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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՊԱՊԻԿՅԱՆ

Հ²ÚՐԵÜԻ ԵԶԵՐՔԻ Î²ՐàՏÀ

Եղիշե Չարենցի ոտնահետքերի փնտրտուքի մեջ սրբազան մի հիվան-
դություն է գալիս-կպչում մեզ, որը §կարոտ առ Հայրենիք¦ անունն ունի, և
Կարսում` ապուպապոտայդ քաղաքում, հայրենակարոտ զգացումների բո-
լոր-բոլորխտացումներըչարենցյանկարոտենուխորինվերաբերմունքնրա
հանդեպ:Մենքայնտեղառաջինհերթինիրհայրականտուննենքփնտրում`
Աբգարաղայիտունը:ԻսկԵրևանումնրաանհայտշիրմիանհույսփնտրտու-
քիցհետոմերմոլորքայլերըհաճախմեզբերումենպոետիհուշաքարիմոտ:
Առիթ-անառիթգալիսենքայստեղ, չարենցյանտաղերմրմնջում`մոլորհա-
յացքով դարձյալ փնտրելով §խելագար ու հավիտյան վտարանդի¦ պոետի
շիրմավայրը:

Այդ փափագը չէ՞ր Պարույր Սևակին որոնումների տարել ուղղիչ տա-
նը նախկինումաշխատողների, Չարենցինայնտեղտեսնողների հետքերով,
որոնցից մեկը ռադիոտան հարևանությամբ գտնվող՝ նախկինում ազերա-
բնակ, բայց արդեն քանդվածտանտեղն էր Սևակին ցույց տվել, ուր, իբր,
գիշերովթաղելենՉարենցին:Հավաստիէրնրաասածըթեոչ,բայցայլվկա-
յություններ չկային, և օրհնյալ Սևակի մատնացույց վայրում հիմա Չարենցի
հուշարձաննէ,մերուխտատեղին:

1966թվականինայսօրվահուշարձանիտեղումմիհողաթումբէր`հուշաքա-
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րով՝§ԱյստեղկտեղադրվիԵղիշեՉարենցիհուշարձանը¦:Մանկավարժական
ինստիտուտիերկրորդկուրսիուսանողէինք:Ունեինք§Կռունկ¦ուսանողական
ակումբը,որնուսանողներիհամարհանդիպումներէրկազմակերպումարվես-
տագետների,գրողների,գիտնականներիհետ:§Ավանգարդ¦թերթըգնահա-
տելէր§Կռունկ¦-իգործունեությունըևթերթիմիէջընվիրելուսանողականայդ
ակումբին:1966թվականիմարտի13-ինծաղիկներովՉարենցիհուշաքարին
այցիեկածուսանողներիսլուսանկարնէրտպագրվածայդէջում.մենքկանգ-
նածէինքապագահուշարձանիվայրում`հողաթմբիառաջ:

Ահաայդ այցելությունն էր առիթը, որ սկսեցինք հետաքրքրվել, թե ինչու
հատկապես այստեղ է կառուցվելու պոետի հուշարձանը: Իմ լրագրող ընկեր
ԹեռլիկՄակուչյանը,որանձնականմտերմությունուներՊարույրՍևակիհետ,
պոետինհարցրելէրայդմասին,ևՍևակընրանպատմելէրՉարենցիթաղման
վայրիհետկապվածիրորոնումներիմասին:Վերևումմերնկարագրածըհենց
այդպատմությանմասնէ,որկցկտուրինձփոխանցել էր Թեռլիկը: Նաուներ
Սևակիհետիրայդզրույցիամբողջձայնագրությունը,սակայն Թեռլիկիվա-
ղաժամմահիցհետոայդձայնագրությանհետքըկարծեսթեկորավ:Դեռհույս
ունեմ,թեԹեռլիկիդուստրՆանեիմիջոցովբազումձայնագրություններիմիջից
միօրկգտնվիՍևակիհետհիշյալզրույցը,ևնորլույսկսփռվիՉարենցիթաղ-
մանվայրիհետկապվածայդխրթինհարցիվրա:

Հուշարձանի կառուցումից հետոայդ վայրը իրապես ուխտատեղի դար-
ձավ: Չարենցասերհասարակությանկողմիցառանձինայցերիցզատայլևս
ավանդականհավաքներենկազմակերպվումպոետիծննդյանուեղերական
մահվան տարելիցներին: Դրանք վերածվում են հուշապատումի, ասմունքի,
երգի,հրաշալիցերեկույթների,ևպոետիանունը,նրաանմահգործերըշա-
րունակումենմնալսերունդներիշուրթերին:Այսհուշարձանընաևմիտեսակ
մեկնարկային վայր է` §խոստովանության¦ ու Չարենցից §իրավունք վերց-
նելու¦վայրբոլորնրանցհամար,ովքերայցելությանենմեկնում Կարս,ուր
Չարենցիհայրականտուննէ,ուրնրաոտնահետքերնեն:

Եթեմարդկայնորենուկամովինգերիեսմնումհազար-հազարկարոտ-
ների,որոնքգալիս-խառնում,տակնուվրաենանումքոամենօրյամտածու-
մը, վերհուշի և արթնացումի անթեղված զգացումով հրամայաբար իշխում
քեզվրա,ուրեմնպատմականՀայաստանիուրվապատկերըհայացքիցդան-
բաժան է, մանավանդ, եթե մեկանգամ եղել ես քոապուպապերի երկրում,
ու չարենցյան կուտակված կարոտն է հորդել քո մեջ` իր իսկ մտորումների
հանգույն...§Հաճախպատկերանում էնաինձորպեսվաղեմիմիբարեկամ.
վաղեմիծանոթիմինման,որինեսշատառաջեմհանդիպել,բայցկորցրել
եմհետո...¦:

ՀԱՅՐԵՆԻ ԵԶԵՐՔԻ ԿԱՐՈՏÀ
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Չարե՞նցն է իր §Երկիր Նաիրի¦-ով օգնում, որ Կարսի կարոտը քո մեջ
մշտապես ունենաս, կամ էլ՝ Գյումրի՞ն, որի հնամենի փողոցներն ու տները
կառուցվեցինԿարսիցայստեղգաղթածվարպետներիձեռքով`հարևնման
Կարսին՝արմատիևճյուղիճամփենմշտապեսումշտարթունիրենցհետու-
նենալուհավատով:

ԵվքանիորմեզԿարստանողնառաջինհերթինկարոտնէ,ամենպահի
էլմերմեջկուտակվածկարոտներինհագուրդտալուինչ-որմիեղանակ,ինչ-
որմիմիջոցենքգտնում:Միջոցներիցառաջինը§ԵրկիրՆաիրին¦է:Հազար
անգամկարդաՉարենցիայդհրաշալիգործըունորիցգնաԿարս`քոկարո-
տընորկուտակումներկունենա,որոնքելքենփնտրումԱռաքելոցեկեղեցու
մոտ,որիքանդակազարդգմբեթինխաչիփոխարենկիսալուսնիգոյությունն
է`անհարիրայդփառահեղշինությանոգունուկոչումին:Կփորձեսայդելքը
գտնել Վարդանի կամրջի վրա, ուտեսիլքիպես քոաչքին ու մտքին կամր-
ջիտակովանցնողԱխուրյանիվտակԿարսգետըքեզկթվաՏղմուտգետ,և
ՎարդանզորավարիուԱվարայրիդաշտիլուսավորտեսիլքըքեզկհեռացնի
այդտարտամիրականությունից:

Կբարձրանաս §խիստ ու խոժոռ¦ բերդի պարիսպների վրա ու, տեսնե-
լովանառիկմիջնաբերդնուոչմիավեր չկրածպարիսպները,ճմլվելու չափ
սրտսեղմոցկզգասմերպատմությանմեջշարունակկրկնված`բերդերըդա-
վաճանությամբհանձնելուիրողությունից:

Այդ տրտմությամբ, այդ մտածումներով քայլերդ քեզ նորից կտանեն
Կարսի այգու հարևանությամբ երկաթե կամրջի մոտ, որին հանդիպակաց
փողոցում, ներկայիս Էրզրումի փողոց թիվ 100 հասցեում, Աբգար աղայի՝
ԵղիշեՉարենցիհորտուննէ:

Ս²ՀՄ²Ü²Պ²ՀàôÂÚ²Ü ´²Ü²ՁԵìÀ

Գյումրիից Կարս պատրաստի, բայց չօգտագործվելուց ժանգոտող եր-
կաթգծիպաստառիերկարություննընդամենը40կիլոմետրէ,բայցմենքԿարս
գնումենքՎրաստանով:Առայժմսաէիրավիճակը,ի՞նչկարողենքանել:

ՎրաստանիԱխալցխայիանցակետից Կարսճանապարհիվերելքիվեր-
ջինկետըգտնվումէծովիմակերևույթից2410մետրբարձրությանվրա:Մեր
զարմանքը ոչ այնքանայդ բարձունքում մեր լինելն էր կամայդտեղից մեր
պապենական երկրի մի հատվածի լայնարձակ տարածքի երևալը, որքան
այն,թեայդբարձրությանվրաինչջանադրությամբենտարվումանտառտնկ-

Հ Ո Վ Հ Ա Ն Ն Ե Ս  Պ Ա Պ Ի Կ Յ Ա Ն
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մանաշխատանքներ:Ճանապարհիեզրերին,միքանիկիլոմետրիվրատա-
րածվածէհսկաանտառաշերտը`խորքումսոճուտ,եզրերին`եղևնուտ:ԽՍՀՄ
ղեկավարներիցայնո՞րմեկնէր,որսրանիցմոտ60տարիառաջ, Թուրքիա
իրայցելության ժամանակ, հայտարարեց, թեայդ երկրի հետսահմանային
վեճեր այլևս չկան: Հենց այնպես, ձեռքի հետ դա էլ ասաց` Միության մաս
հանդիսացող Հայաստանի էլ, Վրաստանի էլ կարծիքներն հարցնելու կարի-
քը բնավ չունենալով: Խորհրդային տարիներին դա §ընդունված կարգ¦ էր`
Մոսկվան էր որոշողը: Ահա հենցայդտարիներին էլ մեծ թափով սկսվեցին
Թուրքիայի սահմանամերձ բնակավայրերի հսկայածավալ կառուցապա-
տումնուբնակիչներիվերաբնակեցումը,վերջիններիսհոգսերիթեթևացման
հազարումիմիջոցներիներդրումը:

Այսանտառներիգոյություննէլնույնտարիքիէ,անտառներ,որայդբարձ-
րությանվրաոչմիայնգեղեցիկգոտևորումեն լերկ լեռները,այլևկլիմայա-
կան բարենպաստմիջավայր ստեղծում, ձմեռայինպայմաններում էլ ճանա-
պարհիանցանելիություննապահովում:Եսհիշեցի,թեինչպեսանցյալդարի
80-ական թվականներին Հայաստանի անտառտնտեսության պետ Հրանտ
Ավագյանը Թալինի շրջանում անտառտնտեսություն հիմնելու մի հոյակապ
ծրագիր էր մշակել, որն,ավաղ,այդպես էլ սոսկ ծրագիր մնաց:Ախուրյանի
ջրամբարիջուրնարդենհասնումէրայդշրջան,ևմերկ,անմշակտարածք-
ներըանտառապատելուհրաշալիհնարավորությունէրստեղծվելու:

Հետոպիտի Կարսում մենքզարմանայինք շատերիտասարդներիտես-
նելով.պարզվեց,որմիշարքբուհերիմասնաճյուղերենբացվածսահմանա-
յինայսքաղաքում,ուրհիմա11հազարուսանողկա:Փաստերըզուգահեռելու
լրագրողիսսովորույթըպիտինոթատետրից§քաղեր¦ շարունակբնակիչնե-
րից լքվողուփակվողտներիդատարկությունիցտխուրխոհերառաջացնող
մերսահմանայինորոշգյուղերիմասինտողը,որԿարսիխանութներիցմեկի
տիրոջ` ՍեզարԱդիգյուզելիիխոսքերնեն.§Սահմանը,իմեղբայր,ոչմիայն
փշալարով են պահում. սահմանը պահում են մարդով, շատ մարդով¦: Նա
առանձնակիշեշտեցմարդովբառը:

-Կարսըհամարվումէսահմանայի՞նքաղաք,-հարցրիՍեզարին:
-Սահմանայինչհամարվերայսքանուշադրությունկդարձնեի՞ն,-պատաս-

խանեցՍեզարըևմտերմականտոնովկրկնեցնախորդասածըփշալարիու
մարդումասին:

§Իմեղբայր¦դիմելաձևըհատուկէքրդերին,ևդաանթաքույցմտերմութ-
յանտանողվարմունքէ,որնէլշարունակությունտվեցմերզրույցին:

Սեզարըռուսերեննայն§վարպետությամբ¦էջարդոտում,ինչձեռքէբե-
րել մի քանի ամիս Թուրքմենստանում ապրած լինելու շնորհիվ: Նա հիմա
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Կարսում§Կարկասգիտա¦ցուցանակովխանութունի, որըճիշտ Վարդանի
կամրջիկողքինէ`բերդիբարձունքիստորոտին:ԿամուրջնամենօրՍեզարի
աչքիառաջէ,ևորևէարտառոցբաննաայդկամրջիվրաչիտեսելու չիէլ
փորձելտեսնել,ևհիմազարմանումէ,թեեսինչեմայդպեսմանրամասնորեն
նկարահանումայդ,իրասելով,շատսովորականկամուրջը:

-Այսկամրջով,-ասացի,- Չարենցնէքայլել: øիչդենը,-ձեռքսպարզեցի
դեպիգետափովփռվածկիսաքանդ,կիսաբնակհինթաղամասը,-իրտունն
էեղել:

Չարենցին չիմացող Սեզարի հետ այդ թեմայի շարունակությունը որևէ
հեռանկարչուներ,ևեսկառչեցինրաառաջինխոսքերից.

-Ի՞նչնկատիունեիր,երբասումէիր,թեսահմանըփշալարովչենպահում:
-Ես ասացի` ոչ միայն փշալարով,- շեշտեց Սեզարը,- սահմանամերձ

շրջաններումապրողմարդկանցհոգատարությամբվերաբերվելըպետական
քաղաքականություն է: Տես` Ղարսը, (Սեզարը շեշտված Ղ-ով էասում) մոտ
60 հազար բնակչություն ունի, որի 11 հազարը ուսանողներ են: Մեր կառա-
վարությունը բուհերի մասնաճյուղեր է բացելայստեղ, քոլեջներ հիմնել: Իսկ
սահմանամերձ գյուղերում, իմ եղբայր, ջրի, հողի, էլեկտրաէներգիայի վճա-
րումներըզեղչգներովենգանձվում...

Սեզարըմատներիվրաթվարկումըդադարեցրեց`խանութմտածհաճա-
խորդինճանապարհդնելուհամար:

Ես հիշեցի տարիներ առաջ իմ այցելությունը Տավուշի մարզի Մովսես
գյուղ:Սահմանամերձայդգյուղը,որազերիներիցբազումանգամներէռմբա-
կոծվել, որիճանապարհներըմշտապեսգնդակոծումներիվտանգիտակեն
եղել, միայն աշխարհագրական դիրքով է սահմանամերձ, իսկ իր հանդեպ
վերաբերմունքի տեսակետից որևէ առանձնահատուկ ուշադրության արժա-
նանալուպատիվը,ավաղ,չիունեցելուդեռայնքանէլ չունի:Եվ լրագրողիս
իրենց դարդերը պատմող բնակիչներն այս նույն Սեզարի նման մատները
մեկ-մեկծալելովասումէին.§Ախրինչո՞ւմենքէլենքջրի,հողիվարձերընույն
չափովվճարում,ինչպես,ասենք,Արմավիրիմարզիգյուղերիբնակիչները¦:

Սեզարը հաճախորդներով զբաղված էլ չլիներ, ես նրանայս մասին չէի
պատմելու: ՉէիպատմելունաևԻջևանիՍևքարևԱյգեհովիտգյուղերիբնա-
կիչներիտարակուսանքիմասին,երբհողիհարկենպահանջելնրանցից,ում
սեփականաշնորհածհողերիմիմասը,այսպեսասած,չեզոքգոտումէ`ակա-
նապատված ու անմշակ: Այդ գյուղերի բնակիչների տարակուսած հայացք-
ներնինձուղեկցումէինԿարսգնալուամբողջճանապարհին,երբքրդաբնակ
գյուղերիբոլորտներիկտուրներինդրվածափսեատիպալեհավաքներիվրա
իմ ուշադրությունը նկատելով՝ քուրդ ուղեկիցնասաց. §Պետությունը դրանք
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անվճարէտալիսսահմանայինգյուղերիբոլորբնակիչներին¦:Զուգահեռելու
ցանկություն չունեմ, բայց սահմանային գյուղի բնակիչների տարակուսան-
քին.§Մենք,ախր,սահմանենքպահում¦,արձագանքելէպետք:

Չարենցյան մտորումներիս այս թեման ակամայից խառնվեց` Կարսում
եղած օրերին մենքտեղաբնակներից շատ §խրատներ¦ էինք լսում սահմա-
նապահպանության մասին, և այդ §խրատներն¦ էլ մեկ-մեկ ցուցադրական
փաստերով էին համադրվում:Այդամենը շատցավոտ էր ինձ համար, և ես
հնարավորինսխուսափում էի նրանցհետխոսել մեր սահմանայինգյուղերի
մասին: Եվ Անիում էլ, Կարսում ու Իգդիրում էլ, պերսևերացողպատկեր որ-
պես, շարունակ աչքերիս առաջ էր §խրատող¦ Սեզարը` իր §հորդորով¦.
§Սահմանը,իմեղբայր,միայնփշալարովչենպահում,սահմանըմարդո՛վեն
պահում,մարդո՛վ¦:

Անիին հարևան գյուղի փողոցներով եթե անցնես` երեխաները ոտա-
տակ են ընկնում: Ում որ դուր չի գալիս այս համեմատությունը, թող նստի
ԲաղրամյանիցԹալինգնացողավտոբուսըևնայինույնԿարսիդաշտավայ-
րի հարթությունն ունեցող §մեր կողմի¦ գյուղերի տներին. քանի՞ բաց դուռ
ևքանի՞ մարդկտեսնի:Եվավտոբուսիմեջ էլ թողփորձիմտաբերելԳյոթեի
խոսքերը. §Գահերն ու թագավորություններիանկումը ինձ չեն հուզում.այր-
ված գյուղականտունը`ահա իսկական ողբերգությունը¦: Մոռացվող գյուղի
մարդազուրկտունըարդյո՞քայրվածտուն չէ: Եվ մի՞թե նույն մտահոգությու-
նըչպիտիտարածվիսահմանայինգյուղերիհանդեպունեցածմերվերաբեր-
մունքիվրա:Լրագրողիմիամիտերևակայությամբմերկողմիդատարկգյու-
ղերում ես ուզում եմտեսնելփախստականների բազմանդամ ընտանիքներ,
որոնքարցախյանպատերազիհետևանքովապաստանել էինԵրևանիհյու-
րանոցներում,հանրակացարաններում,ուհիմապատկերացնենք,որնրանք
լցվում ենայդդատարկտները,զբաղվում մշակողիկարիքունեցողհողերի
մշակումով,այգիներիխնամքով:Բայցսաընդամենըլրագրողիերևակայութ-
յունէ,իսկփաստերըդեռտխուրեն:
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Իմ հերթական այցելությանը ես Սեզարին տարա իր լուսանկարը` մոր
հետ Վարդանի կամրջի մոտ կանգնած: Լուսանկարը, Կարսի մասին գրած
հոդվածիհետ,տպագրվածէրթերթում:Ուրախացավ,կանչեցմորը.§Նայիր,
տես,- ասաց,- մեր մասին հոդված է տպել իմ եղբայրը` մեր լուսանկարն էլ
դրել¦: §Կկարդա՞ք,- հարցրեց մայրը` նայելով հայերենտառերին¦: Սեզարն
ինձ համարթարգմանեց մոր հարցումը, բայցանմիջապես էլ շտապեց ինձ
ազատել հոդվածը կարդալու հոգսից. §Ես Կարսում հայ ծանոթ ունեմ, հե-
տոկխնդրեմթարգմանել¦: Մայրըփորձեցհյուրասիրություն կազմակերպել:
Սեզարը,որգիտերիմունեցածժամանակիսղությունը,ինչ-որբանպայմա-
նավորվեց մոր հետ, և վերջինս,առանցհրաժեշտտալու,արագհեռացավ:
§Նահիմակգա,-ասացՍեզարը`արդարացնելովառանցհրաժեշտիմորհե-
ռանալը,-մայրսմիփոքրհուշանվերէուզումհանձնելքեզ¦:

Մայրըվերադարձավ`մեծադիր,պատկերազարդօրացույցըձեռքին:Նա
սկսեցամիս-ամիս թերթել օրացույցի էջերը` շարունակխոսելով, և Սեզարն
իր կոտրատվող ռուսերենով դժվարությամբ էր հասցնում թարգմանել: Դա
Կարսիննվիրվածօրացույցէր,և,ճիշտնասած,մորասածներըթարգմանելու
կարիքէլ չկար.այդօրացույցումբոլոր լուսանկարներնինձծանոթէին,ինչ-
պես Կարսումմեկանգամեղածկամէլ§Երկիր Նաիրին¦կարդացածամեն
մեկինենծանոթՎարդանիկամուրջը,բերդը,քաղաքապետարանիշենքը,որ
նախկինումմեծահարուստհայիերկհարկանի շքեղտունն է եղել,Առաքելոց
եկեղեցին և էլի պատմամշակութային շատ հուշարձաններ, որոնցով հիմա
հիանումենկարսեցիները: Հիանումենու,անշուշտ,երբևէ չենշեշտումայդ
հուշարձաններիհետկապվածհայկականորևէբան:

Չ²ՐԵÜՑÚ²Ü Մ²ՍàôÜՔÜԵՐ

...Սեզարիխանութում,որըգտնվումէճիշտ Վարդանիկամրջիկողքին,
լիցքավորեցիտեսախցիկիմարտկոցըև,երբշնորհակալհայացքովուզումէի
հրաժեշտտալ,կանխեց.

-Եսկգամքեզհետ.մարդիկենհավաքվելուքեզմոտ,կարողէնաևխան-
գարեն:
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Սեզարը§Կարսիօրենքները¦ լավգիտեր`թեպետքաղաքապետարանը
հայկականթաղամասերայցելողհայերինուղեկիցէրտալիս,բայցառանձին
ինքնակոչանձինքմիշտ§պոչէինդառնում¦:ԸստՍեզարի՝դանրանիցէ,որ
տեղաբնակներըմտածումեն,թեհայերնայստեղնախնիներիպահածոսկի-
ներնենորոնում:

ԿամովինիմուղեկիցըդարձածՍեզարիհետմենքայգումիջովանցանք
երկաթեկամուրջը,որիդեմհանդիմանՉարենցիտուննէր,ավելիշուտ`տուն
հիշեցնողպատերնուդուռը:Սեզարնանթաքույցձանձրույթովնայումուզար-
մանումէր,թեինչպեսկարելիէժամերովկանգնելայդհնաբույր(ինքըասում
է`լքված)տանբակում,մատներովերկար,շատերկարշոշափելփայտելայն,
երկփեղկդուռը,տանպատերը:Իսկեսմիթանկ,շատթանկբանկորցրածի
մոլորհայացքովպտույտեմտալիսանծածկպատերիշուրջը,նկարահանում
ուլուսանկարում,քթիստակէլչարենցյանտողերասում`

§...ամենմեղքիհամարսիրտսհիմաունիներում.
Պիտիանդարձեսհեռանամ,պիտիգնամ`աչքսէհեռուն...¦:
Սեզարը,հորանջելըձեռքիափովփակելով,խուլձայնովհարցնումէ.
-Ի՞նչեսորոնում,որչեսգտնում:
Անտեղյակի նրա զարմանքն ինձ չի զայրացնում. նրա ի՞նչ հոգսն է, թե

Հայաստանումպոետիշիրիմըչենքգտնում,որտեղիցմիբուռհողբերենք`իր
պապենականտանբակումշաղտալուհամար:Սեզարնանչարզարմանքով
զարմանումէիմպահվածքիվրա,իսկեսնրակոտրատվողռուսերենըհարս-
տացնումեմՏերյանիտողերով.

§Երանինրան,ովհայրենականտունունիհիմա...
Ովխաղաղսրտովմտնումէշիրիմ,
Հազա՜ր,բյուրանգամերանինրան...¦:
-Իմկորուստը,Սեզար,քոկորուստըչէ:Հիմաեսեմդառնումքեզուղեկից:

Արիմիասինքայլենքիմվաղեմի Կարսով,քոայսօրվա Կարսով: Ձերդպրո-
ցում քեզ չենպատմել, որ Պուշկինը եղել է Կարսում և Արսենանունով հա-
յիուղեկցությամբշրջագայել է ուհիացականտողերգրելայսքաղաքիմա-
սին:øեզչենպատմելԽրիմյանՀայրիկի`Կարսկատարածայցիմասին:Իսկ
Հայրիկը`Ամենայն Հայոցկաթողիկոսը, Կարսքաղաքեկել է,ինչպեսհայրն
էայցելումիրորդուտուն:Հիմալսիր,եսքեզպատմեմՎեհափառիայցիմա-
սին:Դաեղելէ1901թվականիապրիլամսին:§Կարսքաղաքնամբողջովին
դուրս էրեկելընդունելու Հայոց հայրապետին...փողոցները,պատշգամբնե-
րը,տանիքներըլիքնէիներկուսեռիբոլորազգերիանհատներով,իսկեկեղե-
ցուառաջասեղգցելուտեղչկար.կանգնեցրածէրշքեղհաղթականկամար,
որիտակքաղաքիերեքդեպուտատներըՎեհափառտիրոջըաղուհացմա-
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տուցեցին:Աշակերտ-աշակերտուհիներիցկազմվածերգեցիկխումբը§հրա-
շափառ¦ երգելով, հոգևորական դասով և մեծ թափորով մտավ եկեղեցի:
Ապրիլի 15-ին եկեղեցում Վեհափառ հայրապետը Հայրիկյան լեզվովխոսեց
եղբայրասիրությանևընկերասիրությանմասին`հիշեցնելովՊեշիկթաշլ յանի
խոսքերը.§Ընդաստեղոցի՞նչկասիրուն,քանզանցկալիցեղբայրանուն¦:
...Հորդորկարդացբոլորհայերին՝իբրևեղբայրներսիրելիրար.§Եսայնմո-
լեռանդ կրոնավորներից չեմ, որոնք կրոնավորանհամբերողությամբատում
ենուրիշկրոնդավանողներին.ինձհամարբավականէ,եթեճշմարիտքրիս-
տոնյաէ՝սիրողընկերին,եղբորը,բարեկամին:ՄենքբոլորսիբրևՀայկիզա-
վակներ` եղբայրներ ենք, և մեր շահերը ընդհանուր են: Այցելեց թուրքաց և
պարսիցմզկիթներ:ԵրբմինարեիգլխիցերգիչըտեսավՎեհափառիթափո-
րը,բարձրձայնովսկսեցիրաղոթքը`որպեսբարիգալուստ:Նույնը`պարսից
մզկիթի մոտ: Ապա` հունաց եկեղեցում: Բոլոր տեղերում օրհնեց ամենքին:
Կարսըերեքօրշարունակտոնականկերպարանքուներ...¦:

øեզ,Սեզար,չենպատմելնաև,որԱդրիանոպոլիսիպայմանագրով1830-ին
հինգուկեսհազարհայԿարսիցգաղթելէՇիրակուՓամբակ:Ումինեղվիր,որ
եսհիմաայդամենըվերհիշումեմ`կեսըանձայն,կեսըմրմունջով,պարզապես
այդվերհուշըթելադրվումէիմայստեղլինելով`կողքիսլինեսթեչլինես:

ԱրիհիմաեսուդումիպահկանգնենքՎարդանիկամրջիվրա:Այնքեզ
համարպարզապեսկամուրջէ,իսկինձհամար`§Վարդանի՜կամուրջը¦:Այս-
տեղիցլավէերևումԱռաքելոցեկեղեցին.դունայումեսգմբեթինամրացված
երկաթե կիսալուսնին, ես` գմբեթը գոտևորող 12 առաքյալների խորաքան-
դակներին: øեզ սովորեցրել են, թե հայերիտներըանիծվածտներ են, դրա
համարէլդրանքկամքանդումեն,կամէլանբնակենթողնում,եթեամուրու
լավշենքէ:Իսկես,Սեզար,դրանցնայելիսպատկերացնումեմ,թեԳյումրիի
Աբովյանփողոցովեմանցնում:Սա,իհարկե,քեզպատմելութեմաչէ:

ՈնցորթեՍեզարինմիտեսակ§ինձնովէիարել¦,ուչարենցոտվելէրնրա
տրամադրությունը:Անցելէրնրաալարկոտությունը,ևկարծեսվատէրզգում,որ
իրապրածքաղաքիմասինեսավելիշատմանրամասներգիտեմ,քանինքը:

 Էրզրումի փողոցով քայլեցինք դեպի Վարդանի կամուրջ: Խանութ
չմտանք,ևկամրջիբազրիքինկռթնածնայումէինքանցնողջրերին:

-Այսկամրջիմասինի՞նչէգրելՉարենցը,-արդենիրապեսհետաքրքրվեց
Սեզարը`հայացքըհոսողջրերին:

-Գրել է, որ սրա տակը վիհեր կան, որ §գետում խեղդվածները գալիս
հավաքվում են կամրջիտակգտնվողահռելի վիհերում...¦, ևայդ վիհերում
ապրումենջրայինգազաններ.պառավներ,մարդագլուխգոմեշներ,ջրային
հսկամիօձ,որըկամրջի§տերն¦է:
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Սեզարըհետքաշվեց,կարծեսգազաններըհենցհիմապիտիդուրսգային:
Ավելիգունեղդարձնելուհամարսարսափելիայսպատմությունը,հարցրի.
-Դուայսկամրջիտակերբևէլողացե՞լես:
Խեղճ Սեզար, եթեանգամ լողացած լիներ, անցած-գնացածովանգամ

պիտիսարսուռզգար:Հիմաթելեգենդիչվերածեիիմայսպատմությունը,որ
Չարենցիպատմածնէ,թերևսՍեզարնիրխանութգալու-գնալուսովորճամ-
փենփոխեր:Եսփորձեցիհանգստացնելնրան.

-Այնտեղջրահարսերէլկան,-ասացի,-որոնքգազաններինզսպումեն:
-Հա՞,-նետեցՍեզարը:
ԲայցՍեզարըտեղըտեղինվախեցելէր,ուեսասացի,որայսամենըլե-

գենդէ,այսքաղաքիհնաբնակներիհորինածլեգենդը:
Մենքկամրջիկորությունիցարագիջանքդեպիխանութ:
 ... Կարսի §հայկականության¦ մասին (Սեզարիխոսքերն են` §Դու ինձ

Ղարսի հայկականության մասին դասեր եստալիս) Սեզարնարդեն բավա-
րար §գիտելիքներ էր ձեռք բերել¦, և մեր շրջայցը քաղաքում նրա համար
բոլորովին նորովի էր բացում քաղաքը, որտեղ ինքնապրում է, բայց երբևէ
չի խորհել այդ քաղաքիպատմության մասին: Նրա համար քաղաքասածը
իրխանութնէ,կենտրոնականփողոցը,որտեղիցապրանքէբերումխանութի
համար,ևիրտունը,որքաղաքիծայրամասումէ:

-Գնանք եկեղեցի, Սեզար,- առաջարկեցի ես, երբարդեն նրա եղբայրը
եկելէր,ևխանութինտիրությունանողկար:Վարդանիկամրջիցեկեղեցիեր-
կուքայլէր,բայցայդտարածքըմենքանցանքշատերկար.Սեզարնինքնէր
արդենիրապրածքաղաքիմասինինձհարցերտալիս:

Եկեղեցուգավիթումմիտղաէրկանգնած,ովամենմոտեցողիժպտումէր,
իրծառայություննառաջարկում:Ծառայությունասածըեկեղեցու§պատմութ-
յունն¦էր,որնապատրաստէրկրկնելամենանցորդիհամար: Սովորական
այցելուինայդտղանհիացմունքէրպատճառում,որայդչափլավգիտիեկե-
ղեցուպատմությունը,բայցգոնեհայերիսհամարառնվազնտարօրինակէր
այդանգիրտեքստը,որսովորեցրելէիննրանուկանգնեցրելայդտեղ:Նրա
անգիրարածպատմությունըոչմիկապչուներիրականությանհետ:Բայցայդ
տղանպետքէր`հայկականարձանագրություններիփոխարենայլտեքստու-
նեցողորմնաքարերդնելուճանապարհովեկեղեցիներիմինորպատմություն
ստեղծելուևայդերեխայի(նաևայդերեխայի)միջոցովմատուցելուհամար:

Սեզարը լսումէրայդերեխայիբլբլոցը,իսկդրանզուգահեռիմականջ-
ներում հստակ ու ամուր հնչում էին Չարենցի տողերը. §...Ինչ որ է հոգին
մարմնինկատմամբ, ինչ որ է ուղեղը,աչքըկամսիրտը` մարդու կազմված-
քում՝նույննէԱռաքելոցեկեղեցիննաիրյանայդքաղաքում:-Ինչորէ Նոտր
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Դամըփարիզցիներիհամար-նույննէայդքաղաքիբնակիչներիաչքին-Առա-
քելոցեկեղեցին¦:

-Ըստայստղայիներկայացրածի՝եկեղեցինհայերըչենկառուցել,-ասաց
Սեզարը:

-Դուփորձիր,Սեզար,նրաանգիրարածասածներըմիպահընդհատելև
պատահականմիհարցտալ:

Սեզարը,որչէրխորացելիմասածիէությանմեջևկարծումէր,թենկա-
տիունեմլրացուցիչինֆորմացիաստանալը,մոտեցավտղայինուհարցրեց.
§Հայկականի՞նչկաայսեկեղեցուհետկապված¦:

Տղանդադարառավ, շփոթվեց,փորձեց իրանգիրարածտեքստի մեջ
բյուզանդականբառըզուգահեռելհայկականիհետ,չստացվեց,ևշվարհա-
յացքովմիպահնայելովՍեզարին,թուքըկուլտվեցու...շարունակեցբլբլաց-
նելանգիրարածը:

... Թե մի Սեզարի §աչքերը բացելով¦ ի՞նչ կփոխվի, չգիտեմ, բայց այդ
տղայիգոյությունըեկեղեցուգավթումինձգոնելրջորենանհանգստացնումէ:

Հետդարձիներկուսսէլլուռէինք:Սեզարիլռությունըգուցեթե§հայկակա-
նացված¦տրամադրությունից էր, իսկ իմը`Առաքելոց եկեղեցու մոտմշտա-
պես§հերթապահող¦այնտղայիներկայությունից:

...Շնորհակալ եմ, Սեզար, որ քո խանութում լիցքավորեցի տեսախցիկիս
մարտկոցը: Շնորհակալ եմ սահմաններըպահելու մասին քոփիլիսոփայութ-
յանհամար,որինձհիշեցրեցԳաբոբիձուշերամապահությանպատմությունը:
Շնորհակալեմքոխոստումիհամար,որքեզխանութբերողկամրջինայսու-
հետ§Վարդանիկամուրջ¦եսանվանելուևքոմայրիկինուքոերեխաներինէլ
պատմելուեսՉարենցիու§Չարենցովխելառ¦հայերիայսխմբիմասին:

Երանի քեզ, Սեզար, որ օրը մի հարյուր անգամ անցնում ես Վարդանի
կամրջովուոչմիկտորհուզմունքչեսապրում:Բայցհիմաուրախեմ,որասում
ես,թեամենանգամկամրջովանցնելիսքեզեմհիշելու: Գիտեմ, Սեզար,քո
հիշողությունների մեջ ես մնում եմ որպես միտարօրինակ լրագրող, ովայդ-
քանշատնկարումէրՎարդանիկամուրջը,Առաքելոցեկեղեցին,բերդը,բերդի
ստորոտինիրենցհնաբույրտներումապրողներին`միշտզարմանալով,թեինչ
շատերեխաներկանհոլիկներհիշեցնողայսփոքրիկտներում:

...Այսաշխարհումկփոխվի՞միբան,չգիտեմ,բայցեսկարծումեմ,որօրը
միհարյուրանգամ Վարդանիկամրջովանցնող-դարձող Սեզարըայսուհետ
պիտի որ հիշի, թե ինքնանցնում է Վարդանի՜ կամրջով:Մխիթարվենք նաև
սրանով:
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ԻնչքանառիթեմունեցելԿարսգնալու,նախորդօրնանպայմանայցելել
եմԳյումրի: ԹեպետԳյումրինեսգիտեմ, ինչպեսասում են, բացափիպես,
սակայնիմայդայցելություննանհրաժեշտէեղել`նորիցունորիցնայելուհին
շենքերը, դրանցկառուցվածքը, նախշերնու քիվերը, կամարներնու ճակա-
տամասերին արված խոյակները: Նայել ու համեմատել Կարսում պահպան-
վածհայկականտներիհետ: Դակրկնվել էմիքանիանգամ`դեպիԱրևմտ-
յան Հայաստան իմ բոլոր ուղևորությունների ընթացքում: øայլել եմ Կարսի
փողոցներով,ուինձթվացելէ,թեԳյումրիիԱբովյանփողոցումեմ: Շենքերի
ճիշտնմանությունըտեսնելով՝ թախծալի միտրամադրություն եմապրել, թե
Կարսիցտարագիրգյումրեցինինչպեսէջանացելչկտրվելիրարմատներից`
նույնատիպտուն կառուցել Գյումրիում,տան ճակատն էլ նույն նախշերով ու
քիվերովզարդարել,կապելնույնկամարըևդրելնույնանմանդուռ,որնԱստ-
ծուտվածամենօրբացելիսիրենթվա,թե Կարսիիրտանդուռն էբացում:
Սաարմատիևճյուղիճամփենպահելունրանցհույսնէ:

 Մեր հնությունների հետ կապված ամեն ինչի մեջ խորհուրդ դնելու
լրագրողիս սովորությամբ Գյումրիում Կարսի տներ էի փնտրում, Կարսում`
Գյումրվա տներ: Կարսում հայկական տների մոտ հիշեցի արևելագետ, դի-
վանագետՈւիլ յամԱուզլեյիմիվկայությունը (1812թ.). §Միկարգշենքերում
նկատելիէինգեղեցիկու լավտաշածքարեր,շատտներեզերվածէինորմ-
նադրվագներով...Շինարարականընդհանուրոճնայսքաղաքըդարձնումէր
ավելինմանեվրոպականհինքաղաքներին...¦:

ԵթեօտարերկրացինժամանակուցանկությունունենարխորանալուԿարսի
պատմությանմեջ,հավանաբարպիտիվկայեր,որիրգովերգածայդշենքերը
հայվարպետներիձեռքիգործեն`կառուցվածայնքանկատարյալ,որմինչօրսէլ
դրանցիցշատերնընդգրկվածենԿարսիպատմամշակութայինհուշարձանների
շարքը,դրանց լուսանկարներըզարդարումենքաղաքապետարանիպաշտոն-
յաներիաշխատասենյակները:Իրենք`Կարսիպաշտոնյաները,ընդունումենայդ
փաստըևչենէլխուսափումերբեմնգովերգելհայշինարարիվարպետությունը:

Կարսումշատկանհայկականամրակուռ,նախշազարդճակատամասե-
րով շքեղառանձնատներ, որոնքառանձնակի շուք ենտալիս նորակառույց
քաղաքին: Դրանց մեծ մասը բնակեցված չէ` §հայիանիծյալտուն է¦ զար-
մանալի պատճառաբանությամբ: Այդ տների մոտ մեր ավտոբուսը մի քանի
րոպեովկանգնում էր,ևտեսախցիկու լուսանկարչականսարքունեցողներն
անմիջապեսիջնում,տարբերկողմերիցնկարումունկարահանումէին:Մենք
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նկարումէինքշենքերը,իսկմեզնկարահանումէինԿարսիհեռուստատեսութ-
յանխմբագիր-օպերատորըևմարզայինուքաղաքայինթերթերի լուսանկա-
րիչ-թղթակիցները:Մենքհիանումուզարմանումէինքգեղեցիկնախշերովու
քիվերով, հրաշալի փորագրություններով, իսկ մեզ նկարահանող տեղացի-
ներնէլզարմանումէին,թեմենքի՞նչենքփնտրումայդ§լքվածտների¦վրա:
Նրանցհասու չէինգյումրեցի ՖելիքսԳրիգորյանիապրումները, որԱստծու
տվածամենօրիրքաղաքումճիշտնմանշենքերիկողքովէանցնումուհիմա
ապշելէայսնույնությունից: Շենքերիճիշտնմանությանփաստիցգյումրեցի
Ֆելիքսիվրաթախծալիմիտրամադրությունիջավ:Գուցեայդպահիննրան
պատկերանումէին1830-ին ԿարսիցԱլեքսանդրապոլգաղթածիրենցնախ-
նի՞ք,որոնքիրենցարմատներըչմոռանալուհամարնույնատիպտներենկա-
ռուցել`զարդարելովնույննախշերովուքիվերով:

-Իսկ քաղաքապետարանի շենքը §անիծված չէ՞¦,- առանց խայթոցի
հարցրիխմբագիր-օպերատորՊեդիրին:

-Այնտեղ չեն բնակվում, այնտեղ աշխատում են,- կոշտ պատասխանեց
Պեդիրըև,երևիզգալովիրպահվածքիկոշտությունը,հաշտվողիտոնովվրա
բերեց,- §անիծյալ¦ասածը բնակիչներից ոմանց հորինած բառն է, դապե-
տականքաղաքականությունչէ:

Նրա այս վերջին խոսքերի վրա մենք արդեն հասել էինք քաղաքապե-
տարան,ուրմերխմբիհետհանդիպում էրնշանակված,թեպետօրըկիրա-
կիէր`մարտի13-ը:Երկհարկանիայդտանպատին,անշուշտ,հուշաքարչէր
փակցված,թեայստուննով էկառուցել,այստեղով էապրել: Սա,տեսնես,
Չարենցիհերոսներիցորի՞տուննէեղել`պրիստավի՞նը,ՄազութիՀամոյի՞նը...
Այստունըաշխարհիորանկյունումէլդնես,կզգացվի,որհայիտունէ:

ՇԵÜ ²ÜԻԻ ՏԵՍԼ²Î²ÜÀ

§Մամուռներումկորանարահետուանուն¦:

ՀամոՍահյան

Անինմերօրերումտեսնողներս չունեցանքայնբախտավորությունը,ինչ
ունեինավելիվաղԱնիումեղածմարդիկ`այցելողներ,պեղողներ,լուսանկա-
րողներ,երբԱնիիմասինխոսելիսգոնե§մասամբավերված¦բառերըկարելի
էրօգտագործել:ԱյդերջանիկներիցՆիկողայոսՄառնէր`Անինպեղողներից
մեծ երախտավորը: Ավելին, քան Մառը գիտեր Անին, դժվար թե որևէ մեկն
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իմանա,բայցնահամեստորենհաճախասելէ.§Անիիմասինառաջբավական
բանգիտեինք,այժմոչինչչգիտենք...¦:ՈրևէմեկնայնքանչիեղելԱնիում,այն-
քան չիպեղել, ուսումնասիրել,այլոց համարճանապարհ բացել, քան Մառը:
Ի՜նչհրաշալիվկայությունէթողելՄարիետաՇահինյանը,երբընդամենըմեկու
կեսօրովեղելէԱնիում.§ՄենքմոտավորապեսմիժամթափառեցինքԱնիիմե-
ռածփողոցներում,մինչևորայդտեղիցդուրսեկանքու լույսիհանդիպեցինք:
Եվմեզդիմավորեցինշատնիհար,այդժամանակդեռնորճերմակելսկսած,
ոչփութկոտուլռակյացՆ.Յա.Մառը,նրաորդիՅուրին՝ապագաիրանագետ,
այդ ժամանակ դեռևս պատանի, և նրանց հյուրը՝ նկարիչ Ֆեթվաճյանը, մի
տաճկահայ,որըեկել էրԱնիիջրաներկուրվանկարներանելու ...ՄառնԱնիի
փոսերումուձորակներումմանէրգալիստեղականբնակչիպես,գիտերամե-
նը,ինչկարայստեղևինչպեսկար:Հիշողությանսմեջէմնացելհամարյակեն-
դանի մի քաղաք` լի Մառիփափուկ, վրացական շեշտ ունեցողխոսվածքով,
նրա թեթև քայլերի ու շարժումների հնչյուններով, նրա որդու պատանեկան
բարձրտենորովևքարիցքարթռչկոտողՖեթվաճյանիանսովորաշխույժբա-
ցականչություններով:ՆրանցհամարԱնինաշխատանքիվայրէր,միայնպի-
սիբան,որնօրեցօրապրումէրնրանցհետ`աստիճանաբարփոխադրվելով
գրքի,թանգարանիմեջ,կտավիվրա...¦:

Գուցեերջանիկներիցերջանիկը ՂևոնդԱլիշա՞ննէր,ումմասինառանձ-
նակիգովեստովէխոսումԼեոն.§Բայցհայգրողներիցոչոքայնքանբանչէ
արելԱնիիհամար,ինչպեսարելէՂ.Ալիշանը¦:

Իսկ դու գիտե՞ս, սիրելի ընթերցող, որ Ղևոնդ Ալիշանը երբևէ չի եղել
Անիում:§Ինչպե՞սէգրել`չլինելովԱնիում¦:-ԱյսքոհարցիպատասխաննԱլի-
շաննինքնէտալիս`§Նմանկույրի,որնկարումէլույսը¦:

Երանի թե Ալիշանի ծով պատկերների կողքին մերօրյա ճամփորդներս
կարողանայինքմենմիկաթիլիչափԱնիննկարագրել:

Անիում լինելու երջանկությունն ունեցել են Հովսեփ Օրբելին, Թորոս
Թորամանյանը,Լևոնøալանթարը...

Այդ երջանիկներից Լեոն էր, ում վկայություններում անսպառ նյութ կա
Անիի`այդաղետյալքաղաքիպեղումներովզբաղվածմարդկանցմասին:

Իրտպավորություններինի՜նչգեղեցիկձևակերպումէտվելԼեոն.§Խոսել
Անիիմասին,նշանակումէշոշափելՀայաստանիպատմությանամենանրբին
տեղը:Այդքաղաքիանուննանգամբորբոքում է նույնզգացմունքները, ինչ-
պիսիք յուրաքանչյուր մարդու հոգում արթնացնում են Պալմիրը, Բաբելոնը,
Կարթագենըև,վերջապես,Հռոմը,ուրմարդկայինմտքիևարվեստիստեղ-
ծածըթաղված է ժամանակիճակատագրականհարվածիծանրությաններ-
քո՝քայքայմանփոշուտակ¦:
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Այդ երջանիկներից Միքայել վարդապետ Տեր-Մինասյանն էր` Անի քա-
ղաքի երկրորդ և վերջին վանահայրը: Որպեսզի այցելուները հեշտությամբ
շրջեին քաղաքիավերակներում, նա Մայր եկեղեցուց սկսվող մի քանի շա-
վիղէրբացելդեպիՀոնենցեկեղեցի,պարոնիպալատ,Առաքելոցեկեղեցի,
Միջնաբերդ,Ծաղկոցաձորևայլուր:

ԱյդերջանիկներիցԱրտաշեսՎրույրնէր,որնիրմանկությանևպատա-
նեկությանտարիներին(1901-1917)եղելէԱնիում,որտեղնրահայրը`դերա-
սանԱրամՎրույրը,Մառիգիտարշավիհետտարիներշարունակմասնակցել
էԱնիիպեղումներին:

Այդ երջանիկներից Վարդգես Սուրենյանցն էր, որ Մայր տաճարի ծաղ-
կունշրջանիտեսլականնունեցավուստեղծեցիր§Կանանցելքըեկեղեցուց¦
կտավը:

Եվ` Ավետիք Իսահակյանը, անշուշտ, որ մի շարք անգամներ է եղել
Անիում. նրա հայրենի Ղազարապատ գյուղը Անիից ընդամենը 25 կիլոմետր
տարածությանվրաէր:Իսահակյանըմիխենթքայլէարել,երբամուսնացելէ.
նաիրպսակադրությունըկատարելէԱնիի Մայրեկեղեցուկամարներիտակ`
ԹիֆլիսիցգալովԱլեքսանդրապոլ,այնտեղիցՖայտնչիԿռունկիեռաձիֆուր-
գոնով` Ղազարապատ, որտեղից էլ հարսնացուի և հարսանքավորների հետ`
Անի:ՊսակադրությանըներկաենեղելՄառը,Թորամանյանը,Վրույրըևայլք:

Այդերջանիկներիցշատշատերնիրենցգրավորվկայություններըթողե-
ցին`Անիկատարածայցելությունըհամարելովորպեսիրենցկյանքինշանա-
կալիերևույթ:

Ուհիմադեպիթագավորականպալատտանողսալահատականցուղիով
քայլելիս դժվարանում եմպատկերացնել դրա նախնականտեսքը և դիմում
եմճանապարհորդներիվկայություններին:Կեր-Պորտրը,որ1817թվականին
ճամփորդել է Շիրակիբնակավայրերովև միայնմեկօրովմտել էԱնի,թողել
էհիասքանչմիվկայություն.§Թագավորականպալատը...միշինություն է,որ
արժանիէայսհինմայրաքաղաքիհամբավին:Երկայնացածձգվածէնաքա-
ղաքիպարիսպներիցմինչևխորձորը, և ինքը միառանձինքաղաք է թվում:
Այնպիսի ճոխություններով է զարդարված ներսից և դրսից, որ անկարելի է
նկարագրությանևոչմիխոսքովարտահայտելամբողջշինությաներեսըծած-
կողճարտարքանդակներիզանազանություննուհարստությունըևնրաանթիվ
սենյակներիհատակներըզարդարողնուրբմոզաիկինմանությունը¦:

Վարդգես Սուրենյանցի տեսլակա՞նն է ունեցել այդ օտարերկրացին, ով
հարազատիզգացողությամբէդիտելԱնին:

Շարունակելով քայլել երբեմնի թագավորական պալատ տանող ան-
ցուղիով, ես հիշում եմ մեկայլ օտարականի (նաԱնիում է եղելՖրանսիայի
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կառավարությանգործուղմամբ`1838թվականին)խոսքերը`այնքանհարա-
զատմեզ,այնքանհամահունչմերմտորումներին,մերհիացմունքինունաև`
մերներքինզայրալիցպոռթկումին:Ահավասիկ,ֆրանսիացի լեզվաբանԷո-
ժենԲոբեիվկայությունը.§ՄեծբաղձանքովմտանքԱնիիհյուսիսայինԱվագ
դռնով, որ բացված էր կարծես մի տոնական օրվա համար... Եկվորն այս
ավերակներիմեջմիայնակթափառելովևամենքարիցհարցուփորձանելով
այդտեղիևնրանումմիժամանակապրածազգիհիշատակներնիմանալու
համար, տխրությամբ է համակվում, երբ տեսնում է, թե մարդն ինչ ավերա-
ծություններևանգթություններէգործադրելիրեղբայր-մարդուվրա,որիհետ
պարտավորևարժանիէ,որապրերխաղաղությանևհաջողությանմեջ¦:

Վերըասված§մերներքինզայրալիցպոռթկում¦-ըբառերըվերաբերում
ենԲոբեիայսվերջինձևակերպումին`բարեկամօտարականիզայրույթըմեր
զայրույթիհանգույն:

...Անիիհարևանգյուղիցեկած15տարեկանմիքուրդտղաջուրէրբերել
մեզ:Նրաանելիքնէր`սպասելջրիսպառվելուն,որիրվարձըվերցնիուգնա:
Նաանտարբեր նստել էր Բագրատունիների ոտնահետքերի վրա, և իր հա-
մարանհասկանալիէրեկեղեցուընկածնախշազարդքարըշոշափողի,քիվը
համբուրողի հուզմունքը: Մենք հո այդ տղային չէի՞նք բացատրելու, թե նաև
այդքարերընախշազարդողվարպետներիմասինէՉարենցըգրել.

§...Ձերձիրքովթողիքաշխարհումդուքանանցևանջինջմիհետք
Եվմնացիքհավիտյանքերթությանվարպետներանմահ...¦:
øուրդ տղային, ինչ խոսք, Հայաստանից եկած այդ մարդու հուզմունքը

հասանելիչէր.նրահամարդասովորականքարէր,որոնցիցիրհայրըշատ
էտարել շարել իրենցտանպատին:Ես, իբրևթե լավություն եմանում,այդ
տղայինուղեկցեցիդեպիիրենցգյուղ.ինձշատպետքէրտեսնելայդգյուղի
տները`դրանցմեծմասիորմերըշարվածէինկամԱնիիպարսպիսրբատաշ,
կամեկեղեցիներիցընկածնախշազարդքարերով:Տնաշեններ,գոնեքարե-
րիվրայինախշերըմաքրեք,որայդքանաչքչծակի:
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