքն «Ա բու- Լա լա Մա հա րի» պոե մի վրա ցե րեն թարգ մա նու թյան հա մար Իսա հա-
կյա նի գրած ինք նա կեն սագ րու թյան մա սին է, որ հանձն վե լու էր պոե մի թարգ ման չին` 
Տի ցիան Տա բի ձեին: 

2.  Տա բի ձե Տի ցիան (1895-1937), վ րաց բա նաս տեղծ, քնա րեր գու: «Երկ նա գույն եղ ջե-
րու ներ» (1915) սիմ վո լիս տա կան խմ բա կի կազ մա կեր պիչ նե րից: 1932 թ. գրել է «Հա-
յաս տա նում» բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի շար քը:

3.  Մեզ չհա ջող վեց գտ նել Տա բի ձեի «Ա բու-Լա լա Մա հա րի» պոե մի թարգ մա նու թյան 
օրի նա կը: 

4.  Գրի գոլ Ռո բա կի ձե (1880-1962), վ րա ցի գրող, հրա պա րա կա խոս:

5.  Պաո լո Յաշ վի լի (1895-1937), վ րա ցի գրող և հա սա րա կա կան գոր ծիչ: 

6.  Իո սիֆ Գրի շաշ վի լի (1889-1965), վրա ցի պոետ: 
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157. Կա րա-Դար վի շին

26,հունվարի,1930,Երևան

 Սի րե լի՛ Հա կոբ 

Այ սօր տե սա Լուս ժող կո մին` Ար տոյին (1), ասաց, որ ամ սիս 13 -ին 

խնդիրդ կդր վի կո լե գիայի ժո ղո վին, որից հե տո` մեկ -եր կու օր հե տո, կներ-

կա յաց վի ժող կոմ խոր հի նա խա գա հին: Խոս տա ցավ հա ջո ղաց նել (2): Վա ղը 

քեզ կտե ղա փո խե 100 ռուբ լի` ծանր դրու թյունդ մի քիչ մեղ մե լու (պատ մե ցի, 

որ 100 ռուբ լի կորց րել է) հա մար: Նա մակս գրում եմ փոս տում, գրիչս վատ է, 

հա զիվ եմ գրում: 

Հույս ու նեմ, որ լավ կվեր ջա նա: Բարև ներս հա ղոր դիր տիկ նոջդ և քեզ և 

մեր վրա ցի ըն կեր նե րին: 

Քո՝ԱվետիքԻսահակյան

87Աբովյանփողոց:Երևան:

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Կ.-Դար վի շի ֆոնդ, № 434:

1.  Խոս քը Հա յաս տա նի լու սա վո րու թյան նա խա րար (լուս ժող կոմ) Ար տո Եղիազա րյա նի 
մա սին է:

2.  Իսա հա կյա նի միջ նոր դու թյամբ և օգ նու թյամբ՝ Կա րա-Դար վի շը ցան կա նում էր Հա-
յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նից թո շակ ստա նալ: 
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158.  Սո ֆի և Վի գեն Իսա հա կյան նեին

29հունվարի,1930,Երևան

 Սի րե լի՛ Սո ֆի և Վի գեն ջան

Ձեր գրած փակ նա մակ նե րը չեմ ստա ցել,  գու ցե դուք էլ` իմ փակ նա մակ-

նե րը, բայց երեք հատ բաց նա մակ ստա ցել եմ ու պա տաս խա նել: Ս տա ցել 

եմ նույն պես հե ռա գի րը: Մոսկ վայից էլ մա մայից նա մակ ստա ցա և Վի գե նի 

փոք րիկ մի նկա րը: Իմ գնա լու, ձեզ մոտ գա լու հար ցը լուծ ված է դրա կա նա-

պես, միայն մի քիչ ու շաց նում եմ, որով հետև գիրքս եմ տպում` բա նաս տեղ-

ծու թյուն ներս (1), մոտ 330 երես, եր ևի մի 10-15 օր կտ ևե:

 Տո նե լու ենք Շիր վան զա դեի (2) հո բե լյա նը, այդ բո լո րից հե տո ճա նա-

պարհ կընկ նեմ եր ևի, փետր վա րի վեր ջը, ան պատ ճառ: Համ բե րել. շա տը 

գնաց,  քի չը մնաց:

 Մոսկ վա կմ նամ մի 10 օր, ոչ ավե լի: Մի խոս քով,  գար նա նը ձեզ հետ եմ: 

Շատ բարև ներ բա րե կամ նե րին և կա րո տով համ բույր ներ` ձեզ եր կու սիդ:

Համբույրներով`Ավ.Իսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 26, ցու ցակ 3:

1.  1930 թ. տպագր վեց Իսա հա կյա նի «Բա նաս տեղ ծու թյուն ներ» ժո ղո վա ծուն:

2.  Շիր վան զա դե Ալեք սանդր ( Մով սի սյան) (1885-1935), վի պա սան, դրա մա տուրգ, 
ռեալիս տա կան գրա կա նու թյան հիմ նա դի րը:

 1930 թ. Եր ևա նում շու քով նշ վեց Շիր վան զա դեի ծնն դյան 55 -ա մյա կը, որին մաս նակ-
ցել է նաև Ավ. Իսա հա կյա նը: Պահ պան վել է հո բե լյա նի մաս նա կից նե րի խմ բան կա րը: 
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159.  Կա րա-Դար վի շին

11փետրվարի,1930<1936>(1),Երևան

 Սի րե լի՛ Կա րա

 Քե զա նից եր կու բա ցիկ եմ ստա ցել: Չէի պա տաս խա նում, որով հետև 

ընկ. Ա. Եղիազա րյանն այս տեղ չէր: Եկավ, եղա մո տը, ասաց` սկզ բուն քով չի 

ըն դուն վում, որ եր կու տե ղից թո շակ ստա նա, դրա հա մար հար ցը սկզ բուն քով 

մերժ վեց : Իմ հար ցիս, թե այն գու մա րը, որ պի տի տայիք, չի՞ կա րե լի տար վա 

մեջ մի եր կու նվա գով տր վի, ասաց` հնա րա վոր է, այն պես կա նենք, կօգ նենք 

և դրա նով կփո խա րի նենք կեն սա թո շա կը: Ես էլ պատ րաստ վում եմ մեկ նե լու 

(2) ըն տա նի քիս մոտ: Ու զում ես Եր ևան գալ. ինձ մոտ ո՛չ մահ ճա կալ կա, ո՛չ 

ան կո ղին, ինչ պե՞ս քնեց նեմ քեզ: Կգաս և կտես նես աչ քովդ: Ջերմ բարև ներ` 

քեզ և տիկ նոջդ:

Ձեր՝ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Կա րա-Դար վի շի ֆոնդ, № 434:

1.  Սխալ է թվագր ված նա մա կը, պետք է լի նի 1930 և ոչ թե` 1936:

2.  1930 թ. Ավ. Իսա հա կյա նը, Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան թույլտ վու թյամբ, մեկ նել 
է Ֆրան սիա և բնա կու թյուն հաս տա տել Փա րի զում: Այս տեղ նա ընտր վել է ՀՕԿ -ի 
Փա րի զի մաս նա ճյու ղի նա խա գահ, 1933-35 թթ. խմ բագ րել կո մի տեի պաշ տո նա կան 
«ՀՕԿ» ամ սա գի րը: 
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160.  Կա րեն Մի քայե լյա նին

20օգոստոսի,1930

 Սի րե լի՛ Կա րեն

 Նե րո ղու թյուն ուշ պա տաս խա նե լուս հա մար:  Հա զիվ կա րո ղա ցա մի 

որոշ բան գրե լու քեզ:

 Սի րե լի՛ս, ան կա րե լի է պարտքս ու ղար կել, որով հետև փող չկա: Ամե նու-

րեք հի մա փո ղի կրիզ է, այն պես որ, պի տի հաշտ վես այդ մտ քի հետ, որ փող 

չես ստա նա լու: Վե րա դար ձիս կս տա նաս:  Ես շա՛տ մռայլ եմ, տրա մադ րու-

թյունս շա՛տ գեշ է: Գա ղու թա հա յու թյու նը կո րած բան է, ամեն մարդ իր ապ-

րուս տի հոգ սով է բռն ված: Պլա տո նա կան շռնդա  լից խոս քեր՝ ինչ քան կու զես, 

թափ վում են Հա յաս տա նի հա մար, բայց ոչ մե կի ձեռ քը գր պա նը չի գնում` մի 

կոնկ րետ գործ տես նե լու հա մար: Ռամ կա վար, Բա րե գոր ծա կան,  ՀՕԿ, Կար-

միր խաչ` սնա մեջ անուն ներ են:

Հույ սը և ապա վե նը Արա գա ծի շուրջ ապ րող ու աշ խա տող հայ ժո ղո-

վուրդն է. մնա ցա ծը դա տարկ բա ներ են: Երբ կեր թաս Հա յաս տան, շատ կա-

րո տա լի բարև ներ` բո լո րին, ըն կեր նե րին, քա րին ու հո ղին: Բարև ներ` տիկ-

նոջդ:

ՔոԱվետիք

Issakian,17rue,Denfert

Rochereau,Paris5

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ., Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 25, ցու ցակ 3:
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161. Սա հակ Տեր-Գաբ րիելյա նին

20փետրվարի,1931,Փարիզ

 Մե ծար գո՛ ըն կեր Սա հակ Տեր-Գաբ րիելյան (1)

 Սի րե լի՛ ըն կեր, վա ղուց Ձեզ բան չեմ գրած. առանձ նա պես բան էլ չկա 

գրե լու:  Շա բա թը մի ան գամ Փա րի զի ար վար ձան նե րում և բան վոր նե րի մեջ, 

հան դես նե րի ան վան տակ, ժո ղով ներ կու նե նանք, կխո սենք, կբա ցատ րենք, 

կներ կա յաց նենք Խորհր դային Հա յաս տա նը, նրա շի նա րա րու թյու նը, հն գա-

մյա պլա նի մա սին և այլ հար ցե րի մա սին:

 Սա կայն առանց օր գան-թերթ ու նե նա լու` բան չի կա րե լի անել: Հի մա 

ան համ բեր սպա սում ենք Ձեր կար գադ րու թյա նը` թեր թը վերսկ սե լու (2) հա-

մար: Եթե օր գան չու նե նանք, բան վո րա կան մաս սա նե րից շատ կկորց նենք. 

ար դեն բա վա կան կո րուստ ու նե ցել ենք: Աս պա րե զը մնա ցել է դաշ նակ ցու-

թյա նը, հա կա հար ված տա լու հնա րա վո րու թյուն չու նենք: Խորհր դային Հա-

յաս տա նի կող քին կանգ նած բան վոր նե րի մշ տա կան հայտ նած ցան կու-

թյունն է` ու նե նալ իր սե փա կան օր գա նը: 

Այս տեղ կազ մել ենք մի հանձ նա խումբ` Խորհր դային Հա յաս տա նին 

օթո բյուս ներ նվի րե լու հա մար, հանձ նախմ բի նա խա գա հը ես եմ: Ձեռ նար-

կում ենք հան գա նա կու թյուն Փա րի զում և ֆրան սիական ու րիշ քա ղա ք նե րում, 

ուր հայեր կան: Ու զում ենք գո նե եր կու օթո բյուս ու ղար կել Եր ևան` գա ղու թի 

հայե րի կող մից նվեր` Հա յաս տա նի խորհր դայ նաց ման տաս նա մյա կի առ-

թիվ: Այդ գա ղա փա րը բեր վեց ՀՕԿ -ի հայ րե նակ ցա կան մի միու թյան կող մից: 

Մեզ աջակ ցում են Կար միր խա չը, ՀՕԿ -ի մաս նա ճյու ղե րը,  կա ռու ցող նե րի 

միու թյու նը, հայ րե նա սի րա կան միու թյուն ներ և ու րիշ ներ: 

Թեև հի մա պայ ման նե րը շատ վատ են երկ րի հետ ևան քով, բայց հու սա-

հատ չենք:

 Սի րե լի՛ ըն կեր Սա հակ, ես սկ սե ցի սր տիս բժշ կու թյան երկ րորդ կուր սը: 

Բժշ կու թյու նը, զգում եմ, վրաս լավ է ազ դում, բայց թանկ է նս տում` ամեն 

կուր սը 80 դո լար: 

Ձեզ նից ստա ցած դրա մը` 800 դո լար, ար դեն սպառ վել է, եր կու ամիս է` 

պարտ քով եմ ապ րում: Դժ վա րա նում էի Ձեզ գրել` գի տե նա լով, որ ներ կա 

պայ ման նե րում հեշտ չէ Հա յաս տա նից փող դուրս հա նե լը, բայց մի ֆոր մու լա 

պի տի գտն վի իմ դրու թյան հա մար. ինչ էլ որ լի նի, Հա յաս տան վե րա դար ձիս 

ան պատ ճառ սիրտս բժշ կած պի տի վե րա դառ նամ, որ այլևս միշտ հան գիստ 

լի նեմ Եր ևա նում:

 Կեն սա թո շակս հուն վար,  փետր վար և մարտ ամիս նե րը չեմ ստա ցել: 
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Շատ խնդ րում եմ, բա րի լի նեք թո շակս ու ղար կել: Նույն պես, եթե կա րող եք, 

մի քիչ ավե լի ու ղար կեք` բժշ կու թյան ծախ սե րի հա մար: Խո րին հար գան քով 

և ջերմ բարև նե րով՝ Ձեզ և ըն կեր նե րին, միշտ Ձեր ան կեղծ ՝

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Բան բեր Հա յաս տա նի ար խիվ նե րի» հան դե սից, 1987, № 3:

1.  Հա յաս տա նի մի նիստր նե րի խորհր դի նա խա գահ (վարչապետ) Սա հակ Տեր-Գաբ-
րիելյա նը հայ րե նա դար ձու թյու նը կազ մա կեր պե լու նպա տա կով 1932 -ին մեկ նում է 
Ֆրան սիա, այն տեղ հան դի պում է նաև ֆրան սիացի գրող Ան րի Բար բյու սի հետ: Ս. 
Տեր-Գաբ րիելյա նը Իսա հա կյա նին մշ տա պես նյու թա կան աջակ ցու թյուն է ցու ցա բե-
րել: 

2.  Փա րի զում լույս տես նող «Եր ևան» թերթն ու ներ խորհր դային կողմ նո րո շում, 1930 թ.-
ին դա դա րել էր լույս տես նել: Իսա հա կյա նի նպա տակն էր Հա յաս տա նի կա ռա վա րու-
թյան նյու թա կան օժան դա կու թյամբ վե րահ րա տա րա կել այդ թեր թը:



270|      | Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

162. Ար մե նակ Թոք մա ջյա նին

2սեպտեմբերի,1933թ.,Փարիզ

 Սի րե լի՛ ըն կեր Ար մե նակ (1)

Ս տա ցա հե ռա գիրդ և Բա րե գոր ծա կա նից նույն պես եր կու հա րյուր դո-

լար: Շնոր հա կա լու թյուն նե՛րս: Սա կայն հե ռագ րիդ հա մա ձայն, թե կար-

գադրված է, որ Բա րե գոր ծա կա նից պար բե րա բար ստա նամ ամ սա կան ներս, 

դեռ նրանց հայտ նի չէ:  Այդ պի սի որոշ մունք ար դեն ընկ. Սա հակ Տեր-Գաբ-

րիելյա նը նմա նա պես հե ռագ րել էր ինձ դեռևս ապ րիլ ամ սին, բայց Բա րե-

գոր ծա կա նը հրա հանգ չու ներ: Խնդ րում եմ այս ան գամ, բա րի լի նեիք, չմո-

ռա նա լու այդ և հրա հան գա վո րեիք Բա րե գոր ծա կա նին:

 Հե տո, ես գրել էի ընկ. Սա հա կին, և եր ևի քեզ էլ հայտ նի կլի նի, որ ես ամ-

սա կան ներս չեմ ստա ցել ապ րի լից մինչև սեպ տեմ բեր (ապ րիլ-սեպ տեմ բեր. 

6 ամիս):  Հի մա ստա նում եմ միայն եր կու ամ սա կան ներս. ին չո՞վ ծած կեմ 

չորս ամս վա պարտ քերս : Ի րո ղու թյունն այն է, սի րե լի՛ Ար մե նակ, որ ես միշտ 

ստա ցել եմ ամ սա կան ներս` ամիս ներ` ստա նա լուց հե տո չորս, վեց, եր բեմն 

ութ ամիս ան ցած: 

Եվ ստեղծ վել է մի տե սակ (բա ռը չկա-կազմող) իմ և տան տի րոջս և պար-

տա տե րե րիս հետ: Ապ րում եմ` ամիս նե րով պարտ քեր անե լով, ստա նում եմ 

ամ սա կան ներս միան վագ, վճա րում եմ և նո րից սկս վում է կրե դիտ, և այս-

պես` մինչև հի մա: 

Բայց հի մա կար գը խան գար վեց եր կու կող մից՝ եր կու պատ ճա ռով: Մեկ` 

որ չորս ամ սա կան ներս չս տա ցա և երկ րորդ` որ դո լա րը կորց րեց իր ար ժե քի 

մեկ -եր րոր դը: Ս րա նով ստեղծ վեց ինձ հա մար ծանր կա ցու թյուն: 

Ես խնդ րել էի ընկ. Սա հա կին, որ դո լա րը նախ կին ար ժե քով` ֆրան կով, 

հաշ վի, սա կայն եթե այս ըն դու նե լի չէ, չեմ պնդի` հու սա լով, որ մի բան կլի նի 

վերջ ի վեր ջո : Ա ռայժմ այս պես դի մա նանք, որով հետև փաստն այն է ինձ 

հա մար, որ դիր քիս, պաշ տոն նե րիս բե րու մով՝ շատ կողմ նա կի ծախ սեր ու-

նեմ...  վեր ջա պես: Բայց գո նե ան ցյալ չորս ամ սա կան ներս ստա նամ, ան-

պատ ճառ, որ պարտ քերս թո թա փեմ: 

Խնդ րում եմ այս իմաս տով խո սես ընկ. Սա հա կի հետ և, իհար կե, նա-

մակս կար դաս: 

Ինձ հա մար շատ ծանր ու անա խորժ բան է միշտ գրել ու փող ու զել: Սա 

կնմա նի Եր <վանդ> Օ տյա նի Ծապլ վա րի (2) հե րո սին, որ միշտ կգ րե. « Մի 

քիչ փող ու ղար կե ցեք»: 

Իմ` Փա րի զում մնա լը ցան կա լի է ինձ հա մար: Եր ևի սա վեր ջին ձմեռն 

է լի նե լու. գար նա նը կմեկ նեմ Խորհր դային Հա յաս տան: Հի մա ան կա-

րող եմ, պատ րաստ ված չեմ, և ձմե ռը առաջ ներս է: Բա ցի այդ` այս տեղ 
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խճճված եմ հա սա րա կա կան գոր ծե րի մեջ: Միակ մարդն եմ Խորհր դային 

Հա յաս տա նը ներ կա յաց նող` իբրև սո վե տա կան քա ղա քա ցի, իբրև Կենտ-

գործ կո մի ան դամ և իբրև բնիկ Խորհր դային հա յաս տան ցի: ՀՕԿ-ի (3) 

 վար չու թյան փոխ նա խա գահն եմ, Ներ գաղ թի ֆոն դի մարմ նի փոխ նա խա-

գահ և ու րիշ մանր ու խո շոր բա նե րի նա խա գահ, գան ձա պահ, «ՀՕԿ» ամ-

սագ րի (4) խմբագրա կան կո լե գիայի ան դամ և նա խա գահ, և այլն, և այլն:  

Այս բո լոր պար տա կա նու թյուն նե րը պետք է մի ել քի հասց նեմ և ապա հե ռա-

նամ: Սա ժա մա նա կի կա րոտ հարց է` լիկ վի դա ցիայի են թար կե լու:

 Սի րե լի՛ ըն կեր, շատ կխնդ րեի՝ ինձ գրեիր, թե ինչ են մտա ծում ղե կա վար 

ըն կեր նե րը` ըն կեր Սա հակն ու Աղա սին, իմ գա լու մա սին: Ինչ քան կա րե լի 

է շուտ գրիր և հան գա մա նո րեն, կոնկ րետ, որ ժա մա նակ ու նե նայի պատ-

րաստ վե լու մեկ նե լու հա մար: Ս պա սում եմ նա մա կիդ և վերև գրած առ կախ 

հար ցե րի կար գա վոր ման մա սին: Ջեր մա գին և կա րո տով բարև ներ՝ քեզ և ըն-

կեր նե րին:

Սի րով և հար գան քով միշտ ձեր` 

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Բան բեր Հա յաս տա նի ար խիվ նե րի» հան դե սից, 1987, № 3:

1.  Ար մե նակ Թոք մա ջյան, ՀԽՍՀ Ժող կոմ խոր հի քար տու ղար, որը զբաղ վել է Ավ. Իսա-
հա կյա նի ֆի նան սա կան հար ցե րի կա նո նա վոր մամբ, ինչ պես նաև նրա` Ֆրան-
սիայում մնա լու ժամ կե տի ճշտ ման հար ցով: 

2.  Խոսքը Երվանդ Օտյանի «Ընկեր Բ. Փանջունի» վեպի հերոս Փանջունու մասին է:

3.  Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տեն ( ՀՕԿ) իր մաս նա ճյու ղերն ու ներ ԽՍՀՄ հա յա շատ 
քա ղաք նե րում և ար տա սահ մա նի գա ղութ նե րում: Լու ծար վեց 1937 թ.: 

4.  1933-1935 թթ., ՀՕԿ -ի ֆրան սիայի կենտ րո նա կան վար չու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ 
հրա տա րակ վեց «ՀՕԿ» ամ սա գի րը: 
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163.  Կա րեն Մի քայե լյա նին

1933,Փարիզ

 Սի րե լի՛ ըն կեր Կա րեն

 Հուն վա րի սկզբ նե րին ստա ցա նա մակդ, բայց նե րի՛ր, որ մինչև հի մա 

չկա րո ղա ցա պա տաս խա նել: Շա՛տ կլան ված էի Դու րյան եպիս կո պո սի 

սպա նու թյան (1) առի թով ծա գած աղ մու կով, հար ցե րով: Ամ բողջ գա ղու թա-

հա յու թյու նը սաս տիկ հուզ ված է այս տմար դի, ան միտ, զզ վե լի ոճի րով: Բո-

ղո քի մի տինգ կազ մա կեր պե ցինք և այլ ժո ղով ներ: 

Դաշ նակ ցա կան նե րը, ծա կե րը մտած, սպառ նա լիք ներ են կար դում, 

բայց իզուր. նրանց վախ ճա նի վեր ջին գա լա րում ներն են, որ հայտ են գա լիս: 

Ան փա ռու նակ վախ ճան:

 Սի րե լի՛ս , ա ռա ջար կիդ հա մար ժո ղով ու նե ցանք, խմ բագ րու թյունս 

(«ՀՕԿ») գտ նում է, որ հոդ վածդ եր կար է և մեր թեր թի հա մար` ան հար մար: 

Մենք հրա տա րա կում ենք կարճ հոդ ված ներ: Այն պես որ, խնդ րում ենք, հա-

կիրճ գրու թյուն ներ` մեկ կամ, ամե նա շա տը, եր կու հան դես նե րի մեջ զե տե ղե-

լու հա մար: Կխնդ րենք ու ղար կես պատմ վածք ներ` առա վե լու թյու նը նրանց 

տա լով, կամ Մոսկ վայի իրա կա նու թյու նից (կա ռու ցում, ժո ղով ներ, հար ցեր, 

կուլ տու րա կան-գ րա կան-գե ղար վես տա կան կյանք): 

Շա՛տ շնոր հա կալ կլի նենք, եթե տաս մի հոդ ված հա մա միու թյան գրա-

կան նշա նա վոր եր կե րի մա սին, մա նա վանդ հայ կա կան: Օրի նակ`  շա՛տ գո-

վում են Չա րեն ցի վեր ջին գոր ծը (2), մի՞ թե լավ չէր լի նի նրա մա սին գրա խո-

սեիր:

 Սի րե լի՛ս, ես էլ ու զում եմ Եր ևա նում լի նել, ըն կեր նե րիս մոտ, ժո ղովր դի 

հետ, բայց զա նա զան գոր ծեր պա հում են ինձ այս տեղ, դուրս է գա լիս, որ ան-

հրա ժեշտ մարդ եմ այս տեղ, իսկ, այ նինչ, իմ մու րազս է մի ան դորր ան կյուն 

ու նե նամ և պա րա պեմ, գրա կան թե րի գոր ծերս ավար տեմ: Վա խե նում եմ մեռ-

նեմ, և գոր ծերս ան կա տար մնան: Առող ջու թյունս գեշ չէ, բայց սիրտս թույլ է... 

Չ գի տեմ, հայ կա կան բարձ րա վան դա կի ցուրտ, խիստ օդը ի՞նչ ներ գոր ծու-

թյուն պի տի ու նե նա սր տիս վրա: Եվ, վեր ջա պես, երի տա սարդ չեմ, ծե րա ցա:  

Ո րո շել եմ այս տա րի մի գյուղ քաշ վեմ, վեր ջաց նեմ գոր ծերս և ապա վե րա-

դառ նամ Հա յաս տան: Այս ՀՕԿ -ը և հա րա կից գոր ծեր (թերթ, ժո ղով ներ, զա-

նա զան հանձ նա ռում ներ) կլա նում են բո լոր օրերս և եռանդս:

Չգ րե ցիր, թե ի՞նչ են անում Ցո լա կը (3), Պո ղո սը  (Ա բե լյան) (4), Դե րե նի-

կը (5), Ման վե լյա նը (6): Առո՞ղջ են արդյոք, ո՞նց են ապ րում: 

Ինչ պե՞ս են ձե րոնք, կինդ և երե խա ներդ:

Դու ին չո՞վ ես զբաղ ված, պաշ տոն ու նե՞ս: 

Մենք ապ րում ենք մի կերպ, տղաս շատ լավ գործ ու ներ (Պա րա մաունդ 

սի նե մայի (7) մեջ), բայց այս եր կու ամիս է գոր ծա զուրկ է, գործ չկա: Հույս 

ու նենք, որ շու տով գոր ծե րը բաց վին:
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Դժ վար և ծանր ժա մա նակ նե րի մեջ ենք ապ րում, և չեմ կար ծում, որ շու-

տով բար վոք վի դրու թյու նը. խոսքս Եվ րո պայի և Ամե րի կայի ծանր կրի զի մա-

սին է:

 Գա ղու թա հայ գրա կա նու թյու նը գրե թե ոչ մի աչ քի ընկ նող բան չտ վեց, 

եղա ծը շին ծու, ֆրան սիական գրա կա նու թյան ազ դե ցու թյամբ հեր հյուր ված 

բա ներ են: Եվ ի՞նչ կա րող են տալ հո ղից, ժո ղովր դից կտր ված, ար մատ նե-

րը չո րա ցած մար դիկ: Կոս տան Զա րյա նը շա րու նա կում է ծաղ րել, հայ հոյել 

Խ<որհրդային> Հա յաս տա նը (8), նրա գոր ծիչ նե րին, նրա բա րե կամ նե րին, 

և Դաշ նակ ցու թյու նը հիացած է նրա նով:  Բո լոր սրի կա նե րի մեծ սրի կան` Ս. 

Վրա ցյա նը (9), նրան հան ճար է ան վա նում: Զզ վե լի է գա ղութ նե րի մեջ կյան-

քը:

 Շա՛տ բարև ներ կնոջս կող մից և իմ կող մից՝ Ար մի նե Ավե տով նային (10) 

և քեզ և երե խա նե րիդ: 

Բար ևի՛ր ինձ հի շող նե րին: Խնդ րում եմ ներ փակ նա մակս հանձ նես ըն-

կեր Աշոտ Հով հան նի սյա նին (11):

 Հա մա բույր նե րով քո` 

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Պատ մա բա նա սի րա կան հան դե ս»-ից, 1973, № 2:

1.   Խոս քն ամե րի կա հայոց թե մի հոգ ևոր առաջ նորդ Ղևոնդ Դու րյա նի (Պետ րոս 
Դու րյա նի եղ բոր) սպա նու թյան մա սին է, որը տե ղի է ու նե ցել 1933 թ. դեկ տեմ-
բե րի 24 -ի ն, Նյու Յոր քի Սուրբ Խաչ եկե ղե ցում: Սպանության մեղադրանքով 
ձերբակալվեց 9 մարդ, բոլորն է ՀՅԴ անդամ: Բոլորը պետք է դատապարտվեին, 
2-ը` մահվան, այդ թվում նա, որի ձեռքին դանակն էր: Սակայն, ըստ ամերիկացի 
լրագրող, «Սպանություն խորանի մոտ» (2000) գրքի հեղինակ, ամերիկացի Թերի 
Ֆիլիպսի, ոչ ոք չդատապարտվեց. ԱՄՆ կառավարությունը չդատապարտեց 
դաշնակցականներին, քանի որ վերջիններս դեմ էին Խորհրդային միությանը:

2.  Ն կա տի ու նի Չա րեն ցի «Գիրք ճա նա պար հի»խո րագ րով գիր քը, որը լույս է տե սել 
1933 թ., Եր ևա նում:

3.  Ցո լակ Խան զա դյան (1886-1935), գ րա կա նա գետ:

4.  Պո ղոս Աբե լյան (1877-1943), տն տե սա գետ, իրա վա բան, գրող, թարգ մա նիչ, ման կա-
վարժ: 

5.  Խոս քը Դե րե նիկ Դե միր ճյա նի մա սին է: 

6.  Մի քայել Ման վե լյան (1877-1944), հայ ար ձա կա գիր, ՀԽՍՀ Ժո ղովր դա կան ար տիստ: 

7.  «Paramount Pictures Corporation» ամերիկյան կինոընկերությունը հիմնադրվել է 
1912 թ.-ին: Իսահակյանի նշած շրջանում՝ 1933 թ.-ին, ընկերությունը մեծ պարտքեր 
էր կուտակել, համատարած կրճատումներ էին:

8.  1922 թ.-ին Խորհրդային Հայաստան բնակության եկած Կոստան Զարյանը, 
քաղաքական հալածանքներին, երկրում տիրող վախի, կասկածի մթնոլորտին 
չդիմանալով, 1924 թ. ընտանիքով հեռանում է Հայաստանից՝ Վենետիկ: Զարյանը 
գրավոր և բանավոր քննադատում էր խորհրդային իշխանություններին:

9.  Խոս քը Սի մոն Վրա ցյա նի մա սին է:

10. Ար մի նե Ավե տով նա, Կա րեն Մի քայե լյա նի կի նը:

11. Աշոտ Հով հան նի սյան (1887-1972), պատ մա բան:
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164. Կա րեն Մի քայե լյա նին

6հունիս,1934,Roissy

 

Սի րե լի՛ Կա րեն

Նա մակդ վա ղուց ստա ցել եմ, նե րո ղու թյուն, որ ուշ եմ պա տաս խա նում: 

Պատմ վածքդ կտպ վի մո տա կա թվե րի մեջ: Մինչև հի մա «ՀՕԿ»-ի Բ տար վա 

4-րդ թի վը (1) լույս է տե սել. զար մա նում եմ, որ քեզ չի ու ղարկ ված: Կս տա-

նաս: 

Ես ամ սից ավե լի է` գյու ղում եմ ապ րում, շատ ջղային էի դար ձել, և 

սիրտս ան հան գիստ էր: Բժիշկս գյուղ ու ղար կեց: Հի մա լավ եմ և կմ նամ դեռ 

էլի մի ամիս կամ ավե լի: Փա րի զը շատ ապա ռողջ քա ղաք է: Վե րա դարձս 

զա նա զան պատ ճառ նե րով հե տաձգ վում է: Մնաց մյուս տար վան: «Поэзия
Армении»(2) Բ հրա տա րա կու թյու նը լավ միտք է, ան շո՛ւշտ, լավ կա նես Սա-

յաթ-Նո վայից շատ դնել, ինչ պես և Վ. Տե րյա նից, Դ. Դե միր ճյա նից, թուր քա-

հայ բա նաս տեղծ նե րից և նո րե րից (Գ. Մա հա րի), Չա րեն ցի «Ես իմ անուշ 

Հայս տան<ի>...» ան պատ ճառ դրեք և նրա հին լի րի կայից մի քա նի ըն տիր-

նե րը (....): Ես իմ մա սին ոչ մի առա ջարկ չու նիմ, բա ցի այս խնդ րից. շատ 

կու զե նայի նո րե րիցս զե տե ղել այս ոտա նա վորս.

Ա րա րա տի ծեր կա տա րին

 Դար է եկել վայր կյա նի պես 

և ան ցել...

 Գիրքս ու նիս, խո րա գիրն է «Ռա վեն նա յում» (3):

 Հին հրա տա րա կու թյան մեջ(П<оэзия>Ар<мении>)(4)իմ եր կու ոտա-

նա վոր նե րը իրար են խառ նած, կար ծեմ, «Որս կան ախ պե րը»` մի ու րի շի 

հետ: 

Ուղ ղե՛լ: Թերևս նո րե րի մեջ այդ կտոր նե րը չեն մտ նե լու, թերևս շատ բան 

դուրս են նե տե լու: Բնավ պետքս չէ:

 Չո պա նյա նը միջ նա դա րյան եր գեր, լավ, նոր բա ներ չու նի, սա կայն մեծ 

քա նա կու թյամբ Քու չակ Նա հա պետ ու նի, որ պի տի լույս ըն ծայե շու տով (5): 

Դի մում է արել Հա յաս տա նին, Մել քո նյան ֆոն դին: 

Գ րում ես Չա րեն ցի «Եր կիր Նաի րի» գր քի ռու սե րեն թարգ մա նու թյան 

մեծ հա ջո ղու թյան մա սին.... (6): 

Ար տա սահ մա նի հայ գրա կա նու թյունն էլ աչ քի ընկ նող բան չու նի: Ամեն 

տեղ սնան կու թյուն: Դու և Ա. Խան ջյա նը շատ գո վե ցիք Չա րեն ցի վեր ջին 

գիր քը` «Ճա նա պար հի գիրք», ձեռքս չըն կավ, եր ևի թա ղե ցին: Նույ նիսկ չի 

խոս վում նրա մա սին: Իրո՛ք, ի՞նչ եղավ (7): 
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Ինչ հա լի են Եր ևա նի մեր ըն կեր նե րը` Ցո լա կը, Պո ղո սը, Մի շան, Դե րե-

նի կը, գրիր, եթե տե ղե կու թյուն ներ ու նիս: Ու՞ր մնաց Դա վի թը(8): 

Ի՞նչ են անում երե խա ներդ, լա՞վ են, լա՞վ սո վո րում են, ինչ պե՞ս է տի-

կինդ: Դու թարգ մա նե լով, գրե լով՝ կա րո՞ղ ես ապ րել. ասում են կյան քը շատ 

սուղ է Մոսկ վա յում և հեշտ է ապ րել Торгсин-ի բօ ներ1 ու նե ցող նե րի հա մար: 

Լսե ցի՞ր, որ Ա. Ահա րո նյա նը (9) այս 4 ամիս է, որ ան դա մա լույծ է ըն կել` 

ո՛չ ապ րում է, ո՛չ մեռ նում: Գրե թե ան գի տակ, ան զգա, ան լե զու: Սար սա փե-

լի է: Իսկ Վար դա նյա նը մի եր կու ամիս առաջ կաթ վա ծա հար եղավ, մե ռավ: 

Դաշ նակ ցու թյու նը հոգ եվար քի մեջ է, բա րո յա պես, նյու թա պես՝ սնանկ: 

 Լավ չեմ պատ կե րաց նում, թե ինչ է կա տար վում Եր ևա նում, առաջ գնու՞մ է Թա-

մա նյա նի թատ րո նի (10) շեն քը, Աղստևի եր կա թու ղին2, կաու չու կի ֆաբ րի կան: 

Սր տի ան հուն ցա վով կար դում եմ Սևա նը դա տար կե լու խո լա կան, խենթ ծրա-

գի րը` ար ժե՞ մի քա նի տաս նյակ հա զար հեկ տար հո ղի հա մար Հա յաս տա նի 

ջրամ բա րը ցա մա քեց նել: Կամ ավե լորդ էլեկտ րա կան ուժ ստա նա լու հա մար, 

որ մեզ պետք չէ, պի տի վա ճառ վի: Շատ մռայլ եմ և տխուր այս հար ցե րի 

առաջ: Մխի թա րա կանն այն է, որ 50 տա րի պի տի քա շե Սևա նի հո գե վար քը.... 

Ա րաք սը հո սում է, ջրե րը առատ, բայց չեն կա րող թուր քին հա մո զել, որ թույլ 

տա ջուր վերց նե լու, և Սևանն են չո րաց նում: Եկ և դի մա ցիր: 

Է՛հ, բա վա կան գրե ցի:

 Շատ բարև ներ՝ մե րոն ցից:

 Ջերմ բարև ներ՝ հար գե լի տիկ նոջդ: 

Համ բույր նե րով` 

Ի.Ավետիք

 Հաս ցես Փա րիզն է: Շա բա թը մի ան գամ գնում եմ Փա րիզ, ժամ հե ռու է:

1     Ֆրանս.՝ արտարժույթ:
2  Աղստևի ձորով է անցնում Իջևան-Հրազդան երկաթուղու 70 կմ-անոց հատվածը:
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Ար տատպ վում է «Պատ մա բա նա սի րա կան հան դե ս»-ից, 1973, № 2:

1.  ՀՕԿ պար բե րա կա նը 1926 թ-ից սկ սել է հրա տա րակ վել Կա հի րեում, 1928 -ի ն` Եր ևա-
նում, 1933-1935 թթ.` Փա րի զում: 

2.  Խոս քը «Поэзия Армении» ժո ղո վա ծո ւի Բ հա տո րի մա սին է, որն այդ պես էլ լույս 
չտե սավ: 

3.  «Ռավեննայում» ժողովածուն լույս է տեսել 1926 թ.:

4.  Նկա տի ու նի «Поэзия Армении» ժո ղո վա ծուն:

5.  Արևմ տա հայ գրող, գրա կա նա գետ, հրա պա րա կա խոս, թարգ մա նիչ ու հա սա րա կա-
կան գոր ծիչ, «Ա նա հիտ» հան դե սի եր կա րա մյա խմ բա գիր Ար շակ Չա պա նյա նը (1872-
1954) եր կար տա րի ներ զբաղ վել է Նա հա պետ Քու չա կի գրա կան ժա ռան գու թյամբ և 
Փա րի զում, 1902 թ. տպագ րել է Նահա պետ Քու չա կի դի վա նը, «Հա տըն տիր էջեր Քու-
չա կի տա ղա րա նեն» և այլ գոր ծեր:

6.  Խոս քը Հա կոբ (Յա կով) Խա չատ րյան ցի (1884-1960)` Չա րեն ցի «Եր կիր Նաի րի» վե-
պի ռու սե րեն թարգ մա նու թյան մա սին է (1939): 

7.  Չա րեն ցի «Գիրք ճա նա պար հի» ժո ղո վա ծուն լույս է տե սել 1934 թ.-ի ն` Հա կոբ 
Կո ջո յա նի (1883-1959) ձևա վոր մամբ: 1933 թ.-ին արգելվել է գրքի պատրաստի 
տպաքանակը և վերահրատարակվել փոփոխություններով` 1934 թ.-ին: Լիարժեք 
տպագրվել է Չարենցի 100-ամյակի առթիվ` Հրանտ Մաթևոսյանի առաջաբանով:

8.  Հրա պա րա կա խոս, պատ մա բան, հա սա րա կա կան գոր ծիչ Դա վիթ Անա նուն (Տեր-Դա-
նիելյան) (1879-1943):

9.  Խոս քը գրող, հրա պա րա կա խոս, դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ Ավե տիս Ահա րո նյա նի 
(1866-1948) մա սին է:

10. Նկատի ունի Եր ևա նում Ալեք սանդր Թա մա նյա նի (1878-1936) նա խագծով կա ռուց-
վող Ալ. Սպեն դիարյա նի ան վան Օպե րայի և բա լե տի թատ րո նի (1926-1939) շեն քը, 
ո րը 1937 թ. Փա րի զի հա մաշ խար հային ցու ցա հան դե սում ար ժա նա ցել է ոս կե մե դա-
լի: Ավ. Իսա հա կյա նը Թա մա նյա նի մահ վան կա պակ ցու թյամբ, Փա րի զում, 1936 թ., 
գրեց «Ան զու գա կան Թա մա նյա նի հի շա տա կին» հոդ վա ծը: 
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165.  Կա րեն Մի քայե լյա նին

31օգոստոսի,1934,Փարիզ

 Սի րե լի՛ Կա րեն

 Քո նա մա կին վա ղուց եմ պա տաս խա նել և, միև նույն ժա մա նակ, սպա-

սում եմ շու տունց քո խոս տա ցած նոր մի գր ված քը: Առա ջին ու ղար կածդ, որ 

հե տո գրե ցիր` չտ պեմ, պա հում եմ, իսկ նո րը չե կավ ու չե կավ: Թերևս նա-

մակս ձեռդ չի հա սել. հնա րա վոր է, կամ տրա մադ րու թյուն չու նես գրե լու:

 Հաս ցեդ կորց րել եմ, այ սինքն` նա մակդ թղ թե րիս մեջ սուզ վել է, ուս տի 

ընկ. Ս. Սու քիասյա նի (1) հաս ցեով գրում եմ այս երկ տո ղը: 

Այս տեղ ստա ցանք «Գու լի վե րի ճա նա պար հոր դու թյու նը» (2), թարգ-

մա նածդ դեռ չեմ կար դա ցել. մի քիչ թեր թե ցի, երևի մի օր կկար դամ` ման-

կու թյունս վե րապ րե լու հա մար: Խնամ քով տպագ րու թյուն է: Ու րիշ ի՞նչ 

ես անում հի մա, ի՞նչ գրա կան գոր ծեր ու նես` թարգ մա նա կան և ինք նու-

րույն: Ի՞նչ եղավ «Поэзия Армении» գր քի հրա տա րա կու թյու նը, նախ-

կին նա մա կիս մեջ դրա մա սին էի գրել, որով հետև հարց եք տվել ինձ:  

Ես էլ ասում եմ` արեք` ինչ ու զում եք, ինձ բնավ չի հե տաքրք րում: Եր ևի մտե-

րիմ լու րեր կու նե նաս Եր ևա նից, մեր ըն կեր նե րի կյան քից, գրիր՝ տես նենք: 

Այ սօր ար տա սահ մա նի լրագ րե րում Կար սից հե ռա գիր կար, որ թուր քա-

կան գի տա կան մի հանձ նա ժո ղով գի տա կան աշ խա տանք է անում Անին ու-

սում նա սի րե լու (sic)1: 

Ական ջը կան չե պրոֆ<եսոր> Մա ռի (3): Աշ խար հը լավ է հաս կա նում 

թուրք ու սում նա սի րու թյուն նե րը. պե ղում ներն այն պես խո րունկ պի տի կա-

տա րեն, որ քար քա րի վրա չմ նա: 

Այս պի սի ու սում նա սի րու թյուն ներ ար դեն նրանք կա տա րել են Մրեն, 

Տե կոր, Աղ թա մար, ս. Կա րա պետ, որ ապա գա ու սում նա սի րող նե րի հա մար 

այլևս նյութ չի մնա ցել: 

Լավ կլի նի, որ պրոֆ. Մա ռին իմաց նես այս հե տաքր քիր երևույ թը: 

Բան չու նիմ այլևս գրե լու և ոչ էլ` տ րա մադ րու թյուն: Ջերմ բարև ներ՝ տիկ-

նոջդ, երե խա նե րիդ, Աշոտ Հով հան նի սյա նին և քեզ:

 Նա մա կիդ սպա սե լով մնամ`

Ավետ.Իսահակյան

1  Sic, լատիներեն, նշանակում է այսպես, այսպիսով, հենց այսպես:
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Ար տատպ վում է «Պատ մա բա նա սի րա կան հան դե ս»-ից, 1973, № 2:

1.  Խոս քը գրա կա նա գետ, թարգ մա նիչ, տե րյա նա գետ, մոսկ վաբ նակ Սա քո Սու քիասյա-
նի (1896-1965) մա սին է:

2.  Ջո նա թան Սվիֆ թի «Գու լի վե րի ճա նա պար հոր դու թյու նը» գիր քը` Կա րեն Մի քայե լյա-
նի թարգ մա նու թյամբ, Ակ սել Բա կուն ցի խմ բագ րու թյամբ, Հա կոբ Կո ջո յա նի նկա րա-
զար դում նե րով, լույս է տե սել 1934 թ., Պե տա կան հրա տա րակ չու թյան կող մից:

3.  Մառ Նի կո ղայոս (1864-1934), հա յա գետ, լեզ վա բան, հնա գետ, Անիի պե ղում նե րի 
խմ բի ղե կա վար: 
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166. Պետ րոս Տո նա պե տյա նին

6հուլիսի,1935,Փարիզ

 Մե ծար գո՛ բա րե կամ Պ. Տո նա պե տյան (1)

 Շատ նե րո ղու թյուն եմ խնդ րում, որ նա մակս այս պես ու շաց րի: Վեր ջերս 

չա փա զանց խան գար ված էի: Օրի նա կի հա մար՝ երեկ, ամ բողջ օրը տա նը 

մնա ցի` նա մակ ներ գրե լու հա մար, բայց չկա րո ղա ցա մի տող գրել, անընդ-

հատ մոտս բա րե կամ ներ մտան ու ելան: 

Ե րեկ երե կո մեկ նե ցավ Ալա զա նը (2), և այ սօր, վեր ջա պես, ազատ եմ: 

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցանք ձեզ նից թեյը: Շատ լավ թեյ է և առատ. 

խո րա պես շնոր հա կալ է տի կինս: Ու րիշ թեյե րի հետ խառ նե լով` պատ վա-

կան բուր մունք ստաց վեց:

Ձեր ու ղար կած գր քե րի (3) երկ րորդ մա սի նկատ մամբ Ալա զա նը ոչ մի 

տե ղե կու թյուն չու ներ: Առա ջին առա քու մի մա սին, որի բաց ման և դա սա վոր-

ման հա մար կազմ ված հանձ նախմ բի ան դամ է եղել ին քը, շատ մեծ հիացու-

մով էր խո սում, բո լոր գրա սեր ներն էլ ու րա խա ցել են և հիացել:

 Հի մա նո թեր առավ, որ հարց ու փորձ անի գր քե րի ստա ցած լի նե լու մա-

սին և գրի ինձ, և նույն պես Ձեզ իմաց տան: Պատ ճառ չկա, որ ստա ցած չլի-

նի, ան հանգս տա նա լու տե ղիք չպի տի ու նե նաք:

Մե ծար գո՛ բա րե կամ, կար ծում եմ, որ Փա րի զում խո սած մեր նյու թի մա-

սին` գրի առ նել Ձեր հու շե րը, մո ռա ցած չեք լի նի և կա մաց-կա մաց կի րա կա-

նաց նեք: Եթե օրը մի կամ եր կու էջ գրեք, մի տա րի հե տո կու նե նաք 5-600 

էջա նոց ար ժե քա վոր մի գործ՝ մեր նոր հա սա րա կու թյա նը ծա նո թաց նե լու հա-

մար Տիգ րա նա կեր տի կյան քը, ժա մա նա կի մտայ նու թյու նը,  Ձեր պա տա նե-

կու թյու նը, Ձեր բան տե րը, աք սո րը, փա խուս տը (Գևոր գյան ճե մա րա նի այն 

ժա մա նա կի կյան քը, Էջ միածի նը, կով կա սա հայե րի մտային վի ճա կը, հու զող 

հո գե կան հար ցե րը և այլն, և այլն) և Հայ կա կան չա րա բաս տիկ հար ցի փու լե-

րը: Ա՛րդ, գո տեպնդ վե ցեք և գոր ծի ան ցեք: Պատ մու թյունն այդ պի սի հու շե րի 

վրա է հիմն ված և, մա նա վանդ, երբ վա վե րա կան տվյալ նե րից է բխում: Ես 

շատ եմ սի րում հու շեր կար դալ, երբ նրանք գր ված են լի նում պարզ, ան կեղծ 

կեր պով` հա մեստ, խո հուն և փորձ ված ան ձե րի կող մից:

Ջեր մա գին բարև ներ՝ կնոջս և իմ կող մից:

Ձերանկեղծ`ԱվետիքԻսահակյան
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Ար տատպ վում է «Ան դաս տան» գրա կա նու թյան և ար վես տի հան դե սից, 1969, № 18:

1.  Տո նա պե տյան Պետ րոս (1803-1978), ս փյուռ քա հայ մշա կու թային գոր ծիչ, թարգ մա-
նիչ: Մի շարք աշ խա տու թյուն նե րի հե ղի նակ է, այդ թվում` Պետ րոս Ադա մյա նի կեն-
սագ րու թյան (1888, Կ. Պո լիս):

2.  Ալա զան Վահ րամ (1903-1956), խորհր դա հայ գրող, 1933-1936 թթ. Հա յաս տա նի 
գրող նե րի միու թյան վար չու թյան առա ջին քար տու ղար: Որ պես ԽՍՀՄ պատ գա մա-
վոր՝ մաս նակ ցել է Փա րի զում կա յա ցած մշա կույ թի պաշտ պա նու թյան մի ջազ գային 
առա ջին կոնգ րե սին: Այդ օրե րին էլ Ալա զանն այ ցե լել է Ավ. Իսա հա կայ նին: 

3.  Խոս քը Պ. Տո նա պե տյա նի կող մից Ալ. Մյաս նի կյա նի ան վան հան րային գրա դա րան 
ու ղարկ վե լիք գր քե րի մա սին է: 
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167. Սար գիս Ալ թու նյա նին

26փետրվարի,1936,Փարիզ

 Շա՛տ սի րե լի Սար գիս Ալ թու նյան (1)

 Ձեր սի րա լիր նա մա կը ստա ցել եմ իր ժա մա նա կին: Ամե նից առաջ՝ հա-

զար նե րո ղու թյուն՝ այս քան ուշ պա տաս խա նե լու հա մար:  Միշտ սե ղա նի վրա 

է Ձեր նա մա կը, և վա րա նում էի որո շա կի մի բան պա տաս խա նել...

 Սի րե լի ըն կեր, գրում եք իմ հո բե լյա նի (2) մա սին: Ան կեղ ծո րեն խոս տո-

վա նած` ամե նից քիչ ինձ է հե տաքրք րում այդ հո բե լյա նը: Փա րիզ էլ որո շել 

են տո նե լու, բայց ես դի մադ րում եմ: Կյան քիս մեջ ես ոչ մի վայր կյան չեմ 

կորց րած ինձ ռեկ լամ անե լու, փառք գտ նե լու, ծափ շա հե լու: Սկզ բուն քով 

հա կա ռակ եմ ան հա տի շուրջ ամեն խան դա վառ ցույ ցի ու գով քի: Մա նա-

վանդ՝ իմ ներ կա յու թյա նը: Իմ բա ցա կա եղած վայ րում ինչ ու զում են, թող 

անեն: «Թող ինձ ծե ծեն այն տեղ, ուր ես չկամ»,  - ա սում է հին առա ծը: Իմ 

հա վա նու թյու նը բա ցա սա կան է, սի րե լի՛ ըն կեր: Եթե Դուք Ձեր շր ջա նում հա-

մեստ կեր պով տո նեք իմ գրական գոր ծու նեու թյու նը` իմ լա վի մա սին խո սե-

լով, այն լավ, պայ ծառ բա նի մա սին, որ ես իմ կա րո ղու թյան չա փով տվել 

եմ իմ պաշ տե լի հայ ժո ղովր դին և նրա գե ղար վես տա կան խոս քին, ձեր 

գործն է (3), որ չեմ կա րող խան գա րել և իր ավունք չու նեմ: Ինչ պես չէի կա-

րող խան գա րել Հա յաս տա նում, Վրաս տա նում` տո նեին իմ տա րե դար ձը: 

 Շատ եմ խնդ րում իմ թան կա գին հայ րե նա կից նե րին, որ չվի րա վոր վեն իմ 

այս տե սակ վար մուն քի հա մար:

 Սի րե լի՛ Ալ թու նյան, «Հա ճը ն»-ը (4) սի րով կար դա ցի, տա կա վին մնում է 

մի քա նի հոդ ված: Սր տա ռուչ էջեր կան: Մի տե սակ, փոքր հա յա գի տա կան է 

եղե րա բախ Հա ճը նի կյան քի, ճա կա տագ րի, նրա ոգո րում նե րի : Որ քան հու-

զիչ վե րապ րում ներ պի տի տան նրանց, որոնք ապ րել են Հա ճը նում, որոնք 

անու նով գի տեն Հա ճը նի նվի րա կան մա միկ նե րին, նրա հի նա վուրց քաջ ժո-

ղովր դին...

 Ջեր մա գին բարև նե րով` միշտ ձեր`

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ: Տպագր վել է «Հայ րե նի քի 
ձայն» շա բա թա թեր թում, 1974, № 2:

1.  Սար գիս Ալ թու նյան, Մարսելում բնակվող մշա կու թային հայ գոր ծիչ, հրա պա րա կա-
խոս:

2.  Ալ թու նյա նի հա մա գոր ծակ ցու թամբ` կազմ վել է Իսա հա կյա նի ծնն դյան 60 -ա մյա կը 
նա խա պատ րաս տող հանձ նա ժո ղով: Այդ առի թով` Ալ թու նյա նը հա տուկ նա մա կով դի-
մել է Իսա հա կյա նին` ստա նա լու նրա հա մա ձայ նու թյու նը:

3.  1936 թ. հու նի սի 29 -ին մեծ շու քով նշ վում է Վար պե տի ծնն դյան 60 -ա մյա կը` նրա 
ներ կա յու թյամբ:

4.  Ս. Ալ թու նյա նը Մար սե լում, Մու րադ Պո յա ճյա նի հետ, հիմ նում է «Հա ճըն» ամ սա գի րը, 
որը լույս է տե սել ինը տա րի:
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168.  Կոս տան Զա րյա նին

28հունիսի,1936,Վենետիկ

 Սի րե լի Զա րյան (1)

 Նա մակդ վա ղուց ստա ցել եմ: Պա տաս խա նը կհե տաձ գեի, որով հետև 

որոշ մունք չէի կա յաց րել: Հի մա որոշ է` վճ ռել եմ աշ նա նը Հա յաս տան դառ-

նալ (2): Ներ կա սո վետ <ա կան> կա ռա վա րու թյու նը շա՛տ լավ ու ժե րից է 

կազմ ված` նույն քան հայ րե նա սեր, որ քան դ<աշ նակց >ա կան նե րը, և ավե լի 

պատ րաստ ված , ա վե լի խե լոք: Գրե թե բո լո րին ճա նա չում եմ և մի քա նի սի 

հետ ըն կեր եմ մտե րիմ: 

Ու րեմն, այլևս կա րիք չկա քեզ մոտ գա լու, քա նի որ դու էլ մտա դիր ես 

մեկ նե լու (3) : Ա մա ռը հոս չեմ ան ցկաց նի, մտա դիր եմ գյուղ գնալ այս եր կու 

օրս: Շնոր հա կալ եմ հո գա ցո ղու թյանդ հա մար: Ջեր մա ջերմ բարև ներ իմ և 

կնոջս կող մից՝ հար գե լի տիկ նոջդ և քեզ և երե խա նե րիդ:

Քո`ԱվետիքԻսահակյան

Գյու ղից քեզ կգ րեմ:

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Կոս տան Զա րյա նի ֆոնդ, № 38:

1.  Կոս տան Զա րյան (1885-1969), գ րող, ար վես տա բան:

2.  Իսա հա կյա նը 1936 -ին բռ նում է տուն դար ձի ճամ փան: Մինչև ան ձնա գիր ստա նա լը` 
1936 թ. սեպ տեմ բեր-հոկ տեմ բեր, մնում է Վե նե տի կում: Հա յաս տան է հա սնում նույն 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րին: 

3.  Կ. Զա րյա նը Հա յաս տան է մեկ նել 1922 թ.՝ Կ. Պոլ սից, և Եր ևա նի պե տա կան հա մալ-
սա րա նում դա սա վան դել ֆրան սիական գրա կա նու թյուն, ապա 1925-ին նո րից մեկ-
նել ար տա սահ ման` Փա րիզ, ապա Վե նե տիկ: Այդ տա րի նե րին է գրել «Տատ րա գո մի 
հար սը»  պոե մը և այլ գոր ծեր: 
1963 թ. վերջ նա կա նա պես տե ղա փոխ վել է Հա յաս տան:
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 169. Վա հան Մա լե զյա նին

7սեպտեմբեր,1936,Վենետիկ

 Մե ծար գո՛ պ. Վա հան Մա լե զյան 

Ա վե լի քան մի ամիս է՝ Վե նե տիկ եմ, տա կա վին չեմ կա րո ղա ցել ճամ-

փա ընկ նել դե պի Եր ևան: Վե նե տի կի վրայով մեկ նե լու պատ ճառն այն էր, որ 

մեծ քա նակ գր քեր ու նեի այս տեղ, պի տի լեց նեի սն դուկ նե րի մեջ և ու ղար կեի 

Եր ևան` պե տա կան գրա դա րա նին նվեր: Նաև ու նեի շատ ձե ռագ րեր և տան 

իրեր (Վե նե տի կում 5-6 տա րի ենք ապ րել):

 Փա րի զից մեկ նե լիս նո րից արթ նա ցել էր ստա մոք սիս հին հի վան դու-

թյու նը, և Վե նե տի կում առա ջին օրե րը շատ տա ռա պե ցա: Այս տեղ ու նենք 

նշա նա վոր հայ բժիշկ` Հ.Պա րտի զյա նը (1), վա ղե մի բա րե կամ, որ սկ սեց 

դար մա նել ինձ էլեկտ րա կա նու թյամբ ու ռա դիոակ տիվ ձևով. մոտ մի ամիս 

է դար ման վում եմ և մի շա բաթ ևս պի տի տևե: Ինձ լավ եմ զգում, և ցա վերս 

ան ցել են:

Գ րա դա րանս կար գի բե րե ցի, բայց տա կա վին ար տո նա գիր չեմ ստա-

ցած միու թյան առևտ րա կան վար չու թյու նից: Այդ հո գը հանձն առավ մեր 

սի րե լի բա րե կամ Հայկ Պեր պերյա նը (2): Նրան նա մակ գրած եմ 13 օրից 

ի վեր, բայց պա տաս խան չու նեմ: Հե տո մխրճ ված եմ ու րիշ դժ վա րու թյուն-

նե րի մեջ. ուղ ղա կի Բա թում գնա ցող նավ չկա, պի տի հան գույ ցե հան գույց 

գնանք` Վե նե տի կից` Աթենք, հե տո ու րիշ նավ` դե պի Կ.Պո լիս, այն տե ղից էլ` 

Օդե սա, հե տո Բա թում: Եվ այդ բո լոր դժ վա րու թյուն նե րի վրա` նա վային ըն-

կե րու թյու նը տոմ սե րը վա ճա ռում է օտար նե րին օտար դևի զով1 (ֆրանկ, դո-

լար, ստեռ լինգ), իտա լա կան լի րա չի ըն դու նում, և իմ դրամ ներն իտա լա կան 

են, և ոչ մի բանկ չի փո խա նա կում: Բա ցի այդ` նա վե րը մեկ նում են Աթենք, 

Կ.Պո լիս` շա բա թը մի ան գամ, և լեց ված են ուղ ևոր նե րով. առաջ պի տի գր վել, 

հեր թի սպա սել: Ես կար ծում էի, թե օգոս տո սի վեր ջե րը կմեկ նեի և կեն սա թո-

շա կիս օգոս տո սի ամ սա կա նը գան ձե ցի բա րե գոր ծա կան միու թյու նից, հի մա 

ստիպ ված եմ խնդ րե լու Ձեզ, որ բա րի լի նեք սեպ տեմ բե րի ամ սա կանս 100 

դո լար ու ղար կե լու ինձ: Միայն կխնդ րեի, որ դրա մը տե ղա փո խեիք հե ռագ-

րով, Փա րի զի Banca Francese et Italiana per America de sud: Թերևս հարկ է 

ասել, որ ես քա նի դեռ ճամ փու վրա եմ, Դուք կա րող եք և ար գելք չկա կեն-

սա թո շակս վճա րե լու : Ես ստույգ գի տեմ, որ Եր ևա նը մինչև իմ տուն հաս նե լը 

չի կա րող կար գադ րու թյուն անել դա դա րեց նե լու ամ սա կան նե րիս վճա րու մը:  

Խո րին հար գանք նե րով ու ջերմ բարև նե րով Ձեր ան կեղծ` 

ԱվետիքԻսահակյան

1  Devise, ֆրանս., արտարժույթ:
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Ար տատպ վում է «Գ րա կան թեր թ»-ից, 1989 թ., № 47:

1.   Խոսքը 1905 թ.-ին Թուրինի (Իտալիա) համալսարանի շրջանավարտ, Վենետիկում 
հայտնի բժիշկ (թերապևտ), պրոֆեսոր Հարություն Պարտիզյանի մասին է:

2.  Խոս քը հա յա գետ -ար ևե լա գետ, «Revue des etudes arm niennes» հան դե սի քար տու-
ղար Հայկ Պեր պե րյա նի մա սին է: 
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170.  Հայկ Պեր պե րյա նին

7սեպտեմբերի,1936,Վենետիկ

 

Սի րե լի՛ Հայկ Պեր պե րյան (1) 

Օ գոս տո սի 27 -ին Ձեզ նա մակ գրե ցի` գրա դա րա նիս տե ղա փոխ ման ար-

տո նա գիր (licence) ստա նա լու հա մար, բայց դեռ Ձեզ նից պա տաս խան չու-

նեմ: Են թադ րում եմ, որ բա ցա կա եք Փա րի զից: 

Ա վե լորդ չեմ հա մա րում կրկ նել, որ գրա դա րանս կազմ ված է 8 արկղե-

րից, բո լո րը միասին կկշ ռե 530 կի լո, բայց թո կե րի, կա պե րի ավե լա ցու մով` 

550 կի լո: Տե ղա փո խու թյան և ապա հո վագ րա կան ծախ քե րով միասին` 500 

ֆրան կից ավե լի, երևի: Ար տո նա գի րը պի տի ստաց վի Բա թու մի վրա, Հա յաս-

տա նի Սով նար կո մից, նվեր պետ<ա կան> գրա դա րա նին` Բա րե գոր ծա կա նի 

կող մից: Եր կու օրի նակ ար տո նա գիր, մե կը` ու ղար կե լու Բա թում` մաք սա տան 

վրա, մյու սը` Եր ևան` գրա դա րա նին, գրա դա րա նի վա րիչ Ա. Մար տի կյա նին:

Ս տա մոք սիս դար մա նու մը դեռ շա րու նակ վում է, մի 8 ան գամ էլ պետք է 

լի նի, մինչև սեպ տեմ բե րի 15 -ը :

 Մեկ նելս կախ ված է այդ ար տո նագ րից (2): Հե տո` նա վե րը մեկ նում են 

շա բա թը մեկ ան գամ, և վա ղօ րոք պետք է գր վել, հեր թի սպա սել: Բա թու մի 

հետ ուղ ղա կի կապ չկա, պի տի մի քա նի տեղ փո խենք նա վե րը: 

Այս բո լոր դժ վա րու թյուն նե րի վրա ավե լա ցավ և մի ու րի շը. նա վային 

ըն կե րու թյուն ներն օտար նե րից միայն օտար դևի զով են տոմ սեր վճա րում: 

Մենք օտար դևիզ չու նենք, ու նե ցած ներս լի րա են և չի ըն դուն վում: 

Այս բո լորն ի նկա տի ու նե նա լով` գրե ցի պ. Վ. Մա լե զյա նին (3), որ բա րի 

լի նի սեպ տեմ բե րի ամ սա կանս ու ղար կե լու ինձ հե ռագ րով1 և այն պայ մա նով, 

որ ինձ այս տեղ ֆրան<սիական> ֆրանկ վճա րեն:

 Հետ ևյալ բան կը` Banca Franncese et Italiana per America de sud, որը կապ 

ու նի Banca commerciale Italiana: Այդ բան կը Փա րի զի Մեծ օպե րայի մոտ է 

գտն վում: Եթե ու ղար կեք ամ սա կանս, որը կաս կած չու նեմ (որով հետև քա-

նի դեռ ճամ փու վրա եմ, Եր ևա նից կար գադ րու թյուն չի լի նի, ստույգ գի տեմ, 

որ դա դա րեց նեք վճա րում ներն ինձ), գրա դա րա նիս տե ղա փոխ ման ծախ քե-

րը կհո գամ այդ գո ւմա րից: Խնդ րում եմ փու թաց նես ար տո նագ րի ստա ցու մը, 

իմաց նես ինձ իս կույն և պ. Վ. Մա լե զյա նին նույն պես պար զես կա ցու թյունս:

 Սի րով և բարև նե րով` 

քո`ԱվետիքԻսահակյան

1  Ընդգծումն Իսահակյանինն է:
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Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի: Պե տա կան կենտ րո նա կան ար խիվ, Հայկ Բեր բե րյա նի 
ֆոնդ, № 508, առա ջին ցու ցակ:

1.  Հայկ Պեր պե րյան (1887- 1978), հա յա գետ -ար ևե լա գետ, Ֆրան սա հայ լրագ րող և 
հրա պա րա կա խոս, 1917 թվա կան նե րից աշ խա տակ ցել է Ալեք սանդ րիայի, Պոլ սի, 
Փա րի զի հայ պար բե րա կան նե րին: 

2.  Ավ. Իսա հա կյա նը, հան գա մանք նե րի բե րու մով, 1936 թ. հայ րե նիք էր վե րա դառ նում 
իր նա խագ ծածից տար բեր եր թու ղով (ոչ թե Վե նե տիկ-Բեռ լին-Մոսկ վա) , այդ պատ-
ճա ռով էլ մուտքի արտոնագիրն ու շա նում էր:

3.  Վա հան Մա լե զյան (1872-1866), ֆ րան սա հայ գրող, թարգ մա նիչ, հա սա րա կա կան 
գոր ծիչ, Փա րի զի Հայ բա րե գոր ծա կան միու թյան տնօ րեն: Ն րա ձե ռագ րե րի հա րուստ 
հա վա քա ծուն Ե. Չա րեն ցի ան վան Գրա կա նու թյան և ար վես տի թան գա րա նում է:
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171. Հայկ Պեր պե րյա նին

15սեպտեմբերի,1936,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Հայկ Պեր պե րյան

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցա նա մակդ և ար տո նա գի րը: Նո րից շնոր հա-

կա լու թյուն:

 Հի մա էլ զբաղ ված եմ իտա լա կան կա ռա վա րու թյու նից ար տո նու թյուն 

ստա նա լու` երկ րից դուրս ապ րանք ու ղար կե լու հա մար: Դա սանկ ցիոն նե րի 

կոնտր սանկ ցիոն է. մի եր կու օր էլ այդ կքա շե:

Չ կա րո ղա ցանք երեկ վա մեկ նող նա վով գնալ, որով հետև թե՛ դար մա-

նումս է շա րու նակ վում (թերևս մի 8 օր էլ) և թե՛ գրքե րի ու իրե րի պատ մու-

թյու նը և թե՛ օտար դևի զի հար ցը: Հա ջորդ նա վը կմեկ նի սեպ տեմ բե րի 23 -ին, 

տոմ սե րը վա ճառ ված են, տոմ սեր կա րե լի է գտ նել միայն սեպ<տեմ բե րի> 

30-ի նա վին:

 Շատ տա ռա պե ցի թե՛ հի վան դու թյանս պատ ճա ռով, թե՛ գրքե րի ու գույ-

քե րի և թե՛ այդ տոմ սե րի, դևիզ նե րի, ար տո նագ րե րի. և գիտ ցիր, որ նա վերն 

ու ղիղ Բա թում չեն գնում, այ սինքն` ուղ ղա կի, այլ նա վից նավ պի տի փոխ-

վենք` Աթենք, Կ.Պո լիս, Կոնս տան ցա...

 Լա վա գույն բանն այն եղավ այս տա ռա պանք նե րիս մեջ, որ հի վան դու-

թյունս ան ցավ, և մեկ էլ` Պար թե նո նը (1) պի տի տես նեմ գո նե մի ան գամ:

 Սի րե լի՛ Հայկ, երկ րորդ նա մա կիս մեջ գրել էի, որ սեպ տեմբ<ե րի> ամ-

սա կանս ու ղար կեիք: Պատ վի րած նա մակ էլ նույն իմաս տով գրել էի պ.Վ. 

Մա լե զյա նին, որ, ինչ պես գրում եք, բա ցա կա է: Եթե վե րա դար ձել է, կխընդ-

րեի արա գաց նեիք առա քու մը: Եթե ինչ -ի նչ նկա տա ռում նե րով կդժ վա րա նան 

վճա րել ամ սա թո շակս, խնդ րում եմ, հե ռագ րեք Եր ևան, հայտ նե ցեք կա ռա-

վա րու թյա նը, որ Իսա հա կյա նը խնդ րում է սեպ տեմ բե րի ամ սա կա նը (2) Վե-

նե տի կից, ճամ բու վրայից: Չար ժե, իհար կե, սա րու ձոր ընկ նել. խն դի րը շատ 

պարզ է: Գր քե րի առա քու մը, հա րա կից ծախ սե րը և ակա մայից իմ դե գե րե լը 

Վե նե տիկ շատ ներ գոր ծեց իմ նի հար մի ջոց նե րի վրա: Կխնդ րեի շու տով մի 

երկ տո ղով իմաց տալ ինձ: Ջեր մա գին բարև նե րով` Ձեր`

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի: Պե տա կան կենտ րո նա կան ար խիվ, Հայկ Բեր բե րյա նի 
ֆոնդ, № 508, առա ջին ցու ցակ:

1.  Պար թե նոն, Աթեն քի գխա վոր տա ճա րը` նվիր ված քա ղա քի պա հա պան Աթե նաս Պալ-
լա սին: Կա ռուց վել է մ.թ .ա. 447-432 թթ.:

2.  Ար տա սահ մա նում բնակ վող մի շարք հայ գրող ներ (Շիր վան զա դե, Զ. Եսա յան), այդ 
թվում` Ավ . Ի սա հա կյա նը, Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նից թո շակ էին ստա նում: 
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172.  Վա հան Մա լե զյա նին

19սեպտեմբերի,1936,Վենետիկ

 Մե ծար գո՛ պ. Վ. Մա լե զյա նին (1)

 Հար գե լի՛ բա րե կամ

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցա Ձեր ու ղար կած սեպ տեմ բե րի թո շակս` 

1500 ֆրանկ: Ներ փակ ու ղար կում եմ ստա ցա գի րը:  Թույլ եմ տա լիս ինձ 

անդրա դառ նա լու Ձեր հետ ևյալ նա խա դա սու թյան վրա. « Թեև Եր ևա նեն մե-

զի հրա հանգ ված չէ այդ վճա րու մը շա րու նա կե լու»: Բնա կա նա բար, քա նի 

ես Եվ րո պա յում եմ, Եր ևա նից ոչ մի հրա հանգ կա րող է լի նել  կեն սա թո շակս 

շա րու նա կե լու կամ դա դա րեց նե լու հա մար: Եր ևա նի հա մար միան գա մայն 

միև նույն է, թե ես թո շակ ստա նում եմ Փա րի զում, Վե նե տի կում թե Եր ևա նում: 

Ուղ ևո րու թյան ըն թաց քին հա զա րու մեկ անակն կալ ներ կա րող են պա տա հել, 

և ես չպի տի ստիպ ված լի նեմ քաղ ցած մնալ կամ պարտ քեր անել, որ նո րեն 

Եր ևա նը պի տի վճա րե: Եր ևա նից ինձ կան չած չեն, ես եմ ինք նա բե րա բար, 

իմ կամ քով վե րա դառ նում և, հետ ևա պես, ինձ նից է կախ ված մեկն ման ժա-

մա նա կը:  Այս իրո ղու թյու նը պա տիվ ու նիմ հայտ նե լու Ձեզ, որ ավե լորդ մտա-

հո գու թյան չմատն վեք: 

Ա ռող ջու թյունս բա վա կան լավ է, դար մա նու մը շա րու նակ վում է: Եթե 

անակն կալ ներ չպա տա հեն, և նավն իր խոս տու մը կա տա րե` մեզ հա մար 

տոմ սեր վե րա պա հե լու մեջ, սեպ տեմ բե րի 30 -ին կմեկ նենք դե պի Աթենք, այն-

տե ղից էլ նավ առ նե լու` դե պի Կ.Պո լիս, Օդե սա: 

Ամ բողջ միու թյան մեջ փո թորկ վող իրա դար ձու թյուն նե րի մա սին որոշ 

բան չեմ կա րող ասել: Լու րե րը շատ հա կա սա կան են և իրար ջն ջող: Մինչև 

հի մա չեմ ըմբռ նել իրե րի իմաս տը: Եր կու կողմն էլ իրար մե ղադ րում են նա-

ցիոնա լիզ մի և հա կա հե ղա փո խա կա նու թյան մեջ (2) : Եր ևա նում, մաս նա-

վո րա պես, պայ քա րը շատ տգեղ ձև է ստա ցել: Թվում է ինձ` ան հա տա կան 

վրեժխնդ րու թյու նը մեծ դեր է խա ղում, մա նա վանդ գրա կան գոր ծիչ նե րի մեջ, 

ուր ան տա ղանդ մար դիկ ստոր մի ջոց նե րով հար վա ծում են տա ղան դա վոր-

նե րին: Ցա վա լի է շատ, որ հա մե րաշ խու թյուն չկա հայե րիս մեջ, մի պատ մա-

կան ու նա կու թյուն, որից չա րա չար տու ժել ենք:  Հույս ու նեմ, որ շու տով կիր քը 

տե ղի տա զգաս տու թյան, կյան քը մտ նի իր հու նի մեջ, խա ղաղ վի հուզ ված 

եր կի րը, և ստեղ ծա գործ աշ խա տան քը շա րու նակ վի: 

Ձեզ ան կեղծ հար գան քով`

ԱվետիքԻսահակյան
Ար տատպ վում է «Գ րա կան թեր թ»-ից, 1989, № 47:

1.  Վա հան Մա լե զյան (1871-1966), ֆ րան սա հայ գրող, թարգ մա նիչ, հա սա րա կա կան 
գոր ծիչ, Փա րի զի Հայ բա րե գոր ծա կան միու թյան նա խա գահ:

2.  Հայաստանում զանգվածային բռնությունների ալիք բարձրացավ 1936 թ.: ԽՍՀՄ 
կենտրոնական իշխանությունները Հայաստանի ղեկավարությանը, մասնավորապես՝ 
Աղասի Խանջյանին և Սահակ Տեր-Գաբրիելյանին շինծու մեղադրանքներ էին 
ներկայացրել: Հայաստանում անվստահության, մատնությունների մթնոլորտ էր:
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173. Հայկ Պեր պե րյա նին

26սեպտեմբերի,1936,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Հայկ 

Ս տա ցել եմ նա մակ ներդ և խո րա պես շնոր հա կալ եմ քո իս կա կան բա րե-

կա մա կան վե րա բեր մուն քի հա մար:  Չեմ մո ռա նա:

 Բաղ ձանք ես հայտ նում, որ ինչ քան հնա րա վոր է` ուշ գնամ եր կիր և 

զգույշ լի նեմ (1): Վեր ջի նը հաս կա նում եմ. բնա կան է, որ մարդ շր ջա հա յաց 

ու զգույշ պետք է լի նի` գոր ծի իսկ հա ջո ղու թյան հա մար: Զ գու շու թյունն ան-

բա րո յա կան եր ևույթ չէ. ծա գում է, ար դյունք է փոր ձա ռու թյան և խել քի, բայց 

ուշ գնա լու հա մա ձայն չեմ: Շատ եմ ցա վում, որ, հա կա ռակ իմ կամ քիս, այդ-

պես եղավ: Իմ ու շաց ման ամեն մի ժա մը պատ ճա ռա բան ված է, և խղճմ տան-

քի ընդ դեմ քայլ չեմ արած:  Լուրջ հի վանդ էի, և պրոֆ. Պար տի զյա նը փր կեց 

ինձ: Եթե ու շաց ներ դար մա նու մը, ծանր կա ցու թյան պի տի մատն վեի` ստա-

մոք սի դժվա րին հի վան դու թյան. հարկ պի տի լի ներ վի րա բու ժա կան գոր ծո-

ղու թյան, բար դու թյուն նե րի. և՛ Եր ևա նում... 3-4 տա րի է տա ռա պում էի, և՛ Փա-

րի զում չէին հաս կա նում: 

Ես կու զեի վա ղուց Եր ևան լի նել, թերևս պի տի գայի և ան վա խո րեն: 

Եր բեք չեմ վա խե ցել` կկա տա րեի իմ քա ղա քա ցիական պարտ քը հայ րե-

նի քիս հան դեպ: Այժմ էլ երբ հաս նեմ և հարկ եղավ` չեմ ընկր կի: 

Հա մոզ ված եղիր` ինչ որ անեմ Հա յաս տա նում , ա րած կլի նեմ արիու-

թյամբ, բա րո յա կա նու թյամբ, խնամ քով, մի միայն հայ րե նի քի գե րա գույն շա-

հե րի հա մար:

 Սի րե լի՛ Հայկ, վեր ջա պես, հի մա ամեն ինչ պատ րաստ է, առող ջու թյունս 

լավ է: Սեպ տեմ բե րի 30 -ին նավ կառ նենք դե պի Աթենք, այն տե ղից էլ` Կ.Պո-

լիս, Բա թում: Հոկ տեմ բե րի վեր ջե րին կլի նենք Եր ևա նում: 

Ապսպ րանքդ կկա տա րեմ. ինչ որ ասել ես, նո թագ րել եմ: Եր ևա նից 

կգրեմ քեզ:

 Մի շա բաթ առաջ, երբ ստա ցա 1500 ֆր., գրե ցի պ. Վ. Մա լե զյա նին: Եթե 

այդ նա մակս ձեռքդ ան ցավ, կտես նեիր, թե ինչ պի սի՛ քա ղա քա վա րու թյամբ 

հաս կաց րել եմ պա րոն վա րի չին, որ ավե լորդ մտա հո գու թյան մատն վե լու տե-

ղիք չու ներ, որով հետև ես իմ իրա վունքն էի, որ խնդ րում էի: Եր ևա նը ինձ չի 

կան չել, ես եմ գնում իմ կամ քով և երբ կու զե նամ, այն օրը կմեկ նեմ և որ տե ղից 

էլ որ ու զե նամ... Վեր ջա պես: Հան ցա վո րը ես եմ, որ իմ պա հան ջին այն պի սի 

ձև էի տվել, որ պես թե շնորհ է, որ կխնդ րեմ պ. վա րի չից: Հո գե բա նու թյուն, 

նրբու թյուն չհաս կա ցող մար դիկ են:
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 Նո րից շնոր հա կա լու թյուն:

 Ջեր մա գին բարև նե րով՝

Մ նամ սր տով քո` 

Ավ.Իսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի: Պե տա կան կենտ րո նա կան ար խիվ, Հայկ Պեր պե րյան ֆոնդ, 
№ 508, առա ջին ցու ցակ:

1.  Նկա տի ու նի ստա լի նյան բռ նաճն շում նե րի ժա մա նա կաշր ջա նը: Հենց այդ 
ժամանակ, 1936 թ.-ի սեպտեմբերի 24-ից Ե. Չարենցը տնային կալանքի է 
ենթարկվում, 1937 թ.-ի հուլիսի 26-ին տրվում է նրա ձերբակալման հրամանը: Նույն 
թվականի նոյեմբերի 27-ին, բանտում, մահանում է Չարենցը: Մինչ Իսահակյանը 
գրում էր այս նամակը, 1936 թ.-ի օգոստոսին, իր գրչակից այլ ընկերների հետ, 
ձերբակալվել էր նաև Ա. Բակունցը: 1937 թ.-ի հուլիսի 7-ին նա դատապարտվում է 
գնդակահարության:
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174.  Հայկ Պեր պե րյա նին

3հոկտեմբերի,1936,Վենետիկ

 Սի րե լի՛ Հայկ Պեր պե րյան 

Պի տի զար մա նաք, ան շուշտ, որ տա կա վին Վե նե տի կում եմ: 

Ա մեն բան պատ րաստ էր` նա վը, գույ քե րը` հանձն ված...  Բայց Մի լա նի 

կոն սու լա տի ան փու թու թյան պատ ճա ռով ստիպ ված եղանք մի շա բաթ հե-

տաձ գել մեկ նու մը. կմեկ նենք 7 հոկ տեմ բե րի: Կար ծում եմ, որ այլևս ար գելք-

ներ չեն ծա գի: Արդ, եթե Եր ևա նից մի որ ևէ կար գադ րու թյուն ստա ցած լի նեք 

ինձ հա մար, կխնդ րեի հե ռագ րով ինձ իմաց տալ: 

Ջեր մա գին բարև նե րով` 

Ձեր՝Ավ.Իսահակյան

Տ պա գր վում է` ըստ բնագ րի: Հա յաս տա նի պե տա կան կենտ րո նա կան ար խիվ, Հ. Պեր պե-
րյա նի ֆոնդ, № 508, 1-ին ցու ցակ:

1.  1936 թ. դեկ տեմ բե րի 5-ին Ավ. Իսա հա կյա նը հաս նում է Եր ևան: Նրան դի մա վո րում 
են գրող ներ Ստե փան Զո րյա նը, Զա պել Եսա յա նը, Նաի րի Զա րյա նը, Գևորգ Աբո վը և 
ու րիշ ներ: 
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175.  Լո ւի զա Աս լա նյա նին (1)

27հոկտեմբերի,1936,Աթենք

 Սի րե լի՛ Լաս

Եր կու շա բաթ է` Աթենք եմ և բնավ ժա մա նակ չեմ գտ նում մի եր կու խոսք 

գրե լու բա րե կամ նե րիս: Այն քան զբաղ ված եմ, այն քան բան կա տես նե լու մո-

տիկ ու հե ռուն, և հայե՜ր, հայե՜ր...  Մի շա բա թից հե տո կմեկ նեմ Հա յաս տան:  

Շատ ու շա ցա, շտա պում եմ: Ջեր մա գին բարև ներ՝ բո լո րիդ: 

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի: ԳԱԹ, Լա սի ֆոնդ, № 47: 

1. Լուիզա Ասլանյան, 1906-1945, գրող, հասարակական գործիչ: Կռվել է ֆրանսիական 
դիմադրության շարքերում և զոհվել Գերմանիայում, համակենտրոնացման 
ճամբարում:
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176.  Հայկ Պեր պե րյա նին

26նոյեմբերի,1936,Կոստանցա

 

Սի րե լի՛ Հայկ Պեր պե րյան

 Նա մակս գրում եմ Ռու մի նիայի նա վա հանգս տից, ուր մնա լու ենք ամ-

բողջ 30 ժամ: Հի մա այս տեղ ձմեռ է, ձյուն ու ցուրտ և ծո վը` փո թոր կա հույզ:  

Պա րա գա ներն այն պես դա սա վոր վե ցին, որ ուշ աշ նան հա սավ հայ րե նիք 

գնալս: 

Ար դեն 13 օր է` ծո վե րի վրա ենք. սկ սած Աթեն քից` ուր ասես չե ղանք` հու-

նա կան կղ զի ներ, Զմյուռ նիա, Վո լո,  Սա լո նիկ, Ալեք սանդ րա պո լիս, Ստամ-

բուլ, Վառ նա, սրա նից հե տո էլ` Օդե սա , ա պա Բա թում:  Տա կա վին 6 գի շեր 

ու նենք ծո վի վրա ան ցկաց նե լու, ու րեմն` մի ամ բողջ ոդի սա կան:

 Սի րե լի՛ Հայկ, Վե նե տի կից չկա րո ղա ցա Ձեզ նա մակ գրել. այն քան 

զբաղ ված էի: Աթեն քից մի պոստ քարտ գրե ցի 300 դո լա րը գան ձած լի նելս 

իմաց նե լու հա մար, բայց չու զե ցա եր կար գրել, որով հետև Հու նաս տա նում, 

դիկ տա տու րայի շնոր հիվ, շատ խիստ գրաքն նու թյուն կա, գրաքն նի չը հայ 

է (հայե րե նի հա մար) և դաշ նակ ցա կան մե կը, որ ուղ ղա կի չար ոգի է հան դի-

սա ցել ոչ դաշ նակ ցա կան հայե րի գլ խին և լր տե սի դեր է կա տա րում. նա մակ-

նե րի իմաս տը խե ղա թյու րում է, նա մակ նե րի բո վան դա կու թյու նը դաշ նակ ցա-

կան շր ջան նե րի սե փա կա նու թյու նը դարձ նում: 

Ու զում էի գրել, թե պ. Վ. Մա լե զյա նի տված հե ռա գի րը` թե կա րե լի՞ է 

ամ սա թո շակ վճա րել, կա ռա վա րու թյու նը տուն է տվել, կար գադ րել միան վագ 

տալ 400 դո լար: Ես լուր չու նեմ այդ մա սին: Աթենք նա մակ առա որ դուցս, որ 

բա ցատ րել էր եղե լու թյու նը: Եթե պ. Վ. Մա լե զյա նը հե ռագ րեր, այդ անակըն-

կա լը տե ղի չէր ու նե նա: Այս տե ղից ինչ մո րալ ու զում է, թող հա նե վա րիչ- 

քար տու ղա րը: Ռուսն ասում է այդ առ թիվ. «Չ կա չա րիք` առանց բա րի քի»:

 Սի րե լի՛ ըն կեր Հայկ, Աթենք մնա ցի չորս շա բաթ. առա ջին օրե րը շատ 

թա փա ռե ցի,  շատ տեղ եղա, շատ բան տե սա: Ամ բող ջա պես շր ջա պատ ված 

էի հայե րով, ծա նոթ -ան ծա նոթ թե յա սե ղան կազ մա կեր պե ցին,  բայց կա ռա-

վա րու թյունն ար գե լեց դաշ նակ ցա կան նե րի ցուց մունք նե րի վրա, որ պես թե 

ես հա մայ նա վար եմ և եկել եմ պրո պա գան դայի: Հա կա ռա կի պես` այդ օրե-

րը ՀՕԿ -ի ընդ հա նուր մաս նա ճյու ղե րի ժո ղով էր, ուր հա վաք ված էին Հու նաս-

տա նից շատ ՀՕ Կիստ ներ: Նույ նիսկ ար գե լե ցին հույն թեր թե րի մեջ իմ մա-

սին գրել` գա լուս և մեկ նե լուս մա սին: Դաշ նակ ցա կան նե րը «Նոր օր» թեր թով 

պար զա պես լր տե սի գոր ծեր են կա տա րում. ամո՛թ: 

Դժ բախ տա բար, թա փա ռում նե րիս հետ ևան քով ծանր տե սա կի հար-

բուխ (գ րիպ) ու նե ցա, կո կոր դի և քթի բոր բո քում: Նույ նիսկ վի րա բու ժա կան 

թեթև գոր ծո ղու թյուն ու նե ցա, բայց լավ վեր ջա ցավ:
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Գ նում ենք մի թա փա ռող, բեռ ներ ըն դու նող իտա լա կան նավով  (ու րիշ 

նավ չկա Բա թում գնա ցող): Ժա մերս ան ցնում են ըն թեր ցե լով, գրե լով և դի-

տե լով: Եթե տա րեր քը ու զե նա, հին խոսք է, եթե Աստ ված կա մե նա, դեկ տեմ-

բե րի 1-ին կհաս նենք Բա թում: Հայ <աս տա նի> կա ռա վա րու թյունն առան ձին 

վա գոն է ու ղար կե լու՝ մեզ, գր քե րը և մեր իրերն ըն դու նե լու: Որ դիս և ու րիշ նե րը 

դի մա վո րե լու են մեզ: Հա ջորդ նա մա կը բախտ կու նե նամ Եր ևա նից գրե լու, 

որ տե ղից, հույս ու նեմ, լավ բա ներ հա ղոր դել Ձեզ: 

Մ նաս բարև, սի րե լի՛ ըն կեր Հայկ, հատ կա պես շատ և շատ շնոր հա կալ 

եմ քե զա նից` քո լավ զգա ցում նե րի հա մար, որ հայտ ես բե րել իմ նկատ մամբ 

միշտ:

 Սի րով՝ քո ան կեղծ` 

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի:  Կենտ րո նա կան պատ մա կան ար խիվ,  Հայկ Պեր պե րյա նի 
ֆոնդ, № 508, ցու ցակ առա ջին:
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177. Գ ևորգ Աբո վին

19ապրիլի,1937,Երևան

 Սի րե լի՛ ըն կեր Աբով (1)

 Շատ եմ ցա վում, որ չեմ կա րող ներ կա լի նել ժո ղո վին (2): Գլուխս և 

մեջքս ցա վում են: Չգի տեմ` մր սել եմ թե հոգ նել: Հա մե նայն դեպս` «Старость
нерадость»: 1

Ու զում եմ մի եր կու խոսք ասել, ուս տի գլ խի ցա վով բռն ված` հապ ճեպ 

գրե ցի այս: Նե րո ղա միտ լի նեն թող ըն կեր ժո ղո վա կան նե րը:

Խնդ րեմ` բա րի լի նես կար դալ ժո ղո վի առաջ (3): 

Ըն կեր <ա կան> բարև նե րով` 

Ավ.Իսահակյան

Հ.Գ. Նե րո ղու թյուն, որ գրում եմ հա կաա բե ղյա նա կան (4) ուղ ղագ րու-

թյամբ:  Ժա մա նակ չու նեի նո րով գրե լու. դժ վար է ինձ հա մար:

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի: ԳԱԹ, Գ ևորգ Աբո վի ֆոնդ, № 45:

1.  Գ ևորգ Աբով (Գևորգ Աբո վյան) (1897-1965), բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, թարգ մա նիչ, 
գրա կա նա գետ, ԽՍՀՄ Գրող նե րի միու թյան ան դամ` 1934 թ.-ի ց: 

2.  1937 թ. ապ րի լի 17-21 -ը Եր ևա նում գու մար վում է Հա յաս տա նի սո վե տա կան գրող նե-
րի ակ տի վի ընդ հա նուր ժո ղով, ուր լս վում է Հա յաս տա նի պրո լե տա րա կան գրող նե րի 
ասո ցիացիայի քար տու ղար Գևորգ Աբո վի զե կու ցու մը:

3.  Վար պե տի գրա վոր խոս քը` ուղղ ված ժո ղո վին, կար դում է Աբո վը : Ե լույ թի  
բնագ րե րը պահ վում են ԳԱԹ -ո ւմ, Աբո վի ար խի վում (№ 45):  Վար պե տի` ժո ղո վին 
ուղղ ված խոս քը, մաս նա կի կր ճա տում նե րով, «Իմ ազատ ու ստեղ ծա գործ ժո ղովր դի 
հետ» խո րագ րով, տպագր վել է «Խորհր դային Հա յաս տան» (1937, № 43), «Գ րա կան 
թերթ» (1937, № 2), Լոս Ան ջե լե սի «Նոր ու ղի» (1937, № 43)  պար բե րա կան նե րում: 

4.  Մա նուկ Աբե ղյան (1865-1944), հա յա գետ, ՀՀ ԳԱԱ հիմ նա դիր ան դամ: 1921 թ. Հա-
յաս տա նի Լու սա վո րու թյան ժո ղովր դա կան կո մի սա րիատի հանձ նա րա րու թյամբ` 
Մ.Ա բե ղյա նը կար դա ցել է հա տուկ զե կու ցում հայոց լեզ վի ուղ ղագ րու թյան ռե ֆոր մի 
մա սին` ներ կա յաց նե լով իր առա ջարկ նե րը, որոնք ըն դուն վել են կա ռա վա րու թյան 
կող մից և մտել կի րա ռու թյան մեջ: Ավ . Ի սա հա կյանն այդ տա րի նե րին, վարժ ված չլի-
նե լով նոր ուղ ղագ րու թյա նը, գրում էր դա սա կան ուղ ղագ րու թյամբ:

1  Բառացի՝ «Ծերությունն ուրախություն չէ»:
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178. Հով հան նես Շի րա զին (1)

30օգոստոսի,1937,Սևան

 

Սի րե լի՛ Շի րազ

Ս տա ցել եմ սր տա գին նա մակդ, նե րիր, որ ուշ եմ պա տաս խա նում : Այ-

սօր-վաղն էի ձգում, վեր ջա պես այ սօր գրում և մի եր կու օրից հե տո Եր ևան եմ 

գնում, այն տեղ կհան դի պեմ փոս տին:

 Շատ ծույլ եմ նա մակ գրե լու մեջ, նե րո՛ղ եղիր:

 Նա խան ձում եմ քեզ, որ թա փա ռում ես սի րե լի Ար փա չայի ափե րում, 

Ալա գյա զի հո վիտ նե րում, Շի րա կի երկն քի տակ, նա խան ձում եմ նաև, որ սի-

րո վիշտ ու նես. դրա նից ավե լի լավ բան պի տի չու նե նա իս կա կան բա նաս-

տեղ ծը` սեր, վիշտ, բնու թյուն, հայ րե նիք և գա ղա փա րա կան մտաշ խարհ: 

Այդ բո լո րը դու ու նես և վրան էլ ավե լա ցավ մա տաղ հա սակ, նոր բխող աղ-

բյուր. ու րեմն` ստեղ ծա գոր ծի՛ր, սա վառ նի՛ր, թռի՛ր:

Ս ևա նում բա վա կան լավ ժա մա նակ ան ցրի, թեև շատ խըժ-բըժ կար, 

շատ աղմ կոտ երե խա ներ, բայց նո րեն գեշ չան ցավ:

Չք նաղ ծո վակ, հրա շա լի եր կինք, ան հա մար ադա ման դային աստ ղեր, և 

այդ բո լորն իմս էր, կա րող էի վայե լել և վայե լե ցի:

Գ րե ցի մի փոքր պոե մա և մի եր կու փոքր ոտա նա վոր: Սա կայն շատ 

կար դա ցի: Լո ղա ցա, թա փա ռե ցի լճին վրան և կղ զու շուր ջը, կար դա ցի, խոր-

հե ցի:

«Մ հե ր»-ի վեր ջը վա ղուց է ավար տել եմ և հանձ նել եմ «Խորհր<դային> 

գ րա կա նու թյա նը», այս ամ սուն կե սը կհ րա տա րակ վի, կեսն էլ` մյուս ամ սում, 

հե տո` առան ձին գր քով:  Հարց նում ես, թե գո՞հ ես. եր ևա կայիր, որ գեշ դուրս 

չե կավ, բա վա կա նին հա ջող է, և գոհ եմ: 

Ինչ որ գրում ես «Ուս տա Կա րո»-ի մա սին, ճշ մա րիտ է, բայց պի տի ժա-

մա նակ ստեղ ծեմ, որ ինք նամ փոփ, բո լո րանվեր` դրա նով զբաղ վեմ և չտար-

վեմ մանր-մունր բա նե րով...

 Հույս ու նեմ, որ գլուխ բե րեմ իմ այս խո շոր տեն չանքս: Այս տա րի, ոչ ուշ: 

Սևա նից վե րա դար ձիս մի քա նի օր կմ նամ Երևա նում և կգ նամ Լե նի նա կան, 

քեզ էլ կհայտ նեմ, եթե դու այդ տեղ լի նես և ո՛չ Եր ևա նում: 

Ջերմ բարև նե րով`

ԱվետիքԻսահակյան

Հ.Գ . Այ սօր եկա Եր ևան և կար դա ցի «Բ ևե ռի առու մ»-ը գրվածքդ (2), 
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շատ և շատ լավն է, մեծ թա փով <ես> գրել, շքեղ պատ կեր ներ կան, հո յա կապ 

բան է, միայն մի քիչ եր կա րա խո սու թյուն կա, մի եր կու ան տե ղի, ավե լորդ 

տո ղեր: Ապ րե՛ս, զո րա նա՛ս: 

Ավ.Իսահակյան

1.  Հով հան նես Շի րազ  (Օ նիկ Կա րա պե տյան) (1914-1984), հայ բա նաս տեղծ: 

2.  Շիրազի «Բևեռի առումը» լույս է տեսել 1938 թ., Պետհրատ, Երևան:
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179. Գուրգեն Բորյանին,

31օգոստոսի,1938,Ծաղկաձոր

 Սի րե լի՛ ըն կեր Գուր գեն Բո րյան (1)

Ձեր սի րա լիր նա մա կին ավե լի շուտ կա րող էի պա տաս խա նել,  բայց ու-

զում էի որոշ բան գրել: 

Իմ սր տին շատ մոտ է որ ևէ գրու թյամբ ար ձա գան քել կո մու նիս տա կան 

երի տա սար դու թյան տա րե դար ձին: Այդ ուղ ղու թյամբ խոր հում եմ, բայց տա-

կա վին նյութ, սյու ժե չեմ գտել : Ա միս ու կես շա րու նակ պիոներ նե րի զվարթ 

կյան քը հո սում է իմ առջ ևից, դի տում էի և հա ճախ ներ կա էի լի նում խա րույկ-

նե րին ու հան դես նե րին: Տե սակ ցում էի ջո կա տա վար նե րի հետ,  մի եր կու սին 

կան չե ցի մոտս, խո սեց րի, խնդ րե ցի նյութ տալ, հե րո սա կան դեպ քեր, բայց 

չկա րո ղա ցան, չու նեին:  Պիոներ նե րի կեն ցա ղը տես նում եմ` առա վո տից 

սկսած` մինչև նրանց քնե լը, բայց դա պատմ ված քի օբյեկտ չէ:  Դեպ քեր, 

հան գույց ներ, ակ տեր չկան, որ պես զի կեն դա նի մարդ հայտ բե րես, հո գե բա-

նու թյուն տաս, վեր լու ծում ներ անես:

Իսկ կո մե րիտ նե րի կյան քին, դժ բախ տա բար, բնավ ծա նոթ չեմ:

Մնում է, որ Եր ևա նում ըն կեր ներն ինձ օգ նեն,  նյութ տան, բո վան դա կու-

թյուն, ֆա բու լա տան: Ես նոր մարդ եմ մեր նոր իրա կա նու թյան մեջ, ինձ պի-

տի օգ նեն, թեև խոս տա նում են որոշ ըն կեր ներ, բայց խոս տում նե րը խոս տում 

են մնում: Կար միր բա նա կի տա րե դար ձին նույ նը եղավ. խոս տա ցան սյու ժե 

տալ ու չտ վին : Եր ևի պա հում են իրենց հա մար : Իմ դրու թյու նը Պիր անդելլոյի 

(2) դրա մայի հե րոս նե րի հա կա ռակ վի ճակն է` յոթ հե ղի նակ ներ որո նում են 

իրենց հե րոս նե րին, որ գրեն:

Ըն կեր նե րից նրանք, որոնք 20 կամ 10 տա րի ներ շա րու նակ ապ րել են 

խորհր դային երկ րի մեջ, ահա գին պա շար ու նեն նյու թե րի, կամ նրանք, որ 

եղել են պիոներ և կո մե րիտ, պի տի ըն դա ռա ջեն և նյու թեր տան, ինչ պես կի-

րառ վում է ու րիշ տե ղեր, այ լա պես, ռուս նե րի ասա ծի պես, մա տը ծծե լով` 

հնա րա վոր չէ իրա կա նու թյուն վե րար տադ րել: 

Իմ տե սած և ապ րած կյան քը` 63 տա րե կան մար դու, նա խա պա տե րազ-

մյան շր ջա նը Ռու սաս տա նում և նրա նից հե տո` Եվ րո պա յում : Այդ կյան-

քից ինչ քան ուզ վի, կա րող եմ տալ, բայց այժ մեական ար ժեք չու նի: Դրա 

հետևան քով` իմ կա ցու թյու նը` իբրև հին գրո ղի, նա խան ձե լի չէ, մա նա վանդ 

մի գրո ղի, թող ներ վի ասել ինձ , որ ու զում է իր անու նը ստո րագ րել ոչ խալ-

տու րային գրա կա նու թյան ներ քո:

 Սի րե լի ընկ. Բո րյան, իմի ջիայ լոց, իմ` այս տեղ կա տա րած աշ խա տանք-

նե րից դժ գոհ չեմ:  Վեր ջաց րի մի պոեմ` «Հայ րե նի հող» վեր նագ րով (3), մի 
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վի պա կի սխե մա կազ մե ցի, որ Եր ևա նում պի տի ձեռ նար կեմ գրել և վեր ջաց-

նե լու եմ մի անա խորժ գործ (4)` Ստեն դա լի «Սև և կար միր» վե պի թարգ մա-

նու թյան հա մե մա տու թյու նը բնագ րի հետ:

 Մոտ օրերս կվե րա դառ նամ Եր ևան:

 Ցա վում եմ, որ ժա մա նակ չու նե ցաք Ծաղ կա ձոր գա լու:

 Ջեր մա գին բարև ներ ընկ. Հ րա չյային և Ձեզ` իմ և տիկ. Սո ֆի կի կող մից:

Ձեր`ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի,  ԳԱԹ, Գ. Բո րյա նի ֆոնդ, № 192:

1.  Գուր գեն Բո րյան (1915-1971), բա նաս տեղծ, դրա մա տուրգ : Իբրև «Գ րա կան թեր թ»-ի 
խմ բա գիր` դի մել էր Իսա հա կյա նին` թեր թի հա մար պիոներ նե րի կյան քից ակ նարկ 
գրելու առաջարկով: 1938 թ.-ին ահա թե ինչ էր գրել Գ. Բո րյա նը. «…Ա .Ի սա հա կյա նի 
շուրջ պատ րանք է ստեղծ վել: Եվ այն ըն կեր նե րը, որոնք ու զում են սրա նով օգ նել 
ընկ . Ի սա հա կյա նին. սրա նով նրան ար ջի ծա ռա յու թյուն են անում:  Սա կայն այս տեղ 
մո տեց ման հարց կա. 20 տա րի է Հա յաս տա նը խորհր դայ նա ցել է, իսկ Ա. Իսա հա կյա-
նը ար դեն մի քա նի տա րի է` ապ րում է Խորհր դային երկ րում, և մեր կու սակ ցու թյու նը 
ու զում է, որ, ինչ պես մեր գրող նե րի միու թյան մյուս ան դամ նե րը, և նույն պես ընկ . 
Իսա հա կյա նը, ար ձա գան քի այ սօր վա կյան քին: 
 Մի՞ թե ընկ . Ի սա հա կյա նը չի կա րող մի բա նաս տեղ ծու թյուն գրել, ասենք թե, մեր երե-
խա նե րի մա սին: Նա վար պետ է, բայց որ պես զի բա նաս տեղ ծու թյուն գրի մեր երե խա-
նե րի հա մար, պետք է սրա հա մար սիրտ ու նե նա»: Բո րյա նի այս նա մա կը Վար պե տը 
ար տագ րել է կար միր թա նա քով, որը պահ պան վում է ԳԱԹ Իսա հա կյա նի ֆոն դի 2-րդ 
բաժ նում, № 2007: 

2.  Խոսքն իտալացի գրող և դրամատուրգ, Նոբելյան մրցանակակիր (1934) Լուիջի 
Պիրանդելլոյի (1867-1936) «Վեց գործող անձ՝ հեղինակի որոնումներում» (1924) 
դրամայի մասին է:

3.  Իսա հա կյա նի «Հայ րե նի հո ղը» պոե մը տպագր վել է 1940 թ., «Ըն տիր եր կե ր»-ի 2-րդ 
հա տո րում ( Լե գենդ ներ, պոեմ ներ, առակ ներ):

4.  Ս տեն դա լի «Սև և կար միր» վե պի հայե րեն թարգ մա նու թյու նը լույս է տե սել եր կու 
հա տո րով. հա մա պա տաս խա նա բար` 1941 և 1949 թթ.,  Հայ պետհ րա տի կող մից: 
Թարգ մա նիչ ներ` Բ. Հա րու թյու նյան, Ա. Ջր բա շյան: 
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180.  Նաի րի Զա րյա նին

25սեպտեմբերի,1938,Երևան

 Սի րե լի՛ ըն կեր Նաի րի (1)

 Վա ղուց է` սպա սում եմ քո վե րա դար ձին, բայց լսում եմ, որ դեռ մնա լու 

ես:

 Մի պարտք ու նեմ հա տու ցե լու քեզ, լավ է` ուշ, քան եր բեք: Ըն կեր Հրաչ 

Քո չա րը (2) կար դաց ինձ այս նա մա կը, ուր խո սում էիր իմ մա սին, քո զրույ ցը 

մեր շատ սի րե լի և հար գե լի ըն կեր Ա. Մի կո յա նի (3) հետ, նրա` իմ հան դեպ 

հայտ բե րած այն բարձր ու շադ րու թյունն ու գնա հա տան քը, որ արել է մեր 

սի րե լի ըն կե րը (4): 

Իս կա պես շնոր հա կալ եմ քո ըն կե րա կան ազ նիվ վե րա բեր մուն քի հա-

մար, որ Եր ևա նի ճղ ճիմ իրա կա նու թյան մեջ բա ցա ռիկ եր ևույթ է: Ես միշտ 

այն մտա ծումն ու նեմ, թե իրեն գնա հա տող մար դը կգ նա հա տի և ու րիշ նե րին : 

Եվ իս կա կան տա ղան դը կու րա խա նա մի այլ տա ղան դի գո յու թյամբ: 

Այ սօր Մոսկ վա է մեկ նում մեր ըն կեր Հրա չիկ Գրի գո րյա նը (5), որին նոր 

եմ սկ սել ճա նա չել. ես կար ծում եմ` լավ հատ կու թյուն ներ ու նե ցող երի տա-

սարդ է: 

Խնդ րում եմ հե տաքրքր վես, թե ի՞նչ եղավ իմ ոտա նա վոր նե րի թարգ մա-

նու թյան հրա տա րակ ման գոր ծը ( քեզ հայտ նի է վա ղուց), ու զել էին լու սա-

նկարս ու հա ռա ջա բան, ու ղար կել եմ շատ և շատ առաջ. ին չու՞ է ու շա նում 

(6), չեմ հաս կա նում:

 Բա րի եղիր, պար զիր, և եթե հարկ կլի նի, ընկ. Հրա չի կի հետ. նա խոս-

տա ցավ հե տաքրքր վել, և ինձ լուր ու ղար կիր, թերևս ընկ. Հրա չի կի հետ:

 Կա րո տով սպա սում եմ քեզ: 

Ըն կե րա կան բարև նե րով`

քեզսիրող՝Ավետ.Իսահակյան
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Տ պագր վում է` ըստ նա մա կի պատ ճե նի: Բ նա գի րը` Նաի րի Զա րյա նի ըն տա նե կան ար խի-
վում:

1.  Նաի րի Զա րյան (1900-1969), բա նա տեղծ, ար ձա կա գիր, դրա մա տուրգ:

2.  Հրա չյա Քո չար (Գաբ րիելյան) (1910-1965), հայ ար ձա կա գիր, հրա պա րա կա խոս: 

3.  Անաս տաս Մի կո յան (1895-1978), խորհր դային պե տա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ:

4.  Ըստ Անաստաս Միկոյանի թոռնուհու՝ Աշխեն Միկոյանի հիշողությունների՝ իր պապի 
շնորհիվ է հնարավոր եղել փրկել Իսահակյանին հնարավոր ձերբակալությունից 
ու խուսափել ստալինյան բռնաճնշումներից («Առավոտ» օրաթերթ, հունիսի 1, 
2014 թ.):

5.  Խոս քը գրա կա նա գետ Հրա չյա Գրի գո րյա նի (1907-1962) մա սին է, որը 1938-1939 թթ. 
վա րել է Հա յաս տա նի գրող նե րի միու թյան վար չու թյան առա ջին քար տու ղա րի պաշ-
տո նը:

6 .  Ի սա հա կյա նի «Ըն տիր բա նաս տեղ ծու թյուն ներ» ժո ղո վա ծուն («Избранные стихи»)` 
Սո ֆյա Խի տա րո վայի թարգ մա նու թյամբ, պետք է տպագր վեր 1938 թ.,  սա կայն 
ձգձգվե լով, ապա և Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի պատ ճա ռով, Մոսկ վա յում գե-
ղար վես տա կան գրա կա նու թյան հրա տա րակ չու թյան կող մից տպագր վեց մեծ ու շա-
ցու մով` 1945 -ի ն: 
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181.  Ռու բեն Զա րյա նին

12հունվարի,1939,Երևան

 Հար գե լի՛ ըն կեր Զա րյան

 Կար դա ցի Ա. Ֆ րան սի «Ս պի տակ քա րի վրա» նշա նա վոր վե պի թարգ մա-

նու թյու նը, որ բնագ րից կա տա րել է ընկ. Ս. Տի րա տու րյա նը (1):

 Նա խա պես ասեմ, որ թարգ մա նու թյու նը չեմ հա մե մա տել բնագ րի և ոչ 

մի էջի հետ: Ընդ հա նուր տպա վո րու թյունս բա րեն պաստ է` կար դաց վում է 

դյու րու թյամբ, պարզ է, սա հուն: Եր բեմն ան հաս կա նա լի նա խա դա սու թյուն-

ներ կան , ո րոնք նշել եմ:  Կան մի քա նի գռե հիկ բա ռեր, որոնք չեն ներ դաշ-

նա կում վե պի այն հատ ված նե րին, ուր խոս վում է կլա սիկ աշ խար հի մա սին: 

Կան ֆրան սիական տեր մին ներ, բա ռեր, որոնք թեև գոր ծա ծա կան են մտա-

վո րա կան բարձր շր ջան նե րում, բայց, կար ծում եմ, մատ չե լի չեն լի նի մի ջին 

ըն թե ցո ղին:

 Ցան կա լի է, որ այս` մեծ ար վես տով գր ված գիր քը հրա տա րակ վի, իհար-

կե, բնագ րի հետ հա մե մա տե լուց հե տո: 

Հար գանք նե րով` 

Ավետ.Իսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, որը Ռու բեն Զա րյա նի ան ձնա կան ար խի վում է:

1.  Անա տոլ Ֆրան սի (1844-1924) «Ս պի տակ քա րի վրա» վե պը` Ս. Տի րա տու րյա նի 
թարգ մա նու թյամբ, լույս է ըն ծայել «Հայ պետհ րա տ»-ը, 1959 թ.: 
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182.  Ռու բեն Զա րյա նին

13հունվարի,1939,Երևան

 Պետհ րա տի վար չու թյա նը

 Հար գե լի՛ ըն կեր Ռ. Զա րյան

 Լը սա ժի «Ժիլ Բլաս» (1) վե պի առա ջին հա տո րի թարգ մա նու թյունն ինձ 

հանձն ված էր Պետհ րա տի կող մից` հա մե մա տե լու բնագ րի հետ և ուղ ղում-

ներ կա տա րե լու: Պա տա հա կան էջեր զա նա զան գլուխ նե րից հա մե մա տե-

լով բնագ րի հետ` տե սա, որ շատ մեծ դժ վա րու թյուն ներ կան հաղ թա հա րե-

լու: Թարգ մա նու թյուն նե րը կա տար ված են տար բեր ան ձե րի կող մից և լեզ վի 

ու ոճի միան մա նու թյուն չու նե նա լով հան դերձ` ան հա վա սար ար ժեք ու նեն:  

Մե կը թարգ մա նել է հա մե մա տա բար ըն դու նե լի չա փով , երկ րոր դը` թույլ, եր-

րորդն` ավե լի թույլ: Ս րանց մի հայ տա րա րի բե րե լը դժ վար գործ է:  Հե տո` 

զա նա զան ան ձեր ձեռք են զար կել, ուղ ղել, և ստեղծ վել է քաոս : Օ րի նա կի 

հա մար` մեկն ուղ ղել է` ըստ իր ճա շա կի, մի պար բե րու թյուն, մի նա խա դա-

սու թյուն, երկ րոր դը եկել է, նրանց վրա իր ուղ ղումն է դրել:  Նոր սր բագ րո ղը 

կանգ նում է ոչ թե դի լե մայի առաջ, այլ տրի լե մայի. կա՛մ երե քից մեկ նու մե կը 

պի տի ըն դու նե,  կա՛մ նո րը պի տի դնե : Եվ հե տո` թվում է, որ մե կը թարգ մա նել 

է բնագ րից, երկ րոր դը` ռու սե րե նից:

 Նո րը ( նո րից) թարգ մա նելն էլ դժ վար ձեռ նարկ է, որով հետև Լը սա ժը, լի-

նե լով 17-18-րդ դա րի գրող, լե զուն հնա ցած է, ու նի ար խայիկ ձևեր, որով ըն-

տիր թարգ մա նու թյուն տա լու հա մար թարգ մա նի չը նա խա պես պի տի զբաղ-

վի էպո խայի լեզ վով, նա խա պատ րաստ վի:

 Թույլ եմ տա լիս մի առա ջարկ անել` աչ քի առաջ ու նե նա լով, որ Պետ-

հրատն իր պլա նի մեջ ու նի շատ ավե լի նշա նա կա լից, ըն տիր թարգ մա նա կան 

գոր ծեր և նաև թղ թի պա կա սու թյուն,  կար ծում եմ, լավ կլի ներ «Ժիլ Բլա ս»-ի 

հրա տա րա կու թյու նը հան վեր պլա նից (2): Ռու սա կան գրա կան օվ կիանո սի 

հա մար թե րու թյուն կլի ներ նրա պա կա սը, բայց մեր գրա կա նու թյան հա մար 

նա շռայ լու թյուն է: Ի դեպ, նրա թարգ մա նու թյու նը` հայե րեն կամ արևմ տա-

հայե րեն բար բա ռով, Կ.Պոլ սում թե Զմյուռ նիայում տպ ված է:

Հարգանքներով`Ավետ.Իսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի:  Ձե ռա գի րը` Ռ. Զա րյա նի ան ձնա կան ար խի վում: 

1.  Խոս քը ֆրան սիացի եր գի ծա բան, գրող Ալեն Ռե նե Լը սա ժի (1668-1747) «Ժիլ Բլաս» 
վե պի մա սին է:

2.  «Ժիլ Բլաս» վեպի հայերեն թարգմանությունը լույս չի տեսել:
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183. Մկր տիչ Աս լա նյա նին

10փետրվարի,1939,Երևան

 Սի րե լի՛ ընկ . Աս լա նյան (1)

Ս պա սե ցի, որ գայիք մոտս` այս հոդ վա ծը տա նե լու հա մար, չե կաք. հաս-

կա ցա, որ մեկ նել եք : Ա հա, ու ղար կում եմ իմ խոս տա ցածս:

Ձեր գնա լուց հե տո առան ձին նո րու թյուն չկա, միայն «Գ րա կան թեր թ»-ի 

հին կազ մը փոխ վեց, խմ բա գիր է հան դի սա նում հայ գրող նե րի առաջ նոր դող 

ընկ. Հ րա չյա Գրի գո րյա նը (2):

 Տես նենք` ինչ ար գա սիք կու նե նա և այս շր ջա նը: Հր. Գ րի գո րյա նը եռան-

դոտ մարդ է, երի տա սարդ ու ժե րին կա րող է գոր ծի լծել և սկս նակ նե րից տա-

ղանդ ներ ի հայտ բե րել:  Մեր գրա կա նու թյանն էլ մի այդ պի սի մարդ է պետք:

 Ջերմ բարև նե րով` 

ԱվետիքԻսահակյան

1.  Մկր տիչ Աս լա նյան (1906-1986), հայ ար ձա կա գիր, լրագ րող: 

2.  Հրա չյա Գրի գո րյան (1907-1969), գրա կա նա գետ: Հա յաս տա նի խորհրդային գրող նե րի 
միու թյան վար չու թյան առա ջին քար տու ղար 1938-1939 և 1946 թթ.: 
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184.  Ռու բեն Զա րյա նին

30հուլիսի,1939,Ծաղկաձոր

 Սի րե լի՛ ընկ. Ռու բեն 

Ան ցյալ հանգս տի օրը, կար ծեմ, եկել եք այս տեղ. ես Սևան էի գնա ցել և 

ցա վում եմ, որ չկա րո ղա ցա Ձեզ տես նել: 

Եր ևա նից 15 օր է միայն հե ռա ցել եմ, թվում է` մի տա րի է ան ցել. այն քա՛ն 

հա րուստ տպա վո րու թյուն նե րով լց վեց ժա մա նակս` Մար տու նի, Վայոց ձոր,  

Սյու նիք տես նե լով:  Միայն, ափ սո՜ս, շատ մա կե րե սային եղավ:

 Հի մա ան ցնենք իմ գր քի մա սին : Ա մե նից առաջ լսե ցի, որ լույս է տե սել 

«Սաս մա Մհե ր»-ը ( թարգ ման ված) (1), եթե իրա կա նու թյուն է, խնդ րում եմ, 

Ծաղ կա ձոր եկող նե րի հետ կամ պոս տով մի օրի նակ ու ղար կե ցեք: Եվ հե տո, 

ի՞նչ վի ճա կումն է ժո ղո վա ծուս (2) : Որ քան հի շում եմ, ասա ցիք, որ օգոս տո սի 

սկիզբ նե րին ներքև կիջ նի:  Լավ կլի ներ, որ վեր ջին սր բագ րու թյու նը ես տես-

նեի, եր ևի այդ կլի նի սեպ տեմ բե րին : Ես շատ ու րախ կլի նեմ, որ դան դաղ ըն-

թա նա գոր ծը, իմ աչքս տես նի և, վեր ջա պես, արա գու թյան պա ֆո սին չզոհ վի:

 Հույս ու նեմ, որ մի օր նո րից մի ջոց կգտ նեք Ծաղ կա ձոր գա լու, թերևս 

կա րո ղա նայիք մի քա նի օր մնալ, լավ եղա նակ ներ են և զբոս նե լու սի րուն 

վայ րեր կան:

 Ջեր մա գին բարև նե րով`

Ձեր՝ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի: Ռ. Զա րյա նի ան ձնա կան ար խիվ:

1 .  Ավ Իսա հա կյա նի «Սաս մա Մհեր»-ը (Мгер из Сасуна)՝ Կ. Լիպս կե րո վայի թարգ մա նու-
թյամբ, լույս է տե սել Մոսկ վա յում, 1939 թ.:

2. Խոսքն Ավ . Ի սա հա կյա նի «Եր կե ր»-ի առա ջին հա տո րի մա սին է (Երևան, 1939 թ., 
Պետհ րատ):
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185. Հով հան նես Շի րա զին

9սեպտեմբերի,1939թ.,Երևան

 Սի րե լի՛ Շի րազ

 Հին խոսք է, որ դա բա ղը (կա շե գոր ծը) իր սի րած կա շին շատ է գետ նե-

գե տին տա լիս:

 Դու մեծ տա ղանդ ես, բայց պի տի բյու րե ղա նաս, որ ան մահ բա ներ թող-

նես:

 Պի տի խտաց նես, պի տի շատ կար դաս, և կդառ նաս մեր պոե զիայի հրա-

շա լի ապա գան (1): 

ԱվետիքԻսահակյան

1.  Շիրազի 100-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառման ժամանակ 
Իսահակյանի թոռը` Ավիկ Իսահակյանը, պատմել է գրողների բարեկամության 
մասին. «Շիրազը շատ էր սիրում ու հարգում Իսահակյանին: (...) Իր նոր 
ստեղծագործությունները բերում էր՝ ցույց տալու Վարպետին: Ու եթե հանկարծ 
Իսահակյանն ասեր, թե այս բանաստեղծությունն անհրաժեշտ է խմբագրել կամ 
նորից պետք է դրան անդրադառնալ, Շիրազն իսկույն պատռում էր այն ու գցում 
սեղանի տակ՝ ասելով. «Եթե քո սրտին չկպավ, ուրեմն՝ չի մտնի գրքիս մեջ»:
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186.  Հով հան նես Ղա նա լա նյա նին

27հոկտեմբեր,1939,Մոսկվա

 Սի րե լի՛ Օն նիկ

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցա ու ղար կածդ «Խ<որհրդային> գրա կա նու-

թյուն»-ը և ժա մա նակ գտա այս շր ջապ տույ տի մեջ կար դա լու հոդ վածդ (1): 

Ա մե նից առաջ ասեմ, որ թուղթ չու նե նա լու պատ ճա ռով բաց նա մա կի վրա եմ 

գրում: Գրել ես շա՛տ սր տանց, ջեր մու թյամբ, սի րով, դրա հա մար հատ կա-

պե՛ս շնոր հա կա լու թյուն ներս:

Քն նա դա տը պի տի սի րե հե ղի նա կին, որ հաս կա նա նրան . ե րբ սի րում 

ես, հաս կա նում ես : Երբ հաս կա նում ես, կսի րես:  Հե տո եր ևում է, որ իմ մա սին 

նախ կին գրած նե րը բո լո րը կար դա ցել ես, նաև իմ գրե թե բո լոր գրած նե րը: 

 Շատ լավ ու սում նա սի րու թյուն է, լրիվ է և լուրջ,  միայն մի եր կու կե տի մա սին 

խոսք ու նեմ ասե լու: Նա էլ Եր ևա նում կա սեմ : Ա ռայժմ` ջերմ բարև ներ քեզ, 

Արա մին (2) և Հա կո բին (3):

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի: Բնա գի րը` Օնիկ ( Հով հան նես) Ղա նա լա նյա նի ան ձնա կան 
ար խի վում:

1.  1939 թ. «Խորհր դային գրա կա նու թյուն» հան դե սում տպագր վում է Ղա նա լա նյա նի 
«Ի սա հա կյա նի լի րի կան» հոդ վա ծը: Ս տա նա լով հան դե սի այդ հա մա րը` Իսա հա կյա-
նը գրում է իր տպա վո րու թյուն ներն ու դի տո ղու թյուն նե րը:

2.  Խոս քը բա նա սի րա կան գի տու թյու նե րի դոկ տոր Օնիկ Ղա նա լա նյա նի եղ բոր` Արամ 
Ղա նա լա նյա նի մա սին է:

3.  Խոս քը երաժշ տա գետ, Կո մի տաի աշա կերտ Հա կոբ Հա րու թյու նյա նի մա սին է: 
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187.  Պա հա րեին

20հունվարի,1940,Երևան

 Շա՛տ սի րե լի Պա հա րե (1)

 Մեծ շնոր հա կա լու թյամբ ստա ցել եմ քո սի րա զեղ նա մա կը և լու սան կար-

նե րը, որոնք կմ նան լավ հու շե րի հա մար:

 Նա մա կիդ ուշ եմ պա տաս խա նում, որով հետև մոտ տասն օր հի վան դա-

ցել էի գրի պով և գրե թե չէի պա րա պում. հենց որ թղ թի էի նա յում, փռշ տում էի: 

Հի մա լավ եմ, ար դեն փո ղոց եմ ել նում և գործ եմ տես նում : Այս տա րի տպ վում 

է, այ սինքն` հենց հի մա մա մու լի տակ է, բա նաս տեղ ծու թյուն նե րիս և ար ձակ-

նե րիս մի մեծ հա տոր (2), մոտ 40 մա մուլ (600 էջ), եր ևի մի եր կու ամ սից հե տո 

լույս աշ խարհ կել նի:  Շատ նո րու թյուն ներ կգտ նես այս հա տո րի մեջ:

 Քա ղա քիս նո րու թյունն այն է, որ այս երկ րորդ գի շերն է` ապ րում ենք 

մթու թյան մեջ, քա ղա քը դի մա կա վոր ված է, միայն կա պույտ լույ սեր են վառ-

վում, կա պույտ լապ տեր ներ : Եր կու գի շեր ևս պի տի ապ րենք դի մա կա վոր-

ված:  Շատ խորհր դա վոր է դար ձել քա ղա քը` կա պույտ տրամ վայ ներ, կա-

պույտ ավ տո բուս ներ, կա պույտ պա տու հան ներ:  Մի ու րիշ զգայ նու թյուն ես 

ստա նում, կար ծես գտն վում ես մի մթ նա կա պույտ հե քիաթային աշ խար հում: 

Սր տա գին շնոր հա կա լու թյուն քո և Մկր տի չի (3) այն ջերմ զգաց մունք-

նե րի հա մար, որ ու նեք իմ հան դեպ: Ես այդ վա ղուց գի տեմ և ան կեղ ծո րեն 

զգաց ված եմ (զգաց ված. ճիշտ ձևն է` тронут):
 Փո խա դարձ բարև ներ՝ կնոջս կող մից:  Ջեր մա գին բարև ներս՝ քեզ, 

Մկրտչին, նրա կնո ջը, բո լոր ըն կեր նե րին և սի րե լի հո րա քույ րե րիդ:

Միշտձեր`ԱվետիքԻսահակյան

Հ.Գ. Քեզ նից և Մկր տի չից մի բան եմ խնդ րում : Ի մա ցած եղեք, ո՛վ հայ ժո-

ղո վուրդ, որ մենք Եր ևա նում տո նե լու ենք Ա. Ծե րե թե լու 100 -ա մյա կը (ծննդի), 

ես էլ հո բե լյա նա կան նա խա գահ եմ առա ջարկ ված մեր գրող նե րի միու թյան 

կող մից:  Բայց այդ չէ կար ևո րը , այլ այն, որ հոդ ված ներ պի տի գրեմ Ա. Ծե-

րե թե լու մա սին,  սա կայն նյու թեր չու նեմ:  Շատ բան պետք չէ, միայն խնդ րում 

եմ, որ եթե հոդ ված ներ կլի նի «Зарявостока»(4) և «Խորհ<ր դային> Վրաս-

տա ն»-ի (5) մեջ, կտ րեք և կտոր նե րը ու ղար կեք ինձ, որով հետև այդ թեր թե րը 

մեզ մոտ հազ վա դեպ են : Այս քան:

 Նո րից ձեր` Ավե տիք Իսա հա կյան
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Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի:  ԳԱԹ,  Պա հա րեի ֆոնդ, № 169:

1.  Պա հա րե ( Հայկ Սեդ րա կի Պետ րո սյան) (1895-1968), Վ րաս տա նի ԽՍՀ վաս տա կա-
վոր դե րա սան, գրող: 1911 թ.` որ պես սի րող, հան դես է եկել Մու րաշ կոյի թատ րո նում, 
1919 թ. մտել Թիֆ լի սի հայ կա կան դրա մա տիկա կան խումբ` որ պես պրո ֆե սիոնալ 
դե րա սան: Առան ձին գր քով լույս են տե սել նրա «Գյու ղե րի կան չը» (1925), «Գե ղար-
քու նիք» (1928), «Հայ րե նիք» (1958) բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծու նե րը: Գ րել 
է նաև դրա մա տիկական գոր ծեր, որոնք ժա մա նա կին խա ղաց վել են:

2.  Իսա հա կյա նի «Ըն տիր եր կե ր»-ի երկ րորդ հա տո րը (լե գենդ ներ, պոեմ ներ, առակ ներ, 
ար ձակ էջեր) տպագր վել է 1940 թ., Եր ևա նում:

3.  Խոս քը գրող Մկր տիչ Աս լա նյա նի (1906-1986) մա սին է:

4.  «Заря востока», Վ րաս տա նում ռու սա լե զու թերթ, որը լույս է տե սել 1922 թ.-ից: Թեր-
թին աշ խա տակ ցել են Ի. Բե բե լը, Ս. Եսե նի նը, Վլ. Մա յա կովս կին: 

5.  « Խորհր դային Վրաս տան», լույս է տե սել 1920 թվա կա նից: Թեր թի գրա կան բաժ նում 
տպագր վել են ժա մա նա կի գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը:
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188.  Հով հան նես Ղա նա լա նյա նին

27փետրվարի,1940,Երևան

 Սի րե լի՛ Օն նիկ 

Ու ղար կում եմ, ու րեմն, Աբո վյա նը (1), «Գ րակ <ան> թերթն» էլ է վերց րել: 

Չգի տեմ, ամ բող ջա կան պի տի տպե՞ն, թե՞ պի տի խու զեն, ու զում եք այն տե-

սեք և ներ դաշ նա կեք, միատե սակ լի նի, սա կայն ջազ չշի նեք` ու րի շից բա ներ 

առ նել, հագց նել նրա հետ (մե ղադ րան քը քո հաս ցեով չէ): 

Ես ճա ռիս ձե ռա գի րը չու նեմ, լավ կլի ներ, որ գո նե այս մե քե նագ րածդ 

ու նե նայի, եթե, իհար կե, փո փո խու թյուն պի տի կրե: 

Ընդս մին, սրա հետ միասին ու ղար կում եմ «Հայ րե նի քիս» ոտա նա վո րը, 

կու զեի, որ տպեիք «Խորհրդ<դային> գրա կա նու թյան» մեջ: Ընկ. Վա հա նի 

(2)  հետ խո սել եմ, հա մա ձայն է, բա նաս տեղ ծու թյունս ուղղ ված է, այդ աչ քի 

առաջ կու նե նաք : Եր կու օր առաջ Թբի լի սիի ռա դիոն հա ղոր դել էր այս բա-

նաս տեղ ծու թյունս: 

Այ սօր տնից դուրս չեմ գա լու. կո կորդս բոր բոք ված է: Ե թե ժա մա նակ ու-

նես, շատ ու րախ կլի նեի երե կո յան, 6-7 ժա մե րից հե տո, ան ցնել ինձ մոտ: 

 Բարև նե րով` 

Ավետ.Իսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, որը Հ.Ղա նա լա նյա նի ան ձնա կան ար խի վում է:

1.  1940 թ. Հ.Ղա նա լա նյանն աշ խա տում էր «Խորհր դային գրա կա նու թյուն» հան դե սում` 
որ պես քն նա դա տա կան բաժ նի վա րիչ: Իսա հա կյանն ու ղար կում է Աբո վյա նի մա սին 
գրած իր հայտ նի հոդ վա ծը` հան դե սում տպագ րե լու հա մար:

2.   Վա հան Գրի գո րյան (1909-1989), բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, թարգ մա նիչ, 1938-
1948 թթ. «Սո վե տա կան գրա կա նու թյուն և ար վեստ» ամ սագ րի խմ բագ րի տե ղա կալ: 
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189. Մկր տիչ Աս լա նյա նին

17մայիսի,1940,Երևան

 Սի րե լի՛ Մկր տիչ (1)

 Սի րա լիր նա մակդ վա ղուց ստա ցել եմ, և միշտ սե ղա նիս վրա էր` պա-

տաս խա նե լու հա մար (և այս էլ իմա ցիր , որ ան թիվ նա մակ ներ նույն վի ճա-

կում են. հա զիվ եմ կա րո ղա նում գոր ծի հետ կապ ված նա մակ նե րին հա մե-

մա տա բար շտապ պա տաս խա նել): Միշտ ու շա նում էր, նա մա նա վանդ որ 

ապ րի լի վեր ջե րին ու զում էի Թբի լի սի և Վրաս տան գալ՝ մի փոքր շր ջա գա-

յու թյան հա մար, Քու թայի սին, Կա խե թիան տես նե լու. ձգձգ վում է զա նա զան 

կար ևոր գոր ծի պատ ճա ռով, սա կայն ան պատ ճառ գա լու եմ թերևս այս ամ-

սու վեր ջին: Մի խոս քով, նե րո ղու թյուն, որ այս պես ուշ եմ պա տաս խա նում: 

Առ հա սա րակ, շատ եմ զբաղ ված կար ևոր և,  մա նա վանդ, ան պետք գոր-

ծե րով: Օրե րը հալ վում են,  շատ գի տե լիք ներ ու նեմ,  բայց չեմ կա րո ղա նում 

կենտ րո նա նալ: «Գործ չեմ անում, գոր ծից էլ չեմ պրծ նում». ա հա, այս պես եմ 

բա նաձ ևել իմ դրու թյու նը և իմ պա տաս խա նը: 

Այս դրու թյան մեջ են նաև Միու թյան շատ ու րիշ գրող ներ. չեն թող նում 

ամ փոփ վել իր գրա կան գոր ծե րով, իր ստեղ ծա գոր ծու թյամբ տար վել, ս տի-

պում են հա սա րա կա կան գոր ծու նեու թյան,  կար ծես` գրե լը հա սա րա կա կան 

գործ չէ: Ար դյունքն այն է լի նում , որ աս պա րե զում բարձր գե ղար վես տա կան 

գործ չի ծա գում:

Գր քիս հրա տա րա կու թյու նը (2) շատ ժա մա նակ կլա նեց, ամեն բա նի 

մա սին պի տի հո գալ , որ պես զի ար տա քի նով էլ գե ղե ցիկ գործ հրա պա րակ 

գա, սա կայն ես դժ գոհ եմ` կան վրի պակ ներ, ջնջ ված տա ռեր, մրոտ տե ղեր:

Գր քիս տի րա ժը շատ քիչ է` 5000 -ա կան, իսկ պա հան ջը` չա փա զանց 

մեծ , ե թե 40-50 000 լի ներ, հա զիվ բա վա րա րեր պա հանջ նե րին , որ տե ղում է 

մեծ Միու թյան բազ մա թիվ վայ րե րից:

 Նույ նիսկ ի՛նձ դրա մով չէին վա ճա ռում մի քա նի օրի նա կից ավե լի` ասե-

լով, որ պլա նա վո րած է, պետք է հասց նել, ս տիպ ված, պայ մա նով, զա նա զան 

վայ րեր և հիմ նարկ նե րի: 

Ու րա խա լի,  չա փա զանց ու րա խա լի եր ևույթ է, որ հայ հա սա րա կու թյու նը 

այս պի սի ահ ռե լի սեր ու նի դե պի գրա կա նու թյու նը, հա ցի ու շա քա րի հա վա-

սար հեր թեր կային գրա խա նութ նե րում և ապա կի ներ ջար դե լու, սե ղան ներ 

տա պա լե լու: 

Ու րիշ ի՞նչ գրեմ, սի րե լի՛ս. ես առայժմ լավ եմ, առողջ եմ բա վա րար և եթե 

հա ջող վեց գնալ Թբի լի սի (3), եր կար կխո սենք:
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 Ջեր մա գին բարև ներ՝ ձե րոնց բո լո րին և ըն կեր նե րին:

Սր տա գին բարև նե րով` միշտ ձեր` 

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի,  ԳԱԹ, Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 224:

1.  Աս լա նյան Մկր տիչ (1906-1986), ար ձա կա գիր, լրագ րող, 1930-1932 թթ.` Վրաս տա նի 
պրո լետ. գրող նե րի հայ կա կան մաս նա ճյու ղի առա ջին քար տու ղար : Ա ռան ձին գր քով 
լույս են տե սել նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, թարգ ման վել է ռու սե րեն և վրա ցե րեն:

2.  Խոս քը Իսա հա կյա նի բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի երկ հա տո րյա կի մա սին է: 

3.  1939 թ. Թբի լի սիի ռա դիոկա յա նը հա ղոր դել է Ավ . Ի սա հա կյա նի «Սաս մա Մհեր» պոե-
մը: 
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 190. Մար տին Քա րա մյա նին

17հունիսի,1940,Քութաիսի

 Սի րե լի՛ Մար տին ջան (1)

 Շատ ու րա խա ցա, որ պի տի գաս: Ինչ լավ եղավ, միասին կգ նանք: Հենց 

ու զում էի վա ղը գնալ . ու րեմն կս պա սեմ գա լուդ: Շո՛ւտ արի:

 Մեկ էլ տես Մկր տիչ Աս լա նյա նին, բար ևիր ու ասա, որ Երևա նից թերևս 

փող ու ղար կեն ինձ հա մար: Նրա հաս ցեն եմ տվել, թող պա հի՝ մինչև վե րա-

դարձս:

Շ տա պում եմ:

 Ջերմ բարև նե րով՝ բո լո րի կող մից և իմ կող մից:

Քո՝ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից: Բ նա գի րը` Մար տին Քա րա մյա նի ան ձնա կան ար խի վում:

1.  Մար տին Քա րա մյան (1912-1993), բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, թարգ մա նիչ: 
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191. Ռու բեն Զա րյա նին

24հունիսի,1940,Բորժոմ

 

Սի րե լի՛ Ռու բեն

 Վեր ջա պես, եր կար թա փա ռե լուց հե տո, կանգ առա Բոր ժո մում. մի քիչ 

հի վանդ եմ, «ջր փոխ» եմ եղել, ստա մոքսս խան գար վել է: Ու րեմն, եղա Կա-

խե թիա, Ի մե րե թիա, կգ նամ Ախալց խա,  հե տո էլ Աղ-Նու լախ, Ծալ կա: Ուս տա 

Կա րոն եղել է վեր ջին վայ րե րը: Հու սով եմ, որ առող ջու թյունդ լավ է: Բար ևիր 

ըն կեր նե րին և ինձ հարց նող նե րին: 

Ե թե գրա կան նո րու թյուն ու նես ասե լու, գրիր Թիֆ լիս, Մկրտիչ Աս լա-

նյա նի վրա` Дзержинская№6 կամ Մար տին Քա րա մյա նի վրա:  Քու թայի սի 

գնա ցի Մ. Քա րա մյա նի հետ. լավ տղա է:  Լույս տե սա՞վ, արդյոք, Վ. Տե րյա նը 

(1) և Խ. Կա նա յա նի գր քույ կը (2) «Ի սա հա կյա նի» մա սին: 

  Կարոտալիբարևներով`քոԱվետ.Իսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի: Բ նա գի րը` Ռ. Զա րյա նի ան ձնա կան ար խի վում:

1.  Վա հան Տե րյա նի «Բա նաս տեղ ծու թյուն ներ» ժո ղո վա ծուն` Ավ . Ի սա հա կյա նի առա ջա-
բա նով, լույս է տե սել Եր ևա նում, 1940 թ.:

2.  Խա չա տուր Կա նա յան (1881-1976), հայ ման կա վարժ, լեզ վա բան: Խ. Կա նա յա նի 
«Ա վե տիք Իսա հա կյա նի բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի լե զուն» լույս է ըն ծայել Արմ ՖԱՆ 
(հա պա վում` Армянский филиал академии наук СССР, հիմ նադր վել է 1935 թ.) 
հրա տա րակ չա տու նը, 1940 թ.: 
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 192. Գե ղամ Սա րյա նին

25հունիսի,1940,Բորժոմ

 Սի րե լի՛ Գե ղամ (1) 

Ինչ պես տես նում ես, ես հի մա Բոր ժո մում եմ: Վրաս տա նում թա փա ռե-

լով` «ջր փոխ» եղա, ստա մոքսս խան գար վեց:  Հի մա առողջ եմ, մեկ նում եմ 

Ախալց խա և Աբաս թու ման: Այն տե ղից էլ կդառ նամ Թիֆ լիս, գնա լու եմ Աղ-

բու լախ և Ծալ կա. հույ նե րի և հայե րի մի փոք րիկ գա վա ռակ է, ուր աշ խա տել 

է ուս տա Կա րոն հույ նե րի մոտ` նրան ցից որմ նադ րա կան ար հեստ սո վո րե լու 

ըն թաց քին : Աչ քովս ու զում եմ տես նել այդ վայ րե րը : Ուս տա Կա րոս փչում է, 

գո նե ես ճիշտ խո սեմ, նկա րագ րեմ (2): Վրաս տա նում եղա Կա խե թիա, Իմե-

րե թիա. շատ լավ ըն դու նե ցին ինձ վրա ցի ըն կեր նե րը և իշ խա նու թյան մար-

դիկ, կառք ու ավ տո տվին, հետս մարդ դրին, կե րանք-խ մե ցինք:  Լավ տպա-

վո րու թյուն ստա ցա:

 Ցա վում եմ, որ հի վան դու թյանս պատ ճա ռով չկա րո ղա ցա ներ կա լի նել 

Ա. Ծե րե թե լու հան դես նե րին (3):  Թերևս խոս տա ցել էի, բայց հե ռագ րե ցի 

Բոր ժո մից և շնոր հա վո րե ցի:

 Սի րե լի՛ Գե ղամ, նա մա կիդ հետ գրե ցի նաև ըն կեր Վա հան Գրի գո րյա նին 

(4)` հու սա լով, որ մեկ նու մեկդ կլի նեք Եր ևա նում: Դ րամս հատ նե լու վրա է, 

Թբի լի սի դար ձիս գրե թե բան չեմ ու նե նա, ուս տի խնդ րում եմ լիտ ֆոն դից, փո-

խա ռու թյան կամ ինչ անու նով լի նի, ինձ հասց նեն 400-500 ռուբ լի` հետևյալ 

հաս ցեով` Тбилиси, ул. ДзержинскаяN6,МкртичАсланян, հանձ նել ինձ: 

Եթե հնա րա վոր չէ, խնդ րում եմ, մի եր կու տո ղով հայտ նեք ինձ, և Թբի լի սիում 

փո խա ռու թյուն կա նեմ: Երևա նում կլի նեմ հու լի սի 8-10 -ի ն: Ու րեմն` մի ամի-

սու կե սի չափ կլի նի բա ցա կա յու թյունս: Բա վա կան կա րո տել եմ Եր ևա նին, 

նրա բո վան դա կու թյա նը, մեր տա նը, ըն կեր նե րին, ջրին ու Ջե կոյիս` շանը:

 Հու սամ, որ լավ եք:  Ջերմ բարև ներ՝ բո լոր ըն կեր նե րին, քեզ և կնոջդ:

 Սի րով միշտ ձեր` 

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Գե ղամ Սա րյա նի ֆոնդ, № 345:
1. Գե ղամ Սա րյան (1902-1976), բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ:
2.  1940 թ. Վար պե տը շր ջա գա յում է Վրաս տա նում, ինչ պես ինքն է գրում. « …Իմ գրա կան 

նպա տակ նե րի հա մար շր ջում էի Կա խե թիայում, Իմե րե թում, տեղն ու տե ղը մայր հո ղի 
վրա տես նե լու տի րեր, կեն ցաղ, լսե լու ֆոլկ լորն ու մե լո սը…»:

 Վ րաց բա նաս տեղծ Ս. Չի քո վա նին գրում է. «Ս րա նից մի քիչ առաջ Ավ . Ի սա հա կյա նը ժա-
մա նեց Վրաս տան և վրաց գրող նե րի հետ ճա նա պար հոր դեց մեր երկ րի այլ ևայլ ան կյուն-
նե րը և ծա նո թա նա լով վրաց ժո ղովր դի նոր կե նցա ղին, նրա նվա ճում նե րին, կուլ տու րա-
կան շի նա րա րու թյա նը»:

3.  1940 թ. հու նի սի 20 -ին, Թբի լի սիում, տե ղի ու նե ցավ հան դի սու թյուն` նվիր ված վրաց 
նշա նա վոր գրող, դա սա կան, քն նա դա տա կան ռեալիզ մի հիմ նա դիր Ակա կի Ծե րե թե լու 
ծննդյան 100 -ա մյա կին: Հո բե լյա նին մաս նակ ցե լու հա մար Թբի լի սի է մեկ նում Հա յաս տա-
նի գրող նե րի պատ վի րա կու թյու նը` Դ. Դե միր ճյան, Ն. Զա րյան, Գ. Սա րյան , Ա րա զի, Շի րազ, 
Ս. Կա պու տի կյան:

4.  Խոս քը բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, թարգ մա նիչ Վա հան Գրի գո րյա նի մա սին է: 
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193.  Մար տին Քա րա մյա նին

15հուլիսի,1940,Բորժոմ

 Սի րե լի՛ Մար տին

 Հենց հի մա ստա ցա բա ցիկդ: Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցա դրա մը` 200 

ռուբ լին: 

Ո րոշ մուն քիս հա մա ձայն` ու զում էի ամ սի 16 -ին մեկ նել (1), բայց Հե ղի-

նեն (2) էլ ու զում է Թբի լի սի գալ իրենց գոր ծե րով ... Եվ կա րող է գալ միայն 

ամ սի 18 -ի ն: Այն պես որ, եր կու օր հե տաձ գե ցի, որ միասին գանք : Ու րեմն` 

18, ճա շին կմեկ նենք` քո գնա ցած ժա մա նա կին: Հարկ չկա կա յա րան գա-

լու.19 -ին ձեզ բո լո րին կգտ նեմ: Ես շտա պում եմ գալ տես նե լու, թե ի՞նչ կա, 

ին չու՞ է ու շա նում այն, որով ապ րում եմ և շն չում: 

Համ բույր նե րով` 

քո՝ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից: Նա մակ նե րը` Մար տին Քա րա մյա նի ըն տա նե կան ար խի վում:

1.  1940 թ. Վար պե տի` Վրաս տա նում կա տա րած շր ջա գա յու թյան ըն թաց քում նրան ու-
ղեկ ցել է թբի լի սաբ նակ բա նաս տեղծ Մար տին Քա րա մյա նը, որը Վար պե տի մա սին 
հա րուստ հու շեր ու նի:

2.  Հե ղի նեն Վար պե տի ազ գա կա նու հին է և նրա հետ շր ջել է Վրաս տա նում:
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194. Մկր տիչ Աս լա նյա նին

15հուլիսի,1940,Բորժոմ

 Սի րե լի՛ Մկր տիչ

 Հենց հի մա ստա ցա բա ցիկդ:  Զար մա նում եմ, որ բա ցիկս չես ստա ցել. 

կար ծեմ երկ րորդ բա ցիկն է, որ գրում եմ:

Ս տա ցա դրա մը` 200 ռ., շնոր հա կալ եմ : Ես էի Եր ևան գրել ու հաս ցեդ 

տվել և միև նույն ժա մա նակ քեզ էլ իմաց տվել: 

Ամ սի 18 -ին ան պատ ճառ կմեկ նեմ Բոր ժո մից: Շ տա պում եմ գալ, որ 

տես նեմ` ինչ կա, ինչ չկա:  Հո գիս ելավ սպա սե լով` գի տե՛ս ինչ բա նի հա մար. 

շատ ու շա ցավ, վա խե նում եմ վի ժի:  Հայ ժո ղո վուր դը բախտ չու նի: Վա խե-

նում եմ, որ օպ տի միզ մը չհաղ թե, այլ իմ պե սի միզ մը:

 Կան խա պես շնոր հա կալ եմ կա յա րան գա լու հա մար. պետք չկա, մե նակ 

չեմ:  Ջերմ բարև ներ՝ Օֆի կին և ըն կեր նե րին:

 Համ բույր նե րով` 

քո՝ԱվատիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից,  ԳԱԹ , Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 214:
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195. Ա լեք սանդր Արաքս մա նյա նին

27սեպտեմբեր,1940,Երևան

 Սի րե լի՛ ըն կեր Արաքս մա նյան (1)

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցա ու ղար կածդ հոդ վա ծը, կար դա ցի ըն կեր նե-

րի մոտ, հա վա նե ցին:

 Նաի րի Զա րյա նին դեռ չեմ ցույց տվել, առիթ չէ եղել:  Կա նեմ:

 Նո րից հայտ նեմ շնոր հա կա լու թյունս և գո հու նա կու թյունս: Եվ, ինչ խոսք, 

որ կպա հեմ (2) ար խի վիս մեջ:  Հույս ու նեմ` լավ ես և քա ջա ռողջ:

 Բարև ներ՝ մայ րի կիդ, կնոջդ ու հար ցա նո ղաց ըն կեր նե րին:

 Ջերմ բարև նե րով ու հար գանք նե րով` 

Ավետ.Իսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից,  ԳԱԹ, Արաքս մա նյան ֆոնդ:

1.  Ալեք սանդր Արաքս մա նյան (1911-1982), ար ձա կա գիր, դրա մա տուրգ, թարգ մա նիչ, 
կի նոս ցե նա րիստ, լրագ րող:

2 .  Ի սա հա կյա նի ար խի վում (թան գա րա նում պահ վող) Ա րաքս մա նյա նի ստո րագ րու-
թյամբ հոդ ված չի պահ պան վել, հայտ նի չէ, թե խոս քը ո՞ր հոդ վա ծի մա սին է:
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196. Ար շա լույս Մար գա րյա նին

17հոկտեմբերի,1940,Երևան

 Սի րե լի՛ Ար շա լույս (1)

 Ձեր սր տա գին նա մա կը ստա ցել եմ ժա մա նա կին:  Շատ ու շատ շնոր հա-

կա լու թյուն Ձեր` դե պի ինձ ու նե ցած ան կեղծ զգաց մունք նե րի հա մար:

 Ձեր նա մա կը ստա նա լուց առաջ գոր ծով եղա ընկ. Բալ <ա բեկ> Մար տի-

րո սյա նի (2) մոտ, սա կայն նա ինձ բան չա սաց Ձեր բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի 

նկատ մամբ:  Հենց որ ժա մա նակ գտ նեմ, կգ նամ նրա մոտ և կս տա նամ. մնա-

ցա ծը` հե տո:

 Սի րե լի՛ աղ ջիկս, ես առ հա սա րակ, և մա նա վանդ այս տա րի,  շատ զբաղ-

ված եմ, ազատ ժա մա նակ չու նեմ թե՛ իմ գրա կան գոր ծե րիս և թե՛ զա նա զան 

պար տա վո րու թյուն նե րի (խմ բագ րու թյուն ներ, հոդ ված ներ) հետ ևան քով: 

Ես կար ծում եմ, որ բո լո րո վին ան տե ղի է այդ պես ընկճ վել` մե նա կու-

թյան (3) և գյու ղա կան ամա յու թյան մեջ գտն վե լու հա մար : Ինք նա զար գաց-

ման հա մար ան հուն հնա րա վո րու թյուն ներ կու նե նաք, կ կար դաք և կխոր հեք:  

Դուք դեռ շատ երի տա սարդ եք, և Ձեր ողջ կյան քը տա կա վին Ձեր առաջն է: 

Զ վարթ եղեք և, որ գլ խա վորն է, ժա մա նակ մի կորց րեք. աշ խա տե ցեք և աշ-

խա տե ցեք:

 Սի րե լի՛ս, գրում եք Սա նա հի նի հո յա կապ վան քի այդ տե սակ լք ված վի-

ճա կի մա սին (3):  Դեռ պի տի գոհ լի նեք, որ չեն քան դել կամ չեն քան դում` գոմ 

կամ ամ բար շի նե լու հա մար, ինչ պես ու րիշ տե ղեր եղել են:  Մեր սե րուն դը, 

մեր ժո ղո վուր դը դեռ շատ է տգետ, չի կա րող հաս կա նալ մեր հին կուլ տու րա-

կան գան ձե րի, ճար տա րա պե տու թյան ար ժե քը: Մեր նախ նի նե րի այդ ան-

գնա հա տե լի ժա ռան գու թյու նը ճն շում է մեր նոր սե րուն դի ու սե րին, բայց շատ 

չի քա շի, կգա ժա մա նակ, կզարթ նի ազ գային գի տակ ցու թյու նը, և մե ծա պես 

կգ նա հա տեն մեր ան ցյա լի գան ձերն ու փառ քե րը: Դրա հա մար էլ չպետք է 

հու սա հատ վել:

 Նե րո ղու թյուն, սի րե լի՛ս, որ նա մա կիդ ուշ եմ պա տաս խա նում: Չ մո ռա-

նամ ասել, որ ստա ցա նաև ներ փակ լու սան կար նե րը (5). շնոր հա կա լու թյուն-

ներս և դրանց հա մար:

Գ րե ցեք ինձ, երբ սրտ ներդ ելած կլի նի և կու զեք խո սել ինձ հետ. շատ 

ու րախ կլի նեմ:

 Հույս ու նեմ, որ հուն վա րյան ար ձա կուրդ նե րին Եր ևան գա լով` կգաք ինձ 

մոտ:

 Սի րով և ջերմ բարև նե րով Ձեր`

ԱվետիքԻսահակյան
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Տ պագր վում է բնագ րից, որն Ար շա լույս Մար գա րյա նի ան ձնա կան ար խի վում է:

1 .  Ար շա լույս Մար գա րյան (1914-2008), բա նաս տեղծ, ման կա վարժ:

2.  Բա լա բեկ Մար տի րո սյան (1905-1972), պե տա կան և հա սա րա կա կան գոր ծիչ: 1938-
1942 թթ.` Լու սա վո րու թյան ժող կոմ:

3.  Լո ռին և, հատ կա պես, Սա նա հի նը հա րուստ են ճար տա րա պե տա կան կո թող նե րով: 
Դ րանց մի մասն ան տար բե րու թյան պատ ճա ռով քանդ վել են: Բա նաս տեղ ծու հուն 
ցավ է պատ ճա ռել այդ ան հո գի վե րա բեր մուն քը, որը ցան կա ցել է կան խել` դի մե լով 
Իսա հա կյա նի հե ղի նա կու թյա նը:

4.  1939 թ. Եր ևա նի № 3 դպ րո ցի մի խումբ աշա կերտ ներ (Ա. Մար գա րյա նի դա սա րա-
նից) ցան կու թյուն են հայտ նել լու սան կար վել Վար պե տի հետ:  Վեր ջի նիս հա մա ձայ-
նու թյամբ` հան դի պու մը կա յա ցել է, և նրանք լու սանկար վել են: 1940 թ. Մար գա րյա-
նը Սա նա հի նից Իսա հա կյա նին է ու ղար կում հենց այդ լու սան կար նե րը: 
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197.  Ռու բեն Զա րյա նին

6դեկտեմբերի,1940,Երևան

... Մեծ հա ճույ քով կար դա ցի (1) : Այն քան հրա պու րիչ է գր ված ամեն տե-

սա կե տից, որ մի ան գամ սկ սե լով` ան կա րող եղա բա ժան վել գր քից : Այն քան 

հափշ տա կեց ինձ:  Մինչ այ սօր Անիի մա սին այս քան սպա ռիչ, լիակա տար 

գործ չէի կար դա ցել` միան գա մայն գի տա կան ու պո պու լյար, հան րա մատ չե-

լի: Ման րա մասն, նյու թով հա րուստ, բո վան դա կա լից, բազ մա կող մա նի:

Սկզ բում խոս վում է Անի այ ցե լող ճա նա պար հորդ նե րի և հե տա զո տող-

նե րի գր քե րի մա սին, նրանց բո վան դա կու թյու նը, գնա հա տա կան նե րը, հե ղի-

նակ նե րի կար ծիք նե րը, գրե թե ոչ մի անուն գիրք բաց չեն մնա ցել:

 Հե տո՝ Անին. ման րա մասն նկա րագր ված է ամեն մի կո թո ղը ( ճար տա րա-

պե տա կան), ամեն մի բե կո րը, նրանց պատ մա կա նը, ար ձա նագ րու թյուն նե-

րը: Առաս պել, ավան դու թյուն, պատ մա կան տվյալ ներ` բո լո րը հրա շա լի կեր-

պով հյուս ված են իրար հետ: Նույն պես Հռո մո սի վան քե րը, աշ խար հիկ շեն-

քե րը,  Մար մա րա շե նի վան քե րը,  Վահ րամ սպա րա պե տի Վահ րա մա շե նը: Ի 

դեպ, Վահ րամ սպա րա պե տի՝ այդ մե ծա գույն հայ դեմ քի կյանքն ու արարք-

նե րը ուղ ղա կի վի պա կան-բա նաս տեղ ծա կան մի դր վագ է` գր ված վար պե տի 

սր տով և գրի չով : Եվ, վեր ջա պես, Շի րա կի դաշ տի նկա րագ րու թյու նը:

 Մեր ան ցյա լի այս պան ծա լի փառ քը` Անին, գտել է` հան ձին Լեոյի (2), 

իր ոգ ևոր ված երգ չին, նրա նից լա վին մենք չենք պա տա հել: Նույ նիսկ հե ղի-

նա կի շա տա խո սու թյուն նե րը, դա տո ղու թյուն նե րը հա ճույ քով են ըն թերց վում:

 Շա՛տ և շա՛տ ցան կա լի է, որ այս ան զու գա կան գիր քը լույս տես նի (3), 

նա կդառ նա մեր պա տա նի նե րի, երի տա սարդ նե րի և ժո ղովր դի սի րած գր քե-

րից մե կը: Ըն թեր ցո ղի հո գում Անին կկեն դա նա նա և կլց նե ար դար հպար տու-

թյամբ:  Մա նա վանդ, լավ կլի նի, որ պատ կե րա զարդ վի:

 Բո լոր սր տով հանձ նա րա րում ենք Հայ պետհ րա տին, որ լույս ըն ծայե 

այս աշ խա տու թյու նը, և շատ եմ խնդ րում իրա կա նաց նել հան գու ցյալ մեծ 

հե ղի նա կի կամ քը և մեծ փա փա գը:

Սի րով և հար գան քով` 

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, որը Ռ. Զա րյա նի ան ձնա կան ար խի վում է:

1.  Նա մա կը թե րի է. պա կա սում են առա ջին տո ղե րը:

2.  Ռ. Զա րյա նը, 1938-1947 թթ. լի նե լով Պե տա կան հրա տա րակ չու թյան գե ղար վես տա-
կան գրա կա նու թյան բաժ նի վա րիչ, Իսա հա կյա նին է ու ղար կում Լեոյի «Ա նի» աշ խա-
տու թյան ձե ռա գի րը` գրա խո սե լու: Այս աշխատության ձեռագիրը երկար տարիներ 
անտիպ էր և գտնվում էր հեղինակի արխիվում:

3.  Լեոյի «Ա նի»-ն լույս է տե սել 1946 թ., 5000 տպաքանակով: Հակառակ Վարպետի 
ցանկության` առանց նկարազարդումների:
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 198. Անդ րա նիկ Հով սե փյա նին

8դեկտեմբերի,1940,Երևան

 Սի րե լի՛ Անդ րա նիկ (1)

 Խո րա պես շնոր հա կալ եմ քո այդ ան ձն վեր վե րա բեր մուն քի և սի րո հա-

մար իմ հան դեպ (2), շնոր հա կալ եմ նաև շատ ու շատ հայ րե նի քա ղա քիս 

սո վե տից:

 Նա մա կիդ բո վան դա կու թյու նը, իհար կե, ոչ ոքի չեմ ասել, և հարկ էլ չկա 

ինձ վա ղօ րոք հայտ նե լու. ես այս վե րագ րում եմ քո ան համ բեր սի րուն , որ 

փու թա ցել ես ինձ ու րա խաց նել (3):

 Սի րե լի՛ս, որոշ ված է, որ 23 -ից հե տո ես հան դես գամ հիմ նարկ նե րում (4) 

և ու րիշ վայ րե րում: Ես կգամ ան պայ ման Լե նի նա կան, ու րեմն, ամ սիս 23 -ից 

հե տո: Կգ րեն օր վա մա սին, որով հետև մե նակ չեմ գա լու. հետս լի նե լու են և 

ու րիշ ըն կեր ներ: 

Ան շուշտ, լավ կլի ներ և իմաստ կու նե նար, որ իմ ծն ված ու մե ծա ցած փո-

ղո ցը կրեր իմ անու նը, բայց եթե ան կա րե լի է, ի՞նչ անել: Պի տի հա մա կերպ-

վել:  Միայն կու զե նայի գի տե նալ` ո՞րն է այդ չա րա բաս տիկ 27-րդ փո ղո ցը, որ 

պի տի կրե իմ անու նը: Ես չեմ կա րող պատ կե րաց նել, եթե ժա մա նակ ու նես, 

գրիր այդ մա սին:

Մ նա ցած բո լոր բա նե րը ձեր գործն է, ես ոչ մի իրա վունք չու նեմ մի ջամը-

տե լու:

 Ջեր մա գին բարև նե րով` քեզ, մայ րի կիդ, կնոջդ և ըն կեր նե րիդ:

Քո`ԱվետիքԻսահակյան

Երևան,12

փ.Ղ.Ղուկասյանի

Ա.Իսահակյան
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Տ պագր վում է բնագ րից,  ԳԱԹ, Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 28:

1.  Անդ րա նիկ Հով սե փյան (1914-1968), ար ձա կա գիր, դրա մա տուրգ : Եր կար տա րի ներ 
Հա յաս տա նի գրող նե րի Լե նի նա կա նի ( ներ կայիս` Գյում րի) բա ժան մուն քի քար տու-
ղար:

2. Հայ րե նա կան պա տե րազ մի օրե րին Անդ րա նիկ Հով սե փյա նը Լե նի նա կա նի քաղ սո վե-
տի նա խա գա հի տե ղա կալ ( հե տա գա յում` նա խա գահ) Կա րո Պետ րո սյա նի մի ջո ցով 
սնն դամ թեր քով օգ նում էր Վար պե տին:

3.  Անդրանիկ Հովսեփյանը շտապել էր Վարպետին հայտնել, որ նրա 65-ամյակի 
առիթով Գյումրու 27-րդ փողոցն անվանակոչվելու է Ավ. Իսահակյանի անունով:

4.  1940 թ. նշ վեց Վար պե տի ծնն դյան 65 -ա մյա կը: Լե նի նա կա նի Աս քա նազ Մռա վյա նի 
ան վան պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի շեն քում, հուն վա րի 7-ի ն, տոն վեց 
նրա հո բե լյա նը: Ներ կա նե րին դի մեց նաև Վար պե տը. « Թան կա գի՛ն հայ րե նա կից ներ, 
իմ հայ րե նի քա ղաքն այ սօր տո նում է իմ հո բե լյա նը: Իմ սիր տը պռ կե պռունկ լց ված է 
ան հուն, անար տա հայ տե լի բերկ րան քով: Ինչ պե՞ս փոխ հա տու ցեմ ես այս սր տա բուխ 
վե րա բեր մուն քը: Թույլ տվեք, ու րեմն, այս առ թիվ իմ երախ տա գի տու թյան խոսքն 
ասել հայ րե նի Շի րա կին և իր մայ րա քա ղա քին` հին Գյում րիին, նոր Լե նի նա կա նին: 
Հայ կա կան ան ցյալ փա ռա վոր կուլ տու րայի այս վայ րում` նվի րա կան Շի րա կում, 
հյու սել եմ իմ շքեղ երազ նե րը` նրա զմ րուխտ Ման թա շում, Ալա գյա զի ադա մա դե կա-
տա րին, բյու րեղ աղ բյուր նե րի զն գո ցի մեջ, Ար փա չայի ափե րում, բոս տան նե րում, 
ջրա ղաց նե րում և Անիի ներշն չող պա րիսպ նե րի ու առյու ծա բաշ բուր գե րի տակ: Այս-
պի սով, իմ սի րե լի բա րե կամ ներս, ես չա փա զանց երախ տա պարտ եմ հա վերժ սի րե լի 
Շի րա կին, որով հետև նա ինձ կազ մա վո րել և դարձ րել է հայ հի նա վուրց ժո ղովր դի 
ան մահ և վեհ գրա կա նու թյան անուն նե րից մե կը, կրտ սե րա գույ նը»: 
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199. Անդ րա նիկ Հով սե փ յա նին

27հունվարի,1941,Երևան

Սի րե լի՛ ըն կեր Անդ րա նիկ 

Ի մա ցած եղիր, որ Լե նի նա կա նից դար ձած մյուս օրը հի վանդ էի:  Կար-

ծում եմ, որ ճա նա պար հին մր սե ցի. վա գո նը տա քաց րած չէր: Ս տա մոք սի 

նյար դային բոր բո քում ու նե ցա և ու նեմ (թեև ար դեն թու լա ցել է) . ա մեն օր 

գնում եմ հի վան դա նոց, էլեկտ րա կան հո սանք եմ ըն դու նում:  Լա վա նա լուց 

հե տո Թբի լի սի պի տի գնամ : Ի հար կե,  Մոսկ վա չեմ գնա լու (1), եթե նույ նիսկ 

բո լո րո վին լա վա ցած էլ լի նեմ. վա խե նում եմ մր սե լուց և հի վան դու թյանս 

կրկն վե լուց:

 Սի րե լի՛ս, ասա ցիր, որ դու էլ ես հի վան դա ցել . այդ պես էլ կար ծում էի. 

շատ էիր հոգ նած և թույլ: Ու րախ եմ, որ լավ է վեր ջա ցել, առող ջա ցել ես: 

Ա ռայժմ շատ զբաղ ված եմ և չեմ կա րող ճառս ար տագ րել, բայց հենց որ 

մի փոքր թեթ ևա նամ գոր ծե րից (անհ րա ժեշտ գոր ծե րից), իս կույն կար տագ-

րեմ և կու ղար կեմ. միամիտ եղիր, մի՛ տա րա կու սիր:

 Մոսկ վա գնա լը դեռ որոշ չէ, սա կայն գնա լու ենք:  Բայց պատ րա՞ստ ենք 

արդյոք, հար ցը դա է:

Խնդ րում եմ ջերմ բարև ներ հա ղոր դես ըն կեր նե րին, մայ րի կիդ, կնոջդ, 

եղ բորդ:

 Ջերմ սի րով` 

քո՝Ավետ.Իսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից,  ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 28:

1.  Հի վան դու թյան պատ ճա ռով Վար պե տը որո շել էր չմաս նակ ցել 1941 թ. Մոսկ վա յում 
կա յա նա լիք հայ գրա կա նու թյան տաս նօ րյա կին, սա կայն մաս նակ ցեց և գլ խա վո րեց 
խորհր դա հայ նշա նա վոր գրող նե րի պատ վի րա կու թյու նը: Տաս նօ րյա կի մի երե կոն 
նվիր վել է Ավ . Ի սա հա կյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյա նը: 
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200.  Պա հա րեին

29մարտի,1941,Երևան

 Սի րե լի՛ Պա հա րե

 Նե րո ղու թյուն, որ մինչև այ սօր քեզ նա մակ չգ րե ցի:  Պատ ճառ ներ չկան, 

միայն իրո ղու թյունն է, որ վե րա դար ձիս (1)  հե տո ամ բողջ ութ օր պառ կե ցի. 

հա՛մ շատ հոգ նած էի, հա՛մ մր սե ցի. հի մա լավ եմ:

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցել եմ խմ բա լու սան կար նե րը. լավ է դուրս եկել: 

Ստա ցա և Քյուրք չյա նից իմ նկա րը. վատ չէ:  Թու մա նյա նի նկա րը մո ռա ցա , 

ո՞նց պի տի բե րեի. պա հիր մոտդ կամ նվի րիր` ում որ կու զես: Ես տա նը կա-

խե լու տեղ չու նեմ. նոր տնե րում պատ չկա, եղածն էլ բռն ված է:

 Բարև ներ կնոջս կող մից և իմ` քեզ,  Տա նյային, Սերյո ժային,  Սու րի կին 

(2) ու ըն կեր նե րին: 

Տ պագր վում է բնագ րից:  ԳԱԹ, Պա հա րեի ֆոնդ, № 169:

1.  Խոս քը Վրաս տա ն կա տա րած շր ջա գա յու թյան մա սին է:

2.  Նկատի ունի Պա հա րեի ըն տա նի քի ան դամ նե րին: 
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201.  Սո ղո մոն Մե լիք-Շահ նա զա րյա նին

2մայիսի,1941,Երևան

 Մե ծար գո՛ բա րե կամ

Ս. Մե լիք-Շահ նա զա րյան (1)

 Նե րո ղու թյուն եմ խնդ րում Ձեզ նից՝ այս պես ուշ հայտ նե լուս հա մար, որ 

ստա ցել եմ Ձեր նա մա կը և պատմ ված քը: Մեկ` որ հի վան դա ցա Թբի լի սիից 

վե րա դառ նա լուցս հե տո և երկ րորդ` ու զում էի Ձեզ որոշ բան գրել:

 Ձեր պատմ ված քը ես կար դա ցի, Խոս րով պա պը ես հա վա նե ցի, միայն 

պետք է կր ճա տում ներ անել այն մա սե րում, ուր ման րա մասն խոս վում է 

գյու ղատն տե սա կան ինչ -որ հար ցե րի մա սին և այն տե ղե րից, որ երբ պա պը 

քնած էր, Ձեր խմ բի երի տա սար դի հետ եր կար զրույ ցը:

 Պատմ ված քը ես հանձ նե ցի «Սո վե տա կան գրա կա նու թյու ն» խմ բագ-

րու թյա նը, ի նկա տի ու նեն տպագ րել ամ սագրի մեջ, միայն ժա մա նա կի և 

հեր թի հարց կա: Կր ճա տու մը կնպաս տի պատմ ված քին` ավե լի հա կիրճ և 

նպա տա կաս լաց դարձ նե լու նրան: 

Գա լով Ձեր հին գր վածք նե րի հրա տա րա կու թյան Պետհ րա տի կող մից` 

նրա վա րի չը սկզ բուն քով հա մա ձայ նեց, նրան պի տի կոնկ րետ կեր պով ներ-

կա յաց նել ամ բողջ նյու թը` պատմվածք նե րը:

Դժ բախ տա բար, այն ըն կե րը, որ ան մի ջա պես վա րիչն է գե ղար վես տա-

կան նյու թե րի հրա տա րա կու թյան, մոտ եր կու ամիս է` հի վանդ է, մոտ օրերս 

դուրս կգա հի վան դա նո ցից, և նա է, որ պի տի զբաղ վի դրա նով և խմ բագ րի: 

Այդ էլ ժա մա նա կի հարց է, թե երբ ի վի ճա կի կլի նի գոր ծի ան ցնե լուն: 

Ես էլ ամ սուս 4-ին մեկ նում եմ Մոսկ վա` հայ գրա կա նու թյան դե կա դային 

մաս նակ ցե լու հա մար, և կվե րա դառ նամ մայի սի վեր ջին: Կգ րեմ Ձեզ իր ժա-

մա նա կին Ձեր օգ նու թյան, խոր հուրդ նե րի և Ձեր հա մա ձայ նու թյան և պայ-

մա նագ րու թյան մա սին:

 Հա մե նայն դեպս, ինչ որ կախ ված կլի նի ինձ նից, ես կա նեմ: Կար ծում եմ, 

որ Ձեր հին պատմ վածք նե րից մի փոքր հա տոր (2) լույս կըն ծայենք: 

Ջեր մա գին բարև ներ՝ Ձեզ, Ձեր դս տե րը և փե սային:

 Հար գանք նե րով՝ մնամ Ձեր՝

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Ավ .Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 285:

1.  Սո ղո մոն Մե լիք-Շահ նա զա րյան (1862-1942), ար ձա կա գիր, գյու ղա գիր : Ապ րել է Թբի-
լի սիում, աշ խա տակ ցել «Մուրճ» ամ սագ րին:

2.  Իսա հա կյա նի ջան քե րով` Մե լիք-Շահ նա զա րյա նի պատմ վածք նե րը տպագր վե ցին 
1950 թ., Եր ևա նում: 
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202. Հ րա չյա Քո չա րին

15մայիսի,1941,Մոսկվա

 Սի րե լի՛ Հրաչ (1) 

Այ սօր ստա ցա գիրքդ (2):  Չա փա զանց ու րա խա ցա և շատ հուզ վե ցի , որ 

հի շել ես ինձ : Ոչ միայն հի շել ես , այլև ան մի ջա պես ու ղար կել ես. շատ և շատ 

շնոր հա կալ եմ: Բո լոր իմ սի րած կտոր նե րը` «Պատմ վածք ներ և հե քիաթ-

ներ», « Սյու նե ցի ներ», « Ժա մա նակ նե րը», « Դուստ րը»... ամ փոփ ված են ժո-

ղո վա ծուիդ մեջ, որը, դժ բախ տա բար, ան խնամ <է>, գե ղե ցիկ չեն տպած: 

Ես չա փա զանց զբաղ ված եմ դես ու դեն հոդ ված ներ գրե լով. շա տերն իմ 

վի ճա կում են: Նաի րին քեֆ է անում, նրա երե սը չեմ տես նում, ձու կը ծո վում է:

 Դե կա դան (3) լավ է ան ցնում: Ցա վում եմ և զայ րա նում, որ դու չկաս: Ան-

կեղ ծա բար ասած` շատ տեղ եմ բո ղո քել դրա հա մար, քո և Ա. Վշ տու նու (4) 

հա մար. լսողն ո՞վ է:  Բայց դու ար հա մար հիր:

 Բարև ներ՝ քեզ, կնոջդ և պա չիկ ներ` աչի կիդ:

Քո`Ավ.Իսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Հրա չյա Քո չա րի ֆոնդ, № 357:

1.  Հ րա չյա Քո չար (1910-1965), գ րող, լրագ րող: Ն րա ծա վա լուն գոր ծե րից են «Մեծ տան 
զա վակ նե րը» վե պը, «Ս պի տակ գիր քը» ժո ղո վա ծուն, որը ետ մա հու ար ժա նա ցավ 
ԽՍՀՄ պե տա կան մր ցա նա կի:

2.  Խոս քը Հ. Քո չա րի «Ժա մա նակ ներ» պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծո ւի մա սին է, որը լույս 
է ըն ծայել «Հայ պետհ րա տը», 1941 թ., 3000 տպա քա նա կով: 

3.  1941 թ. մայի սի 4-ին, հայ գրա կա նու թյան տաս նօ րյա կի կա պակ ցու թյամբ, Մոսկ վա 
է մեկ նում հայ գրող նե րի ու քն նա դատ նե րի մեծ պատ վի րա կու թյուն:  Տաս նօ րյա կի 
մասնակիցների ցանկում ընդգրկված չէին Հր. Քո չարն ու Ա. Վշ տու նին: 

4.  Ազատ Վշ տու նի (Կա րա պետ Մա մի կո նյան) (1894-1958), հայ բա նաս տեղծ: Գրական 
«Երեքի խմբակ»-ի անդամներից (Եղիշե Չարենց, Գևորգ Աբով, Ազատ Վշտունի):
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203. Ա րաքս Ավե տի սյա նին

6օգոստոսի,1941,Երևան

Սի րե լի՛ ընկ . Ա րաքս (1) 

Այս ելույթս, իհար կե, թույլ է, ես ավե լի լա վը կա րող էի ասել, բայց պատ-

րաստ ված չէի, հա վաք ված հա սա րա կու թյան որակն էլ չէի հաս կա ցել:

 Սա կա րող եք տպել` իբր մի կտոր «ե լույ թից» սղագ րած, իսկ հա ջորդ 

թվի հա մար կտամ մի լավ հոդ ված` «Սո վե տա կան Հա յաս տա ն»-ի (2) մեջ 

հոդ վածս տպե լուց հե տո : Ան մի ջա պես, միաժա մա նակ լավ չէ:  Թող շա րու-

նա կա բար լի նի, ո՛չ մի ան գամ ասել և կտր վել, ս պառ վել:

 Ջերմ բարև նե րով` 

Ավետ.Իսահակյան

1.  Ա րաքս Ավե տի սյան (1903-1978), ար ձա կա գիր, 1939-1942 թթ.` «Գ րա կան թեր թ»-ի 
խմ բագ րի տե ղա կալ, 1942-1945 թթ.` ռա դիոկո մի տեի գրա կան բաժ նի գլ խա վոր 
խմբա գիր:

2.  1941 թ. օգոս տո սի 8-ին «Սո վե տա կան Հա յաս տան» թեր թում տպագրվում է Իսա հա-
կյա նի «Ֆա շիզ մը պի տի խոր տակ վի» հոդ վա ծը: 



333|      |Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

204. Ի վան Ենի կո լո պյա նին

15հոկտեմբերի,1941,Երևան

 Սի րե լի՛ ըն կեր Ենի կո լո պյան (1)

 Մի փոքր ու շա ցու մով ստա ցա Ձեր գե ղե ցիկ գր քույ կը` М.Лермонтов,
«АшикКариб»(2):  Շատ և շատ շնոր հա կալ եմ Ձեր ու շադ րու թյան հա մար 

իմ հան դեպ:

 Կար դա ցի Ձեր դի տո ղու թյուն նե րը և ու սում նա սի րու թյու նը և շա՛տ գոհ 

եղա: Գր քույ կը ճա շա կով է տպ ված, կո լո րի տը, ոճը (տե ղային, կով կա սյան -

ար ևե լյան) լավ ար տա հայտ ված է նկար նե րի մեջ:

 Խո րին սի րով և հար գան քով սեղ մում եմ Ձեր ձեռ քը, թան կա գի՛ն բա րե-

կամս:

Ձեր`ԱվետիքԻսահակյան

Տպագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Իվան Ենի կո լո պյա նի ֆոնդ:

1.  Իվան ( Հով հան նես) Ենի կո լո պյան (1888-1979), բա նա սեր, պատ մա բան, մշա կու-
թային գոր ծիչ: Զ բաղ վել է ռուս, հայ, կով կա սյան ժո ղո վուրդ նե րի գրա կան կա պե րի 
պատ մու թյամբ:

2.  Лермонтов М. Ю., «Ашик Кариб». Турецкая сказка, Детиздат, 1941:
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205.  Ռու բեն Զա րյա նին

3հունվարի,1942
 

Սո վե տա կան Հա յաս տա նի Պետհ րա տի վար չու թյա նը 

Ան ցյալ տար վա սեպ տեմ բե րին վար չու թյունդ ինձ հանձ նա րա րեց խըմ-

բագ րե լու հա մար ըն կեր Հ. Շի րա զի «Սիաման թո և Խճե-Զա րե» (1) պոե ման: 

Սի րով կար դա ցի այդ գոր ծը:

 Շի րա զի այս վե րամ շակ ված իդիլ լիան գե ղե ցիկ, որա կա վոր գործ է` լի-

րիզ մով զե ղուն, բնու թյան շքեղ պատ կեր նե րով զար դար ված, թարմ լեզ վով 

գր ված, նաև թարմ մե տա ֆոր նե րով:

 Շատ ցան կա լի եմ հա մա րում այս գոր ծի առան ձին հրա տա րա կու թյու-

նը:

 Հար գանք նե րով` 

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից: Պահ վում է Ռ. Զա րյա նի ան ձնա կան ար խի վում:

1.  Հ. Շի րա զի «Սիաման թո և Խջե զա րե» պոեմն առա ջին ան գամ լույս է տե սել Ալա զա-
նի խմ բագ րու թյամբ, 1935 թ.: Նույն պոե մի վե րամ շակ ված տար բե րա կը` Ռ. Զա րյա նի 
և Ավ . Ի սա հա կյա նի խմ բագ րու թյամբ, երկ րորդ ան գամ տպագր վել է 1942 թ.,  «Եր գե-
րի գիրք» գր քույ կում: 
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206.  Կա րա պետ Սի տա լին

15մարտի,1942,Երևան

 Ջեր մա գին շնոր հա վո րում եմ Ձեր գրա կան, հա սա րա կա կան բեղմ նա-

վոր գոր ծու նեու թյան 40 -ա մյա կը:  Ձեր տա ղան դա վոր հայ րե նա սի րա կան 

եր կե րը` հա նուն խա ղա ղու թյան և դե մոկ րա տիայի հաղ թա նա կի, խո րա պես 

ոգ ևո րում են ինձ: Ամուր սեղ մում եմ Ձեր ձեռ քը` իբրև Սո վե տա կան միու թյան 

բա րե կա մի: Ցան կա նում եմ Ձեզ առող ջու թյուն և գրա կան, հա սա րա կա կան 

գոր ծու նեու թյան մի նոր, փայ լուն քա ռաս նյակ ևս:

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Կա րա պետ Սի տա լի ֆոնդ, № 139: (Տ պագր վել է «Գ րա-
կան թեր թ»-ում, 1980, № 2):

1.  Կա րա պետ Սի տալ (1891-1972), ս փյուռ քա հայ գրող և հա սա րա կա կան գոր ծիչ:  Սի-
տա լի ծնն դյան 60 -ա մյա կի առ թիվ Եր ևա նում, 1953 թ., լույս տե սավ նրա «Պայ քա րի 
եր գեր» բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծուն:
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207.  Կոնս տան տի նե Գամ սա խուր դիային

10հուլիսի,1942,Երևան

 Թան կա գին ըն կեր Կոնս տան տի նե (1)

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցել եմ նա մակդ, սի րե լի՛ Կո տե, ու րախ եմ, որ 

ողջ -ա ռողջ` Ձեր տանն եք հի մա, Ձեր նա զե լի տիկ նոջ և սի րե լի երե խա նե րի 

մոտ: Նաև շատ ու րախ եմ, որ Հա յաս տա նում ապ րած Ձեր օրե րը այն քան 

լավ հու շեր են թո ղել Ձեր սր տի մեջ, և գոհ, ու րախ վե րա դար ձել եք նրա քրոջ 

մոտ` Վրաս տան...

 Բո լոր մեր բա րե կամ նե րը, որոնց հետ ծա նո թա ցաք, Սա րյան նե րը և 

մյուս նե րը, քաղց րու թյամբ ու հար գան քով հի շում են Ձեզ և ան կեղծ փա փագ 

ու նեն հա ճա խա կի Ձեզ տես նել Երևա նում, որ պես զի մի քա նի ժա մով լի նել 

բարձր, վեհ մտ քե րի, գա ղա փար նե րի այն մթնո լոր տում, որ ստեղծ վում էր 

Ձեր ներ կա յու թյամբ` զրույց ներ գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան, փի լի-

սո փա յու թյան մա սին, իս կա կան մեծ կուլ տու րայի մա սին, բարձր ճա շա կի 

մա սին: 

Ես հատ կա պե՛ս կա րո տով եմ վե րապ րում այն պտույտ նե րը Հա յաս տա-

նում` Բջ նի, Գառ նի,  Գե ղարդ, մեր այն չք նաղ վայ րե րի պես չք նաղ զրույց-

նե րը` թա թախ ված կյան քի փոր ձով, գի տու թյամբ, բազ մա կող մա նի էրու դի-

ցիայով: Դ րանք բա նաս տեղ ծա կան-փի լի սո փա յա կան շր ջա գա յու թյուն ներ 

էին...

 Սի րե լի՛ ըն կեր, աս տու ծով` մեծ Միու թյու նը կհաղ թի ֆա շիզ մին, Հիտ-

լե րին, և ցան կա նանք, որ այդ շու տով լի նի:  Դուք նո րից կգաք Հա յաս տան, 

և այս ան գամ ավե լի ու րախ սր տով կշր ջենք Սևա նի ափե րում, ուր այն քան 

միս տի կա կան գե ղեց կու թյուն կա, կշր ջենք զար մա նա լի Զան գե զու րում, Սյու-

նյաց առ նա կան աշ խար հում: 

Ես Ձեր բարև նե րը հա ղոր դե ցի Սա րյան նե րին, մե րոնց բո լո րին: Նրանք 

բո լո րը սի րով բար ևում են Ձեզ: Գ . Ա բո վը (2) մտա հոգ վեց ան մի ջա պես իրա-

կա նաց նել` ինչ որ Ձեզ խոս տա ցել էր:

 Սի րե լի՛ Կո տե, խնդ րեմ հա ղոր դե ցեք սի րե լի տի կին Մի րան դային իմ սի-

րո և հար գան քի ող ջույն նե րը: 

Ըն դու նե ցեք ջեր մա գին ող ջույն ներս:

 Միշտ Ձեր` 

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Գ րա կան թեր թ»-ից, 1984, № 3:

1.  Գամ սա խուր դիա Կոնս տան տի նե Սի մոն (1891-1975), վրաց գրող, ՎԽՍՀ ԳԱ ակա դե-
մի կոս: 1919 թ. ավար տել է Բեռ լի նի համլ սա րա նը:

2.  Գևորգ Աբով (1897-1965), բանս տեղծ, ար ձա կա գիր, թարգ մա նիչ, գրա կա նա գետ: 
1940-1952 թթ.` Մա տե նա դա րա նի տնօ րեն:
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208. Պա հա րեին

30դեկտեմբերի,1942,Երևան

 Շա՛տ սի րե լի Պա հա րե 

Երբ ստա ցա Հու սի կի (1) ձեռ քով ու ղար կած նա մակդ և պոեմդ (2), առա-

ջին նվագ կար դա ցի նա մակդ:  Պի տի ասեմ, Պա հա րե ջան, նա մակդ շատ 

տխուր տպա վո րու թյուն թո ղեց վրաս` բա ցար ձակ հու սա հատ մի մար դու, որ 

միայն ինք նաս պա նու թյան մի ջո ցով կա րե լի է ելք գտ նել ներ քին և ար տա քին 

դա ժան իրա կա նու թյու նից, այո՛, հու սա հատ մար դու ծան րա գին տրա մադ-

րու թյուն կար, որ եր կյուղ էր ներշն չում ինձ, և եղ բորդ ասա ցի, որ շատ լավ 

կա նես` Պա հա րեին բե րես Եր ևան, մե նա կու թյան մեջ չթող նես : Ա սաց, որ չի 

ու զում թող նել Թիֆ լի սը, իր տունն ու գրա դա րա նը, ու նե ցած-չու նե ցա ծը:

 Սա կայն երբ սկ սե ցի կար դալ փի լի սո փա յա կան պոեմդ (3), ու րա խա ցա, 

որ փրկ ված ես: Որով հետև դու քեզ տան ջող, փո թոր կող մտ քերն ու զգաց-

մունք նե րը, այդ ներ քին թույ նը առա տո րեն թա փել ես: Դե ղա թափ ես եղել, 

ար տա հայ տել ես քեզ, դա տար կել ես վեր քիդ ժահ րը և հանգս տա ցել ես : Այ-

լա պես` այդ ժահ րը քեզ կմա շեր, քեզ կու տեր : Այդ պես է եղել և է և կմ նա բո-

լոր ան կեղծ զգա ցող նե րի, հուզ վող նե րի հա մար : Եվ դա է պոե զիայի, ար վես-

տի էու թյու նը, նպա տա կը` ար տա հայ տել, դրս ևո րել ներ քի նը` ասել, խո սել, 

անի ծել, հայ հոյել, գո ռալ, լաց լի նել, և դրանք հանգս տաց նում են, բու ժում են, 

մխի թա րում են: Գյո թեն պատ մում է, որ երբ նրան իր սի րած տի կին Շտեյ նը 

(4) մեր ժում է, Գյո թեն նս տում է ձին երե կո յան և Շտեյ նի մո տից կա տա ղո-

րեն քշում է դե պի Վայ մար, չա փա զանց հու սա հատ ված իջ նում է նա ձիուց և 

նս տում մի ծա ռի տակ ... Եվ հան կարծ ինք նա բուխ կեր պով, ան մի ջա պես մի 

փոքր ոտա նա վոր է գրում` դնե լով այն տեղ իր վիշ տը, տա ռա պան քը, մեռ նե-

լու փա փա գը, և հանգս տա նում է, մխի թար վում է ու ձին նս տած՝ հան գիստ, 

ան դոր րա ցած, գնում է տուն: 

Այս պես է եղել և քո նե րաշ խար հի հա մար. դու փրկ ված ես քո պե սի միզ-

մից:

 Սի րե լի՛ս, մի՛ տխ րիր այլևս, զվարթ եղիր, ամեն բան լավ կվեր ջա նա. դի-

մա նալ է պետք, տո կու նու թյուն, համ բե րու թյուն:

Հաղ թա նա կը մերն է (5) : Ան կաս կած:

 Հի մա` քո զեղ ման մա սին: Գրու թյունդ սյու ժե տային պոե մա չէ, այլ զեղ-

մունք, փի լի սո փա յու թյուն, ողբ, բո ղոք, զայ րույթ : Ո տա նա վորդ ներ դաշ նակ 

է, հան գե րը ճոխ են, ըն թաց քը բնա կան է, դժ վա րու թյամբ չի կար դաց վում, 

բռ նազ բո սիկ չէ, ճիգ, զոռ չկա. ս րանք առա վե լու թյուն ներ են:  Թեև պոեմդ 

մաս սա յա կան չէ, առայժմ չի ըն դուն վում, չի տպ վի, բայց նա ամ բող ջա-

պես ժա մա նա կա կից է, մեր դառն ու դա ժան ժա մա նակն ար տա ցոլ ված է:  

Բո լոր խո հե րը, մտա ծում նե րը, որ կա րող է այս պա տե րազ մը, այս ան հուն, 

զար հու րե լի սպան դը զարթ նեց նել զգա ցող և խոր հող մար դու մեջ, առա տո-
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րեն կան դրս ևոր ված` բո ղոք, զայ րույթ,  հու սա հա տու թյուն,  տեն չանք խա-

ղաղ ու բա րի կյան քի, հո գե կան կուլ տու րայի, հու մա նիզ մի, բո լո րը կան` 

ապա հո վե լու չափ : Ա պա գա յում, պա տե րազ մից հե տո , երբ պոե մադ լույս 

աշ խարհ ել նի (6), հա սա րա կու թյա նը պատ կա նի, ապա գայի մար դը կտես-

նի, թե ի՞նչ է զգա ցել, խոր հել պա տե րազ մի օրե րին ար ձա գան քող մար դը: 

 Հու զիչ տե ղեր շատ կան և՛ դր վագ նե րի մեջ, և՛ հրա ժեշ տի մեջ: Այս բո լո րը 

շատ լավ է, սա կայն թե րու թյունն այն է, որ կրկ նու թյուն ներ շատ կան . եր կա-

րա խո սու թյուն` խո շոր պա կա սու թյուն է դա:  Հե ղի նակն այն քան հուզ ված է, 

նրա հո գին այն քան խռով ված է, այն քան ալե կոծ ված, որ չի հա գե նում ասե-

լուց և նո րից ասե լուց, կրկ նում է ու նո րից կրկ նում: Պա հա րե՛ ջան, պի տի 

պոե մադ սեղ մես, խ տաց նես, ամ փո փես,  դարձ նես ավե լի կուռ և կոփ : Ա վե-

լոր դա բա նու թյուն նե րը հե ռաց նե լով` գր վածքդ շատ կշա հի: Գի տեմ, որ դա 

դժ վար է:  Հե ղի նակն իր գրված քը, որ բխել է հո գուց, դժ գո հու թյամբ է ձեռք 

զար կում մա ղե լու, դուրս ձգե լու, կր ճա տե լու:  Բայց ժա մա նակ ան ցնե լուց հե-

տո, երբ գր ված քը կհե ռա նա հե ղի նա կից, այն ժա մա նակ իբրև մի օտար գոր-

ծի վրա կնայե օբյեկ տի վո րեն : Եվ քննա դա տի աչ քով կնայի, և դյու րին կլի նի 

այն ժա մա նակ կրճա տե լը, տա շե լը,  խու զե լը, այ սինքն` խտաց նել: Իմա ցիր, 

որ «տեխ նի կա» բա ռը և մեր «տա շել» բա ռը միև նույն ար մա տից են, միև նույն 

իմաստն ու նեն : Այս քան: 

Ա ռո՛ղջ եղիր, զվա՛րթ եղիր. ջեր մա գին բարև ներ` մեր բո լո րից և համ-

բույր ներ` ինձ նից:

Շ նոր հա վոր Նոր տա րի, ցան կամ, որ այս նոր տա րին վերջ տա մեր բո-

լոր ցա վե րին ( կար ծեմ Գ. Քա թի պայի խոս քերն են) (7):

 Միշտ քո` 

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Պա հա րեի ֆոնդ, № 169:

1.  Խոս քը Պա հա րեի կրտ սեր եղ բոր` ճար տա րա պետ և դե րա սան Հու սիկ Մու րա դյա նի 
մա սին է:

2.  Պա հա րեն, լի նե լով Իսա հա կյա նի մտե րիմ նե րից, մաս նա կից էր դարձ նում նրան իր 
ստեղ ծա գոր ծա կան մտահ ղա ցում նե րին, նրա դա տին հանձ նում իր ան տիպ գոր ծե րը:

3.  Խոս քը Պա հա րեի «Ողբ հայ րե նա սի րու թյան» պոե մի մա սին է (1942), որի ձե ռա գի րը 
պահ վում է հե ղի նա կի ար խի վում:

4.  Խոս քը Գյո թեի մտեր մու հու` Շառ լո տա Ալ բեր տի նա Էռ նես տի նա ֆոն Շտեյ նի (1742-
1827) մա սին է:

5.  Նկատի ունի Հայ րե նա կան պա տե րազ մի հաղ թա նա կը:

6.  Պոե մը չի տպագր վել, ան տիպ է: 

7.  Գա մառ-Քա թի պա, գ րա կան ըն կե րու թյուն, որը հիմ նադ րել են Ռա փայել Պատ կա նյա-
նը, Մնա ցա կան Թի մու րյա նը և Գևորգ Քա նա նյա նը, Մոսկ վա յում, 1854 թ.: Ըն կե րու-
թյան ան վա նու մը նրանց անուն նե րի և ազ գա նուն նե րի սկզբ նա տա ռե րի միավո րումն 
է: Այս դեպ քում Իսա հա կյա նը նկա տի է ու նե ցել Ռա փայել Պատ կա նյա նի (1830-1892) 
«Եր նեկ, թե այս Նոր տա րին» բա նաս տեղ ծու թյու նը: 
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209. Անդ րա նիկ Հով սե փյա նին

5մարտի,1943,Երևան

 Սի րե լի՛ Անդ րա նիկ

 Մեծ շնոր հա կա լու թյամբ ստա ցա ըն կեր Աշի կի մի ջո ցով ու ղար կածդ 

պա նի րը և հի սուն ձուն:  Սա կայն ցա վով պի տի ասեմ, որ այդ զին վո րա կան 

Գա րե գին Սարգ սյա նից բան չեմ ստա ցել, որով հետև չի բե րել, չի եր ևա ցել: 

Արդյո՞ք լավ ճա նա չել ես նրան, որ ու ղար կել ես նրա հետ. շատ ան գամ յու-

րաց նում են բե րող նե րը:  Հե տաքրքր վիր, ո՞վ է նա, ու՞ր է ապ րում, ի՞նչ շտա-

բումն է գոր ծում:

 Զար մա նում եմ, որ Արաքս մա նը (1) մեր ժել է բե րել . ի ՞նչ մեծ դժ վա րու-

թյուն էր, որ մեր ժել է... Եր ևի նա վրեժ է հա նել այն բա նից, որ ես նրա թխած 

պիես նե րը, որ մի եր կու տա րի առաջ ու ղար կել էր ար վես տի վար չու թյան 

ժյու րին, բրակ արե ցի: 

Անդ րա նի՛կ ջան, այս տա րի, հենց գա րու նը բաց վի,  գա լու եմ Լե նի նա-

կան, և սի րե լի Կա րոյի (2) հետ կշր ջենք: 

Գ րա բերս շտա պում է, գրում եմ կարճ: Նո րից շնոր հա կա լու թյուն բո լո-

րիդ մեր բո լո րի կող մից` կնոջս, Բել լայի, Վի գե նի: Ջերմ և կա րո տա լի բարև-

նե րով` քեզ, մայ րի կիդ, կնոջդ և ըն կեր Կա րոյին:

 Համ բույր նե րով` 

քո՝Ավետիք

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 30 ( ցու ցակ 3):

1.  Խոսքն ար ձա կա գիր, դրա մա տուրգ, թա տե րա գետ, լրագ րող Ալեք սանդր Արաքս մա-
նյա նի (1911-1982) մա սին է:

2.  Խոս քը Լե նի նա կա նի քաղ սո վե տի նա խա գա հի (քաղաքապետի) տե ղա կալ Կա րո 
Պետ րո սյա նի մա սին է, որի հետ Վար պե տը նա մա կագ րու թյուն ու ներ: 
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210. Անդ րա նիկ Հով սե փյա նին

3ապրիլի,1943,Երևան

 Սի րե լի՛ Անդ րա նիկ

 Ձայնդ չի լս վում, ին չու՞ ես լռել: Ըն կեր Ստե փա նյա նը բե րեց ու ղար կածդ 

պա նի րը և հավ կի թը : Ինչ պես գրել էի քեզ, պա նի րը պա կաս էր (2 կի լո էր) : 

Ե թե ու զում եք լրաց նել, շատ ու րախ կլի նեմ, և կու ղար կես ընկ. Սու րեն Հա-

րու թյու նյա նի (1) հետ: Գ րել էի, որ զին վո րա կան Գա րե գին Սարգ սյա նի հետ 

ու ղար կած նե րիդ երե սը մինչ օրս չտե սանք . այդ քաջն, ինչ պես եր ևում է, յու-

րաց րեց:  Հե տաքրքր վե ցեք. հայ րե նի քա ղաքս հա զիվ մի բան արեց, նա էլ 

ավա զա կի որ կո րը մտավ: Դ րու թյունս շա՛տ վատ է... 

Ե թե կար տո ֆիլ կա, գրիր, մի կերպ բե րել կու տանք:

Գ րում ես, թե ե՞րբ ես գա լու Լե նի նա կան:  Գամ` ու՞ր ապ րեմ, ինչ պե՞ս 

ապ րեմ, բայց կգամ, երբ пропуск1 ձեռք բե րեմ:

 Ջերմ բարև ներ` մայ րի կիդ, կնոջդ, ըն կեր Կա րոյին և քեզ:

Ձեր`ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ , Ավ .Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 29:

1.  Խոս քը գրա կա նա գետ, թա տե րա գետ Սու րեն Հա րու թյու նյա նի (1909-1989) մա սին է:

1  Пропуск - ռուս.` անցաթուղթ:
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211. Անդ րա նիկ Հով սե փյա նին

12ապրիլի,1943,Երևան

 Սի րե լի՛ Անդ րա նիկ

 Մեծ շնոր հա կա լու թյամբ ստա ցա ըն կեր Կի րա կոս Օհա նյա նից (1) ու-

ղար կածդ պա նի րը` 2 կի լո, և բրինձ` 2 կ. 300 գ.: 

Ըն կեր Օհա նյանն ասաց, որ հի վանդ ես:  Հույս ու նեմ, որ ան ցո ղա կի բան 

է: Իմ առող ջու թյու նը վատ չէ, բայց ստա մոքսս շա րու նակ հի վանդ է` վատ, 

անո րակ սնն դի պատ ճա ռով : Այդ էլ կանց նի.  գա րու նը կգա, օդն ու ջեր մու-

թյու նը և պտուղ նե րը կվե րա կազ դու րեն: 

Հարց նում ես գրա կան աշ խա տանք նե րիս մա սին` մեծ բա ներ չեմ անում, 

մանր-մունր բա ներ եմ գրում : Եվ բա ցի այդ` տրա մադ րու թյուն չկա մեծ 

կտավ նե րով աշ խա տե լու:

 Շատ շնոր հա կալ եմ, որ հրա վի րում ես կամ հյու րըն կա լում ես ինձ: Եթե 

գամ, կիջ նեմ մոտդ: Սա կայն ե՞րբ եմ գա լու, դեռ որոշ չէ. ս պա սում ենք օրե րը 

լավ տա քա նան, հե տո:

 Ջեր մա գին բարև ներ՝ մայ րի կիդ, կնոջդ, քեզ և ընկ. Պետ րո սյա նին` նաև 

կնոջս և մյուս նե րի կող մից: 

Ձեր՝Ավետիք

1.  Կի րա կոս Օհա նյան (1910-1977), աշ խար հագ րա գետ: Այդ տա րի նե րին ման կա վարժ 
էր Ար թի կի և Սղի նի դպ րոց նե րում: 
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212.  Նաի րի Զա րյա նին

23սեպտեմբրի,1943,Երևան

 Սի րե լի՛ Նաի րի

Ես սա սուն ցի նե րի (1) մոտ շատ լավ ժա մա նակ ան ցկաց րի:  Թա փա ռե ցի 

մի քա նի գյու ղեր, եղա Թա լի շի ամա ռա նոց նե րում, աղ բյուր նե րի մոտ նս տե-

ցի : 

Ա ռողջ հո գով ու մարմ նով տղա մարդ են` ազ նիվ, աշ խա տա սեր, պատ-

վով ու հայ րե նա սեր: Ես հա ճախ ասել եմ, որ արևմ տյան ( թուր քա հայ) հա-

յու թյու նը շատ կող մե րով բարձր է ար ևե լյան հա յու թյու նից, և այդ տա րի նե րի 

տե ղե կու թյու նը դառ նում է ինձ հա մար կուռ հա մոզ մունք:

 Բա րիլ լի (2) «Ա րա Գե ղե ցի կը» (3) գրե թե կար դա ցել եմ (4) և կար ծեմ` 

իմ բե րած գիրքն է, որ նվի րել էի Հա յաս տա նի գրադա րա նին. ձեռքդ է ան ցել:

 Լավ ես անում, շատ լավ, որ գրում ես «Ա րա Գե ղե ցի կ»-ը (5):  Լավ 

կստաց վի (սա ասո րա կան ոճ է), եթե մա նա վանդ որ ոգ ևոր ված ես խո սում, 

ու րեմն ապ րում ես դրա նով: 

Ավ.Իսահակյան

Ար տատպ վում է «Գ րա կան թեր թ»-ից, 1981,  հուն վա րի 30:

1.  1922 թ. Իրին դում կոլտն տե սու թյան նա խա գա հի մշակույթի գծով տե ղա կա լի պաշ-
տո նով (պա տե րազ մի օրե րին գո յու թյուն ու ներ նման հաս տիք) աշ խա տե լիս է եղել 
Խա չիկ Դաշ տեն ցը, որի հրա վե րով Իսա հա կյանն՝ ըն տա նի քով, ամ բողջ ամ ռանը 
հանգրվա նել է սա սուն ցի նե րի մոտ: Խ. Դաշ տեն ցի թղ թե րի մեջ հայտ նա բեր վել է 
«Ա վե տիք Իսա հա կյա նը Թա լի նի Իրինդ գյու ղում» հու շի ձե ռա գի րը:

2.  Ան տո նիո Ջու լիո Բա րիլ լի (1836-1908), ի տա լա ցի նշա նա վոր գրող, հրա պա րա կա-
խոս, Ջ.Գա րի բալ դիի ղե կա վա րու թյամբ ծա վա լած ազ գային -ա զա տագ րա կան շարժ-
ման մաս նա կից: 

3.  Հե տաքրքր վե լով Հին Ար ևել քի և Հա յաս տա նի պատ մու թյամբ` Բա րիլ լին գրել է «Սե-
մի րա մի դա» սի րային վե պը, որը թարգ ման չի` Հ. Իս կան տե րյա նի կող մից վե րան վան-
վել է «Ա րա Գե ղե ցիկ» : Այն շա րու նա կա բար տպագր վել է «Բազ մա վեպ» հան դե սում, 
1875-1878 թթ.: Մ խի թա րյան ներն առան ձին գր քով տպագ րե ցին 1876 թ.`  «Ա րա Գե ղե-
ցիկ» խո րագ րով: 

4.  Պա տա հա կան չի եղել Իսա հա կյա նի հե տաքրք րու թյու նը «Սե մի րա մի դա»-ով. 20 -ա-
կան նե րի առա ջին կե սին բիբ լիական և ար ևե լյան լե գենդ նե րի վրա աշ խա տե լիս, 
Իսա հա կյա նը մտադր վել է մշա կել Արա Գե ղե ցի կի և Շա մի րա մի լե գեն դը:  Հան գա-
մանք նե րի բե րու մով` նրա մտահ ղա ցու մը չի իրա կա նաց ել:

5.  Ն. Զա րյանն իր «Ա րա Գե ղե ցիկ» դրա ման գրել է 1944-1946 թթ.: Տ պագր վել է առան-
ձին գր քով:  Բե մադր վել է Գյում րիի Մռա վյա նի ան վան դրա մա տի կա կան թատ րո նում 
( բե մադ րող ռե ժի սոր` Վարդան Ա ճե մյան): 
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213. Անդ րա նիկ Հով սե փյա նին

1նոյեմբերի,1943,Երևան

 Սի րե լի՛ Անդ րա նիկ

 Նա մակ ներդ ստա ցել եմ: Նե րո ղու թյուն, որ ըստ իմ սո վո րու թյան` նա-

մա կիդ ուշ եմ պա տաս խա նում, թեև վեր ջերս գլուխս շատ խառն էր. քիչ էի 

գտն վում տա նը:  Մի քա նի օրից հե տո գնում եմ Մեղ րի մի շա բա թով, նրա նից 

հե տո դժ վար թե կա րո ղա նամ Լե նի նա կան գալ կամ Ղա զա րա պատ գյու ղը, 

ուր շա րու նակ կան չում են : Ուշ կլի նի, ցուրտ կլի նի, վա խե նում եմ մր սել, հի-

վան դա նալ:

 Գա լով կար տո ֆի լին` եթե կա րող եք, մի կերպ ու ղար կեք, եթե ոչ` գրիր, 

մե րոն ցից մե կը գա, վերց նի, բե րի:  Բայց մի՞ թե միայն կար տո ֆիլ:

 Սի րե լի՛ Ջե ման (1) նա մակդ և ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն ներդ բե րեց 

և խոսք տվեց նո րից գա լու մեր տու նը և չե կավ:  Պի տի գար, որ պա տաս-

խա նը տա ներ : Ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն ներդ շա՛տ հու զիչ բան է` գե ղե ցիկ 

գր ված, զգաց մունք կա և պատ կե րա վոր է. փաստն ինք նին սր տա մոր մոք է 

և հա մո զիչ, իրա կան է, ռեալիս տա կան:  Լավ բան է, միայն ցա վում եմ, որ 

չպի տի տպ վի . այս պի սի պե սի միս տա կան բան թույլ չեն տա, մա նա վանդ հի-

մա, բայց թող մնա. մի օր կտպ վի:  Մեղ րիից վե րա դար ձիս նա մակ կգ րեմ քեզ, 

թերևս, եթե եղա նակ նե րը լավ լի նեն, մի եր կու օրով գամ : Ա ռայժմ` ցտե սու-

թյուն:  Ջեր մա գին բարև ներ՝ ըն կեր Կա րոյին,  մայ րի կիդ, կնոջդ , եղ բորդ, հար-

սիդ,  Ժա նին (2) և հարց նո ղաց, բարև ներ` մեր բո լո րից:

Քո`ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 29:

1.  Խոս քը Գյում րիում բնակ վող բժշ կու հի Ջե մմայի մա սին է:

2.  Նկատի ունի դե րա սան, աս մուն քող Ժան Էլո յա նին:
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214.  Վա հե Վա հյա նին

1դեկտեմբերի,1943,Երևան

 Մե ծար գո՛ հայ րե նա կից Բ. Մար գա րյան (1)

 Ձեր գե ղե ցիկ նա մա կը (2)` գր ված հու լի սի 1-ի ն, ու շա ցու մով ստա ցել եմ : 

Ա մե նից առաջ շնոր հա կալ եմ Ձեր` իմ հան դեպ հայտ բե րած ջերմ զգաց-

մունք նե րի հա մար:

 Հայ րե նի քի կա րո տով զե ղուն Ձեր նա մա կը, որ մեր աշ խար հաս փյուռ 

եղ բայր նե րի և քույ րե րի հայ րե նա բաղձ սր տե րի թարգ մանն է միան գա մայն, 

կար դա ցի մեր կա ռա վա րու թյան շատ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, իմ ըն կեր նե րի և 

բա րե կամ նե րի մոտ:

Ն րանք բո լորն էլ շատ ու րա խա ցան Ձեր այն սր տա գին հե տաքրք րու-

թյան և խան դա վառ վե րա բեր մուն քի հա մար, որ ու նեք հան դեպ մեր մեծ հայ-

րե նի քի` Սո վետ նե րի Միու թյան հան դեպ,  հան դեպ Ս<ովետական> Հա յաս-

տա նի, մեր նվի րա կան իդեալ նե րի և մեր անօ րի նակ պայ քա րի և մեր հաղ-

թա նա կի:

 Մեծ Միու թյու նը կյան քի ու մա հի կռիվ է մղում` աշ խար հը փր կե լու նոր 

մոն ղո լա կան բռ նա պե տու թյու նից, հայ մար տիկ նե րը` հե րո սա կան Կար միր 

բա նա կի շար քե րում, և հայ ժո ղո վուր դը` թի կուն քում, ան ձն վի րա բար կռ վում 

են այն խո րին գի տակ ցու թյամբ, որ մեծ Միու թյան հաղ թա նա կը իր հաղ թա-

նակն է և Միու թյան ան սա սա նու թյու նը` իր հայ րե նի քի ան սա սա նու թյու նը:

 Բո վան դակ հայ ժո ղո վուր դը գի տակ ցում է, որ այս ահեղ պա տե րազ մը 

բախ տո րոշ, ճա կա տագ րա կան շր ջա դարձ է իր բազ մա դա րյա պատ մու թյան 

մեջ, դրա ել քից է կախ ված մեր կուլ տու րայի, մեր լեզ վի, մեր նո րան վաճ պե-

տու թյան գո յու թյու նը և մեր ֆի զի կա կան գո յու թյունն իսկ:

 Հաղ թա նա կը մերն է, և հայ ժո ղովր դի ֆի զի կա կան և կուլ տու րա կան գո-

յու թյունն ապա հով ված է սրա նով ընդ միշտ և ամեն տե սա կետ նե րից և ամեն 

կող մե րից:

 Մենք բո լորս շատ ու րախ ենք, որ գա ղու թա հա յու թյու նը մեզ հետ է` 

իր զգա ցում նե րով և իր հա վա տով, ապ րում է մեր դժ վա րու թյուն նե րը և մեր 

պայ քա րը և գա լիս է օժան դա կե լու (3)` իր հայ րե նի քի գո յա մար տը հաղ թա-

նա կով պսա կե լու հա մար:  Գա ղու թա հայը իր հայ րե նա սի րա կան պարտ քը 

կա տա րե լով` միաժա մա նակ բարձր պա տիվ ու նի մաս նակ ցած լի նե լու հայ 

մարտնչող ժո ղովր դի դժ վա րին գոր ծին և նրա փա ռա պանծ հաղ թա նա կին:

Սր տա գին և կա րո տա լի ող ջույն ներ՝ մեր բո լոր հե ռա վոր և սի րե լի հայ րե-

նա կից նե րին, միշտ Ձերդ` 

ԱվետիքԻսահակյան
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Հ.Գ. «ՎՕԿՍ»-ի1 վար չու թյու նը սի րով ըն դա ռա ջե լով Ձեր դի մու մին` ան-

հա պաղ ու ղար կում է Ձեզ ինչ որ առայժմ հնա րա վոր է` եր գեր, նո տա ներ, 

գ րա կա նու թյուն: Խնդ րում եմ միշտ կապ պա հել մեզ հետ, սի րով կկա տար-

վեն Ձեր դի մում նե րը:

« ՎՕԿՍ»-հա մա միու թե նա կան հիմ նարկ կուլ տու րա կան կա պի ար տա-

սահ մա նի հետ:  Հաս ցե` Եր ևան, փո ղոց Ղ. Ղու կա սյա նի, նո.12: 

Ա.Իսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ,  Վա հե Վա հյան ֆոնդ, № 317:

1.  Սփյուռ քա հայ գրող և հա սա րա կա կան գոր ծիչ Վա հե Վա հյա նը (Սար գիս Աբ դա լյան) 
(1908-1998) քա ղա քա կան նկա տա ռում նե րից` 1943 թ. ամ ռա նն Իսա հա կյա նին նա-
մակ է գրել «Բ. Մար գա րյան» ստո րագ րու թյամբ:

2.  Վե րո հի շյալ նա մա կը չի պահ պան վել:

3.  Խոս քը «Սա սուն ցի Դա վիթ» տան կային շա րա սյան մա սին է: 1943 թ. Գևորգ 6-րդ 
կա թո ղի կոս Չո րեք չյա նը (1868-1954) հա տուկ կոն դա կով դի մել էր սփյուռ քա հա յու-
թյա նը` կոչ անե լով մաս նակ ցել տան կային շա րա սյուն ստեղ ծե լու նպա տա կով կազ-
մա կերպ ված հան գա նա կու թյա նը: 1943 թ. մար տի 7-ին, Նյու Յոր քում տե ղի է ու նե ցել 
հայ գաղ թօ ջա խի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան րա հա վաք, որ տեղ ընտր վել է «Սա սուն ցի 
Դա վիթ» ֆոն դի մի ջոց նե րի հան գա նա կու թյան կո մի տե: «Ս.Դ.» տան կե րի շա րա սյու-
նը ստեղծ վել է 1944 թ.` սփյուռ քա հա յու թյան և Էջ միած նի վան քի նյու թա կան մի ջոց-
նե րով: 1944 թ. փետր վա րին հայ կա կան 119 դի վի զիային հանձն ված այդ տան կե րի 
աշ տա րակ նե րին հայե րե նով գր վել է` «Սա սուն ցի Դա վիթ»:

1  ՎՕԿՍ, ВОКС, Всесоюзное общество культурных связей с заграницей.
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215.  Կոնս տան տի նե Գամ սա խուր դիային

29դեկտեմբերի,1943,Երևան

 Թան կա գի՛ն ըն կեր Կոնս տան տի նե

 Մեծ ու րա խու թյամբ ստա ցա Ձեր շնոր հա վո րա կան հե ռա գի րը (1): Շ նոր-

հա կա լու թյուն Ձեր եղ բայ րա կան զգաց մունք նե րի հա մար:

 Վա ղուց է Ձեզ նից ոչ մի լուր չու նեի:  Շատ ամիս ներ առաջ Ձեզ նա մակ 

էի գրել` Ձեր նա մա կին պա տաս խան, որով Դուք ինձ նից թարգ մա նե լու հա-

մար նյու թեր էիք ու զել, նաև կեն սագ րա կան տե ղե կու թյուն ներ : Ես, որ քան 

հի շում եմ, գրել էի, որ այդ ժա մա նակ շատ զբաղ ված էի և հե տաձ գել էի առ-

ժա մա նակ: 

Ես, իմի ջիայ լոց, այս տա րի թա փա ռե ցի Հա յաս տա նում, եղա իմ հայ րե-

նի Շի րա կում, հայ րե նի քա ղա քում` Լե նի նա կա նում` մի ամ բողջ ամիս, եղա 

Ալա գյազ, Արա գած սա րե րում, լեռ նային բազ մա թիվ գյու ղեր` ամիս ու կես 

ժա մա նա կով, եղա նաև Մեղ րիի շր ջա նում, Զան գե զու րի չք նաղ լեռ նե րում , 

Ա րաք սի ափե րում` Իրա նի սահ ման նե րին ան մի ջա պես կից:  Հե տաքր քիր 

էին այս բո լո րը` պատ մա կան, էթ նոգ րա ֆիական տե սա կետ նե րից:

 Հի մա զբաղ ված ենք Ակա դե միայի կազ մու թյան գործ նա կան հար ցե րով 

(2):  Շատ կու զե նայի մի կարճ ժա մա նա կով Թբի լի սիում լի նել, բայց ձմեռ է` 

դժ վա րու թյուն նե րով լի քը:  Հենց որ գա րու նը գա, կփոր ձեմ ինձ նե տել Թբի լի-

սի: 

Ամ բողջ սր տով ու լա վա գույն զգաց մունք նե րով՝ շնոր հա վո րում եմ Նոր 

տա րին, Ձեզ ու Ձեր ազ նիվ ու գե ղե ցիկ կնո ջը` Մի րան դային, և ձեր թան կա-

գին երե խա նե րին : Ող ջույն ներ՝ բո լո րիս կող մից` կնոջս, հար սիս և որ դուս: 

Ողջ լեր, սի րե լի՛ Կո տե, միշտ Ձեր` 

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Գ րա կան թեր թ»-ից, 1984, № 3:

1.  Գամ սա խուր դիան Վար պե տին շնոր հա վո րել էր նրա` ԽՍՀ ԳԱ ան դամ ընտր վե լու առ-
թիվ:

2.  Հա յաս տա նի գի տու թյուն նե րի ակա դե միան հիմ նադր վել է 1943 թ. նոյեմ բե րի 29 -ի ն: 
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216.  Պա հա րեին

29դեկտեմբերի,1943,Երևան

 Սի րե լի՛ Պա հա րե 

Ա մե նից առաջ բո լոր սր տով շնոր հա վո րում եմ քո, եղ բորդ, հար սիդ և 

մո տիկ նե րիդ Նոր տա րին և ցան կա նում եմ բո լո րիդ առող ջու թյուն, եր կար 

կյանք: 

Ըն կեր Գուր գեն Հով նա նը (1) երեկ ինձ հայտ նեց (ին քը եկել էր Թիֆ լի-

սից), որ դու և այլ ըն կեր ներ, որոնց անու նը չէր հի շում, շնոր հա վո րել եք իմ 

ակա դե միական կո չում (2) ստա նա լու հա մար:  Կար ծեմ` լավ չկազմ վեց նա-

խա դա սու թյու նը, կարճ` շնոր հա վո րել եք ինձ, որ Հայ կա կան գի տակ<ան> 

ա կա դե միայի ան դամ եմ եղել:

 Սի րե լի՛ս, այդ հե ռա գի րը չեմ ստա ցել, ինչ պես և ու րիշ հե ռագ րեր` նույ-

նիսկ մո տիկ վայ րե րից : Այս նա մա կը գրում եմ` նախ հայտ նե լով խո րին շնոր-

հա կա լու թյունս ինձ հար գող ըն կեր նե րին, երկ րորդ` որ չար մտ քեր չանց նեն 

քո և ըն կեր նե րիդ մտ քով. գի տեմ, որ լավ տղա ներ եք և գի տեք, որ ես էլ վատ 

չեմ: 

Ի դեպ ասեմ, որ ես շատ զար մա ցա, որ քեզ նից հե ռա գիր կամ նա մակ 

չա ռա. ս պա սում էի, բնա կա նա բար և տրա մա բա նո րեն, սա կայն այն քան 

փորձ ու նեի, որ այդ վե րագ րում էի հե ռագ րա տան կամ փոս տային մեղ քին: 

Իմ կող մից ըն կեր նե րին Նոր տար վա բա րե մաղ թու թյուն ներս հա ղոր դիր: 

Ես լավ եմ, բայց շատ զբաղ ված եմ. կու զե նայի ավե լի հան գիստ լի նել և իմ 

գրա կան գոր ծե րով զբաղ վել:  Տես նենք, թերևս այդ ցան կա լի շր ջա նը գա:

 Սի րե լի՛ Պա հա րե, դու ի՞նչ ես անում, ո՞նց է առող ջու թյունդ,  գոր ծերդ : 

Ի՞նչ է անում Մար տի նը, բար ևիր նրան, կնո ջը, զո քան չին:

 Բար ևիր Իսա հակ Ալի խա նյա նին (3), կնո ջը,  բար ևիր Ար մեն Տիգ րա նյա-

նին (4), կնո ջը,  բար և իր Մա րիամի կին` Մո ճո ռյա նին (5), և բո լոր ինձ հի շող-

նե րին և բա րե կամ նե րիս:

 Ջեր մա գին բարև ներ՝ մե րոնց բո լո րի կող մից:

Սր տա գին ող ջույն նե րով` միշտ քո ՝

Ավետ.Իսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Պա հա րեի ֆոնդ, № 169:

1.  Խոսքն ար ձա կա գիր, գրա կա նա գետ, բա նա սի րա կան գի տու թյու նե րի դոկ տոր Գուր գեն 
Հով նա նի (1910-2000) մա սին է:

2.  Իսա հա կյա նը ԳԱ իս կա կան ան դամ է ընտր վել 1943 թ.:

3.  Իսա հակ Ալի խա նյան (1876-1946), հայ դե րա սան, ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ (1923):

4 .  Ար մեն Տիգ րա նյան (1879-1950), հայ կոմ պո զի տոր, խմ բա վար, հայ կա կան ազ գային օպե-
րայի հիմ նա դի րը: 

5.  Մա րիամ Մո ճո ռյան (1904-1972), հայ դե րա սա նու հի, Վրա ցա կան ԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար-
տիս տու հի (1958):
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217. Անդ րա նիկ Հով սե փյա նին

31մարտի,1944

 Սի րե լի՛ ըն կեր Անդ րա նիկ

 Վա ղուց է` ձայնդ չի գա լիս. ի՞նչ ես անում, հո հի վանդ չե՞ս : Երբ օրե րը 

տա քա նան, մի կարճ ժա մա նա կով ու զում եմ Լե նի նա կան գալ: Կգ րեմ վա ղօ-

րոք գա լու մա սին:

 Քեզ գրել էի, որ թո ռանս` Իսիկ Իսա հա կյա նին (1) երեք փութ գետ նա-

խնձոր տայիք : Այդ երե խան իմ խնամ քի տակ է, ես եմ նրան պա հում:  Հի մա 

խնդ րում եմ կա տա րես այդ. եթե դժ վար բան է (ին չու՞ է դժ վար, չեմ հաս կա-

նում), դի միր ըն կեր Կա րոյին: 

Ա հա երե խայի հաս ցեն` փո ղոց նո. 23,  տուն 65 , Ա շիկ Ալո յան : Ի սի կը 

մոտ է ապ րում, մո րա քույրն է:  Կան չիր նրան և տուր:

 Կան խիկ շնոր հա կա լու թյուն նե րով և ջեր մա գին բարև նե րով` ըն կեր Կա-

րոյին, մայ րի կիդ և բո լոր բա րե կամ նե րին:

Ձեր՝ԱվետիքԻսահակյանին

Տ պագր վում է բնագ րից,  ԳԱԹ, Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 30:

1.  Խոսքն Աբաս Իսահակյանի որդու` Իսահակ Իսահակյանի (ծնվ. 1933 թ.) մասին է, 
որը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, 1993-1994 թթ.՝ ՀՀ Կենտրոնական բանկի 
նախագահ:
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218.  Ռու բեն Զա րյա նին

4հուլիսի,1944,Երևան

 

Սի րե լի՛ Ռու բեն

 Բա ցիկդ ստա ցել եմ, շնոր հա կա լու թյուն «հա ղագս ամե նայ նի» : Ե րեկ էլ 

դրամն ստա ցա:

 Հի վան դու թյունս շատ կար ճատև եղավ. դեռ աստ ծու աչ քը վրես է, նույ նը 

բո լոր սր տով ցան կա նում եմ քեզ:

 Սի րե լա գույն Հով հան նի սյա նի (1) մա սին կսկ սեմ գրել, թեև չա փա զանց 

շոգ է: Մ տա ծում եմ մի կողմ գնալ, չգի տեմ` ու՞ր: Ա մեն տեղ ան հար մա րու-

թյուն ներ կան կեն ցա ղային տե սա կե տից:

Դժ վար թե կա րո ղա նամ հու շերս քեզ մինչև ամ սի 10 հասց նել, վա խե նում 

եմ ճա նա պար հին կոր չի:  Տես նենք: 

Այս տեղ առան ձին նո րու թյուն ներ չկան` տրա մադ րու թյուն փչաց նող շո-

գից դուրս:

 Բարև ներ մեր բո լո րից` քեզ և տիկ նոջդ:

Քո`ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, որը Ռ. Զա րյա նի ան ձնա կան ար խի վում է:

1.  1938 թ., Գրա կա նու թյան և պատ մու թյան ինս տի տու տի հանձ նա րա րու թյամբ, Ռու բեն 
Զա րյա նը պատ րաս տե լու էր ժա մա նա կա կից նե րի հու շե րը Հովհ.Հով հան նի սյա նի մա-
սին` «Հով հան նես Հով հան նի սյա նը կյան քի մեջ» խո րագ րով: Ռ. Զա րյա նը դի մում է 
Ստ. Զո րյա նին, Գ. Լ ևո նյա նին, բա նաս տեղ ծի դս տե րը` Ան նա Հով հան նի սյա նին, նաև 
Վար պե տին:

 1946 թ. լույս տե սավ Վար պե տի «Իմ հու շե րից» գիր քը, ուր տեղ գտան նաև Հովհ. 
Հով հան նի սյա նի մա սին հու շե րը: 
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219.  Հո վիկ Մե լի քյա նին

29օգոստոսի,1944,Երևան

 Սի րե լի՛ ընկ. Հո վիկ Մե լի քյան (1) 

Ըն կեր Աշ փա լի (2) թարգ մա նու թյուն նե րը Կռի լո վի առակ նե րի` իբրև 

առա ջին փորձ, ցույց են տա լիս, որ նա կա րող է թարգ մա նել:  Հա մե մա տա-

բար հա ջող են, հե տա գա յում պի տի մշա կել: 

Ու րեմն, խնդ րում եմ, նրան հանձ նես մի 15-20 առակ ներ, որ պես զի 

թարգ մա նի (3):

Բարևներով`Ավետ.Իսահակյան

Տ պագր վում` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Հո վիկ Մե լի քյա նի ֆոնդ, № 192:

1.  Հո վիկ Մե լի քյան (1902-1953 ), ար ձա կա գիր, գրա կա նա գետ, պրո ֆե սոր: 1944-
1946 թթ.` «Սո վե տա կան գրա կա նու թյուն և ար վեստ» ամ սագ րի խմ բա գիր:

2.  Աշ փալ (Ա շոտ Մար տի նի Փա լան ջյան) (1895-1979), եր գի ծա բան, թարգ մա նիչ:

3.  Աշ փա լի թարգ մա նու թյամբ Կռի լո վի առակ նե րից ոչինչ չի տպագր վել: 



352|      | Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

220.  Կա րո Պետ րո սյա նին

19հոկտեմբերի,1944,Երևան

 Շա՛տ սի րե լի ըն կեր Կա րո (1)

 Բարև ներդ շնոր հա կա լու թյամբ ստա ցա ըն կեր Անդ րա նի կի մի ջո ցով:  

Հույս ու նեմ, որ լավ եք, առողջ և ու րախ:

 Կա րո՛ ջան, խնդ րում եմ, այս տա րի ևս մի քիչ օգ նեք ինձ կար տո ֆի լով և 

մյուս բան ջա րե ղեն նե րով : Եր ևի մյուս տա րի լե նը դուրս եկած կլի նենք:

 Ջերմ բարև նե րով ու կա րո տով` միշտ Ձեր՝ 

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 30:

1.  Խոս քը Լե նի նա կա նի քաղ խորհր դի նա խա գա հի տե ղա կալ Կա րո Պետ րո սյա նի մա-
սին է:
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221. Անդ րա նիկ Հով սե փյա նին

11դեկտեմբերի,1944,Երևան

 Սի րե լի՛ Անդ րա նիկ

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցա կար տոշ կան, «15» փութ և մեղ րը` «5» կի լո: 

Ու րեմն, ջերմ բարև ներս և խո րին շնոր հա կա լու թյուն ներս` սի րե լի ըն կեր 

Կա րո Պետ րո սյա նին:

 Սի րա լիր բարև ներ՝ քեզ, Կա րոյին, կնոջդ և բո լոր ըն կեր նե րին:

Ձեր՝Ավետ.Իսահակյան

Տպագրվում է բնագրից, ԳԱԹ, Ավ. Իսահակյանի ֆոնդ:
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222.  Հով հան նես Ղա նա լա նյա նին

1944.Ծաղկաձոր

 Սի րե լի՛ Օն նիկ

« Մեծ ճշ մար տու թյու ն»-ը ինձ պատ մել է հան գու ցյալ դրա մա տուրգ Էմին 

Տեր-Գ րի գո րյա նը (1), բայց ես ճո խաց րել եմ: 

Իսկ «Ա մե նա պի տա նի բա նը», որ վա ղուց եմ գրել, 1905 թվին, նյու թը 

հայ կա կան ֆոլկ լո րից է, բայց մոռ ացել եմ, որով հետև վրայից ան ցել է ավե լի 

քան 40 տա րի:  Շատ բա րակ բա նե րի հետև մի ընկ նիր:

Համբույրներով`Ա.Իսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, որը պահ պան վում է Հով հան նես Ղա նա լա նյա նի ան ձնա կան 
ար խի վում: 

Ի սա հա կյա նին ուղ ղած իր երկ տո ղում Հ. Ղա նա լա նյա նը հարց րել էր, թե «Մեծ ճշ մար-
տու թյուն», «Ա մե նա պի տա նի բա նը» հե քիաթ նե րն ի՞նչ սկզբ նաղ բյուր ներ են ու նե ցել, 
ի՞նչ ինք նաս տեղծ տար րեր է մտց րել Իսա հա կյանն ին քը: 

1.  Էմին Տեր-Գ րի գո րյան (1855-1939), հայ դրա մա տուրգ:
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223.  Հով հան նես Ղա նա լա նյա նին

29մարտի,1945,Երևան

 Սի րե լի՛ Օն նիկ 

Ե թե, ու րեմն, ընկ . Ա րե շյա նը (1) ետ է տվել գիր քը, ու րեմն ընկ. Հ. Մկըրտ-

չյա նը (2) կա մե նում է, որ այս գիրքն ան պայ ման տպ վի, և ես է, որ հա կա-

ռակ վել եմ առա ջա բա նի (3) պատ ճա ռով ( մի բան, որին հա մա ձայ նել եմ այս 

խառ նափն թո րու թյու նից առաջ) : Ու րեմն, ես էլ եմ հա մա ձայն : Ես ամեն բա-

նի հա մա ձայն եմ, միայն թե վեր ջա նա այդ գլ խա ցա վան քը և ինձ չզբա ղեց նի:

Քո`ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, որը Հովհ. Ղա նա լա նյա նի ան ձնա կան ար խի վում է:

1.  Արե շյան Սա լո մե (1913-1966), գ րա կա նա գետ, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ-
տոր, 1943-1944 թթ.` ՀԿԿ Կենտ կո մի պրո պա գան դայի բաժ նի վա րիչ, 1944-1946 թթ.` 
«Կո մու նիստ» ( ռու սե րեն) թեր թի խմ բա գիր:

2.  Հա րու թյուն Մկրտ չյան (1903-1992), ար ձա կա գիր, գրա կա նա գետ, բա նա սի րա կան 
գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պ րո ֆե սոր : Այդ տա րի նե րին` Պետհ րա տի տնօ րեն:

3.  Ավ . Ի սա հա կյա նի հանձ նա րա րու թյամբ` Հովհաննես Ղա նա լա նյա նը գրում է նրա ար-
ձա կի ռու սե րեն թարգ մա նու թյան առա ջա բա նը, որի առա ջին էջին Վար պե տը գրել էր. 
«Խմ բագ րել եմ:  Պատ րաստ է տպագ րու թյան»:  Սա կայն գր քույ կի թարգ մա նիչ Հ. Խա-
չատ րյա նը` ծա նո թա նա լով առա ջա բա նի բո վան դա կու թյա նը, խոչընդոտել է առա ջա-
բա նի տպագ րու թյանը, և գիր քը տպագր վել է Հով սեփ Կու սի կյա նի առա ջա բա նով, 
ուր շռայլ գո վեստ ներ կան թարգ ման չի հասցեին:
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224. « Ժո ղո վուրդ» (1) թեր թի խմ բագ րու թյանը

10հուլիսի,1945,Երևան

 Մենք գի տենք, որ ձեր հայ րե նա բաղձ հա յացք ներն ուղղ ված են Հա յաս-

տան:  Հայ ժո ղո վուրդն ան ձն վի րա բար մաս նակ ցեց Հայ րե նա կան սր բա զան 

պա տե րազ մին` ընդ դեմ ֆա շիզ մի և ռեակ ցիայի, իր ավագ եղ բոր` ռուս սըխ-

րա գործ ժո ղովր դի կող քին կանգ նած` նա կռ վեց քա ջի պես` պաշտ պա նե լով 

մեծ հայ րե նի քը և իր կուլ տու րան:  Սո վե տա կան մեծ միու թյու նը հաղ թա նա-

կեց:  Հա յաս տանն այ սօր ցն ծու թյան մեջ է և լց ված է հա վա տով` մո տա լուտ 

պայ ծառ ապա գայի հան դեպ:

 Ֆա շիզ մի ջախ ջա խու մով` ճնշ ված, ստր կա ցած ժո ղո վուրդ նե րը ոտ-

քի կանգ նե ցին:  Հե րո սա կան Կար միր բա նակն ազա տագ րեց ոտ նա հար-

ված ժո ղո վուրդ նե րին : Ա ռա ջին իմ պե րիալիս տա կան պա տե րազ մի գոր ծած 

անար դա րու թյու նը հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ պի տի վե րա նա:  Ռուս ազ նիվ 

ժո ղովր դի աջակ ցու թյամբ բար բա րոս նե րից մա զա պուրծ փրկ ված` թա փա-

ռա կան, հա լա ծա կան հայե րը պի տի ստա նան իրենց ան կապ տե լի իրա վուն-

քը` ազա տագր ված հայ րե նի քը : Եվ պի տի իրա կա նա նա մեր դա րե րի բաղ-

ձան քը` մեր հայ րե րի նվի րա կան հո ղե րում կա րո ղա նալ աշ խա տել և վայե լել 

հայ րե նի քի քաղց րու թյու նը: 

Ար տա սահ մա նի հա յու թյու նը` բո լո րան վեր, մի սիրտ ու մի հո գի, պի տի 

նպաս տեն այս վսեմ, այս ամե նաար դար գոր ծին: 

Անձ նա կան հա վատ, տո կու նու թյուն և հա ջո ղու թյուն` ձեզ բո լո րիդ և քա-

ջա մար տիկ «Ժո ղո վուրդ» թեր թին:

 Սի րով և կա րո տով` 

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է Փա րի զի ազ գային ճա կա տի «Ժո ղո վուրդ» թեր թից, 1945 թ. , օ գոս տո սի 
15: 
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225.  Հով հան նես Ղա նա լա նյա նին

1հոկտեմբերի,1945,Երևան

 Սի րե լի՛ Օն նիկ

 Ռու սե րե նի թարգ մա նու թյուն նե րի գր քույկս (1) մի եր կու օրով տա րար ու 

մինչև հի մա չվե րա դարձ րիր , այ նինչ` բազ մա թիվ ու զող ներ կան, որ տես նեն, 

օգտ վեն:

Խնդ րում եմ, գիրքս հանձ նես ըն կեր Ամա տու նուն (2), որին ան հրա ժեշտ 

հար կա վոր է:

Բարևներով`Ավետ.Իսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, որը Հովհաննես Ղա նա լա նյա նի ան ձնա կան ար խի վում է:

1.  1945 թ. Մոսկ վա յում լույս տե սավ Իսա հա կյա նի բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի «Հա տըն-
տի ր»-ը` ռու սե րեն: Ղա նա լա նյա նը գիր քը վերց րել էր Վար պե տից` գրա խո սե լու նպա-
տա կով:  Գիր քը եր կու օր պա հե լու փո խա րեն` պա հել էր եր կու շա բաթ:

2.  Խոսքն աս մուն քող, լրագրող, արձակագիր Ամա տու նի Բար սե ղյա նի (1904-1987) մա-
սին է: 
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226.  Զա պել Պո յա ճյա նին

9հունվարի,1946,Երևան

Շա՛տ սի րե լի բա րե կամ օր. Զա պել Պո յա ճյան (1)

 Ձեր նա մա կը շատ մեծ ու րա խու թյուն պատ ճա ռեց ինձ, կնոջս և որ դուս 

և Ձեր բա րե կա մին` Գա րե գին Լևո նյա նին (2) և տի կին Աղավ նուն (3) : Ար դեն 

Ձեր առող ջու թյան և հա ջո ղու թյուն նե րի մա սին ինձ ման րա մասն տե ղե կու-

թյուն տվեց Ս. Քյուրք ճյա նը:  Պա տե րազ մից ի վեր Ձեր վե րա բեր մամբ ոչ մի 

լուր չու նեինք:

 Հա ճախ ենք հի շել Ձեզ մեր տա նը` սի րով ու կա րո տով: Ձեր մա սին խո-

սել ենք մեր շր ջա նում:  Ձեր գե ղե ցիկ գիր քը` հայ լե գենդ ներ ու պոեմ նե րը (4)` 

ան գլե րեն, նվեր եք ու ղար կել ինձ Լոն դո նից` տա կա վին 1928 թ.: 

Եր ևա նում շա տե րին եմ ցույց տվել, որոնց մեծ հիացում <է> պատ-

ճա ռել, և ար դեն նրանք դրա նով ծա նո թա նում են Ձեր ան ձի ու գոր ծի հետ: 

Բ նավ չեմ մո ռա ցել հան գու ցյալ տիկ. Մո շե լե սին, աչ քիս առջև են նրա եր կու 

փոք րիկ կազ մած ալ բոմ նե րը` նշա նա վոր մարդ կանց ձե ռագ րե րով:

 Շատ ու րախ եմ, որ այս ահա վոր պա տե րազ մից դուրս ենք եկել ան վնաս 

և, մա նա վանդ, ժա մա նա կա կո րույս չենք եղել, բեղմ նա վոր աշ խա տանք ենք 

տա րել, այն քան գրա կան և նկար չա կան գոր ծեր ենք ավար տել:  Հիանում եմ 

Ձեր ան սպառ եռան դի և ստեղ ծա գոր ծա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի վրա, 

իրոք եզա կի է և զար մա նա լի, մա նա վանդ Ձեր հայ րե նա սի րու թյու նը և նվի-

րու մը հայ կա կան ար վես տի ու կուլ տու րայի հան դեպ ամեն գնա հա տան քից 

դե րի վեր է:

Կ փա փա գեի, մե ծար գո՛ բա րե կամս, բո լոր սր տով կփա փա գեի, որ Դուք 

եր կար ու եր կար ժա մա նակ լի նեիք քա ջա ռողջ` Ձեր բո լոր երազ նե րը իրա-

կա նաց նե լու կա րո ղու թյամբ, և բախտ ու նե նայինք Ձեզ տես նե լու մեզ մոտ, 

մեր պաշ տե լի հայ րե նի քում, որին այն քան նվիր ված եք և սի րում եք այն քան 

ան շեջ ավյու նով, գի տակ ցո րեն և բա նաս տեղ ծո րեն:

 Թան կա գի՛ն բա րե կամ, գրել եք, որ թարգ մա նում եք անգլե րեն իմ «Ա բու-

Լա լա Մա հա րի»-ն (5). շատ զգաց ված եմ և շոյ ված, կան խա պես հա վա տա-

ցած եմ` հա ջող և գե ղե ցիկ կլի նի` գի տե նա լով Ձեր տա ղան դը, փոր ձը և հըմ-

տու թյու նը:  Միայն կխնդ րեի բա րի լի նեիք նկա տի ու նե նալ հետ ևյա լը` եթե 

թարգ մա նում եք Բոս տո նում 1922 թվի տպագր ված օրի նա կից, այն տեղ մի 

սխալ (6) է սպր դած. 8-րդ սու րա հում տպագր ված է. « Դու յա վետ գթոտ,  համր 

խոր տա կող...»,  պի տի լի նի այս պես. « Դու յա վետ գթոտ մա հը խոր տա կող...»: 
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Ե թե ար դեն ուշ չէ, կխնդ րեի ուղ ղեք, նաև շատ կխնդ րեի, որ եր կու օրի-

նակ ինձ հասց նեիք:

 Ջեր մա գին բարև ներ՝ կնոջս և իմ կող մից, հար գանք նե րով միշտ Ձեր`

ԱվետիքԻսահակյան

Հ.Գ. Կխնդ րեի բարևս հա ղոր դեք պ. Ս. Քյուրք ճյա նին

 Հաս ցես` Եր ևան, փո ղոց Ղ. Ղու կա սյան, 12: 

Ավ . Ի սա հա կյան 

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ , Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ:

1.  Զա պել Պո յա ճյան (1873-1957), հայ նկա րիչ, գրող, թարգ մա նիչ:

2.  Գա րե գին Լևո նյան (1872-1974), բա նա սեր, ար վես տա բան, « Գե ղար վեստ» (1908-
1921) գրա կան-գե ղար վես տա կան հան դե սի խմ բա գիր:

3.  Խոս քը հայ գրող, թարգ մա նիչ Աղավ նի Գրի գո րյա նի մա սին է: 

4.  1926 թ. Զա պել Պո յա ճյա նի ան գլե րեն թարգ մա նու թյամբ Լոն դո նում հրա տարկ վեց 
«Հայ ժո ղովր դա կան լե գենդ ներ և բա նաս տեղ ծու թյուն ներ» շքեղ ժո ղո վա ծուն, որում 
տեղ գտան նաև Իսա հա կյա նի վեց բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը:  Պո յա ճյա նը նաև հե ղի-
նակ է «Հայ մեծ բա նաս տեղծ Ավե տիք Իսա հա կյան» ու սում նա սի րու թյան, որը հրա-
տա րակ վել է «The Contemporary Review» հան դե սի 1922 թ. հուն վա րյան հա մա րում:

5.  Եր կար տա րի նե րի ընդ մի ջու մից հե տո, Զ.Պո յա ճյա նը, 1946 թ., ձեռ նա մուխ եղավ 
Իսա հա կյա նի «Ա բու-Լա լա Մա հա րի»  պոե մի ամ բող ջա կան թարգ մա նու թյանն ու 
պատ կե րա զարդ մա նը: Ամ բող ջա կան թարգ մա նու թյու նից հատ ված ներ տպագր վե ցին 
Նյու Յոր քում, 1948 թ. ամե րի կա հայ առաջ նոր դա րա նի հո բե լյա նա կան ժո ղո վա ծու-
ում` մեծ ճա նա չում բե րե լով թե՛ թարգ ման չին, թե՛ հե ղի նա կին: «Ա բու-Լա լա Մա հա-
րի»-ն առան ձին գր քով լույս տե սավ 1946 թ.: Պոեմը Մեծ Բրիտանիայում և ԱՄՆ -ու մ 
հրա տարկ վեց հինգ ան գամ. 1958 թ., Իսա հա կյա նի և Պո յա ճյա նի մահ վան տա րե լի-
ցին, ապա Իսա հա կյա նի 60 -ա մյա կին, 95 -ա մյա կին, 100 -ա մյա կին: Գիր քը եր կու ան-
գամ ու ղարկ վել է Իսա հա կյա նին, սա կայն տեղ չի հա սել:

6.  Մինչ Իսա հա կյա նի նա մա կը տեղ կհաս ներ` Պո յա ճյանն ար դեն ուղ ղել էր բոս տո նյան 
հրա տա րա կու թյան մեջ սպր դած սխա լը:
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227.  Գուր գեն Հով նա նին

20ապրիլի,1946,Երևան

 Սի րե լի Հով նան (1) 

Ա հա այն, ինչ կա րող էի գրել իմ մա սին, նե րի՛ր, որ ավե լին չեմ կա րող 

գրել, ի վի ճա կի չեմ:

ԱվետիքԻսահակյան

 Հա մա ռոտ ինք նա կեն սագ րու թյուն

Ծն վել եմ Ալեք սանդ րա պո լում, 31 հոկ տեմ բե րի, 1875, հորս անու նը Սա-

հակ էր,  մորս` Ալ մաստ:  Մի ջակ, բա րե կե ցիկ ըն տա նիք էինք: 

Ման կու թյունս ան ցել է քա ղա քում և Ղա զա րա պատ գյու ղում, ուր հայրս 

ջրա ղաց ու ներ և տն տե սու թյուն:

 Սի րում էի գյու ղա կան մի ջա վայ րը, յայ լա գնա լը, հով վու թյու նը,  ժո-

ղովրդա կան եր գե րը, թա փա ռա կան գու սան նե րին , ո րոնց նմա նո ղու թյամբ 

11-12 տա րե կա նից սկ սել եմ ոտա նա վոր ներ գրել:

Սկզբ նա կան կր թու թյունս ստա ցել եմ մայ րե նի քա ղա քիս հայ կա կան 

դպ րո ցում, որի փա կու մից հե տո, 1885 թ., ան ցել եմ պե տա կան քա ղա քային 

դպ րո ցը , ուր դա սե րը կա տար վում էին ռու սե րեն լեզ վով, միայն կրո նի դասն 

էր հայե րեն:  Մի տա րի այդ տեղ մնա լուց հե տո գնա ցել եմ Ղփ չաղ գյու ղի 

Հա ռի ճա վան քի երկ դա սյան դպ րո ցը , որ Էջ միած նի Գևոր գյան ճե մա րա նի 

նա խա դուռն էր : Այդ դպ րոցն ավար տե լուց հե տո գնա ցել եմ Գևոր գյան ճե-

մա րա նը և 3 տա րի աշա կեր տել եմ Կ. Կոս տա նյա նին (2),  բա նաս տեղծ Հ. 

Հով հան նի սյա նին (3), Լ. Ման վե լյա նին (4), Ս. Լի սի ցյա նին (5):  

Լավ աշա կերտ եմ հա մար վել, բայց լսա րան ցի նե րի հա րու ցած խռո-

վու թյա նը մաս նակ ցե լու հետ ևան քով վտար վե ցի ճե մա րա նից` դպ րո ցա կան 

կուր սը չա վար տած, 1892 թվին: Գ րա կան աս պա րեզ եմ մտել «Տա րա զ»-ի 

մեջ, 1892 թ. դեկ տեմ բե րին, մի ոտա նա վո րով` « Ծա ղիկ էի նո րա բող բոջ» վեր-

նագ րով:

1893 թվին մեկ նել եմ Եվ րո պա՝ գի տու թյուն, լե զու ներ ձեռք բե րե լու հա-

մար:  Վիեն նայի ան տրո պո լոգ նե րի մու զե յում աշ խա տել եմ և լսել ան տրո պո-

լո գիայի1 դա սըն թաց նե րը : Ա պա տե ղա փոխ վել եմ Լայպ ցիգ ( Գեր մա նիա) : 

Եր կու տա րի Եվ րո պա մնա լուց հե տո, 1895 թվին, վե րա դար ձել եմ հայ րե նիք:  

Հա յա զա տագր մա նը մաս նակ ցե լու հետ ևան քով բան տարկ վել եմ ցա րա կան 

1  Անթրոպոլոգիա - մարդաբանություն:
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կա ռա վա րու թյան կող մից, մի տա րի բանտ նս տել, հե տո աք սոր վել:  Ա ռա ջին 

գիրքս լույս է տե սել «Եր գեր ու վեր քեր» խո րագ րով, 1893 թվի հուն վա րի 1-ի ն: 

1900 թ. նո րից մեկ նել եմ Եվ րո պա, այս ան գամ` Ցյու րիխ, Ժնև: 1901 թվին 

վե րա դար ձել եմ, վերս տին բան տարկ վել եմ Թիֆ լի սում:  Դա տա վա րու թյու-

նից խու սա փե լու հա մար գաղտ նա բար փա խել եմ Թուր քիա, ապա Շվեյ ցա-

րիա, Գեր մա նիա, Իտա լիա, Ֆրան սիա` 1911 թվից: 1936 թ. դեկ տեմ բե րի 5-ից 

գտն վում եմ Սո վե տա կան Հայաս տա նում: Սո վե տա կան Հա յաս տա նի քա-

ղա քա ցի եմ: 

Ար տատպ վում է Գ. Հով նա նի «Ա վե տիք Իսա հա կյան» գր քից, 1976, « Հա յաս տան» հրա-
տա րակ չու թյուն:

1.  Գուր գեն Հով նան ( Հով հան նի սյան) (1910-2000), հայ գրող, գրա կա նա գետ: 

2.  Կարապետ Կոստանյան (1853-1920), հայագետ: 1878-1883 թթ. Էջմիածնի Գևորգյան 
ճեմարանի ուսուցիչ: Հեղինակ է միջնադարի հայ մշակույթի գործիչների մասին 
ուսումնասիրությունների, գրաբարի դասագրքերի:

3.  Խոսքը Հովհաննես Հովհաննիսյանի մասին է, որը երկար տարիներ Գևորգյան 
ճենարանում դասավանդել է ռուս գրականություն և լեզու, ընդհանուր 
գրականություն, հունարեն:

4.  Լևոն Մանվելյան (1864-1919), հայ գրող: Դասավանդել է Գևորգյան ճեմարանում, 
Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում:

5.  Ստեփան Լիսիցյան (1865-1947), ազգագրագետ, հասարակական գործիչ, 
պատմաբան, աշխարհագրագետ, բանասեր, մանկավարժ, թարգմանիչ, 
հրատարակիչ: Գևորգյան ճեմարանում դասավանդել է 1889-1891 թթ.:
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228. Վա հե Վա հյա նին

12հունիսի,1946,Երևան

Պ-ն Վա հե Վա հյան (1)

 Սույն տար վա սեպ տեմ բե րին Եր ևա նում տե ղի է ու նե նա լու Հա յաս տա նի 

սո վե տա կան գրող նե րի միու թյան հա մա գու մա րը` Ռու սաս տա նի և եղ բայ րա-

կան մյուս ռես պուբ լի կա նե րի ան վա նի գրող նե րի մաս նակ ցու թյամբ:

 Հա մա գու մա րի նպա տակն է ամ փո փել սո վե տա հայ գրա կա նու թյան 

ձեռք բե րած ար դյունք նե րը և նշել նրա զար գաց ման հե ռան կար նե րը:

 Հա մա գու մա րում զե կու ցում է լի նե լու նաև ար տասահ մա նյան հայ ար-

դի գրա կա նու թյան մա սին (հա մա գու մա րի օրա կար գը կց վում է սույն նա մա-

կին):

 Հա յաս տա նի գրող նե րի միու թյան նա խա գա հու թյու նը հրա վի րում է Ձեզ` 

մաս նակ ցե լու մեր հա մա գու մա րին:

Խնդ րում ենք հե ռագ րով հա ղոր դել Ձեր հա մա ձայ նու թյու նը, ինչ պես 

նաև` մեկ նե լու օրը:  Ցան կա լի է, որ Դուք Եր ևան ժա մա նեք ոչ ուշ, քան սեպ-

տեմ բե րի 15 -ը : Ուղ ևո րու թյան ան հրա ժեշտ բո լոր փաս տաթղ թե րը կա րող եք 

ստա նալ սո վե տա կան հյու պա տո սու թյու նում, որին կտր վի հա մա պա տաս-

խան ցուց մունք մեր կա ռա վա րու թյան կող մից:

 Հա յաս տա նի սո վե տա կան գրող նե րի միու թյան 

նա խա գահ` Ավ . Ի սա հա կյան

 Հա յաս տա նի սո վե տա կան գրող նե րի միու թյուն

 պա տաս խա նա տու քար տու ղար` Հր. Գ րի գո րյան 

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Վա հե Վա հյա նի ֆոնդ, № 317:

 1. Վա հե Վա հյան (Սար գիս Աբ դա լյան) (1908-1998), հայ գրող, թարգ մա նիչ:

  Նույն նա մակ-հ րա վե րը` նույն բո վան դա կու թյամբ, նույն ամ սաթ վով, ու ղարկ ված է 
նաև ա մե րի կա հայ ար ձա կա գիր, «Նոր օր» և «Պայ քար» թեր թե րի խմ բա գիր Անդ-
րա նիկ Անդ րեասյա նին (1909-1996): Բնա գի րը` ԳԱԹ, Անդ րա նիկ Անդ րեասյա նի ֆոն-
դում: 

 Ու ղարկ ված է նաև բա նա սեր, մշա կու թային գոր ծիչ Միհր դատ Թի րա քյա նին (1890-
1982): Բնակ վել է ԱՄՆ -ո ւմ: Նա մակ-հրա վե րի բնա գի րը` ԳԱԹ, Միհր դատ Թի րա քյա նի 
ֆոնդ, № 315: Թի րա քյա նը 1946 թ. հու լի սին հե ռագ րել է, որ չի կա րող մաս նակ ցել 
հա մա գու մա րին: 
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229.  Հով սեփ Կու սի կյա նին

12հուլիսի,1946,Երևան

 Սի րե լի՛ Հով սեփ ջան (1)

 Մեծ ու րա խու թյամբ ստա ցա սր տա գին շնոր հա վո րանքդ Ստա լի նյան 

լաու րեատի կո չու միս առի թով (2): Զ գաց ված եմ:

 Սի րե լի՛ Հով սեփ, Մոսկ վա է գա լիս ըն կեր Օն իկ Ղա նա լա նյա նը, որն իմ 

գրա կա նու թյան մա սին մի հա ջող մո նոգ րա ֆիա է գրել: Այդ գրու թյամբ ու զում 

է նա դոկ տո րու թյան (3) քն նու թյուն բռ նել Մոսկ վա յում:  Շատ եմ խնդ րում, 

որ աջակ ցես նրան` այդ պաշտ պա նու թյու նը կազ մա կեր պե լու գոր ծում, խոր-

հուրդ ներ տաս և Ձեզ նից կախ ված բո լոր մի ջոց նե րը չխ նայես:  Դուք լավ գի-

տեք, թե ինչ չու նի կամ գրե թե չու նի, հետ ևա պես այդ պի տի անեք:

 Դուք Եր ևա նից հե ռա ցաք հան կար ծա կի, և չկա րո ղա ցանք իրար մի լավ 

տես նել:

Մ նաց ու րիշ ան գա մին:

 Ջեր մա գին բարև նե րով`

միշտՁեր`Ավետ.Իսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ , Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 799:

1.  Հով սեփ Կու սի կյան (1890-1964), հա յա գետ, թարգ մա նիչ, բա նա սի րա կան գի տու-
թյուն նե րի դոկ տոր: Բարձ րա գույն որա կա վոր ման հանձ նա ժո ղո վում (ԲՈՀ) Հա յաս-
տա նի գրա խոսն էր և օգ նում էր Հա յաս տա նից Մոսկ վա մեկ նած գի տա կան աս տի-
ճան հայցողնե րին:

2. 1946 թ.-ին Վարպետը ստացել է Ստալինյան մրցանակ: 1939 թ.-ին նա գրել էր «Մեծ 
Ստալինին» բանաստեղծությունը: Գրականագետ Լ. Հախվերդյանն իր «Վարպետը» 
խոհագրության մեջ (1990 թ., Երևան) գրել է. «...վկայել կարող եմ, թե Վարդապետը 
ինչան ծանր էր ապրում իր անազատ վիճակը... Երբեմն ասում էր նույնիսկ, թե իզուր 
եկավ հայրենիք, շատ թանկ գին վճարեց դրա համար` հոգու անկախությունը...» (էջ 
175):

3.  Հով հան նես  (Օ նիկ)  Ղա նա լա նյա նը 1947 թ. Մոսկ վա յում պաշտ պա նել է դոկ տո րա-
կան ատե նա խո սու թյուն` «Ա վե տիք Իսա հա կյա նի կյանքն ու ստեղ ծա գոր ծու թյու նը» 
թե մայով: 
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230. Ա րա րատ Ղա րի բյա նին

21ապրիլի,1947,Երևան

ՀՍՍՀ Գի տու թյուն նե րի ակա դե միայի Լեզ վի ինս տի տու տին,  ինս տի-

տու տի դի րեկ տոր ընկ . Ա . Ղա րի բյա նին (1) 

Ընկ. Գ. Հով նա նը (2) շնոր հա կալ գործ է տե սել` ի մի հա վա քե լով 19-րդ 

դա րի մեր կլա սիկ նե րի հա յացք ներն ու կար ծիք նե րը մեր գրա կան լեզ վի մա-

սին:  Նյու թե րը վե րա բե րում են ար ևե լա հայ գրա կան լեզ վին: 

Ա բո վյա նի` մեր գրա կան լեզ վի հիմ նա դիր նե րից ամե նա կար կա ռու-

նի գրու թյամբ է սկս վում ժո ղո վա ծուն : Ա պա ժա մա նա կագ րա կան կար գով 

հետևում են հե ղի նակ նե րը` մինչև Վ. Տե րյան:

 Հայ նոր գրա կան լեզ վի  (աշ խար հա բար) զար գաց ման ըն թացքն ար տա-

ցոլ ված է մեր հե ղի նակ նե րի հոդ ված նե րի, բա նա վե ճե րի, առա ջարկ նե րի և 

հար ցադ րում նե րի մեջ:

 Մենք տես նում ենք աշ խար հա բա րի հաղ թա նա կը գրա բա րի վրա, ապա 

աշ խար հա բա րի կազ մա վո րու մը և նրա պայ քա րը և հե ռան կա րը` տի րա պե-

տող, ընդ հան րա կան` գրե լու և խո սե լու լե զու դառ նա լու հա մար:

Գ րա բա րի և բար բառ նե րի ձևե րից և բար բառ նե րից ի՞նչ չա փով օգտ վե-

լու ծանր, դժ վար հար ցե րը` աշ խար հա բա րի հաս տատ ման հա մար : Ինչ քա՞ն 

պի տի հե ռա նալ գրա բա րից` գռե հիկ չդառ նա լու հա մար կամ ինչ քան պի տի 

հե ռա նալ բար բառ նե րից` գր քային չդառ նա լու հա մար:

 Մի կողմ` ժո ղովր դի կեն դա նի, պատ կե րա վոր, ոճա վոր, հյու թա լի լե զուն, 

մյուս կող մում` ջեր մո ցային, ար վես տա կան, բայց զտ ված, էս պե րան տոյի(3) 

նման ոճից ու պատ կեր նե րից զուրկ լե զու: 

Օ տար լե զու նե րից փո խա ռյալ բա ռե րի և ձևե րի հար ցը: 

Այս պի սի շա հե կան հար ցե րով, ապ րող լե զու շի նե լու հար ցե րով լի է այս 

ժո ղո վա ծուն, որը ցան կա լի է տպագր վի` միայն նոր լրա ցում նե րով, եթե հնա-

րա վոր է: Օ րի նա կի հա մար` Րաֆ ֆու, Պ ռո շյա նի,  Մու րա ցա նի և ու րիշ նե րի 

տե սու թյուն նե րով ճո խաց րած: 

Այդ պի սի ժո ղո վա ծուն (4) շատ օգ տա կար գիրք կլի նի գրող նե րի, ու սու-

ցիչ նե րի և ու սա նող նե րի հա մար, նաև ըն թեր ցող լայն հա սա րա կու թյան հա-

մար: 

ԱվետիքԻսահակյան
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Ար տատպ վում է Գ. Հով նա նի «Ա վե տիք Իսա հա կյան» գր քից, 1976, Երևան:

1 .  Ա րա րատ Ղա րի բյան (1899-1977), լեզ վա բան, ՀՀ ԳԱ ակա դե մի կոս : Եր կար տա րի ներ 
եղել է ակա դե միայի Լեզ վի ինս տի տու տի տնօ րե նը: 

2.  Խոս քը բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր Գուր գեն Հով նա նի մա սին է:

3.  Էսպերանտո, արհեստական կառուցված լեզու, ստեղծվել է 1870-ականների վերջին, 
ակնաբույժ Լյուդվիգ Լազարուս Զամենհոֆի կողմից:

4.  Չնա յած Իսա հա կյա նի և Դ. Դե միր ճյա նի դրա կան կար ծիք նե րին` Լեզ վի ինս տի տու-
տը չտ պագ րեց վե րո հի շյալ ժո ղո վա ծուն: 
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231. Լ ևոն Մե լիք սեթ-Բե կին (1)

29դեկտեմբերի,1947,Երևան

 Սի րե լի՛ բա րե կամ 

Ս րա նով հայտ նում եմ Ձեզ, որ ստա ցել եմ իմ մա սին Ձեր կար դա ցած զե-

կուց ման աֆի շը և «Ն. Բա րա թաշ վի լին և հայ գրա կա նու թյու նը» խո րագ րով 

Ձեր էս քի զը:

 Խո րա պես շնոր հա կալ եմ Ձեր հա տուկ ու շադ րու թյան հա մար, որ հայտ 

եք բե րել իմ պոե զիայի հան դեպ:

 Շատ շոյ ված եմ, որ այդ պի սի ըն դար ձակ զե կու ցու մով ներ կա յաց րել եք 

իմ գրա կա նու թյու նը մեր հի նա վուրց բա րե կամ վրաց հա սա րա կու թյա նը:  Ժո-

ղո վուրդ նե րը մի մյանց գրա կա նու թյան հետ ծա նո թա նա լով` կսկ սեն ճա նա չել 

իրար, գնա հա տել և, մա նա վանդ, սի րել:  Սա ամե նաազ նիվ ճա նա պարհն է 

իրար մեր ձեց նե լու:  Դուք կուլ տու րա կան գե ղե ցիկ գործ եք կա տա րել:

 Մի եր կու խոսք՝ «Ա բու-Լա լա Մա հա րի»-ի մա սին:

 Սի րե լի՛ բա րե կամս, ես չեմ հի շում, թե ու՞ր և ե՞րբ եմ հայտ նել, թե Ն. Բա-

րա թաշ վի լիի (2) ան մի ջա կան ազ դե ցու թյան ներ քո եմ գրել Աբու-Լա լան: Ես 

«Մե րա նի»-ն (3) կար դա ցել եմ 1890 -ա կան թվա կան նե րին` Իվան Մայեի 

թարգ մա նու թյամբ, ռու սե րեն: Իսկ Աբու-Լա լան գրել եմ 1909 թվին: Դժ վար 

թե ազ դե ցու թյունն այդ քան եր կար մնար, որով խոսք չի կա րող լի նել ան մի-

ջա կա նի մա սին:  Սա կայն կան բա նաս տեղծ ներ, որոնց ես շատ եմ սի րել և 

սի րում եմ` Բայ րոն (4), Հայ նե (5),  Միցկևիչ (6),  Լեր մոն տով (7) և դրանց շար-

քում` Ն. Բա րա թաշ վի լին: 

Ա բու-Լա լան Բայ րո նի Չայլդ Հա րոլ դի (8),  Միցկ ևի չի Ֆա րի սի (9) և Բա-

րա թաշ վի լիի Մե րա նիի ոգուն շատ մտե րիմ է, ինչ պես և նրանք շատ հա րա-

զատ են իմ տրա մադ րու թյուն նե րին. հո գե կան հա րա զա տու թյուն կա: 

Ու րիշ ի՞նչ ազ դե ցու թյան և նմա նու թյան <մասին> խոսք կա րող է լի-

նել: Գա լով մեթ րի նե րին (10)` դա հայտ նի քա սի դի (11) շար քե րից մեկն է և 

պարս կա -ա րա բա կան բեյ թը (12): Եր ևի ասել եմ այդ պի սի բան և են թարկ վել 

հի պեր բո լայի:1  Սա կայն` ոչինչ, սա հարց չէ:  Ժա մա նակ կա և քն նա դա տու-

թյուն. կ պարզ վի մի օր:

 Վերս տին հայտ նե լով սր տա գին շնոր հա կա լու թյունս` մնամ սի րով և 

բարև նե րով` 

ԱվետիքԻսահակյան

1  Հիպերբոլա, չափազանցություն:
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Տ պագր վում է «Ի սա հա կյան 100» հո բե լյա նա կան տա րեգր քից, 1957 , Եր ևան:

1.  Լևոն Մե լիք սեթ-Բեկ (1890-1968), աղ բյու րա գետ, հնա գետ, թարգ մա նիչ,  բա նա սի-
րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր: «Ն. Բա րա թաշ վի լին և հայ գրա կա նու-
թյու նը» զե կուց ման մեջ նկա տել էր, թե Ավ . Ի սա հա կյանն իր «Ա բու-Լա լա Մա հա րի» 
պոե մը գրել է Նի կո լոզ Բա րա թաշ վի լիի «Մե րա նի» ստեղ ծա գոր ծու թյան ազ դե ցու-
թյամբ: Մոտ 20 տա րի ան ց, այդ փաս տը հայտ նի է դառ նում Վար պե տին, և նա գրում 
է վե րոն շյալ նա մա կը:

2.  Նի կո լոզ Բա րա թաշ վի լի (1817-1845), վ րա ցի բա նաս տեղծ: Գ րել է մոտ 40 բա նաս-
տեղ ծու թյուն և մեկ պոեմ: Դ րանք տպագր վել են հետ մա հու, 1852 թ., « Ցիս կա րի» 
ամ սագ րում:

3.  Ն. Բա րա թաշ վի լին իր նշա նա վոր բա նաս տեղ ծու թյու նը` «Մե րա նին», գրել է 1842թ.: 
Այն թարգ մա նել է ավե լի քան 200 թարգ մա նիչ: Այդ թվում` Բո րիս Պաս տեռ նա կը 
(1890-1960): Հայե րեն թարգ մա նել է Սո ղո մոն Տա րոն ցին (1904-1971): Նա մա կում 
նշ ված թարգ ման չի` Իվան Մայեի մա սին որ ևէ տե ղե կու թյուն ճշ տել չհա ջող վեց: 

4.  Ջորջ Բայ րոն (1788-1824), ա նգ լիացի բա նաս տեղծ:

5.  Հայն րիխ Հայ նե (1797-1856), գեր մա նա ցի բա նաս տեղծ, քն նա դատ, հրա պա րա կա-
խոս:

6.  Ադամ Միցկ ևիչ (1798-1855), լեհ բա նաս տեղծ , ազ գային -ա զա տագ րա կան շարժ ման 
գոր ծիչ: 

7.  Մի խայիլ Լեր մոն տով (1814-1841), ռուս բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, դրա մա տուրգ, 
նկա րիչ: 

8.  «Չայլդ Հա րոլ դի ուխ տագ նա ցու թյու նը» պոեմ է` բաղ կա ցած 4 մա սից: 1-ին և 2-րդ 
եր գե րը հրա տա րակ վել են 1812թ., 3-րդ և 4-րդ եր գե րը` 1816-1817 թթ.: Գրքի 4-րդ 
երգը թարգմանել է Ղևոնդ Ալիշյանը, Վենետիկ, 1860:

9.  Ադամ Միցկ ևի չի «Ֆա րիս» պոե մն առա ջին ան գամ լույս է տե սել 1829 թ.: Հայերեն 
թարգմանել է Արշակ Չոպանյանը:

10. Մեթ րի, բա նաս տեղ ծու թյան հանգ է:

11. Քա սիդ, քա սի դա, ա րա բա կան բառ է: Պոեմն է` հա տուկ հան գա վոր մամբ: 

12. Բեյթ, եր կու տո ղից բաղ կա ցած բա նաս տեղ ծու թյան տե սակ` տա րած ված ար ևե լյան 
պոե զիայում: 
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232. Հ մա յակ Սի րա սին

28հոկտեմբերի,1948,Սոչի

 Սի րե լի՛ Սի րաս (1)

 Վա հա նը (2) բե րեց քո նա մա կը, շատ շնոր հա կալ եմ քո ու ղար կած լավ 

լու րե րի հա մար:  Վա հանն ար դեն հե ռագ րեց քեզ ընկ. Վ. Հա մա զաս պյա նի 

(3) մա սին : Ես շատ մո տի կից չեմ ճա նա չում նրան, բայց միշտ լավ եմ լսել 

նրա մա սին` աշ խա տա սեր է և ըն դու նակ : Այդ էլ մեզ պետք է: 

Այն պես որ, լիակա տար հա մա միտ եմ բո լո րի հետ նրան ըն կե րակ ցե լու 

մեր աշ խա տանք նե րին` որ պես քար տու ղա րի: 

Ես ( կամ մենք) լավ եմ ( լավ ենք), սա կայն խիստ կա րո տել եմ Եր ևա նին, 

մեր մի ջա վայ րին և գրա սե ղա նիս : Ա ռող ջու թյունս նույնն է, միայն արյան 

ճնշումս 20 աս տի ճան իջավ, հի մա 180 է:  Բայց հի վան դու թյունս բա ցար ձա-

կա պես նույնն է` ծե րու թյուն և հոգ նա ծու թյուն , ո րի առա ջին մասն ան բու ժե լի 

է, երկ րոր դը կա րե լի է մի փոքր մեղ մաց նել:

 Նոյեմ բե րի 7-ին լրա նում է սա նա տո րիայում մնա լու մեր ժամ կե տը : Ե թե 

Աստ ծուց դուրս չգի տեմ ին չը կա մե նա, նոյեմբ<ե րի>10-12 կլի նենք տա նը:

 Ջերմ բարև ներ մեր կող մից` քեզ,  Քո չա րին (4), տիկ նոջդ և հարց նո ղաց:

Միշտձեր`ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, որը Սի րա սի ըն տա նե կան ար խի վում է: Կրճա տում նե րով 
տպագր վել է Սի րա սի «Ք սան մեկ տա րի Ավե տիք Իսա հա կյա նի հետ» հու շե րի գր քում, 
1948:

1.  Հմա յակ Սի րաս (Հ մա յակ Ոս կա նյան), (1902-1983), ար ձա կա գիր, 1937-1940 և 1954-
1957 թթ.` «Սո վե տա կան գրա կա նու թյուն» ամ սագ րի խմբա գիր, 1939-1941 թթ.` Հա-
յաս տա նի Գրող նե րի միու թյան վար չու թյան քար տու ղար: Գ րա կան անունն ընտ րել է 
Հ. Սենկ ևի չի (1846-1916) «Յո եր թաս» վե պի հե րոս Սի րա սի անու նով: 

2.  Խոս քը բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, թարգ մա նիչ Վա հան Գրի գո րյա նի մա սին է:

3. Խոս քը Վարդ գես Հա մա զաս պյա նի մա սին է, որը 1948-1951 թթ. Հա յաս տա նի Գրող-
նե րի միու թյան վար չու թյան պա տաս խա նա տու քար տու ղարն էր:

4.  Խոս քը Հրա չյա Քո չա րի մա սին է:
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233.  Հով հան նես Ենի կո լո պյա նին

14փետրվարի,1949,Երևան

 Սի րե լի՛ բա րե կամ Իվան Կոս տան տի նո վիչ

 Սով <ե տա կան> Հա յաս տա նի գրող նե րի միու թյունն առա ջար կում է Ձեզ 

հետ ևյա լը և խնդ րում է, որ իրա կա նաց նեք (1):

 Դուք որո շել եք, որ հան գու ցյալ մեր մեծ գրող նե րի` Րաֆ ֆու, Գ. Սուն դու-

կյա նի, Հովհ. Թու մա նյա նի գե րեզ ման ներն առան ձին լի նեն` հա տուկ դամ-

բա րան նե րով, և նրանց շուր ջը տե ղա վո րեք մյուս գրող նե րին:

Գ րող նե րի միու թյու նը` նկա տի ու նե նա լով հան գու ցյալ բա նաս տեղծ Հա-

կոբ Հա կո բյա նի (2) գրա ված տե ղը հայ գրա կա նու թյան մեջ` իբրև առա ջին 

պրո լե տա րա կան խո շոր բա նաս տեղ ծի , անհ րա ժեշտ է գտ նում, որ նրա գե-

րեզ մանն էլ մեծ գրող նե րի պես առան ձին շի րի մով նշա նակ վի: Խնդ րում եմ 

այս մա սին բա րի լի նեք գրե լու մեզ, որ իմա նանք, թե հա սե՞լ է Ձեզ մեր դի մու-

մը, նաև Ձեր ձեռ նար կի մա սին:

 Խոր հար գանք նե րով`

Ձեր`Ավետ.Իսահակյան

Ս<ովետական> Հա յաս տա նի գրող նե րի միու թյան նա խա գահ

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Իվան Ենի կո լո պյա նի ֆոնդ:

1. Թբի լի սիի հնա գույն գրեզ մա նա տու նը` Խո ջի վան քը, 1938 թ. վե րած վեց «Բա րե կա-
մու թյան զբո սայ գու »: Այ գու մի ան կյու նում, Րաֆ ֆու մա հար ձա նի շուրջ, ստեղծ վեց 
հայ գրող նե րի ու մշա կու թային գոր ծիչ նե րի փակ պան թեոն:

 1961 թ., ճար տա րա պե տու թյան դոկ տոր, բա նաս տեղծ Ռու բեն Աղա բա բի (1911-1970) 
նա խագ ծով, ձևա վոր վեց հայ գրող նե րի ու մշա կու թային գոր ծիչ նե րի պան թեոնը : Այս 
գոր ծում մեծ ավանդ ու նե ցան Պա հա րեն և ու րիշ ներ:  Հա յաս տա նի գրող նե րի միու-
թյան հանձ նա րա րու թյամբ` այդ գոր ծով էր զբաղ վում թբի լի սաբ նակ մշա կու թային 
գոր ծիչ Իվան Ենի կո լո պյա նը:

2.  Բա նաս տեղծ Հ.Հա կո բյա նի (1866-1937) գե րեզ մա նը տեղ է գտել Պան թեոնում, Ալ. 
Ծա տու րյա նի շիրիմի կող քին:
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234. Վա հան Մա մի կո նյա նին

29հոկտեմբերի,1949,Երևան

Սի րե լի՛ ընկ. Վա հան (1) 

Եր ևա կա յում եմ, թե ինչ քան պի տի մտա հոգ ված լի նեք, որ մինչև հի մա 

չեմ պա տաս խա նել շատ սի րե լի Մ. Ռիլս կու սի րե լի նա մա կին (2), նվե րին և 

առա ջար կին, թեև վրայից մի ամիս է ան ցել:  Պատ ճառ ներն ինձ նից ան կախ 

էին. Ռիլս կու և քո նա մակ նե րը ստա նա լուց մի եր կու օր հե տո ես շատ ծանր 

հի վան դա ցա, մոտ մի ամիս ան կող նում էի, հի մա եմ միայն ոտ քի կանգ նել և 

դեռ դուրս չեմ գա լիս տնից: 

Ու րեմն, միայն հի մա կա րող եմ զբաղ վել ընկ. Ռիլս կու առա ջար կով 

թարգ մա նա կան նյու թեր ու ղար կե լու հա մար: Տպ ված գր քե րիցս եմ որո նում:  

Հա զիվ կա րո ղա ցա գտ նել 1940 թվին Եր ևա նում հրա տա րակ ված եր կու հա-

տորս. պի տի մե քե նագ րել տամ մի շարք բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, որոնք չկան 

այդ հա տոր նե րի մեջ և դրան ցից հե տո գր ված: 

Այն պես որ, ես կա րող եմ ու ղար կել Ձեզ այդ եր կու հա տոր նե րը, մե քե-

նագր ված նյու թեր ու ռու սե րե նի թարգ մա նու թյուն նե րը ( հա տըն տիր)` լույս 

տե սած 1945 թ.: 

Ես այս եր կու օրս նա մակ կգ րեմ ընկ. Ռիլս կուն : Ա ռայժմ բա րի եղեք 

հայտ նե լու թան կա գին ըն կեր Մ. Ռիլս կուն իմ սր տա գին շնոր հա կա լու թյուն-

նե րը, նաև ընկ. Մ. Մա լի շի ցին (3), որոնք բա րի են եղել թարգ մա նե լու իմ 

ոտա նա վոր նե րը մեծ ուկրաի նա կան ժո ղովր դի բա նաս տեղ ծա կան լեզ վով 

(4): Դա մեծ պա տիվ է բե րում ինձ:

 Նե րո ղու թյուն եմ խնդ րում Ձեզ սպա սել տա լու հա մար:

 Ջերմ բարև նե րով՝ կնոջս կող մից, որ Մա մի կո նյան նե րի թոռն է, քեզ և ձե-

րոնց: 

Հաս ցեն` Եր ևան, Ав.Исаакяну,ул.Баграмяна87:
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Ի սա հա կյա նի` Վա հան Մա մի կո նյա նին ուղղ ված նա մա կը տպագր վում է մե քե նա գիր 
պատ ճե նից:  Նա մա կի բնա գի րը հաս ցեատի րոջ ան ձնա կան ար խի վում է:  Մա մի կո նյա-
նին ուղղ ված Իսա հա կյա նի նա մակ նե րի պատ ճեն նե րը մեզ է տրա մադ րել գրա կա նա գետ 
Գևորգ Մա դո յա նը (1911-1990):

1.  Վա հան Ալեք սանդ րի Մա մի կո նյան (1900-1961), Մաք սիմ Ռիլս կու ան ձնա կան քար-
տու ղա րն էր, զբաղ վել հայ գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի թարգ մա նու թյամբ, 
կա տա րել է Իսա հա կյա նի «Հա տըն տի ր»-ի տո ղա ցի թարգ մա նու թյու նը: Ն րա թարգ-
մա նու թյամբ ուկ րաի նե րեն լույս են տե սել Շիր վան զա դեի «Քաո սը», Ն. Զա րյա նի 
«Հա ցա վա նը», Գ. Ս ևուն ցի «Գե րի նե րը», Հ. Քո չա րի «Մեծ տան զա վակ նե րը», Վ. 
Ա նա նյա նի «Ս ևա նի ափին» վե պե րը: 

2.  Ու կրաի նացի գրող և հա սա րա կա կան գոր ծիչ Մաք սիմ Ռիլս կին (1895-1964) 1949 թ. 
հոկ տեմ բե րի 21 -ին Իսա հա կյա նին գրում է. « Մե ծար գո և թան կա գին Վար պետ , 
Ուկրաի նայի պե տա կան գե ղար վես տա կան հրա տա րակ չու թյան պլա նով նա խա տես-
ված է 1950 թ. հրա տա րա կել Ձեր եր կե րի հա տըն տիր ժո ղո վա ծուն (15 մա մուլ, այ-
սինքն` մինչև 10 000 բա նա տո ղով): Ու կրաի նե րեն թարգ մա նու թյու նը հանձ նա րար-
ված է ինձ և Անդ րեյ Մա լեշ կոյին:  Շատ եմ խնդ րում ու ղար կել ինձ վեր ջին ժա մա նակ-
ներս հայե րեն լեզ վով լույս տե սած Ձեր գր քե րը կամ, կողմ նո րոշ վե լու հա մար, նաև 
ռու սե րեն թարգ մա նու թյուն նե րը  (ո՛չ տո ղա ցի. տո ղա ցի ինձ հա մար կա նեն Կի ևում): 
Այ սօր ու ղար կում եմ Ձեզ իմ ըն տիր բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծուն` ռու սե րեն 
լեզ վով:

 Խո րին հար գանք նե րով` Մ. Ռիլս կի»:

3.  Չկարողացանք ճշտել:

4.  1950 թ. Ու կրաի նա յում նախաձեռնում են Ավ . Ի սա հա կյա նի Ըն տիր եր կե րի հա տո-
րյա կի թարգ մա նու թյա նը:
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235. Վա հան Մա մի կո նյա նին

20սեպտեմբերի,1950,Երևան

 Սի րե լի՛ Վա հան 

Ա մե նից առաջ` ջերմ բարև ներ մե ծա նուն ընկ. Ռիլս կուն և քեզ:

 Հե տո` դառ նանք մեր գոր ծին:  Սի րե լի՛ս, ոչ մի նա մակ չգ րե ցիր, թե ինչ-

պե՞ս է գնում բա նաս տեղ ծու թյուն նե րիս թարգ մա նա կան գոր ծը : Արդյոք կա-

տար վու՞մ է, թե՞ գլ խին քար ըն կավ: Ե թե խան գար ված չէ գոր ծը, ապա ի՞նչ 

վի ճա կում է, ու՞ր եք հա սել և ե՞րբ է վեր ջա նա լու: 

Ես ծույլ եմ նա մակ գրե լում և բա վա կա նին էլ ան տար բեր` գոր ծիս վե րա-

բեր մամբ, բայց գո նե դու չպի տի լռեիր : 

Ինչ որ է, ան ցած բան է, հի մա խնդ րում եմ բա րի լի նես ման րա մասն հա-

ղոր դե լու ձեր աշ խա տանք նե րի մա սին: 

Ընկ. Հա կոբ Խա չատ րյա նը (1) քեզ գրած կլի նի իմ հա մա ձայ նու թյան 

մա սին : Ես այս տա րի շատ ծանր և եր կար հի վան դա ցա:  Հի մա լավ եմ:  Նոր 

եմ վե րա դար ձել Կիս լո վոդս կից:

 Նո րից ջեր մա գին բարև նե րով՝

Ձեր`Ավետ.Իսահակյան

Տ պագր վում է նա մա կի մե քե նագր ված օրի նա կից:

1.  Խոս քը Մոսկ վա յում բնակ վող, հայե րե նից ռու սե րեն գե ղար վես տա կան եր կե րի 
թարգ մա նիչ Հա կոբ Խա չատ րյա նի մա սին է, որի հետ Իսա հա կյա նը խորհր դակ ցել է 
իր կող մից Վ. Մա մի կո նյա նին վճա րե լիք հո նո րա րի մա սին:
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236.  Սո ղո մոն Տա րոն ցուն

21սեպտեմբերի,1950,Երևան

 Սի րե լի՛ Սո ղո մոն (1) 

Ըն կեր Բար սե ղյա նի (2) բա նաս տեղ ծու թյուն նե րից մի քա նի սը կար դա-

ցի, լավ էին. ժա մա նակ չու նեմ բո լո րը կար դա լու և ընտ րե լու: 

Այժմ խնդ րում եմ քեզ նրա շե ֆու թյու նը վերց նես, ներ կա յաց նես բա նաս-

տեղծ<ական> սեկ տո րին, դու էլ կար դաս, ընտ րես, այն պես, որ մի քա նի բան 

լույս տես նի մա մու լում:  Մի խոս քով, աս պա րեզ մտ նի : Ե րի տա սար դը մեր նա-

հա տակ սի րե լի Գե ղամ Բար սե ղյա նի (3) եղ բոր որ դին է:

 Ջերմ բարև նե րով` 

քո՝Ավ.Իսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից,  ԳԱԹ, Սո ղո մոն Տա րոն ցու ֆոնդ, № 149

1.  Սո ղո մոն Տա րոն ցի (1905-1971), բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ:

2.  Հ նա րա վոր չե ղավ պար զել իս կու թյու նը:

3.  Գե ղամ Բար սե ղյան (1883-1915), նա հա տակ բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր: Ն րա լա վա-
գույն գոր ծե րը («Ամ բող ջա կան գոր ծեր»)  լույս են տե սել Փա րի զում, 1931 թ., «Նա հա-
տակ գրա գետ նե րու բա րե կամ ներ» մա տե նա շա րով:



374|      | Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

237.  Կամ սար Գրի գո րյա նին

2դեկտեմբերի,1950,Երևան

 Շա՛տ սի րե լի Կամ սար (1)

Չ գի տեմ` ինչ խոս քե րով ար տա հայ տեմ իմ խո րունկ և սր տա գին շնոր հա-

կա լու թյուն նե րը քո մշ տա կան ու ան թա ռամ ու շադ րու թյան հա մար իմ հան-

դեպ:  Տա րի ներ ամեն խնամ քով ու սի րով ու ղար կում ես ինձ թեր թեր, ժուռ նալ-

ներ և քո աշ խա տու թյուն նե րից, գրու թյուն նե րից՝ ինչ որ հե տաքրք րել է ինձ: 

Այն էլ ասեմ, որ տա րի նե րի ըն թաց քում ինչ որ ու ղար կել ես, բո լորն ստա-

ցել եմ և սի րով ըն թեր ցել:

 Նա խա վեր ջին ու ղար կածդ «ВестникЛенинград<ского>Университа»` 

 Վա հա նի մա սին, ինչ պես և եր կու -ե րեք օր առաջ Հ. Թու մա նյա նի մա սին 

ահա գին մո նոգ րա ֆիադ (2): 

Սկ սել եմ կար դալ մո նոգ րա ֆիադ, բայց ան համ բե րու թյու նից թեր թել եմ 

մինչև վեր ջը և ծա նո թու թյուն նե րը կար դա ցել:  Ռուս ըն թեր ցո ղի և ռու սե րեն 

ըն թեր ցող հա սա րա կու թյան հա մար շատ ար ժե քա վոր գիրք է` մեր գրա կա-

նու թյու նը, մեր կուլ տու րան ճա նա չե լու տե սա կե տից : Ապ րե՛ս, զո րա նա՛ս:  Հու-

սով եմ, որ առողջ ես և վիշտդ էլ՝ բա վա կան ամոք ված:

 Բարև նե րով և ջերմ սի րով`

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից,  ԳԱԹ, Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 1094:

1.  Կամ սար Գրի գո րյան (Տեր-Գրիգորյան), (1911-2004), գրականագետ, ռու սե րեն և 
հայե րեն տպագ րել է մե նագ րու թյուն ներ և հոդ ված ներ ռուս գրա կա նու թյան պատ-
մու թյան, հայ գրող նե րի, հայ-ռուս գրա կան կա պե րի մա սին:

2.  Կ. Գրի գո րյա նի «Ованнес Туманян» աշ խա տու թյու նը լույս է տե սել Մոսկ վա յում, 
1950 թ.:  Նույ նի վե րամ շակ ված, լրաց ված տար բե րա կը` 1969 թ., Եր ևա նում: 1962 թ., 

ռուսերեն, լույս է տեսել «Ավետիք Իսահակյան» մենագրությունը:
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238.  Հով հան նես Ենի կո լո պյա նին

13հունիսի,1951,Երևան

 Մե ծար գո՛ բա րե կամ Իվան Կոնս տան տի նո վիչ 

Իր ժա մա նա կին ստա ցել եմ Ձեր հոդ վա ծը: Իս կույն դի մե ցի Հար<ու-

թյուն> Մկրտ չյա նին (1), որ հոդ վա ծը, եթե չտ պագր վի,  տա ինձ:  Նա պա-

տաս խա նեց, որ նո րու թյուն չի պա րու նա կում հոդ վա ծը:  Հա զիվ եր կու օր 

առաջ գտան հոդ վածդ և տվին ինձ. գրե թե կորց րել էին: 

Ես ու շադ րու թյամբ կար դա ցի Ձեր գրա ծը (2) և ան կեղ ծո րեն հայտ նում 

եմ Ձեզ, որ հոդ վա ծը սխե մա տիկ է, և հարևան ցիորեն եք ան ցել, չեք խո րա ցել 

և ծա վալ վել: Խնդ րում եմ, ավե լի ման րա մասն գրեք. կա րո՛ղ եք անել, որով-

հետև հա րուստ նյութ է, մա նա վանդ Մ. Վագ նե րը (3) և Հակստ հաու զե նը (4), 

էլ չեմ ասի Բո տենշ տե տի (5) մա սին:

 Մավ զո լեի մա սին հայտ նել եմ կա ռա վա րու թյա նը, սա կայն չգի տեմ` ինչ 

են որո շել : Իսկ Թու մա նյան նե րի ըն տա նի քը, կար ծեմ, ար դեն դրամ ու ղար կել 

են Ձեզ:

 Ջեր մա գին բարև նե րով` 

Ձեր՝Ավետ.Իսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Ի.Ե նի կո լո պյա նի ֆոնդ:

1.   Հա րու թյուն Մկրտ չյան (1903-1992), հայ գրող, գրա կա նա գետ: 

2.  Ե նի կո լո պյա նի հոդ վա ծը պետք է տպագր վեր «Սո վե տա կան գրա կա նու թյուն» ամ-
սագ րում, որի խմ բա գիրն էր Հա րու թյուն Մկրտ չյա նը:

3.  Մո րից Վագ ներ (1813-1887), գեր մա նա ցի ճա նա պար հորդ, երկ րա բան, բնա գետ: 
1843-1844 թթ. շր ջա գայել է Հա յաս տա նում, եղել Եր ևա նում, Սևա նի ավա զա նում, 
բարձ րա ցել Արա րատ լե ռը,  կա տա րել չա փագ րու թյուն ներ: Այդ ըն թաց քում նրա ու ղե-
կից նե րից ու թարգ մա նիչ նե րից էր Խաչատուր Աբո վյա նը:

4 .  Ավ գուստ Հաքստ հաու զեն (1792-1866), բա րոն, պրու սա կան աս տի ճա նա վոր, ազ-
գագ րա գետ : Ա ռա ջինն է, որ հայ կա կան ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյան հին ու նոր 
նմուշ նե րը ( հե քիաթ ներ, առաս պել ներ) թարգ մա նա բար ներ կա յաց րեց Եվ րո պային:  
Հա յաս տա նում Հաքստ հաու զե նին ու ղեկ ցել է Խ.Ա բո վյա նը:

5.  Ֆրիդ րիխ Բո դենշ տետ (1819-1892), գեր մա նա ցի գրող, թարգ մա նիչ, բա նա սեր: 1844-
1845 թթ. Թիֆ լի սում զբաղ վել է ու սուց չու թյամբ, ու սա նել ար ևե լյան լե զու ներ: Շր ջա-
գայել է Հա րա վային Կով կա սում: 1845 -ին վե րա դար ձել է Գեր մա նիա, հրա տա րա կել 
իր գրա պատ մա կան ու սում նա սի րու թյուն ներն ու ու ղեգ րու թյուն նե րը: Խ. Ա բովյա-
նի աջակ ցու թյամբ թարգ մա նել է հայ ժո ղովր դա կան և աշու ղա կան եր գեր: Գ րել է 
«Ք րիս տո նեու թյու նը Հա յաս տա նում» (1850) պատ մագ րա կան ու սում նա սի րու թյու նը:

6.  Խոս քը Խո ջի վան քում կա ռուց վե լիք հայ գրող նե րի պան թեոնի1 մա սին է: 

1  Պանթեոն, հունարեն՝ բոլոր աստվածների սրբավայր:
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239.  Մաք սիմ Ռիլս կուն

16հունիսի,1951,Երևան

Իմ թան կա գի՛ն բա րե կամ Մաք սիմ Ֆա դե ևիչ (1)

 Մեծ ու րա խու թյամբ ստա ցա Ձեր խմ բագ րու թյամբ հրա տա րակ ված իմ 

բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի հա տըն տիր ժո ղո վա ծուն (2): Ես շատ եր ջա նիկ եմ, 

որ Դուք այդ քան ջանք ու եռանդ եք գոր ծադ րել ուկ րաի նա ցի ըն թեր ցո ղին 

ծա նո թացն ելու մեր բա նաս տեղ ծու թյան հետ: 

Ինձ նե րե ցեք, որ այս քան ու շա ցու մով եմ պա տաս խա նում Ձեզ. մի ամ-

սից ավե լի հի վանդ էի: Բա ցի այդ` շատ էի ու զում, որ այդ ժո ղո վա ծուն կար-

դային ինձ (իսկ դրա հա մար ան հրա ժեշտ էր գտ նել մե կին, որը տի րա պե տեր 

ուկ րաի նե րեն լեզ վին) և օգ նեին ինձ` նա մակ գրել Ձեզ Ձեր մայ րե նի լեզ վով : 

Եվ այժմ ես հա մոզ վե ցի, որ Դուք, Ձեր և իմ բա րե կամ նե րը իմ բա նաս տեղ-

ծու թյուն նե րը թարգ մա նել են ճիշտ,  լավ, կա րո ղա ցել եք իմ խո հերն ու զգաց-

մունք նե րը , այն բո լո րը, ինչ թանկ է ու հա րա զատ իմ սր տին, հա ղոր դել գե ղե-

ցիկ, նուրբ ու հա րուստ լեզ վով , ան մո ռաց, սր տա լի եր գե րի լեզ վով , ո րոնք ես 

սի րում եմ եր կար տա րի ներ ի վեր:

 Մեծ եր ջան կու թյուն է ինձ հա մար, որ ուկ րաի նա ցի հե րո սա կան և բա-

նաս տեղ ծա կան ժո ղո վուր դը կկար դա իմ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը և, ու զում 

եմ հա վա տալ, կսի րի դրանք: 

Իմ ան կեղծ շնոր հա կա լու թյուն նե րը` Ձեզ, թան կա գի՛ն Մաք սիմ Ֆա-

դեևիչ, շ նոր հա կա լու թյուն սի րե լի Պա վել Գրի գոր ևի չին, ինչ պես նաև Վ. Սո-

սու րային (3), Լ. Պեր վո մայս կուն (4) , Օ. Նո վից կուն և բո լոր նրանց , ով քեր 

թարգ մա նել են իմ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը:

 Ջեր մո րեն, ամ բողջ սր տով ող ջու նում եմ Ձեզ, ցան կա նում եր կար կյանք, 

առող ջու թյուն և ուժ,  նոր հա ջո ղու թյուն ներ՝ աշ խա տան քում:

ԱվետիքԻսահակյան

Ի սա հա կյա նի` Մ. Ռիլս կուն ուղղ ված նա մա կի բնօ րի նա կը Տ. Շև չեն կոյի ան վան գրա-
կա նու թյան ինս տի տու տում է, Մ. Ռիլս կու ար խի վում: Տպագր վում է Պավ լո Տի չի նայի և 
Մաք սիմ Ռիլս կու «Հա յաս տա նի և հայ կուլ տու րայի մա սին» գր քից, 1973, Եր ևան:

1951 թ. Կի ևում լույս տե սավ Ավ . Ի սա հա կյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի «Հա տըն-
տիր»-ը` Մ. Ռիլս կու խմ բագր մամբ: 

1.  Մաք սիմ Ռիլս կի (1895-1964 ), ո ւկ րաի նա ցի խորհր դային բա նաս տեղծ: 

2.  Մաք սիմ Ռիլս կու և ուկ րաի նա ցի մի խումբ բա նաս տեղծ նե րի խմ բային ջան քով 
թարգ ման վեց ու հրա տա րակ վեց Իսա հա կյա նի ըն տիր բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ժո-
ղո վա ծուն: 1954 թ. Ռիլս կին Վար պե տի կող մից հրա վիր վեց Հա յաս տան և հյու րըն-
կալ վեց Վար պե տի հար կի տակ:  Հայ րե նիք վե րա դառ նա լուց հե տո գրեց իր հայտ նի 
գիր քը` «Խա ղո ղի վա զը»:

3. Վ լա դի միր Սո սյու րա (1897-1965), ու կ րաին ցի խորհր դային գրող:

4.  Լեոնիդ Պեր վո մայս կի (1908-1973), ու կ րաի նա ցի գրող:
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240. Լ ևոն Մե լիք սեթ-Բե կին

3հուլիսի,1951,Երևան

 Սի րե լի՛ ըն կեր Մե լիք սեթ-Բեկ 

Ու րա խու թյամբ կար դա ցի Հայ կա կան ակա դե միայի տե ղե կագ րի (նո. 4, 

1951) մեջ Ձեր գրած հոդ վա ծը` «Ա . Ի սա հա կյա նը և վրաց գրա կա նու թյու նը»: 

Շ նոր հա կա լու թյուն Ձեր սի րա լիր ու շադ րու թյան հա մար իմ հան դեպ:

 Շատ գե ղե ցիկ գործ եք արել, որ եր կու դա րա վոր հարևան նե րի գրա կա-

նու թյուն նե րի հո գե կան-բա րո յա կան կա պե րը հայտ եք բե րում և լու սա բա-

նում:

 Ցա վում եմ, որ Ձեր հոդ վա ծի մեջ սխալ է սպր դել . ես գրել էի. « Ձո րի Նա-

հա պետ Գո չան» ( Կազ բե կի պատ մա ծը), բայց տպագր վել է «Ա շուղ Նա հա-

պետ Քու չակ», որ ոչ մի աղերս չու նի նյու թի հետ: 

Այս տեղ պի տի ասեմ, որ Ձեր հի շա տա կած նա մակս, որ քան հի շում 

եմ, գրել եմ 1929 թվին, «Ա բու-Լա լա Մա հա րի»-ի թարգ ման չին, և որի մեջ, 

նույն պես, որ քան հի շում եմ, գրել եմ, թե իմ պոե մի ներշն չող նե րը եղել են 

Միցկևի չի «Ֆա րի ս»-ը (1) և Բա րա թաշ վի լիի «Պե գա ս»-ը (2): Չ գի տեմ` ին-

չու՞ է Միցկևի չի անու նը դուրս մնա ցել: Կխնդ րեի, եթե հնա րա վոր է, ստու գեք 

նա մակս: Թերևս ես սխալ վել եմ, կա րող է պա տա հել, որ մո ռա ցել եմ. շատ 

ժա մա նակ է ան ցել : Այս քան:

 Ջերմ բարև նե րով` 

Ձեր՝ԱվետիքԻսահակյան
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Տ պագր վում է բնագ րից,  ԳԱԹ , Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 1448: 
Ս տորև հրա պա րա կում ենք Լևոն Մե լիք սեթ-Բե կի պա տաս խան նա մա կը, ուր պար զա-
բան վում են թույլ տված սխալ նե րը:

«7 հու լի սի, 1951 

Ա մե նա սի րե լի և թան կա գին Վար պետ,

 Ձեր` 3 հու լի սի թվա կիր սի րա լիր նա մա կը ստա ցա:

Շ տա պում եմ բա ցատ րել գոր ծի էու թյու նը, այ սինքն` թյու րի մա ցու թյուն նե րի աղ բյուր նե-
րը:

1.  1929 թ. գրած Ձեր երկ տո ղը, ինչ պես այժմ պարզ վեց, աղա վաղ վել է ռու սե րե նից 
վրա ցե րե նի վե րա ծե լու մի ջո ցին, որի հետ ևան քով «Նա հա պետ Գո չան» դար ձել է 
«Նա հա պետ Քու չակ» : Իսկ ես մտ քովս ան գամ այդ պի սի աղա վա ղում չէի կա րող 
անցնել, աշ խա տել էի հա վա տա րիմ մնալ միակ աղ բյու րին, առայժմ միայն վրա ցե-
րեն թարգ մա նու թյամբ է առ կա:

2.  Այդ երկ տո ղը, ուր Ա. Միցկ ևի չի «Ֆա րի սի» հի շա տա կու թյու նը սկի չկա  (այս փաս տը 
Ձեր նա մա կը ստա նա լուն պես` նո րից ստու գե ցի) , ինչ պես և Ձեր հա մա ռոտ ինք նա-
կեն սագ րու թյու նը` գր ված «հա վուր պատ շա ճի» , ես ամ բող ջու թյամբ կցել էի հոդ վա-
ծիս իմ, եթե կա րե լի է այս պես ասել, Ruckubersetzung -ով1, որ պես զի գո նե այս ձևով 
այն մատ չե լի դարձ նեի հայ ըն թեր ցո ղի հա մար  (էլ չեմ ասում, որ այս պի սով` Ձեր 
զույգ գրու թյուն նե րը պի տի մտ նեին եր կե րի լիակա տար ժո ղո վա ծո ւի հա մա պա տաս-
խան հա տո րի մեջ):  Սա կայն «Տե ղե կագ րի» խմ բագ րու թյու նը այդ ավե լորդ էր հա մա-
րել և հա նել էր:

  Սի րով և բարև նե րով` Լ.Մե լիք սեթ-Բեկ»:

1 .  Ա դամ Միցկ ևիչ (1798-1855), լեհ բա նաս տեղծ: Նրա «Ֆա րիս» պոե մը հայե րեն է 
թարգ մա նել Ար շակ Չո պա նյա նը: 

2.  Նի կո լոզ Բա րա թիշ վի լի (1817-1845), վ րա ցի գրող: Լա վա գույն բա նաս տեղ ծու թյուն-
նե րից են «Պե գա ս»-ը, «Մե րա ն»-ին: 

1  Գերմաներն բառ է, որ հայերենով թարգմանվում է՝ որպես «հե տա դարձ թարգ մա նու թյուն»:
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241. Հ մա յակ Սի րա սին

28օգոստոսի,1951,Կիսլովոդսկ

 Սի րե լի՛ Սի րաս

Շ նոր հա կա լու թյուն նա մա կիդ հա մար, որի ըն թեր ցու մը շատ ու րա խու-

թյուն պատ ճա ռեց ինձ : Ու րախ եմ, որ բո լորդ` սկ սած Դե րե նի կից (1), առողջ 

ու քա ջա բար դի մադ րում եք Երևա նի շո գե րին` լե գեն դա կան տա քու թյա նը, 

ինչ պես պատ մում են Եր ևա նից այս տեղ եկող նե րը:

 Հարց նում ես առող ջու թյանս մա սին. շնոր հա կալ եմ,  լավ է, սիրտս հան-

գիստ է, բայց հո գե պես նա խան ձե լի չեմ. ամե նից առաջ ձանձ րա նում եմ` 

գրա սե ղա նը չկա, իմ գրա դա րա նը չկա...  Հե տո ամեն կող մից եկած հա յու-

թյու նը` Բաք վից, Թբի լի սիից և այլ տե ղե րից, մեծ մա սով ինձ վիշտ է պատ-

ճա ռում` իրենց այ լա սի րու թյամբ (2)...

Ս րանք հայտ նի բա ներ են, բայց պա տա հած ցա վը միշտ թարմ է, միշտ 

թար մաց նում է վիշ տը: 

Ես, ամե նաու շը, մինչև սեպ տեմ բե րի 20 կլի նեմ Եր ևա նում:  Սո ֆին մինչև 

այդ ժա մա նակ կվեր ջաց նի իր բու ժու մը:  Նա Երևա նից` ար դեն հի վանդ, 

նստեց գնացք և այս տեղ էլ ամ բողջ եր կու շա բաթ հի վանդ պառ կած էր , այն-

պես որ, ուշ սկ սեց իր կիս լո վոդս կյան բու ժու մը: 

Ա վի կը (3) լավ է, օրից օր ավե լի լավ է լի նում : Ես օրս անցկաց նում եմ 

ըն թեր ցա նու թյամբ և պար կում (զ բո սայ գում-կազմող) թա փա ռե լով:  Մի փոքր 

պատմվածք եմ գրել և մի առակ:  Հա վաս չկա բան գրե լու:

 Սի րե լի՛ս, քո ու ժե րի ամե նա ծաղկ ման շր ջա նի մեջ ես. կես դար՝ գրե թե. 

հի մա եռան դիդ, հա վա սիդ բուռն վի ճակն է, բնա կան է, որ պի տի աշ խա տես, 

ստեղ ծա գոր ծես: Բո լոր սր տով ցան կա նում եմ հա ջո ղու թյուն, հղա ցում նե րիդ 

իրա կա նա ցում, ան կեղ ծո րեն ար տա հայտ վե լու` գե ղար վես տի միակ պայ մա-

նի ներ կա յու թյուն:

 Հայ ժո ղո վուր դը այ լա սե րու մից (օտարասիրությունից-կազմող) կա րող 

է ազատ վել իս կա կան գե ղար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րով, պետք են 

բարձ րար ժեք գրա կան եր կեր մայ րե նի լեզ վով, հայ րե նի սի րով, հա մա մարդ-

կային և տիեզե րա կան գա ղա փար նե րով...

 Բել լան (4) հի մա Եր ևա նում է, եր ևի տե սած կլի նես նրան:

Սր տա գին բարև ներ իմ և կնոջս կող մից` քեզ,  Թա մա րին (5), աղ ջիկ նե-

րիդ:

 Համ բույր ներ Ավի կի կող մից` փոք րիկ աղջ կադ:

Ց տե սու թյուն: 

Ավետ.Իսահակյան
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Տ պագր վում է բնագ րից, ո րը Սի րա սի ան ձնա կան ար խի վում է:

1.  Խոս քը Դե րե նիկ Դե միր ճյա նի մա սին է:

2.  Կիս լո վոդսկ` բուժ ման եկած հայե րը, նե րո ղու թյուն խնդ րե լով Վար պե տից, նրա հետ 
խո սում էին ռու սե րեն : Ի սա հա կյա նը խնդ րում էր նրանց չմո ռա նալ մայ րե նի լե զուն,  
տա նը գո նե երե խա նե րի հետ հայե րեն խո սել, թե կուզ վատ հայե րեն…

3.  Խոսքը Վարպետի թոռան՝ Ավիկ Իսահակյանի մասին է, որն այդ ժամանակ 7 
տարեկան էր:

4.  Նկատի ունի հար սին` Բել լային:

5.  Խոս քը Սի րա սի կնոջ` բժշ կու հի Թա մա րայի մա սին է: 
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242.  Գուր գեն Հով նա նին

14հունվարի,1952,Երևան

 Սի րե լի՛ ըն կեր Գուր գեն Հով նան

 Շատ տա րի ներ առաջ (կար ծեմ, 1902 թվին), Յու րի Վե սե լովս կուն (1) 

ուղ ղած իմ նա մա կի մեջ, գրել եմ, որ իմ ներ քին աշ խար հի վրա ու ժեղ տպա-

վո րու թյուն է գոր ծել Գո գոլն` իր ան մահ «Մե ռած հո գի ներ» վե պով:

 Հի մա, սի րե լի՛ Գուր գեն, Դուք դի մել եք ինձ, որ, եթե հնա րա վոր է, մի 

քիչ ավե լի ման րա մասն ան դրա դառ նայի այդ տո ղե րի մտ քին (2):  Գո գո լին 

կար դա ցել եմ առա ջին ան գամ Գևոր գյան ճե մա րա նում, աշա կերտ եղած 

ժա մա նակս, 1891-92 թթ.:  Շատ սի րել եմ, հիացած եմ եղել նրա հան ճա րով, 

կար դա ցել եմ «Ռ ևի զո ր»-ը, «Տա րաս Բուլ բա»-ն և «Մե ռած հո գի նե ր»-ը: Եվ 

նույ նիսկ, սի րուցս դրդ ված, հանդգ նել եմ այն տա րի քիս և ռու սե րեն թույլ գի-

տե նա լով հան դերձ` թարգ մա նել նրա «Կյանք» պատմ ված քը:

Յու. Վե սե լովս կուն նա մակ գրած ժա մա նակ ես ար դեն լույս էի ըն ծայել 

«Եր գեր ու վեր քեր» (3) ոտա նա վոր նե րի գր քույկս և, տա կա վին, գ րե թե ոչ 

մի ար ձակ բան չէի գրել, և իմ ոտա նա վոր նե րի մեջ եր բեք չկա Գո գո լի ազ-

դե ցու թյու նը, նրա սա տի րան, նրա դա ռը վիշ տը : Ու րեմն, ի՞նչ հիմք ու նի իմ 

ար տա հայ տու թյու նը` Գո գո լի ազ դե ցու թյան մա սին : Ին չո՞վ բա ցատ րել ... Ես 

սի րել եմ Գո գո լի տի պե րի, կեր պար նե րի պատ կե րաս րա հը, ռու սա կան կյան-

քի նկա րագ րու թյուն նե րը, պեյ զաժ նե րը, լի րի կա կան զե ղում նե րը, նրա ցա-

վա գին ծի ծա ղը, ծաղ րը` ար ցուն քի մի ջով:

 Միայն հե տա գա յում ինձ հա մար պարզ վեց, որ այդ հին մեծ տպա վո րու-

թյու նը (Գո գո լից կրած)` ապ րե լով իմ են թա գի տակ ցու թյան մեջ, իր ար տա-

հայ տու թյու նը գտել է տա րի ներ հե տո, «Ուս տա Կա րո» վե պիս մեջ, նրա որոշ 

ան ձնա վո րու թյուն նե րի մեջ և, թերևս, այլ մո մենտ նե րի մեջ: 

Ու րիշ կերպ չեմ կա րող բա ցատ րել:

 Ձեր երկ րորդ հար ցին` նա խառ ևո լյու ցիոն հայ գրա կա նու թյան` Գո գո-

լից կրած ազ դե ցու թյան մա սին, այս քա նը կա րող եմ ասել. Րաֆ ֆու, Սուն դու-

կյա նի, Մու րա ցա նի, Շիր վան զա դեի, Նար-Դո սի մեջ ես չեմ նկա տել Գո գո լի 

ազ դե ցու թյու նը:  Տա ղան դա վոր գրող Դ. Դե միր ճյա նի վրա միայն նկա տել եմ 

Գո գո լի բա րե րար ազ դե ցու թյու նը:

 Դե միր ճյա նին ես ճա նա չում եմ նրա պա տա նե կու թյան օրե րից. նա այդ 

ժա մա նակ  (ինչ պես և միշտ) Գո գո լին շատ և շատ սի րում էր: « Մե ռած հո գի-

նե ր»-ից էջեր գի տեր ան գիր, առօ րյա խոս քի մեջ, ամեն պա տեհ առի թով, 

մեջ բե րում ներ էր անում Գո գո լի զա նա զան գոր ծե րից՝ աֆո րիզմ ներ, սուր, 

կծու, սաս տիկ ասում ներ, մտ քեր:  Հայ կա կան իրա կա նու թյան մեջ որո նում էր 

Գո գո լի կեր պար նե րի նմա նո ղու թյուն ներ:
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Բ նավ սխալ գոր ծած չեմ լի նի, որ ասեմ, թե դե պի Գո գոլն ու նե ցած Դե-

միր ճյա նի եր կար տա րի նե րի սերն իր ար տա ցո լու մը գտել է իր գր վածք նե-

րի մեջ:  Գո գո լի ոգին, Գո գո լի հու մո րը, սա տի րան ակն բախ են Դե միր ճյա նի 

բազ մա թիվ ֆե լիետոն նե րի մեջ, պատմ վածք նե րի մեջ, « Քաջ Նա զա ր»-ի և 

մյուս կո մե դիանե րի մեջ:

 Վեր ջա պես, Դե միր ճյա նի հա մար ճա նա չո ղու թյու նը Գո գո լի գրա կա նու-

թյան հետ նրան մղեց թարգ մա նե լու հան ճա րեղ «Մե ռած հո գի նե ր»-ի առա-

ջին հա տո րը` շատ գե ղե ցիկ, շատ հա ջող կա տա րու մով (4):

 Ջերմ բարև նե րով` 

ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է Գ. Հով նա նի «Ա վե տիք Իսա հա կյան» գր քից, 1976 թ.:

1.  Յու րի Վե սե լովս կի (1872-1919), ռուս գրա կա նա գետ, բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ, հա-
յա գետ

2.  Գ. Հով նա նը եր կար տա րի ներ զբաղ վել է հայ-ռուս գրա կան կա պե րով,  հիմ նադ րել ու 
խմ բագ րել «Հա յաս տա նի և հայ կուլ տու րայի մա սին» մա տե նա շա րը:

3 .  Ի սա հա կյա նի «Եր գեր ու վեր քեր» բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ան դրա նիկ ժո ղո վա-
ծուն լույս է տե սել 1897 թ., Ա լեք սանդ րա պո լում : Երկ րորդ ան գամ` լրա ցում նե րով, 
1908 թ., Թիֆ լի սում: 

4.  Նիկոլայ Գոգոլի «Մեռած հոգիներ» ստեղծագործության առաջին հատորը 
թարգմանել է Դ. Դեմիրճյանը, երկրորդ հատորը` Ա. Փալանջյանը: Հայպետհարատ, 
1950 թ., տպաքանակ՝ 5000:
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243. Մա մի կո նյան Վա հա նին

1փետրվարի,1952,Երևան

 Սի րե լի՛ Վա հան

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցա նա մակդ և պայ մա նա գի րը (1) երեկ ու այ-

սօր ու ղար կել եմ քեզ:

Ս տա ցել եմ հե ռա գիրդ: 

Ու րեմն, կս տա նաս պայ մա նա գիրդ` ստո րագ րած, և 8000 ռուբ լի վա վե-

րա գիրդ թե վս տա հա գիրդ` քո անու նով:

 Հայտ նիր ջերմ բարև ներս և խո րին շնոր հա կա լու թյունս ըն կեր և բա րե-

կամ սի րե լի Ռիլս կուն և քեզ:

 Բարև ներս` տիկ նոջդ: 

Բարև նե րով` 

Ավետ.Իսահակյան

Տ պագր վում է նա մա կի մե քե նա գիր պատ ճե նից:

1.  Խոս քը Վար պե տի «Հա տըն տի ր»-ի տո ղա ցի թարգ մա նիչ Վա հան Մա մի կո նյա նին 
վճար վե լիք հո նո րա րի պայ մա նագ րի մա սին է: 
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244.  Խա չե րես Փորք շե յա նին

2փետրվարի,1952,Երևան

 Շատ սի րե լի ըն կեր Խա չե րես (1) 

Ինձ նից ան կախ պատ ճառ նե րով՝ մինչ այ սօր չկա րո ղա ցա Ձեր նա մակ-

նե րին պա տաս խա նել. դեկ տեմ բե րի 5-ից մինչև մի շա բաթ առաջ ծանր հի-

վան դու թյամբ պառ կած էի ան կող նում : Անս պա սե լի կեր պով հի վան դա ցա 

ցիս տի տով` մի զա պար կի բոր բո քու մով, շատ սուր ցա վե րով հի վան դու թյուն: 

Մի լիոնա վոր դո զա նե րով պե նի ցի լին սրս կե ցին, հի մա լավ եմ, եր րորդ օրն է, 

որ փո ղոց եմ ել նում:

 Մեկ-մեկ պա տաս խա նեմ Ձեր հար ցե րին և Ձեր ու զած նե րին: 

Ա մե նից առաջ ստա ցել եմ Ձեր` դեկ տեմ բե րին գրած եր կու նա մակն էլ` 

Ժո ղովր դա կան տետ րա կը և Գա րա գա շյա նի «Հայոց պատ մու թյու նը» (2):  

Ջերմ շնոր հա կա լու թյուն:

 Կա թո ղի կո սը (3) վե րա դար ձավ Մոսկ վայից, հենց երեկ մոտն էի, շատ 

լավ լսում է հի մա , իսկ քթի վեր քը շա րու նա կում է այս տեղ բու ժել: Ձեզ հա մար 

գր վե ցի «Սո վե տա կան գրա կա նու թյուն և ար վեստ» ամ սա գի րը , որ շու տով 

կս տա նաք՝ 1952 թվի առա ջին հա մա րը : Այդ` իմ կող մից նվեր, և, առ հա սա-

րակ, եթե Ձեզ հե տաքրք րող գր քեր լույս տես նեն, կու ղար կեմ Ձեզ. պետք չկա 

վճա րել:  Հայս տա նում շատ գր քեր են լույս տես նում, բայց դրանք Ձեզ չեն 

հե տաքրք րի:

 Հան գու ցյալ Ե. Շա հա զի զը կազ մել էր Պատ կա նյա նի (4) ար խի վը, բայց 

լույս չտե սավ, ինչ պես նրա գր վածք նե րը, որոնք որոշ ված էին, բայց, Ձեզ 

հաս կա նա լի պատ ճա ռով, խա փան վեց:

 Լա լա յա նի (5) ար խի վը նո րից նայել կտամ. գու ցե լավ, բա րե խիղճ կեր-

պով չեն նայել: 

Աբ րա հա մյա նի աշ խա տան քը` «Հայե րի պատ մու թյու նը Ղրի մում» (6) 

և ռու սե րեն լեզ վով «Ար մա վի րի պատ մու թյու նը» (7) կհարց նեմ մեր գրա դա-

րան նե րում` Մա տե նա դա րան, Հան րային գրա դա րան, և կհայտ նեմ Ձեզ : Ան-

պատ ճառ:

Կգ րեմ նաև ս. Խաչ վան քի տպա րա նի մա սին, Ալամ դա րյա նի (8): 

Տա րի ներ առաջ Սա հակ Մյաս նի կյա նը կազ մել էր Պատ կա նյա նի 

պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծուն` (Նա խիջ ևա նի բար բա ռով) և ու զում էր տպել 

Եր ևա նում, ես էլ մի ջամ տե ցի, բայց ար դյունք չու նե ցավ: Գ րե ցի Ե. Շա հա զի-

զի կազ մած Պատ կա նյա նի ար խի վի մա սին, որ չտպ վեց, բայց հի մա, կար-

ծես, հի շում եմ, որ պատմ վածք նե րի մի ժո ղո վա ծու լույս տե սավ:  Բայց եթե 

տպ ված էլ լի ներ, գրա վա ճառ նե րում չես գտ նի:  Գիր քը Հա յաս տա նում մի եր-

կու ամս վա մեջ սպառ վում է:  Տի րա ժը քիչ է (5000), բայց պա հան ջը` շատ ու 

շատ:
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 Տե րյա նի և Հով հան նի սյա նի (9) գր վածք նե րը գտ նել ան կա րե լի է: Շի րա-

զից կխնդ րեմ մի գիրք նվի րե, իսկ Թու մա նյա նից հրա տա րակ վում են ակա-

դե միական կոչ ված հա տոր նե րը (10), սա կա վա թիվ, որոն ցից ես նույ նիսկ մի 

հա տոր ու նեմ : Ես կու ղար կեմ Ձեզ իմ հա տոր նե րի չոր րորդ գիր քը, որ նոր 

լույս տե սավ և կա աս պա րե զում:

 Դե կա դան (11) լի նե լու է ան պատ ճառ. ոչ ուշ` հու նիս ամ սուց , ոչ առաջ` 

մայիս ամ սուց: 

Ա ռայժմ` այս քան:

 Ջերմ բարև ներ` Ձեր տիկ նո ջը և Ձեզ, բարև ներ` կնոջս կող մից նաև:

Ձեր`ԱվետիքԻսահակյան

 Ձեր հրա տա րա կած «Լու սա բե ր»-ը ձե ռա գի՞ր է, թե՞ տպ ված : Եր ևի ձեռ-

քով եք գրել` իբրև աշա կեր տա կան գործ:

 Վե րա դիր վճա րի մա սին. հարց նեմ, տես նեմ՝ կհա մա ձայ նե՞ն : Եր ևա նից 

դժ վա րու թյամբ են գիրք դուրս ճամ բում:

Ա.Իս.

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Խ. Փորք շե յա նի ֆոնդ:

1.  Խա չե րես Փորք շե յան (1886-1970), ի րա վա բան, պատ մա բան, մշա կու թային գոր ծիչ:

2.  Խոսքը հայ պատ մա բան, լեզ վա բան, փի լի սո փա Ան տոն (Մա տա թիա) Գա րա գա շյա-
նի (1818-1903) «Քն նա կան պատ մու թյուն հայոց» քա ռա հա տոր աշ խա տու թյան մա-
սին է (1895, Թիֆ լիս): 

3.  Նկատի ունի Ամե նայն հայոց կա թո ղի կոս Գևորգ Զ Չո րեք չյա նին:

4.  Խոս քը բա նա սեր, գրա կա նա գետ, ման կա վարժ, Հա յաս տա նի գրա կան թան գա րա նի 
հիմ նա դիր Եր վանդ Շա հա զի զի (1856-1951) մա սին է, որը հիմ նո վին ու սում նա սի րել 
էր Ռ.Պատ կա նյա նի գրա կան ժա ռան գու թյու նը, կազ մել նրա ար խի վի գի տա կան ցու-
ցա կը, սա կայն այդ ամե նը մնա ցել է ան տիպ:

5.  Խոս քը բա նա սեր, ազ գագ րա գետ Եր վանդ Լա լա յա նի (1876-1931) մա սին է: 1896 թ., 
Շու շիում «Ազ գագ րա կան հան դե ս»-ի Ա գիր քը տպագ րե լուց հե տո, տե ղա փոխ վել 
է Թիֆ լիս, շա րու նա կել հան դե սի տպագ րու թյու նը` մինչև 1917 թ. հրա տա րա կե լով 
Հա յաս տա նի տար բեր գա վառ նե րում գրի առած ազ գագ րա կան, բա նա սի րա կան հա-
րուստ նյու թը, ինչ պես և բա նա սի րա կան ար ժե քա վոր հոդ ված նե րը:

6.  Խոսքը Հովհաննես Տեր-Աբրահամյանի «Պատմութիւն Խրիմու» աշխատության 
մասին է, Թեոդոսիա, 1865: Խ. Փորքշեյանը զբաղվում էր այս թեմայով. հեղինակել է 
«Ե՞րբ է կատարվել հայերի մուտքը Ղրիմ» աշխատությունը:

7.  Խոսքը Ֆեոդոր Շչերբինի (1849-1936) «История Армавира» գրքի մասին է:

8.  Հարություն Ալամդարյան (1795-1934), հայ բանաստեղծ, մանկավարժ, 
հասարակական-քաղաքական և եկեղեցական գործիչ: Կյանքի վերջին տարիներին 
ապրել է Նոր Նախիջևանի Սուրբ Խաչ վանքում, որտեղ և դավադրաբար սպանվել է:

9.  Նկատի ունի Վահան Տերյանին և Հովհաննես Հովհաննիսյանին:

10. Հովհ. Թումանյանի երկերի ակադեմիական հրատարակությունը՝ 6 հատորով, լույս է 
տեսել 1940-1956 թթ.:

11. 1952 թ. Մոսկ վա յում կա յա նա լիք հայ գրա կա նու թյան և ար վես տի տաս նօ րյա կը չի 
կա յա ցել: 



387|      |Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

245. Անդ րա նիկ Հով սե փյա նին

17ապրիլի,1952,Երևան

 Սի րե լի՛ Անդ րա նիկ  (1)

Եր ևե ցար և մի վայր կյա նում, հա վա տա րիմ քո սո վո րու թյան, ան հայ տա-

ցար : Այդ եր ևույ թի հետ հաշտ եմ, բայց ին չու՞ մի եր կու տող չես գրում, թե 

ի՞նչ եղավ տա պա նա քա րը (2), շի նե ցի՞ն, ի՞նչ վի ճա կի մեջ է: Եթե վեր ջաց րել 

է, գրիր, որ փողն ու ղար կեմ կամ, եթե շտապ է, դու վճա րիր (400 ռուբ լի: 200 

ռուբ լի տվել եմ կան խավ ճար):

 Հույս ու նեմ, որ կա նես : Եր ևի մոտ օրերս կգաս Եր ևան: Ս պա սում եմ:

 Բարև նե րով` 

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 28:

1.  Անդրանիկ Հովսեփյան (կյանքի վերջին տարիներին ստորագրել է «Անդրանիկ 
Սևադա» գրական անունով) (1914-1968), հայ արձակագիր, դրամատուրգ, լրագրող: 
Հայաստանի գրողների միության Լենինականի բաժանմունքի պատասխանատու 
քարտուղարն էր:

2.  Խոս քը Պո լոզ Մու կու չի` Ղա զար Մել քո նյա նի շիր մա քա րի մա սին է:
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246. Ա մե րի կա հայ Հա ռա ջա դի մա կան միու թյան 15-րդ հա մա գու մա րին

26օգոստոսի,1952,Երևան

Սր տի ամե նայն ջեր մու թյամբ ող ջու նում եմ Ամե րի կայի Հա ռա ջա դի մա-

կան միու թյան հա մա գու մա րը և ցան կա նում եմ, որ հա ջո ղու թյամբ լու ծե իր 

առջև դր ված խն դիր նե րը:  Խա ղա ղու թյունն աշ խար հի ամե նա մեծ բա րիքն 

է, աշ խար հի բո լոր դժ բախ տու թյուն նե րը պա տերազմ նե րից են ծա գում: Հայ 

ժո ղո վուր դը միշտ եղել է խա ղա ղու թյան և ազ գե րի բա րե կա մու թյան ջերմ 

պաշտ պան : Ա մե րի կա հայ հա ռա ջա դի մա կան միու թյու նը, մա քա ռե լով ժո ղո-

վուրդ նե րի հա մե րաշ խու թյան հա մար, մար դա սի րա կան վեհ ու ազ նիվ գործ 

է կա տա րում: Հա վա տա ցած եմ, որ Ամե րի կայի առա ջա դեմ հայե րը այ սու-

հետև հա վա տա րիմ կմ նան խա ղա ղու թյան փր կա րար դրո շա կին և բազ մա-

պատկ ված եռան դով կպայ քա րեն նոր պա տե րազ մի իմ պե րիալիս տա կան 

հրահ րում նե րի դեմ` հա նուն ար դա րու թյան, հու մա նիս տա կան հաղ թա նա կի: 

Ող ջույն նե րով ու հար գանք նե րով`

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Կա րա պետ Սի տա լի ֆոնդ, № 139:
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247. Վա հան Մա մի կո նյա նին

3սեպտեմբերի,1952
 

Սի րե լի՛ ըն կեր Վա հան

 Վա ղուց, ապ րիլ ամ սի վեր ջե րին, մեծ շնոր հա կա լու թյամբ ստա ցա մի 

օրի նակ ուկ րաի նե րեն թարգ ման ված գիրքս : Այդ օրե րը ես շատ հի վանդ էի, 

մոտ ամ սից ավե լի պառ կած էի ան կող նում: Երբ առող ջա ցա,  մի շնոր հա կա-

լա կան նա մակ գրե ցի թան կա գին ընկ. Մ. Ռիլս կուն:  Սա կայն Ձեզ` Վա հա նիդ, 

նա մակ գրելս օրե ցօր էի գցում` հու սա լով, որ Ձեզ նից մի ըն դար ձակ նա մակ 

կս տա նամ, և հե ղի նա կային մի քա նի օրի նակ նե րիցս. չգի տեմ` ու ղար կե՞լ եք, 

 թե՞ ոչ, որով հետև ես հու լի սի սկզբ նե րից գտն վում եմ Կիս լո վոդս կում` բժըշկ-

վե լու հա մար: Կմ նամ մինչև սեպ տեմ բե րի 15 -ը, ու րեմն, տա նը` Եր ևա նում, 

կլի նեմ սեպ տեմբ երի 20 -ից ոչ վաղ:

 Սի րե լի՛ Վա հան, եթե նա մակ չեք ու ղար կել մինչև հի մա, խնդ րում եմ մի 

նա մակ գրեք ինձ` Եր ևան, այս հաս ցեով (հասցենչկա-կազմող):

Գ րե ցեք, թե ինչ ըն դու նե լու թյուն գտավ գիրքս ուկ րաինա կան ըն թեր ցող-

նե րի կող մից, հա սա րա կու թյան կող մից , ինչ կար ծիք ներ հայտն վե ցին մա-

մու լի մեջ, մի խոս քով` այս պի սի բա ներ: 

Ըն կեր Հա կոբ Սամ սո նո վիչ Խա չատ րյանն (1) ինձ հայտ նել էր վա ղուց, 

թե Ձեզ հետ խո սել է հո նո րա րի մա սին և այն վար ձատ րու թյան մա սին, որ 

կա տար վել է տո ղա տակ թարգ մա նու թյուն նե րի հա մար, որ կա տա րել եք 

Դուք (2), և Ձեր աշ խա տան քի մա սին` առ հա սա րակ: Չգի տեմ՝ մնա ցա ծը, 

իսկ ինձ հա մար շատ ան հար մար է հի շեց նել հո նո րա րի մա սին:  Կա րո՞ղ եք 

ինձ այդ մա սին գրել, թե՞ ոչ:  Կամ ի՞նչ խոր հուրդ կտայիք:

Խնդ րում եմ նաև մի քա նի օրի նակ գր քիցս ու ղար կել (3), եթե մինչև հի մա 

չեք ու ղար կած:

 Ջերմ բարև ներ` Ձեզ և Ձեր հար գե լի տիկ նո ջը:

Սիրով`Ավետ.Իսահակյան

Ար տատպ վում է նա մա կի մե քե նա գիր պատ ճե նից:

1.  Խոսքը գրականագետ, թարգմանիչ, ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ Հակոբ 
Խաչատրյանի (1884-1960) մասին է:

2.  1952 թ. հուն վա րի 25 -ին Վ. Մա մի կո նյա նը Վար պե տին է ու ղար կում պայ մա նա գիրն` 
իր հո նո րա րի չա փի և վճար ման մա սին:  Վար պետն այդ գու մա րը փո խան ցում է Կի ևի 
հա մա պա տաս խան խնայդ րա մարկ ղ:

3.  Վար պե տին է ու ղարկ վում հե ղի նա կային օրի նակ նե րից չորս գիրք: 
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248.  Մա մի կոն Ավա գյա նին

12հոկտեմբերի,1952,Երևան

 Հար գե լի՛ ընկ. Մ . Ա վա գյան 

Այս տա րի գար նա նը մի ան ծա նոթ մարդ ինձ զան գա հա րեց և ասաց, թե 

նա մակ է ստա ցել Ծալ կայից, որ Ուս տա Կա րոն մե ռել է Ծալ կա յում: 

Ուս տա Կա րոն իմ չա վար տած վե պի հե րոսն է, իրա կա նու-

թյան մեջ գո յու թյուն չու նե ցող, այլ մտա ցա ծին է, իմ ստեղ ծա ծը:  

Այս լսե լով` մի րո պե թվաց, թե կա տակ են անում ինձ հետ, մա նա վանդ որ ես 

շատ զբաղ ված էի (գ րում էի այդ մի ջո ցին), չ հե տաքրքր վե ցի ման րա մաս նա-

բար, միայն կարճ կա պե ցի` ասե լով, որ նա` Ուս տա Կա րոն, շին ծու տիպ է, 

գո յու թյուն չու նի, ի՜նչ մեռ նել, ի՜նչ բան:

 Խո սա կիցս հե ռա խո սի փո ղը վայր դրեց, և լավ չի մա ցա նրա ազ գա նու-

նը: Սա կայն ան մի ջա պես զղ ջա ցի ան տար բե րու թյան հա մար, բայց ար դեն 

ուշ էր: Դ րա նից հե տո շատ հար ցու փորձ արի` գտ նե լու խո սակ ցիս, բայց ար-

դյունք չու նե ցավ:

Մ տա ծե ցի Ծալ կա հարց նել: Գ տա Ծալ կա յում ապ րող մտա վո րա կան 

հայե րից մի քա նի սի հաս ցեն:  Մե կը Դուք եք, ըն կե՛ր Ավա գյան: 

Ուս տի` խնդ րում եմ, բա րի լի նեք հե տաքրքր վե լու Ձեր մի ջա վայ րում` դա 

ի՞նչ լուր է, ո՞վ է այդ կար ծե ցյալ Ուս տա Կա րոն, ո՞ր գյու ղում է մե ռել և ե՞րբ, 

ի՞նչ ան ձնա վո րու թյուն է եղել, ի՞նչ ար հես տի տեր, քա նի՞ տա րե կան է եղել և 

ո՞ր երկ րա ցի է եղել:

 Շատ նե րո ղու թյուն եմ խնդ րում` Ձեզ այս քան դժ վար դրու թյան մեջ դնե-

լուս հա մար, փոր ձե ցեք, թերևս մի բան իմա նաք այդ մա սին:

 Գու ցե ճա նա չո՞ւմ եք Եր ևա նում ծալ կա ցի նե րին, ինձ նրանց հաս ցեն 

տայիք, թերևս նրան ցից մի բան լսեի:  Հան գիստ չու նեմ. զար մա նա լի եր ևույթ 

է, որ ստեղծ ված, մ տա ցա ծին կեր պա րը ժո ղովր դի մեջ մարմ նա նում է, իրա-

կան դառ նում` փո խա նակ հա կա ռա կը լի նե լու` կյան քից` դե պի վե պը, մա նա-

վանդ, որ վե պը դեռ լրիվ լույս չի տե սել:

Հարգանքներով`Ավ.Իսահակյան
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Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի,  ԳԱԹ, Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 867:

1.  Ման կա վարժ, ու սու ցիչ Մա մի կոն Ավա գյանն աշ խա տել է Վրաս տա նի Ծալ կայի շր ջա-
նի Օզ նի գյու ղում` որ պես դպ րո ցի տնօ րեն, ապա տե ղա փոխ վել է Եր ևան` մշ տա կան 
բնա կու թյան:

Ս տորև տպագ րում ենք Մ. Ավա գյա նի տե ղե կու թյունն Ուս տա Կա րոյի մա սին:

«11 նոյեմ բե րի, 1975

1952 թ. ես աշ խա տում էի Վրաս տա նի Ծալ կայի շր ջա նի Օզ նի գյու ղում` որ պես դպրո ցի 
դի րեկ տոր, երբ ստա ցա Ավ . Ի սա հա կյա նի նա մա կը:  
Ինձ հա ջող վեց կարճ ժա մա նա կի ըն թաց քում գտ նել «Կա րոյի հետ քե րը»: Պարզ վեց, որ 
մեր շր ջա նի հար ևան գյու ղում բնակ վե լիս է եղել Կա րո անու նով մի նալ բանդ ( պայ տա-
գործ) : Ին քը տե ղի բնա կիչ չի եղել:  «Ուս տա Կա րո» ան վա նը, վե պի հետ ծա նո թա ցող նե-
րը (ինձ հա մար պարզ չի, թե ով) գտել են ընդ հա նուր հատ կա նիշ ներ (ն մա նու թյուն ներ) և 
նրա մա հա նա լուց հե տո այդ մա սին ու զե ցել են հայտ նել (կամ հայտ նել են) Իսա հա կյա-
նին: 

Ավա գյան Մա մի կոն»:



392|      | Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

249.  Կա րա պետ Սի տա լին

3հունվարի,1953,Երևան

 Հար գե լի՛ Սի տալ (1)

 Հա յաս տա նի Սո վե տա կան գրող նե րի միու թյու նը, մեր գրա կան հա սա-

րա կու թյու նը ջեր մո րեն նշեց Ձեր ծնն դյան 60 -ա մյա կը և Ձեր բեղմ նա վոր 

գրա կան-ս տեղ ծա գոր ծա կան 40 -ա մյա կը:  Սո վե տա կան Հա յաս տա նի գրող-

նե րը մեծ գո հու նա կու թյամբ նշե ցին Ձեր այն ծա ռա յու թյուն նե րը, որ Դուք 

մա տու ցել եք հայ ժո ղովր դին, հայ կուլ տու րային ու հայ գրա կա նու թյա նը` 

Ձեր բարձ րար ժեք ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րով:

 Դուք, հան դի սա նա լով ար տա սահ մա նյան հայ առա ջա դեմ գրա կան-

հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րից մե կը, միշտ կանգ նած եք եղել Սո վե տա կան 

միու թյան բա րե կամ նե րի շար քում, Ձեր ողջ ակ տիվ հա սա րա կա կան գոր ծու-

նեու թյամբ՝ ամե րի կա հայ գա ղութ նե րում հե տա մուտ եք եղել մեկ նպա տա կի` 

պատ ռել մեր մեծ Հայ րե նի քի թշ նա մի նե րի հե րյու րանքն ու ստա հո դու թյուն-

նե րի վա րա գույ րը և միշտ ճշ մար տու թյունն ասել Սո վե տա կան միու թյան և 

Սո վե տա կան Հա յաս տա նի մա սին:  Դուք միշտ կանգ նած եք եղել և կանգ-

նած եք խա ղա ղու թյան պաշտ պա նու թյան դիր քե րում` ընդ դեմ նոր պա տե-

րազմ նե րի, որը հրահ րում են մարդ կու թյան թշ նա մի նե րը:

 Ձեր եր կա րա մյա բեղմ նա վոր հա սա րա կա կան գոր ծու նեու թյամբ, Ձեր 

գր չով Դուք միշտ մեզ հետ եք եղել` Սո վե տա կան Հա յաս տա նի գրա կա նու-

թյան և կուլ տու րայի գոր ծիչ նե րի հետ, մենք միշտ լսել ենք Ձեր` քա ջա րի հայ-

րե նա սե րի ձայ նը և զգա ցել Ձեր ջերմ ձեռ քը` հե ռա վոր Ատ լան տյան ափե-

րում:

 Սի րե լի՛ Սի տալ, դեռ Ձեր 1946 թ. Եր ևան այ ցե լե լու ժա մա նակ Դուք ցան-

կու թյուն հայտ նե ցիք Սո վե տա կան Հա յաս տան վե րա դառ նալ` մեզ հետ, հայ-

րե նի հո ղում մաս նակ ցե լու այն վիթ խա րի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քին 

ու կա ռուց մա նը, որ տե ղի է ու նե նում վե րածն ված սո ցիալիս տա կան Հա յաս-

տա նում:  Դուք ար դեն թևա կո խել եք Ձեր կյան քի յոթ տաս նա մյա կը: 

Ինձ հա սած տե ղե կու թյուն նե րով` Դուք որո շել եք փո խադր վել մշ տա-

կան բնա կու թյան հա մար Սո վե տա կան Հա յաս տան: Սր տանց ող ջու նում եմ 

Ձեր այդ ցան կու թյու նը : Ես կու զե նայի, որ Ձեր գա լուս տը Հա յաս տան զու գա-

դի պեր Հայ պետհ րա տի կող մից հրա տա րակ վող Ձեր բա նաս տեղ ծու թյուն-

նե րի ժո ղո վա ծու ի լույս ըն ծայ մամբ, որը սպաս վում է 1953թ. մայիս-հու նիս 

ամիս նե րին: Կ ցան կա նայի, որ Ձեր այդ գիր քը նվի րեիք ինձ ան ձամբ, մեր 

թան կա գին Եր ևա նում:  Ա հա այդ ան կեղծ ցան կու թյուն նե րով գրում եմ այս 
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նա մա կը: Ձեզ` ամե նայն հա ջո ղու թյուն և քա ջա ռող ջու թյուն:

 Խո րին հար գանք նե րով ու ող ջույն նե րով` 

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Կա րա պետ Սի տա լի ֆոնդ, № 139: Տ պագրվել է 
«Գ րա կան թեր թ»-ում, 1980, № 2:

1.  Կա րա պետ Սի տալ (1891-1972), ս փյուռ քա հայ գրող, հա սա րա կա կան գոր ծիչ: Ն րա 
ծնն դյան 60 -ա մյա կը նշ վեց Եր ևա նում, մեծ շու քով: Այդ առ թիվ հայ րե նի քում լույս 
տե սավ նրա «Պայ քա րի եր գեր» բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծուն (1953): 
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250. Անդ րա նիկ Հով սե փյա նին

12հունվարի,1953,Երևան

 Սի րե լի՛ Անդ րա նիկ

Շ նոր հա վո րում եմ Նոր տա րիդ, ցան կա նում եմ ձեզ բո լո րիդ` մայր, եղ-

բայր, կին, հարս, առող ջու թյուն, եր կար կյանք ու հա ջո ղու թյուն:

Չ գի տեմ, ին չո՞վ բա ցատ րեմ քո լռու թյու նը:  Թերևս նա մակդ կո րել է, 

տեղ չի հա սել : Այն պես որ, սրա նով խնդ րում եմ գրես, թե վար պետ Սի մի կին 

հանձ նե՞լ ես գու մա րը (1), ն րա նից էլ նա մակ չու նեմ: Ան հան գիստ եմ: Այն 

կար ծի քին եմ հա սել, որ քո սո վո րու թյան` մո ռա ցել ես ինձ գրել:

Ջերմ բարև նե րով` 

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից,  ԳԱԹ, Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 217:

1.  Գյում րիից լու րեր են հաս նում Իսա հա կյա նին, որ Պո լոզ Մու կու չի շիր մա քա րը ջար-
դել են: Մինչ դեռ, ջնջ ված են եղել նրա ան վան և ազ գան վան առա ջին տա ռե րը : Ի սա-
հա կյանն, իմա նա լով այդ մա սին, Անդ րա նիկ Հով սե փյա նին խնդ րում է Գյում րու նշա-
նա վոր վար պետ Սի մի կի մի ջո ցով շու տա փույթ վե րա նո րո գել Պո լո զի շիր մա քա րը:  
Ի սա հա կյա նի մի ջոց նե րով` Պո լոզ Մու կու չի գե րեզ մա նի վրա դր վում է տա պա նա-
քար, որին գր ված է.

 «Մել քո նյան Մկր տիչ Ղա զա րի

1881-1931

 Պո լոզ Մու կուչ

 Հի շա տակ` բա նաս տեղծ Ավե տիք Իսա հա կյա նից»:
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251.  Կամ սար Գրի գո րյանին

3օգոստոսի,1953,Երևան

 Սի րե լի՛ Կամ սար (1)

 Մեծ շնոր հա կա լու թյամբ ստա ցել եմ գիրքդ` «Հ. Թու ման յան» (2): Ա մե-

նից առաջ ասեմ, որ ար տա քի նը գե ղե ցիկ է, լավ կազ մած: Թուղ թը լավ է, լավ 

են և նկար նե րը, պատ կեր նե րը:  Գե ղե ցիկ, կուլ տու րա կան գործ է:

 Բո վան դա կու թյու նը, ճշ մա րիտն ասած, դեռ լրիվ չկար դա ցի,  սա կայն կե-

սից ավե լին կար դա ցել եմ և շատ էջեր նայել եմ, թեր թել եմ: Պատ ճա ռը` մոտ 

երեք ամիս հի վանդ էի, միայն վեր ջին ժա մա նակ ներս եմ ինձ լավ զգում:  Հի-

վան դու թյանս անու նը ծե րու թյուն է, հա ռա ջա ցած տա րի քի ար դյունք` սր տի 

թու լու թյուն, աթե րոսկ լե րոզ , ա րյան ճն շում և այլն, և այլն:

Գր քիդ այս նոր հրա տա րա կու թյու նը գրե թե վե րեն վար նոր մշակ ված է, 

ան հա մե մատ առա ջի նից շատ առա վել ամ փոփ,  բո վան դա կա լից, լրիվ : Աշ-

խա տե ցիր, քն նա դա տու թյուն նե րից օգտ վե ցիր և մի գե ղե ցիկ գործ հան դես 

բե րիր:

 Ցան կա նում եմ գրա կան նոր գոր ծե րիդ հա ջո ղու թյուն:

 Ջերմ բարև նե րով և սի րով` 

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Ավ. Իսա հա կյա նի ֆոնդ, № 1094:

1.  Կամ սար Գրի գո րյան (1911-2004), գ րա կա նա գետ, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի 
դոկ տոր: 

2.  Խոս քը Կամ սար Գրի գո րյա նի «Հով հան նես Թու մա նյան» մե նագ րու թյան երկ րորդ` 
բա րե փոխ ված տպագ րու թյան մա սին է:
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252. Անդ րա նիկ Հով սե փյա նին

27հոկտեմբերի,1953,Երևան

Սի րե լի՛ Անդ րա նիկ

 Քեզ տես նե լուց շատ ժա մա նակ չան ցավ` տե սակ ցու թյուն ու նե ցա 

Վ.Համ բար ձու մյա նի (1) հետ, խո սե ցի աղջ կադ ձգ տում նե րի, տեն չե րի և կա-

րո ղու թյուն նե րի մա սին : Ա սաց, որ սի րով կըն դա ռա ջեմ, երբ որ Մոսկ վա յում 

կլի նեմ, թող ներ կա յա նա ինձ, խո սեմ հե տը, և մնա ցա ծը կա նենք: 

Այժմ դու շա րու նա կիր ու շա դիր լի նես, թե երբ է Համ բար ձու մյա նը Մոսկ-

վա գնում, որ աղ ջիկդ տես նի նրան:  Հի մա նա Մոսկ վա յում է, բայց ուշ է ար-

դեն:

 Դա դյու րին բան է:  Կի մա նանք` երբ է գնում (նա հա ճա խա կի է լի նում 

Մոսկ վա) և ու՞ր է իջ նում:  Միայն թե աղ ջիկդ կա յուն որոշ մունք ու նե նա և 

հաս տա տուն կամք: 

Սի րե լի՛ս, էլի պի տի խո սեմ Պո լոզ Մու կու չի գե րեզ մա նի (2) մա սին : Ան-

ցյալ օրե րը մեկն ինձ ասաց, որ քա ղա քի խու լի գան նե րը կոտ րել, փշ րել են 

քա րե րը: Ին չի՞ հա մար, ու՞մ ծանր է նս տում այդ խղ ճուկ գե րեզ մա նը : Ով քե՞ր 

են այդ սրի կա նե րը:

Խնդ րում եմ տես նես գե րեզ մա նը և ինձ գրես ման րա մաս նա բար:

 Ջերմ բարև ներ՝ հայ րի կիդ, կնոջդ, եղ բորդ : Ես նո րից հի վանդ էի, նոր եմ 

ամոք վել:

Քո`ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Ավ . Ի սահա կյա նի ֆոնդ, № 31:

1.  Խոսքն ակա դե մի կոս Վիկ տոր Համ բար ձու մյա նի մա սին է, որի օգ նու թյամբ Անդ րա-
նիկ Հով սե փյա նի դուստ րը` Լաու րան, ըն դուն վե լու էր Մոսկ վայի հա մալ սա րան:

2.  1952 թ. օգոս տո սին, Իսա հա կյա նը` Թիֆ լի սից վե րա դառ նա լիս, իջ նում է Գյում րի: 
Ցան կա նում է կար գի բե րել մոր գե րեզ մա նը:  Գե րեզ մա նա տա նը նկա տում է մի ան բա-
րե կարգ գե րեզ ման` ծածկ ված ջարդ ված շշե րով:

  -Ի ՞նչ բան է սա,- հարց նում է Իսա հա կյա նը:

 -Պո լոզ Մու կու չի գե րեզ մանն է,- պա տաս խա նում են նրան:  

 Պարզ վում է, որ քեֆ անող նե րը եկել, զուռ նա-դու դու կով քեֆ են արել, կե րել, խմել 
են Պո լո զի գերզ մա նի շուրջ, հար բած «Պո լո՛զ, ցավդ տա նեմ» ասե լով` դա տարկ շշե-
րը ջար դել են նրա գե րեզ մա նին ու հե ռա ցել: 
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253. Կամ սար Գրի գո րյա նին

14փետրվարի,1954,Երևան

Շա՛տ սի րե լի Կամ սար

 Մեծ և շատ շնոր հա կա լու թյուն նե րով կա րող եմ միայն փո խա րի նել իմ 

հան դեպ հայտ բե րած քո մշ տա կան ու շադ րու թյա նը և սի րուն:

 Քո` ամիս նե րի ըն թաց քում ինձ ու ղար կած բո լոր նա մակ նե րը, գր քե րը, 

թեր թե րը լ րիվ ստա ցել եմ: Միայն ծու լու թյու նը և ծե րու թյու նը չէին պատ ճառ-

նե րը չպա տաս խա նե լուս, այլ եր կա րատև հի վան դու թյու նը : Այս տա րի Հա-

յաս տա նում գրե թե Եր ևա նի տա րեգ րու թյուն նե րի մեջ չե ղած սառ նա մա նիք 

էր:  Քաղ սո վե տը չէր նա խա տե սել և չէր ապա հո վել բնակ չու թյա նը վա ռե-

լի քով. գրե թե ամեն տուն և հիմ նարկ ցուրտ էր, մեր բնա կա րա նը նույն պես 

ցուրտ էր : Ես դեկ տեմ բե րի վեր ջե րին մր սե ցի և հի վան դա ցա: 5 մի լիոն պե-

նի ցի լի նը փր կեց ինձ...  Հի մա լավ եմ, տնից հա մա րյա դուրս չեմ գա լիս:  Դեռ 

ցուրտ է, իհար կե, ո՛չ դեկ տեմ բե րի և հուն վա րի պես:

 Դեռ թույլ եմ, մինչև եղա նակ նե րը չլա վա նան, մինչև գա րու նը չգա, չեմ 

կազ դուր վի: 

Եր ևի գի տես, որ վեր ջին ամիս ներս Հա յաս տա նում մեծ աշ խու ժու թյուն 

էր տի րում` ժո ղով ներ, քն նա դա տու թյուն ներ, տե ղա շար ժեր : Ա ռա ջին քար-

տու ղա րին հա նե ցին, թռան Զա վեն Գրի գո րյա նը (1), Օ. Մա մի կո նյա նը (2) և 

ու րիշ ներ:  Բե րիայի խայ տա ռակ ան կու մը (3) և ար ժա նի պա տի ժը շատ ու-

րա խաց րեց մեզ : Այլևս հայ ժո ղովր դի գլ խին չա րիք նյու թող չկա, հայ ժո-

ղովր դի դա հի ճը չկա:

Լ սե ցիր, որ Դ. Դե միր ճյա նին ակա դե միայի իս կա կան ան դամ ընտ րե-

ցինք, ար ժա նի էր (4): 

Էլ էն պես նո րու թյուն ներ չու նենք, սա կայն սպա սում ենք:  Սի րե լի՛ս, հատ-

կա պես շնոր հա կալ եմ Խրիս տո Բոտ ևի (5) ոտա նա վո րի համար, որն ինձ 

շատ հանգս տաց րեց: Հե ղի նակ նե րը (գրա կա նու թյան պատմու թյան մեջ 

հայտ նի է) հա ճախ ազդ վում են ու րիշ նե րից կամ ժա մա նա կի աթ մաս ֆե րան է 

ներշն չում իրար նման բա ներ` հե ղի նակ նե րի միջև,  բայց այս կոնկ րետ դեպ-

քում ես եր բեք չեմ ազդ վել Խրիս տո Բոտ ևից:  Պար զա պես չեմ կար դա ցել նրա 

բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը, թեև կար դա ցել եմ նրա մա սին, կեն սագ րու թյու նը : 

Ոգ ևոր վել եմ նրա նով իմ ջա հել ժա մա նա կը. թերևս գու ցե կեն սագ րու թյան 

մեջ դրա գոր ծե րից տո ղեր բեր ված լի նեին, բայց հաս տա տա պես պն դում եմ, 

որ իմ ոտա նա վո րը չի կրում, չի կրել<ազ դե ցու թյուն> նրա չգր ված բա նաս-

տեղ ծու թյու նից: Քո բե րած ոտա նա վորն էլ նույնն է ապա ցու ցում:  Տի խո նո վը 

(6) են թադ րել է` հայ դու կի մա հը (7), Բուլ ղա րիայի ազա տագ րա կան կռիվ ներ, 

ու րեմն` հայ կա կան պոետ,  հայ հայ դու կի մահ: Պր ծավ գնաց: Թերևս նա այս 
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դիտ մամբ է արել` այդ ոտա նա վո րիս աս պա րեզ տա լու հա մար : Եր կա րաց րի, 

հե րիք է: 

Ե՞րբ ես գա լու նո րից Հա յաս տան : Ես ամա ռը չեմ որո շել տեղ գնալ, բայց 

մե րոնք կտա նեն:

Սր տա գին բարև նե րով` 

Ավետ.Իսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից,  ԳԱԹ, Ավ .Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 2094:  Մաս նա կի կր ճա տում նե-
րով տպագր վել է «Գ րա կան թեր թ»-ում, 1954, № 6:

1.  Զա վեն Գրի գո րյան (1910-1992), պատ մա բան, կու սակ ցա կան գոր ծիչ: 

2.  Խոսքը գրականագետ, բանասիրակա գիտությունների դոկտոր Հովհաննես 
Մամիկոնյանի (1907-1970) մասին է, որը 1953-1954 թթ. Մանուկ Աբեղյանի անվան 
գրականության ինստիտուտի տնօրենն էր:

3.  Լավրենտի Բերիան (1899-1953) 1953 թ. զրկվել է բոլոր կոչումներից` որպես 
ստալինյան ռեպրեսիաների կազմակերպիչներից մեկը: 1953 թ. հանցագործ 
է ճանաչվել` մեղադրվելով պետական դավաճանության, լրտեսության և 
բռնությունների մեջ: Դատարանը նրան մահապատժի է դատապարտել: 1953 թ. 
դեկտեմբերի 23-ին Բերիան գնդակահարվել է:

4.  1953 թ. Դ. Դեմերճյանն ընտրվել ՀԽՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի իսկական 
անդամ:

5.  Քրիս տո Բոտև (1848-1876), բուլ ղար նշա նա վոր բա նաս տեղծ, թուր քե րի դեմ Վո լայի 
բար ձուն քում կռ վե լիս` ըն կել է:  Հայտ նի գոր ծե րից են «Պայ քար», «Իմ աղոթ քը», 
« Հայ դուկ ներ» անա վարտ պոե մը, « Հա ջի Դի միտ րի» և այլն:

6.  Խոսքը ռուս բանաստեղծ, արձակագիր, 1-ին և 2-րդ աշխարհամարտերի մասնակից 
Նիկոլայ Տիխոնովի (1896-1979) մասին է: Ռուսերեն է թարգմանել շատ հայ 
բանաստեղծների ստեղծագործություններ: Սայաթ-Նովայի, Հովհ. Թումանյանի, Ե. 
Չարենցի, Ավ. Իսահակյանի և այլ գրողների կյանքին ու ստեղծագործություններին 
նվիրված հոդվածների հեղինակ է:

7.  Իսա հա կյա նը Քյուս նախ տում (Շ վեյ ցա րիա) գրել է «Հայ դու կի եր գե րից» շար քը:  Բա-
նաս տեղ ծու թյուն նե րից մե կը կոչ վել է «Սալ նո ձո րում»: Այս բա նաս տեղ ծու թյու նը 
թարգ մա նել է Ալեք սանդր Բլո կը: Հե տա գա յում Ն.Տի խո նո վը գտել է, որ «Սալ նո ձո-
րում» բա նաս տեղ ծու թյու նը բուլ ղար բա նաս տեղծ Քրիս տո Բոտ ևի «Հայ դու կի մա հը» 
ստեղ ծա գոր ծու թյան ազատ փո խադ րու թյունն է: 

 Կամ սար Գրի գո րյա նը 1954 թ. հուն վա րի 27 -ի նա մա կում Իսա հա կյա նին գրում է. 
«Այս տեղ (Տի	խո	նո	վի	հոդ	վա	ծում-կազմող) աս ված է, իբր թե Ձեր բա նաս տեղ ծու թյու-
նը` «Սալ նո ձո րում», ազատ փո խադ րու թյուն է Բոտ ևի «Հայ դու կի մա հը» <ս տեղ ծա-
գոր ծու թյան>: Սա կայն նման վեր նագ րով բա նաս տեղ ծու թյուն <Բոտ ևը> չու նի: Ինչ-
պես եր ևում է, Տի խո նո վի այս են թադ րու թյու նը վե րա բե րում է «Հա ջի Դի միտ րի»-ին, 
որի մե քե նագր ված պատ ճենն ու ղար կում եմ»: 

 Եր կար տա րի ներ «Սալ նո ձո րում» բա նաս տեղ ծու թյու նը դուրս մնաց Իսա հա կյա նի 
ժո ղո վա ծու նե րից: 
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254.  Կամ սար Գրի գո րյա նին

5սեպտեմբրի,1954,Դիլիջան

 Շա՛տ սի րե լի Կամ սար 

Ա մե նից առաջ` ջեր մա գին բարև ներս:

 Մեծ շնոր հա կա լու թյամբ ստա ցել եմ քո ու ղար կած բո լոր նա մակ նե րը, 

գրու թյուն նե րը և երեք ծրար նկար ներ` ֆին լան դա կան, հնդ կա կան և լատ-

վիական: Շատ գե ղե ցիկ էին, ան շուշտ: Հնդ կաս տանն` իր տե ղը, բայց ֆին-

նա կան նե րը չա փա զանց լավն էին: Լատ վիական նե րի մեջ մի եր կու սը տրա-

մադ րու թյուն ստեղ ծող էին: Խնդ րում եմ նե րո ղա միտ լի նես շատ ուշ պա-

տաս խա նե լուս հա մար . ա մա ռը շատ զբաղ ված էի, շոգ էր Եր ևա նում, չա փա-

զանց տաք, հոգ նեց նող:  Հա մա գու մա րը (1) նաև չա փա զանց հոգ նեց նող էր: 

 Սի րե լի՛ս, մի շա բաթ է` Դի լի ջա նում եմ : Ե կել եմ հանգս տա նա լու, եր ևի մինչև 

սեպ տեմ բե րի 15 -ը կմ նամ, հե տո, իհա՛ր կե, Երևան:

 Մեր հայ կա կան գրա կան կյան քին կհետ ևես, ան կաս կած, ա ռան ձին նո-

րու թյուն չկա, սա կայն Ս. Խան զա դյա նի «Հո ղը» (2) ու շագ րավ է, ար ժե կար-

դալ, գոհ կլի նես: « Սո վե տա կան գրա կան<ու թյուն>» ամ սագ րում տպ ված է 

Աղավ նու վե պը` «Շի րակ» (3):  Հա վա նող ներ շատ կան, բայց ես ձեռն պա հու-

թյամբ եմ հա վա նում. սուտ, սար քո վի, կեղծ տո ղեր շատ կան... 

Եր ևի աշ նա նը, ու րեմն, մոտ ժա մա նակ ներս, ըստ քո սո վո րու թյան, կգաս 

Եր ևան : Ու րեմն` ցտե սու թյուն:

Սիրով`ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 1094:

1.  1954 թ. հու լի սի 21-27 -ը տե ղի է ու նե ցել Հա յաս տա նի գրող նե րի երկ րորդ հա մա գու-
մա րը: Այն նե րա ծա կան խոս քով բա ցել է Ավ . Ի սա հա կյա նը:

2.  Սե րո Խան զա դյա նի (1915-1998) «Հո ղը» վե պը լույս է տե սել 1954 թ., Եր ևա նում:

3.  Ա ղավ նու (Աղավ նի Գրի գո րյան) (1911-1992) «Շի րակ» վե պը տպագր վել է 1954 թ., 
Եր ևա նում: 
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255. Նի նա Ներ սի սյա նին

16ապրիլի,1955,Երևան
 

Սի րե լի՛ Նի նա Ներ սի սյան (1)

Մ. Լեր մոն տովն իմ պա տա նի օրե րից մինչև այ սօր իմ ամե նա սի րե լի բա-

նաս տեղծն է եղել (և է). իմ զգաց մունք նե րի, իմ մտ քե րի ամե նամ տե րիմ հո-

գին: 

Ա ռանց խո րին վշ տի և ներ քին ար ցուն քի՝ ես չեմ կա րող հի շել այդ ան-

կըրկ նե լի հան ճա րի այն քան ող բա լի վա ղա հաս կո րուս տը: 

Ես ամեն տա րի վե րըն թեր ցում եմ նրա ան հու նո րեն հու զիչ պոեզիան 

և չք նա՛ղ պոե զիան: Ինձ ան թա ռամ հիաց մունք է պատ ճա ռում նրա «Կա-

լաշ նի կո վի եր գը» (2) հո յա կապ պոե մը, որի նմա նը չեմ գտ նում հա մաշ խար-

հային գրա կա նու թյան մեջ: Պա տա նի օրե րիս նա իշ խել է իմ երա զանք նե րի 

և եր ևա կա յու թյան վրա: Ն րա ազ դե ցու թյու նը շատ մեծ է իմ վրա, սա կայն 

կոնկ րետ ո՞ր բա նաս տեղ ծու թյան վրա, չեմ կա րող ցույց տալ . ու շա դիր ըն-

թեր ցո ղը թերևս կա րող է նկա տած լի նի:

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է Ավիկ Իսա հա կյա նի «Ավ. Իսա հա կյա նը և ռուս գրա կա նու թյու նը» գր քից, 
ԳԱ հրա տա րակ չու թյուն, 1984, Եր ևան:

1.  Նի նա Ներ սի սյան, Եր ևա նի պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տու տի ռու սաց լեզ վի դա սա-
խոս: 

2.  Մ. Լերմոնտովը «Երգ Կալաշնիկովի մասին» պոեմը գրել է 1838 թ.-ին:
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256. Կամ սար Գրի գո րյա նին

3մայիսի,1955,Երևան

 Շա՛տ սի րե լի Կամ սար 

Ու րա խու թյամբ ստա ցել եմ նա մակ ներդ, հե ռա գիրդ, շնոր հա կա լու-

թյուն ու ղար կածդ 10 օրի նակ գր քիցդ (1): Մի քա նի օրի նակ տվե ցի բա-

րեկմ նե րիս. լավ տպա վո րու թյուն են ստա ցել: Եր ևի կար դա ցիր Վար դա պե-

տո վայի հոդ վա ծը «Коммунист»-ի մեջ: Երեկ ստա ցա Չե խոս լո վա կիայի 

նկա րիչ նե րի գոր ծե րի պոստ քար տե րը. շատ գե ղե ցիկ գոր ծեր են, տրա մադ-

րու թյամբ լի, ներշն չող:  Չե խե րը իս կա կան կուլ տու րայի տեր ար վես տա-

գետ ներ են: Վիեն նա եղած ժա մա նակս շատ չե խե րի հետ եմ ծա նո թա ցել. 

ըն տիր մար դիկ էին, զար գա ցած, ազ նիվ և հայ րե նա սեր (ո՛չ շո վի նիստ):  

Ես մի տասն օր վեր ջերս պառ կած էի` լյում բա գո (2) ներ վային հի վան դու-

թյամբ:  Հի մա լավ եմ: Ծե րու թյու նը, որի մեջն եմ ար դեն, ամեն հի վան դու-

թյուն նե րի ծնողն է... Այդ է «կա նո նը բնա կան»` ըստ Ջի վա նիի` կու գանք ու 

կեր թանք(3):

Շ նոր հա վո րում եմ Մայի սի 1-ի տոնդ: Ջեր մա գին բարև ներ՝ քեզ, տիկ-

նոջդ, երե խա նե րիդ և ինձ հարց նող նե րին: Բարև ներ՝ կնոջս կող մից: 

Ձեր`ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 1094:

1.  Խոս քը Կ. Գրի գո րյա նի «Ռուս-հայ գրա կան հա րա բե րու թյուն նե րի պատ մու թյու նից 
(10-20-րդ դդ.)» թե մայով դոկ տո րա կան ատե նա խո սու թյան մա սին է:

2.  Լյում բա գո կամ Լյում բալ գիա ( լատ. Lumbago), գոտ կա ցավ:

3.  Ջի վա նի (Սե րոբ Լևո նյան) (1846-1909), ա շուղ, ժո ղովր դա կան եր գիչ: Իսահակյանի 
հի շատակած տո ղը Ջի վա նու «Կու գան ու կեր թան» եր գից է.

 Աշ խար հը հյու րա նոց է, Ջի վա՛ն, մար դիկը հյուր են,  

 Այդ պես է կա նո նը բնա կան, կու գան ու կեր թան: 
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257. Սփյուռքահայությանը

29հոկտեմբերի,1955

 

Շա՛տ սի րե լի հայ րե նա կից ներ, քույ րեր ու եղ բայր ներ (1)

 Հայտ նում եմ իմ սր տա գին շնոր հա կա լու թյու նը ձեզ բո լո րիդ, որ օտար 

ափե րում հի շում եք ինձ և տո նում իմ 80 -ա մյա հո բե լյա նը:

 Սիրտս լց վում է ան հուն բերկ րան քով, որ հայ րե նի քից հե ռու այս պես 

գուր գու րում եք հայ խոս քը և պան ծաց նում հայ րե նի գրա կա նու թյու նը: 

Հայ լե զուն և հայ գրա կա նու թյու նն այն ան խոր տա կե լի ոս կե կա մուրջն 

են, որ կա Սո վետ <ա կան> մայր Հա յաս տա նի և Սփյուռ քի միջև, բո լոր հա-

յու թյան միջև:

Ս փյուռ քը մեր նվի րա կան Արևմ տյան Հա յաս տանն է, նրա ավան դա-

պահ, աշ խա տա սեր, ստեղ ծա գոր ծող ժո ղո վուր դը, որ դա րե րով հե րո սա կան 

ան ձնու րաց պայ քա րել է զար հու րե լի և խա վա րա կուռ բռ նա պե տու թյան դեմ, 

այ լա սեր ման դեմ` հա նուն հայ րե նի քի, մայ րե նի լեզ վի, կուլ տու րայի և ազ-

գային իդեալ նե րի:

Սր տիս բո լոր ջեր մու թյամբ մաղ թում եմ, որ Սփյուռ քի հա յու թյու նը միշտ 

վառ պա հի հայ րե նի քի սե րը, հա վա տա րիմ մնա մեր բազ մա դա րյա սր բա զան 

ավանդ նե րին, մեր հո յա կապ լեզ վին, արիաբար բարձր պա հի հայ անու նը, 

աշ խա տի և չվ հա տի, ան հող դողդ հա վա տա իր լույս ապա գային և ավե լի 

սերտ կապ վի մայր հայ րե նի քին, որ մեր բո լո րինս է, մեր երազ նե րի և իրա-

կա նա ցում նե րի նվի րա կան հայ րե նի քը:

 Սի րե լի՛ հայ րե նա կից ներ, մաղ թում եմ ձեզ բո լո րիդ առողջ և բախ տա վոր 

կյանք, տո կու նու թյուն և հաղ թա նակ ներ:

 Խո րին շնոր հա կա լու թյունս՝ հո բե լյա նա կան հանձ նա ժո ղո վի հար գե լի 

հայ րե նա կից նե րին: 

ԱվետիքԻսահակյան

1. Ավ . Ի սա հա կյա նի նա մակն` ուղղ ված սփյուռ քա հա յու թյանն` իր ծնն դյան 80 -ա մյա կի 
առ թիվ, տպագր վել է Փա րի զի «Խ թան» թեր թում, 1955թ. (խմ բա գիր` Լևոն Համ բար-
ձու մյան):
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258.  Ռա դիոնա մակ

29հոկտեմբերի,1955,Երևան

 Թան կա գի՛ն հայ րե նա կից ներ, մա նուկ ներ, պա տա նի ներ

Ս տա ցա ձեր նա մա կը:  Շատ զգաց ված եմ` իմ նկատ մա մաբ ձեր տա ծած 

սի րուց ու հար գան քից:  Հայտ նում եմ սր տա գին շնոր հա կա լու թյունս ձեզ բո-

լո րիդ: Չա փա զանց ու րախ եմ, որ դուք այն քան վառ և գի տա կից հե տաքըրք-

րու թյուն ու նեք հայ րե նի քի` Սո վե տա կան Հա յաս տա նի հան դեպ, ոգ ևոր վում 

եք նրա տն տե սա կան առա ջա դի մու թյամբ, նրա մշա կու թային վե րել քով:

 Դուք կանգ նած եք ու ղիղ և իմաս տուն ճա նա պար հի վրա:

Սո վե տա կան Հա յաս տա նը բո վան դակ հա յու թյան հայ րե նիքն է, նրա 

գե ղե ցիկ ապա գան:  Հայ ժո ղո վուր դը, զար գաց նե լով իր տն տե սու թյու նը, իր 

գրա կա նու թյու նը, իր ար վեստ նե րը, իր մշա կույ թը, միաժա մա նակ մարտնչում 

է հա մաշ խար հային խա ղա ղու թյան և ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րու թյան հա մար:

 Սի րե լի՛ հայ րե նա կից ներ, դուք շա րու նակ պետք է զգաք ձեզ Հա յաս տա-

նի հետ, ապ րեք նրա կյան քով : Աշ խա տե ցե՛ք և տո կա ցե՛ք, օգ տա գոր ծե ցե՛ք 

ձեր ժա մա նա կը և սո վո րե ցե՛ք գի տու թյուն ներ և լե զու ներ:

 Հար գե ցե՛ք ձեզ հյու րըն կա լող սի րիական ազ նիվ ժո ղովր դին:

 Կար դա ցե՛ք հայոց հին և նոր պատ մու թյու նը, սի րե ցե՛ք հայ հին և նոր 

գրա կա նու թյու նը:

Պահ պա նե ցե՛ք մայ րե նի լե զուն : Եր բեք չընկճ վե՛ք : Ինչ վի ճա կի մեջ էլ որ 

գտն վեք, եր բեք չվ հատ վեք:

 Լա՛վ գիտ ցեք, որ մթ նած երկն քից վերև միշտ կա ջերմ ու պայ ծառ ար ևը, 

կա Սո վե տա կան Հա յաս տա նը` բո վան դակ հա յու թյան հայ րե նի քը, որն օրե-

ցօր զար գա նում է, աճում, բարձ րա նում:

Սր տա գին բարև ներ՝ ձեզ բո լո րիդ, սի րե լի բա րե կամ ներ:

Ձեր`ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Հայ րե նի քի ձայն» շա բա թա թեր թից, 1975., № 44: 
1955 թ. Եր ևա նի ար տա սահ մա նի հա յու թյան հա մար տր վող ռա դիոհա ղոր դում նե րի 
խմ բագ րու թյու նը նա մակ էր ստա ցել Հա լե պի Վար դա նյան վար ժա րա նի մի խումբ աշա-
կերտ նե րից: Նա մա կում, որը հաս ցեագր ված էր Վար պե տին, դպ րո ցա կան նե րը շնոր հա-
վո րել էին նրան` ծնն դյան 80 -ա մյա կի առ թիվ, և ցան կու թյուն հայտ նել լսել նրա խոր-
հուրդ նե րը : Ի սա հա կյանն ար տա սահ մա նում ապ րող իր պա տա նի հայ րե նա կից նե րին 
պա տաս խա նեց նախ` ռա դիոյով, ապա` նա մա կով: 
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259.  Կամ սար Գրի գո րյա նին

20հունվարի,1956,Երևան

 Սի րե լի՛ Կամ սար

 Նե րո ղու թյուն եմ խնդ րում, որ այս քան ուշ եմ լուր տա լիս քեզ ու ղար-

կածդ գր քե րի և թեր թե րը ստա նա լուս վե րա բե րյալ : Ա ռայժմ` այս քան:

 Շատ և շատ շնոր հա կալ եմ, որ միշտ հի շում ես ինձ և հա ճա խա կի ու րա-

խու թյուն ես պատ ճա ռում: «Русск.пис»(1) գիր քը տպա վո րիչ և հե տաքըրք-

րա կան գիրք է. կար դա ցի քո գրա ծը Դոբ րո լյու բո վի (2) մա սին. շատ լավն էր: 

Եթե ժա մա նակ գտ նեմ, մնա ցածն էլ կկար դամ:  Ժա մա նա՛կ. այն քան բան կա 

կար դա լու թե կուզ հայ կա կան աղ քա տիկ գրա կա նու թյան մեջ : Իսկ գրա սե րը 

կար ծում է, թե բո լոր գր քերն իր հա մար են գր ված, պար տա վոր է կար դալ: 

Հա րյուր տա րին 36.500 օր է, իսկ գր քե րի թի վը` մի լիոն ներ ... Ո՞ր տղա մար դը 

կա րող է գր քե րին հաղ թել:

 Ջեր մա գին բարև նե րով` 

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի: ԳԱԹ, Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 1094:

1.  Խոս քը Կամ սար Գրի գո րյա նի «Ռուս-հայ գրա կան հա րա բե րու թյուն նե րի պատ մու-
թյու նից (10-20-րդ դդ.)» աշ խա տու թյան մա սին է (ռու սե րեն, Լե նինգ րադ, 1955): 

2.  Նի կո լայ Դոբ րո լյու բով (1836-1861), ռուս գրա կան քն նա դատ, հ րա պա րա կա խոս, 
բա նաս տեղծ: 
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260. Էդ վարդ Ջր բա շյանին

25հուլիսի,1956,Երևան

 Սի րե լի՛ ըն կեր Է. Ջր բա շյան (1)

 Նե րե ցեք ինձ` Ձեզ մի պահ զբա ղեց նե լու հա մար:

Գ րա բերս` Հա կոբ Հա կո բյան (2), քն նու թյուն է տա լիս Ձեզ մոտ` հա մալ-

սա րան ըն դուն վե լու հա մար:  Նա ավար տել է Թու մա նյա նի դպ րո ցը, շատ է 

սի րում գրա կա նու թյու նը և ինքն էլ բա վա կան հա ջող ոտա նա վոր ներ ու նի : 

Ու զում է, ու րեմն, սո վո րել գրա կա նու թյուն:

Արևմ տա հայ կրթ ված ըն տա նի քի զա վակ է, հայ րը` ար մա շա կան : Ար-

մա շի նշա նա վոր դպ րո ցի աշա կերտ:

 Շատ եմ խնդ րում, ամեն կերպ աջակ ցեք նրան, որով պար տա վո րեց րած 

կլի նեք ինձ:

 Կան խա հայտ շնոր հա կա լու թյուն նե րով և բարև նե րով` 

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 269:

1.  Գ րա կա նա գետ, ԳԱ իս կա կան ան դամ Էդ վարդ Ջր բա շյանն (1923-1999) այդ տա րի նե-
րին ԵՊՀ բա նա սի րության ֆա կուլ տե տում դա սա վան դում էր գրա կա նու թյան տե սու-
թյուն:  Հա կոբ Հա կո բյանն ըն դուն վել է ԵՊՀ բա նա սի րու թյան բա ժին:



406|      | Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

261. Շ մա վոն Առու շա նյանին

14դեկտեմբերի,1956,Երևան

 Մե ծար գո՛ ընկ . Ա ռու շա նյան (1)

 Դա տա պար տյալ Հո վա կիմ Աս քա նա զի Զա քա րյա նի ըն տա նի քը շատ 

թշ վառ կա ցու թյան մեջ է` ծան րա բեռն ված փոքր երե խա նե րով, միակ աշ խա-

տա վո րը երե խա նե րի մայրն է, որի վրա ըն կած է նաև ծե րու նի և պա րա լի տիկ 

հոր խնամ քը:  Խեղճ կինն օր վա ապ րուս տից դուրս` պի տի վճա րի տան վար-

ձը , որն իր ու ժե րից վեր է: 

Այս խղ ճա լի դրու թյու նը նկա տի ու նե նա լով` շատ եմ խնդ րում ՁԵզ, մե-

ծար գո՛ ըն կեր, ներ ման կար գով կամ գո նե պայ մա նով` դա տա պար տյա լին 

ար ձա կեք բան տից, որ նա հնա րա վո րու թյուն ու նե նար աշ խա տե լու և պա հե-

լու ըն տա նի քը (2):

 Խո րին հար գան քով` 

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է` ըստ բնագ րի, ԳԱԹ, Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 869:

1.  Շմա վոն Առու շա նյան (1903-1982), ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ (1954-
1963 թթ.):

2.  Իսա հա կյա նի ար խի վում շատ են նման բո վան դա կու թյամբ նա մակ ներն` ուղղ ված 
պե տա կան գոր ծիչ նե րին: 
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262. Գ ևորգ Գան ձա նա կյա նին

12մարտ,1957,Երևան

 Մե ծար գո՛ հայ րե նա կից, սի րե լի՛ բա րե կամ

Գ. Մ. Գանձ նա կյան (1)

 Վա ղուց է, որ ստա ցել եմ իմ հո բե լյա նի առ թիվ Ձեր կազ մած գե ղե ցիկ 

«Հու շա մա տյա ն»-ը (2):  Խո րա պես ցա վում եմ , որ եր կա րատև հի վան դու-

թյան պատ ճա ռով չկա րո ղա ցա ժա մա նա կին հա ղոր դել ստա նա լուս մա սին: 

Ու րախ եմ, որ այժմ ի վի ճա կի եմ հայտ նե լու բո լոր, բո լոր հայ րե նա կից-

նե րին իմ ջերմ շնոր հա կա լու թյուն նե րը` իմ նկատ մամբ ար տա հայ տած սի րո 

և հար գան քի հա մար, իսկ ամե նից շատ խո րա պես զգաց ված եմ Ձեր, տի կին 

Նվարդ Ալեք սա նյա նի բո լո րան վեր աշ խա տան քի հա մար, որ դուք ջանք չեք 

խնայել իմ կյան քին և ստեղ ծա գոր ծու նեու թյա նը ծա նո թաց նե լու Դեթ րոյ թի 

իմ թան կա գին հայ րե նա կից նե րին:

« Հու շա մա տյա ն»-ը շատ գե ղե ցիկ գործ է, ով որ գա լիս է այ ցե լու թյան` 

տես նում, հիանում է: Ինձ առանձ նա պես թանկ է, որով հետև իմ հե ռա վոր 

հայ րե նա կից նե րից շա տերն են իրենց ան կեղծ զգաց մունք ներն ար տա-

հայ տել նրա էջե րի վրա: Այս «Հու շա մա տյա ն»-ը մի ան գամ ևս վկա յում է` 

մայ րե նի թե՛ լե զուն և թե՛ գրա կա նու թյունն ինչ հզոր կապ են մեր ժո ղովր դի 

տարրա շատ հատ ված նե րի միջև: Սփյուռ քի հա յու թյու նը և Հա յաս տա նի Հա-

յու թյու նը կապ ված են մի մյանց ան քակ տե լի կա պե րով` քա նի կան մեր մայ-

րե նի լե զուն ու գրա կա նու թյու նը: Ու րեմն, սի րե ցե՛ք, փայ փայե ցե՛ք, ան մար 

ջա հի պես միշտ վառ պա հե ցեք մեր հո յա կապ լե զուն, մեր հայ րե նա շունչ 

գրա կա նու թյու նը: Դրա նով դուք կպա հեք մեր ազ գու թյունն օտա րա ցու մից, 

ձու լու մից:

 Ջեր մա գին բարև ներ` Ձեզ, տի կին Նվար դին և բո լոր մեր հայ րե նա կից-

նե րին: 

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 871:

1.  Գևորգ Գան ձա նա կյան (1890-1961), ա մե րի կա հայ հա սա րա կա կան և մշա կու թային 
գոր ծիչ, թարգ մա նիչ, ման կա վարժ, Ազ գային խորհր դի քար տու ղար:  «Ա րաբ կիր» 
միու թյան ջան քե րով՝ նրա հա րուստ գրա դա րա նը փո խադր վել է Հա յաս տան: 

2.  Իսա հա կյա նի ծնն դյան 80 -ա մյա կի առի թով Դեթ րոյ թի գաղ թօ ջա խի հայ րե նա կից նե րի 
ջան քե րով ստեղծ վում է «Հու շա մա տյա ն»-ը, որը Գան ձա նա կյա նի մի ջո ցով և հա-
տուկ նա մա կով ու ղարկ վում է Իսա հա կյա նին:
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263. Լ ևոն Համ բար ձու մյա նին

12մարտի,1957,Երևան

Նա մա կը գր ված է գրա կա նա գետ Արամ Ին ճի կյա նի ձեռ քով: Նա էլ արել է հետ ևյալ 

ծա նո թագ րու թյու նը. «1957 թ. ամ ռա նը, հի վան դու թյան պատ ճա ռով, չկա րո ղա ցավ գրել 

այս նա մա կը. թե լադ րեց ինձ, ես գրե ցի»: 

 Շա՛տ սի րե լի հին ըն կեր Լևոն Համ բար ձու մյան (1) 

Ա մե նից առաջ՝ սի րով ու կա րո տով բար և ներ՝ Ձեզ և ինձ հի շող բա րե կամ-

նե րին:

 Սի րե լի՛ս, շատ և շատ շնոր հա կալ եմ, որ ինձ չեք մո ռա ցել և ու ղար կում 

եք «Խ թան» թեր թը:  Մենք ու շի -ու շով կար դում ենք «Խ թա ն»-ը (2), որ շատ 

հե տաքրք րա կան է մեզ հա մար:

Մենք շատ կապ ված ենք Փա րի զի հետ : Ու նենք այն տեղ բա վա կա նին 

շատ բա րե կամ ներ:  Բուռն ցան կու թյուն ու նեմ իմա նա լու Փա րի զի հա յու թյան 

կյան քը և, առ հա սա րակ, Սփյուռ քի հայ կա կան իրա կա նու թյու նը, նրա բաղ-

ձանք նե րը, նրա վշ տե րը:

Ձեր`ԱվետիքԻսահակյան

Ար տատպ վում է «Խ թան» թեր թից, 1957 թ.:

1.  Լևոն Համ բար ձու մյան (1885-1970), հ րա պա րա կա խոս, խմ բա գիր, ծնվել է Պոլ սում, 
1910 թ. մեկ նել է Եգիպ տոս, Ալեք սանդ րիայում աշ խա տել` որ պես ու սու ցիչ: 1913 թ. 
մեկ նել է Փա րիզ, ուր 1917 թ. հրա տա րա կել է «Վե րած նունդ» ամ սա թեր թը, այ նու-
հետև հրա տա րա կել է «Վե րած նունդ» օրա ցույ ցը, «Խա րա զան» եր գի ծա թեր թը: 
Բ րյու սե լում հրա տա րա կել է «Լ րա գիր» պար բե րա կա նը:

2.  Լևոն Համ բար ձու մյա նը 1955 թ. հիմ նել է «Խ թան» շա բա թա թեր թը և խմ բագ րել այն` 
մինչև իր կյան քի վեր ջը:
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264. Զա վեն Վար դա նյա նին

1957,օգոստոս,Երևան

 Սի րե լի՛ Զա վեն Վար դա նյան (1)

 Մեր հայ րե րը նա մակ նե րը սկ սում էին այս պես` ամե նից առաջ ու նեմ 

շատ սի րով և կա րո տով բարև` իմ սի րե լի բա րե կա մին, և հարց նեմ Ձեր որ պե-

սու թյան մա սին. թե մեր կող մեն կհարց նեք, լավ ենք, շատ լավ ենք:

 Մեր ան վա նի քան դա կա գործ Ահա րո նյա նի (2) որ դին` Վա հե Ահա րո-

նյա նը (3), սո վո րել է Եր ևա նի կոն սեր վա տո րիան (հայտ նի լաու րեատ է, նաև 

հա մա միու թե նա կան)` ոս կե մե դա լով: 

Իր երաժշ տա կան կա տա րե լա գոր ծու թյան հա մար ու զում է Մոսկ վայի 

կոն սեր վա տո րիայի աս պի րանտ լի նել (4). խնդ րում եմ շատ Ձեր մի ջամ տու-

թյու նը, որով ինձ շատ պար տա վո րած կլի նեք: 

ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է նա մա կի սևա գիր օրի նա կից, ԳԱԹ, Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 8925:

1.  Զա վեն Վար դա նյան , ե րա ժիշտ, երաժշ տա գետ, այդ տա րի նե րին Հա յաս տա նի ար-
վես տի գոր ծե րի վար չու թյան պետն էր : Այ նու հետև փո խադր վել է Մոսկ վա:

2.  Խոս քը քան դա կա գործ, ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ Գրի գոր Ահա րո նյա նի 
(1896-1980) մա սին է:

3 .  Վա հե Ահա րո նյան (1933), դաշ նա կա հար, մե նա կա տար, Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան 
պե տա կան կոն սեր վա տո րիայի (ԵՊԿ) պրո ֆե սոր, ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ: 

4.  Վա հե Ահա րո նյանն ավար տել է ԵՊԿ աս պի րան տու րան:
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265. Լ ևոն Մես րո պին

6սեպտեմբերի,1957,Երևան

 Սի րե լի՛ և հար գե լի՛ բա րե կամ (1)

 Ձեր վեր ջին եր կու նա մակ ներն էլ շնոր հա կա լու թյամբ ստա ցել եմ: Իսկ 

երեկ ստա ցա հա վերժ ան մո ռա նա լի Զա պել Պո յա ճյա նի «Էջ միածի ն»-ը (2) 

և «Ա բու-Լա լա»-ի (3) ան գլե րեն թարգ մա նու թյու նը:  Շատ ու րախ եմ և շատ 

շնոր հա կալ եմ Ձեզ` Ձեր թա փած աշ խա տան քի հա մար, որով կա րո ղա ցա, 

վեր ջի վեր ջո, ու նե նալ «Ա բու-Լա լա Մա հա րի» : Ու ղարկ ված են եղել զա նա-

զան ժամ կետ նե րում, բայց ձեռքս չի հա սել : Այս ան գամ, Ձեր շնոր հիվ, բախ-

տա վոր ճա կա տա գիր ու նե ցավ:

 Սի րե լի՛ բա րե կամ, ես 1956 թ. մարտ ամ սին հի վան դա ցա, սր տի վտան-

գա վոր նո պա ու նե ցա և չորս ամիս ան կող նում գրե թե ան շարժ պառ կե-

ցի:  Թեև ոտ քի կանգ նե ցի, սա կայն բժշ կա կան հս կո ղու թյան տակ եմ: Այդ 

կար ծես քիչ էր, հի վան դա ցա թո քե րի բոր բո քու մով: Այդ էլ հաղ թա հա րե ցի, 

սա կայն ար գել ված է ինձ հա սա րա կու թյան մեջ, ժո ղով նե րում լի նել, եր կար 

նստել: Մ տա վոր աշ խա տանք թույլ է տր վում կարճ ժա մա նա կով, հա ճա խա-

կի ընդ հա տում նե րով:  Բա ցի այդ` աչ քերս էլ լավ չեն տես նում, այն պես որ` 

քիչ եմ կար դում և, մա նա վանդ, գրում:  Մի խոս քով, լրիվ ծե րա ցել եմ: 

Այդ ամենն օրի նա չափ է. չէ՞ որ 82 տա րե կան եմ : Ա մեն ինչ ար դեն հաս-

կա նա լի է:

 Գի տեի, որ հան գու ցյալ տ. Ա ղավ նին (4) Ձեզ հա ճախ էր գրում և Ձեզ 

լիովին իրա զեկ էր պա հում Եր ևա նի և Հա յաս տա նի իրա կա նու թյա նը: Այդ 

կո րուս տը ան փո խա րի նե լի է: Իսկ մեր գր չի ըն կեր նե րը ծույլ են նա մակ գրե-

լու մեջ, մա նա վանդ` սո վոր չեն ար տա սահ մա նի հետ նա մա կագ րու թյուն ու-

նե նա լու:

Սր տի ցա վով պի տի ասեմ, որ, վեր ջի վեր ջո, Րաֆ ֆու ար խի վը Հա յաս-

տան չհա սավ:  Ճա նա պար հին կա՛մ կո րել է, կա՛մ չա րամ տա բար ոչն չաց րած 

են. ազ գային մեծ կո րուստ (5): 

Ող բա ցյալ Ա. Չո պա նյա նի ար խի վը հա սավ ան վթար կեր պով : Ի հար կե, 

ճիշտ եք մտա ծել Ձեր գր քե րը և ար խի վը նվի րե լու Հա յաս տա նին: Սա կայն 

դեռ վաղ է: Տա կա վին դեռ ժա մա նակ ու նեք ստեղ ծա գոր ծե լու, ար խի վը մե-

ծաց նե լու:

 Նո րից շնոր հա կա լու թյուն նե րով և ջեր մա գին բարև նե րով իմ և կնոջս 

կող մից` 

ԱվետիքԻսահակյան
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Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Կա րա պետ Սի տա լի ֆոնդ, № 139: 

1.  Լևոն Մեսրոպ (1880-1960), սփյուռ քա հայ գրող, վի պա սան, մշա կու թային գոր ծիչ: 

2.  Խոսքը 1943 թ. հրատարակված Զ. Պոյաճյանի «Էջմիածին» դրամայի մասին է:

3.  Թարգմանել է 1948 թ.:

4.  Աղավ նի Մես րո պյանը (1894-1954) ծն վել է Կ.Պոլ սում, սկզբ նա կան կր թու թյու նը 
ստա ցել տե ղի Եսա յան վար ժա րա նում: 1911 թ. ավար տել է Լոն դո նի Կայ սե րա կան 
երաժշ տա կան ակա դե միան, ապա մինչև 1919 թ. աշ խա տել է Կ.Պոլ սի աղ ջիկ նե րի 
վար ժա րա նում և ֆրան սիական երկ սեռ ու սում նա րա նում` որ պես երաժշ տու թյան 
ու սու ցիչ: 1919-1931 թթ. ապ րել է Թիֆ լի սում, զբաղ վել հայ կա կան երաժշ տու թյան 
տա րած մամբ: 1931 թ. տե ղա փոխ վել է Եր ևան և մինչև կյան քի վերջ աշ խա տել ռա-
դիոկո մի տեում` որ պես մե նա կա տար:

  Մես րո պյա նը հու շեր է գրել գրա կա նու թյան և ար վես տի գոր ծիչ նե րի մա սին, որոնք 
պահ վում են ԳԱԹ -ո ւմ: 

5.  Իսա հա կյա նը նա մա կը ծրա րե լիս` ու ղար կել է նաև սևա գի րը, ուր ցավ է հայտ նել 
Րաֆ ֆու ար խի վի կորս տի հա մար:  Նա մա կը մաք րագ րե լիս, մեզ ան հայտ պատ ճա-
ռով, դուրս է թո ղել Րաֆ ֆու ար խի վի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյու նը:
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266.  Մաք սիմ Ռիլս կուն

1957,սեպտեմբեր

 Թան կա գի՛ն Մաք սիմ Ռիլս կի (1)

 «Օ գոնյո կ»-ում Ձեր տպագ րած հոդ վածն այն պես ինձ հու զեց , որ չգի-

տեմ` ինչ պես ար տա հայ տեմ իմ շնոր հա կա լու թյու նը և իմ զգաց մունք նե րը 

Ձեր տա ղան դա վոր խոս քի հա մար` թե լադր ված Ձեր ազ նիվ սր տից:

 Կար դա լով Ձեր հոդ վա ծը` ես նո րից ու նո րից վե րապ րե ցի այն գե ղե ցիկ 

ժա մե րը, որ Ձեզ հետ ան ցկաց րինք Կի ևում և Դի լի ջա նում (2): 

Իմ բա րե կամ նե րից ես բազ մա թիվ նա մակ ներ եմ ստա նում, որոնք խընդ-

րում են սր տա գին ող ջույն հա ղոր դել «Մեր Վար պե տը» հոդ վա ծի հե ղի նա-

կին: Պե՞տք է արդյոք ասել, թե ինչ պի սի հա ճույ քով եմ կա տա րում ես նրանց 

խնդ րան քը...

Ձեր`ԱվետիքԻսահակյան

Տ պագր վում է Պավ լո Տի չի նայի և Մաք սիմ Ռիլս կու «Հա յաս տա նի և հայ կուլ տու րայի 
մա սին» գր քից, 1973, Եր ևան:

1.  Մաս քիմ Ռիլս կի (1895-1964), ու կ րաի նա ցի բա նաս տեղծ:

2. 1954 -ին Ռիլս կին Իսա հա կյա նի կող մից հրա վիր վել էր Հա յաս տան:
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267. Ա լեք սան Ալեք սա նյա նին

1957

 Սի րե լի՛ ըն կեր Ալեք սա նյան (1)

 Հա յաս տա նի Գե րա գույն դա տա րա նը որո շել է դա տա պար տյալ Ռու բեն 

Հա սան-Ջա լա լյա նից գան ձել 5000 ռուբ լի` սպան ված Ն.Կո լյայի թաղ ման 

ծախ սե րի դի մաց` հօ գուտ նրա ամուս նու` Ռու տո վոյի:

 Վե րո հի շյալ գու մա րը Գե րա գույն դա տա րա նը պա հան ջում է Ռ. Հա սան-

Ջա լա լյա նի կնո ջից, սպառ նում է վա ճա ռել տու նը: Ռ. Հա սան-Ջա լալյա նի 

տունն ու նի եր կու սե նյակ. մի սե նյա կում ապ րում է կի նը` երեք փոքր երե-

խա նե րի հետ, մյու սը տրված է վար ձով : Ե թե տու նը վա ճառ վի, ու՞ր և ի՞նչ 

մի ջոց նե րով պի տի ապ րեն նրանք:  Մի՞ թե պի տի փո ղոց նե տել նրանց, ի՞նչ 

մե ղա վոր են երե խա նե րը:

 Շատ եմ խնդ րում, սի րե լի՛ ըն կեր, ի նկա տի ու նե նալ այս հան գա ման քը 

և երե խա նե րի թշ վառ վի ճա կը, 5000 ռուբ լի գան ձել Ռ. Հա սան-Ջա լա լյա նի 

աշ խա տա վար ձից: 

Ա.Իսահակյան

Տ պագր վում է բնագ րից, ԳԱԹ, Ավ . Ի սա հա կյա նի ֆոնդ, № 866:

1.  Ալեք սան Ալեք սա նյանն այդ տա րի նե րին Գե րա գույն դա տա րա նի նա խա գահն էր:



Լուսանկար նե ր
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Ավ. Իսահակյանի հայրը՝ 
Սահակ աղա Իսահակյանը

Ավետիք Իսհակյան
Ժնև, 1902

Ավ. Իսահակյանի մայրը՝ 
Ալմաստ խանումը

Սոֆյա Քոչարյան-Իսահակյան
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Ավ. Իսահակյանի կինը և որդին՝ Վիգենը, 1911 

Ավ. Իսահակյանը՝ կնոջ և որդու հետ, Փարիզ, 1935 
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Ղուկասյան փողոցի թիվ 11 տան պատշգամբում
Ավ. Իսահակյանի ընտանիքը. 
տիկին Սոֆիկը, որդին` Վիգենը, հարսը` Իզաբելլան. Երևան, 1938
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Շուշանիկ և Աննա Մատակյաններ

Հովհ. Թումանյանի դուստրը՝ Նվարդ Թումանյանը
1942, ապրիլի 25
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Նաիրի Զարյանը՝ կնոջ՝ Անժիկի հետ
1950, 20 օգոստոս

Երվանդ Քոչարը՝ կնոջ՝ Մանիկի հետ
1965, 20 հուլիս
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Իսահակյանը՝ «Վերնատան» գրողների հետ: Առաջին շարքում՝ Ավ. Իսահակյան, Ղ. Աղայան, 
Հ. Թումանյան, կանգնած` Լ. Շանթ և Դ. Դեմերճյան:

Ավետիք Իսահակյան, Եղիշե Չարենց, Աղասի Վարդանյան, Համլիկ Թումանյան, Թբիլիսի, 1927
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Ձախից առաջինը՝ Ավետիքի Իսահակյանը, Արսեն Ղազիկյանը, Ավետ Ղազանճյան:
1925, փետրվարի 6, Վենետիկի Սբ. Ղազարի այգում:
Լուսանկարը` Միաբանության արխիվից:
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Ձախից` աջ` Հ. Թումանյան, Ավ. Իսահակյան, Կոմիտաս, Դ. Դեմիրճյան, Գ. Սունդուկյան, 
Գ. Բաշինջաղյան և Ղ. Աղայան

Միջին շարք՝ ձախից`  Վրացյան, Շավարշյան, Կոմիտաս, Մանանդյան
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Ավ. Իսահակյանը՝ հայ գրականության 10-օրյակի մասնակիցների հետ. Մոսկվա, 1941 

Ֆրանսահայ համայնքը հայրենիք է ճանապարհում Ավ. Իսահակյանին և տիկին Սոֆիին, 1936
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Վիկտոր Համբարձումյան, Մարտիրոս Սարյան, Դերենիկ Դեմերիճյան, Ավետիք Իսահակյան, 
1951 

Դերենիկ Դեմիրճյան, Ավետիք Իսահակյան
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Ավետիք Իսահակյանի դիմանկարը, 
1922, մագաղաթ, մատիտ, Երվանդ Քոչար
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Ավ. Իսահակյանի ելույթը՝ իր ծննդյան 80-ամյակին. Երևան, 1955

Ավետիք Իսահակյանի թաղման արարողությունը,
1957
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Ավետիք Իսահակյանի դիմանկարը, 
Մարտիրոս Սարյան, յուղաներկ, գրաֆիկա



Անվանացանկ 
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Ա բե լյան Պո ղոս (1877-1943), hայ ազ-

գային -ա զա տագ րա կան շարժ ման 

գոր ծիչ, տնտե սա գետ, իրա վա բան, 

գրող, թարգ մա նիչ, ման կա վարժ: Ջ. 

Տեր-Գ րի գո րյա նի հետ Ախալ քա լա-

քում հիմ նել է ազա տագ րա կան խմ բակ՝ 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում հա կա-

թուր քա կան պայ քարն ակ տի վաց նե լու 

նպա տա կով: 1914 թ. զբաղ վել է հայ կա-

կան կա մա վո րա կան ջո կատ նե րի կազ-

մա վոր ման հար ցե րով: 196, 272, 273

Ա բե ղյան Մա նուկ (1865-1944), հա յա գետ, 

գրա կա նա գետ, լեզ վա բան, բա ռա րա-

նա գիր, բա նա հա վաք, ՀՀ ԳԱԱ հիմ նա-

դիր ան դամ: Ար ևե լա հայեր ենի ար դի 

ուղ ղագ րու թյան հե ղի նակ: Ու սա նել է 

Ենայի, Լայպ ցի գի, Բեռ լի նի, Սոր բո-

նի հա մալ սա րան նե րում: Հե ղի նակ է 

«Գ րա բա րի հա մա ռոտ քե րա կու թյուն» 

(1907), «Ուր վագ ծեր 19-րդ դա րու 

հայոց գրա կա նու թյան պատ մու թյու-

նից» (1908-1909), «Շա րա կան նե րի 

մա սին» (1912) աշ խա տու թյուն նե րի, 

բազ մա թիվ գր քե րի ու գի տա կան հոդ-

ված նե րի: 5, 6, 296, 398

Ա բի սակ Սու նամ ցի , աղ ջի կ, ով Դա վիթ թա-

գա վո րի ծե րու թյան օրոք խնա մում էր 

նրան: 225

Ա բով (Ա բո վյան) Գևորգ (1897-1965), բա-

նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, թարգ մա նիչ, 

գրա կա նա գետ, ԽՍՀՄ Գրող նե րի միու-

թյան ան դամ (1934): «Ե րե քի խմ բակ» 

-ի ան դամ (Ե . Չա րենց, Ա. Վշ տու նի, Գ. 

Աբով): Հա յաս տա նի պրո լետգ րող նե-

րի ասո ցիացիայի քար տու ղար (1925-

1931), Մա տե նա դա րա նի տնօ րեն 

(1940-1952), ՀՀ ԳԱ «Տե ղե կա գիր հա-

սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի» հան-

դե սի խմ բա գիր, մի շարք մե նագ րու-

թյուն նե րի հե ղի նակ: 292, 296, 331, 338

Ա բու-լ -Ա լա Ալ-Մահա րի (973-1057), արաբ 

սու ֆի փի լի սո փա և բա նաս տեղծ: Չորս 

տա րե կա նից զրկ վել է տե սո ղու թյու նից: 

Բե րա նա ցի գի տեր Ղու րա նը: Ար ձակ 

գոր ծե րի չն չին մասն է պահ պան վել 

(«Ճա նա պար հին լք վա ծը»): Ու նի քա-

րոզ նե րի ու խրատ նե րի ժո ղո վա ծու 

(«Գ լուխ ներ և դրանց ավար տու մն 

Ալ լա հի փա ռա բան մամբ և խրատ նե-

րով»): Իսա հա կյա նի «Ա բու-Լա լա Մա-

հա րի» պոե մի նա խա տի պը: 134, 235, 

236, 245, 246, 248, 249, 262, 358, 359, 

366, 367, 378, 410

Ա թա բե կյան Գևորգ (1892-1925), խորհըր-

դային պե տա կան գոր ծիչ: Զոհ վել է 

1925 թ., մար տի 22 -ի ն, ավիաա ղե տից, 

Ա. Մյաս նի կայ նի հետ նույն օդա նա-

վում: 97

Ա լա զան (Գա բու զյան) Վահ րամ (1903-

1956), խորհր դա հայ գրող, 1933-

1936 թթ.` Հա յաս տա նի Գրող նե րի 

միու թյան վար չու թյան առա ջին քար-

տու ղար: «Ա վան գարդ» թեր թի հիմ նա-

դիր նե րից (1922), «Գ րա կան թերթ» -ի 

խմ բա գիր (1932-1936): 1936 թ. ան հիմն 

մե ղադ րան քով դա տա պարտ վել է 10 

տար վա ազա տազրկ ման, աք սոր վել 

Սի բիր: 1954 թ. ար դա րաց վել է: Հետ-

մա հու, 1990 թ., տպագր վել է «Տա ռա-

պան քի ու ղի նե րում» գիր քը: Ռու սե րեն 

լույս են տե սել նրա «Բա նաս տեղ ծի 

սիր տը» և «Հյու սի սային աստղ» գր քե-

րը: 280, 281, 334

Ա լեք սա նյան Ալեք սան, ՀԽՍՀ Գե րա գույն 

դա տա րա նի նա խա գահ (1957 թ.): 413

Ալ թու նյան Սար գիս, (1900 - մահվան թիվը` 

անհայտ), ֆ րան սա հայ մշա կու թային 

գոր ծիչ, հրա պա րա կա խոս: Նախ նա-

կան կր թու թյու նը ստա ցել է Հա ճը նում: 

1920 թ. մեկ նել է ԱՄՆ: Մու րադ Պո-

յա ճյա նի հետ հիմ նել է «Հա ճըն» ամ-

սա գի րը (1928-1937): Աշ խա տակ ցել 

է «Բան վոր» (Նյու Յորք), «Ար ևելք», 

«Լի բա նան» և այլ պար բե րա կան նե-

րին: Հրա տա րակ վել է «Հայ դի մադ րա-

կա նի մը յու շա տետ րէն փր ցո ւած էջեր» 

գիր քը (1986, Բեյ րութ): 282

Ա լի խա նյան Իսա հակ (1876-1946), հայ 

դե րա սան, ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար-

տիստ (1923): Խա ղա ցել է իշ խան Միշ-

կին (Դոս տոևս կի, «Ա պու շը»), Օս վալդ 

(Հ. Իբ սեն, «Ուր վա կան նե րը»), տաս-
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նյակ այլ դե րեր: Բե մադ րել է Գ. Սուն-

դու կյա նի «Պե պո», Հ. Իբ սե նի «Ուր վա-

կան նե րը», Մ. Գոր կու «Հա տա կում» 

ներ կա յա ցում նե րը: 348

Ա լի շան Ղևոնդ (1820-1901), հայ բա նաս-

տեղծ, բա նա սեր, պատ մա բան, աշ-

խար հագ րա գետ, թարգ մա նիչ, Վե նե-

տի կի Մխի թա րյան միաբա նու թյան 

ան դամ (1838): Նա խա տե սել էր գրել 

պատ մա կան Հա յաս տա նի բո լոր 15 

նա հանգ նե րի պատ մաաշ խար հագը-

րա կան նկա րա գի րը՝ 20-22 հա տո րում՝ 

թեև երբ ևէ Հա յաս տա նում չէր եղել:  Հե-

ղի նակ է «Հայ բու սակ կամ հայ կա կան 

բու սա բա ռու թյու ն» (1895) աշ խա տու-

թյան. գի տա կա նո րեն բնու թագ րել է 

հայ կա կան բնաշ խար հի ավե լի քան 

3400 բույ սեր ու ծաղ կա տե սակ ներ: 24, 

367

Ա կի նյան Ներ սես (1883-1963), բա նա սեր, 

ձե ռագ րա գետ, պատ մա բան, ման կա-

վարժ: Վիեն նայի Մխի թա րյան միաբա-

նու թյան ան դամ (1901): Թո ղել է ավե լի 

քան 40 ու սում նա սի րու թյուն միջ նա դա-

րյան մա տե նագ րու թյան, հա յա գի տու-

թյան տար բեր հար ցե րի վեր լու ծու թյան, 

բնագ րա գի տա կան խն դիր նե րի մա սին: 

Հա յա գի տու թյունն Ակի նյա նին է պար-

տա կան աշ խար հի տար բեր ծայ րե րում 

գտն վող հայե րեն բազ մա թիվ ձե ռագ րե-

րի բո վան դա կու թյա նը ծա նո թա նա լու 

հա մար: 6, 42, 50, 57, 131, 140, 148, 154, 

170, 180, 188

Ակ նու նի Էմա նո ւել (Խա չա տուր Մա լու-

մյան) (1863-1915), հա սա րա կա կան-

քա ղա քա կան գոր ծիչ, հրա պա րա կա-

խոս, ՀՅԴ ան դամ: Ավար տել է Թիֆ լի-

սի Ներ սի սյան դպ րո ցը (1883), ու սու մը 

շա րու նա կել Ժն ևում: Աշ խա տակ ցել 

է «Մ շակ» -ի ն: Ժն ևում աշ խա տել է 

«Դ րո շակ» -ի խմ բագ րու թյու նում, ուր 

տպագր վել է նրա «Կով կա սյան խաբ-

րիկ նե ր» հոդ վա ծա շա րը՝ «Է. Ակ նու նի» 

ստո րագ րու թյամբ: Ցե ղաս պա նու թյան 

զոհ: 48, 49, 88

Ա հա րո նյան Ավե տիս (1866-1948), հայ 

գրող, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 

գոր ծիչ: ՀՅԴ ան դամ, Առա ջին Հան-

րա պե տու թյան Ազ գային խորհր դի նա-

խա գահ: Նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե-

րի մա սին գնա հա տա կան ներ ու նեն Դ. 

Վա րու ժա նը, Կ. Զա րյա նը, Ն. Ա դոն ցը, 

Մ. Պար սա մյա նը, Ն. Աղ բա լյա նը. Հ. 

Օ շա կա նը, Հա մաս տե ղը, Հ. Կա րա պեն-

ցը և ու րիշ ներ: 26, 33, 45, 47, 79, 59, 73, 

74, 82, 85, 169, 276, 277, 409

Ա հա րո նյան Գրի գոր (1896-1980), հայ 

քան դա կա գործ, ար վես տի վաս տա-

կա վոր գոր ծիչ: Սո վո րել է Ս. Պե տեր-

բուր գի (1915-1917) և Սո ֆիայի (1921-

1924) գե ղար վես տի ակա դե միանե րում: 

Աշ խա տել է Հ. Գյուր ջյա նի Փա րի զի 

ար վես տա նո ցում (1927-1928), Բուլ ղա-

րիայում (1931-1946): Ներ գաղ թել է Հա-

յաս տան (1946), դա սա վան դել Գե ղար-

վես տա թա տե րա կան ինս տի տու տում: 

Ալ. Մյաս նի կյա նի (1957, Եր ևան), Պե-

պոյի (1975, Եր ևան) և այլ արձանների 

հե ղի նակ: 409

Ա հա րո նյան Վա հե (1933- 1994), հայ դաշ-

նա կա հար, մե նա կա տար: Քան դա-

կա գործ Գրի գոր Ահա րո նյա նի որ դին: 

1960-1994 թթ. դա սա վան դել է Եր ևա նի 

Կո մի տա սի ան վան պե տա կան կոն-

սեր վա տո րիայում: Հա մա գոր ծակ ցել է 

դի րի ժոր ներ Դ. Խան ջյա նի, Գ. Օբերֆ-

րան կի, մե նա կա տար ներ Ժ. Տեր-Մեր-

կե րյա նի, Ս. Նա վա սար դյա նի, Վ. Մո-

կա ցյա նի և այ լոց հետ: 409

Ա հա րո նա յան Վարդ գես (1888-1965), հա-

սա րա կա կան գոր ծիչ, իրա վա բան, 

գրող: Գրող, ման կա վարժ Ավե տիս 

Ահա րո նյա նի որ դին: Առա ջին աշ խար-

հա մար տի (1914-1918) տա րի նե րին 

ան դա մագր վել է Անդ րա նի կի գու մար-

տա կին՝ թարգ մա նիչ-գ րագ րի պար տա-

կա նու թյուն նե րով: Առա ջին Հան րա-

պե տու թյան տա րի նե րին հան րա պե-

տու թյան դա տա խազն էր: Հան րա պե-

տու թյան ան կու մից հե տո մեկ նել է հոր 

մոտ, Փա րիզ, 1923 -ի ն՝ ԱՄՆ, զբաղ վել 

ման կա վար ժու թյամբ: Կազ մել է հայե-
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րե նի «Հ րազ դան» դա սա գիր քը: 7, 110, 

111, 141, 150, 165, 166, 168, 169

Ա ղա յան Ղա զա րոս (1840-1911), հայ 

գրող, ման կա վարժ, հրա պա րա կա խոս: 

Հեղինակ է ման կա վար ժա կան-մե թո-

դա կան բազ մա թիվ աշ խա տու թյուն-

ների, «Ու սումն մայ րե նի լեզ վի» Ա, Բ, 

Գ, Դ տա րի նե րի հա մար դա սագր քե րի: 

1869 թ., «Ա րա րատ» ամ սագ րի առա-

ջին հա մար նե րում, տպագ րել է հոդ-

վա ծա շար՝ «Խորհր դա ծու թյուն դաս-

տիարա կու թյան վե րա բե րյալ» խո րագ-

րով: 26, 27, 32, 33

Ա ղավ նի (Ա ղավ նի Գրի գո րյան) (1911-

1992), հայ բա նաս տեղ ծու հի, ար ձա-

կա գիր, թարգ մա նիչ: «Շի րակ» վե պը 

(1963) թարգ ման վել է ռու սե րեն ու ուկ-

րաի նե րեն: Թարգ մա նել է Ա. Ծե րե թե-

լու, Մ. Լեր մոն տո վի, Ա. Պուշ կի նի, Ի. 

Գրի շաշ վի լու, Պ. Տի չի նայի և այլ գրող-

նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ: 359, 

399, 410

Աղ բա լյան Նի կոլ (1873-1947), գրա կա-

նա գետ, ման կա վարժ, ՀՅԴ ան դամ, 

1919 թ.՝ Հա յաս տա նի առա ջին հան րա-

պե տու թյան լու սա վո րու թյան և ար վես-

տի նա խա րար: Ու սա նել է Մոսկ վայի, 

Լո զա նի, Սոր բո նի հա մալ սա րան նե-

րում: «Վեր նա տան» և Հայ գրող նե րի 

ըն կե րու թյան ան դամ: Աշ խա տակ ցել է 

«Մուրճ», «Հո րի զոն», «Նոր հո սան ք», 

«Հան դես ամ սօրյա» և այլ պար բե րա-

կան նե րին: «Բա նա սէ րի յու շա գիրը» 

(1937-1938) և մի շարք այլ աշ խա տու-

թյուն նե րի հե ղի նակ է:  144, 145, 215, 

465

Անդ րեասյան Անդ րա նիկ (1909-1996), 

ա մե րի կա հայ ար ձա կա գիր: ԱՄՆ -ո ւմ 

խմբագրել է «Նոր օր» եռօ րյան (1937-

1957), «Պայ քար» օրա թերթը (1957-

1969) և «Պայ քար» գրա կան հան դե սը 

(1963-1968): Հե ղի նակ է «Ս պի տակ 

ար դա րու թյուն» (Ա ՄՆ, 1938), «Կար-

միր աս պա տա կի օրագ րեն» (1947), 

«Վեր ջին կա յա նը» (1956) ժո ղո վա ծու-

նե րի: 52, 362

Աշ փալ (Ա շոտ Մար տի նի Փա լան ջյան) 

(1895-1979), եր գի ծա բան, թարգ մա նիչ: 

1928-1932 թթ.՝ «Զա րյա Վոս տո կա» 

թեր թի սե փա կան թղ թա կից, նույն թեր-

թի Լե նի նա կա նի բա ժան մուն քի վա րիչ: 

1935-1954 թթ. աշ խա տել է «Սո վե տա-

կան Հա յաս տան» օրա թեր թում, 1954-

1961 թթ.՝ «Ոզ նի» եր գի ծա կան հան դե-

սում: 351, 383

Ապել Յան նի (1887-1967), բա նաս տեղ-

ծու հի, բժիշկ և բա նաս տեղծ Ռու բեն 

Սևա կի (Չե լեն կե րյան) կի նը:  Ծա գու-

մով՝ գեր մա նու հի: Ռ. Սևա կը սո վո րում 

էր Լո զա նի հա մալ սա րա նի բժշ կա կան 

ֆա կուլ տե տում (1905-1912): Լո զա նի 

Օրիոր դաց վար ժա րա նի մո տով անց-

նե լիս՝ տե սել է վար ժա րա նի սան, պրու-

սա կան զին վո րա կա նի ըն տա նի քից սե-

րած գեր մա նու հի Հե լեն ֆոն Պրաա մին 

(Յան նի Ապել) և հրա պուր վել նրա գե-

ղեց կու թյամբ: Ամուս նա ցել են Փա րի-

զում, 1910 թ.: 

Ա ռու շա նյան Շմա վոն (1903-1982), Երե-

վա նի քաղ կո մի առա ջին քար տու ղար 

(1953-1954), ԽՍՀՄ ԳԽ պատ գա մա-

վոր (1947-1967): 406

Ա վա գյան Հով հան նես (1882-1959), ա մե-

րի կա հայ գրա կա նա գետ, գրող և լրագ-

րող: Հան դես է եկել «Վա ղարշ Վա-

ղար շյան», «Հ րայր», «Աս պա րու նի», 

«Գ րա սեր» ծած կա նուն նե րով: 1919 

թ. -ից մինչև կյան քի վերջ՝ «Հա յաս տա-

նի կոչ նակ» -ի խմբա գիր: Զբաղ վել է 

հայ և սփյուռ քա հայ գրա կա նու թյամբ 

(«Գ րա կան դեմ քեր», 1925): Գրել է 

վի պակ ներ ու պատմ վածք ներ: Թարգ-

մա նել է Ա. Տոլս տոյի «Ցար Ֆեոդոր 

Իվա նո վիչ» դրա ման (« Հա յաս տա նի 

կոչ նակ», 1928): 16, 233, 235, 236

Ա վա գյան Մա մի կոն, ման կա վարժ, Վրաս-

տա նի Ծալ կայի շրջա նի Օզ նի գյու ղի 

դպրո ցի տնօ րեն: 390, 391

Ավ գեր Հով նան (1877-1947), Մխի թա րյան 

միաբա նու թյան ան դամ: 178

Ավ գեր վար դա պետ, Մ խի թա րյան միաբա-

նու թյան վար դա պետ: 178
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Ավ գե րյան Նի կո ղայոս (1832-1907), հայ 

բա նա սեր, բա նա հա վաք, Վիեն նայի 

Մխի թա րյան միաբա նու թյան ան դամ 

(1854): Առան ձին գր քով լույս է տե սել 

նրա «Ընդ հա նուր պատ մու թյուն հին 

ազ գա ց» աշ խա տու թյու նը (1861):

Ա վե տի սյան Արաքս (1903-1978), հայ ար-

ձա կա գիր, ման կա գիր: 1934-1937 թթ.՝ 

«Հոկ տեմ բե րիկ» ման կա կան ամ սագ րի 

խմ բա գիր: 322

Ավե տով նա Ար մի նե, Կա րեն Մի քայե լյա նի 

կի նը: 273

Ա րաքս մա նյան (Մա նու կյան) Ալեք սանդր 

(1911-1982), ար ձա կա գիր, դրա մա-

տուրգ, թարգ մա նիչ, կի նոս ցե նա րիստ, 

լրագ րող, ԽՍՀՄ ԳՄ ան դամ: «Էկ րան» 

հան դե սի խմբա գիր (1968-1973): «Հինգ 

րո պե ճշ մար տու թյուն» պիեսի հա մար 

ար ժա նա ցել է Գ. Սուն դու կյա նի ան-

վան մր ցա նա կի (1980): 320, 339

Արե շյան Սա լո մե (1913-1966), գ րա կա նա-

գետ, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի 

դոկ տոր: Հե ղի նակ է «Հայ մա մու լը և 

ցա րա կան գրաքն նու թյու նը» (ռու սե-

րեն, 1957), «Ռուս գրող նե րը Հա յաս-

տա նի մա սին» (Եր ևան, 1946) և «Լև 

Տոլս տոյ» (Եր ևան, 1960) աշ խա տու-

թյուն նե րի: 355

Ար ղու թյան Հով սեփ (Խա նա սո րի իշ խան) 

(1863-1925), ծա գու մով՝ Ար ղու թյան 

իշ խա նա կան տոհ մից: Ազ գային -ա-

զա տագ րա կան շարժ ման գոր ծիչ, Հա-

յաս տա նի առա ջին հան րա պե տու թյան 

դես պա նը՝ Իրա նում (1919-1920): 121

Ար սեն Եր կաթ (Շամշ լյան) (1893-1969), 

բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր: Նախ նա-

կան կրթու թյու նը ստա ցել է Ամա սիայի 

(Թուր քիա) հայ կա կան դպ րո ցում: 1907 

թ. մեկ նել է Եգիպ տոս, սո վո րել Կա հի-

րեի Գալս տյան վար ժա րա նում: 1919-

1921 թթ. Սոր բո նի հա մալ սա րա նում 

գրա կա նու թյան դա սա խո սու թյուն ներ է 

ունկնդ րել: 1966 թ. հաս տատ վել է Մոն-

րեա լում (Կա նա դա): 146, 147, 190

Ար փիար Ար փիարյան (1851-1908), ա րևմը-

տա հայ ար ձա կա գիր, հրա պա րա կա-

խոս, գրա կան քն նա դատ, խմ բա գիր: 

Խմ բագ րել է «Մա սիս» և «Ար ևելք» 

թեր թե րը: Եգիպ տո սում, Ֆրան սիայում, 

Շվեյ ցա րիայում, Անգ լիայում հրա-

տա րա կել է հայե րեն լրագ րեր: Գրել է 

«Դա տա պար տյա լը», «Ե րա զի մը գի-

նը», «Ոս կե ապա րան ջա նը» «Կար միր 

ժա մուց», «Մինչև ե՞րբ» նո վել ներն ու 

վի պակ նե րը: 121, 130

Բա շա լյան Լևոն (1868-1943), հայ ար-

ձա կա գիր: 1828-1932 թթ. Փա րի զում 

խմ բագ րել է ֆրան սա լե զու «Լա Ֆո-

այե» պար բե րա կա նը: Կյան քի վեր ջին 

տա րի նե րին գրել է հու շեր «Թր քահը-

պա տա կի մը ար կած նե րը մեծ պա տե-

րազ մին ատե ն» վեր նագ րով (1939): 

Գե ղար վես տա կան գոր ծե րի առա ջին 

հա տո րը՝ Ար շակ Չո պա նյա նի նա խա-

բա նով, լույս է տե սել 1943թ.: 150

Բա շին ջա ղյան Գևորգ (1857-1925), հայ 

նկա րիչ, գրող, հա սա րա կա կան գոր-

ծիչ: Նկար նե րի մեծ մա սը (շուրջ 1000) 

հայ կա կան բնան կար ներ են: Նաև 

պատմ վածք նե րի, նո րա վե պե րի, ակ-

նարկ նե րի, ու ղեգ րու թյուն նե րի, պիես-

նե րի, հոդ ված նե րի հե ղի նակ է: Զբաղ-

վել է Սա յաթ-Նո վայի տա ղե րի հա վաք-

ման ու հրա տա րակ ման, հայ կա կան 

ճար տա րա պե տա կան կո թող նե րի նո-

րոգ ման խն դիր նե րով: 33, 198

 Բա րա թաշ վի լի Նի կո լոզ (1817-1845), 

վրա ցի պոետ: Կեն դա նու թյան օրոք 

ոչինչ չի հրա տա րակ վել: Մա հից հե-

տո, 1876 թ., հրա տա րակ ված բա նաս-

տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծու ից հե տո, 

դար ձավ Վրաս տա նի ամե նա հայտ նի 

բա նաս տեղ ծը: Նրա գրա կան ժա ռան-

գու թյու նը 36 քնա րա կան բա նաս տեղ-

ծու թյուն ներն են և «Վ րաս տա նի ճա-

կա տա գի րը» պատ մա կան պոե մը: 366, 

367, 378, 379

Բա րիլ լի Ան տո նիո Ջու լիո (1836-1908), 

ի տա լա ցի նշա նա վոր գրող, հրա պա-

րա կա խոս: Գա րի բալ դիի զին վոր նե-

րից էր: 1958 թ. հրա տա րա կել է «Il 

Movimento», ավել ուշ՝ «Il Caffero» 
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պար բե րա կան նե րը: Առա վել հայտ նի 

են «Capitan Dodero», «Santa Cecilia» 

պատմ վածք նե րը: «I Rossie I Neri»-ն 

(2 հա տոր, Մի լան, 1871) հա մար վում է 

նրա լա վա գույն վե պը: Հայե րեն թարգ-

ման ված չէ: 342

Բար սե ղյան Ամա տու նի (1904-1987), լ րագ-

րող, ար ձա կա գիր, մշա կու թային գոր-

ծիչ: Գրել է նաև ռու սե րեն: Թա տե րա-

կան, երաժշ տա կան հար ցե րի վե րա-

բերյալ հայ կա կան և ռու սա կան մա մու-

լում բազ մա թիվ հոդ ված ներ է հրա տա-

րա կել: Վլա դի կավ կա զում լույս է տե սել 

նրա «Ժա մա նա կա կից Հա յաս տա նը» 

գիր քը՝ ռու սե րե նով (1926): Ռոս տո վում 

հրա տա րա կել է «Լեռ նային էս քիզ ներ» 

եր կե րի ժո ղո վա ծուն:  357

Բար սե ղյան Գե ղամ (1883-1915), բա նաս-

տեղծ, ար ձա կա գիր: «Սուր հան դակ» 

և «Ա զա տա մարտ» թեր թե րի գլ խա վոր 

խմբա գիր (1909-1915): Հա կոբ Օշա կա-

նի հետ, 1914 թ., խմ բագ րել է «Մե հյան» 

գրա կան հան դե սը: 1915 թ. ձեր բա կալ-

վել է և նա հա տակ վել: Նրա լա վա գույն 

գոր ծե րը լույս են տե սել Փա րի զում, 

«Նա հա տակ գրա գետ նե րի բա րե կամ-

ներ» (1931) մա տե նա շա րով: 373

Բեկ զա դյան Ա լեք սանդր (1879- 1939), հե-

ղա փո խա կան գոր ծիչ, իրա վա բա նա-

կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր: Ավար-

տել է Ցյու րի խի հա մալ սա րա նի հա սա-

րա կա կան-քա ղա քա կան ֆա կուլ տե-

տը: ՀԽՍՀ ար տա քին գոր ծե րի ժող կոմ 

(1920): 1930-1934 թթ.` ԽՍՀՄ դես պան 

Նոր վե գիայում, 1934-1937 թթ.՝ Հուն գա-

րիայում: Ստա լի նիզ մի զոհ: 196, 208, 

209

Բըրնս Ռո բերտ (1759-1796), բ րի տա նա ցի 

(շոտ լան դա ցի) բա նաս տեղծ, ֆոլկ լո-

րա գետ, գրել է բա նաս տեղ ծու թյուն ներ 

ու պոեմ ներ՝ շոտ լան դե րեն և ան գլե րեն: 

Հայե րեն լույս է տե սել «Իմ սիր տը լեռ-

նե րում է» ժո ղո վա ծուն՝ Վա հագն Դավ-

թյա նի թարգ մա նու թյամբ: 236

Բ լոկ Ալեք սանդր (1880-1921), ռուս բա-

նաս տեղծ: Սո վո րել է Սանկտ Պե-

տեր բուր գի հա մալ սա րա նի պատ մա-

բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տում (հա-

մալ սա րա նի ռեկ տո րը նրա պապն էր՝ 

Ա.Բե կե տո վը): 1903 թ. ամուս նա ցել է 

Դ. Մեն դե լե ևի դս տեր՝ Լյու բով Մեն-

դելևայի հետ: 1904 թ. լույս է տե սել նրա 

բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի առա ջին ժո-

ղո վա ծուն՝ «Բա նաս տեղ ծու թյուն ներ 

գե ղե ցիկ տիկ նոջ մա սի ն» խո րագ րով: 

61, 398

Բո դենշ տետ Ֆրիդ րիխ (1819-1892), գեր-

մա նա ցի գրող, թարգ մա նիչ, բա նա սեր: 

1844-1845 թթ. Թիֆ լի սում ու սուց չու-

թյամբ է զբաղ վել: Շր ջա գայել է Հա րա-

վային Կով կա սում: Խա չա տուր Աբով-

յա նի աջակ ցու թյամբ՝ թարգ մա նել է 

հայ ժո ղովրդա կան աշու ղա կան եր գեր: 

Հե ղի նակ է «Ք րիս տո նեու թյու նը Հա-

յաս տա նում» աշ խա տու թյան (1850):

Բոդ լեր Շառլ (1821-1867), ֆ րան սիացի 

բա նաս տեղծ, ար վես տա բան: 1845 թ. 

լույս է տե սել « Սա լոն 1845» գր քույ-

կը: 1840 -ա կան նե րին պատ րաս տում 

է իր ամե նա հայտ նի «Չա րի ծա ղիկ-

ներ» ժո ղո վա ծուն (1857): Թարգ մա նել 

է Է. Պոյի գոր ծե րից: Բոդ լե րի առա ջին 

հայ թարգ մա նիչ նե րից է Գ. Բա բու րյա-

նը (« Տա րազ» շա բա թա թերթ, Թիֆ լիս, 

1897): Ֆրան սե րե նից մի շարք գոր-

ծեր, այդ թվում՝ «Չա րի ծա ղիկ նե ր»-ը, 

հայե րեն է թարգ մա նել Հ. Բախ չի նյա նը 

(Երևան, 1990, ԵՊՀ հրատ.): 220, 234, 

236

 Բոտև Քրիս տո (1848-1876), բուլ ղար բա-

նաս տեղծ, հե ղա փո խա կան գոր ծիչ, 

ազ գային հե րոս: Ամե նա հայտ նի բա-

նաս տեղ ծու թյուն նե րից է «Հա ջի Դի-

միտր»: Ստե ֆան Ստամ բո լո վի հետ 

հա մա տեղ հրա տա րա կել է «Եր գեր ու 

պոեմ ներ» ընդ հա նուր գիր քը (1875): 

397, 398

Բո րյան Գուր գեն (1915-1971), բա նաս-

տեղծ, դրա մա տուրգ, ման կա գիր, 

թարգ մա նիչ: «Սա րո յան եղ բայր ներ» 

կի նոնկա րի սցե նա րի հե ղի նակ: 1938-

1941 և 1950-1954 թթ.՝ Հա յաս տա նի 
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խորհր դային գրող նե րի միու թյան քար-

տու ղար: 1968-1971 թթ.՝ ՀԽՍՀ Մշա-

կույ թի նա խա րար: 17, 299, 300

Բ րյու սով Վա լե րի (1873-1924), ռուս պոետ, 

ար ձա կա գիր, դրա մա տուրգ, գրա կա-

նա գետ, պատ մա բան: 1910 -ա կան թթ. 

հե տաքրքր վել է հայ պոե զիայով, 

կազ մել «Հայ պոե զիան հնա գույն ժա-

մանակ նե րից մինչև մեր օրե րը» ժո-

ղո վա ծուն, ին չի հա մար ար ժա նա ցել 

է «Հա յաս տա նի ժո ղովր դա կան բա-

նաս տեղծ» կոչ մանը (1923): Հե ղի նակ 

է «Հայ ժո ղովր դի պատ մա կան ճա կա-

տագ րի տա րեգ րու թյու նը» գի տա կան 

աշ խա տու թյան: Թարգ մա նել է հայ 

պոե զիայից ավե լի քան 170 գործ՝ Նա-

րե կա ցուց՝ Վ. Տե րյան, Ե. Չա րենց: 61, 

66, 67, 263

Գա բի կյան Խո րեն, լի բա նա նա հայ մտա-

վո րա կան, հա յա գետ: Աշ խա տակ ցել 

է Լի բա նա նում լույս տես նող «Այգ» 

(1953-1975), «Ազ դա րար» (լույս է տես-

նում 1953 -ի ց) պար բե րա կան նե րին: 

240

Գա լեմ քա րյան Գրի գո րիս (1862-1917), հայ 

բա նա սեր, լեզ վա բան, մա տե նա գետ, 

մա մու լի պատ մա բան: Մխի թա րյան 

միաբա նու թյան ան դամ: Հե ղի նակ է 

«Պատ մու թիւն հայոց լրագ րու թեան» 

(Վիեն նա, 1893): Խմ բագ րել է «Հան դես 

ամ սօ րյա» պար բե րա կա նը: 68

Գամ սա խուր դիա Կոնս տան տի նե (1891-

1975), վրաց գրող, պատ մա բան, գրա-

կա նա գետ, ՎԽՍՀ ԳԱ ակա դե մի կոս: 

Պե տեր բուր գի հա մալ սա րա նում ու-

սա նե լու տա րի նե րին հա ճա խել է ար-

ևե լա գետ Ն. Մա ռի դա սըն թաց նե րին: 

Ու սու մը շա րու նա կել է Գեր մա նիայի 

մի շարք հա մալ սա րան նե րում, Սոր բո-

նում: Հայտ նի գոր ծե րից են «Դա վիթ 

Շի նա րար»-ը (1946-1958), «Վար պե-

տաց վար պե տի աջը» (1939-1956). 

վրա ցե րե նից հայե րեն թարգ մա նել է 

Սու րեն Ավ չյա նը (Երևան, 1960): 336, 

338, 346

Գան ձա նա կյան Գևորգ (1890-1961), ա մե-

րի կա հայ հա սա րա կա կան և մշա կու-

թային գոր ծիչ, թարգ մա նիչ, ման կա-

վարժ: 407

Գա րա գա շյան Ան տոն (Մա տա թիա) (1818-

1903), հայ պատ մա բան, լեզ վա բան, 

փի լի սո փա: Վիեն նայի Մխի թա րյան 

միաբա նու թյան ան դամ (1840), հրա-

ժար վել է 1856: Հրա տա րա կել է «Ա րու-

եստ ճար տա սա նու թեան» (1844), 

«Ն կա րա գիր ուս մանց» (1845), «Քն-

նա կան պատ մու թիւն հայոց» (մաս 1-4, 

1880-1895) և այլ աշ խա տու թյուն ներ: 

Թարգ մա նել է Լա ֆոն տե նի առակ նե-

րը: 385, 386

Գարեգին Խաժակ (Զաքալյան) (1867-

1915), հրապարակախոս, հասարա-

կական-քաղաքական գործիչ, ՀՅԴ 

անդամ: 1903 թ.-ից՝ «Մշակ»-ի խմբա-

գիր, դասավանդել է Ներսիսյան դպրո-

ցում: 1906 թ.-ից, Ա. Ահարոնյանի և 

Ե. Թոփչյանի հետ, հրատարակել է 

«հառաջ» և «Ալիք» թերթը: 48, 49

Գա րո Ար մեն (Գա րե գին Փաստր մա ճյան) 

(1872-1923), ՀՅԴ առաջ նորդ նե րից, 

«Բանկ Օտոման» (1896, օգոս տո սի 26) 

գոր ծո ղու թյան կազ մա կեր պիչ նե րից: 

Օգոս տո սի 27 -ի ն, խում բը, ստա նա լով 

եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի երաշ-

խի քը, ֆրան սիական շո գե նա վով հե-

ռա նում է Մար սել: 1900 թ. ավար տում է 

Ժն ևի հա մալ սա րա նը՝ ստա նա լով բնա-

գի տու թյան և քի միայի դոկ տո րի աս տի-

ճան: Առա ջին Հան րա պե տու թյան դես-

պանն էր ԱՄՆ -ո ւմ: 49, 85, 88, 91, 167

Գյո թե Յո հան Վոլֆ գանգ (1749-1832), 

գեր մա նա ցի գրող, մտա ծող, պե տա-

կան գոր ծիչ: 25 -ա մյա Գյո թեն հռ չակ-

վել է «Ե րի տա սարդ Վեր թե րի տա ռա-

պանք նե րը» վե պով (1774): «Ֆաուստ» 

ող բեր գու թյան վրա աշ խա տել է մոտ 60 

տա րի: Դեռևս 1830 թ. նրա «Ան տա ռի 

ար քա ն» բալ լա դը թարգ մա նել է Խա-

չա տուր Աբո վյա նը, որն այդ ժա մա նակ 

Դոր պա տի հա մալ սա րա նի ու սա նող 

էր: Կազ մա բա նա կան հե տա զո տու-

թյուն նե րից հայտ նի են «Փորձ բույ սի 
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ձևա փո խու թյան վե րա բե րյալ» (1790) 

աշ խա տու թյու նը: 16, 33, 215, 220, 234, 

237

Գո գոլ Նի կո լայ (1809-1852), ռուս ար ձա-

կա գիր, դրա մա տուրգ, բա նաս տեղծ, 

գրաքննա դատ: Նրա «Ե րե կո ներ Դի-

կան կայի մեր ձա կա խու տո րու մ» և 

«Միր գո րոդ» պատմ վածք նե րի ժո ղո-

վա ծու նե րը, «Ռ ևի զոր» և «Ա մուս նու-

թյուն» կա տա կեր գու թյուն նե րը, «Մե-

ռած հո գի նե ր» վե պը թարգ ման վել են 

հայե րեն: 29, 382, 383

Գոն չա րով Իվան (1812-1891), ռուս գրող: 

Առա վել հայտ նի են նրա «Օբ լո մով» 

(1859) և «Զա ռի թափ» (1869) վե պե-

րը: 1869 թ.-ից գրաքն նա դա տու թյամբ 

է զբաղ վել: Գրել է «Մի լիոն տա ռա-

պան ք» հոդ վա ծը՝ նվիր ված Ա. Գ րի-

բոյե դո վի «Խել քից պա տու հա ս» կա-

տա կեր գու թյա նը: 113, 157

Գոշ Ան տոն (Պո յա ճյան) (1849-1927), 

Սուլ թան Հա մի դի մա հա փոր ձի կազ-

մա կեր պիչ նե րից (1905 թ-ի հու լի սի 21): 

Ձա խող ված մա հա փոր ձից հե տո, ոս-

տի կա նա կան հե տապն դում նե րից խու-

սա փե լու նպա տա կով, մեկ նել է Ժնև, 

որ տեղ էլ եղել է ՀՅԴ պաշ տո նա թերթ 

«Դ րօ շակ» -ի ժն ևյան շեն քի վե րա կա-

ցուն ու պա հա կը:  65, 68

Գոր կի Մաք սիմ (Ալեք սեյ Պեշ կով) (1868-

1936), ռուս գրող: «Գոր կի» (բա ռա-

ցիորեն՝ դա ռը) գրա կան կեղ ծա նունն 

ընտ րել է 1892 թ., երբ աշ խա տում էր 

Թիֆ լի սի «Кавказ» (Կով կաս) լրագ-

րում: Գոր կու նա խա ձեռ նու թյամբ ու 

խմ բագ րու թյամբ՝ լույս է տե սել «Հայ 

գրա կա նու թյան ժո ղո վա ծու»-ն (1916): 

Մաս նակ ցել է «Հա յաս տա նի պոե-

զիայի ան թո լո գիա» -ի խմ բագր ման 

աշ խա տանք նե րին: Նա մա կագ րա կան 

կապ է ու նե ցել Ալ. Շիր վան զա դեի, Վ. 

Տե րյա նի և այլ հայ գրող նե րի հետ: 61, 

71

Գո րո յան խան Ար շակ, իրա նա հայ այս 

գործ չի մա սին տե ղե կու թյուն ստա նա-

լու մեր բո լոր փոր ձերն ան հա ջո ղու-

թյան մատն վե ցին: Հովհ. Թու մա նյա-

նի, Ավ. Իսա հա կյա նի նա մակ նե րից 

հայտ նի է, որ նա ազ դե ցիկ մարդ էր 

Պարս կաս տա նում, մե ծա հա րուստ: 

Թավ րի զում 1967 թ. հիմ նադր ված «Մե-

լիք Թան գյան» թան գա րա նին 1966 թ. 

հանձն վել է Ար շակ խա նի շուրջ 700 

000 ռեալի ար ժո ղու թյան հնու թյուն նե-

րով լի 26 սուն դուկ: 148, 211

Գ րի գո րյան Կամ սար (1911-2004), բա նա-

սեր: Հե ղի նակ է «Վա հան Տե րյան» 

(հայե րեն՝ 1956, ռու սե րեն՝ 1957), 

«Վա լե րի Բրյու սո վը և հայ պոե զիան» 

(հայե րեն՝ 1959, ռու սե րեն՝ 1962), « Հով-

հան նես Թու մա նյան» (3-րդ հրա տա-

րա կու թյուն, 1969, ռու սե րեն), «Ա վե տիք 

Իսա հա կյան» (1962, ռու սե րեն) և շատ 

այլ մե նագ րու թյուն նե րի: 6, 374, 395, 

397, 398, 399, 401, 404

Գ րի գո րյան Վա հան (1905 -1989), բա-

նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, թարգ մա նիչ: 

Ավար տել է Մոսկ վայի Կի նե մա տոգ րա-

ֆիայի ինս տի տու տը: Բա նաս տեղ ծու-

թյուն նե րի առա ջին ժո ղո վա ծուն՝ «Ա նի-

վի եր գը», լույս է տե սել 1930 թ.: Հե ղի-

նակ է «Փր կու թյուն» (1967), «Ամպ րո-

պից հե տո» (1987) վի պակ նե րի: 312, 

317, 368

Գ րին ֆիլդ Ջեյմս (1873-1939), գեր մա-

նա հայ հա սա րա կա կան գոր ծիչ: Մոր 

կող մից հայ էր: Կի նը ևս հա յու հի էր՝ 

Քա թա րի նա Թու մա նյա նը: Գրին ֆիլ դը 

1919-1920 թթ. Հա յաս տա նի դի վա նա-

գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչն էր Գեր-

մա նիայում: 72, 77, 78, 79

Գ րուշևս կի Մի խայիլ (1866-1934), ուկ րաի-

նա ցի պատ մա բան: 84

Դա վիթ Անա նուն (Տեր-Դա նիելյան) (1879-

1943), պատ մա բան, հրա պա րա կա-

խոս, հա սա րա կա կան գոր ծիչ: Ու նի 

ազ գային հար ցե րին վե րա բե րող աշ-

խա տու թյուն ներ՝ «Ռու սա հայե րի հա-

սա րա կա կան զար գա ցու մը» (հ. 1-3, 

26), «Ազ գային հար ցը և դե մոկ րա-

տիան» հոդ վա ծա շար (« Նոր հո սանք», 

1913, հ.12): 1920-1926 թթ.՝ Եր ևա նի Հե-
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ղա փո խու թյան թան գա րա նի տնօ րեն:  

224, 228, 277

Դա վիթ թա գա վոր (մ.թ .ա . մոտ 1040-970), 

Իս րայե լի և Հրեաս տա նի (Հու դա) 

միաս նա կան թա գա վո րու թյան երկ-

րորդ ար քա (մ.թ .ա. մոտ 1003-970): 

Գա հի վրա հա ջոր դել է Սա վու ղին: Հին 

Կտա կա րա նում ներ կա յաց ված է որ-

պես ար դար թա գա վոր (որը զուրկ չէր 

սխալ նե րից), որ պես քաջ ռազ միկ (մե-

նա մար տում հաղ թեց փղշտա ցի Գո-

ղիաթին), երա ժիշտ ու բա նաս տեղծ: 

Նրան է վե րագր վում մի շարք սաղ մոս-

նե րի հե ղի նա կու թյու նը: 225

 Դար բի նյան Ռու բեն (իս կա կան անու նը՝ 

Չի լին կա րյան Ար տա շես), (1883-1968), 

հայ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 

գոր ծիչ, ՀՅԴ ան դամ: Ցա րա կան իշ-

խա նու թյուն նե րի հե տապն դում նե րից 

խու սա փե լու նպա տա կով ձեռք է բե-

րել ան ձնա գիր՝ Ռու բեն Դար բի նյան 

անու նով և մինչև կյան քի վերջ կրել 

այդ անու նը: Գրել է պատ մա գի տա-

կան հոդ ված ներ՝ «Ինչ պայ ման նե րու 

մեջ ծնունդ առավ Հա յաս տա նի հան-

րա պե տու թյու նը» (1953), «Ի՞նչ կա րե-

լի է սպա սել Ստա լի նի հա ջորդ նե րի ց» 

(1953): 151, 166, 167, 174, 175, 241

Դե միր ճյան Դե րե նիկ (1877-1956), հայ 

գրող, դրա մա տուրգ, հրա պա րա կա-

խոս: Էջ միած նի Գևոր գյան ճե մա րա նի 

և Թիֆ լի սի Ներ սի սյան դպ րո ցի շր ջա-

նա վարտ: Սո վո րել է Ժն ևի հա մալ սա-

րա նում: Հ. Թու մա նյա նի նա խա ձեռ-

նած «Վեր նա տուն» գրա կան խմ բա կի 

ան դամ: Մինչև 1919 թ. ստեղ ծա գոր ծել 

է բո լոր ժան րե րում, ապա ան ցել ար-

ձա կի ու դրամ նայի: Թարգ մա նել է Ն. 

Գո գո լի «Մե ռած հո գի ների» առա ջին 

հա տո րը, Պուշ կի նի, Չե խո վի գոր ծե-

րից: 27, 33, 45, 66, 186, 203, 219, 273, 

275, 317, 365, 381, 382, 383, 397

Դյու րեր Ալբ րեխտ (1471-1528), գեր մա-

նա ցի նկա րիչ, գրա ֆիկ, Վե րածնն դի 

ներ կա յա ցու ցիչ: Ճա նաչ վել է փայ տի 

վրա փո րագ րու թյան Եվ րո պայի լա-

վա գույն վար պետ նեից մե կը (ստեղ ծել 

է մոտ 350 փո րագ րու թյուն), ու նի հա-

մաշ խար հային գրա ֆի կայի մի շարք 

գլուխ գոր ծոց ներ: Եվ րո պա ցի նկա րիչ-

նե րից առա ջինն է, որը գրել է իր ինք-

նա կեն սագ րա կա նը: «Չա փում նե րի 

ձեռ նար կ» (1525), «Չորս գիրք մար դու 

հա մա մաս նու թյուն նե րի մա սին» (1528) 

աշ խա տու թյուն նե րի հե ղի նակն է: 213, 

214

Դոբ րո լյու բով Նի կո լայ (1836-1861), ռուս 

գրաքն նա դատ, հրա պա րա կա խոս, 

բա նաս տեղծ, հե ղա փո խա կան գոր ծիչ: 

Քն նա դա տա կան գոր ծե րից են «Ի՞նչ 

է օբ լո մո վա կա նու թյու նը», «Խա վա րի 

թա գա վո րու թյուն», «Լույ սի շող՝ խա-

վա րի թա գա վո րու թյան մեջ» և այլն: 

404

Դոս տոևս կի Ֆեոդոր (1821-1881), ռուս 

գրող, գրա կա նա գետ, փի լի սո փա: Հե-

ղի նակ է «մեծ հն գա մա տյանի»՝ «Ո ճիր 

և պա տիժ» (1866), «Ա պու շը» (1868), 

«Դևեր»(1871), «Դե ռա հա սը» (1875) 

և «Կա րա մա զով եղ բայր ները» (1879):  

29, 220

Դու րյան (Զըմ պա յան) Պետ րոս (1851-

1872), հայ բա նաս տեղծ, դրա մա տուրգ: 

«Զըմ պա յան» էին գր վում, մինչև ճե-

մա րա նա կան Պետ րո սը գտավ «զըմ-

պա» բա ռի հա մար ժե քը հայե րե նում՝ 

տոհ մա նա կան ազ գա նու նը դարձ նե-

լով «Դու րյան»: Գրել է բա նաս տեղ-

ծու թյուն ներ, դրա մա ներ, հրա պա րա-

կա խո սա կան հոդ ված ներ, կա տա րել 

թարգ մա նու թյուն ներ (Վ. Հյու գո՝ «Թա-

գա վո րը զվար ճա նում է», Շեքս պիր՝ 

«Մակ բեթ» և այլն): Գրա կան ժա ռան-

գու թյան զգա լի մա սը չի պահ պան վել:  

130, 272, 273

Ե ղիազա րյան Ար տո (1899- 1974), ման կա-

վարժ, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի 

դոկ տոր: Ավար տել է Թիֆ լի սի Ներ սի-

սյան դպ րո ցը (1919): Հա յաս տա նի լու-

սա վո րու թյան ժո ղովր դա կան կո մի սար 

(1929-1931 և 1934-1936): 264, 266

Ե նի կո լո պյան Իվան (Հով հան նես) (1888-
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1979), բա նա սեր, պատ մա բան, մշա-

կու թային գոր ծիչ: 333, 369, 375

Ե սա յան Զա պել (1878-1943), հայ գրող, 

թարգ մա նիչ, հրա պա րա կա գիր: Սկյու-

տա րի «Սուրբ խա չ» վար ժա րանն 

ավար տե լուց հե տո (1892) սո վո րել է 

Փա րի զի «Կո լեժ դը ֆրանս» հու մա-

նի տար դպ րո ցում, ապա Սոր բո նում՝ 

որ պես գրա կա նու թյան ու փի լի սո փա-

յու թյան դա սըն թաց նե րի ունկն դիր: 

1933 թ. հաս տատ վել է Խորհրդային 

Հա յաս տա նում: 1936 թ. Գրող նե րի 

միու թյու նում իր ելույ թին հա ջոր դել է 

ձեր բա կա լու թյու նը: Նրա ստեղ ծա գոր-

ծա կան կյանքն ընդ հատ վել է 1937-ի ն, 

իսկ կյան քը՝ Բաք վի բան տում: Մահ-

վան հան գա մանք ներն ան հայտ են: 4, 

121, 125, 127, 288, 292, 411

Ե րե մյան Արամ (1898-1972), հայ գրող, 

գրա կա նա գետ, ար վես տա բան: Ավար-

տել է Վիեն նայի հա մալ սա րա նի պատ-

մու թյան ֆա կուլ տե տը: Ու սում նա սի րել 

է աշու ղա կան պոե զիան, հրա տա րա-

կել է «Ա շուղ Տար թուն օղ լի» (1920), 

«Պարս կա հայ աշուղ նե ր» (3 գիրք, 

1920, 1921, 1925), «Ա շուղ Ղուլ Հով-

հան նես» (1929), «Ա շուղ Գրի գոր Տա-

լյան» (1930), «Մի ան հայտ ձե ռա գիր 

տա ղա րա ն» (1947) գր քե րը, այլ աշ խա-

տու թյուն ներ: 107, 148, 170, 171, 188

Ե րե մյան Սի մոն (1871-1936), հայ բնա գետ, 

գրող, բա նա սեր, 1895 թ.՝ Վե նե տի-

կի Մխի թա րյան միաբա նու թյան ան-

դամ: Ու շագ րավ են «Պատ կե րա զարդ 

բառ գիրք գործ նա կան գի տու թյան ց» 

(1900), «Կեն սագ րու թյուն Ղևոնդ Ալի-

շա նի» (1902) աշ խա տու թյուն նե րը, 

«Գ րա գետ հայե ր» 10-հա տո րյա կը 

(1913-1933): 99, 104, 134, 135, 464

Երզն կյան Արա մայիս (1879-1938), պե տա-

կան գոր ծիչ: ՀԽՍՀ ժող կոմ, Եր ևա նի 

քաղ խորհր դի գործ կո մի նա խա գահ 

(1931-1933): Ավար տել է Թիֆ լի սի Ներ-

սի սյան դպ րո ցը (1898): Բարձ րա գույն 

կր թու թյու նը ստա ցել է Ժն ևում: Ստա լի-

նիզ մի զոհ: - 208, 209, 232

Եր վանդ Խա թա նա սյան, սփյուռ քա հայ 

մշա կու թային գոր ծիչ: 1913-1914 թթ.` 

Բեյ րու թի Ամե րի կյան հա մալ սա րա նի 

հայ ու սա նող նե րի կող մից լույս տես-

նող ձե ռա գիր պար բե րա կա նի խմ բա-

գիր: Հե ղի նակ է «Հայոց թի վը. հայ ժո-

ղովր դի թի վը Թուր քիայում՝ մինչև 1915 

թվա կա նը» աշ խա տու թյան (Բոս տոն, 

1965 թ.): 197, 199, 200

Զա վա րյան Սի մոն (1866-1913), ՀՅԴ հիմ-

նա դիր նե րից, ՀՅԴ առա ջին ղե կա վար 

մարմ նի՝ Կենտ րո նա կան վար չու թյան 

ան դամ: Գրել է ու սում նա սի րու թյուն-

ներ Եր ևա նի նա հան գի, Կար սի մար զի 

և Ղա րա բա ղի գյու ղատն տե սու թյան 

թե մա նե րով: 48, 49, 88, 138, 139

Զավ րիև Հա կոբ (1866-1920), բժիշկ, ՀՅԴ 

ան դամ, հայ ազ գային -ա զա տագ րա-

կան շարժ ման գոր ծիչ, ազն վա կան: 

1902 թ. Բաք վի Բա լա խա նիի շր ջա նի 

հի վան դա նո ցի գլ խա վոր բժիշկ, Առա-

ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին՝ 

հայ կա կան կա մա վո րա կան շարժ ման 

մաս նա կից նե րից. կռ վել է Անդ րա նի կի 

ջո կա տում: 1919 թ. նշա նակ վել է Մոսկ-

վայի սուր վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե-

րի հի վան դա նո ցի բժիշկ, որ տեղ էլ վա-

րակ վել է մա հա ցու բծա վոր տի ֆով: 48, 

49, 88

Զա վեն Տիգ րան (Չու քաս զյան) (1874-

1938), արաբ հրա պա րա կա խոս, հրա-

տա րա կիչ, ազ գային-քա ղա քա կան 

գոր ծիչ, թուր քա կան լծի դեմ արա բա-

կան ազա տագ րա կան շարժ ման ղե կա-

վար: Ջե մալ փա շայի հրա մա նով՝ արա-

բա կան ազա տագ րա կան շարժ ման մի 

խումբ ղե կա վար նե րի հետ կա խա ղան է 

բարձ րաց վել: 144, 145, 249

 Զա րյան Ռու բեն (1909-1994), հայ գրա կա-

նա գետ, թա տե րա գետ, ման կա վարժ: 

1958 թ-ի ց՝ ՀՀ ԳԱ Ար վես տի ինս տի-

տու տի տնօ րեն: Գրել է հու շագ րու-

թյուն ներ ար վես տի ու գրա կա նու թյան 

հայ ան վա նի գոր ծիչ նե րի մա սին (« Հու-

շա պա տում», գիրք 1-3, 1975-1981, 

Եր ևան, «Մայ րա մու տից առաջ», 1-2, 
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1988-1990, Եր ևան): Հե ղի նակ է Խ. 

Աբո վյա նին, Նար-Դո սին, Վրթ. Փա-

փա զյա նին, Հ.Հով հան նի սյա նին նվիր-

ված ու սում նա սի րու թյուն նե րի: 6, 304, 

305, 307, 316, 317, 324, 334, 350

Զա քա րյան Ժորժ, իտա լա կան բան կի կա-

ռա վա րիչ, Իսա հա կյա նի և Ե. Քո չա րի 

մտե րիմ նե րից: 214

Զա քա րյան Պո ղոս (1864-1925), հայ բա-

նա սեր, լեզ վա բան, քե րա կա նա գետ: 

Վիեն նայի Մխի թա րյան միաբա նու-

թյան ան դամ (1885): Հե ղի նակ է գեր-

մա նե րեն լեզ վի դա սագր քի (Ձ ևա գի-

տու թյուն, Ա մաս, 1891, Վիեն նա), 

«Գեր մա նե րե նի քե րա կա նու թյու նը» 

(Վիեն նա, 1907) աշ խա տու թյուն նե-

րի: Ան տիպ է մնա ցել «Գեր մա նե րեն- 

հայե րեն և հայե րեն-գեր մա նե րեն» եր-

կու բա ռա րան: 68

Զա քա րյան Վա հան, ՀՅԴ ան դամ, «Նե-

մե սիս» գոր ծո ղու թյան մաս նա կից: 85, 

217

Զո րյան (Ա ռա քե լյան) Ստե փան (1889-

1967), հայ գրող, ակա դե մի կոս: 1925 թ. 

լույս են տե սել «Հա զա րան բլ բու լ», 

«Ծո վա նը», « Պա տե րազմ», «Խն ձո-

րի այ գի ն», 1939 -ի ն՝ «Ցան կա պա տ» 

ժո ղո վա ծու նե րը, ապա «Մի կյան-

քի պատ մու թյուն» վե պը: Հեղինակ 

է «Պապ թա գա վո ր» (1944), «Հայոց 

բերդը» (1959), «Վա րազ դատ» (1967) 

եռագ րու թյա նը: Թարգ մա նել է Լ. Տոլս-

տոյի, Ի. Տուր գեն ևի, Հ. Սենկ ևի չի, Մ. 

Տ վե նի, Ս. Ց վայ գի գոր ծե րից: 88, 139, 

196, 198, 202, 203, 218, 219, 292, 350

 Է լո յան Ժան (1912-1984), հայ դե րա սան, 

աս մուն քող, ՀԽՍՀ Ժո ղովր դա կան 

արիստ: Գ. Սուն դու կյա նի ան վան 

թատ րո նում խա ղա ցել է Խ. Աբո վյա-

նի «Վերք Հա յաս տա նի», Ե. Չա րեն ցի 

«Խմ բա պետ Շա վար շը», Խ. Դաշ տեն-

ցի «Ֆայ տոն Ալե քը» և այլ ներ կա յա-

ցում նե րում, «Հյու սի սային ծիածան», 

«Հարս նա ցուն հյու սի սից», «Ե ռան կյու-

նի» կի նոն կար նե րում: 343

Էն վեր փա շա (1881-192), Օս մա նյան 

Թուր քիայի ռազ մա կան գոր ծե րի նա-

խա րար, երիտ թուր քա կան «Միու թյուն 

և առա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան 

ղե կա վար նե րից: Հայոց մեծ եղեռ նի 

կազ մա կեր պիչ նե րից ու իրա կա նաց-

նող նե րից մե կը: - 86, 96

 Թա գոր Ռա բինդ րա նաթ (1861-1941), 

հն դիկ բանաս տեղծ, ար ձա կա գիր, 

գրել է բեն գա լե րե նով: Իր իսկ կող-

մից անգլե րեն թարգ ման ված և 1911 թ. 

Անգլիայում հրա տա րա կած «Հի թան-

ջա լի» (« Հաշ տեր գեր») ար ձակ բա-

նաս տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծուն 

ար ժա նա ցել է Նո բե լյան մր ցա նա կի 

(1913): Նրա անու նը հայոց մա մու-

լում առա ջին ան գամ հի շա տակ վել է 

1901 թ., Կ. Պոլ սի «Բիւ զան դիոն» օրա-

թեր թի մի հոդ վա ծում: Հայե րեն առա ջի-

նը թարգ մա նել է Գառ նիկ Ֆնտք լյա նը 

(1862-1937): 147

 Թա մա րա, բժիշկ, Հմա յակ Սի րա սի կի նը:  

239, 381

Թեռ լե մե զյան Փա նոս (1865-1941), հայ 

նկա րիչ, հա սա րա կա կան գոր ծիչ: 1908-

1910 թթ. ապ րում ու ստեղ ծա գոր ծում էր 

Փա րի զում, ապա մեկ նում Պո լիս, որ-

տեղ մտեր մա ցել է Կո մի տա սի, Դա նիել 

Վա րու ժա նի, Սիաման թոյի, Եր վանդ 

Օտյա նի հետ: 1912 թ. Կո մի տա սի հետ 

մեկ նել է վեր ջի նիս ծնն դա վայր՝ Կու տի-

նա, որ տեղ էլ ստեղ ծել է Կո մի տա սի դի-

ման կա րը: 1924 թ. Ամե րի կա յում կտակ 

է կազ մել մա հից հե տո իր ողջ ու նեց-

ված քը կտա կել Հա յաս տա նի ազ գային 

թան գա րա նին: 33

Թեր լե մե զյան Ռու բեն (1896-1942), 

երաժշտա գետ: Կր թու թյու նը ստա ցել է 

Վիեն նա յում: 1925 թ.-ից ապ րել է Եր-

ևա նում: 1933-1936 թթ. ղե կա վա րել է 

«Հայ պետհ րա տ»-ի երաժշ տա կան բա-

ժի նը: Նրա մաս նակ ցու թյամբ հրա տա-

րակ վել են Կա րա-Մուր զայի, Կո մի տա-

սի, Գ. Սյու նու, Նի կո ղայոս Տիգ րա նյա-

նի եր կե րի ժո ղո վա ծու նե րը: Հե ղի նակ 

է «Կո մի տաս վար դա պետ, կյան քը և 

գոր ծու նեու թյու նը» (1924), «Ք րիս տա-
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փոր Կա րա-Մուր զա» (1925) աշ խա-

տու թյուն նե րի: 188, 189

Թի րա քյան Միհր դատ (1890-1982), բա նա-

սեր, մշա կու թային գոր ծիչ: 362

Թո թո վենց Վա հան (1889-1938), հայ գրող, 

ար ձա կա գիր: 1919 թ. մեկ նել է Փա րիզ, 

ապա Նյու Յորք, ըն դուն վել Վիս քոն սիի 

հա մալ սա րան, ու սում նա սի րել է գրա-

կա նու թյուն, պատ մու թյուն, փի լի սո-

փա յու թյուն: Լա վա գույն գոր ծե րից են 

«Կյան քը հին հռո մեական ճա նա պար-

հի վրա» (1933) ինք նա կեն սագ րա կան 

վե պը: Գն դա կա հար վել է 1938 -ի ն:  196, 

198, 201, 202, 203

Թու մա նյան Հով հան նես (1869-1923), հայ 

բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, գրա կան, 

ազ գային և հա սա րա կա կան գոր ծիչ: 

1905-1906 թթ. հաշ տա րար դեր է կա-

տա րել հայ-թա թա րա կան բա խում նե րի 

ժա մա նակ, որի պատ ճա ռով 2 ան գամ 

ձեր բա կալ վել է: 1912-1921 թթ.՝ Հայ 

գրող նե րի կով կա սյան միու թյան նա-

խա գահ, Հա յաս տա նի խորհր դայ նա-

ցու մից հե տո՝ Հա յաս տա նի օգ նու թյան 

կո մի տեի նա խա գահ (1921-1922): 

1921 թ. մեկ նել է Կ. Պո լիս՝ հայ գաղ թա-

կան նե րի հա մար օգ նու թյուն գտ նե լու 

նպա տա կով: 7, 10, 11, 15, 16, 17, 26, 27, 

31, 32, 33, 38, 47, 86, 87, 108, 110, 111, 

123, 130, 133, 145, 165, 172, 182, 198, 

215, 232, 248, 250, 329, 369, 374, 375, 

386, 395, 398, 405

Թու մա նյան Մա րիամ Մար կո սի (1870-

1947), հայ մշա կու թային գոր ծիչ: 

1902 թ. Գ. Սուն դու կյա նի հետ Թիֆ լի-

սում հիմ նել է Հայոց դրա մա տի կա կան 

ըն կե րու թյու նը: Մաս նակ ցել է Հավ լա-

բա րի ժո ղովր դա կան թատ րո նի ստեղծ-

մա նը: 1908 թ. կազ մա կեր պել է «Իշ-

խա նու հի Մ. Թու մա նյան և ըն կեր ներ» 

հրա տա րակ չու թյու նը, լույս ըն ծայել 

պատ կե րա զարդ ման կա կան գր քեր: 

Նյու թա պես օժան դա կել է հայ գրող նե-

րին: Նա է ծա նո թաց րել Կո մի տա սին 

և Հովհ. Թու մա նյա նին. 1904 թ. Էջ-

միածին, Կո մի տա սին է ու ղար կել Հովհ. 

Թու մա նյա նի ժո ղո վա ծուն և խնդ րել 

օպե րա գրել «Ա նուշ» -ի թե մայով: 33

Իսա հա կյան Ա վիկ (1944), գ րա կա նա գետ: 

Ավե տիք Իսա հա կյա նի թո ռը: 1986-

1988 թթ.՝ ԳԱԹ տնօ րեն, 2008-2015 թթ.՝ 

ՀՀ ԳԱԱ Գրա կա նու թյան ինս տի տու-

տի տնօ րեն: 2000 թ.-ից ղե կա վա րում 

է Ավ. Իսա հա կյա նի եր կե րի ակա դե-

միական հրա տա րա կու թյան գի տա-

կան խում բը: 45, 49, 308, 380, 381, 400

Ի սա հա կյան Իզաբել լա (1918-1996), դե-

րա սա նու հի, Ավ. Իսա հա կյա նի հար սը: 

Առա վե լա պես հայտ նի է «Զան գե զուր» 

կի նոն կա րում մարմ նա վո րած Անու շի 

կեր պա րով: 339, 380, 384

Ի սա հա կյան Իսա հակ (1933), Ի սա հա կյա-

նի եղ բոր որ դին, տն տե սա գետ: 1991-

1993 թթ.՝ ՀՀ Ազ գային բան կի նա խա-

գահ, 1993-1994 թթ.՝ ՀՀ Կենտ րո նա կան 

բան կի նա խա գահ: 61, 257, 348, 349

Ի սա հա կյան Վի գեն (1910-2005), Ի սա հա-

կյա նի որ դին: Հե ղի նակ է «Հայրս» հու-

շագ րու թյան (Եր ևան, 2011): 140, 144, 

154, 162, 165, 196, 202, 209, 214, 239, 

240, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 

254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 265, 

339

Լա լա յան Եր վանդ (1876-1931), բա նա սեր, 

ազ գագ րա գետ: Հա վա քել ու հրա տա-

րա կել է բա նա հյու սա կան ար ժե քա-

վոր նյու թեր՝ «Ջա վախ քի բուր մունք» 

(1892), «Հո բոս» (1903), «Մար գա րիտ-

ներ հայ բա նա հյու սու թյան» (3 հա տոր, 

1914-1915), գրի առել հա զա րա վոր հե-

քիաթ ներ, առակ ներ, առած ներ: Լայ-

նա ծա վալ պե ղում ներ է կա տա րել Շա-

րուր-Դա րա լա գյա զի, Նա խիջ ևա նի, 

Նոր Բա յա զե տի գա վառ նե րում, Շրեշ 

բլու րում, Նիժ և Վար դա շեն գյու ղե րում, 

Էլա րում: 385, 386

Լաս (Լու ի զա Աս լա նյան) (1906-1945), 

սփյուռ քա հայ գրող, հա սա րա կա կան 

գոր ծիչ: 1920 -ա կան նե րին ֆրան սա հայ 

մա մու լում լույս են տե սել «Դ րամ նե րիս 

հա վա քա ծուն», «Եր կա թե գի նե վա ճա-

ռը», «Լի ճը» և այլ պատմ վածք ներ: 
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Ճա նա չում է բե րել «Հար ցա կա նի ու-

ղի նե րով» վե պը (1936): 2-րդ աշ խար-

հա մար տի տա րի նե րին մաս նակ ցել է 

Ֆրան սիայի դի մադ րու թյան շարժ մա-

նը: 1944 թ. գես տա պոն նրան ձեր բա-

կա լել է, 1945 թ.՝ գա զա խեղդ արել: 293

Լաս սալ Ֆեր դի նանդ (1825-1864), գեր-

մա նա ցի փի լի սո փա, իրա վա բան, տն-

տե սա գետ, քա ղա քա կան գոր ծիչ: Հե-

ղի նակ է «Ձեռք բե րո վի իրա վունք նե րի 

հա մա կարգ», «Հե րակ լիտ» և մի շարք 

այլ աշ խա տու թյուն նե րի, «Ֆ րանց ֆոն 

Զի կին գեն» ող բեր գու թյան: Ու նի 19-րդ 

դա րի լա վա գույն հռե տոր նե րից մե կի 

հա մա րում: 120

Լը սաժ Ալեն Ռե նե (1668-1747), ֆ րան-

սիացի գրող, եր գի ծա բան: Հայե րեն 

լույս է տե սել «Կաղ սա տա նան» (1707) 

վե պը (թարգմ.՝ Գր. Արե յան, Եր ևան, 

1965): 305

 Լեոնար դո դա Վին չի (1452-1519), Վե-

րածնն դի իտա լա ցի գե ղան կա րիչ, 

քան դա կա գործ, ճար տա րա պետ, երա-

ժիշտ, գրող, մա թե մա տի կոս, մե խա նիկ, 

գյու տա րար: Առա ջինն է նա խագ ծել 

ժա մա նա կա կից հրա սայ լի նա խա տի-

պը, ջրային հան դեր ձը, տար բեր զեն-

քեր, թռ չող սար քեր և այլն: Նա խագ ծել 

է Կոս տանդ նու պոլ սում Բոս ֆո րի նե ղու-

ցի կա մուր ջը: «Մո նա Լիզա» («Ջո կոն-

դա», 1509) և «Խորհր դա վոր ընթ րի ք» 

կտավ նե րի հե ղի նակ: Ըստ որոշ ու-

սում նա սի րու թյուն նե րի՝ 1481-1482 թթ. 

այ ցե լել է Կի լի կյան Հա յաս տան: Նրա 

«Հայ կա կան նա մակ նե ր» ձե ռագ րում 

նկա րագր ված են հայ կա կան բնաշ-

խար հի տե սա րան ներ: Մա հից հե տո 

թո ղել է 7000 ձե ռա գիր էջ: 213, 214

Լի սի ցյան Ս տե փան (1865-1947), ազ գագ-

րա գետ, պատ մա բան, աշ խար հագ-

րա գետ, բա նա սեր, թարգ մա նիչ, ման-

կա վարժ, հրա տա րա կիչ: Հիմ նադ րել, 

խմ բագ րել և հրա տա րա կել է «Հաս-

կեր» ման կա կան ամ սա գի րը, մայ րե-

նի լեզ վի «Լու սա բեր» դա սա գիր քը (Հ. 

Թու մա նյա նի և Լ. Շան թի հա մա հե ղի-

նա կու թյամբ, Թիֆ լիս, Կ.Պո լիս), «Ազ-

գագ րա կան հար ցա րա ն» -ը (1946) և 

«ՀԽՍՀ ֆի զի կա կան աշ խար հագ րու-

թյուն,  դե մոգ րա ֆիայո վ» (1940) աշ խա-

տու թյուն նե րը: Հե ղի նակ է Հայ կա կան 

լեռ նաշ խար հի ֆի զի կաաշ խար հագ-

րա կան նկա րա գի րը ներ կա յաց նող մե-

նագ րու թյան (ձե ռա գիր): 360, 361

 Լոք Ջոն (1632-1704), բ րի տա նա ցի ման-

կա վարժ, ֆի զի կոս, փի լի սո փա: Հիմ-

նա կան աշ խա տու թյուն ներն են «Նա-

մակ հան դուր ժո ղա կա նու թյան մա սին» 

(1689), «Փորձ մարդ կային ըմբռ նո-

ղու թյան մա սի ն» (1690), «Քա ղա քա-

ցիական կա ռա վար ման մա սին երկ-

րորդ եր կը» (1690), «Ո րոշ մտ քեր դաս-

տիարա կու թյան մա սի ն» (1693): 138

Լո ւի ջի Պի րան դել լո (1867-1936), իտա լա-

ցի գրող, դրա մա տուրգ: Նո բե լյան մր-

ցա նա կի դափ նե կի (1934): Գրա կան 

գոր ծու նեու թյու նը սկ սել է իբրև բա-

նաս տեղծ (« Բերկ րա լի ցավ», 1889): 

Հե ղի նակ է «Սեր առանց սի րո» (1894) 

նո վել նե րի ժո ղո վա ծու ի, «Նեղ ֆրակ», 

« Նո րին մե ծու թյու նը», « Հի մա րը» 

ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի: Հայտ նի 

է «Վեց գոր ծող ան ձ՝ հե ղի նա կի որո-

նում նե րում» (1921) դրա ման: Հայե րեն 

լույս է տե սել «Մեռ նել հյու րա նո ցում» 

պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծուն (1963, 

Եր ևան, թարգ մա նիչ ներ՝ Վ. Վար դա-

նյան, Ալ. Թոփ չյան), «Ծե րերն ու երի-

տա սարդ նե րը» վե պը (Երևան, 1981, 

թարգ մա նիչ՝ Ժ. Ավե տի սյան): 299, 300

Լու կա շին (Սրա պիոնյան) Սար գիս (1883-

1937), ՀԽՍՀ ժող կոմ խորհր դի նա-

խա գահ (1922-1925): Նա խա ձեռ նել է 

հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի շի նա րա-

րու թյու նը: Առա ջի նը Հրազ դան գե տի 

վրա կա ռուց ված Եր ևա նի հիդ րոէ լեկտ-

րա կա յանն էր, որի շի նա րա րու թյունն 

ավարտ վեց 1926 թ.: Նրա պաշ տո նա-

վա րու թյան ըն թաց քում շա րու նակ-

վեց ներ գաղ թը, որը սկիզբ էր առել Ալ. 

Մյաս նի կյա նի գոր ծու նեու թյան ար-

դյուն քում: 1937 թ. մե ղադր վեց իբրև 
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«հա կա պե տա կան գոր ծի չ» և գն դա կա-

հար վեց: 218, 219

Լ ևոն Մես րոպ (Մես րո պյան) (1880-1960), 

սփյուռ քա հայ գրող, վի պա սան, մշա-

կու թային գոր ծիչ: Հե ղի նակ է պատմ-

վածք նե րի, հե քիաթ նե րի, ազ գագ րա-

կան, տե ղագ րա կան հոդ ված նե րի: 

Պարս կե րե նից հայե րեն է թարգ մա նել 

Օմար Խա յա մի քառյակ նե րը («Օ մար 

Խայյամ», 1923): 410, 411

Լ ևո նյան Գա րե գին (1872-1947), հայ գրա-

կա նա գետ, ար վես տա բան: Գու սան 

Ջի վա նու որ դին: Հան դես է եկել «Գոշ», 

«Լ.», «Ճ ռինչ», «Մե ֆիս տո ֆել», «Շա-

վարշ», «Վա ղի նակ» ծած կա նուն նե-

րով: Թիֆ լի սում հիմ նադ րել ու խըմ-

բագ րել է «Գե ղար վեստ» հան դե սը 

(1908-1922): Կազ մել և հրա տա րա կել 

է դա սագր քեր (« Հայ կա կան վայել-

չագ րու թյուն և գե ղագ րու թյու ն», Թիֆ-

լիս, 1908, «Գ ծագ րու թյուն և նկար չու-

թյուն», Թիֆ լիս, 1909): 1910-1911 թթ. 

դա սա վան դել է Ներ սի սյան դպ րո ցում:  

63, 137, 139, 224, 350, 358, 359, 401

Խան զա դյան Սե րո (1915-1998), հայ գրող: 

Ճա նա չում է բե րել «Հո ղը» վե պը (հ. 

1-2, 1954-1955), «Մ խի թար Սպա րա-

պետ» պատ մա վե պը (1961), «Թա գու-

հին հայոց» (1978) վե պը: Գրել է ման-

կա կան «Լալ Հա մա գը», «Քա րան ձա-

վի բնա կիչ նե րը», «Ո րո տա նի կիր ճում» 

ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: 399

Խան զա դյան Ցո լակ (1886-1935), հայ 

գրա կա նա գետ, թարգ մա նիչ, ԽՍՀՄ 

գրող նե րի միու թյան ան դամ (1934): 

Ավար տել է Լա զա րյան ճե մա րա նը 

(1905), Մոսկ վայի հա մալ սա րա նի իրա-

վա բա նա կան ֆա կուլ տե տը (1912): Ու-

նի աշ խա տու թյուն ներ՝ նվիր ված Նալ-

բան դյա նի, Րաֆ ֆու, Ծա տու րյա նի, 

Թու մա նյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե-

րին: 1922 թ .-ից դա սա խո սել է ԵՊՀ -ո ւմ, 

ռուս գրա կա նու թյան ամ բիոնի վա րիչ: 

14, 61, 273, 464

Խան ջյան Աղա սի (1901-1936), Հա յաս-

տա նի կենտ կո մի առա ջին քար տու-

ղար: 1930 թ.-ի ց՝ Հա յաս տա նի կոմ կու-

սի առա ջին քար տու ղար: Ջան քե րը 

կենտ րո նաց րել է՝ կազ մա կեր պե լու 

հայ րե նա դար ձու թյու նը: Ըստ վար կա-

ծի՝ Խան ջյա նին Թիֆ լի սում ան ձամբ 

գն դա կա հա րել է Լավ րեն տի Բե րիան: 

Ե. Չա րեն ցը, որը մոտ էր Խան ջյա նի 

հետ, ազդ ված նրա մա հից՝ գրել է «Դո-

ֆին Նայի րա կան» սո նետ նե րի շար քը:  

275, 289

Խա չատ րյանց Հա կոբ (Յա կով) (1884-

1960), հայ գրա կա նա գետ, թարգ մա-

նիչ: 1939 թ. նրա թարգ մա նու թյամբ 

ռու սե րեն լույս է տե սել «Հայ կա կան 

հե քիաթ ներ» ժո ղո վա ծուն՝ կնոջ՝ Մա-

րիետա Շա հի նյա նի առա ջա բա նով: 

Ռու սե րեն է թարգ մա նել Ե. Չա րեն ցի 

«Եր կիր Նաի րի» վե պը, Հ. Պա րո նյա-

նի, Հ. Թու մա նյա նի, Ալ. Շիր վան զա-

դեի, Ավ. Իսա հա կյա նի ստեղ ծա գոր-

ծու թյուն նե րից: 277

Խա չատ րյան Սար գիս (1886-1947), ո րմ-

նան կա րիչ: 6, 140, 160, 161, 164, 176, 

177, 178, 184, 185, 187, 206, 207, 211, 

212, 215

Ծա տու րյան Ալեք սանդր (1865-1917), հայ 

բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ: Յու. Վե սե-

լովս կու հետ ռու սե րեն է թարգ մա նել 

Գ. Սուն դու կյա նի «Պե պո»-ն, 1905թ. 

թարգ մա նել ու հրա տա րա կել է «Ռուս 

բա նաս տեղծ նե ր» ժո ղո վա ծու ի 1-ին 

հա տո րը (Ա . Պուշ կին, Մ. Լեր մոն տով), 

1906 թ.՝ 2-ր դը (Ա. Նեկ րա սով. Ա. Կոլ-

ցով, Ի. Նի կի տին, Ա. Պ լեչև): Նրա եր-

կե րը ռու սե րեն են թարգ մա նել Յու. Վե-

սե լովս կին, Վ. Բրյու սո վը, Կ. Բալ մոն-

տը, Ե. Պո լոնս կին, Բ. Սա դովս կին: 44, 

45, 389

Ծե րե թե լի Ակա կի (1840-1915), վ րա ցի բա-

նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, դրա մա տուրգ, 

հրա պա րա կա խոս, հա սա րա կա կան-

քա ղա քա կան գոր ծիչ: Վրաց նոր գրա-

կա նու թյան ու գրա կան նոր լեզ վի հիմ-

նա դիր (Ի լյա Ճավ ճա վա ձեի հետ): 

19-րդ դա րի 2-րդ կե սի Վրաս տա նում 

ազ գային -ա զա տագ րա կան շարժ ման 
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ղե կա վար նե րից: Վրա ցե րեն է թարգ-

մա նել «Ին տեր նա ցիոնա լ»-ը: Ու նի Գ. 

Սուն դու կյա նին նվիր ված բա նաս տեղ-

ծու թյուն (թարգ մա նել է Գ. Սա րյա նը):  

317 

Կա լա տո ւզյան Դիոնի սոս վրդ. (1872-

1931), ծնն դյան անու նը՝ Ստե փան 

Կա լա տու զով, եկե ղե ցա կան անու նը՝ 

Դիոնի սոս, Վե նե տի կի Մխի թա րյան 

միաբա նու թյան ան դամ է 1890 թ., վար-

դա պետ է օծ վել 1892թ.: 101, 103

Կամ սա րա կան Սպան դա րատ (1876-1924), 

վի րա բույժ, հա մա ճա րա կա գետ, բժշ-

կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու: 

Ավար տել է Մոսկ վայի հա մալ սա րա-

նի բժշ կա կան ֆա կուլ տե տը (1902), 

1918թ.՝ զին վո րա կան հոս պի տա լի և 

Եր ևա նի N1 կլի նի կա կան հի վան դա-

նո ցի գլ խա վոր բժիշկ: Հայ կա կան գա-

ղութ նե րում ստեղ ծել է Կար միր խա չի 

մաս նա ճյու ղեր:  232

 Կամ սա րա կան Տիգ րան (1866-1941), հայ 

ար ձա կա գիր: 1888 թ., «Ար ևելք» օրա-

թեր թում տպագր վել է «Վար ժա պե տին 

աղ ջիկը» վե պը: 1892-1893 թթ., Գրի-

գոր Զոհ րա պի խմ բագ րած «Մա սիս» 

շա բա թա թեր թում, տպագ րել է պատմ-

վածք ներ: Ծխա խո տի մե ծա հա րուստ 

վա ճա ռա կա նի որ դի էր, 1894 թ. տե ղա-

փոխ վել է Եգիպ տոս ու զբաղ վել ծխա-

խո տի ար դյու նա բե րու թյամբ: 150

 Կա նա յան Դրաս տա մատ (Դ րո) (1884-

1956 ), Ա ռա ջին Հան րա պե տու թյան 

ռազ մա կան նա խա րար, ազ գային -ա-

զա տագ րա կան շարժ ման գոր ծիչ: 

1918 թ. մայի սի 23-27 -ին ստանձ նել է 

Ապա րա նի ճա կա տա մար տի հրա մա-

նա տա րու թյու նը. կա սեց վեց թուր քա-

կան 13.000 -ա նոց բա նա կի առաջ խա-

ղա ցու մը դե պի Եր ևան: 2-րդ աշ խար-

հա մար տի տա րի նե րին, նպա տակ ու-

նե նա լով վե րա կանգ նել Հա յաս տա նի 

ան կա խու թյու նը ԽՍՀՄ -ի ց, դար ձավ 

նա ցիս տա կան Գեր մա նիայի զին ված 

ու ժե րի կազ մում ստեղծ ված Հայ կա-

կան լե գեոնի հրա մա նա տար: 89

Կա նա յան Խա չա տուր (1881-1976), հայ 

ման կա վարժ, լեզ վա բան, հա սա րա կա-

կան գոր ծիչ: Հայ գրող նե րի լեզ վաո ճի 

գի տա կան ու սում նա սի րու թյան հիմ նա-

դիր նե րից: Մաս նակ ցել է Խորհր դային 

Հա յաս տա նում ան գրա գի տու թյան 

վե րաց ման, դպ րոց նե րի ու բու հե րի ու-

սում նա կան ծրագ րե րի, դա սագր քե րի 

(5-7-րդ դա սա րան նե րի) հրա տա րակ-

ման աշ խա տանք նե րին: 316

Կանտ Իմա նու իլ (1724-1804), գեր մա նա ցի 

փի լի սո փա, գեր մա նա կան դա սա կան 

փի լի սո փա յու թյան հիմ նա դի րը: Քյո-

նիգս բեր գի հա մալ սա րա նում դա սա-

վան դել է մե տա ֆի զի կա, տրա մա բա-

նու թյուն, բա րո յա գի տու թյուն, ֆի զի կա, 

մա թե մա տի կա, աշ խար հագ րու թյուն, 

մար դա բա նու թյուն: Ըստ Կան տի՝ փի-

լի սո փա յու թյու նը պետք է տա հետ ևյալ 

հար ցե րի պա տաս խան նե րը՝ ա) ի՞նչ 

կա րող է իմա նալ մար դը, բ) ի՞նչ կա րող 

է անել մար դը, գ) ին չի՞ վրա պետք է 

հույ սը դնի մար դը, դ) ի՞նչ է մար դը: 138

Կա տուշ, Ան նա Մա տա կյա նի բա րե կա մու-

հին: 31, 33

Կ լյուչևս կի Վա սի լի (1841-1911), ռուս 

պատ մա բան: Մոսկ վայի հա մալ սա-

րա նի պրո ֆե սոր (1882), Պե տեր բուր-

գի ԳԱ ակա դե մի կոս (1900): Զբաղ վել 

է Ռու սաս տա նի պատ մու թյան հար-

ցե րով՝ հնա գույն ժա մա նակ նե րից՝ 

19-րդ դար: Հե ղի նակ է «Ե կա տե րի-

նա II կայս րու հին» (1896), «Պետ րոս 

Մեծն իր աշ խա տա կից նե րի շր ջա նում» 

(1901) և այլ աշ խա տու թյուն նե րի: 157

 Կոլ չակ Ալեք սանդր (1874-1920), ռուս հա-

կա հե ղա փո խա կա նու թյան ղե կա վար, 

օվ կիանո սա գետ, ծո վա կալ: Քա ղա-

քա ցիական պա տե րազ մի ժա մա-

նակ Սպի տակ շարժ ման առաջ նորդ: 

1919 թ. Լե նի նը Կոլ չա կին հայ տա րա-

րել է Խորհր դային հան րա պե տու թյան 

«գլ խա վոր թշ նա մի». Խորհր դային 

կառա վա րու թյան որոշ մամբ՝ Կոլ չա կի 

գլ խի հա մար սահ ման վել է 7 մի լիոն դո-

լար պարգև: 1920 թ. գն դա կա հար վել է 
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Լե նի նի ան մի ջա կան հրա մա նով: 75

Կո մի տաս (Սո ղո մոն Սո ղո մո նյան) (1869-

1935), հայ եր գա հան, եր գիչ, երաժշը-

տա կան էթ նո լոգ, երաժշ տա գետ, 

վար դա պետ, ման կա վարժ: Լու ծել է 

հայ կա կան գեղջ կա կան եր գե րի վե-

րար տադրման և պահ պան ման խն դի-

րը: 1903 թ. լույս տե սավ ժո ղովր դա կան 

եր գե րի «Հա զար ու մի խաղ» հա վա քա-

ծուն: Հա վա քագր ման հար ցում նրան 

օգ նել է Մա նուկ Աբե ղյա նը: 1892 թ.-ից 

սկ սել է «Պա տա րա գի» մշա կու մը, սա-

կայն չի ավար տել: «Պա տա րագ»-ն 

առա ջին ան գամ հրա տա րակ վել է 

1933 թ., Փա րի զում, առա ջին ան գամ 

ձայ նագր վել է 1988 թ., Եր ևա նում: 33, 

189, 409

Կոյ լա վյան Ավե տիք (1851-1904), Մխի թա-

րյան միաբա նու թյան ան դամ (1870), 

քա հա նա է օծ վել 1884: 1889 -ին հե-

ռա ցել է միաբա նու թյու նից: Կազ մել է 

«Բա ռա գիրք գեր մա նե րեն-հայե րեն» 

բա ռա րա նը (1889, Վիեն նա): 20

Կոն չա լովս կի Պյոտր (1876-1956), ռուս 

նկա րիչ: 1897-1898 թ. սո վո րել է Փա րի-

զում, Ժյու լիանի ակա դե միայում, ապա 

Պե տեր բուր գի Գե ղար վես տի ակա-

դե միայում: Նրա գե ղանկար չու թյու նը 

կրում է Պոլ Սե զա նի ազ դե ցու թյու նը: 

Թեև Ստա լի նյան մրցա նա կի դափ-

նե կիր է (1943), սա կայն հրա ժար վել է 

նկա րել նրան՝ հիմ նա վո րե լով, թե ին-

քը ռեալիստ է և չի կա րող դի ման կարն 

անել լու սան կա րից: 202, 203

Կոն ֆու ցիոս (մ.թ .ա. 551-մ.թ .ա . 479), հա-

մար վում է չի նա ցի առա ջին փի լի սո-

փան, կան ֆու ցիակա նու թյան հիմ-

նա դի րը: Գլ խա վոր աշ խա տու թյու նը 

կոչ վում է «Լուն Յու» («Զ րույց ներ և 

ասույթ ներ»): Ըստ նրա՝ բա րո յա կան 

առա քի նու թյուն նե րի բարձ րա գույն 

օրեն քը «ոս կե մի ջի նի» սկզ բունքն է: 

188

Կորշ Ֆեոդոր (1843-1915), ռուս գրա կա-

նա գետ, սլա վո նա գետ և ար ևե լա գետ: 

Տի րա պե տել է եվ րո պա կան ու ար ևե-

լյան մի քա նի լե զու նե րի: Ու նի աշ խա-

տու թյուն ներ դա սա կան փի լի սո փա յու-

թյան, հն դե վրո պա կան լե զու նե րի հա-

մե մա տու թյան, սլա վո նա գի տու թյան, 

ար ևե լա գի տու թյան, գրա կա նու թյան 

պատ մու թյան և այլ թե մա նե րով: 64

Կու կու նյան Սար գիս (1863-1913), հայ 

ազ գային -ա զա տագ րա կան շարժ ման 

գոր ծիչ: Սո վո րել է Էջ միած նի Գևոր-

գյան ճե մա րա նում, Թիֆ լի սի Ներ սի-

սյան դպ րո ցում (1885), Ս. Պե տեր բուր-

գի հա մալ սա րա նում: Աջակ ցել է Կա-

րա պետ Եզյա նին՝ կազ մե լու «Պետ րոս 

Մե ծին հա րա բե րու թյուն նե րը հայ ազ-

գին հետ» (ռու սե րեն, 1898) վա վե րագ-

րա կան ժո ղո վա ծուն: 48, 49

Կու սի կյան Հով սեփ (1890-1964), հա յա-

գետ, թարգ մա նիչ, բա նա սի րա կան 

գի տու թյուն նե րի դոկ տոր: Հա յա գետ 

Կ. Կու սի կյա նի որ դին: Լա զա րյան ճե-

մա րա նում դա սա վան դել է (1915-1920) 

հայե րեն, ռու սե րեն, լա տի նե րեն, գրա-

բար, կով կա սա գի տու թյուն և այլն: 

1935-1937 թթ. ԵՊՀ-ո ւմ և ԵՊ ՄԻ-ում 

վա րել է Հռո մի պատ մու թյան, բյու զան-

դա գի տու թյան, սլա վո նա գիտության, 

ընդ հա նուր լեզ վա բա նու թյան դա սըն-

թաց ներ: Մաս նակ ցել է «Սա սուն ցի 

Դա վիթ» էպո սի ռու սե րեն թարգ մա նու-

թյա նը: Ռու սերեն է թարգ մա նել Րաֆ-

ֆու «Սամ վել» պատ մա վե պը (հ րատ. 

1958): 223, 224, 232, 355, 363

Կ րա սին Լեոնիդ (1870-1926), խորհր դային 

պե տա կան գոր ծիչ: Լե նի նի և Տրոց կու 

առա ջար կով՝ մաս նակ ցել է Բրեստ-Լի-

տովս կում գեր մա նա ցի նե րի հետ բա-

նակ ցու թյուն նե րին, որոնք եզ րա փակ-

վե ցին Բրեստ-Լի տովս կի հաշ տու թյան 

պայ մա նագ րով (1918): Լե նի նի աճյու-

նը Կար միր հրա պա րա կի դամ բա րա-

նում դնե լու նա խա ձեռ նու թյան հե ղի-

նակ նե րից էր:  208, 209

Հա զա րա պե տյան Լևոն (1881-1946), հայ 

նկա րիչ, գրա ֆիկ: Մաս նա գի տա կան 

կրթու թյու նը ստա ցել է Մոսկ վայի Ստ-

րո գո նո վի նկար չա կան ու սում նա րա-
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նում, ապա Մյուն խե նի Գե ղար վես տի 

ակա դե միայում (1917):  Վե րա դառ նա-

լով Հա յաս տան՝ աշ խա տել է Էջ միած-

նի Գևոր գյան ճե մա րա նում, ապա 

Թիֆ լի սում, Ստե փան Լի սի ցյա նի գիմ-

նա զիայում՝ որ պես նկար չու թյան ու սու-

ցիչ: Եղել է Ռիթ մի և պլաս տի կայի ինս-

տի տու տի տնօ րեն: Լա վա գույն գոր-

ծե րից են «Սա լո մե», «Ինքնանկար», 

«Հով հան նես Մկրտ չի գլու խը» և այլն:  

223, 224 

Հա կոբ-Գ րի գոր (Ճրճ րյան Հա կոբ Գրի-

գո րի) (1905-1985), թարգ մա նիչ, հրա-

պա րա կա գիր: Ավար տել է Լայպ ցի գի 

հա մալ սա րա նի տն տե սա գի տա կան 

ֆա կուլ տե տը (1927), հաս տատ վել Փա-

րի զում: Հայե րեն է թարգ մա նել Էդ գար 

Պոյի և Գյո թեի ստեղ ծա գոր ծու թյուն-

նե րից, Ա. Էյնշ տեյ նի եր կու աշ խա տու-

թյուն ներ, գեր մա նե րեն՝ Հ. Պա րո նյա-

նի «Մե ծա պա տիվ մու րաց կան ները», 

«Պաղ տա սար աղ բար»-ը: Ինք նու րույն 

գոր ծե րից են «Ե թով պիո հայ եկե ղե ցին 

և հայե րը» (1927), «Ծա նոթ և ան ծա նոթ 

հայեր Նոյից մինչև մեր օրերը» (1974, 

ֆրանս.): 226, 227

Հա կո բյան Հա կոբ (1866-1937), հայ բա-

նաս տեղծ: Գրա կան գոր ծու նեու թյու նը 

սկսել է 1893 թ.: Բա նաս տեղ ծու թյուն-

նե րը տպագր վել են «Մուրճ», «Նոր 

հո սանք» պար բե րա կան նե րում (« Մա-

քառ ման ժա մին», «Է տա պը», «Գոր-

ծա րան», «Գյու ղը հա րա վում» և այլն): 

147, 194, 369, 405 

 Հա կո բյան Սի մոն (1888-1938), գրա կա-

նա գետ, խմ բա գիր, ման կա վարժ, ԵՊՀ 

պրո ֆե սոր, Շիր վան զա դեին, Ա. Ար-

փիարյա նին, Ե. Չա րեն ցին նվիր ված 

մե նագ րու թյուն նե րի հե ղի նակ: 6, 13, 

14, 46, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 

92, 94, 95, 98, 105, 106, 107, 108, 112, 

113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 

123, 125, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 

136, 137, 144, 146, 152, 154, 155, 157, 

172, 205, 209

Հա մաս տեղ (Համ բար ձում Կե լե նյան) 

(1895-1966), ս փյուռ քա հայ ար ձա կա-

գիր: Սփյուռ քա հայ գրա կա նու  թյան 

հիմ նա դիր նե րից: Գրա կան ծած կա-

նու նը վերց րել է իր և եր կու եղ բայր նե-

րի՝ Ասա տու րի և Եղիայի անուն նե րի 

առա ջին վան կե րի միակ ցու թյու նից: 

Հայտ նի են նրա «Գյու ղը» (1924) և 

«Անձր ևը» (1929) պատմ վածք նե րի ժո-

ղո վա ծու նե րը: Հան կար ծա մահ է եղել 

իր ծնն դյան 70 -ա մյա կին նվիր ված 

հան դի սա վոր երե կոյին, հենց ամ բիոնի 

մոտ: 168, 220

Համ բար ձու մյան Լևոն (1885 -1970), հրա-

պա րա կա խոս, խմբա գիր: 1917 թ. 

հրա տա րա կել է «Վե րած նունդ» ամ-

սա թեր թը (խմ բագ րել է 1 տա րի, ապա 

կի սա մյայի վե րա ծե լով՝ հանձ նել Ար-

շակ Չո պա նյա նին): 1920-1921 թ. հրա-

տա րա կել է «Խա րա զան» եր գի ծա թեր-

թը (լույս է տե սել 11 հա մար): 1955 թ. 

հիմ նել է «Խ թան» շա բա թա թեր թը, որը 

տպագ րել է մինչև կյան քի վերջ: 402, 

408

Համ բար ձու մյան Վիկ տոր (1908-1996), 

հայ աստ ղա գետ, աստ ղա ֆի զի կոս, 

տե սա կան աստ ղա ֆի զի կայի հիմ նա-

դիր նե րից: Սկզ բուն քո րեն նոր տիեզե-

րած նա կան հայե ցա կար գի հե ղի նակ: 

Բյու րա կա նի աստ ղա դի տա րա նի հիմ-

նա դիր: 1947-1993 թթ.՝ ՀՀ ԳԱԱ նա-

խա գահ: 396

Հա միդ Աբ դուլ (1824-1918), Օս մա նյան 

Թուր քիայի սուլ թան (1876-1909): 

Հայտ նի է «Կար միր սուլ թա ն» մա կա-

նու նով, որը ստա ցել է հայե րի ջար դե րը 

կազ մա կեր պե լու հա մար: 68, 89, 180

Հայ նե Հայն րիխ (1797-1856), գեր մա նա-

ցի բա նաս տեղծ, հրա պա րա կա խոս, 

գրաքննա դատ: 1821-1823 թթ. լսել է 

Գ. Հե գե լի դա սա խո սու թյուն նե րը: Նրա 

բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը հայե րեն 

թարգ մա նել են Հովհ. Թու մա նյա նը, Վ. 

Տե րյա նը, Հ. Հով հան նի սյա նը, Ա. Ծա-

տու րյա նը, Թ. Թառ լա նյա նը, Ե.Չա-

րեն ցը, Գ. Սա րյա նը, Վ. Նո րեն ցը և ու-

րիշ ներ: 1969 -ից Գեր մա նիայում լույս 
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է տե սել Հայ նեի եր կե րի լիակա տար 

ժո ղո վա ծուն՝ 50 հա տո րով: 16, 29, 234, 

236, 366, 367

Հա րու թյու նյան Հա կոբ (1888-1943 ), 

ե րաժշ տա գետ: 1901-1910 թթ. սո վո րել 

է Էջ միած նի Գևոր գյան ճե մա րա նում, 

աշա կեր տել Կո մի տա սին: Կր թու թյու-

նը շա րու նա կել է Լայպ ցի գի, Ցյու րի-

խի հա մալ սա րան նե րում (1912-1919): 

1927-1940 թթ. դա սա վան դել է ԵՊՀ -

ում: 1941 թ. բռ նա դատ վել է: Մա հա ցել 

է չպարզ ված հան գա մանք նե րում: 309

 Հա րու թյու նյան Սու րեն (1909-1989), 

գ րա կա նա գետ, թա տե րա գետ: 1947-

1949 թթ.՝ ար տա սահ մա նյան երկր նե-

րի հետ բա րե կա մու թյան և մշա կու-

թային կա պի հայ կա կան ըն կե րու թյան 

(ԱՕԿՍ) նա խա գահ և ԱՕԿՍ -ի օր գան 

«Սո վե տա կան Հա յաս տան» ամ սագ րի 

խմ բա գիր: Ռու սե րեն հրա տա րակ վել 

են «Վա ղար շակ Բոգ դա նո վիչ Վա ղար-

շյան» (Մոսկ վա, 1951), «Ա րուս Ոս կա-

նյան» (Եր ևան, 1953) աշ խա տու թյուն-

նե րը: 340

Հա ֆեզ Շամ սեդ դին Մու հա մեդ (մոտ1325-

1389 (1390)), պար սիկ բա նաս տեղծ: 

Ստա ցել է աստ վա ծա բա նա կան կր թու-

թյուն: Ան գիր իմա ցել է Ղու րա նը, ին չի 

հա մար էլ ստա ցել է «Հա ֆեզ» (հի շո-

ղու թյան մեջ պա հող) անու նը: Նրա 

մա հից հե տո կազմված «Դի վան» ժո-

ղո վա ծո ւում ամ փոփ ված են գա զել նե-

րը, ռու բայի նե րը, քա սիդ նե րը և այլն: 

Հայե րեն առան ձին գր քով լույս է տե սել 

1905 թ.: Թարգ մա նել են Ա. Իսա հա-

կյա նը, Մ. Խե րա նյա նը, Հր. Հով հան նի-

սյա նը և ու րիշ ներ: 62, 63, 64

Հաքստ հաու զեն Ավ գուստ (1792-1866 ), 

ազ գագ րա գետ, պրու սա կան աս տի ճա-

նա վոր, բա րոն: Հայ կա կան ժո ղովրդա-

կան բա նա հյու սու թյու նը (հե քիաթ ներ, 

առաս պել ներ) առա ջինն է թարգ մա նել 

ու ներ կա յաց րել Եվ րո պային: Նրա ու-

ղե կի ցը Հա յաս տա նում եղել է Խա չա-

տուր Աբո վյա նը: 375

Հե գել Գեորգ Վիլ ֆելմ Ֆրիդ րիխ (1770-

1831), գեր մա նա ցի փի լի սո փա -ի դեա-

լիստ: Գլ խա վոր փի լի սո փա յա կան եր-

կը՝ «Տրա մա բա նու թյան գի տու թյունը» 

(3 գր քով՝ 1812, 1813, 1815), գրել է, 

երբ Նյուրն բեր գում գիմ նա զիայի տնօ-

րեն էր: 1817 թ. հրա տա րա կել է «Փի-

լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի հան-

րա գի տա րան»-ը, ապա «Իրա վուն քի 

փի լի սո փա յու թյու ն» աշ խա տու թյու նը 

(1820-1821): 138

Հե ղի նե, Վար պե տի ազ գա կա նու հին:  243, 

318

Հես սե Հեր ման (1877-1962), գեր մա նա ցի 

բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, գրա կա-

նա գետ և նկա րիչ, գրա կա նու թյան Նո-

բե լյան մր ցա նա կա կիր (1946): 1926 թ. 

սկ սել է «Տա փաս տա նի գայլը» վե պը, 

1931 թ.-ի ց՝ «Ու լուն քա խաղ» -ը, որի 

վրա աշ խա տել է 11 տա րի: Նո բե լյան 

մր ցա նա կը ստա նա լուց հե տո ծա վա-

լուն գործ չի գրել: Հայե րեն թարգ ման-

վել է «Տա փաս տա նի գայլը» (թարգ մա-

նիչ՝ Արա Առա քե լյան, Երևան, 2014):  

226

Հո մե րոս (մ.թ .ա . 8-րդ դար), հույն էպո-

սա գիր, բա նաս տեղծ: Ըստ ավան դու-

թյան՝ կույր եր գիչ: Հո մե րո սի գր չին է 

վե րագր վում ան տիկ գրա կա նու թյան 

առա ջին և ամե նան շա նա վոր գոր ծե րի՝ 

«Ի լիական» ու «Ո դի սա կան» էպի կա-

կան պոեմ նե րի ստեղ ծու մը: Պոեմ նե րը 

գր ված են հեք սա մետ րով (վե ցա չափ): 

«Ի լիակա ն»-ն աշ խար հա բար թարգ-

ման վել է 3 ան գամ: Գրա բա րից՝ Մկր-

տիչ Խե րա նյան, հու նա րե նից՝ Ար սեն 

Ղա զի կյան, Հա մա զասպ Համ բար ձու-

մյան: «Ո դի սա կան»-ն ու նի աշ խար-

հա բար 2 թարգ մա նու թյուն՝ Սի մոն Կր-

կյա շա րյան, Հա մա զասպ Համ բար ձու-

մյան: 220, 222

Հով հան նի սյան Աշոտ (1887-1972), պատ-

մա բան: Բարձ րա գույն կր թու թյու նը 

ստա ցել է Գեր մա նիայում, մաս նա գի-

տա ցել տն տե սու թյան ու փի լի սո փա յու-

թյան բնա գա վառ նե րում: ՀԽՍՀ առա-

ջին լուս ժող կո մը, 1921-1927 թթ.՝ ՀԿԿ 
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ԿԿ գլ խա վոր քար տու ղար: 1937 թ. բըռ-

նա դատ վել է, 1943 թ.՝ բան տից ազատ-

վել, 1954 թ.՝ ար դա րաց վել: Հիմ նա կան 

աշ խա տու թյուն նե րը նվիր ված են հայ 

ազա տագ րա կան մտ քի, հայ-ռու սա-

կան հա րա բե րու թյուն նե րի պատ մու-

թյա նը: 61, 195, 205, 224, 273, 278

 Հով հան նի սյան Հով հան նես (1864-1929), 

հայ բա նաս տեղծ: 1877 թ. ըն դուն վել է 

Մոսկ վայի Լա զա րյան ճե մա րա նի 3-րդ 

դա սա րան, 1889 թ. ճա նա պար հոր դել 

Եվ րո պա յում: Եր կար տա րի ներ Էջ-

միած նի Գևոր գյան ճե մա րա նում դա-

սա վան դել է ռուս գրա կա նու թյուն և 

լե զու, ընդ հա նուր գրա կա նու թյուն, հու-

նա րեն: Բնագ րից թարգ մա նել է Հո մե-

րո սի, Գյո թեի, Շիլ լե րի, Հյու գոյի, Պուշ-

կի նի, Լեր մոն տո վի, Նեկ րա սո վի, Հայ-

նեի, Պե տե ֆիի, Ու լան դի և այ լոց գոր-

ծե րը: 45, 215, 216, 350, 360, 361, 386

Հով նան Գուր գեն (1910-2000), ար ձա կա-

գիր, գրա կա նա գետ, բա նա սի րա կան 

գի տու թյու նե րի դոկ տոր: 1954-1964 թթ.՝ 

Մ. Աբե ղյա նի ան վան գրա կա նու թյան 

ինս տի տու տի տնօ րեն: Գրել է «Մաք-

սիմ Գոր կին և հայ կուլ տու րան» (1940, 

1968), «Նի կո լայ Գո գո լը և հայ գրա կա-

նու թյու նը» (1952), «Ռուս-հայ գրա կան 

կա պե րը 19-20-րդ դա րե րում» (գիրք 

1-2, 1960-1961) և այլ աշ խա տու թյուն-

ներ: - 348, 360, 361, 364, 365, 382, 383

Հով սե փյան Անդ րա նիկ (1914-1968), ար-

ձա կա գիր, դրա մա տուրգ, Հայաս տա նի 

Գրող նե րի միու թյան Գյում րիի բա ժան-

մուն քի պա տաս խա նա տու քար տու-

ղար: Գյում րիում բե մադր վել են նրա 

«Ղու կաս Ղու կա սյան», «Ար տա կարգ 

լիազոր», «Բուք» դրա մա նե րը: «Սիր-

տը» վե պը լույս է տե սել ռու սե րեն 

(1952): 6, 17, 326, 327, 328, 339, 340, 

341, 343, 349, 353, 387, 394, 396

Հով սե փյան Գա րե գին (1867-1952), Մե-

ծի Տանն Կի լի կիո կա թո ղի կոս (1943-

1952), հա յա գետ, ար վես տա բան, Գեր-

մա նիայի Լայպ ցիգ քա ղա քի հա մալ-

սա րա նի փի լի սո փա յու թյան դոկ տոր: 

1909-1910 թթ. մաս նակ ցել է Ն. Մա ռի 

ղե կա վա րած Գառ նիի պե ղում նե րին, 

Քա սախ գե տի ակունք նե րի մոտ նրա 

հայտ նա բե րած Տրդատ I թա գա վո րի 

հու նա րեն ար ձա նագ րու թյու նը դա-

րասկզ բի նշա նա վոր գտա ծո նե րից 

մեկն է: 116, 117

Հո րա ցիոս Քվին տոս Փլա կոս (մ.թ .ա . 65 թ.-

մ.թ .ա . 8 թ.), հին հռո մեացի գրող, հռո-

մեական գրա կա նու թյան «ոս կե դար» -ի 

ներ կա յա ցու ցիչ: Վիր գի լիոսի մա հից 

հե տո (մ.թ .ա. 19 թ.) հա մար վել է կայս-

րու թյան մե ծա գույն պոե տը: Կյան քի 

վեր ջին շր ջա նում նա խընտ րել է ու-

ղերձ նե րի՝ չա փա ծո նա մակ նե րի ժան-

րը: 190

Ղա զա րյան Վա հան, Նյու Յոր քում 

1938 թ.-ից լույս տես նող «Լ րա բեր» 

օրա թեր թի (ապա շա բա թա թերթ) խըմ-

բա գիր: 161, 225

Ղա զի կյան Ար սեն (1870-1932), հայ մա-

տե նա գետ, թարգ մա նիչ, ման կա վարժ, 

բա նա սեր: Վե նե տի կի Մ խի թա րյան 

միաբա նու թյան ան դամ (1895): Թարգ-

մա նել է Հո մե րո սի «Ի լիակա ն»-ը 

(1911), «Ո դի սա կա ն»-ը (1924), Վիր գի-

լիոսի «Է նեակա ն»-ը (1910), Սո փոկ լե-

սի «Է դի պուս ար քա ն» (1927), Հո րա-

ցիոսի «Ար վեստ քեր թո ղա կա ն» (1923) 

և այլ գոր ծեր: Հրա տա րա կել է բա նաս-

տեղ ծու թյուն ներ, գրա կա նա գի տա կան, 

լեզ վա բա նա կան հոդ ված ներ: 116, 147, 

176, 190, 227

Ղա նա լա նյան Արամ (1909-1983), հա յա-

գետ, բա նա գետ, ակա դե մի կոս: Հե ղի-

նակ է Սա յաթ-Նո վայի, Խ. Աբո վյա նի, 

Մ. Նալ բան դյա նի, Պ. Պռո շյա նի, Հովհ. 

Թու մա նյա նի, Ա. Իսա հա կյա նի մա սին 

աշ խա տու թյուն նե րի: «Սա սուն ցի Դա-

վիթ, հայ ժո ղովր դա կան վեպ», «Սա-

սուն ցի Դավ թի» պատ միչ նե րի կյանքն 

ու գոր ծու նեու թյու նը» (1939), «Հայ կա-

կան առա ծա նի» (1951), «Ա վան դա-

պա տում» (1969), «Հայ գրա կա նու թյու-

նը և բա նա հյու սու թյու նը» (1986) և այլ 

գր քե րի հե ղի նակ է: 309
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Ղա նա լա նյան Հով հան նես (Օ նիկ) (1911-

1994), հայ գրա կա նա գետ: Հե ղի նակ է 

«Ա վե տիք Իսա հա կյան» (1955, 1975՝ 

ռու սե րեն), «Պետ րոս Դու րյան» (1957), 

«Մի սաք Մե ծա րենց» (1958), «Վա հան 

Տե րյան» (1960), «Դա նիել Վա րու ժան» 

(1961), «Մ տե րիմ դեմ քեր» (1965) աշ-

խա տու թյուն նե րի: Ռու սե րեն լույս են 

տե սել «Ակ նարկ ներ 19-20-րդ դդ. հայ 

քնա րեր գու թյան» (1964), «Հա յաս տա-

նը ռուս բա նաս տեղծ նե րի ստեղ ծա-

գոր ծու թյուն նե րում» (1972), «18-20-րդ 

դդ. Հա յաս տա նի բա նաս տեղծ նե րը» 

(1976) գր քե րը: 4, 6, 17, 309, 312, 354, 

355, 357, 363

Ղա րի բյան Արա րատ (1899-1977), լեզ վա-

բան, ՀՀ ԳԱ ակա դե մի կոս: ՀՀ ԳԱԱ 

Լեզ վի ինս տի տու տի (1943-1950, 1956-

1962), Հիմ նա րար գրա դա րա նի (1962-

1977) տնօ րեն: Զբաղ վել է հայոց լեզ վի 

պատ մու թյան, հայ բար բա ռա գի տու-

թյան, հայոց լեզ վի մե թո դի կայի, բա-

ռա րա նագ րու թյան հար ցե րով, դպ րո-

ցա կան դա սագր քե րի և ձեռ նարկ նե րի 

հե ղի նակ է: 364, 365

Ղու կա սյան Աբ րա համ (1872-1969), նավ-

թար դյու նա բե րող, բնա կան և փի լի սո-

փա յա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 

Իսա հա կյա նի մե կե նա սը: 134, 135, 

137, 144, 191, 205

Մա լար մե Ստե ֆան (1842-1898), ֆ րան-

սիացի բա նաս տեղծ, սիմ վո լիզ մի հայ-

րե րից: Գրել է բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, 

ար ձակ պոեմ ներ, հոդ ված ներ: Նրա 

ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին ան դրա-

դար ձել է Մ. Մե ծա րեն ցը: Հայե րեն 

թարգ ման ված են «Ծա ղիկ նե րը» (1898, 

«Ա նա հիտ» հան դես), «Հայտ նու թյուն», 

«Լա զուր», «Ծո վային սյուք» բա նաս-

տեղ ծու թյուն նե րը (« Ծաղ կա քաղ ֆրան-

սիական դա սա կան քնա րեր գու թյան» 

1976): 16, 234, 236

Մա լե զյան Վա հան (1871-1966), ֆրան-

սա հայ գրող, թարգ մա նիչ, հա սա րա-

կա կան գոր ծիչ, Փա րի զի Հայ բա-

րե գոր ծա կան միու թյան նա խա գահ: 

Թարգ մա նու թյուն ներ է կա տա րել Ա. 

Բար բյու սից, Վ. Հյու գոյից, Մ. Մե տեռ-

լին կից, ու րիշ նե րից: Չա փա ծո և ար-

ձակ գոր ծերի, հու շագ րու թյուն նե րի, 

հոդ ված նե րի հե ղի նակ է: Գրել է նաև 

ֆրան սե րեն և թուր քե րեն: 284, 286, 287, 

288, 289, 290, 294

Մա կին ցյան Պո ղոս (1884-1938), հայ 

գրա կա նա գետ, թարգ մա նիչ, հրա պա-

րա կա խոս, պե տա կան-քա ղա քա կան 

գոր ծիչ: Հայե րե նի լա տի նա տառ ուղ-

ղագ րու թյան ջա տա գով էր: «Գա րուն» 

ալ մա նա խի (Մոսկ վա) 1912 թ. հա մա-

րում տպագ րել է «Դի մագ ծեր» հոդ վա-

ծը՝ նվիր ված Հ. Թու մա նյա նին և Ավ. 

Իսա հա կյա նին: Հայե րե նից ռու սե րեն 

է թարգ մա նել Հ. Թու մա նյա նի «Գի-

քո րը», Շիր վան զա դեի «Քաոս», Գ. 

Մա հա րու «Ման կու թյուն», Մ. Ար մե նի 

«Հեղ նար աղ բյու ր» ստեղ ծա գոր ծու-

թյուն նե րը: 197, 248, 249, 253

Մա հա րի (Ա ճե մյան) Գուր գեն (1903-1969), 

հայ բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, գրա-

կա նա գետ: 1915 թ. կո տո րած նե րի ժա-

մա նակ Վա նից գաղ թել է Ար ևե լյան 

Հա յաս տան, ճա նա պար հին կորց րել 

հա րա զատ նե րին, ըն կել ման կա տուն: 

Կյան քի այդ շր ջանն ամ փոփ ված են 

ինք նա կեն սագ րա կան «Ման կու թյուն», 

«Պա տա նե կու թյուն», «Ե րի տաս ար-

դու թյան սե մին» եռագ րու թյու նում: 

1936 թ. ան հիմն մե ղադ րան քով աք-

սոր վել է, 1953 թ. վե րա դարձել Եր ևան 

և գրել «Ծաղ կած փշա լա րեր» վի պակ-

հու շագ րու թյու նը և «Այր վող այ գես-

տան ներ» վե պը: 275

Մա մի կո նյան Վա հան (1900-1961), թարգ-

մա նիչ: 370, 371, 372, 384, 389

 Ման վե լյան Լևոն (1864-1919), հայ գրող: 

Սկզբ նա կան կր թու թյու նը ստա ցել է 

ծնն դա վայր Ներ քին Ագու լի սում, որ-

տեղ աշա կեր տել է Րաֆ ֆուն: Հե ղի նակ 

է «Բա նաս տեղ ծու թյուն ներ և պոեմ-

ներ» (գիրք 1-2, 1899-1907), «Տիգ րա-

նու հի» (1892) և այլ գր քե րի: Դա սա-

վան դել է Էջ միած նի Գևոր գյան ճե մա-
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րա նում, Թիֆ լի սի Ներ սի սյան դպ րո-

ցում, Բաք վի Հայոց մար դա սի րա կան 

ըն կե րու թյու նում: 360, 361

Ման վե լյան Մի քայել (1877-1944), հայ ար-

ձա կա գիր, ՀԽՍՀ Ժո ղովր դա կան ար-

տիստ: 1922 թ.-ից խա ղա ցել է Եր ևա նի 

առա ջին պետ թատ րո նում (հե տա գա-

յում՝ Գ. Սուն դու կյա նի ան վան): Լա-

վա գույն դե րե րից են Շեյ լոկ (Շեքս պիր, 

«Վե նե տի կի վա ճա ռա կա նը», 1908), 

Պաս տոր (Հաուպտ ման, «Ջ րա սույզ 

զանգ», 1911), Հայ րա պետ (Շիր վան-

զա դե, «Նա մուս», 1912), Տար տյուֆ 

(Մո լիեր, «Տար տյուֆ», 1924): Գրել է 

դրա մա ներ: 272, 273

 Մա սե հյան Հով հան նես (1864-1931), հայ 

թարգ մա նիչ, դի վա նա գետ: Հայտ-

նի է՝ որ պես Շեքս պի րի ստեղ ծա գոր-

ծու թյուն նե րի հայե րեն լա վա գույն 

թարգ մա նիչ նե րից մե կը: Տի րա պե տել 

է պարս կե րեն, թուր քե րեն, հու նա րեն, 

ֆրան սե րեն, գեր մա նե րեն, անգլե րեն, 

ռու սե րեն լե զու նե րին: 1894 թ. Թիֆ-

լի սում հրա տա րա կել է «Համ լե տ»-ը, 

ապա հա ջոր դա բար՝ «Ինչ պես կու զե ք» 

(1895), «Ռո մեո և Ջու լիետ» (1896), 

«Վե նե տի կի վա ճա ռա կանը» (1897), 

«Ար քա Լի ր» (1898) գոր ծե րը: Թարգ-

մա նել է «Մակ բեթ»-ն ու «Փո թո րիկ» -ը 

(չի հրա տա րա կել), Գյո թեի, Բայ րո նի, 

Օ. Խա յա մի, Ռ. Թա գո րի, Սաա դիի, 

Շիլ լե րի և այ լոց ստեղ ծա գոր ծու թյուն-

նե րը: 61, 106, 105, 125, 127, 149, 212

Մա տա կյան Ան նա (1886-1960), Ավ . Ի սա-

հա կյա նի հե ռա վոր ազ գա կա նու հին է, 

Շու շա նիկ Մա տա կյա նի քույ րը, որին 

Վար պե տը սի րա հար վել է Շու շա նի կի 

մեր ժու մից հե տո: 11, 31, 33, 34, 37, 39

 Մա տեն ճյան Մամբ րե (1880-1920), հայ 

գրա կա նա գետ, ման կա վարժ: Ավար-

տել է Գևոր գյան ճե մա րա նը, 1903-

1907 թթ.՝ սո վո րել Սոր բո նի հա մալ սա-

րա նի գրա կա նու թյան բաժ նում: Մինչև 

կյան քի վերջն աշ խա տել է Թիֆ լի սի 

Ներ սի սյան դպրո ցում, դա սա վան դել 

ֆրան սե րեն, հայոց լե զու, հայ և ընդ-

հա նուր գրա կա նու թյուն: Ար տա շես և 

Մա նուկ Աբե ղյան նե րի հետ կազ մել է 

1912-1917 թթ. պրակ նե րով լույս տե-

սած «Գ րա գետ» ուղ ղագ րու թյան դա-

սա գիր քը: 63, 64

Մար գա րյան Ար շա լույս (1914-2008), բա-

նաս տեղծ, ման կա վարժ: Ավար տել է 

ԵՊՀ-ն (1936): Հե ղի նակ է՝ «Ձն ծա ղիկ-

ներ» (1947), «Գար նա նային վտակ-

ներ» (1954), «Հայ րե նի հո վիտ» (1958) 

և այլ ժո ղո վա ծու նե րի: Գրել է նաև 

մա նուկ նե րի հա մար՝ «Թթե նու տակ» 

(1954), «Ման կա պար տեզ N 1» (1972):  

322, 323 

Մար տի րո սյան Բա լա բեկ (1905-1972), պե-

տա կան և հա սա րա կա կան գոր ծիչ: 

1938-1942 թթ.՝ ՀԽՍՀ Լու սա վո րու թյան 

ժող կոմ: 1942-1953 թթ.՝ Գյու ղատն-

տե սու թյան ինս տի տու տի տնօ րեն, 

1958 թ.-ից մինչև կյան քի վերջ՝ ՀԽՍՀ 

Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար: 201, 

208, 322, 323

Մաք դո նալդ Ջեյմս (1866-1937), ա նգ լիացի 

պե տա կան ու քա ղա քա կան գոր ծիչ: 

1924 և 1929-1931 թթ.՝ լեյ բո րիս տա կան 

կա ռա վա րու թյան վար չա պետ: 203

Մե լիք-Շահ նա զա րյանց Սո ղո մոն (1862-

1942), ար ձա կա գիր, գյու ղա գիր: Ավար-

տել է Էջ միած նի Գևոր գյան ճե մա րա նը 

(1883), ու սուց չու թյուն արել Ագու լիս, 

Բա քու, Գան ձակ,  Դեր բենդ քա ղաք նե-

րում: «Հայ գյու ղա ցու սև օրը» (1890, 

Թիֆ լիս), «Գոր ծա կա տար Մար տի րո-

սը» (1913, Թիֆ լիս) գր քե րի հե ղի նակն 

է: 330

Մե լի քյան Հո վիկ (1902-1953), ար ձա-

կա գիր, գրա կա նա գետ, պրո ֆե սոր: 

1937 թ.` ՀԽՍՀ Լու սա վո րու թյան ժո-

ղովր դա կան կո մի սար, 1937-1939 թթ.` 

«Գ րա կան թերթ» -ի խմ բա գիր: «Զըղ-

ջում» (1928), «Պատմ վածք ներ» 

(1930), «Լե նի նը և Ստա լի նը հայ կա-

կան ֆոլկ լո րում» (1941) և այլ գր քե րի 

հե ղի նակ է: 351

Մե լիք սեթ-Բեկ Լևոն (1890-1968), աղ բյու-

րա գետ, հնա գետ, թարգ մա նիչ,  բա նա-
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սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 

պրո ֆե սոր: Ու սում նա սի րել ու հրա տա-

րա կել է հայ կա կան և վրա ցա կան մա-

տե նա գի տա կան բազ մա թիվ բնագ րեր, 

վրա ցե րեն է թարգ մա նել Սա յաթ-Նո-

վայի հայե րեն խա ղե րը, կազ մել և խըմ-

բագ րել է Շամ չի Մել քոյի եր գե րի ժո ղո-

վա ծուն: 336, 367, 378, 379

Մե լիք սե դե կյան Վար դան (1874-1910), 

Վիեն նայի Մխի թա րյան միաբա նու-

թյան ան դամ (1892): Վար դա պետ է 

օծ վել 1897: Ի թիվս Ա. Այ տը նյա նի, 

Ղ. Հով նա նյա նի, Հ. Տա շյա նի, Գ.Գա-

լեմ քա րյա նի, Գ. Մեն ևի շյա նի և այ լոց, 

եղել է «Հան դես ամ սօ րյա» -ի խմ բա գի-

րը: 21

 Մեն ևի շյան Գաբ րիել (1864-1936), լեզ վա-

բան, հա յա գետ: 1895-1896 թթ.՝ «Հան-

դես ամ սօ րյա» -ի խմ բա գիր: Հե ղի նակ է 

«Ար դի լեզ վա գի տու թյու նը» (հա տոր 1, 

1903), «Գիրք գրե լու ար վես տը» (1898) 

աշ խա տու թյուն նե րի, «Պատ կե րա-

զարդ բնա կան պատ մու թյուն» (1897) 

դա սագր քի: Կա տա րել է թարգ մա նու-

թյուն ներ: 68

Մես րո պյան Աղավ նի (1894-1954), երա-

ժիշտ, դաշ նա կա հար: Կո մի տա սի 

սի րե լի աշա կերտ նե րից: Հե ղի նակ է 

«Կո մի տա սի ստեղ ծա գոր ծու թյան աղ-

բյու րը և անոր հայ րե նա սի րու թյու նը» 

(« Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես», 

1952, N 8) հոդ վա ծի: Ու նի հու շեր Կո-

մի տա սի մա սին, որոնք ներ կա յաց ված 

են Գուր գեն Գաս պա րյա նի կազ մած 

«Ժա մա նա կա կից նե րը Կո մի տա սի մա-

սին» գր քում (Եր ևան, 2009): 411

Մի նաս վարդ. Հուս տի խան, Մ խի թա րյան 

միաբա նու թյան վար դա պետ : 177

Մի նա սյան Լևոն (1920-2013), սո վո րել է 

Նոր Ջու ղայի հայ կա կան դպ րո ցում 

(1933-1938), Սպա հա նի ան գլիական 

քո լե ջում: 1960-1963 թթ.՝ Սպա հա նի 

գրա կան հա մալ սա րա նի հայոց լեզ-

վի ու գրա կա նու թյան դա սըն թաց նե րի 

ազատ ունկն դիր: 1957 թ.-ից վա րել է 

Նոր Ջու ղայի ս. Ամե նափր կիչ վան քի 

ս. Ներ սես Շնոր հա լու ան վան գրա դա-

րա նի վա րի չի պաշ տո նը: Կա տա րել է 

թարգ մա նու թյուն ներ պարս կե րե նից՝ 

հայե րեն: 171

Միցկ ևիչ Ադամ (1798-1855), լեհ բա նաս-

տեղծ: Նրա առա ջին հայ թարգ մա նի չը 

Հ. Հով հան նի սյանն է (1880): Ա. Չո-

պա նյա նը գրել է հոդ ված ներ Միցկևի-

չի մա սին, թարգ մա նել Կոն րա դի մե-

նա խո սու թյու նը` «Նա խա հայ րեր» -ի ց, 

«Ֆա րիս» պոե մը և «Ս վի տե զու հի» 

բալ լա դը: Սո նետ նե րը թարգ մա նել են Հ. 

Թու մա նյա նը , Օ. Անո փյա նը, Դ. Վա-

րու ժա նը, բալ լադ նե րը՝ Ք. Քուշ նե րյա-

նը, Ռ. Զար դա րյա նը, Ա. Չո պա նյա նը: 

Խորհր դային շր ջա նում՝ Վ. Նո րեն ցը, 

Գ. Էմի նը, Պ. Սևա կը, Վ. Դավ թյա նը և 

ու րիշ ներ: 366, 367, 378, 379

Մի քայե լյան Կա րեն (1883-1942), հայ ար-

ձա կա գիր, թարգ մա նիչ: Մա մու լում 

տպագրվել է «Հ զո րու նի», «Կ. Հզո-

րյան» ծած կա նուն նե րով: Սո վո րել է 

Ներ սի սյան դպ րո ցում, Ենայի հա մալ-

սա րա նի փի լի սո փա յու թյան ֆա կուլ-

տե տում: Բա րե կա մու թյուն է արել Մ. 

Գոր կու, Վ. Բրյու սո վի, Վ. Տե րյա նի, 

Ե. Չա րեն ցի, Ա. Չո պա նյա նի, մշա-

կու թային,  հա սա րա կա կան-քա ղա-

քա կան այլ գոր ծիչ նե րի հետ: Ստա-

լի նյան բռնաճնշումների տա րի նե րին 

բռ նա դատ ված մտա վո րա կան նե րից է, 

որին հետ մա հու ար դա րաց նե լուց հե տո 

միայն վե րա նայ վեց նրա թո ղած գրա-

կան ժա ռան գու թյու նը: 6, 14, 15, 59, 61, 

66, 193, 231, 245, 255, 267, 272, 273, 

275, 278, 279

Մի քայե լյան Քրիս տա փոր (1859-1905), 

ՀՅԴ հիմ նա դիր նե րից, հա սա րա կա-

կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ: Նրա նա-

խա ձեռ նու թյամբ 1900 թ. Ժն ևում հրա-

տա րակ վեց ֆրան սա լե զու «Պրո Ար մե-

նիա» թեր թը, որին թղ թակ ցել են Անա-

տոլ Ֆրան սը, Ժան Ժո րե սը և այլք: 

1904 թ., ՀՅԴ 3-րդ ժո ղո վի որոշ մամբ, 

նա խա ձեռ նում է Աբ դուլ Հա միդ 2-ր դի 

դեմ ահա բեկ չու թյու նը: 1905 թ., ինք նա-
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շեն նռ նա կի փոր ձարկ ման ժա մա նակ, 

զոհ վում է: Աճյունն ամ փոփ ված է Թիֆ-

լի սի Խո ջի վան քի հայ կա կան գե րեզ-

մա նա տա նը: 23, 34, 35, 139

Մ խի թար Սե բաս տա ցի (1676-1749), Մխի-

թա րյան միաբա նու թյան հիմ նա դիր, 

հա յա գետ, հայ կա թո լիկ եկե ղե ցա կան 

գոր ծիչ: Հե ղի նակ է աշ խար հա բա րի 

քե րա կա նու թյան առա ջին դա սագր քի՝ 

«Դուռն քե րա կա նու թեան աշ խար հա-

բար լե զո ին հայոց» (1727), «Քե րա-

կա նու թիւն գրա բար լե զո ի հայ կա զեան 

սե ռի» (1730), «Բառ գիրք հայ կա զեան 

լե զո ի» (2 հա տոր, 1749-1769, ընդ գըր-

կում է ավե լի քան 100 հա զար բա ռա-

հոդ ված) աշ խա տու թյուն նե րի: 81

Մխի թա րյան Հովհաննես (Օնիկ), գրա կան 

անու նը՝ Ֆե նիքս, « Նոր կյանք» շա բա-

թա թեր թի (1922-1927), հե տա գա յում՝ 

եռօ րյայի, խմ բա գիր: 168, 225

Մկրտ չյան Հա րու թյուն (1903-1992), ար-

ձա կա գիր, գրա կա նա գետ, բա նա սի-

րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո-

ֆե սոր: 1934-1937 թթ.՝ Հա յաս տա նի 

գրող նե րի միու թյան առա ջին քար տու-

ղար, «Գ րա կան թերթ» -ի (1932, 1935-

1936), «Սո վե տա կան գրա կա նու թյուն» 

(1934-1937, 1947-1950) ամ սագ րի խըմ-

բա գիր, Գրա կան թան գա րա նի տնօ-

րեն (1937-1940): Հրա տա րա կել է աշ-

խա տու թյուն ներ Մ. Նալ բան դյա նի, Դ. 

Դե միր ճյա նի, Հ. Հա կո բյա նի, Ա. Իսա-

հա կյա նի, Ն. Զա րյա նի, Գ. Սա րյա նի 

մա սին: 355, 375

Մյաս նի կյան Ալեք սանդր (կեղ ծա նու նը՝ 

Մար տու նի) (1886-1925), կու սակ ցա-

կան և ռազ մա կան գոր ծիչ, գրա կա նա-

գետ: 1921 թ.՝ Խորհր դային Հա յաս տա-

նի ժող կոմ խոր հի (կա ռա վա րու թյան) 

նա խա գահ և ռազ մա կան գոր ծե րի ժող-

կոմ: Կար ևո րել է հայ մտա վո րա կան-

նե րին Հա յաս տա նում հա մախմ բե լու և 

նրանց հա մար աշ խա տան քի բա րեն-

պաստ պայ ման ներ ստեղ ծե լու խն դի-

րը: Պաշ տո նա կան հրա վեր է ու ղար կել 

Մ. Սա րյա նին, Ալ. Թա մա նյա նին, Հ. 

Աճա ռյա նին և այ լոց: 1910 -ա կան նե րին 

լույս է ըն ծայել հոդ ված ներ՝ նվիր ված 

Մ. Նալ բան դյա նին, Հովհ. Թու մա նյա-

նին, Հովհ. Հով հան նի սյա նին, Ալ. Ծա-

տու րյա նին: Զոհ վել է 1925 թ., օդա նա-

վի աղե տից: 97, 101, 103, 123, 217, 218, 

219, 230, 281

Մո ճո ռյան Մա րիամ (1904-1972), հայ դե-

րա սա նու հի, Վրա ցա կան ԽՍՀ ժո-

ղովրդա կան ար տիս տու հի (1958): Խա-

ղա ցել է Վ.Միր զո յա նի, Ա.Ար մե նյա նի. 

Հ. Աբե լյա նի, Վ.Փա փա զյա նի խմ բե-

րում: Լա վա գույն դե րե րից են Մար-

գա րիտ (Շիր վան զա դե, «Պատ վի հա-

մար»), Օֆե լյա (Շեքս պիր, «Համ լետ») 

և այլն: 348 

Մ ռա վյան Աս քա նազ (1885-1929), պե տա-

կան-կու սակ ցա կան գոր ծիչ: Ավար տել 

է Սանկտ Պե տեր բուր գի հո գենև րո լո-

գիական գի տա հե տա զո տա կան ինս-

տի տու տը (1915): 1920 թ.` ՀԽՍՀ հեղ-

կո մի անդամ: 1921-1923 թթ.՝ ՀՍԽՀ 

Ար տա քին գոր ծե րի ժո ղովր դա կան 

կո մի սար: Կար սի պայ մա նա գի րը ստո-

րագ րող նե րից մեկն է: 1923-1929 թթ.՝ 

Լու սա վո րու թյան ժող կոմ և ՀՍԽՀ 

ժող կոմ խոր հի նա խա գա հի տե ղա կալ, 

միաժա մա նակ նաև՝ «Սո վե տա կան 

Հա յաս տա ն» թեր թի խմ բա գի րը: 205, 

218, 219, 242, 252, 254, 327

 Մու րա դյան Հու սիկ (1912-1983), դե րա-

սան, ճար տա րա պետ: Պա հա րեի կրտ-

սեր եղ բայ րը: Ստ. Շա հու մյա նի և Գ. 

Սուն դու կյա նի ան վան թատ րոն նե րի 

դե րա սան: 337, 338

Մու րա ցան (Գրի գոր Տեր-Հով հան նի սյան) 

(1854-1908), հայ գրող: 1881 -ին գրել 

է իր առա ջին պատ մա կան դրա ման՝ 

«Ռու զան» -ը, և «Մու րա ցան» ստո րագ-

րու թյամբ ներ կա յաց րել Հայ թատ րո-

նի վար չու թյուն: Մե ծա հա րուստ նե րը 

ոգևոր վել են և խոս տա ցել նյու թա պես 

աջակ ցել հե ղի նա կի հե տա գա ու սում-

նա ռու թյա նը («Հա սա րա կաց որ դե-

գի րը»), սա կայն Մու րա ցա նը մինչև 

կյան քի վերջ հաշ վա պա հի պաշ տո նը 
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հա մա տե ղել է գրա կան աշ խա տան-

քի հետ: Հե ղի նակ է «Խորհր դա վոր 

միանձ նու հին» (1889), «Ա ռա քյա լը» 

(1902) վի պակ նե րի: 1896 -ին տպագըր-

վել է «Գ ևորգ Մարզ պե տու նի» վե պը:  

33, 45, 364, 382

Նա զար բե կյան (Նա զար բեկ) Ավե տիս 

(1866-1939), հա սա րա կա կան-քա ղա-

քա կան գոր ծիչ, հրա պա րա կա խոս, 

գրող: Սո վո րել է Սանկտ Պե տեր-

բուր գի (1883), Սոր բո նի (1886-1887) 

հա մալ սա րան նե րում: Խմ բագ րել է 

«Գա ղա փար»  (Ա թենք), «Ապ տակ»  

(Աթենք, Լոն դոն), «Վե րած նու թյուն» 

(Ռուս չուկ) պար բե րա կան նե րը: 1934 -

ին տե ղա փոխ վել է Խորհր դային միու-

թյուն: 49

Նա զար բե կյան Մա րո (1864-1941), հա սա-

րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ, Ավե-

տիս Նա զար բե կյա նի կի նը: Սո վո րել 

է Ս. Պե տեր բուր գի կա նանց բարձ րա-

գույն դա սըն թաց նե րում, ապա Ժն ևի 

հա մալ սա րա նում: Մաս նակ ցել է «Հըն-

չակ» թեր թի և Հն չա կյան կու սակ ցու-

թյան ստեղծ մա նը (1887): 48, 49

Նալ բան դյան Մի քայել (1829-1866), հայ 

գրող, հրա պա րա կա խոս, գրաքն նա-

դատ, փի լի սո փա: 1858 թ., Ստ. Նա-

զա րյա նի հետ, Մոսկ վա յում, հրա տա-

րա կել է «Հյու սի սա փայլ» ամ սա գի-

րը: Հե ղի նակ է «Եր կու տո ղ» (1861), 

«Երկրա գոր ծու թյու նը որ պես ու ղիղ 

ճա նա պար հ» (1862), «Հե գե լը և նո-

րա ժա մա նակը» (1863) հոդ ված նե րի: 

«Մի նին՝ խոսք, միւ սին՝ հար ս» (1858), 

«Մե ռե լա հար ցուկ» (1859, անա վարտ) 

վի պակ նե րի, բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի 

հե ղի նակ է: Թարգ մա նել է Ա. Պուշ կի-

նի, Մ. Լեր մոն տո վի, Պ. Բե րան ժեի, Հ. 

Հայ նեի, Է. Սյո ի, Օ. Սե նե կովս կու և այ-

լոց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Աշ խար-

հա բար է թարգ մա նել Ղ. Փար պե ցու 

«Նա մակ առ Վա հան Մա մի կո նյա ն» 

նա մա կը: 54, 120, 121, 181, 244

Նեգ րի Ադա (Ada Negri) (1879-1945), ի տա-

լա ցի բա նաս տեղ ծու հի: Հայե րեն առա-

ջի նը թարգ մա նել է բա նաս տեղծ Հա կոբ 

Հա կո բյա նը (« Բա նաս տեղ ծու թյուն-

ներ», պրակ 1, 1903, պրակ 2, 1904, 

«Բա նաս տեղ ծու թյուն ներ», 1909), նաև 

Ա. Ղա զի կյա նը (« Ճա կա տա գիր» ժո-

ղո վա ծու) և ու րիշ ներ: 146, 147

Ներ սի սյան Ար շակ (Սե պուհ) (1872-1940), 

ֆի դայի, հայ ազա տագ րա կան շարժ-

ման գոր ծիչ, Առա ջին Հան րա պե տու-

թյան խորհր դա րա նի ան դամ: Հա-

յաս տա նի խորհրդայ նա ցու մից հե տո 

հաս տատ վել է ԱՄՆ -ո ւմ, որ տեղ գրել ու 

տպագ րել է երեք հա տո րից բաղ կա ցած 

հու շե րը: 89

 Ներ սի սյան Նի նա, Եր ևա նի պո լի տեխ նի-

կա կան ինս տի տու տի ռու սաց լեզ վի 

դա սա խոս:  400

Ներ սի սյան Ջա վա հիր (Ջա վո), Լևոն Շան-

թի կի նը: 1900-1901 թթ. սո վո րել է Ժն ևի 

հա մալ սա րա նում: 90

Նի կո ղայոս Իսա հա կյան (Կո լյա), Իսա հա-

կյա նի Ռու բեն եղ բոր որ դին: 33, 96, 191

Նի կո ղայոս Մառ (1865-1934), վ րա ցի 

արևե լա գետ, հա յա գետ, լեզ վա բան, 

հնա գետ: Առա ջին ան գամ Հա յաս-

տան է եկել 1890 թ., Թ. Թո րո մա նյա նի 

օժան դա կու թյամբ՝ պե ղում ներ իրա-

կա նաց րել Անիում, հե տա զո տել հին 

հայ կա կան ու վրա ցա կան գրա կա-

նու թյու նը, 1910-1911 թթ. պե ղում ներ 

է կա տա րել Գառ նիի հե թա նո սա կան 

տա ճա րում, 1915-1916 թթ. Հով սեփ Օր-

բե լու հետ մեկ նել Վան, ու սում նա սի րել 

ու րար տա կան սե պա գիր ար ձա նագ-

րու թյուն նե րը: 40, 136, 278, 279

Նից շե Ֆրիդ րիխ (1844-1900), գեր մա նա ցի 

փի լի սո փա, բա նաս տեղծ, կոմ պո զի-

տոր, բա նա սեր: 24 տա րե կա նում՝ բա-

նա սի րու թյան դոկ տոր: 45 տա րե կա նից 

ի հայտ են եկել հո գե կան խան գար-

ման նշան ներ: 55 տա րե կա նում կն քել է 

մահ կա նա ցուն՝ ան հա ղորդ իր հա մաշ-

խար հային փառ քին: 29, 215, 216

Նու րի ջա նյան Ավիս (1896-1937), հե ղա փո-

խա կան, կու սակ ցա կան և պե տա կան 

գոր ծիչ: 1921-1923 թթ.՝ Հա յաս տա նի 
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ռազ մա կան գոր ծե րի ժող կոմ: Ավար-

տել է Շու շիի ռեալա կան ու սում նա րա-

նը: Սո վո րել է Կի ևի առևտ րի ինս տի-

տու տի տն տե սա գի տա կան ֆա կուլ տե-

տում (1913-1916): - 97

Նև րուզ Հ., Հա յաս տա նի առա ջին հան-

րա պե տու թյան պատ վի րա կու թյան 

խորհր դա կան Փա րի զում: 153

Շա հա զիզ Եր վանդ (1856-1951), բա նա սեր, 

գրա կա նա գետ, ման կա վարժ, Հա յաս-

տա նի գրա կան թան գա րա նի հիմ նա-

դիր: Բա նաս տեղծ Սմ բատ Շա հա զի զի 

եղ բո րոր դին է: Հե ղի նակ է «Մի քայել 

Ղա զա րյան Նալ բան դյանց» (1897), 

« Նոր Նա խիջ ևա նը և նոր-նա խիջ ևան-

ցիք» (1903), «Պատ մա կան պատ կեր-

ներ» (1903) և այլ ու սում նա սի րու թյուն-

նե րի: Ան տիպ են «Չեր քե զիա կամ 

Չեր քե զիս տան և չեր քե զա հայք», «Աշ-

տա րա կի պատ մու թյու նը» աշ խա տու-

թյուն նե րը: 45, 385, 386

Շա հին Էդ գար (1874-1947), հայ նկա րիչ, 

ֆրան սիական Պատ վո լե գեոնի աս-

պետ և շքան շա նա կիր, Վե նե տի կի 

պատ վա վոր քա ղա քա ցի: 1900 թ. Փա-

րի զի հա մաշ խար հային ցու ցա հան-

դե սում ար ժա նա ցել է ոս կե մե դա լի, 

ընտրվել Լոն դո նի գե ղար վես տի թա գա-

վո րա կան ըն կե րու թյան, Հռո մի իտա-

լա կան գե ղար վես տի ազ գային ըն կե-

րու թյան ան դամ: 177, 178

Շա հի նյան Մա րիետա (1888-1982), ազ-

գու թյամբ հայ ռու սա գիր գրող, բա նա-

սեր, հրա պա րա կա խոս, թարգ մա նիչ: 

Մե նագ րա կան աշ խա տու թյուն ներ է 

տպագ րել Մ. Նալ բան դյա նի, Խ. Աբո-

վյա նի, Շիր վան զա դեի և այլ հայ գրող-

նե րի մա սին: Տար բեր լե զու նե րից ռու-

սե րեն է թարգ մա նել գե ղար վես տա կան 

գոր ծեր՝ հայե րե նից՝ Հ. Թու մա նյա նի, 

Հովհ. Հով հան նի սյա նի, Ալ. Ծա տու-

րյա նի, Ս. Շա հա զի զի, ադր բե ջա նե րե-

նից՝ Նի զա մի Գյանջ ևի, ան գլե րե նից՝ 

Ու. Քո լին զի և այ լոց: 15, 61

Շամ տան ճյան Մի քայել (կեղ ծա նու նը՝ 

«Վա հագն Ջա հա կիր»), (1874-1926), 

պատ մա բան, խմ բա գիր-հ րա պա րա-

կա խոս: «Ոս տան» թեր թի խմ բա գիր: 

Հե ղի նակ է «Հայ մտ քին հար կը եղեռ-

նի ն» գր քի: Թարգ մա նել է գեր մա-

նա ցի ար ևե լա գետ, հոգ ևո րա կան Յ. 

Լեփ սիու սի «Հա յաս տա նի ջար դե րը: 

Գաղտ նի տե ղե կա գիր» աշ խա տու-

թյու նը (Կ. Պո լիս, 1919): Հրա տա րա կել 

է «Հայ կյան ք» եռօ րյան (Լի բա նան, 

1925-1926): 172

Շանթ Լևոն (1869-1951), հայ գրող, դրա-

մա տուրգ, ման կա վարժ, պե տա կան 

և հա սա րա կա կան գոր ծիչ: «Վեր նա-

տուն» գրա կան միավոր ման ան դամ: 

Հ. Թու մա նյա նի և Ս. Լի սի ցյա նի հետ 

կազ մել ու հրա տա րա կել է «Լու սա բեր» 

հայոց լեզ վի դա սա գիր քը: Lա վա գույն 

գոր ծե րից է «Հին աստ ված նե ր» դրա-

ման (1909), որը 1912 թ. թարգ ման վել 

է ռու սե րեն և տպագր վել Մաք սիմ Գոր-

կու խմ բագ րած «Հայ գրա կա նու թյան 

ժո ղո վա ծու» -ու մ: 26, 32, 33, 90, 130, 

215

Շիլ լեր Յո հան Քրիս տոֆ Ֆրիդ րիխ (1759-

1805), գեր մա նա ցի բա նաս տեղծ, փի-

լի սո փա, պատ մա բան, դրա մա տուրգ: 

1799 թ. հաս տատ վել է Վայ մա րում, որ-

տեղ էլ մտեր մա ցել է Վ. Գյո թեի հետ: 

Միասին գրել են մոտ 400 էպիգ րամ ներ՝ 

ընդ դեմ կեղծ բա րե պաշ տու թյան, տգի-

տու թյան ու քաղ քե նիու թյան: Շիլ լե րի 

գոր ծե րից հայե րեն առա ջի նը թարգ-

մա նել է Խա չա տուր Աբո վյա նը, ապա 

Քե րով բե Պատ կա նյա նը, Ղևոնդ Ալի-

շա նը, Մա նուկ Աբե ղյա նը, Ալեք սանդր 

Ծա տու րյա նը, Րաֆ ֆին, Վա ղարշ Վա-

ղար շյա նը և ու րիշ ներ: 190

 Շի րազ Հով հան նես (Օ նիկ Կա րա պե տյան) 

(1914-1984), հայ բա նաս տեղծ: Առա-

ջին ժո ղո վա ծուն «Գար նա նա մուտ»-ն 

է (1935): «Շի րազ» գրա կան անու նը 

տվել է Ատրպե տը (Շի րա զը քա ղաք է 

Իրա նում՝ հայտ նի իր պոետ նե րով ու 

վար դե րով): Մոտ 40 գր քե րի հե ղի նակ 

է: Նրան պոեմ ներ են նվի րել Ե. Եվ տու-

շեն կոն և Ալ. Գի տո վի չը: Թարգ ման վել 
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է մոտ 60 լե զու նե րով: 10, 16, 297, 298, 

308, 317, 334, 386

Շիր վան զա դե Ալեք սանդր (Մով սի սյան) 

(1858-1935), հայ գրող, դրա մա տուրգ: 

Լա վա գույն եր կե րի մեծ մա սը ստեղծ-

վել է 1890 -ա կան նե րին: «Ար սեն Դի-

մաք սյա ն» (1893), «Կրակ», «Չար 

ոգի ն» (1896), «Քաոս» (1898), «Ար-

տիս տը» (1901) և այլն: Շա րու նա կել է 

Գ. Սուն դու կյա նի դրա մա տուր գիայի 

ավան դույթ նե րը՝ «Իշ խա նու հի», «Եվ-

գի նե», «Ու ներ իրա վուն ք», «Պատ վի 

հա մա ր», «Նա մուս»: 33, 130, 168, 198, 

204, 265, 288, 371, 382

Շ տեյն, Շառ լո տա ֆոն (1742-1827), պա լա-

տա կան տի կին, Գյո թեի մտեր մու հին:  

337, 338

Որ բե րյան Ռու բեն (1873-1931), ա րևմ տա-

հայ բա նաս տեղծ: Աշ խա տակ ցել է 

«Մա սիս», «Ար ևե լյան մա մու լ», «Բյու-

րակն» պար բե րա կան նե րին, որոն ցում 

տպագ րել է «Ֆան նին և ես» վի պա կը 

(1898), «Ել ևէջ ներ» (1895), «Ա ռա ջին 

սէ ր» պատմ վածք նե րը: Թարգ մա նել է 

Բայ րո նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից: 

1832 թ. «Բազ մա վեպ» -ո ւմ տպագ րել է 

«Լորտ Պայ րը ն» ու սում նա սի րու թյու-

նը: 150

Չալ խու շյան Գրի գոր (1861-1931), ի րա վա-

բան, պատ մա բան, հրա պա րա կա խոս, 

հա սա րա կա կան գոր ծիչ: Ու սում նա-

սի րու թյուն նե րի զգա լի մա սը նվիր ված 

է Ցե ղաս պա նու թյանն ու Հայ կա կան 

հար ցին՝ «Հայ կա կան խն դի րը և հայ-

կա կան կո տո րած նե րը Ռու սաս տա-

նում» (1905), «Կար միր գիրք» (1919), 

«Ի՞նչ էր և ի՞նչ պի տի լի նի մեր ու ղին» 

(1923): 180, 181

Չե լի նի Բեն վե նու տո (1500-1571), ի տա լա-

ցի քան դա կա գործ, ոս կե րիչ, գրող, գե-

ղանկա րիչ, երա ժիշտ, ար վես տա բան: 

Կրել է Մի քե լան ջե լոյի ազ դե ցու թյու նը: 

Հայտ նի է նաև իբրև գրող՝ «Ֆ լո րեն տա-

ցի մաեստ րո Ջո վան նի Չե լի նիի որ դի 

Բեն վե նու տոյի կյան քը՝ գր ված իր կող-

մից, Ֆլո րեն ցիայում» անա վարտ ինք-

նա կեն սագ րա կան գր քով (1728, հրատ. 

1974): Գրել է «Եր կու տրակ տատ ոս-

կեր չա կան ար վես տի և քան դա կա-

գոր ծու թյան մա սին» աշ խա տու թյու նը 

(1568): 162, 163

Չո պա նյան Ար շակ (1872-1954), հայ գրող, 

քն նա դատ, բա նա սեր, լրագ րող, հա սա-

րա կա կան գոր ծիչ: 1898-1911 և 1929-

1949 թթ. հրա տա րա կել է «Ա նա հիտ» 

հան դե սը: Կազ մել և լույս է ըն ծայել Պ. 

Դու րյա նի (1894) և Մ. Պե շիկ թաշ լյա նի 

(1907) եր կե րը: Առա ջինն է վեր լու ծել Գ. 

Նա րե կա ցու ժա ռան գու թյու նը՝ որ պես 

գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու-

թյուն՝ դնե լով նրան հա մաշ խար հային 

հս կա նե րի կող քին: Թարգ մա նել և 

ֆրան սե րեն հրա տա րա կել է հին ու նոր 

շրջա նի հայ բա նաս տեղծ նե րի գոր ծե-

րը՝ «Վար դե նիք Հա յաս տանի» (3 հա-

տոր, 1918-1929): 90, 182, 183, 275, 367, 

379, 410

Չո րեք չյան Գևորգ Զ (1868-1954), Ա մե-

նայն հայոց 129-րդ կա թո ղի կոս (1945-

1954): Սո վո րել է Գևոր գյան ճե մա-

րա նում (1879-1889), Լայպ ցի գի հա-

մալ սա րա նի աստ վա ծա բա նու թյան 

և փի լի սո փա յու թյան բա ժին նե րում 

և կոն սեր վա տո րիայում (1889-1894): 

Նրա ջան քե րով վե րա բաց վել է Մայր 

Աթո ռի տպա րա նը, վե րա դարձ վել են 

գրա դա րա նը, վան քա պատ կան շեն քե-

րը, 1945 թ. վե րա բաց վել է հոգևոր ճե-

մա րա նը: 345, 386

Չո փու ռյան Զա րեհ, չ հա ջող վեց ճշ տել: 140

Չ րա քյան Քե րով բե, Վե նե տի կի Մխի թա-

րյան միաբա նու թյան կա թո լիկ վար-

դա պետ, հե ղի նակ է «Հայ մա տե նա-

գիր ներ ԺԹ դա րու մ» աշ խա տու թյան: 

Ու նի Սմ բատ Շա հա զի զին նվիր ված 

հա տուկ ու սում նա սի րու թյուն (« Բազ-

մա վեպ», 1903 թ.): 177, 178

Չու բար Եղիա (1897-1937), հայ լրագ րող, 

կի նոս ցե նա րիստ, հրա պա րա կա խոս, 

ԽՍՀՄ գրող նե րի միու թյան ան դամ 

(1934): Խմ բագ րել է «Գ րա կան թերթ» 

(Երևան, 1921-1936), «Եր ևան» (Փա-
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րիզ), «Խա րիբ կիթ» (Դո նի Ռոս տով), 

«Կար միր գու թան», «Վե րելք» (Փա-

րիզ), «Խորհր դային Հա յաս տան» 

(Եր ևան) և այլ թեր թեր ու ամ սագ րեր: 

Ադրբե ջա նա կան ԽՍՀ Լու սա վո րու-

թյան փոխ նա խա րար (1933-1936): 

Առա ջին հայ կի նոս ցե նա րիստն է 

(«Մեք սի կա կան դիպ լո մատ ներ», Հայ-

ֆիլմ, 1931, «Եր կու գի շեր»): Ստա լի-

նյան բռնաճնշումների զոհ: 196, 238, 

250, 254, 255, 258

Պա հա րե (Հայկ Պետ րո սյան) (1895-1968), 

բա նաս տեղծ, Վրաս տա նի ԽՍՀ վաս-

տա կա վոր դե րա սան, կո միկ (խա ղա ցել 

է շուրջ 300 դեր): Սո վո րել է Թիֆ լի սի 

Ներ սի սյան դպրո ցում, նկար չա կան 

ակա դե միայում: Աշ խա տել է Բաք վի 

հայ կա կան, ապա Թիֆ լի սի Ստ. Շա-

հու մյա նի ան վան դրա մա տի կա կան 

թատ րո նում: 310, 311, 329, 337, 338, 

348, 369

Պա յան Գ ևորգ (1860 - մահ վան թիվն՝ ան-

հայտ), հայ բա նա սեր, աստ վա ծա բան, 

Մխի թա րյան միաբա նու թյան ան դամ 

(1882): 191, 192, 240

Պատ կա նյան Գաբ րիել (1802-1889), հայ 

բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, պատ մա-

բան, ման կա վարժ, գրա կան-հա սա րա-

կա կան գոր ծիչ, Ռ. Պատ կա նյա նի հայ-

րը: Տի րա պե տել է ռու սե րե նին, ան գլե-

րե նին, գեր մա նե րե նին: 1836 թ. բա ցել 

է մաս նա վոր վար ժա րան, որ տեղ նրան 

աշա կեր տել են Մ. Նալ բան դյա նը, Ռ. 

Պատ կա նյա նը, ու րիշ ներ: Կազ մել է 

դա սագր քեր, բա ռա րան ներ, օրա ցույց-

ներ, գրել է տո մա րա գի տա կան և կրո-

նա կան աշ խա տու թյուն ներ: 27

Պատ կա նյան Ռա ֆայել (1830-1892), հայ 

գրող: 1854 թ.՝ Մնա ցա կան Թի մու րյա-

նի և Գևորգ Քա նա նյա նի հետ, հիմ նում 

է Գա մառ-Քա թի պա գրա կան ըն կե րու-

թյու նը. ըն կե րու թյան ան վա նու մը մաս-

նա կից նե րի անուն նե րի ու ազ գա նուն-

նե րի սկզբնա տա ռե րի միացու թյունն է: 

Ավե լի ուշ Ռ. Պատ կա նյա նը «Գա մառ 

Քա թիպա»-ն դարձ րեց իր գրա կան 

կեղ ծա նու նը: 27, 45, 181, 338, 385, 386

Պատ կա նյան Քե րով բե (1833-1889 ), արևե-

լա գետ, աղ բյու րա գետ, բա նա սեր, 

պատ մա բան: Տի րա պե տում էր բազ-

մա թիվ լե զու նե րի: Զբաղ վել է հայե րե-

նի ծագ ման ակունք նե րի, այլ լե զու նե րի 

հետ ու նե ցած առն չակ ցու թյուն նե րի, 

հայ բար բառ նե րի դե րի հար ցե րով:  

128, 129

Պար սա մյան Մկր տիչ (1886-1966), հայ ար-

ձա կա գիր, գրա կա նա գետ, խմ բա գիր, 

ման կա վարժ: Մե րու ժան Պար սա մյա-

նի եղ բայրն է: Ու նի մե նագ րու թյուն ներ 

Մի սաք Մե ծա րեն ցի, Մատ թեոս Զա-

րի ֆյա նի, Վա հան Թե քե յա նի, Րաֆ-

ֆու, Եղիա Տե միր ճի պա շյա նի, Գրի-

գոր Զոհ րա պի, Ռու բեն Զար դա րյա նի 

և այ լոց մա սին: Կազ մել է դա սագր քեր 

սփյուռ քա հայե րի հա մար: Ար ձակ գոր-

ծերն ամ փոփ ված են «Ա րիւ նի տօնը» 

(1912) և «Մեռ նող գիւ ղին պատ մու թիւ-

նը» ժո ղո վա ծու նե րում: 215, 216

Պար սա մյան  Պեր ճու հի (1888-1956), հայ 

բա նաս տեղ ծու հի, օրիոր դա կան ազ գա-

նու նը՝ Յա զը ճյան: 166

Պար տի զյան Հա րու թյուն, բ ժիշկ, պրո ֆե-

սոր: 1905 թ. ավար տել է Իտա լիայի 

Թու րին քա ղա քի հա մալ սա րա նի 

բժշկա կան ֆա կուլ տե տը: Վե նե տի կում 

հայտ նի թե րապևտ էր: 1936 թ. բու ժել է 

Ավ. Իսա հա կյա նի ստա մոք սի հի վան-

դու թյու նը: Հե ղի նակ է «Թո քախ տը եւ 

բժշ կու թեան ար դի մի ջոց ներն իր առ-

ջի ւը առ նե լու հա մար» աշ խա տու թյան:   

284, 285, 290

Պե րիկ լես (մ.թ .ա. 490-429), ա թե նա կան 

պե տա կան գոր ծիչ, հռե տոր և զո րա-

վար: Մ.թ.ա. 443 թ. Ժո ղովր դա կան ժո-

ղո վի կող մից ընտր վել է առա ջին ստ-

րա տե գոս` այդ պաշ տո նում վե րընտր-

վե լով նաև հա ջորդ 15 տա րի նե րին, 

մինչև մահ: Նրա օրոք Ակ րո պո լի սում 

կա ռուց վել է Պար թե նո նի տա ճա րը:  

174, 175, 176, 190

Պեր պե րյան Հայկ (1887-1978), հա յա գետ 

-ար ևե լա գետ, ֆրան սա հայ լրագ րող, 
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հրա պա րա կա խոս, 1917 թ.-ից աշ խա-

տակ ցել է Ալեք սանդ րիայի, Պոլ սի, 

Փա րի զի հայ պար բե րա կան նե րին: 

«Revue des ètudes armèniennes» հան-

դե սի խմ բա գիր: Հե ղի նակ է «Հայ-

կա կանք» հոդ վա ծա շա րի (« Հան դես 

ամ սօ րյա», 1958, 1960, 1962, 1968), 

«Օս մա նյան քա նի մը վա վե րա գիր Իս-

թան պու լի հայոց եկե ղե ցի նե րեն ոմանց 

մա սին» (« Հան դես ամ սօ րյա», 1961): 

284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 

294, 295

Պեր վո մայս կի Լեոնիդ (1908-1973), ու կ-

րաի նա ցի գրող: Թարգ մա նել է Հ. Հայ-

նեի, Շ. Պե տե ֆիի, Յու. Ֆու չի կի ստեղ-

ծա գոր ծու թյուն նե րից: 376

Պետ րո սյան Կա րո, Լե նի նա կա նի քաղ-

խորհր դի նա խա գա հի տե ղա կալ: 311, 

327, 339, 341, 352, 353

  Պի լե զիկ ճյան Բառ նա բաս (1867-1921), 

մկր տու թյան անու նը՝ Պո ղոս: Վիեն-

նայի Մխի թա րյան միաբա նու թյան ան-

դամ (1885): Բա նա սեր, բա նա հա վաք, 

միաբա նու թյան մա տե նա դա րա նի եր-

կա րա մյա գրա դա րա նա պե տը: 6, 22, 

23, 24, 25, 28, 40, 46, 51, 55, 62, 64, 68, 

73, 80, 81, 99

Պ լա տոն (մ.թ .ա . 428-մ.թ .ա . 348), հին հույն 

փի լի սո փա: Երկ րորդն է հին հույն փի-

լի սո փա նե րի եր րոր դու թյան մեջ՝ հա-

ջոր դե լով իր ու սու ցիչ Սոկ րա տե սին և 

նա խոր դե լով իր աշա կերտ Արիս տո տե-

լին: Մ.թ .ա. 487 թ., Աթեն քում, աթե նա ցի 

հե րոս Ակա դե մո սի այ գում, հիմ նում է 

իր դպ րո ցը, որը ստա նում է Ակա դե միա 

անու նը: 267

Պո Էդ գար Ալ լան (1809-1849), ա մե րի կա ցի 

ար ձա կա գիր, բա նաս տեղծ, գրաքն նա-

դատ, խմ բա գիր: 1833 թ. «Շ շի մեջ գտն-

ված ձե ռա գի րը» պատմ վածքն ար ժա-

նացել է «Baltimor Saturday vizitor» ամ-

սագ րի գրա կա նու թյան առա ջին մր ցա-

նա կի: 1839 թ. հրա տա րա կել է պատմ-

վածք նե րի երկ հա տո րյա կը: Դե տեկ-

տիվ գրա կա նու թյան սկզբ նա վո րողն 

է («Ս պա նու թյուն Մոր գի փո ղո ցում», 

«Ոս կե բզեզ» և այլ պատմ վածք ներ): 

1845 թ. հրա տա րակ վեց «Ագ ռա վը» 

բա նաս տեղ ծու թյու նը (հայե րեն թարգ-

մա նել են Խա չիկ Դաշ տեն ցը, Սամ վել 

Մկրտ չյա նը): 16, 234, 236

Պո լոզ Մու կուչ (Մկր տիչ Մել քո նյան) 

(1881-1931), գյում րե ցի զվար ճա բան, 

առա կա խոս, Ավ. Իսա հա կյա նի դա-

սըն կե րը: «Պո լոզ» են կո չել բարձր հա-

սա կի հա մար: Ըստ տե ղե կու թյուն նե րի՝ 

առևտ րա կան միջ նոր դի դեր է կա տա-

րել, զբաղ վել ձմե րու կի և սե խի վա-

ճառ քով: Խ. Դաշ տենցն իր «Ֆայ տոն 

Ալեք»-ի նա խա տիպ է ընտ րել նրան:  

387, 394, 396

Պո ղոս Նու բար (1851-1930), հայ քա ղա-

քա կան գոր ծիչ, Եգիպ տո սի վար չա-

պետ Նու բար փա շայի որ դին: Հայ 

բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր միու թյան 

հիմ նա դիր նե րից է և առա ջին նա խա-

գա հը: 74, 153

 Պո յա ճյան Զա պել (1872-1957), հայ նկա-

րիչ, ան գլիագիր ար ձա կա գիր, դրա մա-

տուրգ, թարգ մա նիչ: 1895 թ. ջար դե րից 

ցնց ված՝ գրել է «Ես թեր» ան գլե րեն վե-

պը (Լոն դոն, 1901): Նկա րա զար դել է 

«Հայ կա կան լե գենդ ներ և բա նաս տեղ-

ծու թյուն նե ր» հա տո րը (Լոն դոն, 1916), 

Շեքս պիրի «Համ լետ» -ի հայե րեն՝ Մա-

սե հյա նի թարգ մա նու թյու նը (Վիեն նա, 

1922) և այլն: Լա վա գույն գոր ծե րից է 

«Գիլ գա մեշ» էպո սի մշա կու մը՝ իր իսկ 

նկա րա զար դում նե րով: Թարգ մա նել է 

հայ գրող նե րի գոր ծե րը, մաս նա վո րա-

պես՝ Իսա հա կյա նի «Ա բու Լա լա Մա-

հա րի» պոե մը (1948): 67, 206, 207, 212, 

282, 358, 359, 410, 411

Պո յա ճյան Համ բար ձում (Մեծն Մու րադ) 

(1867-1915), Հնչա կյան կու սակ ցու-

թյան ղե կա վար նե րից, հա սա րա կա-

կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ: Ղե կա վա-

րել է Սա սու նի 1894 թ. ապս տամ բու-

թյու նը: 1915 -ին ձեր բա կալ վել է հայ 

մտա վո րա կան նե րի հետ և կա խա ղան 

բարձ րաց վել: 282

Պ ռո շյան Պերճ (1837-1907), հայ գրող, 
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հայ թատ րո նի, դպ րո ցի, ման կա վար-

ժու թյան վե րա բե րյալ բազ մա թիվ հու-

շա պա տում-հոդ ված նե րի հե ղի նակ: 

Թարգ մա նել է Չ. Դի քեն սի «Դա վիթ 

Կո պեր ֆիլ դ», Լև Տոլս տոյի «Ման կու-

թյուն և պա տա նե կու թյուն» ստեղ ծա-

գոր ծու թյուն նե րը և այլն: 33, 364

Ջր բա շյան Էդ վարդ (1923-1999), գրա կա-

նա գետ: Մ. Մե ծա րեն ցի, Ռ. Սևա կի, Մ. 

Նալ բան դյա նի, Հ. Թու մա նյա նի մա սին 

մե նագ րու թյուն նե րի, «Գ րա կա նու թյան 

տե սու թյուն» (1961-1962), «Պոե տի-

կայի հար ցեր» (1976) և այլ գր քե րի հե-

ղի նակ: 1977 -ից մինչև կյան քի վերջ՝ ՀՀ 

ԳԱԱ Մ. Աբե ղյա նի ան վ. գրա կա նու-

թյան ինս տի տու տի տնօ րեն: 405

 Ռիլս կի Մաք սիմ (1895-1964), Ու կրաի-

նայի նշա նա վոր գրող և հա սա րա կա-

կան գոր ծիչ: 20 -ա կան նե րին հա րել է 

ուկրնեո-դա սա կան նե րի խմ բա վոր մա-

նը (« Փո թոր կի ու ձյան մի ջով» (1925), 

«Տաս նե րե քե րորդ գա րու նը» (1926), 

«Ձայն և ար ձա գանք» (1929) և բա նաս-

տեղ ծու թյուն նե րի այլ ժո ղո վա ծու ներ): 

1930 -ա կան նե րին կտ րուկ շրջա դարձ 

է կա տա րել դե պի խորհր դային իրա-

կա նու թյուն («Կ շեռ քի նշա նը» (1932), 

«Կիև» (1935) և այլն): 371, 376, 412

Ռոհր բախ Պաուլ (1869-1956), գեր մա նա-

ցի հրա պա րա կա խոս, քա ղա քա կան 

գոր ծիչ, պատ մա բան, ճա նա պար հորդ: 

Աջակ ցում էր Ռու սա կան կայս րու թյան 

տա րած քում բնակ վող ոչ ռուս ժո ղո-

վուրդ նե րի պաշտ պա նու թյան կո մի տե-

նե րին: 1914 թ.-ին Յ. Լեփ սիու սի և Ավ. 

Իսա հա կյա նի հա մա տեղ ջան քե րով՝ 

ստեղծ վում է Գեր մա նա-հայ կա կան 

միու թյուն, որը լու ծար վում է Ռոհր բա-

խի մա հից հե տո, 1956 -ի ն: 1919 թվա-

կա նին հրա տա րա կել է «Armenien» 

(Stuttgart: Engelhorn) գիր քը: 77, 79

 Սաա դի (Ա բու Մու համ մեդ ադ-Դին իբն 

Աբդ Ալ լահ Սաա դի Շի րա զի) (1210-

1291), պար սիկ բա նաս տեղծ: Գրել է 

«Բոս տան» պոե տա կան տրակ տա տը 

(1257), «Գյու լիս տան» (1258) պոեմը: 

Իր գա զել նե րում միաձու լել է սու ֆիս-

տա կան և սի րային թե մա նե րը: 168, 169

Սա զո նով Սեր գեյ (1860-1927), ռուս պե-

տա կան գոր ծիչ, 1910-1916 թթ. Ռու սա-

կան կայս րու թյան արտ գործ նա խա-

րար: 1919 -ին` Կոլ չա կի և Դե նի կի նի 

Հա մա ռու սա կան կա ռա վա րու թյան 

արտ գործ նա խա րար, ներ կա յաց նում 

էր Ռու սաս տա նի շա հե րը Փա րի զի կոն-

ֆե րան սում: 75

 Սա լիմ Ալ-Բուս թա նի (1848-1884), ա րաբ 

գրող, հրա պա րա կա խոս, սե նա տոր, 

արա բա կան հան րա գի տա րա նի աշ-

խա տա կից: «Գի տե լիք նե րի շղ թա» 

(արաբ.՝ դաի րաթ ալ-մաա րիֆ) հան-

րա գի տա րա նի աշ խա տա կից: Լի բա-

նան ցի քրիս տո նյա գրող, ման կա վարժ, 

արա բա կան գրա կա նու թյան ակ նա ռու 

ներ կա յա ցու ցիչ Բուտ րուս Ալ-Բուս թա-

նիի (1819-1883) որ դին: 67

Սա յաթ-Նո վա (Հա րու թյուն Սա յա դյան) 

(1712-1795), նոր շր ջա նի հայ բա նաս-

տեղծ, աշուղ: Մեզ է հա սել ավե լի քան 

230 խաղ, որոնք ամ փոփ ված են իր 

սե փա կան ձեռ քով գրած, որ դու՝ Օհա-

նի կող մից կազ մած ու ար տագ րած և 

վրաց թա գա վո րի գրա գիր Պեն դե լենց 

Հո վա նեի վա վե րագ րած դավ թար նե-

րում, բա նա հյու սա կան զա նա զան 

ժո ղո վա ծու նե րում կամ մնա ցել են ժո-

ղովր դի հի շո ղու թյան մեջ, ժա մա նա կի 

ըն թաց քում գրի առն վել ու հրա տա րակ-

վել: 12, 113, 234, 236, 275, 398

Սա րյան (Բաղ դա սա րյան) Գե ղամ (1902-

1976), բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ: Գրել 

է նաև մա նուկ նե րի հա մար: Հայե րեն է 

թարգ մա նել Ա. Պուշ կի նի, Մ. Լեր մոն-

տո վի, Հ. Հայ նեի, Ի. Ճավ ճա վա ձեի, Ի. 

Գ րի շաշ վի լու ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե-

րից, Մ. Տվե նի «Հեքլ բե րի Ֆին նի ար-

կած նե րը»: 194, 317

Սա րյան Վար դա նուշ (Վա վա) (1895-1974), 

ն կար չու հի, որմ նան կա րիչ Սար գիս 

Խա չատ րյա նի կի նը: - 6, 140, 160, 161, 

164, 176, 178, 184, 185, 187, 206, 207, 

211, 212
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Սեր վան տես Մի գել (1547-1616), իս պա-

նա ցի գրող, «Դոն Քի շոտ» վե պի հե ղի-

նակ (հայե րեն թարգ մա նել են Պո ղոս 

Մա կին ցյանն ու Աշոտ Ղա զա րյա նը): 

1602 թ., Սևի լիայի բան տում, հղա ցել 

է «Հան ճա րա միտ աս պետ դոն Քի շոտ 

Լա ման չա ցին» վե պը (հայե րեն առա-

ջին հրա տա րա կու թյու նը՝ 1878): Հրա-

տա րա կել է նաև «Խ րա տա կան նո-

վել ներ» (1613), «Նոր ութ կա տա կեր-

գու թյուն և ութ ին տեր մե դիա» (1615) և 

շատ այլ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ: 220

 Սիաման թո (Ա տոմ Յար ճա նյան) (1878-

1915), ա րևմ տա հայ բա նաս տեղծ: 

Սկզբնա կան կր թու թյու նը ստա ցել է 

Ներ սի սյան վար ժա րա նում: Նրա ու-

սու ցիչն էր ար ձա կա գիր, բա նա հա վաք 

Գա րե գին Սր վանձ տյա նը, որն էլ Ատո-

մին կն քում է Սիաման թո մա կա նու նով: 

Եղել է Սոր բո նի հա մալ սա րա նի գրա-

կա նու թյան բաժ նի ազատ ունկն դիր: 

Ձև է տվել հայ ազա տա չափ (վեռ լիբր) 

բա նաս տեղ ծու թյա նը: 48, 49, 235, 334

Սի տալ Կա րա պետ (1891-1972), սփյուռ-

քա հայ գրող և հա սա րա կա կան գոր ծիչ: 

Իր հիմ նադ րած տպա րա նում, որը գոր-

ծել է 40 տա րի, հրա տա րա կել է «Հո-

րի զոն» (1923-1924) գրա կան, գի տա-

կան, հա սա րա կա կան շա բա թա թեր թը 

(խմբագրել է Փ. Մի նա սյա նի և Հ.Հով-

սե փյա նի հետ): 335, 388, 392, 393, 411

Սի րաս Հմա յակ (Հ մա յակ Ոս կա նյան) 

(1902-1983), հայ ար ձա կա գիր: Գրա-

կան անունն ընտ րել է Հ. Սենկ ևի չի 

«Յո՞ եր թաս» վե պի հե րոս Սի րա սի 

անու նով: Հայե րեն է թարգ մա նել է ֆին-

նա կան «Կա լե վա լա» էպո սը (1974): 

«Սո վե տա կան գրա կա նու թյուն» ամ-

սագ րի խմ բա գիր (1934-1940, 1954-

1957), Հա յաս տա նի գրող նե րի միու-

թյան վար չու թյան քար տու ղար (1939-

1941, 1946-1948): 6, 368, 380, 381

Ս նա րյան Սնար, 1922-1924 թթ. Նյու Յոր-

քում լույս տես նող «Բան վոր» թե րի խմ-

բա գիր: 108, 114, 119

Սոկ րա տես (մ.թ .ա. 470-մ.թ .ա . 399), փի-

լի սո փա, հին Հու նաս տան: Գրա վոր 

ժա ռան գու թյուն չի մնա ցել: Նրա հա-

յացք նե րը փո խան ցել են Պլա տո նը, 

Քսե նո փո նը և ու րիշ ներ: Նրա աշա-

կերտ նե րից էին Պլա տո նը, Քսե նո փո-

նը, քա ղա քա կան ու ռազ մա կան գոր-

ծիչ Ալ կի վիադո սը: Ըստ ավան դու թյան՝ 

երի տա սարդ հա սա կում տպա վոր վել 

է Դել փյան տա ճա րին փո րագր ված, 

հույն իմաս տուն Քի լո նին վե րագր վող 

«Ծա նիր զքե զ» (« Ճա նա չիր ինքդ քեզ») 

ասույ թից՝ հա մա րե լով այն փի լի սո փա-

յա կան խորհրդա ծու թյուն նե րի ելա-

կետ: 174, 175

 Սո սյու րա Վլա դի միր (1897-1965 ), ո ւկ րաի-

նա ցի խորհր դային գրող, 1942-1944 թթ. 

թղ թակ ցել է ռազ մա ճա կա տից: 376

Սո փոկ լես (մ.թ .ա. 496-մ.թ .ա . 406), հին հու-

նա կան ող բեր գակ: Գրել է 123 դրա մա-

տի կա կան գր վածք ներ, որոն ցից մեզ 

է հա սել միայն յո թը՝  «Էաս», «Ան տի-

գո նե», «Տ րա քի նու հի ներ», «Է դի պուս 

արքա», «Է լեկտ րա», «Փի լոկ տե տես», 

«Է դի պու սը Կո լո նու մ»: 175

Ս վիֆթ Ջո նա թան (1667-1745), ան գլիացի 

գրող, եր գի ծա բան, հրա պա րա կա խոս, 

պոետ, հա սա րա կա կան գոր ծիչ: Ապ-

րել է Դուբ լի նում՝ վա րե լով ս. Պատ րիկ 

տա ճա րի քա հա նայի (դե կա նի) պաշ-

տո նը: Առա վե լա պես հայտ նի է՝ որ պես 

«Գու լի վե րի ճա նա պար հոր դու թյու-

նը» (1726) քա ռա մաս վե պի հե ղի նակ 

(ա ռա ջին ան գամ հայե րեն թարգ մա նել 

է Սար գիս Գաս պա րյա նը, 1857): Հե-

ղի նակ է «Տա կա ռի հե քիաթը» (1704), 

«Գր քե րի ճա կա տա մար տը» (1697) եր-

գի ծա կան վեպ -ա ռակ նե րի: 279

Սր վանձ տյան Գա րե գին (1840-1892), հայ 

հոգ ևո րա կան, բա նա սեր-բա նա հա-

վաք, ազ գագ րա գետ, հա սա րա կա կան 

գոր ծիչ: Նրա «Գ րոց ու բրոց»  (1874) 

ավան դու թյուն նե րի ու զրույց նե րի ժո-

ղո վա ծո ւի հա վել վա ծում տպագր ված 

է «Սաս նա ծռեր» էպո սի՝ իր հայտ նա-

բե րած ու գրա ռած առա ջին պա տու մը՝ 

«Սա սուն ցի Դա վիթ կամ Մհե րի դուռ» 
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վեր նագ րով: 135

 Սուն դու կյան Գաբ րիել (1825-1912), հայ 

դրա մա տուրգ, հա սա րա կա կան գոր-

ծիչ: Հայ գրա կա նու թյան մեջ ռեալիզ-

մի հիմ նա դիր նե րից: Ու սում նա սի րել է 

գրա բար, աշ խար հա բար, ֆրան սե րեն, 

լա տի նե րեն, իտա լե րեն: Հայտ նի են 

«Գի շեր վա սաբ րը խեր է», «Օս կան 

Պետ րո վի չըն էն կին քու մը», «Ե վայլն 

կամ Նոր Դիոգե նես» (1866-1869), «Է-

լի մեկ զոհ» (1884), «Պե պո» (1876), 

«Քան դած օջախ» (1883) ստեղ ծա գոր-

ծու թյուն նե րը: 369, 382

Սու քիասյան Սա քո (1896-1965), հայ գրա-

կա նա գետ, թարգ մա նիչ, տե րյա նա-

գետ: Թարգ մա նել է հայե րե նից՝ ռու սե-

րեն, ռու սե րե նից՝ հայե րեն: Նրա թարգ-

մա նու թյամբ ռու սե րեն լույս են տե սել 

Վա հան Տե րյա նի, Արա զու, Ստե փան 

Զո րյա նի մի շարք ստեղ ծա գոր ծու-

թյուն ներ: 278, 279

Ս փեն սեր Հեր բերտ (1820-1903), ա նգ-

լիացի փի լի սո փա, հո գե բան, սո ցիոլոգ, 

պո զի տի վիզ մի հիմ նա դիր նե րից մե կը: 

Առանձ նա նում էր ար տա կարգ էրու դի-

ցիայով և աշ խա տա սի րու թյամբ: Հե ղի-

նակ է 10 հա տո րից բաղ կա ցած «Սին-

թե տիկ փի լի սո փա յու թյու ն» աշ խա տու-

թյան (1862-1896): 138

Վագ ներ Մո րից (1813-1887), գեր մա նա ցի 

ճա նա պար հորդ, երկ րա բան, բնա գետ: 

1843-1844 թթ. շր ջա գայել է Հա յաս տա-

նում, բարձ րա ցել Արա րատ լեռ, կա-

տա րել չա փագ րում ներ: Նրա ու ղե կից ն 

ու թարգ մա նի չը Խա չա տուր Աբո վյա նն 

էր: 375

Վա հյան Վա հե (Սար գիս Աբ դա լայն) 

(1908-1998), ս փյուռ քա հայ գրող, բա-

նաս տեղծ, խմ բա գիր, հա սա րա կա կան 

գոր ծիչ, հռե տոր: Գրա կա նու թյուն է 

մտել «Սար գիս Մե հյան», «Ս. Հ. Հարզ-

վար թյան», «Վ. Վ.» կեղ ծա նուն նե րով: 

Աշ խա տակ ցել է «Ա նա հիտ», «Զ վարթ-

նոց» և այլ պար բե րա կան նե րին: 2-րդ 

աշ խար հա մար տից հե տո հիմ նել է «Ա-

նի» ամ սա գի րը: 344, 345, 362

Վար դա նյան Արիս տա կես (1887-1941), 

լեզ վա բան, բա նա սեր, Վիեն նայի 

Մխի թարյան միաբա նու թյան ան դամ: 

«Հան դես ամ սօրյա» -ի խմ բա գիր՝ Հ. 

Ոս կյա նի հետ (1924-1930): «Ազ գային 

մա տե նա դա րա ն» շար քով լույս են տե-

սել «Բա ռաքն նա կան դի տո ղու թյուն-

ներ (1913-1923), «Դա սա կան մանր 

բնա գիր ներ և ձե ռագ րա կան հա մե մա-

տու թյուն նե ր» (1913-1923), «Մա տե-

նագ րու թյունք Եվ թա ղի, քն նու թյուն և 

բնագ րեր» (1930) և այլն: Կյան քի վեր-

ջին տա սը տա րի նե րին հրա ժար վել է 

միաբա նու թյան ան դա մու թյու նից: 20

Վար դա նյան Զա վեն (1907-1977), երա-

ժիշտ, ման կա վարժ, կլար նե տա հար: 

1936-1948 թթ. դա սա վան դել է Եր ևա նի 

Կո մի տա սի ան վան պե տա կան կոն-

սեր վա տո րիայում: Գ. Բո րյա նի հետ 

գրել է Ա. Բա բա ևի «Արծ վա բերդ» և 

«Պաղ տա սար աղ բար» օպե րա նե րի 

լիբ րե տո նե րը:  409

Վա րան դյան Մի քայել (ի ծնե՝ Հով հան-

նի սյան) (1870-1934), պատ մա բան, 

փի լի սո փա, հրա պա րա կա խոս, հայ 

ազ գային -ա զա տագ րա կան շարժ ման 

գոր ծիչ, ՀՅԴ ան դամ: Առա ջին աշ-

խար հա մար տի տա րի նե րին, Հա յաս-

տա նի առա ջին հան րա պե տու թյան 

շր ջա նում ֆրան սե րե նով հրա տա րա կել 

է «Հա յաս տա նը և Հայ կա կան հարցը» 

և «Հայ-վ րա ցա կան կոնֆ լիկ տը և Կով-

կա սյան պա տե րազմը» գր քե ր: Նշա-

նակ վել է հան րա պե տու թյան դի վա նա-

գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ Հռո մում: 

49, 59, 60, 61, 215, 216

Վեռ լեն Պոլ (1844-1896), ֆ րան սիացի բա-

նաս տեղծ: 1866 թ. հրա տա րա կել է 

«Սա տուր նա կան քերթ ված նե րը» ժո-

ղո վա ծուն: 1869թ. լույս է տես ել երկ-

րորդ՝ «Նր բա կիրթ տո նա հան դես ներ», 

ապա «Բա րի երգ» ժո ղո վա ծու նե րը և 

այլն: Նրա բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը 

հայե րեն թարգ մա նել է Վա հան Թե քե-

յա նը: Հայե րեն լույս է տե սել նրա «Ըն-

տիր բա նաս տեղ ծու թյուն ներ» ժո ղո վա-
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ծուն (թարգմ.՝ Հ. Բախ չի նյան, Երևան, 

1995): 16, 234, 236

 Վե սե լովս կի Յու րի (1872-1919), ռուս գրա-

կա նա գետ, բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ, 

հա յա գետ: Ու սում նա սի րել ու տա րա-

ծել է հայ գրա կա նու թյու նը, պատ մու-

թյու նը, մշա կույ թը: «Հայե րի դրու թյու նը 

Թուր քիայում մինչև տե րու թյուն նե րի 

մի ջամ տու թյու նը» աշ խա տու թյան մեջ 

(«Русские ведомости», 1895, N359) 

ներ կա յաց րել է Հայ կա կան հար ցի ծա-

գումն ու պատ մու թյու նը: Հե ղի նակ է 

«Թշ վառ երկ րի զա վակ նե րը» (1916), 

«Տա ռա պյալ երե խա ներ» (1917) և Ցե-

ղաս պա նու թյա նը վե րա բե րող այլ հրա-

պա րա կում նե րի: - 29, 43, 383

Վեր ժին Հա ճըն լյան (1897 - մահ վան թի-

վը՝ ան հայտ), պոլ սա հայ բա նաս տեղծ, 

ար ձա կա գիր: 1947 -ին, Ստամ բու լում, 

հրա տա րակ վել է «Սր տի պա հեր» բա-

նաս տեղ ծու թյուն նե րի, հե քիաթ նե րի և 

ման րա վե պե րի ժո ղո վա ծուն, 1959 -ի ն՝ 

«Յու շեր ու փու շեր» գիր քը: Օգ տա գոր-

ծել է «Ա նա հիտ» գր չա նու նը: 200

Վեր հառն Էմիլ (1855-1916), բել գիացի 

բա նաս տեղծ, դրա մա տուրգ, քն նա-

դատ: Կրթու թյամբ՝ իրա վա բան: Գրել 

է քննա դա տա կան աշ խա տու թյուն ներ՝ 

նվիր ված Ռեմբ րան դին, Ռու բեն սին, 

Շեքս պի րին, Ռա սի նին, Հյու գոյին: 

Մտե րիմ է եղել Ա. Չո պա նյա նի, Է. 

Շա հի նի հետ: Չո պա նյա նի «Կյանք 

և երազ» գր քի առա ջա բա նի հեղինակ 

(1913): 236

Վիլ սոն Վուդ րո (1856-1924), ԱՄՆ 28-րդ 

նա խա գա հը: Խա ղա ղու թյան Նո բե լյան 

մրցա նա կա կիր (1919), պատ մա բան, 

քա ղա քա գետ: Պաշտ պա նել ԱՄՆ-ի 

կող մից Հա յաս տա նի ման դա տը 

ստանձ նե լու գա ղա փա րը: Սև րի պայ-

մա նա գիրն ամ րագ րե լու նպա տա կով՝ 

գծել է թուրք-հայ կա կան նոր սահ մա-

նա գիծ (հայտ նի է «Վիլ սո նի իրա վա-

րար վճիռ» ան վա նու մով), սա կայն դա-

դա րեց Հա յաս տա նի առա ջին հան րա-

պե տու թյան գո յու թյու նը՝ ձա խո ղե լով 

թե՛ Սև րի պայ մա նա գի րը, թե՛ Վիլ սո նի 

իրա վա րար վճ ռի իրա կա նա ցու մը: 74, 

75, 80, 81, 89, 202

Վշ տու նի Ազատ (Կա րա պետ Մա մի կո-

նյան) (1894-1958), հայ բա նաս տեղծ: 

«Վշտու նի» գրա կան անու նը 1910 -ա-

կան նե րի հայ մտա վո րա կա նու թյան 

տրա մադ րու թյուն նե րի ար տա հայ-

տու թյունն է: «Ե րե քի խմ բակ» -ի ան-

դամ նե րից է (Ե. Չա րենց, Գ. Աբով, Ա. 

Վշ տու նի): Ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը 

թարգ ման վել են ռու սե րեն, ուկ րաի նե-

րեն, ադր բե ջա նե րեն, չի նա րեն, քր դե-

րեն, ֆրան սե րեն և այլ լե զու նե րով: 331

 Վո րոն ցով-Դաշ կով Իլա րիոն (1837-1916), 

1905-1915 թթ.` Կով կա սի փո խար քա: 

Նրա մի ջամ տու թյամբ՝ Ռու սաս տա-

նի կա ռա վա րու թյու նը ստանձ նել է 

Թուր քիայում հայ կա կան բա րե նո րո-

գում ների ան ցկաց նումը՝ ավե լի սրե լով 

հայե րի հան դեպ Թուր քիայի ան վս տա-

հու թյու նը: 143

Վ րա ցյան Սի մոն (1882-1969), հայ քա ղա-

քա կան գոր ծիչ, ՀՅԴ ղե կա վար նե րից: 

Հա յաս տա նի առա ջին հան րա պե տու-

թյան գյու ղատն տե սու թյան և պե տա-

կան գույ քի, ինչ պես նաև աշ խա տան քի 

նա խա րար, 4-րդ վար չա պետ: Մոսկ-

վա յում լույս է ըն ծայել «Հասկ» ժո ղո-

վա ծուն (1910), ԱՄՆ -ո ւմ թո ղար կել 

«Հայ րե նիք» օրա թեր թը, 1917 թ., Թիֆ-

լի սում՝ «Հո րի զոն» թեր թը: 1951 թ.-ից 

մինչև կյան քի վեր ջը Բեյ րու թի «Նշան 

Պա լան ջյա ն» վար ժա րա նի տնօ րենն 

էր: 52, 53, 54, 56, 79, 138, 142, 144, 145, 

204, 205, 273

Տա շյան Հա կով բոս (Թաշ ճյան) (1866-

1933), ձե ռագ րա գետ, լեզ վա բան, բա-

նա սեր, հա յա գետ: 1885 -ի ց՝ Մխի թա-

րյան միաբա նու թյան ան դամ: Տի րա-

պե տել է տաս նյա կից ավե լի լե զու նե րի՝ 

լա տի նե րեն, հու նա րեն, ասո րե րեն, 

արա բե րեն, եթով պե րեն, գեր մա նե րեն, 

ան գլե րեն և այլն: Հայե րեն է սո վո րեց-

րել ֆրան սիացի հա յա գետ Ան տո ւան 

Մեյեին: Գի տա կան ժա ռան գու թյան 
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մեջ առանձ նա նում է «Ցու ցակ հայե րէն 

ձե ռագ րաց մա տե նա դա րա նին Մ խի-

թա րեանց ի Վիեննա» (1895) աշ խա-

տու թյու նը, ուր նկա րագր ված են Վիեն-

նայի Մխի թա րյան նե րի 571 ձե ռա գիր 

մա տյան նե րը: 68

Տա րոն ցի (Մով սի սյան) Սո ղո մոն (1905-

1971), բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, 

թարգ մա նիչ: Ռու սե րե նից թարգ մա նել է 

Ա. Պուշ կի նի, Ս. Մար շա կի, Ա. Ծե րե թե-

լու, Ն. Գյանջ ևի, Ջ. Բայ րո նի, Մ. Լեր-

մոն տո վի և այ լոց ստեղ ծա գոր ծու թյուն-

նե րից: Ռու սե րեն լույս է տե սել «Գիրք 

եր ջան կու թյան» (1952), «Բա նաս տեղ-

ծու թյուն ներ» (1956) գր քե րը: 367, 373

 Տեր -Աբ րա հա մյան Հով հան նես, Ղ րի մի 

պատ մու թյամբ զբաղ վող հայտ նի հե-

ղի նակ նե րից: Գրել է «Պատ մու թիւն 

Խրի մու» աշ խա տու թյու նը (Թեոդո-

սիա, 1865): 386

Տեր-Գաբ րիելյան Սա հակ (1886-1937), 

Հա յաս տա նի պե տա կան, կու սակ ցա-

կան գոր ծիչ, Հեղ կո մի ան դամ (1920), 

Հա յաս տա նի մշ տա կան ներ կա յա-

ցու ցի չը Մոսկ վա յում: Ժող կոմ խոր հի 

նա խա գահ (1928-1935): Մտե րիմ էր 

Մաք սիմ Գոր կու հետ (վեր ջինս իր հա-

յաս տա նյան այ ցի ըն թաց քում հանգ-

ր վա նել էր Տեր-Գա բիելյա նի տա նը): 

Ստա լի նյան բռնաճն շում նե րի զոհ. 

Ստա լի նին հա ղորդ վում է, որ բան տում 

գտն վող Տեր-Գաբ րիելյանն իրեն իբրև 

նե տել է եր րորդ հար կի պա տու հա նից: 

16, 256, 268, 269, 270, 289 

Տեր-Գ րի գո րյան Էմին (1855-1939), հայ 

դրա մա տուրգ: Ավար տել է Մոսկ վայի 

Լա զարյան ճե մա րա նը: Հրա տա րա կել 

է «Եր ևա նի հայ տա րա րու թյուն ներ» 

թեր թը: Երևա նում ու նե ցել է սե փա-

կան տպա րան, որ տեղ տպագ րել է ոչ 

միայն իր, այլև բազ մա թիվ այլ հե ղի-

նակ նե րի գր քեր: Ռու սե րե նից թարգ մա-

նել է «Հեր կու լես» (Եր ևան, 1891) և Պ. 

Ջիակո մետ տիի «Ոճ րա գոր ծի ըն տա-

նի քը»դրա մա նե րը (Երևան, 1891): 354

Տեր-Մա րու քյան Անդ րեաս (1871-1919), 

հայ քան դա կա գործ, հայ կա կան նոր, 

ռեալիս տա կան քան դա կա գոր ծու թյան 

հիմ նա դիր: 1899 թ. Փա րի զում ցու ցադ-

րել է «Հայ գրող նե րին դափ նեպ սակ 

նվի րա բե րող մու սան» կոմ պո զի ցիոն 

քան դա կը (գիպ սե քան դա կի պատ-

վան դա նին Խ. Աբո վյա նի, Ռ. Պատ-

կա նյա նի, Մ. Պե շիկ թաշ լյա նի, Գ. Արծ-

րու նու բարձ րա քան դակ ներն էին, իսկ 

վեր ևում՝ մու սային մարմ նա վո րող կնոջ 

քան դակ): Այժմ քան դա կի տեղն ան-

հայտ է: 198

Տեր-Սի մո նյան Սի սակ (1872-1935), գրա-

կան, հա սա րա կա կան, պե տա կան գոր-

ծիչ: 97, 101, 103, 251

Տեր նո վեց Բո րիս (1884-1941), ռուս ար վես-

տա բան: Ու սա նել է Մոսկ վայի պե տա-

կան հա մալ սա րա նի (1903-1908), ապա 

Մյուն խե նի հա մալ սա րա նի (1911-1912) 

իրա վա բա նու թյան ֆա կուլ տե տում: 

Ավե լի ուշ՝ Մոսկ վայի, Մյուն խե նի, Փա-

րի զի գե ղար վես տի մաս նա վոր դպ րոց-

նե րում: 202, 203

Տիգ րա նյան Ար մեն (1879-1950), հայ կոմ-

պո զի տոր, խմ բա վար, հայ կա կան ազ-

գային օպե րայի հիմ նա դի րը («Ա նուշ», 

1912, «Դա վիթ Բեկ», 1950): «Դա վիթ 

Բեկ» -ը գոր ծի քա վո րել չի հասց րել: 

Նրա մա հից հե տո օպե րան խմ բագ րել 

է դի րի ժոր Գ. Բու դաղյա նը, գոր ծի քա-

վո րել՝ Լ. Խո ջա -Էյ նա թյա նը: 141, 348

Տիգ րա նյան Ար մե նու հի (1888-1962), բա-

նաս տեղ ծու հի, կոմ պո զի տոր Ար մեն 

Տիգ րա նյա նի քույ րը, գրող, հրա պա րա-

կա խոս, թարգ մա նիչ Ավե տիս Ահա րո-

նյա նի կի նը: Գրա կան ծած կա նունն էր 

«Մե նու հի»: Եր ևա նում գրա կան սա լոն 

ու ներ: Վայե լել է Հովհ. Թու մա նյա նի, 

Ավ. Իսա հա կյա նը, Վ. Տե րյա նը, Ե. Չա-

րեն ցի հա տուկ ու շադ րու թյու նը: 110, 

111, 141, 168, 169

 Տի խո նով Նի կո լայ (1896-1979), ռուս 

խորհր դային պե տա կան գոր ծիչ, գրող: 

Բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծու-

նե րի, պոեմ նե րի, ար ձակ գոր ծե րի հե-

ղի նակ է: 397, 398
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Տոլս տոյ Լև (1828-1910), ռուս գրող, մտա-

ծող: Առա վել հայտ նի են «Պա տերզմ 

և խա ղա ղու թյուն», «Ան նա Կա րե նի-

նա», «Հա րու թյուն» վե պե րը, «Ման-

կու թյուն», «Պա տա նե կու թյուն», «Ե րի-

տա սար դու թյուն» ինք նա կեն սագ րա-

կան եռագ րու թյու նը, «Կա զակ ներ», 

«Հա ջի Մու րադ», «Կ րեյ ցերյան սո-

նատ», «Ի վան Իլյի չի մա հը» վի պակ-

նե րը, «Խոս տո վա նու թյուն» և «Ո՞րն 

է իմ հա վա տը» կրո նա փի լի սո փա յա-

կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Հայե-

րեն թարգ ման վել է 1880-ա կան նե րից: 

1948-1950 թթ. հայե րեն 10 հա տո րով 

հրա տա րակ վել են նրա գրե թե բո լոր 

գոր ծե րը՝ Պ. Պ ռո շյա նի, Ե. Օ տյա նի, 

Վ. Տեր -Ա ռա քե լյա նի, Ստ. Զո րյա նի 

և այ լոց թարգ մա նու թյամբ: Տոլս տոյը 

նա մա կագ րա կան կա պեր է ու նե ցել 

Ատրպե տի հետ: Նկա րիչ Գ. Բա շին ջա-

ղյա նը նկա րել է «Լև Տոլս տոյը Յաս նա-

յա Պո լյա նա յում» կտա վը (1916): 157, 

220, 225

Տո նա պե տյան Պետ րոս (1803-1978), 

ս փյուռ քա հայ մշա կու թային գոր ծիչ, 

թարգ մա նիչ: Կազ մել է Ցե ղաս պա-

նու թյուն վե րապ րած 353 մարդ կանց 

նա մակ նե րի ժո ղո վա ծուն՝ «Ձայն տա-

ռա պե լոց» (1922, Փա րիզ): Հե ղի նակ է 

«Հա յաս տան և հայ ժո ղո վուր դը դա րե-

րի մի ջով» աշ խա տու թյան (1947): 280, 

281

Րաֆ ֆի (Հա կոբ Մե լիք-Հա կո բյան) (1835-

1888), հայ գրող, հրա պա րա կա խոս, 

հա սա րա կա կան գոր ծիչ: Կար ևո րու-

թյուն տա լով «կյան քի ու սում նա սի րու-

թյանը»՝ 1857-1858 թթ. Ճա նա պար հոր-

դել է Պարս կաս տա նի ու Թուր քիայի 

հայ կա կան գա վառ նե րում, գրառել 

տեսածը: 1879 թ. մշ տա կան բնա կու-

թյուն է հաս տա տել Թիֆ լի սում և զբաղ-

վել բա ցա ռա պես գրա կան աշ խա տան-

քով: 45, 152, 166

Փա փա զյան Վա հան (1876-1973), պե տա-

կան-հա սա րա կա կան գոր ծիչ, Օս մա-

նյան խորհր դա րա նի երես փո խան: 

Գրող Վր թա նես Փա փա զյա նի եղ բայ-

րը: Ու նե ցել է «Բ ժիշկ», «Կոմս» մա կա-

նուն նե րը: Առա ջին Հան րա պե տու թյան 

տա րի նե րին՝ խորհրդա րա նի ան դամ, 

ելևմ տա կան (բյու ջե տային) հանձ նա-

ժո ղո վի ղե կա վար: 33, 83

Փա փա զյան Վր թա նես (1866-1920), հայ 

գրող, գրաքն նա դատ, գրա կա նա գետ, 

ու սու ցիչ, թարգ մա նիչ, հա սա րա կա-

կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ: Հե ղի նակ է 

«Պատ մու թիւն հայոց գրա կա նու թեան: 

Սկզ բից մինչև մեր օրերը» աշ խա տու-

թյան (1910): Տի րա պե տել է 14 լեզ վի: 

Հայե րեն է թարգ մա նել Մ. Սալ տի կով-

Շ չեդ րի նի, Լ. Տոլս տոյի, Ա. Դո դեի, Ֆ. 

Նից շեի և այ լոց ստեղ ծա գոր ծու թյուն-

ները: 162

Փոր թու գա լյան Մկր տիչ (1848-1921), հա-

սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ, 

հրա պա րա կա խոս, խմ բա գիր, Ար մե-

նա կան կու սակ ցու թյան հիմ նա դիր և 

ղե կա վար: 190

Փոր քե շյան Խա չա րես (1886-1970), իրա-

վա բան, պատ մա բան, մշա կու թային 

գոր ծիչ: 385, 386

Քա ջազ նու նի Հով հան նես (Տեր-Հով հան-

նի սյան) (1868-1937), Անդր կով կա սյան 

սեյ մի ան դամ, Հա յաս տա նի առա ջին 

հան րա պե տու թյան վար չա պետ (1918-

1919), ճար տա րա պետ: Փետր վա րյան 

ապս տամ բու թյու նից հե տո հե ռա ցել 

է Հա յաս տա նից, դուրս եկել ՀՅԴ -ի ց, 

1923 թ. գրել «ՀՅ Դաշ նակ ցու թյու նը 

անե լիք չու նի այլևս» աշ խա տու թյու նը: 

Որ պես ճար տա րա պետ՝ աշ խա տել ու 

կա ռու ցել է Բաք վում, Թիֆ լի սում, Բա-

թու միում, Եր ևա նում, Գյում րիում, Վա-

նում: 180, 181, 205

Քա րա մյան Մար տին (1912-1993), բա-

նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, թարգ մա նիչ: 

Կա տա րել է թարգ մա նու թյուն ներ վրա-

ցե րե նից: Ռու սե րե նով լույս է տե սել 

«Գովք աշ նան» (Թ բի լի սի, 1965), վրա-

ցե րե նով՝ «Կյան քի ու ղի ներ» (Թբի լի սի, 

1973) և «Տա րի ներ և հան դի պում ներ» 

(Թ բի լի սի, 1984) գր քե րը: 6, 315, 316, 



462|      | Ա վ ե տ ի ք  ի ս Ա  հ Ա  կ յ Ա  ն ի  ն Ա  մ Ա կ  ն ե  ր ը

318

Քե մալ Ա թա թուրք Մուս թա ֆա (1881-1938), 

թուրք քա ղա քա կան, ռազ մա կան և 

պե տա կան գոր ծիչ: Թուր քա կան հան-

րա պե տու թյան հիմ նա դի րը և առա ջին 

նա խա գա հը: «Ա թա թուրք» թուր քե րեն՝ 

«թուր քե րի հայ ր»: 13, 90, 98, 101, 103

 Քե մալ Միթ հատ, չհա ջող վեց պար զել իս-

կու թյու նը. ամե նայն հա վա նա կա նու-

թյամբ՝ Թուր քիայի պատ մու թյան մեջ 

առա ջին սահ մա նադ րու թյան հե ղի նակ 

Միթ հատ փա շայի որ դին է: 69, 71

Քյա զըմ Կա րա բե քիր (1882-1948), թուրք 

գե նե րալ, փա շա: Գլխա վո րել է թուր-

քա կան պատ վի րա կու թյուն նե րը Ալեք-

սանդ րա պո լի (1920) և Կար սի (1921) 

բա նակ ցու թյուն նե րում: 101, 103

Քո չար Եր վանդ (1899-1979), քան դա կա-

գործ, գե ղան կա րիչ, գրա ֆիկ: 1922 թ. 

մեկ նել է Վե նե տիկ՝ Ս. Ղա զա րում ու-

սում նա սի րե լու մա տե նա դա րա նի ման-

րան կար չա կան հա վա քա ծուն: 1923 -ին 

Փար զում էր: Ֆրան սիայում ստեղ ծեց 

պլաս տիկ-նկար չա կան նոր ար տա-

հայտ չաձև՝ «Տա րա ծա կան նկար չու-

թյու ն», որը նե րա ռում է նաև ժա մա-

նա կը՝ որ պես չոր րորդ չափ: 1948 թ., 

մո մա ներ կե րի գյու տի հա մար, ԽՍՀՄ 

նա խա րար նե րի խորհր դին առըն թեր 

Գյու տե րի և հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի 

կո մի տեից, ստա ցել է հե ղի նա կային 

վկա յա գիր: 6, 150, 156, 162, 163, 176, 

189, 191, 192, 198, 213, 214, 229, 230, 

249, 250

Քոչարյան (Ի սա հա կյան) Սո ֆյա 

(1882-1966), Ա վե տիք Իսա հա-

կյա նի կի նը: Փարիզում զբաղվել է 

դիմահարդարությամբ: 239

Քու չակ Նա հա պետ (ծնվ.15-րդ դա րի վերջ 

կամ 16-րդ դա րի սկիզբ, մահ. 1592), հայ 

աշուղ -եր գիչ: Նրա անու նով, գրա վոր և 

բա նա վոր ավան դու թյամբ, պահ պան-

վել և հայտ նի են շուրջ մեկ տաս նյակ 

կրո նա կան, բա րո յախ րա տա կան, սի-

րային բո վան դա կու թյամբ աշու ղա կան 

եր գեր՝ հայե րե նով և թուր քե րե նով (յո-

թը՝ հա յա տառ թուր քե րե նով): 234, 236, 

275, 277, 378, 379

Օ զա նյան Անդ րա նիկ (1865-1927), հայ 

ազ գային -ա զա տագ րա կան շարժ ման 

առաջ նորդ նե րից, հայ ժո ղովր դի ազ-

գային հե րոս, Ռու սա կան կայս րու թյան 

գե նե րալ-մայոր: Առա վել հայտ նի է` որ-

պես զո րա վար Անդ րա նիկ: 52

Օ հան Կա րո (Հով հան նես Կա րա պե տյան) 

(1890-1933), հայ գրող: 213, 214

 Օ հան ջա նյան Հա մո (Հա մա զասպ) (1873-

1947), Ա. Խա տի սյա նի կա ռա վա րու-

թյու նում զբա ղեց նում էր ար տա քին 

գոր ծե րի նա խա րա րի (1920), Խա տի-

սյա նի հրա ժա րա կա նից հե տո՝ Հա-

յաս տա նի առա ջին հան րա պե տու թյան 

վար չա պե տի (1920, մայի սի 5) պաշ տո-

նը: Նրա կա ռա վա րու թյունն է ստո րագ-

րել Սև րի դաշ նա գի րը: Նոյեմ բե րի 23 -

ին կա ռա վա րու թյու նը հրա ժա րա կան 

ներ կա յաց րեց: 75, 77, 83, 87, 88, 91

Օ շա կան Հա կոբ (Քյու ֆե ճյան) (1883-

1948), ա րևմ տա հայ գրող, ման կա-

վարժ: 1914թ.՝ «Մե հյան», 1922 թ.՝ 

«Բարձ րա վանք» հան դես նե րի հա-

մախմ բա գիր: Կազ մել է «Հայ գրա կա-

նու թիւն» դա սա գիր քը (1942): Հե ղի նակ 

է Եղի շեին, Ղա զար Փար պե ցուն, Ներ-

սես Շնոր հա լուն նվիր ված աշ խա տու-

թյուն նե րի: 215, 216, 262

Օ վի դիուս Պուբ լիուս Նա սո (մ.թ .ա. 43- մ.թ. 

18), հռո մեացի բա նաս տեղծ: Հայտ նի 

է սի րային էլե գիանե րով՝ «Հե րո սու հի-

նե րը», «Ֆաս տեր», «Սի րո ար վեստ», 

«Սի րո դեմ մի ջոց ներ», ինչ պես նաև 

«Կեր պա րա նա փո խու թյուն» պոե մով: 

Թերևս իր ազատ հա յացք նե րի հա մար 

Օգոս տոս կայ սեր կող մից աք սոր վել է 

Թո մի քա ղաք (Դա նու բի գե տա բե րան), 

որ տեղ ան ցկաց րել է կյան քի վեր ջին 10 

տա րի նե րը: 190

Ֆե լիս տե Ռո բեր դ' Լա մե նե (1782-1854), 

ֆ րան սիացի փի լի սո փա և հրա պա-

րա կա խոս, հոգ ևո րա կան, քրիս տո-

նեական սո ցիալիզ մի հիմ նա դիր նե րից 

մե կը: 215, 216
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Ֆի դիաս (մ.թ .ա. 5-րդ դար-մ.թ .ա. 431), 

հույն քան դա կա գործ, քրի զոէ լե ֆան-

տային քան դա կա գոր ծու թյան եղա նա-

կով (ոս կու և փղոսկ րի հա մադ րու թյուն) 

ստեղ ծած Զև սի ար ձա նը աշ խար հի 

7 հրա շա լիք նե րից մեկն է: Ըստ Պլու-

տար քո սի՝ Աթեն քում Ակ րո պո լի սի վե-

րա կանգն ման ժա մա նակ Ֆի դիասը 

եղել է Պե րիկ լե սի խորհր դա կա նը: 174, 

175

 Ֆիխ տե Յո հան Գոթ լիբ (1762-1814),  գեր-

մա նա ցի փի լի սո փա, հա սա րա կա-

կան գոր ծիչ, գեր մա նա կան դա սա կան 

իդեալիզ մի ներ կա յա ցու ցիչ: 1794-

1799 թթ.՝ Ենայի հա մալ սա րա նի պրո-

ֆե սոր: Աթեիզմ քա րո զե լու մե ղադ րան-

քով հեռացվել է, տե ղա փոխ վել Բեռ-

լի նի հա մալ սա րան, որի ռեկ տորն էր 

1810-1812 թթ.: 138

Ֆ րանս Անա տոլ (Ֆ րան սո ա Անա տոլ Տի-

բո) (1844-1924), ֆ րան սիացի գրող, 

գրաքննա դատ, գրա կա նու թյան Նո բե-

լյան մր ցա նա կա կիր (1921): Հե ղի նակ 

է «Թայիս» (1890), «Սա գա թա թիկ ներ 

թա գու հու պան դո կը» (1892), «Կար միր 

շու շան» (1894), «Պինգ վին նե րի կղ զի» 

(1908) վե պե րի: 1894-96 թթ. հայ կա կան 

ջար դե րի ժա մա նակ բո ղո քել է թուր քա-

կան իշ խա նու թյուն նե րի դեմ, կազ մա-

կեր պել է դրա մա հա վաք հայ որ բե րի 

հա մար: Նրա վե պերն ու նո վել նե րը 

թարգ ման վել են հայե րեն: 304

Ֆ րոյդ Զիգ մունդ (Սի գիզ մունդ Շո լո) (1856-

1939), ավստ րիացի հո գե բան, հո գե-

բույժ և նյար դա բան, հո գե վեր լու ծա-

բան: «Լեոնար դո դա Վին չիի վաղ շըր-

ջա նի հի շո ղու թյուն նե րից մե կը» (1910), 

«Տո տեմ և տա բու» (1913), «Զանգ ված-

նե րի հո գե բա նու թյու նը և մարդ կային 

«Ես» -ի վեր լու ծու թյու նը» (1921), «Ես 

և Այն» (1923) և այլ աշ խա տու թյուն նե-

րի հե ղի նակ է: Հայե րեն թարգ ման վել 

է «Հո գե վեր լու ծու թյան նե րա ծու թյուն» 

աշ խա տու թյու նը (բնագ րից թարգ մա-

նու թյունն ու վեր ջա բա նը՝ Ալ բերտ Նալ-

չա ջյա նի, Եր ևան, 1997): 120



ՊԱՐԲՐԱԿԱՆՆԵՐ
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1.	 «Ա	խու	րյան», հա սա րա կա կան-գ րա կան լրա գիր: Լույս է տե սել Ալեք սանդ րա-

պո լում, 1907-1914 թթ.:

2. «Ա	կօս», Հայ ճե մա րա նի շր ջա նա վարտ նե րի միու թյուն, խմ բա գիր ներ՝ Գառ նիկ 

Բա նյան, Աշոտ Նու րյան, Հ. Գե ղարդ, Հա կոբ Ժամ կո չյան, Շա քե Տեր-Մել քո նյան: 

Բեյ րութ, 1944-1960:

3. «Ա	նա	հիտ»,	ազ գային, գրա կան-գե ղար վես տա կան հան դես (1889-1911, 1929-

1949): Խմ բա գիր-հ րա տա րա կիչ՝ Ար շակ Չո պա նյան:

4.	 «Ա	ռա	վոտ», ազ գային օրա թերթ (1909-1910), ազ գային շա բա թա թերթ (1910), 

խմ բա գիր՝ Մ. Սու րյան: Կ. Պո լիս, 1909-1910:

5. «Ա	րեգ»,	գրա կան-գի տա կան ամ սա գիր, ապա երկ շա բա թա թերթ: Խմ բա գիր՝ 

Սի մոն Հա կո բյան: Վիեն նա, Բեռ լին, 1922-1924:

6. «	Բա	գին», գրա կա նու թյան և ար վես տի ամ սա գիր, ՀՅԴ Բյու րոյի և Հա մազ-

գային մշա կու թային միու թյան կենտ րո նա կան վար չու թյան հրա տա րա կու թյուն, 

Բեյ րութ, լույս է տես նում 1962 թ. -ի ց:

7.	 «	Բան	վոր», հիմ նադր վել է 1923 թ.-ի ն, Գյում րիում: Լե նի նա կա նի քաղ կո մի և 

քա ղա քային խորհր դի պաշ տո նա թերթ:

8. «Գա	րուն», գրա կան-քն նա դա տա կան ալ մա նախ, Մոսկ վա, 1910-1912 թթ.: 

Խմբա գիր ներ՝ Պո ղոս Մա կին ցյան և գրա կան ագետ Ցո լակ Խան զա դյան:

9. «	Գե	ղար	վեստ»,	գրա կան, մշա կու թային, երաժշ տա կան պատ կե րա զարդ 

հան դես, Թիֆ լիս, 1908-1921: Խմ բա գիր՝ Գա րե գին Լևո նյան:

10.	 «	Գե	ղու	նի»,	Վե նե տի կի Մխի թա րյան նե րի պատ կե րա զարդ հա յա թերթ, խմբա-

գիր ներ՝ Սի մոն Երե մյան, Մկր տիչ Պո տու րյան, Վե նե տիկ, 1900-1909, 1927, 

1947, 1949:

11.	 «Գ	րա	կան	թերթ»,	հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան, գրա կան-գե ղար վես տա-

կան շա բա թա թերթ: Հա յաս տա նի Գրող նե րի միու թյան պաշ տո նա թերթ: Լույս է 

տես նում 1932 թ.-ից:

12. «Դ	րո	շակ», ՀՅԴ պաշ տո նա թերթ: Հիմ նա դիր՝ Քրիս տա փոր Մի քայե լյան: Ժնև, 

Փա րիզ, 1890-1933:

13.	 «Եր	կիր», երե կո յան քա ղա քա կան օրա թերթ: Լույս է տե սել Կ. Պոլ սում (1919-

1924), խմ բա գիր՝ Վա հան Զեյ թունցյան, Հ. Գա լի կյան, ապա` ու րիշ ներ:

14. «Եր	ևան», Փա րի զում լույս տես նող քա ղա քա կան, ըն կե րային, գրա կան 

եռօրյա , ու ներ խորհր դային կողմ նո րո շում, լույս է տե սել 1925-1930 թթ.:

15. «Ժայռ», հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան լրա գիր: Լույս է տե սել Ալեք սանդ րա-

պո լում (1907-1911): Ու նե ցել է դաշ նակ ցա կան կողմ նո րո շում:

16.	 «Ժո	ղո	վուրդ», ֆրան սա հայ ազ գային միու թյան օրա թերթ, 1944-1948:

17. «Լ	րա	բեր»,	Ամե րի կա հայ առա ջա դեմ միու թյան օրա թերթ, ապա շա բա թա-

թերթ, Նյու Յորք, հիմ նադր վել է 1938 թ. -ի ց: Խմ բա գիր ներ՝ Պատ րիկ Սե լեան,   

Մ. Մար տենց, Վա հան Ղա զա րյան, Լուֆ թի Տա պա քյան:

18. «Խ	թան», հայ կա կան կյան քի լրա տու շա բա թա թերթ, խմբա գիր՝ Լևոն Համ-

բար ձու մյան: Փա րիզ, 1955-1967:

19. «	Խորհր	դային	գրա	կա	նու	թյուն»,	Հա յաս տա նի խորհր դային գրող նե րի միու-
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թյան կազմ կո մի տեի գրա կան, գե ղար վես տա կան, քն նա դա տա կան և տե սա-

կան հան դես: Հիմ նադր վել է 1934 թ.-ի ն:

20. «Խորհր	դային	Վրաս	տան»,	Վ րաս տա նի կոմ կու սի կենտ կո մի, Գե րա գույն 

խորհր դի ու Նա խա րար նե րի խորհր դի պաշ տո նա թերթ: Մինչև 1923 թ.՝ «Կար-

միր աստղ», 1923-1927 թթ.՝ «Մար տա կոչ», 1927-1938 թթ.՝ «Պ րո լե տար», 1938-

1940 թթ.՝ «Խորհր դային Վրաս տան»:

21. «	Հայ	րե	նիք»,	օրա թերթ, ազ գային, գրա կան, քա ղա քա կան, հա սա րա կա գի-

տա կան: ՀՅԴ պաշ տո նա թերթ: Լույս է տես նում 1899 -ից (1899-1900 թթ.՝ Նյու 

Յոր ք, 1900 -ի ց՝ Բոս տո ն): Մինչև 1913 թ.՝ շա բա թա թերթ, 1913-1915՝ եր կօ րյա, 

1915 -ի ց՝ օրա թերթ: Առա ջին խմ բա գիր՝ Թ. Չար շավ ճյան, տար բեր տա րի նե րին՝ 

Մ. Մի նա սյան, Ա. Վ ռա մյան, Արամ Աշոտ, Ն. Թաշ ճյան, Սիաման թո, Հ. Չաք մաք-

ճյան, Ս. Վրա ցյան, Մ. Համ բար ձու մյան, Մ. Օ զա նյան, Ա. Չթճյան, Ն. Տես տե-

գյուլ և Մ. Վե րա ծին, Ռ. Դար բի նյան և այլք:

22.	 «	Հայ	րե	նի	քի	ձայն»,	Ս փյուռ քա հա յու թյան հետ մշա կու թային կա պի կո մի տեի 

շա բա թա թերթ, Եր ևան, հիմ նադրվել է 1965 թ.-ի ն: Խմ բա գիր ներ՝ Վա հագն Դավ-

թյան, Կա մո Վար դա նյան, Լևոն Զա քա րյան:

23. «Հան	դես	ամ	սօ	րյա»,	հա յա գի տա կան հան դես: Վիեն նայի Մխի թա րյան 

միաբա նու թյան պաշ տո նա կան հրա տա րա կու թյուն: Լույս է տես նում1887թ -ի ց:

24. «	Հո	րի	զոն», ազ գային, քա ղա քա կան և գրա կան օրա թերթ, պա տաս խա նա տու 

տնօ րեն` Կա րո Գեոր գյան, Սա լո նիկ, 1927-1937:

25. «Հո	րի	զոն», հա սա րա կա կան - գրա կան քա ղա քա կան օրա թերթ: Լույս է տե-

սել Թիֆ լի սում, 1909-1918 թթ.: Խմբա գիր-հ րա տա րա կիչ ներ՝ Բ. Նու րա լյան, Ա. 

Սա հա կյան, Լեո, Հով հան նես Թու մա նյան, Նի կոլ Աղ բա լյան , Ա. Ջա մա լյան, Ս. 

Գ րու զի նյան, Մ. Վա րան դյան, Վ. Նա վա սար դյան:

26. «	ՀՕԿ», Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տեի (ՀՕԿ) ամ սա գիր, Փա րիզ, 1933-

1935 թթ.:

27.	 «Ճա	կա	տա	մարտ», օրա թեր թ, խմ բա գիր ներ՝ Շ. Մի սա կյա ն, Հ. Սի րու նի, Մ. Աս-

լա նյա ն, Կ.Պո լիս, 1918-1924:

28. «	Մուրճ»,	քա ղա քա կան, հա սա րա կա կան, գրա կան ամ սա գիր: Հրա տա րա կիչ-

խմ բա գիր՝ Ավե տիք Արաս խա նյան: Թիֆ լիս, 1889-1907:

29.	 «Յու	սա	բեր», քա ղա քա կան, տն տե սա կան և գրա կան օրա թերթ, խմ բա գիր-

ներ` Սու րեն Պարթ ևյան, Ստե փան Եսա յան: Հիմ նադր վել է 1912 թ.-ի ն: 1922 թ.-

ից` ՀՅԴ պաշ տո նա թերթ, խմ բա գիր՝ Վա հան Նա վա սար դյան: Կա հի րե, 1912-

1957 թթ.:

30. «	Նաի	րի»,	պար բե րա գիրք գրա կա նու թյան և ար վես տի (1941-1943), ամ սա-

գիր (1945-1951), շա բա թա թերթ (1952 -ի ց): Հա լեպ, 1941-1949, Բեյ րութ, 1952: 

Խմ բա գիր՝ Անդ րա նիկ Ծա ռու կյան:

31. «Նոր	Հա	ճըն», Հա ճը նի հայ րե նակ ցա կան միու թյան կենտ րո նա կան վար չու-

թյան պաշ տո նա թերթ, եռամ սյա թերթ, ապաª ամ սա թերթ: Խմ բա գիր ներ՝ Ազա-

րիա Պա պա հե գյան, Աբ րա համ Էոլ մե սե կյան, Աբ րա համ Կրա չյան, Հա րու թյուն 

ծ. վրդ. Մու շյան, Նա զա րեթ Ճե րե ճյան: Բո ւե նոս Այ րես, հիմ նադր վել է 1933 -ի ն, 

հայե րեն և իս պա նե րեն:
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32.	 «	Նոր	շար	ժում», գրա կան հան դես, խմ բա գիր` Գուր գեն Մխի թա րյան, հիմ-

նադր վել է 1923 թ., Եգիպ տո սում:

33.	 «	Նոր	օր»,	Ռամ կա վար ազա տա կան կու սակ ցու թյան ազ գային, գրա կան, քա-

ղա քա կան եռօ րյա, Ֆ րեզ նո, 1922-1963, 1964 թ. -ի ց՝ Լոս Ան ջե լես:

34. «	Շար	ժում»,	ազ գային, հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան շա բա թա թերթ, 

Հնչակյան կու սակ ցու թյան պաշ տո նա թերթ, խմ բա գիր՝ Գևորգ Տեր-Մկրտ չյան, 

Սա մո Սարգ սյան, Բու ե նոս Այ րես: Լույս է տես նում 1936 թ. -ի ց:

35. «	Պայ	քար»,	քա ղա քա կան, ըն կե րային, մշա կու թային շա բա թա թերթ, Կ. Պո լիս, 

1967-1969: Խմ բա գիր՝ Եր վանդ Կո պե լյան:

36.	 «	Պատ	մա	բա	նա	սի	րա	կան	հան	դես», ՀՀ ԳԱԱ կող մից հրա տա րակ վող գի տա-

կան հան դես: Հիմ նադր վել է 1958 թ., Եր ևա նում: Հիմ նա դիր-խմ բա գիր` Մկր տիչ 

Ներ սի սյան:

37. «	Սո	վե	տա	կան	Հա	յաս	տան», օրա թերթ, ՀԿԿ կենտ կո մի և Հայ կա կան ԽՍՀ 

Գե րա գույն խորհր դի և Նախարարների խորհր դի օր գան: Լույս է տես նում 

1920 թ.-ից (մինչև 1921 թ.՝ «Կո մու նիստ», 1921-1940՝ «Խորհր դային Հա յաս-

տան»):

38.	 «	Վե	րած	նունդ», կի սա մյա հան դես, խմ բա գիր՝ Լևոն Համ բար ձու մյան, Փա-

րիզ, 1917-1921:

39. «	Տա	րազ», գրա կան - գե ղար վես տա կան, եր գի ծա բա նա կան պատ կե րա զարդ 

շա բա թա թերթ (հե տա գա յում՝ ամ սա գիր), Թիֆ լիս, 1890-1919: Խմ բա գիր-հ րա-

տա րա կիչ՝ Տիգ րան Նա զա րյան:

40.	 «Օ	գոնյոկ», ռու սա կան հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան, գրա կան-գե ղար-

վես տա կան պատ կե րա զարդ ամ սա գիր: Լույս է տես նում շա բա թը` մեկ: Հիմ-

նադրվել է 1890 թ.-ի ն: 

41. «Заря востока», Ա նդր կով կա սի շրջ կո մի կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան 

օր գան, Վրաս տա նում ռու սե րե նով լույս տես նող թերթ: Հիմ նադր վել է 1922 -ի ն՝ 

130.000 տպա քա նա կով: 1991 թ.-ից թեր թը լույս է տես նում «Вестник Грузии» 
խո րագ րով:
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