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ԱՌԱՋԱԲԱՆ

Անտարակույս, Հայոց Ցե ղաս պա նու թյունը շատ ա ռում նե րով 
օ րի նակ ծառայեց մյուս ցե ղաս պա նու թյուն նե րի հա մար: Ա ռա ջին 
հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ ե րիտ թուր քե րի ազ գայ-
նա մոլ բռ նա պե տու թյան թիրախ դարձան հայե րն ու այլ քրիս տո նյա 
փոք րա մաս նու թյուն նե րը, որոնց ենթարկեցին զանգ վա ծային կո-
տո րած ների ու տե ղա հա նու թյուն ների: Օս մա նյան կայս րու թյան իս-
լա մա կան վար չա կար գը քրիս տո նյա հայե րին մշտապես համարել է 
ստո րա դաս և խտ րա կա նու թյուն ցու ցա բե րել նրանց նկատ մամբ: 
Տաս նի ննե րորդ դա րի վեր ջին ու քսա նե րորդ դա րի սկզ բին  խա-
ղաղ հայ բնակ չու թյու նը են թարկ վեց Օս մա նյան պե տու թյան կող-
մից ի րա կա նաց ված ջար դե րին, որոնք պատ ճառ դար ձան հա րյուր 
հա զա րա վոր հայե րի մահ վան: Զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե ր 
իրականացնող հանցագործները մնացին ան պատ իժ, որը և մե-
ծաց րեց նման վայ րա գու թյուն նե րի կրկն վե լու հա վա նա կա նու թյու-
նը՝ խլե լով շատ ա վե լի մեծ թվով մարդ կային կյան քեր:

Հայոց Ցե ղաս պա նու թյու նը գլ խա վո րա պես ի րա գործ վեց 1915 
թվա կա նից սկսած, թե և ե րիտ թուր քե րն ա վե լի վաղ  է ին մշա կել 
ի րենց գաղտ նի ծրագրերը: 1915 թվա կա նի փետր վարից օս մա նյան 
բա նա կի հայ զին ծա ռայող նե րին զի նա թա փե ցին, այ նու հե տև կա՛մ 
սպա նե ցին, կա՛մ էլ ու ղար կե ցին հար կա դիր աշ խա տան քի գու մար-
տակ ներ, որ տեղ նրանցից շա տե րը մա հա ցան հյու ծող աշ խա տան-
քից, օ թևան չունենալուց և սնն դի պա կա սից: Դրա նից հե տո սպա-
նե ցին նաև այն սակավաթիվ մարդ կանց, ովքեր դիմակայել  է ին 
այդ դա ժան պայ ման նե րին: Ապ րի լի 24–ի ց Կոս տանդ նու պոլ սում 
ձեր բա կա լե ցին, բան տար կե ցին, խոշ տան գե ցին ու կարճ ժա մա-
նակ ան ց սպա նե ցին ան վա նի հայերի: Հա յազ գի հասարակական, 
կրո նա կան, քա ղա քա կան վեր նա խա վին ո չն չաց նե լու այս եղանակը 
տա րած վեց ո ղջ Օս մա նյան կայս րու թյու նում: Հայ ընտանիքների 
ու նեց ված քը զանգ վա ծայ նո րեն ա ռգ րավ վեց պե տու թյան կող մից: 
Ա րա գո րեն հա յա թափ վե ցին հայ կա կան գյու ղերն ու քա ղաք նե րը: 



8

Կա նանց, ե րե խա նե րին ու ծե րե րին հրա մայե ցին մի քա նի ժամ վա 
կամ ա ռա վե լա գույ նը մի քա նի օր վա ըն թաց քում հա վաք վել կենտ-
րո նա կան հրա պա րա կներում, որ տե ղից սկս վե լու  էին բռ նի տե-
ղա հա նու թյու նները դե պի Սի րի այի ա նա պատ:  Բա վա րար սնն դի, 
ջրի ու հա գուս տի բա ցա կա յու թյու նը « մահ վան քա րա վան նե րին» 
ա նա սե լի տա ռա պանք ներ պատ ճա ռեց` սով, ջրազր կում, բնակ լի-
մա յա կան պայ ման նե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն: Ե րի տա սարդ 
կա նայք բռ նա բար վում և ա ռևան գվում  էին թուրք ոս տի կան նե րի 
ու տե ղի ցե ղե րի կող մից: Ա նն կա րագ րե լի սար սափ ներ կրած կա-
նանց, ե րե խա նե րի ու ծե րե րի մեծ մա սը ո ղջ չմ նաց1:

Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան ար դյուն քում կո տոր վեց մեկուկես 
միլիոն մարդ, հա րյուր հա զա րա վոր հայեր դար ձան գաղ թա կան, 
որ բա ցան հա րյուր հա զա րից ա վե լի ե րե խաներ: Սպան ված նե րի 
թիվն ահ ռե լի  էր: Հայ բնակ չու թյան բռ նի տե ղա հա նու թյուն նե րը 
պատ ճառ դար ձան Օս մա նյան կայս րու թյու նում բնակ վող հայե րի 
զանգ վա ծային ար տա գաղ թին դե պի հա րևան ե րկր ներ: 

Հայոց Ցե ղաս պա նու թյու նից փրկ ված նե րի հա մար Ի տա լի ան 
դար ձավ այս հանգր վաններից մեկը: Նոր ե րկ րում գո յա տևե լու հա-
մար հո գե կան տա ռա պանք ներ կրած ներ գաղ թյալ նե րը, ը ստ Մաս-
լո վի « կա րիք նե րի սանդ ղա կի»2, պետք է նախ և ա ռաջ ձեռք բե րե ին 
սնունդ, օ թևան, այ նու հե տև` աշ խա տանք: Հա ջորդ քայ լը նոր ե րկ-
րին, նոր մշա կույ թին հար մար վելն էր և նրա լե զուն սո վո րե լը: 

Չնա յած վիթ խա րի կո րուստ նե րին, շա րու նակ վող մղ ձա վանջ նե-
րին, սար սա փե լի փոր ձու թյուն նե րը վե րապ րե լու մեծ ցա վին՝ ո մանք 
սկ սեցին գրել ի րենց ա ղե տա լի չար չա րանք նե րի ու ող բեր գա կան 
ճա կա տագ րի մա սին: Նրանք հիմ նա կա նում գրում է ին ի րենց մայ-
րե նի լեզ վով՝ հայե րե նով, սա կայն կային վե րապ րյալ ներ, ո րոնք 
գրում է ին այլ լեզ վով, որ սո վո րել է ին ի րենց հայ րե նի քում կամ նոր՝ 
որ դեգ րյալ երկրում: Շատ հա ճախ այս գրա ռում նե րը կցկ տուր է ին, 

1   A. Whitehorn (ed.). The Armenian Genocide: The Essential Reference Guide. Santa Barbara, 
ABC–CLIO, 2015.

2 A. Maslow. "A theory of human motivation". Psychological Review 50 (4) 370–96, 1943.
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ա նա վարտ և մնում է ին չհ րա տա րակ ված: Եր բեմն դրանք հրա տա-
րակ վում է ին հայե րեն՝ փոքր  տպա քա նա կով, ո րոնք հայ հա մայն-
քից դուրս քչե րին է ին հայտ նի դառ նում: Եր բեմն պա տա հում էր, որ 
գր վածք նե րը հրա տա րակ վում և հասու էին դառնում ընթերցողների 
առավել լայն շրջանակներին, երբեմն թարգ մա նում էին օ տար լե-
զու նե րով և հազ վա դեպ՝ նաև ֆիլմ նկա րա հա նում: 

Ան տո նի ա Ա րս լա նի «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» հայ–ի տա լա կան 
գրա կա նու թյան ու շագ րավ օ րի նակ նե րից է: Այն հու զիչ ու զորավոր 
վեպ է հեղինակի ազ գա կան նե րի տա ռա պա լից ո դի սա կա նի մասին:

Այ սօ րի նակ կեն սագ րու թյուն նե րը, ա կա նա տես նե րի հիշողու  -
թյուն ներն ու գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը կա րևոր վկայու-
թյուններ են և կա րող են ծա ռայել որ պես ա ռանց քային դի վա նային 
փաս տաթղ թեր Օս մա նյան կայս րու թյու նում ե րիտ թուր քերի բռ նա-
պե տու թյան օ րոք ի րա կա նաց ված հայե րի զանգ վա ծային տե ղա հա-
նու թյուն նե րի ու ջար դե րի ան հա տա կան, ըն տա նե կան ու ազ գային 
փոր ձության մա սին3: Վե րո հի շյալ գր վածք նե րի հան րա գու մա րը 
լրաց նում  է Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ 
ե րիտ թուր քե րի մարդ կու թյան հան դեպ գոր ծած հան ցանք նե րի մա-
սին հայոց զո հե րի ան հա մար ա պա ցույց ներն ու վկա յու թյուն նե րը: 

Մի շարք ե րկր նե րում սփյուռ քա հայե րը ի մի են բե րել ու վե-
րա պատ մել ի րենց ա հա սար սուռ պատ մու թյուն նե րը: Թե՛ առաջին 
տաս նա մյակների և թե՛ վեր ջին տա րի նե րի ընթացքում նրանք եր-
բեմն նաև հրա տա րա կել են այդ հուշերի ժո ղո վա ծու ները: 

Սույն գր քում Վե նե տի կի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Սո նա 
Հա րու թյու նյա նը ներ կա յաց նում և գրական, լեզվաբանական ու 
հոգեբանական տեսանկյուններից բծախնդիր վերլուծում է Հայոց 
Ցե ղաս պա նու թյան վե րապ րյալ նե րի վկա յու թյուն նե րը, ա կա նա-
տես նե րի հի շո ղու թյուն ներն ու Ի տա լի ա յում լույս տեսած գե ղար-
վես տա կան գրա կա նու թյու նը: 

3  Տե՛ս Վեր ժի նե Սվազ լ յա նի` իր տե սա կի մեջ ա ռա ջին կո թո ղային աշ խա տու թյու նը` 
V.  Svazlian. The Armenian Genocide. Testimonies of the Eyewitness Survivors. Gitutiun, 
Yerevan, 2011:
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Սա Ի տա լի ա յին անդրադարձող ա ռա ջին հա մա պար փակ աշ-
խա տու թյունն  է և, որ պես այդ պի սին, նշա նա կա լից դեր ու նի այս 
ե րկ րում հանգրվանած հայ վե րապ րյալ նե րի և օ տա րազ գի վկա-
նե րի փոր ձառության ու հի շո ղու թյուն նե րի մա սին մեր ըմբռնումը 
խորացնելու գործում: Մաղ թենք, որ այս աշ խա տու թյան օ րի նա կին 
հե տևեն մյուս ե րկր նե րը և հրա տա րա կեն հա մա պա տաս խան ժո-
ղո վա ծու ներ: Այս ձև ով հայ կա կան սփյուռ քի պատ մու թյան պա տա-
ռիկ նե րը կմի ա հյուս վեն՝ ամ բող ջաց նե լու Հայոց Ցե ղաս պա նու-
թյան ը նդ հա նուր նկա րա գի րը:

 

Ա լան Ո ւայթ հորն
 Քա ղա քա գի տու թյան պատ վա վոր պրո ֆե սոր

Թա գա վո րա կան ռազ մա կան համալսարան, Կանադա
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 ՍԱ ՍՈՒՆ ՑԻ Ա ՂԱ ՍԻ ՀԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱ ՆԻ4

 ՎԱ ՆԵ ՑԻ ՆԵՐ ՄԿՐ ՏԻՉ Ա ԹԱ ՇՅԱ ՆԻ, ՔԱՐ ՄԻ ԼԵ ՊԱՐՈՆԻԿՅԱՆԻ5

ԵՎ
 ՄԵԾ Ե ՂԵՌ ՆԻ ԲՈ ԼՈՐ ՆԱ ՀԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԻ

 ՀԻ ՇԱ ՏԱ ԿԻՆ

4  Հա յոց Ցե ղաս պա նու թյան վե րապ րյալ Աղա սի (Ղազոյան) Հա րու թյու նյա նը՝ հորս պա պը, 
Սաս նա գա վա ռից մա զա պուրծ հա սել էր Հա յաս տան և բնա կու թյուն հաս տա տել Թա լի նի 
շրջա նում: 1920 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին, երբ Մուս թա ֆա Քե մա լի հրա հան գով թուր քա կան 
զոր քե րը Կա րա բե քի րի գլխա վո րու թյամբ հար ձակ վե ցին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
վրա, Աղա սին իր եղբոր` Հարութիկի (եղել էր զորավար Անդրանիկի զինվորը) և զի նա կից 
ըն կեր նե րի կող քին սկսեց քա ջա բար մարտն չել ինքնապաշտպանական ջոկատներում: 
Կի նը` Սո նան (ում անու նը սիրով կրում եմ), հղի էր: Հոկ տեմ բե րի վեր ջին, երբ իրա վի ճակն 
առա վել սրվեց, Աղա սին որո շեց ապա հո վու թյան նպա տա կով կնո ջը տե ղա փո խել հայ րա-
կան տուն` Շի րա կի շրջա նի Հայ րե նյաց գյու ղը: Ակա նա տես նե րի վկա յու թյամբ՝ հետ դար ձի 
ճա նա պար հին եր կու թուրք հար ձակ վում են վրան: Աղա սին նրանց հետ ձեռ նա մար տի է 
բռնվում, սա կայն մի եր րորդ թուրք թի կուն քից հար վա ծում  է նրան և գե տին տա պա լում: 
Իրենց սև գոր ծը վերջ նա կան հա ջո ղու թյամբ պսա կե լու հա մար թուր քե րը գետ նին ըն կած 
ար նա թա թախ Աղա սիի գլու խը ճզմում են ծանր քա րով: Աղա սի ին բախտ չվի ճակ վեց տես-
նե լու որ դու` Նի կո լի (պա պիս) ծնվե լը, որին Սո նան լույս աշ խարհ պի տի բե րեր եր կու ամիս 
անց, որը պի տի վե րապ րեր թուր քե րի վայ րա գու թյուն նե րից, որի բա րու րը թուր քե րը սվի-
նով պետք  է բա ցե ին և որո շե ին՝ սու րը փո՞րը խրել, թե՞ ման կա նը նե տել սա ռույ ցի վրա` 
մահ կա նա ցուն կնքե լու: «Բա րե սիր տ» գտնվե ցին` նա խա պատ վու թյու նը տա լով երկ րորդ 
տար բե րա կին: Նի կո լը վե րապ րեց: 1924 թ. մա հա ցավ նաև Սո նան: Չորս տա րե կան Նի կո լը 
մո րա քույր նե րի հո գա տար ձեռ քե րով մե ծա ցավ, ընտանիք կազմեց, ԵՊՀ իրա վա բա նու-
թյան ֆա կուլ տետն ավար տե լուց հե տո իր ողջ ուժն ու եռան դը դրեց ի սպաս  հայ րե նի քի, 
վա րեց տար բեր պաշ տոն ներ, կուրծ քը զար դար վեց շքան շան նե րով, դար ձավ պատ գա մա-
վոր: 1985 թվա կա նին հա վետ փա կեց աչ քե րը՝ մի ա նա լու իր Աղա սի և Սո նա ծնող նե րին:

5  Վանեցիներ Մկրտիչի և Քարմիլեի` մորս պապի ու տատի պատմությունը տե՛ս սույն գրքի 
ներածության մեջ, էջ 16–17:
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 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ

Ս փյուռ քի շատ հա մայնք նե րում Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան հու-
շագ րու թյուն ներն ի հայտ ե կան 1915 թ. ող բեր գու թյու նից բա վա-
կա նին ո ւշ, չնա յած հայտ նի են ո րոշ դեպ քեր, ե րբ վե րապ րած ներն 
ան մի ջա պես վկա յու թյուն են տվել: Մաս նա վո րա պես 1916 թվա կա-
նին ան գլի ա կան պե տա կան, հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան գոր-
ծիչ Ջեյմս Վիս կոնտ Բրայ սի խմ բագ րու թյամբ և ըն դար ձակ ա ռա-
ջա բա նով Լոն դո նում լույս տե սավ «Հայե րի վի ճա կը Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում 1915–1916 թթ.» վկա յու թյուն նե րի ծա վա լուն ժո ղո-
վա ծուն, ո րը սո վո րա բար կր ճատ մեջ բեր վում է որ պես «Կա պույտ 
գիրք»: Այն տեղ զե տեղ ված են հայ երի կո տո րած նե րի ու տե ղա հա-
նու թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ ե րիտ թուր քե րի քա ղա քա կա նու թյու նը 
մեր կաց նող բազ մա թիվ հա ղոր դագ րու թյուն ներ և վկա յու թյուն ներ։ 
Գիր քը նե րա ռում  է Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի հյու պա տո սա կան ու 
մի սի ո նե րա կան աղ բյուր նե րում առկա, ի նչ պես նաև գեր մա նա-
ցի, ի տա լա ցի, դա նի ա ցի, շվեդ, նոր վե գա ցի, հույն, քուրդ ու հայ 
ա կա նա տես նե րի վկա յու թյուն նե րը6: Ա լան Ո ւայթ հոր նի խոս քե րով` 
«Նույ նիսկ մեկ դար ան ց «Կա պույտ գիր քը» մնում է Հայոց Ցե ղաս-
պա նու թյու նը վկայող սկզբ նաղ բյուր նե րից մե կը: Այն հզոր մի ջոց է 
պատ մա կան ե ղե լու թյու նը հեր քող նե րի դեմ»7:

6  J. Bryce, A. Toynbee. The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915–1915: 
Documents Presented to Viscount Grey of Falloden by Viscount Bryce. Taderon Press, 
Gomidas Institute, London, 2000. Առաջին հրատարակության մեջ բազմաթիվ մարդկանց 
անուններ և տեղանուններ միտումնավոր բաց էին թողնված: Դրանք քողարկված մնացին 
նաև հետագա տարիների վերահրատարակություններում: Ինը տասնամյակ անց առաջին 
հատորը վերահրատարակվեց Լոնդոնի Կոմիտաս ինստիտուտի կողմից՝ Ա. Սարաֆյանի 
ներածականով, որի մեջ վերջինս հերքում է թուրք ազգայնական հեղինակների կրկնվող 
պնդումներն այն մասին, որ «Կապույտ գիրքն» ընդամենը բրիտանական քարոզչական 
մեքենայի հորինվածքն է: Հրատարակության մեջ Սարաֆյանը վերականգնել է գաղտնի 
պահված անունները, ինչպես նաև վերհանել աշխատության ստեղծման պատմությունը՝ 
ճշգրտորեն ցույց տալով, թե ինչպես են վկայությունները հավաքվել, ստուգվել ու 
այնուհետև տպագրվել:

7  A. Whitehorn (ed.). The Armenian Genocide: The Essential Reference Guide. ABC–CLIO, 
Santa Barbara, 2015.
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Կ րած սար սափ ներն ար տա ցոլ վել են նաև Ե ղեռ նից փրկ ված 
և ցի րու ցան ե ղած ըն տա նիք նե րի վե րա մի ա վոր մանն ա ջակ ցող 
մար դա սի րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին հանձն ված նա մակ նե-
րում ու գրու թյուն նե րում: Վեր ջին ներս, ի թիվս այ լոց, հա վաք վել են 
Պետ րոս Տո նա պե տյա նի կող մից և 1922 թ. մաս նա վոր մի ջոց նե րով 
հրա տա րակ վել Լոն դո նում «Ձայն տա ռա պե լոց» վեր նագ րով8: 

Հայոց Ցե ղաս պա նու թյու նը վկայ ված է նաև ա րևմ տյան մի սի ո-
ներ նե րի կող մից ար ված ան հա մար լու սան կար նե րում: Այ սօր Ար-
մին Վեգ նե րի լու սան կար նե րը կազ մում են «Ցե ղաս պա նու թյու նը 
վկայող փաս տաթղ թե րի հիմ քը»9: Կա րևոր նշա նա կու թյուն ու նեն 
նաև Ա ՄՆ դես պան Հեն րի Մոր գեն թաո ւի` Վա շինգ տոն ու ղար կած 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րը10:

 Մի ջազ գային հե ղի նա կա վոր «New York Times» լրա գի րը ևս 
լայ նո րեն լու սա բա նել  է հայե րի կո տո րած նե րը11: Ի նչ պես նշում  է 
Ա. Ո ւայթ հոր նը, լրա գի րը գոր ծա ծել  է տար բեր բա ռեր և ար տա-
հայ տու թյուն ներ՝ զար հու րե լի տե սա րան ներն ու ա րարք նե րը նկա-
րագ րե լու հա մար, այդ թվում՝ « թա լան», « մեծ ար տա գաղթ», « մեծ 
տե ղա հա նու թյուն», «ամ բող ջո վին ա մա յա ցած», « զանգ վա ծային 
տե ղա հա նու թյուն ներ», « պար բե րա բար բնաջն ջում  է ին», « տե ղի 
բնակ չու թյան զանգ վա ծային բնաջն ջում», «ե րի տա սարդ կա նայք 

8  Պ. Տօ նա պե տե ան, Ձայն տա ռա պե լոց, Փա րիզ, տպ. Յա կոբ Բ. Թիւ րա պե ան, 1922, վե-
րատպ. Ան թի լի աս, տպ. Կա թո ղի կո սու թե ան Հա յոց Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ, 2008: Հա տո րը 
ներ կա յումս թարգ ման վում է անգ լե րեն, ֆրան սե րեն, ռու սե րեն և թուր քե րեն:

9  P. Balakian. The Burning Tigris: The Armenian Genocide and America’s Response. 
HarperCollins, New York, 2003, p. 258–259, տե՛ս նաև AA. VV. Armin T. Wegner e gli 
Armeni in Anatolia, 1915 – Immagini e testimonianze. Guerini,  Milano, 1996, Дж. Гуайта, 
Крик с Арарата. Армин Вегнер и Геноцид армян, Юнистрой СК, Москва, 2005:

10  H. Morgenthau. Ambassador Morgenthau’s Story. Doubleday, Page & Company, New York, 
1918. 1918 թվա կա նին Նյու Յոր քում հրա տա րակ վում է «Դես պան Մոր գեն թա ո ւի պատ մու-
թյու նը» գիր քը, որն ընդգր կում է Օս մա նյան կայս րու թյու նում ԱՄՆ դես պան Հեն րի Մոր-
գեն թա ո ւի հու շե րը: 1918 թվա կա նից ի վեր գիր քը բազ միցս վե րահ րա տա րակ վել և թարգ-
ման վել է մի շարք լե զու նե րով:

11  V. Mekhitarian, V. Rev. Ohanian (Eds.). Armenians At The Twilight Of The Ottoman 
Era. News Reports From The International Press. Vol. I. The New York Times 1890–1914. 
Genocide Documentation & Research Center, Yerevan, 2011.
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ու աղ ջիկ ներ, ո րոնց թուր քե րը սե փա կա նաց նում է ին, նե տում հա-
րեմ ներ,  ո տնձ գու թյուն ներ կա տա րում նրանց նկատ մամբ կամ էլ 
վա ճա ռում ա մե նա թանկ վճա րո ղին», «ե րե խա նե րի մաս սա յա կան 
ա ռևան գում ներ», « գե ղեց կա դեմ ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րի ա ռևան-
գում ներ», «բռ նա բա րու թյուն», «ա նօ րի նակ դա ժա նու թյուն», « զար-
հու րե լի ա րարք ներ», «ս պա նու թյուն, բռ նա բա րու թյուն և այլ բար-
բա րո սու թյուն ներ», «կ րում են սար սա փե լի տան ջանք ներ», « նող-
կա լի կտ տանք ներ», «կրծ քե րը կտր ված են, ե ղունգ նե րը հան ված, 
ոտ քի թա թե րը կտր ված», «մուր ճով մեխ է ին խփում կրունկ նե րի մեջ 
այն պես, ի նչ պես պայ տում են ձի ե րին», «ող ջա կի զում է ին», «ա նօգ-
նա կան կա նայք ու ե րե խա նե րը խո րով վում է ին կրա կի վրա», « վայ-
րա գու թյուն ներ», «ա նե րևա կայե լի գա զա նու թյուն ներ», « պար բե-
րա բար սպա նում է ին տղա մարդ կանց, ի սկ կա նանց ու ե րե խա նե-
րին քշում է ին ա նա պատ, որ տեղ հա զա րա վոր նե րը սո վա մահ է ին 
լի նում», « զանգ վա ծային ջար դեր», « զանգ վա ծային կո տո րած ներ», 
«դ ժո խային ջար դեր», « ջար դը պլա նա վոր ված  էր», «այս ե րկ րի 
ա մե նա հան գա մա նո րեն կազ մա կերպ ված ու նպա տա կաուղղ ված 
ջար դե րը», «բ նաջնջ ման քա ղա քա կա նու թյու նը», «ք րիս տո նե ու-
թյու նն ար մա տա խիլ ա նե լու ծրագիր` հա յազ գի քրիս տո նյա նե րին 
կո տո րե լու մի ջո ցով»,  «ողջ հայ ժո ղովր դին ո չն չաց նե լու ծրագիր», 
« մի տում նա վոր բնաջն ջում է ին», « տա ռա ցի ո րեն ո ղջ ազ գը ո չն չաց-
վեց», « մի ո ղջ ժո ղովր դի ո չն չա ցում», « թա լա նի, տե ղա հա նու թյուն նե-
րի, զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի և ջար դե րի կազ մա կերպ ված 
հա մա կարգ», « կո ղո պուտ, բռ նա բա րու թյուն, սպա նու թյուն, զանգ-
վա ծային վտա րում ներ և տե ղա հա նու թյուն ներ, ջար դեր», « Թուր-
քի այի իշ խա նու թյուն նե րի կող մից  հայե րին ո չն չաց նե լու կա նո նա-
վոր, լի ա զոր ված ու հու սա հատ ջան քեր», «ազ գի նպա տա կադր ված 
կո տո րած», «բ նաջնջ ման պա տե րազմ», « ռա սայի բնաջն ջում», « մի-
տում կար ո չն չաց նե լու հայ կա կան ռա սան», « Հա յաս տանն ա ռանց 
հայե րի», « Հա յաս տա նին սպառ նում է ո չն չա ցու մը», « Հա յաս տա նի 
մա հը», « տե ղա հա նու թյան հրա մա նը և դրան հա ջոր դող կո տո րա-
ծը», «նպա տա կը Ա րևե լ յան Թուր քի այի ոչ մահմեդական ազ գե րի 
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իս պառ ո չն չա ցումն է» և « հան ցա գոր ծու թյուն ներ` քա ղա քակր թու-
թյան ու բա րո յա կա նու թյան դեմ»: Գրանց ված է  ա ռն վազն տա սն 
օ րի նակ (հին գը՝ նախ քան 1915 թ., մնա ցած հին գը՝ դրա նից հե տո), 
որ տեղ ա ստ վա ծաշն չյան «ող ջա կեզ» (հո լո քոստ) բա ռը լայն ի մաս-
տով  գոր ծած վում է հայե րի ող ջա կի զու մը, քրիս տո նյա նե րի կո տո-
րած նե րը կամ հայ ժո ղովր դի բնաջն ջու մը նկա րագ րե լու հա մար12: 
Ակն հայտ է, որ հե ղի նակ նե րը փոր ձում է ին գտ նել այն պի սի բա ռեր, 
ո րոն ցով հնա րա վոր լի ներ ար տա հայ տել ա հա սար սուռ տե սա րան-
նե րի ու բար բա րոս ա րարք նե րի չա փե րը:

Չ նա յած կողմ նա կի ան ձինք ի րենց տե սա ծից ցնց ված է ին ու մե-
ծա պես վր դով ված, այ նո ւա մե նայ նիվ կա րո ղա նում  է ին դեպ քե րը 
փաս տագ րել հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, լու սան կար նե րի մի ջո ցով: 
Մինչ դեռ ա նա սե լի տա ռա պանք նե րի բե ռը կրող Ցե ղաս պա նու-
թյան վե րապ րյալ ներն ար տա հայտ վե լու եր կա րա տև հո գե բա նա-
կան խն դիր ներ ու նե ին, և նրանց հա մար ծայ րաս տի ճան դժ վար էր, 
եր բեմն էլ ան հնար՝ բարձ րա ձայ նել կամ ման րա մաս նել կրած ան-
նկա րագ րե լի տա ռա պանք նե րը, ո ւս տի ջա նում է ին ճն շել հի շո ղու-
թյուն նե րը: 

Ինչ պես ը նդ գծում է Ռ. Փի րու մյա նը, « Հո գե բա նա կան ար գել քը 
պատ ճառ նե րից մեկն էր, որ ա ռա ջին սե րուն դը հա րուստ վկա յու-
թյուն չթո ղեց: Հայ գրա կա նու թյան հս կա նե րը, ո րոնք պի տի կա րո-
ղա նային ի րենց ան ձնա կան փոր ձը հա վի տե նա կա նու թյանը հանձ-
նել, նա հա տակ վե ցին, ի սկ փրկ վող նե րից քչե րը փոր ձե ցին դժոխ քի 
կրա կից ար վեստ ստեղ ծել: Հար վա ծը մեծ էր ու ան մի ջա կան. ժա-
մա նա կի ու տա րա ծու թյան ո րո շա կի հե ռա վո րու թյուն էր պետք»13: 

12  A. Whitehorn (ed.). The Armenian Genocide: The Essential Reference Guide. ABC–CLIO, 
Santa Barbara, 2015, p. 110–111. Տե՛ս նաև V. Mekhitarian, V. Rev. Ohanian (Eds.).  Armenians 
At The Twilight Of The Ottoman Era. News Reports From The International Press. Vol. I. 
The New York Times 1890–1914. Genocide Documentation & Research Center, Yerevan, 
2011.

13  R. Peroomian. The Armenian Genocide in Literature: Perceptions of Those Who Lived 
Through the Years of Calamity. The Armenian Genocide Museum–Institute, Yerevan, 
2012, p. 424.
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Վե րապ րյալ նե րը հա ճախ այն կար ծի քին  է ին, որ «[…] ի րենց 
կյան քն ըն տա նի քից ու մոտ ըն կեր նե րից բա ցի ոչ ո քի հե տաքր քիր 
չէ»14: 

Վանեցիներ Մկրտիչ Աթաշյանն ու Քարմիլե Պարոնիկյանը՝ 
մորս պապն ու տատը, ում հիշատակին, ի թիվս այլոց, նվիրվում է 
այս գիրքը, զերծ չէին այդ խոչընդոտից: Նրանց պատմությունը, 
որն առաջին անգամ  է հրատարակվում, գալիս  է հաստատելու 
վերը նշվածը. նրանք ևս, շատերի նման, մանրամասնելու փո-
խարեն սահմանափակվել են՝ պատմելով միայն որոշ «զտված» 
հատվածներ իրենց անցյալից: 

1915 թվականին Մկրտիչն ութ տարեկան  էր, իսկ Քարմիլեն` 
չորս: Երկուսն  էլ Վանից  էին, բայց միմյանց հանդիպել  էին 
Երևանի որբանոցում և ամուսնացել, երբ Քարմիլեն տակավին 15 
տարեկան էր: Շատերի նման նրանք էլ երբեք չպատմեցին իրենց 
փրկվելու պատմությունը: Միակ բանը, որ Մկրտիչը կրկնել  է, 
հետևյալն  է եղել. «Մեր ոսկու կճուճն  էն ա տանձի ծառի տակը  
խորած ի,  էգուց մէկ  էլ օր կերթաք, կհանէք»: Երբեմն  էլ ասել  է. 
«Մեր պալնիս (բանալին)  էն ա դռան վերեւն ի,  էգուց մէկ  էլ օր 
կերթանք, մեր տուռ կպացենք»: Նաև պատմել է, որ հայրը, իմա-
նալով, որ թուրքերը մտել են իրենց այգին խնձոր գողանալու, 
սաստիկ զայրացել  է, վերցրել կացինն ու սկսել ճյուղերը կտրել` 
ասելով, որ ավելի լավ  է կտրի, քան թե պտուղը թուրքերին 
հասնի: Թուրքերը, «այս մարդը աթեշ15   է» ասելով, փախել են: 
Այդտեղից  էլ՝ նրա սերունդների Աթաշյան ազգանունը: Մինչ 
Քարմիլեն երբեմն հիշել է իրենց տունը` Վանի մեծահարուստների 
Այգեստան թաղամասում, որտեղ բոլորին բարոն են անվանել 
(այստեղից  էլ՝ նրանց Պարոնիկյան ազգանունը): Մտաբերել  է 
իրենց պարտեզը, որը հարևան պարտեզներից ցանկապատի 

14  S. Garna. «Come il cielo semi coperto, il sole si intravede di tanto in tanto, così la mia 
memoria» I bambini nel Metz Yeghérn armeno. DEP (Deportate, Esuli, Profughe. Rivista 
telematica di studi sulla memoria femminile), n. 3, 2005, 1.

15 Պարսկ.՝ կրակ:
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փոխարեն բաժանված  է եղել սերկևիլի ծառերով, և որտեղ 
հայ  րը` Վանի մեծահարուստ Ստեփան աղան, ջորիով  է ման 
եկել: Միայն այսքանը, ոչ մի բառ ջարդերի մասին: Հարցերին 
սահմանափակվում  էին պատասխանելով, որ իրենք Վանից 
դուրս էին եկել «այդ դեպքերից» մեկ տարի առաջ: Հարազատները 
չէին ցանկանում լրացուցիչ հոգեբանական ցնցում պատճառել 
հարցադրումներով: Մյուս կողմից` խորհրդային իշխանության 
շրջան էր, և մարդիկ վախենում էին խոսելուց16:

 Վե րապ րյալ նե րը հա ճախ հրա ժար վում  է ին պատ մելուց` նշե-
լով, որ նրանց « սիր տը չի կա րող տա նել ող բեր գա կան փոր ձա ռու-
թյա նը կր կին ան դրա դառ նա լը»17, կամ, ի նչ պես Դան տեն կա սեր, 
ո րի « հուշն ան գամ նո րո գում է եր կյուղս» (Դ ժոխք, Ա, 6):

Այ նո ւա մե նայ նիվ, նրան ցից շա տե րը ո րո շե ցին հաղ թա հա րել 
հո գե բա նա կան ճնշ վա ծու թյու նը և թղ թին հանձ նել այն, ին չի մա սին 
պետք է աշ խարհն ի մա նար: Վե րապ րած նե րի հու շերն ի հայտ ե կան 
մեծ դժ վա րու թյամբ, հա ճախ մե կու սաց ման մեջ, փոքր տպա քա նա-
կով: Դրանք աշ խարհ ե կան տար բեր պայ ման նե րում և վայ րե րում, 
ո րոնք այ սօր բնու թագ րում են հա մայն Սփյուռ քը: Եր բեմն  էլ այս 
հու շե րը մնա ցին իբ րև ան տիպ ձե ռագ րեր և ո րոշ դեպ քե րում հրա-
տա րակ վե ցին մի այն տա րի ներ ան ց վե րապ րյալ նե րի զա վակ նե րի 
մի ջամ տու թյամբ:

Մին չև 1970 –ա կան նե րը Հայոց Ցե ղաս պա նու թյամբ զբաղ-
վող գիտ նա կա նի ու շադ րու թյու նը վճ ռա կա նո րեն ու բա ցա ռա պես 
կենտ րո նա ցած  էր փաս տաթղ թե րի, վի ճա կագ րու թյան ու տվյալ-
նե րի վրա: Բա նա վոր պատ մու թյունն ու հու շագ րու թյուն նե րը հա-
մա րյա ու շադ րու թյան չէ ին ար ժա նա նում եր կու հիմ նա կան պատ-
ճա ռով: Ա ռա ջի նը գա ղա փա րա կան  է, քա նի որ գիտ նա կան նե րը 
զբաղ ված է ին հիմ նա կան փաս տե րը հեր քող նե րին առ ճա կա տե լով 

16  Մանրամասների համար շնորհակալ եմ վերապրյալների դուստր Սեդմար Աթաշյանից: 
17  Վերապրյալ Արշակունի Պետրոսյանի վկայությունը (ծնվ. 1903 Յոզգաթում), տե՛ս 

V.  Svazlian. The Armenian Genocide. Testimonies of the Eyewitness Survivors. Gitutiun, 
Yerevan, 2011, p. 351:



18

և ա պա ցու ցե լով Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան ի րո ղու թյու նը: Հա նուն 
գի տա կան ա նա չա ռու թյան հա ճախ թե րագ նա հատ վել է հայ կա կան 
աղ բյուր նե րի կա րևո րու թյու նը Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան պատ-
մու թյան  վե րա կանգն ման գոր ծում, քա նի որ ժխ տո ղա կան քա ղա-
քա կա նու թյուն վա րող նե րի պնդ մամբ` այդ աղ բյուր նե րը, լի նե լով 
տու ժած կող մի վկա յու թյուն ներ, օբյեկ տի վու թյան բա ցա կա յու թյան 
հե տևան քով չէ ին կա րող համարվել ար ժե քա վոր և հու սա լի պատ-
մա կան փաս տաթղ թեր: Հե տևե լով այս տրա մա բա նու թյա նը` ո րոշ 
հայ պատ մա բան ներ կա նո նա վոր կեր պով հրա ժար վել են հայ կա-
կան աղ բյուր նե րի օգ տա գոր ծու մից, որ պես զի նրանց գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը կողմ նա կալ չհա մար վեր մի ջազ գային պատ մա-
բան նե րի կամ թուրք գիտ նա կան նե րի կող մից: 

Երկ րորդ պատ ճա ռը գործ նա կան է. ժա մա նա կին ըն դուն ված չէր 
բա նա վոր պատ մու թյուն նե րի հա վա քագ րու մը կամ հու շագ րու թյուն-
նե րի վեր լու ծու թյու նը: Այ դու հան դերձ, Հայոց Ցե ղաս պա նա գի տու-
թյու նը նկա րագ րա կա նից հետզ հե տե դար ձավ վեր լու ծա կան` ը նդ -
գրկե  լով ոչ մի այն պատ մու թյան, այ լև մշա կույ թի ո լորտ նե րը՝ այդ պի-
սով կա րևո րե լով հու շագ րու թյուն նե րի, ա կա նա տես նե րի վկա յու թյուն-
նե րի, ի նչ պես նաև գրա կա նու թյան դե րը պատ մա կան ե ղե լու թյու նը 
ա ռա վել խոր ը մբռ նե լու, լու սա բա նե լու և տա րա ծե լու գոր ծըն թա ցում18 :

18  Ազգագրագետ ու բանահավաք Վ. Սվազլ յանը կես դարից ավելի  Հայոց Ցեղասպանու-
թյունը վերապրած հայրենադարձներից ձայնագրել ու հետագայում հրատարակել  է 
նրանց վկայություններն ու երգերը՝ վերջիններս փրկելով անդարձ կորստից (տե՛ս 
Svazlian, 2011): 1970–ականներին Ռ. Հովհաննիսյանը ձեռնարկել  է հայկական հա-
մայնքի բանավոր պատմության ամենամեծ նախագիծը՝ հարցազրույց անցկացնելով 
վերապ րածների հետ ու ձայնագրելով նրանց պատմությունները: 2005 թվականը դարձավ 
շրջադարձային, քանի որ թվայնացվեցին բոլոր 800 հարցազրույցները: Ուսումնական 
ֆիլմերի ռեժիսոր Մ. Հակոբյանը ավելի քան քառասուն տարի հավաքել  է Հայոց 
Ցեղասպանության վերապրածների ու ականատեսների հետ անցկացրած չորս հարյուր 
հարցազրույց՝ վճռական նպատակ ունենալով պահպանելու անցյալը հանուն ապագայի: 
Այժմ Մ. Հակոբյանի դիվանը պահվում  է Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի 
«Շոա» հիմնադրամ–ինստիտուտում: 1983 թ. «Զորյան» ինստիտուտը ձեռնամուխ եղավ 
բանավոր պատմության մեծածավալ ծրագրի, որի նպատակը Հայոց Ցեղասպանության 
վերապրածների հուշերի տեսադարանի ստեղծումն  էր: Նրանք հավատացած  էին, որ 
վկայությունների վավերականությունն ու պատմական արժեքը մեծապես կշահեն, 
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Այ սօր` Ե ղեռ նից մեկ դար ան ց, ցա վոք, դե ռևս չու նենք ա ռան-
ձին պե տու թյուն նե րում հու շագ րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև Հայոց 
Ցե ղաս պա նու թյան մա սին գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյունն 
ամ փո փող աշ խա տու թյուն նե րի ամ բող ջա կան պատ կե րը:

Սույն աշ խա տու թյու նը ներ կա յաց նում է Ի տա լի ա յում լույս տե-
սած հու շագ րու թյուն նե րին և գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյանն 
ան դրա դար ձող ա ռավել ըն դար ձակ գի տա կան հե տա զո տու թյան 
ա ռա ջին ար դյունք նե րը: Հաշ վի առ նե լով, որ ա ռա ջին ան գամ  է 
ի րա կա նաց վում նման հե տա զո տու թյուն, կա տար վել է ը նդ գրկ վե-
լիք նյու թի ո րո շա կի ը նտ րու թյուն: Այս հե տա զո տու թյու նը կա րող է 
տի պային օ րի նակ համարվել ու սում նա սի րե լու մյուս ե րկր նե րի 
Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան գրա կա նու թյան պատ կե րը` դառ նա լով 
ան հրա ժեշտ գոր ծիք հե տա գա հա մե մա տա կան աշ խա տան քի հա-
մար, ո րի ար դյուն քում հնա րա վո րու թյուն կու նե նանք ստա նա լու 
հետ ցե ղաս պա նա կան Սփյուռ քի ա ռա վել լի ար ժեք պատ կե րը: 

Ու սում նա սի րու թյան ա ռա ջին գլու խը քն նու թյան է առ նում  Ի տա-
լի ա յում Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան թե մայով հրա տա րակ ված հու-
շագ րու թյուն ներն ու որոշ գե ղար վես տա կան գր քե ր: Հու շագ րու թյուն-
նե րից մեջ բե րում նե րն ի տա լե րե նից թարգ ման ված են ա րևմտա-
հայե րեն՝ թե՛ խոս քին բնա կա նու թյուն հա ղոր դե լու և թե՛ Մեծ Ե ղեռ նի 
սերն դի լե զուն վե րապ րեց նե լու մի ջո ցով ևս մեկ ան գամ վե րապ րյալ-
նե րին ու նա հա տակ նե րին հար գան քի տուրք մա տու ցե լու նպա տա-
կով: Գլ խի վեր ջում ներ կա յաց ված է նաև Մեծ Ե ղեռ նի թե մայով այլ 
պե տու թյուն նե րում լույս տե սած և ի տա լե րեն թարգ ման ված ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի մա տե նա գի տու թյու նը: 

Երկ րորդ գլու խը քն նար կում է գրա կան ժան րը` որ պես Հայոց 

եթե ականատեսի ձայնին գումարվի վերջինիս պատկերը: Վերոնշյալ ու այլ բանավոր 
պատմությունների ծրագրերը գերկարևոր են, քանի որ արդեն գործընթացի ժամանակ 
աշխարհում մնացել  էին սակավաթիվ վերապրյալներ: Առանց հիշյալ ճիգերի բոլոր այս 
ականատեսների վկայություններն իսպառ մոռացության կմատնվեին` անհետ կորչելով 
պատմության թատերաբեմից: Հաջորդը, ով իր մեծ ներդրումն  է ունեցել այս գործում, 
Ռ. Փիրումյանն է: 1990–ականներին նա սկիզբ դրեց Ցեղասպանության գեղարվեստական  
գրականության ուսումնասիրմանը: Տե՛ս Peroomian (1993, 2003, էջ 314–322, 2008, 2012):
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Ցե ղաս պա նու թյան պատ մա կան հի շո ղու թյունն ա ռա վել ու շագրավ 
դարձ նող մի ջոց` ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան ար ժա նաց-
նելով ի տա լա հայ նշա նա վոր վի պա գիր Ան տո նի ա Ա րս լա նի` Մեծ 
Ե ղեռնին նվիր ված ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Գլ խում շեշտ վում  է 
նաև թարգ մա նու թյան ու ժը` որ պես միջմ շա կու թային, միջ լեզ վա-
կան կա մուրջ, և ներ կա յաց վում են «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» վե-
պի բազ մա թիվ լե զու նե րով թարգ մա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև 
բա ցա ռիկ հար ցազ րույց ներ թարգ մա նիչ նե րի հետ: Գլ խի վեր ջում 
ան դրա դարձ  է կա տար վում ի տա լա ցի կի նո բե մադ րիչ ներ Տա-
վիա նի եղ բայր նե րի կող մից նկա րա հան ված «Ար տույտ նե րի ա գա-
րա կը» վե պի  էկ րա նա վոր ված տար բե րա կին: Առաջին անգամ 
ներկայացված են նաև աշ խար հի տար բեր հա մալ սա րան նե րում 
մեր բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում կինոգետներից և 
ուսանողներից ստացված պատասխանները «Ար տույտ նե րի ա գա-
րա կը» վե պի և համանուն ֆիլմի վերաբերյալ:

Ու սում նա սի րու թյան նպա տակն  է ներ կա յաց նել Հայոց Ցե-
ղասպա նու թյան թե մայով Ի տա լի ա յում լույս տե սած հու շագ րու-
թյուն նե րի և գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան պատ կե րը, ի նչ պես 
նաև վեր լու ծել Մեծ Ե ղեռ նի թե ման լու սա բա նող մի ջոց նե րի (գ րա-
կա նու թյուն, թարգ մա նու թյուն, կի նո) ազ դե ցու թյունն ըն թեր ցո ղի ու 
հան դի սա տե սի վրա, մի ջոց նե րից յու րա քան չյու րի հնա րա վո րու-
թյան սահ ման նե րը, և թե ի նչ պես են այս բո լո րը տար բեր ճա նա-
պարհ նե րով լու սա բա նում, ա ռա վել ու շադ րու թյան ար ժա նաց նում 
Մեծ Ե ղեռ նի պատ մա կան եր ևույ թը: 

Ու սում նա սի րու թյան մեջ գրա կա նու թյու նը ներ կա յաց ված  է որ-
պես կա մուրջ սփյուռ քա գի տու թյան և ցե ղաս պա նա գի տու թյան մի ջև:
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 Ե ՐԱԽ ՏԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՍՔ

 Սույն հրա տա րա կու թյու նը հնա րա վոր դար ձավ շնոր հիվ « Գի-
տա կան և գի տա տեխ նի կա կան գոր ծու նե ու թյան հիմ նա րար և 
կար ևո րա գույն նշա նա կու թյուն ու նե ցող կի րա ռա կան հե տա զո տու-
թյուն ներ» ծրագ րի շր ջա նա կում ՀՀ սփյուռ քի նա խա րա րու թյան 
տրա մադ րած դրա մաշ նոր հի, ո րի հա մար հայտ նում եմ ե րախ տա-
գի տու թյու նս նա խա րար տիկին Հրա նուշ Հա կո բյա նին: 

Աշ խա տու թյան ա ռա ջին ար դյունք նե րը հասունացել են Կա լի-
ֆոռ նի այի պե տա կան հա մալ սա րա նի (Ֆրեզնո) «Henry Kazanjian 
visiting professorship» ծրագ րի շր ջա նա կում 2013 թվա կա նին դա-
սա վան դածս « Հայոց Ցե ղաս պա նու թյա ն թեման գրա կա նու թյան 
և թարգ մա նու թյան մեջ» դա սըն թա ցի ժա մա նակ, որի համար 
հայտնում եմ իմ շնորհակալությունը Բարլո Տեր–Մկրտչյանին 
(Ֆրեզնոյի համալսարանի Հա յա գի տա կան ամբիոնի վարիչ) և 
Սերջո Լա Պորտային (Ֆրեզնոյի համալսարանի «Հայկ և Իզաբել 
Բերբերյանների» անվան պրոֆեսոր)՝ այդ առիթն ինձ ընձեռելու և 
ջերմ ընդունելության համար:

 Նախնական արդյունքները ներկայացվել են նաև աշ խար հի 
զա նա զան հա մալ սա րան նե րում և գի տա կան հաս տա տու թյուն նե-
րում տր ված զե կու ցում նե րի ըն թաց քում, այդ թվում` Կա լի ֆոռ նի-
այի պե տա կան հա մալ սա րան (CSUF, Ֆ րեզ նո, 2013 թ.), Հա րա-
վային Կա լի ֆոռ նիայի հա մալ սա րան (USC, Լոս Ան ջե լես, 2013 թ.), 
Ա մե րի կայի Հրեա կան հա մալ սա րան (AJU, Լոս Ան ջե լես, 2014 թ.), 
ՀՀ ԳԱԱ (Ե րևան, 2014 թ.), Կա’ Ֆոս կա րի հա մալ սա րան (Վե նե տիկ, 
2014  թ.), Կա լի ֆոռ նի այի հա մալ սա րան (UCSB, Սան տա Բար բա-
րա, 2015  թ.)), ո րի հա մար շնոր հա կա լու թյուն եմ հայտ նում « Գա-
լուստ Գյուլ բեն կյան» հիմ նար կու թյան Հայ կա կան հա մայնք նե րի 
բա ժան մուն քին, Հա յա գի տա կան ո ւս մանց և հե տա զո տու թյուն-
նե րի հա մազ գային ըն կե րու թյա նը (NAASR, Ա ՄՆ), « Վար դա նի 
Աս պետ ներ» Հա յա գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի հիմ նադ-
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րա մին (ԱՄՆ), Հա յա գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի ըն կե-
րակ ցու թյա նը (SAS, Ա ՄՆ)՝ վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում տրա-
մադ րած հե տա զո տա կան դրա մաշ նորհ նե րի հա մար, ո րոնք ծնունդ 
տվե ցին նոր ուսում նա սի րու թյուն նե րի: Սույն թե մային տար բեր 
տե սան կյուն նե րից ան դրա դար ձել ե նք նաև մեր մի շարք հրա տա-
րա կու թյուն նե րում, այդ թվում` «Echoes of the Armenian Genocide 
in Literature and Cinema» (Annali di Ca’ Foscari, Վե նե տիկ, 
2015), «Armenian Genocide and Translation» (Նյու Յորք, 2015), 
«Narrating The Armenian Genocide: An Italian Perspective» (Լոս 
Ան ջե լես, 2015)   և «Women and the Armenian Genocide», որն ը նդ-
գրկ ված է Կա նա դա յում լույս տես նող Հայոց, ի նչ պես նաև Կամ բո-
ջայի, Ռո ւան դայի, Դար ֆու րի ցե ղաս պա նու թյուն նե րին և Հո լո քոս-
տին նվիր ված Women and Genocide հա տո րյա կի մեջ (2015):

Իմ ա ռանձ նա հա տուկ շնոր հա կա լու թյու նը ԵՊՀ ռեկտոր, ՀՀ 
ԳԱԱ թղթակից անդամ, պատմական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր Արամ Սիմոնյանին և ԵՊՀ գիտական խորհրդին սույն 
գրքի հրատարակությունը երաշխավորելու համար, Մխի թար-
յան Մի ա բան Հ. Վա հան ծ. վրդ. Օ հա նյ ա նին` ա րևմ տա հայե րեն 
թարգ մա նու թյուն նե րին սի րա հո ժար աշ խա տակ ցու թյան հա մար, 
ԵՊՀ եգիպտագիտության կենտրոնի գիտաշխատող Արմենուհի 
Առաքել յանին  և «Զանգակ» հրատարակչատան աշխատակից 
Լիանա Միքայել յանին՝ արդյունավետ համագործակցության 
համար, իտալահայ գրող, իմ լավ բարեկամ Անտոնիա Արսլանին, 
Կա նա դայի թա գա վո րա կան ռազ մա կան հա մալ սա րա նի քա ղա քա-
գի տու թյան պատ վա վոր պրո ֆե սոր Ա լան Ո ւայթ հոր նին, Նյու Յորքի 
«Սարա Լորենս» և Մասսաչուսեթսի (Ամհըրսթ) համալսարանների 
համեմատական գրականության և թարգմանաբանության պրո-
ֆեսորներ Բելլա Բրոդսկիին և Էդվին Գենցլերին, Իսպանիայի 
«Ռովիրա ի Վիրխիլի» համալսարանի և Նյու Յորքի «Նայդա» 
հաստատության թարգմանաբանության պրոֆեսորներ  Էնթընի 
Փիմին և Ռոբերտ Հոջսոնին վերջին տարիների բեղմնավոր 
քննարկումների և դիտարկումների համար: 
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Երախտապարտ եմ ծնողներիս, ամուսնուս՝ սույն հրատա րա-
կությունը քաջալերելու համար, կյանքս խինդով լցնող զավակ-
ներիս` Մարիամին, Նարեկին, և զարմուհուս` Նարեին:

Շնորհակալություն ԵՊՀ և «Զանգակ» հրատարակչություն ների 
աշխատակիցներին և բոլոր նրանց, ովքեր ինչ–որ կերպ նպաս-
տեցին այս գրքի լույսընծայմանը, որի միակ պատասխանատուն, 
սակայն, հեղինակն է:
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Գ ԼՈՒԽ Ա

 Հու շագ րու թյուն ներ

Ք սա նե րորդ դա րի ա ռա ջին մեծ ող բեր գու թյան` Հայոց Ցե ղա-
սպա նու թյան վե րապ րած նե րն Ի տա լի ա հա սան Ա ռա ջին աշ խար-
հա մար տից հե տո, սա կայն Ե ղեռ նի ար ձա գանք ներն ի հայտ ե կան 
միայն տաս նա մյակ ներ ան ց: 

1965 թ. Փրան կիս կյան կրո նա վոր Հով հան նես Կյու րեղ Զոհ-
րապյա նը Պա լեր մո յում հրա տա րա կում  է իր « Մի սի ո նե րա կան 
կյան քի հու շեր» ե րկ հա տո րյա կը19: Հ. Կյու րե ղը ծն վել է 1881 թ. Է րզ-
րու մում, կրո նա վո րա կան և քա հա նա յա կան կր թու թյու նը ստա ցել է 
Ա րևե լ յան ա ռա քե լա կան հաս տա տու թյու նում, ա պա դար ձել ա ռա-
քե լա կան քա րո զիչ Փոքր Ա սի ա յում, ապ րել  է յու րօ րի նակ պա րա-
գա նե րի մեջ և ա կա նա տես է ե ղել հայ ազ գի մար տի րո սու թյանն ու 
Պոն տո սի քրիս տո նյա հա մայնք նե րի կո տո րա ծին և տե ղա հա նու-
թյա նը: 

 Նա խախ նա մութիւ նը զիս դրած էր այդ զար հու րե լի ող բեր գու թիւն նե րու կեդ-
րո նը` յանձ նա րա րե լով ին ծի կա տա րել դժո ւա րին գոր ծեր, մինչ մար մինս կը տա-
ռա պէր թուր քե րու կող մէ ստա ցած խոշ տան գում նե րու պատ ճա ռով,   գրում է Հայր 
Կյու րեղն իր հու շագ րու թյան սկզ բում20:  

Հայր Կյու րե ղը մնում է Ա նա տո լի ա յում մին չև 1923 թ., ե րբ  Տրա-
պի զո նի դա տա րա նը նրա հան դեպ մա հա պատ ժի վճիռ  է կա յաց-
նում՝ կա խա ղա նի մի ջո ցով: Պատ ճա ռը հե տևյալն էր. Տրա պի զո նի 
իշ խա նու թյուն նե րը փնտ րում է ին Մես րոպ Սա հակ ա նու նով մե կին, 
ո րն իբ րև թե օգ նել էր հույ նե րին ա պս տամ բե լու թուր քե րի դեմ: Քա-
նի որ Հ. Կյու րեղն իր ա ռա քե լու թյան ըն թաց քում ջա նա ցել էր միշտ 
օգ տա կար լի նել նաև հույ նե րին, թուրք իշ խա նու թյուն նե րի թյուր 

19  C. G. Zohrabian, Memorie di vita missionaria, 2 voll., Convento Cappuccini, Palermo, 1965. 
Երրորդ հատորը հրատարակվել է 1976 թ.:

20  Կիւրեղ եպս. Զոհրապեան, Յուշեր, թարգմ. Մ. Վ. Ղազարեան, Վենետիկ, Սբ. Ղազար, 
2007, էջ 5:
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կար ծի քով` հենց նա էր Մես րոպ Սա հա կը, ո րը ծպ տում էր ի նք նու-
թյու նը քա հա նա յա կան հա գուստ նե րով: Ոս տի կա նա պետ Թահ սին 
Բեյը Հա սա րա կաց ան վտան գու թյան տնօ րե նի ստո րագ րու թյու նը 
կրող մի հաշ վե տվու թյուն էր ստա ցել, ո րի մեջ աս վում էր, որ բո լոր 
փաս տե րը կային հաս տա տե լու, որ, այս պես կոչ ված, Փա փազ Կյու-
րեղ Օ հան նե սը` հան գու ցյալ Վար դան Զոհ րա պյա նի որ դին, Պոն-
տո սի հու նա կան հանձ նա խմ բի պա րագ լուխ նե րից մեկն  էր, նույն 
ին քը` հե ղա փո խա կան Մես րոպ Սար գի սը:

Կտ րուկ կեր պով ժխ տե ցի յու նա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րուն ան դա մա կից 
ըլ լա լուս մե ղադ րան քը,    գրում է Հ. Կյու րե ղը,    ո րով հե տեւ ո ՛չ մի այն քա ղա քա կա նու-
թե ամբ եր բեք չէ ի զբա ղած, այլ բնաւ չէ ի ու զած ան գամ գիտ նալ քա ղա քա կա նու-
թե ան ի նչ ըլ լա լը: Ի սկ յոյ նե րուն օգ նած ըլ լալս պէտք չէ, որ զար մանք պատ ճա ռէր 
ո րե ւէ մէ կուն, քա նի որ բո լորն ալ գի տէ ին, որ սո վո րու թիւ նը ու նիմ օգ նե լու դուռս 
բա խող  բո լոր կա րի քա ւոր նե րուն` ա նոնց մէ եր բեք չպա հան ջե լով ի նք նու թե ան 
վկա յա կա նը21:

 Նույն ոս տի կա նա պե տը ժա մա նա կին զգու շաց րել էր Հ. Կյու րե-
ղին հե ռու մնալ հույ նե րից` ա սե լով. 

Հեռու կեցէք յոյներէն. նենգ ժողովուրդ են, մի՛ վստահիք անոնց: Մեր 
թշնամիներն են: Աղքա՞տ են: Ձգեցէք՝ որ սովէն սատկին: Կը ցաւիմ ըսելու՝ որ եթէ 
շարունակէք կերակրել զանոնք եւ օգնել իրենց, Ձեր վերջը գէշ պիտի ըլլայ22:

Ի րոք, շատ չան ցած` սկս վում են վա նա կա նի վատ օ րերը: Այս պես է 
նկա րագ րում Հ. Կյու րեղն իր ձեր բա կա լու թյունն ու կտտանք նե րը.

Ոս տի կան մը, ան ցա գիրս տես նե լով, հրա ւի րեց զիս հե տե ւե լու ի րեն դէ պի ան-
ցագ րային գրա սե նե ակ: Հոն սպա սե ցի ե օ թը ժամ: Վերջ ի վեր ջոյ, գրա սե նե ա կին 
տնօ րէ նը ե կաւ ին ծի հարցնե լու՝ թէ ար դե օք ա նունս Մես րոպ Սար գիս է: Ստա նա-
լով ժխ տա կան պա տաս խան, ո րուն ա ւել ցու ցի ի րա կան ա նունս, ը սաւ՝ որ այդ գի-
շեր պէտք է հս կո ղու թե ան տակ ան ցը նէ ի, եւ վա ղը կը գիտ նային՝ թէ ի նչ պէտք է 

21  Նույն տեղում, էջ 141:
22  Նույն տեղում:
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ը նէ ին: Ֆրան սա կան Դես պա նա տու նը, ա մե նայն հա ւա նա կա նու թե ամբ Տիկ. Պա-
ղա շէն տե ղե կա ցո ւած ըլ լա լով, սպայ մը ղր կեց պա հան ջե լու հա մար իմ ա նյա պաղ 
ա զատ ար ձա կումս, քա նի որ կա թո ղի կէ քա հա նայ մը ըլ լա լով՝ ես ֆրան սա կան 
կա ռա վա րու թե ան պաշտ պա նու թե ան տակ է ի: « Նոյ նիսկ ե թէ մէկ մի լի ոն զի նո ւոր 
ղր կէք հոս»,  պա տաս խա նեց թուրք պաշ տօ նե ան,  « ձեր Դես պա նա տու նը պի տի 
չկա րե նայ մեր ձեռ քէն խլել այս փա փա զը: Ան մեր ձեռ քով պի տի մեռ նի, ո րով-
հե տեւ գլ խա ւո րած  է յու նա կան ա պս տամ բու թիւ նը, ո րուն նպա տակն  էր կոր ծա-
նել մեր կայս րու թիւ նը»23: Կէս գի շե րին մօտ զիս նա ւակ մը նս տե ցու ցին եւ տա րին 
Ստամ պու լի ո ւղ ղու թե ամբ: Նա ւա կէն դուրս ել լե լով, ժամ մը ոտ քով քա լել տո ւին, 
ճամպ րուկս սա ւա նով մը վի զէս կա խո ւած: Ու ժաս պառ է ի եւ հա զիւ կը քա լէ ի, ի սկ 
զի նո ւոր նե րը, ցա ւակ ցե լու փո խա րէն, քայ լերս կ’ա րագց նէ ին բռունց քի հա րո ւած-
նե րով, ապ տակ նե րով, ա քա ցի նե րով ու ա նար գա կան խօս քե րով: « Սատ կէ՛, ան հա-
ւատ շու նի զա ւակ», — կը պո ռային24:

 
Ն րան զին ված պա հա կախմ բի ու ղեկ ցու թյամբ տա նում են Կոս-

տանդ նու պոլ սի բան տը, ո ւր  են թարկ վում  է թուր քա կան ֆա լա-
խայի կտ տանք նե րին՝ հինգ ան գամ ե ղե գի վաթ սու նա կան հար ված 
կրունկ նե րին (մ նա ցած կյան քի ըն թաց քում Հ.Կյուրեղը ստիպված կլիներ 
քայլել հո ղա թա փե րով, քա նի որ ոտ քե րն այդ հար ված նե րից տձ ևա ցել է ին): 

  Սահ մա նո ւած վայ րը հա սանք գի շե րո ւան ժա մը 1ին: Ոս տի կան մը զիս փոք-
րիկ սե նե ակ մը մտ ցուց, նս տե ցաւ, ձեռ քը վեր ցուց ին ծի վե րա բե րող թղ թա պա-
նա կը, քա նի մը էջ դար ձուց, ա պա հայե աց քը դէմ քիս լաւ մը սե ւե ռե լով՝ հար ցուց 
ա նունս: Պա տաս խանս զինք կատ ղե ցուց դի ւա հա րի մը նման եւ այն քան ո ւժ գին 
ապ տակ մը ի ջե ցուց ե րե սիս՝ որ բո լոր ակ ռա ներս տե ղէն շար ժե ցան: Ի րեն հա-
մար ակ նյայտ է ր՝ որ ես սուտ կը խօ սէ ի եւ որ իմ ի րա կան ա նունս թղ թա պա նա կին 
մէջ գրո ւածն էր. «Ա նու նը. Մես րոպ Սար գիս: Ազ գու թիւ նը. հայ: Ղր կո ւած է Սեւ Ծո-
վու քա ղաք նե րու մէջ յու նա կան շար ժու մին օգ նե լու հա մար: Ե ղած է Պա թու մի մէջ: 
Կով կա սի մէջ հա զա րա ւոր մահ մե տա կան ներ սպան նե լէ յե տոյ Տրա պի զոն ե կած է 
ռու սա կան բա նա կին հետ մի ա սին»: Ին քը լի ո վին հա մո զո ւած  է ր՝ որ ես սպան-
նած է ի թուր քե րը, թա լա նած է ի զի րենք, բռ նա բա րած է ի մահ մե տա կան աղ ջիկ-
ներն ու կի նե րը: Որ քան ա ւե լի կը փոր ձէ ի ի նք զինքս պաշտ պա նել, այն քան ա ւե լի 

23  Նույն տեղում, էջ 143:
24  Նույն տեղում:
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ին քը կը կատ ղէր ու վրաս հա րո ւած ներ կ’ի ջեց նէր: Վեր ջա ւո րու թե ան ձեռ քե րուս 
ձեռ նա կա պեր ան ցուց եւ ոտ քով այն քան ո ւժ գին զար կաւ ստա մոք սիս, որ գե տին 
փռո ւե ցայ: 

Գի շե րո ւան ժա մը 3ին, միշտ ոտ քով եւ ճամպ րուկս վի զէս կախ ւած, զիս տե ղա-
փո խե ցին Սե րաս քե րայի բան տը, այ սինքն՝ զի նո ւո րա կան ա տե ան: Կր նաք ե րե-
ւա կայել վի ճակս, բայց դա ւա ճան նե րու հա մար գթու թիւն չկայ եւ զիս խու ցի մը մէջ 
նե տե ցին: Այդ խու ցէն զիս դուրս հա նե ցին ժա մը 8ին: Եր կու զի նո ւոր ներ ա ռաջ-
նոր դե ցին զիս սրահ մը, ո ւր բա ւա կա նին մեծ թի ւով սպա ներ հա ւա քո ւած  է ին: 
Ա նոնց մէ մէ կը ա թո ռի մը վրայ նս տե ցաւ եւ սկ սաւ թեր թել ին ծի վե րա բե րող թղ թա-
պա նա կը. ծանր շն չա ռու թիւ նը ցոյց կու տար ա նոր ան հան գիստ վի ճա կը: Ի վեր ջո 
խոր շունչ մը քա շեց եւ ար տա սա նեց դա տավ ճի ռը. «Յա նուն Աս տու ծոյ: Մես րոպ 
Սար գի սը, որ յայտ նի  է Կիւ րեղ Օ հան նէս Փա փազ Զոհ րա պե ան կեղծ ա նու նով, 
գի տա կից կեր պով գոր ծած է մար դաս պա նու թիւն ներ, գո ղու թիւն ներ, բռ նու թիւն-
ներ եւ պատ կա նած  է փա ռա հեղ օս ման ցի նե րու հայ րե նի քի նենգ հպա տակ ներ 
յոյ նե րու ա պս տամբ յանձ նա խում բին: Դա տա պար տո ւած է կա խա ղան հա նո ւե լու 
ամ սոյս 14ի ա ռա ւօ տե ան»: «Կ ’երդ նում, որ ա մէն բան կեղծ է»,  բա ցա կան չե ցի: Զի-
նո ւոր նե րէն մէ կը ապ տակ մը ի ջե ցուց ե րե սիս, հրա մայե լով՝ որ լռեմ: Ներ կա նե րը 
զի նո ւո րա կան ող ջոյ նի կե ցան եւ լռե լե այն հե ռա ցան: Դա տա ւո րը մօ տե ցաւ ին ծի, 
զիս պա հա կա խում բի զի նո ւոր նե րուն յանձ նեց եւ ա կան ջիս կա մա ցուկ մը ը սաւ՝ 
որ ու շա դիր ըլ լամ ճամպ րու կիս եւ չձ գեմ որ ո րե ւէ մէ կը ի րե րուս դպ չի: Ուրիշ տեղ 
մը տա րին զիս: Ոտ քի կե նա լու ոյժ չու նէ ի, նե տո ւե ցայ յա տա կին վրայ ու քնա ցայ: 
[...] Ու րիշ հար ցաքն նու մի մըն ալ են թար կո ւե ցայ: Դա տա ւո րը կ’ու զէր որ խոս տո-
վա նէ ի՝ թէ ես  է ի Մես րոպ Սար գի սը, եւ այդ խոս տո վա նու թիւ նը բե րա նէս դուրս 
քա շե լու նպա տա կով հրա մայեց են թար կել զիս ֆա լա խայի կտ տանք նե րուն: Զիս 
սե ղա նի մը վրայ հա նե ցին եւ հրա մայե ցին ծուն կի գալ, այն պէս՝ որ ոտ քե րուս 
թա թե րը դուրս մնային, եւ զին ւոր նե րէն եր կու քը սկ սան ե զան ջի ղով մտ րա կել 
ներ բան ներս: Ա նոնց մէ իւ րա քան չիւ րը ե րե սուն հա րո ւած կու տար: Եր կու ու րիշ 
զինուոր ներ թմ բուկ կը զար նէ ին, հե ծե ծանք նե րուս ձայ նը ծած կե լու հա մար: Այդ 
կտ տանք նե րուն են թար կո ւե ցայ հինգ ան գամ, այ սինքն՝ այդ օ րո ւան յա ջոր դող եր-
կու օ րե րուն նոյն պէս, օ րա կան եր կու ան գամ: Ե րբ ստա ցայ ա ռա ջին հա րո ւած նե-
րը, Մարտ 12ին, ժա մը մօ տա ւո րա պէս  19:30 –ին, այն պի սի սոս կա լի ցա ւեր զգա ցի, 
որ կը կար ծէ ի՝ թէ ո ւր որ  է հո գիս պի տի ա ւան դեմ: Բայց այդ ցա ւե րը քա նի մը 
ա կն թարթ մի այն տե ւե ցին, ա պա ին ծի թո ւե ցաւ՝ թէ եր կին քը բա ցո ւե ցաւ եւ տե-
սայ Ա մե նասր բու հի Կոյս Աս տո ւա ծա ծի նը, հրեշ տակ նե րով ու սուր բե րով շր ջա պա-
տուած: Կը կար ծեմ, որ այս յափշ տա կու թիւ նը շատ կարճ կը տե ւէր, ո րով հե տեւ ին-
ծի այն պէս կը թո ւի՝ որ գի տակ ցու թիւնս կորսն ցու ցած եմ քսա նե րորդ հա րո ւա ծէն 
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յե տոյ: Յա ջորդ չորս ան գամ նե րուն յափշ տա կու թե ան մէջ կ’իյ նայի հա րո ւած նե րը 
սկ սե լէն ա ռաջ, այն պէս՝ որ ոչ մէկ ցաւ կը զգայի, թէ եւ գի տակ ցու թիւնս հա ւա սա-
րա պէս կը կորսնց նէ ի, ի նչ պէս ա ռա ջին ան գամ: Կր կին կը սթա փէ ի հրա մայո ւած 
վաթ սուն հա րո ւած նե րը ստա նա լէ մէ կու կէս կամ եր կու ժամ ե տք: Հարկ չկայ նկա-
րագ րե լու՝ թէ ի նչ վի ճա կի մէջ է ին ոտ քե րուս ներ բան նե րը: Մին չեւ այ սօր կը քա շեմ 
այդ կտ տանք նե րուն հե տե ւանք նե րը: 

Ա ռա ջին մտ րա կու մէս մօ տա ւո րա պէս եր կու ժամ յե տոյ կր կին տե ղա փո խե ցին 
զիս ու րիշ բանտ մը: Ստամ պու լի փո ղոց նե րով ան ցած ա տեն, հայե ացքս շա րու-
նակ աջ ու ձախ կը դարձ նէ ի, յու սա լով ծա նօ թի մը հան դի պիլ: Տե սայ մայ րա պետ 
մը, որ կա րե կից հայե աց քով զիս կը դի տէր: Փոր ձե ցի քա նի մը բառ ը սել, բայց ըն-
կե րա ցող զի նո ւո րը ար գի լեց, ա քա ցի մըն ալ ոտ քե րուս ի ջեց նե լով: Նոր բան տին 
մէջ հա րիւ րա ւոր քա ղա քա կան բան տար կե ալ ներ կը սպա սէ ին կա խա ղան ել լե լու 
եւ ես դրո ւե ցայ ա նոնց մէջ՝ ո րոնք ա ռա ջին հեր թին պէտք է կրէ ին մա հա պա տի-
ժը: Հոն գտայ հինգ յոյն եւ չորս հայ տղա մար դիկ եւ իս կոյն մտե րիմ բա րե կամ ներ 
դար ձանք: Կէ սօ րին ա նոնց այ ցե լու թե ան ե կան ի րենց ազ գա կան նե րը եւ ա ռատ 
ու տե լիք բե րին: Ե րի տա սարդ նե րէն մէ կը սե ղան պատ րաս տեց, զի նո ւոր նե րուն 
տւաւ ի րենց հաս նե լիք մա սը եւ զիս ալ հրա ւի րեց մի ա նա լու ի րենց եւ օ րհ նե լու 
սե ղա նը: Կի նե րը տխուր ու ար տա սո ւա լից աչ քե րով կը դի տէ ին մեզ, բայց մենք 
դա տա պար տե ալ ներս ու րախ է ինք ու հան դարտ: Յար մար վայր կե անն էր կրօն-
քի ու յա ւի տե նա կան կե ան քի մա սին խօ սե լու եւ իմ խօս քերս դրա կան ար ձա գանգ 
գտան: Ե րի տա սարդ նե րը յուզ ւե ցան եւ բո լորն ալ ի նք նա կամ խնդ րե ցին մա տա-
կա րա րել Ա պաշ խա րու թե ան Խոր հուր դը: Ճիշտ այն վայր կե ա նին, ե րբ այ ցե լու-
նե րը կը պատ րաս տո ւէ ին հե ռա նա լու, պա հակ նե րէն մէ կը ե կաւ ը սե լու՝ թէ բա րի 
լուր ու նէր մեզ մէ մէ կու մը հա մար, բայց  բա րի լու րը հա ղոր դե լէն ա ռաջ բո լո րէս 
խոս տում ա ռաւ՝ որ բախ տա ւոր հաս ցէ ա տէ րը պէտք է ա ղո ւոր նո ւէր մը տար ի րեն: 
Բախ տա ւո րը ես չէ ի, ի նչ պէս բո լո րը կը կար ծէ ին, այլ պել ճի քա կան ներ կա յա ցուց-
չու թե ան քով աշ խա տող մէ կը, ո րուն ա զա տու թիւն շնոր հած է ին: Ան կէ խնդ րե ցի 
ե րկ տող մը տա նիլ Սուրբ Ստե փա նո սի մեր վան քի մե ծա ւոր Հայր Լո ւի ճի ին: « Սի-
րե լի Հայր Լո ւի ճի»,  գրած է ի այդ նա մա կին մէջ,  « կը խնդ րեմ Ձե զի, որ ա նյա պաղ 
գաք ին ծի այ ցե լե լու այն բան տին մէջ, որ Ձե զի պի տի ը սէ այս նա մա կը բե րո ղը: 
Շատ բա ներ ու նիմ Ձե զի ը սե լու եւ կա խա ղան ել լե լէ ա ռաջ կ’ու զեմ խոս տո վա նիլ: 
Կը խնդ րեմ այս բո լո րին մա սին տե ղե կու թիւն ներ չտալ ֆրան սա կան Դես պա նու-
թե ան, ո րով հե տեւ ա ւե լի կը ծան րաց նէ վի ճակս: Ցտե սու թիւն ան դե նա կան կե-
ան քի մէջ, ե թէ չկա րե նանք տես նո ւիլ եր կու օր ուան ըն թաց քին»: Նախ կին  բան-
տա կից  բա րե կամս հա ւա տա րիմ կեր պով կա տա րած էր խնդ րանքս եւ ե րկ տողս 
յանձ նած  էր Հայր Լո ւի ճի ին: Բայց ան, հա զիւ կար դա ցած  էր նա մակս, իս կոյն 
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վա զած էր ֆրան սա կան Դես պա նա տուն: Թուր քե րը իս կոյն հա կազ դե ցին եւ ջա-
նա ցին կորսնց նել տալ հետ քերս: Ժա մը 17ի ա տեն նե րը ոս տի կան մը մօ տե ցաւ 
ին ծի եւ հրա մայեց հե տե ւիլ ի րեն, ը սե լով. « Հոս ե կուր, կա խարդ, սա տա նայի որ դի: 
Քու կա խար դու թիւն նե րովդ տե ղե կու թիւն ներ կը հասց նես Դես պա նա տու նե րուն, 
որ պէս զի ա զա տեն քեզ կա խա ղա նէն: Գիտ ցիր, ու րեմն, որ ա ռա ջի նը դուն պի տի 
կա խա ղան ել լես»: Սան թա Սո ֆի այի փո ղոց նե րով ան ցած ա տեն հան դի պե ցայ 
ծա նօթ նե րու եւ Ա նա րատ Յ ղու թե ան Հայ Քոյ րե րէն մէ կը բարձր ձայ նով հար ցուց՝ 
թէ ար դե օք Հայր Կիւ րե ղը չէ ի՞: «Այո՛, այո՛, ճիշտ Հայր Կիւ րեղն եմ»,  բա ցա կան չե ցի:  
Ու րիշ ո չինչ կր ցայ ա ւելց նել, ո րով հե տեւ զի նո ւոր նե րը ու ժեղ ա քա ցի նե րով հե ռա-
ցու ցին զիս: Կա մուր ջին հաս նե լով, զի նո ւոր նե րը զիս նա ւա կի մը մէջ նե տե ցին, 
ո րով տա րին Գա ղա տի ա: Նոր բան տը մօտ  էր նա ւա հան գիս տին: Ա րե ւա մու տէն 
ե տք պաշ տօ նե այ մը այ ցե լեց ին ծի, որ ա ւե լի մեղմ ձայ նե րան գով ը սաւ՝ որ ի զուր 
յա մա ռօ րէն կը թաքց նէ ի ի րա կան ի նք նու թիւնս, քա նի որ դա տա րա նը Տրա պի զո նի 
հա սա րա կա կան ան վտան գու թե ան գրա սե նե ա կէն եր դու մով հաս տա տո ւած տե-
ղե կու թիւն ստա ցած է ր՝ որ ես է ի շա տոնց փնտ ռո ւած հայ յե ղա փո խա կան Մես րոպ 
Սար գի սը: Դա տա ւո րը կ’ու զէր զիս փր կել, բայց ա տոր հա մար պէտք է խոս տո վա-
նէ ի ի նք նու թիւնս: Եր դում կ’ը նէր յա նուն Տէր Յի սու սի եւ Մո համ մէտ մար գա րէ ի: 
Ի նչ պէ՞ս կր նայի ստել: Պա տաս խանս լսե լով, այդ պաշ տօ նե ան հեզ գառ նու կէ փո-
խա կեր պո ւե ցաւ սար սա փե լի գա զա նի մը եւ ո ւժ գին ապ տակ մը զար կաւ ձախ այ-
տիս, ը սե լով. « Սա տա նային ծո՛ ցը գնա: Պի տի սատ կիս կա խա ղա նին վրայ, քա նի 
որ ա ւե լի յա մառ ե ս՝ քան քու հայրդ սա տա նան»: Վե րա դար ձաւ Մարտ 14ին, ժա մը 
մօ տա ւո րա պէս 19:30 –ին: Զինք բա րե կա մա կան ժպի տով մը ըն դու նե ցայ: «Ինչ պէս 
Ձե զի ը սի ե րէկ»,  խօս քը կտ րե ցի,  «եւ ու րիշ հա զար ան գամ ալ ը սի, կը կրկնեմ Աս-
տու ծոյ եւ մեր Սուր բե րուն առ ջեւ, որ իմ ա նունս Մես րոպ չէ: Աս տո ւած զիս ստեղ-
ծած է Օ հան նէս Փա փազ Կիւ րեղ Զոհ րա պե ան»: 

Նա խորդ օ րո ւը նէ ա ւե լի կատ ղե ցաւ եւ բռունց քի ու ոտ քի հար ւած ներ կ’ի ջեց նէր 
վրաս տե ղա տա րափ ան ձրե ւի մը նման: Իս կոյն ֆա լա խայի հա րո ւած ներ հրա մայեց: 
« Թան կա գին Փա շա»,  ը սի ի րեն սե ղա նի վրայ ծուն կի գա լէ ա ռաջ,  «ես Ձե զի կը նե րեմ 
այն չա րի քը՝ որ կ’ը նէք ին ծի, ո րով հե տեւ ո ՛չ Դուք, ո ՛չ ալ դա տա ւո րը յան ցա ւոր էք ա սոր 
հա մար: Դուք ձեր պար տա կա նու թիւ նը կը կա տա րէք: Յան ցան քը Տրա պի զո նի ոս տի-
կա նա պե տինն է եւ հա սա րա կա կան ան վտան գու թե ան գրա սե նե ա կի պաշ տօ նեա  նե-
րու նը: Ա նոնք է՝ որ Աս տու ծոյ առ ջեւ պա տաս խան պի տի տան»: Եւ այս պէս, ստա ցայ 
ֆա լա խայի վեր ջին վաթ սուն հա րո ւած նե րը, ո րոնք մի ա սին հա սան ե րեք հա րիւ րի: 

Այդ վեր ջին կտ տանք նե րէն եր կու քու կէս ժամ յե տոյ զիս կր կին դա տա րան 
տա րին: Ժա մը 20:30–ն էր եւ պէտք է որ վեր ջին լսու մը ըլ լար, ո րով հե տեւ յա ջորդ 
օ րը ժա մը 3 –ին պէտք  է կա խա ղան բարձ րա նայի: Դա տա ւո րը լաւ տրա մադ րու-
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թե ան մէջ էր: Կը զրու ցէր քո վը կե ցած պա րո նի մը հետ եւ հասկ ցայ՝ որ զրոյ ցին 
նիւ թը ես  է ի: Տես նե լով, որ ոտ քի չէ ի կր նար կե նալ, թոյ լատ րեց՝ որ նս տէ ի: Զիս 
քո վի պա րո նին ներ կա յա ցուց, ը սե լով՝ որ պն դագ լուխ հայ մըն է ի, յան ցա գործ մը՝ 
որ կ’ու րա նար իր ի րա կան Մես րոպ Սար գիս ա նու նը եւ կը պն դէր՝ որ ին քը Հայր 
Կիւ րեղ Օ հան նէս Զոհ րա պե անն է: Կա խա ղա նէն խու սա փե լու հա մար ին ծի բա ւա-
կան էր խոս տո վա նիլ ճշ մար տու թիւ նը եւ խոս տա նալ ո ւղ ղո ւիլ: Բայց ո ՞վ կրնար հա-
մո զել զիս ա տի կա ը նե լու: Պա րո նը, ո րուն ներ կա յա ցու ցին զիս, ու շա դիր զն նեց եւ 
ը սաւ. « Հայ շուն շան որ դի, սա տա նայէն ա ւե լի խո րա մանկ: Մես րո պը՝ կա թո ղի կէ 
փա փա զի մը նման հա գո ւած: Չես մոռ ցած ան գամ գլուխդ ա ծի լե լու եւ վա նա կան-
նե րուն յա տուկ հո ղա թա փեր հա գո ւե լու: Ո ւր կէ՞ գող ցած ես այս հնա մաշ հա գուստ-
նե րը, վա նա կան գօ տին, վար դա րանն ու հո ղա թա փե րը»: Ժա մա նակ չտո ւաւ՝ որ 
պա տաս խա նեմ: Կր կին հար ցուց՝ թէ իս կա պէս կա թո ղի կէ քա հա նա՞յ մըն է ի: Ար-
դե օք Կոս տանդ նու պոլ սոյ մէջ յայտ նի՞ է ի որ պէս այդ պի սին: Պա տաս խա նե ցի՝ որ 
Կոս տանդ նու պոլ սոյ բո լոր կա թո ղի կէ քա հա նա նե րը կը ճանչ նային զիս: Ը սաւ. 
«Լսէ՛, Փա փազ: Դա տա ւո րը քե զի պի տի ղր կէ Գա ղա տի ոյ ե կե ղե ցին: Ե թէ Պաշ Փա-
փա զը [այ սինքն՝ Մե ծա ւո րը] վկայէ՝ թէ կը ճանչ նայ քեզ, դա տա ւո րը քեզ ա զատ 
կ’ար ձա կէ: Բայց ե թէ ա նի կա, Աս տո ւած չը նէ, ը սէ՝ որ քեզ չի ճանչ նար, այս ե րե-
կոյե ան ի սկ, Գա ղա տի այէն վե րա դար ձիդ, կա խա ղան պի տի ել լես, ա ռանց վա ղը 
ա ռա ւօ տե ան սպա սե լու»: Ջեր մա գին շնոր հա կա լու թիւն յայտ նե ցի այդ պա րո նին 
եւ մաղ թե ցի ի րեն ե րկ նային ու ե րկ րային բո լոր օ րհ նու թիւն նե րը, եր կար կե անք, 
շնոր հա լի զա ւակ ներ եւ Սո ղո մոն թա գա ւո րին հարս տու թիւն նե րը: «Ե թէ զիս չճանչ-
նան,  եզ րա փա կե ցի,  ես իմ ձեռ քովս պա րա նը վիզս կ’ան ցը նեմ»: 

Զի նո ւոր մը ու ղեկ ցե ցաւ ին ծի դէ պի Դո մի նի կե ան Հայ րե րուն վան քը: Խնդրե-
ցի զի նո ւո րին քա շել դրան քո վը կա խո ւած պա րա նը եւ ա նա տո լու ցի այդ խեղճ 
գիւ ղա ցին ապ շա հար մնաց՝ ե րբ զան գա կը հըն չեց դու ռին միւս կող մէն: Դու ռը 
բա նա լու ե կաւ ի նք նին վան քին Մե ծա ւո րը, Հայր Ի լա րի ոյ Մոն թին, որ զար մա ցած 
բա ցա կան չեց. «Օ՜հ, Հայր Կիւ րեղ: Այս ի ՛նչ ա նակն կալ է: Ո ՞ր քա մին Ձեզ այս կող-
մե րը բե րաւ: Եւ ի ՞նչ կը նշա նա կեն այս շղ թա նե րը»: « Մի՛ վախ նաք»,  պա տաս խա-
նե ցի: « Դուք, Հա՛յր, զիս կա խա ղա նէն պի տի փր կէք: Ե կէք ին ծի հետ դա տա րան եւ 
եր դու մով վկայե ցէք՝ որ կը ճանչ նաք զիս որ պէս կա թո ղի կէ վար դա պետ»: 

Հայր Ի լա րի ոն պահ մը ապ շած մնաց: Այն քան բա րե սիրտ վար դա պետ մըն էր, 
որ ե թէ հար կա ւոր ըլ լար՝ զիս փր կե լու հա մար իր կե անքն ալ պի տի զո հա բե րէր: 
Մինչ Հայր Ի լա րի ոն եր դու մով կը վկայէր իմ կա թո ղի կէ վար դա պետ ըլ լալս, ջի-
ղերս այ լեւս չդի մա ցան եւ յոր դա հոս ար ցունք նե րը թր ջե ցին այ տերս: Այդ պա հուն, 
որ փաս տո ւե ցաւ իմ ան մե ղու թիւնս, ին ծի հա մար այ լեւս ամ բող ջո վին ան կա րե-
ւոր է ր՝ թէ պի տի կա խեն զիս կամ ոչ: Հա զիւ Հայր Ի լա րի ոն եր դու մով հաս տա տեց 
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իր վկա յու թիւ նը, դա տա ւո րին բա րե կամ պա րո նը մօ տե ցաւ եւ ձեռ քերս ա զա տեց 
կա պանք նե րէն: Ի սկ դա տա ւո րը ին քը ը սաւ. « Պա րոն Հայր Կիւ րեղ Օ հան նէս Զոհ-
րա պե ան է րզ րում ցի, պէտք է շնոր հա կա լու թիւն յայտ նէք Հայր Ի լա րի ոյին: Մա հա-
պա տի ժի պի տի չեն թար կո ւիք: Հա լալ ը րէք մե զի այն մտ րա կում նե րուն հա մար, 
ո րուն են թար կե ցինք Ձեզ: Մեր կող մէ գոր ծո ւած ա նար դա րու թե ան պա տաս խա-
նա տո ւու թիւ նը թող իյ նայ Տրա պի զո նի իշ խա նու թիւն նե րու գլ խուն: Այ սու հան դերձ, 
քա նի որ Դուք օգ նած էք յոյ նե րուն, ո րոնք մեր նենգ թշ նա մի ներն են, Նո րին Գե-
րա զան ցու թիւն Քե մալ Փա շան ը նդ միշտ կ’ար տաք սէ Ձե զի Թուր քի այէն: Պէտք է 
խոս տա նաք, որ պի տի մեկ նիք մին չեւ գալ շա բաթ օ րը, Մարտ 17ը»: Ա ջս վեր բարձ-
րա ցու ցի եւ խոս տա ցայ25:

 

Այս պի սով` մա հա պա տիժն ի կա տար չի ած վում, քա նի որ Հ. Ի լա   -
րի ո վար դա պե տի վկա յու թյան շնոր հիվ Հ. Կյուրեղը կարողա  նում է 
ա պա ցու ցել, որ ին քը թուրք իշ խա նու թյուն նե րի կող մից փնտրված 
Մես րոպ Սա հա կը չէ: Այ դու հան դերձ, նրան ցմահ աք սո րում են 
Թուր քի այից` հույ նե րին օգ նե լու պատ ճա ռով: Սկզ բում նա գնում է 
Հու նաս տան, որ տեղ մնում է 1923–1938 թթ. նախ որ պես Կեր կի րայի 
(Քոր ֆո ւի) հայե րի ծխա կան քա հա նա, այ նու հե տև՝ Հու նաս տա-
նում ապ րող բո լոր հայե րի ա ռաջ նորդ: Ա հա այս պես է նկա րագ րում 
Հ. Կյու րե ղը Հու նաս տան հաս նե լու իր ա ռա ջին տպա վո րու թյունները. 

Եր բեք չէ ի գտ նո ւած քրիս տո նե այ եր կիր նե րու մէջ եւ 1923 թո ւա կա նի Մարտ 
19ի ա ռա ւօ տե ան՝ հայե ացքս յուզ մուն քով լի կը հանգ չէր Փի րէ ոյի հո յա կերտ ե կե-
ղե ցի նե րուն վրայ, ո րոնք ի րենց գմ բէթ նե րուն վե րեւ փա ռա ւոր կեր պով կը կրէ ին 
Խա չը: Ու րա խու թիւնս այն քան մեծ  էր, որ նոյ նիսկ նա ւա վար նե րը, ո րոնք ի րա-
կա նին բա ւա կան ան փափ կան կատ  է ին, ին ծի մե ծա պէս հա մակ րե լի կը թո ւէ ին, 
քա նի որ այդ վայր կե ա նին ա նոնց մէջ մի մի այն Քրիս տո սի ա րիւ նով փր կո ւած եւ 
մկր տա կան ա ւա զա նին մէջ վե րած նած եղ բայր ներ կը տես նէ ի26: […]  Տասն վեց եր-
կար տա րի ներ ան ցու ցի Յու նաս տան, հոն սպա ռե լով իմ ամ բողջ կո րովս՝ ի սպաս 
գաղ թա կան եղ բայր նե րուս ծա ռա յու թե ան: Տէ րը օ րհ նեց իմ ճակ տիս քր տին քը եւ 
իմ ար ցունք ներս, եւ կր ցայ վայե լել ին ծի յանձ նո ւած փոք րիկ այ գի ին հա սուն ցած 
պտուղ նե րը: Մինչ նա ւը կը հե ռա նար Փի րէ այի նա ւա հան գիս տէն, կը զգայի Յու-

25  Նույն տեղում, էջ 143–148:
26  Նույն տեղում, էջ 155:
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նաս տա նի հայ կա կան ա ռա քե լա վայ րէս  բաժ նո ւե լու ամ բողջ դառ նու թիւ նը եւ յոր-
դա հոս ար ցունք ներս կը հո սէ ին այ տե րէս վար27:

1938 թ. նոյեմ բե րի քսան մե կին պատ րի արք Ա ղա ջա նյա նի նա-
մա կով նշա նակ վում է Սի րի այի Վե րին Ջե զի րեյի պատ րի ար քա կան 
տե ղա պահ: Թե մա կան ծա ռա յու թյան այս ժա մա նա կա հատ վա ծում 
(1938–1953 թթ.) Հ. Կյու րե ղը հիմ նա կա նում վե րահս կում է ե կե ղե-
ցա կան նե րին, հիմ նում է դպ րոց ներ, կր թում է ե րի տա սարդ նե րին, 
զբաղ վում բա րե գոր ծու թյամբ: Մոտ ո ւթ սուն տա րե կա նում նրան 
հրա վի րում են  Հռոմ: Այստեղ Հ. Կյու րե ղը շա րու նա կում է ծա ռայել 
ե կե ղե ցուն, եղ բայր նե րին և հա մայն քին, ի նչ պես նաև ա ռա քե լու-
թյուն ներ է կա տա րում  Եվ րո պայով ու Լա տի նա կան Ա մե րի կայով 
մեկ սփռ ված հայ կա կան գաղ թօ ջախ նե րում: 

 Հայր Կյու րե ղը մա հա ցավ 1972 թ. սեպ տեմ բե րի քսա նին և թաղ-
վեց Պա լեր մոյի Փրան կիս կյան նե րի ե կե ղե ցում: 1983 թ. մար տի 
քսա ներ կու սին Պա լեր մոյի ար քե պիս կո պո սի խնդ րան քով Սր բա-
դաս ման հանձ նա խում բը ար տո նեց սկիզբ տալ նրա սր բա դաս ման 
գոր ծըն թա ցին: 

Ի տար բե րու թյուն այլ վկա յու թյուն նե րի, ո ւր վե րապ րած նե րը 
նկա րագ րում են ի րենց ման կու թյու նը, Հայր Կյու րե ղի հու շե րը վե-
րա բե րում են հա սուն տա րի քին: Հու շե րը գրել է 1924 թ., սկզ բում՝ 
ֆրան սե րեն, այ նու հե տև շա րադ րել  է ա վե լի ըն դար ձակ: «Յու շա-
գրու թե անս հա մար գոր ծա ծե ցի օ րագ րու թիւն ներս, ո րոնք գրած է ի 
ֆրան սե րէ նով: Ա նոնց մեջ սա կայն շատ պա կաս կե տեր կան»28: 
Սկզ բում Հ. Կյու րեղն ա մե նևին միտք չու ներ հու շե րը տպագ րե լու, 
քա նի որ վա խե նում  էր թուր քա կան կա ռա վա րու թյան ու շադ րու-
թյու նը գրա վե լուց, ո րն ան պաշտ պան քրիս տո նյա բնակ չու թյան 
բնաջնջ ման հրա հանգն ար ձա կե լուց հե տո չէր հան դուր ժի ան գամ 
ա մե նաչն չին ակ նարկ իր ոճ րա գոր ծու թյուն նե րի մա սին և վրեժ 
կլու ծեր Ա նա տո լի ա յում գոր ծող կա թո ղիկե մի սի ո ներ նե րից: 

27  Նույն տեղում, էջ 285:
28  Նույն տեղում, էջ 6:
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 Դի տա ւո րե ալ կեր պով զանց ը րած  է ի ո րոշ դրո ւագ ներ, ո րոնք վտան գա-
ւոր նկա տած  է ի տա կա ւին Թուր քի ոյ մէջ ապ րող քրիս տո նե ա նե րուն հա մար,-
ավարտում է  Հ. Կյուրեղը29:

Իտալիայում հրատարակված մյուս հուշագրությունը պատկա-
նում է 1904 թ. Կե մե րե կում ծն ված, Ցե ղաս պա նու թյան վե րապ րյալ 
Խո րեն Մի րա քյա նի գրչին: 1986 թվա կա նին Պա դո վա յում հրա տա-
րակ վում է վերջինիս « Հով վից բժիշկ» գիր քը: Հու շե րում հե ղի նա-
կը նկա րագ րում է իր ստր կա կան կյան քը թուրք ըն տա նիք նե րում, 
ա պա իր թա փա ռում նե րը մի որ բա նո ցից մյու սը՝ միշտ վա խե ցած 
ու քաղ ցած, և պատ մում  է, թե ի նչ պես  է « թուրք» Մու հա մեդ հով-
վից դառ նում Ի տա լի ա յում բնակ վող ա տամ նա բույժ Խո րեն Մի-
րաքյան30. 

Օր մը` 1915 թո ւա կա նին` նախ քան հայե րու տե ղա հա նու թիւն նե րը, մայրս, 
խո շոր կա պոց ներ ձեռ քին, տա րաւ զիս թուրք ըն տա նի քի մը մօտ եւ չեմ գի տեր` 
ի նչ ը սաւ: Այս տան մէջ ու շադ րու թիւնս գրա ւեց ե րե սուն տա րե կան մարդ մը, որ 
ան թա ցուպ ու նէր: Յե տոյ ի մա ցայ, որ Տար տա նե լի պա տե րազ մի հաշ ման դամ էր: 
Փոքր ու թուխ կին մը ու նէր ու ծեր հայր մը` ա լե հեր մօ րու քով, կար միր թա սա կով, 
վրան` ճեր մակ փաթ թոց: Ա մու սին նե րը զա ւակ չու նէ ին: Այս պի սով` յայտ նո ւե ցայ 
ա նոնց տու նը լրիւ մի այ նակ: Մայրս ան հե տա ցած էր, հա ւա նա բար որ պէս զի լացս 
չտես նէր: Յա ջորդ օ րը ծե րու նին գլ խուս կար միր ֆէս դրաւ, վրաս նե տեց ճեր մակ 
փաթ թոցն ու զիս կո չեց Մու համ մետ: Ա տի կա իմ նոր ա նունս էր: Ըն տա նի քը աղ-
քատ էր, ու նէր վեց գառ նուկ ու եր կու այծ: Մար դը շատ ծեր էր, ա մէն ա ռա ւօտ ա նա-
սուն նե րը կը տա նէր ա րա ծե լու: Օր մը ու զեց, որ ես ալ հե տը եր թամ: Հա ւա նա բար 
միտ քը կար, որ իր մէ յե տոյ ես շա րու նա կէ ի գոր ծը: [...] Ար դէն գի տէ ի ա րօ տա վայ-
րե րը: Տի րու հին ա ռա ւօ տը կտոր մը հաց կու տար, որ պէտք է բա ւա կա նաց նէր ամ-
բողջ օ րը, բայց հա զիւ գիւ ղէն դուրս ե կած` ար դէն կ’ու տէ ի– կը վեր ջաց նէ ի: Օ րո ւան 
մնա ցած մա սը պէտք է գլ խուս ճա րը տես նէ ի: Եւ այս պէս ան ցան օ րեր, ա միս ներ, 
կորսն ցու ցած է ի կե ան քի ու ժա մա նա կի զգա ցո ղու թիւ նը: Լսած է ի, որ պայ թած էր 
պա տե րազ մը, որ հայե րը աք սո րեր  է ին ի րենց բնա կա վայ րե րէն ու սպան նած: 
Սկ սած է ի վախ նալ: [...] Օր մը տէ րերս ը սին. «Գ նա՛, քե զի հա մար նոր կա ցա րա՛ն 
փնտ ռէ»: Սկ սայ լալ. ցուրտ, սով, ո ւ՞ր կր նայի եր թալ31:

29  Նույն տեղում:
30  C. Mirachian. Da pastorello a medico. Editrice Stediv/Aquila, Padova, 1986.
31  Նույն տեղում, էջ 21–22:
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 Եր կար դե գե րում նե րից հե տո Խո րե նը հաս նում  է Զմյուռ նի ա, 
որ տեղ մի հայ ըն տա նիք որ դեգ րում է նրան: Դժ բախ տա բար, պա-
տա նու հո գին կր կին ա լե կոծ վում է, ե րբ հե տա գա ջար դե րի պատ-
ճա ռով կորց նում է նաև ի րեն որ դեգ րած ծնող նե րին, ո րոնց ազ գա-
նու նը հպար տո րեն կրեց մին չև իր կյան քի վեր ջը: Կո տո րած նե րից 
մա զա պուրծ` նա վով մե կում է Ա թենք, ա պա տե ղա փոխ վում Կեր կի-
րայի որ բա նոց, այ նու հե տև ըն դուն վում Վե նե տի կի Մու րատ– Ռա-
փայե լ յան վար ժա րան: Իր ա ռա ջա բա նում Մի րա քյա նը նշում է.

 Գիր քը գրե լու ա ռա ջին նպա տա կը դուստ րե րուս ու թոռ նե րուս բա զում չար-
չա րանք նե րով, պայ քա րով, ա մէն տե սա կի զր կանք նե րով լե ցուն իմ ան ցե ալս 
ծա նօ թաց նելն է, որ պէս զի ա նոնք պատ րաստ ըլ լան յաղ թա հա րե լու կե ան քի ան-
խու սա փե լի դժո ւա րու թիւն նե րը: Միւս նպա տա կը յատ կա պէս ե րի տա սարդ յու սա-
հատ նե րուն օգ տա կար ըլ լալն է, որ պէս զի ա նոնք սոր վին դի մա կայել կե ան քի ձա-
խոր դու թիւն նե րը32:

Ի տա լա հայ գրող Ան տո նի ա Ա րս լա նը Ցե ղաս պա նու թյա նը 
նվիր ված իր «Զ մյուռ նի այի ճա նա պար հը» վե պում ան դրա դառ-
նում է Զմյուռ նի ա յում Մի րա քյա նի որ դեգր ման պատ մու թյա նը.

Ն րանց թվում մի մե նա կյաց ե րե խա կար, ո րն ո ւս ման մեջ լավ ա ռա ջա դի մու-
թյուն էր ցու ցա բե րում և ամ բողջ ժա մա նակ սո վո րում էր կամ նա յում հե ռու նե րը: 
Բա րե համ բույր էր, ծա ռայե լու պատ րաստ, հար մար վող: Եր բեք չէր վի ճա բա նում 
ո րևէ մե կի հետ, եր բեք չէր մտեր մա նում ո րևէ մե կի հետ: Ո ՛չ բա րե կամ ու ներ, ո ՛չ 
թշ նա մի, միշտ մի այ նակ էր ու եր բեմն մեղմ ժպ տում էր` նայե լով հե ռու՜– հե ռու` դա-
տար կու թյան մեջ: Մի օր նրան կան չե ցին ար քե պիս կո պո սա րան: Նա այն քան լավ 
տպա վո րու թյուն թո ղեց մի հա րուստ ա տամ նա բույ ժի վրա, ո րը մի այն դուստ րեր 
ու ներ և ցան կա նում էր տղա որ դեգ րել: Տղան այն քան լուրջ, կիրթ, խո հուն ե րևաց, 
որ ա տամ նա բույ ժը ո գևոր ված նրան ը նտ րեց և տուն տա րավ, որ տեղ տղան, ո րի 
ա նու նը Խո րեն էր, բայց ազ գա նու նը չգի տեր, պաշ տո նա պես որ դեգր վեց, վերց րեց 
իր նոր ըն տա նի քի ազ գա նու նը և ի րեն այն քան լավ զգաց, որ ո րո շեց ի նքն էլ բժիշկ 
դառ նալ ու մե ծա նա լով պաշտ պան կանգ նել նոր մորն ու քույ րե րին: Ե րեք տա րի 
շա րու նակ փոք րիկ Խո րե նը ե ռան դով սեր տեց և սկ սեց օգ նել նոր հայ րի կին նրա 
համ բա վա վոր ա տամ նա բու ժա րա նում: Խե լա ցի, ջա նա սեր պա տա նին ա րագ սո-

32  Նույն տեղում, էջ 7:
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վո րեց հի վանդ նե րին տե ղա վո րել ա տամ նա բու ժա կան բազ կա թո ռին, փո խան ցել 
գոր ծիք ներն ու ջու րը: Խո նարհ ե րախ տա գի տու թյուն էր բխում նրա յու րա քան չյուր 
շար ժու մից. չէր մո ռա նում ո ՛չ մի տա րե լից, ո ՛չ մի ծնն դյան տոն. քնք շու թյամբ օգ-
նում էր քույ րե րին խա ղե րում և համ բե րա տար տա նում նրանց քմա հա ճույք նե րը: 
Բայց Զմյուռ նի այի ող բեր գու թյան ժա մա նակ Խո րե նը կորց րեց նաև ե րկ րորդ ըն-
տա նի քը և ջար դից ու հր դե հից հրաշ քով մա զա պուրծ` ա պաս տան գտավ Ի տա-
լիա յում, որ տեղ աշ խա տե լով և գի շե րը սո վո րե լով` ի վեր ջո ա տամ նա բույժ դար-
ձավ` ի րա գոր ծե լով ի րեն որ դեգ րած հոր ե րա զան քը33:

 Հա ջորդ հու շագ րու թյան հեղինակը Ռա ֆայել Ճա նի կյա նն  է34:  
Իր հու շե րում նա նկա րագ րում է 1977 թվա կա նին` յո թա նա սուն մեկ 
տա րե կան հա սա կում, Խո տոր ջու րի շր ջա նի հայ րե նի Գի սակ գյուղ 
կա տա րած իր ո ւխ տագ նա ցու թյան մա սին. 

Ուխ տագ նաց մըն եմ, կ’եր թամ փնտ ռե լու հայ րե նիքս ե օ թա նա սուն տա րո ւան 
բա ցա կա յու թե նէն յե տոյ: Յու լիս 7 –ին մեկ նե ցայ Թրի ես տէն, ան ցայ Հա րաւս լա-
ւի ան, Յու նաս տա նը, հա սայ Ստամ պուլ, ա պա Ան գա րա ու կանգ ա ռի Ե ոզ կա թի 
մէջ: Յան կարծ լսե ցի, որ մէ կը զիս ող ջու նեց` «As–salamu aleykom»35: «Aleykom 
as–Salam»,  պա տաս խա նե ցի: Թուր քը նս տե ցաւ կող քիս` նս տա րա նին: Մա զերն ու 
մօ րու քը ճեր մակ է ին, հա գո ւած էր գիւ ղա ցի ի նման: 

 Գեր մա նա ցի զբօ սաշր ջիկ էք,  ը սաւ ին ծի ան վա րան: 
 Ի տա լա ցի զբօ սաշր ջիկ եմ,  պա տաս խա նե ցի,  կ’եր թամ հայ րե նիքս տես նե լու 

եր կար տա րի նե րու բա ցա կա յու թե նէ յե տոյ:
  Ու րեմն թու՞րք էք:
 Թուրք է ի մին չեւ 1915 թո ւա կա նի օ գոս տո սը:
 Ermeni turk36?
  Այո՛,  պա տաս խա նե ցի ես:
 Մար դը խոս տո վա նե ցաւ, որ ի նքն ալ հայ էր37:

33  Ա. Արսլանն անձամբ ճանաչել  է Խորեն Միրաքյանին, երբ տակավին փոքրիկ 
աղջիկ` ընկերակցել  է Անրիեթ հորաքրոջը բժշկի մոտ գնալիս: Տե՛ս Ա. Արսլան, 
Զմյուռնիայի ճանապարհը, թարգմ.՝ Ս. Հարությունյան, Զանգակ, Սահակ Պարթև, 
Երևան,  2012, էջ  195–197:

34  R. Gianighian. Khodorciur. Viaggio di un Pellegrino alla ricerca della sua patria. Casa Editrice 
Armena, Venezia, 1992.

35  Թրք.՝ խաղաղությունն ընդ ձեզ:
36  Թրք. թուրքահայ:
37  Gianighian Raffaelle, op. cit. 1992, p. 11.
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 Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ Ռա ֆայե լը ի նը տա րե-
կան է ե ղել: Բռ նի կեր պով ծնն դա վայ րը լքե լուց հե տո չորս տա րի 
ապ րել  է մահ վան սար սա փով՝ օ րե ցօր կորց նե լով նախ հա րա-
զատ նե րին ա պա, ի վեր ջո, իր ի նք նու թյու նը: Ստա նա լով Աբ դուլ լա 
ա նու նը ու թլ պատ վե լով (ո րը, սա կայն, նրան զերծ չպա հեց քուրդ 
հա սա կա կից նե րի բռ նու թյուն նե րից)` նա կա րո ղա ցավ գո յա տևել 
ու հաս նել Ի տա լի ա` բնա կու թյուն հաս տա տե լով Կոր տի նա դ’Ամ-
պեց ցո յում: Խո տոր ջուր ո ւխ տագ նա ցու թյան նպա տակն էր հա վա-
քագ րել պատ մու թյուն ներ 1915 թ. այն տեղ ապ րած հայե րի մա սին: 
Տե ղան քի վե րա բե րյալ նրա հի շո ղու թյուն նե րը վառ է ին ու ճշգ րիտ, 
բայց 1915 թ. Գի սա կում ապ րած հայե րից ո րևէ հետք չէր մնա ցել: 
Տու նը, որ տեղ նա ծն վել  էր, վե րա ցել  էր, հա րևան նե րի նը՝ ա վեր-
վել, մնա ցել էր մի այն հոր դարբ նո ցի ե րեք սյու նը: Գե րեզ մա նո ցը 
«ոչն չա ցո ւած էր ու վե րա ծո ւած էր դաշ տի: Ա մէն ի նչ բնաջն ջո ւած էր, 
կար ծես ե րկ րա շարժն ա ւե րած էր ա մէն հնա րա ւոր բան»38: Մի քա նի 
տա րի ան ց Ռա ֆայե լի որ դին՝ Վար դա նը, այ ցե լում է հոր ծնն դա-
վայ րը, այ նու հե տև վե րախմ բագ րում նրա գիր քը, հարս տաց նում 
ծա նո թագ րու թյուն նե րով և ներ կա յաց նում հայե րի ու թուր քե րի 
վեր ջին հա րյուր տար վա պատ մու թյան ո րոշ կող մե րը39:

1996 թվա կա նին հայ ճար տա րա պե տու թյան մեծ գի տակ Հա-
րու թյուն Գա զան ճյանն իր ան ձնա կան հու շերն ամ փո փել  է «Ութ 
գրամ կա պար, կես կի լոգ րամ պող պատ, կես լիտր հն դյուղ. հայ 
պա տա նու կյանքն ու ար կած նե րը» գր քում40: 1909 թվա կա նին Ար-
տա նու ջում ծն ված հե ղի նակն ա կա նա տես է ե ղել Մեր ձա վոր Ա րևել-
քի և Եվ րո պայի ե րեք շր ջա դար ձային ի րա դար ձու թյուն նե րի, ի նչ-
պի սին բոլ շևի կյան հե ղա փո խու թյունն  էր, Քե մալ Ա թա թուր քի իշ-

38  Նույն տեղում, էջ 5:
39  V. Gianighian. Raffaelle Gianighian, Khodorciur 100 anni dopo. CreateSpace Independent 

Publishing Platform, 2014.
40  H.  Kasangian. Otto grammi di piombo, mezzo chilo di acciaio, mezzo litro di olio di ricino. 

Vita e avventure di un ragazzo armeno,  Ed. Il Poligrafo, Padova, 1996.
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խա նու թյան գա լը և ֆա շիզ մի ծնուն դը: Այս տե ղից էլ` գր քի ե զա կի 
ան վա նու մը, ո րն ակ նար կում է բոլ շևիկ նե րի հրա ցան նե րի կա պա-
րը, քե մա լա կան նե րի սվին նե րի պող պա տը և հն դյու ղը, ո րը ու ժով 
ստի պում է ին խմել ֆա շիս տա կան    ռե ժի մին դի մադ րող նե րին:

2001 թ. Մի լա նում լույս է տես նում Մա նուկ Խան բե կյա նի « Խաչն 
ու կի սա լու սի նը» եր կը հե ղի նա կի մահ վա նից հա մա րյա քսան տա-
րի ան ց41: 1895 թ. Տրա պի զո նում ծն ված Մա նու կին հա ջող վել  էր 
փրկ վել ջար դե րից, քա նի որ 1915 թ. ու սա նում էր Վե նե տի կի հայտ-
նի Մու րատ– Ռա փայե լ յան վար ժա րա նում: Ա վագ եղ բոր խորհր դով, 
ո րը Մխի թա րյան մի ա բա նու թյան հայ րե րից  էր, նա այդ ճա կա-
տագ րա կան տա րին տուն չի գնում ու ող բեր գու թյան սար սափ նե-
րին հա ղոր դա կից է դառ նում հեռ վից: Լսում  է, որ եր կու քույ րե րը 
գե րա դա սել են տան պա տու հա նից դուրս նետ վել՝ ե րիտ թուր քե րի 
ձեռ քը չընկ նե լու հա մար42: Խան բե կյա նի պատ մու թյու նը նկա րագ-
րում է հե ղի նա կի հայ րե նի Տրա պի զո նը, որ տեղ նա ան ցկաց րել  է 
իր ման կու թյու նը և որ տեղ այ լևս եր բեք չի վե րա դար ձել: Նա ա կա-
նա տես չի ե ղել այն ող բեր գա կան ի րա դար ձու թյա նը, ո րը վերջ  է 
դրել իր ըն տա նի քի գո յու թյա նը: Հ. Մա նու կյա նի խոս քե րով.  «Այս 
բարդ պատ մու թյու նը, ո րը նա շա րադ րեց իր կյան քի վեր ջին տա րի-
նե րին, պետք է ըն կա լել իբ րև ող բեր գու թյան վայ րում ան ձնա պես 
ներ կա չլի նե լուն վե րա բե րող տագ նա պա լից հի շո ղու թյան վե րար-
տադրման ցա վա գին գոր ծըն թաց»43:

1909 թ. Սվա զում ծն ված Վար վառ Թաշ ճյա նն իր հու շե րը սկսել է 
գրել ֆրան սե րե նով և հայե րե նով, ե րբ ար դեն յո թա նա սունն ան ց էր, 
ու շա րու նա կել մին չև կյան քի վեր ջը: Նրա գրա ռում նե րը գտն վել են 
մա հից հե տո՝ 1990 թ., բայց տպագր վել են ա վել ո ւշ՝ 2003 թ., ա ղջ-
կա՝ Ա լի սի կող մից, ի տա լե րե նով: Գր քում Ա լի սը մոր հու շե րին մի ա-

41  M. Khanbeghian. La croce e la mezzaluna. Ed. Anna Maria Mungo, Milano, 2001.
42  Նույն տեղում, էջ 2:
43  A. Manoukian. Presenza Armena in Italia, 1915–2000. Guerrini e Associati, Milano, 2014, 

p. 248. 
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հյու սում է իր հի շո ղու թյուն նե րը` այդ պի սով հարս տաց նե լով հրա-
տա րա կու թյու նը ի րենց ան ձնա կան նա մա կագ րու թյան ու զրույց-
նե րի հատ ված նե րով: 

Ա հա բե կո ւած է ինք թուր քե րու դա ժա նու թիւն նե րէն,—  գրում է Վարվառը:— Կը 
հասկ նայինք, որ կ’ու զեն մեզ ո չն չաց նել, բայց մինչ այդ կը հր ճո ւէ ին` ե րե խա նե րը 
սպան նե լով մայ րե րու աչ քին առ ջեւ, ո րոնք ա ւե լի ցնո րած վար կը նե տո ւէ ին ժայ-
ռե րէն: Թուր քե րը կը պատ ռէ ին յ ղի կի նե րու փո րը, ե ա թա ղա նը խրե լով` կը հա-
նէ ին նո րա ծին նե րը ու կը խեղ դէ ին գե տին մէջ: Ա նոնք նոյ նիսկ կը հա նէ ին դի ակ-
նե րուն հա գուստ նե րը՝ վե րա վա ճա ռե լու նպա տա կով: […] Մեր եր կու ամ սա կան 
ե րե խան կու լար, ո րով հե տեւ ա նօ թի էր, ի սկ Հռիփ սի մէն կուրծ քե րուն մէջ այ լեւս 
կաթ չու նէր: Կե րա ծը ճա նա պար հի խոտն էր, որ ա նա սե լի փո րա ցաւ կը յա ռա ջաց-
նէր թշուառ է ա կի` ե րե խայի մօտ, որ, մի եւ նոյնն է, դա տա պար տո ւած էր մա հո ւան՝ 
սո վի, փոր հա րու թե ան կամ սու րի: Որ պէս զի ա նոր լա ցի ձայ նով մեզ ալ չյայտ նա-
բե րէ ին, մայրս ու քոյրս խեղ դե ցին նո րա ծի նը` սեղ մե լով զինք մէջ քե րու ա րան քը՝ 
ա ռանց վրան նայե լու: Ան մա րե ցաւ մո մի լոյ սի պէս: Ան մի ջա պէս յե տոյ ծայ րայեղ 
զգու շու թե ամբ ան շունչ մարմ նի կը տե ղա ւո րե ցինք ծա ռի ճիւ ղե րու  վրայ, յու սա լով 
որ թուր քե րը զինք կը նկա տէ ին ու կը թա ղէ ին, չձ գե լով, որ փտէր ե րկ րի ե րե սին, եւ 
նաեւ որ պէս զի շու նե րը չյօ շո տէ ին զինք44:

Ի տա լի ա յում ա պաս տա նած Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան վերապ-
րած նե րի` Մխի թա րյան մի ա բա նու թյան հայր Իգ նա տի ոս Ա դամյա-

44  Իտալացի կինոբեմադրիչներ Տավիանի եղբայրները Անտոնիա Արսլանի «Արտույտների 
ագարակը» վեպի հիման վրա նկարահանած համանուն ֆիլմում պատկերել են այս 
ահասարսուռ տեսարանը, որը վերցրել են Թաշճյանի հուշագրության վերոնշյալ 
հատվածից, երբ երկու կին հարկադրված լռեցնում են նորածնին՝ խեղդելով նրան 
իրենց մեջքների արանքում (Tachdjian, 2003,  էջ 94): Գիրքն առայժմ թարգմանված չէ 
հայերեն: Ալիսն ինձ դիմեց հուշագրության թարգմանության համար, բայց, ցավոք, 
ստիպված եղա նրան մերժել, քանի որ այդ ժամանակ (2006 թ.) աշխատում էի Ա. Արսլանի 
«Արտույտների ագարակը» վեպի հայերեն թարգմանության վրա, որը պետք է պատրաստ 
լիներ «Ոսկե Ծիրան» կինոփառատոնի բացմանը. այն մեկնարկելու  էր Տավիանիների 
ֆիլմով: Այդուհանդերձ, Կալիֆոռնիայի համալսարանում դասավանդածս ժամանակ 
(2013 թ.) ուսանողների հետ Թաշ ճյա նի գրքից մի հատված թարգմանեցինք անգլերեն 
և հրատարակության պատրաստեցինք Ֆրեզնոյի «Հայ շարժում» լրագրի համար: 
Նպատակս  էր օտար և հայ ուսանողներին մասնակից դարձնել Ցեղասպանության 
գրականության թարգմանության գործընթացին:
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նի, Զա պել Շի րի նյա նի, Ա նա հիտ Պզ տի կյա նի, Գառ նիկ Նալ բան-
դյա նի, Հռիփ սի մե և Հա կոբ Գոն տաք ճյա նների, Օվ սան նա Քյո լեյա-
նի, Հրանտ Բամ պա կյա նի վկա յու թյուն նե րը զե տեղ վել են « Հու շեր» 
հա տո րյա կում45: Գր քի խմ բա գիր ներ Ա. Ա րս լանն ու Լ.  Պի զա նել-
լոն մի շարք վկա յու թյուն ներ են հա վա քել ոչ մի այն Ի տա լի ա յում 
բնակ վող վե րապ րյալ նե րից, այ լև նրանց զա վակ նե րից, ո րոնց 
հա մար ի րենց ծնող նե րի թո ղած ժա ռան գու թյու նը ան գնա հա տե-
լի, բայց ճն շող հի շո ղու թյուն է,  հի շո ղու թյունն այն ող բեր գու թյան, 
որ նրանց բա ժին  էր հա սել դեռ մա նուկ հա սա կում, ե րբ  ան կա-
րող է ին հաս կա նալ դրա պատ ճառ նե րը: Այս վե րապ րյալ նե րի հետ 
հար ցազրույց ներն ը նդ գրկ ված են նաև Ա վե տիս Օ հա նյա նի « Հու-
շեր» փաս տագ րա կան ֆիլ մում46: Վկա յու թյուն նե րը լի են մեծ ա րի-
ու թյամբ ու կյան քի նկատ մամբ ան սահ ման սի րով: Ա մե նաապ շե-
ցու ցի չը վատ ու լավ թուր քե րին տար բե րա կե լու կա րո ղու թյունն է, 
ո րի շնոր հիվ է, որ նրանք չկորց րին վս տա հու թյու նը մարդ կանց ու 
կյան քի նկատ մամբ: Ստորև ներկայացված են այս վերապրյալների 
պատմությունները:

Ազն վա կա նա կան ծա գու մով հա րուստ ըն տա նի քի դուստր Զա-
պել Շի րի նյա նը ծն վել է 1900 թ. Կե սա րի ա յում: 

 Մեծ հայրս` Սե րով բէ Գո ւյում ճե ա նը,  պատմում է Զա պե լը,  կը զբա ղէր մե ծա-
քա նակ ա ռեւ տու րով: Մեծ քա նա կու թե ամբ ապ րանք կ’ու ղար կէր Եւ րո պա` մին չեւ 
Մար սէյ ու Ճե նո վա, ո ւր կը բնա կէ ին մեծ մօրս եղ բայր նե րը` Միհ րան եւ Կա րա պետ 
Թէ քէ ե ան նե րը: Ա նոնք բա նաս տեղծ Վա հան Թէ քէ ե ա նի զար միկ ներն է ին: Յա ճա-
խած եմ Կե սա րի ոյ օ րի որ դաց վար ժա րա նը: Ու սումս յա ջո ղու թե ամբ ա ւար տե լէ յե-
տոյ վկա յա կանս ստա ցայ 1915 թո ւա կա նին47:

 

45  A. Arslan, L. Pisanello. La memoria – Voci italiane di sopravvissuti armeni.  
Ed. Guerini e Associati, Milano, 2001.

46 Avetis Ohanian. Husher (Memoria). Fondazione Serapian, Milano, 1995, DVD.
47 A. Arslan, L. Pisanello, op. cit., 2001, p. 31–32.
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Մին չև 1915 թ. նկա րագ րող հու շե րը գե ղե ցիկ են ու բազ մա զան, 
սա կայն նույն թվա կա նի օ գոս տո սից պատ կերն ար մա տա պես 
փոխ վում է. կո տո րած, տե ղա հա նու թյուն դե պի Սի րի ա, ո ղջ ու նեց-
ված քի կո րուստ: Նոր կյանք սկ սե լու հույ սով նրանք Դա մաս կո սից 
տե ղա փոխ վում են Կոս տանդ նու պո լիս, բայց հաս նե լուն պես ա մեն 
հույս ի դե րև է լի նում: Ին չևէ, Զա պելն ա մուս նա նում է, բայց քիչ ան ց, 
փոք րիկ Տիգ րա նը ձեռ քին, այ րի ա նում է: 1943 թվա կա նը դառ նում է 
շր ջա դար ձային. Մի լա նում ապ րող ազ գա կան նե րը հյու րըն կա լում 
են Տիգ րա նին` հա մալ սա րա նում սո վո րե լու նպա տա կով: Հե տա-
գա յում Տիգ րա նը դառ նա լու  էր ի տա լա կան սփյուռ քի ա կա նա վոր 
գոր ծիչ նե րից մե կը:

Էրզ րում ցի Հռիփ սի մե Գոն տաք ճյա նի պատ մու թյու նը լավ 
ա վարտ ու նե ցող այն քիչ պատ մու թյուն նե րից մեկն  է: Նրան հա-
ջող վել էր ա մուս նու հետ փրկ վել, հաս նել Ի տա լի ա և հաս տատ վել 
Պա դո վա յում: Ու նե ցան զա վակ ներ, որոնց Հռիփ սի մեն կա րո ղա-
ցավ փո խան ցել կո րու սյալ հայ րե նի քի մեծ սե րը: Վկա յու թյան մեջ 
նա նշում է, որ օ րեր շա րու նակ քայ լել են հայե րի դի ակ նե րով լի Եփ-
րա տի ա փե րով: Այն հար ցին, թե ին չու տե ղի ու նե ցավ Ցե ղաս պա-
նու թյու նը, Հռիփ սի մեն պա տաս խա նում է.

Ա նոնց մէ՛ հար ցու ցէք: Հայե րուն միշտ ջար դած են, ա ռաջ եւ յե տոյ: Թա լէ ա թը 
կը հպար տա նար, որ Ապ տուլ Հա մի տը իր ամ բողջ իշ խա նու թե ան ժա մա նակ չէր 
կր ցած այն քան հայ սպան նել, որ քան ին քը՝ մէկ շուն չով: Կը հպար տա նար, որ հա-
յա թափ ը րած էր ամ բողջ բնա կա վայ րեր48:

Այն հար ցին, թե ի նչ զգաց մունք ներ ու նի թուր քե րի նկատ մամբ, 
կի նը պա տաս խա նում է. « Շու նե՛ր, թող սատ կին»49:

 
Մեկ այլ վե րապ րյալ Օվ սան նա Քյոլեյանը պատ մում է, որ ի րեն 

մի քա նի մա նուկ նե րի հետ գտել են մա հա ցած նե րի մի ջից: Հե տա-

48  A. Ohanian, cit., 1995, DVD.
49 Նույն տեղում:
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գա յում որ դեգ րել են, և նա հաս տատ վել է ի տա լա կան Վա րե զե քա-
ղա քում: Մի ո ղջ կյանք ապ րել է` ա ռանց ի մա նա լու, թե ով էր իր ըն-
տա նի քը, ու ներ ա րդյոք քույր –եղ բայր: Չգի տեր նաև իր իս կա կան 
ա նու նը: «Ինչ պէ՞ս կր նաս թուր քե րը չա տել այս բո լո րէն յե տոյ, ի նչ որ 
քե զի ը րեր են»,  ա վար տում է Օվ սան նան իր վկա յու թյու նը50:

Ի տա լի ա յում հաս տատ ված մյուս վե րապ րյա լը` Գառ նիկ Նալ-
բան դյա նը, ծն վել էր 1908 թվա կա նին Խար բեր դում:

 Թէ եւ ըն դա մէ նը վեց տա րե կան է ի, ե րբ սկ սան ջար դե րը, շատ դա ժան տե սա-
րան ներ են ան ջն ջե լի կեր պով գա մո ւած ու ղե ղիս մէջ, որ ին ծի եր բեմն կը թո ւի, թէ 
կր կին կ’ապ րին ա նոնք,  պատմում է Գառնիկ Նալբանդյանը: Մինչ դեռ ըն տա նի քէս 
շատ քիչ յու շեր ու նիմ: Կորսն ցու ցի թէ՛ հայրս, թէ՛ մայրս եւ թէ՛ եղ բայրս: Ո րոշ տե-
ղե կու թիւն ներ ու նիմ հօ րաք րոջս` քոյր Կա րի նէ ի շնոր հիւ, զոր շատ պա տահ մամբ 
գտայ Կոս տանդ նու պոլ սոյ մէջ մէկ վայ րէն միւ սը տե ւա կան թա փա ռում նե րուս ժա-
մա նակ: […] Կը պատ կա նէ ի բա րե կե ցիկ ըն տա նի քի մը: Մեծ հայրս ըն դար ձակ 
տն տե սու թիւն ու նէր, ո ւր կ’աշ խա տէ ին իր ե րեք զա ւակ նե րը` հայրս` Պետ րո սը, իր 
եր կու եղ բայր նե րուն` Գրի գո րի եւ Գէ որ գի հետ: Վեր ջինս ա մուս նա ցած էր եւ զա-
ւակ ներ ու նէր, մինչ Գրի գո րը տա կա ւին մի այ նակ էր: Մեծ ա գա րակ ու նէ ինք, մշա-
կո ւած հո ղեր, ձի ա նոց, հա ցա հա տի կի պա հեստ ներ […] Ե րբ սկսան բա խումները, 
Գրի գոր հօ րեղ բայրս իր մար դոց հետ բարձ րա ցաւ Խար բեր դը շրջա   պա  տող լեռ-
նե րը: Օր մը, ե րբ կ’իջ նէ ի վե րա պա րե նա ւոր ման հա մար, թուր քե րը կը շր ջա պա-
տեն մեր տու նը: Բայց ա տր ճա նա կի եր կու կրա կո ցով կը յա ջո ղի խոյս տալ եւ 
փախ չիլ զինք հե տապն դող նե րէն: […] Ե կաւ այն օ րը, ե րբ սկ սաւ մեր ըն տա նի քի 
ող բեր գու թիւ նը: Նախ ոս տի կան նե րը հայրս տա րին: Ա նոնց մէ այ լեւս եր կար ժա-
մա նակ լուր չու նե ցանք: Յե տոյ ը սին, որ միւս նե րու հետ մի ա սին ի րեն ալ կրա-
կած է ին: Հօր մէս յե տոյ մեր կարգն էր: Թուր քի ոյ կա ռա վա րու թիւ նը քա ղա քը լքե լու 
հրա ման ար ձա կած էր: Ո ւս տի ստի պո ւած ե ղանք ձգե լու մեր սի րե լի տու նը՝ մօրս` 
Մա րի ա մին, քրոջս` Ֆի լո մե նային, եւ զոյգ եղ բօրս` Ստե փա նի հետ: Մինչ դեռ մեծ 
եղ բայրս` Ա հա րո նը, կը գտ նո ւէր Ա մե րի կա: Սկ սաւ ան վեր ջա նա լի քայլ քը: Յա ջորդ 
օ րը մօ տե ցան մին չեւ ակ ռա նե րը զի նո ւած թուրք զի նո ւոր ներ եւ տա րին բո լոր 
աղ ջիկ նե րը: Զի րենք այ լեւս չտե սանք, բայց եզ րա կա ցու ցինք ա նոնց ող բեր գա-
կան վախ ճա նը: […] Ես տա կա ւին մօրս, քրոջս ու եղ բօրս հետ է ի, բայց այ լեւս ո ւժ 

50  Նույն տեղում:
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չու նէ ինք` դի մա նա լու տե ւա կան սո վին, յոգ նու թե ան, այն բո լոր կտ տանք նե րուն, 
ո րոնց կ’են թար կո ւէ ինք: Օր մը մայրս զիս մխի թա րե լու հա մար սկ սաւ ջուր փնտ-
ռել, որ պէս զի թր ջէր այ րող ճա կատս, մինչ քա րա ւա նը ա ռաջ կ’ըն թա նար: Ո ւր կէ 
ո ւր դուրս ցատ կեց քիւրտ մը ու իր եր կար սուրն աչ քիս առ ջեւ խեղճ մօրս փո րը 
խրեց: Մայրս ա րիւ նա թա թախ ին կաւ, մինչ դեռ քիւր տը, տա կա ւին չբա ւա րա րո ւած 
իր վայ րա գու թե նէն, ե տե ւէս հա սաւ եւ քեր թեց ձեռքս: Ոս տի կան նե րու ու ղեկ ցու-
թեամբ, ա րիւն լո ւայ, ա հա բե կո ւած, լա թե րու մէջ պա րու րո ւած` շա րու նա կե ցի քա լել 
եւ ե տեւ նայե լով տե սայ, թէ ի նչ պէս ագ ռաւ նե րը ի ջան մօրս ան շունչ մարմ նի վրայ, 
որ ծո ւէն– ծո ւէն ը նէ ին ու վեր հա նէ ին լա փե լու ի րենց յա տուկ վարպետութեամբ: 
[...]  Ե րե կոյե ան կողմ հա սայ քրոջս ու եղ բօրս, ո րոնք ին ծի մօրս մա սին հար ցու-
ցին: Մայրս այ լեւս չկար51:

 Հե տո մա հա նում  է նաև եղ բայ րը, մինչ դեռ քույ րը ա մուս նա-
նում  է և մի շարք պա տա հա կա նու թյուն նե րի շնոր հիվ հայտն վում 
Ա մե րի կա յում: Գառ նիկ Նալ բան դյանն ան ցել էր ջար դի ճա նա պար-
հը և 1919 թվա կա նին հա սել Վե նե տիկ` ա պաս տա նե լով Սուրբ Ղա-
զար կղ զու Մխի թա րյան Մայ րա վան քում: 

 Վայ րը շատ գե ղե ցիկ  էր: Իւ րա քան չիւր Ե րեք շաբ թի եւ Ո ւր բաթ մեզ կը տա-
նէ ին Լի տոյ կղ զին զբօ սան քի: Օր մը ես ու ըն կերս գա ցինք ծո վափ` ան ցու դար ձը 
ու սում նա սի րե լու: Տա րօ րի նակ տխ րու թիւն մը կը պա տէր զիս. տա րի նե րը կ’անց-
նէ ին, այ լեւս փոքր չէ ի եւ քիչ մը ա զա տու թիւն կը փա փա քէ ի: Մին չեւ այդ պա հը 
կեան քըս լի  էր շա րու նա կա կան զո հա բե րու թիւն նե րով եւ նայե լով ծո վե զեր քի 
ան հոգ ե րե խա նե րուն` կը նա խան ձէ ի ա նոնց, որ դա տա պար տո ւած չէ ին ե ղած 
զրկանք նե րով լե ցուն կե ան քի52:

 Գառ նիկն ա մուս նա ցավ 1936 թվա կա նին և հաս տատ վեց Վա-
րե զե ում: Ի տա լու հի կի նը նրան պար գևեց եր կու ա րու զա վակ: 

Ու րախ եմ, որ տղաքս ի տա լա ցի են:  Թող Աս տո ւած զի րենք հե ռու պա հէ փոր-
ձան քէ եւ չս տի պէ ան ցնիլ իմ ան ցած հո գե վար քի ու ղի ի մէ ջէն,  ա վար տում է Նալ-
բան դյանն իր վկա յու թյու նը53:

51 A. Arslan, L. Pisanello, op.  cit., 2001,  p. 71–74:
52  Նույն տեղում, էջ 77:
53  Նույն տեղում, էջ 79:
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 Մյուս վկա յու թյու նը մու սա լեռ ցի Ա նա հիտ Պզ տի կյա նի պատ մու-
թյունն է.

Ես ե րեք տա րե կան  է ի, ե րբ Մու սա լե ռան ի նք նա պաշտ պա նու թե ան ճա կա-
տին վրայ տաս նու թը հո գի նա հա տա կո ւե ցան։ Ա ռա ջին նե րէն է ին հայրս եւ կնքա-
հայրս։ Այդ օ րե րուն թուր քե րը բռ նած  է ին նաեւ հօ րա կան պապս եւ դառն չար-
չա րանք նե րու են թար կած։ Հայրս Յով հան նէս Գո ճա նե ան կը կո չո ւէր, ծա նօթ  էր 
նաեւ « Ֆենտ» կեղ ծա նու նով, ե րե սուն տա րին նոր բո լո րած։ Որ բա ցած է ինք ես եւ 
եղ բայր ներս։ Որ պէս ա պա հով տեղ մօ տա կայ Ան տի ոք քա ղաք փո խադ րո ւե ցանք, 
մեր Խտր պեկ գիւ ղը քա րու քանդ ե ղած է ր։ Մեծ եղ բայրս, որ մեր ա ռօ րե այ հա ցը 
կը հո գար, տաս նութ տա րե կան էր, գնաց մաս կազ մե լու ֆրան սա կան կա մա ւո-
րա կան գուն դին  « Հայ կա կան Լէ գի ո նի»  մէջ։ Դա մաս կո սի ճա կա տին վրայ վթա րի 
են թար կո ւե լով եր կար չապ րե ցաւ եւ մա հա ցաւ քսա ներ կու տա րե կա նին։ Մու սա լե-
ռան ե օ թը գիւ ղե րուն հա յու թյու նը քա ջա բար բայց անյոյս կը ճա կա տէր տաս նե ակ 
հա զա րա ւոր թուրք բա նա կին եւ իս լամ խու ժա նին դէմ, ե րբ քա ռա սու նե րորդ օ րը 
ծո վա փին մօ տե րը շր ջող ֆրան սա կան մար տա նա ւեր նկա տե ցին մեր օգ նու թե ան 
նշան նե րը (ս պի տակ սա ւա նի վրայ մեծ կար միր խաչ մը) եւ ամ բողջ բնակ չու թյու-
նը փո խադ րե ցին Ե գիպ տոս (Բորթ Սայիտ) ի ա ւազ նե րուն վրայ վրա նա քա ղաք մը 
կա ռու ցե ցին, ո ւր ապ րե ցանք մին չեւ զի նա դա դար54։
 

Ա նա հի տը տաս նութ տա րե կան  էր, ե րբ ա մուս նա ցավ ի րենց 
հա    մա գյու ղա ցի ե րի տա սարդ Մով սես Պզ տի կյան– Թաս լա քյա նի 
հետ (ո րը նույն պես կա մա վոր  էր հայ կա կան լե գի ո նի մեջ): Մով-
սեսը ծա ռա յում  էր Բեյ րու թում, որ տեղ  էլ ու նե ցան հինգ զա վակ՝ 
Վար դան, Մա րի, Ժակ և Ժակ լին ե րկ վո րյակ ներ և Ռո բեռ։ Ա վագ 
որ դին դար ձավ հայտ նի դի զայ ներ նավ թի ա մե րի կյան « Թափ լայն» 
ըն կե րու թյան մեջ, ի սկ Ժա կը` Վե նե տի կի Մխի թա րյան մի ա բա նու-
թյան գոր ծու նյա ան դամ Հ. Հա րու թյուն ա նվան տակ: Ըն տա նի քը 
մե ծա ցավ և բազ մա ցավ զա վակ նե րով և թոռ նե րով, և Լի բա նա-
նի քա ղա քա կան եր կա րա տև պա տե րազ մի պատ ճա ռով ցի րու-
ցան ե ղած՝ Ա նա հի տը մի ա ցավ իր ճար տա րա պետ որ դուն՝ Ռո բե-
ռին, Վե նե տի կում, ո ւր գտն վում էր նաև իր վար դա պետ զա վա կը։ 

54  Նույն տեղում, էջ 67–69: Վկայության որոշ մանրամասների համար շնորհակալ ենք տիկին 
Անահիտի որդուն` Հ. Հարություն վրդ. Պզտիկյանին: 
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1979– 2001 թվա  կան նե րին ապ րեց իր ա ռանձ նա տան մեջ՝ սիր ված 
և շր ջա պատ ված սի րե լի նե րով, և  90 տա րե կա նը բո լո րած՝ գնաց 
մի ա նա լու ե րկն քի իր հա րա զատ նե րին՝ միշտ զվարթ և կեն սու րախ 
նկա րագրով։ Այժմ հանգ չում է Ս. Ղա զա րի վա նա կան գե րեզ մա նա-
տան մեջ՝ սուրբ վար դա պետ նե րով շր ջա պա տված։

Հաջորդ վկա յու թյու նը Մխի թա րյան մի ա բան Հ. Իգ նա տի ոս 
Ա դա մյա նինն է.

 Տե ղա հա նու թե նէն յե տոյ մեր ըն տա նի քի ե օթ ան դամ նե րէն մնա ցինք եր կու 
հո գի` ես եւ քոյրս, զոր տա րի ներ ան ց պի տի գտ նէ ի Ար ժան թի նի մէջ: Բախ տա ւոր 
ե ղանք, քա նի որ միւս ըն տա նիք նե րուն մէջ բո լո րը մե ռան […] Ե րբ մէ կը իր ըն-
տա նի քը կը կորսնց նէ մա նուկ հա սա կին, ո չինչ կը յի շէ:  Ես ալ չեմ յի շեր: Վս տահ, 
մայրս կորսնց նե լէ յե տոյ շատ լա ցած պէտք է ըլ լամ: Բայց ո չինչ կը յի շեմ: Վս տահ 
շատ լա ցած պէտք է ըլ լամ55:

 Վար դա պետն իր վկա յու թյունն ա վար տում է հե տևյալ կերպ. 

Եւ րո պա ցի նե րը հա ւա նա բար լաւ չեն ճանչ նար թուր քե րը: Շատ չար են, բայց 
ե րբ ի րենք զի րենք ու ժեղ չեն զգար` ձեռք կը համ բու րեն: «Այն ձեռ քը, որ չես կրնար 
կտ րել, պէտք է համ բու րես»: Խա ղալ գի տեն եւ րո պա ցի նե րու հետ: Այն ա մէն բան 
որ ը րին քիւր տե րուն դէմ, ար դէն ը րեր է ին հայե րուն դէմ: Այ սօր հայերս հրե ա նե րու 
պէս ե նք. սփ ռո ւած ո ղջ աշ խար հով մէկ56:

Զ մյուռ նի այի հր դե հից մա զա պուրծ Հրանտ Բամ պա կյանն այս-
պես է հի շում 1915 թվա կա նը. 

 Հայրս դե ղա գործ էր, եւ մեր դե ղա տու նը մեր տան նոյն շէն քին մէջ էր: Գի շե-
րային հեր թա պա հու թիւն կ’ը նէ, եւ յա ճա խորդ նե րը ու զած ժա մուն կու գային: Ան-
գամ մը` ա րե ւա ծա գին, դու ռը թա կե ցին: Մեզ ստի պե ցին բա նալ եւ հրա մայե ցին 
պատ րաս տո ւիլ մեկ նե լու մէկ ժամ յե տոյ: Մեր ըն տա նի քի բո լոր ան դամ նե րը տա-
րին շո գե կառ քի կա յա րան եւ ու ղար կե ցին Ա ֆի ոն– Քա րա հի սար, ո ւր կը հա ւա քէ ին 
Զմիւռ նի ոյ տե ղա հա նո ւած նե րը: Ա մէն օր ոս տի կան նե րը, ցու ցա կը ձեռ քեր նին, կու 

55  P. I. Adamian. «Il religioso dai molti nomi». In A. Arslan, L. Pisanello, op. cit., 2001, pp. 93– 94.
56  Նույն տեղում, էջ 92:
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գային եւ խումբ մը կ’աք սո րէ ին դէ պի ա նա պատ: Օր մը ե կաւ ոս տի կա նա պե տը ու 
մե զի ը սաւ, որ ի րե րը հա ւա քենք: Մենք հար ցու ցինք պատ ճառն ու մեկ նե լու վայ րը: 
Մի այն պա տաս խա նեց, որ կա յա րան պի տի եր թայինք: Զմիւռ նի ոյ եր կա թու ղին կը 
կա ռա վա րո ւէր ֆրան սա կան ըն կե րու թե ան մը կող մէ: Կա յա րան նե րու ղե կա վար-
նե րը քրիս տո նե ա ներ է ին` հայեր, յոյ ներ եւ մալ թա ցի ներ: Այդ տե ղի կա յա րա նի ղե-
կա վա րը մտեր մօ րէն ը սաւ. « Դուք տուն կը վե րա դառ նաք»: Մենք մեր փր կու թե ան 
հա մար պար տա կան ե նք մի մի այն Զմիւռ նի ոյ զի նո ւո րա կան կա ռա վա րիչ, գեր մա-
նա ցի Լի ման ֆոն Սան տեր սին, որ ստի պած էր Զմիւռ նի ոյ թուրք հե ղի նա կու թիւն-
նե րը հայ աք սո րե ալ նե րու ան մի ջա պէս վե րա դար ձը ի րենց տու նե րը57: 

 Բամ պա կյան նե րը վե րա դար ձան տուն, սա կայն տա րի ներ 
ան ց պետք  է առ ճա կա տե ին հայ րե նի Զմյուռ նի այի Մեծ հր դե հը: 
Հրանտն ա կա նա տես  էր ե ղել հոր սպա նու թյա նը, հե տո ըն տա-
նի քով փա խել է ին Հու նաս տան, հե տո Ա վստ րի ա, ա պա Ի տա լի ա: 
Եր կար ապ րեց, ի նն սուն հինգ տա րե կան հա սա կում են թարկ վեց 
վի րա հա տու թյան, ո րը, սա կայն, չտ վեց սպաս ված ար դյուն քը, և 
Հրան տը կու րա ցավ: Կտր վե լով շր ջա կա աշ խար հից` ի նն սուն հին-
գա մյա կույր ծե րու նուն վե րա դար ձան ան ցյա լի տե սիլք նե րը58: 

Հ րան տի եղ բայ րը` Վազ գեն Բամ պա կյա նը, ըն դա մե նը եր կու 
տա րե կան  էր, ե րբ բռնկ վեց հր դե հը՝ ամ բող ջո վին ա վե րե լով հու-
նա կան ու հայ կա կան թա ղա մա սե րը: Ա վագ եղ բոր` Հրան տի, և 
Հա րու թյուն հո րեղ բոր վաղ տա րի նե րի հու շե րով և իր ի սկ փորձա-
ռու թյամբ ներ հյուս ված հու շագ րու թյան59 մեջ Բամ պա կյա նը փոր-
ձում  է ման րա մասն վե րա կանգ նել գո յա տև ման տա ռա պա լից հե-
տևանք նե րը: Դե ղա գործ հայ րը սպան վում  է թուր քե րի կող մից, 
մայ րը, ե րեք ե րե խա նե րի հետ մա զա պուրծ, ա պաս տա նում է Ա թեն-
քի ծայ րա մա սում գտն վող փախս տա կան նե րի ճամ բա րում: Բամ-
պա կյա նի հի շո ղու թյուն նե րը սկս վում են այս ետ նա խոր շե րից, որ-
տեղ ապ րե ցին եր կու տաս նա մյակ շա րու նակ` նախ քան ը նդ միշտ 
Ի տա լի ա մեկ նե լը: 

57 H. Pambakian. «Il cieco che vede». In A. Arslan, L. Pisanello, op. cit., 2001, pp. 95–96.
58  Նույն տեղում, էջ 95:
59 V. Pambakian. Viaggiando nei miei ricordi. Private edition, Milano, 2010.
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Վե րապ րյալ նե րի և նրանց սե րունդ նե րի այս հու շե րը չեն սահ-
մա նա փակ վում մի այն հի շա տա կե լով վե րապ րյալ նե րի ման կու-
թյան և ե րի տա սար դու թյան, ի նչ պես նաև նրանց ըն տա նիք նե-
րի վրա ի րենց դրոշ մը թո ղած ող բեր գա կան ե ղե լու թյուն նե րը, այլ 
մատ նան շում են նաև այն ռազ մա վա րու թյուն նե րը, զա նա զան մի-
ջոց նե րը, ո րոնց օգ նու թյամբ առ ճա կա տել են և փոր ձել շր ջան ցել 
խո չըն դոտ նե րը` ի վեր ջո հա ճախ հա ջո ղե լով լի ար ժեք ներգ րավ վել 
նոր հա սա րա կու թյան մեջ:  Ի նչ պես նշում է Հ. Մա նու կյա նը.

Տե ղի ու մի ջոց նե րի այս ծայ րաս տի ճան սուղ պայ ման նե րում է, որ ի հայտ են 
գա լիս նա խա ձեռ նե լու ու դի մա կայե լու ան հա տա կան ու ը նդ հան րա կան կա րո ղու-
թյուն նե րը, ո րոնք թույլ կտային փախս տա կան նե րի այս փոքր հա մայն քին ոչ մի-
այն գո յա տևել, այ լև հայ թայ թել տար րա կան մի ջոց ներ՝ ե րե խա նե րին կր թու թյան 
տա լու և հա մայն քի ըն թա ցիկ կյանքն ա պա հո վե լու հա մար60:

Ք սա նե րորդ դա րի ա ռա ջին եր կու տաս նա մյա կի ջար դե րը, բռնի 
տե ղա հա նու թյուն նե րը, ար տա գաղ թը, կո ղո պու տը, հապշ տապ տե-
ղա փո խու թյուն նե րը լի ո վին խախ տե ցին ըն տա նիք նե րում տի րող 
կար գու կա նո նը, խարխ լե ցին ըն տա նե կան կա պե րը, կորս տի մատ-
նե ցին սե փա կա նու թյունն ու ու նեց ված քը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ա մեն 
ըն տա նիք կա րո ղա ցավ փր կել ո րոշ լու սան կար ներ: Հու շագ րու-
թյուն նե րի կող քին ան ցյա լը վե րա շա րադ րե լու, վե րաի մաս տա վո-
րե լու, վե րար ժևո րե լու գոր ծում մեծ կա րևո րու թյուն ու նեն նաև վե-
րապ րյալ նե րի լու սան կար նե րը` եր բեմ նի բա րե կե ցիկ կյան քի կեն-
դա նի վկա նե րը, ո րոնք մա սուն քի նման փայ փայ վել և փո խանց վել 
են սերն դե սե րունդ: Ը ստ Դա նի ել Շեր մա նի` « տե սո ղու թյու նը մի ակ 
զգա յա րանն է, ո րը կա պող օ ղակ է ի րենց հետ կա տար վա ծի հի շո-
ղու թյու նը ներ սում կրող մարդ կանց ու այդ փոր ձու թյան մի ջով չան-
ցած, բայց հի շո ղու թյան մի մա սը դառ նալ ցան կա ցող նե րի մի ջև»61: 
Ի տա լի ա յում ապաստանած վերապրյալների հուշերը պատմել են 

60  A. Manoukian. Presenza Armena in Italia, 1915–2000. Guerini e Associati, Milano, 2014,  p.  251.
61  D. Sherman. The Construction of Memory in Inter–war France. University of Chicago Press, 

Chicago/London, 2002, p. 14.
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նաև այս լու սան կար նե րի մի ջո ցով, ո րոնք ամ փոփ ված են « Հի շա-
տակ»62 գր քի մեջ: 

2000 թվականին Միլանում Պի ետ րո Քյու չու կյանը հրատա-
րակում  է « Ձայ ն ա նա պա տի» գիր քը: Հեղինակը նա մակ նե րի, 
պատ մու թյուն նե րի և հար ցազ րույց նե րի մի ջո ցով վե րա կանգ նում է 
Ե ղեռ նի սար սա փը և հար գան քի տուրք մա տու ցում այն օ տար նե-
րին, ով քեր դա տա պար տե ցին քսա նե րորդ դա րի ա ռա ջին ցե ղաս-
պա նու թյու նը, ով քեր, ի րենց կյան քը վտան գե լով, փր կե ցին հայ 
մա նուկ նե րի, կա նանց և տղա մարդ կանց՝ ը նդ դի մա նա լով օս մա-
նյան կա ռա վա րու թյան ոճ րա գոր ծու թյուն նե րին63: Քյու չու կյանն 
ան դրա դառ նում  է պարզ մարդ կանց պատ մու թյուն նե րին, ի նչ պի-
սին թուրք սպա Հա սան Ամ ճան էր, ո րը հայե րի տե ղա հա նու թյուն-
ներն ու ջար դե րը դա տա պար տե լու հե տևան քով թուր քե րի կող մից 
պի տակ վել էր որ պես ազ գի դա վա ճան: Հա տո րը ամ փո փում է մի 
շարք կարճ կեն սագ րու թյուն ներ այն մարդ կանց, ով քեր մաս նա կից 
դար ձան ան մի ջա կա նո րեն ի րենց չվե րա բե րող մի ող բեր գու թյան, 
ո րի մա սին կար ծես աշ խար հը մո ռա ցել է, թե և այն շա րու նա կում է 
մղ ձա վանջ նե րով լց նել վե րապ րյալ նե րի զա վակ նե րի և թոռ նե րի 
գի շեր նե րը: 

Եղեռնի թեման Իտալիայում պատմել են նաև պատկերա-
պատումների միջոցով: Պաո լո Կո սին իր « Մեծ Եղեռն. մեծ չա րիք» 
գրքում պատ կե րան կար նե րի մի ջո ցով նկա րագ րում  է 1915 թվա-
կա նի կո տո րած ներն ու դրանց հե տևած տե ղա հա նու թյուն նե րը` 
ո գեշնչ վե լով Մու սա լե ռան հե րո սա մար տի պատ մու թյու նից, ի նչ-
պես նաև Ար մին Վեգ նե րի և Սո ղո մոն Թեհ լե րյա նի կեր պար նե-
րից: Գծագ րերն ու սեղմ նա խա դա սու թյուն նե րը ե րևան են հա նում 
ո ղջ սար սա փը մի նա հա տա կու թյան, որ հայե րին դարձ րեց « բո լոր 

62  A. Manoukian, F. Manoukian. Hishatak (1865–1930). Immagini e memorie: da album di 
famiglie armene tra Ottocento e Novecento. Oemme Edizioni, Milano, 1999.

63  P. Kuciukian. Voci nel deserto. Giusti e testimoni per gli armeni, Ed. Guerini e Associati, 
Milano,  2000.
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հնա րա վոր մա հե րի» զոհ64: Մեզ հետ ու նե ցած զրույ ցի ժա մա նակ 
Պաո լո Կո սին խոս տո վա նեց. 

 Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան մա սին գործ նա կա նում ո չինչ չգի տե ի: 2007 թվա-
կա նին ա ռա ջին ան գամ լսե ցի իմ լավ բա րե կամ Ա զատ Վար դա նյա նից65, ո րը հա-
ճախ է ճա նա պար հոր դում Թուր քի ա` Ա րա րատ լե ռան վրա հնա գի տա կան    հե տա-
զո տու թյուն ներ կա տա րե լու: Ե րբ ի նձ պատ մեց, որ ե ղել են մոտ մե կու կես մի լի ոն 
զո հեր, ես մտա ծե ցի, որ ո ւռ ճաց նում է պատ մու թյու նը: Ի նչ պե՞ս է հնա րա վոր, որ 
այդ քան մարդ է կո տոր վել, ի սկ պատ մու թյան գր քե րում նույ նիսկ մեկ տող չկա այդ 
մա սին: Սկ սե ցի հե տաքրքր վել, ու սում նա սի րել, փաս տաթղ թեր հա վա քել և ծա նո-
թա ցա տխուր ճշ մար տու թյա նը: Եվ ա հա այս պես ո րո շե ցի գոր ծի ան ցնել ու պատ-
կեր նե րի մի ջո ցով պատ մել այս ե ղե լու թյու նը: Ծն վեց գիր քը, ո րը վեր նագ րե ցի 
« Մեծ Ե ղեռն. մեծ չարիք»: Գիր քը թարգ ման վել է և լույս տե սել բազ մա թիվ ե րկր նե-
րում, այդ թվում՝ Ֆրան սի ա յում, Բել գի ա յում, Նի դեր լանդ նե րում, Իս պա նի ա յում, 
Հու նաս տա նում, Շվեյ ցա րի ա յում և Կո րե ա յում: Գիրքն ար ժա նա ցել է նաև հա նուն 
ժո ղովր դա վա րու թյան` Ֆրան սի այի խորհր դա րա նի «Condorcet Aron» մր ցա նա-
կի: Ի նձ հա մար դա մեծ պա տիվ էր, քա նի որ ա ռա ջին ան գամ էր, որ մր ցա նա կը 
շնորհ վում էր պատ կե րա պա տու մի: Այս աշ խա տանքն ի նձ թույլ տվեց ա ռա վել լավ 
ճա նա չել Հա յաս տանն ու հայե րին և ա ռանձ նա հա տուկ խան դա վա ռու թյուն զար-
գաց նել այս ժո ղովր դի նկատ մամբ: Եվ այս պես ե ղավ, որ ծն վեց մյուս նկա րա զարդ 
պատ մու թյու նը « Խորհր դա վոր Ա րա րատ լե ռը»66: Ի նձ նից բա ցի` շատ չեն պատ կե-
րա պա տող նե րը, ով քեր ան դրա դար ձել են հայոց պատ մու թյա նը: Ան շուշտ, կա րող 
եմ նշել Հյու գո Պրա տի, Ջու զեպ պե Պա լում բոյի և, ի հար կե, ե րևա նաբ նակ տա-
ղան դա շատ ու բա րե հո գի նկա րիչ Տիգ րան Ման գա սա րյա նի ա նուն նե րը:

2011 թվա կա նին Ի տա լի ա յում հրա տա րակ վում է Ֆրան կա Ֆես-
լի քե նյանի « Ժայ ռը և Նու ռը» գիր քը, որի  նա խա բա նում հեղինակն 
ը նդ գծում է. 

Գիր քը գրե լուց ա ռաջ ե րե սուն տա րի մտա ծե ցի: Ի վեր ջո այն հրա տա րա կե ցի 
2000 թ.` ա ռանց վե րըն թեր ցե լու և ա ռանց նույ նիսկ սր բագ րե լու: Ե րբ բաց վում են  
ան ցյա լի  է ջե րը, հի շո ղու թյուն ներն ան ձրևի նման թափ վում են գլ խիդ և հիմ նա-

64 P. Cossi. Medz Yeghern. Il Grande Male. Hazard Edizioni, Milano, 2007.
65  Ազատ Վարդանյանի իրական անունն է Տիտո դե Լուկա, որը իտալացի լեռնագնաց է և 
հեղինակել է «Արարատ` Նոյյան տապանի հետքերով» [Ararat. Sulle Tracce dell’Arca di 
Noe’, Nuovi sentieri editore, Belluno, 2008]  գիրքը:

66 P. Cossi. «Ararat, la montagna del mistero». Hazard Edizioni, Milano, 2011.
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կա նում, որ պես կա նոն, դառն են: Այս վե րա տե սած բնա գի րը նվի րում եմ իմ բո լոր 
մե ռել նե րին ու ող ջե րին և նրանց, ով քեր հե տո են աշ խարհ գա լու և ցան կա նա լու 
են ճա նա չել ի րենց ար մատ նե րը67: 

Այն հար ցին, թե ին չու է ո րո շել պատ մել իր ան ցյա լը, Ֆրանկան 
պա տաս խա նել է. 

 Հար կա վոր է հե տևել Կոն ֆու ցի ո սի բարձր խորհր դին` «ե րե խա նե րին պետք է 
թող նել ար մատ ներ և թևեր»: Ար մատ ներ` որ պես զի չն ման վեն քա մու ո ւղ ղու թյամբ 
քշ վող ա նա պա տի այն ա նար մատ բույ սե րին, ո րոնք սնունդ ստա նա լու հա մար չեն 
կառ չում հո ղից: Թևեր` որ պես զի դրան ցով սլա նան դե պի ա պա գա` ու ժեղ այն ան-
ցյա լով, որ մեր ներ սում է, հզոր, ի նչ պես մի ժայռ, ո րի վրա ա մուր տնկ ված են նռ-
նե նի նե րը: [...] Քա նի դեռ աշ խար հում կլի նեն եր կու հայ, չի մա րի մեր ե րկ րի ու 
կո տո րա ծի հի շա տա կը,  ա սում է Ֆրան կա Ֆես լի քե նյա նը և ա վար տում.  ե թե չլի ներ 
մեր Ցե ղաս պա նու թյու նը, թե րևս, չէր պա տա հի Հո լո քոս տի ող բեր գու թյու նը:

Այս տեղ, բնա կա նա բար, հե ղի նա կը  նկա տի ու նի Հիտ լե րի 
հայտ նի` «Ի վեր ջո ո ՞վ է հի մա հի շում հայե րի բնաջն ջու մը» ար տա-
հայ տու թյու նը68 (Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?69)

 Մյուս գիր քը պատ կա նում  է կի նո բե մադ րիչ Վազ գեն Բերբեր-
յանի գր չին: Հե ղի նա կն իր ա ռա ջին70  գրա կան փոր ձից հե տո  Մի-
լա նում հրա տա րա կեց «Ան տար բեր ե րկն քի տակ» պատ մա վե պը71, 
ո րի հա մար նրան շնորհ վեց հե ղի նա կա վոր «Acqui Storia» մր ցա-

67  F. Feslikenian, La roccia e il melograno, Ed. Italia Press, 2011. Գիրքն առաջին անգամ 
հրատարակվել է Միլանի «Մուրսիա» հրատարակչատան կողմից 2000 թ.: 

68  «Հիտլերը և Հայոց Ցեղասպանությունը» գրքում Գևորգ Բարդակչյանը վերլուծում է Հիտլերի 
ճառը` հաստատելով «Ի վերջո ո՞վ է հիմա հիշում հայերի բնաջնջումը» ար տահայտության 
վավերականությունը, տե՛ս Bardakjian Kevork, Hitler and the Armenian Genocide, Cambridge, 
Mass.: The Zoryan Institute, 1985: Գիրքը թարգմանվել է նաև հայերեն, Բարդակչյան Գևորգ, 
Հիտլերը և Հայոց Ցեղասպանությունը, Նշանակ, Երևան, 2005:

69  «Akten zur Deutschen Auswartigen Politik 1918–1945,» Serie D, Band VII, (Baden–Baden 
1956), pp. 171–172.

70  Վազգեն Բերբերյանը Սոնյա Ռաուլի հետ համահեղինակել էր «Come Sabbia nel Vento» 
[Ինչպես քամուն տրված ավազ] վեպը, որը ներկայացնում  է Սպիտակի երկրաշարժից 
փրկված հայ կնոջ պատմությունը: 

71 V. Berberian. «Sotto un cielo indifferente».  Sperling & Kupfer, Milano, 2013.
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նա կը « Լա վա գույն պատ մա վեպ» ան վա նա կար գում (2014 թ.): 
Մեզ հետ ու նե ցած զրույ ցի ժա մա նակ Բեր բե րյանն ա սաց. 

«Ան տար բեր ե րկն քի տակ» պատ մա վե պը ծն վել է մեծ պատ մու թյուն պատ մե-
լու ցան կու թյու նից, պատ մու թյուն, ո րը կա րո ղա նա ը նդ գր կել բազ մա թիվ այլ փոքր 
պատ մու թյուն ներ, ո րոն ցով մե ծա ցել եմ: Պատ մու թյուն ներ, ո րոնք լսել եմ մո րիցս, 
տատ ու պա պիցս, մյուս ազ գա կան նե րիցս: Վառ փոր ձա ռու թյուն, ո րն ապ րել եմ 
ա ռա ջին դեմ քով, ո րն իր ան ջն ջե լի հետքն է թո ղել հո գուս մեջ: Կցան կա նայի, սա-
կայն, ը նդ գծել, որ քան զի սա վեպ է, հիմն ված չէ ի նք նա կեն սագ րա կան փաս տե րի 
վրա, ո ւս տի նկա րագր ված դեպ քե րը ճշ մար տան ման են: Գր քի հրա տա րա կու թյու-
նը զու գա դի պեց մորս մահ վան հետ: Կար ծես զգայի նրա վախ ճա նը և ու զե նայի 
հար գան քի տուրք մա տու ցել նրան ու նրա ըն տա նի քին: Նախ քան գրե լը շա տե-
րից հար ցազ րույց վերց րի Հու նաս տա նում, Ի տա լի ա յում և Հա յաս տա նում, այն 
մարդ կան ցից, ով քեր ապ րել  է ին այն պի սի վայ րե րում և պայ ման նե րում, որ ես 
ձգտում է ի նկա րագ րել: Այս մարդ կանց վկա յու թյուն ներն ի նձ օգ նե ցին հաս կա նա-
լու վե պիս է ու թյու նը, ո րի շուրջ օ րե ցօր հյու սե ցի վերջ նա կան տեքս տը:

Բեր բե րյա նի պատ մու թյու նը սկս վում է այն տեղ, որ տեղ պատ-
մու թյուն նե րի մեծ մասն ը նդ հան րա պես ա վարտ վում է: Հե ղի նա կը 
նկա րագ րում է հե տե ղեռ նյան ժա մա նա կաշր ջա նը: 

Ե րե սու նա կան թվա կան ներն են: Հայ ե րի տա սարդ մի զույգ 
Պատ    րա սի փախս տա կան նե րի ճամ բա րում աշ խարհ է բե րում ե րկ-
վո րյակ ներ, ո րոնց հրեշ տակ նե րի ա նու նով կո չում է Մի քայել և Գաբ-
րի ել: Կի նը` Սա թե նը, փրկ վել է Զմյուռ նի այի հր դե հից, ո րը կուլ է տվել 
նրա ո ղջ ըն տա նի քին, մինչ դեռ ա մու սի նը` Սե րո բը, Ա դա բա զա րից է, 
որ տե ղից հե ռա ցել է, ե րբ տա կա վին տաս ներ կու տա րե կան էր: Բեր-
բե րյա նը նկա րագ րում  է փախս տա կան նե րի ճամ բա րի ի րա կա նու-
թյու նը, որ տեղ տա ռա պան քի, աղ քա տու թյան, շա հա գործ ման կող-
քին տի րում է նաև մարդ կային մե ծա հո գու թյուն: Հե ղի նակն ան դրա-
դառ նում է որ դի նե րին նման դժ վար մի ջա վայ րում մե ծաց նե լու ծնող-
նե րի հա մառ ջան քե րին: Սե րո բը, ո րը տա րի ներ շա րու նակ աշ խա-
տել էր տեքս տիլ ար դյու նա բե րու թյան մեջ որ պես բան վոր, հե ռաց-
վում  է աշ խա տան քից: Ծայ րը ծայ րին հասց նե լու հա մար սկսում  է 
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դռ նե դուռ ը նկ նել և հո ղա թա փեր վա ճա ռել, ո րոնք պատ րաս տում էր 
տա նը կնոջ հետ մի ա սին ի րենց հին կա րի մե քե նայով: Այս ա մե նին 
գու մար վում է Սա թե նի հան կար ծա հաս հի վան դու թյու նը: Ա մու սի նը, 
վա խե նա լով կնո ջը կորց նե լուց, ե րկ վո րյակ նե րից մե կին վա  ճա   ռում է  
Ա թեն քի մի հա րուստ հայ ըն տա նիքի: 

Այս տե ղից բա ժան վում են եր կու եղ բայր նե րի կյան քի ու ղի նե րը, 
ո րոնք, ա ռանց ի մա նա լու մի մյանց գո յու թյան մա սին, գաղտ նի մի 
թե լով կապ ված կլի նեն, կար միր մի թել, ո րը նրանց կու ղեկ ցի տար-
բեր ե րկր ներ. բա րե կե ցիկ պայ ման նե րում մե ծա ցող Մի քայե լին` 
ու սա նե լու Վե նե տի կի Մու րատ– Ռա փայե լ յան վար ժա րա նում, ի սկ 
կյան քի տա ռա պանք նե րի մի ջով ան ցած Գաբ րի ե լին` ծնող նե րի 
հետ մի ա սին Խորհր դային Հա յաս տան, որ տեղ նրան սպա սում է ին 
այլ դժ վա րու թյուն ներ: Այ դու հան դերձ, Մի քայե լը եր ջա նիկ չէ: Նրան 
կար ծես տան ջում են եղ բոր տա ռա պանք նե րը, ո րի գո յու թյան մա-
սին ը նդ հան րա պես լուր չու նի: Վեպն ու նի շր ջա դար ձային ա վարտ:

Ս տո րև մեջ բեր ված հատ վա ծում Բեր բե րյա նը նկա րագ րում  է 
Հու նաս տան հա սած ա ռա ջին հայ փախս տա կան նե րի հո գե վի ճակն 
ու դժ վա րու թյուն նե րին դի մագ րա վե լու նրանց կա րո ղու թյու նը.

Յու րա քան չյուր օր վա նպա տա կը մեկն էր` վե րապ րել և ա ռաջ գնալ: Հա ջո-
ղե լու հա մար հար կա վոր էր սո վո րել նոր լե զու, գտ նել աշ խա տանք, խնա մել հի-
վանդ նե րին և դեռ ա վե լի դժ վար` հոգ տա նել ան բու ժե լի կա րո տախ տից տա ռա-
պող նե րին: Եր բեմն պա տա հում էր, որ ի նչ –որ մեկն ա րթ նա նար գի շեր վա կե սին 
ու բղա վեր թուր քե րեն «Bèn memlekèt ghidiorùm! Ես հայ րե նի՛ք եմ վե րա դառ նում»: 
Եվ զար մա նա լի էր լսե լը, որ « հայ րե նիք» էր կո չում այն եր կի րը, ո րը նրան հա լա ծել 
ու չար չա րել էր72:

 Մեծ Ե ղեռ նի հա րյու րա մյա կի ա ռի թով « Ջուն տի նա» հրա տա-
րակ չա տու նը հրա տա րա կեց «Pro Armenia. Հրե ա կան ձայ նե րը 
Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ» գիր քը: Այն ամ փո փում  է 
թուր քե րի մար դաս պան և կոր ծա նա րար ցաս մանն ա կա նա տես 

72  Նույն տեղում, էջ 9:
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չորս հրե ա նե րի վր դով ված վկա յու թյուն նե րը73: Ի նչ պես նշում է Ան-
տո նի ա Ա րս լա նը նա խա բա նում. «Յու րա քան չյուր ա կա նա տե սի 
վկա յու թյուն ան վրեպ ճշ տա պա հու թյամբ տա լիս է մի և նույն ող բեր-
գա կան տե ղե կու թյուն նե րը` տղա մարդ կանց սպա նու թյուն, կա-
նանց, ե րե խա նե րի և ծե րե րի ար տաք սում դե պի ո չն չու թյուն, գաղ-
թի ճա նա պար հին ա նընդ հատ հար ձա կում ներ, բռ նու թյուն ներ և 
սար սափ, ա գահ ու դա ժան ոս տի կան ներ»74: Գիրքն ը նդ գրկում  է 
ջար դե րից ան մի ջա պես հե տո ծն ված ան տիպ գրու թյուն ներ: Մաս-
նա վո րա պես հե տաքր քիր  է հրե ա կան հայտ նի NILI լր տե սա կան 
կազ մա կեր պու թյան ղե կա վար Ա հա րոն Ա հա րոն սո նի հետևյալ 
վկա յու թյու նը.

Շատ բարդ խն դիր է Լոն դո նում հան գիստ նս տել և գրել հայե րի ջար դե րի մա-
սին: Ոչ ոք, ե թե Քիփ լինգ կամ Մեյս ֆիլդ չէ, չպետք է նման փորձ ա նի: Ջար դերն 
ի րա կա նաց վել են այն պի սի լայն մասշ տա բով, այն պի սի կա տա րյալ դա ժա նու-
թյամբ և շա րու նակ վել այն քան եր կար ժա մա նակ և այն պես կա նո նա վոր ե ղա նա-
կով (մի ակ գոր ծը, ո րի մեջ թուր քե րը կար ծես թե ի վի ճա կի են լի նե լու կա նո նա-
վոր), որ որ քան փոր ձում ես սան ձել սե փա կան ո ճդ, որ քան փոր ձում ես լի նել չա-
փա վոր, այ դու հան դերձ թվում ես չա փա զան ցու թյան հակ ված75:

NILI կազ մա կեր պու թյու նը բաղ կա ցած էր տաս նին նե րորդ դա-
րում Ռու մի նի այից Ա վե տյաց եր կիր ար տա գաղ թած ըն տա նիք նե-
րի զա վակ ներ մի քա նի ե րի տա սարդ հրե ա նե րից, ո րոնք Պա ղես-
տի նում (ո ւս տի` Օս մա նյան կայս րու թյու նում) հաս տատ ված ի րենց 
դիր քե րից ո րո շել է ին ար ժե քա վոր ռազ մա վա րա կան տե ղե կու թյուն-
ներ տրա մադ րել ան գլի ա ցի հե տա խույզ նե րին ը նդ դեմ Օս մա նյան 
կայս րու թյան: Խումբն այս ո րոշ ման էր ե կել նաև ա զդ ված հայերի 
տեղահանություններից, որոնց ան զոր ա կա նա տես ներն  է ին ե ղել 

73  F. Cortese, F. Berti. «Pro Armenia. Voci ebraiche sul genocidio armeno». Giuntina Editrice, 
Firenze, 2015.

74  Նույն տեղում, էջ 12:
75  Նույն տեղում, էջ 56:
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գաղ թի ճա նա պար հին և այն պի սի զգա ցո ղու թյուն ու նե ին, որ այդ 
ա մե նից հե տո հայե րի նույն ճա կա տա գի րը կա րող է վի ճակ վել նաև 
հրե ա նե րին: Գր քում ա կա նա տես նե րի վկա յու թյան կող քին նշ մար-
վում է նաև Ե ղեռ նի զոհ դար ձած հայ ժո ղովր դի ցա վի հան դեպ կա-
րեկ ցան քի և եղ բայ րու թյան զգա ցում.

 Դաշ տե րը լք ված են, գյու ղե րի ջր հոր նե րից հայ աղ ջիկ ներն այ լևս չեն լց նում 
ի րենց սա փոր նե րը. թուր քերն են ան ցել այն տե ղից: [...] Հայե՛ր, ի մ եղ բայր նե՛ր, 
մի հրե ա է ձեզ հետ խո սում, ձեզ պես հե տապնդ ված, ա նարգ ված մեկ այլ ազ գի 
որ դի: [...] Հայե՛ր, ի մ եղ բայր նե՛ր, կա ռա վա րու թյուն նե րից մենք ո չինչ չենք կա րող 
ա կնկա լել, մենք մի այն մեր հո գի նե րի տերն ե նք...  1915 թ. նոյեմ բե րին Նյու Յոր-
քից գրում է ա կա նա տես նե րից մե կը` Ա լեք սը, « Հա յաս տան» խո րագ րով իր հոդ-
վա ծում: 

Ա ռա վել հու զիչ  է նրա քրոջ` Սա ռայի պատ մու թյու նը. աղ ջի կը 
չի գրում, տա ռա պում  է և գոր ծում: 1915 թ. ամ ռա նը` Կոս տանդ-
նու պոլ սից տուն ճամ փոր դե լիս, նա ան ցնում է ո ղջ Ա նա տո լի ան և 
իր աչ քե րով տես նում, թե ի նչ են ա րել հայե րին: Այն աս տի ճան  է 
ցնցվում Սա ռայի ներ քին աշ խար հը, որ նա տա րի ներ շա րու նակ 
տա ռա պում է հո գե կան լուրջ խան գա րում նե րից: Բայց ե րբ 1917  թ. 
սեպ տեմ բե րին կհայտ նա բեր վի, կբան տարկ վի ու կխոշ տանգ վի, 
Սա ռան ո չինչ չի բա ցա հայ տի իր խմ բի ան դամ նե րի գոր ծու նե ու-
թյու նից: Ի նք նաս պա նու թյու նից ա ռաջ կսահ մա նա փակ վի` ի րեն 
խոշ տան գող նե րին ան վա նե լով « վախ կոտ ներ» ու « վայ րի գա զան-
ներ», և կհաս տա տի իր հաղ թա նա կը. 

Դուք տա նուլ եք տվել, փր կու թյու նը մոտ  է: Ես փր կել եմ իմ ժո ղովր դին, ես 
վրեժխն դիր եմ ե ղել հայե րի ա րյան հա մար: Ա նիծ վա՛ծ լի նեք հա վի տյան76:

Ի տա լի ա յում թարգ մա նա բար հրա տա րակ վել են նաև այլ պե-
տու թյուն նե րում լույս տե սած` Ե ղեռ նի թե մայով հու շագ րու թյուն-

76  Նույն տեղում, էջ 14:
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ներ, ի նչ պես նաև գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյուն, այդ թվում՝ 
Ֆ. Վեր ֆե լի « Մու սա լե ռան քա ռա սուն օ րը», Լ. Զ. Սյուր մե լ յա նի 
« Ձեզ եմ դի մում, տիկ նայք և պա րո նայք», Է. Հիլ զեն րա թի « Վեր ջին 
մտ քի հե քի ա թը», Ֆ. Չե թի նի «Հ րա նուշ, մեծ մայրս», Վ. Ոս կա նյա նի 
«Շ շուկ նե րի մա տյա նը», Ք. Բոհ ջա լ յա նի «Ա վա զե ամ րո ցի աղ ջիկ-
նե րը»  և այլն77: 

77  Franz Werfel, I quaranta giorni del Mussa Dagh, Mondadori, Milano, 1935; Leon Z. 
Surmelian, Chiedo a voi, signore e signori, Ed. Frassinelli, Segrate 1947; Gérard Chaliand, 
Memoria della mia memoria, Ed. Argo, Lecce, 2003; Arshavir Shiragian, Condannato ad 
uccidere. Memorie di un patriota armeno, Ed. Guerini e Associati, Milano, 2005; Fayez–
El–Ghossein, Il beduino misericordioso. Testimonianze di un arabo musulmano sullo 
sterminio degli armeni, Ed. Guerini e Associati, Milano, 2005; Kemal Yalçin, Con te sorride 
il mio cuore. Viaggio tra gli armeni nascosti della Turchia, Ed. Lavoro, Roma, 2006; Edgar 
Hilsenrath, La fiaba dell’ultimo pensiero, Ed. Marcos y Marcos, Milano, 2006; Donald E. 
Miller e Lorna Tourian Miller, Survivors. Il genocidio degli armeni raccontato da chi allora 
era bambino, Ed. Guerini e Associati, Milano, 2007; Fethiye Çetin, Heranush: mia nonna, Ed. 
Alet, Padova, 2007; Philippe Videlier, Notte turca, Donzelli Editore, Roma, 2007; Margaret 
Ajermian Ahnert, Le rose di Ester. Una madre racconta il genocidio armeno, Ed. Rizzoli, 
Milano, 2008; Zabel Yessayan, Nelle rovine, Ed. peQuod, Ancona, 2008; David Kherdian (a 
cura di A. Arslan), Lontano da casa, Ed. Guerini e Associati, Milano, 2010; Matthew Spender, 
Una storia armena. Vita di Arsile Gorky, Barbès Editore, Firenze, 2010; Varuzhan Vosganian, 
Il libro dei sussuri, Keller, Rovereto, 2011. Chris Bohjalian, Le ragazze del castello di sabbia, 
ed. Elliot, Roma, 2013.
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Գ ԼՈՒԽ 2
 Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան գե ղար վես տա կան 

գրականություն. Անտոնիա Արսլան

 Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան 
ստեղծ ման գոր ծում ա ռանց քային դեր ու նեն ա կա նա տես նե րի 
վկա յու թյուն ներն ու հու շագ րու թյուն նե րը: Վեր ջին տա րի նե րի մեր 
ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում հայտ նի դար ձավ, որ պատ-
մա կան ի րա դար ձու թյու նը միշտ չէ, որ գրա վոր ար տա հայ տու-
թյուն  է գտ նում ող բեր գա կան ե ղե լու թյու նից ան մի ջա պես հե տո: 
Նախ քան գրառ վե լը այն վե րար տադր վում, « թարգ ման վում  է»78 
վե րապ րյալ նե րի մտ քում` դառ նա լով հի շո ղու թյուն: Այ նու հետև` 
հա ճախ մի այն տաս նա մյակ ներ ան ց, ա կա նա տեսն ո ւժ  է գտ նում 
հաղ թա հա րե լու հո գե բա նա կան ար գելք նե րը և թղ թին հանձ նե լու 
հու շե րը: Ո րոշ դեպ քե րում, սա կայն, սահ մա նա փակ վում  է բա նա-
վոր վկա յու թյուն տա լով` այդ կերպ հի շո ղու թյու նը վե րա ծե լով բա-
նա վոր պատ մու թյան, ա) ո րը կա րող է գրի ա ռն վել գիտ նա կան նե րի 
կող մից և դառ նալ ու սում նա սի րու թյան նյութ79, բ) ո րի վրա կա րող է 
հիմն վել վե րապ րյա լի սե րուն դը և հու շագ րու թյուն գրել80, գ) ո րն ի 
վեր ջո կա րող  է գտ նել իր ար տա հայ տու թյու նը գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյան մեջ81:

Բ նա կա նա բար, այս ան ցում նե րը պար տա դիր չեն, և եր բեմն 
կա պը պատ մա կան ի րա դար ձու թյու նից գրա վոր վկա յու թյուն կա-
րող է ու ղիղ լի նել82: 

Ա կա նա տես նե րի հու շերն առ այ սօր ան գնա հա տե լի մի ջոց են 

78  S. Haroutyunian. «Echoes of the Armenian Genocide in Literature and Cinema». Annali di 
Ca’ Foscari, Venezia, 2015.

79  V. Svazlian. The Armenian Genocide. Testimonies of the Eyewitness Survivors. Gitutiun, 
Yerevan, 2011.

80  A. Tachdjian, op. cit., 2003, V. Gianighian, op. cit.,  2014..
81  Ի թիվս այլոց, տե՛ս Վ. Ոսկանեան, Շշուկների մատյան, թարգմ.՝ Ս. Սել յան, Անտարես, 
Երևան, 2014, Ք. Բոհջալ յան, Ավազե ամրոցի աղջիկները, թարգմ.` Ա. Արսենյան, 
Ծիծեռնակ, Երևան, 2014:

82  Տե՛ս Պետրոս Տօնապետեան (1922):
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ոչ մի այն հե տա զո տող նե րի, այլև Ցե ղաս պա նու թյան մա սին գե-
ղար վես տա կան եր կեր գրող նե րի հա մար, ո րոնք, հիմն վե լով այդ 
հու շե րի վրա, սա հեց նում են ե ղե լու թյու նը պատ մա բան նե րի գրա-
սե ղան նե րից դե պի ժո ղո վուր դը` նպաս տե լով պատ մու թյան, այս 
պա րա գա յում` Մեծ Ե ղեռ նի լու սա բան մա նը, թեև շա ղախ ված գե-
ղար վես տա կան բազ մա զան ե րանգ նե րով: 

Աս վա ծի ցայ տուն օ րի նակն են ի տա լա հայ գրող Ան տո նի ա 
Ա րս լա նի` Ցե ղաս պա նու թյա նը նվիր ված «Ար տույտ նե րի ա գա րա-
կը»83, «Զ մյուռ նի այի ճա նա պար հը»84, « Փայ տյա մար գա րիտ նե րի 
շրշյունը»85 և «Մ շո գիր քը»86 վե պե րը, ո րոնք նե րա ռում են ի նք նա-
կեն սագ րու թյուն ու կեն սագ րու թյուն, պատ մու թյուն ու հի շո ղու-
թյուն, փաս տագ րու թյուն ու հո րին վածք: Իր հար ցազ րույց նե րից 
մե կում հե ղի նա կը նշում է. «Ես պատ մու թյուն ներս հյու սում եմ ի րա-
կան դեպ քե րի շուրջ, ո րոնք հարս տաց նում եմ ան ձնա կան հու շե րով 
և այ լոց վկա յու թյուն նե րով»87 :

Ա ռա ջին ե րեք վե պե րի մեջ Ա.Ա րս լանն ըն տա նի քի պատ մու թյան 
մի ջո ցով ներ կա յաց նում է Ե ղեռն ապ րած հա մայն հա յու թյան ճա-
կա տա գի րը և կո րու սյալ հայ րե նի քի հան դեպ տա ծած կսկծե ցու ցիչ 
կա րո տը, ի սկ «Մ շո գիր քը» վե պում, ո րը գե ղար վես տա կան ե րան-
գա վոր մամբ հյուս ված է «Մ շո ճա ռըն տի րը» հայոց ա մե նա մեծ ձե-
ռա գիր մա տյա նի փր կու թյան պատ մու թյան շուրջ, հե ղի նակն անդ-
րա դառ նում է մշա կու թային ցե ղաս պա նու թյա նը: 

Ան տո նի ա Ա րս լա նը պսակ վել է գրա կան բարձ րա վարկ մր ցա-
նակ նե րով, ի նչ պի սիք են Premio Berto, Premio Fregene, Premio 

83  A. Arslan. La Masseria delle Allodole. Rizzoli, Milano, 2004, «Արտույտների ագարակը», 
թարգմ.` Ս. Հարությունյան, Սահակ Պարթև, Երևան, 2007, 2–րդ հրատ., Երևան, Սահակ 
Պարթև, Զանգակ, 2012: 

84  A. Arslan. La strada di Smirne. Rizzoli, Milano, 2009. «Զմյուռնիայի ճանապարհը», թարգմ.` 
Ս. Հարությունյան, Երևան, Սահակ Պարթև, Զանգակ, 2012:

85 A. Arslan. Il rumore delle perle di legno. Rizzoli, Milano,  2015.
86  A. Arslan. Il libro di Mush. Skira, Milano, 2012. Պատրաստվում  է վեպի հայերեն 
թարգմանությունը:

87  A. Arslan. Il libro salvato dalle donne. www.letteratura.rai.it/articoli/antonia–arslan–il–libro–
salvato–dalle–donne/13814/default.aspx.
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Stresa di Narrativa, Premio Fenice–Europa, Premio P.E.N, Premio 
Manzoni, և շքանշաններով, այդ թվում` ՀՀ մշա կույ թի նա խա-
րա րու թյան Ոս կե շքան շան (2010), « Նա րե կա ցի» Ոս կե շքան շան 
(UCLA, 2010): 2012 թվա կա նին ՀՀ նա խա գա հի կող մից Ան տո նի ա 
Ա րս լա նին շնորհ վեց Մով սես Խո րե նա ցի մեդալը` գրա կա նու թյան 
աս պա րե զում  ներդ րած ա վան դի և մե ծա գույն ձեռք բե րում նե րի հա-
մար:

 Պա դո վայի հա մալ սա րանն ա վար տե լուց, Համ բուր գի և Գյո-
տին գե նի հա մալ սա րան նե րում ու սա նե լուց հե տո Ան տո նի ա Ա րս-
լա նը ո րո շում  է փո խել  իր մաս նա գի տա կան հե տա զո տու թյան 
դաշ տը` ան ցնե լով դե պի 19–20–րդ դա րե րի ի տա լա կան գրա կա-
նու թյան ո լոր տը: Սկ սում է Պա դո վայի հա մալ սա րա նում դա սավան-
դել ի տա լա կան ժա մա նա կա կից գրա կա նու թյուն:  Հե ղի նակ է ժողո-
վրդա կան բա նար վես տին, Ի տա լի ա յում հա վել վա ծային գրա կա-
նու թյուն կոչ ված գրա կան գոր ծե րին, ի նչ պես նաև ի տա լու հի գրող-
նե րի «ընկղմ ված հա մաս տե ղու թյա նը» նվիր ված ու սում նա սի րու-
թյուն նե րի88: Վեր ջին տա րի նե րին, սա կայն, Ան տո նի ան հետզ հե տե 
սկ սում է ի նք ն ի րեն գտ նել որ պես հայ, ի նչն էլ ար տա ցոլ վում է նրա 
հրա տա րա կու թյուն նե րի մեջ: Կ.Հ. Մժի կյա նի և Ա.Հ. Սի րա քի ի հա-
մա գոր ծակ ցու թյամբ թարգ մա նում է Դա նի ել Վա րու ժա նի « Հա ցին 
եր գը»89 և « Ցո րյա նի ծո վեր»90 ժո ղո վա ծու նե րը, ո րոնք Ի տա լի ա յում 
ար ժա նա նում են ար տա կարգ ըն դու նե լու թյան, ու նե նում են մի շարք 
վե րահ րա տա րա կու թյուն ներ: 

Հե ղի նա կը Դա նի ել Վա րու ժա նին ան դրա դար ձել է նաև իր վե-
պե րից մե կում, որ տեղ գե ղար վես տա կան ե րան գա վոր մամբ պատ-
կե րում է գրո ղի ձեր բա կա լու թյու նը.

88  A. Arslan. Dame, droga e galline. Il romanzo popolare italiano fra Ottocento e Novecento. 
Padova, Cleup, 1977. Id., Dame, galline e regine. La scrittura femminile italiana fra ‘800 e 
‘900, Guerini e Associati, Milano, 1999.

89  D. Varujan (a cura di A. Arslan). Il Canto del Pane. Ed. Guerini e Associati,  Milano, 1992 
(2014 nuova ed.).

90  D. Varujan (a cura di A. Arslan). Mari di grano e altre poesie armene. Paoline, Milano, 1995.
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 Կոս տանդ նու պո լիս. 1915 թվա կա նի ապ րի լի քսան չոր սի ե րե կոն: Լայ նա ծա-
վալ, հա վա քա կան ձեր բա կա լու թյունը սկ սված էր: Ե րե խա նե րի և հղի կնոջ առ ջև 
բա նաս տեղծ Դա նի ել Վա րու ժա նը խի զա խու թյուն հան դես բե րեց և ժպ տաց.

 Ա պա հո վու թյան հա մար ա րված քայլ է: Պա տե րազմ կա: Մի ջազ գային ուշա դ-
րու թյ ան կենտ րո նում ե նք, չեն կա րող այ լևս կրկ նել Կար միր սուլ թա նի տա րի նե րի 
սար սափ նե րը (բայց մի չար տե սիլք խա փա նեց նրա տե սո ղու թյու նը, և մի ներ քին 
դող ցն ցեց նրա մար մի նը):

Կինն ա րագ ա մուս նու պա յու սա կը պատ րաս տեց և հա ցի տակ թաքց րեց մի 
գդալ ու մի ա ման մր գա նուշ:

 Դրանց կա րի քը չեք ու նե նա,  ա սաց ոս տի կա նու թյան սպան, որ հրա ման-
ներ էր ար ձա կում փոքր խմ բին,   մի այն կարճ ժա մա նա կով եք բա ցա կայե լու:

 Բայց նրա բա րե կիրթ ձայ նից Վա րու ժա նը հան կարծ զգաս տա ցավ, նայեց 
նրա աչ քե րի մեջ, որ տեղ և մահ կար դաց: Այդ ժամ պաղ հան դար տու թյ ամբ ող ջա-
գու րվեց կնոջ հետ, կար ծես սո վո րա կան հրա ժեշտ լի ներ, ա րագ վերց րեց մի գիրք, 
գրիչ ու տետ րակն այն քեր թվա ծի, ո րն սկ սել էր գրել: 

 Ա զատ ժա մեր կու նե նամ, վս տահ եմ. ի նձ հետ « Հա ցին ե րգն» եմ վերց նում: 
 Կի նը նրան նա յում էր փոքր –ինչ զայ րա ցած: Հոգ նու թյուն էր զգում, եր րորդ 

հղի ու թյու նը հան կարծ սկ սեց ի րեն զգալ տալ. թվում էր` մի այ նակ էր տա նում այն 
իր ու սե րին: Ին չո՞ւ  էր ա մու սի նը հե ռա նում այդ քան հնա զան դո րեն, հարց նում էր 
ի նքն ի րեն և ա պա զգում էր նրա մարմ նի բա ցա կա յու թյունն իր կող քին. ա հա, ար-
դեն հե ռա ցավ, և օ դն էլ այն քա՜ն ծան րա ցավ, կորց րեց բույ րը: Եվ եր բեք էլ այն չի 
վե րագտ նի91:

Արս լա նը ֆրան սե րե նից թարգ մա նում  է նաև Կ. Մու թա ֆյա նի 
«Հայոց Ցե ղաս պա նու թյուն»92 գիր քը, Լ. Պի զա նել լոյի հետ խմբա-
գրում  է «Հու շեր»93 վկա յու թյուն նե րի ժո ղո վա ծուն, հրա տա րա կում 
Վ.  Տատ րյա նի «Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյու նը»94, ի նչ-
պես նաև Հ.Լ. Զե քի յա նի հետ աշ խա տա սի րում  է Ժ. Տե տե յա նի 
«Հայոց Պատ մու թյան»95 ի տա լե րեն հրա տա րա կու թյու նը: 

Ան տո նի ա Ա րս լա նը հետզ հե տե վե րագտ նում  է իր հայ կա կան 

91  Ա. Արսլան, 2007, էջ 81:
92 C. Mutafian. Metz Yeghèrn. Il genocidio degli Armeni. Ed. Guerini e Associati, Milano, 2001.
93 A. Arslan, L.Pisanello, op. cit., 2001.
94 V. Dadrian. Storia del genocidio armeno. Ed. Guerini e Associati, Milano, 2003.
95 G. Dédéyan. Storia degli armeni. Ed. Guerini e Associati, Milano, 2002.
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խոր և չբա ցա հայտ ված ի նք նու թյու նը և գրում ա ռա ջին վե պը96: Ան-
կաս կած, նշա նա կա լից ի րա դար ձու թյուն  էր Ան տո նի ա Ա րս լա նի 
«Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» ե ռագ րու թյան հրա տա րա կու թյու նը ոչ 
մի այն ազ գային, այ լև մի ջազ գային մա կար դա կով, ո րի ա ռա ջին 
գիր քը դաս վեց բեսթ սել լեր նե րի կար գին, տա սը տար վա մեջ ու նե-
ցավ ե րե սու ներ կու հրա տա րա կու թյուն, ի նչ պես նաև թարգ մա նու-
թյան շնոր հիվ հա տեց Ի տա լի այի սահ մա նը` հա սու դառնա լով մի-
ջազ գային ըն թեր ցո ղին` Հա յաս տա նից մին չև Հու նաստան, Ա մե-
րի կայից մին չև Շվե դի ա, Ճա պո նի այից մին չև Ռու սաս տան, Գեր-
մա նի ա, Ֆրան սի ա, Հո լան դի ա, Սլո վե նի ա, Ռու մի նի ա, Հուն գա-
րի ա, Իս պա նի ա և այ լուր, էկ րա նա վոր վեց հայտ նի կի նո բեմադրիչ-
ներ Տա վի ա նի եղ բայր նե րի կող մից և 2007 թ. ներ կա յաց վեց Բեռ լի-
նի մի ջազ գային « Բեռ լի նա լե» կի նո փա ռա տո նին` մր ցույ թից դուրս: 
Այս ար տա ռոց հա ջո ղու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն վե պի 
գրա կան ար ժե քով, ո րն, ան կաս կած, մեծ է, այլ նաև այն հան գա-
ման քով, որ վեպն ըն դուն վեց ըն թեր ցո ղի և հան դի սա տե սի կող մից` 
որ պես Մեծ Ե ղեռ նի զար հու րե լի չա րի քի կեն դա նի վկա յու թյուն:

Արս լան նե րի պա րա գա յում պա հանջ վեց ե րեք սե րունդ, որպես-
զի յու րաց վեր պատ մա կան ող բեր գու թյու նը, հաղ թա հար վեր ա ն-
երևա կայե լի հո գե բա նա կան խո չըն դոտ նե րի մութ ան դուն դը և 
գրա վոր մշա կում տր վեր այն հի շո ղու թյա նը, 97 ո րին Ան տո նի ա Ա րս-
լա նը հա ղոր դա կից էր դար ձել Ի տա լի ա յում ապ րող իր պա պի` Եր-
վանդ Ա րս լա նյա նի շնոր հիվ, ո րը որ դու` Քայել Ա րս լա նի հետ քիթ– 
կո կորդ –ա կան ջի մաս նա գի տու թյան աս պա րե զում մե ծա նուն, նո-
րա րար բժիշկ էր եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րով: 

 «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը»,  գրում  է Ան տո նի ա Ա րս լա նը,  ծն վեց այն բո լոր 
պատ մու թյուն նե րի ար դյուն քում, ո րոնք լսել է ի ման կու թյանս ըն թաց քում վե րապ-
րյալ նե րից, զար միկ նե րիցս, հորս կամ պա պիս այ ցե լու թյան ե կած տա րեց մարդ-

96 A.Antonia, 2004, Ա.Արսլան, 2007:
97 R. Bolletti (a cura di). Scrittura e Memoria. Edizioni Frenis Zero, Lecce, 2013, p. 6.
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կան ցից: Եվ այս պես, Ցե ղաս պա նու թյան և վե րապ րյալ հայե րի ող բեր գու թյան 
հետ քե րը դրոշմ վե ցին հո գուս և սր տիս մեջ: Ամ բողջ կյան քում կրե ցի այդ հետ քերն 
ա ռանց քա ջու թյուն ու նե նա լու դրանք դուրս ցայ տեց նե լու կամ խո սե լու դրանց մա-
սին: […] Վկա յու թյուն նե րը կա րևոր են,  շա րու նա կում   է հե ղի նա կը,  բայց և կա-
րևոր է հաս կա նալ, թե ի նչ պես են այս վկա յու թյուն նե րը վե րապր վել հա ջորդ սե-
րունդ նե րի կող մից, ով քեր, ի տար բե րու թյուն ի րենց պա պե րի, խո սե լու քա ջու թյուն 
են ու նե ցել, ի նչ պես` ես: Ո չինչ չէ ին պատ մում, ո ՛չ պապս, ո ՛չ Ան րի եթ հո րա քույ րը, 
որ Ե ղեռ նի վե րապ րյալ էր և ապ րում էր մեր տան դի մաց: Տա րի նե րի ան ցնե լու հետ 
մեկ տեղ հաս կա նում է ի, որ այս լռու թյու նը լի էր չաս ված ի նչ –որ բա նե րով... Կռա-
հում է ի, որ այն մո գա կան մի բան էր թաքց նում98...

 Մին չև որ Եր վանդ պա պը տաս նա մյակ նե րի լռու թյու նից հե տո 
մի օր ո րո շեց թո ռա նը բա ցել սր տում խոր թա ղած գաղտ նի քը, ո րը 
եր բեք չէր ցան կա ցել կի սել որ դի նե րի հետ, ո րոնց հա մար « հին 
հայ րե նի քը ը նդ միշտ ար գե լված կլի ներ` փա կված իր մշու շա պատ 
հի շո ղու թյ ան մեջ»99:

 Փոք րիկ Ան տո նի ան ծանր հի վանդ էր: Պա պը, հայրն ու ազ գա-
կան նե րից ո մանք, բժիշկ ներ լի նե լով հան դերձ, չէ ին կա րո ղա նում 
հաս կա նալ ա ղջ կա քա ռա սուն աս տի ճան  ջեր մու թյան պատ ճա-
ռը: Խորհր դա վոր տա քու թյու նը օր օ րի հա լեց նում էր նրան, մին չև 
որ թափ վե ցին բո լոր մա զե րը... Ան տո նի ային փր կեց պե նի ցի լի նը: 
Այդ ժամ 83 –ա մյա Եր վանդ պա պը ո րո շեց ան ձամբ զբաղ վել թո ռան 
ա պա քին մամբ, քա նի որ Ան տո նի ան շատ քմա հաճ էր և,  պապից 
բա ցի, ոչ ո քի չէր լսում: Գնա ցին դե պի Դո լո միթ նե րը` դե պի Սու զին 
դի Սոս պի րո լո, որ տեղ Fratelli Doglioni հյու րա նո ցում պապ ու թոռ 
մնա ցին մեկ ա միս: Այս պես է հի շում Ան տո նի ան այդ օ րե րը.

Ա ռա ջին ի սկ օ րից ի նձ դա ժան սնն դա կարգ նշա նա կեց. պետք է ա պա քին վե ի. 
վի ճակս շատ վատ էր: Ստի պում էր նաև օ րը տաս ներ կու ժամ քնել: Բնա կա նա բար, 
սկզ բում փոր ձում  է ի խա բել նրան, բայց ի նձ հս կում  էր, մին չև որ կա րո ղա ցավ 
լիո վին սան ձել: Ի սկ ես սկ սե ցի նրա հան դեպ ան սահ ման հի աց մուն քի զգա ցում 
տա ծել: Վեր ջա պես, ե րբ ո ւթ օր ան ց սկ սե ցի քնել 12 ժամ, ու տել և ըն թեր ցել այն, 

98  A.Arslan. «Come e’ nato questo romanzo». In R. Bolletti. op. cit., 2013,  p. 24.
99  Ա.Արսլան, 2007, էջ 155:
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ի նչ պապս էր հար մար գտ նում, ի նձ ա սաց. « Քա նի որ են թարկ վե ցիր, ար ժա նի ես 
պար գևատր ման: Քեզ կպատ մեմ մորս` գե ղե ցիկ Իս կու հու պատ մու թյու նը, ո րը 19 
տա րե կա նում մա հա ցավ»100:

Այս ըն թաց քում է, որ «աղջ նա կը», ի նչ պես վե պե րում ի նքն ի րեն 
ան վա նում է Ան տո նի ան, ա ռա ջին ան գամ հա ղոր դա կից է դառ նում 
կո րու սյալ հայ րե նի քին: 

Օ գոս տո սի խա ղո ղը… Ե րվան դը հա սուն տա րի քում, ե րբ իր ան սա սան հե ղի-
նա կու թյամբ հե տևում էր ա ղջ նա կի ա պա քին մա նը, հի շում էր, որ դե ռևս փոքր հա-
սա կից օգ նում էր այ գե կու թի ժա մա նակ զար միկ ներ Հով հան նեսին և Վա հա նին: 
Հի շում էր` ի նչ պես բլ րա լան ջի այ գուց եր կու սով ու սե րին դրած տուն է ին բե րում 
փայ տից կա խած հս կա յա կան ող կույզ ներ: Սառն էր ու չոր այս հե ղի նա կավոր պա-
պի կը (բ նա կան հե ղի նա կու թյուն, որ հմա յում է ա մե նա փոք րե րին): Բայց ա ղջ նա կը 

կհի շեր Fratelli Doglioni ալ պյան հյու րա նո ցի մագլ ցող թի թեռ նա ծաղ կի ստվար 
հո վա նու տակ այդ հեգ նան քի քո ղար կված հուզ մուն քը: 

 Սա իս կա կան խա ղող չէ, գու նատ է, համ չու նի. իմ հե ռա վոր ե րկ րում ա ճում է ին 
հս կա յա կան ող կույզ ներ, ի սկ կաթն ու մեղ րը հայ րե նի ա փուն քի համն ուն եին: [...] 
Ոչ մի համ չի հաս նի նրա հա մին, հո րա քույր Մա րի ա մի հետ մա ծուն է ինք պատ-
րաս տում, և ես այն քան բա րի է ի, որ ի նձ թույլ  էր տա լիս ի րեն օգ նել փախ լա վա 
թխե լու: 

Այս պես, ա ղջ նակն ա ռա ջին ան գամ հա մի քաղցր զգա ցու մի, հե ռա վոր բույ-
րի ե րա զի մի ջո ցով ո տք դրեց Կո րու սյալ եր կիր: Ճիշտ է, ճա նա չում  էր լո խու մը, 
փախ լավան, քու րա բի են, շա քար– լո խու մը, վի են նա կան կիփ ֆե լը, Ա րևել քի ու 
Ա րև  մուտ քի բո լոր քաղց րավե նիք նե րը, որ հո րա քույր Ան րի ե թը բե րում  էր ա մեն 
ե րե կո` կտրել –անց նե լով ճա նա պար հը հա վա տա րիմ Մա րի ա մի հետ: Բայց պա-
պի կը ուրիշ բան էլ ա վե լաց րեց` հա մի ու հո տի կեն դա նի ար ձա գան քը, ի րա կան 
սնուն դը, կա րո տի սնուն դը (մի ե րկ րի հան դեպ, ո րն այ լևս գո յու թյուն չու ներ, աք-
սո րյալ նե րի շար քե րի հան դեպ, թու նոտ ա րևի տակ մեռ նող մի ըն տա նի քի հան-
դեպ, Փոքր Ա սի ա յի փո շոտ ճա նա պարհ նե րի ու ա րա հետ նե րի եր կայն քով սփռ ված 
անհայտ գե րեզ ման նե րի հան դեպ… ի նչ պես նաև տա ռա պան քի և ու րա խու թյան, 
վշ տի ու մխի թա րու թյան կեն դա նի ու բու րում նա վետ այն ա մե նի հան դեպ, որ ան-
հե տա ցավ նրանց հետ մի ա սին)101:

100    A. Arslan. «Come e’ nato questo romanzo». In R. Bolletti. op. cit., 2013, p. 24.
101  Ա. Արսլան, 2007, էջ 48:
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 Հե ղի նա կի մոտ դան դաղ հա սու նա նում է վկա յու թյուն նե րը վե պի 
տես քով շա րադ րե լու գա ղա փա րը, վկա յու թյուն ներ, ո րոնք սկզբում 
լսեց պա պից, ա պա ծնող նե րից, ազ գա կան նե րից: Լսել էր նաև պա-
պի կի Սմ բատ եղ բոր դուստ րե րի` Ա րու սյակ և Նվարդ հո րա քույր նե րի 
պատ մու թյու նը, ո րոնց գաղ թի ճա նա պար հին, տա կա վին դե ռա հաս, 
բռ նա բա րել է ին, և ո րոնք ի րենց կյան քը հե տա գա յում շա րու նա կե-
ցին Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում. « Զա վակ ներ չու նե ցան: Նվար դը մեծ 
տա րի քում ա մուս նա ցավ ֆրեզ նո յաբ նակ մի գյու ղատն տե սի հետ, 
ի սկ Ա րու սյա կը շա րու նա կեց ապ րել մի այ նակ. հո լի վու դյան ա ստ ղե-
րի հա մար զգեստ ներ էր կա րում»,  գրում է Ան տո նի ա Ա րս լա նը102:

 Ե կավ հու շե րը թղ թին հանձ նե լու պա հը. 

Սկ սե ցի գրել օ րը ե րեք  էջ, քա նի որ պատ մու թյունն ար դեն իմ ներ սում  էր. 
այն հա սու նա ցել էր ըն տա նե կան բա նա վոր վկա յու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև այ լոց 
պատ մու թյուն նե րի շնոր հիվ: Ըն թեր ցել է ի նաև հրա տա րակ ված հու շագ րու թյուն-
ներ: Բայց գիր քը պետք է ծն վեր ոչ իբ րև վկա յու թյուն. չէ՞ որ ես եր րորդ սե րունդն է ի, 
այլ իբ րև վեպ` վե րապ րող հայե րի ու նրանց ող բեր գու թյան մա սին: Մար դիկ սի-
րում են գե ղար վես տա կան եր կեր, նախ ըն թեր ցում են, ի սկ հե տո փնտ րում իս կա-
կան պատ մու թյու նը103:

 «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» ե ռագ րու թյան սկզ բում նախ քան 
ող բեր գու թյանն ան դրա դառ նա լը հե ղի նա կը նկա րագ րում  է Եր-
վանդ պա պին, ո րը տաս նե րեք տա րե կա նում հե ռա ցել  էր հայ րա-
կան տնից` ու սա նե լու Վե նե տի կի Մու րատ– Ռա փայե լ յան վար ժա-
րա նում: 

Ն րանց մայ րը` Իս կու հին՝ ար քա յադստ րի կը, վախ ճա նվել էր նրան լույս աշ-
խարհ բե րե լիս: Ա պա պա պի կի հայ րը ա մուս նա ցել էր « չար խորթ մոր հետ», ո րը 
նրան բա զում զավակ ներ էր պար գևել: Ե րվանդ պա պը նրան տա նել չէր կա րող, 
ո ւս տի տաս նե րեք տա րե կա նում խնդ րել էր հո րը ի րենց Փոք րիկ Քա ղա քից գնալ 
Վե նե տիկ` Մու րատ–Ռա փայե լ յ ան վար ժա րան` ու սու մը շա րու նա կե լու, և հայ րը 

102   A. Arslan. «Come e’ nato questo romanzo». In R. Bolletti. op. cit., 2013, p. 31.
103  Նույն տեղում, էջ 35–36:
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չէր մեր ժել104: [...] Ծեր Համ բար ձու մը չէր կա րո ղա նում մեր ժել զա վակ նե րի ը նտ-
րու թյու նը, ո րը մի գու ցե հա մա զոր էր փր կու թյան105: Ան բա ցատ րե լի ո րեն հպարտ 
ու մր ցու նակ նկա րագ րի տեր Ե րվանդն ա կա մա հար գանք էր տա ծում հոր նկատ-
մամբ, ո րը` որ պես նա հա պետ, տե ղի էր տվել իր տաս նե րե քա մյ ա ա ռաջ նե կի ըմ-
բոստ ցան կու թյանն ու թո ղել էր, որ հայ րե նի քից մի այ նակ հե ռա նար` հոգ տա նե-
լով նրան մի այն մին չև տաս նութ տա րին լրա նա լը: Բայց նրանք այդ պես էլ այ լևս 
չտես նվե ցին106 :

Այդ ժա մա նա կից ի վեր Եր վանդն այլևս տուն չէր վե րա դար ձել: 
Մու րատ– Ռա փայե լ յան վար ժա րա նում ու սումն ա վար տե լուց հե տո 
սո վո րել  էր Պա դո վայի հա մալ սա րա նում, ա պա վե րա պատ րաստ-
վել Փա րի զում, դար ձել քիթ– կո կորդ –ա կան ջի հան րա հայտ բժիշկ 
ո ղջ Եվ րո պայով մեկ: Ապ րում  էր Վե նե տի կից քիչ հե ռու գտն վող 
Պա դո վա քա ղա քում իր ըն տա նի քի հետ: Կի նը ի տա լա ցի կոմ սու-
հի էր, եր կու որ դի նե րին կն քել էր յու րա քան չյու րին չորս հա յա հունչ 
ա նուն նե րով. մե ծին` Եդ վարդ, Եր վանդ, Ար մե նակ, Վար դան, ի սկ 
փոք րին` Մի քայել [ Քայել], Ան տոն, Ա րամ, Մա րի ամ: Ի տա լի ան Եր-
վան դի հա մար դար ձել  էր այն եր կի րը, որ ի րեն հյու րըն կա լել  էր, 
հա ջո ղու թյուն ու հար գանք տվել. 

 Սա կայն տուրք տա լով ա րևե լ յ ան ան վս տա հու թյ ա նը՝ Ե րվանդն ի րեն զգում էր 
ի տա լահ պա տակ և ոչ օս մա նահ պա տակ: Ի սկ հպա տա կը ան ձեռնմ խե լի ի րա-
վունք ներ չու ներ, ո ւս տի ա վե լի լավ էր խու սա փել քա ղա քա կա նու թյու նից: Ա զատ էր 
մի այն իր նեղ շր ջա նա կում, ո րն ան տե սա նե լի  էր, բայց շո շա փե լի. այս տեղ նա 
գոր ծի էր դնում իր հե ղի նա կու թյու նը, և վա՜յ նրան, ով այն խախ տեր: Այդ պես էր 
Ե րվան դի հա մար բժշ կու թյու նը, որ տեղ բո լորն է ին նրան հպա տակ107:

 
Այժմ` գրե թե քա ռա սուն տա րի ան ց, պատ րաստ վում  է վե րա-

դառ նալ տուն` դե պի Ար տույտ նե րի Ա գա րա կը, գր կա խառն վե լու 
եղ բոր` Սմ բա տի, և մյուս հա րա զատ նե րի հետ:

104  Նույն տեղում, էջ 27:
105  Նույն տեղում, էջ 36:
106  Նույն տեղում, էջ 44–45:
107  Նույն տեղում, էջ 51:
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Սմ բատ հո րեղ բայ րը եղ բո րից ավե լի մեղմ էր, հար մա րվող ու հան դարտ: Նա 
սի րում էր իր հան գիստ քա ղա քը, իր ան հոգ, թմ բի րի մեջ թա ղված գա վա ռը, ըն կեր-
նե րի հետ սուր ճի գավա թի շուրջ շա ղակ րա տե լը, նար դու բուռն խա ղերն ու որ սի 
գնա լը: Սո վո րել էր Կոս տանդ նու պոլ սում` մի դե ղա գոր ծի մոտ, սա կայն տուն դառ-
նա լու մտադ րու թյ ամբ: Հա մալ սա րա նում լրագ րեր  էր ըն թեր ցել, ան դա մագրվել 
մի կու սակ ցու թյան, նույն պես ե րա զել էր իր Հնա մե նի Հայ րե նի քի վե րած նուն դը, 
մի քիչ խան դա վա ռվել, ա պա հու սալ քվել: Խորթ մոր հետ փոխ զիջ ման էր գնա ցել: 
Զվար ճա նում էր՝ փոք րիկ եղ բայր նե րին փա ղաք շե լով, քույ րե րի հյուս քե րից քա շե-
լով. մտա դիր էր ա մուս նա նալ: [...] Հա ճախ խո սում է ին Փա րի զի կամ Ի տա լի այի 
մա սին, բա րե կամ եր կիր, որ տեղ իր եղ բայր Ե րվան դը հա ջո ղու թյ ան էր հաս նում: 
Սա կայն Սմ բա տը ցան կու թյուն չու ներ մեկ նե լու, թե պետ խոս տա ցել էր եղ բո րը այ-
ցե լու թյ ան գնալ. ա մոթ խած էր ու ա րևել ցի: Նա ու րախ կլի ներ, ե թե եղ բայ րը վե-
րա դառ նար, իր հետ բե րեր ֆրանկ կնո ջը, Եդ վարդ և Քայել որ դի նե րին` իր մեծ 
ըն տա նի քի հետ ծա նո թաց նե լու: Ար ժա նա պա տիվ կեր պով գնա ցել էր, ար ժա նա-
պա տիվ կեր պով էլ կգար ու կըն դու նվեր: Բայց Սմ բատն իր պարզ սր տի խոր քում 
վա խե նում էր, որ դա եր բեք տե ղի չու նե նար: Ե րվանդն ը նդ միշտ հե ռա ցել էր, և նրա 
որ դի նե րը, չնա յած ի րենց ա նուն նե րին, չգի տե ին պա պե րի լե զուն և կրթ վում է ին 
գեր մա նա կան կամ ի տա լա կան դպ րոց նե րում: Ա նա տո լի ան նրանց հա մար հե ռա-
վոր մի հե քի աթ էր: 

« Մի գու ցե,   մտա ծում էր Սմ բա տը,   մի օր որ դի նե րիցս մե կը կա րո ղա նա գնալ 
եղ բորս մոտ, և մի գու ցե կա մաց– կա մաց բո լորս էլ տե ղա փո խվենք և այ լևս չվա-
խե նանք»: Բայց ի րա կա նում չէր ու զում: Ճիշտ է, շա տերն է ին մեկ նում: Ա մե նավ-
տան գա վոր գո տի նե րից, ա ռա վել հա մար ձակ ե րի տա սարդ նե րը, գի տուն նե րը, 
ար կա ծախն դիր նե րը, նրանք, ով քեր խեղդ վում է ին կայս րու թյ ան մեջ էր մե նի միլ-

լե թին108  հատ կա ցված նեղ սահ ման նե րի ներ սում, շա րու նա կա կան հոս քով ան-
դա դար մեկ նում է ին: Դեպի Եվ րո պա, դեպի ե րա զած մշա կույ թը` դառ նա լու բժիշկ, 
ա տամ նա բույժ, ճար տա րա պետ, գրող, կամ դե պի Ա մե րի կա` լրիվ նո րա նա լու և 
ա մեն ի նչ մո ռա նա լու: Բոս տո նում ապ րում էր խորթ եղ բայ րը` Ռու բենը, և բա վա-
կա նա չափ գոհ էր: Բայց Սմ բատն իր պարզ հո գում զգում էր նրա մե նու թյու նը և 
եղ բորն ու ղար կեց մի գե ղե ցիկ փայ տյ ա նար դի` փո րագ րու թյուն նե րը վրան, շուրջ-
բո լո րը հա յա տառ ար ձա նագ րու թյուն ներ, ճիշտ իր ու նե ցա ծի նման: Ի ՞նչ ի մա նար, 

108  Միլլեթը օսմանյան իրավակարգի հատուկ մի հաստատություն էր, որ ուներ միանգամայն 
թե՛ ազգային–էթնիկական և թե՛ կրոնական հարանվանական հիմք: Այսպես, Կայսրու-
թյունը ճանաչում էր, բացի հույն օրթոդոքս և հրեա միլլեթներից, երեք հայկական միլլեթ` 
հայ առաքելական, հայ կաթողիկե և հայ բողոքական:
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որ մի օր իր եր կու զավակ նե րի հա մար այդ նար դին` որ պես խոր տա կված նա վի 
բե կոր կամ սր բա զան մա սունք, հան դի սավոր ծի սա կան լու սան կա րի հետ մեկ տեղ 
դառ նա լու էր հոր կեն դա նի հի շա տա կի մի ակ վկա յու թյու նը109:

1914 թվա կա նի հոկ տեմ բեր ա միսն  է: Եր վան դը վերջ նա կա-
նա պես ո րո շում է գար նա նը այ ցե լել եղ բո րը: Լու րը տա րած վում է 
ծննդա վայ րում, որ տեղ պատ րաստ վում են բնա կա րա նա մու տի 
տո նին, և բո լո րը` ազ գա կան թե բա րե կամ, հրա վիր ված են մաս 
կազ մե լու: Ա գա րա կը ամ բող ջո վին վե րա նո րոգ ված է: Աշ խա տան քը 
լի ա կա տար դարձ նե լու հա մար նույ նիսկ Վի են նայից կես –ա գևոր 
դաշ նա մուր են պատ վի րել: 

 Դո լոյի ա ռանձ նա տա նը Ե րվան դը խնամ քով ժո ղո վել էր այն ա մե նը, ի նչ հար-
կավոր էր ճա նա պար հի հա մար` քար տեզ ներ, հե ռա դի տակ ներ, ա րևային ակ նոց-
ներ, մե քե նայի գույ նին հա մա պա տաս խան թե թև վեր նազ գեստ ներ, կրկնա կո շիկ-
ներ, ա մեն տե սա կի լապ տեր ներ, ճա նա պար հոր դա կան ջրա ման ներ, փոք րիկ դե-
ղա տուն` ա րյան շի ճու կով, ա սեղ նե րով, ե ռա ցու ցիչ նե րով ու զտիչ նե րով, մույ կեր, 
սռ նա պան ներ (եր կու զույգ  էլ պատ րաս տել  էր տվել դա մաս կո սյ ան կեր պա սից, 
իս կա կան խեն թու թյուն, և խնամ քով թաքց րել գաղտ նագ րով բժշ կա կան ճամպ-
րու կի խոր քում` եր կա կի հիմ քի տակ, որ տեղ զե տե ղել էր ա վստ րի ա կան թա լեր-
ներ, Վիկ տո րյ ա թա գու հու և Կայ զե րի ոս կեդ րամ ներ ու ո րոշ գո հա րե ղեն)110: Ըն-
տա նի քին իր հան դի սա վոր այ ցե լու թյան հա մար Ե րվան դը հե տևել էր ա րևե լ յան 
բա րեկրթու թյան կա նոն նե րին. շռայ լու թյուն ա նելն ան հրա ժեշտ  էր, ի սկ չափն 
ան ցնե լը` մա հա ցու վի րա վո րանք: Ո ւս տի լոն դո նյ ան մի հայտ նի վա ճա ռա տա նը 
պա տվի րեց մեծ թվով ոս կյ ա և ար ծա թյա փոք րիկ ա ռար կա ներ` տղա մարդ կանց 
ու պա տա նի նե րի հա մար` սի գարկտ րիչ ներ, կրա կայ րիչ ներ, ծխա խո տա տուփեր, 
բեղկտրիչ ներ` կա նաչ ու ոս կյ ա փոք րիկ ե րկ րա չա փա կան ա րծ նա պա կի նե րով, 
կա նանց հա մար` դի մա փո շու ա րծ նա պա կյ ա ու ոս կյ ա տու փեր, կռուն կի կամ 
ա րա գի լի տես քով փոք րիկ մկ րատ ներ, ե րե կոյ ան պա յու սակ ներ ու ար ծա թա թե-
լով հյուս կեն պա յու սակ ներ` ա մուր քա րե ճար մանդ նե րով (ե ղեգ նա քար, սաթ, ոս-
կեզմ րուխտ, մոխ րա քար, փի րուզ), ա ղջ նակ նե րի հա մար էլ` ոս կյ ա զար դա սեղ ներ 
ու փոք րիկ մա տա նի ներ` Remember կամ Souvenir կա պույտ ա րծ նա պա կյ ա մա-

109  Ա. Արսլան, 2007, էջ 27–30:
110  Նույն տեղում, էջ 88–89:



66

կագ րու թյ ամբ: Հու շա նվեր նե րը պա տվի րել  էր ավե լի շատ, քան ըն տա նի քի ան-
դամ ներն է ին, ո րոնց ցու ցա կը Սմ բա տին գրել էր տվել. ով գի տե՝ քա նի հո գի կլի-
նեին հոր կամ ըն տա նի քի բա րե կամ նե րը, որ ճա նա չել է ին ի րեն այն հե ռավոր, լու-
սա վոր տա րի նե րին: Ե րվան դը սկ սում էր մտա ծել ման կու թյ ան մա սին, և սա նրան 
թու լաց նում էր ու շփո թեց նում: Բայց մի ա ժա մա նակ, հի շո ղու թյուն նե րի ու խն դու-
թյուն նե րի ի ՜նչ ծաղ կե բույլ, ի ՜նչ վա ղե մի հան դար տու թյուն էր ետ գա լիս ու լցնում 
այն ա մե հի դա տար կու թյու նը, որ մի այն այժմ  էր հայտ նա բե րում111: [...] 1915   թ. 
Ե րվան դը դար ձավ հի սուն տա րե կան: Բավա րա րված  էր ո ւ… մի այ նակ: Մի այ-
ցե լու թյու նից մյու սի, մի վի րա հա տու թյու նից մյու սի մի ջև ա նո րոշ, պա տա հա կան, 
հեղհե ղուկ ու տար տամ հու շեր է ին խռնվում նրա մտ քում: «Ար դեն Ի տա լի այի քա-
ղա քա ցի եմ, Օս մա նյ ան կայս րու թյու նում այ լևս ոչ ոք ի նձ չի կա րող դիպ չել»,   մտա-
ծում էր նա112: 

Այդ պա հե րին նրան հա մա կում  էր մի ան սահ ման խա ղա ղու թյուն, և ա մեն 
ի նչ նրան հնա րավոր էր թվում, կար ծում էր, որ կի նը կհա մա ձայ ներ վե րա դառ նալ 
այն տեղ իր հետ, ե րբ ծե րա նան, որ որ դի նե րը կսո վո րեին իր հնա գույն լե զուն, որ 
գո յու թյուն կու նե նար հայ ժո ղո վուր դը… « Մի գու ցե,   մտո րում  էր Ե րվան դը,   հենց 
պա տե րազ մը կլի նի պա տեհ ա ռի թը: Հա վա նա բար կհաղ թեն գեր մա նա ցի նե րը, 
ի սկ հայե րը կո րո վի մարտն չում են թե՛ ճա կա տում և թե՛ խորհր դա րա նում` սա տա-
րե լով կա ռա վա րու թյ ա նը: Մե րոնք ե րիտ թուր քե րի հետ հե ղա փո խու թյուն են ա րել, 
ի սկ  էն վերն ան ձամբ շնոր հա կա լու թյուն  է հայտ նել պատ րի ար քին` հայե րի ան-
կեղ ծու թյ ան հա մար… և, բա ցի դրա նից, Թա լեա թը Զոհ րա պի հետ թավ լի է խա-
ղում…»113: Իր հեր թին Սմ բա տը « Թե թևա կի ո րեն թեր թում էր կոս տանդ նու պոլ սյան 
լու րե րով ո ղո ղված լրա գի րը և խան դա վառ վում, որ այն տեղ` վե րևում, հայե րին 
սկ սում է ին հար գել, մին չև ի սկ ե րես փո խան ներ ը նտ րել, ի սկ գրող, ե րես փո խան 
Գրի գոր Զոհ րա պը ա մեն շա բաթ թավ լի էր խա ղում Ներ քին գոր ծոց հզո րա գույն 
նա խա րար Թա լեաթ փա շայի հետ»114: [...]  Պատ կե րաց նո՞ւմ եք, Զոհ րա պը գնում է 
Թա լե ա թի տուն, նրան ըն դու նում են ըն տա նի քի ան դա մի նման, մի ա սին թեյ են 
խմում»: Սմ բատն ու նրա նման նե րը բա ռա ցի ո րեն չէ ին կա րող հաս կա նալ, որ կա-
րե լի է խա բել, ա պա սպա նել հյու րին, ո րի հետ տանդ մեջ թեյ ես ըմ պում115:

 

111  Նույն տեղում, էջ 89:
112  Նույն տեղում, էջ 53:
113  Նույն տեղում:
114  Նույն տեղում, էջ 30:
115  Նույն տեղում:
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Եր վան դի ըն տա նի քը դեմ էր այդ ու ղևո րու թյա նը: Կինն իր բո-
լոր ազ գա կան նե րի հետ գոր ծի  էր ան ցել` խո չըն դո տե լու հա մար 
այդ ճա նա պար հոր դու թյու նը: Ա մու սի նը չոր պա տաս խա նել էր, որ 
կմեկ նի մի այ նակ, զա վակ նե րի հետ` ա ռավել տա ռա պանք պատ-
ճա ռե լով կոմ սու հուն:

Որ դի ները զգում է ին, որ Ի տա լի ան պատ րաստվում էր պա տե-
րազ մի մեջ ներ քաշ վել, և ցա վով մաս նակ ցում է ին հոր աս տի ճա-
նա կան վե րա դար ձին դեպի մութ ան ցյալ, դե պի ա կունք ներ, ո րի 
հա մար փոքր –ինչ ա մա չում  է ին. հայ րը խո սում  էր ա ռանց քե րա-
կա նա կան հո դե րի, ո րը մի ան գա մից մատ նում էր նրա օ տա րա կան 
լի նե լը նույ նիսկ ան փորձ ա կան ջի կամ բա րյ ա ցա կամ ո ւնկնդ րի 
հա մար: Ար դյո՞ք կկա րո ղա նա Ե րվան դը մեկ նել նախ քան Ա վստ-
րո– Հուն գա րի այի սահ ման նե րի փա կվե լը: « Բայց ար դյո՞ք կհասց-
նի,  ի րենք ի րենց հարց է ին տա լիս բար կա ցած որ դի նե րը, ո րով հե-
տև նրանք էլ պատ րաս տու թյուն տես նե լու ի րենց բա ժինն ու նե ին:  
Եվ հե տո, ի նչ պե՞ս է ստի պո ղա բար տա նե լու մեր այն քան փխ րուն, 
զգա յուն մորն այդ վայ րի եր կի րը»: Ե րվան դը չէր լսում և չէր տես-
նում: Շա րու նակ գրում էր Սմ բա տին, բայց կնո ջը` Թե րե զային, և 
զա վակ նե րին չէր ա սում, որ ծրագ րել էր այն տեղ տուն գնել: « Կան-
խավ ճա րը կտամ, ի սկ մնա ցած գու մա րը կփո խան ցեմ Ի տա լի-
այից»,   մտա ծում էր նա116: 

 Սա կայն 1915 թ. մայիսն  էր, Ի տա լի ան ներ քաշ վել  էր պա տե-
րազ մի մեջ, ի սկ ե րիտ թուր քե րի կու սակ ցու թյու նը հե տապն դում էր 
այն մեծ Թուր քի այի գա ղա փա րը, որ տեղ փոք րա մաս նու թյուն նե րի 
հա մար տեղ չկար: 

 Ջե լա լը […] խան դա վա ռու թե ամբ հա րել էր «Մի ու թյուն և Ա ռա ջըն թաց» կու-
սակ ցու թյ ան ծրագ րին` Թուր քի ան ար դի ա կա նաց նել, դարձ նել ժա մա նա կա-
կից, վե րաց նել սուլ թա նին: Ժա մա նա կա կից դարձ նե լու գա ղա փա րի մեջ լռե լ յ այն 
ամ փո փված  էր Թուր քի ան` թուր քե րի բա ցար ձակ ճշ մար տու թյու նը: Վե րաց նել 
ստո րին ազ գե րին, ո րոնք ա րևմ տյ ան թշ նա մու հետ միշտ դավեր  է ին հյու սում և 

116  Նույն տեղում, էջ 90:
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նպաս տում Օս մա նյ ան կայս րու թյան մաս նատ մա նը: Դուրս, դուրս քշել հայե րին, 
հույ նե րին, ա սո րի նե րին, սի րի ա ցի նե րին` ստա հակ խա ժա մու ժին: Ա մեն եր կիր` 
իր ժո ղովր դին, ի նչ պես եվ րո պա կան ա զա տագ րա կան պա տե րազմ նե րում: Ե թե 
Հու նաս տա նը հույ նե րինն էր, ին չո՞ւ Թուր քի ան չպետք է լի ներ մի այն թուր քե րի նը: 
Ջե լա լի գլու խը լի էր այս գա ղա փար նե րով, ու նրա մտ քով ան գամ չէր ան ցնում, որ 
հայերն ու մյուս ազ գե րը Ա նա տո լի այի հո ղում ապ րել է ին հա զա րա մյ ակ ներ շա րու-
նակ, որ այն մշա կել է ին ու բեր րի աց րել, որ դա էր ի րենց հայ րե նի քը117...

 
Ա գա րա կում թե նի սի դաշ տը գրե թե վերջ նա կան տեսք էր ստա-

ցել, սա կայն ի նչ –որ մեկն այլ ո րո շում  էր ըն դու նել, և այդ հո ղի 
վրա  է ին վի ճակ ված ը նկ նե լու Սմ բա տի և նրա ա րու զա վակ նե րի 
ան դա մատ ված մար մին նե րը: Եր վան դի ե րա զան քը հօդս է ցն դում: 
Հե ռա վոր ան ցյա լում կմ նան Սմ բատ եղ բոր, Շու շա նի կի և ամ բողջ 
ըն տա նի քի` Ի տա լի այից ժա մա նող Եր վան դին և նրա որ դի նե րին 
ըն դու նե լու` ա միս ներ ձգ վող պատ րաս տու թյուն նե րը: Փո խա րե նը` 
մի այն մահ ու սար սափ: Եր վան դը չէր կա րող ե րևա կայել, որ մոր 
մա հը և հոր ա մուս նու թյու նը «Մա դամ» Նվար դի հետ իր փր կու թյան 
պատ ճա ռը կհան դի սա նային:

[...] Եվ ծե րա նա լով կտա ռա պեր մի ա հա վոր ներ քին կա րո տից, ո րի մա սին չէր 
կա րող ոչ ո քի հետ խո սել իր մեջ սան ձված քաղց րա հունչ մայ րե նի լե զվով, ա ռանց 
սի րա լիր զրույ ցի թոռ նե րի հետ, և որ պես մա հա մերձ` հա րուստ ու հան ցա վոր, որ 
վե րապ րել էր118:

 Նա եր բեք չի կա րո ղա նա վե րա դառ նալ իր ծնն դա վայ րը, այ լևս 
չի տես նի իր հայ կա կան ըն տա նի քը, քա նի որ ե րիտ թուր քե րը կկո-
տո րեն հա մա րյա բո լո րին: Այդ պա հից սկ սած՝ հայ րե նի քը Եր վան-
դի հա մար հա վետ ծածկ վում է թանձր մշու շով, ի սկ որ դի նե րի մե-
ծա նա լուն պես նա ան գամ փո խում է նրանց ազ գա նու նը: 

Ան տո նի ա Ա րս լա նը ներ կա յաց նում է իր պա պի վար քագ ծի հա-
կա սա կա նու թյու նը. սկզ բում նա, չցան կա նա լով ժխ տել իր ծա գու մը, 

117  Նույն տեղում, էջ 81–82:
118  Նույն տեղում, էջ 76–77:
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յու րա քան չյուր ե րե խային կն քել է չոր սա կան հա յա հունչ ա նուն նե-
րով, բայց ա վե լի ո ւշ հա նել է ազ գա նու նից յան վեր ջա վո րու թյու նը. 

Իր որ դի նե րի հա մար հին հայ րե նի քը ը նդ միշտ ար գե լված կլի ներ` փա կված 
իր մշու շա պատ հի շո ղու թյ ան մեջ, ո րն ան հնար էր ջն ջել, ի նչ պես մի նկար, ի նչ պես 
մի ա նուն: Ի սկ 1924 թվա կա նին ի տա լա կան կա ռա վա րու թյ ա նը խնդ րեց պաշ տո-
նա կա նորեն վե րաց նել ազ գա նվան ե րեք տա ռե րից բաղ կա ցած այն քան շփո թե-
ցու ցիչ այն յան –ը, ո րը մի ան շա նակ մատ նում էր հայ կա կան ծա գու մը: Կար ճված 
ա նու նը կա րող էր նաև թուր քի պատ կա նել119:

 Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մե կը 
կա նանց և տղա մարդ կանց բա ժին հա սած ճա կա տագ րե րի տար-
բե րու թյունն էր: Ան տո նի ա Ա րս լա նը ցույց է տա լիս, որ Ցե ղաս պա-
նու թյան հետ ևանք նե րի հիմ նա կան բեռն ը նկ նում է ան պաշտ պան 
կա նանց ու սե րին, քա նի որ տղա մար դիկ այ լևս չկային, նրանց վե-
րաց րել է ին ա մե նասկզ բում: 

Տ ղա մար դիկ չէ ին վե րա դառ նում: Պա ռավնե րից մեկն ա սաց, որ նրանց տե-
սել է ին Ա ղի պա հես տի` տա րի ներ ի վեր դա տարկ մնա ցած շի նու թյ ան դռան առ ջև 
շարք կանգ նած, դի մա ցը` սվին նե րը հրա ցան նե րի փո ղե րին ամ րա ցված զի նվոր-
ներ: […] Սահմռ կե ցու ցիչ սար սափ էր տի րում ամ բողջ թա ղում, բայց ոչ ոք չգի տեր 
ի նչ ա նել: Ա ռանց ի րենց այ րե րի մնա ցած, ծե րե րի ու ե րե խա նե րի տագ նա պի ծան-
րու թյու նից կռա ցած կա նայք պատ րաստ է ին հավա տա լու ցան կա ցած բա րի լու րի` 
տե ղի չտա լով դա ռը ճշ մար տու թյ ա նը, ո րը մե խ ված էր նրանց ու ղե ղում: Ա հա թե 
ին չու կա ռա վա րու թյ ան ծրա գիրն ա նար գել կա տա րվեց` ա ռանց ըմ բոս տու թյան 
հան դի պե լու այս հլու–հ նա զանդ, ան րջա լից ժո ղովր դի կող մից: Ո ւշ ե րե կոյան 
հայտ նվե ցին հեր թա կան պա հա կախմ բե րը` մու նե տի կի ըն կե րակ ցու թյ ամբ, ո րը 
հայ տա րա րեց, որ հայ ըն տա նիք ներն ի րենց տրա մադ րու թյ ան տակ ու նեին ե րե-
սուն վեց ժամ` քա ղա քից հե ռա նա լու ի րենց բո լոր ան դամ նե րով ան խտիր, ը նդ 
ո րում՝ թող նե լով ի րենց ո ղջ ու նե ցված քը:

  —Կա ռա վա րու թյու նը բո լո րիդ տե ղա փո խում է` ձեզ ա վե լի լավ պաշտ պա նե-
լու հա մար: Ձեր տնե րը, խա նութ նե րը կվս տա հվեն բա նա կին:

  Ի սկ տղա մար դի՞կ: Ո ՞ւր են տղա մար դիկ,—   բղա վեց տագ նա պած կա նանց մի 
խումբ և իս կույն զղջաց մու նե տի կի սպառ նա լից ձայ նե րան գից:

119  Նույն տեղում, էջ 155:
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  —Դե՛, դե՛, հան գի՛ստ, հան գի՛ստ, նրանք ձեզ կմի ա նան քա ղա քից դուրս, ո րով-
հե տև ե թե մի ա սին լի նեք, դուք` խո րա մանկ հայերդ, կփոր ձեք մեզ խա բել, թաքց-

նել ձեր փո ղը` մեր բո լո րի հո րը` քայ մա քա մին վս տա հե լու փո խա րեն120:
 Բայց հայ րե րը չէ ին վե րա դառ նում: Ար դեն ո ւշ գի շեր էր, և ոչ ոք չէր մտա ծում 

քնե լու մա սին: Ե րե խա նե րին, նրանց կամ քին հա կա ռակ, ան կո ղին դրե ցին, բայց 
նրանք, բա ցի ա մե նա փոք րե րից, ան մի ջա պես վեր կա ցան նո րից լուռ, ա ռանց 
ար ցուն քի, որ պես զի մնային մայ րիկ նե րի, տա տիկ նե րի կող քին, ո րոնց սար սափ, 
հու սա հա տու թյուն էր հա մա կել: [...] Ազ նիվը ձեռքն ա ռավ տան ղե կը: Նրանք այ լևս 
ոչ ո քի չէ ին սպա սում, նրանց այ րերն այ լևս չկային121:

 Կա նայք պետք  է սկ սե ին ի րենց ո դի սա կա նը, հար կադ րա կան 
քայլ քը, քաղցն ու ծա րա վը, են թարկ վե ին ստո րա ցում նե րի ու վայ-
րա գու թյուն նե րի: Սա կայն հայ կի նը միշտ էլ ու ժեղ է ե ղել: Հայ ժո-
ղովր դի պատ մու թյան մեջ հա սա րա կա կան ու հայ րե նա սի րա կան 
աս պա րե զում կնոջ գոր ծուն դե րի օ րի նակ ներ շատ կան, չնա յած 
այն բա նին, որ ա վան դա բար ըն տա նի քի ապ րուստն ա պա հո վել է 
տղա մար դը, ի սկ կի նը զբաղ վել է տան գոր ծե րով122:

 
Դե պի ո չն չու թյուն տա նող ի րենց քայ լար շա վի ժա մա նակ կա նայք ու աղ ջիկ-

նե րը կկառ չե ին գո յու թյա նը` վառ պա հե լով հույ սի կրա կը: Բայց Ազ նիվը, Վե րոնը, 
ու սուց չի դուստր Հայ կա նուշը, փոս տա տան ծա ռայող Վար դու հին և եր կաթ գծում 
աշ խա տո ղը հա մո զված է ին, որ կկա րո ղա նային, և սր տի խոր քում զգում է ին հպար-
տու թյ ան փոքր –ինչ գրգ ռիչ մղում: Նրանք, որ միշտ այն քան պաշտ պա նված է ին 
ե ղել, ի վի ճա կի կլի նեին ցույց տա լու, որ կա նայք ևս ու ղեղ ու նեն, և որ ի րենց կհա-
ջո ղվեր վե րահս կել այդ ար տա կարգ ի րա վի ճա կը: Եվ հա վա սա րու թյ ան գա ղա փա-

120  Նույն տեղում, էջ 131–132:
121  Նույն տեղում, էջ 134:
122  Հին հայ կա կան օրենսգր քե րում ու իրա վա կան կա նո նադ րու թյուն նե րում վկա յու թյուն կա 

այն մա սին, որ հին ժա մա նակ նե րում կի նը հա մար վել է հա սա րա կու թյան լի ի րավ ան դամ՝ 
ու նե նա լով ժա ռան գու թյան, սե փա կա նու թյան և այլ իրա վունք ներ (օր.՝ Շա հա պի վա նի 
օրենս գիր քը, Ք.ա. 443 թ.): Հին գե րորդ դա րի հայ պատ միչ Եղի շեն, վա վե րագ րե լով հա-
յե րի ապս տամ բու թյու նը Սա սա նյան Պարս կաս տա նի դեմ, գրում է նաև հայ կա նանց ար-
ժա նիք նե րի մա սին: Շատ հե ղի նակ ներ զու գա հեռ ներ են անց կաց նում մ.  թ. 451 թ. Պարս-
կա կան կայս րու թյան դեմ պայ քար մղած հա յե րի և Օս մա նյան կայս րու թյան տի րա պե տու-
թյան տակ գտնվող հայ կա նանց մի ջև (Rowe, 2003, 34–35):
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րով խան դա վա ռված` հան դի սավոր խոս տա ցան, որ ճա նա պար հոր դու թյ ան ժա-
մա նակ բո լորն, ի րոք, հա վա սար կլի նե ին, կեն սա մի ջոց նե րը` հա մընդ հա նուր123:

 Ան շուշտ, կա նայք ա վե լի խո ցե լի են, բայց Հայոց Ցե ղաս պա-
նու թյա նը նա խոր դած ջար դե րը, ո րոնց են թարկ վել է ին ի րենց հայ-
րե նա կից նե րը գրե թե քսան տա րի ա ռաջ, յու րա տե սակ դաս  է ին 
նրանց հա մար՝ դի մա կայե լու սպառ նա ցող բռ նա գաղ թին ու ե ղեռ-
նին: Ա կա նա տես նե րի վկա յու թյուն նե րում ու հի շո ղու թյուն նե րում 
ե րևում  է, որ տղա մարդ կանց ա ռա ջին խմ բե րին տա նե լուց հե տո 
կա նայք սկ սում են գի տակ ցել, թե ի նչ ա ղե տա բեր ճա կա տա գիր է 
սպա սում հայե րին124: Ստո րև նշ ված հատ վա ծում Ան տո նի ա Ա րս լա-
նը նկա րագ րում է վե պի հե րո սու հու գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ կան խե լու 
դե ռևս չսկս ված, բայց սպառ նա ցող ա ղե տը:

 Շու շա նիկն ու ղեկ ցեց Իս մե նե ին դեպի վեր նա հար կի իր ըն դար ձակ ա մուս նա-
կան սե նյ ա կը: Այն տեղ բա ցեց ֆրան սի ա կան ծա կոտ կեն ա րկ ղը, որ տեղ պա հում էր 
տաս նութ տա րի ա ռաջ կրած հար սա նե կան ձեռ նո ցը, ո րը շր ջե լով ճկույ թի մա սից 
դուրս հա նեց Ֆա թի մայի ձեռ քի տես քով, մանր փի րու զով զար դա նախ շված փոք-
րիկ մի բա նա լի: Մո րից` գու նատ ա ղջ նակ Հայ կա նուշից, ո րին եր բեք չէր ճա նա չել, 
ժա ռան գած մեծ հայե լի ով հս կա պա հա րա նի ներ սից, ներ քին խռով քը զս պե լով՝ 
Շու շա նի կը հա նեց մե տա ղյ ա մի տա փակ ա րկղ, ո րն ա սես գան ձա պա հա րան լի-
ներ, որ տեղ պա հում էր ոս կու և գո հա րե ղե նի իր ան ձնա կան հարս տու թյու նը: Լուռ, 
հաս տա տա կամ, հա շվի չառ նե լով, որ ա ռա ջա դեմ ա մու սինն ու նրա ըն կեր նե րը ծի-
ծա ղում է ին վրան, Շու շա նի կը չցան կա ցավ ար ժեթղ թեր կամ դրա մատ նային հա-
շիվ ու նե նալ, այլ իր ան ձնա կան ա մեն ե կա մուտ, ա մեն նվեր, ա մեն փոք րիկ վաս-
տակ վե րա ծեց ոս կեդ րամ նե րի և ան գին քա րե րի և այժմ Իս մենեի հետ մտած կոտ 
նա յում էր իր փոք րիկ գան ձին: Եր կու սով խա չակն քե ցին, ա պա Շու շա նի կը մեկ այլ 
պա հո ցից հա նեց հա սա րակ կտա վից հաստ տոպ րակ ներ և գան ձը եր կու մա սի 
բա ժա նեց: Իս մե նե ին վս տա հեց ա ռավել խո շոր տոպ րա կը:

  

123  Նույն տեղում, էջ 160:
124  S. Haroutyunian. "Women of the Armenian Genocide: From Eyewitness Accounts To 

Literary Echoes". In Women And Genocide: An Anthology. JoAnn DiGeorgio – Lutz, Donna 
Gosbee, (eds.), Women’s Press, Canada, 2015.
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«Ի սկ հի մա գնա՛, Իս մե նե՛,   ա սաց նա:   Նայի՛ր, լսի՛ր, զն նի՛ր այն ա մենն, ի նչ կա-
րող ես: Ե թե մեզ հետ նման կերպ են վար վում, ա պա հե տո թե րևս հար ձակվեն 
նաև հույ նե րի վրա, բայց դու Իս մենեն ես, և ոչ ոք չի հա մար ձա կվի վա տու թյուն 
ա նել ող բա սա ցին: Ե թե ա ռի թը ներ կա յա նա, նախ և ա ռաջ մտա ծի՛ր ե րե խա նե րիս 

մա սին: Ես լավ եմ ապ րել»125:

 Կա նայք ջա նում  է ին մի ա վո րել ու ժե րը, հաս կա նալ, թե ի նչ  էր 
կա տար վում, և գու ցե կան խել ան հայ տը, փր կել այն ա մե նը, ի նչ 
հնա րա վոր էր փր կել: Նրանք շատ ա րագ հաս կա ցան, որ մե կընդ-
միշտ մե նակ է ին մնա ցել: 

 Կա նանց ա րա գա շարժ ձեռ քե րը կա րում է ին գաղտ նի գր պան ներ, խորհրդա-
վոր տոպ րակ ներ, որ տեղ տեղ  է ին գտ նում փայ լուն քա րերն ու շողշո ղուն ոսկե-
դրամ նե րը: Այլ ձեռ քեր շա ղա խում է ին, ը նտ րում, հավա քում ու տե լիք ու հաց, կլո-
րիկ խն ձոր ներ, տան ձի չիր, թուզ ու պաք սի մատ ներ: Բայց այս պատ րաս տու  թյան 
մեջ ոչ մի ու րա խա լի բան չկար, և ե րե խա նե րին չկա րո ղա ցան խա բել. նրանք 
զգում է ին սոս կում, սպառ նա լիք, մահ126:

 Գաղ թի ժա մա նակ կա նայք վճ ռա կան դեր են խա ղա ցել՝ ոչ մի-
այն ան ձնա զո հու թյուն ցու ցա բե րե լով հա նուն ի րենց ե րե խա նե րի 
փր կու թյան, այ լև ի րենց հայ րե նի հո ղի հի շո ղու թյուն նե րը պահ պա-
նե լու հաս տա տա կա մու թյամբ: Նրանք ջա նա ցել են փր կել այն, ի նչ 
հնա րա վոր էր` պատ մու թյուն ներ, ա ռար կա ներ, լու սան կար ներ: 

Իս մե նեն աղ ջիկ նե րին տվել էր հա գուստ նե րի տակ թաքց նե լու ու տե լի քի մի 
քա նի տոպ րակ, եր կու լի քը ջրա ման, մի քիչ դրամ ու ըն տա նե կան ար ժեքա վոր 
լու սան կար նե րի մի փա թեթ` Շու շա նի կի շա փյու ղ ա աչ քե րով զար դա տու փի հետ127:

 Կա նանց հաս տա տամ տու թյ ան, զո հա բե րու թյան, ի նչ պես նաև 
այն մարդ կանց շնոր հիվ, ով քեր մեր ժում են դառ նալ բռ նու թյան 
մեղ սա կի ցը, մի շարք ար կա ծախնդ րու թյուն նե րից հե տո Սմ բա տի 

125  Ա. Արսլան 2007, էջ 103:
126  Նույն տեղում, էջ 132:
127  Նույն տեղում, էջ 192:
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ե րեք աղ ջիկ նե րին ու ա ղջ կա շո րեր հա գած Նու բա րին կհա ջող վի 
փրկ վել և հաս նել Ի տա լի ա` Եր վանդ հո րեղ բոր մոտ: Եվ հենց վեր-
ջինս էլ կե րաշ խա վո րի նրանց ա պա գան ու կպահ պա նի մութ հի շո-
ղու թյուն նե րը: 

Ըն տա նիք, հայ րե նիք կորց րած վե րապ րյալ նե րը ստիպ ված է ին 
ի րենց կյան քը նո րից սկ սել բա ցար ձա կա պես օ տար վայ րե րում՝ 
ծնունդ տա լով հետ ցե ղաս պա նա կան Սփյուռ քին: Ստո րև բեր ված 
հատ վա ծում Ա. Ա րս լա նը ներ կա յաց նում  է Հայոց Ցե ղաս պա նու-
թյու նից հե տո ա ռա ջա ցած Հայ կա կան Սփյուռ քի պատ կե րը: 

Ան րի եթ հո րա քույ րը 1915 թվա կա նի Ցե ղաս պա նու թյ ան վե րապ րող նե րից էր: 
Սփյուռ քի ա րա րած լի նե լով` այ լևս մայ րե նի լե զու չու ներ: Շատ լե զու նե րի էր տի-
րա պե տում` նե րա ռյ ալ իր մայ րե նին` հայե րե նը, սա կայն խոսում  էր քա րա ցած, 
վե րամ բարձ ար տահայ տու թյուն նե րով, օ տա րի պես: Ա նում  էր ար տա ռոց սխալ-
ներ և եր բեք չէր ցան կա նում պատ մել իր ո ղջ մնա լու պատ մու թյու նը: Մո ռա ցել էր 
նույ նիսկ իր տա րի քը (ե րբ Ի տա լի ա է ին հա սել, այն քան նվազ ու հյու ծված տեսք էր 
ու նե ցել, որ իր տա րի քից առ նվազն եր կու –ե րեք տա րի փոքր է ին գրան ցել): Բայց 
ա մեն ե րե կո մեր տուն ը նթ րի քի գա լիս հե տը բե րում  էր սկու տեղ նե րով լի չոր 
թխվածք` ը ստ ա վստ րի ա կան նո րույ թի, խո շոր ա ման նե րով տնա կան մա ծուն և 
փախ լա վա: Նրա ներ կա յու թյու նը լց նում էր տու նը տար տամ հի շո ղու թյուն նե րով: 
[…] Հո րա քույրս միշտ կրկ նում  էր. «Երբ չա րու թյուն ա նեք և ի նձ հոգ նեց նեք, 
կգնամ Բեյ րութ` Ա րու սյ ա կի մոտ, Հա լեպ` Զա րեհ հո րեղ բոր մոտ, Բոս տոն` Ֆի-
լի պի և Միլդ րի թի, Ֆրեզ նո` քրոջս` Նվար դի, կամ Նյու Յ որք` Ա նի ի, կամ էլ Կո-
պա կա բա նա` զար մի կիս՝ Մի շե լի մոտ: Բայց նրա մոտ` ա մե նա վեր ջում, քա նի որ 

ա սո րու հետ է ա մուս նա ցել»128:

Ե թե Մեծ Ե ղեռ նի մա սին գա ղա փար չու նե ցող օ տա րազ գի ըն-
թեր ցո ղը գնի վե պը որ պես բեսթսել լեր և ըն թեր ցի վե րո հի շյալ հատ-
վա ծը, մի ան գա մայն բնա կան է, որ ի նքն ի րեն հարց տա, թե ի նչ-
պես կա րող է մի մար դը` Ան տո նի այի հո րա քույ րը, աշ խար հով մեկ 
սփռ ված այդ քան ազ գա կան ներ ու նե նալ: Պա տաս խա նը կս տա նա 
վեպն ըն թեր ցե լուց հե տո: 

128  Նույն տեղում, էջ 18–19:
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Ա. Ա րս լա նի վե պե րում ա կա նա տես ե նք լի նում ըն տա նե կան 
հա զա րա վոր ող բեր գու թյուն նե րից մե կին: Տես նում ե նք նաև, թե 
ի նչ պես է գրա կան ժան րը դառ նում հզոր մի ջոց՝ հրա վի րե լու օ տա-
րազ գի ըն թեր ցո ղի ու շադ րու թյու նը պատ մա կան ե ղե լու թյան` այս 
պա րա գա յում Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան վրա: Վե պե րում Ա րս լա նը 
վե րա կանգ նում  է ըն տա նի քի պատ մու թյու նը` մի ա վո րե լով պատ-
մա կան հե տա զո տու թյու նը և ե րևա կա յու թյունը, «հյու սելով ճշ մար-
տու թյան և ճշ մար տան մա նի ոս տայ նը»129: 

 
Երբ Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան գրա կա նու թյուն  է ի դա սա վան-

դում Կա լի ֆոռ նի այի պե տա կան հա մալ սա րա նում (Ֆ րեզ նո), ուսա-
նող նե րին ա ռա ջադ րանք տվե ցի հա վա քա կան հի շո ղու թյան ու 
վկա  յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ՝ հիմն վե լով Բ. Բրոդս կու այն մտ քի 
վրա, որ «Մ շա կույ թի ա ռանց քային կողմ նո րո շու մը դե պի ա պա-
գան ձեռք  է բեր վում մի այն ան ցյա լը ճա նա չե լով»130: Ու սա նող նե-
րից յու րա քան չյու րը պետք  է մի փոք րիկ պատ մու թյուն գրեր այն 
մա սին, թե ի նչ պես է ին փրկ վել իր նախ նի նե րը: Նրանց մեծ մասն 
ի նձ ա սաց. «Ես ո րոշ բա ներ գի տեմ տատ ու պա պիս ծնող նե րի մա-
սին, բայց ոչ ման րա մասն, ի ՞նչ ա նեմ»: Ես սպա սում է ի այդ հար ցին, 
ո ւս տի նրանց խոր հուրդ տվե ցի բա ցը լրաց նել եր ևա կա յու թյան 
օգ նու թյամբ և օ գտ վե լով ա ռի թից՝ հար ցու փորձ ա նել ծնող նե րին, 
հա րա զատ նե րին: Բրոդս կու վկա յու թյամբ՝ « Թե՛ հո գե վեր լու ծու-
թյան և թե՛ պատ մու թյան տե սան կյու նից լի ար ժե քու թյան ե րա-
զանք փայ փայել նշա նա կում է սկ սել բաց թո ղում նե րից»131: Հանձ-
նարարու թյու նը  կա տա րե լու հա մար նրան ցից մի քա նի սը կապ է ին 
հաստա  տել այլ ե րկր նե րում ապ րող  ազ գա կան նե րի հետ, որ պես զի 
հե տա քրքրվեին ի րենց նախ նի նե րի մա սին: Ար դյուն քում ո ւնկն դիր 
ե ղանք ապ շե ցու ցիչ պատ մու թյուն նե րի132: 

129  Նույն տեղում, էջ 256:
130  B. Brodzki, cit., 2007, p. 113.
131  Նույն տեղում:
132  Այդ պատմությունների մի մասն արդեն հրատարակվել է Ֆրեզնոյում լույս տեսնող «Հայ 
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Մեկ այլ ա ռա ջադ րան քի ժա մա նակ, ո րի հիմ քում ըն կած էր Սալ-
ման Ռաշ դի ի « թարգ ման ված մար դու»133 գա ղա փա րը, ու սա նող նե-
րը գրա տախ տա կին նախ գրե ցին ի րենց նախ նի նե րի ծնն դա վայ-
րե րի` քա ղաք նե րի ու գյու ղե րի ան վա նում նե րը: Հե տո ա վե լաց րին 
այն վայ րե րի ան վա նում նե րը, որ տե ղով նրանք ան ցել  է ին Ա ՄՆ 
հաս նե լու եր կա րատև ճա նա պար հին` նե րա ռե լով նաև սո վո րած 
լե զու նե րը: Գրա տախ տա կը պատ վեց ան ձնա նուն նե րի, տե ղա նուն-
նե րի, ժա մա նակ նե րի ու լե զու նե րի մի ա հյուս ված գործ ված քով: Հի-
շո ղու թյու նը չա փա զանց թարմ էր թվում և նոր ար ժեք էր ստա ցել: 
Պարզ վեց, որ դա սըն թա ցի մաս կազ մող ու սա նող նե րի նախ նի-
ներն, ը նդ հա նուր առ մամբ, խո սել են տասն վեց լեզ վով, այդ թվում` 
հայե րեն, ան գլե րեն, ա րա բե րեն, ֆրան սե րեն, թուր քե րեն, իս պա-
նե րեն, վայ, փե լե, ֆու լա լե զու նե րով134, ռու սե րեն, գեր մա նե րեն, ռու-
մի նե րեն, բուլ ղա րե րեն, լա տի նե րեն, հու նա րեն, քր դե րեն: Այս պի սի 
ա ռա ջադ րան քը օգ նեց ու սա նող նե րին պատ կե րաց նե լու նախ նի-
նե րի ան ցած աշ խար հագ րա կան ու ղին, ի նչ պես նաև գի տակ ցե լու 
ի րենց ան ջն ջե լի կա պը նախ նի նե րի հետ` որ պես նրանց հի շո ղու-
թյուն նե րի կրողն ու շա րու նա կո ղը: 

Ն մա նա պես, Ան տո նի ա Ա րս լա նը, ստանձ նե լով իր ըն տա նի քի 
պատ մու թյու նը թղ թին հանձ նե լու ա ռա քե լու թյու նը, շա րու նա կում է 
իր նախ նի նե րի ճամ փոր դու թյու նը: Բազ մա թիվ հրա պա րա կային 
դա սա խո սու թյուն նե րից մե կի ժա մա նակ նա խոս տո վա նեց. «Իմ 
ան ցյալն ի նձ ան հանգս տաց նում  էր տա րի ներ շա րու նակ, ո ւս տի 
մի ա ռա վոտ ես ո րո շե ցի գրել` Zio Sempad e` solo una leggenda, per noi: 
ma una leggenda su cui abbiamo tutti pianto»135 : Սա վե պի ա ռա ջին նա-

շարժում»  ամսագրում: Տե՛ս «Family History Project Excerpts», 2013:
133 S. Rushdie. Imaginary Homelands. Granta Books, London, 1991, p. 17.
134  Vai, Pele, Fula   աֆրիկյան լեզուներ: Դասընթացին մասնակցող ուսա նողուհիներից մեկը 

Լիբերիայից էր: Դասընթացից հետո նա մի հոդված գրեց իր տպավորությունների մասին, 
որը կարելի է ընթերցել ՀՀ սփյուռքի նախարարության «Հայերն այսօր» պարբերականի 
հետևյալ կայքէջում. http://en.hayernaysor.am/2013/06/page/4/.

135  Իտ.՝ Սմբատ հորեղբայրը մեզ համար մի առասպել է: Մի առասպել, որի վրա բոլորս ենք 
արցունք թափել (Ա. Արսլան, 2007, էջ 27):
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խա դա սու թյունն է, և մի ա ռի թով Ան տո նի ան ի նձ ա սաց, որ վե պի 
շատ հատ ված ներ են խմ բագր վել, բայց այդ հատ վա ծը մնա ցել  է 
ան փոփոխ: 

Ան տո նի ա Ա րս լանն ազ գա կան նե րի մի ջո ցով հա ղոր դա կից  է 
ե ղել ժա մա նա կի և տա րա ծու թյան մեջ ը նդ հատ ված կամ ան հե-
տա ցած ըն տա նե կան պատ մու թյուն նե րին: «Սկ սե ցի նաև արձա-
գանք ներ, ձայ ներ լսել, ո րոնք ի նձ կան չում է ին Ա նա տո լի այի ա նա-
պա տից», — գրում  է նա136: Ա ռեղծ վա ծային շփում  է ու նե ցել նաև 
ըն տա նի քի այն ան դամ նե րի հետ, ո րոնց եր բեք չի ճա նա չել, բայց 
նրանք « խո սել» են իր հետ, ի նչ պես նշում է իր ե րախ տագիտության 
խոսքում.

 
Ե րախ տա պարտ եմ շա տե րին, սա կայն ա ռա ջի նը շնոր հա կա լու թյուն կհայտ-

նեմ նրանց, ով քեր ո ւղ ղա կի թե ա նուղ ղա կի հա ղոր դակ ցվե ցին ի նձ հետ` Սմ բա-
տին ու Շու շա նի կին, Իս մե նեին ու Ի սա կին, մու րաց կան Նա զի մին ու Ե րվան դին` 
իր պի րան դե լ յ ան խնա մված մո րու քով: Ա պա Ազ նիվ ու Վե րոն հորա քույր նե րին, 
ո րոնց այդ պես էլ չեմ ճա նա չել, ճստ լիկ–պստ լիկ Ան րի ե թին, ո րն ի նձ շփաց նում էր, 
ա ռաս պե լա կան հորեղ բայր ներ Զա րե հին ու Ռու բե նին137:

 
Ան ցյա լի բա ցե րը լրաց նե լու ջան քե րում Ա րս լա նի հա մար վե-

րապ րյալ նե րի վկա յու թյուն նե րի, հու շագ րու թյուն նե րի, փաս տաթղ-
թե րի և այլ նյու թե րի կող քին մեծ դեր են խա ղա ցել նաև լու սան կար-
նե րը, ո րոնց հետ հե ղի նա կը հա ճախ ե րկ խո սում  է իր վե պե րում՝ 
ձգ տե լով կամր ջել իր ներ կան ըն տա նի քի ան ցյա լի հետ.

 Հա՛յր իմ, այժմ դու ի նձ նա յում ես 1921 թվա կա նի մի լու սան կա րից. շատ լուրջ, 
չնա յած բե րա նիդ ան կյուն նե րում թրթ ռում է խին դը, և հպարտ, տաս նյոթ տա րե-
կա նում դպ րո ցի ավար տա կան գե րա զան ցու թյան վկա յա կան ստա ցած, գե ղե ցիկ 
փող կապ կա պած մի պա տա նի, ո րի բարձր ճեր մակ օ ձի քի վրա ոս կյա զար դա-
սեղ  է ամ րաց րած, մի ձեռքդ` հե նած լու սան կար չի ա թո ռի թիկ նա կին, մյու սը` 
ա զատ կող քիդ: Ա ՜խ հայրս, քո ձեռ քե րը: Քո փոք րիկ, կլո րիկ, թմբ լիկ ձեռ քե րը` 
քա ռա կու սի ե ղունգ նե րով ու փոքր –ինչ ծու ռու մուռ մատ նե րով, որ ես ժա ռան գել եմ: 

136  Նույն տեղում, էջ 32:
137  Նույն տեղում, էջ 252:
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Ինչ պե՞ս է իր խո սում քո տա նը ա պաս տա նած աք սո րյալ, Ա նա տո լի այից փա-
խած զար միկ նե րի հետ: Ի ՞նչ խոր, ան բու ժե լի եր կյու ղով քեզ պա շա րե ցին նրանք, 
ի նչ պե՞ս կա րո ղա ցան հենց մի այն ի րենց ներ կա յու թյամբ այդ թշ վառ աղ ջիկ նե րը 
սա սա նել ա պա հով ծն ված ու մե ծա ցած, լավ ա ռո գա նու թյամբ խո սող ա րևմուտք-
ցի ե րի տա սար դի ան վտան գու թյու նը: «Ի՞նչ գործ ու նեմ այս ձա խորդ նե րի հետ»,  
ի նքդ քեզ հարց րած կլի նես բար կու թյամբ ու խղ ճա հա րու թյամբ: Բայց նրանք այն-
տեղ է ին, և նրանք չէ ին պատ րաստ վում գնալ` լց նե լով Պա դո վայի այդ գե ղե ցիկ 
տու նը դժ բախ տու թյան դա ռը շն չով: Դժ վա րա մարս ու վայ րե նի աղ ջիկ ներ  է ին 
այս զար մու հի նե րը, միշտ սո ված– ծա րավ, այն քան տար բեր նր բա գեղ ի տա լու-
հի նե րից, Թե րե զա մորդ ա զն վա կան ըն կեր նե րի դուստ րե րից: Ի նչ պե՞ս թաքց նել 
նրանց, ի նչ պե՞ս ներ կա յաց նել: Մինչ այդ օր օ րի քո և եղ բորդ մեջ խո րա նում  էր 
վա ղե մի մեղ քի այդ ան բու ժե լի ցա վը, որ ոչ մի դի մակ այ լևս ի զորու չէր թաքց նե լու 
ա րյան, հոր և ան վան դրոշ մը)138:

Այս պի սով՝ լու սան կա րը դառ նում է մի բարդ ի նք նա դի մանկար, 
ո րը   բա ցա հայ տում է հե ղի նա կի ե սը թե՛ իբ րև ամ բող ջու թյուն և թե՛ 
իբ րև մաս նատ ված ի րա կա նու թյուն: Նույն ձևով, վե պե րում տեղ 
գտած խմ բա կային լու սան կար նե րի նկա րագ րու թյուն նե րով Ան-
տո նի ա Ա րս լա նը փոր ձում  է վե րագտ նել կապն աշ խար հով մեկ 
սփռված իր հայ ազ գա կան նե րի հետ:

[…] Ա րու սյակ, Ան րի եթ, Նու բար` եր կու ա ղջ նակ ներ ու մի տղա` ա ղջ կա շո-
րե րով, այն բո լոր բախ տա վոր վե րապ րյալ նե րը, որ Հա լե պից ճո ղոպ րած` պի տի 
գային Ա րևմուտք… Այս ե րե խա ներն այժմ ի նձ են նա յում մեկ տա րի ան ց` 1916 
թվա կա նին, Հա լե պում ա րված մի լու սան կա րից, Ի տա լի ա գա լուց ան մի ջա պես 
ա ռաջ, ի րենց ման կա կան տխուր աչ քե րով, ո րոնք կար ծես խորհր դա վոր գաղտ նիք 
ու նեն, խամ րած են ու սա ռած մի շարք ան պա տաս խան «ին չու »–նե րից և սա կայն 
ե րախ տա պարտ են քմա հաճ բախ տին, ո րը նրանց ո ղջ –ա ռողջ տեղ էր հասց րել: 
Ե րե խա նե րի հա գին կա որ բու կի կո կիկ հա գու կապ: Բայց կար ծես դրանք հա մազ-
գեստ նե րից կա րված լա թեր լի նեն, ո րոնք հի շեց նում են կա լա նավոր նե րի գծավոր 
շո րե րը: Ճա կա տի վրա կա մար ներ կա պած թավ հոն քե րով մուգ, ա րևե լ յ ան աչ քեր, 
ո րոնք ա նար տահայ տիչ հայ աց քով չորս ան գամ վե րար տադ րում են վա խը ա պա-
գայի, որ լի նե լու է ա նո ղոք և մի գաղտ նի հան ցան քի թա քուն կո րի զը139:

138  Ա. Արսլան, 2012, էջ 61:
139  Ա. Արսլան, 2007, էջ 33: 
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Լու սան կար նե րում պատ կեր ված մարդ կանց գր քի հե րոս ներ 
դարձ նե լով՝ տե սո ղա կան պա տա ռիկ նե րը «դառ նում են» ընտա նե-
կան պատ մու թյան մի մա սը և օգ տա գործ վում հե ղի նա կի կող մից` 
վե րա կանգ նե լու իր կյան քի պա տու մը:

 Բայց հենց այս կաս կա ծա միտ, եվրո պա ցի Զա րե հը կփր կի ըն տա նե կան 
ժա  ռան գու թյու նը` նկար ներն ու եղ բոր զա վակ նե րին. դրանք չորս հյու ծված 
մարմ    նիկներ  է ին, մա հա մերձ թռչ նակ ներ, ամ բող ջո վին ա չք դար ձած, ի րար 
միահյուսված փոք րիկ գան գեր, և ըն տա նե կան նկար նե րի թան կա գին փա թե թը` 
մի թավ շյ ա կտո րի մեջ կա րված Սուրբ Գրի գոր Նա րե կա ցու Մա տյա նի հետ, ո րը 
ձեռ քից ձեռք էր ան ցել` մա հա ցող նե րից փո խան ցվե լով վե րապ րող նե րին: Դրանք 
չոր ու ցա մաք կմախք ներ է ին, հի շա տա կագ րու թյու նը մի կյ ան քի, ո րը ե ղել էր աշ-
խույժ ու բե ղուն, հյու րա սի րու թյուն նե րով ու ու րա խու թյուն նե րով առլեցուն140…

Այս նկար նե րը, ջար դի ու տե ղա հա նու թյան ըն թաց քում կա նանց 
կող մից փրկ ված մի քա նի ա ռար կա նե րի հետ, վե րած վում են մա-
սունք նե րի, ո րոնք գրառ ված հի շո ղու թյուն նե րի ձևով դառ նում են 
հե ղի նա կի սե փա կա նու թյու նը: Հե ղի նա կը նաև հան դես  է գա լիս 
որ պես ըն տա նե կան հու շե րի և դի վա նի պա հա պան, ի սկ վե պի ար-
դյուն քն Ան տո նի ա Ա րս լա նի հա մար դառ նում  է ա պա քի նում, կա-
տար սիս:

«ԱՐ ՏՈՒՅՏ ՆԵ ՐԻ Ա ԳԱ ՐԱ ԿԸ» ՎԵ ՊԻ ԹԱՐԳ ՄԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Ցե ղաս պա նու թյան գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան թարգ-
մա նու թյու նը պա հան ջում է ոչ մի այն լեզ վա կան պատ րաստ վա ծու-
թյուն, պատ մու թյան ի մա ցու թյուն, այլ նաև հո գե բա նա կան խո չըն-
դոտ նե րը հաղ թա հա րե լու կա րո ղու թյուն: Դա են վկա յում թե՛ սույն 
գր քի հե ղի նա կի ան ձնա կան փոր ձը և թե՛ զա նա զան թարգ մա նիչ-
նե րի հա վաս տում նե րը: Ք.   Բոհ ջա լ յա նի «Ա վա զե ամ րո ցի աղ ջիկ-
նե րը» վե պի թարգ մա նիչ Ա րամ Ար սե նյա նի հետ ու նե ցած զրույ ցի 
ժա մա նակ վեր ջինս ա սաց. 

140  Նույն տեղում, էջ 38–39:
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Մեծ Ե ղեռ նի թե մայով գր ված գր քի թարգ մա նու թյա նը կա մա թե ա կա մա յու-
րա հա տուկ մո տե ցում է ցու ցա բե րում ցան կա ցած հայ թարգ մա նիչ` հայ րե նի քում 
թե օ տար ե րկ րում, քան զի սե փա կան փոր ձա ռու թյան շնոր հիվ խո րու թյամբ ծա-
նոթ է ան մարդ կային այդ ար հա վիր քին: Ք րիս Բոհ ջա լ յա նի «Ա վա զե ամ րո ցի աղ-
ջիկ նե րը» վե պը թարգ մա նե լիս ա սես լի ո վին թո թա փել  է ի զգաց մուն քայ նու թյան 
ու հու զա կա նու թյան եր բեմն նույ նիսկ խան գա րիչ դրս ևո րում նե րը, քա նի որ մինչ 
այդ ար դեն թարգ մա նել է ի ա մե րի կա հայ մի շարք ան գլի ա գիր հե ղի նակ նե րի նույն 
թե մային նվիր ված ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը` Նեն սի Գրի գո րյա նի « Զա բել», Փի-
թեր Սու րյա նի « Դար պաս», Փի թեր Նա ջա րյա նի «Ուղ ևո րու թյուն ներ. վեր ջին հայը» 
վե պե րը, բազ մա թիվ պատմ վածք ներ, որ ամ փոփ վել են « Ժա մա նա կա կից ա մե րի-
կա հայ պատմ վածք» վեր տա ռու թյամբ ե րեք ժո ղո վա ծու նե րում, ի նչ պես նաև կա-
նա դա ցի ցե ղաս պա նա գետ և գրող Ա լան Ո ւայթ հոր նի « Վե րա դարձ դե պի Հա-
յաս տան» ե րկ լեզ վյա բա նաս տեղ ծա կան ը նտ րա նին:  Բա ցի այդ, գու ցե ի նչ –որ 
նա խախ նա մու թյամբ, գրե թե մի ա ժա մա նակ թարգ մա նում  է ի ա վստ րա լա ցի բա-
նաս տեղծ և ար ձա կա գիր Մար սե լա Փո լեյ նի «Աշ խար հի եզ րը» յու րօ րի նակ վե պը, 
ո րի գոր ծո ղու թյուն նե րը սկս վում են 1900 –ա կան նե րին Թուր քի ա յում և ա վարտ-
վում են 2000 –ա կան նե րին Ա վստ րա լի ա յում: Եվ քա նի որ ի նքս էլ գաղ թա կա նի թոռ 
եմ, ազ գայ նա կա նի զա վակ և խո րու թյամբ ծա նոթ եմ թե՛ ժա մա նա կի պատ մա կան 
ի րա դար ձու թյուն նե րին, թե՛ պատ մագ րու թյան մո տե ցում նե րին, ի նչ պես նաև գրա-
կա նու թյան մեջ թե մայի լու սա բան ման հիմ նա կան մի տում նե րին, ի նձ այլևս հե-
տաքրք րում է ին հե ղի նա կի վե րա բեր մուն քը նյու թին և թե մայի գե ղար վես տա կան 
ար ծար ծու մը: Ե թե մինչ այդ իմ թարգ մա նած վե պե րում մի ա խառն ված է ին Ցե ղաս-
պա նու թյան վե րա բե րյալ փաս տա կան նյու թը (ո րոշ դեպ քե րում նաև մեջ բե րում-
նե րի տես քով) և վե րապ րած նե րի ու նրանց հետ նորդ նե րի կյան քի պատ մու թյու նը, 
ա պա Մար սե լա Փո լեյ նի և, հատ կա պես, Քրիս Բոհ ջա լ յա նի պա րա գա յում փաս-
տա կան նյու թի շա րադ րու մը փո խա րին ված էր ի րա կան կյան քի գե ղար վես տա կան 
պա տու մով և շա րադր ված այն պի սի վար պե տու թյամբ, որ ըն թեր ցողն ի րեն մաս-
նա կից է զգում բո լոր ի րա դար ձու թյուն նե րին, ի սկ թարգ մա նի չը մի այն վայե լում է 
հե ղի նա կի ու սե փա կան բա ռա պա շա րային, լեզ վաո ճա կան ու գե ղա գի տա կան 
ձեռք բե րում նե րը:

 
Ա ռիթ եմ ու նե ցել զրու ցե լու նաև Հի լա րի Քրի քի հետ: Վեր ջինս 

մի հատ ված է անգլերեն թարգ մա նել Ա րս լա նի «Զմյուռ նի այի ճա նա-
պար հը» վե պից, ո րն ա ռայժմ ամ բող ջու թյամբ թարգ ման ված է մի-
այն հայե րե նով: 
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Ես պատ մա բան եմ,—  ա սաց նա, — ու իմ ու սում նա սի րու թյան ո լոր տը Մեր ձա-
վոր Ա րևելքն է, մաս նա վո րա պես 1890 թ. սկ սած, քա նի որ հե տա զո տում եմ նավ թի 
քա ղա քա կա նու թյու նը տա րածաշր ջա նում: Որ պես սո ցի ա լա կան հար ցե րով զբաղ-
վող պատ մա բան՝ ես շատ հե տաքրքր ված եմ հա սա րակ մարդ կանց կյան քով, և 
այս դեպ քում տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի գրա կա նու թյու նը, դրա մա տուր գի ան, ար-
վեստն ու ե րաժշ տու թյունն ար ժե քա վոր աղ բյուր են: Նախ քան թարգ մա նու թյու նը 
սկ սե լը ես ու սում նա սի րել եմ ակ նե րև փաս տե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը, գլ խա վոր 
հե րոս նե րին: Պետք է հաշ վի առ նել, որ ծն վել եմ հետ պա տե րազ մյան Լոն դո նում, 
ո րի մեծ մասն ա վեր ված էր, սնուն դը քար տով է ինք ստա նում մին չև իմ վեց տա րե-
կան դառ նա լը: Պա տե րազ մի շուն չը դեռ զգաց վում էր. մայրս, ո րն ու սուց չու հի էր, 
ֆա շիս տա կան Գեր մա նի այի կող մից Լոն դո նի ռմ բա կո ծու թյուն նե րի ժա մա նակ 
գտ նում ու հոգ էր տա նում այն ե րե խա նե րի մա սին, ո րոնք փա խել է ին տա ր հա-
նում նե րից ու վե րա դառ նա լով ա մեն ի նչ ա մա յա ցած  է ին գտել: Նա ի նձ պատ-
մել է իր հի շո ղու թյուն նե րը: Բա ցի այդ, ու նեմ շատ ըն կեր ներ, ո րոնք ստիպ ված են 
ե ղել փախ չել քա ղա քա կան հե տապն դում նե րից, և, ը նդ հան րա պես, վա ղուց հե-
տաքրքր վում ու զբաղ վում եմ մար դու ի րա վունք նե րի հար ցե րով: Տվյալ պա րա գա-
յում մի դեպք չէր, այլ ա ռա ջին, ե րկ րորդ, ան գամ եր րորդ սերն դի պատ մու թյուն նե-
րի ու հի շո ղու թյուն նե րի մի ա հյու սում:

Յու րա քան չյուր թարգ մա նու թյուն հե ղի նա կած գր քի նման ու նի 
իր ստեղծ ման պատ մու թյու նը: Ան տո նի ա Ա րս լա նի «Ար տույտ նե րի 
ա գա րա կը» վե պի թարգ մա նու թյուն նե րի մեծ մասն ի րա կա նաց-
վել է ըն դուն ված կար գով, այ սինքն՝ հրա տա րա կիչ նե րը ո րո շում են 
կա յաց րել ձեռ նար կել գր քի հրա տա րա կու թյու նը: Մինչ դեռ գր քի 
հուն գա րե րեն հրա տա րա կու թյան հետ կապ ված մի պատ մու թյուն 
կա: Ա ռա ջին հա յաց քից աչ քի  է զար նում մի տա րօ րի նակ փաստ. 
գիր քը տպ վել է Ռու մի նի ա յում, ոչ թե Հուն գա րի ա յում: Գր քի գոր-
ծա կալ Քին գա Քա լին տվեց հե տևյալ բա ցատ րու թյու նը. 

Ինչ պես գի տեք, Հուն գա րի ան դեռևս չի ըն դու նել Հայոց Ցե ղաս պա նու թյու-
նը: Այն հրա տա րա կիչ նե րը, ո րոնց ես ա ռա ջար կե ցի հրա տա րա կել «Ար տույտ նե րի 
ա գա րա կը» վե պի հուն գա րե րեն թարգ մա նու թյու նը, պար զա պես չար ձա գան քե-

ցին: Ես ո րո շե ցի դի մել Տրան սիլ վա նի այի (Ռու մի նի ա) «Մեն թոր» հուն գա րա կան 
հրա տա րակ չու թյա նը՝ ներ կա յաց նե լով նաև գիր քը Հուն գա րի ա յում գո վազ դե լու 
ամ բող ջա կան ծրա գիր, և նրանք ըն դու նե ցին իմ ա ռա ջար կը:



81

 «Մեն թոր» հրա տա րակ չու թյան կող մից մեծ հա մար ձա կու թյան 
դր սևո րում էր անդրադառնալ մի թեմայի, ո րը Հուն գա րի ա յում դի-
տա վո րյալ ան տես վում էր: Այ դու հան դերձ, գիր քը ոչ մի այն հրա տա-
րակ վեց, այ լև Ան տո նի ա Ա րս լա նի մաս նակ ցու թյամբ շնոր հան դես-
ներ կազ մա կերպ վե ցին թե՛ Հուն գա րի ա յում, թե՛ Ռու մի նի ա յում:

«Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» վե պի հուն գա րե րեն թարգ մա նու-
թյան շր ջա նա ռու թյու նը հուն գա րա ցի նե րի շր ջա նում գեր կար ևոր է, 
քա նի որ Հուն գա րի ան դեռ պետք  է ըն դու նի Հայոց Ցե ղաս պա-
նու թյու նը: Հուն գա րի ան նաև այն պե տու թյունն  է, որ տեղ 2004 թ. 
քսան վե ցա մյա լեյ տե նանտ Գուր գեն Մար գա րյա նը քնած ժա մա-
նակ մա հա ցու կաց նա հար վեց ա դր բե ջա նա կան բա նա կի լեյ տե-
նանտ Ռ. Սա ֆա րո վի կող մից:

Հ րա տա րա կու թյու նից ո րոշ ժա մա նակ ան ց, ե րբ գի տա ժո-
ղո վի  է ի մաս նակ ցում Բու դա պեշ տում, կր կին հան դի պե ցի Քին-
գա Քա լի ին: Իմ հար ցին, թե որ քա նով  է գր քի թարգ մա նու թյու նը 
նպաս տել Հուն գա րիայում մարդ կանց տե ղե կաց ված լի նե լուն, նա 
պա տաս խա նեց. 

Ըն թեր ցող նե րը խոս տո վա նե ցին, որ գիր քը կար դա լուց հե տո ա ռա ջին ան գամ 
հաս կա ցան, թե ի նչ  է Հայոց Ցե ղաս պա նու թյու նը: Նրանք գի տե ին Հո լո քոս տի 
մասին, բայց ո չ՝ Մեծ Ե ղեռ նի: Հա մե նայն դեպս, ե րի տա սարդ սե րուն դը դրա մա-
սին գա ղա փար չու նի: Ըն կեր նե րիցս մե կի մայ րը զայ րա ցավ ու ար տաս վեց՝ ա սե-
լով. «Ին չու՞ մար դիկ Հուն գա րի ա յում տե ղե կաց ված չեն այս ա մե նի մա սին, ին չո՞ւ 
այս պատ մա կան ե ղե լու թյու նը չի լու սա բան վում դպ րոց նե րում՝ պատ մու թյան դա-
սերին:

 
Ա վե լի ո ւշ հնա րա վո րու թյուն ու նե ցա կապ հաս տա տե լու նաև 

գր քի հուն գա րա ցի թարգ մա նիչ Քին գա Ջու լ յա Քի րա լի ի հետ: 

Ան տո նի ա Ա րս լա նի «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» վե պը ե րբ ևէ կա տա րած իմ 
ա մե նացն ցող թարգ մա նու թյունն է,  ասաց նա: Ե րբ ես գիրքը ստա ցա Ի տա լիայից 
ու սկ սե ցի կար դալ, չէ ի պատ կե րաց նում, որ ազ գային այս պի սի զար հու րե լի ճա-
կա տա գիր կա րող  է գո յու թյուն ու նե նալ: Վե պի մեկ քա ռոր դը կար դա լուց հե տո 
ստիպ ված ե ղա նոր բազ կա թոռ գնել, ո րը մինչ օ րս ան վա նում եմ «Ար տույտ նե րի 
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ա գա րա կի ա թոռ»: Ի նձ ան հրա ժեշտ էր վե պը կար դալ այն պի սի դիր քով, որ զգոն 
լի նե ի մինչև վե պի ա վար տը: Ես նույն պես հայ կա կան ար մատ ներ ու նեմ, ըն տա-
նիքս Տրան սիլ վա նի ա է ե կել 17–րդ դա րում, այդ պատ ճա ռով վեպն իմ ներ սում 
ա րթ նաց րեց խոր քնած կա րեկ ցանք տա ռա պան քի ու դժ բախ տու թյան նկատ-
մամբ: Ես հնա րա վո րինս ճի գեր է ի գոր ծադ րում հաղ թա հա րե լու ե րկ չո տու թյունս, 
ո րը խան գա րում  էր թարգ մա նե լուն: Ի նչ պե՞ս պետք  է թարգ մա նե ի այն տա ռա-
պանք նե րը, որ կրել  էր Սմ բա տի ըն տա նի քը, ի նչ պե՞ս պետք է այդ ա հա սար սուռ 
դեպ քե րը լա վա գույնս հասց նե ի  ըն թեր ցո ղին: Ի նչ պե՞ս պա տե րին վե րար տադ րել 
հայե րի ա րյու նով նկար ված « ծա ղիկ նե րը»141: Ա րդյո՞ք ի րա վունք ու նե ի դա ա նե լու: 
Ա րդյո՞ք դա չէր լի նի Ցե ղաս պա նու թյան վե րաի րա գոր ծում: Խն դի րը մի այն բա րո-
յա գի տու թյանն ու գե ղա գի տու թյա նը չէր վե րա բե րում, ոչ էլ զուտ գրա կա նու թյա նը: 
Մինչև հի մա հի շում եմ, թե ի նչ ազ դե ցու թյուն էր թո ղել ի նձ վրա Նվար դի մա հը: 
Ես այդ մասն է ի ը նտ րել ո ւնկն դիր նե րի հա մար ա ռա ջին ան գամ վե պից մի հատ-
ված կար դա լու նպա տա կով, բայց չկա րո ղա ցա: Ի նձ պա րու րեց ցա վի, հուզ մուն քի, 
դժբախ տու թյան այն պի սի ա լիք, որ ես սկ սե ցի լաց լի նել: Դա իմ ու ժե րից վեր է ր…:

 Մի ան գա մայն հաս կա նա լի է հուն գա րա ցի թարգ ման չի հու զա-
կա նու թյու նը: Ի նքս  էլ նույն ապ րում ներն եմ ու նե ցել հատ կա պես 
«Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» եռագրության ա ռա ջին հա տո րի թարգ-
մա նու թյան ժա մա նակ: 

Ա մեն ի նչ սկս վեց 2005 թվա կա նին, ե րբ Ե րևա նում ըն թա նում է ին 
Հայ –ի տա լա կան բա րե կա մու թյան օ րե րը: Փա ռա տո նի շր ջա նա կում 
նա խա տես ված էր նաև հան դի պում Ան տո նի ա Ա րս լա նի հետ, ո րի 
«Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» վեպը նոր էր լույս տե սել Ի տա լի ա յում 
և ար դեն սկ սել էր վայե լել մեծ հա ջո ղու թյուն: Հան դիպ մա նը մաս-
նակ ցե լու  է ին նաև Պաո լո և Վիտ տո րի ո Տա վի ա նի նե րը, ո րոնք 
հա ջորդ տա րի սկ սե լու  է ին հա մա նուն ֆիլ մի նկա րա հա նում նե րը: 
Գտն վում  է ի Հա յաս տա նում, որ պես զի Գի տու թյուն նե րի ազ գային 
ակա դե մի ա յում « Դան տեն հայ ի րա կա նու թյան մեջ» թե մայով զե-
կու ցում ներ կա յաց նե ի: Ի նձ զան գա հա րեց Ան տո նի ան՝ խնդ րե լով 
թարգ մա նել գր քից մի քա նի հատ ված` մի ջո ցառ ման ժա մա նակ 
ըն թեր ցե լու հա մար: Ան տո նի ան Ե րևան ժա մա նեց Տա վի ա նի նե րի 
հետ, հան դի պու մը մեծ շու քով տե ղի ու նե ցավ Ազ գային պատ կե-

141  Ա. Արսլան, 2007, էջ 119:
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րաս րա հում: Ի տա լի ա վե րա դառ նա լուց հե տո Ան տո նի ա Ա րս լանն 
ի նձ ա ռա ջար կեց ի րա կա նաց նել գր քի ամ բող ջա կան թարգ մա նու-
թյու նը: Բնա կա նա բար, սի րով ըն դու նե ցի, բայց ժամ կետ նե րը շատ 
հս տակ է ին. ֆիլ մի նկա րա հան ման ա վար տին պետք է պատ րաստ 
լի ներ նաև գր քի հայե րեն թարգ մա նու թյու նը: Ֆիլ մը ներ կա յաց վե-
լու  էր «Ոս կե Ծի րան» փա ռա տո նի բաց մա նը, և Ան տո նի ան ցան-
կա նում էր, որ այդ ժա մա նակ պատ րաստ լի ներ նաև վե պի հայե րեն 
տար բե րա կը: Ժամ կե տը կարճ է ր՝ մեկ տա րուց պա կաս: Մի ան գա-
մից ձեռ նա մուխ ե ղա «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» վե պի թարգ մա-
նու թյա նը: Մեծ պա տաս խա նատ վու թյուն է ի զգում: Ծայ րաս տի ճան 
ներգ րավ ված է ի պատ մու թյան մեջ նաև ո ղջ հույ զե րով, ո րը եր բեմն 
խան գա րում  էր թարգ մա նե լու գոր ծըն թա ցին: Հա ճախ սկ սե ցի 
ա րթ նա նալ լու սա բա ցին՝ ժա մը հին գին, քա նի որ մի կող մից՝ զա-
վակ ներս փոքր է ին, և ա ռա վոտ վա այդ մի քա նի ժա մը հար մար էր 
թարգ մա նու թյան հա մար: Մյուս կող մից՝ ու զում է ի պատ մու թյու նը 
ժամ ա ռաջ հա սու դարձ նել հայ ըն թեր ցո ղին: Ե րբ հա սա գր քի այն 
հատ վա ծին, որտեղ հե ղի նա կը պատ մում է ջար դե րի մա սին, թարգ-
մա նու թյու նը կանգ ա ռավ. ան հնար էր շա րու նա կել աշ խա տան քը: 
Ի նչ պե՞ս կա րող  է ի մտա ծել բա ռե րի կամ քե րա կա նա կան ձևե րի 
ը նտ րու թյան մա սին, ե րբ բո վան դա կու թյու նը պատ մում էր հայ մա-
նուկ նե րի ջար դը մոր աչ քի առ ջև.

 Կա րոն ըն կած էր` գե ղե ցիկ ժպի տը դա ջված շուր թե րին, փոք րիկ թա թիկ նե րով 
պա հե լով բա ցված ո րո վայ նը: Լես լին չո րեք թաթ փոր ձեց մի կերպ պատս պա րվել 
շող շո ղուն սպա սա դա րա նի տակ, սա կայն ոտ քե րից դուրս քա շե ցին ու ամ բողջ 
թա փով նե տե ցին դեպի պա տը, ու նրա կլո րիկ գլ խի կը ճզ մվեց հա սած ձմե րու կի 
պես` ա րյուն և ու ղեղ շաղ տա լով ծաղ կային նուրբ նախ շե րի վրա: Ա հա այս պես 
ծնվե ցին հայոց Գող գո թայի ա րյ ան ծա ղիկ նե րը142…

Ո րո շե ցի բաց թող նել վե րո հի շյալ հատ վա ծը, ո րին վե րա դար-
ձա մի այն վեր ջում, ե րբ ամ բողջ գիրքն ար դեն թարգ ման ված  էր: 
Ին չևէ, ի նձ հա ջող վեց պա հել խոս տումս: 2007 թվա կա նի հու լի սի 

142  Նույն տեղում: 
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10 –ին՝ «Ոս կե Ծի րան» փա ռա տո նի բաց ման ժա մա նակ՝ Տա վի ա-
նի նե րի ֆիլ մի ցու ցադ րու թյու նից ա ռաջ, Ան տո նի ա Ա րս լա նը բե մից 
ու րա խու թյամբ ազ դա րա րեց, որ իր վե պը հա սու է նաև հայ ըն թեր-
ցո ղին: 2009 թվա կա նի հոկ տեմ բե րին հրա տա րակ վեց ե ռագ րու-
թյան ե րկ րորդ գիր քը՝ «La Strada di Smirne» վեր նագ րով, ո րը ևս 
թարգմանվեց հայերեն143:

«ԱՐ ՏՈՒՅՏ ՆԵ ՐԻ Ա ԳԱ ՐԱ ԿԸ» ԿԻ ՆՈ ԺԱ ՊԱ ՎԵ ՆԸ 

Երբ ի տա լա ցի հայտ նի ռե ժի սոր ներ ու սցե նա րիստ ներ Տա վի ա-
նի եղ բայր նե րը Ան տո նի ա Ա րս լա նին ա ռա ջար կե ցին «Ար տույտ նե րի 
ա գա րա կը» վե պի հի ման վրա ֆիլմ նկա րա հա նել, հե ղի նակն ա ռա-
ջար կու թյուն ու ներ նաև Հո լի վու դից: Սա կայն Ան տո նի ան տե ղյակ էր, 
որ Հո լի վու դում Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կի նո ժա պա վեն 
նկա րա հա նե լու նախ կի նում ար ված փոր ձե րը մի քա նի ան գամ ար դեն 
սա ռեց վել է ին: Նա գի տեր, որ 1934 թվա կա նից սկ սած` տաս նա մյակ-
ներ շա րու նակ, ա կա նա վոր ռե ժի սոր ներն ու դե րա սան նե րը ա պար-
դյուն փոր ձեր է ին ա րել նկա րա հա նե լու Ֆրանց Վեր ֆե լի « Մու սա լե-
ռան քա ռա սուն օ րը», ո րն, ը ստ «Variety» հան դե սի, դար ձել է Հո լի-
վու դի պատ մու թյան ա մե նա շատ « հե տո ւա ռաջ ե ղած»  կի նոար տադ-
րու թյու նը: Նույ նիսկ գիրք է գր վել վե պը ֆիլ մի վե րա ծե լու ձա խող ված 
փոր ձե րի մա սին144: Ան տո նի ա Ա րս լա նը քա ջա տե ղյակ  էր այս ա մե-
նին, ո ւս տի նա խընտ րեց ըն դու նել Տա վի ա նի նե րի ա ռա ջար կը:

 Տա վի ա նի եղ բայր նե րը հենց սկզ բից հայ տա րա րե ցին, որ կինո-
նկա րը հիմն վե լու էր «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» վե պի վրա, բայց լի-
նե լու էր ի րենց ա զատ մեկ նա բա նու թյամբ: Նրանք նա խա տե սում է ին 
ո րոշ բա ներ փո փո խել` հար մա րեց նե լով գիր քը կի նոն կա րին: Եվ իս-

143  Ա. Արսլան, Զմյուռնիայի ճանապարհը, թարգմ.՝ Ս. Հարությունյան, Զանգակ, Սահակ 
Պարթև, Երևան, 2012:

144  E. Minasian, Musa Dagh. Cold Tree Press, Nashville, TN, 2007, P. Balakian. The Burning 
Tigris: The Armenian Genocide and America’s Response. HarperCollins, New York, 2003, 
pp. 376–377.
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կա պես, նրանք մի կող մից կր ճա տե ցին, մյուս կող մից հա վե լե ցին 
գր քի մեջ բա ցա կա դր վագ նե րով: Սա մի ան գա մայն բնա կան է, քա նի 
որ մինչ գր քի յու րա քան չյուր ըն թեր ցող ի նքն է մտ քում մեկ նա բա նում 
ի րա դար ձու թյուն նե րը, պատ կե րաց նում հե րոս նե րին, ֆիլ մում Տա-
վի ա նի նե րը պետք է ժան րային ան ցում կա տա րե ին և հան րու թյա-
նը ներ կա յաց նե ին ի րենց ըն կա լու մը: « Կի նոն կա րը չէր կա րող հար 
և նման լի նել վե պին: Ան տո նի ա Ա րս լա նի վե պը մի ա հյու սել ե նք մեր 
ե րևա կա յու թյան հետ»,  նշում են ռե ժի սոր նե րը145:

 Տա վի ա նի եղ բայր նե րը դե րա սան նե րի հրա շա լի խումբ հա վա քե-
ցին` Պազ Վե գա, Մո րիս Բլայբթ րո, Ա լե սանդ րո Պրե ցի ո զի, Ան գե լա 
Մո լի նա, Ար սի նե Խան ջյան, Մու համ մեդ Բաք րի, Չե քի Քարյո, Ա նդ րե 
Դու սո լի ե, Լաու րա էֆ րի կյան և այլք: Հար ցազ րույց նե րից մե կի ժա-
մա նակ ռե ժի սոր նե րը հա վաս տե ցին, որ ֆիլ մի նկա րա հա նում նե րի 
ըն թաց քում դե րա սան նե րից ո մանց զգաց մունք նե րը տե ղի են տվել: 
Նրանց վկա յու թյամբ՝ կի նոն կարն ա ռա ջին ան գամ ամ բող ջու թյամբ 
դի տե լուց հե տո Թուր քի ա յում ծն ված, հու նա կան ու հրե ա կան ար-
մատ ներ ու նե ցող դե րա սան Չե քի Քարյոն սկ սել է ար տաս վել: Հուզ-
մուն քը փոքր –ինչ թո թա փե լուց հե տո նա ա սել  է, որ կի նոն կա րը 
դի տե լիս ոչ մի այն ա կա նա տես է դար ձել ող բեր գու թյա նը, այլև տե-
սել է իր հրե ա հո րեղ բորն ու պա պին: Այս պի սով՝ դե րա սան Քարյոյի 
երևա կա յու թյան մեջ խա չաձև վել է ին Հայոց Ցե ղաս պա նու թյունն ու 
Հրե ից Հո լո քոս տը146:  Այն հար ցին, թե ին չու ո րո շե ցին նկա րա հա նել 
ֆիլ մը, Վիտ տո րի ո Տա վի ա նին պա տաս խա նում է.  

 
Վեր ջին տա րի նե րի ի րա դար ձու թյուն նե րը մեզ շատ է ին ան հանգս տաց նում իբ-

րև հա սա րա կու թյան ան դամ: Տես նում է ինք, որ աշ խար հում ցե ղաս պա նու թյուն նե րը 
շա րու նակ վում է ին, ա կա նա տես է ինք լի նում, որ մի օր ա ռաջ ի րար հետ հա մե րաշխ 
ապ րած եր կու ժո ղո վուրդ նե րից մե կը կռ վի էր դուրս գա լիս մյու սի դեմ` բնաջն ջե-
լու մար մա ջով: Ա վե լի ան տա նե լի բան չկա, քան պա տե րազ մն ի րար ճա նա չող նե րի 
մի ջև: Ես և եղ բայրս ու զում է ինք ի նչ –որ բան ա նել, որ պես զի ու շադ րու թյուն հրա վի-

145  «Մոռացված ցեղասպանություն» հարցազրույց Տավիանի եղբայրների հետ: https://www.
youtube.com/watch?v=–Pnyzq4kROA.
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րե ինք այն ա մե նի վրա, ի նչ կա տար վել էր, բայց միև նույն ժա մա նակ այն պի սի բան 
պետք է ստեղ ծե ինք, որ դաս լի ներ ներ կա ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար: Այս պա րա-
գա յում մեզ օգ նու թյան ե կավ Ան տո նի այի գիր քը, ո րից ներշնչ վե ցինք147:

 Կի նոն կա րը Ի տա լի այի, Իս պա նի այի, Բուլ ղա րի այի, Մի ա ցյալ 
Թա գա վո րու թյան և Ֆրան սի այի հա մա տեղ ար տադ րու թյուն  է, և 
իս պա նա ցի դե րա սա նու հի Պազ Վե գան խա ղում  է գլ խա վոր հե-
րո սու հու դե րը: Կի նոն կա րի իս պա նե րեն ան վա նումն  էլ հենց իր 
հե րո սու հու ա նու նով  է՝ «El Destino de Nunik»   «Նու նի կի ճա կա-
տա գի րը»: Կի նոն կա րի ցու ցադ րու մից ան մի ջա պես հե տո հայե րի 
մեծ մա սը մտա հոգ ված  էր, որ ռե ժի սոր նե րը Նու նի կի սի րո եր կու 
պատ մու թյուն  է ին ներ կա յաց րել թուրք սպա նե րի հան դեպ: Վեր-
ջին նե րիս դե րը կա տա րում են ի տա լա ցի Ա լե սանդ րո Պրե ցի ո զին ու 
գեր մա նա ցի Մո րիս Բլայբթ րոն: 

 Բա նա սեր, կի նո գետ Ա րծ վի Բախ չի նյա նի հետ ու նե ցած « վեպ — 
կի նոն կար» քն նարկ ման ժա մա նակ  վերջինս խոս տո վա նեց.

Տա վի ա նի նե րի էկ րա նա ցու մից, ի նչ պես Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան ցան կա ցած 
գե ղար վես տա կան դրս ևո րու մից, հայե րի սպա սե լիք նե րը մեծ է ին և, որ պես օ րենք, 
մնա ցին չար դա րաց ված։ Ան շուշտ, պետք է ե րախ տա պարտ լի նել կի նոյի մեծ վար-
պետ նե րին՝ մեր ժո ղովր դի ցա վը, լայն հան րու թյա նը ոչ բա վա րար կեր պով ծա նոթ 
պատ մու թյան այդ ող բեր գու թյու նը կի նոյի մի ջո ցով ար ծար ծե լու հա մար։ Սա կայն 
կի նո գե տի մեր հա մեստ կար ծի քով` այն խիստ դա սա կան ձևը, ո ճը, լե զուն, ո րով 
ներ կա յաց վել էր պատ մու թյու նը, ա ռն վազն կես դա րով ու շա ցած էր, ին չը բնավ չի 
կա րե լի ա սել գր քի մա սին։ Պատ կեր վող ող բեր գու թյան շար ժա ռիթ նե րը մնում են 
գրե թե չբա ցա հայտ ված, ը ստ կի նոն կա րի` կա րե լի  է այն թյուր պատ կե րա ցու մը 
կազ մել, թե այն ե ղել է բա ցա ռա պես տն տե սա կան։ Գլ խա վոր հե րո սու հու վար քը 
ևս պատ մա կան և հո գե բա նա կան ա ռու մով ը նդ հան րա կան չէ 20– րդ դա րի սկզ բի 
ա րևմ տա հայ կնոջ հա մար ու դար ձյալ սխալ պատ կե րա ցում կա րող է ա ռա ջաց նել, 
թե հա յու հի նե րը, Նու նի կի պես, մի թուր քից մյու սի գիրկն է ին նետ վում, մինչ դեռ 
կա տար վել է ճիշտ հա կա ռա կը։ Ֆիլ մի գե ղար վես տա կան մա սը տու ժում է ե րկ խո-
սու թյուն նե րի ոչ ա ռտ նին բնույ թից, ոչ մեծ բյու ջեն ֆիլ մը զերծ չի պա հել այ սօր վա 
կի նե մա տոգ րա ֆին այն քան ան հա րիր ո րոշ թա տե րայ նու թյու նից (օ րի նակ` գաղ-
թի տե սա րա նում մարդ կանց հան դեր ձան քը թվում է ան հա մո զիչ):
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 Մինչ դեռ կի նո բե մադ րիչ նե րը տա լիս են այլ մեկ նա բա նու թյուն. 

 Փոր ձել ե նք ներ կա յաց նել եր կու թուրք կեր պար նե րի, ո րոնք ա ռանձ նա նում 
են մնա ցած նե րից: Մեր կար ծի քով՝ սրանք մարմ նա վո րում են այ սօր վա այն թուր-
քե րին, ո րոնք հա մա միտ չեն ի րենց պե տու թյան վա րած ժխ տո ղա կան քա ղա քա-
կա նու թյան հետ»,  և որ պես օ րի նակ Պաո լո Տա վի ա նին բե րում է Հրանտ Դին քի 
սպա նու թյու նից հե տո թուրք ժո ղովր դի ցույ ցը: « Մեզ մոտ,  շա րու նա կում է Պաո լո 
Տա վի ա նին,  ե ղել է ֆա շիզմ, Գեր մա նի ա յում` նա ցիզմ, ո րոնք դա տա պարտ վել են, 
ին չու՞ Թուր քի ան հաշ վի չի նս տում իր պատ մու թյան այս մութ է ջի հետ: Մենք հու-
սով ե նք, որ սա կի րա կա նա նա148: 

Ըստ է ու թյան, եր կու թուր քի կեր պար կա նաև վե պում, որ տեղ, 
սա կայն, մի ան գա մայն պատ ճա ռա բան ված է հե րո սու հու` Ազ նի վի 
(ֆիլ մում` Նու նիկ) վար քա գի ծը. ան ձնա զո հու թյուն` հա նուն եղ բոր 
զա վակ նե րի փր կու թյան.

 
Իր խենթ ժպի տով, կո լո լված Զա րե հի ու ղար կած կար միր մե տաք սի մեջ, եր թի 

հին գե րորդ ե րե կոյին [Ազ նի վը] տրվեց մի զապ տի եի, ո րը մո տե ցել էր նրանց փոք-
րիկ խմ բին: Զի նվո րին հե տա մուտ էր ե ղել հենց ին քը` հաս կաց նել տա լով, որ ի րեն 
հար կավոր չէր բռ նի ու ժով տի րա նալ, և մի փոքր էլ շո ղո քոր թել էր նրան ժպի տով ու 
այն քն քուշ հնա զան դու թյ ամբ, ո րով տղային ըն դու նել էր իր մեջ:  Շոյված էր զապ-
տիե ի տղա մարդ կային հպար տու թյու նը. այս հա յու հի նե րը, որ գե րա դա սում  է ին 
ի նք նաս պան լի նել, քան հանձ նվել, այս հպարտ ան հավատ նե րը, որ գի տե ին գրել 
ու խաբ կանք հյու սել… ա հա այժմ թուրք զի նվո րը տի րել  էր նրան ցից մե կին, և 
թվում է` աղ ջիկն էլ էր ու րախ և լավ էլ սի րա բա նում էր: Ո ւս տի իր հա ցից բա ժին 
հա նեց նրան… Ազ նի վը ո չինչ չէր խնդ րում, մի այն ժպ տում  էր: Եվ մա հվան այդ 
հու սա բեկ աշ խար հում նրա ժպի տը զի նվո րին թվում էր այդ քան հոգ սա շատ կյան-
քի մի ակ ու րա խու թյու նը, մի ակ հա տու ցու մը: Նա գյու ղում կին ու ներ, բայց Ազ նի վը 
նրան ա սել էր, որ հավա տա փոխ կլի ներ ու կա մուս նանար նրա հետ ճա նա պար-
հոր դու թյ ան ավար տին (զի նվո րը չգի տեր, որ Ազ նի վը չէր ու տում իր տված հա ցը. 
այն փո խան ցում  էր Շու շա նի կին, Վե րո նին ու ե րե խա նե րին. ու չէր տես նում, որ 
Ազ նի վի վարդ այ տե րը այժմ ջեր մից է ին փայ լում)149:

148  «Մոռացված ցեղասպանություն» հարցազրույց Տավիանի եղբայրների հետ: https://www.
youtube.com/watch?v=–Pnyzq4kROA.

149 Ա. Արսլան, 2012, էջ 171:
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Բրիջվոթըրի պետական համալսարանի հաղորդակցության 
ֆակուլտետի դեկան, կինոքննադատ Արթուր Լիզիի հետ ունեցած 
զրույցի ժամանակ  վերջինս ասաց. 

Գրականության և կինոյի միջև այնքան  էլ դյուրին չէ համեմատության 
եզրեր անցկացնել, քանի որ գործ ունենք երկու տարբեր ժանրերի հետ: Առաջին 
հայացքից, որպես արագ պատասխան, կարող ենք ասել, որ գիրքն ավելի լավն է, 
քան ֆիլմը: Սակայն գիտենք նաև, որ ապրում ենք այնպիսի աշխարհում, որտեղ 
հետզհետե նվազում է այդ «ավելի լավ» գիրքն ընթերցողների թիվը:

Անկասկած, Ա. Արսլանի «Արտույտների ագարակը» վեպն առավել հաջող-
ված  է, քան Տավիանիների համանուն ֆիլմը: Վեպը գրավում  է ընթերցասեր 
հասա րակությանը, ունի կուռ կառուցվածք, հերոսները նկարագրված են հասա-
րա կական և պատմական շրջանակի մեջ, փորձ  է արված ներկայացնելու այն, 
ինչը բանականության համար դժվար է ըմբռնել. պատմությունը ներկայացված է 
ըստ արժանվույն: Բայց… Բայց մենք չենք ապրում այնպիսի աշխարհում, որտեղ 
գեղար վեստական արժեքը հասարակական և մշակութային փոփոխության 
ըմբռնման վերջնական չափանիշն է: Մյուս կողմից՝ Տավիանիների «Արտույտների 
ագարակը» գերազանց ֆիլմ չէ: Բովանդակային տեսանկյունից պարզապես  
անհեթեթություն է  աներևակայելին ռոմանտիկ ներկայացնելու միտումը: 

Այդուհանդերձ, ֆիլմն իր դրական ներգործությունը կարող  է ունենալ այն 
մարդկանց վրա, ովքեր երբեք չեն պրպտի պատմության գրքերը կամ ընթերցի 
գրականության գլուխգործոցներ, մինչդեռ կինոնկարի և գեղեցիկ դերասան նե-
րի ուղեկցությամբ հնարավորություն կունենան ծանոթանալու պատմական եղե-
լությանը: 

Հայ կամ եղելությանը քաջածանոթ օտար դի տոր դը կարող  է 
քն նա դա տա կան վե րա բեր մունք ունենալ կինոնկարի հանդեպ: 
Սակայն Հայոց Ցեղասպանության մասին գաղափար չունեցող 
մեկի մոտ ֆիլմը հետաքրքրություն է առաջացնում պատմությունը 
հետազոտելու համար: Սրա վառ ա պա ցույցն են աշ խար հի տար-
բեր հա մալ սա րան նե րում մեր բա զում քն նար կում նե րի ըն թաց քում 
հայ և օ տար ու սա նող նե րից ստա ցած պա տաս խան նե րը, որոնք 
ա ռա ջին ան գամ ամ փոփ ներ կա յաց նում ե նք ընթերցողի դատին: 
Դրանք հա կա սա կան  են, բայց ու սա նող նե րը գրե թե մի ա հա մուռ 
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ըն դու նում են, որ ֆիլ մի միջոցով ծանոթացան պատ մա կան մի ե ղե-
լու թյան, ո րից ոչինչ կամ գրեթե ոչինչ չգիտեին:

«ԱՐ ՏՈՒՅՏ ՆԵ ՐԻ Ա ԳԱ ՐԱ ԿԸ». ՎԵ ՊԻՑ ՖԻԼՄ. ԿԱՐ ԾԻՔ ՆԵՐ
 
Վե նե տի կի Կա'Ֆոս կա րի հա մալ սա րա նի 2015 թվա կա նի մի ջո-

ցա ռում նե րը մեկ նար կե ցին  հուն վա րի 7–ին Հա յոց Ցե ղաս պա նու-
թյա նը նվիր ված իմ հան րա յին դա սա խո սու թյամբ, որին, հա մալ սա-
րա նի ու սա նող նե րից, դա սա խոս նե րից և հայ հա մայն քի ան դամ նե-
րից բա ցի, մաս նակ ցեց նաև ԱՄՆ Մաս սա չու սեթս նա հան գի Բրիջ-
վո թը րի պե տա կան հա մալ սա րա նի հա ղոր դակ ցու թյան ֆա կուլ-
տե տի դե կանն իր երե սուն ամե րի կա ցի  ու սա նող նե րի հետ: Բո լոր 
ու սա նող նե րին նա խօ րոք ու ղար կել  էի Հա յոց Ցե ղաս պա նու թյու նը 
լու սա բա նող նյու թեր, ինչ պես նաև խոր հուրդ էի տվել ըն թեր ցել Ան-
տո նիա Արս լա նի «Ար տույտ նե րի ագա րա կը» վե պը և դի տել Տա վի ա-
նի նե րի հա մա նուն ֆիլ մը` դա սա խո սու թյան ավար տին քննարկ մա-
նը մաս նակ ցե լու հա մար: Ի թիվս այ լոց՝ ամ փոփ ներ կա յաց նում ենք 
հատ ված ներ նաև նրանց ար տա հայ տած կար ծիք նե րից «Ար տույտ-
նե րի ագա րա կը» ֆիլ մի վե րա բե րյալ:

«Ֆիլ մում Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան ի րո ղու թյու նը ներ կայաց-
ված է սր տա հույզ ձևով: Թուր քե րի կող մից շա րու նա կա բար ժխտված 
Հայոց Ցե ղաս պա նու թյա նը քչերն են տե ղյակ: Ես ի նքս ո չինչ չգի տե ի 
Ե ղեռ նի և այն մեծ թվով հայ տղա մարդ կանց, կա նանց ու ե րե խա նե-
րի կո տո րած նե րին հան գեց րած դեպ քե րի մա սին: Ի նձ թվում է՝ այս 
կար գի ֆիլ մը շատ բան կա րող է հա ղոր դել, ո րով հե տև մենք կապ-
վում ե նք հե րոս նե րի հետ, սկ սում ե նք ապ րել նրանց կյան քով, մեզ 
հու զում է նրանց ա պա գան: Այս ֆիլ մում ե րկ խո սու թյուն նե րին հեշտ է 
հե տևել, դրանք խճող ված չեն քա ղա քա կա նու թյամբ: Ա ռանց դրա էլ 
ա մեն ի նչ հաս կա նա լի  էր ի նձ հա մար, ա սես պատ մու թյան դա սա-
գիրք է ի ըն թեր ցում: Ի նձ թվում է, որ Նու նի կի ու թուրք զին վո րի մի-
ջև հենց սկզ բից բռնկ ված սե րը նույն պես օգ նեց ի նձ հաս կա նա լու 
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ֆիլ մը: Այս ար գել ված սե րը շար ժեց իմ հե տաքրք րու թյու նը, և ես ան-
համ բեր սպա սում է ի, թե ի նչ է լի նե լու հե տո: Ի հար կե, պատ մա կան 
ի րա դար ձու թյան  էկ րա նա վո րու մը են թադ րում  է ո րո շա կի սահ մա-
նա փա կում ներ: Մին չև վերջ չի հաս կաց վում, օ րի նակ, թե կա նայք 
ի նչ քան պետք է հար կադ րա բար քայ լեն, կամ թե ո ւր են նրանց տա-
նում: Թուր քե րի կող մից հայե րի բնաջն ջու մը բա ցատր վում է, բայց 
ոչ բո լոր պատ ճառ ներն են բա ցա հայտ վում: Հա մոզ ված եմ, որ Ցե-
ղաս պա նու թյան ե տևում քա ղա քա կան ու ժեր են ու տա րի նե րի նա-
խա պատ րաս տու թյուն, բայց ֆիլ մում ցույց են տր ված մի այն այս 
ըն տա նի քի հետ կապ ված դեպ քե րը: Հե րոս նե րի վրա  կենտ րո նա-
նա լը օգ նում է դի տո ղին հաս կա նա լու ֆիլմն ու դառ նա լու այդ պատ-
մու թյան մի մա սը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, չէր խան գա րի, որ ո րոշ հատ-
ված ներ կրճատ վե ին կամ փոխ վե ին՝ ֆիլ մի ըն թացքն ա վե լի սա հուն 
դարձ նե լու հա մար: Կային տե սա րան ներ, որ դժ վար էր նայել, ու ես 
եր կար ժա մա նակ չէ ի կա րո ղա նում դրանք մո ռա նալ: Հա մե նայն-
դեպս, կի նոն կա րը ի նձ շատ բան տվեց գի տե լի քի ու զգաց մուն քային 
ա ռու մով»150:

 «Երբ գր քի հի ման վրա ֆիլմ է նկա րա հան վում, տար բեր հնա-
րա վո րու թյուն ներ կան վե րար տադ րե լու գր քի բո վան դա կու թյունն 
ու ա ռաջ քաշ ված գա ղա փար նե րը: Ո րո շա կի դեպ քե րում ֆիլ մը 
դի տող նե րի թի վը գե րա զան ցում  է գիրքն ըն թեր ցող նե րի թվին: 
Դժբախ տա բար, կի նո բե մադ րիչ նե րի հա մար շատ դժ վար է էկ րա-
նից հան դի սա տե սին հասց նել գր քի բուն ի մաս տը` բնագ րին հա-
րա զատ մնա լով: Վտանգ կա, որ հան դի սա տե սը ֆիլմն ըն կա լի բա-
ռա ցի ո րեն: Տա վի ա նի եղ բայր նե րը զգա լի աշ խա տանք են տա րել 
թե մայի վե րա բե րյալ մի ջազ գային զու գա հեռ ներ ան ցկաց նե լու, 
ի նչ պես նաև հայ ըն տա նի քի կյանքն ու թուր քե րի վայ րա գու թյուն-
նե րը ցու ցադ րե լու հա մար: Կի նոն կա րում ե րևում են հայ կա կան 
մշա կույ թի, ազ գային ի նք նու թյան պահ պան ման կա րևո րու թյու նը, 

150  Քայ լի Բրե նան, Մասսաչուսեթս նահանգի Բրիջ վո թը րի պետական հա մալ սա րան 
(այսուհետ` Բրիջվոթըր): 
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ի նչ պես նաև հայե րի ու թուր քե րի բարդ փոխ հա րա բե րու թյուն նե-
րը (նե րա ռյալ Նու նի կի սի րա վե պը): Ի հար կե, կի նոն կա րը կշա հեր, 
ե թե այն ա ռա վել խո րու թյամբ ան դրա դառ նար հայե րի կյան քին ու 
ցե ղաս պա նու թյան պատ ճառ հան դի սա ցող քա ղա քա կան հար ցե-
րին: Այ դու հան դերձ, Հայոց Ցե ղաս պա նու թյու նից ան տե ղյակ հան-
դի սա տե սին Տա վի ա նի եղ բայր նե րի ֆիլ մը պատ կե րա ցում  է տա-
լիս 20–րդ դա րի սկզ բի ա մե նա խո շոր ոճ րա գոր ծու թյուն նե րից մե կի 
մա սին»151:

«Գր քե րի հի ման վրա հա ճախ է ֆիլմ նկա րա հան վում, սա կայն 
այդ ըն թաց քում շատ ար ժե քա վոր բա ներ կոր չում են: Հե րոս նե րից 
մե կի՝ Սմ բա տի մա սին ես ա վե լի շատ բան ի մա ցա ֆիլ մից հե տո 
գիր քը կար դա լով: Կար ծում եմ, որ վեպն ըն թեր ցող նե րին կօգ նի 
ը նդ լայ նե լու ի րենց գի տե լիք նե րը Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան վե րա-
բե րյալ: Լավ կլի ներ, որ կի նոն կա րում ա վե լի շատ խոս վեր հայե րի 
հան դեպ թուր քե րի ու նե ցած ան բա ցատ րե լի ա տե լու թյան մա սին, 
քա նի որ դա ան չափ կա րևոր է Ե ղեռ նը հաս կա նա լու հա մար»152:

«Տավիանի եղբայրների «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» ժա պա-
վե նը հա մա նուն գր քի հրա շա լի  էկ րա նա վո րումն  է, որ տեղ պատ-
կեր ված են 1900 –ա կան նե րի սկզ բին ներ կայիս Թուր քի այի տա-
րած քում ի րա կա նաց ված Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան սար սափ նե-
րը: Ֆիլ մը չի թաքց նում Թուր քի ա յում փոք րա մաս նու թյուն կազ մող 
հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված ե ղեռ նը: Պետք է են թադ րել, որ 
ֆիլմն ար տա ցո լում է կո տո րա ծի ի րա կան պատ կե րը, և հան դի սա-
տե սը ճիշտ պատ կե րա ցում է կազ մում այն տա ռա պանք նե րի ու կո-
րուստ նե րի մա սին, ո րոնք բա ժին են ըն կել հայ ժո ղովր դին: Բանն 
այն է, որ ե րբ վե պը վե րած վում է կի նոն կա րի, ա պա այն դի տե լիս 
չես ու նե նում նույն ապ րում ներն ու հույ զե րը, ո րոնք ծն վում են գիր-
քը կար դա լիս: Ա նձ նա կան տպա վո րու թյուն ներն ար դեն միջ նոր դա-

151 Սա րա Փեք, Բրիջ վո թըր:
152 Ա նայ Բայեզ, Բրիջ վո թըր:
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վոր ված են, ու հա ճախ կի նոն կա րը նույն քան հա ջող չի թվում: Այ նո-
ւա մե նայ նիվ, «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» ֆիլ մում ցայ տուն կեր պով 
պատ կեր ված են այն ա նա սե լի տան ջանք նե րը, ո րոնց են թարկ վել 
են տղա մար դիկ, կա նայք, ե րե խա նե րը: Կի նոն կարն, ա մե նայն հա-
վա նա կա նու թյամբ, մե ծա պես նպաս տել է հա սա րա կու թյա նը ի րա-
զեկ դարձ նե լու Հայոց Ցե ղաս պա նու թյա նը, ո րի մա սին, ցա վոք, քիչ 
բան է հայտ նի, և ո րն ա վե լի հա ճախ պետք է քն նարկ ման ա ռար կա 
դառ նա»153:

«Նախ քան ֆիլ մը դի տե լը գա ղա փար չու նե ի Հայոց Ցե ղաս պա-
նու թյան մա սին: Շատ տպավորիչ էր ֆիլ մի ա վար տը: Իմ կար ծի-
քով` շատ ազ դե ցիկ էր, որ զին վո րը, իր կամ քին հա կա ռակ, գլ խա-
տեց սի րած ա ղջ կան: Այս ա մենն ի նձ հա մար շատ հետա քրքիր է, 
քա նի որ ազ գա կան նե րիցս մե կը ա մուս նա ցած է հայի հետ, սա կայն 
ես ո չինչ չգի տե ի այդ դեպ քե րի մա սին: Կա րևոր  է գրքի ու ֆիլ մի 
տար բե րու թյուն նե րը քն նար կե լը, քա նի որ հա ճախ կի նո բե մադ րիչ-
ներն ու ար տադ րող նե րը, նպա տակ ու նե նա լով կի նոն կարն ա վե լի 
ու շագ րավ դարձ նե լու հան դի սա տե սի հա մար, դեպ քեր ու հե րոս-
ներ են ա վե լաց նում: Լի նում է և հա կա ռա կը՝ գր քում տեղ գտած կա-
րևոր բա ներ դուրս են մնում, քա նի որ հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել 
դրանց էկ րա նա վո րու մը: Ես իմ փոր ձից գի տեմ, որ ե թե ֆիլ մը նա-
յում ես գիր քը կար դա լուց հե տո, միշտ էլ գիրքն ես նա խընտ րում»154:

«Վեպն  էկ րա նա վո րե լու եր կու ու ղի կա. կա՛մ տես նում եք հե-
ղի նա կի գրա ծի հի աս քանչ վե րար տադ րու թյուն, կա՛մ էլ ճիշտ հա-
կա ռա կը: Ըն թեր ցող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը գե րա դա սում  է ֆիլ-
մը դի տել գիր քը կար դա լուց հե տո և ար դյուն քում նա խընտ րում է 
գիր քը: Նրանք, ով քեր սկզ բում նա յում են ֆիլ մը, բնա կա նա բար, 
նա խա պատ վու թյու նը տա լիս են ֆիլ մին: Այ սինքն` ա ռա ջի նը միշտ 
գե րա դա սե լի է: Գիր քը նա խընտ րող մարդ կանց մե ծա մաս նու թյու-

153 Ֆ րան կի Լին դեն, Բրիջ վո թըր:
154 Վիկ տո րիա Վուդ, Բրիջ վո թըր:
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նը գտ նում է, որ ֆիլ մում շատ բան կոր չում է: Նրանք ցան կա նում 
են կի նո յում տես նել գր քում տեղ գտած բո լոր ման րա մաս նե րը: 
Սա կայն դա հնա րա վոր չէ, քա նի որ ֆիլ մը շատ ա վե լի եր կար կլի-
նի: Ո ւս տի, որ պես կա նոն, կի նո բե մադ րիչ նե րը կր ճա տում են ո րոշ 
«ան կա րևոր» տե սա րան ներ: Կի նո բե մադ րիչն ի րեն ի րա վունք է վե-
րա պա հում փո խե լու ո րո շա կի ե րկ խո սու թյուն ներ, տե սա րան ներ, 
ան գամ ֆիլ մի վեր ջա բա նը: Սա նույն պես սվին նե րով կըն դուն վի 
գիր քը նա խընտ րող նե րի կող մից: Մեկ ու րիշ խն դիր, որ ծա գում  է 
այս դեպ քե րում, այն  է, որ ըն թեր ցող ներն ար դեն ու նեն ի րենց 
պատ կե րա ցում նե րը հե րոս նե րից յու րա քան չյու րի մա սին: Ո ւս տի 
կի նո բե մադ րիչ նե րի կող մից ը նտր ված դե րա սան նե րի կազ մը կա-
րող է սկզ բից ևեթ պատ ճառ հան դի սա նալ կի նոն կա րը չհա վա նե լու 
հա մար: «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» ֆիլ մում Հայոց Ցե ղաս պա նու-
թյունն ու դրա պատ ճա ռած վիշտն ու տա ռա պանք նե րը իս կա պես 
լավ են ներ կա յաց ված: Ֆիլ մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա կա նա-
տե սի աչ քե րով դի տե լու ցա վը, խոշ տան գում ներն ու սար սափ նե-
րը: Վե րը նշ վեց, որ վեպն  էկ րա նա վո րե լիս շատ տե սա րան ներ ու 
ման րա մաս ներ կա րող են կր ճատ վել: Այս ֆիլ մը բա ցա ռու թյուն չէ: 
Այն քան շատ են դրա մա տիկ, ող բեր գա կան, մահ վան տե սա րան-
նե րը, որ ստիպ ված պետք  է կր ճա տե ին, որ ֆիլ մը եր կու ժա մից 
ա վե լի եր կար չձգ վեր: Նաև կա րևոր է շեշ տել սյու ժե ի դրա մա տիզ-
մը՝ հան դի սա տե սին իս կա պես հրա պու րե լու հա մար: Վեպն ա վե լի 
շատ պտտ վում է ող բեր գա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի շուր ջը, մինչ-
դեռ կի նոն կա րում շեշ տը դր ված  է նաև սի րո ու սի րային տե սա-
րան նե րի վրա՝ այն, ի նչ դուր  է գա լիս հան դի սա տե սին: Օ րի նակ` 
« Տի տա նի կը» ող բեր գա կան պատ մու թյուն էր ան խոր տա կե լի նա վի 
կործանման մա սին, բայց որ պես զի վեր ջինս դառ նար հա ջող ֆիլմ, 
կի նո բե մադ րիչ նե րը հո րի նել է ին գլ խա վոր հե րոս նե րի սի րո պատ-
մու թյու նը: Ա ռանց այդ լի րի կա կան զե ղու մի կի նոն կարն այդ պի սի 
մեծ հա ջո ղու թյուն չէր ու նե նա»155: 

155 Հոլ լի Մք Գո վան, Բրիջ վո թըր:
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« Երբ վե պի հի ման վրա ֆիլմ  է նկա րա հան վում, չնա յած ը նդ-
հա նուր բո վան դա կու թյու նը պահ պան վում  է, ո րոշ ման րա մաս-
ներ հա ճախ կա՛մ դուրս են մնում, կա՛մ ներ կա յաց վում են ռա վել 
թանձր գույ նե րով: Սա վե րա բե րում է նաև «Ար տույտ նե րի ա գա րա-
կը» վե պի էկ րա նա վոր մա նը: Ան կաս կած, ֆիլ մը մե ծա պես ներ կա-
յացնում է Հայոց Ցե ղաս պա նու թյու նը, ո րի մա սին ես ո չինչ չգի տե ի: 
Ը նդ հա նուր առ մամբ, այն ի նձ հա մար բա ցա հայ տեց պատ մու թյան 
այդ է ջե րը, և ես ի նձ շր ջա պա տող մարդ կանց ու աշ խար հին սկ սե ցի 
նայել ու րիշ աչ քե րով»156:

« Ինձ միշտ հե տաքրք րել են այն ֆիլ մե րը, ո րոնք հիմն ված են 
վե պե րի վրա: Ես սի րում եմ հա մե մա տել ու հա կադ րել այն գա ղա-
փար նե րը, ո րոնք փոր ձում են ար տա հայ տել հե ղի նակն ու կի նո-
բե մադ րի չը: Սա կայն գիրքն ըն թեր ցե լուց և կի նոն կա րը դի տե լուց 
հե տո հա մա րյա միշտ նա խընտ րում եմ ա ռա ջի նը: Ը ստ իս` գրող-
ներն ա վե լի խո րու թյամբ են ար տա հայ տում ի րա դար ձու թյուն նե-
րը, կեր պար նե րը, նրանց ար տա քի նը, վարքն ու բար քը: Գիր քը 
կար դա լը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մաս նա կից դառ նա լու պատ-
մու թյա նը: Դրա ա ռա վե լու թյունն այն է, որ ըն թեր ցողն ի նքն է մեկ-
նա բա նում այն ա մե նը, ի նչ տե ղի է ու նե նում այն տեղ, ան կախ հե-
ղի նա կի տե սա կե տից: Կի նոն կա րում, սա կայն, կի նո բե մադ րի չը 
ցու ցադ րում է այն, ի նչ ցան կա նում է, որ տես նի հան դի սա տե սը, 
և վեր ջինս ըն կա լում է այն, ին չը նա խա տես վում է կի նո բե մադ րի չի 
կող մից: Գիր քը հնա րա վո րու թյուն  է տա լիս գոր ծի դնե լու ե րևա-
կա յու թյու նը, մինչ դեռ ֆիլ մում քեզ հրամց նում են ար դեն պատ-
րաս տի տե սա րան ներ: Գիրք գրե լը, ըն թեր ցե լը, ֆիլմ նկա րե լը 
կապ ված են մար դու կող մից ո րո շա կի ի րա դար ձու թյան ըն կալ-
ման հետ: Գրո ղը, ըն թեր ցողն ու կի նո բե մադ րի չը չեն կա րող նույն 
կար ծի քը կամ վե րա բեր մունքն ու նե նալ ո րևէ դեպ քի վե րա բե րյալ: 
Ի նձ ա վե լի հո գե հա րա զատ է ըն թեր ցա նու թյու նը, ո րով հե տև հնա-

156 Մար կո Թի բե րի ի, Բրիջ վո թըր:
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րա վո րու թյուն  է տա լիս զար գաց նե լու իմ ան ձնա կան մտ քերն ու 
զգաց մունք նե րը տվյալ թե մայի վե րա բե րյալ»157:

« Հան րա հայտ գրա կան եր կե րի հի ման վրա շատ հա ճախ են 
ֆիլմ նկա րա հա նում: Ե թե կի նո բե մադ րի չը հա մա ձայ նում է նկա րա-
հա նել, դա ա մե նևին էլ չի նշա նա կում, որ  նա ո չինչ չի փո խե լու: Շատ 
կի նո բե մադ րիչ ներ ա նում են ա մեն ի նչ, որ պես զի պահ պան վի գրա-
կան ստեղ ծա գոր ծու թյան կուռ կա ռուց ված քը, բայց պա տա հում է, որ 
հարկ է լի նում փո խե լու սյու ժեն, հե րոս նե րին, դեպ քե րը՝ բա վա րա-
րե լու ֆիլ մար տադ րու թյան պա հանջ նե րը: Չեմ կարծում, որ կա րե լի է 
կի նոն կարն ու գրա կան եր կը նույն ձևով դի տար կել, դրանք դեպ քե-
րը շա րադ րե լու բո լո րո վին տար բեր ժան րեր են: Եվ այն, ի նչ հնա րա-
վոր է վե պում, եր բեմն ան հնար է ցույց տալ էկ րա նին: Օ րի նակ՝ վե պի 
ծա վա լը կախ ված է հե ղի նա կից: Հե ղի նակն ի նքն է ո րո շում, թե ի նչ ու 
ի նչ քան գրի՝ ամ բող ջաց նե լու հա մար իր ա սե լի քը: Կի նո յում ա մեն ի նչ 
այլ է: Նախ` կի նո բե մադ րի չը պետք է ներ կա յաց նի սյու ժեն մի քա նի 
ժամ վա ըն թաց քում: Ֆիլ մը դի տե լիս հան դի սա տե սը պետք է հաշ վի 
առ նի վե րո հի շյալ տար բե րու թյուն նե րը: Նման օ րի նակ է « Շինդ լե րի 
ցու ցա կը» ֆիլ մը: Այն հիմն ված է ա վստ րա լա ցի գրող Թո մաս Քե նե-
ա լի ի « Շինդ լե րի կա մա րը» գր քի վրա: Չնա յած այն բա նին, որ ֆիլ-
մում շատ ման րա մաս ներ բա վա կա նին ճշգր տո րեն պահ պան վել են, 
այ նու հան դերձ կի նո բե մադ րիչ նե րը ո րոշ բա ներ փո խել են: Այս պի սի 
փո փո խու թյուն նե րի օ րի նակ է նաև «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» ֆիլ-
մը: Ֆիլ մի նպա տա կը Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան սար սափ նե րի մա-
սին տե ղե կաց նելն է: Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, գր քից շե ղում-
ներ կան, բայց, դրա նով հան դերձ, այն հան դի սա տե սին է հասց նում 
իր ա սե լի քը: Եր կու ժա մից քիչ պա կաս տևող ֆիլ մի ըն թաց քում ես 
ծա նո թա ցա պատ մա կան մի ժա մա նա կա հատ վա ծի, ո րի մա սին հա-
մա րյա ո չինչ չգի տե ի:  Իմ մեջ ցան կու թյուն ա ռա ջա ցավ ա վե լի շատ 
ի մա նա լու Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան մա սին և լի նե լու հա սա րա կու-
թյան ա վե լի ի րա զեկ ան դամ»158:

157 Սա շա Հեգ գի, Բրիջ վո թըր:
158 Լե ան Լոո ւել, Բրիջ վո թըր:
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«Ցան կա ցած վե պի էկ րա նա վո րում ու նի իր դրա կան ու բա ցա-

սա կան կող մե րը:  Դրա կանն այն է, որ գր քում շա րադր ված ի րա-
դար ձու թյուն նե րը կյանք են առ նում: Դա օգ նում  է սյու ժեն ա վե լի 
հեշտ հաս կա նա լու և վե րա պատ մե լու: Հան դի սա տե սը կապ վում է 
հե րոս նե րի հետ ու դառ նում սր տա ցավ այն ա մե նի հան դեպ, ին չի 
մի ջով նրանք ան ցնում են` տես նե լով ու լսե լով գլ խա վոր հե րոս նե-
րին, նրանց պայ քա րին ա կա նա տես լի նե լով: Մյուս կող մից` վե պե-
րում կա ման րա մաս նե րին վե րա բե րող խո րա թա փան ցու թյուն, որ 
հա սու չէ ֆիլ մե րին: Եր բեմն վե պե րում շա րադր ված տե ղե կու թյուն-
ներն ու պատ մա կան ի րո ղու թյուն նե րը դուրս են մնում նկա րա հան-
ման ժա մա նակ: Վե պե րը գրա վիչ են նաև նրա նով, որ հնա րա վո-
րու թյուն են տա լիս ըն թեր ցո ղին ե րևա կա յու թյան ու ժով ա վար տին 
հասց նե լու հե րոս նե րի մա սին իր պատ կե րա ցում նե րը: Կար դա լիս 
ըն թեր ցո ղը ոչ մի ման րուք բաց չի թող նում: Ըն թեր ցող նե րի հա մար 
եր բեմն դժ վար է գիր քը կար դա լուց հե տո նայել կի նոն կա րը ու տես-
նել, որ շատ ման րա մաս ներ դուրս են մնա ցել: Այս պի սի դեպ քե րում 
հան դի սա տեսն ան բա վա րա րու թյան ու ա նա վար տու թյան զգա-
ցում է ու նե նում:  Նմա նա պես, ֆիլ մը ձա խող ված կհա մար վի, ե թե 
հե րոս նե րը  էկ րա նին պատ կեր ված չեն այն պես, ի նչ պես գրքում 
կամ ըն թեր ցո ղի ե րևա կա յու թյան մեջ: Ես այն կար ծի քին եմ, որ եր-
կուսն էլ ըն դու նե լի են, բայց պետք է սկզ բում ֆիլ մը նայել: Այդ դեպ-
քում ֆիլ մը կար ծես թե բա ցում  է աչ քերդ, ի սկ գր քի ըն թեր ցու մը 
խո րաց նում է գի տե լիք ներդ ու ցան կու թյուն ա ռա ջաց նում ա վե լին 
ի մա նա լու»159:

«Գր քում շա րադր վա ծը  էկ րա նին վե րար տադ րե լու դժ վա րու-
թյուն նե րի ու ժա մա նա կի սղու թյան պատ ճա ռով վե պերն ու ֆիլ մե-
րը հա ճախ են ի րա րից տար բեր վում: «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» 
ֆիլ մում Հայոց Ցե ղաս պա նու թյու նը պատ կեր ված է մի ըն տա նի քի 
մի ջո ցով: Սա այն ե զա կի ֆիլ մե րից  է, որ ցույց  է տա լիս ու ու սու-

159 Ք րիս թալ Քի ան դեր, Բրիջ վո թըր:
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ցա նում է պատ մու թյան ա մե նա զար հու րե լի ժա մա նա կա հատ վա ծի 
ե ղե լու թյուն նե րը: Ֆիլմն ան չափ կա րևոր  է ի նձ նման մարդ կանց 
հա մար, ո րոնք, նախ քան այն դի տե լը, շատ քիչ բան գի տե ին Հայոց 
Ցե ղաս պա նու թյան մա սին»160:

«Ինձ հա մար այս ֆիլ մը նայե լը շատ կա րևոր էր, ո րով հե տև ես 
հա մա րյա գա ղա փար չու նե ի Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան մա սին: 
Կար ծում եմ` ֆիլ մը կա րևոր  է նաև նրա նով, որ վեր ջում պարզ  է 
դառ նում, որ հայ ժո ղո վուր դը դեռ ար դա րա ցի գնա հա տա կան չի 
ստա ցել իր դեմ կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար: Հա-
ճախ լրատ վա կան մի ջոց ներն ա մե նա հեշտ ու ղին են` ու սու ցա նե լու 
այն մարդ կանց, ո րոնք պար զա պես ժա մա նակ չու նեն ու սում նա սի-
րե լու պատ մու թյունն ու դա րաշր ջան նե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, գր քե-
րի վրա հիմն ված ֆիլ մե րը հա րա զատ չեն մնում գր քի բո վան դա-
կու թյա նը»161:

« Տավիանիների «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» ֆիլ մը յու րա հա-
տուկ տպա վո րու թյուն թո ղեց ի նձ վրա: Ես գի տեմ, որ վեպ կար դա-
լիս հե րոս ներն ըն թեր ցո ղին հո գե հա րա զատ են դառ նում, քա նի որ 
վեր ջինս ժա մե րով խո րա մուխ է լի նում տեքս տի ու հե րոս նե րի կյան-
քի մեջ: Ֆիլ մը նայե լու դեպ քում հան դի սա տե սին տր ված  է սահ-
մա նա փակ ժա մա նակ, և հե րոս նե րի հետ կա պը դժ վա րու թյամբ  է 
ստեղծ վում: Ըն թեր ցողն իր ե րևա կա յու թյամբ ստեղ ծում  է հե րոս-
նե րի ար տա քի նի ու նրանց շր ջա պա տող մի ջա վայ րի պատ կեր ներ: 
Ֆիլմ նկա րա հա նե լիս կի նո բե մադ րիչն ը նտ րում է դե րա սան ներ ու 
դե րա սա նու հի ներ, ո րոնք մարմ նա վո րում են գր քի հե րոս նե րին, 
ի սկ սա հա ճախ հան գեց նում է հա կա սու թյուն նե րի: Իմ կար ծի քով՝ 
վե պի էկ րա նա վո րու մը հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս հան դի սա տե-
սին հասց նե լու պատ մա կան ի րա դար ձու թյան ո ղջ է ու թյու նը, ին չը 
շատ հեշտ է գրա կան եր կի դեպ քում: Ի նչ վե րա բե րում է «Ար տույտ-

160 Քոն նոր է մոնս, Բրիջ վո թըր:
161 Էմի լի Բոր գես, Բրիջ վո թըր:
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նե րի ա գա րա կը» ֆիլ մին, ի նձ հա մար ան տա նե լի է ին այն տեղ տեղ 
գտած այդ քան շատ մահն ու հու սա հա տու թյու նը: Ֆիլ մը սկս վում է 
տան նա հա պե տի մա հով, ո րն  էլ նա խո րո շում  է ֆիլ մի հե տա գա 
մռայլ ըն թաց քը: Դեպ քե րի զար գաց մա նը զու գա հեռ՝ ես մեծ հա-
մակ րան քով  է ի լց վում Նու նի կի հան դեպ (ո րն ան հա վա նա կան 
ա րի ու թյուն է ցու ցա բե րում այդ պի սի ա նօգ նա կան ի րա վի ճա կում): 
Ես պատ րաստ չէ ի տես նել այդ քան մահ, ո րով հե տև ա ռա ջին ան-
գամ  է ի լսում Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան մա սին: Ի նձ թվում  է, որ 
ֆիլ մը ստույգ  է ներ կա յաց րել թուր քե րի վայ րա գու թյուն ներն ու 
Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան ող բեր գա կան հե տևանք նե րը»162:

 « Երբ գիր քը ֆիլ մի է վե րած վում, միշտ էլ ի նչ –որ բան կոր չում է: 
Գր քում ան սահ մա նա փակ ժա մա նակ կա են թա տեքս տը վերհա նե լու, 
ման րա մաս նե րի մեջ խո րա նա լու, հե րոս նե րի կեր պար ներն ա վար-
տուն դարձ նե լու հա մար: Ե թե ի նչ –որ բան դուրս է մնում, կա րե լի է 
բա ցը լրաց նել գր քի բո վան դա կու թյու նը մեկ այլ կող մից դի տար կե-
լով: Կի նոն, իր հեր թին, տար բեր զգա յա րան նե րի մի ջո ցով տրա մադ-
րու թյուն է ստեղ ծում ու հրա շա լի ներ կա յաց նում տե սա րան նե րը: Այն 
նաև կա րող է ներ կա յաց նել գր քի գլ խա վոր թե մա նե րը` վեր հա նե լով 
հիմ նա կան գա ղա փա րը ա ռանց շատ գր քե րին բնո րոշ եր կա րա բա-
նու թյուն նե րի:  «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» վշ տա լի ու դա ժան ֆիլմ է, 
սա կայն չի կենտ րո նա նում մի այն ա հա սար սուռ տե սա րան նե րի 
վրա: Ֆիլ մում ցույց են տր վում ոճ րա գոր ծու թյուն ներ, բայց հիմ նա-
կա նը հա կա մար տու թյան մարդ կային կողմն է` ը նդ հատ ված սի րա-
վե պեր, թշ նա մու թյուն հա րևան նե րի մի ջև, բռնա  գաղ թի զր կանք-
ներ: Ֆիլ մը լց ված չէ ան տե ղի տե սա րան նե րով: Գլ խա վոր հե րո սու հի 
Նու նի կը շատ հա մակ րե լի է ու հրա պու րիչ: Նա ու ժեղ է ու ան ձն վեր, 
ա լե կոծ հույ զե րով լե ցուն և վեր ջում սե փա կան կյան քը զո հա բե րում է 
հա նուն իր ըն տա նի քի, ո րին փոր ձում էր պաշտ պա նել ո ղջ ճա նա-
պար հին: Այս ա մե նը մի ա ժա մա նակ հե րո սա կան է ու ող բեր գա կան 

162  Ջոր դան Գո մես, Բրիջ վո թըր:
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և շատ ա րագ ա վարտ վում է: Ֆիլ մում շփո թեց նո ղը հան կար ծա կի ու 
ան սպա սե լի հի շո ղու թյուն ներն են, ո րոնք ցույց են տա լիս ըն տա նի քի 
տար բեր ան դամ նե րի  հե տա գա ճա կա տա գի րը: Ի նձ ա մե նա շա տը 
դե րա սան նե րի խա ղը դուր ե կավ: Այն հիմ նա վոր ված է մարդ կային 
վար քագ ծով ու տրա մա բա նու թյամբ` զերծ ող բեր գու թյանն ու մե-
լոդ րա մային բնո րոշ կա ղա պար նե րից: Ֆիլ մը, ի տար բե րու թյուն հո-
լի վու դյան գերդ րա մա տի զաց ված ող բեր գա կան բնույ թի ֆիլ մե րի, 
ի րա կան է ու հա մո զիչ»163: 

 
« Մին չև ֆիլ մը դի տե լը ես գրե թե ո չինչ չգի տե ի 1915 թ. Հայոց 

Ցե ղաս պա նու թյան մա սին, ո ւս տի ո րոշ ե րևույթ ներ ի նձ ան հաս կա-
նա լի թվա ցին: Հա մոզ ված եմ, որ պետք է կար դալ գիր քը նախ քան 
ֆիլ մը դի տե լը: Վե պը կար դա լիս կա րող ես խո րա նալ ման րա մաս-
նե րի մեջ, մտ քումդ ստեղ ծել տե ղան քի, հա գուստ նե րի, հե րոս նե-
րի ար տա քի նի քո պատ կե րա ցում նե րը, մինչ դեռ ֆիլ մը դի տե լիս 
տես նում ես գր քի էկ րա նային մեկ նա բա նու թյու նը, ու տեղ չի մնում 
ե րևա կա յու թյան հա մար: Այ նո ւա մե նայ նիվ, Տա վի ա նի եղ բայր նե-
րի ֆիլ մը շատ օգ նեց ի նձ գա ղա փար կազ մե լու Ցե ղաս պա նու թյան 
մա սին»164:

« Ան չափ դժ վար է ֆիլմ նկա րել այն պի սի վե պի հի ման վրա, ո րի 
բո վան դա կու թյու նը կազմ ված է բազ մա թիվ բարդ ու խր թին ման-
րա մաս նե րից: Նույ նիսկ այն դեպ քում, ե րբ ֆիլ մը ճիշտ ար տա ցո-
լում է սյու ժե տային գիծն ու տե սա րան նե րը, հնա րա վոր չէ վե րար-
տադ րել վե պի բազ մա կող մա նի ու թյու նը: Պարզ  է, կի նոար տադ-
րու թյու նը հզոր ո ւժ է, և ե րբ նոր կի նոն կար է թո ղարկ վում, բո լո րը 
ու զում են այն ան պայ ման դի տել, մինչ դեռ նոր գիր քը քչե րին է հե-
տաքրք րում: Ի նչ էլ լի նի, ֆիլ մը չի կա րող գր քին հա մար ժեք զգաց-
մուն քայ նու թյուն ա ռա ջաց նել: Կոր չում  է նաև թե մա տիկ ա սե լի քը, 
ո րով հե տև շա րադ րան քը ֆիլ մում չի պահ պան վում: Ա սե լի քի են-

163 Մայքլ Ջեյմ սոն, Բրիջ վո թըր:
164 Քո րին Մա թի սոն, Բրիջ վո թըր:
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թա տեքստն ու պատ մա կան ան դրա դար ձը չեն կա րող պահ պան-
վել ա ռանց ամ բող ջա կան պա տու մի ու ե րկ խո սու թյուն նե րի: Գիր-
քը կա րե լի է կար դալ ա ռանց շտա պե լու, վե րըն թեր ցե լով նա խորդ 
գլուխ նե րը, խորհր դա ծե լով ու վեր լու ծե լով կար դա ցա ծը: Բայց ե թե 
կի նոն կա րը նե րա ռի գր քի սյու ժե ի ու ե րկ խո սու թյուն նե րի ա մեն մի 
ման րա մասն, կլի նի շատ ձգձգ ված ու եր կար, ի սկ դա հան դի սա տե-
սին կձանձ րաց նի: Ֆիլ մը են թադ րում է սահ մա նա փակ ժա մա նակ, 
ո րով և պայ մա նա վոր ված են կր ճա տում նե րը:  Գր քե րից ստա ցած 
խոր տպա վո րու թյու նը եր կար  է մնում հի շո ղու թյանս մեջ, նույ նը 
չեմ կա րող ա սել ֆիլ մե րի մա սին: Ֆիլ մե րի ազ դե ցու թյու նը ա ռօ րյա 
կյան քում հետզ հե տե ա ղո տա նում է»165:

«Մին չև «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» ֆիլ մը դի տե լը ես ի րա կա-
նում ո չինչ չգի տե ի Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան մա սին: Ե րբ ե րե-
խա է ի, լսել է ի մի այն Հո լո քոս տի մա սին: Ֆիլ մը դի տե լուց հե տո ես 
ա վե լի շատ կար դա ցի Մեծ Ե ղեռ նի մա սին և զար հու րե ցի այն մտ-
քից, որ Հայոց Ցե ղաս պա նու թյու նը նա խոր դել է Հո լո քոս տին: Սա 
նշա նա կում է, որ մենք թույլ ե նք տվել, որ պատ մու թյու նը կրկն վի, ու 
հի մա էլ նույ նը շա րու նա կում ե նք»166:

«Տավիանի եղբայրների «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը», շատ այլ 
ֆիլ մե րի նման, ու նի երկու հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն. այն 
հա մա պա տաս խա նում  է գե ղար վես տա կան ու շու կա յա կան ո րո-
շա կի պա հանջ նե րի: Այն վե պի չկա ղա պար ված էկ րա նա վո րումն է 
ու նպա տակ ու նի ծա նո թաց նե լու պատ մա կան ի րո ղու թյուն նե րին: 
Ա մե նա կա րևորն այն  է, որ ֆիլ մի նպա տա կը ոչ թե պատ մա կան 
փաս տի հի շե ցումն  է, այլ ցու ցադ րումն իր ո ղջ ա նո ղո քու թյամբ: 
Պատ մա կան ե ղե լու թյու նը բա ցա հայ տե լու այս մտադ րու թյամբ  է 
պայ մա նա վոր ված կի նո բե մադ րիչ նե րի մո տե ցու մը ֆիլ մին: Կա-
պը ֆիլ մի ու դի տո ղի մի ջև ստեղծ վում է բռ նա գաղ թի ու հե րոս նե րի 
հո գե վար քային ի րա վի ճակ նե րի ա մե նա դա ժան տե սա րան նե րում: 

165  Ջեյք Ֆրու սի, Բրիջ վո թըր:
166  Քա թյան Լա Սեր րա, Բրիջ վո թըր:
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Սա ա ռա ջաց նում  է կա րեկ ցան քի, մեր ձա վո րու թյան զգա ցո ղու-
թյուն ներ զո հե րի նկատ մամբ, և ա մե նա կա րևորն այն է, որ ցույց են 
տր վում փաս տե րը: Մինչ ե ղե լու թյա նը քա ջա տե ղյակ հան դի սա տե-
սի հա մար պատ մա կան ի րո ղու թյու նը ներ կա յաց ված է ոչ լի ար ժեք 
կեր պով (նաև այն պատ ճա ռով, որ հնա րա վոր չէ  էկ րա նին ցույց 
տալ Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան ո ղջ ծա վալն ու սար սափ նե րը), այ-
նո ւա մե նայ նիվ ֆիլ մը չի կորց նում Մեծ Ե ղեռ նին ան տե ղյակ մարդ-
կանց (ցա վոք, դրանց թի վը դե ռևս շատ է) ի րա զեկ դարձ նե լու իր 
ա ռա քե լու թյու նը: Այս ա ռու մով, պետք է ըն դու նել, որ «Ար տույտ նե րի 
ա գա րա կը» ֆիլ մը, թե և ոչ լի ար ժեք, կա տա րում է պատ մա կան ե ղե-
լու թյան լու սա բան ման իր ստանձ նած դե րը»167:

 « Կի նոն կա րի մեջ ար ված փո փո խու թյու նը, ո րն ի նձ դուր չի գա-
լիս, Նու նի կի ե րկ րորդ սի րա վեպն է հայ կա նանց քա րա վա նը դե-
պի Սի րի այի ա նա պատն ու ղեկ ցող թուրք զին վո րի հետ: Տպա վո-
րու թյունն այն պի սին է, որ Նու նի կը տա ռա պում է «Ս թոք հոլ մյան» 
սինդ րո մով, քա նի որ սի րա հար վում  է մի այն թուրք զին վոր նե րի: 
Այս փո փո խու թյունն ան հաս կա նա լի  է, ե թե հաշ վի չառ նենք սի-
րային կի նոն կար նե րի սի րա հար նե րին բա վա կա նու թյուն պատ ճա-
ռե լը:  Կար ծես թե դա ար վում  է թուրք հան դի սա տե սին սի րա շա-
հե լու հա մար. մեր ա ռջև ցե ղաս պա նու թյան կա րե կից թուրք մաս-
նա կից  է, ո րին մենք պետք  է խղ ճանք, քա նի որ նա ի րա կա նում 
չի ցան կա նում մաս նակ ցել այդ ա մե նին: Մի գու ցե նրա կեր պարն 
ա վե լաց վել է, որ պես զի թուրք հան դի սա տեսն ի րեն պա կա՛ս մե ղա-
վոր զգա: Ա կն հայտ է, որ այս ժա պա վե նը դի տող թուրք հան դի սա-
տես նե րի թի վը շատ քիչ կլի նի կամ ը նդ հան րա պես չի լի նի, և այս 
կեր պա րի առ կա յու թյունն ո ւղ ղա կի տա րօ րի նակ է: Եր կու հե րոս նե-
րի  է ու թյու նը նույնն  է, այն  է՝ հա մակ րե լի թշ նա մի ու սի րա հար, և 
սյու ժե ի տե սան կյու նից ա վե լի տրա մա բա նա կան կլի ներ մի աց նել 
այս կեր պար նե րը: Ե րկ րորդ թուրք զին վո րը լա վա գույն դեպ քում 
դիտ վում է ա վե լորդ և ա ռա ջաց նում բա զում ա նա ռողջ զգա ցո ղու-
թյուն ներ: Այ դու հան դերձ, ան կախ քն նա դա տու թյու նից, թե՛ գիր քը, 

167 Մա րի ան նա Վի ա նել լո, Վե նե տի կի Կա’ Ֆոս կա րի հա մալ սա րան:
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թե՛ կի նոն կա րը յու րո վի նպաս տում են Հայոց Ցե ղաս պա նու թյա նը 
ի րա զեկ դարձ նե լուն»168:

 
«Ա. Արսլանի «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» վեպն ու Տավիանիների 

համանուն ֆիլ մը ի րենց ու րույն տպա վո րու թյունն են թող նում ըն-
թեր ցո ղի ու հան դի սա տե սի վրա և պետք  է ոչ թե հա մե մատ վեն, 
այլ ըն կալ վեն որ պես եր կու ա ռան ձին գործ: Գիր քը հնա րա վո րու-
թյուն  է տա լիս ըն թեր ցո ղին եր կար ճամ փոր դե լու Ա րս լա նյան ըն-
տա նի քի հետ:  Ֆիլմն ա վե լի կարճ է, բայց գրա վում է իր կի նե մա-
տոգ րաֆին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով ու սյու ժե տային 
հա վե լ յալ գծով, ի նչ պի սին է Նու նի կի սի րա վե պը: Ֆիլ մում փորձ է 
ար ված հայ– թուր քա կան հա կա մար տու թյուն նե րը ներ կա յաց նե լու 
մեղ մաց րած, օ րի նակ` բա րի թուր քե րի տար բեր կեր պար նե րով, 
ի նչ պի սիք են  է գոն ու Ֆեր զա նը: Խո րու թյամբ չեն ան դրա դար ձել 
նաև գր քի մի քա նի կա րևոր, օ րի նակ` Եր վան դի (ֆիլ մում` Ա սա-
տուր) հայ կա կան ի նք նու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րին: Գիրքն 
ա վե լի հա մա պար փակ  է, ու ե րբ կար դում ես հե րոս նե րի մա սին, 
ծա նո թա նում ես նրանց մտ քե րին, պահ ված քին, գոր ծո ղու թյուն նե-
րին, կապ վում ես նրանց հետ: Շա տե րին դուր չի գա լիս, ե րբ վե-
պի հի ման վրա ֆիլմ են նկա րա հա նում, բայց կար ծում եմ, որ ֆիլ-
մը հա սա նե լի  է բա զում հան դի սա տես նե րի, ո րոնք, դի տե լով այն, 
ցան կու թյուն կու նե նան գրա կա նու թյուն կար դա լու և ա վե լին ի մա-
նա լու: Չէ՞ որ կի նո բե մադ րիչ նե րը ֆիլ մը ստեղ ծել են ոչ մի այն հայ 
հան դի սա տե սի հա մար, այ լև նպա տակ են ու նե ցել գրա վե լու այ-
լազ գի հան դի սա տե սի ուշադ րու թյու նը և նրանց ցույց տա լու Հայոց 
Ցե ղաս պա նու թյու նը»169:

«Ես մի ան շա նակ գե րա դա սել եմ «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» 
վե պը: Ֆիլ մի ո ղջ ըն թաց քում զգաց վում է բե մադ րիչ նե րի ազ դե ցու-
թյու նը: Գր քում ա մեն ի նչ ո րո շում  է մի այն հե ղի նա կը` Ան տո նի ա 

168  Սու րեն Հով հան նի սյան, Կա լի ֆոռ նի այի պե տա կան հա մալ սա րան, Ֆրեզնո (այսուհետ` 
Ֆրեզ նո):

169 Մա րի նե Վար դա նյան, Կալիֆոռնիայի պետական համալսարան (Ֆրեզնո):



103

Ա րս լա նը, դրա նով ի սկ պայ մա նա վո րե լով ըն թեր ցո ղի ան ձնա կան 
վե րա բեր մուն քը հե րոս նե րի նկատ մամբ: Ե ղել են շատ դեպ քեր, 
ե րբ նախ կար դա ցել եմ գիր քը, հե տո նայել ֆիլ մը կամ հա կա ռա կը: 
Սա կայն այս դեպ քում ա մեն ի նչ ու րիշ էր: Չնա յած ֆիլ մը հնա րա-
վո րինս հո գե հա րա զատ  է մնա ցել վե պին, այ նո ւա մե նայ նիվ շատ 
բա ներ, ո րոնց վրա հե ղի նա կը ցան կա ցել է ու շադ րու թյուն հրա վի-
րել, կա՛մ ը նդ հան րա պես դուրս են մնա ցել, կա՛մ էլ բա վա կա նա չափ 
լու սա բան ված չեն: Հաս կա նա լի է, որ գր քի հա մե մատ կի նոն կա րը 
սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նի: Ոչ մի ֆիլմ չի կա րող 
եր կու ժամ վա ըն թաց քում ը նդ գր կել վե պի բո լոր ման րա մաս նե րը, 
բայց և այն պես կա րե լի  էր ցույց տալ գր քի ո րոշ հե րոս նե րի հա-
րա բե րու թյուն նե րը: Չեմ կա րող ա սել, որ ֆիլ մը չհա վա նե ցի, բայց 
գիր քը կար դա լուց ու հե ղի նա կի ի րա կան նպա տա կը հաս կա նա-
լուց հե տո չեմ կա րող հա մե մա տել գիրքն ու ֆիլ մը: Ֆիլ մը կար ծես 
չի հա մա պա տաս խա նում գր քին: Մի գու ցե ե թե գիր քը սկզ բում 
կար դա ցած չլի նե ի, ֆիլմն ի նձ ա վե լի դուր գար: Բայց ու րախ եմ, 
որ սկզբում գիրքն եմ կար դա ցել, ո րով հե տև գի տեմ` ֆիլ մից ի նչ է 
դուրս մնա ցել կամ ա վե լա ցել: Գիր քը կար դա լիս ու ֆիլ մը դի տե լիս 
եր կու բա ցար ձա կա պես տար բեր զգա ցո ղու թյուն ես ու նե նում»170:

 «Գիր քը օգ նեց ի նձ հաս կա նա լու, թե ի նչ տա ռա պանք նե րի մի-
ջով են ան ցել մար դիկ ե ղեռ նի ժա մա նակ: Ֆիլ մում շատ ման րա-
մաս ներ բա ցա կա յում են: Վե պում հե րոս նե րին ու ե ղեռ նին վե րա-
բե րող ա հա սար սուռ տե սա րան նե րի նկա րագ րու թյու նը շատ պատ-
կե րա վոր է, հան գա մա նա լից ու հա մո զիչ: Ֆիլ մում այս տե սա րան-
նե րը թռու ցիկ են ներ կա յաց ված: Օ րի նակ՝ գր քում տղա մարդ կանց 
կո տո րե լու տե սա րան նե րին զու գա հեռ նկա րագր վում է, թե ի նչ պես 
են կա նայք ար ձա գան քում, ի նչ քայ լե րի են դի մում: Իմ կար ծի քով՝ 
այդ պի սի տե սա րան նե րը ան հրա ժեշտ  էր  ֆիլ մում ներ կա յաց նել 
ա վե լի ման րա մասն, ու դա ա վե լի խոր տպա վո րու թյուն կթող ներ 
այն մարդ կանց վրա, ո րոնք չգի տեն Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան մա-

170 Ա րամ Հա ճյան, Ֆրեզ նո:
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սին: Ի նչ վե րա բե րում է հե րոս նե րին, ա պա նրանք հա մա հունչ են 
գր քի կեր պար նե րին, շատ լավ են մտած ված հա գուստ նե րը՝ հա մա-
պա տաս խան յու րա քան չյուր տե սա րա նին ու ի րա վի ճա կին, ան թե-
րի է շպա րը: Ի նձ հա մար դժ վար էր դի տել ֆիլ մի ե րկ րորդ մա սը, որ-
տեղ ցու ցադր վում են կա նանց ա նա սե լի տա ռա պանք ներն ու պայ-
քա րը գո յա տևե լու հա մար, այն պի սի տպա վո րու թյուն  էր, կար ծես 
ես նրանց հետ մաս նակ ցում է ի այդ ա մե նին: Գիրքն ի նձ ա վե լի դուր 
ե կավ, թե պետ «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» գե րա զանց ֆիլմ է»171:

 
 «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» վե պը կար դալն ու հա մա նուն ֆիլ մը 

դի տելն իս կա պես օգ նե ցին ի նձ ա վե լի շատ բան ի մա նա լու Հայոց 
Ցե ղաս պա նու թյան մա սին: Վե պը հրա շա լի  է գր ված՝ վառ, պատ-
կե րա վոր ման րա մաս նե րով: Կար դա լիս ես ի նձ այդ ըն տա նի քի 
ան դամ նե րից մեկն է ի զգում ու նրանց հետ վե րապ րում այդ տա-
ռա պանք նե րը: Լի ո վին հաս կա նում եմ Եր վան դին, ո րը խորթ մոր 
հետ չհաշտ վե լու պատ ճա ռով  լքեց իր ըն տա նի քը: Ե րբ դե ղա գործ 
Սմբատ Ա րս լա նյանն ըն տա նի քի հետ պատ րաս տու թյուն  էր տես-
նում ըն դու նե լու Եր վան դին, ո րը տաս նա մյակ ներ շա րու նակ ար-
տա սահ մա նում էր ապ րել,  ի նձ թվում էր` ես այդ տան ե րե խա նե-
րից մեկն եմ: Մտո վի պատ կե րաց նում է ի ու րա խու թյու նը, ծի ծա ղը, 
բարձ րա ձայն խո սակ ցու թյուն նե րը, տան մեջ տա րած ված բուր-
մուն քը, ե րե խա նե րի վազվ զո ցը: Ան տո նի ա Ա րս լա նի նա խազ գա-
ցում նե րը, օ րի նակ՝ « թեժ կրա կի լու սա վոր շր ջա նա կով պատ ված 
հրեշ տա կա պետ»172 տես նե լը, գր քին խորհր դա վո րու թյուն են հա-
ղոր դում: Դրանք ըն թեր ցո ղին նա խազ գու շաց նում են գա լիք ոճ-
րա գոր ծու թյուն նե րի մա սին: Կո տո րա ծի ու բռ նու թյուն նե րի թե ման, 
Ա րս լա նին բնո րոշ ճշգր տու թյամբ, կար միր թե լի պես ան ցնում  է 
ո ղջ գր քի մի ջով, օ րի նակ՝ «Հ ռիփ սի մեն տե սավ զա վա կի շամ փուր-
վե լը սվի նի վրա. բայց Հռիփ սի մեն փա կեց աչ քերն ու տե սավ իր 
փոք րիկ Վար դա նի ու րախ հո գին հրեշ տա կի նոր թևիկ նե րը փոր-

171 Ա լեք սանդ րի ա Փի լա վյան, Ֆրեզ նո:
172 Ա. Արսլան, 2007, էջ 98:
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ձե լիս»173: Ա րս լա նի ը նտր ված գու նեղ բա ռե րը կա նանց բռ նի ար-
տա գաղ թի տե սա րան նե րը դարձ նում են ա ղի ո ղորմ` « Ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ վե րևից մի քիչ հաց  է ին շպր տում ի նչ պես շնե րին, 
ժա մա նակ առ ժա մա նակ կանգ նեց նում է ին մի աղ բյու րի մոտ՝ թույլ 
տա լով մի քիչ ջուր խմել: Հայե րը միշտ պետք է խմեին թուրք զի-
նվոր նե րի ձիե րից հե տո, չո րեք թաթ, կեն դա նի նե րի պես, զոր քի 
լկ տի գո ռում– գո չյու նի ներ քո, ո րը զվար ճա նում  էր` եր բեմն ո րևէ 
մե կի ծոծ րա կին կրա կե լով, հենց մի այն ջու րը կար միր տես նե լու 
նպա տա կով»174: Մինչ դեռ Իս մե նե ի ու Նա զի մի կող մից Շու շա նի կին 
ու ե րե խա նե րին փր կե լը մի փոքր մեղ մաց նում է սր տա կե ղեք ի րա-
վի ճա կը: Ֆիլ մը կար դա ցա ծի տե սո ղա կան նկա րագ րու թյունն  է: 
Գիր քը տեղ է թող նում ե րևա կա յու թյան հա մար, ի սկ ֆիլ մում տես-
նում ես կի նո բե մադ րի չի ըն կա լումն ու վե րա բեր մուն քը: Չնա յած 
ֆիլ մը ո րոշ դեպ քեր ման րա մասն չի ներ կա յաց նում, այ նո ւա մե նայ-
նիվ վեր է հա նում մի շարք կա րևոր հար ցեր: Կի նո բե մադ րիչ նե րը 
կա րո ղա ցել են  էկ րա նին ցույց տալ Ա րս լա նի գր քի ա ռանց քային 
թե մա նե րը: Օ րի նակ՝ իմ տպա վո րու թյունն այն  է, որ Ա րս լա նյան 
ըն տա նի քը շատ հա րուստ էր ու հա մախմբ ված: Ֆիլ մում հրա շա լի 
ցույց  է տր ված նրանց մի ա վոր վա ծու թյու նը ծանր պա հե րին: Դե-
րա սան նե րը գե րա զանց են մարմ նա վո րում գր քի հե րոս նե րին, թեև 
ոչ բո լորն են ազ գու թյամբ հայ: Իմ կար ծի քով՝ վեպն ու կի նոն կարն 
ի րար լրաց նում են ու պատ կե րա ցում են տա լիս ոչ մի այն Ան տո նի ա 
Ա րս լա նի ըն տա նի քի, այ լև Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան մա սին: Ֆիլ մը 
կյանք է տա լիս գե ղար վես տա կան եր կին, ի սկ գիրքն, իր հեր թին, 
ու ղի  է հար թում ֆիլ մի հա մար՝ ստեղ ծա գոր ծա բար լու սա բա նե լու 
Մեծ Եղեռնը»175:

Տա վի ա նի եղ բայր նե րի նպա տա կը Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան 
մա սին բարձ րա ձայ նելն էր ու աշ խար հին ցույց տա լը, որ պետք է 

173 Նույն տեղում, էջ 165:
174 Նույն տեղում, էջ 166:
175 Մու նա Սաք սուք, Ֆրեզ նո:
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մե կընդ միշտ վերջ տր վի մարդ կու թյան նկատ մամբ այս պի սի հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րին: Բա ցի այդ, նրանք ցան կա նում է ին, որ ի րենց 
կի նոն կա րը ցու ցադր վի նաև դպ րոց նե րում: Այ սօր նրանց նպա-
տակն ի կա տար է ած վել, քա նի որ «Ար տույտ նե րի ա գա րա կը» ֆիլ-
մը ցու ցադր վում է ոչ մի այն Ի տա լի այի, այ լև աշ խար հի բազ մա թիվ 
միջ նա կարգ և ա վագ դպ րոց նե րում, հատ կա պես ու սում նա կան 
տար վա այն շր ջա նում, ե րբ ա շա կերտ ներն ան ցնում են Ա ռա ջին 
աշ խար հա մար տի մա սին:

2006 թ. Պաո լո և Վիտ տո րի ո Տա վի ա նի նե րին հանձն վել  է ՀՀ 
նա խա գա հի մր ցա նակ` Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան ճա նաչ ման 
գոր ծում նշա նա կա լի ա վան դի հա մար:
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Աշ խար հի չորս ծա գե րում սփռ ված, Մեծ Ե ղեռ նի բո վով ան-
ցած, թուր քի յա թա ղա նից մա զա պուրծ մեր հայ րե նա կից նե րի գո-
յա տևման ռազ մա վա րու թյուն նե րից մե կը ե ղավ թղ թին հանձ նել 
այն, ին չին նրանք ա կա նա տես է ին ե ղել: Խո չըն դոտ նե րը շատ է ին` 
մաս նատ ված, ը նկճ ված հա մայնք ներ, սուղ մի ջոց ներ և եր կու հնա-
րա վոր ը նտ րու թյուն՝ գրել ի րենց մայ րե նի ով, ո րը քչե րը կհաս կա-
նային նոր ե րկ րում, կամ էլ ճիգ գոր ծադ րել` նկա րագ րե լու ան նկա-
րագ րե լին օ տար լեզ վով` այդ կերպ ի րենց պատ մու թյու նը հա սու 
դարձ նե լով նաև այլ ազ գե րին: 

Թե և կողմ նա կի ան ձինք ի րենց տե սա ծից ցնց ված  է ին ու մե-
ծա պես վր դով ված, այ նո ւա մե նայ նիվ կա րո ղա նում  է ին դեպ քե րը 
փաս տագ րել հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, լու սան կար նե րի մի ջո ցով: 
Մինչ դեռ ա նա սե լի տա ռա պանք նե րի բե ռը կրող Ցե ղաս պա նու-
թյան վե րապ րյալ ներն ար տա հայտ վե լու եր կա րա տև հո գե բա նա-
կան խն դիր ներ ու նե ին, և նրանց հա մար ծայ րաս տի ճան դժ վար էր, 
եր բեմն էլ ան հնար՝ բարձ րա ձայ նել կամ ման րա մաս նել կրած ան-
նկա րագ րե լի տա ռա պանք նե րը, ո ւս տի ջա նում է ին ճն շել հի շո ղու-
թյուն նե րը: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, վե րապ րյալ նե րից շա տե րը ո րո շե ցին հաղ-
թա հա րել հո գե բա նա կան ճնշ վա ծու թյու նը և թղ թին հանձ նել այն, 
ին չի մա սին պետք է աշ խարհն ի մա նար: Վե րապ րած նե րի հու շերն 
ի հայտ ե կան մեծ դժ վա րու թյամբ, հա ճախ մե կու սաց ման մեջ, փոքր 
տպա քա նա կով: Դրանք աշ խարհ ե կան տար բեր պայ ման նե րում և 
վայ րե րում, ո րոնք այ սօր բնու թագ րում են հա մայն Սփյուռ քը: Եր-
բեմն էլ այս հու շե րը մնա ցին իբ րև ան տիպ ձե ռագ րեր և ո րոշ դեպ-
քե րում հրա տա րակ վե ցին մի այն տա րի ներ ան ց վե րապ րյալ նե րի 
զա վակ նե րի մի ջամ տու թյամբ:

Ք սա նե րորդ դա րի ա ռա ջին մեծ ող բեր գու թյան` Հայոց Ցե ղաս-
պա նու թյան վե րապ րած նե րը Ի տա լի ա հա սան Ա ռա ջին աշ խար-
հա մար տից հե տո, սա կայն Ե ղեռ նի ար ձա գանք ներն ի հայտ ե կան 
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տաս նա մյակ ներ ան ց: Ի տա լի այի հայ հա մայն քի հու շագ րու թյուն-
նե րը տա ռա պա լից վկա յու թյուն ներն են այն սար սափ նե րի, ո րոնց 
մի ջով ան ցել են վե րապ րյալ ներն ու նրանց ըն տա նիք նե րը: Այս հու-
շագ րու թյուն ներն, ի թիվս այ լոց, կա րևոր են` վառ պա հե լու հա մար 
ող բեր գա կան այդ ի րա դար ձու թյան այն հի շո ղու թյուն նե րը, ո րոնք 
ի րենց դրոշ մը թո ղե ցին ոչ մի այն հայ ժո ղովր դի, այ լև ո ղջ մարդ-
կու թյան պատ մու թյան և դա րի վրա` հայտ նի որ պես ցե ղաս պա նու-
թյուն նե րի դա րաշր ջան:

Ա կա նա տես նե րի հու շերն առ այ սօր ան գնա հա տե լի մի ջոց են ոչ 
մի այն հե տա զո տող նե րի, այլև Ցե ղաս պա նու թյան մա սին գե ղար-
վես տա կան եր կեր գրող նե րի հա մար: 

Ս փյուռ քի այս բե կոր նե րը հայ կա կան մշա կույ թը տա րա ծե ցին 
ա մե նա տար բեր վայ րե րում` դրա նով ի սկ զար գաց նե լով հայ կա-
կան ի նք նու թյու նը, ո րը դար ձավ է՛լ ա վե լի տա րաբ նույթ ու բարդ` 
իր հեր թին նպաս տե լով 20–21–րդ դա րե րում սկզբ նա վոր վող բազ-
մամ շա կու թայ նու թյա նը:
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In many diasporic communities, stories of the Armenian Genocide 
appeared long after the traumatic events of 1915, even though there were 
some cases when the survivors testified immediately. Most notably, in 1916, 
the British government published a massive 700–page volume of testimonies 
entitled "The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915–1916: 
Documents Presented to Viscount Grey of Falloden by Viscount Bryce", 
usually cited in short as "The Blue Book". Alan Whitehorn (2015) argues 
that  "The Blue Book" stands as a powerful refutation to Genocide deniers 
as a "primary evidentiary collection" and historical record of the Armenian 
Genocide, even more than a century later. The endured horrors were also 
expressed in letters and notes handed to humanitarian organizations that 
facilitated in reconnecting separated families among the scattered survivors 
of the Genocide. These were collected by P. Tօnapetian (1922), among 
others, and published privately in London in 1922 under the title “Jayn 
Tarapeloc‘” (The Outcry Of The Sufferers). The Armenian Genocide was 
witnessed through the countless photographs taken by Western missionaries 
like Armin Wegner whose photographs today "comprise the core of witness 
images of the Genocide" (Balakian 2003:258-259). Ambassador Henry 
Morgenthau’s (1918) dispatches to Washington were also of essential 
importance in the US context.

While bystanders were shocked and greatly troubled by what they 
witnessed, they were still able to provide important historical documentation 
with photographs and embassy reports, which have been collected and 
preserved in various archives around the world. By contrast, given the 
enormous amount of suffering of the victims of Genocide, they were often 
overwhelmed by massive psychological blocks, which endured for much of 
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their lives. Accordingly, Genocide survivors often found it extremely difficult 
to speak at length and in depth about their profoundly painful experiences 
and memories. Some refused to share their trauma for decades and in some 
cases forever. Thus, the memory of that history remained, albeit silenced to 
its public sharing. In this case, it seems that history became metaphorically 
“translated” into memory, remaining within the internal psychological 
borders of the individual, sitting silently instead of shared publicly.

Over the course of the last five years, this author has been researching 
the essential role of eyewitness accounts in the birth of Armenian Genocide 
narratives. In addition, the experience of translating Genocide narratives 
(Arslan 2007, 2012) and teaching a course at California State University in 
Fresno on "The Armenian Genocide through Literature and Translation" 
has led her to conclude that the literary representation of a trauma is not 
necessarily the immediate step after the historical event; but is actually the 
result of a multi–layered process. As such, this book argues that the first 
step in the process of the literary representation of the Genocide is the 
occurrence of the historical event. Then follows the translation of the event 
in the minds of the survivors, i.e., their memory and interpretation of the 
event. Memory later becomes the subject of oral history, and oral history 
enters the minds of the writers of memoir and fiction. If we acknowledge 
that translation involves interpretation, then what exist here are different 
layers of translation, painting a vivid psychological picture of the event in the 
minds of its viewers. Between these layers some other layers may intervene. 
For example, the passage from a survivor’s memory to oral history can pass 
through a psychological layer, as the trauma often blocks the survivor from 
telling one’s story.

As R. Peeromian (2012:7) asserted, "the psychological block was one 
of the main reasons that the first–generation survivor–writers of the 1915 
Armenian Genocide did not leave a very rich literary legacy in response to 
what they experienced". The Armenian Genocide survivor writer K. Zarian 
(1981:20) wrote: "Our loss is so enormous that it is impossible to write about 
it. We all have this great desire to forget. Our yesterdays are filled with blood 
and fire, our todays with uncertainty, and our tomorrows remain shrouded 
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in mystery". Most survivors did not want to speak, affirming that their "heart 
would not bear the tragic experience anew"  or as Dante (Inferno, I, 6) would 
have said "nel pensier rinova la paura". The task seemed so immense and 
indescribable and the responsibility too great. 

Amongst the additional challenges facing the survivors were:
•  language and foreign script barrier and lack of fluency in the new local 

language;
•  continuing angst of fractured family structure and reliving trauma of 

earlier horrors of genocide;
• cultural challenge of immigrant experience in a new culture;
•  patriarchal traditional Armenian culture, which meant that few 

Armenian women wrote about their experiences;
•  economic hardship of Diaspora refugees/immigrants.
Yet, despite all of the survivors’ trauma and difficulties, they decided to 

put pen to paper to document that which the world needed to better know. 
These important survivor memoirs emerged, often in isolation, in small 
print runs, and sometimes as unpublished manuscripts. They emerged in a 
variety of locales and conditions that characterize the global Diaspora.

Almost a century later, on the 100th memorial year of the Armenian 
Genocide, we still do not possess an encyclopedic global compendium of 
those memoirs published in various countries. While such an encyclopedic 
compendium would serve as a literary integration of the diverse and scattered 
strands of writings, it would also provide a crucial sociological portrayal of 
the overarching themes explored by the survivors and their descendants 
across diverse comparative settings. 

The present publication can serve as one of the first steps towards 
compensating for this lacuna. It primarily and initially focuses on the 
literature produced in Italy, but its range could be expanded in later years 
with the help of more collaborators in various countries. 

The first chapter of this book deals with memoirs that appeared in Italy 
when the survivors of the Armenian Genocide of 1915 were in their late 60s 
to 80s. These were testimonies of the survivors who took refuge in Italy and 
gave expression to the horrors and tragedies they witnessed. As the different 
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themes in the survivor accounts have been identified, the various dimensions 
of the collective trauma of the Genocide have become better known. What has 
emerged are their common factors (factor analysis), (sociological) themes, 
and (literary) motifs. Each memoir is a distinct first–hand observation of a 
massive catastrophe that swept swiftly over the Armenian nation and left 
such widespread death, devastation, and deep traumatic suffering. The 
memoirs are, in essence, victim–impact statements in a semi–literary form. 

The literature of testimony became cathartic for many of the authors and 
their families. Through their acts of post–genocide memory, their individual 
and collective testimonies served to unite them, bridging their living presents 
to the past — the lost world of their ancestors and families. In this way, their 
roots deepened and grew stronger and their identity took greater hold in a 
new rugged terrain. The survivor memoirs provide an invaluable research 
tool not only for researchers, but also for fiction writers who address the 
topic of the Armenian Genocide. 

One of these phenomena is the Italian–Armenian novelist Antonia 
Arslan’s Genocide novel “La Masseria delle allodole” (Skylark Farm) 
(Arslan, 2004), which, with its 36 editions in Italy alone, where the Armenian 
community has less than 3,000 members, has sold over 600,000 copies to an 
Italian readership for the most part previously unaware of the Armenian 
Genocide. Yet, it is through the power of translation into more than fifteen 
languages that “Skylark Farm” has surpassed the borders of Italy taking the 
knowledge of the Armenian Genocide throughout the globe and thereby 
contributing to its “afterlife” — to use Walter Benjamin’s term (2000) — as 
well as its cinematic rendering to a global audience.

With a focus on Antonia Arslan’s novels (Arslan, 2004, 2009), the 
second chapter discusses the literary genre as an instrument that brings 
greater attention to the historical memory of the Armenian Genocide. Then 
the power of translation related to the Genocide as an instrument of cultural, 
historical, and linguistic interaction is both explored and problematized. 
In what ways have these translations contributed to the awareness of the 
Genocide in their given countries? Exploring the impacts these translations 
have had in their given countries, an examination of reader reactions 
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following their respective publications in various languages will also be 
discussed, presenting interviews with some of the translators. Finally, the 
chapter focuses on the theme of the Armenian Genocide in cinema and deals 
with the dramatized version of “Skylark Farm” by the Italian directors, the 
Taviani brothers. The aim of the chapter is to analyze the different effects that 
each medium (literature–translation–cinema) may have on the experience 
of its readers and audience. That is, what that medium is trying to cultivate, 
the limitations of each and how all of them in different ways bring greater 
attention to the historical phenomenon of the Armenian Genocide.

Collectively the memoirs and artistic literature of the Diaspora provide a 
landscape map of the various ways of responding to the Armenian Genocide. 
As such, they provide important sociological insights into the make–up of the 
Armenian Diaspora and the regional patterns of responses to the Genocide. 

These Diasporic fragments spread Armenian culture across differing 
landscapes. In so doing, the Armenian identity evolved and became more 
diverse and complex and contributed to an emerging multiculturalism in the 
20th and 21st centuries.
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In this monograph Sona Haroutyunian presents Armenian Genocide 
survivor testimonies, witness accounts and artistic literature published in 
Italy, providing detailed analysis from literary, linguistic and psychological 
points of view. This is the first such comprehensive account from Italy 
and, as such, offers a significant contribution to the understanding of the 
experiences and insights of Armenian and foreign witnesses from that 
country.
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Тема Геноцида армян в итальянской литературе
(резюме)

Во многих общинах армянской диаспоры рассказы об ужасающих 
событиях Геноцида 1915 года появились гораздо позже, хотя были 
случаи свидетельстования выживших непосредственно после них. 
Знаменательно, что в 1916г. под редакцией и с обширным предисловием 
Джеймсa Брайса Британское правительство опубликовало огромный 
том свидетельств  "Положение армян в Османской империи, 1915–
1916", известный под коротким названием "Синяя книга".  По словам 
Алана Уайтхорна (Whitehorn 2015), "Синяя книга" спустя столетие 
остается одним из главных собраний свидетельств о Геноциде армян. 
Эта книга – веский аргумент против тех, кто отрицал исторические 
свидетельства". Пережитые ужасы нашли отражение также в письмах 
и записях, переданных гуманитарным организациям, помогающим 
разбросанным по всему миру выжившим во время Геноцида найти 
свои семьи. Эти письменные упоминания были собраны также 
П. Тонапетяном (Tօnapetian 1922) и частным образом опубликованы 
в Лондоне в 1922 году под названием "Дзайн тарапелоц" (Крик 
страждущих).  Геноцид армян зафиксирован на бесчисленных 
фотографиях западных миссионеров, например, Армина Вегнера, 
фотографии которого сегодня "составляют основу фотографий, 
свидетельствующих о Геноциде" (Balakian 2003, 258-259). Важное 
значение имеют также депеши Посла Соединенных Штатов Генри 
Моргентау в Вашингтон (Morgenthau 1918).

Несмотря на то, что иностранные очевидцы были шокированы 
и глубоко обеспокоены увиденным, они все же были в состоянии 
предоставить важную историческую документацию в виде фотографий  
и сообщений посольств. В отличие от них, жертвы Геноцида, 
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претерпевшие неимоверные страдания, вследствие невообразимого 
потрясения находились в состоянии тяжелейшего психологического 
блока почти на протяжении всей жизни. Вследствие этого уцелевшим 
от Геноцида зачастую было невероятно трудно говорить о своих 
страшных страданиях и воспоминаниях. Они отказывались делиться 
своей болью десятилетиями, а в отдельных случаях – всю жизнь. В 
своем сознании они метафорически "перевели"  историю в память, 
которая подверглась психологической блокировке.     

В течение последних пяти лет автор данной монографии занималась 
изучением существенной роли свидетельств очевидцев в появлении 
художественной литературы об Армянском Геноциде. Помимо этого, 
в результате работы над переводами рассказов о Геноциде (Arslan 2007, 
2012)  и преподавания курса "Геноцид армян в литературе и переводах" 
в Калифорнийском государственном университете она пришла к 
выводу, что литературное представление пережитой травмы не всегда 
является непосредственным шагом после исторического события, а, 
как правило, является результатом многослойного процесса. 

Как утверждает  Р. Пирумян (2012, 7), "психологический блок 
– являлся одной из главных причин, по которой первое поколение 
выживших от Геноцида армян 1915 года писателей не оставило 
большого литературного наследия, если учесть то, что они пережили". 
Спасшийся от Геноцида писатель К. Зариян (1981, 20) написал: "Наша 
потеря настолько огромна, что невозможно писать о ней. У нас у всех 
есть это неимоверное желание забыть. Наши вчерашние дни наполнены 
кровью и огнем, наши сегодняшние дни –неопределенностью, а 
наши завтрашние дни остаются покрытыми пеленой тайны". Среди 
испытаний, с которыми столкнулись выжившие, также были:

•  языковой барьер и барьер иностранного письма,  недостаточное 
владение местным языком;

•  продолжающийся панический страх перед разделением семьи и 
повторением пережитой травмы;

•  проблемы иммигрантской жизни в новых культурных условиях; 
•  патриархальность армянской культуры, вследствие которой лишь 



117

немногие женщины могли писать о пережитом;
•  экономические трудности.
Тем не менее иммигранты, несмотря на психологическую травму и 

трудности, решили взяться за перо, чтобы письменно зафиксировать 
то, о чем миру необходимо было знать. Так появились эти ценные 
мемуары спасшихся от Геноцида, часто отдельными изданиями, в 
небольших тиражах, а иногда  как неопубликованные рукописи. Они 
появились в разных местах и в разных условиях, что свидетельствовало 
о состоянии армянской диаспоры в мире.

Спустя почти век – в год памятного столетия Геноцида – все 
еще нет целостного энциклопедического собрания этих мемуаров, 
опубликованных в разных странах. Настоящая публикация может 
послужить одним из первых шагов в направлении компенсации 
существующего в этом вопросе пробела. Она прежде всего 
сфокусирована на Италии, однако ее охват в последующем может быть 
расширен, так как растет число исследователей, занимающихся этой 
проблемой.

Первая глава посвящена воспоминаниям, которые появились 
в Италии, когда уцелевшим от Геноцида 1915 года было от 60 до 80 
лет. Это свидетельства выживших, которые нашли убежище в Италии 
и рассказали об ужасах и трагедиях, очевидцами которых они были. 
По мере того как в свидетельствах потерпевших от Геноцида были 
выявлены разные темы, стало возможным обнаружение различных 
проявлений коллективной травмы Геноцида. Были выявлены 
общие факторы (факторный анализ), (социологические) темы и 
(литературные) мотивы. Каждое воспоминание – это свидетельства 
тех, кто  непосредственно видел массовую катастрофу, которая 
стремительно прошлась по всему армянскому народу и повсеместно 
оставила смерть, опустошение, глубокую травму и страдание. В 
сущности, мемуары – это рассказы в полулитературной форме, несущие 
на себе печать живых воспоминаний жертв Геноцида.  

Литература свидетельств ослабила психологическое напряжение 
и принесла облегчение авторам и их семьям. Акт выражения 
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воспоминаний после Геноцида посредством индивидуальных и 
коллективных свидетельств помог им объединиться, возвести мост 
между их живым настоящим и прошлым – утраченным миром их 
предков и семей. Таким образом их корни становились глубже и 
сильней, их идентичность укреплялась и разрасталась по кремнистой 
земле. Воспоминания выживших служат бесценным материалом 
исследования не только для ученых, но и для писателей, которые 
обращаются к теме Геноцида армян.  

Одним из таких феноменов является роман итальянско–армянского 
писателя Антонии Арслан о Геноциде "Усадьба жаворонков" (Арслан, 
2004), переизданный 36 раз только в Италии, где армянская община 
насчитывает менее 3000 человек. Свыше 600 000 экземпляров романа 
было продано итальянским читателям, большая часть которых до этого 
не знала о Геноциде армян. Однако благодаря переводу на более чем 
пятнадцать языков "Усадьба жаворонков" вышла за пределы Италии 
и  рассказала всему миру о Геноциде армян, тем самым, по словам 
Уолтера Бенджамина (1996), способствуя его "последующей жизни", 
а также его кинематографическому переложению и представлению 
мировой аудитории. 

Во второй главе на основе романов Антонии Арслан (Arslan, 
2004, 2009, 2012) обсуждается значение литературного жанра как 
инструмента, способного привлечь еще большее внимание к Геноцидy 
армян. Далее поднимается и исследуется в связи с Геноцидом 
проблема роли перевода как инструмента культурного, исторического 
и языкового взаимодействия. Например, каким образом переводы 
способствовали осведомленности о Геноциде в странах, где они были 
опубликованы. При исследовании результатов воздействия переводов 
в этих странах будут рассмотрены также читательские отклики на 
соответствующие публикации. 

Наконец,  в главе поднимается тема Армянского Геноцида в кино 
и рассматривается кинематографическое переложение "Усадьбы 
жаворонков" итальянскими режиссерами братьями Тавиани. Цель 
главы – проанализировать воздействие, которое могут оказать на 
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читателя и аудиторию литература, перевод и кино, показать, как каждое 
из этих средств разными путями привлекает внимание к историческому 
феномену Геноцида армян. 

Мемуары и художественная литература, созданные диаспорой, 
представляют общую картину разных способов реагирования на 
Геноцид армян. В сущности, они способствуют лучшему пониманию 
характера и структуры армянской диаспоры и региональной картины 
отзывов о Геноциде, что имеет важное социологическое значение. 

Диаспора распространила семена армянской культуры в разных 
странах. Таким образом армянская идентичность обогатилась, стала 
более разнообразной и многослойной, а ткаже внесла свой вклад в 
формирующийся мультикультурализм XX и XXI веков176.
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