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ԵՐԵՍàôÜÚàÂ
§Իմմարմինը¦շարքից

ՄիքայելպապսոսկեպենսնեէրկրումևսովորելէրԼայպցիգում,աշխա
տում էրՍովետականՀայաստանիպետբանկումորպեսգլխավորտնտեսա
գետ1926ից,իսկհետո,երբիրղեկավարինբռնեցին,իսկիրեն§չբռնեցին¦՝
աշխատումէրԱբովյանԿորյունայսօրվախաչմերուկումգտնվող§Արմենէներ
գո¦ում,որտեղհայրսէլէրգալիսիրհորմոտաշխատանքի՝տասներկուտա
րեկանում,1937ին,որմիքիչփողվաստակեն,և,իրպատմելով,մետաղալար
փաթաթումկոճիվրա՝տրանսֆորմատորներսարքելով:Հետոպապս,երևի,
չդիմանալովայդվիճակին՝երբիրենպիտիբռնենուչենբռնում,բոլորինիր
շուրջը բռնել են՝ իսկ իրեն չեն բռնում, ինքն իրեն աքսորեց Ղազախստան,
թողեցգնաց ու վերադարձավ պատերազմի վերջում, հիվանդ, որից հետո
քիչապրեցումահացավ1952ին:Այդտարիներինհայրսշատէրտանջվում,
ամուսնացելէրշուտ՝տասնինըտարեկանում,ևունեցելիրառաջնեկին՝Նո
րիկին,որըմահացավպապիսհետմիաժամանակ,երկուտարեկանում(§լուծ
կպավ ու մահացավ¦). նրանք թաղված են միմյանց կողքի, պապիս թում
բըմեծ է,քար չէ,արհեստականքարէ,ցեմենտիմեջ լցվածխճաքարէ,որ
կամացկամացկոտրտվում է,Նորիկիքարը՝փոքրիկ է, իր չափիբազալտի
կտոր.ժամանակիննրանցգերեզմանըցանկապատէլուներուտարածք,հե
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տոեսայնկորցրի,հետո՝արդենվերջերս,գտա.այլևստարածքչկա,երկու
որբթումբէ՝մեծուփոքր,սեղմվածամենկողմիցայլոցգերեզմաններիհար
ձակմամբ,ասեսԹուրքիայիևԱդրբեջանի:

Միքայելպապսխարտյաշէր,բարակ,նոսր,ուղիղմազերով,բայցոչճա
ղատ, նիհար դեմքով,Ալեքսանդրին՝ավագորդուս, երևի նման. ես, թեև մա
զերսսևեն՝իրեննմանեմակնոցովսունիհարդեմքովս,թեևդիմագծերովգու
ցեևմյուսպապիսեմնման՝մորըսհորը՝Արշավիրին:Վերջինսմեծքիթուներ,
իմինիպես,մեծակնախոռոչներ՝խորը,կնճիռներճակատին:Մազերնէլիուղիղ
էին:Նամահացավ,երբվաթսուներեքտարեկանէր,եսհիմատասըտարիեմ
փոքր նրա մահվանտարիքից, և դեռ շուտ էասելը, թե կգերազանցեմ: Նրա
կինը՝Անահիտտատս,մահացավէ°լավելիվաղ,երբհիսունինըտարեկանէր:
Եսայդժամանակերկուտարեկանէի:ԵսաղոտհիշումեմԱնահիտտատին՝
անկողնում.ինձբերելէինտեսության,վերջինանգամ:Արդենհիվանդանոցից
բերել էին տուն, իմաստ չկար այնտեղ պահել: Ինձ տարան նրան տեսնելու,
մտքովս չէրանցնում,որմահանալու է,գիտեի,որերկարժամանակհիվանդ
է:Մայրիկիսչէինայում,ոչէլհայրիկիսկամմորաքրոջս,երեքնէլներկաէին,
թեմտքովսանցներ,թենրանքի°նչենանում,ի°նչգործիեն,ի°նչպատմական
պլանենիրականացնումայդպահին՝դակումենտատիկիսիմհոգումեջ,որ
հետոսագրեմ,իհարկե,կնայեի,կտեսնեի,մայրսարցունքնինչպեսէզսպում,
խմումհեշտությամբ,քանիորայլկերպչէրկարելի:Անհագ՝նայումէիմեծան
կողնումծանրպառկածտատիկիս,գնացողհոգինգամումէր:Միերկուխոսք
կարողացավասել ինձ, չեմ հիշել ինչ, հետո ինձ դուրստարան: §Հիվանդ է,
հոգնել է, լավչիզգում:Գնացինք¦:Նրաթաղումը բացթողեցի լրիվ,իսպառ
չեմհիշումինչպեսինձդաներկայացրինկամինձնիցթաքցրին:Հիշումեմմի
այնորինչորպահիցայլևսչկար,դաշատանտանելիչէր,պապիկըդեռկար:

Բացի մի շարքայլանգամներից՝ Արշավիրպապիկին նույնպես հիշում
եմանկողնում՝վերջինհրաժեշտներիցմեկիժամանակ,արդենհիվանդանո
ցում,երբինձտարաննրանտեսության:Կերանրահամարմեզհետբերած
միրգը:Մանդարինշատեմսիրում,ջրիպեսուտումեմ,նամեկէչէրուտելու,
ինչի±էինքբերել:Ծե±ս:Լիքըկճպեցիկերա:Նանայումէրայդհայացքով.մի
կողմիցուրախ,որկյանքըտևումէ,ահա,թոռըկա,ագահորենմանդարինէ
ուտում, մյուս կողմից՝անտարբեր,այլևս կյանքին միջամտելու ոչ հավես ու
ներ, ոչ ուժ, լրջով ռեակցիատալու, երրորդ կողմից՝ վախեցած, սպասողա
կան.§Դուքինձչեքհասկանա,եսայլճամփիվրաեմարդեն,շատայլէայդ
ճամփան,մութէառջևս,վախենումեմ,ճիշտնասած:Սովորչեմայսճամփով
գնալ,գիտեի,որայնկա,բայցչգիտեի,որինձհատկացվածըհենցայսպի
սինէլինելու¦:
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Հիշումեմնրանմինչայդիրենց՝տատուպապիսԽանջյանիբնակարա
նում, գործից հետո հոգնած, բազկաթոռում նստած: Լիաննան՝ մորաքրոջս
աղջիկը,թայակիցս,ինձհետպահկվոցի էխաղում,եսփնտրումեմ,թեոր
տեղ է: Արշավիրպապս նստած էր իրխոր բազկաթոռում, գրեթեպառկած,
ակնոցն աչքին, ոտքը՝ ոտքին, թերթը ձեռքին (թերթ կարդալը՝ տարիքով
տղամարդկանցանհասկանալիծես):Ինքնայդժամանակարդենգիտեր,որ
հիվանդէ,մենք չգիտեինք,թաքցնում էր:Գլխով,կզակով,աչքերովինձ լուռ
ցույցտվեց սեղանիտակը, ուր Լիաննան էր կուչ եկած:Ուրախ էի, որ հաս
կացա պապիս հուշումը: Ոչ միանգամից: Ինչու± էր պապս ինձ հուշում, Լի
աննայինմատնում:Լիաննանչիիմանում,որինձհուշելեն:ԻնձԼիաննայից
ավելի շա±տ էր սիրում:Թե± որ շուխուռից որքան կարելի էարագխուսափի:
Լիաննայինհայտնաբերելսայնպիսիաղմուկառաջացրեցերկուսիսմիջիցէլ,
որ շուխուռը երբեք չվերացավ: Այդ պայթյունաղմուկի ահազանգը, որ պա
պիսփշաքաղեցրեց,սեղանի՝ճռռացնելովմիկողմքաշելը,որտակը լռված
Լիաննային կարողանանք դուրս կորզել, ականջներումս մնացին մեկընդ
միշտ: Կյանքիպայթյունավտանգ ու նայիվ կծիկը՝պապիս հոգնած կիսամ
րափնանզորորենքանդելհավակնող:Իսկգուցեհենցայդարագպայթյունն
էրտենչում,հույսով,որկվերակենդանացնի:

Քաղցկեղիցերկուսնէլգնացին՝ԱրշավիրպապսուԱնահիտտատս:Տա
րօրինակբանէկյանքը,նույնիսկեթեամենադաժանըչէ,մարդծնվումմիքիչ
ապրում է, հետո սկսվում է քաղտնտեսական ճգնաժամը, երբ ընտանիք ես
կազմում,երեխաունենում,ու՝լիքըգործուդժվարություն,զուգահեռ՝տատե
րիուպապերիմահվան,հետո՝ծնողներիմահվանպրոցես,հետո՝քոծերաց
ման,ևայդպեսմեծմասամբոչմիհանգիստպահչունես:Պապիսթաղմանը
կամերևիյոթօրինԱմալյան՝տատիսքույրը,մերնորբնակարանումէր,այն
արդենստացելէինք,ՏերԳաբրիելյանփողոցում,դեռկիսադատարկէր,ան
կահույք, չորրորդհարկում:Մարդիկգնացինգերեզման,ինձթողեցինԱմա
լյատատիհետ,որըխոհանոցումամանէր լվանումևայլպատրաստություն
տեսնում: Ես չորստարեկան եմ: Գրեթե գիտեի՝ ինչ է եղել, բայց չէի ուզում
պարզորոշգիտակցած լինել:Ոչմեկինչէիհարցրել,ոչմեկնինձուղղակիո
րեն չէր ասել: Պարզապես մի շաբաթ թե կիրակի օր, ինչպես երբեմն պա
տահում էր, լիքը մարդ լցվեց մեր բնակարան, սուրճ խմեցին, հետո բոլորը
միասինվերկացանգնացինառանցինձ:Ամալյատատից,որիցչէիքաշվում,
հարցրեցիխաղիսարանքում,խոհանոցմտնելով,իբրչգիտեմ.§Իսկայդու±ր
գնացինբոլորը¦:§Գերեզման¦:§Ինչու±¦:§Արշավիրպապդէմահացել¦:Այդ
ուղղակիխոսքնինձլռեցրեց:Եսգիտեի,բայցմինչևչէրասված՝կարևորչէր:
Ականջովսընկելէր,բայցչէիմտածել:Պապիկիցվաղուցլուրչկար,դեմեռել
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է՝մեռելէ,միօրետկգա՝ինձկտանենիրենտեսնելու,այդպեսէիզգումմինչ
այդ: Հիմա դուրըս եկավ, որ պատասխանն ուղղակի էր: Սպառիչ: Աներես
պաշտ:Սուտիարանքչկարիրականությանևդրաձևակերպմանմիջև:Այժմ
վերջապեստխրեցի.սիրելիպապիկինայլևսչեմտեսնի:Մինչայժմէլհաճախ
չէիտեսնում,հիմիկվանից՝այլևսերբեք:Ամալյատատիխոսքնամենինչբա
ցատրեց: Զուրկ էրփախուստային վայրիվերումից, որ, ինձ թվում էր, մայրս
էրարտահայտում՝չուզելովուղիղասելինձ՝ի°նչէպատահել:Գուցեդաիրոք
այդպես էր, իսկգուցե ինձնից էրգալիս, ի°նքս չէի համարձակվում հարցնել
ուղիղկերպով,վանումէիգիտելիքը:Շուռեկաևգնացիլուռ,մտախոհխաղա
լու:Ինչորմիշատսխալբանէրկատարվում,բայցանուժէի(§դեռևս¦)դրա
դեմն առնել: §Որ մեծանամ՝ ձևը կհայտնաբերեմ ու կսաղացնեմ պապուս¦:
Գոնեմիպահ:

Հայրս37թվինտասներկուտարեկանէր,պատերազմին16էր,18ըլրա
ցավ՝իրենբանակտարան,բայցբացթողեցին,քանիորխոցուներ,ուղարկ
վեցհոսպիտալ:Հոսպիտալնակադեմիայի՝լեզվիինստիտուտիշենքնէր,որը
վերջերս քանդեցին, որ կաթողիկոսի կացարան ու Սուրբ Աննան սարքեն:
Համալսարանի նախկին ռեկտոր, սպանվածՀակոբԻոաննիսյանն ու իր եղ
բայրը՝աքսորվածԱշոտՀովհաննիսյանը,հայրիկիսքեռիներնէին:Հակոբի
այրինպատերազմիտարիներինայդհոսպիտալումբուժքույրէրաշխատում:
Սկզբում հայրսգալիս էրայնտեղվիրավորներինխնամելու, քեռակնոջնօգ
նելու, հետո՝ ինքն էր պառկած: Խավիծով իբր կիսատպռատ բուժվեց, այդ
օրիցխավիծ շատ էրսիրում,փրկությունհամարում,փորձում էրինձ էլխա
վիծ սիրեցնել, ես խորշում էի, խրտնում, հեռու փախչում պատերազմական
փրկությունխավիծից:Հայրսհիվանդանոցիցդուրսգրվեցև18տարեկանում
ամուսնացավ, հետո իր հայրը վերադարձավ ու հիվանդ դուրս եկավ և մա
հացավ,գրեթեմիաժամանակհայրիկիսնորածինորդին(Նորիկը)հիվանդա
ցավևմահացավ,հետոհայրսևսերկուերեխաունեցավառաջինկնոջհետ՝
իմքույրերին,ԱնահիտինևՄառային,հետոբաժանվեցումիքիչհետոսիրա
հարվեցիմմորը:Ամուսնացավկրկին,երբիրաղջիկներըտասնյոթևտասն
չորստարեկանէին:Իրհետկապվածկարևորպատմություններիցեն,ինչպես
ինքը1942թ.գնացՄոսկվա,ՎԳԻԿընդունվեց՝դերասանականբաժանմունք,
սակայնուտելիք չուներ, շալվարըծախեցու քոռուփոշման,գնացքիկտուրի
վրա,վարտիքովվերադարձավԵրևան:Ընդունվեցթատերականայստեղ:Էն
ժամանակնույնիսկ կտուրիտեղն էրփողով, շալվարը ծախել էր՝ որ կտուրի
տոմսառնի գա: Եթե ոչանդրավարտիք՝ ուրեմն գոնե վարտիք՝ ուներ, կա
րողէրվրայինըծախել:1917թ.հեղափոխությանմասինԱրշավիրպապսբա
նաստեղծությունէրգրել.§Մարդիկ,մարդիկ,առանցվարտիք՝դուրսենեկել
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պայքարի¦:Քսանհինգտարվամեջժողովրդիգոնեմիմասըգոնեվարտիք
կուտակե±լէր,չնայածսպանդներինուպատերազմին:

Հայրս ջութակահար էր, երաժշտական դպրոցում ջութակ էր սովորել.
տատս դստերը, որ ավագն էր, դաշնամուր սովորելու էր ուղարկել, ուրեմն
որդին՝կրտսերը,ջութակպիտիսովորեր:Հայրսջութակչէրսիրումնվագել,
իմ՝ իրեն ճանաչած ընթացքում ոչ միանգամ ձեռք չիտվել ջութակին, եր
կարտարիներայնդրվածէրտանըմիորևէտեղ,փայտյապատյանիմեջ,
հիմա չգիտեմ՝ դեռ կա±, թե± մեկնումեկինտվել ենք:Ընդհակառակը. հայրս
սիրում էր դաշնամուր նվագել, տաղանդավոր դաշնակահար էր, ինչպես և
հորաքույրս,ինչպեսևհորաքրոջստղան,ինչպեսևհայրիկիսառաջինկի
նը,ինչպեսևնրանցշրջապատը:Մինչևգրեթեկյանքիվերջինամիսը,ար
դենհիշողությունըկորցրած,հայրսերբեմնհամաձայնումէրնստելդաշնա
մուրիառջև,համոզումէինք,երբնստումէր՝սկսումէրշատէլ լավնվագել,
թեևկամացկամացպրիմիտիվանումէրիրնվագը:Թուլանումէինձեռքերը,
ծանր էրդառնում նույնիսկկարճմեղեդինվագելը:Ալցհայմերըերաժշտա
կանհիշողությունըչիվերացնում:Դաարդենգիտականփաստէ:Նաուներ
բացարձակլսողություն:

Մայրսինձունեցավ,ուիրմոր,հետո՝իրհորհիվանդություններըսկսվե
ցին,շունչքաշելուպահչունեցավ,աշխատելէրպետք,ոտքերըծանրացան
ու էլ դարձի չեկան, էլ երբեք լրիվառողջ չեղան: Հիմաերբասումեմ, որես
էլ վարիկոզ ունեմ աղջկերքը կեսկատակ, կեսծաղրանք ասում են. §Երկու
երեխաեսունեցել,չէ±¦:Փոքրժամանակիցեսնկատումէի,որմամաներըհա
ճախ,հատկապեսմերաշխարհամասում,ունենհաստոտքեր,հաստկոճեր,
ուռած:Չգիտեի,դաինչիցէ,միայնհետո,հիմա,մոտժամանակներսսկսեցի
գիտակցել, որ իմ մայրիկի ոտքերն էլայդպատճառովեն ուռած. ծննդաբե
րության:Ամենմեկիդեպքըտարբերէ,կինկա՝շատէծննդաբերումուչենու
ռում,կամ՝դաանումէուուռումեն,ևբոլորմնացյալտարբերակները,մամաս
միայնինձէրունեցել,ևարդենհերիքէր,գումարած՝իրծնողներիհիվանդու
թյունն ու դանդաղաարագհանգչելը, ծխելը, կյանքը:Փոքրուց (իմփոքրուց)
նրա ոտքի վրա, սրնքամսի մեջտեղը, կողքից, կար մանիշակագույն լաքա,
որգնալով մեծանում էր.այն նման էր քարտեզի վրայի մի կապույտ երկրի,
միհսկաամեոբայի,հիդրայի:Նեղոսիդելտային:§Դելտա¦բառատառըՆե
ղոսիցիմացա:Դելտանմայրիկիսարյաներակն էր՝ դուրսպրծած:Ապրելու
մեր վճար դելտան սատանային: Կամացկամացայն մեծացավ ուտարած
վեց: Երբեմն, թե ուշադիր նայեիր, այն տրոփում էր: Դելտան իմ մոր տար
բերանշանն էր:Մորըս ոտքը հիշում եմփոքրուց, իսկառաջինանգամնրա
տարիքը՝երբնաերեսունյոթտարեկանէր:Այդպահիցհիշումեմ,որերբինձ
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հարցնումէին,թեմայրսքանիտարեկանէ,հպարտորենասումէի.§Երեսուն
յոթ¦:Եստասներկուտարեկանէի:Մինչայդնաեղել էրերեսունչորս,հինգ,
վեց,երեք,երկու.եսարդենկայի,սակայննրանայդտարիքներումաղոտեմ
հիշում, լուսանկարները հաշիվ չեն, հետագա իր յուրաքանչյուրտարին լավ
հիշում եմ: Երեսունյոթից հետոարդեն հաշվում էի: Այսինչտարին՝ա°յս լավ
բանըեղավ,այսինչտարին՝իրենգործիցքշեցին:Մեծանումէ,ավաղ,բայց
դեռ ջահել է, ոչինչ, մտածում էի, զուգահեռաբար մեծանալով: Մի±թե նրանք
երբևէ նույնպես մեռնելու են: Չի կարող պատահել: Բա ես ի±նչ եմ անելու:
Բայցկարելիէդրամասինչմտածել,դեռշատժամանակկա:Ամեննիրհեր
թին:Ժամանակըգա՝ապրումներկունենամայդառիթով:

Երեսունյոթթիվը հատուկ նշանակություն ուներ մեր ընտանիքի համար:
Հայրսհաճախէրասում.§Երեսունյոթթիվ¦:Այդթվինէրիրծնողներիշրջա
պատի,հարևանների,ազգականությանսպանդը, ջարդըտեղիունեցել:Մո
րաքրոջսասելով՝հայրսշատէրսիրումայդթիվը,դրահամարէլայդթվին
ծնված մայրիկիս էր սիրահարվել: Սիմվոլիկ թիվ էր՝ ստալինյան բռնություն
ներն արագ նշելու համար, թեև շատերը, թեկուզ նույն Սոլժենիցինը, ապս
տամբում էինայդպեսնշելուդեմ՝ասելով,որայդթվինմիայն էլիտային էին
ոչնչացնում, և նրանք, ովքերայդ թվով են սահմանափակվում ստալինիզմը
բնութագրելիս՝կեղծարարենու§լակիրովշչիկ¦,ևորայդժամանակոչնչաց
վողէլիտանհենցնրանքէին,ովքերմինչայդբոլորինոչնչացնումէին:Երե
սունյոթթիվընաևկարևոր էր, որովհետևՊուշկինն էրմահացելայդտարի
քում,ուես,հենցորհասկացա,որարձակագիրեմ,ինձչափումէիայդբոլոր
հայտնի ստեղծագործողների մահացման տարեթվի համեմատ, կամ՝ որոշ
հերոսների: Տասնութս լրացավ՝ մտածում էի. §ԵսԴուրյան չհասցրեցի դառ
նալ,բայցմինչևՊուշկինչդառնալսդեռշատժամանակկա¦,քսանս՝§դ’Ար
տանյան¦, քսանմեկս՝ §Մեծարենց¦, քսանյոթս՝ §Լերմոնտով¦, երեսունե
րեքս՝§Քրիստոս¦,երեսունյոթս՝§Պուշկին¦,հետո՝Վիսոցկի,Չարենցևայլն:
ՀիմաշուտովչկայացածԹումանյանըհոգումսկմեռնի:Եվայդթվինէրծնվել
մայրս:Գուցեևինչորճշմարտությունկամորաքրոջսայդդիտարկմանմեջ:
Այդթիվնիրսիմվոլիկշուքնէրգցելմերընտանիքիվրա:Այդթիվըտեսնելիս
եսմիշտինչորբանեմզգում:Մայրսերեսունյոթտարեկանէրևարդենուներ
տրոփողդելտասարդըիրսարդոստայնով՝մանիշակագույնթանաքիգեղե
ցիկ,նուրբլաքանսրնքամսին:

Երբիրենցտանշքամուտքինծածկաթվովկողպեքէինդնում,հայրսպա
հանջեց,ործածկաթիվը լինի§37¦,որինքըհեշտհիշի:Գաղտնիք չեմբա
ցում,անցածգնացածբանէ,հիմավաղուցծածկաթվիփոխարենտնախոսէ:

Երեսունյոթ թիվը հայրիկիս հուշերում լավն ու վատն էր՝ միասին:Փար
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թամաշուն,վախեցածմարդիկ,փողոցովքայլելիս՝ծանոթներըմիմյանցչեն
բարևում,աչքները ներքևկախած՝անցնում ենզգուշությամբ,գաղտագողի,
որիրարչտեսնենչտեսնելուտան,ովգիտի,ումազգականինենտարելայս
գիշեր,ումենտանելու,ովսաղովսալամաթ,էսօրկամվաղըչկամ,հետըխո
սեմ՝աչքովկտամ,բախտիսքարկգցեմ:Պուշկինիդպրոցիհանդիսավորբա
ցումը,Կոջոյաննաշխատումէ§ՍասունցիԴավթի¦նկարազարդումներիվրա:
Էպոսիհավաքականտարբերակը,սակայն,ավելիուշհրապարակվեց,կար
ծեմ՝1939ին,սակայնհայրիկիսհամարայդամենը37էր.որՉարենցին,Բա
կունցինևայլհեղինակներինոչնչացնումեն՝իսկոչհեղինակային,ժողովր
դականէպոսականարվեստը՝գովերգում՝որպեսիրապեսսոցիալիստական:

Այդպատմություններիմեջեսփորձումէիիմհիմքըգտնել,սովետական
վաթսունականներին ծնված տղա էի, յոթանասնականների անժամանակու
թյան(безвременье)տիպականներկայացուցիչ,աստծունչէիհավատում,հայ
կականհարցին՝նույնպես,սովետին՝նույնպես,գողականությանը՝նույնպես,
ցեխավիզմին՝ նույնպես, Արևմուտքի հիպնոսին գամված չէի, թեև կապույտ
ջինս սիրում էի. որոշեցի, որ իմ կրոննարվեստնու ստեղծագործությունն է:
Երեսունյոթթիվըհորըսհակակրոննէր,արվեստը՝իմուիրկրոնը,Պուշկինն
ումայրսնույնպեսխաչմերումէինմերմոտեցումները,առավելևս,որՊուշկի
նիխաչմերուկումէինքբնակվում:

Կրտսերսծնվեցապրիլի 24ին:Ավագս՝ հայրիկիսծննդյանօրը, և նրա
անուննէկրում,կրտսերս՝ապրիլի24ին,չնայածմերընտանիքնօսմանյան
գլխավորեղեռնուղղակիորենչիապրել.ևկրումէմայրիկիսհորանունը:Հե
տոիմացա,որայլհայրեր,որոնցերեխաներնայդօրնենծնվում,խնդրումեն
ծննդականումայլօրգրանցել:Իմմտքովնէլդաչանցավայնժամանակ:Տա
րօրինակէր,որնածնվեցհենցայդօրը,բայցնաև՝սիմվոլիկ.համարենք,իմ
ընտանիքովհայոցվերածնունդնէիազդարարում,ողբիցհրաժարվելը,հերիք
էֆիքսվածլինելայդօրվասգիուցեղասպանությանվրա,քիթըքաշել,մենք
մահվան մասին չենք, այլ՝ ծննդյան, կենսուրախության, կյանքի, առաջադի
մության:Երեսունյոթթիվնավելիեմ§չսիրում¦,քանցեղասպանությունը:Վեր
ջինիս մեղավորը, ի վերջո, ինքներս չէինք, իսկառաջին դեպքում՝ ինքներս
էինքմերգլխինայդզուլումնանում.դավաճանության,գործտալու,մատնա
գրերի, սադրանքի ողջ սարդոստայնը՝ մորըս սրունքամսի մանիշակագույն
դաջվածքաքարտեզը, մեր սեփական հասարակության, մեր ազգի հոգու
հատկանիշնէրկարծես:Անմեղզոհչէինքերեսունյոթին:Հուսովեմ,դասքա
ղեցինք,գործտալուայդմոլուցքը,մերձավորիհանդեպայդդաժանությունն
այլևսչենկրկնվի:Համարենք՝ցեղասպանությանևհամաշխարհայինպատե
րազմիախտն էր մեջներս սողոսկել. մարդ որ ենթարկվում է կտտանքների՝
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ինքն էլ է երբեմն կտտող դառնում: Ինքնակտտող: Մինչև բուժվի: Համարենք
անցած:

Նույննէլգուցեմորըսծննդյանտարեթիվնէրհայրիկիսհամար՝վերածնն
դի խորհրդանիշ: Նա ինձ պատմում էր այդ տարիների մասին դեռ առանց
ջախջախելուիմվերաբերմունքըդեպսովետականկարգեր,պարզապեսոր
պեսկյանքիմաս,վատմաս:ՀետոկարդացիՍոլժենիցինևհասկացա,ինչ
կարգերումենքապրում,մեկընդմիշտ:Ծնողներսինձ չէինպարտադրումո°չ
ներսըլինելայդկարգերի(թեևբոլորսէլներսնէինք,հայրսնույնիսկկուսակ
ցությանանդամ էրդարձել) ո°չ՝ դուրսը,այլ՝ դիտող,ինքնուրույնկողմնորոշ
վող,որպեսզիճիշտգտնեմիմհարմարվելուձևը:ՋալոյանըհետոԲախտինի
տերմինովդաբնութագրեց՝вненаходимость:Անժամանակությանմեջ՝աններ
կայություն:Հավերժությանմե±ջներկայություն:Մերոնքայնքանէլդիսիդենտ
չէին.իմանալովևհասկանալովողջը,սակայնհամարումէին,որգաղափարն
ինքը վատը չէ, և մանավանդ Սովետական Հայաստանի համար, քանի որ
վերջինս,ահա,գոյություն ունիու ինչորիմաստներովնույնիսկզարգանում
է: Ահա,տաք ջուրն էլ սկսեցին մատակարարել: Մինչև Սովետիփլվելը, էշի՝
սատկելը: Բայց, իհարկե, այլախոհ, դիսիդենտ էին, եթե ոչ այն իմաստով,
որակտիվորենպայքարում էին կարգի դեմ՝ապաայն իմաստով, որ ոչ մի
իլյուզիա՝ պատրանք չունեին իրենց շրջապատող իրականության հանդեպ
ևփորձում էին իրենցփոքրիկ իրավասության շրջանակներում մի լավ բան
արածլինել,չնայածամենինչին:Համապարփակիդեմհերոսաբարումիքիչ
էլինքնահավանկերպովպայքարումէինայլախոհները,բանտգնում,գնդա
կահարվում:Մերոնցկրեդոն էր ոչթեաշխարհիդրվածքիդեմապստամբե
լովպայքարել՝այլհամեստորենկառուցել,պայքարել՝միայնեթեշատկոնկ
րետկառուցելնէխանգարվում:Սովետնայնքանխորնէրշրջապատումմեր
կյանքը, որայն, թե որքա°նանբնական կարգ է դա՝ մեր մտքո°վն էլ արդեն
չէրանցնումվաղուց,իսկայն,որդադաժանուանմարդկայինկարգէեղել
մինչվերջերսուհիմաէլկարողէամենպահիդառնալայդպիսինուհիմաէլ
մինորմալբանչէ,իհարկե՝գիտեինքստույգ:Մերմտքովնէլչէրանցնում,որ
այն կարող է վերանալ: §Մեր մտքովը չէրանցնու±մ¦: Նայած՝ ում: Երբ ինձ՝
խակիս, 19 տարեկանում առաջարկեցին կոմունիստական կուսակցություն
ընդունվել՝մայրսառարկեց:Հայրսասաց.§Ի±նչեստղայիորոշումներիմեջ
խառնվում¦:Երեսունյոթթվինծնվածմայրսասաց.§Բաորմերոնքմիօրհետ
գան¦:§Բաորմերոնքհետգան¦:Հայրսհուսահատծիծաղեց:Այնժամանակ
դապարզապեսխոսքիձևէր:Հետո,շատհետոդակարելիէրորպեսաննկու
նություն, որպես կանխազգացում, կանխագուշակում, իմաստություն մեկնա
բանել:Մայրսչուներքաղաքականհստակհայացքներ:Բնածինանարխիստ
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էր:Նրածնողներնունախնիներըքաղաքականակտիվդեմքչէինեղել:Բայց
նագիտեր,որայսկարգը§մերոնցը¦չէ:Գիտեր,որկան§մերոնք¦:Ուկարող
է§ետգան¦:Ուետկգան:Ուետեկան:Ես,օրինակ,մտքովսէլչէրանցնում:

Մայրս երբեմն մեջ էր բերում հիսունականների ու վաթսունականների
ֆոլկլորը,միօրիրմիդասախոսիմասինասաց§խուլսրիկա¦,հարցրիդա
ինչէ,ասացիրժամանակայդպեսէինանվանումնիհար,խլեզանման,մազե
րըսղալածմուգակնոցավորմեծքթավորներին:Իսկույնհասկացա,որեսէլ
խուլսրիկայիտեսքունեմ,ուորքանէլնաինձհանգստացնումէր՝ետհամո
զելով,որոչ,եսնմանչեմխուլսրիկայի՝դժվարէիհամոզվում:Միօրէլասաց,
որիրժամանակառաջինիմպորտը,որհասավՀայաստան,չեխականէր,ու
որամենլավիրսկսեցկոչվելչեխական,նույնիսկեթեչեխականչէր,օրինակ՝
լավ կոշիկին ասում էին §չեխական կոշիկ¦, և նաև լավ աղջիկների մասին
էինասում§չեխականաղջիկ¦:Եսկուզեի,որչեխականաղջիկնընկերություն
աներիմպեսխուլսրիկայիհետ,իսկեսունաունենայինքչեխականկոշիկ,
բայցդա չէր լինելումինչևշատշատհետո:Ո°չայնժամանակէր լինելու,երբ
այդքա¯նպետքէր:

Փոխարենն ունեցա չեխականակնոց: Ինըտարեկան էի, երբ մայրիկիս
ու հայրիկիս հրավիրեցին Չեխոսլովակիա, և իրենք ինձ տարան հետները:
Առաջինայցս էրայլ երկիր:Պրահայում բժշկական ստուգմանտարան ինձ
ուառաջինանգամակնոցդուրսգրեցին.պարզվեց՝աչքերստարբերչափով
են կարճատես:Նաևաստիգմատիզմ ունեի, որնայդպես էլ չհասկացա, ինչ
է,բացինրանից,որստիգմաբառիհետէկապված,կարծեսմարդխոցերից
զուրկէ:Որքանհասկանումեմ,դաբյուրեղիկիմակերևույթիանհարթություն
ներնեն,ուրեմնավելիճիշտկլիներ,որդակոչվերբյուրեղիկիստիգմատի±զմ:
Ինչևէ:Չեխականբյուրեղապակուցցեխավիկներըլուսամփոփէինճարում,ես՝
ակնոցունեցա:Հետոարդեն,մեկտարուցկամավելի,Հայաստանումգնա
ցիբժշկի,պարզվեց,որշատէաճելկարճատեսությունս,դուրսգրեցինակ
նոց,որնարդենայստեղէրարվում,հայրսասումէր՝հեռուստացույցիէկրանի
ապակուց,թանկ էր,երկար էրարվումուծանր էր:Անհնար էրդարձելբաս
կետբոլկամֆուտբոլխաղալակնոցով,արմունկովկտայինքթիսկջարդեին,
այնամենը,ինչպահանջում էրև° հստակտեսողությունուարագռեակցիա,
և° արագ շարժում ու ընդհարումայլ մարմինների, դարձել էր խաղից դուրս:
Իսկկրակումէի,օրինակ,անթերիևկամ՝խաղումբիլիարդ:Այնժամանակդե
ոսպնյակներդեռչկային:Լինեինէլ՝չէիդնի,աչքսօտարբանչէիկոխի:Ծանր
ակնոցէր,ինքը՝հաստպլաստմասից,ապակին՝հաստապակուց(հետոթե
թև պլաստմասից սկսեցին սարքել, այն ժամանակ այդպիսի տեխնոլոգիա
չկար): Ինձ չէրխանգարումակնոցը, ուզում էի չեխականաղջկերքի կողմից
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սիրվել,ընդունելիլինել՝դրանով,ինչպեսորկամ,ոչթեդրանիցպրծնելով,որ
քողարկվեմ:Նաևչուզեցիվիրահատություն՝համարելով,որմարմնիմեջկա
րելիէսողոսկելմիայնծայրահեղանհրաժեշտությանդեպքում:Որոշկանայք
հետագայումասում էին, որառանցակնոցդեմքսվայրիարտահայտություն
ունի:Ակնոցկրումէիառավոտիցմինչգիշերըքնելը,շատչէիհոգնում:Նախ
նիներիսմեջակնոցկրողըՄիքայելպապսէր՝պենսնեով:Հորաքրոջսորդին՝
ինձնիցահագինմեծ,ասաց,որինքը§միշտերազելէակնոցկրել¦:Առաջին
ակնոցըբժշկինստիպելէ,որզրոդիօպտրիայովդուրսգրի:Գիժէր,ինչէր:
Գուցեմխիթարելուհամարէրասում,քանիորակնոցկրելըհասակակիցներիս
շրջանումառնվազննշանակումէրմեկընդմիշտկոչվել§դոձիկ¦:Ակնոցընաև
դժվարացրեցկռիվանելը,որովհետևայնկամացկամացէթեժանում,ևասել
§մի րոպե սպասիր որակնոցս հանեմպահեմ ու նոր սկսեմ կռիվանել¦՝ չի
լինի:Ջղայնացած՝եսմիերկուանգամակնոցսպարզապեսշպրտեցի,կռվի
մեջմտնելիս,որաչքիսմեջչջարդվի,որչափսոսեմ,որպեսնշան՝որկատա
ղած եմ ու §բեսպրեդելշչիկ¦, որ ետդարձ չկա՝ շատ լավպատկերացնելով,
թե ինչանհարմարություն եմ ստեղծում հայրիկիս և ինձ համար, որովհետև
մյուսըպատվիրելուստանալըտևելուէրշաբաթներ,էլչասած,որթանկէր,և
այդողջժամանակկիսահաշմվիճակումէիմնալու.բայցի°նչարած,պատիվն
ավելիթանկէ:Ումդեմորշպրտումէի՝նաէլէրհասկանում,որիրբանըբուրդ
է:Պուշկինյանմենամարտերինձեռնոցէինշպրտում,ես՝ակնոց:Կռվումէինք
հիմնականում ֆիզկուլտի դահլիճի տղաների հանդերձարանում, այդ սպոր
տայիններքնակներիդարավորփոշուևտղուկայինքթիցթարմարյանխառը
հոտըմինչևհիմառունգներումսէ,ֆիզկուլտինորիցգնալըերազումսերբեմն
տեսնումեմորպեսմղձավանջ:Շպրտումէիևհարձակվումվիրավորողիվրա,
ինչը շատ չէրօգնում,որեսինքսինձհարգեի,քանիորոտնձգությունները
դեպինձավելի հաճախ էին, քանակնոցջարդելովհարձակվել հանդգնելս,
սակայն օգնում էր, ըստ երևույթին, որ ես որոշակի, չասված հարգանք վա
յելեմ,դաավելիշատհիմաէպարզվում:Տղաներըգիտեին.թեկատաղեցի՝
չափուսահմանսկորցնումեմ,§բեսպրեդելը¦գալիսէբոլորինխժռելու,նաև
որովհետևառանցակնոցլավչէիկողմնորոշվումուկարողէիլրջորենվնասել
որևէմեկին,ինչնէլեղելէմիերկուանգամ:

Աչքերսփչացրեցի±: Երևիառանցայն էլ հակված էի կարճատեսության,
գումարած՝շատշատէիկարդումուգրում,չէ±որդասանելէրպետք,իսկես
աշխատում էի լավ սովորել, թեևգերազանցիկ էի միայնառաջին դասարա
նում,իսկերկրորդիցմինչվեցերորդը՝ոչ,երեքներէլէիունենումքառորդնե
րում,իսկյոթերորդիվերջումհանկարծկրկինսկսեցիգերազանցիկդառնալ:
ԵրկրորդիցվեցերորդնիմՄիջնադարն էր, հետո՝իբրՎերածնունդը:Աշխա
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տում էի դասերս հիմնականում անել, որքան հնարավոր էր, որքան կհասց
նեի,գումարած՝կարդումէիշատշատ:Զարմանալիչէ,որկուզիկէիուկար
ճատես:Խուլսրիկաէիմեծանում:Գիշերներըկարդումէիանկողնում,բարձը
կես ծալած, գիրքս՝ բարձիտակ,տորշերի՝ ձողաջահի թույլ լույսիտակ, որ
եթեծնողներսներսգան՝սուտքունդնեմ,բարձնիջեցնելովգրքիվրա,իբր
պարզապեսմոռացելեմտորշերնանջատել,իսկընդհանուրառմամբ՝եսաշ
խարհիամենաանմեղգառնուկն եմ: Բարձիտակ էիպահում նաևայլ իրեր,
ինչ ասես, գլուխս խաղալիքներիս վրա քնում: Խանութ գնալուց հետո ման
րըհայրիկինչվերադարձնելով՝կուտակելուկենտրոնականմերսիրելիունի
վերմագից՝նախկին§Օսոբտորգից¦,հետագայի§Մանկականաշխարհից¦,
որհիմատարիներշարունակչիաշխատում,դատարկ,թեևվերանորոգված,
կանգնածէսառած,ծալովիդանակէիառել,թաքուն,մերոնցցույցչէիտվել,
թեչէ,կարծումէի,ձեռիցսկառնեին:Որավելիառնականինձզգամ:Այնքան
էի հավանում՝ որ բարձիստակ էիպահում, շեղբը՝ բաց: Գրքի կողքը դրած
էր:Հայրսմտավ,բարձիկեսըինձթվումէր,թեկայծակնայինարագությամբ
ետդրի,պառկեցի,աչքերսփակեցի,հայրըեկավկողքսնստեց:§Քնա±ծես¦:
§Հը¯մ,համարյա¦,իբրքնատ՝խաբեցիես:§Բա,Գևորգջան£Իսկդուասում
ես...Եսմիընկերունեի՝ՎագռամովՌաֆիկը...Քոտարիքինէինք՝վեցյոթե
րորդդասարան.շատճարտարձեռքերուներ£Ուինչասեսոր չէրսարքում.
փայտից, մետաղից... Նկարում էր... Է, մեզնից ո±վ չէր նկարում, բայց ինքը
շա°տ լավ էր նկարում£ Մի օր մի հատդանակ սարքեց£ Ի°նքը, գիտե±ս, ծայ
րիցծայր՝ի°նքը£Կոթինէլգեղեցիկնախշերփորագրեց,շեղբնէլփայլեցրեց,
սրեց...Հոյակապդանակէր,ելուստիկըսեղմումէր՝շեղբըդուրսէրթռչում£Իս
կըորսորդականդանակ¦£Եսայդպիսիզսպանակավորդանակ էիերազում
ունենալ, բայց §Օսոբտորգում¦ չկար: Ինքսպիտի սարքեմ, ուրեմն: Ականջ
ներսսրեցի:§ԽեղճՌաֆիկնայդդանակնայնքանէրսիրում,որբարձիտակ
էրդնումուիրդանակիհետքնումէր£Միօր,չգիտեսդիտմամբթեպատահ
մամբ,դանակըչէրծալել,դրելէրբարձիտակ...Քնածտեղըբարձըշարժվեց՝
դանակը բարձը կտրեցանցավ ու դուրս նայեց. հետո ինքըա°յայսպես նո
րիցշարժվեցուհագնվավդանակին...Էդպեսմեռավխեղճտղան...Այնպես
որ, զգույշ եղիր, բալաս£ Դանակը խաղալիք չէ£ Քնելուց առաջփակիր՝ նոր
քնիր¦£Տեսնեսհորինելէրթեոչ,տեսնեսհորինելէրթեոչ,տեսնեսհորինելէր
թեոչ:§Մի°անհանգստացիր,ինձդաչիսպառնում¦:Տորշերիլույսըհանգց
րեց,դուրսգնաց:Դանակըհանեցի,շեղբըփակեցի,համենայնդեպս՝դանա
կըդրեցիմահճակալիտակ:Ոչթեվախենալով,որքնածտեղսմեջսկխրվի.
շա¯տհաստէրբարձը:Բայց...քանիորփաստորենհայտնաբերվելէր,վառ
վել էր քրեականարարքս՝ մանրը չվերադարձնելով դանակթաքունառնելս:
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Բարձիտակիգրքիվրագլուխսհարմարդրեցի,քնեցի:Գիրքըգլուխսծակեց
երազում:

Դասերը բոլորն անել իհարկե հնարավոր չէր, այնքան էին հանձնարա
րում,ևեթեօրէրլինում,երբպատահաբարքիչէինհանձնարարել,ուեսլրիվ
պատրաստէի լինումհաջորդօրվան,կամշատէինհանձնարարել,բայցես
միվեցյոթժամնստումուամենինչանումէի՝ապահաջորդօրըկրկինլիքը
դաս կարանելու. գրաֆիկին ռեալով համապատասխանելու,պլանը կատա
րելու, գլուխ չպահելու հնար չկար: Գլուխ պահելը հեշտ էր, համարյա միշտ
գիտեիր՝ուսուցիչըերբ էհարցնելու:Միջնադարսավարտվեցծեծըհաղթա
հարելով և դասերը սովորել հասցնելու հույսը մի կողմ թողնելով, ռեալիստ
դառնալով,ևերբստրատեգիորենսկսեցիվարվել՝իսկույնդարձագերազան
ցիկ:ԱյդպեսեսսովորեցիՍովետիգլխավորարժեքներիցմեկը,այն,ինչՍոլ
ժենիցիննանվանումէր§տուֆտա¦,որընույնարմատիցէ,ինչ՝տուֆը,Օդե
սայիդերձակներիպատմություննէ,§տաֆտան¦հաստուփափուկկտորնէ,
որ փռում էին §Զինգեր¦ կարի մեքենայի ասեղի տակ, որ եթե կարելու շոր
չկա՝ անիվը պտտելուց ասեղը մեքենայի չոր մակերևույթին չհագնիկոտր
վի:§Տուֆտակարել¦նշանակումէրկարիմեքենայիանիվըպարապուանի
մաստ պտտեցնել: 1917 թ. հեղափոխությունից հետո իրենք առաջիններից
էին, ումտարանաքսոր,Սոլովկիկղզի,ու իրենքսովորեցինևսովորեցրին,
որգուլագումմիակձևըտակիցդուրսգալու՝տուֆտակարելնէ,տուֆտայու
թյունանելը:ԲլատնոյևզեկայինմշակույթիլեզունխորապեսազդվելէՕդե
սայի խոսվածքի և հրեաների իդիշ լեզվի կողմից, մինչև հեղափոխությունն
այդ կողմերում ստեղծագործ գողականություն կար, ստեղծագործություն և
գողականություն, իրար վրաազդում էին (տե°սԲաբելիարձակը), հետոայդ
լեզունսփռվեցՍովետովմեկ:Ուստեղծագործություննայլիմաստստացավ:
Տուֆտայի հոմանիշներից են դասական §Պոտյոմկինի խրճիթը¦, §ֆառշը¦
(§ֆալշ¦իմաստով),§ֆընդըխը¦,§խալտուրան¦,հիմանաև՝§ֆեյքը¦.որեթե
առաջադրանքենտալիս՝չենտալիսանելուհամար,այլ՝գլխառադանելու,ձև
թափելու,իբր՝արիր,անհետևանքտակիցդուրսգալու,մնացածներին՝վնաս:
Ֆեյքը նույնիսկավելի ուժեղ բան է.ֆեյքնայն է, երբ մնացածներին վնասն
է հենց առաջադրանքը նախօրոք. դիվերսիան և սաբոտաժը: Դե, զարգա
նումենք:ԶեկիուժովԲելամորկանալփորել՝էնպես,ործանծաղլինի,միջով
նավ չանցնի, դրսիցհո չի երևումպղտորջրիխորությունը, վերտուխայները
պարգևըկստանան՝զեկինէլէօգուտ.կյանքուուժկխնայի,կբարիանան՝չեն
ծեծի: Շենք կառուցել՝ բետոնըգողանալ, դրսից նայես՝ կանգուն է, մի հատ
ճոճես՝փլվի:Դպրոցականհամակարգնէլմերբետոննէրգողանում:Մերժա
մանակը:Մեզհասկացնում,որայսաշխարհըտուֆտայիվրաէհիմնված:Ձև
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թափիր,թեսովորումես,մեկէ,չեսհասցնելուամենըյուրացնել:Դուձևթա
փիր,թեսովորումես,ուսուցիչը՝թեսովորեցնումէ:Եստառապումէիասվածի
ուիրականության,նորմատիվիուռեալիայդանհամապատասխանությունից,
իսկմյուսմարդկանցգերագույնմեծամասնությունըտարիներշարունակսո
վորելէրուսովորէմինչայսօրէլդրան,մտքներովնէլչէրուչիանցնումհար
ցականացնել,որդասըհանձնարարումենտակիցդուրսգալու,ոչթեսովո
րելու համար,այդ իսկպատճառով էլ հենցայդպես էլապրում էինք ու ենք՝
անգրագետ, քանի որպարզապես հնարավոր չէ բոլոր դասերն իրոքանել:
Եթեբոլորըդագիտենուբանչենանումայդառիթով՝ուրեմնդրահամա°րչի
ուսումնականհամակարգընախատեսված,այլ՝մարդկանցբթացնելու,իրենց
կյանքըծախսելու,նախաձեռնողականությունիցնրանցզրկելու,որչթպրտան:
Ցեմենտգողացողըեթեչէրմտածում,որերկրաշարժկարողէլինել՝տուֆտա
էրանում:Եթեիրտունըպինդէրսարքել,որովհետևգիտեր՝ուրեմնտուֆտա
չէրանում,ֆեյքէրանում:Եթեսեփականշահիցբացի,սեփականքթիցդենը
նաևհանրայինվնասըկանխատեսելկարող էր (իսկդադժվարչէր.իրտու
նըպինդէրսարքել,ուրեմն՝վտանգըգիտակցումէր)՝ուրեմնծպտյալդիվեր
սանտէր,իրժողովրդիբարօրությանդեմգիտակցորենաշխատող:

Դա նույնն էր, ինչ կոմունիզմի գաղափարախոսությունը, որն օֆիցիալ
միֆնէր,կյանքը՝լրիվայլ,ևնրանցհարաբերությունըկա°մտուֆտաէրստաց
վում,կա°մ՝ֆեյք,նայածգաղափարախոսընայիվապուշէր,թե՝նաևխորա
մանկ:Չէիպատկերացնում,որաշխարհումկանտեղեր,որտեղօֆիցիալիու
իրականության միջևայդանդունդը,այդ §մկրատը¦ չկա, և որտեղ,ասենք,
դասհանձնարարելիսհաշվիենառնում,թեէլքանի°դասէհանձնարարված
արդենուրիշներիկողմից,ուորքա°նժամանակկպահանջիայդամենըլրջով
անելը:Ամերիկայում,արդեներեսունտարեկան,դոկտորականառարկաներ
ուսանելիս,եսէ°լավելիշատէիչարչարվումտնայինհանձնարարություններն
անելու վրա, քան սովետական դպրոցումտասնհինգտարի դրանիցառաջ,
սակայն՝զարմանալիորենհասցնումէի.որովհետևայնտեղհաշվվածէր,թե
մարդորքա°նըկարողէհասցնելի°նչժամանակում,ևսովորեցնելնուսովորե
լը,ապրելնուգործանելըսուտուտուֆտածեսչէր,ինչպեսպատահի,միայն
թեառաջգնանքառանց համոզվելու, որ ստացվել է: Որ հետո քամինփչի՝
փլվի:

Սովորելու փոխարեն դասարանը լամբրոզոյական էքսպերիմենտներով
էրտարված:Քթիմազիերկարությունը,թրաշնարդենեկել էթեոչ,այլ մա
զածածկույթը,քթիձևը,արդյո±քռունգներդկարողեսշարժելթեոչ,արդյո±ք
ականջներդ կարող եսառանձին շարժել թե ոչ,ականջումդ մազ կաթե ոչ,
արդյո±ք կարող ես կոկորդով կտտոցարձակել, ծամածռություններիտարա
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տեսակները,ճակատիդմեծությունը,մատճտտացնել,ձեռքերիդմատներնայն
պես ճկել, որ ափին հակառակ կողմից դիպչեն, աղջիկների կրծքաչափսն ու
կոնքաչափսը,ոտքերիծռությունը,մազոտությունը.ամենըքննարկմանկարևոր
առարկաէրդասարանիառօրյակենցաղում:Միմյանցգանգէինքկարկինովչա
փում,թեևբոլորսգիտեինքնախապես,որարիացիենք,թեՀիտլերըմեզգրա
վեր՝իբրչէրսպանելու:Պարապվախտիհուսալիք:Բայցովգիտի,մեկէլտեսար
մեջներիցսմեկնումեկնարիացիդուրսչեկավ:Կարելիկլիներդրանվառել:

Հանկարծ լուրտարածվեց,որդաայդպեսչիստուգվում.որնրանք,ով
քերիսկականհայեն,նրանցականջիբլթակը լավառանձինէգլխիցվզից,
իսկնրանք,ովքերհայչեն՝կպած:Իմնիհարկեկպածէր:§Պառաժէ¦,ասում
էի ճարահատյալ: Դա որոշ քննարկումներիառիթ դարձավ, սակայն ռասա
յականտեսությունը կոտր ընկավ իմ դեպքում, քանի որ ի վերջոպարզ էր,
որ հիմնականում գենետիկորեն հայ էի: Ես չէի թաքցնում, ընդհակառակը,
հպարտանումէի,որհայրսազգությամբռուստատէունեցել,եսկարծումէի
նրաազգանուննէեղելՆատալյաԳոնչառովա,այդպեսէրհայրսասել,ուերբ
մորըսհարցրի՝արդյո±քնաՊուշկինիկնոջնազգականէեղել,մայրսհամես
տաբարուխոհեմաբարասաց.§Գուցեև՝ոչ,քանիորդակարողէրտարած
վածանունազգանունլինել¦:Հանգցրեցիմսնապարծությանկայծը:§Բացի
այդ¦,ասացնա,§պարտադիրչէ,որնալիներարիստոկրատներից,քանիոր
բոլորճորտերը՝կրեպոստնոյները,ազատվելիսստանումէինիրենցնախկին
տերերի ազգանունը¦: Սակայն, մխիթարեցի ինքս ինձ, գուցեև Նատալյան
հեռուազգականէրռուսականայդարիստոկրատականայդմեծտոհմիորևէ
մասի,ևպարտադիրչէ,որտաղանդըփոխանցվիուղղակիորեն,այնկարող
էնաևփոխանցվելանուղղակիարյունակցականկապերովևնույնիսկպար
զապես շփումից, ընդհանուրանունից կամհանճարի ճորտը լինելուց¦:Այն
քանէլպարզչէր,ինչպեսկարողէրՊուշկինիտաղանդըփոխանցվելիրկնոջ
միջոցով վերջինիստոհմիճորտերին, որոնցից էլ՝ ինձ, բայցքավ լիցի:Մե
րոնքայնքանբարոյամիտէին,որբոլորլուրերըևողջմոդայիկգիտությունը,
որնվիրվածէրՆատալյաԳոնչառովայինփնովելուն,քանիորնաՊուշկինին
բավականաչափչէրսիրելևկամնույնիսկ§դավաճանել¦էր,նրանքհերքում
էինուանտեսում,ևայնպեսէինդրելիմմեջսրբազանզգացումըդեպամե
նը, ինչ կապված էրՊուշկինի և ընդհանրապես մեծությունների հետ, որ ես
այդպեսէլ լայաղչարեցիանձամբծանոթանալայդգործերինևհասկանալ,
թե Նատալյային, ի վերջո, ինչու°մն էին մեղադրում, և թե ի°նչ կա, ի վերջո,
այդբոլորասեկոսներիտակթաքնված:Մայրսասումէր.§Նատալյանեղելէ
շատանփորձ,երիտասարդ,շատսիրելէՊուշկինինևշատզբաղվածէեղել
ծննդաբերությամբուերեխաներինպահելով,ևուրեմնհակառակբոլորլուրե
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րըսուտեն¦:§Ինչպե±սկարելիէրՊուշկինինչսիրել¦,ասումէրմայրս,ևդրա
դեմառարկությունգտնելնանհնարէր:

Լենինգրադցի քանդակագործ Լևոն Լազարև հորեղբորիցս իմացա, որ
այդ տատիկի ազգանունը եղել է Գոռչակովա, ոչ թե Գոնչառովա: Ինչպիսի°
կոնֆուզ:Հիասթափություն:Գոնչառովանավելիշահեկանէր՝իրկապովկա°մ
Պուշկինի,կա°մգոնե§Օբլոմովի¦հեղինակիհետ:ԻսկԳոռչակովան,թեկուզև
հայտնիդիվանագետմինիստրիմոտիկազգականդուրսգար,ինձշատավե
լիանհետաքրքիրժառանգականությունէրթվում,թեև,կարելիէասել,դիվա
նագետէլեմ,ունաև՝Գրիբոյեդովնէեղելև°այն,և°այն,Կորտասարը,Լեոն
տյևը(որինչեմսիրում)ևշատուրիշգրողներ:Հայրս,ուրեմն,երևի,խառնել
էր:Նաառանձնապեսչէրսիրումիրայդտատին:Ասումէր.§Դպրոցիցգալիս
էիսոված՝իսկնաասումէր.§Սպասիրբոլորըկգան՝միասինկճաշենք¦:Բա
էդպեսկարելի±է,բադաանելու±բանէերեխուհանդեպ¦:

Հորըսպապը՝ՀմայակԱբիսողոմովիչը,Միքայելիհայրը,իրայդհարս
նացուինդուրսէրորսացելԿասպիցծովից,երբվերջինսխեղդվելիսէրեղել:
Հանել էրափ,կենդանացրել, բերաննօդներարկելովիր շուրթերից, կյան
քըփրկել,սիրահարվել,ամուսնացել:Որբաղջիկէր,ասումէրմայրս:Ապու
պապացուսևատուտատացուս:Ուռկանովէրջրահարստատացուիսբռնել:
Տեսնես ինչպես էր ջրահարսը Կասպից ծով ընկել և խեղդվել սկսել: Հաս
տատ՝ճորտերիտոհմիցպիտիեղածլիներ,փախելէրճորտությունից:Կա
զաչկաէր:

Իսկ Միքայել ապագապապս Լյուբով՝ Սիրանույշ ապագատատիս սի
րահարվել էր ձիարշավի ժամանակ.տատըս ձի հեծածարշավելիս էր եղել,
հանկարծնրադարչնագույն հովատակըգժվել ու դադարել էր ենթարկվել և
քշելտարել էր Ալեքսանդր Գյոդակյանաղագործի դստերը՝ գազե շալի մա
նիշակագույնժապավեններըհետևիցփողփողացնելով,ասեսդելտա,երկու
ոտքը՝հովատակիմիկողմըգցած՝կանացիթամբըհեծած:Միքայելպապս
թռելէրիրսպիտակզամբիկիվրա,հասելտատիս,նրադարչնագույնհովա
տակինզսպել,ստիպելարգելակել,տատիսգրկել,զամբիկիցիջեցրել,փրկել
ու հետագայում տատս դարձրել: Լյուբով՝ Սիրանույշ տատս ուշագնաց չէր
եղել՝ պինդ տատացու էր: Դա եղել էր Դերբենտում, որտեղ տատիս ընտա
նիքնէրապրում:ԱյնտեղէինտեղափոխվելՇուշուց:ԱլեքսանդրԳյոդակյանը
վաղուցուներաղիևձկնորսաբուծականգործարաններըԴերբենտում,ևերբ
Շուշումխժդժոց էր սկսվել կրկին՝արագ ու հեշտ էին նրանքտեղափոխվել:
Բայցդաիրենցչփրկեց:ՔանիորհորըսմայրիկիկողմիազգանունըԳյոդա
կյանէր,պարզէ,որհորըսայդկողմիազգականությունըշատկոլոտէր՝ղա
րաբաղցի էին, քոթուկ բառից էր այդազգանունը, նախնու մականունը Գյո
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դակ էր: Երկու եղբայր էին, մեկը թիկնեղ ու բարձրահասակ, մյուսը՝ կոլոտ:
ԿոլոտինասումէինԳյոդակԻոաննիսյան,որտարբերենխոշորԻոաննիսյան
եղբորից:Այդպեսծնվեցայդազգանունը:ՏոհմիմերմասըդարձավԳյոդա
կյան,իսկայնբարձրահասակմասիվերջինվերապրածծնունդնէրակադե
միկոս Աշոտ Հովհաննիսյանը, որ սերունդ չունեցավ: Դե, ոչնչացված Հակո
բիմասինխոսքէլ չկա:Մինչայժմէլ,երբԳյոդակյանկողմիազգականները
հավաքվումեն,հանկարծհայտնաբերումեմ,որկարծեսբարձրսյուն լինեմ
նրանցմեջ:Թեևբոյըսայդքանէլբարձրչէ,178կամ177,նայածտրամադ
րությանս:Անհամբերսպասումէի,որբոյքաշեմ:Լավէիինձզգում,երբմայ
րիկից,հետո՝հայրիկիցավելիբոյովդարձա:Միերկուսանտիմընդամենը:
Դա15տարեկանիցհետոէր,կամացկամաց,ուերևի18ումաճսդադարեց:
Գյոդակ չդարձա, բայց դե, բարձրահասակ էլ չեսանվանի:Ֆիզկուլտի կամ
բանակիշարքումբոյովներիմեջվերջիննէի,եթելավատեսլինենք:

Գյոդակյաններիառանձնատունըեկեղեցուդիմացնէր,վիթխարիեկեղե
ցինԴերբենտիկենտրոնումէ:Կառուցվածէ1860ականներին,ասումեն,թե
ԳաբրիելՍունդուկյանիգծագրով:Ովկմտածեր,որՍունդուկյանընաևճար
տարապետությամբէզբաղվել:Առանձնատաններսում,տատսպատմումէր,
որ միպատին Արարատն էր նկարած, մյուսին՝ Խրիմյան հայրիկը: Քսանա
կաններինմասմասցվրվան,իվերջո,ովսաղմնաց՝հանգրվանեցՌուսաս
տան կամ նորաստեղծ Հայաստան, հետո՝ Սիբիր կամանհայտ գերեզման:
Երբես2000թվինԴերբենտումէի,փորձեցիգտնելայդտունը,սակայնչկա
րողացա.քաղաքումշատքայլելըվտանգավոր էր.հայ չէրմնացել:Ինձ լավ
էինընդունում,բայցմիտեսակ՝զարմացած,ասեսբայղուշի:Վերջինհայերին
դուրս էինարել 1988ին: Այն, որտեղահանություննայնտեղ էլ է հասել, մեր
մտքով, իհարկե, չէր անցնում 1988ին: Եկեղեցու պատերին կային գնդաց
րային կրակահերթերի հետքեր: 1970ականներին հայրս մի քանի անգամ
գնացԴերբենտևհամոզեց,որեկեղեցինդարձնենգոնեէթնոգրաֆիկթան
գարան:Մինչայդայնգոմ էր: Հայրսպատմում էր, որայն ժամանակ ինքը
գտավիրենցպապենականտունը,որումերբևէ չէրեղել:ԱրարատնուԽրի
մյան Հայրիկը սվաղի տակ էին, դարձել էին պալիմպսեստ, թափված ծեփի
տակից կաթողիկոսի փեշի ծայրն ու Արաքսի մի պտղունց ծիկրակում էին:
Տանտերըշատհյուրասերէրևառաջարկումէրգալուայնտեղմնալամառ
ները,քանիորտուննիրընտանիքիհամարշատմեծէր,մեծմասը՝անբնակ:
Դերբենտումայժմլարվածությունկա,դալարվածությունէադրբեջանցիների
և լեզգիններիմիջև:Մինչայդդալարվածությունէրհայերիևադրբեջանցի
ներիմիջև:Սակայնայդլարվածություննայլևսվաղուցայնտեղչկա:Եվէլեր
բևէվայթեչիլինի:Այժմայնտեղայլ լարվածությունէ:Երբհայերինքշեցին՝
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նրանցդեմսարերիցիջածադրբեջանցիներըետչգնացին.բնակեցրինհա
յերից մնացած հողն ուտունը՝ քաղաքի կենտրոնում,ամրոցի շուրջը: Դրա
նիցառաջացավնորլարվածություն:Եկեղեցուներսիայդթանգարանումես
եղա2000ին:Այնդատարկէր,մթոտուխոնավ,§տեղացիների¦էթնոգրաֆիկ
թանգարանէր,հայությանհետքչկար:ԳոնեԿարսիեկեղեցուպեսմզկիթչէր:

Կապըպարսկաստանաբնակմերազգականներիհետ՝մայրիկիսկողմի,
իմ պարմանի ժամանակ թույլ էր: Մայրիկիս մայրիկի հայրն ու մայրն ունե
ցանտասըերեխա,մնացելէրութաղջիկումեկտղա:Մայրիկիսպապըերև
անցիէր,սակայն,լինելովբողոքականքարոզիչ,տարիներովՊարսկաստա
նումէրլինումևայնտեղէլտունուներ:Հեղափոխությունիցհետոութիցհինգը՝
եղբայրն ու չորս քույր, ծնողների հետ գնացին Պարսկաստանում ապրելու:
ԵրեքքույրերըբնակվումէինՀայաստանում,որըսովետականացավ,սակայն
Պարսկաստաններսուդուրսանելըդեռևսազատէր:

1933ին հարց դրվեց, որ մարդիկպիտի որոշեն. կա°մ գնում ենՊարս
կաստան և այնտեղ ստանում անձնագիր ու դառնում պարսկահպատակ,
կա°մմնումայստեղուանձնագիրստանումևայլևսչենկարողանագնալգալ
ազատորեն, սահմանըփակվում է, կդառնանսովետականքաղաքացի:Այս
տեղի երեքից մի քույրն արդեն ամուսնացած էր, մնաց, երկուսը՝ գնացին,
հետո ետեկան,տատս՝Անահիտը, որովհետևպապսիրեն համոզեց: Յոթը
տարիհամոզումէրամուսնանալ,տատսհրաժարվումէր,հետոնամակներով
մի կերպ համաձայնեց, Արշավիրպապս նամակներ էր գրումամենուր, Մո
լոտովին,անընդհատ,վերջըտատուսթույլտվեցին,որնաետգա:1936ին:
ԱհաթեինչհերոսէրԱրշավիրպապըս:Հերոսություննայնչէր,որյոթըտա
րիսիրահարված է եղել, քսանյոթանգամառաջարկությունարել ու մերժում
ստացել:Հերոսություննայնէր,որիվերջո՝համոզելէ:Ես,ասենք,տանուլեմ
տվել,միայնպարտություններկրելնմանդեպքերում:Նահանջելմեկընդմիշտ:
Դե,անկամեմ, ծնոտս՝փոքր:ԳուցեՊարսկաստանգնալն էլ էր ինչորձևի
դասդարձելտատիս:Ոնցէլլիներ՝տատսհամոզվելէրուգալիսէր:

Պապսբրիգադիր էր՝ բրիգադային մեթոդով սովորելիս իրեն բրիգադիր
էին դրել գյուղատնտեսականանասնաբուծական ինստիտուտում, այսինքն
ինքն էրիրբրիգադիհամարբոլորքննություններըհանձնում,այդպատճա
ռովինքըլավսովորեց:Այնժամանակդեռիրոքբանէինսովորեցնումուրեմն,
թեև՝բրիգադայինմեթոդով.երևի՝քանիորդեռ1937ըչէրեղել,ևբոլորսո
վորեցնողներինչէինհնձել:Իրբրիգադը՝ոչ, լավչէրսովորում,իհարկե,թեև
բրիգադիցմեկըհետոակադեմիկոսդարձավ:Իսկպապսավարտելուցհետո
գնացԱխտա՝Հրազդան,դպրոցումդաստալու,ուտատսէլէրայդդպրոցում
դաս տալիս, թեև բարձրագույն ուսում չուներ: Այդպես ծանոթացան, սիրա
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հարվեց ու հետապնդում էր մինչև հաղթականավարտ:Երևի սիրահարվեց,
որովհետևերկուսնէլ,հուսովեմ,տուֆտաչէինդաստալիս:

Ապագատատըսգալիսէրգնացքով,տու¯, չուքուչուքու:Ժամանակիմե
քենայի գնացքն ընթանում էր դեպ պալիմպսեստ Արաքս: Հակառակ կող
մից: Սահմանին փնչացնելով կանգ առավ: Ռուս սահմանապահները տա
տիսհարցրին.§Դուքայդքանկոկիկբառիշնյա,ինչու±դուքգալմերկոպիտ
ՍՍՌՄ¦:§Ամուսնանալու¦:§Դուքայդքանկոկիկբառիշնյա,այդո±վլինելձեր
փեսացուն,որհամոզելձեզետգալուկարողացելիրավունքձեռքբերելձեզ
ետ բերել հաջողացնել, իրար խառնել Մոլոտով, Կրուպսկայա, Պլեխանով,
բան,այդի±նչփահլևանչլսվածձերփեսացու:Դուքգոնենրալուսանկարու
նենա±լ¦: Ապագատատս հետը մի նկար ուներ՝ կասավառոտկայով լոշտակ
Արշավիրը, ականջի բլթակը՝ գլխից հեռու¯հեռու, սիրունատես չէր, դոշին
կպցրելէրտատուսլուսանկարնուայդպեսնկարվել,ուղարկելտատուս՝նա
մակիմեջ:Հանեցցույցտվեց:§Հահահա.մի±թեսրահամարարժեձերփա
փուկՊարսկաստանթողնել,ետգալմերկոպիտբանվորականՍՍՌՄ¦:

Լավն էին ուզումտատիս, որ չգա, գլուխնազատի, բայց սխալվում էին.
արժեր,էգոիստաբարեմասում,թեչէեսչէիլինիուայսկյանքիանցողիկու
դառըբերկրանքը,թեկուզժամանակավոր,չէիճաշակի:

Սահմանապահները խրխնջացին: Ստալինը ժպտաց բեղի տակ: Մոլո
տովըծոծրակըքորեց:Նրակնոջը՝Ժեմչուժինային,Ստալինըդեռչէրբռնա
դատել:Արշավիրպապս,լեզունխնամքովհանած,քիմիականմատիտըթա
նաքոտելով՝ շնորհակալական նամակը գրեց Մոլոտովին: Անահիտ տատս
անցավԱրաքսը՝ԽՍՀՄսահմանը:Դեպներս:Շուտովսկսվեց1937ը:Ժամա
նակի մեքենանտեղ հասավ: Հայրիկիս հարազատներին ու բարեկամներին
հնձեցին:Մայրսծնվեց:
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