
m

Ա < 1  (I



Н А Л Е П И  И А У К А Р П Я II С К О II С С Р  

И Н С Т И Т У Т  А Р Х Е О Л О Г И И  И Э Т Н О Г Р А Ф И И

нношш
11■мшиог

п А Т Е П 1  А Л  И  И И С С Л Е Д О В А Н И Я

1

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  А Н

Е Р Е В А Н

А Р М Я Н С К О Й  С С Р  

• 1 9  7 0



W  f f w

' A l t / / ֊  t t M

< II Ց  Կ II Կ U. l  U U < Դ h 5  П Ւ 0  5  Ո Ւ լ  l  Ե Г Ի IL Կ IL Դ ե Ս I' UL

< г  ս  Դ ի ձ  ո Ւ q  3  а  г  է  ч  а  շ  գ  и. գ  г ո i- q  յ  ti  г  ի ն ս տ ի տ ո ւ տ

<y iQUunmim 
m  iLcmhnmim

г  յ ո ւ- □  t  r t i  n f и ո m t u  и t  r m  г а з  i m  t r

I

< 4 3 Կ Ս . Կ Լ Լ Ն  U U <  Գ U. < Г 11 5  IL Г а  կ 5  Ո I՝ Q 3  П Ւ l

է Г Ե ՜ Լ U. Ն • 1 9 7  О

i r a w p i w t *  ;



!>02,7 (С  43) 1 8 А р ф  
Ն 82

Խ մ բ ա գ ր ա կ ա ն  կ ո լ ե գ

р. Ն. ԱՌԱՐԵԼՅԱՆ, է. Տ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, II. 
Կ. Վ . ՄԵԼԻՔ-ՓԱՇԱՅԱՆ, Ա. Մ. ՆԱԱԻՆՅԱՆ, 1

։ ա

!. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, 
՛. I) . ՎԱՐԴՈԻՄՅԱՆ

1- 6-2



Ի Ն Ս Տ Ի Տ Ո Ւ Տ Ի  Կ Ո Վ Մ Ի Ց

Ագգագրական-բանահյուսական հյութերը ժողովրդական մշակույթի գան
ձեր են, կարևոր սկզբնաղբյուրներ ժողովրդի ներքին կյանքի, տնտեսական 
զբաղմունք ների, հասարակական հարաբերությունների, սովորույթների, աշ
խարհայացքի ու պատկերացումների հետազոտման համար: Այգ նյութերբ 
միաժամանակ ունենալով պտտմա-հանաչողական և գեղարվեստական ար
ժանիքներ, օգտակար և ուշագրավ են ոչ միայն մասնագետների, այլև ընթեր
ցող հասարակայնության լայն շրջանների համար:

Վերջին տասնամյակների ընթացքում խմբարշավների ոլ անհատ բա
նահավաքների միջոցով հավաքվել են արժեքավոր շատ նյութեր պատմա
կան Հայաստանի զանազան գավառների վերաբերյալ: Հատկապես կարևոր 
են Արևմտյան Հայաստանին վերաբերող նյութերը, որոնց կրողներից հատու
կենտ ներկայացուցիչներ են մնացել միայն: ետրհրդային Հայաստանում և 
Միության հայաբնակ վայրերում էլ նոր կյանքի հաղթարշավի շնորհիվ արա
գորեն անհետանում են պատմա-մշակոլթային բացաոիկ հետաքրքրություն 
ներկայացնող շատ նյութեր, որոնց կորստից փրկելը և գիտական շրջանառու
թյան մեջ գնելը առաջնահերթ խնդիր է դարձել:

Ելնելով այս ամենից, հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 
գիտական խորհուրդը նպատակահարմար գտավ սկսելու դրանց հրատարա
կությունը: Այդ ուղղությամբ աոաջին փորձն արվեց 1965-ին, Խ. Փորքշե- 
յանի «Նոր Նախիջևանի հայ ժողովրդական բանահյուսությունը» աշխատան
քի լույս ընծայմամբ: Այս գրքի արտակարգ լավ ընդունելությունը ընթերցող
ների կողմից և շուտափույթ սպառումն ու հավելյսդ պահանջարկը հանգեց
րին մատենաշարի ծավալի ընդարձակման մտքին և, նյութերից բացի, հա
մապատասխան բնույթի փոքրածավա| հետազոտություններ ևս ընդգրկնլուն: 
Այսսլիսով, վերջնական տեսք ստացավ սույն մատենաշարը, որը հրատա
րակվելու է «Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն (նյութեր և ուսումնասի-  
րություհներ)» վերտառությամբ: Սրանով, երկար ընդհատումից հետո, նոր
ոևով ինքնին վերականգնված կլինեն հանրահայտ «Ազգագրական հանդեսի» 
ավանդույթները, որը քսան տարի պարբերաբար (1 8 9 6 — 1916 թթ.) լույս է 
տեսել, խոշոր ծառայություն մատուցելով հայ մշակույթի հետազոտության 
գործին:

Սատենաշարի սույն' առաջին գրքում զետեղված են հանգուցյալ ազգա
գրագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու Վարդան Ս. Թեմուրնյանի 
«Գամիրքի հայերը» պատմա-ագգագրական բնույթի աշխատությունը և ա -
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մերիկահայ բանասեր Ե. Տեր-Մկրտշյանի «Վանեցոնց հարսանիքը» կենցա
ղագրական պատկերները: Եթե Վ. Թե Սուրն յանի աշխատությունը Արևմտյան 
Հայաստանի Դսւմիրք գավաոի հայերի ազգագրության ամփոփ շարադրանքն 
ե' կենցաղին ու սովորություններին վերաբերող համակողմանի նյութերի 
քննությամբ, ապա Ե. Տեր-Մկրտչյանը ներկայացնում է միայն վանեցիների 
հարսանեկան աւվորույ թնե րը, ղրկած տեղի բարբառով, որով շարադրանքս 
ստանում է աշխույժ ու կենդանի բնույթ:

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ



Վ.  Ս. ԹԵՄՈԻ1'Ճ8ԱՆ

Գ Ա Մ Ի Ր ք Ի  Հ Ա Յ Ե Ր Ը
(Պատմա-ազգա գրական ուսումնասիրաթյուն)

Պատասխանատու խմթագիր'
Մ. Ս. ՀԱԱՐԱԹՅԱՆ



վ. Ս. ԹԵՄՈԻՐՃ8ԱՆ



Ե Ր Կ  II Ի Խ Ո Ս Ք

Գամ իրք գավառի հայերի մասին մինչև ա յժմ  մի ամբողջական պա տ մա - 
ազգագրական ուսումնասիրություն դեռևս չէ  գրված, եթե նկատի չունենանք 
Գ ամ իրքի աոանձին վայրերի մասին գրված մի քանի աշխատությունն ելւր։ 
Այդ երկասիրությունների մեջ առաջին ու եղը գրավում է Արշակ Ալպո յաճ֊
(անի «Պատմություն հայ Գեսարիո» աշխատություն ր։ Ուշադրության ար
ժանի են նաև Աղեքս ան դր վարդապետ Անդր եասյանի «Ականավոր քաղա 
քին Սեբաստիո պատմություն ը» , Ա , £  եչ յանի «Ակն և ակնցիք)) աշխատու
թյուն ր,  ինչպես նաև գերմանացի գիտնական Ցիմմերերի «ևապադովկիա))-ն] ։

//,. Ալպո յաճյան ի «Պ ատ մութ յուն հայ Աեսարիո)) երկհատոր աշխատու
թյան մեջ ի մի են բերված Գեսարիա քաղաքի և նրա շրջակայքի հայության 
վերաբերյալ սլատմական, տեղւսգրակւսն և ազգագրական բազմա նւու~
թեր, որոնք անշուշտ շատ արժեքավոր են ա պա գա ուսումնասիրողների հա
մար։ Աղեքս ան դր Ան դր ե ա սյունի « Ականավոր քաղաքին Սեբաստիո պատմու
թյուն ր» ս լատմա-աշխարհագրական մի երկասիրություն է, նվիրված Սեբաս-  
տիայի վանքերի, եկեղեցիների ն կա ր ա գրո ւթ յան ր , ինչպես և Ս եբաստիա յի շրր֊  
ջանում տեղի ունեցած քաղաքական անցքերին, իսկ «Ակն և ակնցիք» արժե
քավոր Ժողովածուն նվիրված է Ակնի բանահյուսությանը, բարբառին և կեն
ցաղային սովորություններին։ Ինչ վերաբերում է Ցիմմերերի «Գապադովկիա»  
աշխատությանը,  որ Հ* Տաշյանր որոշ մեկնաբանական փոփոխություններով 
թարգմանել  է «Գամիրք» անվան տ ակ, նույնպես մի պ ա տ մ ա -աշխարհագրա
կան երկասիրություն է , որտեղ գլխավորապես խոսվում է բուն Գաւքիրքի 
հակառակ ուղղությամբ ՝ Գեսարիայից Իկոնիա ( ա յժ մ  Գոնյա)  րնկած այսպես  
ասած «Պարայրների երկրի)) մասին։

Գ ամ իրքի առանձին վայրերի մասին նշված աշխատություններից «Պատ
մություն հւսյ Գես ար ի ո)) և «Ակն և ակնցիք»-ի մեջ. թեև կան տեղեկություն
ներ տվյալ  շրջանն երի սոցիալ-տնտեսական կյանքի,  կուլտ ուր- կեն ց աղա յին 
սուԼորութ յունների մասին, սակայն նրանցից յուրաքանչյուրում տրւԼոււք է միայն  
կոնկրեսւ շրջանի նկարագրությունը և, նույնիսկ փոքր-ինչ  համեմատություն 
շի անցկացվում Գամ իրքի մյուս շրջանների հետ։

Այսպիսով,  ձեռնամուխ լինելով «Գամիրքի հայերը (ւգատմա-ազգւս-  
գրրական ուսումնասիրություն)»  աշխատությանը,  մեր գլխավոր նպատակն  
է եղել քննության առարկա դարձնել ա)  Գաւքիրքի ծագւէան և տեղադրման  
հարցը, բ )  Գաւքիրքը Պ արս կաս տան ի և հռոմեական տիրաւգետության ժ ա 
մանակ,  գ յ  միջնադարում Գամիրքի հայ ազգաբնակչության համալրումը Հա-

1 Ա. Ալպոյսւնյան, Պատմություն հայ Կեսարիս, Գահիրե, 1937,  Աղեք սանդր վարդապետ 
Անդրեասյան, Ականավոր քաղաքին Սեբաստիո պատմությունը, Վենետիկ, 1911, Տեմ^երեր» 
Գամիրք, <րՀանդես Ամսօրեայ» ,  Վիեննա, 1900,  Ա. ^եչյա ն, Ակն և ակն էյիք, Փարիզ,  1952։
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յաս տան ի ներքին դավ առն երիր գաղթած հայերով, դ) կեն էյ աղն ու կուլտ ու֊ 
րան, ևյ Գամիրքի հա (երի ազգակցական, ընտանեկան և հարսանեկան փոխ
հարաբերությունները։

նկատի ունենալով մեր աշխատության ծավալի հնարավորություններր և 
հաշվի առնելով Գամիրքի գյուղական տնտեսության հայկական մյուս գա 
վառների հետ ունեցած ընդհանրությունը, անհրաժեշտ չհամարվեց աոան
ձին գլուխ հատկացնել  երկրագործությանը, անասնապահությանը և ա յգ ե 
գործությանը*։ Սակայն,  պատմ  ա-աշխարհա գրական, տեղադրական և այլ  
համապատասխան բաժիններում խոսվում է նաև յուրաքանչյուր շրջանի 
տնտեսական զբաղմուն քն երի, արտադրությունն երի առանձնահատկություն
ների մասին։ Ինչ վերաբերում է բանահյուսությանը և հոգևոր կուլտուրային, 
ապա դրանք, հնարավորության չափ օգտագործված են միայն Գամիրքի 
հայերի կենցաղն ու կուլտուրան բացահայտ ելու նպատակով։

Աշխատությունը գրելիս նկատի ենք ունեցել ոչ միայն Գամիրքի առանձին 
վայրերի մասին լույս տեսած հայերեն աշխատությունները, այլև Կապա- 
դովկիայում հայտնաբերված խեթական,  ասորեստանյա ն , ուրարտական ար
ձանագրությունների վերջին արդյունքները, նյութական կուլտուրայի մնա 
ցուկները, ինչպես նաև հիշողություններ, լրագրային հոդվածներ,  ճանա
պարհորդական նոթեր և մինչև ա յժ մ  այգ գավառի մասին օտար լեզվով եղած  
համարյա ամբողջ գրականությունը։ Բացի այդ,  երկու տասնյակ տարիների 
ընթացքում հավաքված հարուստ նյութի հիման վրա աշխատել ենք ընդհան
րացումն երի միջոցով հանգել կոնկրետ եզրակացությունների։

Ես իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում հանգուցյալ ուսուցիչ 
Միհրան Տոնապետյանին, Ա արիամ Տոնապետյանին, Իսկանդար (Աղեքսանդր)  
Դեմիրճյանին,  Տ ի դրան ուհ ի Պ ահ լավուն ուն, որոնք կարևոր տեղեկություններ 
հաղորդեցին իրենց ծննդավայր Կեմ երեկի մասին։ Ինչպես նաև դասախոս 
Մին աս Մին աս յանին,  Հակոբ ճղըլյանին,  Տաճ ատ Աղա յեկ յա նին, Նշան Ժամ-  
կոչ յանին,  Վահան Ա ո լքի ա սյանին, Ա եղը ակ Աժ գահ արյանին, Կարապետ 4?ե֊ 
շիշյանին,  Սամվել  ( Սանթուր)  Կյուլւսպյանին և հասարակական գործիչ Պատ
րիկ Ս ե լյանին, Կյուրինի, Սերաստիայի,  Խորս ան ա գյուղի, Տիվրիկի, Արաբ֊  
կիրի) ճյուճյուն գյուղի, Մալաս գյուղաքաղաքի մասին կարևոր և հետաքրքիր 
տեղեկություններ հաղորդելու համար։

Լ I) Ղ Ի Ն Ա Կ
1950  /7. մարտի 25  

ք է Երևան

* Գամ իրքահայերի հոգևոր մշակույթին, բանահյուսությանը, հուշարձաններին վերաբե
րող նյութերը առանձին բաժիններ են կազմում, որոնք մ առամբ են միայն տեղ գտել սույն 
աշխատության մեջ։
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ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ

Արևելյան Փոքր Ասիայում Անտիտավ֊  
քտ սլան երկրի այն մասը,  որ հետագայում  
հայ պատմագրության մեջ հիշատւսկվում է 
Գաւ Ա՛րբ անվան տակ, կազմում է Կա սլա֊ 
գովկիայի բարձրավանդակի մի մա սը, որ 
գտնվում է ծովի մակերևույթից 1100 մետր 
բարձրության վրա և ունի ցամաքային կր֊ 
լի մա ։

Պ ատ մ ա կան Գամ իրքը գտնվում է արե֊  
վելյան երկարությւսն 34 49' ֊ բդից մինչև 
38° 50' և հյուսիսային լայնության 38° 00 ֊ 
ից մինչև 39 54' հատման վայրում,  որն իր 
մեջ ըն դգրկում է Փոքր Աս ի այի այժմյան
Ավազ ( Սեբաստիա)  քաղաքից մինչև Կեստ֊ 
րիա ( Արգեոս' ((էրջիաս» լեռնաշրջանը),  Հա֊  
լիս գետի (^րղրլ^Հրմա գ) ծունկից մինչև 
Մելաս գետի ( Թոհմասու) միջև ընկած հա֊ 
մարյա ամբողջ երկրամասը։

Ան տիտավրոսյան երկրի մասին գրավոր 
տեղեկությունները՛,  մինչև 19֊րդ գարի 80֊  
ական թվականն երր, հեռու չէէ՛ն գնում նախ֊  
քան մեր թվականության 6֊րդ դարից։ Սա֊ 
կայն,  20-րդ դարի սկղբներից Մերձավոր 
Արևելքի մի շարք վայրերում,  հատկապես  
Հալիս գետի ներքին հովտում կատարված  
հնագիտական պեղումներից հայտնաբերված  
մեծ  թվո վ կավե տախտակները ՝ սեպագիր 
արձանագրություններով, նյութական կուլ֊
տուրայի պե/լածո հարուստ իրերով, Գա֊ 
միրքի պատմությունը հասցրին մինչև եր֊ 
րորդ հա զա րամ յակի կեսերը ( թ է ա

1 Տե՛ս Հին կտակարանը, Մելիտացի Հե կատեի
աշխարհագրությունը, ՀԼրոդոտր, Ստրաբոնը, ինչպես 
Նաև հայ մատենագիրներից Ադա թ ան գե զո ս ր , Փաւ/ս- 
տոս 9  ու գա նդր, Մ ովս ես Խորենացին և ուրիշներ։

Այդ մասին առաջին գրավոր էի աս տերը 
հայտնաբերվեցին 1887 թվա կան ին վերին 
ն գի պտո սի Էլ֊Ամառնա գյուղում2, որոնք 
պատմագրության մեջ հայտնի են «Էլ֊Ա֊  
մ առն այի նամակներ)) անվան տակ,  երկլար֊
դր Աողազ֊Հյոյից 1906  — 1925 թթ*3 ( Հալիս
գետի ծունկում)  մոտ քսան հազար աղյուսա֊  
գրեր, երրորդը Զ յուլ-Թեփեում' 1925 թՀ 
(Փոքր Ասիայի Կես արիա քաղաքից 16 կի֊ 
լոմ ետ ր դեպի հ յուսի ս ֊ արևելքի Գոմեժ դյու֊ 
ղի մոտ)  հագար աղյուս ա դրեր։

Այդ հնագիտական նյութերի ուսումն ա֊  
ոիրութ յունից պարզվեց,  որ դրանք պարոլ֊  
ն ա կում են վերին աստիճանի հետաքրքիր 
տեղեկություններ այդ երկրամասի ցեղերի,  
այդ թվում Թո դարման երի ինչպես սոցիալ֊  
քաղաքական դրության, այնպես էլ կուլտ ու֊ 
բայի և կենցաւլի մսւսին։ Օրինակ, է լ֊ Ամառ֊  
նայի նամակներում ի միջի այլոց խոսվում
է Ա ա ր գոն Ակկադի ( 23 69  — 2814 թթ .
մ, թ. ա, )  դեպի Արղեոս լեռան հանքերի 
շրջանում Կանեշ֊Օուրուշանդա քաղաքր ( ա յ֊  
ժր մ յան Կե ս արի այի մոտ — Վ, Թ.)  կ ա տ ա ֊ 
քած արշավանքի մասին,  ինչպես նաև Սար֊ 
գոն Ակկադի երրորդ հաջորդի' Նա րամ սին ի 
(2 279  թ . մ. թ . ա*), այն արշավանքի մա֊  
‘■էն, որբ կատարվել  է Ակկադյան թագավո
րության արևմտյան սահմաններում,  վերին

2 Լ. delaporte, Les Hittites, Paris, 1936,
էջ  3,

3 F. Sartiaux, Les civilisations anciennes de 
1‘Asie-Mineure, Paris, 1928, էջ  20.

4 B. Hrozny, Rapport preliminaire sur les 
foullles tchecoslovaques de Knltepe (1925). Syrie, 
VIII, էջ 1— 12,
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ե էիր ատից մինչև Աման իա ի լեռն հր ում ապ 
րող 17 ցեղերի դեմ,  որոնք համագործակ
ցել  են սարա մսինին դի մա գրելու համար։  
Գա հաստատվեց ինչպես Անտի տավրոս յան  
երկրումՀ -Բլուլ֊Թեփ եից, հայտնարերված

րաբունարի ((Աղըլճա՝ ղշլա)) կոչված վայրում,  
հավանաբար Մ ա աստվածուհու տ աճարի
մոտ, հայտնաբերված ցուլի և երինջի բնա
կան մեծությամբ,  կարմիր կավե թրծված  
երկու քանդակները վկայում են նաև այն

նկ. 2. Գարեջուր խմելու տեսարան, քանդակ գլանիկի վրա, հայտնարերված 
1925 թ., Քյոզթեփեից (Գամ իրք) ։

երկու կավե տախտակներով,  նույնպես և 
Աշշուրից ( Ասսուր)  գտնված ասուրերեն բը~ 
նա գրով, որտեղ ուշադրության արմանի է 
Արմանի երկրի մասին հիշատակությունը*Ն

Բ ո ղա ղ-Բ յո յի ց հայտնաբերված խեթա
կան թաղավորների տարեգրերում և խեթա
կան կոդեքսում նույնսլես կան բազմաթիվ  
տեղեկություններ Անտիտավրոսյան երկրի
ցեղերի քաղաքական,  ս ո ց ի ա լա կան պ այ քա 
րի, ինչպես նաև հասարակական, տնտեսա
կան կյանքի,  հոգևոր կուլտուրա յի մասին։  
Վերին աստիճանի արժեքավոր են նաև այդ  
վայրերի նյութական կուլտուրայի մնացորդ
ները, որոնք պատկերացում են տալիս խ ե 
թերի կրած զգեստների մասին։ Բողազ֊  
ԲJnJի մոտ ((Ցազըլր-գայայի)) (դրված ժայռ)  
մարդկային ֆի դուրն երի, վերնազգեստների,  
գլխանոցների, ոտնամանների որոշ ձևեր 
դեռևս պահպանվել  են Գամիրքի հետագա  
բնակիչների մեջ։  4?յուլ-Թեփեի(յ հայտնա
րերված մի գլանակ (ցիլինդր),  որ պատկե
րում է երկու մարդկան՛ց կարասից ե զեդով  
գարեջուր խմելու տեսարանը, վկայում է այն 
մասին,  որ վաղ անցյալում Մերձավոր Արև֊ 
վե լքում Լայն տարածում զտած այդ սովո
րությունը, հետագայում պահպանվել  է նաև 
հայերի ևեջ, ինչպես այդ մասին խոսում է 
Բ ս են եֆոն ը Ան արաղիս ում։ 19-րդ դարի 90֊  
ական թվականներին Կեմերեկի մոտ, Գա֊

5 Լ.  d e la p o r te ,  Les Hi է tites, Paris, 1936, 
Էջ 3 8 — 4 2 1

մասին,  որ հին ժամանակներում պ ատ մա 
կան Հայաստանի տերիտորիայում գոյու
թյուն է ունեցել ցուլի պաշտամունք,  որը 
հավանաբար արմենների միջոցով անցել  է 
նաև հետագայում կազմավորված հայ ժողո֊  
վըրդին և կիրառվել է որպես մայր աստվա
ծ ո ւհ ո ւԱ նա հ իտ ի ((ց լա պահ դիցուհու))6 7 ատ
րիբուտ, որի վերա ւդ րուկն ե րը մինչև 19-րդ  
դարի վերջերը պահպանվում էին հայկական  
որոշ վանքերում։ Մյուս կողմից,  է լ - Ա մ  տռ
նայի նամակների բովանդակությունից  
պա բզվում է, որ Անտիտավրոս յան երկրռւմ, 
երկրորդ հազարամյակի երկրորդ կեսերին,  
տոհմացեղային միավորների միջև դեռևս ա֊  
մուր միություններ չէին կազւ քվեր Այդ երե֊ 
վում է թեկուզ և այն լիտս տից,  որ Ա արգոն 
Ակկ ադր դեպի Բուրուշանդա (Փոքր Ասիա,  
և ես արի այի շրջ ան) կատարած արշավանքի  
ընթացքում ոչ մի դիմադրության չի հան֊

6 Այդ երկու քանդակները, ուսուցիչ Միհրան Տո- 
նա պետ յան ի վկայությամբ, 1890-ական թվականներին 
'> այտն ա քերել է Գ եմ հրեկի բնակիչ Ավիս Անղտյանը, 
որը որպես կիսրար աշխատելիս է եղել Վարարու֊ 
նարում Բեքմեզյանի ագարակում. երկու հողաբլուր
ների (արհեստական) միջև իր հողամասը հերկելիս 
հայտնարերված կարմիր կավե վերոհիշյալ երկու 
քանդակները. անզգուշությամբ ջարդել է։ Բանդակնե
րի գլուխները Համբար աղա էհմալյանը զետեղել 
էր իր նորաշեն բնակարանի ճակատին, որպես Ծրաիւ- 
տ ա վո ր ոլթյուն )) ։

7 Հ. Տաշյան, Պոնտական ուսումնասիրությունք,
Վիեննա, 1919, էջ 357։
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դիպում։ Մինչդեռ մեկ հարյուրամյակ հեաո' 
Նարամսինի արշավանքի ժամանակ,  Անտի-  
տավրոս յան երկրի տոհմ ացեղևրի կյանքում 
արդեն որոշակի փոփոխություններ Ալն տե
ղէ ունեցել։ Սահմանակից տո հ մ երի ս եփ ա ֊ 
կտնատեր դարձած ավագները անհրաժեշ֊  
տ m թյուն են զդում արտաքին ռազմական  
վատն ղի առաջ ժամանակավորապես համա֊  
գործակցելէ

•Pյուլ֊ Ս*եփ ե ում ( Աեսա րէ այի մոտ)  ռեմա֊  
կ ան ֊ արւևտրակ ան գաղու թէ ա րխիվային նյու-  
թերի ուսումնասիրությունը մեզ հետաքրքիր 
տեղեկություններ է տալիս Սանեշում, Սուրու֊ 
շան դա յո ւմ հիմնված ասորեստան յան դա֊
զութն երի առևտրական գործառնությունների 
մասին։ Գաղութների վարչական կենտրոնը 
գտնվել է Ասորեստանի Աշշուր քաղաքում, 
իսկ Անտիտավրոս յան երկրռւմ նրանց դո ր֊ 
ծ ակտ լ ո ւթ յունն երր զբաղվում էին գլխ ա վո-  
րապես վաշխառությամբ և ապրանքափո֊  
խանտ (լութ յամբ։  Այդ առևտրական գաղութ֊ 
ներում, բացի ակկադյան պետական հիմ
նարկներից ' կարումն երից, կային նաև թան֊  
կարումներ ( մեծ դրամատերեր),  որոնք տո
կոսով ձույլ արծաթ և ոսկի էին մա տ ա կ ա 
րարում ոչ միայն սեմական շրջիկ առևտրա
կաններին, այլև ակկադյան պետական ւս- 
ռևտրական հիմնարկներին"՛։ Մինչդեռ բնիկ
ները I II  հազարամյակի վերջերին, ինչպես  
դրում է այղ մասին պրոֆ. Վ, և. Ավդիևր, 
գտնվում էին մի ւսյնպիսի պայմաններում,  
որ թեև ստրուկների թիվը գնալով բազմսւ-  
նում էր և դրությունը վատթարանում,  սա
կայն ստրուկների դժգոհ ո ւթյո ւնն ե ր ը մի ո֊ 
բոշ ժամանակ դեռևս մեծ  վտանգ չէին ներ
կայացնում,  գոնե մինչև այն ժամանակ,  ք ա 
նի դեռ սեմական գաղութները շահաբեր էին 
տոհմ ացեղերի ավագների համար։ Սայց 
երկրորդ հազարամյակի սկզբներին, երբ 
Միջերկրականի արևելյան ափերին Փյունիկ- 
յւսն քաղաք-պետությունները ծովային ա֊
ռևտրական նոր ճանապարհներ են բաց ա֊  
նում և Ան տի տ ավրո ս յան ե ր կրում ՐՐոեզր 
լայն օգտագործման մեջ է դրվում, սեմա
կան գաղութները սկսում են իրենց դիրքը։ 
հետևաբար, և շահավետությունը կորցնել։  
Այն ատելությունը, որ բնիկները տածում  
էին նրանց հանդեպ, արդեն վեր է ածվում  
բացահայտ ապստամբության,  որի հետևան-

8 Dr. G. Contenau, Civilisation des Hittites
et Mitaniens, Paris, 1934, է չ  l * —go*

Նկ. 3. Երնջի գլուխ (խեցեղեն)։  Հայտնաբերված է 
1890 թ,, Ղզլճաղշլա կոչված վայրում, Եեմերեկի մոտ։

քով այդ գաղութների սեմ ական բնակչու-  
թյան մի մասը բնսւջնջվում է, մի մասը կա
րողանում է հեռանալ երկրիզ, (ւսկ մնա 
ցածները ձուլվում են բնիկների հետ8 9։

Մերձավոր Արևելքում ստեղծված այդ֊  
սլիսի պայմաններում ընդհանրապես,  և, 
մասնավորապես Հալիս դետի օղակում ար
տադրական ուժերի զարգացման հետևան
քով ա ռաջան ում են նոր պահանջմունքներ և 
շահեր։ Նախկին տոհմային հասարակարգի  
կառոլցվածքը այլևս չէր համապատասխա
նում ստեղծված նոր պայմաններին,  և երկ
րորդ հազարամյակի սկզբներին Հալիս գե
տի ծունկում կազմակերպվում է ռաղմա-  
ցեզային մի նոր միություն' խեթական ըս֊ 
տ ր ը կ ա պ ե տ ո ւթյոլն ը ։

Խեթական պետությունը դեռ առաջին 
տարիներին նվաճում է Հալիս դետի ծունկից 
դուրս դեպի արևելք' մինչև Վերին Եփրատի 
սահմանները և_ դեպի հարավ ' Ս արոսի հով-

® Պրոֆ. Վ. I*. ԱՎրյ ]։ Ն, Հին Արևե լքի պւստմ ու֊ 
թյուն, Երևան, 1947, էջ 125, Հմմտ. նաև Վ. Ստրու- 
ւ|ե, Հին Արևելք, Երևան, 1938, 405 և հաջորդ էջերը։
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տում գտնվող երկրները, Հումանդի ( ա յ ժ մ  
Զա մ  ան դի, հայկական Ծամնդավը),  Հուպուշ֊ 
նա, Թե գա րամ ա (Թոգ֊արմա) ,  Ատալւիմա,  
Խուրսանասա ( հավանաբար Խորսանա) և 
այլն։ նվաճված բեղերի ու տոհմերի ոչ մի֊  
այն ռազմիկներն էին ստրկացվում, այլև 
բոլոր անդամները ' ավագանու հետ մ իա֊  
։,ին։ Խեթական պետության այդ բռնապե
տական ձևը դեռևս պահպանվում է առաջին 
թագավորության ամբողջ ընթացքում։ Եսկ 
երկրորդ թագավորությունը ( վերակազմված  
մեր թվականությունից առաջ 15֊ըդ դարի 
կեսերին) ,  պատմական տվյալների համա֊  
ձայն,  հանդիսանում է նվազ բոն ա պետ ա֊ 
կան, քան առաջինը, ա յն իմաստով,  որ 
նվաճված ցեղերի թագավորներն ու ավագա֊  
նին վայելում էին որոշակի իրավունքներ։  
Օրինակ' յուրաքանչյուր ցեղապետ կամ թա
ղավոր դաշնագրերի ստորագրության ծա֊  
մ ան ակ իր աստծու առաջ երդվում էր իր 
լեզվով10/ Ուստի, խեթական պետության 
մաս կազմող ցեղերը,  այդ թվում և թե գա֊  
րամաները (թող֊արմ աները, թորգոմաներրյ  
թեև թագավորական մեկ գայիսոնի տակ  
էին հավաքված,  սակայն դեռևս պահ սլան ում 
էին իրենց ինքնուրույնությունը' ո բոջակի 
ի ր ա վ ունք ն ե ր ո վ ։

Ւնչ վերաբերում է ցեղերի ինքնությունը 
որոշելու հարցին, ապա -Ոյուլ֊ Թեփեում (Օե֊ 
սարիայի շրջան)  հայտնաբերված, այդ տե֊  
ռակետից շատ արժե քավոր, մի քանի կավե 
տախտակներում հիշատակվում է Ս արգոն 
Ակկադի ( 2 4 ֊ րդ դարում նախքան մեր թվա֊  
կանությունը) դեպի Աանեշ, Ոուրուշանդա 
կատարած արշավանքի մասին11, իմիջի ալ֊  
լոց,  խոսվում է նաև Ասորեստան վախտ֊  
դրբված մի քանի սլտղատու և դեկո րատիվ  
ծառերի անունների մասին։ Այդ անունները,  
անկասկած, հնչյունային աննշան փոփոխ ու֊ 
թյամբ,  մինչև մեր օրերը պահպանվել  են 
հայերենում։ Այդ կավե տա ի։ տա կների 25  ֊րդ 
և 29  ֊րդ տողերում հիշատակված ծառն֊

1’Ւյ Լն:
<ՀՈէԱ» ( թիթոլ-թսլթ) ,  Տքւ11սրԱ (սալս-  

րու֊սալոր),  Տմ Ժա (ցիրդու) ,  143ՏհսրԱ 
( հասհուրոլ, հասհուր-խնձոր)։

10 Լ delaporte, Les Hittites, Paris, 1936, 
էջ 233,

11 Weidner, Boghazkoi —studien, 6 Heft, 1922.

Խեթական պետության մեջ ընդգրկված  
ցեղերի, ա յդ թ վ ո ւմ  թեդարամաների ւսպըս֊ 
տամ բութ  յան ու մղած պայքարի մասին հե~ 
տաքրքիր տ ե ղ ե կութ յո  ւն Ս ե ր կան հատկապես  
խեթական չորս թաղավորների' Շուպպ իլուլ֊
յա  մա յի ( 1 3 8 0 — 1346 թ թ . մ .  թ .  ա . ) ,  Մուրչիլ  
2-րդի (1 3 4 5 — 1325 թթ-)> Մուվատալիի
( 1 3 2 5 — 1303 թ թ . )  և, վերջապես, Արնավան- 
տա 2-րդի ( մոտ 1200 թ .  մ ,  թ .  ա .)  տարեդրե- 
բու մ '2։ Ա յդ տարեգրեր ում  հիշատակվում է 
Անտիտավրոսյան երկրի ցեղախմբերի, ինչ֊  
պես և թեդարամաների մասին, որոնք անց֊  
նում  էին Եփրատի արևելյան կողմը ' Հա ֊
( ա ս ա ֊ Ազգիի երկիրը (  Ա ղձնիք), և բնիկնե֊  
րի հետ միացյալ ճակատ կազմած, կռվում  
խեթական պետության դեմ ։ Մեղ հասել է 
նաև մի դաշն ա դրի պատճեն ը , կնքված իւե֊ 
թական մեծ  թագավոր Շ ո ւպ պ իլո ւ լյո ւմա յի  
և Հա յա սայի առաջնորդ Հուկանայի միջև, 
որտեղ հա լասն երի ընտանեկան հա բաբերու֊  
թյունների մասին կան մի քանի շահեկան 
տ ե ղ ե կ ությունն եր։

Այսպես ուրեմն, Անտիտավրոս յան երկ
րռւմ  և նրա սահմանակից վա յրերում  պե
ղումներից հայտնաբերված գրավոր աղ֊ 
բյուրն ե ր ը , ն յո  ւթա կ ան կո ւլտ ուր ա յ  ի մն ա ֊  
ցուկները մեծ արժեք են ներկայա ցնում հայ 
ժողովրդի կազմավորման մեջ մեծ դեր 
խաղւսցած' հ ա յա  ս ան ե րի և, հատկապես , 
թո զարմ ան երի (թեգարա մա հերի) պ ատ֊
մո ւթ յա ն , նրանց կենցաղային սովորու
թյունների ուսումնասիրության տեսակե֊ 
տ ից"։

Ս.. ԳԱՄԻՐՔԻ ԾԱԳՄԱՆ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՐՑԻ ՇՈԻՐՋԸ

Վ ա ղ մի ջ ն ա ղ ա ր (ան հ ա ( սլ ա տ մ ա դր ո ւ ֊  
թյւսն մեջ Գամ իրք տեղան վան տակ ճա
նաչվում էր Կապադովկիան, որ ընկած է 
Օիլիկիայի և Պոնտոսի միջև։ Գերմանացի  
գիտնական  SJiififbpLrJi կարծիքով, եգիպտա
կան արձանագրությունների մեջ, Ռ ա մ գես ի 
ժամանակաշրջանում, Աապադովկիան հիշ
ված է խեթերի ((որպես աոաջին դա շն ա կից

12 Լ. delaporte, Les Hittites, Paris, 1936, 
էջ  78, 109, 165։

Տե ս Վ, Ս. ԹԼմւււր6յան, Հայ ժողովրդի ծագ֊
ման նախաշրջանի պատմությունից, «Տեղեկագիր)),
1959, N  4։
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կամ հարկատու Կադա-վադն», ե գի պա ա կան 
նոր հնշյունականությամբ Կ աղավաղն ան - 
վ ա մ բ . դա նույնն է հույների Կապադովկիա- 
յի  և. պարսիկների ((Կ ա տ պա տ ուկ» - ի հետ ։

Ինչպես հայտնի է, Ըստ կղերական 
պատմագրության, յուրա քա նչյուր տոհմ կամ  
գեղ ներկայա ցվում , ա յսինքն ' սիմվոլա ցվում  
էր մեկ անձնավորության մեջ, իսկ տեղա
նունները նույնպես կապվում էին տվյալ  
վ ա յրերում բնակվող ժողովուրդների անուն
ների հետ, որոնք դարերի ընթա ցքում պահ
պանվել են իրենց մոտավոր հնչյունական  
կոմպ լեքսով ։ Օրինակ, Գամ իր , Գա մՒՐԲ> 
Գամիրքւսն, Թեգարամա1 2 3 4, Թոդարմա, Թ որ 
գոմ ա̂  և ա յլն ։

Մինչ ս ե պ ա դիր արձան ա գրո/ թյունն երի 
վերծանումը, Հին Կտակարանի Ծննդոց գրր- 
քի 10-րդ գլխում հիշատակված ժողովուրդ-  
ների ն ախ ահ այրերի անունները աոաջին 
անգամ մ  ե էլն արանում է հույն պատմիչ 
Հիպպոլիտը (մոտ  234 թ * ) ։  նա Գոմերին  
կամ Գամ իրին ընդունում է որպես կիմմեր-  
ների, իսկ Թո րդոմըճ հայերի նախահայր . 
((Գոմեր և ի ն մ  ան է Գ ա մ ի ր ք . . .  Թո րդոմ և ի 
նման է Լ ա յ ք Վ ե ր ո հ ի շ յ ա լ  տեղանունն երր 
այս վերջին երկու ցեղերի անուններից ա- 
ոաջացած լինե լո ւ  հանգամանքը լի  կարելի  
նկատի չառնել, քանի որ համեմատական  
տեղանունները իրենց ժամանակին բոլորը  
գտնվել են Մերձավոր Արևելքի միևնույն  
աշխարհագրական և պատմական միջա վա յ
րո ւմ ։

Համաձայն աս սրես տան յան արձանա
գրությունների, ա յժմ  ապացուցված է, որ 
կիև մերների մի մասը Կերչյան Բոսփորից 
նախ ներխուժել է Ուրմիո լճի արևմտքան 
շրջանները, և ապա առաջացել է Ուրարտուի  
սահմանները։ Սկյութացիների կողմ ի ց նեղ- 
վե լով , կիմ մերն երբ Սև ծովի հյուսիսից մ րա 
նում  են նախ Անդրկովկաս և ապա դեպի

1 Ցյւմմերեր, Գամ իրք, ((Հանդես Ամսօրյա»,  Վի֊ 
ևննա, 1900, Էջ 28։

2 Լ. de la Porte, Les Hittites, Paris, 1936, 
զ  97։

3 A. H. Sayce, The Higher criticien and the 
verdict of the monuments, էջ 133. Flauvius Jo- 
sephe (38—96 ap. J.C.). Antiquites Judaiques, I, 
էջ 123—123, (REA).

4 Աշ. Աբրահամյան. Անանիա Շիրակացու մ ա 
տենագրությունը, Երևան, 1944, էջ 359։

հարավ ուղղվելով,  հասնում մինչև Ուրմիո 
լմի արևմտյան սահմանները։ Այդ մաս ին 
Հերս գոտը գրում է հետևյալը.  ((նրանք 
(սկյութները) դուրս վտարելով Եվրոպայից 
կիմ մերներին և հալածելով նրանց, որ 
փախչում էին, ներխուժեցին Աս իա Ս եկ ան, 
այսպիսով,  մեղական երկիրը»5։ Կիմ մերն ե-  
լ ր, հավանաբար, սկյութների այդ շրջան
ներում երևալու հետևանքով է, որ 7 1 4 - — 
713 թթ . ( մ . թ. ա . )  գարնանն առաջանում 
էն դեպի Ո ւրարտ ուի սահմանները և երկու 
ուժերի հ ան ղի սլում ր տեղի է ունենում Ուե֊ 
սիում (Պաշ-Գալեի մոտերը) ։  Ուրարտացի
ները պարտվում են։ Կիմ մերները ներխու
ժում են Ո ւրարտ ուի երկիրը, սա կաթէ, հյու
սի ս-ար և մ ո ւ տ ր ում ո ւր ա ր տ ա կան ց ե ղ ա խ ր մ ֊ 
բերի դիմադրությանը հ ան դի սլ ե լո վ, ուղղվում 
են դե պ ի Ս ի ն ո պ թ ե ր ա կ ղ ղ ո ւ ս ա հ մ ա ն ն ե ր ր 
և ա յ  ն տ ե ղ ժ ա մ ա ն ա կ ա վ ո ր ա պ ե ս բ ն ա կ ու
թ՛ յուն հաստատում։ Կիմ մերն երբ 7-րդ դա
րի առաջին տասնամյակում Սինոպից դե
պի հարավ ուղղվելով, թափանցում են Կա
պա դո վկ ի տ ։ Սակ այն այստեղ տեղին է նշել,  
որ սովետական հայ սլ ա տ մա դրության մեջ 
ինչպես կիմ մերն երի Փոքր Աս իա ներթա
փանցելու,  նույնպես և նրանց բն ա կութ յուն 
հաստատած վայրերի տե ղադր ութ (ան շուր
ջը ստեղծվել է տարակարծություն։ Ակաղ . 
7*. Ղափանցյանր իր ((Ո ւրարտ ու» աշխա
տության մեջ դրում է . ((Կիմ մերների դեմ 
կատարած հարձակողական կռիվները (7 18  թ > 
մ . թ\ ա . )  Դամիրք-Կապադալկիայում (ընդ-  
դըծումը մերն է— Վ . Թ . )  ուրարտացիներին 
ոչ միայն հաջողություն չբերին,  ա յ լԼ Ռու- 
սայի պարտվելու հետևանքով երկրի ներ֊  
սում ծագերին մի շարք ապստամբություն
ներ և խմորումներ. . .»7։ Մինչդեռ համա
ձայն Աշուրրիսուայի, № № 198,  330,  444,  
492,  1079 նամակների բովանդակության8, 
կիմ մ երն երի և ուրարտացիների միջև առա
ջին ճակատամարտ ր տեղի է ունեցել ոչ թե
718 թվականին, այլ  713 թ. ապրիլ-հունիս

5 Геродот, Книга 1, гл. 103—104, русский 
перевод Мищенко, Москва, 1888.

6 Геродот, Книга IV, гл. 12.
~ Ղաւ[ւանցյան, Ուրարտուի պատմությունը,

երևան, 1940, էջ 2 0 1 — 202։
8 Լ. Waterman, Royal correspondence of the 

Assyrian Empire, 1930, Norwood. Mass U.S.A. 
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ամիսներին, ոչ թև Կ ա պա դո վկի այում, այլ  
Ուրարտուի սահմանամերձ Ուեսիում (  ա յ ֊  
ծրմյան Պաշ֊Գալեի մոտերը)։  Հետևաբար,  
պատերազմը տեղի է ունեցել ոչ թե Ուրար֊ 
սալի արևմտյան,  այլ  արևելյան սահման֊  
ներում։ Այդ մասին Ս անխեր իրը Աշոլրի֊  
սո լայից և նաբուլից' Խալսուի կառավար֊  
լիզ ստացած տեղեկությունների ‘լիման վրա 
իր հորը' Սարգոն 11-րդին ուղարկած նա֊  
մ ա կում (M  197 )  գրում է հետևյալը* ((Ես 
ուր ա ր տ ար ու (  Ռուս ա)  մասին սա հ մ ա ն ա ֊ 
մերձ բերդերի կայազորն երիր տեղեկություն֊  
ներ էի խնդրել։ նա բուլին ինձ հաղորդեր 
հետևյալը , երբ նա (Ռուսան) ուղևորվեր 
Գամիր երկիրը ( Մատու Գամիր),  իր բանա 
կը պարտություն կրեր . նրա երեր մեծերը  
իրենց զոր ամա սերով սւղ անվերին,  իսկ ին - 
լ՛ ր (Ռուսան) փախավ և մտավ իր սեփական 
հո դր>)<ձ ։

Այս պայմաններում պարզ է, որ Ս Ա1Ս1ՈԼ 
շի կարելի շփոթել Կապադովկյան  

Գամիրքի հետ, որը գտնվում է Անտիտավ֊  
քոս յան երկրում , իսկ առաջինը, այսինքն* 
«Մատու Գամիր»֊ր գտնվում է Ուրարտուի 
սահմաններում,  Ուրմիո լճի մոտերքը։ Ուս֊ 
տի, կիմմեըներր այդ ժամանակաշրջանում  
(714  — 713 թթ . մ. թ .ա . )  դեռևս Անտիտավրոս- 
յան երկիրը չէին թափանցել t Այդ մասի)։ Է 
խոսում նաև այն,  որ Սարգոն 11֊ր Անտի
տավրոս յան երկրռւմ Ուրարտուի քաղաքա
կան ազդեցությունը խախտելու նպատա
կով, օգտվելով Ռուսայի պա րտ ութ յու ևից,  
712 — 705 թթ* հարձակում է գործում Անտի֊  
տավրոս յան փոքր թա դավս րությունն երիՀ° 
Տար ալի, Մելիդիու (Մալաթիա) ,  Դուրգամի 
(Մարաշ) ,  Կ ումմուխ ի (Կոմմագեն) ,  Թիլ֊
դարի մ ուի (Թոդ-արմա)  վրա։ Այսպիսով,  նա 
ասպատակում է Անտիտավրոս յան երկրի 
մեկ ծայրից մյուսը, սակայն կիմ մ  եըների 
մասին դեռևս հիշատակություն չկա։  Կաս
կածիր դուրս է, որ 8 -րդ  դարի վերջին ք ա 
ռորդում ( մ . թ. ա *) կիմ մերները Անտիտավ֊  
րոսյան երկիր չէին ներխուժել,  այլ ,  Ուրար֊ 
տուի պարտությունից հետո,  դեպի Արև
մուտք ուղղվելով ժամանակավոր բնակու
թյուն են հաստատել Արաքսի, Եփրատի,  
Հալիսի և Ռերմոդոնի վերին հոսանքի ա֊

9 Idem, Part I. էջ 1 յյ։
10 N. Adontz, Histoire d’Armenie, Paris, 

1946. էջ ՈՏ։

վազաններումՈ, այսինքն ' դեպի Սև ծովի 
առափն յա լեռնային շրջանները, ինչպես և 
մինչև Սինոպի թ եր ա կղզու շրջակայքը։

Կիմ մերն երր Սինոպի թե րակղզուր րս-  
կըսում են ասպատակություն գործել հարե֊  
վան երկրները։ Իսկ ութերորդ դարի վերջին 
տասնամյակին ( 7 0 8 — 705 թթ. ),  երբ տրեր-  
ները (ըստ Ստրաբոնի1 կիմմերների ց ե ղ ե 
րիդ մեկը)  Թրակյան Բոսփորից Օութան|ւա 
են անցնում, կիմմեըներր իրենց հերթին 
Տևուշբայի առաջնորդությամբ 6 9 5 — 690 թթ .
(մ .  թ. ա , )  ներխուժում են դեպի հի լակիս Լ 
(Կ ի լիկի ա ) ,  Կեսարի այի արևմտյան կողմը,  
մինչև Փսուդիա,2; Մինչդեռ պրոֆ . Ստ. էի֊ 
սիցյանն իր ((Կիմ մ  երական ներարշավի ու
ղին Անդրկովկասն հոդվածում հայտնում է 
այն կարծիքը, որ կիմ մերները մինչև 7 - ր դ 
դարի առաջին քառորդը (677  թ . մ. թ. ա. )  
դեռևս Կ ապա դո վկի ա չէին թափ անցել։ ((Այս 
տեղափոխությունը,  — դրում է նա,  — սլիտի 
կատարված լինի 673 թ . մ . թ . առաջ, հա
վանական է 677 թ . մ . թ. ա ,։ Ւ1սէ)Ատ1սՋ֊/ք 
մոտ (Զավի և Վերին Տիգրիսի միջև) տեղի 
ունեցած ճակատամարտից հետո ջարդված 
կիմմերները չեն կարողացել  նահանջել Մա֊ 
նա, գուցե, մասամբ սկյութների, մասամբ  
էլ ա սորես տանգոդ ճնշման տակ և դիմել են 
Կ ա պ ա դո վ էլ ի ա , մ ա ս ա մը էլ արա ր տ աց ո ց 
Ռուսա II-  ի աջակցությա մ  բ , որի հետ ,
որպես օժանդակ ուժեր, մասնակցել  են հետո 
Շուպրիայի ճակատ ամ արտին » ։

Պ ա տ մ ա կան տվյալների բազմակողմանի  
ուսումնասիրությունը հակառակ եզրակա
ցության է բերում։ Առաջին' Ասորեստանի 
ճակատամարտը կիմմերների դեմ տեղի է 
ունեցել ոչ թե 677 թ , մ* թ . ա.,  այլ  դրանից 
մոտ երկու տարի առաջ, այսինքն ' 679  — 
678 թթ . (մ ,  թ . ա .),  երկրորդ ոչ թե ՀՈւրուշ- 
կիայում, այլ  ՀՈլբոլշնայում (Սարոսի հովիտ,  
Կապադովկիա),  ուր Ասորեստանյան թագա
վոր Աշարհադդոնը կիմ մերներին պարտ ու֊ 11 12

11 0 . Maspero, Histoire ancienne des peuples 
de l’Orient classique, T. Ill, Paris, 1899, էջ 350։

12 3. Վ. Սանդալջյան, Ս ե պա դիր արձանագրու
թյուն, Վիեննա, 1901, էջ 60։ Հմմտ . նաև Մասպերո, 
3-րդ հատոր, էջ 3 4 2 —353։ Հեղինակի ծանոթ. այդ 
ծ աման ակաշրջանու մ Կես արիան ^էւ1’Է1,աՏէ Խիլա֊ 
կուի մաս էր կազմում։

Պրոֆ. Ստ. Լիւփցյան, Կիմմեր ական Ներար
շավի ուղին Անդրկովկաս, ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր, 
երևան, 1947, M 1, էջ 9 — 10։
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թյան մատնելով,  նրանց ետ է մղում Հալիս 
գետ1' մյուս կողմը՝*։

Պրոֆ. Լիսիցյ Ш  նր, հետևելով Հոմ մ ե լին,  
Հուբուշն ան շփոթել  է Հուբուշկի и/յի հետ։  
Հոմմելը, դեռևս պատմական փաստերի բա֊  
ց ա կայության պատճառով  Հուր ու? նայի ճիշտ 
վայրր չկարողանալով որոշել,  հանգել է հե-  
տևյալ  կամայական ենթադրությանը . ((Թե
րևս ^ւոյ՚ուշկյաւյի հետ նույնը համարելու  
ենք .̂11 ։pուշնա երկիրը, որտեղ Աշարհադդո-  
նը Տեյռւշպա կիմ ե րաբուն և Մ անկյան iviu էլ- 
tf։ %  ն՚ւ աճեր։ Որով կամ գրչության իրա-  
կա ն մի и ի( ա լ կ ա (ԿՒ կամ  կա գրելու տեղ 
նա է գրված)  և կամ Ասորեստան ղի դպիրն 
առջևն արքունական տառերով գրված մի 
օրինակ է ունեցել և այդ օրին ակում իրար 
շատ նմանող նա և կ|ւ и ե սլա գիր նշանները 
շփոթել է)մ ։̂

Այժմ  պատ մ  ական տվյալների հիման 
վրա ապացուցված կ, որ Հուրուշնան իսկ ա
պես գոյություն է ունեցել և որի հիշատա
կումը գտնում ենք խեթերի թագավոր Տութ֊ 
հ ա լի ա առաջինի թսռանՀ Լաբարնայի (Թա-  
բառնա)  նվաճած քաղաքների ցուցակում .
Ոփլյոսւա, Հւոբուշնա, Տուվանւա]ա, Նենաս- 
սա, Լան դա, Цицшгш, Պ ուր ուշնա նաւս, Լուս
նա14 15 16: Համաձայն Օլմս տեգի,  Հայ? ուշ նան
գտ նվում է հին մոմանայի մոտերքը՝  Սարս֊  
ոի հովտում,  Կապիսոսի վայը ում'7 18 *, իսկ ըստ 
Ֆորեըի' Սարոսի վարի հովտում։ Երկու 
դեպքում էլ նա գտնվում է Անտիտավրոս֊  
յան եր կրում։

Վերջապես, պրոֆ. Լիսիցյանի ենթադրոլ֊  
թյունը ինքնըստինքյան հերքվում է նրանով,  
որ Հուբուշկիայւսմ ճակատամարտը տեղի է 
ունեցել Եշպակեի գլխավորությամբ մ  ան ա֊ 
ցիների հետ զինակցած սկյութների և ասո
րեստանցիների միջև։ Այս վերջինների կող-  
մից սկյութները ետ են մղվում դեպի Ուր֊ 
միո լճի հյուսիսային կողմը'*։ Ինչ վերա֊

14 G. Maspero, Histoire anclenne des peuples 
de l’orient classlque, III, Paris, 1899, է լ  350 ,

15 Հմմտ. Հոմել, «Gesschichte Babyloniens und
AsSyrienS», էջ ?2U Թարգմանությունը «Հանգես 
Ամսօրեայ»֊ում, 1900, էջ 1951։

16 N. Adonlz, Histoire d’Armenle, Paris 
1946, էջ 22֊-23 ,

17 A. T. Olmsted, History of Assyria, New 
York, London, 1923, էջ з в з ,

18 G. Maspero, Histoire ancienne des peuples
d e l ’orient classique, Paris, 1899, էջ з э з ,

բերում է կիմմերներին, մինչև Անտիտավ֊  
բոս յան երկիր թափանցելը նրանք ասորես
տանցիների հետ լուրջ ընդհարում չեն ու
նեցել։  Ւսկ Շուսյրիայ ի ճակատամարտում, 
որը տեւլի է ունեցել 6 7 6 — 675 թ թ պ ա ր տ 
վողները կիմ մերները չեն եղել։ Այդ մամա֊  
ն ա կ կի մ մ ե ր ն ե րր պ ա տ եր ա ղ մ ո ւմ էի ն փ ռյ ո ւ - 
սաղիների դեմ: Այդ բանը հաստատվում է
նաև նրանով, որ Աշ արհադդոն ր գերեվար
ված Շ ուպրիա յի բնակիչների մեջ գտնված  
ուրարտացիներին վերադարձնում է Ռուսա- 
յի ն , որպես վարձատրություն նրա չեզոքու
թյան համար1՜։

Հարկ կա նշել , որ կիմ մերները թեև
679  — 67Տ թթ* Հուբուշնայի (Գամիրք) ճ ա 
կատամարտում կորցրին իրենց առաջնոր
դին'' Տ ե ուշբա յին և ունեցան ծանր կորուստ֊ 
ներ, դեռևս չի նշանակում, թե նր ան ք լիո
վին պարտություն են կրել , ինչպես են
թադրում կ Ստ* Լիսից յան ր։ Ընդհակառակը, 
նրանց հարձակումները հետագա տարինե֊  
բում ավելի մեծ  թափ են ստանում։ 675 թ. 
կիմմերները Տեուշբայի որդի Պուգդամիի 
(Հեր ո դո տ ի մ  ո տ ' Լուգտամի)  առաջնորդու
թյամբ հարձակվում են Փռյուգիայի վրա և 
պարտված փռյուգացիների թագավոր Մի֊ 
տասը20 ինքն աս սլան ութ չուն է գործում' ցու
լի արյուն խմելով։  Տրերներին և Փոքր Ա-  
ւիայի դժգոհներին իր դրոշի տակ հավա
քած Դուգդամին, Լյուդիայի վրա բազմաթիվ  
հարձակումներից հետո 652 թ. գրավում է 
նրա մ ա յր ա ք ա ղ ա ք է  Սար դի կեն2)  բա յց  Լյու
ղի աչի թագավոր Գ յուգե ս ի որդի Ալյատի  
օրով կիմմերները ստիպված թողնում են 
Լյուղի ան և վերա դառն ում են Սիլիկիա (ի 
հյուսիսային կողմերը22, հաստատվելով Սա֊ 
պադովկիայում։  Այդ մասին Մասպերոն դր
բում է . ((Կիմմերները Լյուղի աչում և Տավ
րոսի վրա ունեցած պարտությունից հետո 
գրեթե կենտրոնացրին իրենց ցեղերի մեծ

lf9 IMjij, Էջ 370,
2® Սույն Մի տասը Աշարհադդոնի ժամանակա֊

կից է։ Աշարհադդոնը նրան հիշատակում է Շ ա մ աշ 
աստծուն ուղղված ուղերձում' Մի տա անունով, որը 
հավանաբար Միտաս առաջինի թոռն է։21 Cylindre A du British Museum, Col. Ill, I. 
32—36, dans G. Smith, History of Assurbanipal.

22 Անց յալում մինչև Հալիս դետն ընկած տերի
տորիան Կիլիկիայի մասն էր կազմում ' իր մեջ պար
փակելով այժմ յան եեսարիայի շրջանը։
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մասը Կապադովկիայում, ինչպես նաև Հա֊  
I ի սի և խերմոդոնի գավառներում))23։

Կապադովկիայում,  ռազմական առաջ֊  
նորդ Ղուդդամին ներցեղային մի կռվի րն֊  
թարքում սպանվում է և նրան հաջորդում 
է իր որդին' Շանտակշեգրուն։ Սակայն կիմ֊  
մերական քա յքա յվա ծ ռազմ ացեղախմ բերը, 
այլևս իրենց մեջ Ասորեստանի կայսրու֊ 
թյանր դիմադրելու ուժ չունենալով, հաջ֊ 
տություն են կնքում նրա հետ2*, այսենքնճ 
ժամանակավորապես ընդունում են Ասո֊  
րեստանի լուծը, ռրից հետո նրանց մեծ  մա֊  
սր հաստատվում է Ան տ ի տ ա վր ո ս յան երկ֊  
րում։ Հետաքրքրական է այն,  որ Անտի֊  
տավրոսյան երկրի այն մասում,  որտեղ 
Նրանք հաստատվում են, մինչև ա յժմ  էլ 
պահպանված են բազմաթիվ տեղանուններ, 
որոնց ստուգաբանությունը մեծապես կր֊ 
նպաստի կիմ մ  երների բնակած երկրամասի, 
ուստի և Գամ իրքի սահմանների ճշտմանը։

* * *

Գամ իրք անվան տակ,  ինչպես ասվեց,  
հասկացվել  է պատմական Կապադովկիայի  
ամբողջ երկրամասը,  իսկ Կապադովկիայի  
այն մասը, որտեղ կիմմերները բնակու֊  
թյուն են հաստատել և որը նրանց անունով 
կոչվում էր Գամիրք, դեռևս մնում էր չճշտը-  
ված ։

Գամիրքր Ան տ ի տ ա վրո ս յան երկրի այն
մասն է, որը հետագայում համարյա հա
մապատասխանում էր հռոմեական շրջանի 
Կապադովկիայի տասը կուս ակալութ յուննե-  
րիօ ^ՒւՒկյա  ̂ կուսակալությանը, որն ընդ֊  
գրկում էր իր մեջ այժմյան Սեբաստիայից  
մինչև Կեսարիա, Հալիս գետից մինչև Մ ե- 
լաս գետի (Մոհմա֊սոլ)  միջև ընկած գրեթե 
ամբողջ երկրամասը։

Միջնադարյան հայ պատմագրության մեջ 
Կապադովկիայի ամբողջ երկրամասի համար 
Գամիրք էպոնիմի գործածության այդ սիլս/֊ 
լր ւ կարծում ենք, առաջ է եկել այն հան
գամանքից,  որ Փոքր Ասիայում,  զանազան  
տիրապետությունների ընթացքում,  առանց 
նկատի ունենալու Կապադովկիայի սահ
մաններում տեղի ունեցած վարչական փո-

33 0. Maspero, Histoire ancienne des peuples 
de l'orient classique, Paris, 1899, Vol. 111. Էջ 474,

24 Seeck, Inscription votive d’Assurbanipal,
London, էջ 2 8 1 ,

փոթությունները, միշտ գործ է ածվել նույն 
էպոնիմը25 2, սակայն Գամիրքր հետագայում  
նկ ատվում է որպես Կապադովկիայի ժի 
գավառ։

Գամ իրքի բուն վայրը ճշտելու համար,  
նախքան Ան տ ի տ ա վրո ս յան երկրում հնուց
մնացած տեղանունների ստուգաբան ությու֊ 
նր, անհրաժեշտ է քննության առարկա 
դարձնել Սեբաստիայի և Կեսարիա յի միջև 
ընկած երկրամասը,  որ պարսիկների կող֊  
մից կոչվել  է Կատպատյուկա, ա յսին քնճ 
Կապադովկիա։ Դա մեծապես կօգնի Գա֊ 
միրքի սահմանները ճշտելու հարցին։ Կատ֊ 
պա տ յուկան կարելի է ենթադրել,  որ Գա֊ 
միրքի հայերի բարբառում որոշ հապավում֊  
Ներ ով դար ձել է ն ախ ՝ Կատուկ և ապա ' ա֊  
ղավաղվելով* Կետյուկ, հետագայում* Կե֊ 
տիկ2*։

Կաայուկ֊/ր կամ  Կետիկ֊/ր մասին հիշա֊  
տ ակութ յուն կա միջնադարյան հայ դրա֊  
կան ութ յան մեջ։ Կիրակոս Գանձակեցին 
Ղիադեդտին Սուլթանի և Սա չու Նու ինի կռիվ-  
ների մասին խոսելով,  հիշատակում է ((Կա֊ 
տուկ)) անունը, որտեղ Ղիադեդտինը վրան 
է խփել նախքան Կապադովկիայի Կեսարիա 
քաղաքը պաշարելր։  (('Սանդի և նա ի վեր 
էր եկե ալ ի տեղւոջէ իւրմէ յաշխարհն հա֊  
յոց,  որ ընդ իւրով իշխան ութէ ամբ,  հուպ ի 
քաղաքագեղ մի ' զոր, ասի,  Չմանն կատակ  
անուանեն))27։

Կատուկ ի կամ Կետիկի մասին հ իշա տ ա֊  
կություն կա նաև Սուլթան Սուլեյմանի պա֊  
տերաղմական ուղեգրության մեջ։ Այսպես,  
Օսմանյան կայսրության թագավորը Պարս֊
կաստանի դեմ 1534 և 1547 թթ . պատե֊
րազմների իր ուղեգրության մեջ երկու ան֊  
գա մ նշում է Կե սարիայի և Սեբաստիայի  
միջև գտնվող  Կատյուկ֊/ր կամ  Կետիկ֊//

2'° Կապադովկիան Գամիրք անվան տակ ներկա֊
Հա քնելու այդ սխալը դեռևս մինչև մեր օրերի չարու֊

նակվում է. այդ մասին տե՛ս Ցիմմերերի ((Կապա֊ 
դովկիա» աշխատությունը (((Գամիրք», թարգմ. Հ,
Տաշյանի)  ։

2̂  Ըստ լեզվաբանական օրինաչափության, Կատ֊ 
պատ յուկա անունը բառավերջի ((ա))֊ի անկումով 
դարձել է ((Կատպատյուկ» . այնուհետև միջանկյալ 
((պա))֊ն սղվելով դարձել է ((Կատտյուկ». երկու «տ»֊  
երիր մեկի անկումով ս տարվել է «Կատյուկ» ձևը։ 
Ա֊ի հնչյունափոխությամբ ((Կատյուկ))֊ը վերածվել է 
((Կե տուկ» կամ (լէետիկճ ձևերի։

27 Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմություն Հայոց,  
,ֆլ[,ս, 1909, էջ 266։
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if ասին։ ((Կետյուկ օվա (Կետռւկի դաշտ) ,  
Անտիկ խան  JO28/

((Բյուրակն)) հանդեսի մեջ Կետիկի մ ա 
սին նույնպես կարդում ենք հետևյալր . «Կե- 
տիկ կանվա նվին Կեսարիո և Սերաստիո մի֊  
ջե. Շարգշլայի դա յմա գա մո ւթյ ան' ԳԸՂՐԹ
րրմագի ( Հալիս դետի) հարավը ընկնող
դ յուղեր ր , ուր կը դան վին հայ գյուղերը' Կե- 
մերեկ , Գ արա գյոլ,  Լիսանլր, Թոփաճ, Գա֊ 
յարունար, 8 ափ ալիքին, Գը զըլ֊ թրմա գի հյու֊
U ի ս ր լ,նկն ող և նույն գա յ մ  ադամ ութ յան վե֊  
ր արեր յալ  քանի մր հայ գյուղեր ալ թեպնի,  
Պուրհան, Տ են տել,  Ալաքիլիս ե»29։

Թորգոմ Գուշակյանն իր «ճամբու  վե,,֊ 
հիշումն եր)) հոդվածի մեջ S'lUllJlpf ա ն վ ա ն 
տակ մատնանշում է այն վայրը,  որին տե
ղական ժողովուրդը անվանում է Կետիկ: 
((If երաստիայեն մեկնումիս հաջորդ կեսօ-  
Ըին 11սկ (?  նոյեմբեր) ,  կր հասն ի մ Շեհեր 
ղշլա (Շար֊ղշ լա) ,  կենտրոնական ավանը 
Սվաղի կենտրոնական ս ան հա դին պա ակա
նող Թոնուս գավառին։ Այս գավառակը, որ 
հո համ ա պատասխան ե հին Կապադովկիա 
Գամ իրքի սահմաններուն,  կր պարուն ակ ե 
իբր 20,000 ( քսան հագար) հաշվող հոծ
հայություն մը, գրված 19 գյուղե րու մեջ,
որոնք են' Շեհեր-գշլա (Շար֊ղշ լա) ,  Թոփաճ,  
Գա յաբուն ար, 3 ափալթուն, Կեմ երեկ, Գա-  
րակյոլ ,  Լիսանլր, Թեքմեն, Տ են տ ի լ ,  Պո,ր֊ 
հան, թեւինի, Փաշագյուղ, Վազիմաղարա,  
Գանթարոզ, Գ ուրտ լոլ֊Գ այ ա, Փաթը, Պա֊
հար֊Էոզու,  թեմեճիկ,  Ալաքիլիսե»30։

Գամ իրքը, որպես Կ ա պ ա դո վ կ ի այ ի գա
վառներից մեկը,  հիշատակված է նաև Հայս
մավուրքի մեջ. «Ս. II արդիս Կւսպադովկիան 
Կեսարիո Գամ իրք գավառից էր))։

3.  Վ. Հակոբյանը Գամիրքի մասին ա֊  
նում է հ ե տ ե յա լ խ որհ րդա ծութ/ո լն ր . «Կա֊  
պադովկիա կր կոչվեր ի հնումն առ հալս 
Գամ իրք, ուստի է այս անունն.  — ենթադրու
թյուն մ ը ----Կե սարիո հյուսիս արևելյան կող
մը կա գյուղ մը Կարմիր, Կարմրակ' թրքե
րեն' Կերմիր անուն, դեպի հյուսիս արևելք 
3 մամ անդին Գտմրակ, թրքերեն Կեմերեկ 
ղյուղ մը,  մեծամասնությամբ հայաբնակ,

28 Hammer, Hisloire de l'Empire Ottoman, 
Paris, Vol. V, էջ  64, Vol. VI, էջ 451.

23 irԲիւրակնa, Կ. Պոլիս, 14 հատ., 1900, էջ 660։
30 Թ. Գուշակյան, Բիւղանղիոն, Կ. Պոլիս, 1914, 

փետր. 10/23, M 5272,

իսկ Կ եմ երեկից ոչ սակավ հեռի կա հույն 
գյուղ մ ր' Գամ իրքան, թրռ. Կոմյո ւրկեն ան
վանյալ ,  Կարմիր, Կարմրուկ, Գամիրքան 
երեքն ի միասին չեն շիներ նաւ/կրք կամ  
Գամյւրք»0': Անշուշտ, Հակոբյանի ուշադրու
թյունից վրիպել է Կյոմյուրկենից ոչ  շատ 
հեռու Գոմ երան, թրք. Կյոմյուրևն թուրք֊ 
մենաբնակ գյուղը։

Վերոհիշյալ անունները ենթադրում ենք,  
որ Գամիրքի ե Գոմերի ածանցված և հետա
գայում թրքերենում աղավաղված ձևերը լի
նեն. օրինակ, «Գամիրք» տերմինը սլարս- 
կերեն հոգնակի «ան» ածանցով դարձել է 
«Գամիրքան»,  ինչպես շահ' թագավոր,  շա֊  
հւսՀւ' թագավորներ,  իսկ հետագայում սել֊ 
ձուկ թրքերի, թուրքմենների տիրապետ ու֊ 
թլան ժամանակ'  Տ*ամ[ւրքան|ւ դա րձել է Կյււ- 
մաւրքեն: Բիբլիայի ((Գոմեր» բառը հավա
նաբար նույնպես ((ան)) ածանցով դարձել է 
Դոմեոսն, հետագայում թուրքերեն ում' ^ յո -  
մերեն:

Ւնչ վերաբերում է Կէմէրէկ գյուղ ա ք ա 
ղաքի անվան,  են թ ա գրում ենք, որ դա ուղ֊ 
ղակի հնչյունափոխության միջոցով Գամիրք 
տերմինի տ առա դարձյալ մի ձևն է: Կէմէրէկ 
անունը, սովորաբար, գրվում է երեք «է»֊ով,  
մ ինչդ եռ, համաձայն հայ լեղվի քերականա
կան կանոններին, անսովոր բան է մեկ բ ա - 
ռի մեջ երեք ((է»֊ի ներկայությունը։ Ոմանք 
ենթադրում են, թե Կէմ1,րէկը՝ Կամարակ* 32 33 
անվան հնչյուն ական աղավաղված ձևն է: 
Կամարակը, իբր թն) իր անունը ստացել  է 
այդ վայրում գտնվող կամարակերտ մի հու
շարձանից,  որի տա կից ջռւր է բխում։ Սա- 
կայն Թորգոմ Գուշակյանր ենթադրում է, որ 
Կամարակը Կեմերեկի հա յա շրջման մի ձա
խող փորձ է։ «Կամարակ անունը,  — գրում է 
նա,  — զոր երբեմն գործածած են հայերենի  
ուսուցիչներ, ընդունելությունն ալ չ է  գտած  
արդեն))^։

Ուշադրության արժանի է մի պարագա  
ևս, որ Կեմերեկի շրջակա գյուղացիներից'  
պուրհանցին երր ևւ տենդիլցիները կեմերեկ- 
ցիներին կռչում կին Գամրիկ<յ|ւ, որը Գա- 
միրք բառին հնչյուն ա կան մոտիկություն

3* « թիւրակն», ե. Պոլիս, 1899, սեպտ. 29, թ. 38—39։
32 «Բնաշխարհիկ բառարան}), 2~րդ հ ա տ էջ 387։
33 «Բիւզանդիոն.», թերթ, ե. Պոլիս, 1914, փետր. 
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ունի։ Պետք է նշել,  որ հայ գրականության 
մեջ Կեմերեկ տերմինին, որպես համազոր  
գործ է ածվել  Գամիրք և Դամասկ երկու ձե֊ 
վերր։ Օրինակ, Կ. Գաբիկյանը « Եղեռնա֊  
պատում»-ի մեջ գրում է. «Կ ո ր յան ց դայեկն 
Գամիրք-Կեմերիկ34 * * 37: ճի վան Աշրգյան Սե֊
Նեքերիմ Արծրունու կրտսեր եղբորը' Դա֊ 
նիել իշխանի Կեսարիա ուխտադնացության 
մասին նկարագրության մեջ օգտագործում 
է «Գամրակ»^ տերմինը։ Այս վերջին ձևը 
գտնում ենք նաև Կեմերեկի դս/րոցի ճակա֊  
տ Ւ 4 ե9 տող ոտանավորի մեջ։

Հարկս է այս սրբազան 
Արամյան վարժարան,
Ե առուցան ի վաստակ  
Որոց է ի Գամրակ  
Վեհ նվեր հայրենի  
Ոոյն մանկտվոյն Արմենի՜6։

Երեմյ ա դպիր Օշականցին 1765 /1* հու
նիսի 8 թվակիր նվիրակությունների ցուցա
կում Ա եմ երեկը հիշատակում է *№ե ամրակ 
ուղղությամբ27։ Չնայած որ վերոհիշյալ  
համրակ և Գեամրակ ձևերը նոր վկայու
թյուններ ենէ սակայն կարող են նպաստել  
Գամիրք անվան մեկնությանը։

Այս պի ս ո վ, պարզվում է, որ կիմ մերն երի 
մեծ  մասը բնակություն է հաստատել Հա
լիս դետի ծունկից մինչև Մ ել աս գետը 
է Թոհ մ  ա ս ու )> հ հ  որոշ մասը տարածվել  է 
նաև մինչև վերին Եփրատի միջև ընկած  
երկրամասում։ Այդ երկրամասը Աստվա֊  
ծաշնչում տեղ է գտել ((Գամեր)) կամ ((Գո
մեր)) էպոնիմի տակ,  որը հայ վաղ միջնա
դարյան դրականության մեջ ծանոթ է * 1*111— 
միրք կամ  Տոսմրաց աշխ ա րհ անունով։ Մ յուս 
կողմից,  պետք է նշել,  որ այգ երկրամասը  
յոթերորդ դարի կեսերին ( մ.  թ, ա . )  իր ա շ
խարհագրական դիրքով երեք պետություն
ների' Ասորեստանի, Ուրարտուի և Լյուդիա֊

34 Կ. Գաբիկյան, Եղեռնապատում, Պոս տոն,
1923, էջ 19։

33 Սիմոն Գաբամաճյանի տարեցույցը, Բարիդ, 
1932, էջ 187,

3(1 Սույն վեց տողանի ոտանավորը դրել է կե-  
մերե կցի հայերենի ուսուցիչ և հասարակական դոր-  
ծիլ Հ ակոբ ՊահլաՎունինյ ((Արամյան)) դպրոցի հիմ
նադրության առիթով։

37 Դիվ ան Հայոց պատմության, Գ., Թիֆլիս,
1894, էջ 799 — 800։

քի միջև կազմում էր, այսպես ասած,  մի 
աղատ գոտի, որտեղ միայն կարող էին 
պարտված կիմ մերները հաստատվել  և որը 
կիմ մերն երի գլխավոր զբաղմունքի ' անաս
նապահության և հատկապես ձիաբուծու
թյան համար հանդիսանում էր նաև ա մ ե - 
նահարմար վայրը։  Հատկանշական է նաև 
այն,  որ կիմմերների ցեղապետի Շ անտ ակ֊  
շեգրու անունը նշանակում է պարզապես  
ձիերով հարուստ:

Եապադովկիան ինչպես այժմ,  նույնպես 
և անցյալում,  մ  ա սն ա վո ր ա պ ե ս նաիւ(յԱ1(|Ույն 
Կիլիկյան լեռնագավառը,  ա յսին քնՀ Գամիր֊  
քը, ծանոթ էր իր անասնաբուծությամբ,  
հատկապես իր ձիաբուծությամբ։ «Ա ապա֊  
դովկիայի իշխ անն ե րը, — գրում է Ատրաբո֊  
ն ը ,-—բացի դրամա կա ն մի փ ոքրիկ տուր
քից,  յուրաքանչյուր տարի Դարեհին հայ 
թայթում էին 1500 ձի, 2000  ջորի և 50 հա
զար ոչխար))38։ Մեր կարծիքով այդ բն ա 
տուրքի մեծագույն մասը հայթայթում էր 
հենց Ե ապադովկիա յի Գամիրք գավառը։  
Այդ հ ա ս կան ա լի կլինի, եթե ն էլա տի ունե
նանք Ե ղեկի ել մարգարե իճ Թորգոմի տան
է խոսքը հայերի մասին է — Վ. Թ*) հասցեին 
ուղղված խոսքերը։ Մ ար դար են իր խոսքը
Տ յուրս ս քաղաքին ուղղելով, ասում է* ((Եւ 
ի տանէ Թորգոմ այ ձիովք և հեծելովք և ջոր֊ 
ւովք լցին զվաճառս քո))2,9։

Մինչև մեր օրերը Ավազի (Աեբաստիա )  
կուսակալության չ որս գավառներից էսան
ճ ա գ ), հատկապես Ավազի գավառը հարուստ 
է անասուններով։ Ըստ Աւսլնամեի, 1890 թ . 
Ամ տգի գավառում կտր 20214 խոշոր եղ
ջերավոր անասուն, որից 10036 կով) 15240  
ձի, 7620 էշ, 66252  ոչխար, 81260  այծ*0։

Վերջապես, այն երկրամասում,  ուր կիմ 
մերների մեծ զարմն է հ ա ս տ ա տ վե լ, կան 
նաև նյութ ական կուլտուրայի որոշ մն ա 
ցորդներ։ Այդ տեսակետից հետաքրքրական  
են Ե եմ երեկից 8 կիլոմետր հեռու, Եեսա֊  
րի այի խճուղու մոտ, հենց Այո մ  երեն ի (Գո-  
մերան)  և Եյոմյուրքենի (Գամիրքան)  հյու
սիս արևմտյան կողմը,  մի բարձր ո լ P i  ան 
վրա կոգք-կողքի գտնվող հինդ հողաբլուր֊  
I երր։

38 Strabon, XI. 525.
38 Աստվածաշունչ, Եզեկիել, Գլ. ԻԼ, 14։
40 Vital Guinet, La Turquie d'AsIe, Vol. I. 

626-640.
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Սույնանման 30 հողաբլուրներ (((հյու֊ 
յուկներ)))  կան Ահս արիայի և Սեբաստիայի  
միջև, որոնցից տասը գտնվում են Ա եմ երե֊ 
կի շրջակայքում։ Դրանցից մեկը դտնվո ւմ է 
Աե մերեկից Շ արգշլայի ճան ա պա րհ ի վրա,  
հենց գյուղաքաղաքի առաջ'  ^յույռւ!յ|ւ դաշ֊  
տում ե, որն ունի 1 5 — 20 մետր բարձր ու֊ 
թյունf մյուսլ7՝ Լիսանլու գյուղի մոտ, երկու 
հատ էլ Ղրզրլճա֊ղշլա քի Վարս^ունար կով~ 
վ ա ծ վայր ո ւմ*'։ Եթե ճան ա ոլա րհն ե րի եղրե֊  
րին առանձին հողաբլուրները կարելի է րն֊ 
դունել որպես դիտարան, ինչպես Ա. 9՝ա֊
րիկյանն է ենթադրում*2, ապա հինգ հողա֊  
բլուրների կողք֊ կողքի առկայությունը 
(Ա ես արի այի ճան ապար հին) լի ար դարաց֊
նում ղրանց որպես դիտարան ծւսռա յելու 
հանգամանքը։ Օն աշխարհիկ բառարանում  
այդ հինգ բլուրների մասին ասված է հե֊  
տ եյա լր , «Աը կարծվին ր լլա լ հնադարյան  
իշխանաց գերեզմաններ յ»41 42 43 44;

Լեմ ան Հաուսլտր այդ հողաբլուրները նր֊ 
մանեցնում է ընդհանրապես թրակի ական 
կուրգաններինս , անշուշտ, արմենների ա֊  
րեմուտքից եկվոր լինելու իր թեզը հիմնա՛
վորելու համար։ Սակայն չի կարելի են֊ 
թադրել արդյոք, որ դրանք կիմ մ եր յան դե֊ 
րեղմաններ լինեն,  քանի որ իրենց ձևերով 
ավելի նմանվում են կիմմերյան Օոսփորի 
մեծ  կուր դանն եր ին։

Պատմական տվյալների և հատկապես  
Անտիտւսվրոսյան երկրում պահպանված տե-  
զանուն ների քննությունը ցույց է տալիս, որ 
կիմ մերների մեծագույն մասը,  ամբողջ 
Փոքր Ասի ան 8֊րդ դարի վերջերից մ  ին քև 
7֊րդ դարի կեսերը ասպատակելուդ հետո,  
բնակվել  է Աապադովկիա յ ի , հետագայում  
ր< նախնա գույն Ա իլիկի ա)) կոչված գավառում։  
Ժամանակի ընթացքում,  թեև կիմմերներր 
ձուլվում են կապադովկյան զանագան ցե֊  

հետ, այնուամենայնիվ,  մինչև վտղ 
միջնադարը հայերի կողմից այդ երկրամա֊  
սր նրանց անունով կոչվել  է Գամ իրք։

41 Կեմ երե կի մոտ Ղարարունարի Ղը<[Ը|նա--ղշլա 
կոչված վայրի հողաբլուրների արտից հ այտն ա բեր֊ 
վեցին բնական մեծությամբ թրծված կարմիր կավե 
ցուլի, երինջի երկու արձան։

42 յ1. Գարիկյան, Եղեռնապատում, Պոստոն, 
1924, էջ 126։

43 Տե ս «Բնաշխարհիկ բառարան}), էջ 387։
44 C. Lehrnann-Haupt, Armenien Einst und 

Jetzt, I, Berlin, 1910, Sr 382,

Ր. ԴԱՄԻՐՔԸ ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ  
ՏԻՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

Առաջավոր Ասի այում, նախքան մեր 
թվականության 7֊րդ դարի վե րշե րր, ար֊  
տ ագրո ղա կան ուժերի զարգացման հետևան֊  
քով, տոհմ աց եղերի ներքին խիստ շեր տա֊  
վորումր մեկ կողմից,  սկյութական, կիմ մ ե 
րական արշավանքների հետևանքով Ասո֊  
րեստանի և Ո ւր ա ր տ ո ւի թուլացումն ու վէրջ֊
նական կործանումը է612  — 585 թթ , //. թ* ա +) 
մյուս կողմից,  հնարավորություն են ստեղ֊  
ծում ռազմա֊ց  եղային մի նոր միության' 
Արմ են ի այի կազմավորմանը,  որը սակայն
580 ֊ ա կա ն թթ. ընկն ում է Մ ա ր ա ս տ ան ի աղ֊  
գերության սֆերայի մեջ, ի սկ 521 թ♦ 
( մ է թ . ա*) նվաճվում է աքեմենյանների  
կողմից։ Հետագայում Եագնեղիսւյի ճակա֊  
տամ արտում (1 90  թ * հունվ. 5 ֊ ին մ . թ . ա 
երբ Աելևկյանն երր հ ռո մ  ա յե  ց ին ե ր ի ց լղար֊ 
տ ություն են կրում, Առաջավոր Աս ի այի եր֊ 
կրթները, այդ թվում նաև Արմ են ի ան, գլուխ 
են բարձրացնում։ Հայաստանի տերիտորիա֊  
յում Ս ե լևկյան երկու տեղական ներկա յա֊  
ցուցիչները' Արտաքսիասը (Արտաշես)  և 
թարիադրիս ր (իէարեհ), իրենց անկախ են 
հռչակում։ Այսւղիսով, վերականգնվում է 
Արմ են ի ան, որն սկզբում փոքր և թույլ էր, 
բայց հետագայում,  Արտաշես ի և թ ա ր եհ ի 
Ժամանակ ձեռք է բերում ինչպես քաղաքա֊  
կան և տնտեսական հզորություն, այնպես  
էլ տերիտորիալ մեծություն։ Ըստ Ատրաբո֊  
նի, Ըարեհի թագավորությանը,  այսինքն' 
Ծ ո փքին է կցվում ն աև (( Ան տ ի տ ա վր ո ս ի 
կողմերում գտնվող երկիրը;յ3, որը հետա
գայում մասն է կազմում Փոքր Հայքի։  Ուս֊ 
տի, Կուր գետից մինչև Ան տ ի տ ա վրո ս յան  
երկիրը, պատմական Հայաստանի տերիտո
րիայում,  կազմվում են երեք հայ -արմենա-  
կան թադավորություններ' ա)  Ար տաշիս յան  
թագավորությունը' Երասխի հովտում,  Մեծ 
‘- լսյքր' Արտաշատ մայրաքաղաքով,  ր )  թա֊  
րեհյ ան թագավորությունը կամ Ծուիքր, Հա֊  
յաս տան ի հարավ֊ արևմտյան կողմ երում, 
Ս րշամաշատ քաղաքով և զ )  Փոքր Հայք,  
որն ընդգրկում էր Վերին Եփրատի արևմըտ֊  
յան մարզերը,  Սեբաստիայի գավառով,  հե
տևաբար և Գամիրքը։

3 S trabon ,  XI, 17. 5 (528).
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Այսպես ուրեմն, Գամ իրքը դեռ հին ժա 
մանակներից եղել է հին հայերի հիմնական  
և գլխավոր կենտրոններից մեկը։  Այդ վկա
յում է նաև Հերոդոտը, որ սկզբնական շրր֊  
ջանում Հայաստա նը գտնվում էր Վերին Եփ֊ 
բատի ա փ ե ր ի ն Հ ե ն ը  Փոքր-Հայք էպոնիմը 
ըույը է տալիս, որ Եապադովկիայում հա֊  
յերր որոշ ուժ էին ն երկաշարն ում։ Օրինակ, 
Փոքր Հա ւքր, սքեման ես կամ Նույն աժ ես ար
մեն զորավարի գլխավորությամբ,  որպես 
օժանդակ ուժ, տասը հազար հեծելազոր է 
ուղարկում Միհրդատ Եվպատորին3 ։

Մեր ուսումնասիրության բնույթիդ ելնե
լով,  անհրաժեշտ է ծանոթանալ,  թե ընդ
հանրապես պարսկական և հռոմեական տի
րապետության օրոք ին չլզի սի սոըիալ-տ ըն
տես ական դրության մեջ էր գտնվում Առա
ջավոր Աս ի ան, հետևաբար Հայաստանը,  
Եապադովկիան և այդ թվում Գամ իրքը։

Պ ա ր ս կա - ա քե մ  են յան տիրապե տ ո ւիՒ յ ու
մից սկսած ւքինշև հռոմեական տիրապետու
թյան շրջանը (5 4 6  թ, մ , թ* ա, — 17 թ* մեր 
թվականի)  563 տարիների ընթացքում,  թեև 
Առաջավոր Ասի աքում քաղաքական, տնտե
սական հարաբերությունները որոշակի փո
փոխությունների էին ենթարկվել,  սակայն  
մ ա կե դոն ա կան - ս ե լևկ յա ն , հա յկա կան-պոն
տական և հռոմեական հարատև պատե
րազմների հետևանքով,  0 ա պա դո վկի ա յում
տեղի ունեցած ավերածությունները, գերե
վարությունները, կեղեքումները արգելակում  
էին քաղաքական կայուն դրություն ստեղ
ծելուն և արտադրողական ուժերի նորմալ  
դա ր դա ց մանր։ Պարսիկները 546 $վիՆ 
( մ , թ. ա ե ր բ  գրավում են Եապագով֊  
կիան, այնտեղ արդեն գոյություն ունեին 
ստրկատիրական հարաբերություններ, որ 
նվաճողն երի կողմից հասցվում է իր ավելի 
բարձր աստիճանին։ Ե ա պա դո վկի այում դր-  
րեթե բոլոր հողային կալվածները գրավե
լով,  բաժանվում են մեծ  մասամբ պարսիկ 
եկվոր ազնվականների և կրոնավորների մի
ջև։ Երկրռւմ ամենուրեք կառուցվում են 
դղյակներ, որոնք ազնվականների համար  
ծառայում են թե որ լզես միջնաբերդ և թե

4 fepO A O T , V, 52.
5 Th* Reinach, Mithridate Eupator, Pa is, 

1890, էջ 1 2 2 ։

միաժամանակ բնակարանt ։ Դղյակների կող
քին կառուցվում են Որմ ի գդի պաշտամուն
քի տաճարներ և, այսպիսով,  գրավվում ես 
բոլոր հողերը ։

Աքեմենյ  անների կառավարման մեթոդը 
նույնքան խիստ է եղել,  բա յց  նվագ կոպիտ, 
քան իր նախորդներինը։ Աքեմ են յանները  
ժողովուրդն երին իրենց տե էլերից խմբովին  
բռնի չէին տեղափոխում և ոչ էլ նրանց 
ժողովրդյան ավանդությունները արգելում։ 
Հին դինաստիաները խորտակելուց հետո,  
նրանք գոհ ան ում են դրամ ական և նատու
րալ հարկահանությամբ և զինվորական ծա֊  
ռայութքամբ։ նվա H  ած երկ բներում նրանք,  
հենվելով քրմական դասի վրա, պաշտոնա
պես ճան աչում են տեղական քրմապետնե
րի հոգևոր իշխանության ժառանգականու
թյունը, թույլատրում են նրանց պահել ի֊  
բենը հողերը և ստրուկները։ Այդ մասին է 
վկայում այն փաստը, որ մեզ  հասել է Դա֊ 
բեհի Փոքր Ասիայի սատրապ Գա/լարիին 
գրած մի նամակից,  որտեղ ասված է , Հ( Ար
քայից արքա Դարեհր, Վշտասպի որդին,  
ստրուկ Դադարին ասում է հետևյալը . ((Ես 
տեղեկանում եմ,  որ դու ամեն բանում չես  
լսում իմ հրամաններին,  որ դու մշակում  
ես իմ հողը' Եփրատի այն կողմը, ստորին 
Ասիայի շրջան ում գտնված տեղից պտուղ
ներ տնկելով։ Ես գովում եմ քո մտադրու
թյունը և դրա փոխարեն թագավորի տանը 
հուշվի կտոնվեն մեծ շնորհներ։ Ւսկ որ դու 
առավածների վերաբերյալ ոչնչացնում ես 
իմ մտադրությունը, դրա փոխարեն հոգե
կան վիրավորանքի ապացույց կտամ ես 
քեզ,  այսինքն ' Ապոլլոնին նվիրված գյու
ղացիներից դու մաքս ես վերցրել և հրա
մայել  ես նրանց փորել մասնավոր հողը,  
չես իմացել  իմ  նախնիների հարաբերու
թյուն ր այդ աստուծու վերաբերմ ա մ բ , որը 
պարսիկներին ասել է ւս ւքր ողջ ճշմարտու
թյուն ր)) ։̂

Այստեղ խոսքը թեև հունական քրմու
թյան լք ասին է, բայց  նույնը կարելի է ա֊  
սել նաև մյուս ն ւէաճվ ած երկրների վերա֊ 6 * 8 *

6 Th. Reinach, Mithridate Eupator, Paris, 
1890, էջ  23,

1 Meyer, Inscription Ass., Geschichte des 
Alterthums. I. § 337, Isodore de peluse. Ep. I. 
487.

8 Հին աշխարհի պատմություն, հ. Ա, Հին Արե֊
վքղլ>, էջ 562 — 563։
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բերյալ ։ Օրինակ' Կոմանայի, այժմյան Բու֊ 
նար֊Բաշրյի մոտ, Սարոսի հովտո ւմ։ Ս՛ա 
աստվածուհու տ ահա րի հողերի վրա, Սարա֊  
բոնի Ժամանակ դեռևս աշխատում էին վեց 
հազար հիերեդուլներ' տաճարում ծառայող  
ստրուկներԳ ։

Պարսիկ իշխողը եթե մեկ կողմից Սա֊ 
պադովկիայի ստրկատերերին մասնակից է 
դարձրել իր շահադործմանր ( որովհետև 
պարսիկների թիվը։ ըստ նվաճված երկրնե֊  
րի ժողովուրդն երի թվիք շնչին տոկոսն է 
կա զմել ) ,  ապա մյուս կողմից,  Աապադով֊  
ս ՛  ան կուլտուրապես նվաճելու համար  
կանգնեցնում է սրբավայր սրբավայրի դեմ՝  
մոգերի դպրատներ, սրբազան կենտրոն ա֊  
վայրեր,  Որմիղդի պաշտամունքի տաճար֊  
ներ, ինչպես նաև գործածության է տրվում 
մոգերի սրբազան օրացույցը10հ Այսպիսով,  
պարսիկները տեղական ավագանուն տալով  
որոշ առանձնաշնորհումներ, ձգտում էին 
նրանց ազդեցությամբ ավելի հաստատ 
դարձն ել իրենց տիրապետությունը։

Պարսիկները հարկերը հավաքում էին 
կապալատվության միջոցով, ինչպես հետա֊  
զայում հռոմեական հասարակապետության  
ժամանակ,  երբ որևէ առևտրական ընկե֊  
րություն կամ մեծահարուստ վաշխառու  
պետությունից, բարձր իշխանավորներից  
կարող էր դնել մի երկրի կամ շրջանի հար֊  
կերը հավաքելու իրավունքը, իհարկե,  կրկր- 
ն ակին գանձելու նպատակով։  Աշխ ա տ ա վո ֊ 
բութ յան ր հարստահարելու այս դաժան 
սիստեմը կիրա ռվո ւմ էր հէն արևելյան եր֊  
կրրներում, հատկապես քաղդեական Բաբե֊  
լոնում և մինչև անցյալ  դարը' Թուրքիա֊ 
յո ւմ։ Ամեն շրջան ուներ իր կապալառուն,  
որը հանդիսանում էր մեծ կա պա լա ռո լի 
(երկրի,  մարզի)  զործակալր,  որ իր հերթին 
նշան ա կված գումարից ավելին էր գանձում ։ 
Հարկահավաքներն ունեին իրենց ծառայող֊  
ներր, ստրուկները, որոնք կատարում էին 
ամեն տեսակի խժդժություններ։ Գամ իրք
զա վառը, որպես հարուստ երկրամաս, պետք 
է որ ունենար հարկերի մեծ  բաժին,  ծանր 
բ ե ռ ։

Առևտուրը, Դա բեհից սկսած, նոր թաւի 
էր ստացել,  շնորհիվ նրա սկսած մեծ  ճա֊  
ն ա պա րհ աջին ութ յան և ապահովության,

ինչպես նաև դրամական նոր սիստեմի ր ս~ 
տ եղծման։ Հ ամաձայն Հե րոդոտիճ Լյուղի այի 
գլխավոր քաղաք Աարդիկեից Պ արս կաս տա֊  
նի գլխավոր քաղաքներից մեկը ' Ա ուղտ 
տանող արքայական ճանապարհը,  որի եր֊ 
կարությունն էր 13500 ս տ ա դի ա ( ս տ ա դի ան 
157,5 մետր) ,  անցնում էր Գամիրքից• 11 12 0 ֊ 
բտկան 35 կմ հ աշվ ելով, այդ տ արած ու֊ 
թյուն ը 60 օրվա ճան ա պա րհ էր։ Աքեմեն֊  
յանների օրով պարսիկները, տուրքերից և 
ստրկական բոլոր աշխատանքներից զերծ 
էին, թեև պարսկական տիրույթներում, ինչ֊  
պես ամբողջ հին աշխարհում, գոյություն 
ուներ ստրկություն, բայց  նրանք օգտա֊  
գործվում էին հ ե ր կա դաշտ ո ւմ և հոտերը
պահելու համար և ոչ շինարարական աշ֊  
խտտանքների մեջ։ Պարսիկ աղատն երր նր֊ 
վաճված բոլոր երկրն երում ոստիկանի դեր 
էին կատարում,  որն ա սլա ցուցում է նաև 
1930 թ . հին պարսկական շահերի մայրա֊  
քաղաքներից մեկում ' Ս ուզայում գտնված  
արձանագրություն ր ]2։

Ահա այն հասարակական֊տնտեսական  
հարաբերությունները և իրավական դրու֊ 
թյուն ր, իր գլխավոր գծերով, որ գոյություն 
ուներ 1ԼարԼ աքեմ են յան Պարսկաստանում և 
նրա հպատակ երկրն երում։ Պարզ է, այդ  
նույն վիճակում պետք է լիներ նաև Գա֊ 
միրքը։ Սակայն մինչև մեր էրայի 17 թվա֊  
կանր Ալեքսանդր Մ ակեդոնացոլ  զորավար
ների, ապա Հռոմի և Պ ոն տ ո ս ի միջև բոր
բոքված տևական կռիվների հետևանքով,  
ևապադովկիայում ստեղծվեց մի անկայուն 
վիճ ակ, որն անշուշտ որոշ չափով պետք է 
կասեցներ երկրի տն տես ական ա ռաջրն ֊
թացլս

Մեր դարաշրջանի սկզբներին աոաջա֊  
վոր Ասիայում,  որպես հռոմեացիների դեմ  
պայքարող հզոր ուժ, պարթևներից բացի ոչ 
մի երկիր չէր մնացել։  Հռոմը արդեն նվա֊  
ճել էր Հա յա ս տ ան ր , Պոնտոսը, Ս իլիկի ան, 
Աս ո ր իքը և ս ելևկյանն երի մայրաքաղաք Ան֊ 
տիոքր, որ իր հերթին դարձել էր ասիա֊  
բնակ հռոմեացիների միջնաբերդը։

11 Արքունի ճանապարհի մի ճյուղը անցնում էր 
Կես արիայից Սեբաստիա (Կաբիրա), մյուսը Կեսա֊ 
րիայից, Ա արոսի հովտով դեպի Մալաթիա։ Այդ հին 
խճուղին թուրքերը կոշում էին «թյոչ֊յոլու» (քոչերի  
ճանապարհ)  ։

12 Հին աշխարհի պատմություն, հ, Ա., Հին Արե֊
վելք, էջ 566։

• ՏէրսԵՕՈ, 8 , 4.
1° Անդ, 8, 4։
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Կապադովկիայում նստում էր հռոմեա
կան կուսակալը, որի ձեռքում էր զինվո
րական և քաղաքական իշխանությունը, նա 
Իր ամբողջ դաժանությունը ցուցաբերում էր 
հատկապես հարկահանության րն թարքում* ։

Կապադովկիայում հողային բոլոր կա է~ 
վւսծները, նույնիսկ մոմանայի,  Տի ան այի 
քրմական ղասի հողերը, որոնք աքեմեն յան-  
ների որով որպես տեղական քրմական դա
սի սեփականություն էին ճան աչվել ,  ա յժմ  
Հռոմի կողմից հռչակվել  էին կայսերական  
կ ա լվա ծքն եր1 * ,♦

Հարկերը նախօրոք, /լանխիկ դում արով,  
վաճա ռվում էին կա սլա լա ռուն ե ր ին, որոնք
/լուսս: կա լների օգնությամբ անխնա կեղե-  
քելով դյուղի և քաղաքի ժողովրդական  
մասսաներին,  if ի քանի անդամ ավելի շատ  
եկամուտ էին ստանում: Առաջավոր Աս ի ա - 
յի քաղաքն երր Հռոմի բանկիրներին պար
տական էին ( 2 0 0 )  երկու հարյուր միլիոն 
ֆրանկ13։

Հռոմեական ազնվականութ յա ն ր' օրհեծ
յալները)), այդ կուտակված կա պիտ ալը ար
դյունաբերության մեջ շէր օգտագործում,  
այլ խոլական մսխումներով վատնում էին 
և կամ ագահորեն դիզում։ Դեռևս դրամա
տերերը չէին հովանավորում առևտրական-

Հռոմ ում քէն դամ են ը 2500 ստրկատեր' նոբիլ- 
ներ, որպես տզրուկ աշխարհի մարմնին կպած ծծում 
էին ոչ միայն ասիական, այ/_և Եվրո պայում' իտա
լական, դաղիական և սպանական ժողովուրդների 
արյունի։ Հռոմի ռազմ ա ֊ ո տ րկա տի րական հասարա
կապետությունը կազմված էր 200 հազար ստրուկ֊ 
ներից, կիսաքաղց և իրավազուրկ պլե յ ր ե յն ե ր ի ց , 
պատրիկներից և կախյալ վարձակալ հողագործն երից t 
Հռոմ լ1 զեխության ու թշվառության կեն դանի մի օրի
նակ էր ներկայացնումt

Ստրկատիրական կարգերի արտադրողական ու
ժերը չէին կարող րավարարել Հռոմի նման հարատև 
պատերազմների մեջ լոկ սպառող մի ռազմ ական 
հասարակապետության բազմաթիվ կարիքները և զինվո
րական ու պետական վերնախավերի անհաշիվ ծախ
սերը։

Լռուէը գրեթե ոչինչ չէր արտահանում, այլ Մի
ջերկրական երկրներից ներմուծում էր ամեն տեսակ 
մետաղներ և մթերքներ։ Հռոմի եկամտի գլխավոր 
աղբյուրներն էին կազմ ում պատերազմական ավար֊ 
ները, կողոպուտները և նվաճված երկրներից հերցը֊ 
ված հարկերը։

14 8ե'„  Ch. Texier, Asie-Mlneure, Paris, 1852, 
է ։  i H i . K. Aslan, Elude historique sur 1e peuple 
armenien, Paris, 1909, էջ l t u

15 A. Ribard, La prodigieuse histoire de l’hu- 
manite. Paris, 1947, էջ v>o,

նևրյւն, [ ՛այց բանկիրները, այնուամենայ-  
նիվ, հովանավորում Հին զորավարներին,  
որովհետև պատերազմը այդ ժա մա նակ ա
շրջանում հասույթի գլխավոր աղբյուրներից 
մեկն էր կազմում։ Կապիտալը օգտագործ
վում էր նաև վաշխառության մեջ, որտեղ 
48 տոկոսը հազվագյուտ դեպքեր չէին։

Ինչ վերաբերում է Կ ա պա դովկի ային, նա 
այդ ժամանակաշրջանում'ծառայում էր որ
պես պլացդարմ հռոմեական և Տիգրան֊  
Միհրդատ յան դաշնակցության համար։ Եվ 
քանի դեռ Կապադովկիան հռոմեական ջա
հերը չէր պաշտպանում, այնքան նրա «ան-  
կախութլոլնր» հարգվում էր Տիգրա ն-Միհր-  
դատ լան դաշնակցության կողմի՛ց, և հա
կառակը,  հռոմեացիները երբ տեսնում 
էին, որ Կապադովկիան հնազանդվում էր 
ալս վերջինն երին, ինքն էր հարձակվում և 
իր օրիենտացիայի մարդն էր դնում նրա 
դահին։ Այս պի սով, ստեղծված պ այմաննե
րում երկիրը հաճախակի ձեռքից ձեռք էր 
անցնում: Ինչպես դրում է Ապպիտնոսր,
Ս ուլլա յի մահից հետո 78 թ . և Միհրղատ-  
յ  ա ն 2 - ր ղ պ ա տ երա դ մի ց ա ռաջ (74  — 7 1 թթ. 
մ . թ . սւ. )  Տ1"Ա՛ անը նորից էր արշավել  Կա֊ 
պ ա դո վկի ա* * * * 10, որը փաստորեն շրջապատ
ված էր հայկական (նոր գրավված)  երկըր-  
ներով ոչ միայն Ծ ո փքի, այլև Կոմմադենի  
ո լ դաշտային քիչիկի այի կո վզերից։  Տիգ
րանին հաջողվում է գրավել այդ արշա
վանքի ժամանակ Կապադովկիայի Մ աժ աք 
մայրաքաղաքը։  Այս պի սով, որոշ ժամանակ  
Դամ իրք գավառը Հայտ ս տան ի մասն է կ ա զ 
մում։

Հռոմեացիները,  վերջ ի վերջո, դրա- 
վում են Կապադովկիան և վերածում մի 
սովորական ն ահ ան գի։ Սակայն,  այնուա
մենայնիվ,  զանազան առիթներով ստի սլ
ված են լինում ճանաչել  Դամ իրքում հ ա յ 
կական թագավորների իրավունքը։ Այսպես,  
համաձայն Դի ո դորո սի, Կաըակալլա յի հա- 
ջոըդր՝ Մ ակրին, երր պարթևներին մեծ  հա
տուցում վճարելով հաշտություն է կնքում,  
հայերին ևս, որոնք հռոմեացիների դեմ  
է պատերազմի ընթացքում պարթևների հետ 
էին, սիրաշահում է ' Վ աղար շի ոթղի 
Տրդատ 2-րդին ճանաչելով հայոց թաղ ա
վոր* Կարակալլան նրա պսւտսւնդ մորը ա-  
զատ է տրձակում։ Ավելին,  վերադարձնում

1Ճ App., 1ԱԱհ.» 67.
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Լ հաև այն ճուլերը (ոստանները), որ Կ ա -  
սյ niijm] lj|i ա I n ։ if սեփականություն էր Հա
յաստանի թագավորների. շնորհում է մի 
ւղանցիոն և ուղարկում մի ոսկե թաղ,  որ֊ 
պես նշան ինքնիշխանության։ Վաղ միջնա֊  
գարյան հեղինակ Սողոմենր նույնպես, կա֊  
պադովկիայում Հայաստանի ունեցած հո֊ 
ղերի մասին ակնարկելով դրում է. «Սոս֊ 
տանս, որ Արշակին պաշտպանում էր ( 3 5 0 — 
351 թթ. ) ամուսնացնում է նրան հռոմեացի  
կառավարիչ  Ապլանիասի աղջկա' II լի մ  -
ւղիայի հետ,  գեդջում է Փոքր Ասիայոսք 
Հայաստանի ունեցած հոգերի հարկը»17:

17 Հմմա. Sozomene (Hernias) Histoire ecele- 
siatique, Paris. 1676 et Amm. Marc, Մ. հյ«րենաց ի
և Փ, /*jm  դանղ։

Անկասկած է, որ հայերը Փորը Հայքում,  
հետևաբար և Գամիրքում է թվական մ ե ծ ա 
մասնություն կին ներկայացնում և պահ
պանում էին հայերեն լեզուն։ Այդ մասին է 
խոսում այն փաստըք որ կես արաց ի Վար
սեղ պատրիարքը (379  թ Փ ո ք ր  Հայք իր 
ճամփորդության ընթացքում նույն դավս,֊  
ոի եւդ ի ս կուզո սա կան աթոռների համար
փնտր ում էր հայերեն դիացող մարդիկ1*։

Այսպես, ուրեմն ք մինչև վաղ միջն ագա 
րը Գ ամ իրքը հանդիսանում էր հայերի ըստ֊  
վ արա թիվ և կոմպակտ բնակության վայրէ\֊ 
րից մեկը։

18 J-p. Migne, patrologia cursus completus 
ser gracca 32—502.
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Դամ իրքը ք ինչպես տեսանք,  հնա գույն 
ժամանակներից հանդիսացել է Թոգ-արմա-  
ների ( արմենների)  օրրանը, որը հետագա - 
յում եղել է նույնպես հայ ժողովրդի գո
յացման,  կազմավորման գլխավոր կենտ
րոններից մեկը։ Այ դ մասին է խոսում
Ետրաբոնի աքն վկայությունը,  թե մինչև 
Ան տի տավրո սի երկիրը բոլորը միալեզու  
հայախոս դարձան'։ Հետաքրքրական է նաև 
Մ, Խորենացու թեև առասպելական, բայց  
որոշ հիմք ունեցող այն տեղեկությունը, որ 
Արամբ գրավ ելով մինչև Դապադովկիա' 
Արգևոս ( էրճիաս)  չեռան շրջակայքը,  հրա
մայում է իր Մշակ զորավարին այդ վայ -  
րում կառուցել դաստակերտ, բնիկներին 
սովորեցնել հայերեն,  որ նրա շինած բեր֊  
գաքաղաքլւ' Մշակ|ւ անվան աղավաղումով,  
հույների կողմից կոչվում է Մւսժւսք, հետա
գայում' և ես արիա։ Աո  իսկ պատճառով,  
ավելացնում է Մ. Խորենացին, հույները այդ  
շրջանը կոչում էին «Պռոտին Արմին իա՛», 
այսինքն ' Առաջին Հայք1 2 * *։ Կ ա պա դո վկի այի
այդ մ  ասր, այսինքն ' Դամ իրքը, Տիգրանի
օրոք, թեև որոշ ժամանակ Հայաստանի  
մասն է կազմել ,  բայց  հետագայում,  Արշա
կունին երի ժամանակ,  նա վաղուց դադա
րել էր, իրավսւպես, Հայաստանի մասը լի
նելուց։ Այնուամենայնիվ,  Դամիրքում դո֊

1 Տե'ս. Strabon, XI, 14, 5 ( 5 2 8 ) ,  Հմմտ.
Հ ■ Մանանդյան. Քննական տեսություն հայ ժողովրդի 
պատմության, հատոր Ա Ե ր և ա ն ,  1945, էջ 116։

2 Մ. Խորենացյւ, Պատմություն հայոց, Տփղիս,
1913, էջ 46,

յություն ուներ հայ ազգաբնակչություն,  
ինչպես նաև թագավորների որոշ ոստան
ներ5։ Այստեղ տեղին է նշել ւ) ի հանգա
մանք,  որ վաղ միջնադարում գերակայու
թյան պայքարը երբ մտցվում էր դավանա
կան հարցերի խողովակով և ժողովուրդն եր֊ 
րի էթնիկ գիտակցությունը իր խանձարուրի 
մեջ էր գտնվում,  բնակիչները,  ընդ որում և 

հայերը,  հասւկապես հունադավան հայերը, 
դյուրավ կարող էին ձուլվել Աապադովկիա֊  
յում հետզհետե տիրող տարրի ' հույների
հետ։ Մխիթար Ապարան ցին,  խոսելով  սաթ 
քւա յեր|ւ մասին,  գրում է . «Եւ ոմանք կո ժ ն 
Եաթ հայեր,  որ լե ղուով և դրով ազգաւ են 
հայք,  բայց  դաւանութեամբ և ամենայն օ֊ 
րինօք են հոյնք»*։ Այսպես,  նրանք հունա
դավան դաոնալով,  հետզհետե խզեցին հսւյ 
ազգաբնակչության հետ իրենց ազգային
կուլտուրական բոլոր կապերը։ Այս դրու
թյունն իշխում էր 5 — 7֊////. դարերում, մինչև 
որ Դամ իրքի հայ ազգաբնակչության մեջ 
նոր քանակ և որակ ստեղծեցին Հայաստա
նից այն գաղթերը, որոնք տեղի ունեցան 
8~րդ դարի կեսերից մինչև 11-րդ դարի 
վերջերը, այսինքն ' արաբական արշավանք
ներից սկսած մինչև սելջուկյան թուրքերի
ներխուժումը։ ճիշտ է, դրանից առաջ ևս

3 Տե'ս, K. Aslan, Etude historlque sur le 
peuple armenien, Paris, 1909, էջ 138, 198; Dio- 
doros, Bibl. Hist.

* « Ծւսթ հայերի» մասին տե՛ս Մխիթար Ապա֊ 
րանցսւ գրածը Ալիշանի «Հա յապա տ ում» ֊ ում, էջ
550 — 553։
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Հայաստանից դեպի Փոքր Աս իա տեղի էին 
ունեցել մի շարք մանր և մեծ գաղթեր, ա֊ 
ռևտրական կամ այլ շահութաբեր գործերի 
և զինվորական ծառայությունների հրա֊ 
պույրն երով, ինչպես նաև, բռնի կամ ստի֊  
պողական։ Օրինսւկ, 572 թ* պարսիկների 
դեմ հայերի ապստամբության պարտու֊  
թյունից հետո, Վարդան Ս ամիկոնյանը յու֊  
րայինն ելավ գաղթում է Բյուգանդական եր֊ 
կ ի ր ր ։ Հուս տ ին ի ան ո ս 2֊րդը,  688 թվակա֊  
նին Հայաստանք նվաճելով, 8 հագար տուն 
հայեր Փոքր Աս իա և Թրակի ա է տեղափո֊  
խ ո ւ մ Սակայ ն,  մեր ուս ումն ա ս ի րո ւթ (ան 
նյութից դուրս է մնում դեպի Փոքր Ասիա 
տեղի ունեցած բոլոր հայկական գաղթերը։  
Այստեղ կխոսվի միայն հայերի այն երկու 
խոշոր ժողովրդական «գաղթերի» մասին,  
որոնք ամբողջությամբ տեղավորվելով Գա֊ 
մ  իրքում, նոր կերպարանք տ վ ի ն Գամ իրքի 
հետագա էթնիկական կազմին։

նախքան այդ գաղթերի մասին խոսելը,  
արժե երկու խոսքով վերհիշել 4 — 5 ֊ րդ դդ. 
Հայաստանում տիրող դրության և բ յուղ ան֊  
Հացիների հետապնդած քաղաքականության  
մասին։ Ինչպես հայտնի է, 387 թ Թ ե ո դ ո ֊  
րոսի և Շապուհ 2 ֊ րդի դաշնադրությամբ,  
Հայաստանը բաժանվում է երկու մասի։ 
Բյուզանդացիք իրենց բաժնի ' Արևմտյան  
Հայաստանի վրա նշանակում են կոմս, իսկ 
Արևելյան Հայաստանում,  սասանյանները  
428 թ . հետո ' մարզպան։

Չնայած Ար շ ա կ ունին եր ի թագավորա֊  
թյան վերա ց մանր,  երկրի վարչական դրու֊ 
թ յան մեջ որոշ ժամանակ փոփոխություն֊  
ներ տեղի չեն ունենում։ Երկիրը իր երկու 
մ ասերում ն էլ կառավարվում է բացառիկ  
վարչությամբ և տեղական օրեն քներով, ալ֊  
սինքն ' հայ նախարարները դեռևս պահում 
էին իրենց տանուտիրական իրավունքները,  
իսկ եկեղեցական թեմերը գնալով բազ մա ֊  
նում ես 4֊ի փո խաբեն, 5~րդ դարում,  
հասնում են 1 5 ֊ի: Գա բացատրվում է նրա֊  
նուէ, որ մարզպանության շրջանում հայ ե֊ 
կեղեցէւն դեռևս իր ձեռքին էր պահում երկ֊  
լ ի  դատական գործերը, միաժամանակ նաև 
^Ր^րԻ բնակչության և ունեցվածքի հաշ֊

° Չամ շյանց, Պատմություն հայոց, Վենետիկ,
1785, հ. Բ., էջ 288,

6 Սաեփանոս Տա Ր Ո  նաց ի (Ասողիկ), Տիեզերական 
պատմություն, գիրք 2, 18.96, էջ 101,

վառման իրավունքը։ Այսպիսովչ պարսիկ 
տիրողների համար հայ ֆեոդալական եկե֊  
դեցին կարող էր մեծ ծառայություններ մ ա 
տուցել,  որի համար նա վայելում էր նույն֊  
պես որոշ արտոնություններ։

Հետագայում իրերի դրու թյուն ր փոէս*- 
վում է . բյուզանդացիք,  Արևմտյան Հայտս֊  
տանուլ/  ջնջելով տեղական օրենքները,  
ս պա ռն ում են նաէսաըաընեըի տանուտիրա
կան իրավունքներին, հարկային և այլ մի 
ջոցներով ոչ միայն սկսում են հայերին 
կեղեքել,  այլև ընդունել տ ա լ քաղկեդոնսւ֊  
կան ութ (ուն ր։ Սասանյանները իրենց հեր֊  
թին Հա յա ս տ անէ։ արևելյան մասում բռնի 
ուժով փորձում են սլա րտ աղբել դրա ղաշ֊
տ ական ութ յունր, քանի որ այդ ժամ ան ակ֊  
ներում հայ լուսավորչական եկեղեցին 
միաժամանակ ն ե ր կա յա ցն ո ւմ էր հայերի
ազգային դեմքր։ Ուստի և հայերը,  և մե֊  
կին և մյուսին պատասխանում են զինված  
ապստամիությունն ե րով։ Պ ա ր ս կահ պա տ ա կ
հայերը 451 ~ից, ի սկ բյուղ ան դահ պա տ ակ֊  
ներրճ 475 թվականից մինչև 640 թվականը
(մինչև արաբական ներխուժումը) ,  հաշւէած 
մանր և մեծ ապստամբությունները, ինն 
անգամ ղենքի են դիմել և ավելի քան վաթ֊  
սուն տարի սլա յքարէլ են իրենց տիրակալ
ների դե մ , որի ընթացքում և հատկապես  
նրանից հետո , հայերի գաղթը դեւզի Գա
մի րք գնալով մեծ  չավ։երի է հասել։

Ա. ՀԱՅԵՐԻ ԳԱՂԹՕ դեպի  գ ա մ ի ր ք

Հայերի գաղթերը դեպի Փոքր Ասիա և 
դեպի Գամիրք, որքան էլ Հա յա ս տ ան ում 
բյուզան գացին երի, պարսիկների և արաբ
ներէ։ կողմից գործված ավերածսւթ ւուննե֊ 
րի, հարստահարությունների, կեղեքումների 
հետևանք հա ւ7 արվեն, այնուամենայնիվ,  
այդ գաղթերի պատճառներից գլէսւսվորը 
հանդիսանում էր բյուգանդական կա (սրու
թյան նենգամիտ քաղաքականությունը։  
Ւ յու զան դա էլան էլ այս բութ յունր մեկ էլողմից 
հայերի դիմադրական ուժը թուլացն ելու 
համար ջանք էր թափում հայերի ռա զ մա 
կան ուժը Հայաստանից հեռացնել ,  մյուս 
կողմից,  ար արա էլան արշավանքների դեմ  
պատվար ստեղծել ,  տյդ նույն հայերին 
բնակեցնելով Անտիտավրոս յան երկրռւմ ։
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Բյուգանդական կայսրությունը իր այդ 
քաղաքական պլանը իրագործելու համար, 
երբ հայերին Հայաստանում բազմապիսի  
միջողներով, հարկային ծանր տուրքերով,  
քաղաքական սադրանքներով նեղում էր, 
մինչդեռ Փոքր Ասիայում ընդհանրապես, 
իսկ մասնավորապես Գամ իրքում ապրող 
հայերին հողային,  հարկային որոշ զիջում
ներ էր անում։ Հույների հետ ունեցած ի֊ 
րենց կուլտուրական կապերի հետեւսնքով և 
հակառակ իրենց միջև եղած կրոնական վ ե 
ճերին, հայերը իրենց հերթին, հաճախ 
պարսիկներից, արաբներից ավելի նախա
պատվություն էին տալիս բ յուզանդացի-
ն ե ր ի ն ։

Հայկական առաջին մեծ  գաղթը դեպի 
9 ամիրք, բաղկացած Պավլիկյան աղանդա
վոր, ապստամբ հսւյ գյուղացիներից,  տեղի 
է ունենում 726 թվական ին ։ Երկրորդը' 
1021 թվականից մինչև 1064 թ. Արծրունի-
ների և 0  ագրատ ունին երի գլխավորությամբՀ 
Վա ս պո լրական ի ց , Անիից և Կարսից։

Պ ատ մ ական Հայաստանի հողի վթա 
ևոմմադենից Աղձնիք, 7-րդ դարի կեսերից 
ծնունդ առած աղանդավորս։ կան ջար ժում - 
ն երր, որոնք հայտնի էին պավլիկյանների  
շարժում անվան տակ,  աշխարհիկ ֆեոդալ
ների և հատկւսպես, հայ եկեղեցական ֆեո
դալականության շահերին մեծ վնաս էին 
հասցնում; ներս ես Տայեցի (Շինող) կաթո-  
ոՒկ ոսը, դղալով ժողովրդի մեջ այդ նոր 
ուսմունքի լայն արձագանք գտնելու հնա
րավորությունն երր, ուստի և, եկեղեցու շա-  
հերին հասցվելիք վնասները, 655 թվակա
նին դիմում է աշխարհական իշխանության 
դատաստանին,  որ նրանց ճակատը խարա
նելով երկրից դուրս արտաքսեն։  րր,.*Հալա- 
ծեաց զամենայն աղ ան դաւորսն ի ձեռս ի շ 
խանաց.  նաև զոմանս ի նոցանէ շանթիւ  
դրոշմ եալ ի ճակատս խայտառակութեամբ  
արտաքսեաց ի վիճակէ իւրմէ))1 * 3։ Արտ աքը ս - 
ված աղանդավորները,  ինչպես դրում է 
Լովհէ Օձնեցին, հաստատվում են Ջրկա կամ  
Ջրիկ կոչված գեղատեսիլ մի լճակի մուո^է

յ Տե' Ս Մ. Զամշյան, Պ ատմ ություն Հայոց, Վե
նետիկ, հ. Բ., 1785, Էջ 357։

2 Յայն. Աւձնեցւոյ, Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 
1953, Էջ 51: Հայ պատմագրության մեջ Ջրկա կամ 
Ջրիկի նույնացումը Նփրկերտի ( Մուֆարղին)  հետ 
սխալ է՝, նփրկերտի մոտ մի գեղատ եսիլ լճակի ղո֊ 
յություն ը և ոչ էլ նրա բյուգանդական և արաբական

Այդտեղ' Դեր սիմի լեռների ստորոտն են 
դալիս Հայաստանիу և Բյուգանդական հո֊ 
ղերիդ արտաքսված պավլիկյան ա ղան դա֊  
վորները, ինչպես նաև, մեծամասնությամբ  
վանքապատկան հողերից փախուստ տված  
շինականն երբ։ Եվ այդ վայրում,  7֊րդ դա
րի 50-ական թվականներին նրանց կողմից 
կազմվում են անկտի։ «աշխարհիկ հա֊
մայնքներ»։  Այդ համայնքները,  իրենց թվով  
և գործունեությամբ դառնում են այնքան  
նշանավոր, որ հայ ֆեոդալների, հատկա
պես եկեղեցական իշխանավորների նա
խանձն են շարժում։ Այդ իսկ պատճառովի,  
որ 726 թ. ոստիկան Վլիթի ուժերի աջակ
ցությամբ,  նրանք պավլիկյանների վրտ 
հարձակում դո բծելով,  վերջիններիս վ տ ա 
րում են Եփրատի արևմտյան կողմր' Ան տ ի - 
տավրոս յան երկիրը։

Բյուգանդական պետությունը, որոշ ք ա 
ղաքական նպատակներով,՛ պավլիկյաննե
րին տեղավորում է հենց Գամիրք գավա
ռում է Նրանք բնակություն են հաստատում  
այդ շրջանում արդեն գոյություն ունեցող 
երեք բերդերի շուրջրՀ Տիւիրիկիայի (Տի՛վ֊ 
րիկ — Վ. О՝*), Ար ար կիր ի և Ն յուրին ի մոտ,  
որոնք երեքը միասին կոչվում են «Երւսւքա- 
ւլա ք » կամ ((ՏրիպոլիսրՋ։ Այսպիսով,  հա յե
րը Գամ իրքում դեռ 8 -րդ դարի վերջերից 
մեծ  թիվ և կոմպակտ ազգաբնակչություն  
էին կազմ ում։ Այդ մասին է խոսում նաև 
այն հանգամանքը,  որ Օ-րդ դարի ս կ զբ ի նՀ 
պավլիկյանների երկու ֆրակցիաների ղե
կավարները հայեր էին։ Աոաջին ֆրակցիա
յին սլա ական ող հաստատյաններինրճ Սեր֊ 
ղիոս ( Սարդիս)  էր կոչվում,  իսկ ((Կյունո֊ 
խորիտ» ֆրակցիայի ղեկավարլմ Վահան4։

Այնուամենայնիվ,  սլետք է Նշել, որ 
Թե и դո լոս կայսրուհու (8 42  թ . )  պավլիկյան
ների դեմ սկսած հալածանքների և Վասիլ  
Ա-ի (8 72  թ *) տարած հաղթության հետե֊

ս ահմ ան ա գլի։ ում գտնվելը այդ նույնացում ը չեն ար
դարացնում, ՛նախ Ջրկան կամ Ջրիկը լիճ չէ ,  
այլ Մունձուրի (Տերսիմ) լեոներին կռթնած մի ա- 
վան։ ՆփրկԼրտը Տերսիմի լեռներից դեպի հարավ 
բավական հեռու է գտնվում ։ Ամ են ահ ավան ական ր 
Լճիկէ է, որը գտնվում է Վերին Եփրատի ձախ ափին, 
Տխէրիկի, այսինքն' պավլիկյանների հետագա գլխա
վոր կենտրոնի ճիշտ դիմացը ' Տերսիմի փեշերին։

3 Արշակ Ալպոյանյան, Պ ատմ ութ յա ն հայ գաղ
թականության, ևահիրե, 1941, էջ 275։

4 Հմմտ, Липшиц Е, Э., Византийский Времен
ник, 1952, V, стр. 55.
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վանքով, նրանց մի մասը ջարդվում, մյուս 
մասն էլ բռնի Թրակիա են գաղթեցվում։  
Ուստի, հայ ազգաբնակչությունը Գամ իր֊ 
քում համեմատաբար նվագում է։ Այն ուա֊ 
մենայնիվ հետագայում, դեռևս նախքան  
Վա ս պարականիցս Արծրուն ին երի, Անիից,  
հարսից ' P ադրատունիների գաղթը, 985  
թվական ին Գա միրբի հայ ազգաբնա՛կչու
թյունը ( լուսավորչականներ)  պետք է, որ 
որոշ թվական կարևորություն ստացած լի
ներ, որպեսզի Խաչիկ Ա . կաթողիկոսին հա
ջողվեր Pյուզան դի այից արտոնություն ըս֊  
տանալ երկու առաջնորդարան ( եպիսկոպո
սական աստիճանով) ունենալու, մեկը ' Սե֊ 
բաստիայում, մյուսը ' Լա քիսայում (Վիրան 
շահիր ̂  ։

Վաս պուրակա նից' Ար ծ ր ո ւ նիների, Անի
ից,  Վարսից' P ադրատունիների Գամ իրք 
գաղթումով, հայերը այդ երկրամասում  
կազմում են ազգաբնակչության ղեր իշխող 
տարրը։ Հայ ֆեոդալները բնակություն հաս
տատելով Գամ իրքում, կա զմ ում են հայկա
կան կախյալ  իշխանություններ; Ս են եքերիմ 
Արծրունին հաստատվում է Հալիս գետի վե֊  
րին հովտում,  մինչև նրա ծունկը և Վերին 
Եփրատի աջ ափին' կենտրոն ունենալով 
Սեբաստիա քաղաքը։ Այլ  խոսքով Ս. Արծ֊  
րոլնին իշխում է Աեբաստիա քաղաքից  
մինչև Կե սարիա և Սեբաստիա լից մինչև  
Արաբկիը ձգվող ողջ տարածության վրա։  
Աշոտ թաղավորի որդի Գագիկ Բագրատու֊  
նուն, 1045 թ . տրվում է Կեսարիալից մին֊  
չև  Անտիտավրոսյան լեռների միջև ընկած  
երկրամասը (գլխավոր կենտրոն ունենալով 
ոիզուն),  իսկ Սարսում իշխող Աբբաս ի որդի 
Սագիկին' Ծամնդավից (Չամանթիից)  մին֊  
չև Խավատ անեքի (Կյուրին) շրջանները։

Գամ իրքը այդ ժամտնակներում դառ֊  
նում է նաեւ կաթողիկոսանիստ վա/ր։  Այս֊  
պես, Անիի գրավումից հետո,  Պետրոս Գե
տադարձ ելաթողիկո ս ր տեղափոխվում է Սե
բաստիա քաղաքը' Արծրունիների մոտ6, իսկ 
Գրիգորիս Վկա յա սեր կաթողիկոսը (Գրիգոր 
Մագի ստրոսի որդի Վահրամը),  որն օծվում 
է Ծամնդավոլմ'  Աբբաս/։ որդի Գագիկի սլա֊

5 Ա. Աւլեք սանդր յան, Պատմություն ականավոր 
քաղաքին Ս ե բաստի ո, Վենետիկ, 1911։

° Վարդան Ոարձրքերդցի, Պատմութիւն տիեզե
րական, Մոսկվա, 1861, էջ 132։

լա տում՛ ,  հետագայում ապաստան է դրա
նում Մուտոտասանում' Գուրդենի որդի Գա -

՚ժ հՒ  մոտ։
Այս րոլ որր վկայում են, որ այդ մամա֊  

նակ արդեն Գամիրքը դիտվում էր որպես 
հայկական գլխավոր կենտրոններից մե կը ։

Հարկավոր է սակայն անդրադառնալ  
հայ պ ա տ մա դրության մեջ տ ե ղ ղ տ ա ծ մ ի 
շարք տարակարծությունների քննությանը,
որոնք ընդհանրապես վերաբերում են Արծ֊ 
րունինե րի, P ադրատունիների դա ղ թ ի թվա֊  
կանի, պատճառների,  ինչպես նաև նրանց 
զբաղեցրած վայրերի և հարակից այլ հար-  
թերին։

Հայ պատմագրության մեջ տիրապետող  
կարծիքն այն է, որ Ա են եքերիմ Արծրունին 
սելջուկյան արշավանքներից վախենալով,  
իր որդու Դավթի միջոցով Վաս ի լից խընդ-  
րում է Վասպուրականը փոխանակել  Աե
բաստիա յի հետ։ Այդ թյուր կարծիքը ա յն 
քան էր տիրապետող դարձել,  որ նու №  սկ 
Խրիմ յ  ան հայրիկը Ա են եքերիմ Արծ ր ուն ու 
ոսկորները Վարադա վանքի եկեղեցում մ  ը֊ 
նա լու ոչ արժանի համարելով,  նրա աճյունը 
հանել տալով թաղել է տալիս հասարակած  
գերեզմանում8հ Սակայն պատմական դեպ
քերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս,  
որ 11-րդ դարի առաջին քառորդի սկղբնե- 
բին ս ելջուկն երիճ Ատ ր պա տա կան ի Դեյլեմ
ցեղի և Միջին Ասիայից թափանցող թուրք 
և թուրքմեն ցեղասլետների սովորական աս
պատակությունները, Վաս պուրական ը թող
նելու աստիճան վտանգ չէին ներկայաց
նում։ Ւնչ վերաբերում է Մատթեոս Ուռհա-  
յեցու այն հավաստիացմանը,  թե Սենեքերիմ 
Արծրունու որդին՝ Գավիթը, Վ ա ս պո ւր ա կան ի 
փոխանակության համար մեծ նվերներով  
Կոստանդնուպոլիս է գնացել  և արժանա
ցել  Վասիլի սիրալիր ընդունելությանը։  
Հիմք կա ենթադրելու,  որ դա նույնպես 
1\իշտ չէ,  որովհետև, ըստ պատմական փաս
տերի, Վառիլը 1020  ֊ ական թվականն!ւրին 
դեռևս գտնվում էր Վրա ստանում և պատե
րազմում էր վիրա֊ աբխազական թագավո֊  
րությ ա ն դեմ։ Ն ա բուլղարների հետ հա֊  
շիվը մաքրելուց հետո միայն կարողացավ * *

7 Հմմտ,  Վարդան Րարձրբերդցի, Պատմութիւն 
տիեզերական, Մոսկվա, 1861, էջ 131, և Սմթաա 
Սպարապետ, Պատմութիւն, Մոսկվա, 1866, էջ 63։

* Բանաստեղծ Կարապետ Սիտալի հաղորզումիր։



զբաղվել  հայերէ հարցով և 101? թվէց ^ե֊ 
տո սկսեց ձեռն ամոլքս էէն ել էր վազեմ է 
ծրագրէ կենսագործմանր' ոչնչացնել  հայ և 
վրա ց պետական կազմակերպությունները։  
Այդ կապակցությամբ է, որ կայսրը 1020 թ. 
Տրապէզոն է հրավիրում Սենեքերէմի որդէ 
Դա վթէն. Վա սպուր ականը Սեբաստէ այի հետ 
փոխանակելու պայմաններէ  մաս էն «բա֊  
ն ա կց ել ո ւ)) համար ։

Վա սպուր ական է  թագավոր Ս եներերէմ  
Արծրունէն, հակառակ էր կամքէ,  թողնում 
է էր երկէրը։ Որպես ապացույց կտրելէ է 
հէշատակել  թեկուզ այն փաստը, որ Սենե-  
քերէ մ Արծրունէն էր կտ ակում հ է  շատ ակում 
է, որ էր մահից հետո էր մարմէնր փո-  
էւադրեն Վանէ ս. Նշան Վարագա վանքը։  
Սենեքերէմ Արծրունու այդ բաղձանքը նույն- 
իսկ էր արտահայտությունն է գտել Վաս֊  
սլուլ։ ական է  ժողովրդական ստեղծագործու
թյան մեջ։

Ատակ թողէ է մ  որդվոց 
թ է  ս մ  է  թաղել օտար վ ա յր .
Այլ  է ո տանց Վարաղս։
Որի ի ս եր վա ո յ  ա լ կ ա ւ)*9 ։

Համենայն դեպս, բյուգանդական կայսր֊ 
րություն ր ստանում է 72 բերդ, 8 քաղաք,  
400 գյուղ և 115 վանք,  դրանց փոխարեն 
տալով Սե բաս տ է  ան էր մերձակա երկու 
քաղաքն երաթ Լա րէ սա և Ավարա կամ Ա-  
մ արա։

Հայ պատմագրության մեջ նկատվող  
տարակարծությունը գաղթողներէ թվէ ու 
Ս են եքերէ մ է  ստացած վայրերէ մ ա ս էն ա- 
ո ւս ջ են գալէս մէ քանէ հանգամանքներից։  
Այս մ  էջն ադար յան պատմագիրները զանա
զանություն չեն դրել Ա են եքերէմէ ստացած  
ժառանգական կալվածքներէ և, որպես Ն ա ֊ 
պադովկէայէ  կուսակալ, նրա տրամադրու
թյան տակ դրված հո ղերի միջև, ի սկ օտար 
պատմա գրերից ոմանք հէշատակել  են և մ ե 
կը ե մյուսը։ Օրէն ակ, շատ երէ համար 
անծանոթ է եղել Ս ո ւտ ա ռա ս ո ւն ո ւմ մէ ա ֊ 
վատատ երէ ' Գ ուրդեն է  որդէ 9՝ ա գէ կէ գոյու
թյունը, ո րէ մասէն խոսում է Ուռհայեցէն, 
նա գրում է . «. . .  Եւ տէր— Գրէգորէսն եկեալ  
բնակեցաւ է  Մուտառասուն առ Գագէկ որդէ

Բանաստեղծ Կարապետ Սիտալի հաղորդումից։

Գ ուր դեն այ))10 11։ Մինչդեռ Մուտառասու նի
վայրը և Գ ուրդեն է  որդէ Գագէկ ավատատե-  
ր է  անունը անծանոթ է ինչպես Օրմանյա֊  
ն է ն , այնպես էլ ուրէշն երէն։ Այս մասէն  
Օրմանյանր դրում է . « . . . բայց  դժ բա էյ տա -
բար ոչ ցուցված տեղը ծանոթ է և ոչ 
Գագէկ Գ ուր դեն յան մը կճանչցվէ,  կաթո
ղիկոսին հովանավոր ըլլալու կարող))Ա։ Եթե 
նկատէ ունենանք Սենեքերէմ է'  Եա պադով
կէայէ  կուսակալ լինելու հանգամանքը,  որ 
պարղա պես հիշատակված է Եե դրենոսէ 
մոտ, թե հույները Սենեքերէմ էն անվանում  
էէն Պատրիկ և թորա վար Կապագովկիայի12 * *, 
ա պա , հ ա ս կ ա ն ալէ կ ա ր ո ղ է դա ռն ալ հ ա ր ց ր , 
քանէ որ Ս են եքերէմ ր որպես կուսակալ կ ա 
րող էր էր իշխանության սահմաններում տե
գավոր ել փոքր վասալներ,  ինչպես իր եղ
բորորդիներինր' Դերենիկին, Գագիկէն և Ա-  
շոտէն։  Գուցե և այս պատճառով է, որ հա
յերը Սենեքերէմ էն «թագավոր)) են անվա
նել, քանի որ ն ս։ իր իշխանության տակ 
գրված հողերում ունեցել է իրեն ենթակա 
վասալներ։

Ւսկ ինչ  վերաբերում է Գ ուր դեն է  ոըղէ  
Գ ագի կին, ապա այս վերջինս հ այտն է  է 
Վար դան ւղ ատ մի չէ  հետևյալ հիշատակու
թյունից. «Վա սպուր ական ի թագավորքն
յազգէն Սենեքերէմ այ Գագէկ ' որդէ Գերեն - 
կան, սա շէն ե ա ց ղԱխթամար. ապա Դերե֊  
նիկ' որդէ նորա Ա բուս ահ լ, և (ետ նորա
0 ահնշահճ որդէ նորա. և զկնի եղբայր նո
րա Գ ուրդեն, և ապա եղբայր նորա Սենե֊  
քե ր էմ , որ նեղեալ ի Պարսիցս ետ դե բկի ր 
իւր է Վաս է լ  և չօգաւ է  Սեբաստէա չորս 
Ի րդւովք, որոց ան ո լանք Գավիթ, Աբու ս ահ լ,  
Ատ mi և Սոս տան դին, և եղբօր որդիքնճ Գե
րեն իկ, Գագէկ և Աշոտ-—և առնու փոխան 
զՍևաստ և ղէարէս և յոլով Պռաստինս)){Տ։

Վա ր դան է  վերոհիշյալ  հիշատակությու
նից հաստատվում է, որ Գագէկր եղել է Սե֊ 
ն եքերէմէ  եղբոր' Գուրգենէ որդին, և հետե֊  
վաբար, որպես ավատ ստացել  է Մուտա-

՜° • Ոսւհայնէյի, Ժամանակագրութիւն, ս. Վա
ղարշապատ, 1898, էջ 206։

11 Մ. Օրմանյան, Ազգապատում, Ա. հատ., 
Կ. Պոլիս, 1912, էջ 1288։

12 Theophanis conlinuatus, cedrenus, corpus 
scriptorum Historiae Buzantinae, Bonnae, 1838, 
էջ  464,

33 Վարդան հարօրբերդցի, Պատմութիւն տիեզե
րական, Մոսկվա, 1861, էջ 124 — 125,



ռասունը, որի մոտ 1070-ական թվականնե
րին ապաստանում կ Գրիգորիս Վկայասեր  
կաթողիկոսը։ Մուտառասունը գտնվում է 
այնպիսի մի վայրում1*, որի շրջակայքում 
մինչև 18-րդ դարի վերջերը դեռևս կային 
րադմւսթիվ հայ գյուղեր, ինչպես Կ ո մ  յուր֊  
քեն (Գամիրքան),  Խնձորի և այլն (այս  վեր
ջինը գտնվում է Մուտա ռասունից 6 կմ հե
ռու)։

Համաձայն պատմական տվյալների,  են
թադրվում է , որ Ս ենեքե րիմ ի եղբորորդինե
րիդ Դերենիկր և Աշոտը, որպես ավատ,  
պետք է ստացած լինեն Սեբաստիայից դե
պի հարավ֊ արևե լք գտնվող ջրարբի հողե- 
րր, որտեղ կառուցում են Մարընտու նիկ,  
Արաբկիր և Աշոտի ավանները,  իսկ հետա
գայում Անիից,  'հարսից եկած գաղթակա
նություն ը կառուցում է բազմաթիվ հայ  
գյուղեր1 Աբեղանոց,  Ագրակ, 9ազմաշկն,
Ապրանք, Փշատի, Ուռեկ, Ավեր ա կ, Միջին 
գյուղ, Պարտիզակ, Արտոնս, Հեղ ետ ար, 
Խասկաւ, Մեծ և Փոքր Վարդենիք, Փետրա֊  
կան, Խնձոր, Ս երկևիլ, Տանձիկ, Կծու, Գրր- 
նիկ, Վանկուկ, Գանսար, Պարաձոր, Հաց֊  
տեսի, Աշոտկա, 9 ակեր, թար, Գլակ և այլն։

Ինչպես հիշյալ  գյուղերի, ն ույն պես և 
Աշոտի մեծ  ավանի անունները ստուգաբա
նության հարկ չեն  դդում։ Ինչ վերաբերում է 
Աշոտի և Աշոտկա գյուղերին, ապա շատ  
հավանական է, որ դրանք կառուցված լինեն 
հենց Ա ենեքե րիմ ի եղբոր որդի Աշոտի կող֊ 
մից և կ ամ նրա հիշատակին, իսկ Աինկյա-  
նի մոտ թենեքեր գյուղը' Ս են եքերիմ ար
քայի անվամբ։  Մարընտունիկը թերևս ա֊  
ղավսւղված մի ձևն է մա յր-րն տ ան իրին կամ  
մ այր֊ընդ֊ տանին, որ նշանակում է Վաս֊  
պ ուր ակ ան ի կողմից եկած իշխանական  
տոհմի մարդկանց բնակավայր։  Հետագա
յում 1/ արնտունիկր Անիից,  ևարսից և այլ  
տեղերից եկած գաղթականություններով մ ե 
ծանալով հասնում է մինչև «Քարանձավ» 
դղեակն Ակն կոչեցեալ»,  որի հետևանքով  
Մարլւնտունիկը անվանվում է Ակն կամ 
թուրքերեն' է կ ի ն: Այս մասին կան որո? 
փաստաթղթեր' գրված օսմանյան թագա
վորների կողմից,  որտեղ Ակնի վայրը հի֊

14 Մ ուտառասունը ա խ մ թուրքմենական մի փոքր 
գյուղ է և գտնվում է Կե մերեկից 13 կմ հեռավո
րության վրա դեպի Բռւնարրաշի (Ա զի զ յե )  տանող 
ճանապարհ ին ։

շատակվում է Մարլւնտունիկ Գազասը ան
վան տակ։ Այս բոլորը հաստատում կ, որ 
Արծրունիների իշխանական տոհմի մի շ ա 
ռավիղը հաստատվել  է այդ վայրերում1 ։

Ինչպես ասվեց,  Ա են եքերիմ ի հետ գաղ
թող մ արդկան ց թվի մասին ևս կան տար
բեր կարծիքներ . այսպես,  օրինակի Վաս֊  
պարականից գաղթողների թիվը ոմանք 
լարձրացնում են մինչև 400 հագարի: Մենք 
նկատի ունենալով Վաս պուրա կանի բնակ
չության թիվը և հայերի ձեռքին մնացած  
վանքերի թիվը, ճիշտ ենք համարում 9'ով- 
մա Արծրունու տված տեղեկությունները, թե 
«V են եքերիմ ի թու ին հայկ ա զնե ան տոմա
րին ՆՀ (1021 թ , ) ,  և դեմ եղեալ գնացին 
յաշխարհն Յունաց ԺԴՌ ( 1 4 , 0 0 0 )  ար աւ Կ՚բ > 
թող զկանայս և մանկտիս»15 16 17, այսինքն ' 
չհաշված կանանց և երեխաներին, այր 
մարդիկ միայն ըստ Արծրունու կազմել  են 
14 ,000 հոդի, ուստի կանանց և երեխանե
րին միասին հաշված,  ‘Լա ս պո լրական ի ց
շուրջ 40 հազար հոգի են գաղթել և հաս
տատվել  Ս երաստի այի գավառը։

Ինչպես հայտնի կ, բյուգանդական կա (- 
սրր Կոստանդին Մոնոմախին 1044 թ. .  հա
ջողվում է Գադիկ թագավորին խաբեու
թյամբ հրավիրել Կ. Պոլիս և գրավել Անին,  
որից հետո Անիի փոխարեն Գա գի կին տրր֊ 
վում են հողեր Կ ապադովկիա յում , Խ արս ի ա - 
Ն ե ս ում, Լի կան գոս ում, Կալոնպաղատում և 
9իզուումԿ։ Ւե և չի կարելի միայն այս ք ա 
նով թեկուզ և որոշ գաղափար կազմել  այդ  
վայրերի ՜ճշգրիտ տեղադրության մասին,  
բայց  միջնադարյան հայ պատմագրեցի  
տվյալներից ելնելով,  կարելի կ հաստատա
պես ասել,  որ դրանց գլխավոր մասը գրա
նցվում էր Ար դե ո ս լեռից դեպի Զա մ  ան թի 
դետի շրջանը։

Հայ պատմագրության մեջ 9  ի զուի վաք֊ 
րի մասին բազմաթիվ կարծիքներ կա ն՝ թեր 
և դեմ։ Չնայած այն բանին,  որ 11֊րդ դա
րում Աիզուի մասին բազմաթիվ հիշատա
կություններ կան, բայց  որպես քաղաքճ նրա 
վայրը մինչև ա յժ մ  չի որոշված։ Հայտնի կ

15 Հմմտ. Ց. Կ. ճանիկյան. Հնութիւնք Ակնաց, 
9իֆլիս> 1895, Էջ 14, և Ա. •Pfĉ JUlG, Ակն և ակնցիք, 
հատոր Ա, Պուքրեշ, 1940, Էջ 12 — 13։

Թ. Արծրու&ի, Պատմութիւն տանն Արծրու֊ 
նետը, Թիֆլիս, 1917։

17 Schlmtibergcr, L’Epopee Byzantine, Tome 
111, Paris, Էջ 489։
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միայն,  որ կիզուն իր մերձակա կալոն֊  
պաղատ գւք յա կով եղել է Գագիկի գլխավոր 
ոստանը։ Հայ և օտար պատմագիրները Բի֊ 
զուի վ այ1Ղ' դնում են Տավրոս յան լեռն երի 
մեջ, Կեսարիայի արևելյան կողմը, Ծամրն֊  
դավ կամ այժմյան Ջամ  ան թի դետի մոտեր ֊ 

բում։ Մենք հավանական ենք համարում  
այդ ենթադրությունը, որովհետև Գամ իրքի 
այդ շրջան ում կան 8 0 — 70,  մեծ մասամբ,  
հայաբնակ դյուզեր, որ կոչվում են Բո լլուկի 
գյուղեր։ թստ Տփ Պալյանի, Բիզուն, նախ ' 

եղել է Բիզուկ և ապա, ժողովրդական լեզվի  
մեջ աղավաղվելով,  դարձել է Բո ղուկ Ո։ Այդ 
շրջանում է գտնվում նաև Թոմարզա հայ֊  
կական գյուղը, որը թուրքական կառավա֊  
բութ յան մոտ արձանագրված է Կյոստերե 
Նահիեսխ3 հին անունով '  այսինքն  1 ||ւ( ||ւսա — 

ր ա : Այսպիսով, հայտնի է դաոնում Գա զիկի 
գլխավոր կենտրոնի վայրը։

Կա ըսի իշխան Աբրա սի որդի Գա զիկը 
ն ույն պես 1064 թվականին ստիպված է լի֊  
նում իր փոքրիկ թագավորության հողերը 
թողնել բյուգանդական կայսբութանը և դը֊ 
րանչյ փոխարեն ստանալ Նամն դավը ( Ջ տ ֊ 
մանթը)։  Այսպիսով,  40 տարիների երկս։֊ 
լ: ատ և պայքարիր հետո միայն  1Լա սիլ 2 ֊ ր դի 
հաջորդներին հաջս դվում է ջլատ ել հայերի 
,,/,մ ադրական ուժը և իրագործել բյուզան֊  
գական կայսրության Հուս տինի ան ոս յան
վաղեմի ծրագիրը։

Կ արս ի թագավոր Գագիկի ստացած հո֊ 
դերի մասին ևս, միջնադարյան հեղին ակն ե֊ 
րի մոտ կան տարակարծություններ։ Օրի֊ 
նակՀ Մ . Ուռհ այեցին դրում է. <ՀԹողեալ Գա֊ 
զիկ զԿարս և գնաց ի Հոռոմս և թագաւորն 
Տուկիծ տայը նմա զԾամնդաւ, և անդ եկեալ  
Գագիկ ազատօք իւրովք և թողեալ զտունն 
հայրենեաց իւրոց»18 19 20 21։

Սմբատը սրա վրա ավելացնում է Կե֊ 
սարիան և աավատանեքը2! (Կյուրունը),  իսկ 
Վարդանը 100 գյուղ ավելացնելով,  հիշսւ֊ 
տակում է նաև 4 քաղաքների անուններ ' 

Նամն դավ, Լարիս ա, Ամասիա և Կոմանա22։

18 Տ. Պալեան, Հայ վանորայք, էջ 125— 126։
19 Հակոյ» Արզսւմաքւյան, էվերեկի պատմությունը, 

Ա. գիրք, Կահիրե, 1935, էջ 24։
2® Մ. Ոսւեայեցի, ժամանակագրութիւն, Վաղար֊; 

շապատ, 1898, էջ 151:
21 Սմբատայ Սպարապետի Պատմութիւն, Մոսկ֊ 

վա, 1856, 762 — 63։
22 Վար դան հարձրբերդցի, Պատմութիւն տիեզե

րական, Մոսկվա, 1861, էջ 136— 137։

Այստեղ Ամասիայի հիշատ ակում ը Վարդա֊  
նի պատմության ընդօրինակության մի 
սխալ կարելի է համարել։  նկատի ունենա֊  
լով Նամն դավից մինչև Ամասիայի մեջ ըն-  
կած սւարածության ընդարձակությունը,  
անհավանական է, որ բյուզան դա կան կայս֊  
րությունը Աժասիւսյի նման սահմանագլխից  
հեռու և մեծամասնությամբ հույն բնակչու֊  
թյուն ունեցող մի քաղաք թողներ Գագիկ 
թագավորին: Երկրորդ, Անի քաղաքը սել֊
ջուկն երի կողմից գրավվելուց հետո, Կարսը 
գտնվում էր նրանց հարձակմսւն սւդաոնա֊ 
լիքի սոսկ, որի պատճառով թադավսրը հար֊  
կա գրված թողնում է իր թագավորությունը,  
հետևաոար և նրա կողմից բնակավայրի  
ըն արության խնդիր չէր կարող լինել։ Եր֊ 
/ ո ր դ Հ պատմականորեն ճիշտ է նաև, որ 
Փոքր Ասիայում գոյություն է ունեցել երկու 
Կո մ  անա, մեկրճ Կոմանա Պոնտոսի ( այժըմ֊  
յան Թո գաթի մոտ Կյումեն եկ կոչված դյու֊ 
դի մոտ) ,  մյուսը '  Կոմանա Կ ա պադովկի այի , 
որի ավերակները գտնվում են Հաճընի և 
Կոկիսոնի (Գյոք֊սու)  միջև, հենց Շարդերե 
(Սարդերե)  կոչված վայրում։ Եթե ընդու֊ 
)ւ են ք , որ Վարդանի հիշատւսկած Կոմանան,  
Կապադովկիայի Կոմանան է, ինչ  որ շատ 
հավանական է, այն ժամանակ չորս քա֊  
/լաքն երից երեքը '  Նամն գավ, Լարի սա (Վե֊  
րեն Շեհիր),  Կոմանա ամփոփվում են Ու֊ 
!• ուն ֊ յայ լայի  միևնույն շրջանակի մեջ։ Եսկ 
Ամասիայի հիշատակությունը,  ինչպես ճիշտ 
ենթադրում է Արշակ Ալպոյաջյանր, պիտի 
լինի Ամա բայի կամ Ավարայի սխալ րնթեր֊  
ցումից։  Ամ արան, ինչպես հայտնի է, դո֊ 
յություն է ունեցել Գամ իրքում, քանի որ 
հիշատակվում է Թեոֆանեսի ժաման ա կա֊  
գրության Շարունակողի մոտ, որսլես սլավ֊  
լիկյանների կառուցած քաղաքներից մեկը23հ

Այսսլես, Վաս պուրակ անի, Անի ի և Կար֊ 
սի հայ իշխանն երին թույլատրվում է հաս֊  
տատվել Անտիտավրոսյան երկրի այն հո֊ 
էլերում, որոնք արաբ էմիրների կողմից են֊ 
թակս։ Էին մշտական հարձակման։

Գամիրքր 11 ֊րդ դարում գրեթե ամբող֊  
ջությաԱբ բնւսկեցւէած էր հայերուխ այնպես
որ 1097 թ\ ,  երբ խաչակիրները Փոքր Ա֊ 
սիայի Հերակլե (ա յժ մ յ ա ն  էրեյլի)  քաղաքից  
անցնում են Կեսարիայի շրջանն ե ր ը , տես֊  
նում ենք որ աջդ բնակչությունը

23 ՜ՈւօօբհՅոօտ Շօոէւուաէստ, Շօրբստ տօՅբէօ- 
րսա ատէօոՅէ ՑսշՅոԱր^, քՏօա^, 1838, եջ
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մեծ մասամբ հայեր են, սրէ պատճառով  
այդ երկիրը նրանք անվանում են HCTITIO- 
niorum terra («Հերմոնիորում տերրա»),
այսինքն ' հայկական երկիր2*։

P յուզանդական կայսրությանը թեև հա֊ 
ջողվում է նենգությամբ Հայաստանը մա֊  
սամբ դատարկել  հայերից,  բայց  նրան չի 
հաջողվում հատկապես 11 ֊րդ դարում Գա֊ 
մ իրք տեղափոխված հայերին ամբողջու֊  
թյամբ հունադավան դարձնել։ Եվ չնայած  
հույն մետրոպոլիտը խղճի ա զա տ ութչան 
դեմ զանազան արգելքներ է հարուցում (հաչ  
եկեղեցիներում արգելում է զանգահարու
թյունը, հայկական ծիսակատարությունը 
սակայն նրան այնպես էլ շի հաջողվում Սե֊ 
րաս տիայում և Հարիսայում հաստատված  
(9 85  թ . )  հայ եպիսկոպոսությունները ջնջեր 
Պետք չէ  մոռանալ,  որ վազ միջնադարում 
տասնյակ հազարավոր հայեր Փոքր Ասիա֊  
լում բ յուզան գա ցին երի կոՂԼ Դ յ այդ նույն
քաղաքականության հետևանքով կո ր ցն ե լո վ 
իրենց ազգային հատկանիշները,  ձուլվել են 
հույների հետ։ Այս մասին են վկայում Ակ֊  
նա շրջակայքում հոռոմ֊հայերի ( հունադա֊  
վան)  այն 6 գյուղերը' Վան, Ձորակ, Շրզու,  
Մ ուշ եղկ ա, Հոգուս և Մամսա2}, որոնք հայ  
ժողովրդի հետ վաղուց խզել  էին իրենց աղ֊  
դային կապերը։

Pյուզանդական կայսրությունը, եթե 
հանձինս հունադավան հայերի իր համար  
փնտրում էր հլու կամակատարներ,  ապա 
հույն եկեղեցին նոր ծխերով իր եկամտի  
աղբյուրներն էր ավելացնում . իսկ հույն 
կալվածատերերը հողի — պրոնիան երին 
կապված ճորտերի' պարիկոսների թիվն էին 
բ ա դմա պ ա տկում։

Գամիրքի հայերը հակառակ բաղմապի֊  
սի հալածանքներին ու սպառնալիքներին,  
1080 թվին Ռ ուբենի գլխավորոլթ լամբ կա 
րողանում են հույներից գրավել Գամիրքի 
սահմանում' Լեռնային Կիլիկիայում գտնվող 
Վահկա բերդը և հիմք դնել մի ինքնավար  
մարզի: Այսպիսով,  բյուզան գացին և րի հա 
շիվները սխալ են դուրս դալիս: Մինչդեռ
նրանք հայերին Գ ամիրք փոխ ա գրե լով ց ա ն 
կանում էին արաբների դեմ օգտագործել * 25

ս  J . Laurent, Byzance et Ies hires, Paris, 
էջ  71 և Etienne de Blois, Lettres, 2. Hep. 150.

25 U. -PfcyuiD, Ակն և լսվեցիք, հ. Ա., Պլւլքրևշ, 
1940, էջ 10:

իբրև պատվար,  հայերը ևիլիկյան իշխանու
թյան հիմքն են դնում այնպիսի Սի վ ա յ 
րում, որտեղից պետք է անցնեին բոլոր 
առևտրական քարավանն երր, որով, ան
շուշտ, վնասում էին նաև բյուգանդական  
կայսրության տնտեսական շահերը: Այսսլի՝
սով, Գամիրքր 11 ֊րգ դարում դարձել էր 
հայկական այն գլխավոր կենտրոնը, որտեղ 
խմորվեցին Կիլիկիայի հայկական իշխա 
նության առաջին սաղմերը:

Ր-. Բ Ն Ա Կ Ա Վ Ա Յ ՐԵ Ր

(Տեղագրություն և վինակագրոէթյուն)

Գամիրքր հյուսիսից և հ յուսի ս ֊ ա րևե լ֊ 
քից,  համարյա ամբողջությամբ,  շրջապատ
ված է Լալիս գետ ի (Գրղրլ ըրմագ) հովի
տով: Արևելքից որպես սահման ունի վերին 
Եփրատը, մինչև հին Մալաթիա քաղաքի 
հյուսիսային կողմը, Ակն ու Արաբկիրր նե
րառյալ,  հարավից' Թոհմա-սու (Մ ելոյս 
դետ) ,  Դարենտայի և Կյուրինի գավառակ
ները, իսկ արևմու սւքից' Պ ողազլսւնից մինչև 
Արգեոսի ( էրճիաս լեռ) շրջանները: Լետևա-  
բար այս եռանկյունաձև երկրաւ! ասր իր մեջ 
ընդգրկում է Ս երաստիւս գավառի (Սվաղ)  
ինը գավառակներից'  յոէ4ը, Խարբերդի նա֊  
հանդից Ակն և Արաբկիր քաղ ա քները իրենց 
շրջակա յքռվ,  ինչպես նաև Կեսարիս/ զաւէտ֊ 
ռակի հյուսէւ ս՝ արևելյան ու հ ա ր ա վ֊ ա րևե լ֊ 
յան շրջանն ե ր ր։

Գամիրքի գլխավոր քաղաքներն են ' Ս ե ֊ 
բա ստի ան, Կես արիան, Կյուրինը, Արա բկի֊  
րր, Ակնը, իսկ հայաշատ գյուղաքաղաքն ե֊ 
րից Կեմ երեկը (Գ ամրակ) ,  Տ ի ՛էրիկը ն Գա֊ 
ր են տ են։

Սեբաստիան, որն այ ժմ  կոչվում է Սվաղ,  
կառուցված է Հա լիս ի աջ ափէւն, ղրանից 
կես ժամվա ճանապարհ հեռու, մի ընդար֊  
ձակ հովտի մեջ։ 4? ա ղաքր հին ժամ ան ակն ե֊ 
բում կոչվել  է Կաբիրա, այն բերդի ան ու֊ 
նով, որ դոյություն ուներ Պոնտոսի թագա֊  
վո րուէ<1 յան ժա մ ան ակ։ Պոմպեոսր այն
անվանեց Դիո պոլիս, սւյսինքնճ Ցուպի տեր 
աստծու քաղաք, ի ւղա տ ի վ այդ վայրում  
հռոմեական զորքերի կողմից Միհրդատի 
դեմ տարած հաղթանակի։ Սակայն,  Պոն֊ 
տոսի թագուհին' Պ էւթո դարիս ր , որը բնակ֊  
վռւմ էր Կաբիրայում,  այն վերանվանեց
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Սեր աստ (հունարեն Սեբաստոս)  ի պատիվ  
Օգոստոս կայսեր։ Հայերենում Սեբաստէ  
«բ»֊ն «վ))֊ի տառադարձությամբ,  եղել է 
Սե լաստ։ Հետագայում Սևաստ անունը թուր֊ 
քերենում աղավաղվելով,  դառնում է Սվաղ 
կա մ Սիվազ։

Սեբաստիա քաղաքը մինչև համ աշխ ա ր ֊ 
հային առաջին պատերազմը (191 4  — 
1918 թթ) թեև որոշ փոփոխություն էր կրել,  
բայը հիմն ա կան ում իր հին տեսքը չէր փոխել։ 
Գ, Ս րվանձտ յան ց ը , խոսելով Ս եբաստիա յի 
19֊րդ դարի 70 ֊ ա կան թվականների դրու֊ 
թյան մասին,  գրում է . Սևատու քաղաքը  
անշուք մի տեսք ունի, շինված է մի հովտի 
մեջ , անծառ և անայգի։  քաղա քէ  փողոց֊  
ները քարահատակ չունեն,  շուկաները և 
խաները տձև են շինված,  ամբողջովին կա֊  
վակերտ,  թեպետ ներքուստ բավական շը֊  
նոոհքով։ քաղաքը թեև ջրով առատ է, ինչ ֊  
պես առուներով, նույնպես և աղբյուրներով 
(համարյա տուն չկա,  որ իր բակում աղ֊ 
բյուր չունենա),  սակայն տեղ֊տեղ լճացած  
ու նեխած ջրերի և աղբերի ապակա֊  
նոլթյան հետևանքով,  փողոցները ժանտա 
հոտություն են բուրում1 ։

ւ՚նչ վերաբերում է Սեբաստիա քաղաքի  
բնակչության,  հատկապես հայ ազգաբնակ
չության թվին, դարերի ընթացքում այն մեծ  
փոփոխությունների է ենթարկվել։  Այսպես,  
օրինակ, 11-րդ դարի առաջին քառորդին 
Վաս պուրականից Արծրոլնիների գաղթից
հետո քաղաքի բնակչության տիրող մե ծա 
մասնությունը կազմում են հայերը։ Հետա֊  
Ղայում,  15-րդ դարի ս կղբին, Լենկթեմո լրի 
ջարդերի հետևանքով,  հատկապես Սեբաս֊  
տիայում, հայերի թիվը զգալիորեն նվազում  
Լ, այնպես որ մինչև 19֊րդ դարի կեսերը 
Սեբաստիա քաղաքի ամբողջ բնակչությունը 
հաշվվում էր 16 հազար։ 19֊րղ. դարի վեր֊  
ջերին, կա պ ի տ ա լի ս տ ա կան հարաբերու
թյունն երի զարգացման հետևանքով,  երբ 
սկսվում է գյուղական բնակչոլթյան հոսքը 
դեպի քաղաք,  Սեբաստիա քաղաքի բնակ
չության ընդհանուր թիվը, արդեն հ ամ աշ ֊ 
խարհային աոաջին պատերազմի նախօրյա
կին, հասնում է մոտ 60 հազարի,  որի կե֊  
սից ավելին կ աղմում էր հայ ազգաբնակ֊  
չությոլն ր ։ Այս պի սով, Սեըաստիան հանդի֊

1 I*. Սրէ|անձէոեան*յ, P'nptiu աղբար, մասն 11., 
Կ. Պոլիս, 1879, էջ 137, 161, 171։

սանում էր Գամիրքի հայաշատ քաղաքնե
րից առաջին ը։

Հայերը բնակվում էին քաղաքի հետև֊ 
յալ  թաղերում ( որոնց մի մասը թրքա֊  
խառն էր, իսկ մեծ  մասը զուտ հայկական) .  
Կյուչյուկ Պ ենկիլեր կամ Աղ֊Տեկիրման
(Սպիտակ ջրաղաց)  թաղ,  Պյոյուկ Պ ենկիլեր 
կամ Պ ա լագ֊ Ս ո գա գ, Պ եզիրճյուն արտ, Հող* 
դար և նրա առջևի Արտի նոր թաղեր,  Փաշա 
պարտեզ,  Պ արույրի արտ, Քոսե֊դերե,  Տավ-  
րան֊Պահիր, Ղասըպների (մսագործներ)  
թաղ, Պեկմեզ֊սոխախ, Պլեճենց թաղ, Բան֊  
տի ետևի թաղ, Գայսերի դուռ, Աճե մահլե,  
թավա լ֊Փ ա շա , Սրբ. Սարգիսի ժամուն թա
ղեր, Քարոտ֊սոխախ, Ծածուկ֊աղբյուր, Արբ* 
Փրկչ ա թաղ,  Ղան լը ֊ պա էսչե, Հասան լը , Ս' ա յ ֊  
քեսենենց և Հին փաշի բաղնից թաղեր,  
Սայր եկեղեցու թաղ,  Խենտեկ—Բ են ար,
Ղուըշոլնլու Բաղնից և ճ ի  վան, Ծակե թա
ղեր, Հայ֊թաղ,  Դարբնոցի ետևը, Սարը- 
շեյխ,  Պ ալտըր֊Բազար, Սև հողեր2 3 4։

Վերոհիշյալ 33 թաղերում հայերի թիվը 
կազմում էր 5800  տնտեսություն, մոտ 36  
հազար անձով, որոնք 1915 թ. արևմտա֊  
հայերի տարագրության ընթացքում ( հունիս 
Հ2 մինչև հուլիս 5 )  թուրք կառավարության  
կողմից տեղահանվեցին դեպի Դեր֊թորի 
(Սիբիա)  անապատները։ նրանց մեծագութ՛  
մասը տարագրության ճանապարհին ջար-  
ղ ե րից , սովից,  համաճարակներից մահա
ցա վ։ 1946 թ. Սեր աստիա քաղաքում մնա-  
6 ել էր 250 տոլն' 1250 անձով),  իսկ վեր
ջերս' 150 րն տանիք միայնՏ

Գամիրքի երկրորդ հայաշատ քաղաքն էր 
Կես արիան ( այժմյան Կայս երի կամ Ղ՚սյսե-  
րի)։  Արդի քաղաքը կառուցված է քարքա
րոտ մի դաշտավայրում։  Ենթադրություն կա,  
որ դա վաղ անցյալում եղել է ցամա քա ծ  
մի լճի տեղ 5։ Այդ հարթավայրը անմիջա
կանորեն գտնվում է Արգեոս (Իրճիաս) լ ե 
սան ստորոտում, ծովի մակերեսից մոտ 
1100 մետր բարձրության վրա։

2 Տե ս Կ. Գս^յւկյան, Եղեռնապատում, Պոս թոն՛, 
1924։

3 «Անատոլուի հայությունըՁ , «Հայաստանի կոչ
նակ)), Ն յու-Յորք, 1946, էջ 201։

4 Տե' ս դոկտ. Խանդամուրի հոդվածաշարքը' «Ու֊ 
ղեորրս՛թյուն մը դեպի Թուրքիա», «Հայաստանի 
կոչնակս, Նյու֊Յ որք, 1956, № 3 — 8։

5 Ա. ԱլպոյաՏյան, Պատմություն հայ նեսա
րիս, Կահիրե, 1937, I հատոր, էջ 669։
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Արգեոս լեռ ան շրջանը հնա դույն ժ ա մ ա - 
ն ակն երում կոչվել  է Բ ո ւրուշհ ան դաՇ, որտեղ , 
ըստ հնա դիտական տվյալների, դեռևս 3-րդ  
հազարամյակի կեսերից գոյություն է ունե֊ 
ցել  ասորեստան յան առևտրական մի գա
ղութ՜։ Հավանաբար այդ  հնամենի առև
տրական գաղութի վայրում,  ըստ ավանդու
թյան,  Արա մի կողմից կառուցվել է հին 
Մաժաքը։ Այնուամենայնիվ,  պետք է նկա
տել,  որ Մ ամաք քաղաքը Արգեոս լեռանն 
ավելի մոտ է եղել,  քան արդի Կեսարիան։  
Արդի քաղաքը գտնվում է Արգեոս չեռան  
հյուսիսային կողմում,  երկու կիլոմետր հե
ռավորության վրա, որը կառուցվել է հռո
մեացի Տիրերիս ս կայսեր կողմից և ի պ ա 
տիվ Օգոստոս կայսեր,  անվանվել  է Կե
սարի ա։

Կեսարիան ենթակա է Արգեոսի ստորո
տի հարթավայրի բոլոր անպատեհո ւթյուն- 
ներին, չստանալով այդ հարթավայրի առա
վելություններից որևէ զգալի օգուտ։ Օրի֊ 
նակճ քաղաքը ջրերի հոսավայր չուն են ա լու 
հետևանքով,  հյուսիս-ա րևմ տյան կողմում 
կազմվել  են մի շարք ճահիճներ ու լճակ 
ներ։ Այդ իսկ պատճառով, տեղի կլիման 
վատառողջ է։ Մյուս կողմից,  Արգեոս ր դաշ
տավայրից 3000  մետր իր բարձրությամբ ե. 
իր հսկա զանգվածով փակելով քամիների  
հոսանքը, ամառը միգամած տենդային շ ո 
գի պատճառ է դառնում, իսկ ձմեռը ' խո 
նավության։

Բնակչության մեծ  մասը ամառը բարձ
րանում է շրջակա այգիներն ու գյուղերըՏ:

Ինչպես վերևում ա սվեց , Կեսարիան ե-  
զել է հայերի կ ազմավորման առաջին կենտ
րոններից մեկը,  որտեղ դեռևս հին ժ ա մ ա 
նակներից սկսել են հայերեն խոսել . «Ա֊  
ր ա մ ...  հրաման տայ բնակչաց աշխարհին ' 
ուսանել զխօսս և զլեզուս հայկական. վասն 
որոյ մինչև ցայսօր ժամանակի անուանեն 
դկղի մ  այն զայն պսոտին Արմ ին ի ան, որ 
թարգմանի Առաջին Հայք»9։

Այսպես,  ուրեմն, հայ ժողովրդի կազ֊ 6 7 8

6 Լ. delaPorte, Les Hittites, Paris, 1936, 
hi 30*

7 Dr. G. Contenau, Civilisation des Hittites 
et Mitantens, Paris, 1934, էջ 13— 60։

8 Տե՛ս Ա. Ալպոյաճյան, Պատմություն հայ Կե
սարիս, Կահէէրե, 1937, հ. I ,  Էջ 673։

® 11*» JunrBBu։tj|i, Պատմություն հայոց, 1913, 
Էջ 30:

մավորման դեռ առաջին շրջանում Կեսա- 
րիայում գոյացել  է հայ  ազգաբնակչություն,  
բայց  վաղ միջնադարում, հատկապես քրիս
տոնեության առաջին դարերին, այն ձուլ
վել է հույների հետ։ Մեր օրերի Կեսարիայի 
հ ա յ  ա զ գաբն ա կչսւթ յ  ս ւնր հի մն ա կ ա ն ո ւմ
կազմվել  է Վա ս սլուրականի ց , Անիից,  Կար֊ 
սից, ինչպես նաև Մանազկերտում հույների 
պարտությունից հետո, Բարձր Հայքից գաղ
թած հայերով։ Դեռևս մինչև 13-րդ դարի 
վերջերը, հայ ազգաբնակչության աչքի րնկ- 
նող դիրքի և հոծության մասին խոսում է 
նաև Մարկո Պոլոն։ Հայերի թիվը> այնու
ամենայնիվ,  Կես արիայում և նրա գա վա 
ռում իր նորմալ ձևով չի աճում; Կես արիա
յից որոշ թվով հայեր , հետագայում գաղ
թում են Կիլիկիայի առևտրակա ն կենտրոն
ները, իսկ Կ. Պոլիսր թուրքերի կողմից  
գրավվելուց ( 14 53  թ . )  հետո ' Կ. Պոլիս։ 
Մ յուս կողմից,  Լենկթե մուրի և ապա ջա լ ա 
լին երի ասպատակությունների ժամանակ  
ջարդերի և. բռնի իսլամացումների հետևան
քով, հայերի թիվը Կեսարիայում թեև զգ ա 
լիորեն ն վա զում է, սակայն 15-րդ դարի 
թուրք-պարս կա կան պատերազմների ժ ա 
մանակ Համա դանից գերեվարված արհես
տավորներով նորից համալրվում է։ 18-րղ
դարի ( 17 30  — 1731)  30-ական թվականնե
րին Օսմանյան պետության կողմից երբ 
հայկական որոշ գավառներ խլվում են պար
սիկների ձեռքից,  շատ հայ մեծատուններ 
Կ ե սա րի ա են գաղթում և զարկ են տալիս 
այս վերջինի առևտրին։ Ուստի, ինչպես  
շատ իրավրյցիորեն ասված է, 19-րդ դարի 
արևելյան շուկան երում կեսարահայերը  
17-րդ դարի ջուղայե ցին երի տեղն են բըռ֊
նում ։

Կեսարիայում հայերի ամբողջ թիվը 
մինչև համաշխարհային առաջին պատե
րազմը 15— 17-հազարից շէր անցնում, ո֊ 
րոնք ըն զհան րա պես բնակվում էին քաղա
քի հետևյալ թաղերում. / .  Բ ի չի Գարու,
2. Կյուրճյու, 3. էմիր Սուլթան, 4. 11 ասրդ, 
5. Հա ս ին լի , 6. Շուտուրպան, 7* Պյոյուկ
Օտուննու, 8* Օտունճու Կարապետ, 9. Ֆը- 
րրնճր, 10. Սոյաճր, 11. Բահչե, 12. Բոյեր- 
քան, 13. Սել-ալտը, 14. Լ ասան Ֆազր, 15. 
Թոթոգթոս, 16. Սրնրճգր, 17. Խարպութ, 18. 
Ֆարսախ, 19. Չ ագաչրզ, 20. Գ արա- Կ ա չի , 
21. Թավուգճոլ, 22. Մավու գճոլ Բելկիսի,
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23* Հեքլիկ,  24* Տատըր, 25* Տատրր-Խար֊
պութ։

Գեսարիան ընդամենը ուներ 114 թաղ,  
12 հազար քարաշեն տներով, առանց տնա
մերձ պարտեզի,  իրենց երկհարկանի շինու
թյուններով և խիտ դասավորությամբ10 * *ք
Բնակչությունը կա զմում էր մոտ 50 հազար, 
որից 17 հազարը՛  հայեր ( 1 5  հազարը հայ  
լուսավորչական, մնացածը կաթոլիկ և բո 
ղոքական ) ,  հո ւյներր' մոտ 2 5 0 0 ո, մնացածը  
թուրքեր էին։ Իսկ Վիտալ Գինեի համ ա
ձայն,  Գեսարիայի բնակչությունը բաղկա
ցա ծ էր 71 հազար անձից,  որից 11 հազա
րը՛ հայեր,  14 ,400'  հույն եր, իսկ մնաց ածը'
մահմեդականներ էին։

Համաշխարհային առաջին պատերազմի  
ժամանակ,  ինչպես Արևմտյան Հայաստանի  
գավառների,  նույն պես և Կեսարիայի հայե~ 
րր տարագրվելով Աիրիայի անապատները' 
ջաբզվեցին։ Այժմ  Կեսարիայում մնացել  է 
ընդամենը 450 տուն հայ,  բաղկացած 2250
շնչից'*,

Գամիրքի հայաշատ քաղաքներից եր-  
բորդրճ Գյուրուն ր կառուցված է հյուսիսից — 
հարավ երկարաձգված մի ծառախիտ հով
տում Թոհմա-սոլ  (Մելաս գետ) թափվող  
գետակների ափերին։ 0 յուրուն անունը են
թադրվում է առաջացած լինի թուրքերեն

յուրուն» բառից,  որը նշան ակում է ավա
զան։ 15-րդ դարի թուրքերեն հիշատակու
թյունների մեջ 0 յուրին քաղաքը ((Ին֊ոնյոՍյ  
է կոչվում,  այս ինքն' ((քարանձավի առաջ»։  
0' ուրքերը 0 յուրին ր ((Ին-ոն յու)) են կոչել
հա վան ա բա ր նրա համար, որ քաղաքը կա 
ռուցվել է քարայրների առաջ։ Անցյալում
այդ քարայրները կյուրին ց ին ե րին ծա ռա յ ե -  
լով որպես բնակարան, նրանց կողմից էլ
կոչվել  է Գուռնատո ւն (Կյուրինի տուն)։  
Կարծիք կա նաև այն մասին,  որ Վասպոլ֊  
ր ականի հայերի կողմից Կորյուն֊ի անվամբ  
կառուցված քաղաքր հ ե տ ա գա յում հնչյու
նական այլափոխությամբ դարձել է Կյու
րին։ Բայց այս բոլորը մեր կարծիքով,  
տ արակոլսելի է, քանի որ այս մասին գրա
վոր տվյալներ չկան։  Մենք հակամետ ենք

10 Տե՛ս Ե. Երկաթյան, «Բիլզանդիոն», Կ. Պո
լիս, № 2087,

ձ. Եփր]ւկ|ան, Բնաշխարհիկ բառարան, Վե֊
նետիկ, 1903— 1905։

Անատոլոլի հայությունը, (րՀայաստանի կոչ
նակ», 1946, սեպտեմբեր ամիս, էջ 901։

ընդունելու որոշ գիտնականների այն կար֊  
ծ իքը, թե Կյրսրյունր պտղոմեոսյան շրջանի 
^որաենայի աղավաղված ձևն է13։ Բազարն  
ուներ հետևյալ գլխավոր թաղերը. Շոլղուլ, 
Օրեն կամ էրան, Տարեր, Ամկընա, Չերչի֊  
Գոր, Խոնավ բլուր ( յտշ  թեփե) ,  Աշուր ( ար
դյոք Ժ  Հիշեցնում Ասուրը) ,  Սև-բլուր (Գա-  
րա թեփե)  Ֆերման Մահլե, Սաղ, Բեթեն-  
չա յրր) Խաս-բազ, Զախ-ձոր (ըստ ոմանց ' 
ջաղացքէ ձոր)։ Այդ թարէԻրր կառուցված են 
իրարից 5֊ից  մինչև 20 րոպե հեռավորու- 
Pi  ան վրա, սրի պատճառով քաղաքի մեկ 
ծայրից մյուսը, այսինքն ' Շոււլուլի ծուլից 
մինչև  Ջախծորի Ա1||1 տևում է մոտ երկուս 
և կես ժամ։ Գլխավորապես հայերը ապրում 
էին հետևյալ թաղերում' Զախ-ձոր ' կամ  
Զախ-ձոր' 400  տուն, Սև-բլուր (Գարա-թե-  
փե)'  300 տուն, Խաս-Բազ 200 ,  Շուղուլ 
200,  Սրեն կամ էրան' 250 ,  Սմկրնա' 28,
Չերչիկոր և Խոնավ Բլուր (Յաշ-Թեփե)  եր
կուսը միասին' 40 տուն14հ O' ուրքե ր ը գ լխա
վորապես բնակվում էին Տարեր և Աշուր 
թաղերում։ Գային նաև հայերի հետ խաոն 
թաղեր։

Բսաներորդ դարի ^կզբին ^ յուԸՒ^Ւ Ըադ
հանուր բնակչության թիվը հաշվվում էր ե֊ 
րեք հազար տուն, որի երկու հազարը հայ։  
Սակայն մենք ենթադրում ենք, որ դա չ ա 
փազանցված է։ նախ որ հայ բնակչության  
տների թիվըt Ըստ ա ե ղի առաջնորդարանի 
հա զոր դա ծ վիճակագրական տվյալների
(  Բն աշխ ա րհ ի կ բա ռա րանու մ) ,  1550-ից  չէր 
անցնում։ Երկրորդ, պետք է նկատի ունենալ  
այն հանգամանքը,  որ Գ յուրին ի թաղերը 
ձորերով, բլուրներով, նույնիսկ գետերով  
անջատված լինելով,  մեծ  տարածություն են 
բռնում։ Օրինակ, Սև բլուրը (Գարա-Թեփե)  
Աշուրից բաժանված է դետով, իսկ տները 
ի տարբերություն Գես արիայի և Սեբաս-  
տիայի շենքե րի, իրարից բավականին ան
ջատ են* յուրաքանչյուր տուն կառուցված է 
առանձին, շրջա պա տված ըն դարձակ պար
տեզներով,  հետևաբար ենթադրվում է, որ 
տների թվական չափազանցությունը հետե- 
վանք է քաղաքի տերիտորիալ մեծությանը։

Հա ժ աշխարհային առաջին պատերազմի  
ընթացքում— հայերը տարագրվել  և ջարդվել

33 N. Adontz, Histoire d’Armenie, Paris, 1946, 
էջ 4 i ,  316։

Հ. էփրիկյան, Բնաշխարհիկ բառարան, տե'ս 
Կյուրինը։
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են, նրանը տներր ավերվել։  Այժմ Ս յուր յո Լ֊ 
նում հայեր բոլորովին չեն մնաըել։

Արաբկիրը կառուցված է 11 ֊րդ (1021 թ . )  
դարում, Վասպուրականի Արծրունյաց' Վաս֊ 
սլուրականի գաղթականությանդ կողւ Ո՚ց
(Արորակա կամ Արաբրակրնուա ^Ar3UF3Cc3> 
A ra b ra k en o ij  կոչված մի հին վայրի մ  ո֊ 
տակայքում,  Ս ալաթիայից 55 կիլոմետր դե֊  
պի հյուսիսճ Եփրաաի աջ ափին, գետից 25  
կիլոմետր հեռու։ Աչդ հին քաղաքը կոչվում 
է Ան դի֊քա ղաք, որը հ ե տ ա դա յում կառռւց֊  
ված Արաբկիրի մի արվարձանն է կազմում, 
որտեղ բնակվում են թուրքեր։

Արաբկիր անվան ծագումը տեղացիները  
բացատրում են ավանի մեջտեղից հոսող 
գետակի ' Ժամու֊չայի եզրին կառուցված լի֊  
նելու հանգամանքով ' Առու֊ ա ւի ֊կերտ ( ա յ֊  
սինքն1 առվի ափին կառուցված) ։  Մ, Նա֊ 
թան յան ը այդ անվան առաջացում ը բա֊
ցատքում է այլ  կերպ' ((արբ և կեր))։ Այս 
երկու բացատրությունն էլ բռնազբոսիկ են 
և հիմնավորված չեն։  Մեր կ արծիքով, դա 
մի հին հռոմեական բերդաքաղաքի ' Արաբ֊  
բակն ուա յի անվան աղավաղված ձևն է , որ֊ 
տեղ այդ անունով դրամ է կտրվել հռոմեա
ցիների կողմից15։

Արաբկիրը Անտիտավրոսի ստորոտում,  
մի բլուրի լանջին, գեղեցիկ և բարձր դիրք 
ունի։ Տները քարակերտ են, կառուցված ամ֊  
ֆիթատրոնաձևւ և դասավորված սանդ խ ա ֊ 
նման կարգ֊կարգ,  պարտեղներով շրջա֊  
պատվա ծ։ Տների հատակները մեծ  մասամբ  
սրբատաշ քարերով սալահատակված կամ  
տ ա իյ տ ա կա մ  ած էին։ Տների համար սովո֊  
լ. ա կան էին տափարակ տանիքները, որոնց 
վրա գարբեն կամ  կապոտ հող կոչված կա֊  
վահողր լցնելով,  լող քարով պնդացն ում 
էին, միանգամայն ապահովելով կաթիլքից 
ու խոնավությունից։

Արա բկի րն ուներ հետևյալ թաղերը ' Շահ֊  
րոզ կամ Սլւրակավուր, Սոլւի Գիվերք (սուրբ 
Գևորգ), Սուլի Նշան, Ժամու կամ Պզտի 
չարշուի թաղ, Չարսուի թաղ, Գազանճըլար, 
և ասմ աճըլտ ր , Պերենկե, Գարակոզ, •Սեշիշ֊ 
Ժրի թաՂ> Բոշի թաղ։ հոջա Ալի, Ալմասեր֊

15 Տե ս Ս՜ւոշԼւլ Սերոթյան, Արաբկիրի մասին, 
տարեգիրք, (Տ  Ո սկեգիտակ», Պհյրոլթ, 1945, էջ 54, և

Laurents J., L'Armenie entre Byzance et l’lslam 
depuis la conquete arabe jusqu’en, Paris, 1919, 
էջ 886,

!ա նց, Եկ ավենց,  Տ ե ր պ ե տ եր ենց թաղ։ Ւսկ 
սլողես արվարձան ուներ Հնձան ա կ , Ամպըր֊  
!ա,  Ո ւլու֊Տուղա ր (Մեծ աղբյուր) և Անդի 
քաղաք ավանները։

Համաշխարհային առաջին պատերազմի  
նախօր յակին Արաբկիրի ընդհանուր բնակ֊ 
չութ յան թիվը հասնում էր մոտ 20  հազարի, 
սրի կեսր հայեր էին, ա յժ մ  մնացել  են 150 
տուն, մոտ 600 շն չ ո վ 16 17։

Ակնը կամ է գինը կառուցված է 11 ֊րդ 
դարի 20 ֊ ա կան թվականներին,  Վասպուրա֊  
կանի գաղթականների կողմից։ Սակայն կա 
նաև այսպիսի ավանդություն, որ Ակնի ար֊ 
վարձանն երից Ապոլչեխը կառուցվել է Վաս֊  
պուրական ի , իսկ Ակնը' Ան ի ի հայերի կող֊ 
մ ից ։ Ակնը դժվարամատչելի,  բա յց  գեդա֊  
տեսիլ մի բարձունքի վրա է, Արաբկիրից 35  
կիլոմետր դեպի հյուս իս, իսկ Տիվրիկից' 12։ 
'Ս աղաքի ճիշտ ստորոտից անցնում է Եփ֊ 
ր ատը, արևելյան և ա րևմ տ յան կողմերում 
կան չափազանց նեղ և ղժվարակոխ կա֊  
պանն ելւ, ի սկ հյուսիսային և հարավային  
կողմերում լեոները համարյա բացարձակ  
անանցանելի են։ Այդպիսի վայրում բնա֊  
կավայր հիմնելը,  այդ ժամանակաշրջանի  
համար պաշտպանության տեսակետից ան֊  
շուշտ մեծ նշ ան ակություն պետք է ունենար։

Ակնի շրջակայքը նախկինում կոչվել  է 
Մ արն տունիկ։ Այդ մասին օսմանյան հին 
փ ա ս տ ա թ ղթ ե ր ո ւմ կա հ ի շա տ ա կ ո ւթ յ  ո ւն ։ Մ ա֊ 
րր նտունիկը, հետագայում Անիից,  Կարսից 
եկած գաղթականներով մեծանալով,  հաս֊  
նում է մինչև Ակն կոչվող Մարանձավ դրղ֊ 
յակը։  Այդ պատճառով այն վերանվանվում  
է Ակն'7, որը աղավաղվելով թուրքերեն լ եզ 
վում, դառնում է կղին։ Մարնտունիկի «Ակն» 
վերանվանումը պատահականություն չէ,
քանի որ այդ վայրում կան բազմաթիվ ակ 
նաղբյուրներ' Ակն ծով կամ Ակն զով,  
Կաթն֊աղրյուր, Իսնակ, Բերդի֊աղրյուր,
Խնկաձոր, ինչպես նաև' Չոխ֊մար (ճոխ  
^ այր)  և Գոչոլն, որոնց ջրերը միանալով  
դարձնում են բազմաթիվ ալրաղացներ։

16 Անատոլուի հայերը, ըստ էրՀայաստանի Կոչ
նակում)) 1946 թ. Կ ես ա ր իա յի Առաջնորդարանի կող֊ 
միք տրված տեղեկագրի։ Սակայն այդ թվականից 
հետո մեծ մասամբ գաղթել են դեպի Սիրիա։ Այժմ  
հին Արաբկիրում մնացել են 150—200 հայ։

17 Հմմտ. 3 . Կ. ճանիկյան, Հնութիւնք Ակնա, 
Սիֆլիս, 1895, էջ 14։ Ա. Ք էչյա է, Ակն և Ակնեցին, 
հատոր Ա, տպ. Պուքրեշ, 1942, էջ 12— 13,
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Ակն ա ան երր երկհարկ են և մասամբ  
նաև եռհարկ, վերին հարկերր'  էյվանները,  
ընդհանրապես վւայաաշեն են, իսկ ս ասրին 
հարկերը' քարաշեն։ քաղաքի վերի և Տաշ֊

աազայում , հատկապես  / ւ -րղ ՛}ա1*1' Ր՝լ>-
թացքում,  ջալա/ի ների հաճախակի ասպա
տակությունների հետևանքով,  ինչպես քա 
ղաքի, այնպես և գյուղերի բնակիչների մ ե 4

Ա կ Ն  Ք Ա Ղ Ա Ծ Ը  նՎ Շ Ո ^Ա Կ Ա Ն էՐ Ը

տիրի թաղերի տները, բլուրի լանջին այն
պես են կառուցված, որ մեկի տանիքը ծա 
ռայում է որպես ճանապարհ կամ հրապա
րակ մյուսի համարէ Այգիներով շրջապատ
ված տները բլուրի լանջին, մի սքանչելի 
տեսարան են ներկայացնում, որն իր ար
տահայտությունը գտել է ժողովրդական բա-  
ն ավո ը ս տ եղծադործո լթյան մեջ'*,

Միջնադարում Ակնը իր շրջակա 2 Հ գյու
ղերով, ինչպես տեսանք,  մի մեծ  հայկական  
կենտրոն էր ներկայացնումէ Սակայն հե- 18

18 1895 թ. թուրքական սուլթան Համիդի կողմից 
կազմակերպված ջարդերի ժամանակ Ակնը մասամբ  
ավերվեէ էր, այդ առթիվ աշուղները երգ են հյուսեր 

էկինը ավերակ է դարձել 
Բւրուլր էի երգում։

մասը գաղթում են, իսկ մնացող գյուղերը, 
երբեմն ամբողջովին, բոնի իսլամացվում  
են։ Այնպես որ 19-րդ դարի 80-ակ ան թվ ա
կաններին Ակնի հայ բնակչության ընդհա
նուր թիվր հաշվվում էր ոչ ավելի քան 5442  
( թուրքերինը' 42 86 ) ,  բա յց  համաշխարհա
յին առաջին պատերազմի նախօրյակին,  հայ  
բնակչությունը առնվազն կրկնապատիկը լի
նելու փոխարեն,  մնացել  էր նախորդի մեկ  
հինգերորդը (հազարից ավելի) ,  իսկ այժմ
միայն 30 տուն է, 150 շնչուէ։

Կեմերեկ (Գամ րակ)  հայաշատ ավանը,  
ա վելի ճիշ տ' գյուղաքաղաքը,  գտնվում է 
Եեբաստիայի հարավ-ւսրևմ ս։ յան կողմում, 
90 կիլոմետր հեռավորության վրա։ նա կա 
ռուցված է /այն բացված երկու բլուրներէ։
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միջև մի ընդարձակ հովտի բերանին։ Ավա
նի առջևըճ դեպի արևելք, տարածվում է Ջի֊  
Լ՚իլ֊Յազըյի (ճահ ճոտ  դաշտ)  և Չ բուխի 
հարթավայրը , շրջապատված Սելջուկ, Շե-  
մեն,  Սովարխաչ և Գարատեղ լեռներով։ Ա- 
րևմ տ յան կողմում,  Սեսարիա տանող ճա
նապարհի վրա, Սար֊ օղլան հայաբնակ  
գյուղն է։ Հարավային ս ահ մ  ան ում տարած֊  
վում են Խնձորի (Խնձրի) լեռն երր, որոնք 
կազմում են Անտիտավրոսի շարուն ակու-  
թյունը, իսկ հյուսիսից ավանի հողերը հաս- 
նում են մինչև Հալի ս գետը,  որը գտնվում  
է Սեմերեկից' 3 կիլոմետր հեռավորության 
վրա։

Սեմ երեկ անվան ծագումը, ինչպես աս
վեց նախորդ գլխում,  առաջացել  է Գամ իրք 
բառի տառադարձումից։  Թ. Գուշակյանը 
այդ մասին գրում է, որ Կամարակ անունը,  
որը երբեմն գործ են ածել հայոց լեզվի  
ուսուցիչները, հայաշրջման ձախող մի փորձ 
է, անշուշտ, և որ այն ժամանակ էլ ընդունե
լություն չ էր գտել։

Սեմերեկն ուներ յոթը թաղ,  բա յց  ժողո֊  
վուրդն ըստ ավանի դիրքի, այն բաժանում  
էր երկու մասի,  բարձրադիր թաղերը մ  ի ա ս ֊ 
նական անունով անվանվում էր Վերի թաղ,  
ձորաբերանի թաղերը' Վարի թաղ։ Վերի 
մասը պարունակում էր Բերդ (ղ ա լե )  և Բր֊ 
լուր թաղերը,  որտեղ տները դասավորված  
էին ըստ այդ երկու բլուրն երի բնական  
ԴՒՐՔՒ> այնպես որ մեկի տանիքը մյուսի 
համար ծառայում էր ճանապարհ կամ հրա֊  
պարակ, իսկ ավանի վարի մասում կար 
չորս թաղ'  Թեքքե, էվլիա, Շուկա և Ռուս, 
որտեղ տները կառուցված էին ձորաբերանի 
համեմատաբար տափարակ վայրում։

Ավանի ընդհանուր բնակչության թվի 
մասին թեև կան մեկից ավելի տվյալներ,  
Բա19 էէ ե բաս տի այի հայոց առաջնորդարա
նի 1913 թ. տվյալներով,  որ համարում ենք 
ավելի ճիշտ, ունեցել է ընդամենը 1252  
տուն, որից 90 2 ֊ ը հայ և 350 թուրք19։ Հա
մաշխարհային առաջին պատերազմի ըն
թացքում հայերի տեղահանության և ջար
դերի հետևանքով,  Կեմ երեկում մնացել  էր 
40 տուն հայ,  245  շնչով20։

19 Թ. Գուշակյան, ճ ա մ բ ա  վերհիշումներ, «Բյոլ- 
զանդիոն», Կ. Պոլիս, 1914, փետը. 10123։

20 «Անատոլոլի հայերը», «Հայաստանի կոչնակ»,
Նյու-Յորք, 1946, սեպտ . ամիս։

Տիվրիկ կամ Տիվյւեկե գյուղաքաղաքը  
կառուցված է շրջանաձև, բարձր լեռներով 
սլասւս սլարված մ[ւ հովտէ մեջ, այնպիսի մի 
վայրում,  որտ եղ վերջ անում է Տավրոսը և
սկսվում են Ան տի տավրոս յան լեռները։ Այդ 
վայրում դեռևս հնագույն ժամանակներից  
եղել է բերդ,  որը պավլիկյանների կողմից  
9֊րդ դարի երկրորդ կեսերին գրավվելով,  
դառնում է նրանց հ իմն ական կեն տ րոն ը։
Դաշտի մեջտեղից հոսող Չալթա֊չայ  վ տ ա 
կը քաղաքը բաժանում է երկու գլխավոր 
մասի։ Ձորակի արևելյան կողմը գտնվում է 
միջնաբերդը, կառուցված մի բարձր բլուրի 
թևի վրա և իր շրջակա տներով կազմ ում է 
Բերդաթաղը, այսինքն ' հին քաղաքը։ Նրա֊ 
նից ոչ շատ հեռու, ձորակի մյուս կողմում, 
գտնվում է նոր թաղամասը' Այգեթաղը։  
Սան նաև Խոթեվանքի, Սուրբ Եղիւսյի, ճ ի֊  
կիրշանի և Սուրբ Սարգսի թա ղե ր ը ։

Հայերը դեռ պավլիկյանների ժամ ան ա֊  
կ հ  սկսած բնակվել  են Բերդաթաղոլմ,  ո֊ 
րոնց թիվը, ըստ Ա . Աղե ք ս ան դր յ  ան ի , եղել  
է երկու հազար տուն2'։ Հետագայում մնա֊  
ցել  էր հարյուր տուն միայն,  և այդ պակա
սումը հավանաբար սկսվել է 9֊րդ դարի 
ևրկրռրդ կեսերին' պավլիկյանների կրած  
կոտորածների և նրանց մեծ  մասի Թրա-  
կիա գաղթեցնելու հետևանքով։ Համաշխար
հային առաջին պատերազմի նախօրյակին  
տեղի հայ բնակչության թիվը հաշվվում էր 
չորս հազար, իսկ թուրքերին ը' կրկնապա-  
տիկը, որով Տ իվրիկի բնակչության ընդհա
նուր թիվը մոտ 12 հազար էր։ 1946 թվ ա
կանին Կեսարիայի առաջնորդարանի կող֊ 
մից Թոլրքիայում մնացած հայերի մասին 
տրված տեղեկոլթյան մեջ Տիվրեկում հայեր 
լինելու մասին թեև հիշատակություն եկա, 
Բա19 1955 թվականին դո կա. Խան դա մուրը 
իր «Ամերիկայից դեպի Թուրքիա» ուղեգրոլ-  
թյան մեջ գրում է, որ այնտեղ մնացել  է 
ընդամենը հինգ հայ ընտանիք22։

Ղարանդա կամ Տարենտե դյուղաքաղա֊  
քը գտնվում է Կ յուր յուն ի հարավ-արևելյան  
կողմում,  Թոհմա֊սոլ (Մելաս գետ)  թափ
վող գետակներից'  Պալըգլը֊սոլի (Ձկնուտ 
ջուր) ափին, աբևելքիցճ Ալի-Դերեի, արև
մուտքից Հացեկ լերանց միջև։ Ավանը շրր-

^ Ա- Աղեք սանդր յան, Պատմություն ականավոր 
քաղաքին Սեբաստիո, Վենետիկ, 1911։

22 Տե ս «Հայաստանի կոչնակX), 1956, 3 — 8 հա
զարները, ղոկտ. Խանդամ ուր ի հողվածները։
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հա պա տված է մրգատու պա ր ա ե գն ե րո վէ 
ք*ն ա կչութ (ան մեծամասնությունը թուրքեր 
են, հայերը հաշվվում էին նախքան համաշ֊  
խարհային առաջին պատերազմը ' 310 տուն,  
1700 շևչով) որոնք բնակվում էին Հացեկ  
չեռան ստորոտում ընկած ^ին գ թաղերում 
եկեղեցու թաղում երկու հարյուր ( 2 0 0 )  
տուն, Գ• ալարը մ ի թաղում ' 40,  Հա յու-գո գ 
թաղում ' 70,  Ենի֊մ ահլեում' 20,  Հա դիր թ ա 
ղում' 30 տուն23;

Այստեղ տեղին է նշել մի հանգամանք,  
որ Գամ իրքում հայկական բնակավայրի  
տեղադրությունը խոսում է ույն Սասին,  
ո ր մ ի ջնա դարս ւմ Հա յ  աս տանի ներքին գա
վառներից գաղթող հայերը, բացի արդեն 
գոյություն ունեցող քաղաքներից,  բնակու֊  
թլուն են հաստատել նաև այնպիսի վայրե
րում, որոնք ինքնապաշտպանության հա
մար առավել  հ արմ արու թյ ո ւն էի ն ներկ ա֊  
յ  ա ցն ո ւմ ։

Այսպես,  ուրեմն, 11 — 12-րդ դարերում 
Գամ իրքը ներկայացնում էր հայկական կոմ
պակտ մի երկրամաս, ու հետագայո ւմ 
թուրքական ա ս ի մ  ի լ յա տ ո րն եր ր բռնի միջոց
ներով թեև ջանացել  են մաշել  հայերին,  
բայց  մինչև համաշխարհային առաջին պա֊  
տերաղմը նրանք իրենց ա զգային դեմքը 
չէին կոքցրել ։ Օրինակ, թուրքական կառա-  
վարությունր թեևւ քաղաքական որոշ նկա
տառումներով Ակնը և Արարկիրր հարբեր֊  
ղի լ1Իւա1եթՒ վարչական բաժանմունքի մեջ 
էր անցկացրել ,  սակայն այդ շրջանի հայերը 
իրենց նիստ ու կացով,  սովորություններով 
հ իմն ական ում մասն են կա զմո ւմ Գամ իրքի 
հայ ազգաբնակչության,  քանի որ նրանք 
պատկանում էին Վասպ ուրական ի և Ան ի ի
միևն ույն գաղթականության ր։

Ակնի և Արաբկիրի շրջակա հայ գյուղե
րը ն ույն պես կազմվել  են վերոհիշյալ գաղ
թականության հետագա սերունդներից, ո- 
րոնց մի մեծ մասը թեև բռնի իսլամացվել  
է, բա յց  մինչև առաջին հ ա մ  աշխ ա րհ ա (ին
պատերազմ ր դեռևս հայեր կային Արաբկի-  
րի շրջակա հետևյալ գյուղերում^ Անջրդի,  
Սաղմկա, Մաշկերտ, Ծագ, Շեփիկ, Հուշնա,  
էհնեցիք (Ա նեցիք) ,  Վ աղշեն,  Աղն, Աշոտ-  
կա, Միատունէ

համաշխարհային աոաջին պատերազմի

23 Ա. Աղեքսանդրյան, Պատմություն ականավոր 
թաղարէն Սեբաւ/տէո, Վենետիկ, 1911լ

նախօրյակին Ակնի և Արաբկիրի ու նրանց 
շրջակա գյուղերի հայ բնակչության թիվը 
հաշվվում էր ավելի քան քսան հազար,  յոթ 
հազար Ակնում, տաս հազար Արաբկիրում 
և երեք հազարից ավելի շրջակա գյուղերում։

Գամիրքում, բացի հայերից և թուրքե
րից,  կայ/'ն նաև հույներ, չերքեզներ", 
թուրքմենն եր, բրդեր, ավշարներ և այլն;  
Այսպիսով Գամիրքր ընդգրկում է Սեբաս-  
տիա գավառի յոթ գավառակների ( գա զա ) 
97 գլուղախմբի շրջկենտրոնները, ինչպես  
նաև Աեսարիան իր շրջակայքով։ Աեսարիա-  
Iի և շրջանի գյուղերում, նախքան աոաջին 
համաշխարհային պատերազմը,  հայ աղգա-  
բնակչոլթյունը հաշվվում էր մոտ 3 Տ հազար։

Որպես եզրափակում պետք է ասել,  որ 
պատմական Գամիրքր Ս եբաստիայի 9 գա 
վառակներից (դ ագ ա )  իր մեջ ընդգրկեչով  
7-ր,  կազմում էր մոտավորապես 30 հազար  
քառ.  կիլոմետր մի տարածություն,  ի սկ 
հիշյալ  վէէայ^թի ընդհանուր բնակչության
թիվը 1890 թ. ,  ըստ Վ(՚ դալկինեի, ընդամենը  
կազմում էր 547 ,015 ,  որից թուրք, թուրք
մեն և չերքեզներ ' 300 ,810 ,  գրզըլպաշներ և 
այլ մահմեդականներ ' 150,868,  հայերՀ
63 ,404 հույներ' 31,933։

Այս պայմաններում դամ իրքահա յերի  
մոտավոր թիվը ունենալու համար ավելորդ 
չի [ինի ստորև քննության առնել Սերտս֊  
տիայի կուսակալության բնակչության մ ա 
սին հետևյալ չորս վիճակագրական ցու
ցակները։

1Հ Սեր աստիայի կուսակալության չորս 
գավառների (Սվա զ, Թոք ատ (Եվդոկիա),  
Ամասիա, Շ ա ւգին գա ր ահ իս ա ր ) հայերի ընդ
հանուր թիվր, ըստ Սալնամեի,  1890 թ. 
կազմում էր 170,  773։

Թոլրքերինր, թոլրքմե ններինը՝ (սյուննի
մահմեդականներվ , , , 559,600

Ղըզըլպաշներինր և շիտ մահմեդա֊  
կաններինր'  . . . .  279 ,834

Հույներին ր և հրեաներինր' . 76 ,068
2. Համաձայն Կոստանդնոլպոլսի պատ՛  

ըիարքարանի վիճակագրության, 1912 թ.
բնակչության կազմը եղել է'

Հ ա յ ե ր ......................................... 165,000

24 1860-ական թվականներին Կովկասից Թուր
քիա գաղթած չերքեզ ցեղերի է ղարարդա, հաթըխո, 
աբազա, նողայ և չե չեն)  մի մասր տեղավորվեց Գա 
^Ւր հՒ Ուզան ')Ա1|լա կոչված լեռնադաշտում >
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թուրքեր . « « * • *  192 ,000
չերքեզներ  . . . . . *  45,000
քուրդեր ( նստակյաց)  . . 35 ,00 0
քուրդեր (քո չվոր)  . . .  * ♦15 ,000
հույներ . . . . . . .  30 ,000
նեստորականներ,  խալդեր և հա կոր֊  
յաններ  • . . . • » • 2օ ,000

3 . Աանաս եր ուսուցիչ Կարապետ Գարիկ֊  
չանը իր սեփական պրպտումների վրա 
հիմնված,  սեբաստիացի հայերի ընդհանուր 
թիվը ներկայացնում է իր «Եղեռնապատում»
աշխատության մեջ . . . .  ՅօՕ ,000

Հույն երին ը . . . . . .  47,000
Թուրք, քուրդ, չեչեն ,  ղզլպաջ

և այլն . . . . . .  503 ,000
4 , Ս եբաստիայի առաջնորդարանը, նախ- 

քան առաջին համաշխարհային պատերազ
մը,  Միհրան Չ ուգաս ըզ յ  ան ի միջոցով կազ 
մած նահանգային վիճակագրության մեջ 
սեբաստահայերի ընդհանուր թիվը ներկա
յացնում է 262 ,000

Թուրքերին ր . . . . .  190 ,000
զըզըլոլաշն երին ը . . . .  125 ,000
հույն երինը . . . . . .  45 ,000
չերքեզն երինը . . . .  45 ,000
քուրդերինը . . . . . .  50 ,000
խալդեր,  նեստորականներ,  ավշարներ

և չեչեններ  . . . . .  30,000
Ընդամենը' 747,000

Վերոհիշյալ չորս վիճակագրական ցու
ցակներից ամեն ահ ավան ականը ընդունում 
ենք Սեր աստիայի առաջնորդարանի ն ահ ան֊  
դա յին վիհ ա կա դր ա կան ցուցակը,  ըստ որի 
հայերի թիվը V եբաստիայի ամբողջ նա
հանգում,  այսինքն' չորս գավառներում  
26 2 , 000  է* սա ունի մի քանի պատճառներ .

1)  1895 թ. ջարդը, քրդական ((Հա մի դի ե 
ալայների»,  չերքեզների ճնշումների հետե- 
վանքով արտագաղթը դհոլի Ամերիկա 
(ԱՄՆ) մինչև համ պշխարհա յին առպջին 
պատերազմ ը ստացած չէիև այնպիսի մի 
համատարած կերպարանք, որ Ա եբաստիա
յի ն ահ ան դում հայերի թիվը, երեսուն տար
վա ընթացքում 262 հազարից իջներ 165 
հազարի։

2 )  Հարկային և այլ պատճառներով, ին չ 
պես հայտնի է, հայերը իրենց ընտանիքի  
անդամների թիվը միշտ նվազ էին ցույց  
տալիս թուրքական կառավարությանը։

3 )  Օսմանյան պետության քաղաքական

շահերն էլ այնպես էին պահանջում,  որ 
հայերի ընդհանուր թիվը, Հայաստանի վեց  
նահանգներում նվազ ցույց տրվեր։ Այս և 
նման ուրիշ մի շարք պատճառներով պետք  
է ընդունել,  որ 2 62 ,0 00  թիվը մոտավորա
պես ճիշտ է Ա  ազի հայ բնակչության  
համար . որով և Սեբաստիա նահանգի հա
յերի ընդհանուր թիվը բարձրանում է մոտ 
մի հարյուր հազարով։ Եթե հի շ յալ  թիվը 
բաժանելու լինենք Ա եբաստիայի կուսակա
լության չորս գավառների տարածության 
վրա, ստացվում է հետևյալ պատկերը2"։

V եբաստիայի (Ավազ)  ն ահ ան գի ընդհա
նուր տարածությունն էր 83 ,700  քա ռ . կիլո
մետր, իսկ միայն Ա եբաստիայի կենտրոնա
կան գավառի ( սանճագ)  տարածությունն է 
39 ,450  քա ռ . կիլոմետր,  այսինքն ' նահանգի
ընդհանուր տարածության կեսից քիչ  պա
կաս։ Այս դեպքում V եբաստիայի գավառի  
(սանճագ)  հայության թիվը բարձրանում է
մոտ 45 հազարով։

Ս եբաստիայի ինը գավառակների հա
յության րնդհան ուր թիվը, ր ս ա 1890 թվի 
Սալնամեի,  կազմում էր 63,404  մարդ, ավե
լացրած 45 հազար,  հավասար է 108 ,404-ի։  
Արդ, Գամ իրքը, ընդգրկելով Ս եբաստիայի  
ինը գավառներից 7-ը,  այսինքն' ին ր գա 
վառակների 123 գյուղախմբերի կենտրոննե
րից կազմում է Սեբաստիա գավառի
ընդհանուր տարածության չորս հինգերորդը։ 
Այդպիսով,  Գա մ իրքի չորս հինգերորդի սահ
մաններում,  նախքան համաշխարհային ա֊  
ռաջին պատերազմը,  բնակվում էին մոտ 86  
հազար հայեր,  իսկ Գամ իրքի մեկ հինգե
րորդ մասը,  որն իր մեջ ընդգրկում էր Եեսա-  
րիան իր շրջակայքով,  ինչպես նաև Ակնը և 
Արաբկիրը իրենց շրջակա գյուղերով, ուներ' 
ավելի քան 57 հազար հայ ազգաբնակչու
թյուն։ Հետևաբար Եապադովկիայի Գաւ էիրք 
գավառում,  մինչև առաջին համաշխարհա
յին պատերազմը ընդամենը բնակվում էին 
ավելի քան 143 հաղ . հայեր։ Եվ այժմ,  ըստ 
Կեսարիայի հայոց առաջնորդարանի 1946 թ. 
՚ԼՒ ռակագրական տվյալների և վերջին տ ե
ղեկությունների, Գամիրքում ընդամենր մր-  
նացել  են մոտ 11 ,500 անձ, որոնք մեծ մ ա 
սամբ բնակվում են Սեբաստիա, Կեռ արիա,  
Արարկիր, Տիվրիկ քաղաքն երում ։ 25

25 Հմմտ. Վ. Համրարձոււքյան, Գիւ զաշխարհ, 
Փարիզ, 1927։
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Անատոլուում ընդհանրապես և մասնա
վորապես Գամիրքում, մնացած հայերի մ ա 
սին ահա թե ինչ է ցրում Կեսարիայի առաջ
նորդը26. «Երբեմնի հայաշատ գավառների  
հայությունը այսօր աստ ու անդ ապրում է 
թափառական աննպատակ մի կյանք։ Անա
ւս ո լուի մեն մի գյուղի մեջ կա մի հայ ըն-  
սւսւնիք, որ գրկված է մայրենի լեզվից,  
ինչպես ն աև տոհմային նիստ ու կացից։  
Շատերը երկու անունով են կոչվում,  ա յ 
սինքն հայ և թուրքական։ Եվ տքնաջան 
աշխատությամբ իրենց օրապահիկն են հայ 
թայթում։ Հայը թեև աղքատ է, բայց  չի 
մուրում։ Նա հարմարվելով միջավայրի  
պայմաններին, ապրում է այնպես,  ինչպես  
իր դրացի գյուղացին։ Երբեմն քաղաքս ա յ 
ցելում են հայեր,  որոնք բոլորովին ան֊  
տեղյակ են կրոնական որևէ սլաշտամուն֊  
քից և արարողությունից, ոմանք խաչակըն֊  
քել նույնիսկ չեն գիտեր։ Երբեմն չ ա փ ա 
հասներ, նույնիսկ զավակների տեր ծնող֊ 
ներ, իրենց փոքրիկների հետ մկրտվում են։

26 մանրամասն ցուցակը սէև'ս հավելվածումւ

Այսօր Անատոլուի ամ են ահ ա յաշա ա կենտ
րոնն է Կեսարի ան, որտեղ բնակվում են 
ավելի քան 450  ընտանիք,  որոնք 53 գյու
ղերից եկած և հաստատված են քաղաքկս  
մեջ, լո կ ^  ապրուստի համար, սրանց մ ե 
ծամասնությունը որպես բանվոր աշխատում  
են հարևան գյուղացիների արտերում և ա֊  
պոլխտի գործարաններում։ Սրանց կիներն 
էլ համառ աշխատությամբ նեցուկ են լի 
նում իրենց այրերին, որոնք հազիվ ա պ 
րում են, և աղքատ բնակարանների մեջ 
բնակվելով,  հիվանդկախ մի վիճակ ունեն»21։

Այն ահավոր ոճիրը, որն իրագործվեց  
հայ ժողովրդի նկատմամբ,  համ աշխարհա-  
ւՒն առաջին պատերազմի ժսւմանակ շովեն 
ժոն-թուրքերիւ կողմից,  ավելի վառ արատ֊  
հայտելու համար հավելվածում տրվում են 
մինչ այդ Գամիրքի հայաբնակ շրջաններում 
Լ գյուղերում եղած բնակչության թվերը,  
ինչպես ն աև այժմյան թվերը։

27 Հայկազուն Ա. քան. Կարապետյան, (մ Լա յաս֊  
տանի կոչնակ», ն յո^Յորք, 1946, սեպտեմբեր 21,
№ 38։
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ՏՆԱՅՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐՀԵՍՏՆԵՐ ԵՎ ՔԱՐԱՎԱՆԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

Գա մ իրք ի հայ տ ղ դաբ ն ա կշո ւթյ ա ն հիմ֊  
նական զբաղմունքը գյուղերում հանգիստ֊  
նում էր երկրագործությունն ու անասնապա
հությունը և նախալեռնային որոշ շրջաննե֊  
րումճ այգեգործությունը,  իսկ ք արԼաք նեը ում' 
արհեստներն ու առևտուրը։ Մոռանալու չէ,  
որ մինչև աոաջին համաշխարհային պա֊  
տերազմը Գամ իրքի որոշ շրջանների զբաղ֊  
մ  էսն քները շատ չէին հ եռա գել վաղ անց յա ֊  
լում գոյություն ունեցած զբաղմունքներից։  
Ավելին,  դեռևս ասորեստանյան և խեթա
կան տարեգրեցի,  հին կտակարանի,  ինչւղես 
նաև Հերոդոսւի և Ս արա բոն ի վկայությամբ  
Գամ իրքի լեռնային շրջաններում առլցող 
ցեղերի գլխավոր զբաղ մուն քր հանդիսացել  
է անասնապահությունը։ Մինչև վերջերս 
<րՈւզան յայլայի)) լեռնադաշտում զբաղվում  
էին ձիաբուծությամբ, Թոն ուղի շրջանում' 
ոչխարաբուծությամբ,  իսկ Ադդաղի շրջա֊  
նումճ հատկապես այծաբուծությա մբ։ Մինչ֊  
դեռ Արգեոսի շրջաններից մինչև Աարոսի 
վերին հովտում գտնվող Կյուրինի, Դարեն֊  
տեի, իսկ Վերին Եփրատի սահմաններում ' 
Ակնի, Արա բկի րի շրջանը Ա արգոն Ակկադի 
ժամանակաշրջանից մինչև մեր օրերը, աչքի 
են ընկել այգեգործությամբ։ Անտիտավրոս֊  
յան երկրի այդ շրջանից է, որ, ինչպես աս֊  
վեց սկզբում,  Ա արգոն Ակկադը ծիրանի, 
սալորի, թթենի, խնձորի և այլ ծառեր է 
փոխագրել Ասորեստան։

Ա յժմ ,  ան Կե ս արիայի շրջաններում1 Կա֊ 
նեշում (ա յժ ժ  Գոմ աժ) ,  Պ ուրուշհանգայում 
մ * թ՛ ա. երրորդ հազարամյակի վերջերին

հաստատված են եղել ա ս ուր ական առևտրա֊  
կան գաղութներ։ Հետևաբար Կես արիան
ինչպես անցյալում , այնպես և մինչև վեր֊  
հերս հանդիսացել է Փոքր Աս ի այի առևտրա֊  
կան գլխավոր կենտրոններից մեկը։

Հետաքրքրական է նաև այն,  որ խեթա֊  
կան Արինա ( հետագայում հավանաբար  
Արի֊արաթա) քաղաքը,  համաձայն Գա ծիր֊  
քում հայտնաբերված գրավոր ւի աստ երի, 
հանդիսացել  է ջուլհակների առտնձնաշր֊  
նորհքալ քաղաք1։ Այն եղել է Աարոսի հով
տի ստորին մասումՀ այժմյան Կյուրինի 
շրջանում։ Այդ մասին խեթական կոդեքս ո։ մ 
ասված է, որ' «Երբ մեկը Արինա քաղաքում  
ջուլհակությամբ ուզենար զբաղվել ,  նրա 
կինը, ընտանիքի անդամները և ազգական֊  
ներր ազատագրվում էին . . .  իրենց դաշտա֊  
յին ստրկական պա րտավորութ յո լեներից))2։ 
Այսպես,  ուրեմն, դեռևս երկրորդ հազար֊  
ամ յակի կեսերին ( մ . թ . ա ե թ ե  խեթական  
Արինան հանդիսանում էր ջուլհակության 
առանձնաշնորհյալ քաղաք,  ապա Պւողոմե- 
ոսյան շրջանի ԵորաԼնան, հետագայում  
Ծյուրինը, մեծ համբավ էր վայելում ջուլ
հակությամբ և հատկապես իր շալաղործու֊  
թ յամր:

Այս բոլորք խոսում են այն մասին,  որ 
դեռևս հնագոլյն ժամանակներից յուրաքան- 
չ յուր շրջան ելնելով իր նյութա֊ կուլտուրա֊  
կան բ ա զա յի ց , բնական պայմաններից և 
աշխարհագրական դիրքիցւ մղում է տվել

1 F. Hrozny, Code Hittite, Paris, 1922, § s i ,
2 նույն տեղումt
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և/յն զբաղմունքներին, որոնք ավելի կարևոր 
էին և միաժամանակ նպաստավոր պ ա յ 
մաններ ունեին տվյալ  շրջաններում։ Մյուս 
կողմից ն կա տ ե լի է, որ աշխատանքի ար
տադրողականության դանդաղ զարգացման  
հետևանքով նույն զբաղմունքները միևնույն 
շրջանում պահպանվել  էին մինչև 20-րդ  
դարի սկզբները, ուստի և Գամիրքի գյու
ղատնտեսական շրջաններում,  եթե մինչև  
համաշխարհային աոաջին պատերազմի նա
խօրյակը գերիշխում էր բնափակ տնտեսու
թյունը և նրա հետ սերտորեն կապված նաև 
տնայնագործությունը,  ապա քաղաքներում  
գոյություն ունեին արդեն բազմազան պրո
ֆեսիաների գծով արհեստներՅք Այսպես,  ու
րեմն,  Գամ իրքում կիրառվող արհեստներից  
մի քանիսը, մինչև համաշխարհային առա
ջին պատերազմի նախօրյակը,  գյուղական  
վայրերում առավել  կամ նվազ չափով դեռ
ևս պահպանել  էին իրենց տնայնագործա
կան բնույթը։ Օրինակ, ջուլհակությունը,  
ղ ռ ր գա դո րծո ւթյ ունր, կավ ագո ր ծ ո ւթ յուն ը,
սայլւսշինությունր առանձին գյուղերում նաև 
երկաթագործությունը արհեստներ էին, ո ֊ 
լանք, ինչպես ասվեց,  քաղաքներում արդեն 
պրոֆեսիոնալ բնույթ էին ստացել  և ար
հեստավորներն ամբողջ տարին շակալի  
համար ապրանք էին արտադրում։

■(■ աղաքա յին արհեստավորները, հատուկ 
մի վ։ողորում ունեին իրենը կրպակ֊ աշխա
տանոցը,  ուր իրենց ընտանիքի անդամնե֊  
րով ( որդի, եղբայր,  ըստ արհեստի տեսակի 
երբեմն և կինն ու աղջիկը յ պատրաստում  
կին զանաղտն իրեր, ապրանքներ և վաճա
ռում ուղղակի հաճախորդին։ Սակայն ա [ղ 
արհեստավորների մի մասը թեև ուներ իր 
ղործիքներր, բայց  աշխատում էր վաճառա-  
կանի հաշվին։ Սային նաև արհեստավոր
ներ, որոնք արդեն ղրկվել կին իրենց ար
տադրության միջոցներից,  վարպետների  
արհեստանոցում աշխատում էին օրավար
ձով' որպես բանվոր։ Այնինչ  գլուղական 
տն այն ա դործն երր տարվա որոշ ամիսներին,  
այն էլ ևիայն կան ա յք , պատրաստում էին 
իրենց տնտեսության համպը անհ րամեշտ  
իրերը, առարկաները։ Օրինակ' նահապետա
կան հողագործ ընտանիքի հարսները, շ ա-

3 Տե՞ս հավելվածում Սեբաստիա (  և վազ) ք ա ֊ 
զաքի զանազան արհեստներէ անունները և արհես- 
տավորներէ մոտ օգտագործված բանվորների թիվը*

լիահաս աղջիկները բուրդը գզում, մանում,  
ներկում և գործում էին, տղամարդկանց  
հագուստի'  արայի, բոյ-արայի, բեդեն-ա -  
բայի, վրգոնի, շալվարի, գլխանոցի (բաշ-  
ՄՒՕ համար տեղական կերպաս, սպիտա
կեղենի համ ախ կտավ,  ինչպես նաև մեջքի 
գոտի, խոնջան, դոլաղ և այլն,  իսկ տնային  
գործածության համար ' բրդից ջեջիմ, կա
պերտ, գորգ և ճահճային բույսերիցճ լղԸՐ~ 
տուից, կնունից, նաև խըսիր (փսիաթ) և 
այլն,  մթերքների պահպանության ու փո
խադրության համար ' խուրջին, հեյբե ( ե ր 
կար խուրջին),  ալյուրի ջվա է սեքլեմ, խա-  
րար, ւոեկմե և այլն։

Ջուլհակությունը: Գամիրքի գյուղերում
տնայնագործ ջուլհակը կոչվում էր հոր գա*— 
ծուլ: Տեղ ում այդպես էին անվանում ջուլ~ 
հակին այն բանի համար, որ նա, աշխ ա տ ե - 
լիս ոտները կախում էր հորթ (փոսի)  
մեջ,  որի վրա շինված էր լինում ջուլհակի 
հաստոցը։

Տնայնագործներն օգտագործում էին ե֊ 
բեք տեսակ հաստոց ( տորք) .  ա)  գե անա
գուած կաւ? աափիզՈՐծ տորքը գործ էր ած
վում նեղ շախով ջեջիմ, մեջքի գոտի, զո
լաղ,  խոնջան գործելու համար, որը գործ
վածքային արտադրության միջոցների մեջ 
ամ են ան ա խն ականն էր, բ )  հորրՀ հորիզո
նական տորքը4 * 6 հանդիսանում էր Գամիր-

4 Գամիրքի երկու մեծ քաղաքներում այդ ար
հեստներն ունեին իրենց հատուկ տերմինները։ Սե
բաստիա յում գործածված տերմինների բառարմատ
ները եթե թուրքերենից փոխառություն են, ապա 
նրանց վերջավորությունը հայերեն ((նոց))֊ն է , իսկ 
Կեսարիայում' «լեր»։ Այսպես, Ս եբաստիայում' սե- 
մերջինոց, Կես արիայում' սեմ երջիլեր, գազանջինոց, 
գազան ջիլեր, գալայջինոց, գա1 այջիլեր և այլն։

0 -£որը կամ  ֆերը ուներ 2 — 3 մետր երկարու
թյուն, մոտ մեկ մետր խորություն և մեկ մետր լ ա յ 
նություն։

6 ^ո№  պՏ'և փոսն է, որի վրա շինված է հորի
զոնական տորքը։ Տորքն ունի չսրս տափան, որոնց 
վրա հաստատված է տորքի ամբողջ կազմ ածը։ Տորքը 
բաղկացած է հետևյալ մպսերից' ստլմինբ, որի վրա 
վ աթաթվում է գործվածքը, ւքադսյարը' աոաջինի 
ճիշտ դիմացը զետեղված կաղնու փայտե կամ եր
կաթե մի ձող, որը գործ է ածվում փար տալու, ա յ 
սինքն' հենքը պրկելու համար։ Տուֆան կամ աեֆը 
այն շրջանակն է, որի մեջ զետեղվում է սանտրը 
(ս ա յր ը) ։  Տորքի վերևում կախված 6|ւ վճիտները ( ճա
խարակները)  ոտքերի շարժմանը զուգընթաց ծառա
յում են հենքի բերանի բացմանը։ Ասպաթելը, տե
ղական բարբառով' քյուչյուն ը , պատրաստված է լի-
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քում տորքի երեք ձևերից ամենաընդհան֊  
րացածր, որր ո դտադործվում էր հատկա
պես տարազի (( կե ր պա ս ))-ը , Մ անուս ան,
ազի տա կեղեն ի կտավր գործելու համար, իսկ 
ուղղահայաց տորքը' կարպետ, ղորդ և զոր- 
դային գործվածքով խուրջին, բարձի երես 
և այլն գործելու համար։

Ջուլհակության մեջ օգտագործված այդ  
երեք տիպի պարզունակ հաստոցները տա֊  
րածված են եղել նաև համարյա ամբողջ 
Հայաստանում։ Այգ մասին 1909 թ , Միֆ֊ 
լիսում տեգի ունեցած տնայնագործական  
համագումարի զեկուցագրում կարդոլ մ  ենք . 
((Մինչև ա յժ մ  ես տեսել եմ միայն երեք ձևի 
գործիքներ։ Վանում, ուր այդ արհեստը 
շատ վաղուց ունի յուր նշանակությունը, իմ  
ժամանակք այսինքն ' մոտ 23 տարի առաջ,  
գե տն ա փ ո ր տորքերով գործում էին կտավ  
շալերը միայն ։ նույն ձևով ես այս տարի 
տեսա Փ ամ բակի շրջանում, Հա մամլուում և 
Ղշլադ ում))* 7 ։

Այդ տորքերից յուրաքանչյուրը ուներ իր 
օգտագործման տարբեր ձևը . օրինակի հո֊ 
րիղոնական հաստոցի հորի վրա, եթե ջուլ֊ 
հակը իր ձեռներն ու ոտներն էր գործի դր֊ 
նում, ապա ոււլղահայացի և գետնագործի  
աորքի վրա ' միայն ձեռն երր։ Ջուլհակի հո֊ 
րիզոն ական հաստոցի (հորի) վթա աջխա֊  
տելոլ ձևը դեռևս հին ժամանակներում ընդ
հանրացած է եղել նաև հայկական մյուս 
դավառներում։ Այդ մասին հետաքրքրական  
է այն տեղեկությունը, որր տեղ է գտել  
15-րդ դարի մի ձեռագրում։ «թոր օրինակ 
ոստայնանկ յորժամ ոստան հինէ, նախ լա֊  
փէ զմի թելն և ապա հինէ, և ի գործելն 
ոտիլքն և ձեռօք վճարէ,  թէ զինչ  գործէ'  
ծրարէ ի վերայ սալմնին ոչ գիտելով,  թէ 
զինչ գործեաց' մինչև վճարէ։ Եւ ի վճարե/ն 
հատանէ և ապա դարձեալ յետ տա ի սալ-  
մընէն,  և կրկին չափէ,  և տեսանէ զգործն 
թէ բարի է' փառաւորի ի տեսանելն)^։

նում բամբակե թելից, հենքի թելերի քանակին հա
մապատասխան: Ջուլհակի գործիքներն են հանդիսա
նում մաքոքբ (մա կույկ) ,  մասուրան կամ  մասրան, 
մքփթը կամ  մթեբբ: Իսկ որպես օմանդակ աշխատա
միջոցներ' ճախարակը (ջահրա), վիլահանը' կամի 
պատրաստման համար, սանդերքը, իլիկը (թ ե շի ) ,  
քառմւսնը, առնոստիկր, կոճը։

7 Տնայնագործական համագումար, Զեկուցագիր, 
ծիֆլիս, 1909, էջ 235։

 ̂ Հայկական ՍՍՀ Մ ատենագարանի ձեռագիր,
X: 1402  [ Ծատթեոս վարդապետի աշխատասիրեալ ի
քննութիւն գործոց առաքելոց], էջ 64ա։

֊  4,:

Գամիրքի գյուղերում, ինչպես ասվեց,  
գերիշխում էր բնափակ տնտես ու թյ ա ն <£ ևր, 
և յուրաքանչյուր տնտեսություն, համաձայն  
իր նյութական կարողության, տեղական  
ճաշակով բրդից> բամբակից պատրաստում

Էր Իր տնտեսէսւթյ ան համար անհրաժեշտ
հա դուս տները, Իր ՛ա ՛ր և առար էլան երր։ ևսկ
հ ում քը վերա մ  շ ակելու համար, ըս տ ավան -
գ ա կ ա ն սովորության, գիմում էր հարևան֊
ների փոխօգն ութ յան ը։ Աշխ ա տ անքի այդ
հավաքական ձևը 9՝ ամ իրքում կոչվում էր 
մեհի (մեջի) ։  Մե ճ իին մասնակցող ան ձե ր ր 
իրենց աշխ ա տ անքի դիմաց դր ա մ  ա կան
վարձ չէին ստանում։ Դրանք սովորաբար 
լինում էին այդ գործի տիրոջ ազգականներն  
ու դրացիները, որոնք աշխ ա տ անքի ընթաց
քում գործի տիրոջ կողմից հյուրասիրվում 
էին ն ախաճաշով, ճաշով և ընթրիքով։ Հա 
տուցումը կատարվում էր նույն կար գութ 
անհրաժեշտության դեպքում մեճիի մյուս 
մասնակիցներին փոխօգնության հասնելու
ձևով։

Հումքի նախնական վերամշակման պրո
ցե ս ն ե ր ի  բրդի լվանալը,  չորացնելը,  գզելը,  
մանելը և ներկելը անցյալում,  առավելա
պես, եղել են ձեռքի գործ և կատարվել  են 
բացառապես կանանց կողմից։ Նախքան 
լվանալը,  տան հարսները կամ չափահաս  
աղջիկները բրդի կանձերո ( ((յա փաղը)))  
բաց անելով,  փռում էին բակում կամ տա֊
1 իքում, որպեսզի ոչխարի քրտինքից մ ա 
սամբ թաղի քացած բրդերը ջրի մեջ հեշտ 
քրքրվեն, ապա առվի կամ աղբյուրի հոսուն 
ջրի տակ լավ թրջելուց հետո, փայտե թ ա 
կերով բուրդը ծեծում էին մինչև փրփրելը։  
Միևնույն գործողությունը մի քանի անգամ  
կրկնվելուց հետո, բուրդը սառը ջրով պար֊  
գ ա ջրվում, քամվում և ապա արևի տակ չո ֊ 
րացվոււ! էր; Այնուհետև կատարվում էր 
ԲՐԴՒ գզումն ու սանրումը։ Ավելի տարեց,  
համեմատաբար հմուտ կանայք,  բրդերր 
նախ մատնեքով գզում և ապա սանդերքով 
սանրում էին։ Բրդի սանրվածքից ստացվում  
էր երեք տեսակի հումք։ Առաջին բերանը 
Գամիրքում կոչվում էր ծեր-բուրդ, երկրոր-  
դը' միջնեկ, երրորդը'  օրձիէւք: Ծեր֊բոլրդր
օգտագործվում էր ընդհանրապես շալերի,  
գոտիների, գորգերի հենքաթելերի, միջնա-  
թելերի համար, միջնեկը ' հատկապես դուլ֊ 
ՊաԺ> ձեռնոցի, գլխանոցի, իսկ ((օրձին֊ 
քը)) ջեջիմի, թե թ և-ջուլի և տան առօրյպ 
այլ գործվածքների համար։



Ներկումը. — Տնայնագործները սովորա-  
բար թելերը ներկում էին թոնրի կամ օջախի 
վրա։ Յուրաքանչյուր դույնի համար նրանք 
օգտագործում էին առանձին ներկատու  
բույսեր, այսպես,  օրինակի գնդին ի հաւ) ար 
ճեհրիի (ալաժահրի)  հունդերը, կարմիրի 
հա մ ախ տորոնը, որ ((քոք֊պոյա» էր կոչ
վում, բորդոյի համար ' սոխի կեղևը, սրճա
գույնի համար ' ընկուզենու տերևը, ընկույ
զի կանաչ  սլատյանր։ Թելերը ներկում էին 
հետևյալ ձևով. օրինակ' կարմիր ներկելու 
համար տորոնի արմատները նախ չորաց
նում, փշրում և ապա թոնրի կամ օջախի 
վրա ներկվելիքի համար անհրաժեշտ չա -  
փով ջրի մեջ եռացնում էին այնքան ժ ա 
մանակ,  մինչև ներկանյութը իր գույնը ջրին 
տար, որից հետո կրաջրի կամ թանաջրի մեջ 
արծնված թելի կաժերր մխրճում էին եռա
ցող ներկաջրի մեջ։ երբ ջուրը սկսում էր 
վերստին եռալ,  որպեսզի ջրի ամբողջ ներկն 
անցնի ներկելիքին, ճաշի մի գդալ կերակրի 
աղ կամ շիր լուծում էին կաթսայի մեջ և 
կաթսան կրակի վրայից ցա ծ բերելով,  
թողնում, որ սառչի,  ապա թելի կաժերր 
կաթսայից հանելով,  թեթև քամում էին և 
ստվերոտ տեղ չորացնում։

Գորգագործություն. — Գամ իրքի գյուղա
կան վայրերում յուրաքանչյուր ընտանիքի 
մեջ հարսն երից նա, ով արդեն փորձառու-  
թյուն ուներ, կատարում էր վարպետի դեր; 
Նա, տան մյուս հարսներից կամ չափահաս  
աղջիկներից մեկի օգնությամբ, րոտ ղորդի 
խտության չափսերի,  որոնք առանձին շրր֊  
ջանն երում տարբեր էին լինում,  նախ ' 
պատրաստում էր գորգի ոստայնը (հին
վածքը) ։  Եր օգնականի հետ հաստոցի վրա 
հենելն ու ասպելր, շարք ընելը վերջացնե
լուց հետո, վարպետ գորգագործի աոաջին 
գործն էր լինում գորգի բերանի կտավի  
գործելը ( տես գծագրությունները),  որի 
լայնություն ը , գորգի մեծության հա մե
մատ,  լինում է 2 , 5 — 3 ,5  սմ, որից հետո 
սկսվում էր խավ գործելը։ Այսպես, տ նա յ
նագործական պայմաններում,  եթե ա նց յա 
լում գորգը գործվում էր թելադրությամբ,  
ապա արհեստավորական շրջանն ե րում 
պատրաստվում էր եթե ոչ գորգի տեխնի
կական նկարը, գոնե գորգանկարի նախնա
կան էսքիզը . այլապես հնարավոր չէր լինի 
պահ պան ե լ գորգի կոմպոզիցիայի համա֊  
լ  ա փ ո ւթյ ո ւնր ։

Տնայնագործ վարպետը մինչև 19-րգ  
գարի 80-ական թվ. ((օրինակ)) գորգը հ ա 
կառակ երեսին դարձրած, մի առ մի թ ե
լադրում էր յուրաքանչյուր հանգույց իր 
գույնով: Այսպես,  ((մեկ կանաչ,  երկու դե
ղին, երեք պարապ, երկու կապույտ,  երեք 
պարապին երեք կարմիր)) և այլն։ Ւսկ օգ
նականները ( որոնք ընդհանրապես տան 
չափահաս և դեռատի աղջիկն երն էին լի 
նում) կապում էին հանգույցները ըստ տ ե
ղական սովորության։ Յուրաքանչյուր կար
գի վարպետը քաշում էր միջնաթելը և կր֊  
տուտում այն,  որպեսզի լավ  նստի: Սկըս֊
ն ակն երր, ընդհանրապես,  կապում էին գոր
գի տափի (ֆոնի) միագույն հանգույցները,  
իսկ որոշ հմտություն ունեցողները, ըստ 
օրինակ գորգի, ծաղիկներն էին թափում, 
այսինքն' գործում շրջագոտիների գարդա-  
նաշխերը'  շրերը, որը Կեսարիայում' 11ՈԼ-
յար էր կոչվում,  օձիկները ( յը լա ն-էնիյի) , 
անկյունների աստղածաղիկները,  ըղբուշ-
ները, թրերը և այլն։ Ւնչ վերաբերում է
գորգագործության մեջ գործածվող գործիք
ներին, ասլա դրանք համարյա համանման  
էին տնայնագործ և արհեստավոր գորգա
գործի։ Կտուտը' Գամիրքի բարբառով' քեր֊  
վիթը է մկրատը  (մյրսոո), փոքր ղան ակը, 
սանտրը ։

Կողովագործություն. — Տնա յնագործա -
կան արհեստների մեջ Գամ իրքում լա յն 
տարածում ուներ նաև կողովագործությու
նը, թեև այն որպես պրոֆեսիոնալ արհեստ 
հ ան դիպում էր գլխավորապես բոշաների  
մեջ, այնուամենայնիվ,  նահապետական ըն
տանիքի անդամներից մեկը տնտեսության 
սլ ետքերի համար  փին-ուոիիգ, կնյունից 
պատրաստում էր հացի  սելեներ, պտուղի 
կողովներ, իսկ բիրից'  ւ»լդքփց (ըւղւ,ն) ’ 
հարգի, գոմաղբի 1ւեփեթ֊ եծք? (կողովներ),  
ինչպես նաև մեղվի փեթակներ։

Գամիրքի բոլոր մասերում,  մինչև հա
մաշխարհային առաջին պատերազմի նա֊  
խ ° ր յ ա կր՛ մեղվի շրջանակավոր արկղն երր 
զեռես անծանոթ էին, ուստի և օգտագործ
վում էին րիքից կամ փիճ-ուռիից պ ա տ 
րաստված և թրիքով ծեփված կլոր փեթակ
ներ, ինչպես Հայաստանի համարյա բոլոր 
գավառն երում։

Փեթակը հյուս ելու համար գետնի վրա 
գծվում էր մոտ 40  սանտիմետր տրամա
գծով մի շրջանակ, որի վրա բթամատի
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հաստությամբք որպես առել ,  խրում էին անհրաժեշտ կավե իրեր' ամաններ, րնդե֊  
իրարից լորս մատ հեռավորությամբ,  ներսի ղենների համար կավե փեթակներ ' ամբար֊  
կողմը մի քիչ  տաշված,  ծառի հյուղերը և ներ9 և հատկապես թոնիր։
ապա  փ ի չո ւ ռ ո լ  դալար, ճկուն շիվարով, կամ Օրինակ, թոնրի պատրաստության հա֊

/ ա ս ա 1/ Մ Ա \ ք \
> Հ Ծ 0 0 ® 0 < 2 3 Փ 0 0 Փ Հ

6
նկ. 6. Գորգի հենքի և հանգույցի ձևերը։

(՛փքով հյուսում։ Կանայք կովի թրիքից 
նախօրոք պատրաստած շաղախով,  որի մեջ 
խառնված էր լինում խայծղան  (ղ ա թ ը ր ա ն )  

և թոնրի փոշի, ներսից, դրսից հավասար  
ծեփելով,  արդեն պատրաստի կողովք չո 
րացնում էին ոչ շատ արևոտ մի տեղ։

Կ ա վ ա գ ո ր ծ ո ւթ յո ւն  Դամ իրքում տնա յ ֊
նադործական արհեստների մեջ որոշ տեղ 
էր գրավում նաև կավագործությունը։ Գյու
ղական ընտանիքներում որոշ փորձառու
թյուն ունեցող կանայք անցյալում պատ
րաստում էին իրենց տնտեսության համար

մար րնդհանրապևս օգտագործվում էր կար
միր կավահողը, որր նախ մանրացվում էր, 
թրջելուց հետո խառնում էին քիչ  քանակու֊  
թյամր հարդի մրեղ և տավարի կու և ապա  
ոտքերով շաղախում և թողնում մի քանի  
օր, «թթվելուս համար։ Որպեսզի թոնիրը 
չճաքճքի,  խառնում էին նաև կանեփի թել  
և այծի մազ։ Այսպես պատրաստված կա֊

տ Կավե ամ րարների լայն գործածությունը հայտ-  
նի էր հատկապես Կեսարիայի շրջանի քեաշխան գյու
ղում, այդ ամբարն ուներ մոտ 2  մետր բարձրոլ,  
թյուն, մեկից մ եկուկևս մետր լայնությունւ
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վացեխէց,  ըստ թոնրէ մեծության, նախ 
պատրաստում էէն 5 — 7 ցեխագնդեր,  է ս’{ 
յուրաքանչյուր ցեխագունդ մէնշև գործա
ծություն ր,  հղկված} առանց մաղէ մորթէ

պատրաստելու  ծեփւսյին կոչված այս հնա
մենի եղանակը11 մինչև վերջ էլ Գամիրքի 
գյուղերում դեռևս կանանց կողմից կիրառ
վում էր' ցորենի կավե քառանկյուն ամ֊

Նկ. 7. Գորգագործւոթյան և

մեջ ոտքով վերստին տրորում և այդ գնդից 
պատրաստում առնվազն ութ մատ լայնու
թյամբ մի օղակի կիսալուսնաձև երկու թե֊  
վեր (ղսլերր) ,  իր^Ր վրա նստեցնում և 
մ ատներով միացնում,  թակում էին մինչև, 
որ անհետանային միացման կետերը։ Այս
պես, օրական մի օղակ և հետզհետե 6 — ( 
օղակները և քերանը իրար վրա նստեցնե
լ ով , պատրա ս տ վում էր թոնէրր10 *։ Ւոնրէ

10 Թոնիրը մոտ 1 մետր 20սմ. բարձրություն և
մեկ մետր տրամ ագիծ ունեցող տակառաձև կավե մի 
փեթակ է, որի ներքևի մասը, ինչպես սէսում վին

ջուլհակության գործիքն եր է

րարներէ,  փեթակներէ պատրաստության  
ժամանակ։  Այնուամենայնէվ,  պետք է նշե լք 
րր ծեփային եղան ակով հնարավոր չէր լ է֊  
նում կավե ամանն երէն ցա նկացած նրբու֊ 
թյունր տալու,  էնչպես րրուտէ դուրգով' 
ճախարակով։ Ուստէ և Հալէսէ ստորէն 
հովտում կավե ամանները ձեռք էին բեր-

V ամիրքում, 3 ոտք մեկ ուզանգի տրամագիծ, իսկ 
վերի մասը 2 ոտք մեկ ուզանգիՀ մոտ 75 սմ տրա
մագիծ ուներ։

^ Տե ս  Խ. Սաւ1ւ|ե|յան, Հին Հայաստանի կ ո վ -  

ս ուրան, Երևան, 1941, հատ, 2, էջ 125 1
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վում ուրում տիկինցի բրուտն երից, նույն 
կա վե ամ անք։ տարողության չափ Ըոքե նի 
հետ փոխանակելով։  Այո տեւ, .ս կետխղ
հատկանշական է, որ շատ հին ժամանակ֊  
ներում, դեռևս նախքան մեր թվականու
թյունը երկրորդ հազարամյակի կեսերին,  
խեթերի ժամանակ,  Յոզգաթի նույն շրջա֊  
նում ամանեղենի պատրաստման տշխա-  
տավարձը հատուցվում էր բնավճարով,  
րստ իրի ծանրության և տեսակի։ Օրինակ,  
մեկ մնաս քաշ ունեցող պղնձե սկուտեղ 
ւղատրա ստելու համար երկաթագործին 
( այդ ժամանակաշրջանում դեռևս արհե ս տ - 
ների մեջ ստորաբաժանում տեղի չէր ունե֊ 
ցել ) ,  որպես աշխատավարձ վճարվում էր 
մեկ  պա դարի, իսկ երկու մնաս քաշ ունե֊ 
ցող սկուտեղի համար վճարվում էր մեկ 
պա ցորեն12 )։

Ց ո զդա թի շրջանի Ո լրում տի կին հայկա
կան դյուզի բնակիչները գլխավորապես րզ-  
Pաղվում էին բրուտությամբ։ Նրանց պ ատ 
րաստած հատկապես ներսից կանաչ ջնա
րակված ջրի սափորները ( հատկապես դե
պի ներսի մասը),  կուժերը ( բոտուճ, կալ֊  
կուլա, ջուրխմիչներր, պուտուկները շեր-  
ԿԻր  k ո չված թանի ամանները Ն ես արի ափ  
շրջան ում մեծ  համբավ էին վայելում։  Ու֊ 
րումտիկինցի բրուտների պատրաստած ջրի 
սափորները մեծ  ընդունելություն էին դրա
նում ոչ միայն իրենց ճաշակավոր, սլացիկ  
ձևի համար, այլև այդ շրջանի կա վահ ո ղի 

ծակոտկենության շ^ոՐ^էվ) 1ՈԼՐԸ Zn գՒ ա0 " 
նող հատկությամբ։ Այդ իսկ պատճառով  
H լրում տի կին ի սափորների ջուրը, նույնիսկ 
ամռան խիստ շոգերին միշտ զով էր մնում։

19 ֊ րդ դարի 80-ական թվականներից  
սկսած, առևտրական հարաբերությունների 
զարգացման հետևանքով,  Գամ իրքի գյուղե
րում ն ույն պես սկսել էին մուտք գործել  
սլղնձե ամանները,  որոնք տակավ առ տա֊  
կավ դուրս էին մղում կավեղենը։ իսկ ք ա 
ղաքատիպ մեծ  ավաններում և քաղաքնե
րում արհեստա-առևտրական դասի տնտե
սություններում դեռ շատ վաղուց ամանե
ղենը համարյա ամբողջությամբ պղնձյա էր։

Այս տ եղ մեր ն պա տ ակի ց դուրս է Գա֊ 
և իրքում գոյություն ունեցող բոլոր ար
հեստների մասին խոսելը,  ուստի և համա֊  12

12 Code Hittite, par Hroznv, Paris, 1922, Է9 
160, l e t ։

ռոտ քննության կառնենք այն արհեստները 
միայն,  որոնք տեղական կարևորության 
պատճառով իրենց գոյությունը պահպա
նում էին թե գյուղերում և թե քաղաքնե
րում։ Այսպես,  օրինակ, սայլագործությու
նը, երկաթս։ դործութ լուն ր , ջուլհակությունը,  
գորգագործությունը, թեև քաղաքներում  
վաղուց պրոֆեսիոնալ արհեստի բնույթ էին 
ստացել,  բայց  Գամիրքի գյուղական վա յ -  
րերում անփոփոխ պահ պանում էին իրենց 
գոյությունը, հատկապես երկաթագործու
թյունը հեռավոր գյուղերում դեռևս ուրույն 
արհեստի րնուլթ չէր ստացել,  այլ  կիրառ
վում էր նաև փոխօգնության ձևով: Այսպես,  
հայկական ճաթ գյուղը, որը գտնվում էր 
հենց Ագ-դաղի անտառի ծոցում,  ուր կային 
5 համայնական դարբնոցներ, որոնց գռն ե ֊ 
րր միշտ բաց էին, գյուղացիներից մեկը,  
երբ արորի խոփը, էլամ երկաթե մի կոտ
րած իր զոդել տալու պետք զգար, իր հետ 
տանում էր մաշված,  կամ կոտրած առար
կան և ածուի։, իսկ երկաթագործը,  հաճա
խորդի օգնությամբ կատարում էր աշխա
տանքը, որի համար, փոխօգնության կար
գով, նա հատուցում էր մի ոլ[փշ աշխա 
տանքով։

Նախքան այդ արհեստների մեջ աշխա
տանքի բաժանման հանդես գալու մասնա
գիտացման,  աշխատանոցի անձն ակտդ մ ի , 
արտադրանքի,  արտադրամիջոցների,  ին չ 
պես և համքարական որոշ սովորույթների 
մասին խոսելը,  հակիրճ ձևով անհրաժեշտ 
ենք գտնում քնն ո ւթյան առնելու նրանց 
բնույթը։ Արհես տ ա զործողներր բաժանված  
էին երեք կարգի ' ա) այն,  որ, ինչպես հ ա յ
կական մյուս գավառներում,  ն ույն պես և 
Գամիրքի դյուզ ական վայրերում նահապե
տական գերդս։ոտանի անդամներր,  րստ ա֊  
վան դա կան սովորության, տղամարդ կամ  
կին կատարում էին տնտեսության անհրա
ժեշտ աշխատանքը,  օրինակ, որոշ փորձ 
ձեռք բերած տղա մ արդը ն ո րո դում էր սա յ 
լը,  լուծր, կամնը,  գրաստների համետը  
( փալան) ,  պախուրցը, պատրաստում կրր~ 
կա լներ և աղն: Ւսկ կանայք,  ընդհանրա
պես, գործում էին տնտես ութ լա նն անհրա
ժեշտ կտավը,  պատրաստում հ ա դուս տ և 
ղան ա զան իրեր ' կապերտ,  գորգ, խուրջին,  
բարձի երես և այ լն . ր)  սակավահող կամ  
հողազուրկ գյուղացիներն իրենց տրն֊
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տեսության համար, որպես օժանդակ մի֊  
ջո ց , զբաղվում էին ս ա յ լա գործ ո ւթյա մ  բ , 
ջոզհակությամբ,  սակայն ի տարրերու֊ 
թյուն քաղաքի նույն արհեստների, ա2~

ամենայնիվ,  ի բացառություն այն հյուսն֊  
ատաղձագործ,  ս ա յ լա գո րծ արհեստավոր֊
ների, որոնք գտնվելով անտառամերձ գյու֊ 
ղերում, տեղական նյութական բազայի

Եկ. 8. Տնային գործածության իրեր։ 1— 5.
6 — 7. ջուր խմելու ամաններ (6  ջամ, 

10. հարանի,

խտտում էին բացառապես պատվիրա
տու ի հումք ով։ Մինչդե ռ քաղաքում հյուսն֊  
ատաղձագործր,  կառագործը, երկաթադոր֊  
ծր իր միջոցներով և հումքով ապրանք 
էր հայթայթում շուկայի համար։ Այն ու֊

կան թե զներ' աստիճանական զարգացմամբ։
7 ջուրխմիշ), 8. սապլը, 9. կաթսա,

11. յուղի բղուկ։

հնարավորությունից ելնելով,  ուղղակի շու֊ 
կայի համար ապրանք էին արտադրում,  
ինչպես քաղաքում համանման արհեստ֊
ներով զբաղվողները։ Այսպես,  օրինակ,
Ա ղ - դա ղ ի հայկական Ձաթ գյուղի րնա-

֊ 5 0



կիշների ւ)ի !1[ո,1 մասը,  որպես հ/ոլսն֊  
ատաղձագործ,  սայլագործ,  մայրի ( չ ա մ )  
ծառից պատրաստում էին սա (լի հին ձևի 
'' ՛ կ ” ՛ լ  (՚ '■ անիւէ, կամն,  էսնոյյէւ, փոցխ, կագ֊

նազան գործիքներ, հոսելի, մեծ հոսելէէ 
(ատղու) ,  երկու մատ (եգա ն) ,  երեք մատ 
( անատոտ) ,  ինչպես նաև կամն: Մինչդեռ
գաշտա (ին շրշա նների անտառազուրկ գյ ո / ՝

Նկ. յ .  տնային գործածության ամաններ։ 1. գյագյում, 2. փայտե փարչ, 3, սրճաղաց, 
•/. ւ/ե'է են կափարիչով, 5. սեհեն ունկավոր, 6. ապուրի թաււ, վղարբուս֊թաս) ք 

7. խոշաֆի դույլ ( փ արխ աջ) ։

նոլ փա յտ ից ՝ սռնի ( մա ղՒ)> Ւ սձ Սեր աս֊  
տիա քաղաքի հյուսն֊ ատաղձադործն երր՝  
հաճարի փ այ տ ից ՝ գյուղատնտեսական զա֊

ղերում համանման արհեստավորները բա ֊ 
ց առա պես պատվիրատուի հումքով պատ֊  
բաստում էին սայլեր, արորՀ լուծ ե տյլնէ
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Այստեղ ուշադրության է արժանի ույն, 
որ գյուղական «տնայնադործ»-ները և ք ա 
ղաքի պրոֆեսիոնալ արհեստավորները թեև 
աշխատում էին շատ չնչին տարբերություն 
Ունեցող ձեռքի համանման գործիքներով և 
գործիք մեքենաներով, այնուամենայնիվ,  
քաղաքային արհեստանոցներում աշխա-  
տ ա նքի կ աղմ ակերպումը մ  անուֆակտուըա-  
յի նախնական որոշ ձև էր ստացել։  Օրի
նակ ,ւ գյուղական ս ա յ լա դո րծը, եթե սայլի
((կույր)) անիվի փայտային մասը ինքն էր 
պատ րա ս տում' իրար ագուցված երեք կտոր 
փայտ ից, ապա սլա տ վի ր ա տ ո ւն դիմում էր 
ե րկաթագո րծին անիվի երկաթե շրջան ակրճ 
շինան13 հագցնելու։ Այստեղ,  ինչպես երե֊  
վում է, պատվիրատուն է որ գործը կ ա զ
մակերպում է տարբեր արհեստավորների 
դիմելով,  մինչդեռ քաղաքային կառա գործը, 
իր արհեստանոցում տարբեր մասնագի
տացած արհեստավորների միջոցով գլուխ 
էր բերում գործը և պատրաստի հանձնում 
հաճախորդին։

Կառագործների արտադրական կենցա
ղ ը .— Սեբաստիայում համաշխարհային ա֊  
ո աջին պատերազմի նախօրյակին,  գոյու
թյուն ուներ 12 կա ռա գործ-դարբին, 12
հյուսն կառագործ,  որոնք եթե արհեստա
նոցի ներքին սարքավորման,  գործիքների 
սեփականատերն էին հանդիսանում,  ապա 
արհեստանոցի շենքը վարձակալում էիև։ 
Կառագործական արհեստանոցները,  ընդ
հանրապես,  տեղադրված էին իջևանն ե րի — 
իյաների մեջ և կամ դրանց մոտակա փո
ղոցներում։ Այդ արհեստանոցները' լինի 
կա ռա գո րծի դարբնոցը, լինի հյուսն֊կառա- 
գործի աշխատանոցը, ունեին ոչ նվաղ,
քան 30 քո. մետր և ոչ ավելի,  քան 50 քո. 
մետր լքի տարածություն և իրենց յուրա
հատուկ գործիքները։ 0 րին ակ , կա ռա գո րծի 
գործիքները եղել են դե ղգյահ ը ճ հաստոցը, 
որը դրված էր աշխատանոցի մեջտեղում և 
ներկայացնում էր 1,20 սմ. երկարությամբ,  
70 սմ . բարձրությամբ և նույնքան լայնոլ֊  
թյամբ մի կոճղ, դրա վրա ամրացված էր 
մեծ ու փոքր զնդանը (որս,  սալ) ,  կողե
րում ըստ հարմարության, կաիւված էլամ 
գրված էին զանազան գործիքներ' մուրճ,

>3 Շինան 1 ,5 —2 սմ. հաստությամբ, 5 — 6 սմ. 
լայնությամբ երկաթե մի շրջանակ, որը տաքացնե-  
լով անցկացնում են անիվի վրա։

աքցան,  ունելի և այլն։  Հաստոցի գլխի 
կողմը հաստատված էր օջախը, որի ետևի 
մասում կա մ վերում կախված էր երկթևա
նի, կամ մի թևանի փուքսը։ Փայտե առա ն- 
ձին մի դա զգահ ի վրա ամրացված էր մա֊  
մուլը (  (( մ են կեն ե))) ,  ինչպես նաև դարբնո
ցի մի անկյունումճ մայրի (Հ ա մի)  փայտե  
ածուխի արկղը։

Կառագործության մեջ, լինի հյուսն-կա֊  
ոադործը, լինի կառագործ դարբինը, ա յ 
սինքն' կառքերի երկաթի մասերով զբաղ
վողները ունեին իրենց առանձին աշխա 
տանոցները համարյա համանման անձնա
կազմով։  Օրինակ, կառագործական դարբ
նոցի անձնակազմը,  ընդհանրապես բաղ
կացած էր լինում 2 — 4 — 7 հոգուց . վար
պետ, որ գործի տերն էր, մի են թա վար
պետ ( ((ղալֆա))) ,  երկու աշակերտ,  մեկ ը ' 
ենթավարպետի օգնական,  մուրճ զարնող 
( «չեքիչճի))) ,  իսկ մյուսը ' փուքս քաշող  
(  ((քո րյուքճի)) ) ։  Ըստ ա վան դա կան սովորու
թյան,  երբ հայրը ներկայացնում էր իր 
14 — 16 տարեկան որդուն վարպետին,  ըն
դունված էր ասել . Վ ա ր պ ե տ , տ ղ ա ս  հ ա ն ձ 
նում ե մ  քեզ, ա ր հ ե ս տ ը  ս ո վ ո ր ե ց ո ւր ,  մ ի ս ը  

քեզ, ո ս կ ո ր ը  ինձ:
Աշկերտը առաջին տարին կամ առաջին 

վեց ամիսներին, ըստ ընդունակության,  
եթե փուքս է քաշում,  ապա որոշ աշխա 
տանքն ե ր'Հ է կատարում նաև վարպետի  
տնտեսության մեջ։ Առաջին տարին քա նի 
դեռ փուքս էր քաշում,  որպես աշխատա
վարձ տարեկան ստանում էր մեկ ոսկի,  
բացի այդ,  օրական ստանում էր նաև մեկ 
ղրոլշ ( 40  փարա)  օրվա ճաշի համար, իսկ 
շաբաթ օրը' երկու ղրուշ, մեկը որպես օ՛ր
վա աշխատավարձը,  մյուսը' կիրակի օրվա 
համար ծախսելու փող ( « խարշլրխ})) ։  Երկ
րորդ տարին սկսում էր մ ո ւր ն  զ ա ր ն ե լ— են
թավարպետի օգնականի աստիճանին
բարձրանալով,  տարեկան ստանում էր եր
կու ոսկի, իսկ երրորդ տարին նա արդեն 
համարվում էր են թա վարպետ,  ստա նում էր 
տարեկան երեք ոսկի, ինչպես աշկերտը, 14

14 Աշկերտի կատարած աշխատանքը կայանում 
էր հ ետևյալում, թատկի և Ծնունդի տոնական օրե
րին վարպետի հ յուրերին էր սպասարկում, նրանց 
առաջ ր ար էր անում դուռը, ընդունում վերնահ ա- 
դուստը, սուրճ, Ըմպելիք (Խ^իչք) հրամցնում, շու
կայից գնված սննդամթերքները վարպետի տուն փո
խադրում և այլն։
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նույնպես և ենթավարպետր, բացի տարե֊  
էլան աշխատավարձից,  ստանում էր օրա֊  
կան մեկ ղրուշ, որպես օրապահիկ։

Կառագործության յուրաքանչյուր մասի ' 
ւի այտի,  երկաթի, ներկի համար կային ա֊  
ո ան ձին արհեստանոցներ։ Սակայն,  նկա֊  
տելի էր, որ Սերաստիայում գոյություն ու֊ 
նեցող 12 արհեստանոցներից երկուսը 
հանդիսանում էին և փայտի,  ե երկաթի 
մասերը սլատրաստող միացյալ  գործատուն, 
մի տեսակ մանուֆակտուրա, որտեղ դեռևս 
բացակայում էր ներկի րամին ր։ Այսւղիսով,  
առաջացել  էին արհեստանոցներ,  որոնք 
պատրաստում էին նորը պատվերի կամ  
որպես պատրաստի ապրանք ' վաճառքի  
համար։ Կառագործ դարբինները և հյուսն,  
կառագործները զբաղվում էին ոչ միայն 
իրենց մասնագիտական օբյեկտի հատուկ 
մասերի նորոգությամբ, այլև ներքին հա֊  
մաձայնությամբ,  պատրաստում էին նույն֊  
պես նորլւ' պատվերով կամ որպես պատ֊  
րաստի ապրանք,  վաճառքի համար։

Այնուամենայնիվ,  կառագործական ար֊ 
հեստանոցներր բաժանված էին ոչ միայն  
ըստ նյութի' փայտի,  երկաթի, ներկի գոր֊ 
&ով զբաղովղների,  այլ  նաև ըստ կառքի 
տեսակի։ Օրինակ, կային կառագործներ,  
որոնք մասն ա գի տ ա ց ած էին ձիու հատուկ 
բեռնատար շորս անիվանի կառքերի'  վուր- 
ղունի (ֆուրգոն) պատրաստությամբ,  իսկ 
մյուսներր' մարդատար'  ֆայթոն, քլուրա, 
կամ  լանդոն և յա յիլ հարմար ու թեթևա
շարժ կառքերի գործում։

Պետք է նշել,  սակայն,  որ Սեբաստիա֊  
յ ա մ ,  Օեսարիայում ընդհանրապես օգտա
գործվում էր «յա յ լ ին » , որը ուներ իր պատ 
ճառները։ «Յայլին»,  այսինքն' «ճոճանա
կավորը» ոչ նվազ հանգստավետ է, քան 
«ֆայթոն-ը» կամ «լան դոն-ր» և’ համարյա  
կիսով չափ էժան։ Հասարակ «յայլին» եթե 
արժեր 8 — 10 օսմանյան ոսկի, ապա ավե֊  
լի զարդարվածը' 12  — 15 ոսկի։ Մինչդեռ  
«ֆայթոնը» 2 5 — 30 ոսկի, իսկ «լանդոն-ը»'  
3 5 — 40 ոսկի։ Այս պայմաններում բնական  
է, որ մեկ քաղաքից մյուսը կամ քաղաքի  
ներսը, հասարակության սպասարկության 
համար, իր հարմարությամբ և մատչելիու֊  
թյամբ ամենահարմարը «յայլին» էր։ Քա
նի դեռ Փոքր Աս ի այի արևելյան մասում  
երկաթգիծ չկար (մինչև 1924 թ. )  մարդ-

կանց փոխադրության համար ((յայլի))֊ ի 
պահանջը մեծ էր։ Շուկայի պահանջը մղում 
էր տվել կառագործներին, կառքի այդ տե֊  
սակի արտագրության մեջ մասնագիտանա֊  
լու, ինչպես նաև փայտի և երկաթի բաժին֊  
ների միավորմանը մի գործատեղում,  թեև 
չնչին տոկոս կազմող մ արդկանց ո վ, սա֊
կայն սկիզբ էր առել մի տեսակ ն ախն ական 
մ ան ո ւֆ ա կտ ո ւր ա ։ Հետևաբար, իրենց գոյ ու֊ 
թյանն սպառնացող վտանգի առաջ կառա֊  
գործն երր ներքին համքարական համաձայ
նության էին եկել: նորը շինելու համար,  
երբ պատվեր էր ստացվում, հանձնակա֊  
տար վարպետը,  մյուս մասնագիտացած  
ա րհ ե ս տ ան ո ըն ե ր ի աջակցությամբ, գլուխ էր 
բերում գործը։ Սայց այստեղ նկատելի է 
այն պարագան, որ համարյա միշտ նորի 
պատվեր ստացողը կառա գործ֊ դարբինն էր . 
այսպիսով,  այս վերջինը հյուսն֊ կառա գոր֊ 
ծ ի և կառք ներկողի հանդեպ վերադաս մի 
գիրք էր ապահովել։

Հանձն ա կա տ ա ր կա ռա գո րծ դարբին ր ,
յա ս!1֊/՛ փայտե մասերի համար հյուսն֊  
կառագործի<ն վճարում էր երկու օսմանյան  
ոսկի, ներկողին' մեկ ոսկի,  գոշեմենի֊/ւն, 
ներսի և դրսի հարմարանքի համար (նյու֊  
թր և աշխատանքը միասին)  վճարում էր 
մոտ երկու ոսկի, զսպանակը և առանցքը ' 
սռնին 5 ( յ այ ը  և դին գիլը) արժեր մեկուկես 
ոսկի։ Այսւղիսով, բոլոր ծախսերը հաշված,  
ինչպես և իր աշխատանքը և նյութը միա֊  
սին, ((յայլին)) արժեր 8 — 9 ոսկի։ Այս պայ֊  
մ աններում յուրաքանչյուր գործարք հանձ֊ 
նակատարին ապահովում էր 2 ,5  — 3 ոսկի 
հավել յալ  շահ։

Այս հանգամանքից օգտվելով,  որոշ կա֊  
ոագործ դարբիններ, իրենց գործառնու֊  
թյունները լայնացրած,  սկսում են ոչ մի֊  
այն տեղական պատվերի վրա աշխ ա տ ե լ, 
այլև միջգավառային ներքին շուկայի հա֊  
մար։ Հետևաբար, Սերաստիայում պատ֊  
րաստված կառքերը վաճառվում էին Խար֊ 
բերդի և Մալաթիայի և այլ շուկաներում։  
Այսպիսով,  փոքր մասշտաբով արտադրողը 
միաժ ա մ  ան ա էլ հանդես էր գալիս իր տեղա
կան շուկայից դուրս, միջգավառային շ ու֊ 
կայի համար ապրանք արտադրողի դերում։ 
Այս փոքր արդյունաբերողները, նոր սաղմ֊ 15

15 Կառքի զսպանակները թվով չորսն են, և սռնին 
(էայը Կ դիֆկիլ), որ ներմուծվում էր Եվրոպայից։
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նավորվող գործարանային արդյունաբերու
թյանը դիմադրում էին միասնաբար համա
գործակցելով,  իրար հանդեպ ցուցաբերելով  

որոշ զիջումներ։
Ժամանակավոր համագործ ակց ո ւթյոլնը 

տեղի էր ունենում նաև կառագործ դարբին֊  
ն ե րի միջև զնդա ն ի պ ա տ ր ա ս տ ման մ ա մ ա ֊ 
նակ ; Ւնշպես հայտնի է, րնդհանրասլես 
գործիքները, հատկապես մեծ զնդանը ըս-  
տացվում էր Եվրոպայից, գլխավորապես  
Գերմանիայից և արծեր երեր ոսկի։ Դա 
մի ենթավարպեաի ամբողջ տարվա ա շ 
խատավարձն էր: Հետևաբար, խնայողու
թյան համար փոխօգնության կարգով 
պատրաստում էին զնդանը: Այգ աշխա-
տանքը կատարվում էր աշխատանոցից  
դուրս' բտցօթլա,  որտեղ պատրաստվում էր 
երկու փոլքսանի մի օջախ, ինչպես նաև 
դեզդյահր,  բոլոր անհրաժեշտ գործիքներով:  
Գործը վարում էին երկու վարպետ,  չորս 
մոս՝6 զարնող ( հերթափոխությամբ ութ հո
գի),  երկու փուքս քաշող (հերթ ափոխոլ-  
թ/ամբ'  չորս):  Այսպիսով,  14 մարդ երկու 
օրվա ընթացքում պատրաստում էր զնդա
նը։ Է1 տցի վարպետներից,  մուրճ զարնողնե
րը և փուքս քաշողները վճարվում էին 
կրկնակի օրականով, այսինքն' երկուական 
ղրուշ և ճաշ։ Մինչդեռ վարպետները փոխ
հատուցվում էին փոխօգնության կարգով 
համանման մի աշխատանքի ընթաց բում։

Այստեղ ակնհայտ է քաղաքային ար
հեստավորների համքարական պայքարը  
ինչպես նոր սաղմնավորվող արդյունարե֊  
բութ յան ճնշման,  նույնպես և Եվրոպայից 
ներմուծվող գործարանային արտադրության 
դեմ։

Սեբաստիայում գրեթե բոլոր արհես
տավորները, այղ թվում և կառագործները 
ունեին իրենց համքարությունը,  որը թեև ոչ 
գրավոր, բայց  ղեկավարվում էր սովորու
թական իրավունքի հիման վրա, լուծում ար
հեստավորների միջև ծագած ներքին վե
ճերը ու ենթավալւպետին վարպետի կոշում 
տալու հարցը։ Այս վերջինը, թեկուզ և ձև֊ 
վականորեն, պահ սլան վե ց մինչև առաջին 
համաշխարհային պատերազմի նախօրյակը։

Համքարությունն ուներ իր վարչական  
մարմինը,  որը բաղկացած էր 3 — Տ մար
դուց, ըստ տվյալ  արհեստավորների քանա
կի, առանց ազգային խտրության։ Օրինակ,

1] երաստի ա քաղաքում կառագործների  
համքարության վարչությունը' «էրքանը»16 
բաղկացած էր 4 հոգուց, որից երեքը' հայ,  
մեկը' թուրք: նրանք քնարվում էին արհես
տավոր վարպետների հավաքում,  մինչև 
նրանց ակտիվ շրջանը, այսինքն քանի գեռ 
կարողանում էին աշխատել:

Այստեղ,  որպես օրինակ, կնշենք Ս ե ֊ 
րաստիայում կառագործ վարպետի կոչում 
տ ա լու արարողու թ յ  ունք, "1՚Ը Ս՛ԻԼ գաղտ-
փար կտա այդ շրջան/է արհեստավորների 
աշխարհայացքի, համ բար ական իրավունք֊  
ների մասին։

Վարոք ետ արուն իր արհեստ ան որի սար֊  
քավորումր պատրաստելուց հետո, «էրքա֊  
ն ր ))Հ համքարության վարչական կազմ ր ,
սովորեցնող վարպետը, վարպետարուի հ ա յ ֊ 
րր, բարեկամների և համքարության ան֊  
դամն երի ընկեր ակր ութ յամր գնում են ա շ
խատանոցի դուռը: «Է րքան ի» անդամներից
ամ են ատ արերը ({Սուրը աստված ճշմարիտ» 
ասելովէ րաց է անում արհեստանոցի դուռը։

Սովորեցնող վարպետը նույն պես «Սուրբ 
աստված ճշմարիտ» կրկնելով,  զնդանի վրա 
մատաղ է անում Ա ի աքաղաղ, նրա ար յա.֊ 
նով խ ա;ի նշան է անում զնդանի վրա,  
նրա կողերին, նույնպես և արհեստանոցի 
ղռան վերին շեմին,  ապա պատրաստելով  
քուրան, կրակը վառում և իր տեղը զի
ջելով իր երբեմնի աշկերտին,  ասում է՝ 
«Շինիր կ առքի այսինչ  մասը))։ (յա երկաթը 
քուրայում տաքացնելուց հետո, կռանին մի 
քանի սիմվո լիկ հարվածներ տալով,  մեկ 
կողմ է դնում։ Վարպետը համ բու րելով իր 
աշկերտի ճակատը,  խորհուրդ է տալիս 
«Բարեխիղճ լինել,  մաքուր աշխատել  ե իր 
վարպետին ամոթով չթողնել»։  Աշկերտը  
նրա ձեռքը Համբուրելով, պատասխանում է. 
((Շնորհակալ եմ քեղանից,  որ ինձ արհեստ 
սովորեցրիր, բարեխիղճ կլինեմ,  մաքուր 
կաշ խատ եմ, քեզ ամոթով չե մ  թողնի»։  
ներկաները շնորհավորելով,  օղի են խմում  
վարպետի հաջողության համար։ ներկաները 
այդ առթիվ տեղում հյուրասիրվում են 
խորովածով և մրգերով։

Գամ իրքում լայն տարածում զտած ըզ֊  
քաղմունքներից անհրաժեշտ է զննության 15

15 «էրքան» («ռուքն» արաբերեն րառի հոգնա
կին) ն շան ակում է «սյուներ)), հիմք, այսինքն' համ֊ 
բարության սյուները, հիմրր։
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առարկա դարձնել նաև երկու գլխավոր 
արհեստներ* £ուլ1ոսկությունր և ւյոր։(յա(յՈՐ- 
ծությունյւ: Աչդ արհեստներր թեև քաղաք֊
ներում վաղուց ա ո ո ֆ ե ս ե ոն ա / բնույթ էքէն 
ստացել  և արտադրում էին շուկայի հա֊  
մա ր, սակայն գյուղերում, ինչպես ա սվե ցէ 
բացի իրենց տնտեսության կարիքների հա- 
մար աշխատող տնայնագործներից, կային 
նաև ջուլհակներ, գորգագործներ, որոնք ի 
տարբերություն քաղաքի արհեստավորնե
րի , պատվիրատուի հումքով մանում,  կամ  
գործում էին պատվիրատուի համար։ Օրի֊ 
նա կ, էվերեկ ավանում ամեն տնտեսու֊  
թյուն ուներ իր ճախարակը,  որով մանում  
էր վաճառականի բա մբ ակը , մեկ կգ մ ա - 
նած թելի համար ստանալով մեկուկես կդ 
բա մբ ակ , մեկ կգ֊ից ավելցած թելը մա֊  
նողի վարձատրությունն էր կազմում17 ։ 
Քաղաքի արհեստավորները իրենց միջոց
ներով և գնած հումքով ապրանք էին ար
տադրում շուկայի համար։ Մինչդեռ 19-ըդ  
գարի 70 ֊ական թվականներից սկսած, ք ա 
ղաքային արհեստավորներից հատկապես  
ջուլհակն երր առևտրական կապիւոալից 
կախման մեջ ընկնելով,  այսինքն ' դագա- 
րելով ուղղակի ս պա ռո ղի հետ գործ ունե-
ն ալուց, աշխատում էին միջնորդների, ա֊ 
ռևտրականների պատվերով։ Այզ մասին 
կարգում ենք Գ. Սրվանձտ յանցի ((Թորոս 
աղբար» բովանդակալից աշխատության մեջ,  
Հ( Ա րաբկիրի մեջ,  — գրում է նա . — առաջին 
համ արվա ծ էր մ  ան ուս ա գործել , հազար
վեցհարյուր ( 1 6 0 0 )  հոր կր բաներ, իմ  
հոն եղած օրերը ( 1 8 / 8  թ, հուլիս ամիս)  
բանթող ըրած էին, իրենց օրականը թղթա
դրամով վճարելու առիթով, գործողները 
երդմամբ կապված էին իրարու, մինչև 
իրենց ուզած գինը տրվեր, անեծք և տու
գանք սպառնացած իրենց ուխտէն բա ժնվ ո
ղին»™։ Այդ վկայում է այն մասին,  որ

17 Հակոք Ա. Արզոսքա&յան, էվերեկի պատմու
թյունը, Գահիրե, 1935, էջ 60։

18 Դ. Սրվանձտեանց, Թորոս Աղըաը, Ա. մաս. 
Կ. Պոլիս, 1878, էջ 281։ Արաբկիրում ջուլհակներ ի 
գործադուլի պատճառը հասկանալու համար անհրա
ժեշտ է մի քանի խոսք ասել թղթադրամով վճարոլ֊ 
մի մերժման մասին։ Թուրքիան Ղրիմի պատե
րազմի (1 8 5 3 — 1856 թթ՝) հետևանքով ծանր պարտ
քի տակ էր ընկել։ Անգլիական և ֆրանսիական կա
պիտալիստները Թուրքիան իրենց տնտեսական ոլոր
տի մեջ առնելու համար մեծ դրամագլուխներ էին

մանուսադործությունր Արաբկիրում լավ  
էր կազմակերպված։  1էարպետ գործատե
րերը, որոնք միաժամանակ իրենց ար
տադրության վաճառքով էին զբաղվում,  ոչ 
միայն մանած թելը բերել էին տալիս 
Մանչեստրից,  Իտալիայից,  այլև Թուրքիա
յի ներքին գավառների գլխավոր քաղաքնե֊  
ր ո ւմՀ Սեբ աստիւս, Մ ուշ, Սարին, Տրապի-
դոն, Սամսոն, Խարբերդ,  9* աս տեմունի,
Հալելդ և այլուր հաստատել էին իրենց 
գործակալությունները, որոնց մ  իջո ց ո վ րս- 
ււ( առում էին ա ր տ ա դրվա ծ մ  անուս ան։
Սպառման շուկայի այդպիսի կազմ ա կեր
պում ր իր հերթին մեծ  զարկ էր տվել Ա ֊ 
րաբկիրի մ  ան ո ւս ա դո րծ ութ յան ր։ Թուրքիա յի 
զան ա ղան քաղաքներում հաստատված գոր
ծակալությունները, բստ տեղական շուկայի 
է\աշա կի ու պահ ան ջի , սլա տ վերն եր էին տա 
լիս գործատերերին։

Մինչև առաջին համաշխարհային պա֊  
տ ե ր ա զ մը Ար աբկիրում սլա տ ր ա ս ւո վում էր 
կրկնակի լայնությամբ մի աևսակ գործ-  
վածք,  որը կոչվում էր մանուսա. 40  — 
50 սմ լայնությամբ այդ մանուսան հատ
կապես կանանց հագուստի համար ծանոթ 
Հր ավելի քան 40 ծաղկավոր և զանաղտն  
դույնի օրինակներով19; Ահա դրան ցից  մի

ներդրել Թուրքիայի տնտեսության մեջ։ Թուրքիան իր 
պարտքերին դիմագրավելու համար ոսկեդրամ ր , ար
ծաթադրամը ներքին շուկայից քաշել և շրջանառու
թյան մեջ դրել էր «ղայմե» կոչված թղթադրամը, 
որը իր քանակությամբ գերազանցել էր ներքին շու- 
կայի պահանջները, ուստի և արժեզրկվել էր, հասցր- 
նելով ինֆլացիայի։ (( Ղայմե))-ն դրամաշրջանառու
թյան մեջ նորմալ ընթացք չուներ, որից աոաջին 
հերթին տուժում էին աշխատավորները, այդ թվում 
և ջուլհակները։ Ուստի Արաբկիրում արհեստավոր 
ջուլհակները գործադուլ էին հայտարարել «ղայմե»֊ով  
վարձատրվելու դեմ։ Այստեղ հիշատակության է ար
ժանի նաև այն, որ Կեսարիայի շրջանի էվերեկ մեծ 
ավանում հայոց եկեղեցին իր եկամուտներից չզրրկ-  
վելու համար Կ. Պոլս ում տպել է տալիս 5, 10, 20  
և 40 լիտրանոց տոմսեր է ղայմե) միայն եկեղեցում 
գործածվելու համար, սակայն հրապարակում մանր 
դրամ չլինելու հետևանքով, հայերը այդ տոմսերը 3 
տարի է 18 /8  — 1881 թթ.)  գործ են ածում նաև շու
կայում։ Նույնիսկ թուրքեր ր ընդունում էին, քանի որ 
եկեղեցին արծաթ դրամով փոխանակում էր այդ իր 
թղթե տոմսերը*։

^ակոր Ա. Ար զումանյան, էվերեկի պատմու
թյունը, Գահիրե, 1935, էջ 78 — 79։

Տե ս <ր/?սկեգետակն, տարեգիրք, հրատարա
կություն Արաբկիրի և շրջակայի հայրենակցական 
մ իության, Բեյրութ, 1945, էջ 95։
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քանիսի անունները'  սաթասսն, «լայն ծա- 
զիկ»,  «դալ ծաղիկ»,  «բադեմ ծաղիկ»,  «փ ե
տուր ծաղիկ»,  « չա նախ-ծաղիկ» , նինան- 
յանի, փափուր֊յոլի ( երկաթուղի) ,  իւուրշի- 
ւլի, կերմեսոսո, փոթիկավոր կամ  փոթիկ- 
լու, մկնատամ կամ  տիշլու (ատամնավոր) ,  
մարթոն, քտրթոն, ալմազի, մահլիզ, մեք-  
1 ասյի, արաբ աստւալի (արաբի շրթունք),  
քփլալի (մահիկաձև) ,  Սերսատիա տեսկսի, 
կովտռւն էրնեկի (Կովտուն օրինակ)  Օր գնի! 
էրնեկի, չիշակլի տոիւում (ծաղկավոր գործ
վածք)  և այլն։

Մանոլսայի այղ անունները, որպես 
զարդամոտիվ ստեղծվել  են գլխավորապես  
օգտագործված այն ծաղիկն երի անուննե
րից , որոնք տարածված են հատկապես  
Արաբկիրի շրջանում, կամ այգ զարդա
նախշն րի ուրիշ մի իրի, առարկայի հետ 
ունեցա ծ նմանությունից։ Չի բացառվում, 
եթե ասենք, թե դրանք կապված են նաև ո֊ 
բոշ լեգենդների հետ։ Ւնլպես տեսանք, կան 
նաև ուրիշ շրջաններից ընդօրինակություն
ներ, որոնք պատրաստվել  են այդ շրջան
ներում սպառման նպատակով։

Մի քանի խոսք էլ մ տնուսա յի զարդա֊  
նախշման մասին։ Չպետք է ենթադրել,  թե 
նախշազարդ մ ան ուս ան ստեղծվեց  ժակ-  
ւ|ար գործող մեքենայի (19֊րդ  դարի 80-  
ական թվականներին)  Փոքր Ս,սիա ներմու
ծումից հետո միայն,  այլ  այն գործվում էր 
հորի վրա հորիզոնական տորքով կամ  Ա|ե- 
զալսո^սր' ոտքով շարժման մեջ դրվող տոր
քով,  դեռևս միջնադարում: Օրինակ,  մար
թոն կոչված մ  ան ուս ա յի օրին ակր գործ
վում էր յոթ— ինը — տասնմեկ ոտավոր 
(ոտքով շարժվող)  տորքով, ինչպես նաև 
զարդանախշումը կատարվում էր նաև հին 
դաջման մեթոդով:

Արաբկիրում,  բացի հագուստի համար  
պատրաստված «նեղ շախով» մանուսայից, 
գործվում էր նաև ա նկ Ո դնի, բ ա ղ մ  ո ց ն ե ր ի 
համար 1 — 7 /2 — 2 մետր լա յն ո ւթ յա մ  ր ծ ա ղ֊ 
(քավոր նաշխ ազարդ լայն մ  ան ուս ա, որոնք
1 9 -  րդ դարի 70-ական թվականներին, րստ 
Ս րվանձտ յան ի , մրրում էին Հա լեպի և Դա- 
մասկոսի ( Շա մի)  ապրանքների հ ե տ թ ե և  
Արաբկիրում մ  ան ո ւս ադո րծո ւթյ ո ւն ը մինչև
2 0 -  րդ դարի սկղբն երր դեռևս գործարանա-

20 Դ. IIՐւ[աԱՀւտեան(]» Թորոււ աղբար, Ա, մաս, 
Կ. Պոլիս, 1879, էք 286։

յին բնույթ չէր ստացել,  այսինքնՀ ((տնայ
նագործական)) վիճակում էր գտնվում է Յու
րաքանչյուր մանուսագործ-արհեստավոր իր 
ջուլհա կի հին հաստոցով կամ «քարտոնով))
(  «ժակվար» գործող մ Լքեն ա յի տ եզական  
մի փոքր տեսակը,  որ արհեստավորների 
կողմից ((քարտոն)) էր կոչվում)  գործում էր 
վարպետի ( գործատերի)  հաշվին։ Սակայն,  
20-րդ  դարի ս կզբն երին մ ան ուս ա յի տեղա
կան արդյունագործությունը սկսել էր որոշ 
տադնասլ ապրեր1։ Դրա գլխավոր պատ 
ճառը եվրո պա կան ապրանքների մրցակ
ցությունն էր, սողա գործատերերի կողմից 
նվազեցված աշխ աս։ ա վարձը հաշվի չա ռնե 
լով,  այլևս աշխատավորների որակի տար-  
բ եր ութ յ ո ւն ր ։

Գամ իրքում հյուսվսւծեղենի արդյունա
գործության գլխավոր կենտրոններից մեկն 
էր նաև և յուրին ր , ուր զարկ էին ստացել  
արտադրության այն ճյուղերը, որոնք տրվ-  
յալ  շրջան ում բարենպաստ պայմանն ե ր ու
նեին։ 0 բինա էլ, 0 յուրին ր իր աշխ ա րհ ա դրա
կան դիրքով ամեն ահ արմ ար վայրն էր բրդի 
և մետաքսի հ յո լա վածե զեն ի արդյունագոր
ծության զարգացման համար, որովհետև մի 
կողմից լեռն ա յին արոտավայրերը իրենց 
բուսականությամբ շատ նպաստավոր պ ա յ
մաններ են ստեղծում հատկապես ո չխա
րաբուծության համար,  մյուս կողմից քա 
միներից պաշտպանված նրա բարեխառն  
հովիտները, առատ ջրերով, ամեն հարմա
րություն րնծայո ւմ էիև այգեգործության  
համար, ուր ծիրանին, խնձորենին և թթե
նին լավ էին աճում և նպաստավոր բազա  
ստեղծում վերամշակելու,  արդյուն ադո ր-
ծելու համար։

0 յուրին ում հյուսված եղ են ի համար ան - 
հրա ժեշ տ հումք հանդի ս աց ո ղ բ ր դի ո ր ո շ
մասը հայթայթվում էր տեղական խաշ նա
րածներից,  իսկ մեծ  մասը ս տարվում էր 
Սուրիայի քուրդ թանիրնևրի —  վաճառական
ների կողմից; Նրանք ամեն ամառ իրենց 
մսացու ոչխարի հ ոտերր պա ր ա ր ա ա ցն ե լո ւ 
համար Կյուրինի մերձակա  ։1ու|տելի չեռան 
արոտավայրերը  յա յլա  էին բերում և, նախ֊ 21

21 Մ ան ուս ա չի թոփի ( 8 — 10 արշին) գործելը 
արժեր մեկից մինչև երկու և կես ւլրուշ: 1906 թ. 
չորս հարյուր վարպետներ («ղալֆա») գործադուլ 
էհն արել, բայց լավ չկազմակերպված լինելու
պատճառով մ եկուկես ամիս հետո ստիպված են չի 
նում վերսկսել աշխատանքը։
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Եռագույն չանախ Դալ Տաղիկ նավոր « Հ աւեն))
(քաղիկ









քան մեծ քաղաքն երի' Կ ե ս արքւ այքւ, 
շուկաները քշելը,  ոչխարները խոպում էին 
և հավաքած բուրդը, փոխադրության դըժ֊  
վարության պատճառով, ստիպված էին լի 
նում հենց տեղում վաճառել։  Այս պիսով,

աո, մայիսի կեսերից մինչև օգոստոսի կ ե * 
սերը գնում էին դեպի Կյուրինի արևելյան 
շրջանը' ղազի ( փշոտ բույս)  խեժ հավա֊

ւ 22քելու ։
Շ ա լա դո րծութ յան նախնական տեխնի֊

նկ. 10. տեղական «ճագարի» (ժակվա ր) նմուշ «վարպետ Վարգան ճանիկյանի սարքածը)։

դեռ հին ժամանակներից Կյուրինի բնա
կլիմայական պայմանները նախադրյալներ  
էին ստեղծել ջուլհակության զարգացման
համար: Չնայած հումքի այդպիսի առա
տությանը, այնուամենայնիվ, Կյուրինի շա-  
լադործ արհեստավորների ((տնայնագործա
կան)) ձեր, իր նախնական տեխնիկայով,  
չէր կարողանում Թուրքիայի ղան ա ղան գա
վառներում լայն սպառում ունեցող շալեղե
նի արտադրություն ր բարձրացնել , դրանով 
իսկ, օբյեկտիվորեն, տնտեսապես ք ա յք ա յ
վող սա կա վահ ո զ գյուղացին երի համար
վարձու աշխատանք ապահովել։  Այղ ի սկ 
պատճառով Կյուրինի աշխատավորության  
մի ստվար մասը տառապում էր առանց  
աշխատանքի,  նրանք սեպտեմբերից դնում 
էին դաշտային Կիլիկիա, հատկապես Ադա֊  
նա, բամբակի դաշտ ե բում աշխատելու,  
կա մ ճ Ս յուր իա (  Ամըխ)  մատուտակի (փա֊  
յ ա մ - քոքյու)  քաղցր արմատ փորելու հա
մար։ Սրանք մարտ ամսի վերջերին միայն,  
շոգերին չդիմանալով,  վերադառնում էին 
իրեն ց տները։ Երկու ամիս ի ր են ց տնտե
սությունում այգիներում զբաղվելուց հե֊

Այղ բույսը (թ ,սԸԸ՝ գեվեն֊քեվեն) թանկա
գին խեժ Լ պարունակում, որը թուրքերեն քիթրե է 
կոչվում, Դամ իրքի որոշ շրջաններում գաղի խեժ ին
փյւԱԱ էին կոչում, որ հայերեն գաղի իսկական ՈԱ 
անվան աղավաղված ձևն է ( ՐԼարաբաղի բա բ բա֊
ռ ա մ * վես. հոս), լ ա տ . Ձտէ1'3£3ևևտ> որ տալիս է 
7тagcihaihւi֊\гagԱՈi կամ եգր֊խեծը։

Գամ իրքում քեւ|են — գազր ասում է Ագ֊տաղից 
( Սպիտակ֊սար) մինչև Կյուրինի արևելյան շրջանի 
բլուրներ ը հատկապես ճ ա լի կան ց ո ց  - յո ւր տ ի մոտերքը, 
Գոչու, Գավաք, Գարա-տորախ, Հեվենլի-տերե և 
այլ վայրերում, ինչպես նաև Կյուրինի լեռներ իր
մինչև Արգեոսի փեշերը խոմարզայի 2Ը?ակա1ԸԸ> 
հատկապես 9  սմախ լու, Ենճե֊սու գյուղերում, որտեղ 
գաղեր ի արտը այգու նման խնամում էին։

Գաղի մի քանի տեսակներ կան գետնին կպած և 
տարածված, գետնից 30  — 50 սանտիմետր բարձր, 
որը սև, մի խոշոր, կծկված ոգնու ձև ունի: ժողո
վուրդը նրա տարրեր ձևերից և հատկություններից 
ելնելով ՝ ավել է նրան զանազան անուններ, օրինակ
գ&դակազ, եզան, կրյա, ոա]ւ, թուոան, յ՛ա փլա կազ
և այլն։

Խեժի (քիթը^!1)  հավաքումը տեղի էր ունենում 
երեք ամսվա ընթացքում, սակավահող այր գյուղա
ցիները աշխատում էին խմբերով և կամ իրենց ըն
տանիքի անգամների հետ։ ե)մ բերից ոմանք փորում 
էին բույսերի բոլորտիքը, առանց սակայն արմատը 
քանդելու, ուրիշները' բնին դանակ էին դարնում.
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կայի աստիճանական զարգացման և բու֊ 
ւական ներկերի օգտագործման հետևան֊  
րով, ինչպես նաև 19֊րդ Ղաթի 
Ֆրանսիայից ((ժակվար)) կ ա մ, ինչպես տե֊  
ղում ասում էինճ 6 ակ աո գործող մ  երեն այի 
քշեր մուծմամբ,  շալագո րծություն ր Կ յուրի֊
նում մեծ  զարկ է ստանում։ Շ ալա գործ* 
հաստոցների ընդհանուր քֆիվր, համաշ֊  
խարհային առաջին պատերազմի նախօր- 
յակին,  Կյուրինում հասնում էր 3500-ի ։  
Շալի արտադրության զարգացման հետ 
բարձրանում էր նաև Կյու ւ՚է'նՒ շալի որակը,  
շուկա յից վանելով պարսկական շալը։ Այդ 
շալը մեծ  համբավ էր վայելում ինչպես  
Թուրքիայի ներքին շուկայում, նույնպես և 
Եգիպտոսում, Թ ուլղարիա չում է

Կ յուրին ում արտադրվում էին շալի մի 
քանի տեսակներ'  Լաֆորի (՜էահորի) ,  ^աւոե- 
մ ի . ինչպես նաև'  Խելոք էմույ հնարած 
Չուրոփւլոլ կամ  կոկոզուկ և Ա6եմ շա֊  
լի օրինակները։ Բացի շալից,  Կյուրինում 
արտադրվում էր նաև կերպասե դեն* ( շ  ա֊  
յա խ) ,  նախշազարդ ծածկոցներ, վարա
գույրներ, բարձի երեսներ։ Համաձայն 11ե- 
րաստիայի ֆրանսիական հյուպատոսի տ ե
ղակալի 1911 թ. տեղեկագրի, Կյուրինում 
հյոլսվածեղեն ի տարեկան արտադրությունը 
հասնում էր երեք միլիոն ոսկի ֆրանկի 
կամ վեց հարյուր հազար դոլլարի2*։ Ալդ 
նշանակում է, որ սպառման շուկայի լ ա յ 
նացմանը զուգահեռ, աշխատող ձեռքի կա-  
րիք էր զգացվում,  որով ս ա կա վահ ող դյու֊

ս-յսինքն' դ ազի բնի վերից սկսած երեր կարգի վրա 
կտրվածքներ բանալով, ստացվում էր առաջին, երկ֊ 
րորդ և երրորդ կարգի խեժ։ Եթե եղանակը չոր լի 
ներ, խմբի յուրաքանչյուր մարդ միջին հաշվով սե֊ 
դոնին 5 — 7, մինչև 9 լքւտր խեժ կարող էր հավաքել, 
իսկ թե անձրևոտ լիներ, քնից արտածորված խեժև֊  
րը հալվում փչանում էին և Ծքի֊թրեօ հավաքողները 
ձեռնունայն վերադառնում էին տունէ

Գազի խեժի լիտրը, այսինքն* վեց օխան կամ 
ութը կգ, ըստ տեսակի, արժեր 100— 150 ղրուշ, 
որը գործ էր ածվում հյուսվածեղենի սլոյացմ ան, 
ներկերի, շրեշների պատրաստման և այլ նպատակ֊ 
ների համար։

23 Տեղական բրդե կերպասը (ինչպես տեղում 
ասում էին շալ կտորին), որ 58 սմ լայնություն ու֊ 
ներ, մետրը արժեր 16— 18 ղրուշ, բամբակից Ա 
ԲՐդՒյ խառն գործվածքըճ 12 — 13, իսկ մանուսայի 
5 — 7 մետր երկարությամբ կտորը' 12—25 ղրուշ։

Տե' ս ((ԱլիսՁ, օրգան Սեբաստիո Վերաշինաց 
Մ իության, Նյու-Յորբ, 1930— 1931 թ., հոկ տ, — նո յ ,  — 
ղեկտ. միացյալ համարը, էջ 18— 19։

ղացիության մեծ մասն րն դգրկվում էր տե֊  
ղական արդյունագործության մեջ։

Այսպես,  ուրեմն, Կյուրինի շալա գործ 
արհեստավորները թեև վաղուց ի վեր շու
կայի համար ապրանք էին արտադրում, 
սակայն շալա գործ ութ յան նախնական  
տեխնիկան հնարավորություն չէր տալիս ոչ  
շուկայի պահանջը գոհացնելու և ոչ  էլ տե
ղի ազատ աշխատավորության մեծ  մասին  
գործ հայթայթելու։  Այդ հնարավոր եղավ  
հատկապես ծակվարի ներմուծումով, ին չ 
պես նաև մեծ  մասամբ շալա գործ ութ յան  
հին տեխնիկայի բարելավման շնորհիվ, ո- 
րին իրենց ավանդ էին բերում Կյուրինի 
հնարամիտ արհեստավորները։ Օրինակ, 
շալա գործ Կարապետ Մինասյանը,  որին ա֊  
սում էին Խելոք֊էմի, շալր տորքի վթա 
լայն ս անդրով գործելու և հենքի ուզած 
մասի  բերանը քաշող լարերով25 բանալու իր 
նորաձևությամբ սկիզբ էր դրել, եթե այս
պես կարելի է ասել,  շալա գո րծութ յան մ ե 
քենայացման առաջին քայլին։  Մինչ այդ  
շ ալը թեև վաղուց ի վեր հորով էր գործ
վում, բայց  մինչև Խելոք-էմու գ յուտա
րարությունն ու նորարարությունը շալը  
համարյա ձեռքի գործ էր, նախշերր կա 
տարվում էին ձեռքով։ Այնուամենայնիվ,  
մինչև 19-րդ դարի 70-ական թվականները  
շալագո րծություն ր Կյուրինում մնում էր իր 
տնայնագործական վիճակում, այսինքն'  
շա լա գո րծ արհեստավորն իր ընտանիքի 
անդամների հետ հումքը պատրաստում,  
ներկում, շալի օրինակը հանում,  գործում և 
վաճառում էր ուղղակի սպառողին։ Այղ 
հանգամանքն իր արտացոլումն է գտել ար
հեստավորի, հենց իր' Խելոք-էմու հորինած 
և իր գործած շաշին նվիրած երգ-ոտանա-
վորի մեջ .

Թ՛ո մպուլին աղջիկն է մաներ2*,
Խելոքը օրնակն է հաներ,
Աման մը անուշ կերեր,
Շալն առեր չարշուն տարեր։
Հայ ու թուրքն սեյիրն է հաներ,
Շալ է գործեր, շալ  է գործեր,  
էս ինչ  գեվյուր մալ է գործեր, * 28

(րՔաշող լարերըՍ արհեստագործական շրջա
նում կոչվում են 'եքեճեք, որոնք լինում են 5 — 7 հատ։

28 Խոսքը իր կնոջ մասին է, այսինքն' Ւոմպու-  
լին աղջիկը, որ մանեյ է։



ձայն ու թուրքը սեյիրն հաներ։
Խո րաթեցեք տեներ, տ եներ,
Խելոքրն է հ\ուներ հաներ.
Ալ է գործեր, շալ է գործեր 
էս ինչ աղվոր մալ է գործեր2':

նաշխազարդ շա լա դո րծո ւթ յուն ր, որ ջուլ֊ 
հ ա կութ յան պարդ արհեստիդ կիրառական 
արվեստի մի նոր հյուղի վերածվելու հետ է 
կապված, սկսում է որոշ աշխուժություն 
ցույց տալ Կյուրինում։ Գործվում են ոչ մի
այն հրապարակի վրա ծանոթ շալերի օրի ֊
նակներըճ Լանորի, Անեմի, Պատեմի և այլն,
ա լլ կյուրինը, հանձին իր հմուտ շա ֊ 
լագործների, հատկապես Կարապետ Մի
նա ս յան ի, ունենում է իր չուըուիւլու շալը,
որի կատարելագործվածը հետագայում 
կոչվում է կոկոզակ շալ։ Կյուրինի շալա֊ 
դործության համբավի հետ միասին մ եծա- 
նում է նաև շալա գործ վարպետների միջև 
մրցակցությունը։ 19-րդ դարի ՏՕ - ա կան 
թվականն երին Կ յուրին ում կար Ղ լման են ց 
Սեքո էմին, որը նույնպես ճանսւչված շա֊ 
լագործ վարպետ էր, Խելոք֊էմու կողմից 
չու բուխ լուն հրապարակ հանվելուց մի քա
նի օր հետո, Սեքո էմին իր անունից 
հրապարակ է հանում մի նոր չուբուխլու 
և լուր տարածում, որ իբր թե Խելոքը գո
ղացել է իր ((օրինակը))։ Խելոք-էմին բո
ղոք ներկայացնելով աղաներին, պատիվ է 
պահանգում և ականատեսներով հաստա
տել է տալիս, որ Սեքո էմին գործ տանի 
երդիկից գաղտագողի դիտելով, ընդօրինա
կել է Խելոքի չաբուիւ|Ուն, բայց գգուշավո- 
րության համար շալի մի գիծը (չուբուխ) 
տարրեր գույնով գործելով է հրապարակ 
հանել։ Այդ աո թիվ Խելոքը հորինում է մի 
ոտ անավոր, որտեղ իր արտահայտությունն 
է գտել արհեստագործական շրջանների 
մրցակցությունը։ Այստեղ պետք է նշել, որ 
կ ա պ ի տ ալի ս տ ա կ ա ն հարաբերո ւթ յուններր,
գործի գաղտնիքը պահելու տեսակետից, 
ֆեոդալական հարաբերություններից ոչնչով 
չէին տարբերվում:

Կյուրինի առևտրական բուրժուա գի ան 
դեռ 19 ֊րդ դարի ՏՕ ֊ ա կան թվականն երին
ձեռնամուխ լինելով շալի արդյունագործսւ-

«Աիւրինի Տուշ)), նյու֊Յորք, Ա, Տարի, թիվ Տ,
էջ 89,

թյանը, տեղական շալագսրծ ությունը, կեր
պասագործությունը 19-րդ դարի ՛Լերջին 
դուրս է բերում տնայն ա դործական շըջա~ 
ն ակն երից։ Այղ գործին զարկ տվողներից 
առա ջինը լինում է Մահտեսի Սարդիս Մի֊ 
ն աս յան ր, որ Մ ան չես արից բերել է տալիս 
բրդի լարանը, բամբակի մանածը, ինչպես 
նաև Ֆրանսիայից Ժակ^ար28 (տեղական 
բ ա րրա ո ո վ' հ ա կ ա ռ) դո բծող մ եք ե ն ա ն եր, 
նույնիսկ իր նկարով ապրանքային պիտակ 
է ստեղծում։ Այսպիսով, Կյուրինի համբա
վավոր շալը Թուրքիայի հրապարակից կա
րողանում է արտամ/լել պա ր ս կա կան շոյլր, 
սակայն սլետք է նշել, որ կերպասագործու
թյան ա ուղ ար եղում իր նախնական տեիւնի֊ 
կայով չի կարողանում մրցել եվրո սլա կան ի 
հետ։

Ս ինասյանին հետևում են Չոքկարյանր, 
Չուլճյան ր, Գ արա յան ը, Ղր1բ աշյան ր, Ջեր֊ 
չիյանը և ուրիշն ե ր, որոնք կառուցում են 
իրենց սեփական ներկա տները։ Տեղի է ու֊

Նկ. 11. Ապրանքային պիտակ Նյուրինից ( 19-րդ դարի 
ՏՕ֊ական թվականներ): Նկարում մահտեսի Սարսէի

Մ ին աս յան ր:

2® Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքից մեքենագործ ժո֊  
դեֆ Մարի ժակուարր 1800 թ. հնարում է գործող 
մ ե բենան, որր իր անունով կոչվում է Ժսւ1յ|յաՐ.'
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ն Լնում աշխատանքային պրոցեսների բա֊  
յանում,  ուստի, ինչպես և անցյալում,  շա- 
լագործ վարպետը այլևս ամբողջ աշխա
տանքը ինքը ւէը կատարում,  այլ  հանդես 
են ղալիս հենք պատրաստողներ ' հենող-  
ներ, ներկողներ, գործողներ և արդուկող
ներ։ Ինչ պես արտադրությա ն միջո գները, 
նույնպես և հումքը կենտրոնանում են գոր
ծատեր ւ|ա6աւսսկանների\ ադաների ձԼո
քը: Յուրաքանչյուր ադա ուներ իրեն կցված  
շա լա գործն երր, որոնք աղայի  Ժակւ[ւԱՐ մ ե 
քենայով և հումքով գործում կին շա//7 և 
շաբաթվա վերջը հանձնում աղային։  Աշխա
տանքը վճարվում էր ըստ շալի տեսակի և 
որակի, հատը 2 — 0 ղրուշ։

Ա, սպի սով, Կ յուրին ի հայ առևտրական 
բուրժուազիան 19-րդ դարի 8 0 -ակտն թվ ա
կաններից սկսած, զարկ տալով շա լա գոր
ծս ւթ յան արդյունագործությանը, իր տնտե
սական ա՛զդեց ութ յան տակ կ առնում նախ֊  
կին շա լա գործ ա րհ ե ս տ ա վո րն ե ր ին, բայց  ոչ 
բոլորին։ Ղեռ ևս կային շալագործ արհես
տավորներ, որոնք իրենց արտադրության 
միջոցի տերն կին, ա յսին ք ն Հ ունեին մեկ,
երկ՛ ՛  լ  ժակվա ր , ուստի և հնարավորում 
թյուն ունեին ավելի հեշտությամբ  աղա 
փոխելու20, քան նրանք, ովքեր արտադբա-  
միջոցներից զուրկ, արդեն դարձել էին շսւ֊ 
լա գործ բանվորներ։ 20-րդ  դարի սկզբնե-  
րին, երբ արդեն Ժակվարի տեղական  օրի
նակների պատրաստությամբ գործող մեք ե
նաները ավելի ձեռնտու են դառնումմ0յ շ ա 
լի արտադրության մեջ առաջանում է նաև 
դո րծ ատ երի հանձնակատարի դերը կատ ա
րողների պահանջ ։ Աչս վերջիններն այլևս 
շալադոբծոլթյամբ չէին զբաղվում, այլ  առ
նում էին աղայից սլա ա ր ա ս տ ի հումքը,
պատրաստում գործվելիք շալերի «ծաղկա
վոր օրինակները»՝  իւավաք արտերյւ (քար-  
տոնվ և իրենց (1 ակւ|ար»ով գործել էին տա-  
ւիս շալագործ բանվորներին։ Այսպիսով,  
շալագործ բանվորն իր աշխ ա տ ա վա բձը 29 30 * *

29 «Աղա փոխեր նշանակում է դործատերի 
որոշ անհամաձայնության դեպքում մի ուրիշին դիմել։

30 Կյուրինի արհեստավորները, ինչպես նաև
Սեբաստիայի երկաթագործները մեծ հմտությամբ
պատրաստում էին փայտից, հատկապես տանձենու, 
և երկաթից տեղական Ժակվարներ, որոնց հատն 
արժենում էր 7— 11 ֊ի փոխարեն 3 — 5 ոսկի։ Աոա
ջին վարպետները եղան Սիմոն ճղլյան ը , Կարապետ 
Ափանյանը, Վ ար դան ճ  անճիկյան ը և ուրիշներ։

ստանում կը դործատերի հանձնակատա
րից,  անշուշտ, ավելի պակաս, քան ինքը' 
գործատերն էր վճարում յուրաքանչյուր շ ա 
լին։ Այս պայմաններում շա լա գո բծո ւթ յան  
մեջ ոչ  միայն աշխ ա տ անքի բաժան ում էր 
կատարվել  ըստ աշխատ արար պրոցեսների,  
այլև առաջացել  կին նոր արտադրահարա
բերություններ։

Այս բոլորից ելնելով,  պետք է նշել,  որ 
տեղական արդյունագործ ութ յա ն մեջ (Կյու
րինում' շալի,  Արա բկի րում' մ  ան ուս ա յ ի ,
Թոմարզայում' շա լվա ր ա դո րծ ութ յան )  թեև 
տեղի կին ունեցել աշիւատանքի բաժանում  
և. տեխնիկական որոշ փոփոխություններ,  
այնուամենայնիվ,  մինչև առաջին համաԴ-  
խարհային պատերազմի նախօրյակը,  բա 
ռիս նեղ ի մաստով,  դեռևս գործարանային  
կյանք չէր ս տ ե ղծ վ ե ի։  Բանվորների հա
մատեղ աշխատանքը մասամբ կիրառվում 
էր Կեսարիա յում ' յա ղմ աճի ո ւթ յան և Սե- 
բաստիայում' գորգագործության բնագ ա
վառում։ Սակայն,  արտադրող արհեստա
վորը արդեն դար ձել էր տնայնագործ բան-  
վոը։

Գամ իրքում հաչերի հին զբաղմունքնե
րից մեկը հանդիսացել է նաև գորգաղոր- 
ծաթյունը, բայց  և այնպես եղել է մի ժա 
մանակ,  որ ստեղծված քաղաքա1լան որոշ 
աննպաստ պայմանների հետևանքով,  այգ  
ա րհ ես ս։ ը հայերի մեջ իր ընդհանրական 
բնույթը կորցնելով,  դիտվել է որպես բրդե
րի և ավշարների արհեստ։ Այդ սխալ կար-  
ծիքը իր արտահայտությունն կ գտել նույն
իսկ 19-րդ դարի պատմագրության մեջ։  
Այց  Հ արցը թեև գորգագործության պ ա տ 
մությանն է վերաբերում, այն ուա մ  են այ-  
նիվ, ավելորդ չի լիեի,  եթե մի փոքր պատ 
մական ակնարկով կանգ առնենք այդ թյու
րիմացության պարգաբանման վրա։

Գորգագործությունը միջնադարում հա֊  
յերի գլխավոր զբաղմունքներից մեկն է ե֊ 
՛ լել։ Վենետի կցի նշան ա վո ր ճանապարհորդ  
Մաբկո Պոլոյի (XIII  դ.վ վկայությամբ  
« Թուրքմեն ի այիր գլխավոր քաղաքներում  
(Իկոնի ա , Կեսարիա և Սեբաստիա) հայերը 
և հույները գործում էին աշխարհի ամենա-

31 Ւոմարզայում տարեց այր մարդիկ շալվարի 
համար քառմանով բուրդ կին մանում։ Այս հանգա- 
մանքր ցույց է տալիս, որ շալվարաղործոլթյունը 
այդտեղ պրոֆեսիոնալ արհեստի բնույթ էր ստացել։
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գեղեցիկ գորգերը))22։ Սակայն հետագայում  
պարսկական, թուրքական տիրապետության  
դաժան հարկահանությունների ու հատ- 
կապես Գամիրքում ջալալին երի ասպա- 
տակությունն երի, ավերածությունների հե֊ 
տևանքով, սէլսվում է քայքայվել ,  ինչպես  
քայքայվել  կին քաղաքային մյուս արհեստ֊  
ներր ։ Այնուամենայնիվ,  գյուղական վայ֊  
րերում յուրաքանչյուր տնտեսություն ըստ 
իր նյութ ական կարողության, իր րնտւսնե֊ 
կան պետքերի համար գործում էր գորգ,  
կապերտ, ջեջիմ և այլն։ Այդ մասին օրԳոր
գագործությունը Հայաստանում)) մեր աշ֊  
խատության մեջ պա տ մ  ա կան փաստացի  
նյութի հիման վրա խոսվում է Հայաստանի  
գավառների և այդ թվում նաև Գամ իրքի 
գորգագործության մասին։

Այս պի սով, հաստատվում է, որ Գամ իր֊ 
քում հայերր դեռևս 1Ց֊րդ դարում, արդեն 
ծանոթ էին գորգագործությանը։ Գորգագոր֊  
ծութ յան արագ տարածումը 19֊րդ դարի 
վերջերին Գամիրքում, եթե մասամբ կարե֊  
լի է վերադրել արդեն հայերի գորգագոր
ծության ծանոթ լինելու հանգամանքին  
ապա դա կապված է հատկապես ա Ո և ֊ 
տրական հարաբերությունների զարգացման
հետ։

Այսպես,  18 9 7— 1898 թվականներին Կե֊ 
и արիայում և իր շրջակայքում կային երկու 
հազալ»33 34 գորգի տորքեր։ Այդ քանակի մոտ 
մեկ քառորդը կենտրոնացվա ծ էր 15 հայ  
վաճառականների ձեռքում, իսկ մնացած  
1500 հատը' անհատների։ Ւսկ 1901 — 
1902 թթ. այդ թիվը բարձրանում է 50 00֊ իՏէ,
ոԸի երկու հազարը Կեսարիայի շրջակա (֊ 
քում։ Համաշխարհային առաջին պատե֊  
բազմի նախօրյակին ( 1 914  թ . )  տորքերի 
քանակը Կեսարիայից մինչև Սեբաստիա 
հասնում էր մոտ սսսսը հազարի, որի երկու 
երրորդը դան։[ում էր Կեմերեկից Կեսարիա,  
իսկ մեկ երրորդը' Կեմերեկից Սեբաստիա։  
Միայն Կեմեր եկում կար մոտ 750,  որից 
150֊  ը նրա շրջակայքում'  Տենաել,  Պոլր֊ 
հան, Թեքե են, Գարակյոլ հայկական գյոլ֊  
դերում ։

Այստեղ տեղին է մի համեմատություն

33 Марко Поло, Путешествие, Ленимргад 
1940, էջ 17— 18,

33 I). Երկաթյան, Բիլզանդիոն, 1898, У  638>
34 Տեվնլյան, «Մանզումե» թերթ, У  330,■

անցկացնել  ջուլհակության և գորգագործու-  
թ յան միջև։ Գորգագործությունը թեև Գ տ֊  
միրքում պրոֆեսիոնալ արհեստի ր նույթ էը 
ստացել  ավելի ուշ, քան ջուլհակությունը,  
բա յց  այն ավելի կարճ ժամ ան ա կամ ի ջո֊ 
ցում մեծ տարածում է ստանում,  քան 
ջուլհ ակութ յո ւն ր . անշուշտ, այդ չի կարելի 
վերագրել միայն հայերի գորգագործության 
արհեստին ծանոթ լինելու հանգամանքին։  
Ենչպես ասվեց,  կային և ուրիշ տնտեսական  
ա զդա կն ե ր . ա ) Գամիրքում պատրաստված  
գորգերի շուկայի ոլորտն ավելի րնդարձակ  
էր. քան Գամ իրքի հ յուս վւս ծքեղեն ի շուկան,  
բ)  մեքենայացումը գորգագործության մեջ 
այն արդյունքը չտվեց ,  ինչ  որ տվավ,  
հյուսվածքե զեն ի արդյունաբերության մեջ,  
որով ձեռագործ գորգի արդյուն ա դործու֊
թյուն ը ոչ ինդուստրիալ Թո ւր թի ա յո ւմ ավե
լի ծավալվեց,  քան Գամ իրքում կտավի ար
տադրությունը, Թուրքի ան հովանավորող 
կապիտալիստական երկ բներում հյուսվա
ծն զեն ի արտադրության մեքենայացման  
սլա աճառով,  կարճ ժամանակում քայքայ֊  
վեց,  գ)  գորգի տորքերը իրենց արժեքով , 
սլա րզութ յամբ և փոխադրության դյուրու
թյամբ ավելի մատչելի էին աշխատավորա
կան խավերին,  քան ջուլհակի հաստոցը  
կամ ժակվարը,  որը արժեր շուրջ 5 օսման
յան ոսկի, դ)  գորգագործության տեխնի
կան հնարավորություն էր տալիս իր մեջ 
ըն դդրկել ե րեխսւներին, կանանց,  ինչպես  
նաև քաղաքների ու գյուզերի արհեստավոր
ներին, մանր առևտրականներին, իսկ ջուլ
հակությունը մինչև 1915 թ . մնաց գյուղե
րում, որպես միայն չափահաս կանանց  
զբազժ ունք։

Այնուամենայնիվ,  նկատելի է այն, որ 
դո ր գա դո րծութ յո ւն ը Գամիրքի բոլոր մասե֊  
բում միաժամանակ չի ստացել  պրոֆեսիո
նալ արհեստի բնույթ, ուստի և բոլոր շրր-  
ջանները միաժամանակ չեն շուկա լի հա
սար ապրանք արտադրել։  Օրինակ, Կեսա֊  
րի ան իր շրջակայքով մինչև Կեմերեկ հա
մեմատաբար ավելի վաղ էր սկսել ապրանք  
արտադրել,  քան Սեբաստիան և իր շրջան
ները։ 19-րդ դարի 90-ական թխսկաններին  
Կես արիայում և նրա շրջակայքում արդեն 
հայ №  15 Հ՚ս1 գործատերեր և անհատ գոր
գագործներ, որոնք երկու հազար տորքերով 
տարեկան օգտագործում էին հինդ հազար
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նկ. 12. 20֊րդ դարի սկղբների Ահսարիայում գործված մետաքսե «օրինակ» գորգ, որի վրա 
պատկերված է փոքրասիական 12 գորգի նմուշ։



կ գ - մետաքս և քսան հազար կգ չ լվաց ված  
բուրդն է ընդամենը արտադրվում էր երեք 
հազար գորդ։ Հինգ տարի հետո, 1902 թ .
արդեն արտադրվում էր տասը հազար 
գորգ՛եք որի կեսից ավելին,  եթե տների մեջ 
էր գործվում ի հաշիվ գործարանատերերի, 
ապա մնացած մասը գործվում էր մանր
արհեստանոցներում27։ Այդ մասին 1906 թ . 
Կ. Տևելյանը գրում է . «Գորգը Կես արիա 
վաճառականության ամենեն մեծ  նյո ւթն 
էր»™, (Տե ս Կես արիայում գործված գորգե
րի նմուշ գորգը)։

Աշխատավարձի պայմանները — Գամ իր
քում աշխատավարձը,  նայած տեղական  
պայմաններին և ժամանակին,  տարբեր է 
եղել։ Օրի նակ, մինչև 19֊րդ դարի 90-ական  
թվականները աշխատավարձը նույնը չի 
եղել Կես արիայում և իր շրջակայքում, ինչ  
որ եղել է նույն ժամանակներում Սեբաս-  
տիայում և իր շրջակայքում, որովհետև Կե- 
սարիան, հին ժամանակներից ի վեր գտնր-  
վելով գլխավոր ճանապարհի խաչմերու
կում, ավելի զարկ է տվել ընդհանրապես  
արհեստներին և, մասնավորապես,  առև-  
տրին, տյդ քավում և ՚ գոր գա դործութ լան, և  
ղորդի ա ռևտ րին։ Կ ե ս արի ալում և նրա շրր-  
ջա կայքում հարյուր հենքով գորգի մեկ  
կարգը, այլ  խոսքով' հարյուր հանգույց 
գործելը արժենում էր մեկոլկես փարա2։ 
Հետևաբար, 600 հենքնոց գորգի մեկ կարգը'  
9 փարա։ Վարպետ գորգագործը իր աշ
կերտների հետ, եթե օրական 2 0 — 30 կարգ  
գործեր, միջին հաշվով կստանար 6 ղրուշ,  
պայմանով,  որ իր 6 — 8 տարեկան փոքրիկ 
օգնականներին (1 — 3 հոգիվ շաբաթական  
վճարեր 1 — 10 ղրուշ։ Վարպետը իր աղջիկ֊
Հ երից յուրաքանչյուրին, եթե օրական վճ ա
րեր կես ղրուշ կամ 20  փարա, դեռևս իրեն 
մնում էր 4 — 5 ղրուշ, որ այդ ժամանակնե
րում բավականին եկամուտ էր նույնիսկ 
բազմանդամ ընտանիքի համար։ Այդ այդ
պես էր, քանի դեռ մրցակցությունը մղվում  
էր տեղական մանր արդյունաբերողների * 36 37

<(9իւ.զանւ//ւո>ն}>, № 472։ (Մետաքսը ստացվ ում 
է;ր Պրուսիայից, օխան =  130— 150 ղ րուշ, բուրդը 
Կյուրինից' մեկ լիտր, մանած բուրդը' արժեր 120 
ղրուշ, ներկը դեռ բուսական էր)։

36 Անդ, ,¥  1619։
37 Անդ, № 331։
39 Տե՛ս. 8 Սուրհանդակ>>, 1966, № 2180>

միջև։ Սակայն,  երբ անգլիական կապիտա
լով Զմյուռնիայում (Իզմիր) ,  Կեսարիայում, 
Սեբաստիայում (Սվ աղ )  հիմնվեցին գորգի 
«0րիենթըլ կարպըտի մ ենիֆեկչըր» և «Գրի֊ 
ֆիտ» շահակցական մեծ ընկերությունները 
և նրանց մասնաճյուղերը տարածվեցին Ա֊ 
րևմտյան Հայաստանի համարյա բոլոր ք ա 
ղաքներում,  այդ ժամանակ աշխատավար
ձերը կողմնակի միջոցներով, ինչպես Կե֊ 
սարիայում, նույնպես և Ս եբաստիա յում
սկսում են կրճատվել։  Այդ Բա^Ը արտա
հայտվում է չափահասի և անչափահասի  
նույն աշխատանքի համար տարբեր վճար
ման մեջ, երեկոյան աշխատանքի համար  
բանվորի կողմից լապտերի և հետևաբար 
նավթի հայթայթման, ինչպես նաև ա շ
կերտների շահագործման և այլ  նի մեջ։  
Յէրանսիական փոխ-հյուպատոս Տյուսաբը,  
խո սելով Սեր աս տի այի գորգագործության 
մասին,  1911 թվականի իր հաղորդագրու
թյան մեջ գրում է, որ ձեռքի աշխատանքն  
ավելի էժան է, մի բանվորուհին օրական 
գործում է 3 — 4000  հանգույց (ի լ^իկ)  եւ 
1 0 — 12 ժա մ աշխատելով,  ստանում է 15  — 
80 սմ, օրական առավելն 30  փարայից  
մինչև 4 ղրուշ։ Եզրակացնելով,  նա ասում 
է. «Եթե ֆրանսիական մի ընկերություն 
կազմվի,  համոզված եմ,  որ տյդ վարպետ  
դործավորուհիները շուտով աչքի պիտի 
ընկնեն և ընկերությունը մենաշնորհ պիտի 
անե գորգագործությունը և տնտեսական  
խոշոր շահեր պիտի ունենա, գորգի ար
տադրությունը Սեբաստիայում և շրջակայ
քում տարեկան մոտավորապես հասնում է 
քսան հագար քա ռ . մետրի կամ 190 հազար  
քառ. ոտքի59։

Մի ուրիշ փաստաթղթի մեջ Սեբաստիա֊  
յի (և շրջակայքի)  գորգի գործարանը և աշ
խատավարձի դրությունը հետևյալ ձևով է 
նկարագրված, «Դավրան գտնվում է Սե֊ 
բաստիայի հյուսիս֊ աըևմտյան կողմը, մոտ 
կես ժա մ  հեռավորությամբ. . . . . .  «Շարք»
ընկերությունը, որի կենտրոնատեղին Իզ
միր է։ այստեղ էլ ունի իր գործարանը։  
Գործարան ասվածը մի քանի վերին աս
տիճանի անմաքուր,  վատառողջ,  խոնավ  
սենյակների պատերի երկայնությամբ դրր-

<?ԱչիսՏ ամսաթերթ, 193,0 թ. հոկ տ. նոյ. դեկա.։
( Գորգի քառակուսի արշինը տեղում արժեր 25 ֆր*, 
իսկ Եվրոպա յում' 5 0 —<60 ֆր•) ։
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ված տախտակներէ վրա, հենածներէ առաջ 
նստած են հարյուր հոգու չափ փոքթէկ աղ֊  
ջէկն եր 6 — 7 տարեկան, նիհար, դեղնած,  
թոշնած,  որոնց վրա մանկական զվարթու
թյան նշույլն անդամ չ կ ա . . .  մազերը գզգըզ-  
•[ած, ցնցոտիների մեջ, ոտ արորիկ, բուրգից 
գոյացած փոշու մառախուղի մեջ նստած և 
նրանք մեջքերը ծռած այդտեղ պիտի ա շ
խատին ոչ նվազ քա ն 16 — 17 մամ։

Գա աշխատանքի ծաւ քերն են։ Գր ա մեջ  
շեն մտնում հանգստյան,  նախաճաշի մի 
քանի վայրկյանները,  և ինչ  են ստանում 
նրանք, ոչ ավելի քան 20 փարա։ Առավոտ
յան լուսադեմին, դեռ հազիվ մութը փ ա 
րատած '1 նրանք ((գործարան)) են մտնում և 
այնտեղ մնում մինչև ուշ երեկոն . . .  Րայց  
չկարծեք,  թե իրենց ((ավուրչեք)) 20 փարան 
((արդարությամբ)) են ստանում։  . Հարկա
հավաքը եկել է, վաշխառուն դուռն է կրա
ցել,  հորը դրամ պետք է։ Հայրը դիմում է 
գործարանատիրոջը։ Սա որպես բարեգոր
ծություն, ճարահատ հորը մեկ ոսկի կան
խավ է տալիս, և բավարարված հոր 6 — 7 
տարեկան երեխան մի ամբողջ տարի պի
տի աշխատի, որ փոխառու հոր այդ դրամ ր 
վճարված համարվի։ Սյդ դրության մեջ 
գտնվող 15 փոթցէկ Ղ^րի աղջիկներ ցույց  
տվեցին մ ե զ ։

1 2 — 1( տարեկան աղջիկներ էլ շատ 
կանք փոշելից այդ միջավայրում նրանք էլ
օրական գործում են 1 6 — 17 ծա մ և ի՞նչ  
ստանում,  ոչ  ավելի քան 1,5 ղրուշ։

Խեղճ երեխաները հինգ հազար հան
գույց պիտի զարնեն ( առաջ 6000  է եղել ),  
որ ստանան մեկ ղրուշ։ Իսկ 6 — 7 տարե
կան աղջիկը հազիվ երկու օրվան այդ 5000  
հանգույցները զարկել կա ր ո ղան ա։

«Շարք)) րնկեր ություն ը տարին միջին 
հաշվով դավրացիներին որպես աշխատա
վարձ 350  ոսկի տա լուէ, տասնյակ հազար 
ոսկիներ է, որ շահում է խեղճ երեխաների 
և պառավ կանանց աշխատանքի արդյան֊

Հ հ 40*
Անշ ուշտ, տեղական մանր արդյունաբե

րողը չպիտի կարողանար մրցել օտարեր
կրյա արդյունաբերական մեծ  ձեռնարկների 
հետ, քանի որ նրանք գորգի հումքը, մ ա 
նածը, քիմիական ներկը ավելի էծան էին

Ս. I). 9*., Փոքր հայքի հիշատակներ,' մասն
Ա., 1917, Չիքակո, էջ 278— 279։

ձեռք բերում,  քան տեղական մանր գործա
տերերը։ Ուստի և, 20-րդ  դարի սկզբն երին,  
եվրոպական կապիտալիստական ընկերու
թյունների կողմից Փոքր Ասի այում գորգա
գործարանների հաստատումով ավելի է 
խորանում պայքարը ղորդի տեղական  
մանր արդյունագործ ոգն երի և այդ օտար 
ընկերությունների միջև։ Մ յուս կողմից,  ա֊  
վելի ուծեղանում է բանվորների, այդ թվում 
նաև դո ր դա գործ բանվորուհիների շահա
գործում ր։ Սակայն հատկանշական է, որ 
տեղական մանր արդյունագործողները, ի-  
րենց համ քարային կազմ ա կ ե ր ւղ ո ւթ յ  ո ւնն ե ր ի 
շնորհիվ, եթե կա րո ղան ում էին որոշ դի
մադրություն ցույց տալ եվրոպական շ ա 
հակցական ընկերություններին, ապա բա ն
վորների, մասնավորապես դո ր դա դո րձ
բանվորուհիների դասակարգային դիտակ֊  
ց ություն ը դեռևս դտն վում էր իր սաղմնա
վորման մեջ։ Միայն 1908 թ\ Օսմանյան
սահմանադրությունից հետո. վերջիններս 
սկսում են պա յ  քար ի որոշ աշխ ուծություն 
ցուցաբերել։  Այսպես,  1909 թ . գորգագործ
ների գործադուլը Ս եբա ստի այում, եթե կր-  
րում էր մասնակի բնույթ, ապա 1911 թ . 
ամռանը իտալացի արդյունաբերող Ալրեր տ 
Ալի ո տ ի ի գորգագործարանում ա ՚Լեւ1՚ հա 
մառ և կազմակերպված բնույթ էր ստացել : 
Գորդա գործն երի գործադուլային հանձնա֊  
ծողովը նյութական օգնություն ստանալու  
համար դիմում է բարեգործս) կա ն րնկե րու֊ 
թյունների՝ 0 արմ իր Խսւչին, Աղքատ աց 
միության և այլն և միածամանակ հրապա
րակային ծողով կազմ ակեր սլում իր պ ա 
հանջները ներկայացնելու համար։ Գործա
դուլավորների «Պեզիրճենց արտ)) հայ կա 
կան թաղի պա ր տ ե զն ե ր ի ց մեկում կազմ ա֊  
կերպ/էած միտինգում ելույթ է ունենում 
նաև բանաստեղծ Դանի ել Վարո լծանը։

Գորգագործ բանվորուհիները կարողա
նում են միայն չորս օր դիմանալ ։ Գործա
դուլի նման արագ պարտությունը ուներ 
սւնշուշտ իր պատճառները։ այ  Ս եբա ստի ա֊  
յում ընդհանրապես բանվորները,  այդ  
թվում և գորգագործ բանվորուհիները դեռ
ևս դասակարգային դիտակցությա ն չէին 
Լկել։ Սեր աստիայում չկտր բանվորական  

քաղաքական կազմակերպություն,  որ իդե 
ապես ղեկավարեր բանվորական գործա
դուլը և կա րո դան ա ր պաշտպան ել գործա-



դուլավորնԼէրի տնտեսական շահերը,  բ )  ու
ժեղ էր նաև եկեղեցու ազդեցությունը,  մ ա 
նավանդ կանանց վրա, և պատահական չէ,  
որ 1911 թվականի գորգագործների այդ

գործադուլը կազմալուծելու մեջ մեծ  դեր է 
խաղում Սերտս տիա քաղաքի ս. Սարդիս 
եկեղեցու քահանա Եփրեմ Թորգոմ յան ը, 
որը այդ բանի համար երկու անծանոթների 
կողմից լուսաբացին,  եկեղեցի գնալու ժ ա 
մանակ,  գանակոծվում է։ Ի դեպ, գորգա
գործների գո րծա գուլի կա զմակե րպոլմը,
Տեր Եւիրեմի կողմից գո րծա գուլի վրա թո
ղած բացասական ազդեցությունը գտել է 
իր արտահայտությունը այդ  ժամանակվա  
Սեբաստիայի տիկնանց ((Հայ կարմիր խ ա 
շի» վարչության նախագահի տիկին Մ արի 
Մինասյանի (բանաստեղծ Միսաք Մեծա
րենցի ազդականը)  կողմից գրված մի ըն
դարձակ բանաստեղծության մեջ։

Քաւոս վանային առևտուրը — Գամիրքի
հայերի գլխավոր զբաղմունքներից մեկն էլ 
առևտուրն էր։ Բացի քաղաքային նստակյաց  
առևտրից, գոյություն ուներ նաև փոխա
դրական տարանցիկ առևտուր, որը իր վրա 
կրում էր միջնադարյան քարավանային  
առևտրի կնիքը։

Գամիրքում առևտրի նման ձևը բխում  
էր նաև նրա աշխարհագրական բնական  
պայմաններից։  Ինչպես հայտնի է, Գամէւր-

քը երկու ծովերի ՝ Սև ծովի և Միջերկրակա
նի' Կիլիկիայի և Պոն տոսի միջև կա զմում  
է մի տեսակ փակ շրջան, ոբը հն ա գույն 
Ժամանակներից մինչև համաշխարհային

առաջին պատերազմը զուրկ էր երկաթու֊  
ղուց։ Ասորեստան յ ա ն , խեթական, պարս֊  
կական գլխավոր ճանապարհներն այդ  գա֊  
վառը համարյա շրջան ցում էին։ Միջագետ֊  
քից եկող ճանապարհը անցնում էր Մ ալա֊  
թիայից Ս արոս ի հովտով,  Դարեն տեի, Կյու֊ 
րինի հարավից դեպի Կեսարիա, իսկ Կե֊ 
սարիայից Սեբաստիա տանող ճանապարհը 
անցնում էր Յոզգաթ (Պերիա)— Եվդոկիա 
գծով։ Միակ խճուղին, որ հետագայում  
անցնում էր Հա լի սի հովտութ Կ ես արիայից  
ուղիղ դեպի Ս եբաստիա, ուներ մոտ 14օ 
կիլոմետր երկա րություն, որտեղից այ ժմ  
(1 924  թվակ ա նից)  անցնում է երկա թուղին։ 
Այսպես, մինչև համաշխարհային առաջին 
պատերազմը Գամիրքի ներքին հաղորդակ
ցության համար գրաստային ճանապարհ֊  
ներից ու արահետներից բացի,  հարմար 
խճուղիներ գոյություն չունեին։

Այնուամենայնիվ,  Գա մ  իրք գավառը,  ամ֊  
բողջությամբ վերցրած,  թեկուզ բնափակ  
տնտեսության պայմաններում,  ինքնաբավ  
չի եղել և նրա առանձին մասերի բնակիչ֊  
ները ստիպված են եղել,  դեռ հն ա գույն 
ժամանակներից,  իրենց արտադրանքն ու

նկ . 13. Եփրատ գետի մի ափից մյուսը փոխադրող տկանավը։
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հավել յալ  մթերքները ուրիշ շրջանների կեն
սամթերքների ու այլ  ապրանքների հետ 
ւիո խ ան ակ ե լ, իսկ հետագայում'  վաձառել  ։

Գամիրքոլմ ա պրան քափ ո խ ա դրութ յո լն ը 
կատարվում էր մի քանի ձևերով դաշտ ա֊  
յին' տափարակ վայրերում, գլխավորապես  
եզան ոլ գոմեշի սայլերով,  գետերի' Հալի-  
սի վրա' (( մ ավան ա յո վ» , Եփրատի և Մել աս 
գետերի տ կան ա վո վ ( ն  կա ր № 13. Եփր ա֊
տի վրա տկան աւԼով նավարկումը) ։  Սակայն 
ամենատարածվածը հանդիսանում էր գրաս֊  
տային փոխադրությունը։ Այդ իսկ պատ
ճառով ճանապարհներիդ զուրկ ԳամիրքԷր 
լեռն ա տՒն մասերում քրդերի, ավշարների 
կողմից նույնիսկ եզր օգտագործվում էր որ
պես բեռնատար կենդանի։ Գամիրքում,  
Նախքան մեր թվականության երկրորդ հա֊  
զարամ յ ա կ ը , որպես գրաստ օգտագործվել  
է էշը, ձին, ջորին, իսկ միջնադարում' նաև 
ուղտը։ Այստեղ,  անշուշտ, խոսքը լի վերա
բերում գյուղացիների կողմից քաղաքում  
մթերք փոխադրելուն,  որը կատարվում էր 
հնարավոր բոլոր միջոցներով^ եզան կամ  
գոմեշի սայլով,  ձիակառքով,  ձիով, ջորիով 
և, վե րջա պե ս, էշով։

նշելու է, սակայն,  մի առավելություն,  որ 
Գամիրքում ա պ ր ան ք ա փո խ ա դր ո ւթյո ւն ը ,
որպես զբաղմունք կատարվում էր կանո- 
նավորապես,  համարյա ամբողջ տարին։
Եթե մինչև 20֊րդ  դարի սկզբներր փոխա
դրության գլխավոր միջոցը հանդիսանում 
էր գր ա ս տ ըճ ուղտապաններ, ջորեպաններ 
(<յաթր6ի)41, իշապաններ  (կուլուկճի), ապա 
հետագայում հանդես էին եկել նաև կա 
ռապաններ։ Ե ա ռա պան ութ յամբ է հատկա
պես զբաղվում էին Ս եբաստիայի, Կե֊ 
սարիայի և նրանց արվարձանների, կամ  
գլխավոր խճուղին երի մերձակա քաղաքա
տիպ վայրերի բնակիչների մի մասը։ Օրի
նակ, Սեբ ա ս տ իա յի Բրգնիկ գյուղը հա
մարյա ամբողջությամբ զբաղվում էր կա 
ռապանությամբ։

Պատմական փաստերի վկայությամբ, 
հին Հայաստանի գավառներում և Գամիր-  
քում 1 5 — 16-րդ դարերում բավականին զար
գացած է եղել և քարավանային առևտուրը։ 
Առաջա վո ր Ասիայի երկրներում մոլեգ
նած պատերազմների և 17-րդ դ. սկզբնե-

41 Ջորեպան էր կոչվում, բայց փոխադրությունը 
լինում էր ձիերով։

ր՚ին հատկապես ջալալիների շարժման հե
տևանքով, հայկական գավառների և նրան
ցով անցնող քարավանային առևտուրը հա
մարյա դադարում է և վերսկսվում 17-րդ դ» 
կեսերից ու զարգանում կրկին 19-րդ դա
րի սկզբներից։ Այդ ժա մ ան ակ Գամիրքում 
քարավանային առևտուրն սկսողներից ա-  
ոաջինները հանդիսանում են կ յուրին ց ին ե-  
րը, որոնց հ ե տևում են նաև կեմերեկցի֊  
ները։

Ե յուրին ցիները ձիերով, ի սկ կեմերեկ֊  
ցիները՛  ուղտ երութ2 ապրանք էին փոխադ
րում Հալեպից Կեսարիա, Կեսարիայից 
Տրապիզոն, ապա Կեսարիայից Բրուսա,  
Կեսարիայից Ադան ա — Մերսին, Ադան ա-
լից Հալեպ։ Այդ մասին ((Կիւրինի Տուշճ-ը 
տալիս է հետևյալ շահեկան տեղեկություն
ները։ 1800 թվականն երին ամբողջ Անատո-  
էիայի համար առևտրական ամենամեծ  
կենտրոնը հանդիսանում էր Հալեպ քաղա-  
քր , ո ր տ ե ղի ց Կեսարիա ապրանք փոխադ
րելու վաճառականության գործը ձեռնար-  
կել է կյուրինցին։ Եվ այդ այնպիսի մի 
Ժամանակ, երբ նույն այդ շրջանի քաղա 
քացիները,  թուրք և քուրդ զանազան ց ե ղե 
րէ աս պա տա կութ յո լեներից վա խ են ա լո վ,
չէին համ արձակվում ճամփորդություն անել  
և առևտրական հարաբերություններ ստեղ
ծել ուրիշ վաճառաշահ քաղաքների հետ։

Կ յուրինց ին ե րի ապրանք փոխադրելը  
առաջին շրջան ում ուներ հետևյալ պատկե
րը . քարավանը ' 70— 80 անձից բաղկացած  
մի խումբ,  80  — 100 բեռնավորված ջորինե-  
ր ո վ և ձիերով ճանապարհ էր ելնում Հա լ ե 
պի ց։  Երեսուն ընտրյալ և վարձված զինա
կիրներ, որպես պահ ա կա խ ում բ , տասը ' սմ
քէ աջից , տաս ը ' մեջտեղից և տասն էլ ետե-  
վից ուղեկցում էին քարավանի ն, իսկ բ ա զ 
մաթիվ մեծ ու փ ոքր վաճառականներ կամ  
այլ ճամփորդներ,  բոլորն էլ քարավանային  
խմբում ունեին իրենց հատուկ պարտակա
նությունները և այդ պարտականություն֊  
ները անխախտ կա տ արում էին ողջ ճանա
պարհին։

Մ այիս— օ գոստոս ամիսներին քարա
վանները սովորաբար իջևան ում էին դուր
սը՝ բացօ թյա , հարմար վայրերում,  ուր

42 Կեմ երեկում ուղտ ունեցող ընտանիքներից 
հայտնի էին էհմալենք, Գատըօղլուենք, ճ  ինեկենք, 
Պ եկմ եղենք, Մ ինեսերենք, Արզումանենք և ուրիշներ*
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բեռները որպես պատնեշ շուրջանակի դա
սավորվում էին, որպեսզի կանխակալ հար
ձակման վտանգի հնարավորության դեպ
քում կարողանան կազմ ու պատրաստ դի~ 
մա դրել թշնամուն։ Երթևեկի ա պահ ո վու֊ 
թյան համար նրանք վարում էին այսպես  
ասած սիրաշահելու քաղաքա կա նությոլն,  
Հրո ս ա սլ ե տն ե ր ին , գյուղապետներին,  դ ե 
ղապետներին, նույնիսկ թ,ե յթո ւն ի հայ մ ե 
ծամեծներին պարգևի անվան տակ կա 
շառք էին տալիս։ Ընդհանրապես որպես 
նվեր տրվում էր մի շալվարացու,  չուխա,  
պատրաստի  արա, ԴՐա 2ասէնՒ համար  
մետաքսե կերպասներ, սուրճ, շաքար,  
նարգիլեի համար թեն պեքի և այլնՀ2։։

Քարավանային առևտուրը յուրահատուկ 
մի կոոպերացիա էր, որն ուներ իր ղեկա
վարը (նելեվաԼր կամ  նելեպ տ եր): Սա
ընդհանրապես լինում էր ամենահարուստ և 
փորձառու մի վաճառական և միա ժա մա 
նակ կատարում էր ընդհանուր ծախսարարի  
պաշտ ոն ր։ Քարավանն ուներ իր րն դհ ան ուր 
գույքը և ներքին կանոնները։ Քարավանի 
դույքը կա յան ում էր հետևյալում . վրան,  
ապրանքները անձրևն ե րի ց պաշտպանելու  
համար ծածկոցներ  (քաշերի, կերակրի հա
մար պղնձյա կաթսա, յուղա մ ան, մ ածու նՒ 
տոպրակ սպիտակից (բ յա զի ց) ,  կովի կաշ֊  
վից ջրաման ' րլալանջ (24  լիտր ջրի հա
մար)  և այլ մանր իրեր, իսկ անդամներից  
յուրաքանչյուրն ուներ իր սեփական  արան 
կամ  յաւինջին' գիշերելու համար։ Քարա
վանի անդամներից յուրաքանչյուրը իր ա֊ 
ռևտրական գործառնությունների աղատ ու֊ 
թյունը պահելով հ ան դերձ, ճանապարհի  
ընթացքում կատարում էր իրեն բաժին ըն
կած պարտականությունը։

Գամ իրքում մինչև համաշխարհային  
առաջին պատերազմը քարավանային առև
տուրը թեև շարունակում էր պահել իր միջ
նադարյան քարավանային ձևը, սակայն 
որոշ փոփոխությունների էր ենթարկվել։  
Ապր ան քա փ ոխ ա դրութ յուն ը ա ո աջվա նման 
հեռավոր քաղաքների հետ չէր  կատարվում  
և ոչ էլ առաջվա նման բազմամարդ էր։ 
Քարավանային առևտրի երկրորդ շրջան ում 
( 1 9 0 0 — 1914 թ թ հ ։  Կյուրինի ջորեպանն ե֊
րՒ սովորական ճանապարհը գլխավորա-

43 «Կիւրինի Յուշ», նյու֊Յորք, 1931, Ա տարի,
թիվ 3, *

պես երեք գծի վրա Էր ՛ ^ յոլրՒ̂ յ ՒՅ Կեսա֊ 
ր իա, որը տևում էր վեց օր. Կյուրինից Սե֊ 
բաստիա' 4 օր, Կյուրինից Մ արաշ' 7 օր։
Կ եմ երեկում քարավանային առևտրով րզ-  
բաղվողներր նույնպես առաջվա նման հե֊ 
ոավոր վայրեր ուղտերի քարավաններով  
չէին ճ ան ա պա րհ ո բդում, այլ  պարզապես
դարձել էին իշ ասլաններ, որոնք Կեմ երեկից 
մինչև Ս ամ սուն գնում էին տասն օրվա ըն
թացքում,  մինչև Մերսին ՝ տասն օր, Կյու֊ 
րին' չորս օր, Սեբաստիա' 3 — 4 օր, իսկ 
Կեսարիս/ ՝ 2 օր։

նկատելի էր նաև այն,  որ վերջին շրջա
նում ոչ միայն առևտրի ասպարեզն էր նե
ղացել ,  տյլև ուղտերի փոխ ար են որպես
պրաստ օգտագործվում) էին ձիեր և էշեր։  
Անցյալում Գամ իրքում, հատկապես Կեմե֊  
րեկի և Կեսարիայի շրջանում, ուղտերը 
բուծվում և օգտագործվում էին երկար ու
ղևորության համար, որպես փոխադրության
գլխավոր միջոց, բայց  1 8 98 — 1900 թթ», երբ 
Հայ գաբ Փաշայից ( Ս կյուտար) մինչև Բ աղ
զատ երկաթգիծ է հաստատվում,  ուղտը 
մղվում է ետին սլլան, որովհետ և թեև ա յն 
ձեռնտու էր' դիմանում էր երկար ճանա
պարհորդության, անոթության և ծարավի,  
սակայն ուղտը ոչ երկրագործության հա
մար էր պիտանի և ոչ էլ նրա միսն ու կա 
թը որպես ապրանք կարելի էր վաճառել  
շուկայում,  հատկապես Գամ իրքի նման ո չ 
խարաբուծությամբ հարուստ մի գավառում։

Միաժամանակ ուղտը շատ թանկ էր և, 
Գամ իրքի կ լիմայական պայմաններում,  
սակավ դիմացկուն,  քան ջորին, էշը և ձին։ 
Ուղտը ենթակա էր ((ճեմպեր)) կոչվա ծ մի
հիվանդության, որը հաճախ մահացու էր 
նրա համար։ Երեք տարին լրացած բ ե ռ 
նատար ուղտը արժեր 12 — 15 օ ս մ ան յան
ոսկի, իսկ բեռնատար էշխ 2 — 3 ոս կի, ձին ՝ 
4 — 5 ոսկի։ Ուստի և ուղտի կորուստը ծանր 
էր տիրոջ համար, քան էշին կամ ձիոտ
նը, քանի որ մեկ ուղտի գնով կարելի էր 
գնել մինչև 5 էշ կամ 3 ձի* 43 * 45 */ Սա (լայն ուղ֊

44 Խեթական կոդեքսում հիշատակություն կա 
այն մասին, որ 90 կիլոգրամ կամ մեկ տաղանդ 
բեռնավորման կարողություն ունեցող էշը արրէե մեկ 
մին արծաթ։

43 Գամ իրքում էջօվ, ձիով մեկ լիր (վեց օխա,
կա մ 8 կգ) ապրանք փոխադրողները մեկ օրվա
ճանապարհի համար ստանում էին քսան փարա
կամ կես ղրրոշ* ^յոլք*ինից մինչև Սեբաստիա (Նվաղ)
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սւերով փոխադրության վերացման գ լխա
վոր պատճառը այն էր, որ վերանում է 
հեռավոր վայրերի հետ առևտուրը, իսկ մո
տիկ տեղերի համար ձեռնտու էին մանր 
գրաստները։ Համապատասխան ձևով փո
փոխվել էր և քարավանների կազմը,  թեև 
քարավանի անդա՛մներից հարուստ վաճա
ռականները,  ըստ իրենց նյութական կարո
ղության, դեռ ունեին մեկ֊երկու ծառայող
ների, որոնք նույնպես «խզմետքար» էին 
կոչվում,  բա յց  արդեն հանդես էին եկել  
նաև լտէշներ, այսինքն' ձեռքի ընկերներ,  
որոնք ոչ մի վարձ չէին ստանում,  այլ ,  
ինչպես իրենք,  նույնպես և նրանց դրաս-  
տը (էշը  կամ ձին)  կերակրվում էին աղայի 
հաշվին և որպես փոխհատուցում սրանք էլ 
աղայի ապրանքն էին փոխադրում։ Քարա
վանապետը սկսել էր միջնորդի դեր կա
տարել քարավանի անդամների և նավա
հանգիստներում հաստատված բազմաթիվ  
վաճառականների միջև։

Գամիրքում հեռագնաց ապրանքափո-  
խադրությունը, առևտրի մեջ առաջացած  
փոփոխությունները որոշ չափով կա պվա ծ 
էին ն աև Ռամիրքի տեղական արդյունա
գործության զարգացման և գյուղատնտե
սական որոշ մթերքների ապրանքայնու
թյան հետ։ 19-րդ դարի վերջերից կառա
պանները, ջորեպանները, իշապանները րզ֊  
բացվում էին արդեն ոչ միայն Գամիրքի 
արհեստագործական ապրանքների փոխա
դրությամբ, այլև տեղական մթերքների փո
խադրությամբ և վաճառքով։ Սրանք հան
դես էին գալիս որպես առևտրականներ  
միայն գյուղատնտեսական մթերքներ վ ա 
ճառելով,  իսկ արդյունագործական ար
տադրանքի համար սոսկ փոխադրողի դեր 
էին կատարում,  որովհետև լավ էր կ ա զմ ա 
կերպված ոչ միայն Կյուրինի գոտիների և

բեռնատար ձիով Լորս օրվա ճանապարհ է, այսպի-  
սով, մի լիր ապրանքի փոխադրությունը մինչև Սե֊ 
բաստիա արմեր երկու ղրուշ։ Նկատելով, որ ձին իր 
տիրոջ համար ապահովում էր 40 ղրուշ, չորս օրվա 
ճանապարհորդության համար երեք ձին% 120 ղրուշ։ 
Էշի բեռը 10— 12 լիր էր, ուրեմն, որպես եկամուտ, 
մեկ էշը 2 0 — 24 ղրուշ էր բերում, հինդ էշը' 100 —
120 ղրուշ։ Մինչդեռ ուղտը, որ 3 5 — 40 լիր բեռ էր 
վերցնում, նույն ճանապարհի համ ար; որպես եկա- 
մուտ բերում էր 70— 80 ղրուշ։

Ծառայողը, բտցի ուտելիքից, որպես աշխա
տավարձ ամսպկան ստանում էր 150— 180 ղրուշ։

շալի,  Արաբկիրի' մանուսայի,  Սեբաստիա* 
յի և Կե սա րի այի գորգի արտադրությունը 9
այլև դրանը վաճառման գործը։ Օրինակ,
Կյուրինի և Արաբկիրի գործատերերը Թուր֊ 
րի այի զանազան քաղաքներում արդեն ու֊ 
նեին իրենը գործակալները, մեծ  մասամբ  
իրենը իսկ հարազատներիդ,  որոնք զբաղ֊  
զում էին փ ո խ ա դրված ապրանքների ըն֊  
դունմամբ և մեծաքանակ վաճառքով։

Գյուղատնտեսական մթերքների փոխա֊  
գրման ու վաճառքի, ինչպես նաև գյուղա֊  
տնտեսական գործիքն երի հայթայթման  
գործը վարում էին փոխադրական աշխ ա֊  
տանքով զբաղվողները,  որոնք կըված էին 
տեղական առևտրականներին։ Այս վերջին֊  
ները մինչև քարավանի վերադարձը փերե֊  
զա կների մ իջո ը ո վ գյուղա ըիներիը դնել էին 
տալիս պահանջված գյուղատնտեսական  
լ?թերքն երր' ձու*7, ուլի տիկ**, այծի մորթի,  
գառան բուրդ, ոչխարի գեղմ ( յափաղու),  47 48

47 Զուն Գամիրքում մինչև 1905 թվականը 
արտ ածման ապրանք չէր , հարյուրը արժեր 3 ղրուշ, 
հետագայում գինը բարձրանում է . նախ հարյուրը' 
6  — 7 ղրուշ, իսկ Ս ամս ոն ում արժեր 15— 16 ղրուշ։ 
Մինչ առաջին համաշխարհային պատերազմը ' 1913 թ,,  
ձվի հարյուրը տեղում արժեր 7֊12 ղրուշ, իսկ 
Ս ամսոնում' 19—22 ղրուշ։

48 Անասունների ծնի շրջանում, փետրվար֊ 
մարտին, շուրջ հինգ ղրուշով գնում էին նորածին 
որձ ուլերը, պայմանով, որ մինչև մայիսի 15֊ը  
տերը պահեր։ Մայիսին վաճառականները քաղաքնե
րի և մեծ ավանների փողոցներում ու շուկաներում 
մեկ ուլի միսը վաճառում էին 1—2  ղրուշի, իսկ 
գնողը մորթին տիկ հան ած, աղած, հանձնում էր 
վաճառականին։ Երբեմն միսը ձրի էր տրվում, որ
պեսզի Ժամանակին, այսինքն' հունիսի վերջերին 
ուլի մորթին շուկա հասնի։ Երեք ամսական ուլի 
մորթուց պատրաստվում էր լավ որակով շեվրո:

Համ աշխարհային առաջին պատերազմ ի նախօր
յակին Գամիրքում գյուղատնտեսական գործիքներից 
երանը արժեր 8 ղրուշ, հոսիլին 4 ,  կամնը, Թեճիր
լեռան կայծքարով պատրաստվածճ 18 — 20 ՂԸոլ2ք
սայլի ծղնին (մա զ ը )  կաղնու և կամ հաճրի (կյուր-  
կենի փայտից) 8 — 10 ղրուշ, կացինը, մեկուկես կիլո
գրամանոց ' 10— 12 ղրուշ, ուրագը' 8 ղրուշ, պողպա֊ 
տից մանգաղը1 15 — 20 ղրուշ, ղալիճըճ 4  — 6 ղրուշ,,.

Ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսական մթերք
ների գներին, տեղում ցորենի ձավարի մեկ շենիկը 
(8  կգ) արժեր երկու և կես ղրուշ, իսկ Սամսո֊ 
նու մ ճ երեք ու կեսից չորս ղրուշ, ուլի մ ո րթը' տե
ղում արժեր 3 —4 ղրուշ, իսկ Սամսոնում' 6 — 7
ղրուշ։ Ծիրանի կորիղի ԼիտՐԸ (հեց օխա, կամ 8 
Կ )  արժեր երեքից Լորս ՂՐոլ2> Ւսձ Ծ ամ սունում' 
6, անասունի ոսկորի լիարը ' մեկ ղրուշ, գազի խե-
ժի առաջին տեսակի լիտրը' 120— 150 ղրուշ։
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գազի խեժ ( քիդրե) ,  ծիրանի կորիզ, ձավար
(բղլուր) և այլն։

Այդ մթերքների մի մասը փոխադրվում 
էր Թ ուրքիայի ներքին քաղաքները,  մյուս 
մասը ' ծովեզրյա քաղաքները ' Սամսոն,  
Ունյա, Կիրասոն, Մերսին, որտեղից ու֊ 
զարկվում էր եվրոպական երկրները։ Ջորե
պանները վերադարձին այդ նավահան-  
գՒ սաներից բերում էին շաքար,  հատկապես  
գլուխ շաքար,  նավթ, բրինձ, օճառ, իսկ 
Սեբաստիայից և Կեսարիայից' չթեղեն,  
կոշկեղեն, գյուղատնտեսական գործիքներ և 
վաճառում խանութպաններին։

Այսպես, ուրեմն, մինչև առաջին հա
մաշխարհային պատերազմը 9*ա միրքո ւմ, 
հատկապես նրա քաղաքամերձ գյուղական 
վայրերում,  թեև դեռ պահպանվում էր բն ա 
տնտեսությունը, բա յց  19-րդ դարի 8 0 - ա -  
կան թվականներից սկսած, առևտրական  
հարաբերությունների զարգացման հետե֊  
վանքով,  իրենց արտադրությունը հարմա֊  
րեցրել  էին ներքին և արտաքին շուկաների 
պահանջներին։ Օրինակ, Կեսարիայի շրջա֊

նի Մաշխան գյուղը մասնագիտացել  էր սի
սեռի մշակությանը ' լեպլեպիի համար,  Կե- 
մերեկի շրջակա գյուղերից Թեքմենը' սըխ-  
տորի (ապուխտի համար) ,  ևեմերեկը կտա
վատի ձեթի համար, իսկ Արգեոս լեռան  
շրջանի գյուղերում' էվերեկում,  Չոմախլու-  
ում, Ինճեսուում և այլն,  իրենց քարքարոտ,  
անջրդի վայրերը օգտագործում էին ալա-  
ժահրա ( ճեհերի)  կոչ վ ող բույսի մշակու
թյան համար*9, որի հունտերից ստացվում  
էր դեղին ներկանյութ, որը լայն սպառում  
ուներ եվրո պական շուկան երում, քանի դեռ 
նոր եղանակով քիմիական ներկան յութեր 
լ է է ն ս տարվել։

Այս ամենը վկայում է գա մ  իրք ահա յերի  
տնտեսական կյանքում ու կեն քաղում ա֊  
ռաջ եկած որոշակի փոփոխությունների 
մասին,  որոնք ընդհատվեցին ա ռաշին հա- 
մ աշխարհ այ ին պատերազմի ժամանակ,  
1915 թ*, հայ բնակչության տեղահանու
թյամբ ու բնաջնջմամբ։

49 ՛Տե՛ս Հակոբ Ա. Ար զումս։ նյ ան, էվերեկի. պատ> 
մությունը, Գամ իրք, 1935, էջ 59։
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Գամիրքում հայերի բն ա կե լի տները, 
ըստ գյուղի և քաղաքի հասարակական֊
տնտեսական և կուլտ ո ւր - կեն ց ա ղա յին պ ա յ
մանների, թեև իրարից որոշ տարբերու
թյուն ունեն, բա յց  մինչև 20-րդ  ղ . սկզբնե֊  
րը պահ սլան ո ւմ էին հին հ ա յ  կա կան տների 
ընդհանուր կառուցվածքի, արտաքին ու 
ներքին դասավորման և կահավորման որոշ 
ընդհանրությունները։ Սակայն սերտոր են 
կապված լինելով տվյալ  շրջանի բնակչու֊  
թյան զբաղմունքի, կեն ց ա ղի և բնակլիմա
յական պ ա յ մ անների հետ, ունեին նաև տ ե
ղական առանձնահատկություններ։ Հետե֊  
վարար, բնական է, որ Գամ իրքի տարբեր 
շրջանն ե ր ի գյուղական և քաղաքային բնա
կարանները միմյանցից  պետք է տարբեր
վեին ոչ միայն իրենց ընդհանուր կառուց
վածքի,  այլ  նաև օգտագործված ն յութէ րի 
տեսակետից։  Մ յուս կողմից էլ, եթե բն ա 
կարանների կառուցվածքում օգտագործված  
շինանյութերի տեսակը կախված էր տվյալ  
շրջանի նյութական բազայի հնարավորու
թյուններից,  ապա բնակարանի բարձրորա
կությունը գլխավորապես կախում ուներ 
յուրաքանչյուր տնտեսության ն յութական
պայմաններից,  ինչպես նաև այդ շրջանի 
տեխնիկական հնարավորություններից։ Այդ 
հանգամանքը ցցուն կերպով իր արտահայ
տությունն է գտել Գամիրքի տարբեր շրր֊  
ջանների բնակարաններում։

Հալիս գետի վերին հովտի շրջանում 
գտնվում էր Յամլը֊բելը,  իսկ ներքին հով֊  
տի շրջանում' Ագ֊դաղը (Սպիտակ սար),

ինչպես նաև Գամիրքի կենտրոնական մ ա 
սում Խնձրի լեռները, որոնք հարուստ են 
շինարարության համար պիտանի սոճու, 
նոճու, գիհի ( արտուչ) ,  կաղնու, հաճարի 
ծառերով։ Հետևաբար այդ շրջանն ե ր ի բն ա 
կարանների կաոուցվածքում լայնորեն օգ
տագործվում էր փայտային շինանյութը,  
մինչդեռ հ ա ր ա վ-ա ր ևե լ յան մասում (Սեսա֊  
րիայի շրջանից մինչև Սարոսի հովիտը, որը 
հարուստ է սև գորշավուն սալաքարերով),  
լայնորեն օդտ ա գո րծվում էին սալաքարեր ' 
տների պատերի շինության, հատակի սա
լահատակման,  նույնիսկ ծածկի համար,  
որպես դարսեկ : Ար ա բկի ր ի շրջանը, ՈԸԸ
հայտնի է իր կապոտ հող կամ  կարբեն 
կոչված ոչ ջր ա թ ա փ ան ց կավահողերով,  վեր
ջիններս օգտագործվում էին տանիքները 
ծածկելու համար։ Այդ կավահողերով ծ ած- 
կրված տները պաշտպանվում էին կա թիւ֊ 
ւՒց> թեև համեմատաբար բարակ շերտ ու
նեին։ Այդ պատճառով էլ Արա բկի րի տների 
ծածկի համար օգտագործում էին ոչ հաստ 
գեր աննեխ միլեր։

Այնտեղ,  ուր գոյություն չուներ այդ կա֊  
վահ ողը, հատկապես Հալիս գետի վերին 
հովտի գյուղերում, երկու տարին մեկ ան
գամ կտուրն երին մոտ 2 — 3 սմ . ծեփքի նոր 
շերտ էին ավելացնում։  Մինչդեռ Գամ արա֊  
կից դեպի Գես արիա ընկած հայ գյուղե
րում, ծեփի փոխարեն, չորախը (աղի հող)  
տանիքների վրա տարածելով,  լող քարով  
ամրացնում էին։ 5

5 Տե՛ս «Ոսկեգետակ», տարեգիր, Բեյրութ, 1946, 
2-րդ տարի, էջ 200։
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Գամիրքի համարյա բոլոր շրջաններում 
կա նաև «չըրփու» կամ «չարփու» կոչված  
մի տեսակ կավահող և կրաքար, որոնցից 
առաջինր օգտագործվում էր ընդհանրապես  
գյուղական բնակարանն երի պատերի սպի» 
տակացման համար, երկրորդը մարելուց 
հետո, օգտագործվում էր հատկապես ք ա 
ղաքային բնակարաններում պատերի ծեփի 
համար։

Գամ իրքում, ըստ տեղագրական և կուլ- 
տ ուր֊ կեն ց ա ղա յին պայմանն երի, կառուց֊  
վելիք տների տեղը նախագծվելուց հետո 
բերվում էր շինանյութը, ապա սկսվում 
կառուցման աշխատանքը։ Հիմքը փորելու  
ժամանակ,  ըստ սովորության, կատարվում  
էր զոհաբերություն, մեծ մասամբ մորթում 
էին մի աքաղաղ, իսկ որոշ վայրերում հիմ
քի մեջ ձգում էին դրամ։ Հիմքային մասի  
համար Գամիրքի բոլոր շրջանն երում օգ
տագործվում էր երեքից-շորս շարք լեռքար 
կամ տեղական բարբառովք էՒւքաՐ> Ւս {̂ 
պատերի հա մ ար Ս եբ ա ս տի ա յում , Տիվրի֊
կում, Կյուրին ում, Կամարակում ' հարդա֊  
խառն հողե աղյուս ( քեր փիչ ) , Կ ես արիա
յում , Արաբկիրում,  Ակնում' քար: Որոշ վ ա յ 
րեր, ինչպես Կյուրինը, քարային շինանյու
թերով հարուստ լինելով հանդերձ, հարմար 
ճանապարհներ չլինելու և փոխագրության 
դժվարության պատճառով,  տների շինու
թյան մեջ օգտագործվում էր հասարակ հո
ղե աղյուս 2> Այդ աղյուսի շարվածքը ուներ 
իր կիր առման յուրահատուկ ձևը։ Աղյուսի 
մի շարքը շարվում էր ըստ լայնության, իսկ 
նրա վրայի շարքը' ըստ երկարության և 
այսպես հերթականությամբ,  մինչև պատի  
լրիվ ավարտելը։  Աղյուսի այդպիսի շար
վածքը հետևանք էր այն բանի, որ Կյուրի֊ 
նի աղյուսր իր ձևով և ծավալով տարբեր֊  
վսւմ էր մյուս շրջանն ե ր ի աղյուսից։ Կյու
րինում պատրաստվում էր երկու տեսակ  
ագ յ ոլս։ Մեծ չափսի աղյուսը կոչվում էր 
անա ( մ ա յր ) ,  իսկ փսքրբ ' ղուղու (ձագ)։  Փո
խանակ ա ղյո ւս ի սովորական շարվածքի'  
աղյուսի մի 2արքր լայնության և մյուսը 
երկարության շարելու պատի շարվածքում

2 «Անաճ (« մ ա յր » )  աղյուսը ուներ 34 սմ* էայ֊ 
նություն, 50 սմ երկարություն և 25 սմ բարձրություն, 
«ղուզունճ («ձագը») ուներ 16 սմ լայնություն, իսկ 
նրա երկարությունը և բարձրությունը «անաճ-ին 
հավասար էր։

անա»ի և ղուզու֊/ր տեղերը հերթականու
թյամբ փոխվում էին։ Աղյուսի շարվածքում  
որպես շաղախ օգտագործվում էր հարդա- 
խառն ցեխ,  խճաքար, իսկ հիմքի քարային  
շարվածքում'  ընդհանրապես կիրավազ,  որը 
տեղական բարբառով կոչվում էր |սՈՐԱ1— 
սան:

Գամիրքում ((մայր որմերի)) կառուցման  
մեջ ընդհանրացած էր հ ակա երկրաշարժա
յին գոտու կիրառումը, օրինակ, պատի
շարվածքի յուրաքանչյուր 70— 100 սմ 
բա րձրության վրա, ներսի և դբսի կողմից,  
դրվում էին առնվազն 5 — 7 սմ հաստու
թյամբ տաշված գերաններ, որոնք Արաբ֊  
կիրում կոչվում էին արարլա, Հալիսի ներ
քին հ ո վտ ո ւմճ թափան, Կյուրինում' մար
յա կ , իսկ դրանց կապերը, որոնք լինում 
էին ընդհանրապես կաղնու կամ թթի փ ա յ ՜  
տից'  քեննեկ:

Միջնորմի կառուցման համար ընդհան
րապես օգտագործվում էր փայտակմախք  
(կարկաս) ,  իսկ լիցքի համար' չթրծած աղ
յուս։ Միջնորմի ե րկա րության վրա, իրա
րից 1 1 0 — 120 սմ հեռավորությամբ որպես 
սյուն կանգնեցվում էին ուղղանկյուն տաշ
ված գերաններ, իսկ դրանց միջև' հորիզո
նական  վերկեներ. անկյունում' հենակներ,  
որոնք արհեստավորական շրջան ում կոչ 
վում էին այը բաՋաղը (արջի ծունկ) կամ  
էլի րելինւլե (ձեռքը մեջքին դրված)։

Պատերի ներսի և դրսի ծեփի համար  
գյուղական վայրերում ընդհանրապես օգ
տագործվում էր ցեխը,  Սեբաստիայում և 
Կե ս արիա յում' կիթը։ Արաբկիրում տների 
ներսի պատերի համար'  6եոքակ Ջալլւ, իսկ 
հատակը ծեփվում էր 6երմակ և սև Ջուլից 
պատրաստված խառն ցեխով3։ Գյուղական 
վայրերում ամեն տարի աշնանը, ըստ սո
վորության, բնակելի տան ներսի կողմը 
սպիտակեցվում էր չարփու կոչված կավա
յին հողի սպիտակավուն լուծույթով, իսկ 
քաղաքային բնակարանները' կրաջրով։

Գամ իրքում, բացի Սեբաստիա քաղաքի  
տներից,  որոնք մեծ  մասամբ կղմինդրա
ծածկ էին, մյ  ուս շրջանն ե ր ի և հատկապես  
գյուղական բնակելի տների տանիքը տա֊

3 Գամիրքի Ուղուն-յայլա կոչված սարահար
թում, որտեղ եովկաս Ւյ գաղթած լերքեզյան ցեղեր են 
ապրում, տների հատակը ծեփելիս ցեխի մեջ խառ* 
նում էին տավարի աղբ, որպես ղՒ չճաքեր։
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փարակ էր, բացառությամբ դրանց կենտ
րոնական մասից,  որտեղ երկու գերանների 
վրա բարձրանում էր փայտաշեն մի գմբեթ,  
քառանկյուն երդիկով։ Այնուամենայնիվ,

նաչարի,  իսկ գմբեթը' չորս սյուների վրա։  
Մինչդեռ Հա լի սի ներքին հովտի հայկական  
գյուղերում' Կեմերեկից դեպի Կեսարիս), 
ծածկի կենտրոնական մասում ընդհանրա-

Նկ, 14. Գամիրքի գյուղերում ընդհանրացած թոնրատան ծածկի ձևը։

քաղաքային բնակարանների երդիկը դեռևս 
19-րդ դարի փարջերից սկսած, գործածու
թյունից դուրս գալով, տեղի էր տվել  դեպի 
բակը բացվող պատուհանների։ Անշուշտ, դա 
կապված էր կո ւլտ ո պւ֊ կենցաղային պ ա յ
մանների զարգացման հետ։ Սակայն բա հէ 
վրա բացվելու պատճառը ոչ  թե լուսավո
րության ու օդափոխության համար էր ար
վում, այլ  տան ներսը օտարի աչքից հեռու 
պահելու համար։

Տան ծածկի ծանրությունը պահելու հա
մար,  եթե Հալիսի ներքին հովտի գյուղա
կան տների պատերի վրա, որպես գոտի 
գերաններ էին ձգում, ապա Հալիս ի վերին 
հովտում, դրան հակառակ, ((ն ս տեցվում3)
էին պատերի երկարությամբ ձգված սյու-

սլես օգտագործվում էր միայն մեկ սյուն4 
կամ առանց սյունի, ինչպես Սեմերեկի շրթ- 
ջանի Տենդիլ գյուղում, որտեղ թոնրատան 
ամբողջ ծածկը ' ինքնին մի գմբեթ էր ներ
կայացնում,  երբեմն նաև զույգ գմբեթն եր։

Ծածկը բաժանվում էր մաղերի և շրշսւ- 
մաղերի: Պատերի երկարությանը զուգահեռ 
տարածությունը կոչվում էր մ ա ղ, իսկ գըմ-  
բեթի կամ ինչպես կոչվում էր Vեբաստիա- *

* ենչպես հայկական բոլոր գավառներում, այն
պես և Գամ իրքում, գլխատան մեծ սյունը փոխաբե
րական իմաստով մարմնավորել է տան տիթո1Ա  ̂
որպես այդպիսին խորհրդավոր ակնածանքի արժա
նացել։ Որպես բարեմաղթանք ընդունված էր ասել 
((տանդ սյունը հաստատ մնա)), իսկ մի մեծ դժբախ
տություն պատահելու դեպքում ասում էինճ Ծխոր
տակվեց տան սյունըճւ
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յում' հրդիպնակի ուղղահայաց մասը' շըր-  
ջամաղ (տես ղծագքւր № 14)։  թոլգահեռ գե-  
րանների, այսինքն' մաղերի տարածությու
նը ծածկելու համար, ըստ տվյալ  շրջանի 
շինանյութային բազայի ,  օգտագործվում էր 
փայտ կամ նույնիսկ սալաքար։ Օրինակ, 
Հալիսի ամբողջ հովտում ընդհանրապես  
օգտագործվում էր 9 0 — 120 ս մ , երկարու
թյամբ գիհի (արտուճ) ,  ճեղքված կամ կլոր 
դարձեկ (դարսեկ) ,  ծիլեր կամ,  ինչպես ա - 
սոլմ են Գամիրքի որոշ շրջաններում,  մար
դակներ։ Աեսարիայի շրջանի գյուղերում, 
հատկապես Մ աշխ ան ում կիրառվում էին 
սալաքարեր։ Փայտե ղարձեկների վրա 
նախքան հողային շերտը քաշելը,  ըստ տե
ղական հնարավորությունների, ընդհանրա
պես փռում էին զանազան տեսակի ց ա 
խեր,  գազի փշոտ թփեր,  հացաբույսի չոր 
ծղոտ, ինչպես նաև գ|ւ1։ի|ւ բարակ ձողեր, որ 
Հալիսի վերին հովտի բարբառով կոչվում է 
«փերտու»։ Ւսկ Արգեոսի շրջանի որոշ գյու
ղերում ցախի փոխարեն. գնում էին 5 — 6 սմ 
հաստությամբ սալաքարեր։ Տանիքի հողա
յին շերտի հաստությունը, ըստ հողի առա
վել կամ նվազ ջրաթափանցկոլթյան, հաս
նում էր 2 0 — 70 սմ-ի։

Պատերը հատկապես անձրևի ՀԸ^րից 
պահպանելու համար գյուղական տների 
տանիքների եզրերը ցեխից հավասար թըմ-  
բաշերտ էին քաշում,  իսկ Տիվրիկի և Ա-  

րաբկիրի արհեստավորական ավաններում  
ցեխի փոխարեն տաշված քարեր էին օգ
տագործում,  որոնք Տիվրիկի տեղական բար
բառով կոչվում էին ոաուկ, իսկ Արւսբկի- 
րում'  էյկիքաքար: Մինչդեռ 0 ե ս ա րի այ ում
տների տանիքի եզրերին 8 0 — 100 սմ բարձ
րությամբ պատեր էին կառուցվում որպես 
պարապետ:

Գամիրքի յուրաքանչյուր շրջանում գյու
ղական և քաղաքային բնակելի տները 
տարբերվում էին նաև իրենց օժանդակ բ ա 
ժինների կոմպլեքսով և դրանց գրաված  
տարածություններով։ Այդպիսի հանգա
մանքը առաջին հերթին կապված էր տար
բեր շրջանների բնակիչների զբաղմունքի, 
ապրելակերպի,  կենցաղի և կուլտուրայի, 
ինչպես նաև տեղի և կլիմայական պ ա յ 
մանների հետ։  0՜Հայաստանի գյուղական  
բնակավայրերի ճարտարապետությունըյ> իր 
աշխատության մեջ.  Ս, Խ. Մնացական յանը

իրավացի կերպով գրում է. <րանցյալում  
ժողովրդական բնակելի տների հիմնական  
ձևերը մեծ  մասամբ թելադրվում էին բն ա 
կարանի այն կիսաարտադրական ֆունկ
ցիայով ,  որը այնքան բնորոշ էր նախասո
վետական շրջանի՛ գյուղական բնակելի  
տան համար։ Այդ շրջանում բնակելի տու
նը ընդհանուր առմամբ հանդիսանում էր 
ոչ միայն բնակարան այդ հասկացողության  
նեղ առումով, այլև իր մեջ պարունակում 
էր այն բոլոր օժանդակ կառուցվածքները,  
որոնք անհրաժեշտ էին գյուղացու ապրուս
տի միջոցների պահպանման և մշակման  
համար։ Եվ այդ է պատճառը, որ ամբողջ  
բնակարանում,  բնակելի մասի հետ միա
սին, նրա կողքին, ոչ պակաս նշանակու
թյուն էր ստանում բնակարանի այն մասը,  
որտեղ պահվում էին կենդանիները,  մթերք
ները, այգիներից ստացած բերքը և որտեղ 
վերամշակվում ու օ գտա գործման էին ն ա-  
խապատրաստվում գյուղատնտեսական ար
տադրության տված բարիքները

Վերոհիշյալ հանգամանքը ընդհանուր է 
հայկական գավառների մեծ  մասի,  այդ  
թվում և Գամիրքի գյուղական և քաղաքա
յին տների համար,  որոնք բա ղկացած էին 
ինչպես բնակելի,  նույնպես և օժանդակ  
տնտեսական կառուցվածքներից։  Դրանց 
գլխավոր առանցքը կազմում էր գլխատու
նը և գոմը, առաջինը իր հարակից մասե 
րով (նախատուն, մառան),  իսկ երկրորդը՝  
օդա, մարագ և բակ։

Գամիրքի տարբեր շրջանների գյուղա
կան և քաղաքային տների առանձնահատ
կությունների մասին ավելի ցայտուն ու շո-  
շա փելի գաղափար կազմելու համար,  այս֊  
տեղ ներկայացվում է գյուղատնտեսու
թյամբ Վթ աղվող մի նահապետական ըն
տանիքի բնակելի տան կոմպլեքսը իր 
օժանդակ մասերով,  դրան գիր յուրաքան
չյուրի բռնած տեղը,  դասավորումը կոմպ
լեքսի մեջ, դրանց օգտագործման եղանա
կը, ներքին կահավորումը և այլն։

Գամիրքի գյուղատնտեսությամբ զբաղ
վող մի նահապետական մեծ  ընտանիքի 
բնակելի տունը իր հարակից մասերով բըռ-  
նած տարածությամբ,  րստ նրա տնտեսա-  5

5 Ս. Խ. Մնացականյան, Հայաստանի գյուղական 
բնակավայրերի ճարտարապետությունը, Երևան, 1956, 
էջ 87ւ
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կան կարողության, գրավում էր 200-ից  
մինչև 500 քառակուսի մետր։ Այդ տարա
ծության վրա կենտրոնական տեղր անպայ
ման գրավում էր գլխատունը կամ,  ինչպես  
Գամիրքում կոչվում էր' թոնրատունը (թը-  
նիրի տուն) իր հարակից բաժիններով՝  նա
խատուն (որթմե),  մառան (քիլար) ։  Թոն
րատունը ոչ միայն սննդամթերքների վ ե 
րամշակման,  հացի և կերակուրների պատ 
րաստման վայր էր հանդիսանում, այլև 
ցերեկը,  հատկապես կանանց համար ծա
ռայում էր որպես օդա, իսկ գիշերը ամ-  
բողջ ընտանիքի անդամների համար ննջա
րան։ Այդտեղ էլ լողանում էին, որովհետև 
առանձին կամ համայնքի համար բաղնի-  
քատուն չկար։

Գլխատունն ընդհանրապես ներ կայաց
նում էր մի մեծ ուղղանկյուն սրահ, որի 
տարածությունը հաճախ հասնում էր 50֊ից  
մինչև 100 քառակուսի մետրի,  իսկ բարձ֊  
րությունը 4 — 5 մ: Են շ վերաբերում է
գլխատան ներքին դասավորմանը և կահա
վորմանը, ապա յուրաքանչյուր շրջան թ ե- 
կուզ փոքր չափով,  ուներ իր առանձնա
հատկությունները։ Օրինակ, Հալիսի ներքին 
հովտում Սեմերեկում,  թոնրի թումբը ( ս ա 
քու) հաճախ գրավում էր գլխատան տա֊  
րածության երկու երրորդը, գետնից 40  — 
50 սմ. բարձրությամբ։ Թոն րաթումբր ոչ 
միայն ծառայում էր հաբը թխելու,  սնունդը 
պատրաստելու,  այլև ցերեկը նստելու և 
գիշերը ննջելու վայր։  Մինչդեռ Հալիսի վ ե 
րին հովտում ' Սեր. աստիւս քաղաքի շրջակա 
հայկական գյուղերում, ինչպես և Արաբկի-  
րում թոնրաթումրր, ինչպես ասվում է ' սե- 
թ֊/ւ, գրավում էր ոչ ավելի,  քան 3 — 4 ք ա 
ռակուսի մետր մի տարածություն և դա օգ
տագործվում էր հացը թխելու և փռելու հա 
մար մի այն ։ Հետ աք րք ր ական է այն , որ
«սեթը» (փոքր թոնրաթումբ),  որն ուներ 
գետնից հազիվ 3 0 — 40 սմ բարձրություն, 
կառուցված էր գլխատան մուտքի դիմացի  
պատին կից, ի սկ թոնրի ծխի համար ուներ 
առանձին բուխարիկ և ծխամփոփ (դավուլ֊  
բա զ) ։  Թոնրի տ եղա դրման այդպիսի ձևը 
հնարավորություն էր ընձեռում թոնիրը ոչ 
միայն ստորին հարկերում զետեղելու,  այլև  
նույնիսկ երկրորդ հարկերում' կախովի վի
ճակում* այդ պարագայում թոնրի բերանը 
բացվում էր այդ հարկում, իսկ տակի հար

կում պատրաստվում էր թոնրի հատակի  
համար մի պատվանդան։ Մինչդեռ Կեմերե-  
կի շրջան ում թոնիրը թաղված էր ընդհան
րապես թոնրաթմբում ( ի սկ որոշ գյուղե
րում, օրինակ ' Տենդիլում, գետնին հավա
սար) պատերից հեռու, համեմատաբար տան 
մեջտեղում և այդպիսով բարձրացող ծուխը 
դուրս ելնելու ուրիշ ելք չուներ, եթե ոչ եր- 
դիկը։

Գլխատան մեջ տեղադրված էր նաև 
ծալքատեղը։ Սակայն այն տարբերությամբ, 
որ եթե Հալիսի ներքին հովտի գյուղերում 
պատի մեջ մի խորշ էր ներկայացնում այն,  
ապա Սեբաստիայի շրջակա գյուղերում կա 
ռուցված էր առանձին ' պատին կից։ Ինչ 
վերաբերում էր ամանեղենի դարակներին,  
դրանք ըստ տեղական ճաշակի և հնարա
վորության, պատրաստված էին լինում 
փայտից և կռթնեցված թոն րա թմբի վարի 
մասի դիմացի պատին կամ գլխատան չորս 
պատերի վրա մեկ շարքով,  մարդու հասա
կի չափով բարձր, կամ պահ արան ի ձևով 
կառուցված պատից դուրս և երբեմն էլ պա֊  
տ ի մեջ։ Սնն դամթերքների պահ ե ս տ ը ճ մ ա 
ռանը, կամ ինչպես Տ են գիլում կոչում էին 
1ւեքի տուն, ընդհանրապես,  կառուցված  
էր լինում թոնրատան հյուսիսային պատին 
կից> համեմատաբար հով կողմը, առանձին 
մի բաժնում։ Սակայն Գամ իրքի գյուղական 
որոշ վայրերում,  ըստ տեղական սովորու
թյան,  ալյուրի և ընդեղենի ամբարները կամ  
մազե պարկերը6 (տեքմե ,  խարար, սեքլեմ)  
տեղադրվում էին թոն ր ա տ ան մեջ։

Գլխատան թոն րա թմբից ցած,  հատակի  
մեջտեղում թողնվում էր նաև քարաշեն  
ուղղանկյուն մի անցքճ մի գետնուղի ( տ ե
ղական բարբառով  չաղլաղ կամ  £սււլ) լոգան
քի և լվացքի կեղտոտ ջրերի համար։

Գյուղատնտեսական վայրերու,մ  տան 
բնակելի բաժնի հետ ո շ  պակաս նշանակու
թյուն ուներ նաև բնակարանի այն օժան
դակ մասը,  ուր պահվում էին կենդանինե
րը, այսինքն գոմը, որ տեղական բարբա
ռով կոչվում էր ախոռ։ Գոմը կառուցվում  
էր գլխատան կից,  բա յց  անասունների հա
մար ոՀեեր բակից ա սանձին մուտք։ Իսկ

6 Գամ իրքի, ոչ բոլոր շրջաններում է, որ օգտա
գործում էին մազե պարկեր, օրինակ, Հալիսի ներ
քին հովտում դեպի Կես ար իա օգտագործում [ձին 
նաև կավե փեթակներ, իսկ Արգեոսի շրջանի անտա
ռային մասում' փայտե ամբարներ։
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գլխատան ներսից,  մարդկանց համար բ ա ց 
ված էր դեպի գոմի սաքուն կամ օդան տ ա 
նող մի փոքրիկ դուռ։

Գոմի կառուցվածքային ձևը հիմնակա
նում լինում էր երկարավուն, ուղղանկյուն 
հատակագծով,  որը ներսից երկու շարք  
սյուների դասավորությամբ բաժանվում էր 
երեք թևերի, որն այդ  իսկ պատճառով կոչ 
վում էր եռաթև։ Լինում էր նաև միաթև 
գոմ։ Սակայն այդպիսի կառուցվածքային  
երկու ձևերի' եռաթևի և միաթևի դեպքում  
էլ գոմը լուսավորվում էր երդիկից, որը ի 
տարբերություն գլխատան կենտրոնի գմբ ե
թաձև երդիկի, բա ցված էր լինում հարթ 
տարածության վրա։ Անասունները կաս։֊ 
վում էին պատի երկայնքին զետեղված  
մսուրների առաջ, իսկ մեջտեղի մասը,  ընդ
հանրապես,  օգտագործվում էր որպես մի-  
ջանցք և գոմաղբը ժամանակավորապես  
հավաքելու տեղ ( թրիք֊փոս) ։

Գոմի հարակից մասերն էին կազմում  
ախոռի սաքուն կամ օդան և մարագը։  Օդան 
ընդհանրապես կառուցված էր լինում գոմի 
միևնույն ծածկի տակ,  իսկ մարագը գոմից  
մի միջնորմով բաժանված էր և դրա հետ 
հաղորդակցվում էր ներքին դռնով։ Այսպես, 
ուրեմն, գլխատունը և գոմը իրենց հարա
կից մասերով հանդիսանում էին գյուղա
տնտեսությամբ զբաղվող նահապետական  
տան երկու գլխավոր մասերը։

Գամիրքի որոշ շրջաններում, ինչպես  
գյուղական, նույնպես և քաղաքային վ ա յ 
րերում, ոչ  պակաս նշանակություն ուներ 
նաև տան առաջ կառուցված բացօթյա բ ա 
կը։ Բակը հատկապես Արևմտյան Հայա ս
տանի գավառներում,  այդ թվում և Գամ իր
քում , երկրագործությամբ և նրա օժանդակ  
անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսու
թյունների համար մի անհրաժեշտություն 
էր ներկայացնում։  Այդ իսկ պատճառով  
բակին հատկացվում էր բնակելի տան 
կոմպլեքսի մոտ քառորդ կամ երբեմն կես 
տարածություն ը , որը ամառվա շոգերին 
գյուղում մնացած բանող կենդանիների հա
մար ծառայում էր որպես բացօթյա գոմ'  
մակաղատեղ։  Բակը ցա նկապատված էր լի 
նում և ըստ տեղական հնարավորություն
ների' հաճախ քարաշեն և բարձր պատերով  
շրջապատված։  Այն անպայման ունենում էր 
երկփեղկանի մի մեծ  դուռ (ղանաղլու) ,  որ

պեսզի երկրագործի համար հնարավոր լ ի 
ներ բեռնավորված սայլերը,  անասունները 
հեշտությամբ ներս առնել և պատսպարել։  
Մինչդեռ բակը,  որ քաղաքային արհեստա
վորական բնակարաններում զբաղեցնում էր 
համեմատաբար ավելի փոքր տարածու
թյուն, հանդիսանում էր ժամանցի,  լվացքի  
չորացման,  որոշ սննդամթերքներ' ձավար,  
կորկոտ, փոխինդ և ձմեռվա մսեղեն ( հ ա տ 
կապես Կեսարիայում) ,  ապուխտ պատրաս
տելու համար ամենասլիտանի վայրը։

Գամիրքի հայերի բնակարանի կոմպ
լեքսային հին ձևը, եթե գյուղական վայրե
րում մինչև համաշխարհային առաջին պ ա 
տերա զմը ւ շատ 2^ւի^ փոփոխությամբ,  
պահպանվել  էր, ապա քաղաքներում  
(նույնիսկ մեծ  ավաններում) ,  բնակելի տան 
և նրա օժանդակ մասերի տեղական տերմի-  
նոլոգիան և կահավորման ձևը պահպանվե
լով հանդերձ, 19-րդ դարի 90֊ական թվ ա
կաններից սկսած, գոմի և օդայի հարակցու
թյունը և դասավորումը որոշ փոփոխության 
էր ենթարկվել։  Նկատելի է այն,  որ քաղա 
քային բնակչության տնտեսության մեջ,  
քանի որ կթան անասունները այն նշանա
կությունը չունեին, ինչ  որ գյուղատնտեսու
թյան պայմաններում լծկանը,  օդան այլևս 
գոմի մաս չէր կազմում, այլ  առանձնացվել  
էր։ Այդ բանը պարզ է, քանի որ քաղաքա-  
№  բնակիչը,  եթե մի կողմից օգտվում էր 
ջեռուցման արհեստական միջոցներից,  
ապա մյուս կողմից անասունները իր տըն-  
տեսության եկամտի գլխավոր աղբյուրը 
չհամարելով,  դրանց վրա այլևս այնքան էլ 
մեծ ուշադրություն շէր դարձնում, ինշւդես 
երկրագործությամբ զբաղվողը: Հետևաբար,  
գոմի օդան կամ  ինչպես կոչվում է Գամիր-  
քում'  ախոոի սեքուն, քաղաքային առևտրա-  
արհեստավորական խավի տնտեսության և 
կուլտուր-կենցաղային նոր պայմաններին  
չէր համապատասխանում։

Այսպես,  ուրեմն, քաղաքային վայրե
րում օդան գոմից անջատվելով,  թեև բնա
կելի տան կոմպլեքսում ստացել  էր հյու
րանոցի բնույթ,  այնուամենայնիվ,  բացի  
որոշ զարդանկարային նորամուծությունից,  
իր ընդհանուր կառուցվածքով,  ներքին դա
սավորումով ու կահավորումով և օգտա
գործման եղանակով մնում էր նույնը։ Գա-  
միրքի օդայի հետ իր նմանության տեսա
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կետից հետաքրքրական է Շապին— Գարա-  
հիսարի հյուրանոց֊օդայի նկարագրությու
նը։ Այս սրահը, ինչպես գրում է ճարտա
րապետ Թ, Թո րաման յան ը , իր հատկանիշ
ներով տարբերվում էր տան մյուս մեծ  ու 
փոքր սենյակներից,  և առհասարակ ք ա 
ռանկյուն էր լինում։ Դուռը բացվում էր 
մեջտեղից։  Դռնից անմիջապես ներս, որոշ 
լայնությամբ և սրահի երկայնությամբ հա
վասար նաիւադավթի նման մի տեղ էր թող֊  
նըվում։ Այս նախագավթին անմիջապես  
հաջորդում էր բուն հանդիսասրահը' մի փո-  
քըր բարձր հատակով։  Սրահր և նախա
սրահը բա ժանված էին աղեղնակապ երկու։ 
կամ ավելի համաչափորեն զետեղված սյու
ներով։ Նախասրահը, որտեղ նստելու ա- 
թոռ կամ բազմոց չէր դրվում և որտեղ,  
աջ ու ձախ կողմերում, հատակից մոտա
վորապես մեկ մետր բարձրությամբ,  ա֊  
ոանձին բազմոցներ էին շինված,  որոնց 
ցածր մասում եղած պահարաններում պահ
վում էին սրահի հատուկ սպասները, իսկ 
վրան նստում էին նվագածուների և երգիչ
ների խմբերը։ Բուն հանդիսասրահը դռան 
հետ դեմ առ դեմ ուներ ձմեռային մի վ ա 
ռարան, իսկ գյուղական վայրերում վառա
րանի փոխարեն գտնվում էր տան ավան
դական օջախը։ Վառարանի կամ  օջախի 
երկու կողմից շինված փայտաշեն բազմոց֊  
ներր (  սետիր) ունեին 3 0 — 50 սանտիմետր
բարձրություն։ Այդպես էր կահավորվում  
Կեսարիայի աււֆան, Արաբկիրի կենալ- 
տւսնը, Կյուրինի նհշտունք: Բազմոցի ա մ 
բողջ երկարությամբ փռվում էին խոտով  
կամ  բրդով լ ցվա ծ ներքնակներ,  որոնց մա
խաթ անունն էին տալիս։ Ըստ ունեցվածքի, 
ներքնակների վրա փռվում էին թանկագին  
գորգեր, կամ պարզ կարպետներ, գործված  
բազմոցների լայնության ու երկայնության  
չափով,  բա յց  այն հաշվով,  որ հորիզոնա
կան լայնությունը ծածկելուց հետո մի 
մասն էլ պետք է կախվեր մինչև սրահի 
տախտակամածը,  բազմոցի տախտակի ճա
կատը ծածկելու համար7 *։

Գորգերը փռելուց հետո, պատերին հեն
ված ուղղահայաց ձևով շուրջանակի շա ր
վում էին մետաքսե,  կերպասե կա մ հ ա - 
տուկ գործված գորգե երեսներ ունեցող խո֊

7 Թորոս Թորամաէյան, նյութեր հայկական ճար
տարապետության, Երևան, 1943, է[  3 4 3 — 344։

տով կամ բրդով պինդ լցված բարձեր։ Ա յ 
նուամենայնիվ,  Արաբկիրի կենալտո ւն ը իր 
պատերի  սիա11լըղալ (զինանոց) ,  Կեսարիա
յի  ասֆան իր զառերով և որմնազարդա-  
քանդակներով տարբերվում էին Գամիրքի 
մ! ուս շրջանի օդան երիր, իսկ փայտաշեն  
բազմոցների (սեդիր) ,  ծածկոցների,  բար֊  
ձերի տեղադրման ձևով, համարյա մի ընդ-  
հանրություն էին ներկայացնում։

Այսպես,  գլխատունը կամ մեծ  տունը
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Նկ, 16. Կեսարիայի բնակելի տան, ճաշասրահի պա֊ 
տերի տախտակամածի' օրզարին զարդանկարում ըւ



( թոնրատուն ) ,  պահ պան ե լո վ հա նդերձ իր
տեղական այս կամ այն անունը և կահա
վորման որոշ առանձնահատկությունները,  
արդեն կորցնել էր նախկին բազմազան  
ֆունկցիոնալ բնույթը։ Օրինակ, մինչև 19-րդ  
դարի 90-ական թվականն երր V եբաստիա֊
յում,  եթե տաններեսը (թոնրատուն )  կա
տարում էր և' հացատան և խոհանոցի և 
ննջարանի դեր, ապա 20 -րդ  դարի սկզբնե-  
րին կրում է մի շարք փոփոխություններ։ 
Սեբ աստիայի տ ան կոմպլեքսում առաջացել  
էր առանձին ւյւոնտուն, հԸլԸ կերակուրն երր 
եփելու համար կար նաև օջախ։ Հետևաբար, 
աաններեսր հիմնականում ծառայո ւմ էր 
միայն որպես ննջա սրահ և ընդհանրապես  
ապրելու բնակարան։ և յուրին ում նեպտու
նից (ներստուն)  բաժանվել  էր թոյնուկը 
(թոնիրը),  Տիվրիկում՝  թավխանեիզ' օջախ- 
լըղը (խոհանոցր), Բինկյ անում՝  ղազանյըխը 
և մոևթվախը8, Արաբկիրում'  կեսալւոնից՝ 
թոնրատունը։ Մինչդեռ գլխատան հարակից  
մասը կազմող պահ ե ս տ ա տուն֊ մ  ա ուսն ր տ ան 
կոմպլեքսում պահպանում էր իր տեղը, և, 
ըստ շրջանի, իր յուրահատուկ դասավորոլ-  
մը։ Օրինակ, Արաբկիրի, Օեսարի՚այի բնա֊  
կարանները ընդհանրապես կառուցված էին 
գետնահարկով  (յերզեմ), որը նախատես֊
IԼած էր սննդամթերքների, վառելանյութի 
պահպանության և վերամշակության հա֊  
մար։ Մինչդեռ բնակելի տան մյուս մասերը 
կառուցված էին հատակից 3 — 4 աստիճան 
բարձրության, առաջին հարկում։ Այստեղ  
տեղին է նշել մի հանգամանք,  որ Կեռա֊

8 ^ Ւ նԳ! անը, Ակն ը ե . Պ "լսի հետ ունեցած 
իրենց առևտրական կապերի շնորհիվ բնակարանաւ 
չին համեմատաբար ավելի կուլտուրական հար,մ*ա- 
րր,ւթյուններ էին ստեղծել։ Օրինակ, խոհանոցը ոչ  
միայն անջատվել էր գլխատնից, այլև իր հերթին 
բաժանվել էր երկու մ ս/ս ի' բուն խոհանոցը ( մութ- 
վախը), ուր միայն ճաշ էին եփում, և ւլազսւն|յս|1՝ 
( խանգիլնոց) ,  ուր թխում էխն հացը, տաքացնում 
լվացքի ջուրը, պատրաստում ղավուրման և այլն։ 
Ինչպես խոհանոցի, նույնպես և խանգիլնոցի համար 
հատկացված էին աոանձին բաժիններ։ Խոհ ան „ցին
հատկացված բաժինը հյուսիսային պատի երկարու
թյամբ, դետնից 80 սմ. բարձրությամբ Ճմսյ|ւ1||ւ 
(թմբիկ) վրա շարքով շինված էր ըստ կաթսաների 
մեծության, տարբեր ծավալի 4 — 5 օջախ, իսկ
դրանց վերևը ծխամփոփր' (տավուլբազը) ։ 0,ազան|ր- 
խում նույնպես կառուցված էր շարքով, րայը հա
տակի վրա, պատի երկարությամբ 4 — 0 օջախ և 
մեջտեղում թաղված էր լինում թոնիրը։

[փայի շրջանի որոշ գյուղերում և ավաննե
րում տները կառուցված էին քարայրների  
վրա կամ դրա առջևի մասում, ուստի և այդ  
քարայրները օգտագործվում էին երբեմն 
որպես դո մ, մառան։ Օրինակ, Մալ աս ա ֊ 
վանում այդպիսի քարայրները &գտ ա դործ- 
վում էին որպես մառան ( շիրեխանե) ,  այն 
էլ բավականին խորությամբ։ Ս ելյանն երի
քարա յր-մ  առանք իջնում էր մինչև հարյուր 
ոտք գետնի խորքը։ Ւսկ Հալիսի վերին և 
ստորին հովտի գյուղերում ընդհանրապես, 
լինում էր թոնրատանը կից կամ նույնիսկ 
թոնրատան մեջ։ Ւսկ դրա ներքին դասա
վորումը յուրաքանչյուր շրջան ում ուներ իր 
յուրահատուկ ձևը։ Այսպես, Կեմերեկի և 
և յուրին ի շրջանում գետնահարկ մառանե  
փոխարեն կառուցում էին տախտակյա մի 
վերն ահ արկ' հատակից մոտ երկու մետր  
բարձրությամբ,  որը տեղական բարբառով  
միսենդերե կամ  մուսա նդաւ՝ա էր կոչվում։  
Այստեղ օրինակ, փռում էին գլուխ սոխը,  
իսկ սեխը, ձմերուկը շարում էին նախօրոք 
փռած դարմանի վրա։ ներքևի մասում,  սո
վորաբար, պահում էին թթուների, պանրի 
և գինու կարասները։ Արաբկիրի մառանը  
(մեհսեն)  ((միսե նդերեի)) փոխարեն ուներ 
չորս պատերի երկայնքով,  հատակից մոտ  
մեկ մետր բարձրությամբ և առնվազն մեկ  
մետր լայնությամբ փայտե դարակներ, 
որոնք տեղական բարբառով կոչվում էին 
((փեք են եր»։

Կեսարիայոկմ հին ժամանակներից րս-  
կըսած բազմահարկ տներ կառուցելու սո
վորություն շի եղել,  հավանաբար, երկրա
շարժիդ ապահով լինելու համար։ Մ յուս 
կողմից կեսարահայերր այդ շրջանի սաս
տիկ ցրտերից ու միշտ անպակաս ելուզակ
ների ահաբեկումներից պաշտպանվելու հա
մար նախընտրել են կառուցել ընդհանրա
պես գետնափոր տներ և կամ օգտագործել  
ն ույն ի ս կ մեծ  մասամբ բնականորեն գոյա
ցա ծ բազմաթիվ քարայրները։ Այդ իսկ 
պատճառով,  այդպի սի տները անցյալում  
թանկ էին գնահատում,  ուստի և ժողովրդի 
մեջ ստեղծվել էր այսպիսի ասացվածք«
«Ես քեզ տուն չեմ  ծախում, ա յլ հոր»9:

Որոշ շրջանն երում, այդ թվում և Կե
սարի ա յում,  ինչպես ցույց է տալիս ուսում֊

9 Ա. ՍվսյոյաՏյան, և ես այր ահ ալ պատմություն, 
Գահք։րե, 1951, ց  հատոր, Էջ 1672։
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նասիրությունը, բնակելի տների բակերը 
սալահատակված են։ Բակից երեք-չորս 
աստիճանով բարձրանում, մտնում են նա֊  
խատունր, որին տեղացիները կոշում են 
օրթմե, չարդախ կամ  քյոշկ: Սա ծածկ
ուն եցող մի սրահ է' պատշ գամ բք որՒ 1\ձէւս 
բացվում են հյուրասենյակի ( մուսավիր 
օդա սի ի)  և սուֆայի դռները։ Իսկ թավխա֊  
նեն քտակտունը) համապատասխանում է 
մյուս շրջանների թոնրատանը,  որի երկու 
դռները բացվում են դեպի բակը և սուֆան։ 
Թավխանէէն ծառայում է որպես ձմեռային,  
իսկ սուֆան որպես ամառային ննջաս են֊ 
յակ։  Այդ պատճառով էլ ևեսարիայի շրջա֊  
նում թավխանեն կոչվում է դրշ^Էվի^ ( ձմե 
ռային տուն)։ Սեսարահայերի տների տա֊  
նիքը տարբերվում է չորս կողմից շրջա
փակված,  80  — 100 ս մ . բարձրություն ունե
ցող պարապետով,  որը կարծես թե վեր
նահար կային յուրահատուկ մի բացօթյա  
բակ էր, որ ծառա յում էր հատկապես ա ֊ 
պուխ տացու մսերի, ձավարի և լվացքի չ ո 
րացման,  ինչպես նաև ամառային շոգերին 
գիշերը քնեչոլ  համար։ Տան առջևի բակում,  
դարպասի մոտ, կառուցված էր զուգարա-  
նը ' նեմշեհանեն, իսկ դրա դիմացը'  ա թ լր -  

|սը (ձիանոցը)։
Սեր աստիա քաղաքի տները, ի տարբե-  

րությոլն Գամ իրքի մյուս քաղաքների,  թեև 
մեծ մասամբ կղմինդրածածկ էին, սակայն  
քաղաքի ծայրամասերում կային նաև հո
ղածածկ,  տափակ կտուրներով, հին տներ։  
Նոր տները, եթե իրենց կառուցվածքային  
ձևով տարբերվում էին հներից, այնուամե
նայնիվ,  պահպանել  էին հարակից մասերի 
ներքին կահավորման որոշ ձևը և հին ա֊  
նունները։ Այսպես,  Ս եբաստիայի հա/կա֊  
կան հին և նոր տները ունեին իրենց բաց  
բակը,  որի մի անկյունում կառուցված էր 
փււնտունը: №ն ա կե լի տան միջանցքը ( տ ե
ղական բարբառով'  Ա ւյլա յս-^ , հանդի
սանում էր մի տեսակ նախատուն,  որի վրա 
բացվում էին տան գլխավոր մասերի'  պզտի 
տան, տաններեսի և պա րտ ե զի դռները։  
Տաններեսը, որ հանդիսանում էր բնակե
լի տան գլխավոր մասը,  ընդհանրապես  
ներկայացնում է ուղղանկյուն մի մեծ սրահ'  
40,  մինչև 100 քառակոլսի մետր տարածու-

1° Կ. ԳալֆայաՈ, Գիրք ելիք Հայոց. Բեյրոլթ, 
195Տ, էջ 94 — 25,

թյամբ և 4֊ից 5 մետր բարձրությամբ։ Նրա 
կեսից ավելին հատկացված էր լինում թոն֊ 
րաթմրիճ թախտըւդե նւո|ւ համար։ Գա մ իրքի 
համարյա բոլոր շրջանն երում այդ թումբը 
հողակերտ էր լինում,  մինչդեռ  թախտը- 
ւդենւոը հատակից մոտ երկու մետր բարձ
րությամբ մի տախտակամած,  որի ներքևի 
մասը եթե օգտագործվում էր որպես մ ա 
ռան ( Ս եբաստիա յում կոչվում էր մեսսեն), 
ապա տախտակամածը,  ս։ ան անդամների  
ննջ արանն էր։ Տաններեսի մնացած մասի 
մի անկյունը հատկացված էր թոնրի եռան
կյունաձև թմբին, իսկ դրանից մի քիչ  հե
ռու՛ բուխ արով օջախին ։ Ըստ ավան դա կան 
սովորության, տանն երես ում թոնրի և օջա
խի միջև ընկած պատի մեջ, ավանդական  
սովորությամբ, փորված էր պատրհան ( ս ե 
ղան ֊ պ ահ ա ր ան ) ,  որտեղ, աս տված ածն ի
Նկարի առաջ, ամեն շաբաթ, կիրակնա
մտին,  իրենց ննջեցյալների հիշատակի  
համար մոմ էին վ առում, մի սովորույթ, որ 
եղել է միջնադարյան Հայաստանի շատ  
վայրերում։

Ինչ վերաբերում է օդա-հ յուր ա ս են յ ա 
կին, ապա այդ վաղուց դադարել էր գոմի 
մի մասը կազմելուց,  քանի որ Ս եբաստիա 
քաղաքի հայերը ընդհանրապես երկրագոր
ծությամբ չէին զբաղվում,  ուստի և բանող 
անասունները իրենց տնտեսության գլխա
վոր եկամտի աղբյուրը չէին հանդիսանում։ 
Այնուամենայնիվ,  որպես կթան, ունեին 
միայն խոշոր և մանր եղջերավոր անասուն
ներ, ինչպես նաև գրաստներ, որոնց հա
մար բնակելի տան հարակից մասերից մե-  
կը օգտագործվում էր որպես գոմ։

Օդան գոմից անջատվելով,  որպես վեր֊  
ն ահ արկ, կառուցվում էր գոմի վրա կամ  
բնակարանի մեջ մի առանձին բաժին հատ
կացվում էր օդա-հյուրանոցի համար։

Արաբկիրի տները, և ե ս արի այի , Ակնի 
բնակարանների նման,  կառուցված էին 
ընդհանրապես գետնահարկի կամ նկուղա
հարկի վրա։ Գետնահարկը օգտագործվում  
էր որպես պահեստճ սննդամթերքների և 
վառելիքի համար։ Առաջին հարկը, որ 
բաղկացած էր լինոււ) չսրս բաժնից,  օգտա
գործվում էր միայն բն ակութ յան համար։
Մ իջանցքը, իր շարունակությունը կազմող  
պատշգամբի հետ, կոչվում էր դիվան-իւանե, 
իսկ մնացած երեք բաժինները հան-
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դիսանում էին կենալտունր, ննջարանը'  
(յաթաղօդասը), խոհանոցը  (աշխանե), իսկ 
տան լուսավոր մի մասում տեղավորված էր 
լինում ջուլհակի տորքը։

Արարկիրը, լինելով նաև այգեգործու֊  
թյան հայտնի կենտրոններից մեկը,  Դյու֊ 
րին ի տների նման ուներ իր վերնահարկր ' 
էյվա նը, որը մրգերի չո րա ցմ ան, քաղց֊  
րեղենների պատրաստման համար մի ան֊  
հրաժեշտ ո ւթյուն էր ներկայացնում։

Արարկիրը, ի տարբերություն Սեբաս֊  
տիայի,  Կեսարի այի և քաղաքատիպ մեծ  
ավանների,  իր տների կառուցվածքային  
ձևով, բնակելի տան հարամասերով և տե֊  
ղի խնայողության համար մանր հարմա֊  
բանքն երի ստեղծման տեսակետից, ուրույն 
մի երևույթ էր ներկայացնում։  Տների առ֊  
ջև, ընդհանրապես,  բակ շէր լինում,  ուստի 
բնակելի տների մուտքերը բացվում էին 
ուղղակի փողոցի վրա։ Զուգարանը, ինչպես  
մյուս շրջաններում,  թակի կամ պարտեզի  
մի անկյունում շէր շինված, այլ  ավելի 
կուլտուրական ձևով, բնակարանի բաժին֊  
ներից հատկապես խոհանոցին կից։ Արաբ֊  
կիրի բնակարանում հետաքրքիր էր լուսա֊  
վո բութ յան համար ստեղծված հա րմ  արան֊  
քը։ Միջանցքի վրա բացվող դռների կող֊  
քԻց> կ ամ վերևում, փոքր պատուհանի առ֊  
ջև ամրացված,  կամ շինված ճրագկալի  
( ԺԺհւիկի)  լ[Րա դրված լապտերը մի ամա֊  
մ ան ակ լուսավորում էր և տվյալ  բաժինն  
ու միջանցքը։ Արաբկիրի տներին յուրահա֊  
տուկ էին նաև կատվի համար դրսի պատե֊  
րի մեջ բա ցված անցքերը։

Ակն ավանի տները, Արաբկիրի բնակա֊  
րանների կառուցվածքային ձևն ունենալով 
հանդերձ, այգիներում, հատկապես  հնձան 
տներում ունեին իրենց որոշ առանձնա֊  
հատկությունները։ Այգին երում կառուցված  
այդ ամառային բնակարաններին ակնեցի-  
ները հնձան հատկանշական անունն էին 
տալիս, որոնք կորցնելով իրենց նախկին 
բնոէւյթը, արդեն բնակարանի էին վերած
ված,  ուր փոխադրվում էին ապրիլի վերջե
րից մինչև այգեկութի վերջը' 0 — 6 ամիս։

Հնձան կոչված տները ընդհանրապես  
ունեին գետնահարկ,  առաջին հարկ, երբեմն 
նաև' երկրորդ հարկ։ Առանց բացառության,  
քարաշեն պատերի շերտերում ( ինչպես Ա-  
քարկիրում) հորիզոնական ձևով դրվում

էին փայտե  մարդակներ ( ամեն մի մետր  
բարձրության վրա),  պատը ավելի դիմաց
կուն դարձնելու համար։ Անասուններին 
հատկացված մասը գրեթե միշտ առանձին 
էր լինում։ Յուրաքանչյուր բնակարան-հըն-  
ձանի, որ 2  — 4 և երբեմն էլ 5 մասերից էր 
բաղկացած լինում, մուտքը բացվում էր 
դեպի հարավ,  որտեղից մի քանի աստի
ճաններով մտնում էին նախ' միջանցք,  
ապա կենալտուն,  և մառան,  իսկ գետնա
հարկը ծառայում էր որպես պահեստ։ Արե-  
վելյան կողմից,  տան ամբողջ երկարու
թյամբ,  կառուցված էր օրթմեն, որտեղ լի
նում էր օջախը և թոնիրը։ Տան առջևը, ա֊  
ռանց բացառության,  լինում էր ջրի ավա
զանը,  վերևից,  որպես հովանի, կախված  
որթատունկի թառման։  Ավազանը ծառա
յում էր որպես ջրամբար,  զառիթափի վրա 
գտնվող պտղատու,  հատկապես «անկուտ 
թթի » ծառերը ջրելու համար^։

Տիվրիկի տները չունեին Կեսարիայի 
բնակարանների նման գետնահարկ և Արաբ֊  
կիրի ու Կյուրինի նման վերն ահ արկ, այլ  
լինում էին մեկ հարկանի,  ինչպես Կեմե֊  
բեկի տները, դրանց նման հաստ հեծան֊  
ներ ով (գերան)  և հողե ծածկով։ Այնուա֊  
մենայնիվ,  Տիվրիկի տները Դամիրքի ք ա 
ղաքային բնակարանների նման թեև ունե
ին սննդի վերամշակման,  պահեստի, քնելու  
և հյուրերը ընդունելու համար առանձին 
բաժիններ,  սակայն դրանցից յուրաքան-  
ՀյՈԼՐԸ կոչվում էր տարբեր կերպ։

Այստեղ ևս բնակարանն ուներ իր բակը  
հավլուն, իսկ նախագավիթի ( օրթմե)  ա֊  
ոաջ' հովանոցը,  որը կոչվում էր այազ: 
Այստեղ,  ամառվա շոգ  օրերին, իրենց երե
կոն էին անցկացնում ընտանիքի անդամ
ները։ Դեպի նախագավիթ, որ հատակից  
մեկ֊երկոլ  աստիճան բարձր էր կառուցված,  
բացվում էր բնակարանի դուռը, որտեղից 
մտնում էին ուղղակի միջանցք,  որին տիվ-  
րիկցիները կոչում էին արալըիյ (արանք)։  
Արա վրա բացվում էին բնակելի՛  տան հա
մարյա բոլոր դռները։ Դեմ առ դեմ 
բացվող երկու դռներից մեկը տանում էր 
խոհանոց և հարակից մառանը,  մյուսը ' 11

11 Հմմտւ Ա. Քեչսսն, Ակն և Ակնցիք, Փարիզ, 
1952, էջ 59։
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ամառային սենյակը ( մ ե ծ  օ-դա ն) ,  իսկ մի 
ջանցքի խորքի դուռը տանում էր գ լխա
տունը'  թավիւանեն: Ինչպես քաղաքատիպ  
ավաններում,  նույնպես և Տիվրիկի հայերի 
տները ունեին կթանների համար բն ակ ա 
րանին կից փոքլ1 գոմ և հարդանոց'  սա- 
ւ1’անլը[ս:

Կյուրինի տները, իրենց կառուցվածքա
յին որոշ առանձնահատկություններով, եթե 
նմանվում էին Արաբկիրի տներին, ապա 
իրենց տնամերձ այ դի նե րով ամբողջ Գա֊ 
միրքում մի եզակի պատկեր ունեին։ Որոշ 
թաղերում տները իրարից այնքան հեռու 
էին կա ռո ւց ված, որ այդ այդավանի երկա
րությունը մեկ ծայրից մյուսը հասնում էր 
մինչև 12 կիլոմետրի։

Ո յուրին ի բնակելի տան գլխավոր մա
սերն էին կազմում ' նեշաունր ( ներստուն) ,  
թոյնակյւ ( թոնրատուն)  և ւյուշտոլնը (դուրս֊  
տուն),  այսինքն' մառանը, ի սկ Բակի մի 
անկյունում կթանի և գրաստի համար . գո
մը' ախոււ և մարաղւըճ էր*թնո(յ, վերջա
պես, Կես արիա յի տների նման,  սալահա
տակված,  բացօթյա բակը։ Կ յուրին ր , որ
պես հայտնի այգեգործական շրջան, ուներ 
երկհարկանի տներ, չարդախով։  Վերնա֊  
հարկային մասը կոչվում էր Ա|ւֆա: Եթե 
սըֆան անհրաժեշտ էր հատկապես մրգերի 
չորացման համար, ապա չարդախը ծառա
յում էր որպես ամառային սենյակ'  յազլը]ս: 
Նույն Կյուրինում, որը Արաբկիրի նման  
միաժամանակ ջուլհակության գլխավոր 
կենտրոններից մեկն էր, բնակարանի ա֊  
սանձին մի բաժինը կամ  նեշաան մի մասը  
հատկացվում էր նակաւփն (ժակվարին),  
այսինքն' գործող մեքենային։

Վերն ահ արկ ունեցող տները լայն տ ա 
րածում էին գտել,  հատկապես Կյուրինից 
մինչև Արաբկիր, հենց այն վայրերում,  ուր 
գար գա ց ա ծ  էր պտղաբուծությունը։ Ի դեպ,  
Կյուրինում սըֆան և Արարկիրում էյվանը 
ծառայում էին ոչ միայն մրգերի չորացման  
համար,  այլև որպես մեղվանոց։  Գամ իրքի 
այգեգործական այն շրջաններում (ինլպես  
Ակնը),  ուր հնձան-տները վերնահարկ չու 
նեին, մրգերը, աղունը, ձավարը,  կորկոտը 
(խ ա շա ծ հատիկ)'  չորացնելու համար տա
նիքի մի մասում  տապան էին ձգում, ա յ 
սինքն' հատուկ ծեփում էին, որպես տեղ
ջուլ այդ ն սլատակի համար։

Այսպես,  Գամ իրքի տարբեր շրջաննե
րում ' տեղագրական, բնակլիմայական,  
ապրելակերպի,  տն տես ական այս կամ այն 
գերակշռող ճյուղի տեխնիկական հնարա
վորությունների առանձին պայմաններում  
ստեղծվել  էին հայ ժողովրդական բնակելի  
տան զան աղան կոմ պլեքսներ, որոնց միայն  
հակիրճ նկարագրությունն ու պատկերը  
կարողացանք շարադրել։

Գ ամիրքահա յերի բնակելի տների' այլ  
հարմարությունների կամ տան առանձին 
մասերի այս կամ այն երկրո րդական դերի 
մասին ևս պետք է մի քանի խոսք ասել,  
որովհետև այս բնագավառում ևս կան տե
ղական որոշ առանձնահատկություններ։ 0֊  
ր ի ն ա կ ' և գյուղական, և քաղաքային բնա
կարաններում,  հանգստի և ժամանցի հա
մար ևս ստեղծված էին որոշ հարմարու
թյուններ։ Գյուղական վայրերում,  ձմռանը,  
ա{սոււի սաքուն կամ  օւլան, եթե ծառայում  
էր տղամարդկանց համար որպես ժամանցի  
և հանգստի վայր։  ապա գլխատան թոնրա-  
թումբը (սաքուն)  այդ  նպատակով ծառա
յում էր կանանց ու երեխաների համար։  
Ամառվա շոգ երեկոներին, եթե տան նա
խասրահը (որթ մ  են)  ծառայում էր որպես 
հանգստի վայր,  ապա տանիքները գիշեր֊  
ները օգտագործվում էին որպես քնելու 
տեղ։

Մինչդեռ քաղաքներում,  որտեղ մարդիկ 
զբաղվում էին արհեստներով ու ա ռևտ րով, 
հայկական կենցաղային հին սովորություն
ները հիմնականում պահպանվելով հան
դերձ, առաջ էին եկել նաև նոր պայմաններ,  
որոնց համապատասխան և բնակելի տան 
ներքին դասավորման և կահ ա վո րմ ան մեջ ' 
նոր ձևեր։ Քաղաքային վայրերում օդան 
գոմից անջատվելով,  բնակելի տան կոմպ
լեքսում գրավում էր իր ուրույն տեղը և 
ձմռան երեկոները տղամարդկանց համար  
ծա ռայում էր որպես ժամանցի վայր,  ին չ 
պես նաև հյուրասենյակ։ Իսկ գլխատունը,  
որից առանձնացվել  էր թոնիրը, հիմնակա
նում օգտագործվում էր որպես հանգստսւ-  
նալու և գիշերելու վայր։  Այս վերջինի մեջ 
ստեղծված էին ինչպես քնելու,  նույնպես և 
ն ստելու֊հան գստ ան ալու համար որոշ հար
մարություններ։ Օրինակ, Կես արիայում  
թաֆխանեի սալահատակված մասը,  եթե 
օգտագործվում էր նստել -հ անդս տան ալու
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Համար, աս/ա տախտակամածը ( թախտա֊  
լր)  օգտագործվում էր քնելու համար։ Հա
մանման ներքին դասավորում և կահավո
րում'2 ուներ նաև Սեբաստիայի «տաններե-  
սր» և Տիվրիկի թավիւսւնէն: Եթե առաջի
նում քնելու համար փայտից կառուցված  
էր թախտըպենտ և նստելու համար կ ա 
յին սեդիրներ, ապա վերջինը քնելու համար  
ուներ բարձրադիր հողաթումբ — սաքու:
Կյուրինի նեշտոլնը ( ներս տունը) և. Արաբ֊  
կիրի կենալտունը թեև ներքուստ տարբեր
վում էին առաջիններից,  բայց  նույնպես 
ծառայում էին հանգստանալու և քնելու  
համ ար։

քաղաքային բնակիչները աշխատանքից  
հետո, ամառային երեկոները հանգստանա
լու, հովանալու համար, իրենց բնակելի  
տան կից պարտեզում կամ  բակի մի ան
կյունում նույնպես ստեղծել էին որոշ հար
մարություններ։ Օրինակ, Կեսարիայում ա-  
մառային երեկոյան ժամանցի վայրը շրջա
պատված էր լինում ծաղկի թաղարներով'  
ընդհանրապես ջրհորի մոտ մի հով տեղ,  
որը կոչվում էր ^կ^կլիք (ծաղկանոց) ։  Կյու- 
րինի տան բակում,  ցանկապատի մոտ , կա֊  
ռուցում էին երկու մետր երկարությամբ,  
հատակից մոտ 40  սմ, ^բարձրությամբ և 
մոտ 3 0 — 40 ս մ ’ լայնությամբ քարաշեն մի
արկղ, որի մեջ ռեհան էին ցանում,  ուստի 
և կոչվում էր ոահանի սաքու, իսկ Տիվրի֊  
կում յուրաքանչյուր տնտեսության տան 
նախասրահի'  օրթմեի առջև, կար հովանոց

(  աւ ազ )'3*
Խմելու ջրի համար Գամ իրքի թե գյուղե֊  

քում և թե քաղաքներում բացի այն,  որ կա֊  
յին ընդհանուր աղբյուրներ, ջրհորներ,  
բա յց  և այնպես,  հատկապես քաղաքային  
բնակարաններում, մեծ  մասամբ ստեղծված

12 Կեսարիայի և Տիվրիկի թավխանեի քնելու
տեղը, ի տարբերություն Ս եբաստիայի տաներեսի
թախտըպենտից, շատ ցածր էր։ Կեսարիայի գլխա
տան ( թավխանե)  քնելու տեղը, եթե շինված հր 
փայտով . և գեսէնից բարձր էր 40  — 50 սմ , Տիվրի
կի սաքուն, նույն բարձրությամբ, բայց պատրաստ
ված էր հողով, իսկ Ս եբաստիայի թա|ստըսյենտը 
ուներ հատակից մոտ երկու մետր բարձրություն և 
որպես նկուղ հ ան դիս ան ում էր պահեստ։

13 Այաղը քառանկյուն մի վայր էր, շրշա պատ
ված հատուկ քարաշեն ծաղկամաններով, խսիր, 
կապերտ փռած, հենվելու համպը քարձեր դրած, ուր 
դուրճ խմելով զրուցում էին, հ ան գս տ բքնումւ

էին խմելու ջրի նաև այլ  հարմարություն
ներ, որոնց մասին կխոսվի իր տեղում։ Սե-  
բաստիայից բացի,  Գամիրքի մյուս ք ա 
ղաքների բնակարաններում աղբյուր գոյու
թյուն չուներ։ Կային շրջաններ, որտեղ 
նույնիսկ հասարակաց աղբյուր չկար,  օրի
նակ' Տիվրիկում և Կեսարիայի շրջանի որոշ 
հայ գյուղերում և ավաններում օգտագոր
ծում էին առուների կամ ձնհալի ջրերը։

Գամիրքում, բացի քաղաքներից,  հա
սարակական բաղնիք գոյություն չուներ։  
Յուրաքանչյուր տնտեսություն թեև շատ  
նախնական, բա յց  լոգանքի համար իր 
բնակարանում ստեղծել էր որոշ հարմա
րություն, օրինակ, գյուղերում լողանում 
էին ընդհ անրապես գո մ է  իրիք ւիոսի մոտ,  
փայտե մի տաշտի մեջ, իսկ քաղաքատիպ  
մեծ  ավանն երում, օրինակ, Կյուրինում,  
թոյնուկի մի անկյուն ում։ Լոգանքի հա֊  
մար պատրաստված էր մի ավազան ' Ա Ո Լ -  

]ուխ, որը կիսալուսնի ձև ուներ, կառուց֊  
ված գետնից 15  — 20 սմ բարձր և սպիտակ  
սալաքարերով եզրված։ Ամեն շաբաթ տ ան 
անդամները հերթով լողանք էին առնում։

Օն ակ ար անի տաքացման սիստեմը բո 
լոր վայրերում համանման չէր։ Գյուղերում, 
եթե թոնրատունը ( գլխատուն)  ծառայում էր 
որպես ննջարան և միաժամանակ խոհա
նոց,  ապա քաղաքատիպ մեծ  ավաններում  
և քաղաքներում'  Տիվրիկում, Ակնում, Կյու֊ 
րին ում, Կեսարիայում գլխատնից թոնիրը 
տեղափոխվելով քնակելի տան մի առան֊  
ձին սենյակ,  որը թոնրի առկայությամբ ա յ ՝  
լևս խոհանոց չէր,  այլ  գիշերը ծառայում էր 
որպես ննջարան, ցերեկը ' հատկապես կա֊  
նանց համար ժա մ  ան ց ի վ այ[1։ Ուստի և
գլխատնում ջերմություն պահ պան ե լու որ
պես միջոց,  օգտագործվում էր քուրսին12 13 14,

14 քուրս-ի' արաբ. նշանակում է աթոռ, ամ
բիոն, սեղան։ Մոտ 40 սմ , բարձրությամբ մեկ 
մետր և ավելի քառակուսի տարածությամբ կարճ 
ոտքերով մի սեղան էր, որը հայկական գավառների, 
նախ Գամիրքի հատկապես գյուղերում լայն տա
րածում ուներ: Գյուղերում, եթե այն դրվում էր բոցը 
անցած թոնրի վրա, ապա քաղաքներում' մանղալի 
կամ հողե մի թաղարի վրա, որի համար քուրսու 
կամ իսկեմու հատակում շինված էր հատուկ տեղ։ 
Հուրս ու վրա փռվում էր քառակուսի մի վերմակ և 
այծի մազից գործված ((վալա)) կոչված կապեր տա- 
նման ծածկոց, որոնք պատրաստված էին այն հաշ
վով, որ քուրսու վրա փռվելուց հետո, չորս ծա յ
րերը հասնեն մինչև հատակը և մասամբ էլ ավելա
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կամ ինչպես Կեսարիայոլմ կոչվում էր իս- 
կա մի֊ծ, որը դրված էր արդեն ոչ թե թոն֊ 
րի, այլ  անշարժ կամ շարժական մի կրա
կարան ի - մ 'ան ղալի վրա։

Զարսին,  որպես տաքացնելու,  ջերմու
թյուն ամփոփելու,  պահ պան ելու միջոց» 
անցյալում, հավանաբար, գործ է ածվել  
նաև Արաբկիրում և Սերաստիւսյում, սակայն,  
գործածությունից դուրս գալով, 19-րդ դարի 
վերջերին, տեղի էր տվել ընդհանրապես թի
թեղյա վառարանին և մանղալին,  իսկ բու-  
խարիկավոր հին օջախր, հատկապես գյու
ղական օդան երում, դեռևս պահպանվում էր։ 
Համենայն դեպս, քուրսիի միջոցով ջերմու
թյուն պահ սլան ե լն ուներ նաև իր յուրահա
տուկ կողմ երր։ Օրինակ, 0 յուրին ում քուր
սին դրվում էր դեռևս թոնրի վրա, բայց  
այն հացի թոնրից շատ փոքր էր և ուներ 
թաղարի ձև, ուստի եւ կոչվում էր քուրսի 
թոնիր: Այ ս վերջինի մեջ ուղղակի կրակ չէր 
վառվում,  այլ  հացի թոնրում և կամ օջա
խում վառված կաղնու ածուխի կրակը փո
խադրվում էր դրա մեջ։ Իսկ Կես արի այի և 
Տ ի վրիկի գլխատներում (թավխանեում) ,  
քուրսիի համար պատրաստված էր հատուկ 
տեղ։ Եթե առաջինում քուրսին դրվում էր 
ընդհանրապես  թաիւաալըիւից ցած,  սալա
հատակված մասում,  ապա վերջին ում' թըմ-  
ւ՚Ւ — սաքուի վրա։ Սակայն,  այս վերջինում 
փոխանակ թաղարի,  օգտագործվում էր եր-  
կաթից կամ թիթեղից մի կրակարան' ման֊  
ղալ, որը Տիվրիկի բարբառում, առաջին 
տառի հնչյունափոխությամբ,  դարձել էր 
թանղալ: Կրակարանի մեջ լցվում էր կա դնի 
փայտի կրակը և դրվում քուրսու տակ։  
Բնակարանի տաքացնելու այսպիսի սիստե֊  
մը հիմնականում կապված էր վառելիքի  
խնայողության հետ, քանի որ: Գամիրքի
գլխատների մեծ  ծավալը տաքացնելու հա֊  
մար հարկավոր էր մեծ  քանակությամբ  
վառելիք։  Մինչդեռ փայտե վառելիքի սա
կավության պատճառով,  բացի անտառա֊  
յին շրջանն երից, դաշտային վայրերում  
տարթ— աթար էին վառում և քիչ  քանակոլ֊  
թյամբ ձեռք բերված փայտը օգտագործ
վում էր քուրս ո լ միջոցով տան մի փոքր

նան, որպեսզի նստողները հնարավորություն ունե
նան այդ ծայրերը ծնկների վրա քաշել։ Անշուշտ, 
հատակում քուրսու լորս բոլորը փռված էր լինում 
խսիր, կապերտ, րազմ ոլյներ և թիկնելու համար նաև 
բարձեր։

տաըածության վբտ կենտրոնացած ջերմու
թյունը պահ պան ե լու համար։

Լուսավորման ձևերն ու միշոցներյւ:
9 յուղական վայրերում բնակելի տների մ ե 
ծագույն մասը ցերեկը լուսավորվում էր 
երդիկով, քաղաքային վայրերում ' սովորա
բար բակի վրա նայող լուսամուտներով,  
իսկ ավաններում ' փողոցի վրա, բարձրից 
բա ցվա ծ պատուհաններով։ Մինչև հ ամա շ
խարհային առաջին պատերազմը,  
դեռևս օգտագործվում էր կ ա վե ձեթի ճր ա-  
դը, նավթի իւթսրեն, որոշ անտառամերձ  
գյուղերում նաև մարխի'  մաշխալր, է սկ 
քաղաքն ե բում նավթի լամբարը։ Այնուա
մենայնիվ,  դրան ցից յուրաքանչյուրի օգ
տագործման ձևը, ըստ տվյալ  շրջանի տեխ-  
ն ի կական հնարավորությունների և կուլ֊ 
տուր-կենցաղային պայմանների,  իրարից 
տարբերվում էր։ Օրինակ, Կ ե ս ա րի ա յում  
նավթի լամբարը կախվում էր սենյակի ձե
ղունի կենտրոնից, իսկ Արաբկիրում ճրագա-  
կալի (չի չաք լիք ի) տեղը այնպես էր դասա
վորված,  որ մեկ լամպով միաժամանակ  
կարելի էր լուսավորել թե սենյակը և թե 
միջանցքը։ Գյուղական վայրերում ձեթի 
ճրագը, որոշ խորհրդավորությամբ, տեղա
դրված էր լինում թոնրատան ( գլխատան)  
մեջտեղի սյունից կախված ճր ա գա կա լի վրա,  
օդան երում' ան պա յ մ ան օջախի վերև' բու
խարիկի վրա, մինչդեռ խեժալի փայտի  
մարխը վառվում էր ճրագակալ կոչված փ ա յ
տե եռոտանու գագաթին դրված տափւսկ 
քարի ( լեփիկի)  վրա։

Հայկական գավառներում,  դրանց թվում 
և Գամիրքում, չկար կոյուղի։ Գյուղական 
շատ վայրերում թեև անտեսված չէր պետ
քարանը, սակայն բակի կամ պարտեզի մի 
անկյունում այն շինվում էր նախնական  
ձևով' ծառի ճյուղերով, կամ իրար վրա 
դրված անշաղախ քարերով։ Մինչդեռ ք ա 
ղաքային վայրերում բակի մի անկյունում, 
սովորաբար պարսպին կից,  կառուցվում էր 
քարաշեն պետքարանը,  երկոլ-երեք տարին 
մեկ անդամ մաքրվում որպես պարարտա
նյութ' բանջարանոցների տերերի կողմից,  
իսկ գյուղական վայրերում' սեփական ար
տերի պարարտացման համար։

Այդ  բոլորը խոսում են այն մասին,  որ 
հայերը Գամիրքում իրենց տների ներքին 
կահավորման,  դասավորման մեջ և ընդ
հանրապես առտնին կյանքում, թեև պահ֊
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պանում էին հիմնականում հին, ն ահ ա պե
տական կեն ց աղը, այնուամենայնիվ, յո լ֊
րաքանչյուր շրջան ում ստեղծվել  էին կեն֊  
ց աղային որոշ յուրահատկություններ։

Ր. ՍՆՆԴԵՂԵՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ  
ՀԻՄՔԸ

Գամիրքը մթերքն երի արտադրության,
վերամշակման, պահ պան մ ան, ինչպես նաև 
սննդի պատրաստման բնագավառում , հայ֊  
կական մյուս գավառների հետ որոշակի 
ընդհանրություն ունենալով հանգելւձ, ու֊ 
Ներ նաև իր տեղական առանձն ահատկու֊  
թյունները։ Այս կամ այն շրջանը արտադը֊  
րում էր նաև այնպիսի գյուղատնտեսական  
մ թե բքներ, որոնք մյուս շրջանն ե րի արտադր֊  
րության մեջ նվազ կարևոր դեր ունեին։ 
Օրինակ' Հալիս գետի վերին և ստո ր է ն 
հովտի հայկական գյուղերում, որտեղ գըլ֊ 
խավորապես զբաղվում էին երկրագործու֊  
թյամբ և օժանդակ անասնապահությամբ,  
օգտագործվող սննդամթերքների մեջ գերա֊  
կշռում էին ընդեղենը, բանջարեղենը, կաթ֊  
նեղենը, մասամբ նաև մսեղենը, իսկ Կյու֊ 
րինից Արա բկի ր , որտեղ գերազանցապես  
զբաղվում էին արհեստ ներ ով և այգեգոր֊  
ծությամբ,  սննդի մեջ կարևոր մաս էին 
կազմում մրգեղենը,  մրգերից պատրաստ֊  
ված զանազան տեսակի քաղցրավենիները,  
ըմպելիքները և այլև։ Մինչդեռ քաղաքն երըՀ 
Ս եբաստիան, Կե սարիան, որտեղ առևտրա֊  
կան հարաբերությունները համեմատաբար  
ավելի էին զարգացած, նրանք ոչ միայն  
իրենց շրջակայքի գյուղերից էին ստանում 
իրենց սննդամթերքները, այլև հեռավոր 
ներքին շրջաններից, նույնիսկ ավելի հեռու 
ընկած գավառներից։

Հայտնի է, որ բնատնտեսության պայ֊  
մանն երում գյուղական գերդաստանները,  
իրենց կարիքն ե րի համար արտադրում էին 
անհրաժեշտը և դրան ցից պատրաստում  
սննդի պարագաները։ Մինչդեռ քաղաքնե֊  
րո ւմ■ սննդամթերքները ձեռք էին բերվում  
գնումներով, իսկ մշակում,  պատրաստում  
իրենց ձեռքով. կամ երբեմն ուրիշների ձեռ֊  
քով, նույնպես վւՀարելով։

Գամիրքում, ինչպես հայտնի է, ձմեռը 
երկար և խիստ լինելու հետևանքով,  որոշ

վայրերում հունձքից անմիջապես հետո, 
օգոստոսի վերջերից,  սկսվում էր ձմեռվա  
պաշարի պատրաստումը։ Ըոլոր շրջանների 
համար, եթե ձմեռվա պաշարի մեջ ընդհան֊  
րություն էին կազմում ալյուրը, ձավարը, 
կորկո տր, փոխինդը, թթուն երը, ապա որոշ 
շրջաններում,  համաձայն տեղական պայ֊  
մանների,  հատկապես պատրաստում էին 
նաև զանազան կա թն ա մ  թե րքն ե ր կամ մըր֊  
դերից քաղցրավենիներ,  ինչպես նաև մսի 
պահածոներ (ղավուրմա,  ապուխտ, սու֊ 
հուխ և ա ժ ) ՛

Հիմնական սննդամթերքը ալյուրն էր,  
ըստ տեղական սովորության, հացի տարե֊  
կան պաշարը պատրաստվում էր հետևյալ  
ձևով, ալրացու ցորենը,  տնտեսության չա֊  
։ի ահ ա ս անդամների թվի համ եմ ատ ' 
րաքանչյուրին շուրջ 250  կգ,  աղբյուրի գոլ֊ 
ռում կամ ձորի առվում նախապես ԼլԷաթ  ̂
վում, մաքրվում էր քարից,  պաճից,  որո֊ 
մից,  չորացվում և որից հետո աղունը լայն  
ո լ երկար խարաբները,  պարկերը լցրած սայ֊  
լերով փոխադրվում էր գյուղի ջրաղացը։

Հալիսի վերին հովտի ջրաղացներում,  
շնորհիվ դավրացի վա րպետների\  ցորենից  
ստացվում էր նաև շատ նուրբ ալյուր, որը 
պահվում էր նույնությամբ,  ի տարբերու
թյուն Գամի լլքի մյուս շրջանների, որտեղ 
ամբողջ ձմեռվա  հացը պատրաստվում էր 
նախօրոք; Եվ որպեսզի ալյուրը չբորբոսնի 
և չհնանա,  ալրատերը, դեռ ջրաղացի տ մ 
բա րՒ առջև, բ ո կո տն կան զն ա ծ ալրապար֊  
կի մեջ, ձեռքին կարճ և հաստլիկ փայտե  
լքի տափանով պնդացնում էր ալյուրը, ա֊  
մուր կապում և փոխադրում գյուղ։ Ըստ 
գյուղական սովորության, դրացիները այս  
դեպքում ևս &գնում էին պարկերը ալրա֊  
տուն տեղափոխելուն և տնային տնտես ու֊ 
հին հյուրասիրում էր նրանց  էզմեով*, թա֊  
նով և մեկական բաղարջ հացով* 2։

։ Ղավրան Հալիսի վերին հովտում մի հալ գյուղ 
էր, որի բոլոր տղամարդիկ զբաղվում էին ջրաղաց֊ 
պան ությամբ։ նրանք Սվաղի վիլայեթում մեծ համ֊  
բավ էին վայելում, այդ իսկ պատճառով, առաջին 
համաշխարհային պատերազմ ին, հայերի ընդհանուր 
տարագրության ժամանակ, նրանց կյանքը խնայվում
է թուրք ջարդարարների կողմից։

Հոնից ստացված հեղուկով պատրաստվում էր 
մի օշարակ, որը էզմե էր կոչվում (թուրք.) ։

2 Գամիրքի յուրաքանչյուր շրջան բաղարջ հացի 
իր պատրաստման ձևն ուներ, սակայն Ս եբաստիայի 
յուղալի թերուն բաղարջը, իր բազմաթիվ խմորար 
թերթիկներով, անվանի էր։



9’ամ իրք ի դյուզերում հացը թխում էին 
ամեն օր . կամ երկու-երեք օրը մեկ անդամք 
իսկ Տիվրիկումք Բինկյանում,  Արաբկիրում, 
Դարենաեումք ինչպես նաև Արգեոսի շրշա֊

նի հայկական որոշ ավաններում' տարե
կան երկուսից երեք անգամ'  նոյեմբերից  
ապրիլ,  մայիսից հուլիս, օգոստոսից հոկ- 
տեմբեր։ Սեբաստիա քաղաքում հաց էին 
թխում 7 -ից 15 օրը մեկ անդամ,  իսկ Կյու
րինում, Կե սարիայում,  Փալասում' շաբաթը  
մեկ անդամ։ Այսպես, յուրաքանչյուր շրր- 
ջան, իր կուլտուր֊ կենցաղային պայմաննե֊  
րից ելնելով,  մշակել  էր հաց թխելու կայուն 
եղանակ,  որը արմատացած ս ո վոբույթ էր 
դարձել։

Համարյա բոլոր շրջաններում հացը թը֊  
խում էին թոն ր ում։ Չկար տուն, հատկա֊  
պես գյուղական վայրերում,  որ իր մեծ  ու 
փոքր թոնիրը չունենար։ Թոնիրը ծառա
յում էր ոչ միայն հաց թխելու,  այլև ցերեկ 
վա և երեկոյան ճաշերի պատրաստման,  
ջուր տաքացնելու,  իսկ ձմռանը' բնակարա
նի տաքացման համար։ Քաղաքատիպ մեծ

ավաններում' Արաբկիրում, Կյուրինում,
Տիվրիկ ում, Տարանդայում,  ինչպես նաև 
Հա լի սի վերին հովտի հայկական որոշ գյու
ղերում, թեև մուտք էր գործել փուռը, սա

կայն թոնիրը մնում էր ինչպես որոշ ձևի 
հացի, նույնպես և սննդեղենի պատրաստ
ման գլխավոր միջոց։ Բացառությամբ այն 
վայրերի,  ուր վեց ամսվա հացը միան-  
դամից էր թխվում,  իսկ ամենօրյա ճաշերի 
պատրաստման համար օգտագործվում էր 
օջախը։ Այդ տեսակետից ուշադրության 
արժանի է Բինգյան գյուղի բնակարանների  
խոհանոցը իր յուրահատուկ դասավորու-  
թյամբ,  որը ուներ մեծ  ոլ փոքր' չորս-հինգ  
օջախներ, ըստ կաթսաների չափսի մեծու
թյան։

Գամիրքի երկու գլխավոր քաղաքներում ' 
Սեբաստիայում,  Կեսարիայում և այս վեր֊  
ջինի շրջակա մեծ ավաններում' Թալաս — 
էվերեկ  — Ֆենեսե, թոնիրը արդեն փոխարին- 
վել էր հասարակական փռերով, որտեղ 
հաճախորդի խմորով հաց էր թխվում։ Ա յ 
նուամենայնիվ այդ քաղաքների և նրանց

Նկ. 17. Հար թխե չը Գամիրքի գյուղական ընտանիքում։
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շրջակա մեծ  ավանների որոշ թաղերում 
տակավին պահպանվում էին թոնիրն ւււ 
օջախը, հատկապես թոնրի հացի և որոշ 
ճաշերի պատրաստման համարI

կենցաղային այս տարբերությունները 
սերտորեն կապված էին, ինչպես բնատըն-  
տեսության, նույնպես և նյութական մ շ ա 
կույթի դարավոր տրադիցիաների հետ։ Հա 
ցի և այլ  սննդեղենների պատրաստման հա 
մար օ գտ ա դո րծված է՚է՚^ՐԸ։ առարկաները 
իրենց ձևերով ոչ միայն հարմարեցված էին 
այդ ժամանակվա Գամիրքի հայ բնակչու
թյան տեխնիկական հնարավորություննե
րին, բնսւկլիմ այական պայմաններին,  այլ
նաև տեղական հացահատիկային հումքի
տ ե ս ա կին ։

Գամիրքի աչն Հթջաններում, ուր ըստ
սովորության, հացի վեց ամ սվա պաշարը
միանգամից էր պատրաստվում, կատար-
վում էր ինչպես  մեջիի, այսինքն' փոխօգ
նության, նույնպես և մասնագիտացված  
հաց թխ ողների միջոցով։ Այսպես,  օրին ակ,  
Արաբկիրում հաց թխելու համար, եթե կան
չում էին ա զգա կան և հարևան կանանց  
փոխօգնության կարգով,  ապա դիմում էին 
նաև վճարովի խմոր շաղախող և հացթուխ 
տղամարդկանց։  Խմոր հունցողները և հա ց
թուխները, ընդհանրապես տղամարդիկ էին, 
որոնք որպես աշխատավարձ ստանում էին 
մեկական ղրուշ, յուրաքանչյուր թ|ւլմաւլույւ, 
այսինքն' 16 հոխա կա մ  21 կգ ալյուր շ ա 
ղախելու և թխելու համար։ Իսկ գունդ ա-  
նողները, գունդ բաց անողները ( 6 — 8 հո
դի, սովորաբար կանայք) ,  ըստ սովորու
թյան,  նախաճաշելուց և ճաշելուց հետո 
ս տ ան ո ւմ էին մ  եկա կա ն բ ոյԳ  (Կւոր հա3) 
և մեկաէլան սյհիկ հաց։ Եսկ այն դեպքում,  
երբ հաճախորդը հայթայթում էր միայն  
ալյուրը, հաց եփողը բիլմարլուի համար 
ստանում էր 5 ղրուշ։

քաղաքների և մեծ  ավանների յուրա
քանչյուր թաղում կային փուռ կամ թոնիր 
ունեցող մասնագետ հացթուխներ, որոնք 
հաճախորդի ալյուրով կամ նրա պատրաս
տի խմորով թխում էին հացը,  ըստ տեղա
կան ճաշակի։ Յուրաքանչյուր շրջան պատ 
րաստում էր զանազան ձևի հացեր։ Այս
պես, Հալիսի վերին հովտի գյուղերում թը-  
խում էին հոդլ կամ  հոգլա (մեջտեղը ծակ,  
միակտոր հաց'  հալիաւ), քւււլիշա' բաղար-

ջաձև հաց,  որը կոչվում էր նաև գոտբոլ, 
Կյուրինում'  սոսշկեւ֊ հաց, Կեմ երեկում և 
խոմարզայի շրջանում'  բոբոշ, Արաբկիրում 
պՅիկ: Լավաշը Խորսանայում կոչվում էր
բացան հաց կամ  դյուոսմա հի, Կեմերեկում'  
տափակ հաց, Կյուրինում'  ծակ բացան հաց, 
Տիվրիկում'  թանիւփ հաց, Արաբկիրում'  
թոյնի հաց3, Թոմարղայի հայ գյուղերում'  
շ ա վ  հաց, իսկ փոի հացերից Սեբաստիա֊  
յում հայտնի էին բ|ււյե հացբ, մոտ մեկ ւ)ետր 
երկարությամբ, 20  սմ լայնությամբ,  ց ո ւ
պիկը' տեղական բոգոնից մի քիչ  փոքր, ի ն չ 
պես նա և կլիկը, իսկ Կե սարիայում ' ա1ւքուն|1 
և ֆրանշելան:

Կեսարիայում և Սեբաստիւսյում բացի  
հացթուխ բանվորներից, կային հացագործ  
առևտրականներ,  որոնք զննելով ալյուրը,  
հաց էին թխում և. որպես ա պրանք շուկա
յում վաճառում։  Սակայն հացի վաճառքը  
Գամիրքում դեռևս մեծ  տարածում չուներ,  
քանի որ գյուղերում և մեծ ավաններում  
յուրաքանչյուր տնտեսություն ինքն էր թը֊  
խում իր հացը,  իսկ քաղաքներում,  ինչպես  
ասվեց,  մեծ  մասամբ հայթայթելով ալյու
րը կամ պատրաստի խմորը ' թխել էր տա
լիս և կամ Սեբաստիա քաղաքի թաղային  
որոշ փռեր ում իրենք էին թխում։

Ինչպես հայտնի է, տնային աշխատան-  
քր ընդհանրապես , սննդի պատրաստումը  
մասնավորապես,  ըստ դարավոր սովորու
թյան,  կատարվում էր կանանց ձեռքով։  
Սակայն,  Գամիրքի քաղաքներում և քաղա 
քատիպ մեծ  ավաններում առևտրական հա
րաբերությունների զարգացման հետևանքով  
աշխատանքի բաժանման ձևերի մեջ որոշ 
փոփոխություններ էին առաջացել։  Այսպես,  
սննդի պատրաստման մի շարք պրոցես-  
ները կատարվում էին տղամարդկանց կող-  
մ(>ց. Ի սկ գյուղում, բնատնտեսության պ ա յ
մաններում,  հաց թխելու բոլոր աշխատ ա
տար պրոցեսները ' խմորի շաղախումը, գըն-  
դելը, գունդ բացելը,  հաց թխևլը հատկա

 ̂ Թոյնի քւացլւ ուներ կլոր ձև և կես սանտիմեսւր 
հաստություն, որը նախքան հացի ամ բար ում դար֊ 
սեյր, փռոցների վրա չորացնում էին, իսկ օգտա
գործելու ժամանակ թեթև թրջում և ծղոտից հյուս
ված սալայի կամ փայտե տեփուրի մեջ թողնում 
էին, որ կակղի, իսկ Բինկյան գյուղում վեց ամսվւս 
հացի պաշարը փոխանակ հացի ամ բարում դարսե- 
լու, հացատան մեջ կտսան-կտշանից (երկաթե շիշ) 
էին կախումւ
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պես նահապետական ընտանիքներում,  կա 
տարում էին կանայք , փոքր ընտանիքնե
րում այդ բոլորը տան միակ տնտեսուհու 
վրա էր ծանրացած։

Գյուղական մեծ  ընտանիքներում, ըստ 
գոյություն ունեցող սովորության, հարսն ե֊ 
րից մեկը կես գիշերին ելնում էր հացի 
խմորը պատրաստելու։ Կաթսայով ( Ւ  ա № ն)  
օջախի վրա ջուր տաքացնելուց հետո, նա 
թթխմորը և աղը բաց էր անում տաշտում, 
ուր ալյուրը, դեռ երեկոյան,  մաղված,  շար֊  
մաղված,  պատրաստ էր արդեն և թևերը 
սոթտած շաղախում էր խմորը տաշտի եր
կայնքով մեկ,  ապա հունցում, որից հետո 
մատով խ աչանշում խմորի վրա և տաշտը  
սպիտակ փռոցով ( սուրֆա)  ծածկելիս, օրհ
ներգում էր, որպեսզի խմորը թթվի*

Հաց իս,
Արդար իս,
Արդար ևզա վաստակ իս,
Ես քեզ շատ չարչրկեցի,
Մեղա քեզ,
Ժամ կերթամ կա, թեզ եկս։

Տան մեծ հարսը առավոտյան կանոխ վ ա 
ռում էր թոնիրը։ Մինչ հարսներից մեկը 
խմորը գունդ էր անում, շարում առանձին 
գնդի փոքր տաշտի մեջ կամ հատուկ 
տախտակի վրա, մեկ ուրիշը . գրտնակով  
( կամ օխլավով)  գունդը բաց էր անում,  իսկ 
հացթուխը՝ տան տնտեսուհին, կամ մեծ  
հարսը, փարատիչով ի փարտիչ)  թոնիրը 
սրբելուց հետո, լավաշի իքացուն հաց)  խ մո 
րաթերթը «ռափթայի» կամ «ռափաթայի» 
վրա տարածած,  ձեռքի մի շարժումով կըպ-  
ցընում էր թոնրի պատին,  ուր 3 — 5 րոպե
ում եփ ում֊ թխվում էր հացը։

Գամ իրքի համարյա բոլոր շրջաններում: 
սովորաբար, թխելն սկսվում էր թոնրի բո
ցը հանգելուց (նստելուց)  հետո, մինչդեռ  
Տիվրիկում հացը թխում էին դեռևս թոնրի 
բոցավառ ժամանակ։ Այդ իսկ պատճառով,  
Տիվրիկում հացթուխը, ամբողջ երեսը փա 
թաթում էր շորով, բաց թողնելով միայն  
աչքերի մասը։ Գամ իրքի տարբեր շրջաննե
րում հացթխման բոլոր գործողությունները 
կատարվում էին թոնրի շուրջ նստած վի
ճակում,  բացառյալ Կյուրինում, որտեղ այդ  
գործողությունը կատարվում էր կանգնած

վՒ ճակում։ Հացթխման այս վերջին եղա
նակը թոնրի տեղադրման ձևի հետևանք էր։ 
Կյուրինում թոնիրը, թոնրատան (թոյնուկ)  
մի առանձին ակյունում, գետնից բարձր, 
փոքր թմբի մեջ թաղված էր լինում,  որի 
առաջ հ աց թուխ ը շատ հեշտությաւքբ կարո
ղանում էր ոտի վրա հաց թխել։  Մինչդեռ  
այն վայրերում,  ուր թոնիրը մեծ  թոնրա-  
թմբում ' սաքուում էր թաղված,  շուրթը հա
տակին հավասար, միայն նստած վիճակում  
այդ հնարավոր էր։

Ւնշ վերաբերում է երեքից վեց ամսվա  
հացի պաշարը միանգամից նախապատ
րաստելու սովորությանը, ապա,  եթե մեկ  
կողմից դա կապված էր տեղի բնակլիմա
յական պայմանն երի հետ, մյուս կողմից,  և 
ոչ նվազ չափով,  ավանդական սովորության 
հետևանք էր։

Արաբկիրում հացի նախապես մեծա քա
նակ թխման հետևանքով փոփոխվել  էին 
ոչ միայն աշխատանքի բաժանման ձևերը,  
այլև հացթուխի օգտագործած առարկանե
րը։ Այսպես,  այն վայրերում, ուր գյուղա
կան տնտեսությունները ամեն օր կամ օր
ընդմեջ հաց էին թխում,  աշխատանքին  
մասնակցում էր 2 — 3 մարդ։ Մինչդեռ Ա - 
րաբկիրում,  ուր ամբողջ վեց ամսվա հացը 
մեկ անդամից էր պատրաստվում,  մաս
նակցում էր 5  — 6 մարդ,  մեկ ը ' խմոր շ ա 
ղախող, մեկ ըճ գնդող, 2 — 3 հոգի պատ 
րաստի գնդերը բաց անող և, վերջապես, 
մեկ հաց թխող։ Փոփոխվել էր նաև հաց
թուխի ծանոթ ռափաթան, փոխարինվելով  
անափ մի ձեռնապանով' թեզնիկով, որը 
կոչված էր ձեռքի երեսը կրակից պաշտ֊  
պանելու համար։  Թեզնիկի օղակներից հաց
թուխը անց էր կացն ում իր աջ ձեռքի մատ֊  
ները, իսկ դրա երկար պոչը փ ա թ ա թո ւմ էր 
իր բազուկին և ամեն անգամ, որ թոնրի կո
ղերին նոր հաց էր կպցնում, ձեռքը թաթա
խում էր մոտը դրված ջրով լիքը ամանի  
մ եջ։

Ալյուրից հետո շատ կարևոր սննդա
մթերք էր հանդիսանում ձավարը (բուլ֊  
զուր) ։  3 ուրաքան չյուր գյուղական տնտե
սություն աշնանը պատրաստում էր ձմեռվա  
ձավարի պաշարը . խաշում էին ցորենը, չ ո 
րացնելուց հետո թեփահանելու համար ծե
ծում էին սանդի մեջ,  վերստին չորացնում  
և քամուն տալով,  թեփը հեռացնում,  հետո
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աղում երկանքով։ Այդ աշխատանքը թեև 
հնից ի վեր կանանց զբաղմունք էր համար֊  
վել,  սակայն 19-րդ դարի վերջերից սկսած  
Գամիրքի արհեստավորական որոշ վայրե
րում' Արաբկիրում,  Կյուրինում մասնակ
ցում էին նաև տղամարդիք։

Գամիրքի քաղաքատիպ մեծ ավաններում 
ու քաղաքներում կային ձավարաղաց մե ք ե 
նաներ, որոնք շարժման մեջ էին դրվոլմ  
մարդկային և կենդանական ուժով, ի սկ 
գյուղական վայրերում շա բուն ակում էին 
ձավարը աղալ երկանքով։ Ձավարի աղումը 
ընդհանրապես կատարվում էր հավաքական  
ուժով։ Երկանքն աշխատեցնելու համար  
անհրաժեշտ է առնվազն երկու մարդ։ Ձա
վարը տարվա բոլոր եղանակներին,  հացից  
հետո գյուղացու ամենաշատ գործածելի 
սննդամթերքներից մեկն էր, յուրաքանչյուր 
տնտեսություն, ընտանիքի անդամների  
թվին հ ա մա պատասիյան, որպես տարեկան  
պաշար պատրաստում էր մինչև 30 կոտ։  
Ա1Դ իսկ պատճառով օգնական ձեռքերի կա֊  
րիք էր զգացվում , Մեջի էին հրավիրում 
հատկապես նշանված հարսնացու աղջիկնե֊  
րին։ Յուրաքանչյուր երկանքի շ ուրջը, րոտ 
դրա մեծության,  նստում էին երկուսից֊ ե֊ 
րեք հոգի։ Սրանցից մեկր երկանքը պտտե֊  
լու հետ միաժամանակ հատիկները լցնում  
էր նրա ձագարի մեջ, իոկ մյուսները միայն  
դարձն ում էին երկանքը։  Երկանք աւ|Ա1 |լւ 
բնատնտեսության շրջանում կատարում էին 
կանայք։  Անցյալում այդպես է եղել հայ֊  
կական բոլոր գավառներում,  այդ թվում և 
Գամ իրքում։ Դա իր արտահայտությունն է 
գտել նաև մեր էպոսում , «Քաոսուն կոլոտ 
կնիկ քերեմ երկանք աղան»:

Սննգ ամթերքների բնագավառում ինչպես  
Հալիսի ստորոտին, նույնպես և վերին հով
տում, ձավարից հետո մեծ նշանակություն 
ունեին կորկոտը4 և փոխինդը։ Կորկոտի հա
մար ընդհանրապես գործ էր ածվում սպի֊  
տակ ցորենը,  որը պատրաստվում էր նույն 
ձավարի ձևով, առանց  խաշելու, հում վի 
ճակում։ Կորկոտը գործ էր ածվում հարի- *

* Կորկոտը Կեմ երեկում կոչվում էր ասյուրցու, 
Տ էվրիկում, Թոմարզայի շրջակա գյուղերում' 1յՈր1|ՈԱ1, 
Արաբկիրում, էվերեկում' 1]սւնդմա էքրդերեն բառ է, 
որ նշանակում է ցորեն),  Կյուրինում' ծեծած ցորեն, 
Կեսարիայում' յարմա ( թուրքերեն բառ է, որ նշա
նակում է երկուսի բաժանված) ։

սայի,  քեշկեկի և սպասի բնույթի կերա
կուրներ եփելու համար։

Ձմեռվա պաշարի համար պատրաստ
ված սննդամթերքների մեջ,  ձավարից և
կորկոտից հետո Գամիրքում լայն տարա
ծում ուներ նաև էրիշտան կամ  էրվշտան, 
այլ խոսքով' տեղական մակարոնը,  որի 
համար ցորենի ալյուրից պատրաստում էին 
սյինգ խմոր, այն բաց անում բարակ լ ա 
վաշի նման,  երիւլա ձև կտրատում,  չո րա ց
նում և ապա սաջի վրտ կամ փ ո ի մեջ'  
բովում , կամ,  ինչպես Գամիրքում ասվում 
էր' ազընյյում: Դա կոչվում էր խազղուն 
էրշտա, որը գործ էր ածվում հատկապես  
էրիշտա-փ լավի և էրիշտ ա ֊ ա պուր ի համար։

Գամիրքահայերը ևս ծանոթ էին ոչ մ ի 
այն ցորենի պարզ վերամշակումից ստա ց
ված սննդամթերքներին, այլ  նաև բորենից  
ստացվող նշային ածի կալյո ւբին ։ Նշա կամ  
նիշեստե ստանալու համար, հատկապես  
սպիտակ ցորենը լցնում էին տակառի կամ  
պղնձե մի մեծ  կաթսայի մեջ և վրան ա վ ե
լացնելով անհրաժեշտ քանակի ջուր, ա մ ա 
նը 10 — 15 օր դրվում էր արևի դիմաց,  ց ո 
րենը թթվեցնելու համար։ Ապա ցորենի  
թթված հատիկները ձեռքով կամ ոտքով 
ճմլում էին, կեղևը հանում,  մնացած հյու
թը պարղաջրելոլց հետո թողնվում էր որ 
մզվի՚  և- մնացած սպի տա էլ խյուսը սավանի  
վրա չորացնելով ս ա ա ցվո ւմ էր յուրատե
սակ օսլա' բարակ  նիշա: Նիշան Գամիրքում 
բավականին հարգի էր։ Այն օգտագործվում  
էր հատկապես քաղցրեղեն ճաշեր և այլ  
համանդամներ պատրաստելու համար։ Գա-  
միրքում նիշայով պատրաստված քաղցրև-  
ղեններ պատրաստելու թեև միօրինակ ձև 
գոյություն ուներ, բ այց  յուրաքանչյուր  
շրջան տարբեր անուններ էր տալիս։ Օրի- 
նակ, շաքարի օշարակով եփված նիշալյուրը 
և եմ երեկում կոչվում էր նշաաոա, Արարկի֊  
րումճ քսւյոլզա, Կյուրինում' հա րոսս, իսկ 
նշա լյուլւը յուղով բովելուց հետո, շաքարի  
թանձր օշարակով կամ ռուպով ( դոշապ)  և 
էլամ մեղրով եփածը Կեմ երեկում կոչվում  
էր հահոան, Արաբկիրում' հասիրաե, Կյու֊ 
րինում' հաթիզե: Այն շրջանները, որոնք 5

5 Տիվրիկում էրիշտան բովելու համար թոնրի 
հատակը: 10— 15 սմ. բարձրությամբ մի նեղ որմով 
երկուսի բաժանում և էրիշտան [Տևելիք բաժնի հա֊ 
ս ակը ծեփում էին, իոկ առջևի մասում կեղևը հան֊ 
ված կաղնու, փայտ վառելով, բովում աստիճանաբարհ
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հարուստ էին պտուղով, օրինակ' Կյուրինից-  
Արաբկիր, նիշայի հետ օգտագործվում էր 
թութի հյութը, իսկ Կեսարիայի շրջանի ա-  
րեգունի Մ ունճասունում նիշան խաղողի 
հյութի հետ, պաստեղի,  ռոճիկի ( շարոց  
քյումմե)  պատրաստման համար։

Տորենից, ինչպես սւսվեց, ստացվում էր 
նաև ածիկալյուր կամ  էծիկա լյոս՝, որը 
հայտնի էր ինչպես հայկական բոլոր գավառ- 
Ներում, այդ թվում և Գամիրքում։ Սակայն 
գա սլատրաստվում էր հատկապես այն 
վայրերում,  որտեղ մրգի, անուշեղենի պ ա 
կասը զգալի էր։ Օրինակ, Հալիսի վերին և 
ստորին հովտում,  հատկապես մեծ  պահքի 
օրերին ածիկ կամ  էծ]ւկ էին եփում, որը 
յուրաքանչյուր շրջանում ուներ իր պատ
րաստման յուրահատուկ ձևը։ Հալիսի ստո
րին հովտում ածիկ ստանալու համար ց ո 
րենը նախօրոք ծլեցնում էին, ապա չո րա ց
նելով ալյուրի նման աղում,  որից ստա ց
ված քաղցր ալյուրը եփում էին թոնրում'  
բերանը ծեփված պուտուկի մեջ ։ Հալիսի վե֊  
րին հովտի գյուղերում ծլած ցորենը փո
խանակ չորացնելու,  ուղղակի ծեծում էին 
սանդի մեջ կամ հարում £որթսւնքւար|ւ մեջ 
և ստացված հյութը նույնպես եփում,  ածիկ 
պահ ում։

Քաղցրեղեն պատրաստելու համար Գա֊ 
միրքի բոլոր շրջանն երում հավասարապես  
օգտագործվում էր նաև փոխինդը* ցորենը  
բովելուց հետո, ստացված աղանձը ջրաղա֊  
ցում աղալով,  պահվում էր որպես ալյուր' 
մեղրով կամ դոշաբով  1ւ ա 1 1 Ա պաւորաստե֊  
լու համար։ Մինչդեռ Արաբկիրում, փո
խինդի համար, բովված ցորենի փոխարեն 
օգտագործվում էր չոր թութը։ Հալիսի վե֊  
րին և. ստորին հովտի դյո ւղե րումՀ թարա֊  
Տէ՚Յ մինչև Սամարս։ կ, որտեղ այգեգործու
թյունը այնքան չէր զարգացած,  որքան 
Կյուրինից Արաբկիր, սակայն մեղվաբուծու
թյունը լայն տարածում էր գտել,  ուստի և 
թութից ու խ ա ղողից ստացված դոշաբի պա
կասը լրացվում էր մեղրով։

Ձմեռվա սննդամթերքների մեջ կարևոր 
տեղ էին գրավում նաև կաթնամթերքները։

Գամիրքի բոլոր մա սերում լայն տարա
ծում ուներ ըղուղի պանիրը, աղջուր կամ  
սալամուր պանիրը, տկի պանիրը, լոքելեկը 
( լոռ,  շոռ) ,  իսկ Հալիսի վերին հովտում' 
նաև պաստանը: Հալիսի ստորին հովտի ո

րոշ գյուղերում ավելի տարածված էր թար
խանան (հնացած մածուն) ,  որը տեղական  
բարբառով կոչվում էր ղոնա մածուն կամ  
ըոնած մածուն:

PlլIUղի պանիրը պատրաստում էին ա յս 
պես, թարմ պանիրը մանրացնում,  աղում 
և չորեքոթուի համեմում էին ու մաս-մաս  
լցնելով բզուկի մեջ, բռունցքով ամուր 
ճնշում։ Լիքը ամանի բերանը սերեկելուց 
հետո, մառանում հատուկ փորված խր ա
մում յուրաքանչյուր բզուկ բերանքսիվայր  
մինչև կեսը թաղում էին, որպեսզի ջուրը 
քամվելով  հանդերձ, օդ չթափանցի։

Կեսարիայի շրջանի հայկական գյուղե
րից Թաշխան գյուղը ուներ պանիրը ք ա 
րայրներում պահելու յուրահատուկ ձև, որ
տեղ այն բորբոսնելով, ոոքֆորի հա մ էր 
ստանում։ Գյուղում կային մի քանի ք ա 
րայրներ, որոնք բաժանված էին թաղերի 
միջև։ Գյուղացիները այդ քարայրներում  
տեղավորում էին պանրի տկերը, իսկ ք ա 
րայրի բերանը իր հատուկ քարով փակում  
և ծեփում։ Վարձված պահակի հսկողության 
տակ տկերը մնում էին քարայրում և հարկ 
եղած դեպքում նա բաց էր անում քարայրի  
բերանը, տերերը վերցնում էին մեկական  
տիկ և վերստին փակում։

Աղջուր կամ  սալամուր պանրի պատ 
րաստման համար թարմ (անալի)  պանիրը 
մոտ երկու մատ հաստությամբ և. չորս մատ 
լայնությամբ կարտում էին և աղի մեջ թ ա 
թախելով դարսում ճյուղերից պատրաստ
ված  սալեի վրա, որպեսզի ջուրը քամվի։  
Այդ ձևով քամած պանիրը հետո շարում 
էին մի փոքր կարասի մեջ,  վրան եռացրած,  
բա յց  արդեն սառած աղջուր լցնում,  մինչև  
որ պանիրը ծածկվում էր։ Այդպիսով,  պա
նիրը ամրանում և դիմանում էր երկար ժ ա 
մանակ,  իսկ աղջրի հագեցվածությունը 
որոշվում էր սովորական ձևով' հում ձուն, 
պետք է չսուզվեր,  այլ  կիսով մնար աղջրի
երեսին։

Չոքելեկը, այլ անվամբ  թորաիւը ( շոռը)  
պատրաստվում էր թանից։ Վերջինս եռաց
վում և ապա լցվում էր կտավե տոպրակի  
մեջ, որպեսզի շիճուկը քամվի։  Տոպրակի 
պարունակությունը պարպելով տաշտի մեջ,  
վրան աղ էին ցանում,  ամուր սղմելով,  
հատկապես ուլի տկի մեջ պահում էին 
ձմռանն օգտագործելու։
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Սաթն ամ թերքն երի մեջ որոշ տեղ ուներ 
նաև ղոճամածունր- կամ ինչպես ասում էին 
Հալիսի վերին հովտում ' բոնած մսւծունր: 
Ս եմ երեկում կաթը մերվում էր լա յն , խոշոր 
մի բզուկի մեջ։ Մածնաջուրը ցամաքեցնելու  
համար,  երկրորդ օրից սկսած մածունի ե֊ 
րեսին փռում էին երկու, երեք շերտ բարակ,  
սպիտակ կտավ, որի վրա լցնում էին ալ֊  
յուրի կամ ձավարի թեփ, երբեմն նույնիսկ' 
ածուխի փոշի ջուրը ծծելու համար։ Այդ 
գործողությունը մի քանի անգամ կրկնվում 
էր, մինչև որ մածունը հիմնովին քամվեր։  
Դրանից հետո, ձմեռը պահելու համար,  
վրան հալած ճրագու էին լցնում,  որպեսզի 
օդ չանցնի մեջը և չբորբոսնի։ Ա եբաստիա֊  
յի շրջակա հայկական գյուղերում րոնա ծ- 
լք ածուն պատրաստելու համար կար այլ  ե - 
զանակ* կաթը մերելու երկրորդ օրը, մա֊  
ծունր կտավե տոպրակի մեջ քամելով,  լ ք ց 
վում էր բզուկը . մեջը դնելով վարունգի ձև 
արված կարագի մի քանի գնդիկն եր, բզուկի 
բերանը սերեկով կապելով,  բ ե բանքս իվալը  
հորվում էր հողի կամ հաճախ թոնրի մոխ֊  
րի մեջ և այդպես պահվում, ձմեռը օդտա֊  
գործելու համար։

Գամ իրքում կաթնեղենի մեջ լայն տա
րածում ուներ նաև թարխանան, որը պատ֊  
ըաստվում էր քա մված թանից։ Թանքամը 
թկի մածունի թանի քամվածքն է։ Գամ իր֊ 
քի գյուղական վայրերում,  ինչպես նաև քա֊  
ղաքատիպ մեծ  ավաններում, ըստ ավան֊  
դա կան սովորության, յուրաքանչյուր տըն֊  
տեսություն հունիս ամսից սկսած մածունը 
հավաքում էր տկի մեջ։ Կե սարիւս յի արեգու֊  
նի Մ ունճո ւս ուն ո ւմ ( կամ 0 են տ ո ս ա )  և նրա 
ւ) ոտակա գյուղերու մ տկի փոխարեն մածու
նը լցնում էին թորախ6, իսկ Թաշխանում ' 
լյոնկուր կոչված տուֆ քարից պատրաստ
ված ամանը, որը սովորաբար ունենում էր 
մոտ 120 սմ բարձրություն, մեկ մետր լ ա յ 
նություն և երկարություն, առնվազն 80 սմ  
խորություն։ ծ ա մ վ ա ծ  մածունը հարելուց 
հետո, թանը քամվում էր կտավե տոպրակ
ների մեջ թան ք ա մ  ստանալու համար, որից 
պատրաստում էին թարխանան։ Հալիսի ըս֊  
տորին հովտումՀ Սեմերեկից դեպի Սեսա֊  
[փա,  քամված թան|ւ մեջ խառնում էին խա֊

 ̂ Թորախը թորակ ամանի աղավաղված ձևն է, 
որի մեջ մածունը քամվում է։

շած կորկոտ, սիսեռ, լոբի և անհրաժեշտ  
չափով աղ անել ուց հետո, լցնում կարասը։  
Մինչդեռ Ս եբաստիա յից Արաբկիր և Արգեո֊  
ս ի շրջանի որոշ հայ գյուղերում թարխա
նան կարասի մեջ չէին լցնում,  այլ  բռունց
քի մեծությամբ չորթան էին պատրաստում։ 
Ա!Դ իսկ պատճառով որոշ գյուղերում թար
խանան կոչվում էր չորթան:

Ս եբաստիա յի շրջակա հայ գյուղերում 
ձմեռվա կաթն ամ թերքն երի մեջ լայն տ ա 
րածում ուներ նաև պաստանը: Այն պատ 
րաստվում էր հիմն ական ում թանի շոռից և 
կաթից։ Թանը նախ եփում, մակարդում էին,  
ապա կտավե տոպրակի մեջ քամելով,  ըս- 
տա ցա ծ շոռը կաթի հետ խաոնելով,  փայ֊  
ոե թիակով այնքան էին հարում, որ շոռը 
և կաթը միաձույլ  մի խյուս էր դառնում։  
Այդ խյո ւսը, աղ անելուց հետո, լցնում էին 
կարասի մեջ և որպեսզի օդ չթափանցի,  ե- 
րեսին լցնում էին հալած ճրագու, բերանը։ 
սերեկում էին և կարասը մինչև վիզը թա
ղում այդ նպատակով պատրաստված փո- 
սուն։ Ձմեռը ինչպես թարխանայից, նույն
պես և պաս տանից կորկոտով պատրաստում  
էին սպասի նման թթվաշ ճաշեր։ Այս վեր-  
շի^ից պատրաստված կերակուրը կոչվում  
էր պաստան-ապուր:

Դամիրքում,  հատկապես գյուղական 
զայր երում, ձմեռվա սննդամթերքների մեջ 
կարևոր տեղ էին գրավում նաև բանշա րե- 
ւլենբ: Դրանց մի մասը բնական վի
ճակում օգտագործելու համար պահվում էր 
գետնափոր հորերում7 և մարագներում,  մի 
մասն էլ' չորացված վիճակում։  Օրինակ' 
ՕոՂ.հմ’ շողգամը ( շա լգ ա մ կամ շաղլամ) ,  
կարտոֆիլը (բաթաթես) ,  ճակնդեղը ( տ ա կ ) ,  
ստեպղինը ( գազար) ,  որին Կեմերեկոլմ  
թուրքերեն բառով  փյա֊րչոլքլոլ էին ասում,  
Արա բկի ր ում' ստալբին, նույնպես պահվում  
էին հորերում։ Սոխի, սխտորի հյուսկեները 
(  յոլսկոլ լե )  կախովի էին։ Պ տ ուղ-բանջարէ - 
զենից սեխը, ձմերուկը և դդումը պա
հում էին չոր հարդի վրա' շարած վիճակում։

Բանջարեղենից սմբուկը (բադրջան),

7 Հացահատիկի հորը հևից ի վեր լայն տարա
ծում Ուներ հայկական գյուղերում։ Հատկապես Ար- 
գեոսի բնակիչները տան բակերում կամ գյուղից 
դուրս, կա լեր ում փորում էին հորեր, որոնց հատա
կը և կոգևրր 10 սմ Հաստության շերտ հարդով մ ե 
կուսացնելով, լցնում էին ցորենը։
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լոլիկը (պամիդոր),  դդումը, լոբին շերտ֊  
շերտ մանրԼլով չորացնում էին, իսկ դաշ
տային բանջարա բույսերից'  բանջարը, ավ
լուկը (ավելուկ) ,  ն։|ինը, փրփրումը, բոջա-

այն բոլոր բ անջար եղենն ևրր, որոնք հնա
րավոր չէր հում ուտել) ,  ապա աղելուց հե
տո, ա ոանձին ֊ առանձին և կամ բոլորը մի
ասին լցվում էր կարասի մեջ,  իսկ որպեմ

Նկ. 18. հնոցի հարելու

]սը, քուշմատը, ծակմասաւկյւ (մատըմախը,  
մատոլտանի) ,  թրթնջուկը (  ղուղու֊ ղուլախ) , 
որ աղջիկները, կանաչք հավաքսւմ էին ձր֊ 
մեռվա համար, մեծ  մասամբ հյուսվում֊  
դալ էին արվում և չորացվում։

Ձմեռվա պաշարն երի համար բանջարե֊  
ղեններից ւղատրաստում էին զանազան թը-  
թուներ: կամ,  ինչպես ասում են Հա լի սի
հովտի գյուղերում'  թուրշիներ, որոնց հա֊  
մար օգտագործում էին հատկապես բազուկ  
(ճակնդեղ,  տակ),  կաղամբ ( լահանա),  վ ա * 
բուն գ ( խյար) ,  տաքդեղ (պիպեր) ,  /րեչ֊
պես նաև սմբուկ, լոլիկ» նույնիսկ դդում,  
ձմերուկ և սեխ։ Թթուների համար դրանք 
թեթև խաշում ( ընդհանրապես խաշում էին

ձևերը Գամ իրքում ւ

հեղուկ օգտագործվում էր գոլ ջուր, երկու 
անգամ ավելի շատ,  քան բանջարեղենը։  
Թթվումն արագացնելու համար գործ էր 
ածվում մի քիչ  թթխմոր կամ խաղողի մըր֊  
մրրուկ, իսկ թթուն համեմելու համար դըր֊ 
վում էր նաև սխտոր։ Բանջարեղենից բացի,  
այգեգործական շրջանն երում թթվի համար  
օգտագործվում էր նաև տանձ, խնձոր, խ ա 
ղող և կլապոլոն8 *;

Այսպես,  յուրաքանչյուր շրջան, ըստ իր 
բնակլիմայական պայմանների և կեն ց աղա֊  
յին սովորությունների, պատրաստում էր իր 
ձմեռային պաշարը։ Օրինակ, Հա լի սի հով֊

8 Կլապոլոյի կարասի մեջ խմորումը արագաց
նելու համար դրվում էր նաև գարի։
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ւոոււէ ձմեռային սննդամթերքների մեջ եթե 
կարևււր սւեղ էին գրավում կաթնամթերք
ներն ու բանջարեղենի թթուները, ապա Սա-  
րոսի հովտում,  հատկապես Կյուրինից Դա- 
րենտե,  մինչև Ակն, Արաբկիր վերոհիշյալ  
սննդամթերքներին ծանոթ լինելով հանդերձ,  
ձմեռվա սննդամթերքների մեջ գլխավոր 
տեղը հատկացվում էր մր գեղենն ե րին ։ Ա - 
քարկիրում մեծ  տեղ էր գրավում թութը,  
որից պատրաստում էին պաստեղ,  ռուպ,  
ռաչալ ,  փոխինդ9, լոր թութ ( հատկապես  
Ակնի ան կորի զ թութը),  ինչպես նաև օղու 
զանազան տեսակներ'  յամպարիա, մաստի
կա, սպիտակ, կարմիր, կանալ,  վարդի և 
այլ գույներով, իսկ սալորից'  սսզվոր^ար 
(շոր սալորի),  ոեշալ, թթրուպ, քացախ,  
թթւԱ-թւԱՐշի և այլն։  Կյուրինում թթիը 
պատրաստում էին կյունբալը (արևի մեղր), 
չա լմա -բեք մազ, պաստեղ,  պաստեղի  մսղա, 
քեսմե, յսբմ-մերմենտ , սունուիւ (ո լ ռո լճի կ)և  
չոր թութ, խնձորից, տանձից'  ղաիւեր, սա
լորից,  ծիրանից' չրեր,  կեռասից մի քանի 
տեսակ  աս չալներ և փերվերգէներ, բալից'  
մի տեսակ օշարակ ( շուրուպյ,  որը շատ  
հարգի էր։

Պաստեղը, ինչպես ասվեց,  պատրաստ
վում էր թթից) նաև ծիրանից ( ք իշ մի շ) ։  Թթի 
երրորդ անգամ թափ տվածը ճմլում էին, 
շարմաղով անց կացն ում և այդ թանձր հե
ղուկը նիշայով եփում, ապա կես սանտի
մետր հաստությամբ սպիտակ սավանի վրա 
հավասար լափով տարածում, արևի տակ  
չորացնելով ստացվում էր պաստեղ։ Արար-  
կ իրում ւսյդ նույն խյուսը ( մ ա լե զ)  մինչև  
չորացնելը,  նաև նշազարդում էին, իսկ Կյու
րինում, նշենի չլինելու պատճառով,  նշի 
փոխարեն պաստեղի մեջ դնում էին ծիրա
նի մաքրած քաղցր կորիզը, թեև պետք է 
ասել,  որ Արևմտյան Հայաստանում քա ղց 
րակորիզ ծիրանին ընդհանրապես լտյն տա 
րածում չէր գտել։  թթից պատրաստվում էր 
նաև չա լմա -բա քմա զ, որը Կյուրինում կոչ
վում էր հարված-բաքմազ:

Թթի դոշաբի պատրաստման համար օգ
տագործվում էր Գամիրքի բնակարանների  
սպիտակեցման համար գործածվող  չըրփոն

9 Չոր թթից պատրաստված ալյուրը Արաբկի- 
րում կոչվում էր փոխինդ։ Տե'ս Մելիք 1Լ. Դավիյ»- 
Րեկ, Ար աբկիրի գավառաբարբաոր, «Հանդես ամսօ
րեայ», Վիեննա, 1900, էջ 248—249։

կոչված կ ավահողի ջուրը, որը խաոնում էին 
մեղրի հետ, ապա լցնելով  բաքմազի մեջ,  
փայտե խառնիչով այնքան էին հարում, որ 
դեղնավուն դույն էր ստանում։ Սառելուց և 
նստվածք տալուց հետո, պատրաստ էր 
լա լմ ա-բ աք մազը:

Կեսարի այից դեպի հյուսիս, Հալիս գե
տի մոտակա գյուղերից Արեգունիում դո-  
ջւսբ պատրաստելու համար թթի փոխարեն 
օգտագործում էին խաղողը և կոչվում էր 
անուշ-քեքմեզ, չա լմա -բա քմա զ, ինչպես  
նաևճ շիրե-թարխանան, չարշափ-քյոֆթարը, 
խակ ծիրանիցճ բասսփլ, սուջուխ10 և այլն։

10 Վերոհիշյալ սննդամթերքների անունների զգա
լի մասը հայերեն է, իսկ դրանց տերմինների այլա
զանությունը արդյունք է ոչ միայն սննդամթերքների 
պատրաստման ձևերի, այլև տեղի օտար բարբառ
ների ազդեցության կամ կուլտուրական փոխառու
թյան։ Օրինակ, պաստեղի մալա անվանումը առա֊ 
ջացել է պաստեղը Ժսղայի նման եռանկյունաձև 
ծ ալելու հանգամանքից, որի մեջ դնում էին ընկույզի 
միջուկ, նուշ, երբեմն1 քաղցրացրած ծիրանի կորիզ։

Կյուրինում նշայով թանձր եփված ռուպը (դո֊  
շա բ ) ,  չորացված և քառակուսի կամ եռանկյունաձև 
կտրված, կոչվում էր քեսմե, իսկ Արաբկիրի հայ 
գյուղերում դոսի: Կյուրինի հայերին դեռ շատ հնից
ծանոթ է եղել բարակ նշապաստ եղը, իսկ քեսմե֊ե 
հավանաբար թուրքերենից փոխառություն է, ուստի և 
այդ տերմինը նույնությամբ պահպանվել է Կյուրինի 
բարբառում։ Սուջուխ թուրքերեն բառացի նշանակում 
է' մեջը լեցուն, այսինքն' երշիկ, բայց այստեղ այն 
տարբերությամբ, որ եթե սուջուխ տերմինով ընդ
հանրապես հասկացվում է մեջը մսով լեցուն, ապա 
այս դեպքում մսի փոխարեն ընկույզի, նշի միջուկ 
կամ ծիրանի անուշ կուտ է շարված, իսկ երեսը 
թթի, խաղողի քաղցր հյութ է քաշած և չորացված։  
Սրաբկիրցիները նույն անուշեղենը բաւնիկ են ան
վանում, իսկ Կյուրինում' ռաուեիկ, որը հետագա
յում մոռացվելով, հատկապես Կես արիայի շրջանում 
գործ էին ածում թուրքերեն սուջուխ տերմինը։

Գամիրքի յուրաքանչյուր շրջան չորացրած պը- 
տուղի չրերի համար նաև ուներ առանձին անուն[Հ 
Արաբկիրում կոչվում էրՀ չոր, այլ շրջաններում' չիր։  
Տանձի չոր, խնձորի, սալորի չոր։

Մինչդեռ Հա լիսի վերին և ստորին հովտում, 
ինչպես նաև Կյուրինում, հատկապես տանձի, խնձո- 
րի շիրը կոչվում էր «ւլախ»: Այս անունը գուցե այդ 
չրի պատրաստման ձևի տարբերության հետևանք է, 
քանի որ խնձորի, տանձի դախը նախքան չորացնելը 
թեթև խաշում էին, ուստի և այդ բառը արաբերեն
լեզվից են առել, որովհետև դախ արաբերեն նշանա
կում է չորացած պտուղ, ինչպես Գամիրքի որոշ 
վայրերի հայերից բացի, քրդերը ևս մրգի չսրի հա
մար գործ են ածում րլախ բառը։ Գամիրքի բարբա
ռում ծիրանի, սալորի մարմելադի համար գործ էր 
ածվում ըոաջել (ոեջել)  տերմինը, իսկ խըմ-մերմենաը 
յուրահատուկ էր Կյուրինի տեղական բարբառին։ Դա
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Շիրե-թարխանան պատրաստվում էր 
խաղողի հյութով և կորկոտով . դրանք իրար 
խառնելով լավ եփում էին, մինչև որ կոր֊ 
կռար պայթի,  ապա ստացված խյուսր պր֊  
ղրնձե կլա յեկ վ ա ծ ամանների մեջ սառեց֊  
նում, քառակուսի կամ եռանկյուն մսյսայյւ 
ձևով կտրելով,  չորացնում և կարասն երի 
մեջ պահում։ Չարշաւի-ք յոֆթարը պատ֊  
րաստվում էր խաղողի հյութով և ալյուրով,  
որից ստացված խյուս ր եռացնելուց հետո,  
կտավի վրա հավասար չափով տարածելով,  
չո րացն ում էին, ապա պաստեղի նման ծա֊  
լում և պահում կողովների մեջ։ Հալիսի ըս֊  
սարին հովտում, մասնավորապես Կեմ երե֊  
կից դեպի Կեսարիա, լայն տարածում ու֊ 
ներ ն աև կլապոլո կոչւէած պտ ուղը, որը
շատ նմանվում է երկար կոթով և մանր  
հատիկներով վայրի բալին,  որը հասունա֊  
ց ա ծ  վիճակում նույնիսկ դառն է։ Օգտա
գործվում է ջրով և շատ քիլ  գարիով, ձմեռը 
սա լա մ ուր դրված վիճակում։

Ձմ եռվ ա պաշարի մեջ որոշ տեղ էր 
գրավում նաև մսեղենը,  գյուղական վայրե֊  
րում, րստ սովորության, մսացուի համար, 
դեռ աշնան սկզբից պարարտացնելով մի 
ւյաքւ (դախ,  ծեր) ,  եզ կամ ստերջ կով դեկ
տեմբերի կեսերին մորթում, միսը ղավուր
մա էին անում։ Քաղաքատիպ մեծ  ավան
ներում և քաղաքներում արհ ե ստ ա - առևտը֊  
րական շրջանում ղավուրմայի համար սո
վորաբար հարգի էր ոչխարի միսը։ Այդ տե
սակետից հատկանշական է, որ Արաբկի-  
բում տավարի,  խոզի միս չէին օգտագոր
ծում և օգտագործողներին էլ խորթ աչքով  
էին ն ա յ ո ւ մ Ղ ա վ ո ւ ր մ ա յ ի  համար ոչխարի  
միսը մանրում,  աղելուց հետո իր յուղով  
եփում,  լցնում էին բզուկների կամ  թե հա
տուկ լայն և որոշ խորությամբ պղնձե կ լա
յեկ ա ծ ամանների մեջ,  թողնվում էր, որ 
սառչի և ապա այդ «կաղապարիցո հանե-  
լով,  որպես հնից եկող սովորություն, մեջ֊  
տեղից մի թոկ անցկացրած կախում էին

պատահ ական չէ ,  քանի որ նրա պատրաստում ր ծի֊ 
րանի անուշ կորիզով, ընկույզի ծեծած միջուկը թթի 
ասպի մեջ եփելը և գնդակի ձևով չորացնելը հա֊  
տուկ էր ընդհանրապես Ս արոսի հովտում և ի մաս֊ 
նավո րի' Կյուրինում, որը մրգերի առատ երկիր էր 
դեռ վաղ անցյալումդ

11 Մելիք Ս. Դավիթ-հեկ, Արաբկիրի գավ առա- 
բարբառը, «Հանդէս Ամսօրեայ», Վիեննա, 1900,
էշ 249,

մառանի առաստաղից։ Քաղաքներում պահ
վում էր միմիայն բզուկների մեջ, ձմեռը 
մաս առ մաս օգտագործելու համար։ Մսա
ցուի ոսկորը աղցան էր դրվում, իսկ ոտ
ները և գլուխը մաքրելուց հետո չորացնում  
ու պահում էին խաշի ( ւիաչավ համար։

Գամիրքոլմ Սեսարիա քաղաքը բ ա ց ա 
ռություն էր կազմում, որտեղ ղավուրմայի  
փոխարեն յուլւաքւսնչյուր տնտեսություն 
առավել  կամ նվագ չափով տավարի մսից  
սւ Այ ո ։|սա ( րաստրմ ա յ  էր պատրաստում,  
որը կեսարահայերի սեղանի զւսրդն էր, 
հատկապես երեկոյան Ըն՛թրիքից հետո և 
ուրախությունների ժամանակ օղու հետ որ
պես աղընդեր ( մ ե զե ) ։

Ապուխտի պատրաստումը վերագրվում  
է պարսկահա յքից'  Խոյից, Աալմաստից,  
Սարսի նահանգից 16-րդ դարի սկղբներին 
Կեսարիայի մոտակա Մալաս և Սերմիր ա֊  
վանն երում հաստատված հայերին։ Նրանք, 
ըստ ավանդության,  իբր ձմռան այդ պա
հածոն աղցան չոր միսը պատրաստելով  
համոզվում են, \որ նոր բնակավայրում այն 
ավելի ախորժահամ է ստ արվում։ Գտնում 
են,  որ տեղի օդը, ջուրը շատ նպաստավոր  
է համեմած աղցան պատրաստելու համար,  
որին տալիս են պաստրմա 11 12 13 անունը։ Սա֊ 
կայն պետք չէ  մոռանալ,  որ դեռևս 4֊րդ  
դարում, Բարսեղ Սեսարացու ժամանակ,  
նույն Սես արիայում հայտնի էր Արջառի 
մխած միսըս։

Սես արիայում ապուխտի պատրաստման  
համար, ինչպես ասվեց,  օգտագործվում էր 
մասնավորապես տավարի միսը։ ինչպես  
հայտնի է, տավարի մարմնի չորս գլխավոր  
մասերից' առջևի սրունքներից, կրծքից,  
իրանից,  զիստից ստացվում էին առանձին 
անուններ կրող տարբեր որակի կտորներ։  
Մեկ տավարից ընդամենը 2 8 — 32 զույգ 
ապուխտ։

Թեև ապուխտը նույն ձևով ա յժ մ  էլ 
պատրաստվում է Հայաստանում, բա յց  ա֊  
վնլորդ չենք տեսնում նկարագրել Գամ իր
քում ընդունված ձևը։

Ապուխտի պատրաստման համար ան ա֊  
սուեր մ  ո բթվում էր ուշ աշնանը։ նրանից  
ստացվա ծ 8 — 10 սմ լայնությամբ և մինչև

12 Տե՛ս Սիմոն Գարամանյսւն, Գրպանի տարե
ցույց, 1937, Կոլոմբ (Ս ե ն ) ,  էջ 115— 116։

13 <րՀանդէս ամսօրեայ», Վիեննա, 1900, էջ 227»
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մեկ մետր երկարությամբ մսի շերտ երր 
զույգ֊զույգ թելով,  վերի մասից միացված  
իրար, երեք օր դրվում էր աղի մեջ , ո րից 
հետո երեք անդամ սառը ջրի մեջ քաշում,  
այսինքն ' լվանում էին։ Մսի շերտերը ց ե -  
>Ր եկր կախում էին արևին, ի սկ երեկոյից  
մինչև  առավոտ դրվում էր մ ամուլի տակ։
՝Այսպես, երեք օրճ ցերեկ և գիշեր անընդ
հատ շարունակելուց հետո, մամլած և չ ո 
ւրացած մսի շերտերը մխրճում էին չա մա ֊  
նի' խյուսի մեջ1*, որտեղ շերտ երր 10  — 15 
օր մնալուց հետո, հանում և երեսը խյուսիս 
մաքրելով,  նորից չորացնում էին արևի տակ 
5֊ից  5 օր և ապուխտը պատրաստ էր։

Չմոռանանք,  որ մսեղենը,  եթե գյուղա
կան վայրերում մյուս սննդամթերքներից  
համեմատաբար նվաղ էր օգտագործվում,  
ապա  գյուղաքաղաք ների և քաղաքային 
բնակչության կենսամթերքների մեջ զգալի 
տեղ էր գրավում ոչ միայն ձմռան,  այլև  
տարվա մյուս եղանակներին։ Ս երաստ իա֊
յում,  Կ ես արիայում, Կյուրինում, Կեմ երե
կում և քաղաքատիպ մեծ  ավաններում,  
լյողեքԼքաքից, շաքարի խորովածից Բա ց ի  

լայն տարածում ունեին փռի կամ թոնրի 
մեջ, ուլի, գառան,  ոչխարի ամբողջական  
խորովածները . ապա ճ շոթանք յարաբը* 15 16 * 
և այլն։

Քաղաքային վայրերում զանազան սր- 
նըն դա մ թերքն երի, այդ թվում և մսի համար  
ստեղծված էր սպառման լայն շուկա։ Ւսկ 
փողի մշտական կարիք ունեցող գյուղացու  
համար նախընտրելի էր իր ստերջ, կամ ծեր 
անասունը վաճառել,  ի ս կ իր տանը մսի 
փ ո խ ա րեն օգտագործել բուս եղեն և կաթնե
ղեն սննդամթերքներ։ Այնուամենայնիվ,  ո֊ 
բոշ տոնական օրերին, օրինակ, վարդավա
ռի տոնին, հատկապես Գամիրքի գյուղա
կան վայրերում յուրա քանչյուր տնտեսու

^ Չամանի խյուսը պատրաստվում է հետևյալ 
ձևով, մեկ կովի մսի համար պահանջվում է մեկ ու 
կես կիլո դրամ չամանի բարակ ալյուր, երեք կիլո~ 
դրամ կարմիր տաքդեղ, 6■—7 կիլո դր ամ մաքրված
սխտոր։ Սխտորը լավ աղալուդ հետո խառնում են 
տաքդեղի, ապա ' չամանի ալյուրի հետ և ստ արվում 
է խյուս, որը կոչվում է նույնպես «շաման»:

15 Չոբանքյաբաբը (հովվի խորոված) մինչ այժմ  
պահպանել է իր պատրաստման հնադարյան ձևը.
վ ե3 ամսական՝ դառը կամ ուլը մորթում, միսը իրեն 
մորթու մեջ լցնելով թաղում են փոսի մեջ, ավազով 
ծածկում և վրան խարույկ վառելով խորովում ։

թյուն մորթում էր մի ուլ 6, իսկ ձմեռվա հա
մար,  ինչպես ասվեց,  մի դահ (դա խ ) ,  եզ 
կամ ստերջ մի կով և կամ խ՚՚յւ ոչխար՝  
ղավուրմայի համար։

Գամիրքի յուրաքանչյուր շրջան, ըստ իր 
նյութա-կուլտուրական պայմանների և տար
վա եղան ակի, պատրաստում էր ավելի քան 
երեք տասնյակ ընդհանուր հաշեր,  որոնք 
ծանոթ են հայկական մյուս գավառներում։  
Օրինակ' բուլղուր-փլավ, էրշտա-փլավ, բ ը -  
րոնձա -փլա վ, թանապուր, թարխանա, թա
նեսպաս, կաթնապուր, ոսպապուր, խավին, 
բայլաշուր, բանջարապուր, չիրապուր, հըլ- 
պիր կամ  նլպուր, յաննի, խաշ ( փաչա) ,  
մունպար, քալահոշ, քորեմազ (կ ո չե մ աստ),  
մախոխ, ւթսլլե, բորանի, տակապուր, քեշ
կեկ, սարմա, տոլմա , հացապուր, խոշապ, 
որոնք եթե պատրաստվում էին հասարակ  
օրերում, ապա մանթբ, ղափամա, քովթտ, 
մԼջով-քովթա, չիք-քովթա , հերիսա, բրնձով 
կաթնապուր, հավկիթով էրիշտա-փլա վ, 
մխլա մա. կամ  մխլու, բիշի, ինչպես նաև 
փախլավա, սաոթբուրմա, թեթլաղեիֆ և 
այլն,  հատուկ էին սան ական օրերի համար։

Այստեղ պետք է նշել այն հանգաման
քը, որ այդ ճաշերը Գամիրքի բոլոր շրջան
ներում մի ընդհանրություն կազմելով  հան
դերձ, յուրաքանչյուր շրջան- կամ ավելին'  
յուրաքանչյուր վայր ուներ այդ ճաշերի ինչ 
պես պատրաստման ձևը, նույնպես և յու
րահատուկ անունը1՛ ։ Արաբկիրի, Կյուրինի 
շրջաններում ապուր տերմինով վերջացած  
բառը՝  բլղուր֊ ապուր, բրինձ-ապուր,  նշա
նակում էր բրնձե,  բլղուրե փլավ,  մինչդեռ  
Հալիս գետի հովտում  ապուր նշան ակում էր 
ջրալի շորվա, օրինակ' թանապուր, ոսպ
ապուր։

Բլղուր ֊փլավի համար կամ ինչպես  
Կյուրինում ասում էին . բլղուր-ապուրի հա 
մար նախ ձավարը յուղով մի քիչ  բովում,

16 Վարդավառին ուլ մորթելու պատճառով' այդ 
օրը ողլագ ւլրան (Վ. Թ. — ուլի կոտորած)  էին կո-
չում ։

^  Օրինակ' Սեմ երեկում ծիրանով, սալորով
պատրաստված չիրապուրը _ կոչվում էր շիր լի, որը
առնմանության օրենքի հիման վրա դարձել էր չ|ւլլ|ւ: 
Արաբկիրում թթու շլորով պատրաստված չիրապուրը 
թթվության պատճառով կոչվում էր թթու շոր՚պսւ: 
Ս յուրին ում ընդհանրապես ծիրան օդտագործելու հա
մար ' զերտելի ապուր, իսկ հայկական որոշ դավառ- 
ներումճ րլայսապուր:
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ապա համապատասխան քան ակությամբ  
ջրուԼ եռացնում, բոված ձավարբ լցնում էէն 
այդ եռացած ջրէ մեջ և եփում* մինչև ջուրը 
քաշվելը , որից հետո կաթսան վերցնում էին 
կրակից, թողնում, որ մի քիչ հանգչի: Այս 
ձևով պատրաստված բ[րլ ուր֊փլավը կոչվում 
էր չոբանփլավ: թլղուր֊փլավի պատրաստման  
համար կա նաև մի ուրիշ հասարակ ձև' ջու֊ 
րը նախ եռացնում, աղը գցում,  ապա ձ ա 
վարը լցնում և եփելոլց հետո կըակից 
վերցնելով,  վրան ս ո խ ա ռա ծ էին ան ում ։
նույն ձևով պատրաստվում էին նաև բրնձի 
և էրիշտա ւիլավներր, որոնք Կյուրինում կոչ 
վում էին բրինձապուր, էրիշտաապուր: 
Հա լի սի ստորին հովտում,  Կեմ երեկից դեպի 
Կեսարիաճ շախըր կամ  շիթս ւ|ւ|սււ|, իսկ Ակ
նից Արա բկի ր' ւոիրսւուկ էր կոչվում այն 
ճաշը,  երբ բլղուր և բրինձ փլավի մեջ էրիշ
տա էին խառնում։

Թանապուրը, թարխանան և թանեսպա- 
սը հատկապես գամիրքահ ա յ  գյուղաց ին ե-  
րՒ ս ո վո ր ա կան ճաշերն էին հանդիսանում։  
Թ ա ն ա պ ո ւ ր ը ե թ ե  համեմատաբար շոգ  ե-  
ղանակների կերակուր էր, ապա թարխա
նան և թանեսպասը' ձմռան։ Թանապուրը 
թարխանայից և թանեսպասից տարբերվում  
է նրանով, որ վերջին երկու կերակուրները 
ունենալով հանդերձ թան ա պուրի բովանդա
կությունը, պատրաստման ձևով տարբեր
վում են։ Գամ իրքում յուրաքանչյուր գյու
ղացու րն տ ան իքում, ապրիլից մինչև հոկ
տեմբերի վերջերը ամեն օր- կամ  երկոլ֊ե֊  
րեք օրը մեկ անգամ խնոցիով մածուն էր 
հարվում։ Թանը օգտագործվում էր թանա
պուրի, իսկ Կյուրինում, ինչպես աս վում էր, 
ծեծած ցորենով շորվայի համար։ Թանա
պուրի համար նախապես եփում էին կոր
կոտը, իսկ երբ ուզում էին նաև ոսպ խառ-  
նել,  այս վերջինը ևս առանձին եփելուց հե֊  
տո, թողնում էին, որ քիչ  հանգչի և աղ ց ա -  
նելուց հետո լցնում էին եռացող թանի մեջ 
և ուտում գոլ վիճակում։

Թանապուրը» չթթված մածունի թանով  
է պատրաստվում, իսկ թանեսպասը ' թթու 
թանով,  ուստի այս վերջինը մի քիչ  թթվաշ  

է լինում։
Թարխանան պատրաստվում է տկի 

մածնի թանի քամվածքից։  Գամ իրքի գյու-  
ղական վայրերում յուրաքանչյուր տնտե-  
սություն, հունիս ամսից սկսած  մածանի  
տիկ էր բոնում, որը; սովորաբար; հարվում

էր հոկտեմբերի վերջերին։  9'րա թանը րԱ- 
պիտակ կտավե տոպրակների մեջ ք ա մ ե 
լուց հետոյ օգտագործվում էր ձմեռվա թար
խանայի համար։ Թարխանայի պատրաստ
ման համար կորկոտը, սիսեռը և լոբին քիշ  
խ տշելուց հետո սառցնում էին, ապա ան
հրաժեշտ քանակով աղ ցանելով,  խառնում  
թան քամ ին և լցնում կարաս ըճ ձմռան ը օգ
տագործելու համար։

Թարխանա ճաշ եփելու համար կարա
սից շերեփով հանում էին անհրաժեշտ լ ա 
փով մ  ածը, ջրի մեջ բաց անում կամ չո ր 
թանի նախապես թրջված գնդիկները չոր
թան ահ արի մեջ գոլ ջրով բաց անելուց 
հետո, լցնում կաթսան և կրակի վրա դգա
լով անընդհատ խառնում ' մինչև եռ գալը,  
որպեսզի չկարվի: Ս ո խառածով և անանու
խով համեմելուց հետո թարխանան տաք 
վիճակում ուտում էին։ Թարխանան Կյուրի
նում պատրաստվում էր միայն չորթանով  
( որովհետև թանքամ բռնելու սովորությունը 
չունեին) ,  մեջը ղավուրմա ավելացնում, որը 
տեղական բարբառով կոչվում էր փեսգիկ- 
ներով շորվա:

Կաթնապուր եփելու համար կաթը նախ 
շաքարով քաղցրացնում են և հա մա պ ա 
տասխան չափի բրինձ գցում մեջը,  եփում 
այնքան ժամ ա նա կ, որ բրնձի հատիկները 
պայթեն և կաթր սկսի թանձրանալ,  որից 
հետո կրակի վրայից վերցնում են և. ափ
սեները լցնելով թողնում, որ սառչի։ Ուտում 
էին սառը կամ գոլ վիճակում։ Գամիրքի ա յ 
գեգործական շրջանները, որոնք դոշաբ ու
նեին, փոխանակ կաթր նախօրոք շաքարով  
քաղցրացնելու,  կաթնապուրը եփելուց հե
տո վրան դոշաբ էին լցնում։

Խավիծ եփելու համար յուղով բովված  
ցորենի ալյուրը կամ բովված ցորենի փո
խին դալյուրը ջրով բաց անելուց հետո, կրա
կի վրա եռացվում էր մինչև թանձրանալը, 
ափսեների մեջ բաժանելուց հետո վրան 
դրվում էր եռացած յուղով դոշաբ կամ  
մեղր,  կամ շաքարի դոշաբ (թանձր շեր
բեթ),  որը ֆախըպեյինի էր կոչվում։ Վեր
ջինս եռացած վիճակում լցնելով խավիծի  
վրա, ուտում են տաք,  ինչպես նաև' գոլ 
վիճակում։ Խավի<ծը1է, թեև լայն տարածում 18

18 Խավֆծը Արաբկիրի շրջանի գյուղերում կոշ֊ 
ւէում էր ւլաէյուտ, որր գործ էր ածվում հատկապես 
փետրվար ամսին' սուրբ Սարգսի տոնի առթիվ։
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ուներ Գամիրքում, սակայն պատրաստվում  
էր (ինչպես ամենուրեք Հայաստանում) ,  
հատկապես ծննդկանների համար։

Մալե զապուր ր Ա րայլաշուրը (բակլա֊  
ջուր) թեև տարբեր բովանդակություն ու֊ 
նեն, բա յց  պատրաստման ձևով նման են։ 
Ինչպես մալեզապուրի,  նույնպես և բայլա֊  
ջրի հիմնական բաղադրիչը բովված ալյու
րով սլատրաստված խորիսխն է, այն տար
բերությամբ միայն,  որ մալեզապուրի հ ա 
մար,  եթե գործ էր ածվում ձավար, ապա  
բայլաջրի համար' լոբիտ Մալեզապուրի հա
մար սաոր ջրի մեջ զցում էին քիչ  քանակու
թյամբ ձավար, երբ սկսում էր եռալ,  վրան 
բոված ալյուրի խորիսխ էին ավելացնում,  
խառնելով,  որպեսզի լրիվ լուծվի, իսկ պատ
րաստ լինելը որոշվում էր ձավարի լավ ե֊ 
փելով։

11սպապուրի կամ ինչպես կյուրինում 
ասում էին' ոսպով շորվայի կամ Ա,րաբ\լի
րում'  ոսպօք շորվայի պատրաստման հա
մար անհրաժեշտ քանակությամբ ոսպը 
լցնում էին սառը ջրի մեջ, աղը գցում, իսկ 
եռ գալու ժամանակ ավելացնում նաև մի 
քիչ  խորիսխի մալեզ: Եւիր գալուց հետո,  
կրակի վրայից վերցնելով սոխառածով  
համեմում և տաք վիճակում ուտում են։

ք*անշար ապուրի համար ընդհանրապես  
օ՛գտագործվում էր բանջա րա բո։ յսը (ճըն֊  
ճրղկ ան պաշար),  երբեմն նաև զանազան  
տեսակի կանաչեղեն^ թրթնջուկ, սպանախ 
և այլն։ Բանջար ապուրի համար սառր ջրի 
մեջ լցնում էին անհրաժեշտ քանակով ձա
վար և մաքուր լվացված,  մանրած կանա
չեղենը ավելացնում վրան, իսկ եփը զա 
լուց հետո համեմում սոխառածով։

Չիրապուրի համար օգտագործում էին 
ծիրանի կամ սալորի չիրը,  կորկոտի կամ  
ււիսեռի հետ։ Այդ բոլորը միասին բա վ ա 
կանաչափ ջրով եփելոլց հետո■ շատ քիչ  
աղ զցում և գոլ վիճակում ուտում։ Գա մ  իր
քում, հատկապես Հալիսի վերին հովտի հայ  
գյուղերում, չայն տարածում ուներ նաև 
զոյլալապուրլւ1 ՛, որը պատրաստում էին 
չիրապուրի նմանէ

ճլպիրը կամ  քկպուրը թեև Գամիրքի բո֊

19 ՀԼողալապոլր կամ հոնապուր պատրաստելու 
համար չորթանհարիով չոր հոնի մսային մասը կո֊ 
բիզից անջատելուց հետո ջրի մեջ թրջում էին մինչև
կակղելը, ապա քամում և կորկոտով եփում։

լոր շրջաններում համանման անունն է 
կրում, բայց  ունի եփելու տարբեր ձևեր։ 
Օրինակ, Կամարակից դեպի Կեսարի ա մա֊  
նըրված գլուխ սոխր և մանր կտրտած ոչ֊  
խարի միսը. յուղի մեջ քիչ  մեււցնելոսյ հե֊  
տո լցնում էին ջրի մեջ, իսկ եփը գալու 
ժամանակ ավելացնում նաև մեկ կամ երկու 
ձու, աղ գցում,  և հաշը պատրաստ էր։ Եսկ 
Ակնի շրջան ում 6լպւսրը եփում էին ձկով,  
լոլիկով ( պամ ի դո ր)  և պանրով19 20։ Առանց  
ձվի պատրաստվածը Գամիրքի ստո րին
հովտու մ  կ ոչվում էր յսւ1ւնյւ, որը հարսանի
քի ամ են ահ արգի հաջերից մեկն էր հա֊  
մ արվում։

Խաշի կամ փաշայի,  կամ ինչպես Ակ֊  
նում կոչում էինճ ^ կ ա մ  չիլյւկոն֊/ւ21
պատրաստման համար ընդհանրապես օգ֊  
տ ա գործում էին մանր և խոշոր եղջերավոր 
անասունների գլուխն ու ոտները։ Համա֊  
տարած սովորությամբ, գլուխն ու ոտները 
մաքրելու համար նախ մազերը կրակի վրա 
խանձում էին, սառը ջրով մի քա նի անգամ  
լվանալուց հետ ո • կարտում,  աղ ցանում  
վրան և լցնում բզուկի մեջ, մեջընդմեջ դնե
լով սխտորի մի քանի մաքրված պճեղներ։  
հաշը,  որ ընդհանրապես առավոտյան ճաշ  
է, պտուկի բերանի խուփը խմորով ամրա ց
նելուց հետո, երեկոյան իջեցնում էին թո
նիրը, ուր մինչև առավոտ եփում,  համարյա 
հալչում էր։

եոսշը անասնապահությամբ հարուստ 
Գամիրքում լայն տարածում ունեցող ճաշե
րից մեկն էր, հատկապես զատկի կիրակի 
առավոտ խաշ էին ուտում, ինչպես նաև 
հարսանիքի ավարտման աոաջին առավո
տը. Ակնում, Ար աբկիրում, ըստ սովորու
թյան,  խաշի կերուխում էր կազմակերպ
վում, ուստի այդ օրը նույնիսկ ((փաչայի 
առավոտ» կամ «փաշայի օր» էր կոչվում։  
Մունպարի կամ Արաբկիրի բարբառով* 
պումպարի պատրաստելու համար օգտա
գործում էին ոչխարի հալալ աւլիքլւ և հա
մեմվ ած ձավարի միջուկը։  Հալալ աւլիքլւ 
դրսից և ներսից մի քանի անդամ սառը 
ջրով լվանում,  աղով շփում և կրկին լ վ ա 
նում էին, որսլեսզի փորոտիքի հոտը անց
նի, որից հետո սոխով, պղպեղով և աղով

20 Ա. 4?եչյան, Ա կն  ու ա կ ն ց ի ք ,  Փ ա ր ի զ ,  195% ,  

էջ 288։
21 Նույն տեղում։
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ա֊համեմված ձավարի միջուկը ձագարի օգ
նությամբ լցնում էին 15֊ից 20 սմ. երկա
րությամբ կտրած աղիքի մեջ, ծայրերը 
դերձանով կապում,  ապա դնում պոլտկի 
կամ կաթսայի մեջ եփ հանելու համար։ Եփ
վելուց հետո, առանց որևէ համեմունքի 
ավելացման,  ուտում էին տաք վիճակում։

■քալահոջի կամ  գալահոշի պատրաստ
ման համար գլխավորապես օգտագործվում  
էր սոխ և թանքամ։ Գլուխ սոխը մանրելով,  
յուղի մեջ թեթև մեոցնելուց հետո■ խառ
նում էին ընկույզի միջուկին և լցնում ջրով 
բաց արած թանքամ ի մեջ, ապա դնում 
կրակի վրա մինչև եփ գալը։ Եփելու ժ ա մ ա 
նակ երբեմն գդալով խառնում էին, որպես֊  
գի եկտրվիէ Սոխառածով համեմելուց հետո 
մեջը լավաշ  բրդելով,  ուտում էին։

I) ոիւոիւասլուրի մ ածը պատրաստվում էր 
կորկ ոտով և թթի /մորով։ Կորկոտը լավ ե-  
ռացն ելուց հետո սառեցնում էին, ապա
թթխմորով շաղախելով,  լցնում կարասը և 
կամ այդ մ  ածից գունդեր էին շինում, չո֊  
րացնում պահքի օրերին ճաշ պատրաստե
լու համար։

Մախոխը թարխանայի նման թթվաշ էր 
լինում և պատրաստվում էր նույն ձևով, բայց  
այն տարբերությամբ միայն,  որ եթե թար
խանայի մեջ կորկոտը թանքամի հետ էին 
խառնում,  ապա մախոխի համար խաշ ած  
կորկոտին թթխմոր և ցորենի ալյուրով 
պատրաստված խյուս էին խառնում։

ՂալլԼն և բորանին նույնպես պաս օր
վա ճաշեր էին, որոնք ունեին պատրաստման  
ժամանման ձև, բա յց  բովանդակությամբ  
տարրեր էին։ Ղալլեի համար օգտագործում  
էին մանրված բող1լ և կորկոտ, իսկ բորանու 
համար' դդում կամ մանրված ճակնդեղ 
կորկոտի հետ։ Ակնա շրջանում բորանու 
համար օգտագործում էին հատկապես խ ա 
շած դդում և մարած մածուն։

Քաշկեկի և. հերիսայի իհարիսայի)  պ ա տ 
րաստման համար օգտագործում էին կոր
կոտ և միս։ Սակայն,  ղրանց պատրաստման  
ձևերը Գամիրքի բոլոր շրջանն երում հա
մանման չէին։ Կեսարիս։ յի շրջանում22 23 հերի֊

22 Կեսարիայի շրջակա հայ գյուղերում հարիսան 
և քեշկեկը համանիշ բառեր էին, էվքերի կոր
կոտով և ազավնու մսով հարիսայի նման պատ
րաստված Տաշը քեշկեկ էր կոչվում և մեծ հռչակ էր 
վայելում։

ւ ան եփում էին կորկոտով, հավի կամ  
ղավնու մսով։ Ս՚ոնրում բզուկի մեջ,  եփելու 
հետ միաժամանակ փայտե տոփանով լավ  
հարում էին, մինչև որ միսը կորկոտի հետ 
խառնվելով մածուն դաոնար, ապա,  պնակ
ների մեջ բաժանելով,  վրան հալած յուղ էին 
լցնում և ուտում։  Քեշկեկի համար կորկոտի 
հետ ընդհանրապես գործ էին ածում ոչխարի 
կամ տավարի միս, սակայն սովորություն 
չկար քեշկեկը հարիսայի նման հարելու,  
այլ պարզապես յուղ էին լցնում ‘[բան և 
ուտում։

Սարմա-ե և դոլմա ֊& թեև տարբեր բո
վանդակություն ունեն, սակափ ունեին 
պատրաստման համանման ձև։ Այսպես,  
օրինակ,  սարմա էր կոչվում այն լցոնը,  
որը որթատունկի կամ կաղամբի տերևով 
էր փաթաթվում ( ծե ծա ծ միսը շաղախված,  
րՒլ բրինձ էլամ ձավար ավելացրած,  աղ ու 
պղպեղով համեմվա ծ) ։  Դոլմայի համար  
որպես պատյան օգտագործում էին մեջը 
փորված գդում, պղպեղ,  պոմիդոր (լոլիկ)։  
սմբուկ (բադրիջան)  և վարունգ, իսկ լցոնը 
նույնն էր։ Սարմայի և դոլմայի փաթեթ
ները բզուկի կամ էլաթսայի մեջ շարելուց 
հետո, վրան այնքան ջուր էին լցնում,  որ 
դրանք ծածկվեն,  իսկ եփելուց հետո թող
նում էին «հանդարտի» և վրան սխտորով 
մածուն դնելով ուտում։ Պասուց սարմայի  
և դոլմայի միջո ւկը լինում էր զանազան  
հունդերից ձեթով համեմած,  սովորաբար 
ուտում էին սառը վիճակում։

Խոջաֆը2’ (կոմպ ոտ )  ընդհանրապես  
պատրաստում էին չոր մրգերով' ծ իրան։ ի, 
սալորի, չրի,  խնձորի, տանձի.  1լա ]ս ֊^  և 
չամիչից ,  հետը քիչ  շաքար խառնած։  Խո- 
շաֆը որպես ճաշ աոանձին չէր օգտագործ
վում, այլ փլավի հետ գործ էր ածվում որ
պես աղընդեր։

Եղջուր (հացապուր)  և ջրի վրան հասա
րակ օրերի այն ճաշերն էին, որ հատկապես  
միջակ և չքավոր տնտեսություններում լայն 
տարածում ունեին։ Այդ երկու ճաշերը 
սէաբ1 էէն էբննց պատրաստման ձևս վ ու 
բովան դակութ յամբ։  Օրինակ, Կյուրինի եղ- 
ջուրը պատրաստելու համար եթե օգտա
գործվում էր չոր հացի ավելորդ կտորները,  
ասլա ջոլրի կրայի' Արա բկի րի բարբառով

23 Խոշ քրդերեն նշանակում է անուշ, աֆ' ( ար)  
ջուր> որով խոշաֆ նշանակում է' անուշ ջուր։
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հավկիթջուր֊^ր պատրաստման համար ջու՛րը 
եռացնում, մեջր սպանախ էէն մանրում և 
վրան մեկ֊երկու ձոլ կոտրում>

Գամիրքոլմ տոնական օրերի գլխավոր 
հաչերից էր մանթը-!/, հավանաբար միջին֊  
ասիական ժողովուրդներէ  մա նթա վ-թ և 
թուրքական մանթը, որ շատ հարգի էր Կե֊ 
մերեկից Կեսարիա ընկած շրջաններում 
Մանթըն Կեմերեկում պատրաստվում էր 
երկու ձևով, մեկը մսային միջուկով, մյու
սը' առանց միջուկի։ Առաջին ձևի մանթըն 
և յուրին ում կոչվում էր լիք -մանթը, որի 
համար ցորենի ալյուրից պատրաստում էին 
պինդ խմոր և լավաշի նման բարակ բտց  
անելուց հետո, կտրում,  մոտ երկու սան
տիմետր տարածություն ունեցող քառակու
սիների ձևով։ Այդ քառակուսի խմորների 
վրա զետեղում էին կանխապես պատրաս
տած ծեծած մսե (սոխ,  երբեմն էլ խաշած  
կարտոֆիլ խառնած)  փոքրիկ գնդեր, ապա  
եռանկյունաձև ծալելով,  երկու ծայրերը ի֊  
րար սեղմում։ թրպեսղի խմորը ամրանա 
մի առ ժամանակ փռում էին, ապա եռաց
րած ջրի մեջ եփում։ Ջուրը քամելուց հետո 
գնդիկները թողնում էինք որ քիշ սառչի,  ապա 
սխտորով մածուն խառնում սոխառած ա֊  
վե լացն ում և ուտում։ Եսկ առանց միջուկի 
մանթըն ( բոշ֊մանթը) .  մասնավորապես  
Սեմ երեկում էր տարածված, որով հյուրասի
րում էին անասունների մսուրային շրջան ում 
հավ արված գոմաղբը  մեհի֊/րւ^ կուշկոսւ (ա֊  
թար)  շինելու համար փոխօգնության եկած  
հարս-աղջիկներին։ Այս սովորությունը Հալի֊  
սի ստորին հովտում և հատկապես Կեմերե֊  
կում այնքան էր տարածված,  որ թրիք հանե
լու առիթով եփված մանթըն ստացել  էր թրի
քի մանթը անունը։ Մինչդեռ Ա երաստի ա ք ա 
ղաքում առանց մսային միջուկի մանթըն 
կոչվում էր սու-պորեկի, այսինքն' ջրի բո֊  
րեկ և դա նրա համար, որ մանթը/ր խմորը  
եփվում էր եռացրած ջրի մեջ։

Ս ու֊ պորեկէն ս ե բա ս տ ահ ա յե  րի մեջ այ ն
քան էր տարածված,  որ իր արտահայտու
թյունն էր գտել նաև տեղի ժողովրդական  
բանահյուսության մեջ։

2* Կեմեր եկից դեպի Կեսարիս, ընկած վայրերը 
մաս էին կազմում թուրքմենների պետության, որոնք 
հաստատվել էին Փոքր Ասիայոլմ, 12 — 15-րդ դա
րերումէ

Ստորև բերվում է Սա-Պորեկի23 վերա-  
հորինած մի բանաստեղծություն, որը ըս-  
տեղծվել  է հայրենի երկրից հեռու, ԱՄՆ֊ում,  
պանդխտության մեջ հայրենի մաշերի կա
րոտը քաշող սեբաստահայերի կողմից.

Գարուն, ամառ,  աշուն, ձմեռ,
Լուր օր ըլլա թե կիրակի,
Առողջ ըլ լամ կամ կիսամեռ,
Կուզեմ ուտել սու-պորեկի։
Ս եբաստիո սու-պորեկի 
Կուզեմ օրը երեք անգամ  
Երբ զայն տեսնեմ,  ոչ չորեկի,
Ոչ կեվրեկի կուսէ ամ ականջ։
Ղրյմե,  սխտոր, մածուն ու եղ'
Լըման կուզեմ խմոր ընտիր,  
Սու-պորեկի կուզեմ համեղ,
Խաբելոլոզ չ ե մ  ընդունիր։

Գամիրքում հայտնի էր նաև պուլղուրից 
և ծեծած մսից պատրաստված քովթեն, որը 
յուրաքանչյուր շրջանում իր պատրաստման  
ձևերից և ծավալից ելնելով,  կոչվում էր 
տարբեր անուններով։ Օրինակ, Արևելյան 
Հայաստանի մի շարք գավառներում հայ տ
նի կլռրիկ֊ը (կլորակ) Սեբաստիայոլմ կոչ 
վում էր մրրիկ քովթե, որը հավանաբար  
առաջացել  է մանրիկ,  մերիկ,  մրրիկ բառ ե
րի տարնմանությունից։ Եսկ Կյուրինում 
նույնը անվանվում էր անեմ-քովթե (կ ա մ  
փիսիկ քովթե), որը հավանաբար կապվում  
էր կյուրինցիների մի մասի Պարսկաստանի 
հայկական գավառներից գաղթելու հանգա
մանքի հետ։ Կար նաև քուֆթայի մի ուրիշ 
տեսակը,  որը փոխանակ ձավարը ծեծած  
մսի հետ շաղախելու,  ձավարը շաղախում  
էին առանձին, իսկ ծեծած,  համեմված մի
սը ձավարի մածուկից շինված դնդերէ մեջ 
լցնելով,  եփում մսի ջրով։ Այդ պատճառով  
էլ կոչվում էր մեջով քյոֆթա: Պահքի օրե-  
րին առանց մսի և կեն դան ական յուղի,  
բուսական յուղով պատրաստված  
քյոֆթան Արաբկիըում կոչվում էր Ալաճուց 
քյոֆթւս: Ս յուրին ում պատրաստում էին նաև 
մի տեսակ քյոֆթա, առանց մսի և առանց  
ե փհ ան ե լու, որը այդ իսկ պատճառով կոչ 
վում էր շ|ւք-քյոֆթա, որի համար ընդհան֊

Տ ե ս  «նոր Ս ե բաստիաո, օրգան Սեբաստիո 
վերաշինաց միության, Նյոլ-Յորք, 1954, № 2 ,  էջ 12։
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րապես օգտագործվում էր խաշած լո քՒ> սՒ~ 
ւ՝եո, ոսպ և տաք ջրի մեջ թրջված ձավար,  
ինչպես նաև' համեմունք։

՛Ինչպես հայտնի է, քրիստոնեական եկե~ 
‘դերին պասի օրերին արգելում էր մսի,  
*■; արպի, կարագի օգտագործումը։ Ուստի 
էբնակչություն՛ը զանազան ճաշերի,  այդ թր
՛՛՞վում և քուֆթայի,  տոլմայի համար մսային  
՚ միջուկ՛ի փոխարեն գործ էր ածում ծեծած  
սիսեռով, ընկույզի միջուկով,  թեթև խաշ֊  
փձտծ սոխով և կանճռան իհասպիր)  կոչված  
'յուղատու րույսի հյութով և կամ մի աք։ 
բուսական յուղով պատրաստված միջուկ։

Գամ իրքում մխլա մայի կամ  մխլուի 
պատրաստման ձևը թեև համանման էր, 
բա յց  դրանց բովանդակությունը,  ըստ շըր֊  
ջանների, տարբերվում էր։ Օրինակ, Կեսա֊ 
րի այի շրջան ում մանր կարված ապուխտը 
քիչ  յուղով մեայնէլո՚ւց հետո, վրան կոտ
րում էին մի քանի ձհՆ, այնպես որ ձվի 
՛դեղնուցը չցրվեր,  ա ՛ պ ա  մի քանի րոպե ե֊ 
ոացնելոլց հետո ՞տաք վիճակում ուտում,  

ւիսկ մյուս շրջաններում մխ լա մա յի համար  
■ձուն կոտրո՛ւմ էին յուղով բովված կանաչ  
լոբու, ՛սպանախի և կամ լոլիկի ( սլոմիղո֊

Կ»Ւ) Փ ա։
'րիշի էին կոչվում յուղի մեջ եփված բո 

լոր տեսակի խմ  որեղևնները, որոնք ճա
շակվում էին մեղրի,  դոշաբի կամ շաքարի  
թանձր օշարակ ավելացնելով։  Տոնական 
օրերին ընդունված հրուշակեղենն երից լայն 
տարածում ունեին փակլավան, սաոը բուր
ման և թել ւլաւլեիֆը, որոնց պատրաստման  
համար օգտագործում էին թեև համանման  
մթերքներ, բա յց  պատրաստման ձևով իրա
րից տարբերվում էին։  Փախլավայի համար  
առանց թթխմորի ցորենի ալյուրից պատ 
րաստված ոչ շատ պինդ խմորից չուխայի  
նման բարակ խմորաթերթեր բաց անելով,  
փռոցների վրա մի քիչ  չորացնելուց հետո,  
իրար վրա շերտ ֊շերտ դարսում և մեջ֊ընդ֊  
մեջ ընկույզի, նուշի ծեծած միջուկ դնելով,  
ըստ ճաշակի եռանկյունաձև կամ քառա
կուսի կտրում, ապա վրան հալած յուղ լրց-  
նելով,  փռի մեջ կամ թոնրի վրա եփելուց 
հետդ թեթև սառցնում էին, ապա շաքարի  
կամ մեղրի թանձր օշարակ ավելացնելով,  
ուտում։  Սաււր բուրմայի համար օգտագոր
ծում էին նույն խմո րա թե րթիկն երը, սակայն  
այն տարբերությամբ,  որ փոխանակ թեր֊

թնրը շերտ֊շերտ իրար վրա դնելու, յուրա
քանչյուր խմորաթերթի վրա վերոհիշյալ մի-  
ջուկից մի քիչ  տարածելով, ս պի րալաձև 
հավարում էին և թեթև ոլորումյ ապա շըր- 
ջանաձև զետեղում խորունկ տասլակի մեջ 
և վրան հալած յուղ լցնելով, եփվելուց հե֊  
աո փռում ու մեղրի կամ շաքարի օշարա֊  
կով ուտում։  Թել ւլաւլեիֆի համար Գամ իր
քի գյուղերում խ մ  ո րաթե րթիկն ե ր ր խ ա նչա - 
ր*ււՎ կամ  հավանով26 շատ բարակ թելերի 
էին վերածում,  իսկ Նեսարիա յում, Սեբաս- 
տիայում խմո րաթե րթիկն երբ թելի նման  
բարակ կտրելու փ ո խ ա ր են, հատուկ հար
մարանքով ցորենի ալյուրի մալեզից տա
քացած սաջի վրա թել էին քաշում; Այդ 
խմորաթելերից պատրաստում էին թե լ ա - 
կծիկն ե ր և կամ ուղղա կի խմորաթելերից մի 
քանի շերտ տ ա էզակի մեջ հ արդար ելով,
դրանց խավերի միջև դնում ծեծած ընկույզ 
կամ նուշ, ապա հալած յուղ ավելացնելով,  
վերը նշված ձևով եփում,  քառակուսի կամ  
եռանկյունաձև կարտում և քաղցրացնելով  
ուտում։

Գա մ  իրքում կիրակի կամ տոնական գրե
րին պատրաստում էին նաև տեղական յու
րահատուկ կարկանդակներ (գաթա)։  Սե֊ 
բաստիա քաղաքում գաթայի ( որ կոչվում  
էր (թեւ աւն բաղարջ) թերթերի մեջ դրվում 
էր ընկույզի կամ նուշի ծեծած միջուկով 
խորիսխը, Արա բկի րի գաթա յի'  ււոիաւմ 
հսւէթ/ր մեջ դնում էին սոխի, պանը ի հա
մեմված միջուկ, իսկ Ն եմ երեկում և նրա 
շրջակա գյուղերում' յուղով բովված ալյուր' 
խորիս , այդ գաթան կոչվում էր մեշոք կա - 
կոլլ :

Ւնչպես տեսանք,  գամ իրքահ այերի հա֊  
շերի մեջ օգտագործված սննդամթերքները 
ինչպես ամենուրեք,  սերտ աղերս ունեին 
այդ գավառի ն յութական բազայի հետ և 
յուրաքանչյուր շրջան ում պատրաստվում,  
մշակվում էին իրենց կեն ց ադա յին սովո
րություններին և կուլտուրական աստիհանին 
համապատասխան։

Գամ իրք գավառը,  որպես մի ուրույն 
ազգագրական շրջան, կրելով հանդերձ մյուս 
գավառներին հատուկ ընդհան ուր գծեր,  
ուներ նաև սննդեղենի և սննդի պատրաստ

26 Հավանը մի գործիք֊հարմ արանը է, որով
ընդհանրապես ծխախոտ են մանր ում է
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ման ( ր  ձևերը և յուրահատուկ տերմինո-  
լոգիան։ Այնուամենայնիվ,  դամ ի րքահ այերի 
կենցաղում, եթե մինչև համաշխարհային  
պատերազմ ր պահ պան վե լ էին իրեն ց նախ֊  
կին բնակավայրերի'  Վա ս պուրա կան ի , Վա֊  
նանդի և Շիրակի ժողովրդական որոշ ճա
շերի բարբառային տերմինները,  որոնք սա
կայն միջին հայերենի գործիական հոլովի 
«ոմ», «ում», և «օք» վերջավորություններով 
նոր երանգ էին ստացել,  ապա տեղական  
ն յութա֊ կուլտ ուր ական պայմաններից ելնե
լով,  հարստացրել էին նաև հայ ժողովրդա
կան ճաշացուցակը,  հատկապես քաղցրա
վենիների և մսեղեն սննդամթերքների նոր 
տեսակներով,  կրելով,  անշուշտ, նաև հա
րևան ժո ղո վուր դն ե ր ի խոհարարական կուլ
տուրայի ազդեցությունները, մեծապես ա զ 
դելով իրենց հերթին նրանց վրա նաև այդ  
բնագավառում։  Ավելին,  հաճախ իրենց ա֊  
վանդական ճաշերի և սննդամթերքների հին 
հայկական անունները թարգմանել  են կամ  
փոխարինել դարեր իշխող թուրքերեն լ ե զ 
վով,  նույնիսկ այդ լեզվով նաև նոր խոր
տիկների անուններ հորինել։

Գ. Տ Ա Ր Ա Զ Օ

Գամիրքահայերի տարազի քննությունը 
9 ՈԼ19 է տալիս, որ նրա ձևը տվյալ  ժ ա մ ա 
նակաշրջանում Արևմտյան Հայաստանի  
մյուս գավառների տարազի հետ որոշակի 
ընդհանրություններ ունենալով հանդերձ,  
ըստ տվյալ  շրջանի զբաղմունքի տեսակի,  
բնակլիմայական և կուլտ ուր֊կեն ց  ա ղա յին 
պայմանների,  ներկայացնում էր նաև տ ե
ղական որոշ առանձնահատկություններ։

Գյուղատնտեսական այն շրջաններում, 
որտեղ տիրում էր ընդհանրապես բնատըն- 
տեսությունը, տարազի նյութը գլխավորա
պես կախում ուներ տվյալ  շրջանների տ ե
ղական հումքային բազայից ,  իսկ դրա որա
կը' նույն շրջանի տեխնիկական հնարավո
րություններից։ Ինչ վերաբերում է տարազի  
ձևին, դա առաջին հերթին կապված էր սե
ռի, հասակի, զբաղմունքի և բնակ լի մայ ա
կան պայմանների,  ինչպես նաև' տվյալ  
շրջանի բնակչության ավանդական սովո
րությունների, մեկ խոսքով' կուլտ ուր֊կեն֊  
ցաղային և սոցի ալ֊ տն տ ե ս ական մի ամ֊

բողջ կոմպլեքսի հետ։ Օրինակ, գյուղը և ք ա 
ղաքը գտնվելով ս ո ց ի ա լ - տն տ ե ս ա կան տար
բեր պ ա յ մ անն երում, բնական է, որ գյուղի 
և քաղաքի բնակիչների տարազը իրարից  
պետք է տարբերվեր, սակայն,  տարազի  
ձևի մեջ հիմնական տարբերությունը կա 
յանում էր կանանց և տղամարդկանց,  երի
տասարդների և հասակավորների հագուս
տի մեջ։ Ուստի, առաջին հերթին կնշվեն 
Գամ իրքի յուրաքանչյուր շրջանի երկու սե
ռերի հագուստների տարբերությունը, ին չ 
պես նաև' տարազի բնագավառում առան
ձին շրջանն ե ր ի առանձնահատկությունները։

Հալիսի վերին հովտի, հատկապես Սե-  
բաստիա քաղաքի շրջակայքի համարյա բո
լոր հայ գյուղացիները շատ չնչին տարբե
րությամբ,  միատեսակ էին հագնվում’։ Օրի
նակ, այդ շրջանի գյուղացի տարեց կանայք  
հագնվում էին ամբողջ հասակով մեկ շրջա
զգեստ, գլխին' տափակ գդակի վրայից կա 
պում էին մուգ գույնի, ոչ  նաշխազարդ,  մի 
հասարակ ափուխ ( յ ա զ մ ա ) ,  ոտքերին' տրե
խի նման սև կաշվե  մես: Երիտասարդ
հարսներն ու աղջիկները հագնվում էին 
պնղնավոՐ, այսինքն' փեշավոր  էնթարի, 
որի ետևի փեշը տարածվում էր մեջքից 
մինչև սրունքները, առջևի երկու փեշերը,  
միանալով որովայնի վրա, ծածկվում էին 
գոգնոցով։ Էնթարիի տակից,  մինչև ծընկ-  
ները, հագնում էին հաստ կտավե գունավոր 
շապիկ և կրծքին մի կյոկ « յո1Սուն* (հԸ9^~ 
կալ),  որը իշլիկի ( բաճկոնակի)  եզրերին 
միացած հասն ո ւմ էր մինչև մեջքը։ Գլխին 
կապում էին դեղին մի փլազարդ ափուխ 
( յա զ մ ա ) ,  որը ճակատի կողմից միանում  
էր գլխանոցի պոպոզին,  ծայրերը, Ա|Ա1յ>- 
լրխ֊/ր երկու թևերի նման,  դեպի ետ նետ
վում։ Ծ ամերի հյուսկեները խսիր շինած,  
թելերով խնամքով բաժանված,  տարածվում  
էին ուսերի վրա, իսկ ծամ երի խսիրի երկու 
կողերից , մեկական ուլունքազարդ շաքւսյա- 
րյիների* 2 փնջերը ծեքծեքում ո վ հասնում էին 
մինչև մեջքը։ Հարսները և աղջիկները, որ֊

։ Վ. ^ամրարճոսքյան, Գյուղաշխարհ, Փարիզ,
1927, էջ 164։

2 Շ ահ պա զիները դուն աւէոր թելերից հյուսված 
արհեստական ծամեր էին, որոնք գործ էին ածվում 
համարյա Հալիսի ամբողջ հովտի հայ գյուղերում, 
ուստի միայն Կովտոն գյուղին հատուկ չէին, ինչպես 
ենթադրում է Վ. Հա մ բ ա ր ձո լմ  յան ը ((Գյուղաշխա րհի» 
մեջ։
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պես զարդարանք, պարանոցից կախում էին 
ուլունքով ու թուրքական արծաթ չեյրեկնե- 
րով3 4 մի շեաաե, ականջներին ' օղեր, մատե֊  
րից որևէ մեկի կամ մի քանիսին կարմիր 
կամ կա պույտ քարե ակով մատանի էին 
դնում, մեջքերին կապում ուլունքազարդ մի 
բարակ գոտի, ի սկ բազուկը զարդարում 
ապակե կամ արծաթե ապարանջանով  — 
թևնոցներութ։ Հալիսի ստորին հովտում ' 
Սեմ երեկում և նր ա շրջակա գյուղերում 
հարսները և չափահաս աղջիկները ոտքերին 
սրունքից ցած կրում էին նաև բրոնզից  
մենկիլներ:

Դաշտային աշխատանքից դուրս, կա 
նանց առտնին սովորական ոտնամանը հան
դիսանում էր փասյու6|1 ( բաբուջ),  որի ներ֊  
քևի մ ասր փայտ,  իսկ երեսի' մ  ատն երի 
մասն էլ մի փոքր կաշիով ծածկված էր լի֊  
նում։ Կանայք տղամարդկանց նման հագ֊  
նըվում էին կարճ ու թանձր բրդե գուլպա
ներ։ Որոշ տարբերություն կար հարսների 
և չափահաս աղջիկների գլխի հարդարանքի 
մեջ։ Հարսները, եթե գլխին կրում էին գա֊  
գաթկալ (թեքելիք) ,  այսինքն ' պոպոզ և 
լԼրաւհց հ ապում ափուխը, ապա չափահաս  
աղջիկները կրում էին կարմիր կամ կա
պույտ գույնի հաստ կերպասից պատրաստ֊  
ված,  ասեղնագործած,  գագաթակալը, որը
կոչվում էր արախչի և չէր ծածկվում ափու- 
խով։

Այդ շրջանի տարեց կանայք շրջազգես
տի վրայից հագնում էին վերնազգեստ,  տե֊  
զական բարբառով ' յուսա լյոլք, է սէ[ Արգեո֊  
սի շրջանումճ ւ|րեւ|նոց կոչված պարեգոտը, 
որը հասնում էր մինչև ոտքի հոդը։ Առջևից 
սովորաբար կապում էին սև կամ կապույտ 
գույնի կտորից գոգնոց։ Պարեգոտն ու գոդ֊ 
նոցը ծածկում էին լայն վարդիկը։ Տան մեջ,  
որպես ոտնաման,  կրում էին փայտե  նա- 
փ նքը, իսկ դուրսըճ տեղական  ւլունգուրա 
(հհ սակոշիկր) ։  Մինչև 19֊րդ դարի վերջերը 
կանայք,  որպես գլխի հարդարանք դեռևս 
օգտագործում էին տախտակից պատրաստ֊  
ված,  կլոր շրջանակի ձևով թեփելիք ( գա֊  
գաթկալ) և վրան կապում լաչակ,  ինչպես

3 Չեյրեկը քրդական չարեկ բառի աղավաղված  
ձևն է, որը հավասար է թրքական մեջիդիեի քառոր
դին, այսինքն' 5 ղուրուշի։

4 Հմմտ,  Վ. Համրարձւսմյան, Գյուղաշխարհ,
էջ 164,

նաև կզակից մինչև քիթը կապում մի բ ա 
րակ ափուի, (արևելահայերի քթկալը) ,  որին 
ասում էին ւաշմաղ կամ  յաւքշաւլ (թուրք,  
ծածկոց,  քող)։

նկ. 19. Չափահաս աղջկա տարազը Հալիս դետի վերին 
հովտի գյուղերում։

Գամիրքում հայ աղջիկները քանի դեռ 
ամուսնացած չէին,  որպես ամուրիության 
նշան, ընդհանրապես լինում էին բաց գրլ֊ 
խով։ Հալիսի ստորին հովտի գյուղական 
վայրերում չափահաս աղջիկների մազերը  
սանրված,  քթին ուղղահայաց,  մինչև գլխի 
գագաթը, մի ակոսով երկու մասի բ ա ժ ա 
նած էին լինում, իսկ ծամերը,  մոտ երկու 
տասնյակ հյուսքերով խսիր շինած,  տա
րածվում էին ուսերից վար։ Խսիրի ամբողջ  
լայնությամբ ամրացված էր լինում շարոցի  
ժապավենը5։ Ս եբաստիայի շրջակա գյուղե֊

5 Շարոցի ժապավենը ընդհանրապես լինում էր 
կարմիր կերպասից, երեք մատ լայնությամբ մի 
կտոր, վրան զարդոսկիներ, կամ արծաթե դրամներ 
շարված։ Շարոցը, եթե հարսների ճակատին էր դըր- 
վոլմ, ապա աղջիկների ծամ եր ի խսիրի վրա էր կար - 
ված լինում։
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րի աղջիկները երկու մեծ հյուսքեր էին ու
նենում, որոնք կախվում էին ուսերից մին
չև մեջքը, իսկ գլխին դնում էին արախչին: 
Մինչդեռ հարսները գլուխ էին կապում: 
Գլուխ կապելու ձևը, հայկական գավառնե
րի հետ իր ընդհանրություններն ունենալով 
հանդերձ, ուներ նաև իր տեղական առանձ
նահատկությունը։ Մինչև համաշխարհային  
առա ջին պատերազմը (1 914  թ՚)> հատկա-  
սլես գյուղական վայրերում,  հարսի դէոլխը 
կապում էին առագաստի հաջորդ օրը, իսկ 
քաղաքային վայրերում,  թեև վերացել  էր 
այդ,  սակայն հին սովորությունը արտա
հայտվում էր մի նոր ձևով։ Նորահարսի 
գլուխ կապելը Գամիրքի բոլոր շրջաններում 
միանման չէր,  Կեմերեկում նորահարսի դըլ-  
խին դրվում էր մի գդակ (թէլլինք) կամ մի 
տափակ ֆես, իսկ ճակատի վերի մասին'  
կարմիր մահուդից կամ կերպասից երեք 
մատ լայնությամբ մի ժապավեն կապում,  
որը ըստ տվյալ  տնտեսության նյութական 
կարողության, զարդարված էր լինում զարդ
ոսկիներով'  գրոսանդըլը և կամ երկու ղու- 
րոլշնոց արծաթ դրամներով։ Շարոցի մի 
քիչ  վերևից կապվում էր երկու մատի լ ա յ 
նությամբ մի ասեղնագործ  ո յա , որը Նեմե-  

րեկի բարբառով կոչվում էր է/ա
կիսով փակում էր ճակատի շարոցը։ Որպես 
չխոսկանության նշան, հարսի կզակի տա֊  
կիր մինչև բերանը կապվում էր մի ափուխ 
( յա զ մ ա ) ։  Այդ բոլորի վրայից,  ի տարբե֊  
ր ո ‘թյուն տարեց կանանց դլխ ահ ա ր դա ր ան ֊ 
քՒն> փոխանակ սև լաչակի,  կապվում էր 
մանիշակագույն,  ծաղկավոր մի լաչակ։  
Արաբկիրի շրջանում ամուսնությունից դեռ
ևս երեք ամիս հետո հարսը ձեռքին կրում 
էր մե տաքսե  քերան-քոնոց|1 , ՈԸԸ օգտա֊  
գործում էր հատկապես հյուրերին բարևելու  
և ճաշի ժա մ ան ակ։

Հին ժամանակներում գլխի հարցարան֊  
քի մեջ, որպես գա գաթկալ,  փայտե մի կլոր 
շրջանակ  (րլասնաւլ) էր օգտագործվում,  որը 
Հալիսի ստորին հովտի հայկական գյուղե֊  
րում (Կեմերեկից  — Կեսարիա) ,  իր բարձրու֊  
թյան պատճառով,  կոչվում էր նոթւսզլոէ, 
այսին քնճ բարձրադիր։ Հետս։ զայում,  երբ 
ւլասնա|ս֊£7 վերանում է, այդ նույն հարդա
րանքը իր հարթության պատճառով կոչվում  
է օւյալք, այսինքն ' դաշտային։

Գամիրքի կենտրոնական գավառներից

թոնուզ գավառակի հատկապես հայկական  
Ղազմաղարա գյուղում և վերին Նփիէմաի 
շրջանի հայկական որոշ գյուղերում, մինչև  
համաշխարհային առաջին պատերազմը,

Նկ. 20. եհմերեկի հայ կնոջ տարաղը։

հարսները դեռևս գործ էին ածում արծաթե 
թասակ (թեփ ելիք)։  Սրա երկու կողերին,  
դեպի այտերն էին իջնում երկու մատ լայ -  
նությսւմբ, մեկ մատ երկարությամբ արծա
թե կախիկ շղթաներ կամ ուլունքաշար,  
կարմիր կերպասի ժապավեններ զարդար
ված զարդոսկիներով, որոնք կոչվում էին 
շվիկ, օղչկող, թոփոնկ: Ք աղաքատիպ մեծ
ավաններում,  որոշ չափով նաև քաղաքնե
րում,  մինչև 19-րդ դարի 90-ական թվ ա
կանները. դեռևս պահպանվում էր նորա
հարսների գլուխ կապելը,  սակայն ավելի 
ճոխ և կուլտուրական տեսքով,  քան գյուղի 
հարսներինը։ Օրինակ, Արաբկիրոլմ հարս
ները կրում էին ոսկե գլխարկ, եզրերին 
շուրջանակի կարված զարդոսկիներ, կողե
րը' զարդարուն շվիկներով, իսկ վրայից'  մի 
ափուխ կամ մերսերիղված ցա նցառ մի 
հյուսվածք,  որը տեղական բարբառով  ֆի֊ 
լոշ էր կոչվում։ Մյուս քաղաքներում,  հատ-  
կասլես IIեբաստիա յո ւմ , հարսների գլուխ
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կապելու համանման ձևը դեռ գոյություն 
ուներ, իսկ 19-րդ դարի վերջերիդ մինչև 
1908 թ,,  Թուրքի այի սահմանադրություն
նը, եղել է մի միջանկյալ շրջան, երբ ոսկե

ասվեդ, շատ շնչին տարբերությամբ, համ ա
նման էր։ Որպես վերնազգեստ հադնո ւմ էին 
էնթարի կամ  զպունՀ երեք փեշավոր, թևերը 
երկար թեզանիկներով։  Զպունի վ ր ա յ ի ց

նկ. 21, Գամ իրքահայ կանանց գլխի հարդարանքի աստիճանական բարեփոխումը

«յլխ ա րկ^ թեև վերացել  էր, սակայն  ճա
կատի ոսկի շարոդր6 շարունակում էր պահ
պան վել , վերջինս ամրացվում էր եռանկյու
նաձև ծալված ափուխով և ճակատից վեր 
յուրատեսակ մի հրապույր էր ստեղծում  
( տես վերից երրորդ նկարը)։  Իսկ սահմա
նադրությունից հետո, քաղաքներում  6ակա - 
տի ոսկի֊ե ևս գործածությունից դուրս էր 
եկել , սակայն գլխին, ըստ տարիքի, տեղա
կան ճաշակի և տարվա եղանակի ' դեռևս 
կրում էին սպիտակ կամ գունավոր ( սև, մ ա 
նիշակագույն,  դեդևա վուն) մի աւիուխ, որը 
կոչվում էր յազմա կամ  հինդի: Մինչդեռ  
վզնոցի տեղ ծառայող  նտի ոսկին սովորա
կան էր դարձել որպես նորաձևություն։

Գամիրքի համարյա բ ոէոր շրջանների 
գյուղերում հարսների և ընդհանրապես ե-  
րիտասարդ կանանց հագուստ ը, ինչպես

® ((ճակատի ոսկու» 2արոգի համար օգտագոր
ծում էին «սանտիգ», «դրո», «տասնոց», <ր կրամի-
ցա »} «մահմ ուտիե» կոչված զարդոսկիներ։

կրում էին կարմիր կամ կապույտ կերպա-  
ս Ից ասեղնագործված մի սալթա, որի առ-  
ջևի երկու եզրերին, ըստ տեղական ճաշա֊  
կի, կոճակներ էին շարվում,  մեջքին կապած  
էին Կյուրինի բրդե շալ ,  իսկ սրա վրայից  
արծաթ գոտի։ Վերջինիս տակից կապում  
էին աշխ ազարդ ալ֊կարմ իր գոգնոցը, հագ
նում ւլունգոսրա ( կիսա կոշիկ)։

Այդ տեսակետից հետաքրքիր են այն 
տեղեկությունները, որ թողել է Գարեգին 
Սրվանձտյանցը 19-րդ դարի 70 ֊ական  
թվականներին Արաբկիր կատարած այցե-  
լության առթիվ։ Տեղացիների հագուստի 
մասին նա դրում է. «Բնակիչները ընդհան
րապես պճղնավոր հագուստ (զպո լն)  կհագ
նեն, նորազգեստ քիչ  կա, և կանայք սավա
նով կծածկվեն, բա յց  իրենց ներքին պեր
ճանքն, զարդն և ոսկին ավելի ճոխ է»7 *լ 
Ուստի և պճղնավոր զպոլնը,  այսինքն' էն-

7 Գ.  Ս ր վ ա ն ձ տ ե ա ն ց ,  Թորոս աղբար, մասն 1,
Կ. Պոլիս, 1879, էջ 277,
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թաքին հնից ի վեր լայն գործածության մեջ 
էր ինչպես Արաբկիրում,  նույնպես և Տիվ- 
րիկում, Ակնում, Կ յուրին ում, Կեմերեկում,  
Կես արիայի շրջանի հայկական գյուղերում, 
կանանց և թե լողա մա րդկանց կողմից։ Այս 
ամենր հաստատում է, որ փեշակոր էնթԱ1-  
րին ( զպունը) ,  այլ  խոսքութ պճղնավոր պա
րեգոտը հայերի տարազի հիմն ական մ ա - 
սերից մեկն է հանդիսացել դեռևս շատ հին 
ժամանակներից սկսած։

Հ. Ղ. Ինճիճյան ը այդ մասին գրում է* 
«Իսկ յանուանէ հիշատակեալ  վասն հայկա
կան զգեստւոց գտան եմք այս առ Ստրա-  
բոնի (Ժտ 530) ,  բայց ,  ըստ նախնի առաս
պելաբանութեան Յունաց, ուր դրէ, ասեն և 
վասն հ ա յկա կան զգեստւոց լինել թեսա-  
զեանս,  ունել պարեգօտս արձակս պճղնա
ւորս, զորս ետողեանս անուանեն ի թատ
րոնս, գօտեվորէալ ղկրծքո վք, զո րոյ և 
գ ն մ  ան ութ ե ան ի թեսաղեաց առեալ էին 
թ ատրոն ականք))* ։

Այնուամենայնիվ,  պետք է նշել,  որ կա 
նանց հագուստի մեջ 1908 թվի սահմանա
դրությունից հետո հատկապես քաղաքա յին 
վայրերումՀ Արաբկիրում, Կյուրինում, իսկ 
ավելի վաղ Ա եբաստիա յում , Կեսարիա յում 
Ւնթարին սկսել էր տեղի տալ  ֆոտփոտավոր 
մի շրջազգեստի,  որը տեղական բարբառով  
ընդհանուր ա ռմ ա մբ կոչվում էր ֆ|ւստան: 
Դա մարմինը ամբողջ հասակով ծածկում  
էր մինչև ոտքերի կոճը։ Քանի դեռ էնթա-  
1'Ին լայն գործածության մեջ էր, կանանց  
աա րա զի կոմ պլեկտի անբաժան մասն էին 
կազմում դո գնոց ը,  մեջքի շալը,  արծաթե 
գոտին և սալթան: Եսկ էնթարոլ փոխարեն,  
հատկապես քաղաքային վայրերում,  երբ 
ֆիստան էր գործածվում,  տարազի վերո
հիշյալ մասերը կանանց հագուստի կոմպ-  
լեքտից աստիճանաբար վերանում են։ ք ա 

ղաքային վայրերում  ֆիստանի մուտք գոր
ծելը, եթե մեկ կողմից կապված էր կուլ
տուրայի ու կեն ց ա ղի ղարգացման հետ,
ապա մյուս կողմից՝  նաև սոցիալ-տնտեսա-  
կան սլայմանների հետ, քանի որ ֆիստանը 
ավելի պարզ է և ավելի կուլտուրական, 
ինչպես նաև նվաղ ծախս պահանջող, քան 
ասենք, էնթարին իր կոմպլեքտով։

8 Հ> Ղ. Ւնն|ւ6յաքէ, Հնախոսոլթիլն լաշխարհա- 
դրւսկան Հայաստանեաւք աշխարհի, Վենետիկ, 1935

հ. 2 ,  էջ 288,

Տղամարդկանց տարազը----Տղա մ  արդ֊
կանց հագուստը ավելի պարզ էր։ Այնուա
մենայնիվ,  ինչպես Գամիրքի քաղաքի և 
գյուղի կանանց,  նույնպես և տղամարդ
կանց տարազը,  ըստ կուլտս ւ ր֊կեն ց ա ղա յին 
պայմանների և տարվա եղան ակի, իրարից 
տարբերվում էր։ Օրինակ, գյուղացու ոտնա
մ ա ն ը : տարվա բոլոր եղանակներին ընդ
հանրապես հանդիսանում էր տրեխը, սա
կայն Հուլիսի վերին հովտում միջակ գյու
ղացին ձմեռը, ցեխից և ձյունից պ աշտ 
պանվելու համար հագնում էր ռուսական 
րոտին երի նման կաշվե ցեխ արգելներ ( չա ֊  
մըրլըխ)ւ Ամռանը,  առանց շալվարի,  հագ
նում էր սպիտակ հաստ կտավից մինչև ոտ
քի հոդը իջնող անդրավարտիկ ( դէզլէկ) ։  
իսկ ձմեռը' Վ֊րա վրայից նաև շալվար և 
սրունքներին փաթաթում փնջազարդ  դո-
լաիւներ:

Հալի սի վերին հովտի չափահաս տղա
մարդիկ, ի տարբերություն Հալիսի ստորին 
հովտի բնակիչների,  հատկապես մեծ ա֊  
վաններռւմ և Ա եբաստիա քաղաքում շալ 
վարի փոխարեն հագնում էին լս|ղա կամ  
ինչպես իրենք էին կոչում'  լադի զ^ղա, որի 
սրունքները շատ նեղ էին լին ում և ետևի 
մ աս ը ճ շատ լայ  ն8 9 10։ Զվղայի ե տևի մասը հա
վաքվելով կազմում էր դմակ: Իսկ մեջքին 
լի աթաթում էին Ց — 4 մետր երկարությամբ  
մի բրդե գոտի և վրան էլ կա ւգում մի ս ե ֊ 
Ըաթ լի կ ° ։ Շապկն էլերի վըայից հագնում էին 
երփներանգ մի գրսաշապիկ ( երբեմն չթե) ,  
իսկ որպես վե րն ա զգե ս տ ճ ասեղնաբանված  
որսորդի բաճկոնակ ( ավջի- յելեկ)։  Որպես 
գլխարկ, հատկապես մինչև 1908 թ . սահ
մանադրությունը կրում էին կամ ոչ շատ  
բարձր թաղիքե կոնաձև քոլոզ,  որի շուրջը 
տարեցները փաթաթում էին մի ոլորուն 
ապարոշ ( չ ա լ մ ա ) ,  իսկ ավելի երիտասարդ
ները' մետաքսե սև ծոպավոր փուշի, ծայրը 
թո դնելով որպես մի պոչ։ Աա հնից մն ա 
ցած մի վերապրուկ էր, որը մնացել  էր 
մինչև 19-րդ դարի 90 - ա կան թվականն երր։ 
Թոն ուղ գա վա ռակի հ ա յկա կան որոշ դյու-

9 Այդ լայնության համար անհրաժեշտ էր լի 
նում 2 — 3 մետր մի խոնջան։

10 Սերաթլիկը կաշվե բազմածալ մի պան ակ է, 
որի ծալքերի մեջ դրվում էր կայծքար, կայծհան և 
արեթ ( ղավ) , իսկ մսագործները դրա ծալքերի մեջ 
մխրճում էին իրենց դանակը և հես անքարը։
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ղերում, հատկապես պսակադրության օրը 
տղամարդիկ նաև ականջներին կրում էին 
օղեր1]յ Այստեղ իսկ պետք է հիշել,  որ 9՝ա-  
մ իրքի կենտրոնական մասում,  Մ անճըլըխ, 
Ուլաշ և Թոն ու զ գավառակի որոշ հայկական  
գյուղերում, տղամարդիկ նույնպես դնում 
Լին արախչին, որր իր ձևով տարբերվում էր 
աղջիկների կրած  արախչիներից: Սա դու֊ 
նավոր թելերով հյուսված,  ուլունքազարդ 
կոնաձև (քոլոզանման)  մի գլխարկ էր, որր 
Կեմ երեկում կոչվում էր թելլինք: Այն ուա-
մենայնիվ,  Սեր աստիայի որոշ գյուղերում, 
եթե չափահաս տղամարդիկ օգտագոր ծում 
էին արախչին, ապա Հալիսի ստորին հով
տի մեծ  ավաններում,  Կեմ երե կում թելլինք' 
արախչինը պատրաստվում էր միայն երե
խաների համար։

Արգեոսի (է րճ էա ս )  շրջանի հայ գյոլղա-  
ՏՒ տղամարդու ամառային հագուստը հան
դիսանում էր զպունբ, կամ երեք փեշավոր  
էնթարին, իսկ ձմեռը, որպես վերնազգեստ,  
հագնում էին լիբեդե կամ իլիըեդա 12 կոչված  
ոչ նաշխ ազարդ մի բաճկոն ակ և ըստ եղա
նակի ' ըեդենաըա: Որպես սսլիտակե ղեն
հագնում էին կտավից շապիկ և տիզլիկ 
( փոխան) ,  ձմեռր' շալվարով,  ոտքին սուր 
ծայրով մի յեմենի, որը կարծես ընդօրի
նակված լիներ թողազ—թյոյի,  Յազըլը գա յ ա 
յի խեթական քանդակների սրածայր ոտ
նամաններից։  Սրունքներին կրում էին դո- 
լտխ, գւխին' ֆես և դրա ՀոլՐ2Ը՝ ոլորված  
մի ափուի։։ Մինչդեռ գյուղական վերնախա֊  
վը' տարեց այրմարդիկ,  հատկապես կ ալ - 
վածատեր աղաները մինչև 19-րդ դարի 
90-ական թվականն եր ը , թաղիքե շատ կար֊  
ծրր կլո1,Հ ձմերուկաձև մի գլխարկ-քոլող  
էին դնում, շուրջը չալմա փաթաթված։ Գա 
ամենայն հավանականությամբ Ոադրատու-  
ն ին երի շրջանից մնացած մի վերապրուկ էր։

Քաղաքային բնակչության առևտրական  
և մտավորական խավերը կրում էին ծոպով  
կամ առանց ծոպի կաղապարված կարմիր 
ֆես։ Հագնում էին բաճկոն, բաճկոնակ, 
տաբատ,  վերարկու և ղոնտուրա ( կիսակո֊

«Նոր Սեր աստ իա)), տեղեկատու պաշտոնա
թերթ, համասեբաստահայ վերաշինաց մ իության,
Նյու-3 որք (ԱՄՆ), 1958, մայիս, № 38, էջ 10։

!2 Կեսարիայի շրջանի հայ գյուղերից Ւաշխա-  
նում բաճկոնակը կոչվում էր «լիրեղե», իսկ էվերե- 
կում' « ի լիր եղա»։

շիկ) ։  Արհե ստավորներլճ երկաթադո րծ,  ա-  
տաղձադործ,  պղնձագործ,  համետագործ և 
այլք կարմիր ֆեսի փոխարեն կրում էին 
նաև թաղիքե կոնաձև ոչ շատ բարձր քոլոզ 
կամ գունավոր դերձանից հյուսված քո լո 
ղան մ ան արախչինՀ շուրջը փաթաթած « չա լ 
մա»։ Ավելի երիտասարդները չալմայի  (ա֊  
պար ո շ )  փ ո խար են' մետաքսե ծոպավոր սև 
փուշի։ Մինչդեռ կառապանները,  ջորեպան
ները կապում էին ը ա2Աւիւ13 և կամ դնում 
արախչին փաթթոցով,  շալվարի փոխարենՀ 
Փ|ւլա, որսորդական բաճկոն ա կ ( ավճի-ելե-  
կի),  որպես ոտնաման կիսամույկ կամ  յե -
մենի:

Պարզ է, Գա մ  իրքի տղամարդկանց տա
րազի այլազանության հիմքում ևս ընկած  
է տարբեր դասերի ու խավերի տարբեր հա֊  
սարակական-տնտես ական դրություն ը , ին չ 
պես նաև կուլտ ուր-կենցաղային տարբերու
թյունը։ Տարազի հարցը քննարկելիս,  առանց  
զանց առնելու ղան աղան զբաղմունքներից  
բխող առանձնահատուկ պահանջները, ին չ 
պես նաև բնակլիմայական պայմաններին,  
սւարվա ե ղան ս։ կին հարմարվելու հանգա
մանքները, չպետք է մոռանալ նաև տրա-  
ղիըիաների և փոխազդեցությունների փաս֊  
տերը։ Այսպես,  օրինակ, Անդրկովկասից  
մինչև Փոքր Աս իա հայդուկները ունեին 
հագնելու իրենց յուրահատուկ ձևը, գլխին 
կրում էին բաշլըխ կամ փափախ,  հագնում 
լա զա կան յուրահատուկ ձևի նեղ զկցա, ի չ -  
ւԻԿ' որսորդական բաճկոն, ոտքին կիսա-  
մույկ մոտավորապես նույն ձևի, ո ր պի ս ին 
հագնում էին նաև կառապաններն ու ջորե
պանները։ Տրապիզոնի վիլա յեթի մա հմ ե 
դականացած վրացականճ լա զ ցեղին նման֊  
վելու դրդապատճառը,  ենթադրում ենք, գրլ-  
խավորապես իրենց արտաքինով պատկա
ռանք ազդելու հանգամանքն է եղել,  որը 
միաժամանակ հարմարվել  է և տեղական  
պա յ մ անն ե րի պ ահ անջն երին ։ Հատկանշա-  
կա ն է ն ւսև այն,  որ ընդհանրապես հայ գյու
ղական վերնախաւէը իր տարազով ձգտել է 
Նմանվել հատկապես իր գլխի հարդարան
քով^ չալ մայ ով ,  ֆեոդալական շրջանի ի շ 
խող դասին, որը մինչև 19-րդ դարի վերջե
րը ' կապիտալիստական հարաբերությունն ե֊

I3 «Բաշլըխ)) նշանակում է գլխանոց, որը հին 
ո ւն կավ որ դյխտբկի զարգացած ձևն Է է
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րի հանդես դալը, դեռևս պահպանվում էր, 
կրելով որոշ փոփոխություն։

Մոռանալու չ է  նաև, որ տարազը ոչ 
միանգամից,  աստիճանաբար փոփոխության

ղվրլա կամ ինչպես Սեբաստիայի շրջանում 
կոչվում էր' լաղի ղվրլա, իսկ անցյալում, 
բնատնտեսության շրջանում,  Կեսարիայից  
Կյուրին ընկած համեմատաբար տաք վա յ-

\’կ. 22. Կյոլրինցի ար Հե ստւսվոր֊ առևտրական ւէարպե~ 
տի (աղա) տարազը ( 19֊րդ դարի 50-ական թվական
ներ)։ նկարում' Մահտեսի Ավետիր աղա Մինասչանր։

Էր ենթ ար կվում: Օրէնակյ էնթարիի փեշերը 
հետզհետե կրճատվելով,  ստացել  էր վերնա֊  
շապկի ձև, և որպես այդպիսին, տղամարդ
կանց հագուստի մեջ հիմնական տեղր գրա
վել։ Սակայն դրան նպաստում էր նաև 
տարվա չորս եղանակներին շալվարի գոր֊ 
ծածում ր , որ մինչ  այդ սեզոնային բնույթ 
էր կրում ( միայն ձմեռը)։  Այնուամենայնիվ,
9’ ամ իրքի թոէոթ շրջաններում, բնակչության  
բոլոր խավերի մեջ,  միևնույն ձևի շալվար  
չէր գործածվում։ Օրինակ, Ս ե բա ս տ ի ա յո ւ.մ,
Կ յո լրին ում, Արաբկիրում հատկապես մս ա 
գործները և կառապանները,  ինչպես ասվեց,  
հագնում էին չուխայի կտորից նեղ շալվար '

Նկ. 23. Ս յուր ին ր ի շալագործ արհեստավորի տարազը 
(19-րղ  ղարի 90-ական թվականներ) ։ Նկարում' հայտնի 

շալագործ Սարապետ Մինասյանը (Խելոք էմին)։

բերում։ Հատկապես արհեստավորները հագ
նում էին Լայն աւ|խով Հձա գ)  ԿՒւՒԿյան 
շալվար,  ՈԸԸ հետագայում արհ ե ո տն երի և 
առևտրի զարգացման հետ տեղի էր տվել  
թորմազայական շալվարին: Այս վերջինը
կիլիկիանի նման ոչ  այնքան լայն,  որ աղ
իւ | 1 ( ձա դ)  մինչև գետին քսվեր և ոչ էլ զըվ- 
ղայի նման նեղ,  որ սրունքներին կպչեր։  
Գամիրքում օգտագործված շալվարը եվրո
պական տաբատից մի քիչ  ավելի լայն էր, 
գոտկատեղում ամրացված խոնջանով։

Գամիրքում հին ժամանակներում,  ին չ 
պես տեսանք,  կանայք և տղամարդիկ էն
թարիի վրայից հագնում էին կարմիր , կամ
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կապույտ կերպ ասից ( չուխա)  բաճկոնակի  
նման կարճ մի հագուստ, որը Գամիրքի 
համարյա բոլոր շրջաններում հիմնականում 
համանման լինելով,  կոչվում էր տարբեր 
ձևով։ Օրինակ, Կյուրինում կոչվում էր կնյմէ, 
Տիվրիկոլմ,  Կեմ երեկում և Կեսարիայում'  
սալթա, Ակնում'  հերմանե: Միայն տղա
մարդկանց և կանանց սալթաները, թեև 
կարվում էին կարմիր կամ կապույտ կեր
պասից և նույն ձևով ասեղնագործվում,  
բա յց  ի տարբերություն կանանց սալթայից, 
տղամ ա րգկան ցինի թևերը, ուսերից սկսած,  
թեզանիկների նման ազատ կախվում էին,  
կոչվելով  լեքմեև:

Գամիրքի հայերի,  հատկապես տղա
մարդկանց գ[խի հարդարանքն ուներ մի 
ընդհանրություն։ Ամուսնացած տղամարդիկ,  
սովորաբար, գործ էին ածում գլխի փաթ
թոց,  որը հին Ժամանակներում կոչ՚Լ^ւ է 
փակեւլ, իսկ փաթթոցը ոչ այլ  ինչ  է, եթե 
ոչ փոքրացած չալման,  որը հավանաբար,  
մուտք է գործել դեռևս արաբական տիրա-  
սլետությունից հետո։ Լայն տարածում է 
գտել հատկապես Գամիրքում. ավելի շատ  
թերևս այն պատճառով,  որ Գամիրքի հայ  
բնակչության հիմնական մասը կազմվել  էր 
Վասպուրականի, Անիի և Վանանդի գաղ
թականներից,  որոնց վերնախավը' Արծրու-  
նի, Օագրատունի ֆե ո դալն ե րը, անշուշտ, 
արաբների ազդեցությամբ դ եռևս 1 0 — 11-րդ  
դարերից կրում էին չալմա։  Ուստի սոսկ 
ժամանակի թուրքական ազդեցությամբ շէրէ 
որ Գամիրքի ունևոր խավարը— աղաները,  
այնքան ակնածանքով էին կրում չալման։  
Այդ փաթթոցը մինչև առաջին համաշխար֊  
հային պատերազմը, հատկապես գյուղական 
վայրերի տարեց բնակչության մեջ ուներ 
լայն գործածություն, սակայն իր հին ձևը 
անփոփոխ պահպանել  էր մինչև 19-րդ դա- 
րի վերջը։ Առևտրական հարաբերություն
ների զարգացմանը զուգընթաց, հին տնա յ
նագործական թաղիքե ք ո[ոզը և արախչի
նը տեղի էին տվել ֆաբրիկային կարմիր 
ֆեսին, որի շսւրջը ևս, ըստ հին սովորության, 
դեռ փաթաթում էին ա պա բոշը։ Կապիտա-  
էիզմի աստիճանական ներթափանցման հետ 
քաղաքային բնակիչների կենցաղն ավելի 
արադ էր հեղաշրջվում,  քան դյոսլականը,  
բա յց  այդ  նույն ազդեցությամբ,  գյուղերից 
քաղաքները գործ փնտրելու կամ առևտրա-

հան գործերով գնացող տղամարդկանց  
տարա ղը ևս ենթարկվում էր փոփոխության,  
հատկապես և առաջին հերթին հագուստի 
արտաքին մասում,  ղլխալւկի հետ, օրինակ,

Նկ. 24. Սերաստիա քաղաքի մսաղործի հաղուստի ձեը
(19֊րղ ղարի վերջեր)։

Կես արիայում, Ս Լբաստիայում, ինչպես և
քաղաքատիպ մեծ ավանն ե բում 20-րդ  դա - 
րի սկզբն երին արդեն փաթթոցավոր գ լխա
նոցը համարյա փոխարինվել էր կաղապար
ված ծոպավոր ֆեսով։ Վաղեմի արան տե-  
ղի էր տվել բաճկոնին, մաշ լախը ' կերպա
սե ( մահուդե)  վերարկուին' սեկոյ}ւն, շ ա լ 
վար ը ճ տա բա ս։ ին, որին տրվել էր ււետրե 
փանթալոն անունը։

ինչ վերաբերում է քաղաքաբնակ հայ  
կանանց տարազին,  ապա այն հ ամ եմ ատ ա 
բար քիչ էր ենթարկվել փոփոխության։ 0 -  
րինակ, դեռևս մինչև մեր օրերը հարուստ
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կանայք շրջազգեստի (ֆևրեճե)  վրայից  
հագնում էին լայն ու երկար թևերով կւագա' 
մուշտակ,  սակայն,  գլխի հարդարման ա-  
վանգական ձևը որոշ քաղաքներում հիմ
նականում փոփոխվել էր։

Լարունին հայկական տարազի կրած փո
փոխությունն ե րի մասին խոսելով իր «Պատ
մություն հին հայ տարազին» աշխատու
թյան առաջաբանոլմ, գրում է. «Զգեստին 
հեղաշրջությունն արտաքին ագդեցությանց 
արդյունք էին, որոնց ամենեն ավելի պի
տի ենթարկվեր հայ ազնվական դասը' որ 
քաղաքականորեն սերտագին հարաբերու
թյան մեջ կգտնվեր օտարաց հետ։ Հա մե
մատաբար նվազ պիտի փոփոխեր յուր ձևը 
հայ ռամիկը»^։ Չմերժելով արտաքին ա զ 
դեցությունների դերը. հատկապես իշխոՂ 
դասի տարազի վրա, ինչպես ճիշտ նկատել  
է Լարունին, բայց  հակամետ ենք շեշտը  
դնելու տարազի փոփոխության սոցիալ֊  
տնտեսական ազդակների , կուլտ ուր֊ կեն բ ա 
զային պայմանների փոփոխության վրա։  
Օրինակ, չնայ ած հռոմեական, պարսկական, 
բյուգանդական, արաբական և վերջապես  
թուրքական դարավոր տիրապետություննե
րին, հենց մեղ զբաղեցնող Գամիրքի գյու
ղերում, բնատնտեսության պայմաններում,  
մինչև 19-րդ դարի վերջերը տարազի հին 
ձևը, իր հիմնական գծերով, մնում էր գրե
թե անփոփոխ։ Մյուս կողմից Թուրքիա յում  
իշխանության գլուխ կանգնած հողատեր֊  
կալվածատերերի շահերին դեռևս ուղղակի 
չէին հակասում ոչ նյութական կուլտուրայի 
\ին  ձևերը և ոչ էլ նրա ըստ գավառների  
մասնատվածությունը։  Տեղական «մանու
ֆակտուրան» էլ իր միջոցներով հազիվ էր 
կարողանում սպասարկել ներքին շուկայի  
պահանջներին: Մինչդեռ 20֊րդ  դարի սկըզ֊  
բում Թուրքիայում, երբ առևտրական բուր-  
ժուազիան տնտեսական և հասարակական֊  
քաղաքական կյանքում ցույց էր տալիս իր 
ուժն ու ազդեցությունր, կապիտալիստական  
արտադրանքր իր ոլորտի մեջ էր առնում նաև 
գյուղական շուկան, մասամբ փոխվում էր և 
գյուղական բնակչության, առաջին հերթին ջ 
տղամարդկանց տարազր։ Թուրքիայի բուր֊  
ժուազիան, որպես եվրոպական արտ ադրու֊

14 Վ. Հալունի, Վ. Վարդան, Պատմություն հին
հայ տարազին, Վենետիկ, 1924, էջ ԺԵ։

թյան առևտրական միջնորդ, իր սպառման  
շուկան լայնացնելու  համար նորամուծու֊  
թյունն երի էր հետևում, ձգտում նաև տա֊  
բազի եվրոպական ացմ ան։ Սակայն սուլթա֊  
նական Թուրքիայի հոռի պայմանն երում 
այդ արագ գլուխ գալու գործ շէր։ նույնիսկ  
հայ բնակչությունը,  որ անհամ եմա տ ազատ  
էր կրոն ական ավանդական խիստ կա֊  
պանքներից, քան թուրք և քուրդ բնակիչը,  
դժվար էր զիջում իր հին պապենականը, իր 
ազգայինը։ Մինչև համաշխարհային առա֊  
ջին պատերազմը, Գամիրքի հայ կանանց  
տարազի ավանդական ձևը ավելի էր պահ֊  
պանված,  քան տղա մարդկանց ը։ Դա հետե֊  
վանք էր առաջին հերթին , կանանց իրա֊  
վ ա զուրկ վիճակի,  հասարակական կյանքին  
նվաղ մասնակցության։ Դրացի մահմեդա֊  
կան միջավայրի ազդեցությամբ Գամիրքի 
հայ կանանց տարազի մեջ, հատկապես  
տնից դուրս դալիս, թափանցել  էր արևել֊  
քում իշխող սովորությունը' նրանք ևս ի֊ 
րենց մարմինք ծածկում էին չարսավով ' 
սավանով։ Ա1Դ ծա ծկոցը Սեմ երեկից Սե֊ 
սարիա կոչվում էր չա ր15, Ա ր ա բկի րումՀ
մարմըղա 16 կամ  իզար, իսկ Տիվրիկում'  
հաշա իւ:

Այսպիսով,  տարազի զանազան մասերի 
փոփոխությունը, եթե ընդհանրապես ար
դյունք էր առևտրական հարաբերություննե
րի զարգացման հետևանքով կուլտուր-կեն-  
ցաղային պայմանների փոփոխության, ա-  
պա հատկապես Արևմտյան Հայաստանի  
գավառներում,  ինչպես և Օ՝ ա մ իրքում, հայ 
կական տարազի ազգային որոշ հատկա
նիշների կորուստը հետևանք էր նաև թուր
քական բռնապետության ազգային քաղա 
քականության։ ՕսմանյսԹւ տերության հպա
տակ ոչ մահմեդական թո զո վուրդն երին'  
հրեաներին, նաև հայերին ճնշելու,  ստո
րացնելու,  մահմեդականից տարբերելու  
համար արգելում էին փակեղը և բաց գույ- 
նի հագուստ հագնելը17» Մինչև 20-րդ դարի

15 Չար֊£՝ չարշաֆի կրճատված ձևն է, պարս
կերեն նշանակում է չորս կողմից ծածկել, մթնացնել։

16 Մարմըղան արաբերեն մ ահրմ ա ֊ մ աքրամ ա 
բառի աղավաղված ձևն է, որ նշանակում է թաշ- 
կինակւ

17 Պատմութիւն Առաքել վարդապետ Դավրիժեց-  
ւ ։ լ , Վաղարշապատ, 1896, ղլ. ԾԱ, էջ 568։
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սկզբները, ընդհանրապես թուրքերը կրում 
էին սպիտակ և ավելի թավ փաթթոց, իսկ 
հայերը 1 գունավոր և չափավոր,  առհասա~ 
րակ այդ փաթթոցով էր, որ զանազանվում  
էին հայն ու թուրքը։ Մինչդեռ 1908 թվին 
Օսմանյան սահման ադրոլթ յ ա ն , այսպես
ասած,  «ժողովոլրղների հավասարության2

ժամանակ,  քաղաքական նպատակներով,  
թուրքական տիրապետության տակ գտնվող 
բոլոր ժ ո ղո վո ւր դն ե րին, նրանց թվում և 
հայ տղամարդկանց պարտադրվում էր ազ
գային տարազի թեկուզ տեղական առանձ
նահատկությունների հիմնական վերացումը։



Գ  Լ Ո Ի  Խ Լ  Ի  Ն  Գ  է) Ր Ո I '  Դ

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՀԱՐԱՐԵՐՈԻԹՍՈՒՆՆԵՐԸ ԳԱՄԻՐՔՈհՄ

Ա . ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԿԱԶՄԸ, ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՋԵՎՐ ԵՎ ԱՅԼ IIՈՎՈ ՐՈԻԹՅ Ո ԻՆՆԵՐ

Հայկական ըն տանիքը Հայաստանի եր- 
կու հատվածներում ՝ արևելահա յ երի և ա - 
րևմտ ահա յերի մեջ մի ընդհանրություն
ունենալով հանդերձք իր նիստ ու կարով և 
սովորություններով ունի որոշ առանձնա
հատկություններ։ Այդ վերաբերում է նան 
դամ իր բահ ա յերի ընտանեկան կազմին։ Եվ 
դա բնական է , քանի որ այդ երկու հատ
վածները իրարից շատ հեռու լինելուց բա֊  
յՒ> դարեր շարունակ գտնվել են և քաղա 
քական և սոցիալական բավականին տար
բեր պայմաններում։

Քաղաքային հասարակության մեջ,  եթե 
տնտեսական միավորը արհեստավորական  
փոքր ընտանիքն էր հանդիսանում,  ասլա 
գյուղերում առավելապես կազմում էր նա֊  
հասլետական բազմանդամ ընտանիքը։ Վեր
ջինս մինչև 19-րդ դարի երկրորդ կեսի 
սկղբներր, հատկապես երկրագործությամբ  
զբաղվող շրջաններում,  ընդհանրություն էր 
կազմում այնքան ժամանակ,  քանի դեռ 
թուրքական լծի տակ գտնվող Արևմտյան  
Հայաստանի գավառներում դո յություն ու
ներ հողօգտագործման՝  Հագգր-գարար֊ի  
նախնական ձևը1։ Գյուղական համայնքի  
բնակչությունը համայնքային հողից մ շ ա 
կում էր այնքան տարածություն,  որքան 
հնարավորություն և միջոցն եր ուներ, և մը֊  
շակ ված հողը պահում էր իբրև քւագգը-գա- 
րսւV* — ով տրված իրավունք։ Ուստի և հող֊

օգտագործման այդ ձևը, եթե մեկ կողմից  
նպաստավոր պայմաններ էր ստեղծում և 
պահանջում միացյալ  ուժերով աշխատելու, 
ապա,  մյուս կողմից,  դեռևս հողի անհա
տական սեփականության չգոյության պատ 
ճառով,  գերդաստանները չէին ձգտում բ ա 
ժանվել ,  տնտեսական ուրույն միավոր կ ա զ
մել ,  քանի դեռ գյուղական տնտեսությունը 
բավականին պա րզուն ակ տեխնիկայի պ ա յ
մաններում մեծ  թվով աշխատող ձեռքերի և 
միջոցների կարիք էր զգում։ Բացառիկ նա 
հապետական ընտանիքներ էին լինում,  ո֊ 
բսնց անդամներից ոմանք արհեստների մեջ 
մասնագիտանալով,  բաժանվում էին։

13-րդ դարի երկրորդ կեսիդ սկսած րդ֊ 
դալի փոփոխություն է մտնում գյուղական 
կյանքում։ Ղրիմի պատերազմից ( 1 8 53  — 
56  թթ. )  հեսւո, անգլո-ֆրան սիական կապի֊  
տաշիստների պարտքերի տակ կքած հետա֊  
մնաց Թուրքիան հարկադրված էր մի կող֊  
մի ց եվրոպական մոնոպոլիստներին տալ  
աղի, ծխախոտի. կոնցեսիաներ ու երկա
թուղային գծերի կառուցման և շահագործ
ման իրավունք,  մյուս կողմից փնտրում էր 
եկամտահարկի նորանոր աղբյուրներ։ Հենց  
այդ ժամանակ էլ սուլթան Մեճիտի 1858 թ.  
հատուկ հրամանագրով ( իրատե)  հաստատ
վում է թսւփա֊&յ այսինքն՝  հողի անհատա
կան սեփականության իրավունքը։ Հետևա
բար,  եթե մի կողմից նոր հողամասի ձեռք 
բերումը փողի հետ կապված լինելով,  մատ֊  
Ժ լ ի  չ է ր  բոլորին, մյուս կողմից էլ վարե
լահողային տարածությունը բազմացող
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ներ գե ր դա ս տ ան ա յին րն տ ան իքն Լ րի անդա մ- 
ներին չէր բավարարում: 9ացէր այդ, հողը
որպես անհատական սեփականություն 
պարտքերի դիմաց բոնագրավմա ն ենթակ ա 
լինելով,  գյուղատնտեսությամբ պարապոց  
մեծ  րնտանիքներր,  հետզհետե զրկվում էին 
իրենց անհրաժեշտ վարելահողերից։  Այս֊  
պիսով, սակավահողությունը ներղերդաս֊  
սլանային ընտանեկան զույգերին մղում էր 
տարբեր պարապմունքների,  հետևաբար և 
բաժանման։ Այդ հանգամանքը հայտնի ա զ 
գագրագետ Ե, Լալա յանց նույնպես իր ժ ա 
մանակին ճիշտ նկատելով,  նշում է, որ 
գերդաստանի ներքին տրոհման ամենա-  
գլխավոր պատճառներից առաջինը վարէ֊  
լահողերի սակավության պատճառով գեր
դաստանի անդամների տարբեր զբաղմունք
ներով պարապելու հետևանք է2։

19֊րդ դարի վերջերին կա պէտ ալի ս տ ա - 
կան հարաբերությունների զարդարման հե- 
տևանքով,  դեռևս նահապետական բա զմ ա ն
դամ ընտանիքների տնտեսության ներսում 
սկսում է սաղմնավորվել  փոքր ընտա
նիքների անհատական սեփակա նությունր,  
Այսուհանդերձ, պետք չէ  ենթադրել , որ 
փոքր ընտանիքը, որպես ուրույն տնտեսա֊  
կան միավոր, Գամիրքում ընդհանրապես  
առաջաղել  է միայն հոդի անհատական սե
փականության հրամանագրի հրատարակու
մից և կապիտալիստական հարաբերություն
ների զարգացումից հետո, գերդաստաննե
րի տրոհումից փոքրաթիվ ընտանիքներ  
միշտ էլ եղել են գյուղերում։ Ազգագրական  
նյութերը հիմք են տալիս ենթադրելու,  որ 
դա գոյություն է ունեցել շատ ավելի վաղ 
անցյալում։  Այդ մասին են վկայում փոքր 
ընտանիքը բնորոշող մեկ աղջիկ էրիկ- 
^ 1ւ1| ,  ^ամ-քյութուկ֊^ր տեղական բազմաթիվ  
հեքիաթա պատումն երր։

Հայկական ն ահ ա պետական ընտանիքի 
տնտեսության ղեկավարման հին ձևը, նիստ 
ու կացը կեն ց  աղում այնպես էին արմա-  
տացել ,  որ շն ա յա ծ կապիտալիստական հա
րաբերությունների զարգացման հետևանքով  
առաջացած նոր պայմաններին, այդ հին 
ձևը դեռևս պահպանվում էր միայն որոշ 
փոփոխություններով։ Այսպես,  Կյուրինում

2 Ե. Լա լա յան, Բորլալուի գավառ, «Ազգագրական 
հանդես}), ֆիֆլիս, 1903, 10-րդ դիրք, էչ 127։

ճ ե մճե մեն ց  ընտանիքի հայրը թեև վաղուց 
մահացել  էր, բայց  ըստ հին սովորության, 
ամուսնացած վեց եղբայրները իրենց մեծ  
եղբորճ Խաշեր աղայի գլխավորությամբ ե֊ 
բեխ ան ելավ միասին ( ընդամենը երեսուն 
հոգիյ ապրում էին մեկ տնտեսության մեջ; 
Նրանք իրենց հողերը կիսրարության էին 
տվել և զբաղվում էին վաշխառությամբ և 
հատկապես գյուղերի հացահատիկի կապ ա
լառությամբ։ Արա բկի բում Ղազանջյան 
Մարտիրոսը իր վեց ամուսնացած զավակ
ներով (32  մարդյ  մեկ տնտեսություն էր 
վարում, որտեղ տան մեծը հայրն էր։ Հա յ 
րը և իր վեց զավակները զբաղվում էին 
պգնձա դործութ յ ա մ բ,  յուրտ քան շյուր ը կա 
տարելով այդ արհեստի պրոցեսին հատուկ 
առանձին պարտականություն։ Հենց այդ 
պատճառով էլ արհեստավորական ընտա
նիքներում ամուսնացած եղբայրները մեկ  
տնտեսության մաս էին կազմ ում։

Կյուրինում, որը գլխավորապես շալա-  
դո րծռւթյան կենտրոն էր, արհեստա֊առև  
տրրական դո ր ծ ա ռն ո ւթ յ ա մ բ զբաղվող Աւրն֊ 
տեսության ղեկավարման ձևը դարձյալ  
նույնն էր։ Օրինակ, Ջուլճյան հինգ եղբայր
ները, թոքար յան չորս եղբայրները զբաղ
վում էին շալի արդյունագործությամբ և 
նրանցից ոմանք,  թեև երկար տարիներ 
տարբեր քաղաքներում էին ապրում, սա
կայն մեկ տնտեսության մաս էին կազմում։  
Այդ հանգամանքը մի կողմից,  այսպես  
ասած,  ընտանիքի ղեկավարման նահապե
տական ձևի կենցաղում ամրացված լինելու,  
մյուս կողմից տնտեսության ընդհանուր 
շահերի պաշտպանության հետևանք էր։ 
նույն ընտանիքում եղբայրներից յուրաքան-  
չ յուրը տարբեր մասնագիտությամբ զբաղ
վելով հանդերձ, վարում էին նույն գործի 
տարրեր պրոցեսները։

Կապիտալիզմի ներթափանցման հետե֊  
վանքով,  երբ առևտրական հարաբերու
թյունները աշխուժանում են, հ-ամիրքի 
գյուղական տնտեսությունների' նահապե
տական մեծ  ընտանիքների ընդերքում ա-  
ո աջանում է նաև մի յուրահատուկ երևույթ1 
փոքր ընտանիքի անձնական սեփականու
թյան սաղմնավորում։ 9 երենք բազմաթիվ  
օրինակներից մեկը։  Հալիս գետի ներքին 
գյուղերից մեկի' Չեփնիի բնակիչ  9 աթման - 
յան Գասպարի բազմանդամ ընտանիքը
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բաղկացած էր նրա ամուսնացած երեք որ֊ 
դիներից և նրանց զավակներից,  զբաղվում  
էր երկրագործությամբ,  ան ա սն ա պահ ու֊
թյամբ։  Տնտեսությունն ուներ իր վարելա֊  
հողերը և անասունների հոտը։ Վար ու ց ա 
նը, հունձը կատարվում էր միասին,  սննդա֊  
մթերքները ամբարվում էին տնտեսության 
շտեմարանում,  սնունդը միասին էր պատ֊  
րա ստվում, սակայն երեք եղբայրներից  
յուրաքանչյուրը ուներ, բացի ոչխարի ընդ
հանուր հոտից, իր սեփական ոչխարները,  
որոնք տրվում էին կիսրարության ձևով 
բուծման և ստացված մթերքը վաճառում  
էին ու ձեռք բերված փողը վաշխով շահա
գործում^։

Գամ իրքում ն ահա պետ ական ընտանիքի 
ղեկավարումր ներկայացնում էր այսպիսի
ձև» միջնադարում,  ինչպես հայտնի է, տըն֊  
տեսության ղեկավարը հանդիսանում էր 
ան պա յ մ  ան ընտանիքի հայրը և կամ նրա 
մահից հետո ' մեծ  որդին։ 17-րդ դարի աշ֊  
խարհագիր Սիմեոն Լեհացին իր ((Ուղեգրու
թյուն)) աշխատության մեջ խոսելով Սե֊ 
բաստ իա յի շրջանն երում նահապետական  
ընտանիքի մասին,  դրում է . ((և թե հայրն 
մ եռան էր, մեծ  եղբօրն հնազանդէին»* * 5։ Դա 
այդպես էր մինչև 19-րդ դարի առաջին կե֊  
սի վերջերը, քանի դեռ Գամ իրքում հիմնա֊  
կան ում տիրում էր բնատնտեսությունը,  
քանի դեռ առևտրական հարաբերություն
ները գյուղում նվազ էին զարգացած։  Այղ 
/գայմանն երում տնտեսության ամբողջ ե - 
կամ  ուտ ը գտնվում էր տան մեծի լիիրավ  
կարգադրության տակ,  որն իր այդ իրավա
սությունը մասամբ բաժանում էր իր կնոջ 
հետ։ Հայրը,  եթե տան ներկայարուցիչն էր 
հանդիսանում , հատկապես արտաքին աշ֊  
խարհի հետ հարաբերություն ունենալիս,  
վարում էր դրամական գործերը և պատաս
խանատու էր ամբողջ տնտեսության կանո
նավոր ընթացքի համար, ապա տնտեսու-  
թյան ներքին գործերը գտնվում էին տ ան
տիկնոջ ղեկավարության ներքո։ Բտցի այդ,  
վերջինս շատ կարևոր և հաճախ էլ վճռա
կան դեր էր կատարում հատկապես րնտա֊

3 Պատմող Միքայել Զեքյան, 70 տարեկան, 
կոլտնտեսական, բնիկ չեփնիցի, այժմ բնակվում է 
ևահում յանի շրջկենտրոնում։

* Սիւքեոն Լեհա ց|ւ, Ուղեգրություն, Վիեննա, 
«Հանդես ամսօրեայ» , 1934, էջ 157— 158։

նիքի երիտաս արդ տղաներին հարսնացու
ներ գտնելու դո ր ծում։ Այն ո ւա մ են այն ի վ,
շպետք է ենթադրել,  ինչպես անում են ո֊ 
մանք,  ընդհանրացնելով մասնակի դեպքև-  
րը, որ ընտանիքի մյուս անդամները,  հաա~ 
կապես կանայք ոչ մի իրավասություն չու֊  
նեին և տնտեսության բացարձակ տերը 
տան մեծն էր համարվում և ոչ ոքի առաջ 
պատասխանատու չէր իր գործերի համար։  
Այստեղ ուզում ենք մեջբերել բազմաթիվ  
օրին ակներից մեկը,  որը Լրիվ գաղափար է 
տալիս Գամ իրքի հայ նահապետական ըն
տանիքում գոյություն ունեցող որոշ սովո
րութային իրավունքի մասին։ Կեմ երեկում 
նահապետական մեծահարուստ ընտանիք
ներից մեկի ավադրճ Ստեփան էհ մ ա լ յան ը , 
առևտրով, գերդաստանի ուղտերի քարա
վանով Բրուսա քաղաքը գնալիս ծանոթա
նում է մի դեռատի կնոջ և նրանից ունենում 
է մի ապօրինի զավակ։  Երբ այս եղելու
թյունը նրա ծննդավայրում հայտնի է դառ
նում, մեծ  աղմուկ է ա ռաջան ում էհմալ֊  
յանների օջախում։ Գերդաստանի անվանը  
հասցված անպատվության համար ա զգ ա - 
ԿՒօ ընտանիքների մեծերի հավաքը Ստե
փանին տեաե մանրում է անում, այսինքն ' 
պապենական ժառանգությունից գրկելէ։վ,  
վտարում է ոչ միայն ընտանիքից,  այլև 
գյուղական համայնքից։  Նրան տրամաղը լք
վում է գյուղից հեռու ((Հորոխ» կոչված տե
ղում մի փոքր հողամաս, որտեղ նա իր 
երկրորդ կնոջ հետ ապրում է մինչև իր 
կյանքի վերջը0։ Այսպիսի պարագաներում  
և, ընդհանրապես,  ամուսնու մահից հետո,  
ե ր ե խ ան երի անչափահասության ժամանակ  
հայ կինը տան մեծի դեր էր կատարում։ Եվ 
նույնիսկ տնտեսության ղեկավարման մեջ 
հայ կնոջ ցուցաբերած մեծ  ընդունակության 
հ ե տ ևան քո վ, տվյալ  ընտանիքը կոչվում էր 
նրա անունով։ Օրինակ,  Սենեշենք (Մանու֊  
շակենք) ,  ք^այրի-Գոնհարե նք, Մենենտենք, 
Հալջոնդ Մաքը. էֆենդիի տունը- անվան ա֊  
կոչումները խոսում են այն մասին, որ այդ  
ընտանիքների ղեկավարները կանայք են 
եղել։ Այս և տարբեր հանգամանքներից ե լ
նել ով, հիմք կա են թաղքելու,  որ ա նց յա 
լում հայ կնոջ կարծեցյալ  ստրկւււթյունը

5 Մարէամ Տոնապետյւսնի պատմածէդ (80 տա
րեկան, րնիկ կեմհրեկցի)։
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ընտանի ք ում հիմնականում դո էություն չի 
ունեցել։ Իսկ ինչ  վերաբերում է նոր հարս֊  
ների ժամանակավոր չխոսկանությանը կամ  
ինչպես ասում են Արաբկի՚րոլմ' մունջ կե
նալուն, ինչպես նաև նախքան քնելը կես֊  
է:սԱԻ Ւ> մեծ  տագրերի ոտնամանները հա֊  
ն ելուն, ոտքերը լվանալուն,  հագուստները 
հանելիս օգնելուն և նույնիսկ կեսրայրի թի֊ 
կունքը շփելուն,  որ նա քնի, ապա այդ բոլո֊  
րր, թերևս որպես հարգանքի նշան դալիս է 
դեռևս շատ  հին ժամանակներում նոր հար- 
ւ՚ին' որսլես ընտանիքի անդամ որգեգրելու 
մի հին ծիսական արարողությունից' ֆիլե
ից: Դա հավանաբար անհրաժեշտ ժամա
նակամիջոց Լր ինչպես բոլոր նորընծաների, 
նույնպես և. նորահարսների համար, մինչև, 
ծննդաբերությամբ նրա արյունակից ան
դամ դաոնալը իր ամուսնու ընտանիքին: 
Հնի այդ վերապրուկը, եթե մեր օրերին վե
րացել  էր քաղաքներում,  ապա Գամիրքի 
առանձին շրջանն երի գյուղական վայրե
րում, ինչպես ասվեց,  այն դեռևս պահպան
վում էր որպես հարգանքի նշան։ Նորա
հարսների չխոսկանություն ը , կանանց ա-
ռանձին մաշելը,  եթե գյուղական մեծ  ըն
տանիքներում մինչև վերջերս դեռ պահ
պանվում էին, ապա քաղաքային փոքր ար
հեստավորական ընտանիքներում դրանք 
որոշ փոփոխությունների էին ենթարկվել։  
Օրինակ, դեռևս հարսնության առաջին օրից 
կեսրայրի և սկեսուրի կողմից թույլատըր-  
վոլմ  էր նորահարսին մունջ չպահել  և մի ա 
սին սեղան նստել։  Համենայն դեպս, ք ա 
ղաքամերձ գյուղերում ևս նախկինում եղած  
այդ խստությունը, առևտրական հարաբե
րությունների աշխուժացումից հետո որոշ 
փոփոխությունների էր ենթարկվել։  Օրինակ,  
Սեբաստիայի շրջանի հայ գյուղերում, կա֊  
նայք տղամարդկանց հետ միևնույն բ ա ժ 
նում էին նստում,  ըստ տարիքային հասա֊  
կի, և սեռերը ոչ -խառն։  Երիտասարդ կ ա 
նայք և աղջիկներ օդաներում տղաների 
խաղերին թեև չէին մասնակցում,  բայց  ըն
կերակցում էին նրանց երգերին։

Կապիտալիստական հարաբերություն երի 
զարգացման հետևանքով,  որոշ փոփոխու
թյուն առաջացել  էր նաև ընտանիքի ղեկա
վարման ձևի մեջ։ Օրինակ, Գամիրքի հայկա
կան ընտանիքում,  հոր մահից հետո,  կամ  
նրա ծերության ժամանակ,  անհրաժեշտ չէր,

որ միշտ մեծ եղբայրը նշանակվեր տան ղե 
կավարը,  այլ  եղբայրներից ամենաճարտարը, 
խելարին,  գրագետը,  հասարակության հետ 
շփում ունեցողը, թեկուզ նա լիներ միջնեկը 
կամ կրտսերը, որ ղեկավարում էր տնտե
սությունը մոր հետ։ Ինչպես տեսնում ենք,  
այս պայմաններում ավագությունը խո
նարհվում է խելքի առաջ։ Այդպիսի բ ա զ 
մաթիվ օրինակներից մեջբերենք թեկուզ 
մեկը։ Կյուրինում ճըղըլենց Մղդսի Կարա
պետը ուներ չորս որդի, որոնցից մեկը ա֊  
ժուսնացած և իրենից փոքրի հետ զբաղվում  
էր շալա դո րծոլթյ ա մբ , միջնեկը' Հակոբը,  
ջորիներով փոխսւդրական առևտուր էր ա֊ 
նում, իսկ փոքրը դպրոց էր դնում։ Ծնող
ները և չորս եղբայրները ապրում էին մի ա 
սին, բա յց  տնտեսության ղեկավարն էր 
միջնեկ տղան' Հակոբը, իլ։ մոր հետ։ Այս
պես, ուրեմն, տնտեսության ղեկավարման  
գործում արտաքին աշխարհի հետ հարաբե
րության համար, եթե միջնեկն էր տան ղե
կավարը,  ասլա տնտեսության ներքին զոր֊ 
ծերը գտնվում էր մոր իրավասության տակ։  
Եթե դա այդպես էր քաղաքատիպ մեծ  ա֊ 
վանների արհեստագործական ավաններում, 

ապա գյուղական վայրերում հիմնականում  
երկրագործությամբ և օժանդակ Անասնա
պահությամբ զբաղվող տնտեսությունների 
ղեկավարման գործում ևս տեղի էր ունեցել  
աշխատանքի բաժանում։  Այսպես,  Հա լի սի 
ներքին հովտի. Կեմերեկի շրջակա գյուղե-  
րից Թեքմենում,  Պ ա ըս ա մյանն ե րի մեծ  ըն
տանիքը բաղկացած էր 25  մարդուց։ Տան 
ղեկավարը, մեծ  եղբայրը' Մարտիրոս ա֊ 
ղան էր. եղբայրներից մեկր տնտեսության 
մեջ զբաղվում էր ոչխարների հոտի պահ
պանության գործերով, միջնեկ եղբայրը'  
Վարդիվարր, մթերքների առուծախով և 
վաշխառությամբ' ։  Նրանցից յուրաքանչյուր 
րը, տնտեսության' իրեն հանձնված ճյուղի 
թեև ազատ ղեկավարն էր հանդիսանում, 
սակայն ինչպես տնտեսության անհրաժեշտ 
իրերի, կենդանիների գնումը, նույնպես և

Տ ևեքմեն գյուղում հարկահավաքի մամանակ 
Պ արսամյան ընտանիքի առևտրական գործերով րղ- 
բաղվող Վարդիվարր, ինչպես ասվեց, զբաղվում էր 
վաշխառությամբ, նա գյուղացիներին տալիս էր մի 
«մեշիղիե» (քսան ղուրուշի միավոր) և կանխիկ 
սանում էր մեկ ղուրուշ տոկոս մեկ ամւոԼա համար։
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ավելացած բրդերի, կաթնամթերքների,  հա
ցահատիկի և բանջարեղենի վաճառումը 
տեղի էր ունենում երեքի նախօրոք խոր
հը րդա կց ութ լ ա մ  բ։ Այդպիսի մեծ  տնտեսու
թյուններում, որոնք բաղկացած էին հաճախ 
կես վեցլա կ զույգերից,  գոյություն ուներ 
ըստ սեռի և հասակի աշխատանքի բա ժ ա 
նում, բացի այն,  որ կանանցից յոլրաքան֊  
չ լուրը,  ըստ հասակի և փորձառության,  
կատարում էր իրեն բաժին ընկած աշխա
տանքը' հաց թխել,  սնունդը պատրաստել,  
անասունները կթել, արտ քաղել  և այլն,  
սակայն,  իրենց հագուստեղենի պատրաստ
ման գործում ն ե րգերդաս տ ան ա կան փոքր
ընտանիքի կինը ինքն էր կատարում իր ա֊  
մուսնոլ և երեխաների հագուստի' գուլպա
յի, շալվարի,  մեջքի շալի (գոտու) ,  դոլա-  
խի, գլխանոցի (բաշ լըխ)  և արայի շալի 
գործելու, կտրելու աշխատանքները։

Ր. ՀԱՐՍԱՆԵԿԱՆ ԵՎ ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ 
ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հարսանիքը պատմական Հայաստանի  
բոլոր գավառներում,  ա յդ  թվում և Գա֊ 
միրքում, հասարակական կյանքի մեծ  ի֊  
րադա րձությունն երից մեկն էր։ Դա ամուս
նության հետ կապված սովորույթների,  
արարողությունների և ուրախությունն երի 
մի կոմպլեքս է, որը թեև ս ո ց ի ա լ֊ տն տ ե ս ա ֊ 
կան նոր պայմաններին հ ա մըն թաց նոր 
երանգավորում էր ստացել , այնուամենայ֊  
նիվ, Գ ամիրքում մինչև համաշխարհային  
առաջին պատերազմը,  հարսանիքի ավան֊  
ղական սովորությունները հիմնականում  
պահպանվում էին։

Գամիրք գավառի հայ ազգաբնակչու
թյունը, ինչպես նշվեց,  թեև միջնադարում 
պատմական Հայաստանի ներքին գավառ֊  
ներից էր գաղթել,  ուստի և պահպանել  էր 
հայրենի գավառների ա վան դական սովո
րություններն ու հարսանեկան ծիսական 
արարողությունները, այսուհանդերձ, Գա֊ 
միրքում տեղական նոր պայմանն երի և 
տարբեր ժողովուրդների հետ հարակցու
թյան ու կուլտուրական փոխազդեցության  
հետևանքով ավանդականը ստացել  էր նոր 
երանգավորում։ Գամիրքը որպես ազգա֊  
գրական մի ուրույն շրջան, իր առանձնա֊

հ ա տ կությո ւնն ե րն ունենալով հանդերձ,
ամբողջությամբ վերցրած ուներ նաև մի 
ընդհանրություն։

Հարսանիքները ընդհանրապես տեղի էին 
ունենում աշնան վերջերին' բերքը ներս 
առնելուց հետո, դա միակ ազատ և հար
մար ժամանակն էր մի այդպիսի շրջանի 
համար, որտեղ հիմնականում զբաղվում  
էին գյուղատնտեսությամբ։ Մենք այստեղ  
քննության առարկա կդարձնենք ոչ միայն  
Գամիրքի հարսանեկան ընդհանուր սովո
րույթները, այլև ուշադրության կառնենք 
նույն գավառի տարբեր շրջանն ե րի առանձ
նահատկությունները, որոնք իրենց հերթին 
կօգնեն ընտանեկան հարաբերությունների 
պա րզա բան մ  ան ը։

Ծնողների համար, ինչպես հայտնի է, 
իրենց չափահաս զավակներին7 ւսմ ուսնաց֊  
նեյը ոչ  միայն բնական և լավ ցանկու
թյուն էր, այլև ս ո ց ի ա լ֊  տն տ ե ս ա կան մի 
անհրաժեշտություն,  աշխատանքում թև ու 
թիկունք, նեցուկ ունենալու և պապենական  
օջախը անշեջ պահելու ձգտում։ Այդ իսկ 
պատճառով չափահաս տղա զավակ ունե
ցող ծնողները, հատկապես նախօրոք իրենց 
մտքում քննության էին են թա րկում իրենց 
ա պա գա հարսնացուին։ Այդ ճ արցի առաջ
նությունը վերաբերում էր տղայի մորը, որը 
ամուսնու հետ առանձին զրույցի նյութ էր 
դարձնում իրենց շրջան ա կում գտնվող չ ա 
փահաս աղջիկների և նրանց ծնողների 
վարքն ու բարքը,  առողջական վիճակը, 
դիրքը և հատկապես աղջկա մոր վ աբքը։  
որի մասին հետևյալ ասացվածքն էր ըս-  
տ եղծվել  ((Մորը նայիր ' ադջիկբ առ, եզրին 
նայիրՀ կտավը (բիազը)  առ))*։ Այսուհան
դերձ բացառված լէր նաև, որ չափահաս  
տղաներն իրենց հերթին երբեմն ընտրած  
լինեին իրենց ապագա հարսնացուն։ Գա-  
մ իրքի տարբեր շրջաններում տյդ կատար
վում էր տարբեր ձևով . օրինակ, Pին դյան 
գյուղի չափահաս տղաները ZVt^LntL &փ~ * 8

՚ Գամիրքի գյուղերում չափահաս էր հաշվում 
18 տարեկան տղա զավակը, 15 տարեկան աղջիկը։ 
Եսկ քաղաքներում' 18 տարեկան աղջիկը, 21— 25 
տարեկան տղան։

8 Գամ իրքում հատկապես Կեմերեկից֊Կեսարիա
Ժողովրդական ասացվածքները թրքերեն էին լինում* 

((ան աս ըն ա բագ գըէընը աԼ> քենարընա բագ բեղի֊ 
նը ալ»։
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բատէ։ ափերի աղբյուրն երի մոտերքլէ, աչ֊  
րից հեռու, այդ վայրում հանդիպում էին 
իրենց հավանած աղջկան, որր սափորով 
ջրի էր դալիս։ Տղան առանց որևէ բառի,  
նրա ոտքերի առաջ մի կարմիր խնձոր էր 
գլորում։ Այդ սովորույթք իր արտ ահ այ֊  
տոլթյունն է գտել նույնիսկ ժողովրդական  
բանահյուսության մեջ։

Խնձոր մ ունի մ  խաձած է, 
Խաձած տեղն արծթած է, 
էյզբերս ուղեր չ տվփ' 
էս իմ  յարիս տվածն է'։

Ծնողները նախօրոք կատարելով իրենց 
ընտրությունը կամ հավանելով իրենց տղա֊  
յի ընտրածին,  ծանոթների կամ բարեկամ֊  
ների միջոցով զգուշությամբ աղջկա ծնող֊ 
ների մտադրությունը իմանալուց հետո,  
աղջիկտեսի էին դնում, որը Գամիրքում, 
ըստ գյուղի, քաղաքի և յուրաքանչյուր շրր֊  
ջան ի կուլտ ուր֊ կեն ց աղա յին պայմանների,  
տարբեր ձև ուներ։ Օրինակ, Ակնում տղայի  
ծնողները տաներեց քահանայի գլխավո
րությամբ' իրենց մոտիկ բարեկամներից,  
աղջկա ծնողքի մոտ խնամախոսության էին 
ուղարկում, առաջին համաձայնությունը 
կոչվում էր խոսքկապ: Կեսարիայում գոյու
թյուն ուներ տարբեր սովորություն։ Տղայի 
ծնողները իրենց ծանոթի կամ բարեկամի  
գլխավորությամբ,  որին ընկերանում էր նաև 
ա սլա գա փեսացուն,  գնում էին աղջիկտեսի։  
Պետք է նշել,  որ չափահաս աղ?իկ ունե- 
ցողները,  ըստ տեղական սովորույթի, գի
տեին, որ երկուշաբթի և երեքշաբթի օրերը 
աղջիկտեսի են գալիս,  ուստի և այդ օրերին 
իրենց տները սովորականից ավելի մաքուր 
և դասավորած էին պահում։ Այցելուների 
կողմից թեև նշանախոսության մասին խոսք 
չէր լինում, բա յց  աղջկա կողմի տնեցիները 
այդ  աննպատակ այցելոլթյան իսկական  
նպատակը կռահում էին անմիջապես

Այցելուների առաջնորդը, ըստ սովորու֊ 
թ յ ա ն , խմելու համար ջուր էր խնդրում։  
Ինչպես հայտնի է, ջուր հրամցնողը ընդ
հանրապես տան չափահաս աղջիկն էր լի 
նում, ուստի և աղջիկը ջուրը բերելով խո֊ 9 10 * *

9 Մ էնաս և Մառէ Մէնասյանների հաղորդումից;
10 Մ . Պ աԱ ա ն , Ամուսնական սովորությունները

Կեսարիո մեջ, «Բիւրակն», Կ. Պոլիս, 1900, էջ
244 — 347,

նարհությամբ հրամցնում էր խնդրո ՛լին և 
ձեռներր կրծքին ակնածանքով սպասում էր 
մինչև խնդրարկուի ջուր խմել  վերջացնելը, 
ապա ջրի րամակր վերցնելով,  ետ էր քաշ֊  
վում /է մի քանի վայրկյան կանդն ած  րար*Ա 
թււնւսմ: Ղ։ս առիթ էր տալիս այցելուներին
աղջկան մոտիկից դիտելու։ Տան մեծի նշւսՆե 
վրա, երբ աղջիկն արդեն քաշվում էր ներք֊ 
Նա սենյակը,  այցելուներն էլ իրենց հերթին 
մեկնում էին։ Տղան, եթե հավանության էր 
արժանանում, իսկ աղջիկն էլ իր հերթին 
հավանություն էր դանում տղայի կողմից,  
արԼ1հւս նողմը ընդհանրապես լուռ էր մ ը ֊ 
նում և սպասում,  որ տղան իր քրոջ էլամ 
հարսի միջոցով լուր ուղարկի աղջկան, որ 
հ ամ ա կրում է նրան11։ Իսկ աղջկա ծնողնե
րը, եթե չէին հավանում տղային,  աւղա հե
տևյալ օրը իմաց էր տրվում, որ արյշփկւոե- 
ւփ չդան։

Տղայի կողմի կանայք աղջկա ծնողնե
րի կողմից նախապես որոշված օրր գնում 
էին պաշտ ոն ա կան աղջիկտեսի։ Այդ կա 
նանց կարծիքը հաճախ վճռական դեր էր 
խաղոււ)' աղջկա ձեռքը խնդրելու կամ  
չխնդրելու գործ ում։

Այդ երկու նախապատրաստական ա յց ե 
լս ւթյունն ե ր ից հետո, որոնք ընդհանրապես 
տեղի էին ունենում առանց փ ո իւ ա դա րձ մ ե 
ծարանքի, տղայի ծնողների կողմից ու
ղարկվում էին մոտիկ բարեկամներ' աղջկա 
ձեռքը պաշտոնապես խնդրելու համար,  
դրանք կոչվում էին ւփճաչիներ, այսինքն ' 
խնդրարկուներ։

Խնդրարկուների առաջնորդը, որ սովո
րաբար հեղինակավոր մեկն էր լինում, իսկ 
Ակն ումճ տաներեց քահանան, խոսք առնե
լով,  ասում էր . ((Եկած ենք աստծո հրամա
նով, հայրապետի կանոնով, ձեր աղջկան 
(անունը տալով)  ձեռքը խնդրելու մեր (օրի
նակի Աճեմ են ց Եիրակոս աղայիյ  տզին»։

Աղջկ ա ծնողներից հայրը սկսում էր ան- 
վերջ առարկություններ' ((թե պատրաստ 
չեն»,  ((թե այդ մասին խորհելու համար  
Ժամանակ է հարկավոր» և այլն և այլն։  
Այսսլես, զանազան պատրվակներից հետո 
կողմերը խորհելու համար ժամանակ էին 
պահանջում։ Պահանջված ժամ անակամիջո-  
ցր ընդհանրապես երկար էր լինում, բայց  
երկուստեք համաձայնությամբ ղեզջվում էր **

** Նույն տեղում:



1 1 — 21 օրվա։ Որոշված ժամանակից մի օր 
առաջ աղաչի կողմից աղջկա ծնողներին 
լուր էր ուղարկվում, որ ||աղր գալու են 
խոսքկապի, աղջկա հայրը սովորաբար պա 
տասխանում էր' «թող հրամմեն» կամ  
«այսօր պատրաստ չենք,  թող այս ինչ  օրը 
հրամմեն»։ նախքան տղայի կողմից պ աշ 
տոնական ձեռք խնդրելը,  որոշված օ՛րը 
տղայի հայրը իր մոտիկ ազգականներով  
գնում էր աղջկա հորից պաշտոնապես նրա 
դստեր ձեռքը խնդրելու։ Այստեղ պետք է 
նշել այն,  որ նախքան տղայի կողմից պա շ
տոնական ձեռք խնդրելը,  փոխադարձ զգու
շությունները, ձգձգումները ունեն իրենց ար
դարացի պատճառները։ Այդ ձգձգումների 
Նպատակն էր ոչ միայն իրար ավելի լավ  
ճանաչելը,  այլև որովհետ և մի անգամ ար
դեն մերժված տղան կամ հավանություն 
չգտա ծ աղջիկը, ըստ տիրող հասարակական  
կարծիքի, ամուսնության համար հետագա
յում որոշ դժվարությունների էր հանդի
պում։ Հակառակ կանխավ գոյացած համա 
ձայնության,  այս անգամ ևս ըստ սովո
րության աղջկա ծնողների կողմից զանա
զան դժվարություններ էին հարուցվում,  
պահանջվում էր նոր պայմանաժամ։  Բազ
մաթիվ անտեղի առարկություններից հետո 
միայն,  վերջապես, ասվում էր ավանդա
կան այո֊ն»

Առաջին խոսք առնողը ծնկի գալով ա֊  
սում էր «Հայր մեր»-ը և երեսը խաչակըն-  
քում, նույնն էր անում նաև աղջկա հայրրէ 
որՒյ ճետո սկսվում էին երկուստեք բարե
մաղթությունները,  աչք եր նիգ, աչքերնիս 
լուս, խնամի, տարոսը ձեր զավակների 
գլխին:

Աղջէկըէ որ խոսակցության ամբողջ տե֊  
վողության ժամանակ բացակայում էր, իր 
մեծ  քրոջ կամ  եղբոր կնոջ ուղեկցությամբ  
ներքնասենյակից ներս էր դալիսճ խնամի
ների ձեռքը համբուրելու համար։ Ւսկ փ ե
սացուն, որ խոսքկապի ժամանակ բացա֊  
կա էր լինում, կան չվում  էր։ Խնջույքը ըս֊  
կըսվում էր ( ((բերան անուշության)) հա
մար)  ջնրբնթ֊ով և տևում էր 3 — 4 ժամ,  
այսինքնճ մինչև ուշ գիշեր12 * * 13*

12 Գամիրքի գյուղերում ընդհանրապես գործ էին
ածվում դհոլ֊զուռնա, սրինգ, իսկ քաղաքային վայ֊  
րերումՀ քեման չի, ուտ, սազ, գրանիթա, վերջերս'
նաև ջութակ։

Խոսքկապը որպեսզի պաշտոնական հան
գամանք ստանար, կարգը այնպես էր պա
հանջում, որ մի օր հետո տաներեց քահա
նան նոր խնամիների տները գնալով, աղ֊  
ջըկա և տղայի գլխին ավանդական «պահ
պանիչը» պետք է կարդար։

Խոսքկապից ընդհանրապես մեկ շաբաթ  
կամ,  գյուղական որոշ վայրերում,  մինչև  
վ ե9 ամիս հետո, տեղի էր ունենում նշան֊  
գրերը կամ,  ինչպես անում էին Ակնում'  
մեծ նշանտուքը: Որոշված օրը տղայի ծնող
ները, փեսացուն և իրենց մոտիկ ու հեռա
վոր ազգականները,  հարսնացուի ծնողները 
և նրանց մոտիկ բարեկամները հավաքվում  
էին աղջկա տանը, որտեղ յուրաքանչյուր 
սեռ նստում էր աոանձին, երկուստեք բ ա 
րեմաղթություններից,  կերուխումից հետո, 
կես գիշերի մոտերը,  փեսացուի հայրը փա
փագ էր հայտնում,  որ իր հարսնացուն ձեռք 
համբուրելու ներկայացվի։  Աղջկա հոր կող
մից,  ըստ սովորության, եղած մի քանի 
ձևական պատճառաբանությունից հետո 
հարսնացուն մի մոտիկ ազգականուհու  
առաջնորդությամբ, ներքնասեն յակից ներս 
բերվելով,  հ ա մ  բուրում էր կարգով բոլորի 
աջ ձեռքը, նույնիսկ իր նշան ածի ձեռքը, 
րր ի ց  հետո ակնածանքով ետ-ետ գնալով,  
ձեռներր կթծքին' բարևի էր կենում։ Խմում 
էին նշ անվածների կենացեր և նրանց գովքն 
էին հ յո ւս ում։

Հարսնացուն նախքան ներքնասեն յակ  
վերադառնալը,  որպես հարգանք վերստին 
համբուրում էր ներկաների ձեռքը, որի ըն
թացքում,  հատկապես Կեսարիայում յուրա
քանչյուրը տալիս էր նարսնատեսի նվերը, 
ինչպես ասում էինճ երես տեսնուկը: Նվեր֊ 
ներր ընդհանրապես բաղկանում էին զարդ֊  
ոսկիներիցճ գրամիցս։, մանմուգիե, գրո կամ  
պագի, սանտխլը և տասնոց (օննուխ) ոսկի։  
Հարսնացուն նվերները մատների միջև այ ն
պիսի մի կարգով էր շարում,  որ հեշտու
թյամբ հասկացվում էր, թե ով ինչ  նվեր է 
տվել։  Մի քիչ  հետո աղջկա մայրը իր պա 
րագաներով.  քաշվում էր մյուս սենյակը  
փեսային նվեր մատուցելու համար™։ Փե-

13 Փեսատեսը Գամիրքի բոլոր շրջաններում նույն 
ձևով շէր կատարվում, օրինակ' էվերեկում աղջկա 
մայրը մի քանի ծանոթ բարեկամ կանանց հետ 
դնում էր փեսատեսի և որպես նվեր տանում էր մի 
մետաքսե թաշկինակ, ակով մատանի, ինչպես նաև 
մի պնակ մեղր, վրպն սեր' «րբերան քաղցրացնելու 
համար»։

-  116 -



սաքուին ներս կանչելով,  սւալիս էին, ըստ 
իրենց նյութական կարողության, ւս դաման - 
դակուռ կամ հասարակ ակով ոսկի մ ա տ ա 
նի, ծխախոտի արծաթյա տուփ, սաթե 
համրիչ,  ծխամորճ,  ուլունքով գործված ժ ա 
մացույցի ամ ան, մետաքսե մի թաշկինակ և 
այլն։

Նշանտուքի խրախճանքները կա մ  ի ն չ 
պես ասում էին Ակնում' խալվաթին, ընդ
հանրապես տևում էր ամբողջ գիշերը, խնա
մախոսները առավոտյան դեմ ցրվում էին 
«աստված սուրբ պսակին արժանացնել) բ ա 
ց ե մ  աղթություններով։

Նշան դրեցի փաստը, ըստ ընդունված 
կարգի,  պետք էր բոլորին հայտնի լիներ։  
Ուստի և տղան ու աղջիկը նշ անդրեքի հե֊  
տևյալ օրից իսկ զարդարվում էին իրենց  
ստացված նվերներով։ Հարսնացուն,  ըստ 
տեղական ճաշակի, իր զարդոսկիները դա
սավորում էր կարմիր ծոպավոր ֆեսի առ֊  
ջևի կողմում եռանկյունաձև . կամ զարդա
րում էր արախշին (թասակ)  և որպես մ ա ն - 
յակ  կախում էր կթձքից, կամ որպես շա-  
րոց ծամեցի խսիրի վրա և կամ ծա մ  երի 
հյուս կենն երի ծայրերին, երբեմն նաև վզին 
ու ծամերին միաժամանակ։  Իսկ փեսացուն 
իր միջնամ ատին կրում էր ակով մա տ ա 
նին։ Այդ զարդերի քանակը կարող էր բ ա զ 
մանալ մինչև ամուսնության օրը, նոր տար
վա,  ծննդյան,  բարեկենդանի, զատկի և այլ  
տոների առթիվ տրված նվերներով)*։

Ինչ վերաբերում է նշանդրեքից հարսա֊  
նիքի միջև ընկած տևողությանը և այդ ժ ա 
մանակամիջոցում նշանվածների տեսակ
ցության ձևերին' դրանք առաջին հերթին 
իրարից տարբերվում էին ըստ գյուղի և 
քաղաքի կուլտուր֊կենցաղալին պ այմաննե
րին և տ եղա կան սովորություններին, ի ն չ 
պես նաև ենթակաների ընտանեկան դըոլ֊ 
թյանը։ Օրինակ, եթե գյուղերում նշան֊  
դրեքից ամուսնության միջև ընկած ժ ա մ ա 
նակամիջոցը տևում էր 6 ամսից մինչև մեկ  
տարի, ապա քաղաքներում նշանախոսոլ - 
թյունից հարսանիք' երբեմն նույնիսկ մի 
քանի շաբաթ միայն։  Այդ ժամանակամի֊  
էո9Ը գյուղական վայրերում երկար էր տ ե -

I* Տ. Պալյան, Ամուսնական սովորությունները 
Կեսարիո մեջ, «Բիւրակն», Կ. Պոլիս, 1900 , Էջ 
3 4 4 — 3 4 7 1

վում, առաջին, նրա համար, որ ամռան  
դաշտային աշխատանքներն ավարտվեն և 
նոր միայն ամուսնության պատրաստու
թյուններ տեսնեն, հարսանիքի ուշացումը 
նշանվածների համար իրար վայելելու մի 
միջոց էր, քանի որ գյուղական երիտասար
դությունը օրինականացած այն ազատու
թյունը չուներ,  ինչ  որ վայելում էր քաղա-  
քինը։ Գամիըքի քաղաքային վայրերում,  
հատկապես Ակնում, Արաբկի րում, Սեբաս-  
տիայում, ըստ տեղական սովորության, 
նշանված տղան,  ամեն շաբաթ երեկո և 
տոնական առիթներով այցելության էր 
գնում, մի քանի ծանոթ ընկերներով իր 
Նշանածին, ուր մտերմական մի շրջանակի 
մեջ արժանանում էր ջերմ հյուրասիրու-  
թյան։  «Համեստության ու պատշաճության  
սահմաններում հրապուրվում իր նշանածի  
հետս15։ ֆալով գյուղացի երի տ ա ս ա բդին, 
թեև նույն պես առիթը չէր պակասում այգի,  
արտ, կալ և աղբյուր գնալ֊վերադառնալու  
ժամանակ իր նշան ածի հետ սիրալիր խոս-  
քեր փոխանակել  և կամ երեկոյան մթնելուն 
աղջկա մոր կամ տան մեծ  հարսի կար
գադրությամբ ընտանիքի մյուս անդամնե֊  
րից գաղտագողի իր նշանածի մոտը երթալ,  
սակայն,  ընկերական շրջան ակում, իր նշա
նածի հետ հրապարակով տեսակցությունը 
հատկապես տեղի էր ունենում երկանք քա
շելու ժամանակ։  Ինչպես հայտնի է, Գա- 
միրքի, հատկապես գյուղական վայրերի  
կենցաղում ընդհանրացած երևույթ էր աշ
նան առտնին որոշ աշխատանքների,  այդ  
թվում և ձավար աղալու փոխօգնությամբ  
(մեջի)  կատարումը։ Ուստի և երկանքով  
ձավար աղալու համար կանչվում էին դրա
ցի,  բարեկամ ֊ազգականի նշանված աղջիկ
ները, իսկ վերջիններս ամեն ջանք թափում  
էին, որ իրենց ծնողները չմերժեն այդ հրա
վերը, մյուս կողմից գաղտնի լուր ուղար
կելով իրենց նշանածներին, որ իրենք եր
կանք քաշելու են հրավիրված այսինչ  գի-  
շեր,  իրենց այնինչ  ազգականի տունը։ Ե- 
րիտասարդները գիշերը գնում, բարձրանում  
էին այդ տան կտուրի վրա։ Երկանքը սո
վորաբար տեղավորված էր լինում թոնրա-  
թմբի այն մասում,  որը գտնվում էր երդի
կի ճիշտ ներքևը; Այսպիսով,  հաղորդակցոլ-

15 Ա . Ք ե լյա ն , Ակն և Ակնցիք, Փարիզ, էջ 258,
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թյունր հեշտանում էր։ Անմիջապես, որ ոտ֊  
քի ձայն էր լսվում կտուրից, գեղեցիկ ձայն 
ունեցող աղջիկները փոխնիփոխ սկսում էին 
մ են եր գել,  հատկապես «Երկ ա նքի մանին»,
իսկ խումբը նրան պատասխանում էր.

Երկանքը մանի,  մանի 
Օրիմ ո քունդ տանի.
Ւս ինչ  ըսի մ էն յա րին 
Չգար իս քովը տանի .
Երդիկը ելլելս կուգա,
Դարվար նայելս կուգա,
Եկավ անցավ շան տղան,
Վ ատ ան առնելս կուգա։

Խումբը'
Դարձրեք աղջրներ, դարձրեք 
Լուս֊ յարը մեզ ղրկեցեք,
ՉԻ գա ոն ո ւ մ , չի դաոնում 
Լուս-յարը տանիքից չիջնում։

( կրկնությունը թրքերեն)

Տանիքում սպասող երիտասարդներից 
յուրաքանչյուրը ՛ճանաչելով իր նշանածի  
ձայնը,  չվանով իջեցնում էր մրգեղենով լ ե 
ցուն կարմիր մանրման (մ ե ծ  թաշկինակ) ։  
Խինդը, ծիձաղը վերևից ներքև համակում  
էր բոլորին, այսպես,  յուրաքանչյուրը սպա֊  
սում էր իր նշան ածի ձայնին։

Երկանք քաշող ա ղջի կն ե րր իրենց հոգե
կան հույզերր արտահայտում էին նաև Ըլլա
յի , ըլլա յի կարոտի, պանդխտի երգերով,  
որոնք լայն տարածում էին գտել,  հատկապես  
20-րդ դարի սկզբն երինճ գյուղի շերտավոր
ման խորացման հետևանքով,  երբ երիտա
սարդները տարիներով օտար երկրներ աշ
խատանք փնտրելու էին գնում։

('ււա։Ի> ըււաւԻ
Պեզիրկան ըլլայի բեռդ բա նայի , 
Աըվրըճըխ ԸԱայի վՐաԴ դառնայի,  
Լեզուս բալլինք ըլլար սիրտդ բա նայի։

ՀլւայԻ> ըլւա{Ի
Թավսիրճի ԸԱայի, թավս իրդ հանեի,  
Ամեն կարոտնա լուս առջևս առնեի,  
Վարգի ծառ ըլ լայի,  դուռդ բուսնեի,  
Ամեն առավոտ ին սրտիդ բա ցվե ի։ 
Դալղա, դալղա կուգա Պոլիսի ծովը,
Են չ  անուշ կփչե սեվտային հովը,
Տերը ն ասիպ ըներ, երթայի քովը,  
Առնեի մուրա տ ս, ընկնեի ծովը։

Մինչև այդ տան տնտեսուհին, սեղանը 
պատրաստած, երիտասարդներին հրավի
րում էր ճաշի։ Նրանք տանիքից վար իջնե
լով,  սեղան էին նստում։ Դա միակ առիթն 
էր նշանվածների համար, հատկապես Հա֊  
լիսի ներքին հովտում,  մտերմական յու
րահատուկ մի շրջան ակում իրար հետ տ ե
սակցել  կարողանալու համար։ Ոացի ա յդ , 
գյուղական վայրերում,  ըստ տեղական սո
վորության, տղայի ծնողներն իրենց մոտիկ 
ազդականներով հարսնացուին տեսակցու
թյան էին դնում, որը Նեմերեկի շրջանի հայ  
գյուղերում աերնեկ (հավաքույթ,  հարսա
նիք) էր կոչվում։ Որոշված օրից մի երկու 
օր առաջ տղայի կողմի բարեկամները ու
սարկում էին ան պա յ  մ  ան մի տապակ փախ
լավա և վրան անզույգ թւյուլ գաթաներ, իսկ 
խրախճանքի օ>րը հարսնացուին տալիս էին 
նաև երեստեսնուկի դրամ ական նվերը։  
Ո աս։ սովորության, հարսնատեսի էին դնում 
Նաև տղայի ք ույբերրճ 40 մանկանը տոնին 
(40  ճրագալույցին) ,  հարսնացուի հետ րզ-  
բոսն ելու համար։

Հայկական գավառներում,  ընդ որում և 
Գամիրքում, ինչպես ասվեց,  հարսանիքը 
լինում էր աշնան վերջերին։ Հարսանեկան  
նախապատրաստման աշխատանքները ընդ
հանրապես սկսվում էին ամուսնական ծե-  
սից առնվազն երկու շաբաթ աոաջ, որը 
Ե եմ երե կից դեպի Նեսարի ա ընկած հայ  
գյուղերում կոչվում էր քեսի-քիչի (կտրում֊  
ձևում) կամ  պագարլըխ կըյել, մինչդեռ Հա 
լի սի վերին հովտում,  Սեբաստիայի շրջա
ն ո ւ մ  իւոսք կտրել:

Խո սքկտրումի համաձայնությունը,  ըստ 
սովորութային իրավունքի, տեղի էր ունե
նում երկու կողմի հայրերի, ինչպես նաև 
նրանց մոտակա տարեց ազգականների մի 
ջև։ Նրանք համաձայնության էին գալիս 
հարսանիքի ժամկետի,  հարսնացուի հա
գուստների ու զարդերի քանակի ու որակի,  
տղայի կողմից նշանակվելիք կնքահոր16 

( քավոր) ,  ինչպես նաև հարսանեկան այլ  
հարցերի մասին։ Երբեմն պատահում էր, 
որ իասք կտրումի ժամանակ ծագած ան
համաձայնության հետևանքով նշան ախո-

;օ քավորը (կնքահայրը) ոչ միայն հարսանի
քում, ա յլև նայս ընտանիքի մեջ հ ետ ա պայում ևս 
ուներ իր հեղինակավոր խոսքը' երեխաների մկրտու
թյան, մահվան, ինչպես և քարանման մամանակ։
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սություն ը խզվում էր, սակայն,  եթե չկային  
լուրջ պատճառներ, ընդհանուր առմամբ
խորհրդակցությունը համաձայնությամբ էր 
վերջանում։ Այսուհանդերձ, պետք է նշել,  
որ ամուսնական սակարկությունը հայերի 
մեջ դեռ շատ վաղուց կորցնելով աո ու 
ձախի իր սկզբնական բնույթը, պահպան֊ 
վռւմ էր նվիրատվության ձևով։ Ուստի և 
դլխ ա գին ր ճ որպես նշանվելիք աղջկա փոխ֊  
արժեք,  հայերի կենցաղում վերանալով,  
պահվում էր միայն աղջկան, նրա մորը և 
եղբորը տրված նվերների ձևութ7։

Հարսանիքի անհրաժեշտ գնումների կա֊  
տարումից և անհրաժեշտ նյուխւս նացի 
( սաջի հաց)  մեծ  կաթսայով  չամի^ե խ ո- 
շաֆի պատրաստումից հետո միայն սկսվում 
էր հարսանիքի ծանուցումը։ Մինչ փեսա֊  
ցուի մոտիկ ընկերները , հարսանիքի տան 
կտուրից դհոլ֊զուռն այով գյուղին ծանու֊  
ցում էին, որ ((հարսանիքը սկսված է)), 
մյուս կողմից' տղայի տնից ուրբաթ առա֊  
վոտից սկսած գնում էին ազգականների  
տները, որը ւոուն ձէնել էր կոչվում։ Ըստ 
սովորության, ա ռաջին ը ձենում էին հարս֊  
նացուի տունը, ինչպես նաև երկու կողմի 
ազգական հարսնացուներին և թագվորցի֊  
ներին։  Տուն ձենելու համար որպես նվեր 
հարսնացուի տունը տարվում էր մի ձեռք 
յոփւա և մի  փարխան խոշապ, մի գաթա,  
իսկ այգեգործական շրջաններում1 խնձոր և 
ուրիշ մրգեր։

Հրավիրյալները սկսում էին գալ շաբաթ  
երեկո յան ։ և համաձայն իրենց հասակին, 
սեռին ու դիրքին, պատշաճորեն ընդունվում 
էին տղայի հոր, փեսայի և կամ տանտիկ
նոջ կողմից' տարեց այր մարդիկ մեծ օդա֊  
յում,  երիտասարդ տղամարդիկ  փեսայի 
օդա յում, կանայք մեծ  տան քուրսու մոտ,  
իսկ հ ա րս֊ ա ղջիկն ե ր ր ճ սաքուի առաջ դհոլ֊ 
զուռնայի չորս բոլորը։

Փես֊ընկերն երի առաջին գործն էր լի 
նում նշանակել  մակարպաշին կամ իգիտ֊  
բաշին,  որը Կեմերեկից Կեսարիա կոչվում  
էր մոմնի: Երի տասարդներից ամենահարգ֊
վածը,  ձեռին մի հովվական գավազան,  ըն֊

17 Տղայի կողմից հարսնացուին տրվում էր մի 
ղուա նի էնթ ա րի, մի ասեղնաբանված ս ա լթ ա , մի ահեւք 

շա լը , օ ղ , մատանի ևլն, մորըճ մի թուի թ ի ր ե , որը 
կոչվում էր ա ն ա պ ե գ ի, իսկ եղբորը' մի զույգ ոտ
նաման, որպես գ ա ր տ ա շ -յո լը :

կերներով բարձրանում էր հարսանիքի տան 
կտուրը կամ,  տեղի անհարմարության պա
րագայում,  հավաքվում էին տան առաջ մի 
բաց տեղում։ Երիտասարդների առաջնորդը 
խոսք առնելով,  ասում էր. Ընտրենք մեր 
թագավորի պաշտպան մոմնին: Եվ սկսվում 
էր աճուրդը. ինձմե տասը լիգրե շարապ, մի 
ուրիշը' ինձմե տասը լիդրե շարապ և գաււ 
մը, ինձմե թոխլու մը և կես թենեքե ըրաիփ. 
այսպես նրանցից ամենաշատ մատուցողը,  
ամենաառատաձեռնը ընտրվում էր մոմնի17 18 *: 

Մոմճիի առաջին գործն էր լինում իր 
հետևորդներով գնալ տղայի քեռու տունը,  
փե սային «թ ա գա վո ր ա կան հալավը» հաղ֊  
ցրնելու,  իսկ քավորկինր, իր հերթին, մի 
խումբ հարսնաղջիկներով գնում էր աղջկա 
տունը' հարսնացուին լողացնելու։

18 Գամ իրքում մ ո մ հ ի  (խաչեղբայր), ընքա պ ա պ  

տերմինների գործածությունը որոշ շփոթությունների 
տեղիք էր տվել։ Օրինակ, Հալիսի վերին հովտի հայ 
գյուղերում հարսին որպես պաշտպան նշանակելու 
հին սովորության վերանալու հետևանքով, «մոմճի»֊ն 
շփոթվում էր փեսամ անտիկի (սաղտըճ)  հետ, իսկ 
Հալիսի միջին հոսանքում' Կեմերեկից դեպի Կեսա- 
րիա, կնքահոր (քավոր), մոմճիի (իսաչեղբոր) ներ
կայության, հարսնեղբոր դերը' որպես հարսի 
պաշտպան, ավելորդ նկատելով, վերածվել էր լոկ 
մի ծիսական սովորության։ Օրինակ, 8 — 12 տարե
կան տղա, ընդհանրապես քավորի մանչ երեխան, 
հազվագյուտ դեպքում միայն աղջիկ, փեսամ անտիկ 
(սաղտուճ) էր կարգվում։ Հասկանալի է, հարսի ա- 
ոաջին ծնունդը' էռջինեկը տղա լինելու համար նա- 
ի ապատվությունը միշտ տրվում էր մանչերին։

Ինչպես հայտնի է, Արևելյան Հայաստան ի գա
վառներում կնքահայրը կոչվում է քավոր, մինչդեռ 
Գամ իրքում ընդհանրացված էին ընք ա պ ա պ  (կնքա
պապ) և կ ն ք ա հա յր  տերմինները։ Մէսկարբաշին 
Արևելյան Հայաստանի մեծ մասում կոչվում է ի ւա շ-  

ե դ ը ա յր  կամ թագա վ ո ր ց ի , իսկ Արևմտյան Հայաս
տանում' մ ո մ ն ի  ա գ ա պ ը ա շի , իգիտբաշի։ Պետք է են
թադրել, որ տերմինների այս տարբերությունը հ ե - 
ս Լանք է հոգևոր կուլտուրայի փոխազդեցություննե
րի։ Օրինակ, քրիստոնեական եկեղեցու ազդեցության 
տակ իգիդբաշին, մ ակարբաշին կամ ազապբաշին, 
որ նախկինում հարս ու փեսան առևանգումից պաշտ֊ 
պան ե լու դեր ուներ, դարձել է խաչեղբայր կամ մոմ- 
ճի։ Մ ակար բաշին, երբ հարսի ու փեսայի փոխարեն 
պսակի ժամանակ խաչ էր բռնում, ապա Գամ իրքի 
որոշ վայրերում խաչի փոխարեն մոմ էր բռնում, 
ուստի և առաջացել էին խ ա շե ղ ը ա յր , մ ո մ ն ի  տերմին
ները։ Թ ա գվորցի տերմինը փոխաբերական իմաստ 
ունի։ Ըստ Աստվածաշնչի, եթե փեսան թագավոր է, 
սպա փեսայի ընկեր-պաշտպան ամուրի երիտա
սարդը' թ ա գ վո րցի  (թագավորացու է) ,  այսինքն' նա 
էլ մի օր թ ա գա վոր է լինելու։
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Նախքան պսակի խորհուրդը, փեսան 
պարտավոր էր լոգանք առնել , սափրվել,  
մարմնով մաքրվել։  Նույն մաքրությունը 
պահանջվում էր նաև հարսնացուիդ։ Փեսա
յի լոգանքի,  սափրվելու ժամանակ կատար
վում էին որոշակի արարողություններ, և 
այդ ծեսի ու հարսնացուի «հալավ օրհնէ
քիդ և «հալավ հագցնելու» սովորությունը 
ինչպես հայկական մյուս գավառներում,  
նույնպես և Դամիրքի հայերի կենցաղում  
արմատացած երևույթ էր։ Այսպես,  փեսան 
լոգանքից հետո, իր ներքնահագոլստը և 
էնթարին հագած,  առաջնորդվում էր այն 
սենյակը,  ուր քահանան պետք է օրհներ 
«թագավորական հալավը»։  -Նա հան ան օրհ
նում էր փեսայի սալթան իհերմանեն),  գրլ-  
խարկր և քավորի սուրը, որոշ վայրերում  
միաժամանակ նաև հարսի հալավը։ Ինչպես 
փեսայի հին աղրեքի, ն ույն պես և հալավ  
հագցնելու ժամանակ տեղի էր ունենում 
աճուրդանման մրցում; Ամենաշատ փող նվի֊  
քողը արժանանում էր փեսա հագցնողի  
սլա տ վին ։ Ըստ ավանդական սովորության,  
փեսա հագցնողը հալավի յուրաքանչյուր 
կտորը նախքան հագցնելը երեք ան
դամ փեսայի գլխի վերև շուրջանակի դարձ
նում էր ( այստեղ ակներև է փեսայի հա
մար աստվածային երրորդության զորու
թյան հայցումը) ,  որին փեսընկերները բո 
լորը միաբերան երեք անգամ  թագավոր 
շնորհավոր էին կոչում։ Ա /ն ուամեն այնիվ,  
յուրաքանչյուր շրջան ուներ բարեմաղթու
թյունների և երգերի տարբեր փոփոխակ
ներ։ Օրինակ, Հալիս գետի վերին հովտի 
հայկական գյուղերում' պոճոռ, պոճոռ19 էին 
կանչում և շնորհավորում էին,  թագավոր 
վահաոգ շահ]։ ասելով։ Իսկ վերին Եփրատի 
շրջանում, հատկապես Ակնում, երեք անգամ  
աստված շնորհավոր րնե բացագանչե լով,  
երդում էին հետևյալը.

« Ահա բարձր լեռներն ի վար,
Մեզի բարակ արև մըն է ծաթեր 
Ամէնուն երդիկն ի վար,
Մեզի դուռն ի ներս է ճառա գեր,

19 Սերաստիայի շրջակա գյուղերից Խորսանա- 

յում ((բոճուէ.» էին կանչում, իսկ Կով տուն զյու՝ 
ղումՀ վաճառ։ Տե՛ս Վ . Հա ւքթա րձոսքյա ն, Գյուղաշ
խարհ, Փարիզ, 1927։

Ամենդ ի վար եկեք,  
խագավորին կապան կապեցեք,  
Լուսնկան աստառ արեք,
Արեգակն երես ձևեցեք,
Ան մոյ  ու խոշոր աստղեր,
Թևերուն տյոլկմե կապեցեք20։

Ակնում տեղական սովորության հ ա մ ա 
ձայն,  երբ տղայի հայրը իր որդու' փեսա
յի գլխին թագ իծոպավոր ֆես) էր դնում,  
այդ վայրկյանից միայն նա թագավոր էր 
համարվում։

Փեսայի թագավորական հալավին հա
ջորդում էր պարերով ուղեկցվող իւրախ֊ 
հանքն ու կերու խումը։ Փե սան և փեսընկեր
ները, ազապբաշիի ( մոմճիի)  գլխավորու
թյամբ,  ընդհանրապես «Հոգալո ջան» երգե
լով պարում էին հալայը' կլոր պարը։

Հոգալո ջան, հոդալո,
Աոզլեր շիրին, մարալո ջան, մարալո,  
Հով, հով, հով լինի,
Յարս քեմարով լինի,
Յարիս տունը ծով լինի,
Դե զան ենք, զանենք թոզը հանենք,  
Չար դուշմանին կողը հանենք։

Փեսա հագցնելու արարողությանը հա 
ջորդում էր հացկերույթը, սւ եղա կան բար
բառովք քսսօյ թափել֊Հ/, որի ավարտին ք ե 
ռին կամ քավորը,  որ Փեսա քաւգցնալ֊^ւ ղե
րում է գտնվել ,  ըստ սովորության, փեսա
յին որպես նվեր, տալիս էր գոմշի ձագ  
կամ մի հորթ, ուլ կամ գառ։

քսումբը դհ ո լ - դուռն ա յի նվա գակցու-
թյամբ.  դեպի փեսայի տունն ուղևորվելիս,  
ճ անաւդ արհին ան պա յ մ  ան պետք է անցներ 
հարսնացուի տան առջևից և փեսընկերնե
րը բ ո ( ա  ւ ւ  կամ ըստ տեղի սովորության 
ւԼա(սս ւ ւ ,  վա6ա Ո 21 ուրախ բացականչու 
թյուններով հասնում էին փեսայենց տունը։ 
Այստեղ հարսանեկան խրախճանքը շարու
նակվում էր մինչև ուշ երեկո։

Փեսային հագցնելու արարողությանը 
համընթաց աղջկա տանը տեղի էր ունենում 
նաև հարսնացուն հագցնելու և հնադրեքի 
արարողությունը։ Վերոհիշյալ արարողու-

20 Ա . Ք ե չյա ն , Ակն և Ակն ց իք, Փարիզ, 1952, 
էջ 259;

2! Պոճոոր վաճառի աղավաղված ձևն էճ Վ. &. լ
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փչաններէ  համար, թեև Պ*ամիրքի բոլոր 
շրջաններում մի ընդհանրություն գոյու֊  
թյուն ուներ, սակայն յուրաքանչյուր շրջան 
ուներ նաև իր տեղական առանձնահատկու-  
թյունն երր։ Օրինակ, Հալիսի վերին հով֊ 
տում, Սեբաստիայի շրջակա հայ գյուղե
րում, ինչպես ասվեց,  երբ մ  ակարբաշին 
կամ մոմեին դնում էր ((փեսան հագցնելու»,  
մյուս կողմից  յւնքեմերը (  քա վորկին),  մի 
խումբ հարս ոլ աղջիկներով, իր հերթին 
դնում էր հարսնացուին հագցնելու։

Հարսնևորները ( յե ն կ ե )  դհոլ֊ղուռնայի 
նվագակցությամբ,  թափորի առջևից դնում 
էր մի սլա տան ի , ավանդական  իւոնշան22 

երկու ձեռներով գլխից վեր բռնած։ Խումբը, 
ճանապարհին երգելով և մեջընդմեջ  ղալա
նի հ ե յ  կանչելով,  ա ռաջան ում էր դեպի 
աղջկա տունը։

Հարսնետան դռան առաջ երկու հարս
նաքույրեր հարսն ևորն երին րսւրի եկա ք 
մաղթելով,  ներս էին հրամցնում,  որին քա֊  
վորկինը պատասխանում էխ աչքերնիդ, ա շ- 
քերնիս լուս;

Ի պատիվ հարսնևորն երի, հարսն արույ
րե րը ձեռքերին մ  եկ֊ մ  եկ կարմիր թա շ
կինակ, թևանցուկ,  դհոլ֊ զուռնայի1 նվա
գակցությամբ պարում էին և թամզարա եր
գում ,

Լե, լ ե , լ ե , լ ե , թամզարա,
Լե, լե,  լ ե , լ ե , թամզարա,
Աղջիկ դուն ինձ յար կըլնե՞ս,  
Դարդերուս դարման կըլնե՞ս«
Լե, լ ե , լ ե , լ ե , թամզարա ( կրկնել)  
Ելնենք երթանք թամզարա,
Ինչ որ կուզես հազր կա,
Լե, լե,  լե,  լե,  թամզարա (կրկ*)
Աղջիկ մազերդ թուխ է, 
էս ինչ բարութի մուխ է .
Լե, լե,  լե,  լե,  թամզարա (կր կ . )
Մուխ հանողը քոռանա 
Ինձի քեղի մոռանա։

Հարսնևորների պատասխան պարից հե
տո, քավորկինը խնդրում \էր, որ հարսնա
ցուն ներկայացվի։  Հարսնացուն գլխին 
վարդագույն մի քող գցած,  հարսնաքույրերի

22 Սովորաբար լինում էին' մրգեր, շարաբ, մեկ
շիշ օղի, մետաքսյա կարմիր քող և հինա։

կողմից թևանցուկ բերվում էր թււնրաթում֊ 
րի (սաքուի)  վրա։ Քավորկինը նրա քողը 
վերցնելով,  փոխարենը գլխին ձգում էր փե
սայի կողմից ուղարկված  փլփլա^ՈՐ նին- 
ղին, իսկ հարսի եղբայրը քրոջ գոտին էր 
կապում,  ասելով ' օիոոը ինծի պես, մեկը 
քեզի պես: Մինչդեռ դհոլ֊զուռնան թոնրա֊
թմբի մոտ նվագում էր շեն ւսնամ ֊̂ »23 տխուր 
մելոդիան, հարսնացուն քավորկնոջ,  հարս- 
ն արույրե րի և հարսնևորների ուղեկցությամբ 
երգելով առաջնորդվում էր լողարան։

Հարսնացուին լողացնելու ամբողջ ըն
թացքում,  հարսնաքույրերը երգելով,  նրա 
գովքն էին հյուսում, իսկ լոգանքի վերջում,  
ըստ ավանդական սովորության, հարսնա
ցուի ուսերից ց ա ծ  վարդաջուր էին շաղ  
տ ալիս24, որի բուրմունքը մնում էր առա
գաստից հետո մինչև առաջին բաղնիքը, 
Հարսնաքույրերը, տարոսի համար, նույն 
վարդաջրից խմում էին մեկ -մ եկ  ումպ։

Այսպես,  մինչև ամ ուսն ական պսակը 
կատարվում էին մի շարք ծեսեր և արարո
ղություններ, որոնք հ ան դի ս ան ում էին նոր 
ամոլներին բախտավորեցնելու նշանակու
թյուն ունեցող հմայամ՛ո գա կան գործողու
թյունների վերապրուկներ։ Ծիսական այդ 
արարողությունները Գամիրքի բոլոր շրջան
ներում հար և նման չէին։  Օրինակ, Հալիսի 
միջին հոսանքի հայկական գյուղերում' Կե
մեր Լկում և դրա շրջակա գյուղերում հարս
նացուին հնա յելու արարողությանը տղա
մարդիկ չէին մասնակցում,  մինչդեռ Ակնա 
շրջան ում դա հանդիսանում էր երկու սե
ռերի համար ա մ  են ա խորհրդավոր և միա
ժամանակ հաճելի ժամանցներից մեկը։  Կե- 
մերեկի գյուղերում հարսնացուն լո գանքից 
հետո, հարսանեկան հագուստները հագ- 
ցըրած,  գլխին կարմիր փէփլավ ոթ քող> 
հարսնաքույրերի կողմից առաջնորդվում էր 
թոնրաթմբի վրա, հատուկ պատրաստված

Շե.ն անաւք, մ ողովրգական բան ահ յ  ուս ութ յո ւն ը 
Հալիսի ստորին հովտի հայ գյուղերում' Եեմերեկից- 
ե ես ար իա երդվում էր թուրքերեն, իսկ վերին հով
տում, նույն բովանդակությամբ, բայց հայերեն.

Շեն մայրս, շեն մայրս տունդ շեն մնա,
Ես գ ն ո ւ մ  ե մ  ա հ ա ,  տ ուն դ  շ ե ն  մ ն ա ։

2* Հարսնացուի մարմնի վրա վարդաջրի շաղ 
աալը ուներ իր սիմվոլիկ նշանակությունը, այսինքն' 
նոր ամոլները կյանքը պետք է դիմավորեն բուրում
նավետ վարդի քաղցրությամբ։
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տեղը։ Ըստ սովորության, հարսնացուն ե֊  
րեք անգամ նստեցնել  կանգնեցնելուց հե֊  
տո, նստեցվում էր նախշված բազմոցով  
մի աթոռակի վրա, այնպես որ նա իր 
դիրքով թոնրաթմբի վրա նստողներից ա֊ 
մենից բարձրն էր լինում։ 4? ա վո ր կին ր հարս֊ 
նաց ուի ափի մեջ մի պտղունց օրհնված  
հինայի փոշուց խյուս պատրաստելով, դրա 
մ եջ զետեղում էր մի դրամ և կանչում մի 
պա տ ան ու, որպեսզի հարսնացուի ափի մի֊  
ջից դրամը վերցնի։ Տղա երեխայի միջո֊  
ցով հարսի ափի միջից դրամը վերցնելու  
և հարսն եղբոր կողմից մեջքի գոտ ին կ ա֊  
պելոլ գործողությամբ, հարսնացուի համար  
հայցվում էր սերունդը շարունակող արու 
գավակներով բեղմնավոր կյանք։

Հարսնևորներր օրհնվա ծ հինայից մի 
մաս վերցնելով,  վերադառնում էին տղայի  
տունը' փեսան հինայելու համար։ Փեսայի 
ձեռքի հնայման համար սովորաբար աճուրդ 
էր բացվում2*։ Այդ պատիվը մնում էր ընդ֊  
հանրապես ամենաշաս / գումար առաջարկո֊  
ղին, որի ժամանակ հատկապես փեսըն֊  
կերն երր մրցման էին հրավիրում' իրենց 
ծանոթների ձեռքը նույնպես հնայելու հա֊  
մա ր ։

Հալիս դետի ստորին հովտի հայ դյու֊ 
ղերում, հատկապես Նե մերեկում,  հինադրե֊  
քի օրըճ շաբաթ գիշերը տեղի էր ունենում 
նաև հինա ասկրելու արարողությունը։ Փե֊ 
սան կես գիշերի մոտերը,  մոմճիի (խաչեղ֊  
բոր) ընկերակցությամբ գնում էր հարսնա֊  
տունը։ Հարսնացուն կանխապես որոշված  
մի վ այրում իր ամուսնացած քրոջ կամ եղ֊  
բոր կնոջ հետ սպասում էր փեսայի դա֊  
լրստյան,  որտեղ փեսան և հարսնացուն 
առանձնանալով տան մի անկյունում,  ող֊ 
ջա դուրվում էին։ Փե սան համբուրելով հարս
նացուի աչքերը, իր հնայված ձեռքը նրան 
էր երկարում,  որ հինայի թաշկինակը քան-  
դի և ասում էր. էոջի սերս ղուն {ա, իսկ 
հարսնացուն համբուրելով իր նշանածի  
ձեռքը, թաշկինակը քանդում և պատաս
խանում էր' էոքին եղ որ աչքս պղտոր բա
նամ, քեզ պըտ որ տեսնամ:

Մոմճին և հարսնաքույրը, որ սպասում 
էին դռանը, կատակով իմացնում էին, որ

25 Ա յ դ  ա ճ ո ւր դ ի ց  դո յ ա  ց ա ծ  գ ո ւ մ ա ր ը  հ ա տ կ ա ց *
վ ո ւ մ  էր  ե կ ե ղ ե ց ո ւ ն  և դ պ ր ո ց ի ն ։

Լ ր կայն եղավ, որի վրա փեսան ու հարս֊  
նացուն անմիջապես սենյակից դուրս էին 
դալիս։ Հարսնաքույրը շնորհավորելով նը֊ 
րանց,  ասում էխ  մեկ բարձի վրա ծերանաք, 
երկուստեք բարեմաղթություններից հետո 
փեսան և մոմճին վերադառնում էին հարս֊  
նրքատուն,  որտեղ խրախճանքը շարունակ֊  
վում էր մինչև առավոտ։

Պետք է ենթադրել,  որ ճինան ասկրելու 
ծիսական արարողությունը նախքան  կու
սության սավան֊// ընդհանուրի առաջ ցու
ցադրությունը , ուրիշ բան չէր նշանակում,  
եթե ոչ հաբս ոլ փեսայի կույս լինելու խոս
տովանությունը, փոխադարձ սիրո և հա
վատարմության երդում։

Ակնում հարսի հինադրեքի խրախճան֊  
քին, ըստ ընդունված սովորության՝, մաս֊  
նակցում էին և տղամարդիկ և կանայք։  4* ա - 
վորը և քավորկինը,  բռնած բյուրեղյա նախ֊  
շուն մի ափսե,  որի մեջ բրգաձև դիզված էր 
լինում հինան, կենտրոնում թաղված սպի֊  
րալաձև ոլորված մոմի խուրձ25 26, առաջանում 
էին դեպի սրահի կենտրոն ր։ Նվագի հետ 
դեռատի հարսներ և աղջիկն եր, քավորի և 
քավորկնոջ շուրջը բոլորված,  սկսում էին 
երգել։

Աս հինան ան հինան չէ  
Ղրկողն ալ ինչ  աղվոր մանչ է։

Խրախճանքի ընթացքում հարսնացուն 
հարսնաքույրերի կողմից ն երքն ա ս ենյակից 
առաջնորդվում էր սրահի կենտրոնը և մի 
բարձի վրա նստեցնելով,  սկսում էին հինա֊  
յելու արարողությունը։

Մէնչ հարսնացուի մատները հնայռւմ 
էին, հարսն աքույրերը երգում էին.

Ոսկի ամանի մեջ հինաս շաղ եցին, 
Արծաթե սանտրով խոպոպս քակեցին. . .

Հի նադրեքից հետո սկսվում էր դեմառ
դեմ թևպարր, ուր պարող զույգերը պ ա տ 
շաճության կարգով այնպես էին իրար հա
ջորդում ու փոփոխվում,  որ հարսնացուն,

'̂՚ Մ ո մ ե  խ ուրձ ը  հ ա վ ա ն ա բ ա ր  Ա ս տ վ ա ծ ա շ ն լ ի  

րայավաոփսլ 1(ոմերը հ ի շ ե ց ն ո ղ  և ն ր ա  խ որ հ ո ւր դ ը  

ա ր տ ա հ ա յ տ ո ղ  մ ի  ն շ ա ն  է ր ,  դեռև ս ա վ ե լ ի  հ նուց  ե կ ո ղ ,  
ք ա ն  Ա ս տ վ ա ծ ա շ ն չ ի ն  ծ ա ն ո թ ա ն ա լ ը ։
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անկախ իր կամ րից, գտնվում էր իր փեսա֊  
ցուի դեմ։

Այդ միջոցին հանդիսականների կեցցե֊  
ների ու ծափերի տարափի տակ հռչակվում  
էր նրանց ընտանեցումը27 /

Այսպես, հայկական հարսանեկան բոլոր 
հին ծեսերն ու արարողությունները դեռևս 
պահպանվում էին Գամ ի ըրի բոլոր շրջան
ներ ում, արարողությունների որոշ կողմե
րով տարբերվելով իրարից։ Օրինակ, գյու
ղերում, հարսնացուի հին ադրեքից հետո,
հարսնևոբները նախքան փեսայի տուն վ ե 
րադառնալը հանդիսատես էին լինում օժի
տի ցուցադրությանը, այլ  խոսքով) էլան չին։

Հարսնաքույրերը օժիտի սնդուկը բերոււք 
էին քուրսիի մոտ։ նրանցից ա մ ենատարե֊  
ցր,  որը սովորաբար լինում էր հարսնացուի 
մ ո ր կ ողմի ազգականներից մեկը,
անելով սնդոլկր, սկսում էր բացական չու֊
թյամբ մի աո մի ցուցադրել ինչպես աղջկա 
հարսանեկան շորերը, նույնպես և հարսնա
ցուի ստացած և տանելիք նվերները;  Ընքե- 
մևւ՝են թոփ մը գոսոնի, շեն մնա: Շեն մնա, 
ձայնակցաւ] էին հարսնաքույրերը և այս
պես րոլոր նվիրատուների հասցեին յեն  
մնա կանչելով,  ցուցադրվում էր օժիտը28։ 
Օժիտ-տեսից հետո հ արսնևորները, րստ 
սովորության, տարոսը տունը տանելու հա 
մար չէին մոռանում նաև հարսնատնից դո
ղան ալու ղան աղ ան իրեր։

Հարսնառը, որ ամ ուսն ական հանդեսի 
երրորդ արարվածն էր հանդիսանում,  հմա֊  
յ ա - մոգական արարողությունների, ծեսերի 
վերապրուկներով ամենահարուստն էր։ 
Հարսնառը Գամ ի բքի բոլոր շրջանների հա
մար,  մի րնդհանրութչուն ունենալու( հան՛.

27 Ա. Քեշյան, Ակն և Ակնցիք, Փարիզ, 19օ2, 
է* 219։

28 Համիրքի գյուղական վայրերի օժիտի մեջ 
սովորաբար լինում էր 10 շապիկ, 10 շապկընկեր, 
10 գոգնոց (երկու տեոակ, մի մասըճ բարակ, նուրբ, 
մյուս մասը ' սովորական), մի ալ-կարմիր գոգնոց 
չուխայից (  մ ահ ուղից )  , մի էնթարի կես ար ական ա-  
լաճա յից, արծաթոսկեթել ասեղնագործված սալթա, 
մեկ կամ երկու Կյուրինի կամ, ինչպես կոչվում է ' 
բողջա-շալ, բրդից հյուսված նախշուն գուլպաներ, 
օղեր, մատանիներ և անպայման մի արծաթ գոտի։ 
Տանելիք նվերների մեջ կեսրոջ համար լինում էր մի
գոգնոց, մեկ նւսխշուն բռնօղակ, մի թաշկինակ, կես֊ 
բարի համար' շապիկ, վարտիկ, մի զույգ նախշուն 
գուլպա, անձեռոց Հ երեսսրբիչ) , տագրերից յուրա-  
քանչյուրին' մեկ շապիկ և այլն։

դերձ, ուներ նաև տեղական առանձնահատ
կություններ, կատարման ձևերի բադմազա֊  
նություն։ Այդ ամենը շրջանից շրջան տար
բերվում էր, հատկապես,  երբ հարսնառը 
կատարվում էր մի գյուղից մյուսը։

Հարս ւսն իքը, երբ տեղի էր ունենում 
միևնույն վայրում,  հարսնառի (են կե )  կազ-  
մի մեջ մտնում էին ւիեսան և մակարները,  
քավորը և քավոր կինը, ինչպես նաև չ ա փ ա 
հաս ամուրի ոլ նշանված աղջիկներ և նո
րահարս եր։ Առաջինները գլուխներն ու դեմ
քերը բաց,  իսկ վերջինները' չար ֊ով ծած֊  
կրված։ Մինչդեռ մի գյուղից մյուսը հարս
նառին մ  սւ ս ն ա կցում էին մեծ  մա սու/ տղա
մարդիկ։ Այս վերջին դե ւդքում հարսն ևոր- 
ներր, որ ձիավոր էին լինում, դյուղին մո
տեցած,  օդի մեջ հրացանների համազար
կերով գյուղի վրա հարձակում էին գործում. 
իսկ դյուզի գլխավոր մուտքը տեղացի երի
տասարդների կողմից պւսրաններով փ ակ
ված էր լինում։ ճանապարհ տալու համար  
պահանջվում էր ավանդական նվերը ' յոլ: 
Ազատ մուտք էր տրվում այն ժամանակ,  
երբ քավորի կողմից տրվում էր պահանջ
ված նվերը։

Հարսնևո բների թափորը, քավորի և մա֊  
կա րբաշիի գլխավորությամբ,  հաղթական
տեսքով մտնում էր գյուղը29 և մինչև հարս
նետունը հասնելը դհոլ-զուռնայի նվագակ
ցությամբ, ուրախության բացականչություն
ներով ու համազարկերը թնդացնում էին 
ամբողջ գյուղը։ Հարսն ետ ան մոտերքը հաս֊  
նելով,  մակաըբաշին (խաչեղբայրը)  բո֊  
Հո ռ, բոՀո ո գոռալով,  արագընթաց ձիար-  
շավով հարսնետան դռան առաջից,  կրկին 
ետ էր դառնում,  դիմավորելու համար հարս
նևո բներին։ Այստեղ էլ հարսնետան մուտքն 
էր փակ լինում,  բա յց  այս անգամ տան 
դռները փակվում էին ոչ թե համայնքի երի
տասարդության, այլ  նույն գերդաստանի 
մոտիկ ազգականների կողմից։

V ավորր այստեղ ևս դրամ ական մի նվեր 
տալով կամ  յոլնաայրմ ասելով,  դռները 
բացել էր տալիս։ 0 ա կում հարսնևորն երին 
դիմավորում էին աղջկա ծնողները, մոտա֊

Հարսնառի ծիսական արարողության մեջ զին
ված հարսնևորնեըի բռնի գյուղ մտնելու փորձը 
ինքնին ուրիշ բան չի ներկայացնում, եթե ոչ հնա- 
գույն ժամանակների կանանց առևանգման երևույթի 
վերապրուկը։
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կա բարեկամները, հ ա ր սնեքույրե րը։ հ ա 
զա լքվում էր ավանդական խոնչան, որին 
հաջորդում էր տղամարդկանց շուրջպարը 
( հալայ ) ,  իսկ կանայք դեմ առ դեմ զույդ- 
զույգ պարում էին £Ա1 III1Ո լա Ր-ը կամ երկ.  
երկու հոգով թևանցուկ'  թամզարան:

Պարերից հետո հարսնևոր տղամարդիկ  
հյուրասիրվում էին օդայում, իսկ կան այքճ 
թոնրատանը։ Օդայում աղջկա կողմը հարս
նևոր տղամարդկանց հետ մրցում էր հանե
լուկներով, շուտասելիքներով,  աշուղն ա մ  ե-  
ներով և որոշ շսւՐ>արանքներով, մինչդեռ  
թոնրատանը թաքստոցից  գտնված հարսնա
ցուի գլուխը հարդարում էին™, պատրաս
տում տանելու։

Հարսի հարդարանքը ավարտելուց հետո 
դհոլ-զուռնան սկսում էր նվազել  հայտնի 
հանում են մելամաղձոտ եղանակը։ Աղջիկը 
իր վերջին հրաժեշտի ժամանակ,  հուզված, 
ողջագուրվում էր ծնողների հետ։ Մայրը,  
աղջկա գովքն անելով, լալագին երդ էր հո
րինում'

Եկուր նա յե մ , յավրուս եկուր,
Մանչ կարծեցի աղջիկ է եղեր,
Ուրիշի աղջիկը ըլլեյիր 
Եմ մոտս հարս ըլլեյիր։
Տո ւնիս համը աղջիկս,
Աղամանին աղը աղջիկս,
Սերդ թողեր կիյաս կա,
Ս եծ ս!ունին սչուսը աղջիկս31յ

Հարսնևոր կանայք աղջկա լեզվով պա֊  
տասի։ան խաղ էին ասում.

Մի լար մայրիկ,  մի լար մայրիկ,  
իս մի լացներ,

Եկած դավոլլ֊զոլռնաներս  
ետ մի դարձներ։

Հարսնացուն հրաժեշտի պահին համբու֊  
քում էր իր մորը և տարեց կանանց ձեռնե֊  
րը, նույնն էր անում նաև փեսան։ թոքանչ  
^ աՏՄԸ> փեսային համբուրելով,  ասում էր' 
խերը տեսնես և նրա վզին կապում էր փ ե- * 3

30 Հարսի գլխի հարդարանքը բաղկանում էր 
ընդհանրապես ոս1|ե գլխարկիդ և մի կարմիր փլփլա֊
վոր քողից։

3* ևեմերեկից ԿԼսարիա ժողովրդական երդերը 
ի'ր քերեն էին լինում։

սայի ավանդական կարմիր ա լ-  քեֆիյեն 
(ուսկապը),  իսկ փեսամանտիկի (հարսնեղ-  
բոր)  վզին' մի ավելի փոքրը։

Հարսնաքույրերը հարսնացուի թևերը 
մտած,  առաջնորդում էին մեծ  տան դռան 
առաջ, որտեղ շարքով սպասում էին աղջկա 
հայրը, եղբայրները, հորեղբայրները, քեռի- 
ները և ուրիշ մոտիկ բարեկամներ։  Հարս
նացուն համբուրում էր նրանց յուրաքան
չյուրի ձեռքը, որոնք դրամական նվերներ'  
խարշլըխ ( ծախսի փող) էին տալիս իրենց  
աղջկան։ Այդպես նրան թևանցուկ արած  
առաջնորդում էին մինչև բակի դռան առաջ 
և իւերլւ տեսնեք ասելով,  հանձնում հարս
նառի ղեկավարին։

Քավորը, մ  ակար բաշին ընդունելով հար
սին, նստեցնում էին զարդարված ձիու վրա 
և առաջնորդում եկեղեցի։  Հարս ան եկան 
թափորի առջևից գնում էր դհոլ-զուռնան,  
հարսի մի կողմից քայլում էին փեսան,  փե-  
սամ անտիկը և քավորը,  մյուս կողմից ա֊  
զապ բաշին ( մո մճի )  և ազապները ( մ ա 
կարներ)։  Հարսի խմբի ետևից համրաքայ լ  
քայ լում էր մակարների  արհեստական ոսլ
այ!, իսկ հարսնևոր կանայք,  քավորկնոջ  
գլխավորությամբ դնում էին թափորի ետե-  
վից։ Մինչդե ռ երկու մակարներ,  իբր թե 
արաբ' դեմքերը սևով մրոտած,  այլանդակ  
հագուստներով և մատներին բոժոժներ,  որ
պես խափշիկ վհուկներ,  վոլհ, վոլհ կանչե
րով,  թափորի երկու կողմերից ետ ու առաջ 
էին վազվզում: և բոժոժները շղկրտացնումՀ 
վանելու  համար աներևույթ լարքերին, որ
պեսզի ամուսնացողներին չվնասեն։

Հարսանեկան թափորը հասնում էր եկե-  
ղեցու դռան առաջ, որտեղ միայն այդ  ձ ա յ 
ները դադարում էին։ Հարսին ց ա ծ  էին 
իջեցնում ձիուց, մեկ թևից քավորկինը,  
մյուսից փեսան բռնած,  քավորը և փեսա֊  
մանտիկը առաջանում էին մինչև եկեղեցու  
դասի առաջ։ Այստեղից պսակող քահանան  
հարս ոլ փեսին և փեսամ անտիկին առաջ
նորդելով դասից ներս, հասցնում էր սեղա
նի առաջ և այստեղ հարս ու փեսին կանգ
նեցնում իրար դիմաց,  դլուխ֊դլխի և նա 
րոտը կապելով նրանց գլուխներին՛'2, խոր֊

32 Մինչդեռ կարմիր-կանաչ թելերով հյուսված 
այդ նարոտը ԱրևեԱան Հայաստանում կապում էին 
հարս ու փեսի վզինէ
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հըրդավոր հանգույցն էր անում։ Ւսկ փե֊  
սամանտքւ1լր, այսինքն'  սաղւոույլ։ նրանց  
գլխին բռնում էր խաշը։ Արաբկիրի շրջա
նում պսակի արարողության ժամանակ քա֊  
ւԼորը հարս ու փեսի գլխավերև բոնում էր 
նաև մի կեռ սուր3"։ Երբ քահանան սկսում 
էր պսակի արարողությունը, քավորը և քա֊  
վորկինր, որպեսզի չարքեր֊թ փեսին չ կ ա 
պեն . . .  իրենց գրպաններում բա ցված փոքր 
կողպեքը և կամ դանակը փակում էին, չ մ ո 
ռանալով սակայն վերստին բաց անել նախ
քան առագաստի գիշերը։

Պսակի արարողությունից հետո հարսա
նեկան թափորը վերադառնում էր հարսա
նեկան տունը, նախօրոք որոշված ճանա
պարհով, նույն կարգով ու ձևով։ Այդ ճա
նապարհը պետք է անցներ ինչպես աղջկա 
ծնողների, նույնպես և քավորի ու ծանոթ 
բարեկամների տների առաջից։ Սա հարսա
նեկան անխախտ ծեսերից մեկն էր համար
վում,  որի ընթացքին ազգականները նվեր 
էին տալիս հարսին։

Գամ իրքի գյուղական վայրերում,  ըն
դունված սովորության համաձայն,  հարսա
նեկան թափորի ժամանակ աղջկա հայրը,  
որպես նվեր, տալիս էր մի անասուն (կով ,  
երինջ, հորթ, ոչխար կամ գառնուկ) ,  իսկ 
տղայի ազգականն երր, իրենց հերթին, կեր-  
պասեղեն և չթեղեն նվերներով զարդարում 
էին հարս ի երկ ու թևերը և ձիու վիզը։ Մինչ
դեռ քաղաքային վայրերում,  հատկապես  
Արաբկիրում, բարեկամներն ու ծանոթները 
հարսնևորների ճանապարհին ըմպելիքի սև֊ 
ղան էին հանում,  իսկ շրջակա դյուզերում, 
հատկապես Անջրդի գյուղում, հարսի գլխին 
խնձոր և բռով մանր դրամ էին տեղում։

Հարսանեկան թափորը,  երբ հասնում էր 
իր վերջին հանգրվանը,  այսինքն' հարսնա
տունը և կանգ առնում դռան առաջ, քավո
րը խոսքը տղայի ծնողներին ուղղելով, ա-  
սում էր' հարսը ձիուց վար չի իյնում, իր 
նվերն է (յոլը) պահանջում;

Կեսրայրը համաձայն իր նյութական 
կարողության և զբաղմունքին, խոստանում  
էր կաթնատու մի անասուն կամ  մի զարդ
ոսկի, կեսուրը' իր հարսնության ապարան
ջանը, մատանին կամ արծաթ գոտին։ Հար-

33 Տե ս <ր/?;£ւկեգետակ», տարեգիրք, Բեյրութ, Բ. 
Աւարի, 1946, է յ 208։

լւը դեռ ձիու վրա, տան բոլոր անդամները'  
ամ ենա տ արեցն երից մինչև դեռատիները,
միասին պարում էին թագավորի ու թագուհու 
առաջ։ Այսպիսով,  տնեցիները իրենց հա
վանությունն ու ուրախությունն էին արտա
հայտում տան մի նոր անդամի ( հարսի)
ավելացման համար։

Կե սուրր տնեցիների զգացումներին որ
պես թարգմանք հարս ու փեսին ուղղված 
խաղ էր ասում .

Երկու ֆիտան ժամուց կուգան,
Առն ենք, ելլանք Հերի օդան,
Նազ րրե, նազդ վերցնեմ,
Ալադուփ4 շաքար կերցնեմ։

Հարսր, երբ կեսրոջ հրավերի վրա ձիուց 
վայր էր իջնում, նախքան տան շեմից ներս 
մտնելը,  կատարվում էին նույնպես ծիսա
կան որոշ արարողություններ։ Օրինակ, մա 
կարներից մեկը,  որպես առատության խոր֊  
հրրդանիշ,  տան կտուրից վայր էր նետում  
մրգեղենով, շաքարեղենով լեցուն մի բզուկ,  
որը փշրվում էր հարսի ոտների առաջ։ Տան 
օջախի պաշտ պան ոգիների օգնությունը 
հայցելու համար, հարս ու փեսի ոտների 
առաջ ընդհանրապես մի աքաղաղ էին զո
հաբերում,  իսկ Արաբկիրում մակարները  
եղջյուրներին վառած մոմերով ու վղիՆ 
կարմիր ժապավենով զարդարված մի խօյ,
իրենց ուսերի վրա թագավոր Ո1  թագուհու 
առաջ պարելուց հետո, զոհում էին։ Այսպես 
յուրաքանչյուր շրջան, ըստ իր տեղական  
սովորության և յուրաքանչյուր տնտեսու
թյուն,  ըստ իր նյութական կարողության, 
մատաղ էր անում մի աքլոր կամ մի խ ո յ ։ 
Հալիսի միջին հովտի գյուղերում տան շեմ֊  
քի վ րա յ հարսին մատուցվում էր մեղր ու 
կարագով  եւլանուշ, որպես խ որհրդանիշ ըն
տանիքի ան դամն ե րի միջև բարի հարաբե
րության ու համերաշխության։ Հարսը մա֊  
տը թաթախելով եղան ուշին, խաչանշան էր 
անում դռան սեմի ճակատին, իսկ եղանու-  
շի պնակը որպես 1ՈԱ1ՐՈս տալիս էր մա ֊ 
կարբաշուն ( ա զա պպա շուն) ,  որի ձեռքից
իսկույն խլում էին ամուրի երիտասարդները' 
տարոսին ավելի շուտ արժանանալու հա֊  
մ ար։ 34 *

34 Ալադ տաճկերեն րառ կ, նշանակում է գործէր,
փոխաբերաբար' ունելի։
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Տան շեմքի վրա, կեսուրը համբուրելով 
հարսին ու իր աղային,  ասում էր. «Հարսս,  
րտքդ երջանկաբեր, գլուխդ բախտավոր լի
նի»30։ Մինչդեռ Ակնում, հարսն ու փեսան 
տան շեմքից ներս մտնելու ժամանակ հար- 
սի կեսուրը և կնքամայրը (քավորկինը) ,  
իսկ Արաբկիրում' տղայի հայրը և մայրը,  
կամ,  հոր բացակայության դեպքում,  տղա- 
լի մայրը և քավորը իրենց թևերով կազ֊  
մ ած կամարի տակից անց էին կացնում 
հարս ո լ :ի ե սի ն ' ի նշան հն աղան դու թյուն3*,

Ուշադրության արժանի են նույնպես 
տան շեմից ներս կատարված ծիսական ա֊ 
քարոզությունները։ Կեմերեկում հարսը թոն֊  
րաթմբից վեր բարձրանալու ժամանակ,  նրա 
ոտնամանի մեջ ձդվում էր մի դրամ և կան- 
չում մի տղայի և ոչ աղջկա, որպեսզի հար֊  
սի ոտնամանը հանելով, միջի դրամը առ֊  
նի, որպես զի հարսի առջնեկը տղա լինի։ 
Տղա զավակ ուզելու բաղձանքը Դա մ իրքի,  
հատկապես Սեր աստիայի շրջակա հայ գյու
ղերում արտահայտվում էր նաև մի այլ ձե֊  
վով։ Տան շեմքից ներս, հարսնևոր բ ա զ 
մազավակ մայրերից մեկը,  ձեռքին խնկա 
րանը բռնած,  երեք անգամ հարս ու փեսի 
շու֊րջր պտույտ կատարելով,  որպես բարե 
մաղթանք,  փեսային ասում էր' օ]ստյւ քեզ 
պես, մեկլւ ինծի պես3', իսկ Դեսարիայի 
շրջակա գյուղերից էվքերեում,  հարսը հագ֊  
ե ընելս լ ժամանակ մի դեռատի տղա կամ  
հարսի եղբայրը գոտին կապելով,  ասում էր , 
յոթը տղա, մեկ աղջիկ* 37 38։

Որպես մանչ  զավակ ունենալու բա ղ
ձանքի նշան, հարսնաքույրերը ( յենկեները)  
Թոն ուղ գավառակի հայկ ական գյուղերում'  
Ղարակոլից մինչև Ուլաշ, կարմիր աքաղա֊  
ղի պոչի փետուրներից երեք ունջ ամրա ց
նում էին իրենց գլուխների հարդարանքին։

Հարսը թոնրաթմրի (սաքու)  վրա իր 
համար նախօրոք պատրաստված տեղը գրա֊  
վելով,  ըստ ավանդական սովորության,

°° Սեմ երեկից դեպի Կեսար իա հայկական դյռւ֊ 
ղերում ինչպես հարսանեկան երգերը, նույն պես և
I արեմաղթանքները ընդհանրապես լինում էին թուր֊ 
ըերեն' «Կելինյսք այաւլըն ւլոսոիէքլյէ, սյա»ըն ւյովլեալյ» 
օսլան»:

Ա. Քեշյան, Ակն և Ակնցիք, Փարիզ, էջ 270։
37 Վ. Համքարձումյան, Գյուղաշխարհ, Փարիզ, 

1927։
38 <րԲիւրակնէ, Կ. Պոլիս, 1900, էջ 724։

պատին կռթնած, ոտքի վրա, ձեռքերը 
կրծքին, մինչև երեկո պետք է բարև բոներ։  
Այ՛։ վ տո՝հւանհց< ն ա որոշ ժամանակով  
կորցնելու էր խոսելու իր ազատությունը, 
մինչև մայր դառնալը,  որպես հարգանքի 
նշան,  պետք էր մունչ կենար և ճաշելու ժա 
մանակ բերանի առաջ թաշկինակ բռներ։

Պսակի առաջին օրը, մինչև երեկո տևող 
խրախճանքներից հետո, երր աղջկա կողմի 
խնամիները մեկնում էին, նրանց հետևում 
էին նաև փեսայի հյուրերը, իսկ մնացողնե
րը' փես ան իր ընկերներով և հարսը հարս
նաքույրերով, առանձին սենյակներում գի
շերում էին, հանգստանում։ Մյուս օրը ա-  
ոավոտյան վերսկսվում էր հարսանեկան  
ուրաիաւթյունն ու կերուխումը, որը, ըստ 
սովորության։, կատարվում էր ավելի նեղ մի 
շրջանակումI Առավոտյան։ հացկերույթի 
գլխավոր ճաշը լինում էր խաշը կամ,  ի ն չ 
պես Գամիրքում ասում են։' փաշան, որի 
պատճառով այդ օրը, այսինքն' նախքան  
առագաստը, կոչվում էր խաշի կամ  փաշաշի 
օր ։

Առագաստից առաջ, երեկոյան տեղի էր 
ունենում նարոտի քանդումը։ Տաներեց ք ա 
հանան քավորի,  քավորկնոջ,  խաչեղբոր,  
հարսն եղբոր, տղայի ծնողների և նրանց 
մոտակա բարեկամների ու ազգականների  
նեղ շրջան ակում, հարս ու փեսային գլուխ- 
գլխի դնելով, օրհնում է նարոտը և ապա  
քանդում այն  նանգույցը, որ կապել էր 
ւգսակի արարողության ժամանակ։  Ւսկ ք ա 
վորը և քավորկինը իըենց հերթին. վերս
տին բաց էին անում այն դանակը կամ  
փոքր կողպեքը, որ փակել  էին պսակա
դրության ժամանակ,  որպեսղփ փեսան  
կապված չմնա։

Ըն տ անի քի ծոցում այս նոր անդամի ' 
հարսի մուտքը սրբագործելու համար ք ա 
հանան մի բաժակ կարմիր դինի օրհնելուց 
հետո, խմեցն ում էր նախ հարս ու փեսին և 
ապա նույն բաժակից մ  եկ֊ մ եկ ումպ էլ բ ո 
լոր ներկաներին, իբրև արյունակից դարձ
նելու, տոհմա գրման խորհրդանիշ։

Գամ իրքի որոշ շրջաններում, հատկա
պես և եմ երեկից և ես արիա, նարոտի քան
դումից հետո, նախքան առագաստը,  տեղի

39 Առագաստի հաջորդ առավոտը, հելվայով մե
ծարելու հետևանքով, կոչվում էր նելւ|այ|ւ or;
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Էր ունենում հարսի պարրէ Ազգական կա֊  
Նան ց նեղ շրջանակում, հ ար սն եքոլյրե րից 
մեկը  տեֆր ձեռին Հարսս խրատական երգի 
եղանակով,  պարել Էր տալիս հարսին' 
ձեռքերին բռնած երկու փոքր հայելիներով։  
Դա հարսի աղջկության վերջին սլարն էր 
համարվում նախքան առագաստ մտնելը։  
Այդ պարի ժամանակ,  հարսի պարտակա
նությունները հիշեցվում էին երգի բա ռ ե 
րով'  ամուսնուց անբաժան, լեզուն անուշ, 
տան գործերով զբաղված, հլու հարսս և 
այլն։

Մինչ  հարսի պարը, տեղի էր ունենում 
ւիեսու աււեվանգոՆւքը: Նախքան առագաստը,  
մակարները փեսային  գուլանում էին և ա֊  
զատ թույնում այն մա մ  ան ակ միայն,  երբ 
քավորը խոստանում էր մի խրախճանք  
կազմակերպեք։ Փեսայի աււեւան գոսքը աղա- 
յի ընկերն երի կողմից,  թեև կատարվում էր 
որպես իմաստը կորցրած մի սովորություն,  
այնուամենայնիվ, կարելի է ենթադրել , որ 
դա մի մնացուկ է տոհմ ական-համ ա յն ա-  
կան հասարակարգի, որի ժամանակ տոհ-  
մակից երիտասարդները որոշ իրավունք ու
նեին ուրիշ տոհմից առևանգված աղջկա 
վրա, մի իրավունք,  որը մեր օրերում փո
խարկվել  է նվերի գանձմամբ։

Գամիրքի, հատկապես Կեմերեկ գյուղա
քաղաքում նախքան հարս ու փեսային ա֊  
ռանձնացնելր,  նրանց խորհրդատուները' 
ազապբաշին փեսին, ի սկ հարսնաքույրը 
հարսին գոց սնդուկի այլաբանական առա
կով բացատրում էին կյանքի խորհուրդը։

Առագաստի հաջորդ առավոտյան տեղի 
էր ունենում հարսի ծնողներին աչքալույս 
տալու երթը։ Տղայի մայրը,  քավոր կինը և 
մոտիկ ազգական տարեց կանայք  կուսու
թյան սավանը կարմիր ժապավեններով  
զարդարած,  մի սակառի մեջ դրած, վրան 
էլ մի խնձոր դնում էին աղջկա ծնողներին 
շնորհավորելու։ Աղջկա կուսության պա
հանջը կենցաղում արմատացել  է հավանա
բար մասնավոր սեփականության ու մեն ա
մուսնության ծագման համընթաց և ֆեո
դալական իրավակարգում, որը սրբագործել  
էր եկեղեցին։

Գամիրքի գյուղական վայրերում,  ին չ 
պես նշվեց,  մինչև առաջին համաշխարհա
յին պատերազմը հայ նահապետական ըն
տանիքը դեռևս քա յքա յվա ծ չէր բոլորովին։

Հին տոհմային կարգը թեև փոխարինվել էր 
հասարակական նոր հարաբերություններով,  
այնուամենայնիվ,  հնի մնացուկները ա մ 
բողջովին չէին անհետացել  նույնիսկ ք ա 
ղաքային վայրերում։ Ւրենց հիմքից կտըր-  
ված այդ հ մ  ա յա - մ ո զական գործողություն
ները թեև առանց որևէ ատրիբուտի, այնու
ամենայնիվ,  որպես ծիսական վերապրուկ,  
դեռևս պահպանվում էին ժողովրդի կենցա 
ղում։

Այս բոլորը վկայում են այն մասին,  որ 
ինչպես ամենուրեք,  այնպես և հայ ժողո-  
վրրդի և նրա հարազատ մասը կսւզմող գա-  
միրքահա յերի հոգևոր կուլտուրայում որո
շակի տեգ են գրավել անի մի ս տ ական-հո
ղե պւսշտ ական հայացքները և տոհմային  
աշխարհայացքի ու նրանից ծագած բարքե
րի ու ծեսերի հազարամյա ազդեցությունն 
այնքան զորավոր է եղել,  որ նոր ժա մա 
նակներում տեղի ունեցած սոցի ա լ -տ նտ ե
սական զգալի փոփոխություններից հետո 
էլ պահպանվել  էին որպես վերապրուկ,  հա
ճախ իմաստը կորցրած ու կիրառողների 
կողւ Դ յ անբացատրելի։

Գ. ԱԶԳԱԿՑԱԿԱՆ ԵՎ ԴՐԱՑԻԱԿԱՆ 
հԱՐԱՐԵՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ

Ազգակցական և դրացիական հարաբե
րությունները, հատկապես Գամ իրքի հայ 
կական գյուղերում, դեռևս մինչև 20-րդ  
գարի սկզբներր իրենց վրա կրում էին հին 
ավանդական սովորույթների գը/րշւ/ը/ Գսւ 
հասկանալի է, որովհետև հին հյուղը հին 
ավանդական սովորույթների լավագույն  
պահպանողն է հանդիսանում։

Ւնչպես հայտնի է, մինչև 19֊րդ դարի 
50-ական թվականները Արևե լքում ընդհան
րացած հողօգտագործման իրավունքով Ա֊ 
րևմտյան Հայաստանում հողը դրված էր 
գյուղական համայնքի տնօրինության տակ։  
3 ուրաքան չյուր գյուղ ուներ իր նուտոււոյա— 
մն-ն '  սահմանադիրը,  որի մեջ նշան ա կում 
էին գյուղին պատկանող հողատարածու
թյունների սահմանները, որոնց մեջ պար
փակվում էին գյուղական համայնքի վարե-  
լահողերր, մարգագետինները,  արոտավայ
րերը։ Այս ամենը գյուղական համայնքի  
ընդհանուր սեփականությունն էր կազմում, 
իսկ գյուղական համայնքի մեջ մտնող
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տնտեսությունները համ այն քի Հողերից 
մշակում էին ա յն չափ , որչափ հնարավորու
թյուն և միջոց ունեին և մշակված հողը 
պահում էին իրենց ձեռքում որպես հագքյլէ- 
գարար«/րյ/ տրված իրավունք40*

Սակ այն,  ինչպես ողջ Թ ուրքիայում,
այնպես և Գամիրքում կային նաև թիմ արա֊  
,ին ւ  վանքապատկան գյուղեր կամ ագա 
րակներ, որտեղ սակավահող գյուղացիները 
կիսրարության ի օրթախչիություն)  կամ  
վարձակալության շատ ծանր պ այմաննե
րով հող կին մշակում։  Գամիրքի տարբեր 
շրջաններում,  բացք,ր բազմաթիվ անհատ 
տնտեսություններից,  որոնք գտնվում կին 
վերոհիշյալ պայմաններում, կային և թի֊  
մարային գյուղեր ու գյոլղախմբեր, որոնց 
մեջ սաստիկ խորացել  էր տնտեսական ան֊  
հավասարությունը։ Օրինակ' Սարոսի ներ֊  
քին հովտում թ աման թի (Ծամնդավ)  ղե- 
տեգրին կար յոթ գյուղ, որոնք վարձա֊  
կալության խիստ ծանր սլայմաններով հող 
էին մշակում Նեպի֊բե յի թիմարում41/ Դրան֊ 
ՍՒ9 երեքը ' 3 ենիճ են, Ցալդր Օուրունը, 0, աղ֊  
լր Սոմեդին կ ազմված էին Թոմարզա(ի սա֊  
կավահող հայ գյուղացիներից, իսկ չորսը 
թուրքերից' 3 ուսեյունյու,  Փունզոլ, Մելենկի, 
Սոլտաճը։ նրանք բացի վաշխառուական  
բարձր տոկոսների համար վճարումից, տա֊  
րեկան բերքի մեկ ութերորդը տալիս էին 
պետությանը, իսկ մեկ տասներորդը՛  փա֊  
շային42 ։

Դյուղական համայնքում հողօգտագործ֊  
ման Հին ձևը _ 1858 թվի թագավորական  
հատուկ հրովարտակով հիմնականում փո֊  
փոխության է ենթարկվում։ Օսմանյան պե֊  
տությունը Ղբիմի պատերազմից հետո իր 
հատկապես Անգլիային և Ֆրանսիային 
տրվելիք բազ մա պատ կվ ած պարտքերը հե֊ 
տըզհետե մարելու նպատակով,  հողային 
կալվածների անհատական սեփականու
թյուն'  թափու կ սահմանում։ Ուստի մինչ

40 II. Մկրաչյան, կողային հարցը մոլրքահա֊ 
լաստանում, «Գործււ ամսագիր, Բաքու, 1917, .V 4, 
էջ 65— 66։

41 Օսմանյան սուլթանները, ռազմա֊ֆեոդալական 
աՏԴ երկրում, զինվորական ծառայությունների հա
մար որպես նվեր, հողեր էին տրամադրում ավարի 
սկզբունքով։

42 Հակոբ Ա. Արզումանյան, էվերեկի պատմու֊
իյունը, Ա, գիրք, Գահիրե, 1935։

այդ  հագգը-գարար֊// իրավունքով, յուրտ֊  
քանչյուր տնտեսության մշակած հողը նրա 
անհատական սեփականությունն էր ճանաչ֊
վում։

Այսպես,  19֊րդ դարի երկրորդ կեսի 
սկզբներից սկսած, օսմանյան պետության 
նոր եկամտահարկերը մի կողմից,  առևտրա֊  
վաշխառուական կեղեքումները մյուս կող~ 
մից,  ավելի ևս խորացնում էին գյուղի շեր֊  
տավորումը։ Նահապետական մեծ  ընտա֊  
նիքն երր սկսում են քայքայվել ,  հետևաբար  
և սկսում են առաջանալ որոշ փոփոխու
թյուններ նաև ազգակցական և դրացիական  
հին հարաբերությունների մեջ։ Այնուամե֊  
նայնիվ,  Գամիրք գավառի.  հաղորդակցու֊  
թյան ճանապարհներից հեռու, մեկուսի ըն֊  
կած շրջանն երի գյուղերում, մինչև համաշ֊  
խարհային առաջին պատերազմը,  ազդակ֊  
ցական և դրացիական հին սովորույթները 
հիմնականում պահպանվում էին, քանի որ 
այդ վայրերում շուկայական հարաբերու֊  
թյունները շատ թույլ էին ու դեռևս գերիշ
խում էր բնատնտեսությունը։ Ազգակցական  
հարաբերություններն իրենց արտահայտու
թյունն էին գտել,  օրինակ, մեկ աղգատոհ֊  
մի պատկանող արական գծով ընտանիքնե
րի մեկ թաղամասում բնակություն հաստա
տելու, համատեղ սար բարձրանալու, դրա
ցիների միջև փոխօգնության, հ յուրտ սիրու֊ 
թյան,  իրար պաշտպան ելու վրիժառության,  
ինչպես նաև' բնության արհավիրքներից  
զերծ մնալու համար հավարական զոհաբե
րությունների '1 մատաղների,  ուխտագնա
ցությունների մեջ։

Գամիրքի Արգեոս (է ր  ճիաս) չեռան ստո
րոտում գտնվող ճ  յուճյոլն գյուղը Կեսա
րի այի թրքախոս հ այկական գյուղերից 
մեկն էր, ընդամենը 150 — 160 ընտանիքով,  
բնակված ըստ ազգատոհմերի 1 չորս առան
ձին թաղերում։ Այդ թաղերից յուրաքանչյու-  
ԸԸ կոչվում էթ տւե աԼ վայրում բնակվող ա զ
գատոհմի անունով։ Օրինակ, Չո րդյուք֊օղ֊  
լուլա ր մահլա սի, Պ ա րսամ ֊օղլուլար մ  ահ֊  
լասի, Սյուլապ֊ օղլուլար մ ահ լա սի և է և ոն֊ 
օղլուլար մահլասի (իմա'  այսինչի որդինե
րի թաղ)։

Գամիրքի հ յո ւս ի ս - ա րևմ տ յան կողմը'
Ագ֊դաղի անտառամիջում կար հ այկական  
Չաթ գյուղը, որտեղ միևնույն ազգատոհմին  
օղլուլար մահլասի (իմա'  այսինչի որդինե֊
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լանջերին, առանձին շարքերով,  կառուցել  
էին իրենց տները։ Այդ շարքերից յուրա-  

„քանչյուրր կոչվում էր թաղի այդ մասում  
բնակություն հաստատած ազգատոհմի  ա-  
նոլնով։ Այսպես,  Վարդապետենք,  Դեմիր֊  
ճենք,  Պ եին֊օղլուենք, -Ո ե շիշ֊  օղլո լենք, Սու֊ 
լաղողենք և այլն։ Պետք է նշել,  որ բա֊  
ցի հեռավոր շրջանների գյուղերից , քա ղա 
քս։ տիւդ մեծ  ավաններում,  նույնիսկ քա ղաք
ներ ՈԼ մ  կային թ աղեր, որոնք կոչվում էին 
ազգատոհմի անունով։ Օրինակ' Արարկիր 
գյուղաքաղաքում Ալմ ասեք յան ց թաղը, Ե- 
կավենց թաղը, Տերբեդերենց թաղը,  իսկ 
Ս ե բաստիա (Սվ աղ)  քաղաքում ' Պ լեսեն ց 
թաղը,  0'այքեսենենց թաղը և այլն։ Արր1շ 
թաղեր էլ, թեև ազգատոհմի անունով էին 
կոչվում,  բ այ ց  արդեն կոբ9 [*ել էին իրենք 
ազգակցական կցաթաղի նախկին հատկա
նիշները։ Մինչդեռ հեռավոր շրջանների 
գյուղերում, կցաթաղերը ոչ միայն պահում  
էին իրենց ազգատոհմի անունը, այլև ա զ
գակից; դրացիները թեև տնտեսապես ինք
նուրույն էին և առանձին տներում էին ապ 
րում,  սակայն,  ինչպես ընդունված էր շատ  
հայաբնակ նահանգներում,  դեռևս իրար մեջ 
պահպանում էին նույնիսկ հաղորդակցու
թյան հին միջոցները։ Օրինակ, մեկ տնից 
մյուսը գոյություն ունեին պատերի մեջ բ ա ց 
ված ակնատներ,  Ղամիրքի բարբառով ' 
պատծակեր, ինչպես նա1ւ պարտեղների,  
բակերի միջև խորեր, դռներ և գետնափոր  
գաղտնի անցքեր։ Առաջինի միջոցով, եթե 
կատարվում էր առօրյա խոսակցակւսն հա
ղորդակցությունը, ապա  խորերի, գետնա
փոր անցքերի,  ներքին դռների միջոցով  
առանց փողոց դուրս գալու, հատկապես  
վտանգի,  հարձակման ժամանակ,  հեշ տաց 
վում էր հավաքական ինքնապաշտպանու
թյան կազմակերպումը։

Գյուղական համայնքում պահպանվում  
էր նաև դրացիների միջև հին ավանդական  
փոխօգնությունը (մեջի) ,  որը ի հայտ էր 
գալիս հատկապես դժբախտ դեպքերի առի
թով,  մանավանդ համայնքի շահերի համար  
զոհված մեկի անօգն ական տնտեսության 
արտը հերկելու,  ցանելու,  հնձելու, Փո
խադրելու,  կալսելոլ  և ներս առնելու աշխա 
տանքներում։ Ուստի և փոխօ՛գնության կի
րառումը սահմանափակում էր վարձու 
բանումի կիրառումը։ Դրացիների միջև տա

րածված էր նաև կաթ փոխաալու սովորու
թյունը, որպեսզի այդպիսով ամեն մի տրն֊  
տեսություն կարողանալ։ պատրաստել իը 
ձմեռվա պաշար կաթնամթերքը ' պանիր,  
յուղ, չորթան և այլն։  Փոխօգնության այդ  
ձեր մեծ  նշանակություն ուներ հատկապես  
սակավաթիվ կթան ունեցող չքավոր ընտա-  
նիքի համար։

Հետաքրքրական են նաև Գամիրքի ա-  
ռանձին շրջանն երի որոշ գյուղերում հավա
քական հյուրս։ սի [էության վերապրուկը, դրա 
որպես ցայտուն օրինակ կարելի է նշել  
Արգեոսի շրջանի ճյուճյուն գյուղը։ Այստեղ  
յուրաքանչյուր թաղ ուներ իր հասարակա
կան օրդան ր' հյուրանոցը, որը տվյալ  ա զ 
գակցական թաղի հավաքական սեփակա
նությունն էր հանդիսանում։ Յուրաքանչյուր 
թաղ իր հյուրանոցում ընդունում էր այն 
անցորդ հյուրերին, որոնք նշանակվում էին 
տվյալ գյուղի ք յահյայի ( ռայիսի, ռեսի)
կողմից։ Այսպես,  եթե հյուրերը նշանակում  
էին ստանում,  որ Կյուլապ-օղլուլար թաղի 
օդայում պետք է գիշերեին, տվյալ  թաղի 
տնտեսությունները, րստ սովորությա ն, հեր
թականությամբ հայթայթում էին հյուրերի 
ճաշը,  սւեղաշորբ ( անկողինը),  ինչպես նաև. 
նրանց անասունների կերը, ձմռան օրերին' 
հյուրանոցի ջեռուցումը։ Տվյալ թաղի յու
րաքանչյուր տնտեսություն ամեն տարի,  
աշնան վերջերին, ս ա յ լե ր ո վ , ան տ ա ոի ց վ ա 
ռելափայտ էին փոխադրում և դարսում 
հյուրանոցի գետնահարկ պահեստում։ Սա
կայն Գամիրքի ոչ բոլոր գյուղերում էր պահ
պանված հավաքական հ յուրա ս ի րո ւթյան
այգ ավանդական ձևը։ Աային գյուղեր, ուր 
հյուրերը ընդունվում էին կալվածս։ տեր ա֊ 
դայի կողմից,  իսկ կառավարական պ ա շ 
տոնյաները,  հյուրասիրվում էին ընդհան
րապես գյուղի ք յահյայի կողմից։  Վերջին
ներիս հյուրասիրման համար, ւղարտադիր 
կարգով գյուղական համայնքը հատկացնում  
էր, ըստ գյուղի տնտեսությունների քանա
կի, տարեկան 300  — 400,  մինչև 500 ղուռու
շի մի գումար, իսկ նրանց ձիերի համար  
գարի, դարման կամ առվույտ էր հավաք
վում կալի վրա, որը ւղահ էր տրվում գյու
ղում հարգված մի անձնավորության մոտ,  
կարիքի դեպքում մաս առ մաս վերցնելու  
համար ։

Գյուղական համայն,քի, ինչպես նաև աղ՛
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գակցական կցաթաղերի հին կենցաղի որ
պես վերապրուկ,  Գամ իրքի հայկական գյու
ղերում դեռևս պահպանվում էր աշխատան
քային որոշ համագործակցություն, ոռոգ
ման առուների մաքրման, ճանապարհների  
և կամուրջների շինության ու վերանորոգ
ման գործերից բացի,  թաղերում աղբյուր,  
ջրամբար կամ ջրհոր կառուցելու համար։

Ինչպես հայտնի է, Հայկական բարձրա
վանդակի լեռնային պայմաններում ջրի 
հարցր, դարերի ընթացքում հույժ կարևոր 
հարց է հանդիսացել,  ինչպես լեռնային  
մարմանդներում անասնապահությամբ ըզ֊  
բաղվողների,  նույնպես և դաշտային վայ֊  
բերում երկրագործությամբ գբաղվոգ բնակ 
չության համար։ Ուստի ստեղծվել  էին 
ջրապահեստման և ջրաբաշխական բ ա զ մ ա 
պիսի ձևեր։ Հին ջրապահեստմ ան յուրա
հատուկ ձևերի կիրառում ը պահպանվել  էր 
հատկապես այն վայրերում, ուր բնական 
պայմանները չեն թույլատրել բավարար  
թվով աղբյուրների կառուցում ը։ Օրինակ,  
Կեսարիայի շրջանում խմելու ջրի օգտա
գործման ձևը ընդհանրապես ջրապահես-  
տային էր։ Բացի այն,  որ մեծահարուստ 
տնտեսություններն ունեին իրենց սեփական  
ջրամբարը, կային նաև թաղային ջրապա
հեստներ, որոնց պատրաստումը և պարբե
րական մ  աքրում ը, վերանորոգումը կատար֊  
վո ւմ էր տվյալ  ջրապահեստը օգտագործող  
թաղի բնակիչների կողմից։  Օրինակ, Ար֊ 
գեոսի շրջանի ճյուճյուն գյուղում աղբյուր 
չկար,  այլ  Արգեոս լեռից հոսող առվի ջուրը 
կավե խողովակներով (քյունգ)  գյուղ բեր֊  
վելով,  բաժանվում էր 24 ջրամբարների 
( սահրինջ)  մեջ։ ճյուճյուն գյուղի ջրամբարի  
պատրաստման այդ յուրահատուկ ձևից ել
նել ով, պետք է ենթադրել,  որ այն դարա
վոր աշխատանքային փորձի ժառանգու
թյուն էր։ ճ  յուճյոլն գյոլղր գտնվում էր Ար
գեոս լեռ ան հրաբխային ժայթքումներից  
գոյացած  թյւրեմ կոչված վարդագույն տու
ֆաքարի կոնաձև մի սարահարթի վրա։  
Ուստի և, պարզ է, որ ջրամբարը ամբող
ջությամբ պետք է պատրաստվեր տուֆաքա
րի մեջ։ Սակայն տուֆաքարի վերին խավը  
համեմատաբար փխրուն լինելով,  անհրա
ժեշտ էր հորատել 5 — 15 մետր խորություն'  
մինչև  թ|ւրեւքի ամուր շերտին հասնելը,  որ֊ 
պեսզի հնարավոր լիներ դրա մեջ գետնու֊

ղի փորել։ Չորս գետնուղի էին հորատում,  
բերանները հորի հատակի վթա բա ցվ ա ծ, 
որով ստացվում էր չորս թևերով մի հոր,  
մի մեծածավալ  ջրամբար, ոթիթ օգտվում 
էին գյուղի չորս թաղերը։ Ջրի պահ պան մ  ան 
և մաքրության համար ամբողջ ջրամբարը, 
թունելներով հանդերձ,  խորասանալ43 ծեփե
լով,  մի քանի օր թողնում էին, որպեսզի 
չորանա, իսկ կրի տհաճ համր վերացնելու  
համար երկու երեք անգամ էվա նում էին 
ողջ ջրամբարը,  ապա ջուրը բաց թողնում։  
Ջրամբարի պատրաստումը,  ինչպես և տ ա 
րեկան երկու անգամ մաքրումը ( մարտ և 
սեպտեմբեր ամիսներին)  կատարվում էր 
այն ազգակից դրացին երի կողմից,  որոնք 
օգտագործում էին ջրամբարի ջուրը։

Կե սարիայի շրջանի հայկական գյուղե
րում, ջրամբարի հավաքական պատրաս
տումից և միասնաբար օգտագործումից  
բացի,  ազգակից դրա ցին ե րի, բարեկամների,  
ծան ո թն ե րի կողմից փոխօգնություն էր ցույց  
տրվում բնակարանների շինարարության, 
ինչպես նաև կտուրների հողը վերափոխելու  
համար, հատկապես սայլերով  չորաքս փո
խադրելու գործում։

Գամ իրքի արևելյան մասում գտնվող 
Տիվրիկ ավանում նույնպես վազող ջրի 
աղբյուր գոյություն չուներ։ Ուստի և մի 
քանի դրացիներ, միասնաբար, պատրաս
տում էին ջրհորի ձևով կլոր մի ջրամբար,  
որը տեղական բարբառով կոչվում էր 
կամ  ավելի փոքրը'  գյոլ ( լիճ) ,  որը ավանի  
միջից հոսող Չաթալ- չայի ջրից գիշերը լըց֊  
նում էին և օգտագործում։ Տարեկան երկու 
անգամ էլ միասնաբար կա տ արում էին 
ջրհորի տիղմը մաքրելու և անհրաժեշտու
թյան դեպքում վերանորոգման աշխատանք
ները։ Կ յուրին ը հարուստ էր խմելու ջրով։  
Ամեն տնտեսություն ակ-ի մշտահոս ջթիթ 
ուներ իր բաժինը,  բացի Որեն թաղից,  որի 
բնակիչները կառուցում էին նույն ձևով 
փոքր ջրամբար, որը կոչվում էր հավուզ, 
բայց ,  ի տարբերություն մյուս շրջանների, 
այստեղ ջուրը լցվում էր °րրն դմեջ գիշեր 
ժա մ ան ակ և ցերեկը օ գտա գործվում։ *

*3 Խոր ասան ը պատրաստելու համար օգտագործ
վում էր լվացված բարակ ավազ, մարած կիր, թ ո ն ֊  

րՒ կտորներ, մանր կտրտված կանեփի թել և ձվի 
սպիտակուց։

—  130-



Կեսարէայէ արվարձան Թալաս ավանում  
նույնպես աղբյուր գոյություն չուներ, հե֊  
տևաբար խմելու ջրէ համար, եթե հարուստ 
տնտեսությունները պատրաստում էէն է֊  
րենց սեփական ջրամբարը, ապա մէջակ և 
աղքատ մէ բանէ դրաց է  տնտեսություններ,

մէասէն օգտագործելու համար, պատրաս
տում էէն է  րենց հավաքական ջրամբարը, 
ւլոնյու-Ա է թուրք, ջրհոր)  և մշտապես լցնում  
Զէնջէդարայէց հոսող առվէց։  Ուշագրավ է, 
որ թէնջէղարայէ առվէ ջրով հնարավոր էր 
Թալաս ավան է  վերէ և վարէ թաղերում մ  է

-  131



քանի աղբյուրներ կառուցել,  սակայն նա 
խապատվությունը տրվում էր ջրամբարում  
նստած ջրին, արմատացած մի սովորու
թյուն, որը երևի ավելի շուտ գալիս էր 
նստվածք տալով մաքրելու գիտավորությու֊  
նից,  քան թե հնուց մնացած,  կամ ինչ որ 
տեղից բերովի սովորույթից։

Զր ամբարից ջուր քաշելու համար, եթե 
քաղաքներում և քաղաքատիպ ավաններում  
օգտագործվում էր դոլապ և նույնիսկ ձեռ֊  
քի ջրհան փոքր մեքենա, ապա գյուղերում 
կիրառվում էր դույլը, ինչպես նաև ղանթա
րը ( լծակով ջուր հանելը)։  Գամիրքի ինչ֊  
պես գյուղերում, նույնպես և քաղաքներում,  
բացի սեփական և հավարական ջրամբար֊  
ներից կային նաև աղբյուրներ, որոնք կա֊  
ռուցվա ծ էին առանձին գերդաստանների 
կողմից և կրում էին նրանց անունը։ Օրի
նակ, Չաթ գյուղում Վարդապետենք,  Դե֊  
միրճենք, Քեշիշօղլիենք ունեին իրենց կ ա 
ռուցած աղբյուրները, իսկ Թալաս ա վ ա 
նում, հատկապես Պ ա լյո զյանն երր' իրենց 
կրկնակի կամարներով  ^5X ^5X S մետր 
հսկա ջրամբարը։ Բայց ինչպես վերոհիշյալ  
աղբյուրների, նույնպես և ջրամբարի օգ
տագործումը հասարակաց էր։

Հատուկ հիշման արժանի են նաև Ար-  
գեոսի շրջանի ճյուճյուն գյուղի երկու կող֊ 
մի սահմանամերձ վայրերում կառուցված  
այն  խայրետ44֊ բարեգործ ական ջրամբարն ե֊ 
րը, որոնք ծառայում էին անցորդներին և 
նրանց անասուններին ջուր մատակարարն֊  
լուն։ Ավելին, այդ գյուղի արտերի խոզան  
թողնված մասում,  ջրամբարի մոտ, ամեն  
տարի երկու օրավար տարածության վրա 
գյուղի համայնքի կողմից ցանվում, մշակ֊  
վում էր նաև մի |\ւայրետ պտղաբանջարա֊  
նոց,  որտեղից անցորդները մի քանի վա֊  
րունգ, սեխ կամ ձմերուկ քաղելով հան֊  
դըստանում էին ջրամբարի ծառերի տակ և 
օրհնանք ու բարի ցանկություններ մաղ֊  
թում գյուղին։

Այդպիսի օրինակելի և գեղեցիկ սովո֊  
րությունն երի առկայությունը Գամիրքի 
հայկական գյուղերում հիշեցնում է հնա֊  
գույն անցյալը , երբ տոհմերը իրենց բ նա֊  
կավայրերի սահմաններում# կենսամթերք֊  
ներ էին թողնում այլ  տոհմերի համար։

44 Խայրեթ֊խեյրիեթ արաբ, նշանակում է բարե
գործական նպատակով կատարված գործ։

Տոհմային հասարակության կենցաղից  
ու բարքերից մնացած այլ  սովորույթներ ևս 
կային,  որոնց թեև ձևական կողմն էր որոշ 
չափով պահպանվել  դասակարգային հասա֊  
բակության պայմաններում, բա յց  բովան֊  
գա կություն ր որոշակիորեն փոխվել էր։ 0֊  
րինակ, Կեսարիայի շրջանի նույն ճյուճյուն,  
Թ աշխ ան և այլ  գյուղերում ցորենի ճորերը 
գտնվում էին մի վայրում,  այն տարրերու֊  
թյամբ միայն,  որ փոխանակ ամբողջ հա֊  
մայնքի հացահատիկը միասին ամբարելու, 
յուրաքանչյուր տնտեսություն նույն վայ֊  
րում ուներ իր առանձին ցորենէ ճորը: Վեր֊  
ջինս մի մեծ  կարասի ձև ուներ, միայն թե 
փոխանակ կավից պատրաստված լինելու,  
քարափոր էր, ուղղակի տուֆաքարի մեջ։  
Ար դե ո ս լեռան հրաբխային ժայթքումներից  
գոյացած քարը ցորենի ավելի էժան պա֊  
հեստների պատրաստման հնարավորություն 
էր տալիս։ Ի դեպ, Կապադովկիայում ցորե֊  
նի շտեմարանները; հիշվում են շատ հին 
ժաման ս։ կներից, որոնց մեջ հատիկը իր ո֊ 
բակը պահպանում էր շուրջ 30  տարի։ Այդ  
վկայում են հին պատմագիրներից* Վարո֊  
սԸ> Պ լին ի ուսը և Թեոփ բաստը, որ այդ շտե֊  
մարաններում պահված  պետրա կոչված  
ցորենը ն ույն ի ս կ 6 0 — 70 տարիների ըն֊  
թարքում պի տ ան ի էր հացի համար,  իսկ 40  
տարի ' սերմանելու համար*5։

Դասակարգային հասարակության պայ֊  
մ անն երում փոխվել  էր նաև անասունների,  
հատկապես ոչխարների հոտի կազմության, 
ինչպես ասվում էճ ճյուղ ճանելու հին ձևը։ 
Անցյալում, բնափակ տնտեսության պայման֊  
ներում քանի դեռ նահապետական մեծ  ըն֊  
տանիքի ձևը ընդհանրություն էր հանդիսա֊  
նում, յուրաքանչյուր դե ր դա ս տ ան ի ոչխար֊  
ները կազմում էին առա նձին մի նյոսլ— հոտ, 
իսկ հովիվները լինում էին նույն գերդաստա֊  
նի անդամներից, որով ինչպես  ճյուղը, նույն֊  
պես և ամառանոցի արոտավայրը կոչվում 
էր այդ գերդաստանի անունով։ Ր այց հե֊  
տադայում գյուղի շերտավորման ավելի  
խորացման հետևանքով,  երբ սկսում են 
քայքայվել  գերդաստանները և տնտեսու֊  
թյունները փ ոք ր ան ա լ,  նյ ուղի կազմ ությոլն ր 
(հոտի կազմությունը)  թեև պահում էր իր

Տե՛ս «Հանդես Ամսօրեայ», Վիեննա, 1900,
էջ 37,
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ձևական կողմը, սակայն փոխվում էր իր 
բովանդակությամբ։  ճյուղագլուխր. լինում 
էր ամենաշատ ոչխար ունեցողը Հ հետևա
բար և կոչվում էր նրա անունով),  սակայն  
ճյուղի անդամները ' նրա թեերր լինում էին 
դրացիներ, ծանոթներ և բարեկամներ։ Այս֊  
պես, ուրեմն,  հյոսլ ևանելոլ ձևը ներկա֊  
յա ընում էր ա զղա տոհմային հին սովոր ույ֊ 
թի այ լափոխված մի մնացուկը,  որտեղ 
ճյոսլագլուխը գերդաստանի մեծի փոխարեն 
լինում էր ոչ֊ար յուեակցական կապերով  
մեկը,  որը շատ ոչխարներ ուներ։ Այնուա֊  
մենայնիվ,  այդ  6 յուղա գլուխը, 6յոս]ի դե֊ 
կավարը Լ ս ե լ ո վ  հանդերձ,  6յոսլ|ւ մաս  
կազմող ընտանիքների սեփականությունը 
տնօրինելու ոչ մի իրավունք չուներ, այլ  
պարզապես  6յյոււլյւ ընդհանուր գործերի ւԼա֊ 
ք՛իչն էր հանդիսանում։ Օրինակ, նյուրլա- 
գլուխը իր թևերին հովվի հետ խորհրդակ֊  
ց ութ յան էր կանչում, հովվի վարձատրու֊  
թյան,  նրա օրական սննդի' հացի չափը և 
ըստ ոչխարի գլխաքանակի,  հերթականու֊  
թյուն ը որոշելու համար։ Նսկ ^համիրքի 
որոշ շրջաններում եյոսլագլուխն ինքն էր 
հովիվ վ արձում, հայթայթում նրա սնունդը,  
ղգեսսւը և թևերից գանձում էր յուրաքան-  
շ յո լր ոչխարի համար որոշված դում ար ը 
մինչև քսան ոչխարից մի թոխլի։

ճյուղի ներքին գործերի տնօրինման մեջ,  
եթե նրա թևերը բերում էին իրենց մաս֊  
նակցությունը, ապա գյուղի համայնական  
արոտատեղերի պահպանման,  արածեց֊  
ման վերաբերյալ որոշումները ըն դհան րա֊  
պես կայացվում էին ք յահյայի գլխավորու
թյամբ,  մեծ  անասնատեր ճ յուղա գլուխն երի 
խորհրդակցությունում։ Այլ  խոսքով,  ճերմակ 
մորուները վ մ  ո ւխթա ր)  չորպաճիի գլխավո-  
րությամբ կարգադրում էին գյուղական հա
մայնքի վերաբերյալ բոլոր գործերը*6։

Այսպես,  գյուղի շերտավորման պ ա յ
մաններում,  թեև ճյուղի ( ոչխարի հոտ)  
գործերի վարման բնագավառում պահպան
վել էին տոհմային հասարակության հին 
կենցաղային որոշ մնացուկներ,  սակայն  
գյուղում առևտրական հարաբերությունների 
աշխուժացման հետևանքս վ ստեղծվել  էին 
նաև շահ ա դի տ ա կան նոր փոխհարաբերու֊ 46

46 Տե՛ս Հակոբ Ա. Արզումանյան, էվերեկի պատ֊ 
մութլունը, Ա, ղէրք!> Գահիրե, 1935, էջ 27։

թյուններ։ Օրինակ, ճյուղի անդամ [ի^ելը,  
սարում դրկիցությունը կախված էր գլխա֊  
վորապես ճյուղա գլխի կամքից։  Ուստի, ա֊  
մառանոցների գերդաստանային ս ե փ ա կա ֊ 
նության ձևը թեև իր բովանդակության մեջ  
որոշ փոփոխության էր ենթարկվել,  սակայն  
եյոսլա գլուխը իր գերդաստանի համայնքա֊  
ւէ՚ն սեփականությունը,  հատկապես յա յ լա֊  
տ եղին տնօրինելու իրավունքը դեռևս պա
հում էր իր ձեռքին։ Այսուհանդերձ, յուրա
քանչյուր գյուղ իր համայնքային յա յ լատե֊  
ղին, արոտատեղիները,  մարգագետինները  
մեծ կալվածատեր աղաների և կամ ուրիշ 
գյուղերի ոտնձգություններից պաշտպանելոլ  
համար, հավաքական դիմադրություն էր 
կազմակերպում։  Օրինակ, Հալիս գետի վ ե 
րին հովտի ևովտուն գյուղը եյորսանայի դեմ  
տարիներ շարունակ կռիվ էր մղում արո
տատեղիների համար։ Դա այդպես էր ոչ  
միայն գյուղերի, այլև ազգակցական տար
բեր թաղերի միջև, թաղը որևէ հարձակման  
ժամանակ հավաքական դիմադրություն էր 
կազմակերպում։  Ազգակցական կցաթաղում  
ապրող ազդակից հարևանները թեկուզ ի֊ 
րար հետ խռով լինելին,  ազգատոհմի պատ
վի ճամար միացյալ  ուժերով կ ռվի էին 
դուրս գալիս հարձակվողի դեմ։

Դասակարգային հասարակարգի պ ա յ
մաններում այդպիսի նեղ ազգակցական  
համագործակցության երևույթների կողքին,  
առկա էր նաև գյուղական համայնքների  
պայքարի ավելի էայն համագործակցու
թյուն, ընդ որում ո չ -ազգակից և ո չ-կրոնա-  
կից տարբեր գյուղական համայնքներ միա
նում էին ընդդեմ իրենց շահագործողի։  
Այսպես,  Սարոսի հովտում թամանդի (Ծա֊  
մընդավ)  գետի մոտակա ձոթ ՂեոսԺևՒե1 
երեքը՝ 3 աղտը պուրուն, Դազլը Կոմեղի,  
Ենիջե ( հԱյյկ ական)  և չորսը թուրքականճ 
Յուսեյուննու, Փունղու, Մելենգի,  Բոլդաջը 
վարձակալային շատ ծանր պայմաններով  
օգտագործում էին Նեբի֊բեկի թիմ արային 
հողերը, սակայն սուլթան Հա մ  ի դի դահըն֊  
կեցությունից հետո ( 19 08  թ*) գյուղացինե֊  
րը միացյալ  ուժերով երկար տարիների դա֊  
տավարությունից հետո, մասամբ թեթևաց֊  
նում են իրենց պարտքերը։

Գամիրքի հայերի կենցաղային սովորու֊ 
թյունների մեջ դեռևս որոշակի տեղ էին 
գրավում նաև բնության զարթոնքի, ինչպես
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նաև արհավիրքների' երաշտի, հեղ եղն երի,  I
մորեխի ժամանակ հավաքական մատաղի ,ա 
հասար սկաց աղոթքի, ուխ տա գնաթության և 
այլ վերապրուկներ։

Հիշենք որպես նմուշ բնության զար֊  
թոնքի, հետագայում քրիստոնեականի վե-  
ր ածված զատկի տոնի աո թիվ Կես արի այի 
շրջանի էվերեկ ավան ում կատարված զո֊ 
հաբերութ յունր, որր իր ձևով ա մ են ահ ատ֊  
կանշականն էր, իսկ իր բովանդակությամբ  
արտացոլում էր հին հեթանոսական արարս֊  
ղությունն երր։ Ըստ հնամենի սովորության,  
քահանան զատկի առթիվ իր ծուխ երից մա֊  
տաղցու հավաքելով,  զոհաբերություն էր 
անում իր տան մեջ և բաժանում այնպես,  
ինչպես անցյալում անում էին տաճարի 
քրմերր։ Ավելի ուշ ժամանակներում,  XIX 
դարի 5 0 ֊ական թվականներին,  կրակ օգ
տագործող բոլոր արհեստավորները ' կլայե֊  
կա գործն երր, երկաթագործները, դերձակ֊  
ները, ինչպես և սափրիչները ավանի բոլոր 
բնակիչների մասնակցությամբ մատաղի հա֊  
մւսր գնում էին 11 եզ։ Եզները զատիկ շ ա֊ 
բաթ օրր տարվում էին եկեղեցու բակը,  
եղջյուրներին վառած մոմ կպցրած և քա֊  
հանաները աղոթելով,  օրհնում էին անա֊  
սունն երին, որից հետո կազմ ու պատրաստ  
սպասող մսագործները անասուններին մոր֊  
թում, մաքրում և հանձնում էին եկեղեցու  
խ ուց խ ո ն ի առ ջև ն ստած ծերունին երին,  
որպեսզի միսը մանրեն,  իսկ կանայք եկե֊  
դեցու բակում նստած սոխ էին մաքրում, 
մինչ երիտասարդները էշի մեջքին կողով֊  
ներ կ ա լզած, առջևից էլ շարքով երեխաներ

|մատաղացու րերեք գոռալով,  պտտում էին 
■թաղից թաղ։ Յուրաքանչյուր տն տ եսություն 
տալիս էր, րստ իր կարողության, սոխ, կոր֊ 
կոտ, յուղ և այ լն ։ Այդսլես մինչև երեկո 
ամեն ինչ  արդեն պատրաստ էր լինում և 
արհեստավորների աշակերտները պատրաս
տած օ՛ջախի վրա եփում էին մատաղը։

Կիրակի առավոտ յան զատկի արարողու
թյունից հետո եկեղեցուց դուրս եկող տղա
մարդիկ, հա բուս տ թե աղքատ, անխտիր,  
խառն նստում էին եկեղեցու բակում փբռ
ված փսիաթների ւէրա, տարածելով իրենց 
անձեռոցը, իսկ վրան ' տնից բերված գդալն 
ո լ դանակը,  այլև հին հայկական փայտից  
երկճյուղ պատառաքաղը,  սպասելով ժ ա մ ա 
րար քահանայի օրհնությանը։ Իսկ ժա մա 
րար քահանան, զգեստավորված առաջնորդ
վում էր մինչև եկեղեցու դուռը, ասլսւ կանգ
նում էր բարձր սանդղաստիճանի վթա ն 
կարդում վերջին աղոթքը, որից հետո նրս֊  
տածներին բաժանվում էր մ  ա տ աղը։ Կա֊ 
նայք չէին մասնակցում ընդհանրական սե
ղանին, բայց  ամեն ընտանիքից մի կին 
վերցնում էր մեկ֊մեկ  աման խաշած միս ու 
քեշկեկ4/ ( կորկոտ - հարիսան ) ։

Այս բոլորը գուցե հետագայում Անա
հիտի պաշտամունքի հետ կապվա ծ և ծի.  
սա կան արարողության կերպարանք ստա
ցա ծ մի վերապրուկ էր, որր դարերի ընթաց
քում ենթարկվել էր մի շարք փոփոխու
թյունների։ 47

47 Հակոր Ա. Արզումանյան, էվեըԼկի պատմու
թյունը, Գահ իրե, 1935, էջ 28  — 32։
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ՀՍ.Վ ՍԼՎԱԾ .ՀՏ 1
ՍԵՈԱՍՏԻԱ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՅ ԱՐՀԵՍՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐԸ 
ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԱՆ&ՆԱԿԱՋՄԸ ՄԻՆՉ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ

«էԱՏԵՐԱՋՄՐ

Արհեստանոց անձնս/ կա ղմ

1. Չըյրըգճինոց (ճախարակ կամ սայլի սռնի պատ-
ր աստ ող) 32 120

2. Գալայճինոց ( կլայեկող)  . . . . . 50 170
3. Սեմերճինոց ( համետագործ, թամբագործ) 20 50
4. Դարբնոց ( երկրագործական գործիքներ պատ֊

րաստող արհեստանոց)  . . . . . 75 200
5. Նալբանդ (պայտա ր)  . . . . . — —

6. Գազանճինոց (կաթսայագործ, պղնձագործ) 20 60
7. Թիթեղագործ . . .  . . . . 12 27
8. Պըլագճինոց (դանակագործ)  . . . . 50 120
9. Ս ո պաճին ո ց (վառարան պատրաստող արհես-

120տ անոր)  . . . . . . . . 50
10 ւ Ոսկերիչ . . . . . . . . 50 100
11. Տողրամաճի (ատաղձագործ)  . . . . 10 20
12. Մարանգոզ (կահագործ)  . • . « • 20 50
12. Սանտխճինոց (հ  ա գոս։ տներ ի սնտուկ պատրաստող) 10 30
14. Կառագործ (կառք պատրաստող) 10 30
15. Թախտաճի ( տախտակ պատրաստող) 15 44
16. Բերեստեճինոց ( տախտակ և այլ փայտեղեն վա-

25ճառող . . . . . . . . 70
17. Խաղախորդ (կաշի հղկող)  . . . . 5 20
18. Չարրխճի (տրեխագործ)  . # . . • 25 40
19. Ղոլնտրաճի ( կոշկակար)  . • • • 200 500
20. ճ ի ղ մեճինոց (մույկագործ)  . . . . 75 200
21. Բոլանճի (փալան, թամք շինող և վաճառող) 4 20
22. Մուշտակագործ . . .  . . .
23. Մանուսագործ (ջուլհակ, որ նախշազարդ թիրե է

7 15

գործում)  * * * * * * *---
24. Գորգագործ . * . • * * * 50 400
25. Վրանագործ . . . » • * * 20 50
26. Գուլպայագործ .................................................................. 30 50
27. ներկարար , . * • * • • 15 30
2 8 . Դերձակ . . . * * * * * 150 250
29, Բրուտ . . . . « • • * 10 20
30. Մոմճի (մոմագործ) . 4 4
31. Հացագործ * * * * * * * 2 10
32. Շ աքարագոր ծ * * * * * * * — ---
33. Ղասրնոց կամ ղասաբխանե (մսագործի խանութ) 180 450
34. Քերաբճի (խորոված պատրաստող) « 10 30
35, ճաշարանատեր * * * * * * 10 20
36. Սափրի չ - սրճագործ 150 400
37. Խանճի (պանդոկատեր) * * * * 10 30
38. Կառապան • «* • • • * *

2
600

39, Բաղնեպան * * * * * * * 10

ԱՈԵՎՏՐՈՎ ՋԲԱՎՎՈՎՆԵՐ

40, Աղարճի ( ցորեն վաճառող) . * • • 50 100
41. Ունճի ( ալրավաճառ)  . . .  * . 15 20
42. Տոպճինոց (աղավաճառ)  . . . . 20 50
43. Բեզազ ( շիթ վաճառող)  . * • 180 300
44. Մ ան ուս աճի ( ման ուսավաճառ) . . 15 30
45. Փամպակճինոց ( բամբակ վաճառող) . * 25 45
46. Բակալէւոց (նպարավաճառ)  . . 200 350
4 7 . էդդարնոց (համեմունք վաճառող)  . . 20 40

Բացի վերոհիշյալներից,  Սեբաստիա քաղաքում էլային նաև 
այլ մասնագիտությամբ զբաղվող հայեր' բժիշկներ,  դեղագործ
ներ, ատամնաբույժներ,  փաստաբաններ,  լուսանկարիչներ։ ( Տ ե 
ղեկությունները քաղված են Ա. Տ՚աբիկյանի ((Եղե ոնաւգատ ում)) -ի ց ,
Բոստոն, ԱՄՆ, 1924,  Էջ 574) ,

—  137 ֊
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ՍԵՐԱ11ՏԻԱՅԻ ԳԱՎԱՌԱԿԸ

(Աւակա։|այ[ւ|։ անունը

1. Սեբաստիա (Սվ աղ
քաղաք)  * .

2. Դավրա • 4
3. Իշխանի . .
4. Բրգնիք (  Բագրատու
__ նՒէ)
5 . ՚՛Լա լա ի . .
6. Ագ֊գայա  .
7. ՛Լողալը 

Ըն դա մենը

Տնտեսություն- 
1!եբի թի*|օ

5400 հայեր  
300 ,
150 „

140 ,
100 .

50 .
90 ,

6230

անձ

34000
2400
1200

1140
800
400
400

40340

I

ՀԱՖԻԿԻ ԳԱՎԱՌԱԿ!;
(Զ ուտ հայաբնակ գյուղեր)

8. Կովտուն •  ,

9. Կավրա • .
10. Աղտք֊Ս արաճի 

(Հաղթ)
11. Խորսանա • .
12. Քոթնի
13. թյոթյոլ֊Ենիճե .
14. Բինգյոլ (թյուրակն)
15. Ագ֊գոյու . . ,
16. Դդմաճ
17. հանծառ (հանձար)
18. վավրազ ( հավրազ)

300
180

400
1 8 0 -2 0 0
120

50
180
30

240
120
90

Ը նդա մենը 1890

2600
1500

3200
1600
1000
400

1600
300

2000
860
600

15660

ՀԱՖԻԿ ԳԱՎԱՌԱԿԻ ՀԱՅ ԵՎ ԹՈԻՐՀ* ԽԱՌՆ ԳՅՈԻՎԵՐ

19. Խոռոխոն ( Խոռխոոու-  
նիք) .

20. 9  այ֊քուրդ . .
21. Պարտիզակ (Պ ախչե֊  

ճիկ) .
22 . Ողնովուտ ( Օռնովուտ)
23. Բոա բերդ . , ,
24. համիս . . .
25. Ւոտորակ  . .
26. ճանճին  , . ,
27. Դավշանլու , .
28. Աթանոս . . .
29. Պարճին .
30. Դևոտա ( Տէվէքոէ)
31.  Գոչասար ( Գոչ֊հիսար)

(Պետրոսի) . .
32. Երասար (Շժղենիք)
33. Տիմէն֊Ենիճէ .
34. Պորազիտ կամ պո֊ 

րազուտ . . .
35. Սա րը֊հասան • .
36. ենի֊խան (Նոր֊խան)
37. Պորա . . ,

Ընդամենը

ՏԻՎՐԻԿԻ (ԹԵՖՐԻԿ)

38. Տիվրիկե .
39. թինկյան^

125
10

20
12
50

100
100
50
20
70
12
70

250
125
120

10
15

190
50

1399
ԳԱՎԱՌԱԿ

800
125

1 Բինկյանի վայրը անցյալում Ռապաթ 
պաթ էր կոչվում այժմյան մերձակա թուրք 
գյուղի անունով։

կամ Ռի-,
Ռապաթ

1000
100

160
100
400
900
900
400
176
600
100
600

2000
1000
1000

100
145

1800
400

11881

6500
1000

40. հուրասիս (Կյուրե֊ 
սին) . 100 800

41. հրասոն . . « 75 700
42. Բալամղա ( կամ Փա֊ 30 240

լանկա)  . . . 
43. Կասման (Կեսմե) 125 1100
44 .Խուրնավիլ 120 1000
45. Զ մ առա (Զի մառա) 125 1200
46. Արշուշեն (էշուշան) 80 650
47. Արմը թաղ (Արմ ութ աղ, 

Տանձիկ) . 155 1200
48. նուրբ Հակոբ . 50 400
49. Բարղամ (Բաողամ) 45 350
50. Օտուռ , , , 40 300
51. Մովանա (Մրվանա) 30 240
52. Շիկիմ (Շիկի) 15 120
53. Արտեմետ 15 120
54. նինճան . 12 100
55. Բա դրա տուն , . 8 75

Ընդամենը » • • 1950 16095

ԹՈՆՈԻԾԻ ԳԱՎԱՌԱԿԻ ՀԱՅ ԵՎ ԹՈՒՐՔ ԽԱՌՆ ԳՅՈԻՎԵՐ

56. Կեմ երեկը իր շրջակա 
ագարակներովս 1245 հայ 10400

57. Դարագյոլլ , , 280 2040
58. Լիսանլու . , , 217 1450
59. Գայափունար . 90 700
60. Շարգշլա կամ շեհեր֊ 

ղշլա . . . . 37 300
61. Եափալթուն , , 160 1280
62. Թուիաճ . , . 80 650
63. Ալաքիլիսի (Կարմիր 

եկեղեցի)  . 110 750
64. Թեմեճյուկ . 45 380
65. Չեփնի 209 1900
66. Պուրհան . . . 150 1200
67. Տենտիլ , . 250 2000
68. Թեքմեն . . 90 600
69. Սարօղլան . 50 450
70. Ղազի ֊ Մաղարա 125 1000
71. Գանթարոզ , . 70 500
72. Փաշա գեղ ( Փաշա֊ 80 600

գյուղ)
73. Պ ահար֊եոզոլ (Պավ֊ 

րոզ) 45 325
74. Ղոլբտլ ու֊ղայա 40 300
75. Փաթրին֊գեղ (Փաթը) 35 280
76. Գարա֊սար 45 325
77. Գարահաճըլր (Մա֊

րաշա)  . . . 160 115
78. Սիքանթ կամ Սոհքանթ 60 400

Ընդամենը . , , 3673 27945

ՎԱՆՎԱԼԻ ԳԱՎԱՌԱԿՈ

79. Ղանղալ . , # 250 1950
80. Ուլաշ . * * 150 1400
81. Մանճըլըխ . , 250 2100
82. Եարասար (ծա ր֊

հիսաբ)  . . . 150 1200
83. Գոմսուռ . , , 50 350
84, Գար֊Յորեն . . 45 325
85. Գոզ֊ Արմ ուտ . , 25 225

Ընդամենը . 920 7550
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2 Եայհալը, Ղարաղրլ, Չբուք, էքտիճի, Գարա֊ 
տաղ, Գըզրլճաղջլա, Քոթյոլ֊աերե,  Ղլըճ ֊տաղը, Հոբոի/լ



ԻՈԻՆԱՐ ՊԱՇԸ' ՆԱԽԿԻՆ ԱԶ.ԻՋԻԵԻ ԳԱՎԱՌԱԿ Ի

86. Պունյան ( Հ. ամիտյե, 
Ս ա ր մ  ըսագլը ) 250 2000

87. Կիկի 150 1100
88. էգրեկ (Ա գ ա ր ա կ ) 400 3500
89. Սըվղըն
90. Չէք' ն ա  իւ թրքա-

150 1100
15 120

բնակ, վերջերս հայեր
91. Սաղլը  , . • 100 700
92. Բունար֊պաշը (Ազի֊ 

զիհ)' 120 725

Ընդամենը . . 1185 9245

ՏԱՐԵՆՏԵ գ ա վ ա ռ ա կ

93. Տաըենտե . 485 3500
94. Աշոտի  . . . 200 1600

Ընդամենը , , , 685 5100

Կ8ՈԻՐԻՆԻ ԳԱՎԱՌԱԿ

95. Կյուրին (Ասորես֊ 13000֊/.//
տ ա ն  յան Թիլ֊Գարիմու) 2000 Հայ 14000

96. Չախըր֊օղլու . . 25 150
97. Գարա սա ր. հինգ կի֊ 
լոմետր Կյուրինից 50 300
98. Գարա֊օրեն  . . 96 725
99. Կ ավլուք֊ օրենը

(5 տուն քուրդ) . 12 100
100. Գա վա ք'  . , , 25 160
101. Ե ա ր  ա  ս ար  . , 50 375
102. Կպին  . . .
103. Տանել (Թելեն)
104. Թքմին
Ընդամենը , . , 2257 15810

Գամ իրքը իր մեջ ընդգրկում էր նաև Կե֊ 
սարիա քաղաքը և նրանից հարավ֊ արևե լք ու 
հյուսիս֊ արևելք ընկած մասերը։

Հարավ-արևե լ յան մասի կամ Արգեոսյան 
շրջանի հայաբնակ դյուզերը, որտեղ կան 
նաև թուրք և հույն բնակչություն։

105. էվերեկ֊Ֆենեսե (Արգեոս լեռան ս տ ո ր ո տ ը ' 2
հազար մետր բարձրության վրա) . 1200

106. Չոմախ չու . . . . .  252
107. Գարաջ֊ որեն. ընդհանուր թիվը 2 /*աՈ ոլՐ տուն,

որից' հայ . . . . .  100
108. Իլիպե 70
109. Մուսա֊հաճրւո. րնոամենո 80 տուն հաւ 46
110. էյլեզլի  ............................................  10
111. Թոմարղա կամ Տումարզա , . 1000
112. ճյուճյուն * 140 — 150
113. Յաղտր֊պրուն . . . . .  35
114. Յ ե ն ի Հ ե ..................................  45
115. Ղագլը֊ Գոմեդի . . . .  80
116. Ս եյիտլի կամ Սյոյատլու . , , 70
117. Օազախ . . . . . .  80
118. Տաշան կամ O'աշան . . . .  30
119. Չայրր ֊օլուխ . . . . .  10 1

1 Տ ր դ ա տ  Պալլանը Ադիդյեն ընդունում է որպես 
հին Կոմանան, բս:յց Կոմանայի ավերակները գտնր֊ 

վում են Շ ար տե րե կ ա մ  Ս արտերե, Ս արոսի հովտում, 
րլ շ ա տ  հեռու Բունար֊պաշիից (տես էէիզե Ռեքլու)։

Նույն շրջանի գյոււլե րի ց են նաև Մա֊
լաս,  Տերևենք, Թավլու֊սուն, Իսպիլե, Կեր֊ 
միր, Պելեյեսի կամ Պալա֊կիսի (Հին Կի
սի),  էվքարա ( հունարեն էվքարիս,  նշանա֊  
կում էՀ սրբազան),  Կիսի կամ Կասի, Ման֊  
ճըսըն, Մունճուս ըն , Նիրզե, Տարսի ախ ( հու֊ 
նարեն նշան ակում էճ հրեշւո ակտ պե տ) ,  Սւդը֊ 
տըն, Աղրնասճ բյուգանդական տիրապետու֊  
թյան շրդանում կոչվում էր ((Այ֊ Անդրեաս)), 
այսինքն ' ((Սուրբ Անդրեաս)), ա ղա վա դվե լո ։[ 
դարձել է ((Ադըրնաս)), ա յժ մ  ծագումով հայ  
ճարտարապետ Սինանի անունով կոչվում է' 
((Մեյմեր֊ Սինան)) և Բոյուք ու թյոչուք
Պյուրյունկ ող։

ԿԵՍԱՐԻԱՅԻ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԿՈՂՄԸ' 
ՅՈՏԿԱՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՅԱԲՆԱԿ ԳՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ 

ԳՅՈՒՂԱՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ց ո ւցա կ ը

Նո . ը 1 կ Գյուղի անունը Տ ն տ ե ս  ո ւ թ  լուն- 
ների թի֊իր

1 Ա ղ տ  ա ղ  Մ  ա տ ե ն  (գայմա-
պամ) 255

շ Ար մ ա ղ ա ն 20
3 Ա/աջա ( մ յուղիր ) 100
4 Փյոհրենկ 200
5 Գ ա ր ա հ ա /ff1 (գ ա ր ա խ ան  1 ր ) 400
6 Գ ա ր  այաղուբ 150
7 Յ ա հ  յալը 30
8 Գարաբրյըք 200
9 Դա րա֊Չայըր 50

10 Դում ֊գույու 150
11 Դանելյաղպաղ 10
12 էյլենջե 100
13 Թաշլր Կեչիտ 50
14 քէ՚երզիլի 400
15 իյւեժ 300
16 ԻնՀիրլի 250
17 Բքի֊Գարիե 2 5
18 Յուրնեճ 200
19 Կյովաճլի 110
20 Կյովտեն կ ա մ  Կ ա ր տ ե ն 200
21 Մ  ա դ ա ր  Օղլու 90
22 Մ  ե լեղ 73
23 Ս ենթեշե 215
24 Բ լզուելու 500
25 Չ ա թ  (մեծ) 300
26 Չ ա թ  (փոքր) 150
27 Չ ա  թ ա ք 205
28 Չայիր Շեյիխ 130
29 Չ ո գ ր ա տ ա ն  (Չոր իւ ա  տ  ա ն  J 160
30 Չ ա ք մ  աք 200
31 Պել֊էորեն (Պելերեն) 150
32 Պեպեկ 260
33 Պողազ/եան (գայմագամ) 500
34 Պ ուրուն֊Գշլա 400
35 Բաաթլր 100
36 Ս արը֊ Հ ա  մ զա 250
37 Սերայ 150
38 Սայլը 110
39 Տերե֊Համ զա 50
40 Տում տիկին կ ա մ  Տիլին

և մ ո տ  200 տուն թարք։ 450
41 ■Բեդիլեր 150
42 •Pյոհնե ( մ յուղիր) 560
43 «եյլեր 300
44 [Քյուրրճի 25
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45
46
47

Ֆախրալը (Ֆաբխալը)
11լպրր֊Ղույրրղր
թ տ ն շմ ա ն

1501
50
50

ՀԱՎԵԼՎԱԾ № 3

ՀԱՅԵՐԻ ԹԻՎԸ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ  

ԱՌԱՋԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՑ ՀԵՏՈ ԱՆԱՏՈԼԻՈԻՄ  

ԵՎ ԴԱՄԻՐՔՈԻՄ

Բնակավայրի անօւնթ

հեսաբիս/ (Գայսերի)  
Թալաս 
Պ յան յան 
Մ ունճուսան 
Ռում տիկին 
Զինճետիրե
էվերեկ-Ֆենեսե
հիկի ( զուտ հայ գյուղ)
Բուն արևբաշը ( նախկին

Ազի զիե) 3 1

3 ոզկատ 
Պ ո ղազլյան 
Ո ւզունլու 
Սարա յր 
Ինճիրլի 
Քետիլեր 
Գարապըյըգ 
Դում - Գույւււ 
է ւ/ինճե 
Պեպեք
Գար ա֊ յա վուզ 
Չաթ
Սորկուն 
Սարըհամ զա 
Մ ե լեզ
Պ ուրուն ղշլա 
Ս ունկուրլու
և Պ ո ղազլյան ի ուրիշ մանր 

գյուղերում
թնդա մենը • • »

Տնտեսություն- 
ների Բ[։ւ|ը

Անձ

450 2250
20 77
20 50
2 5 110

5 30
1 4

130 640
25 120
12 60

688 3341

50 260
25 135
12 70
30 150
25 130
10 60
6 35

15 70
12 60
5 45
5 70

30 220
10 55

1 70
15 75
15
10

50

25 100
301 1655

1 Տե'ս «Յուշարձան ՅոզղատցիներուՏյ նուրիցայ 
Գ՛ ի լի պոս յան և Ավետիս Բեստեքյան, Ֆրեզնո, 1955 ,
կջ 3 5 — 3 6 1

Ա ր ա բ կ ի ր 250 1250
Ա կն 30 130
Մ ա լ ա թ  ի ա 100 500

թ ն դա  մ ե ն ը  « * 380 1880

Ս վ ա ղ  ( V  ե բ ա ս տ ի ա  ք ա ղ . ) 2 5 0 1250
Կ ե մ  ե ր ե կ  ( Կ ա մ ա ր ա կ ) 40 2 4 5
Թ ե ք մ ե ն 2 0 100
Շ ա ր ղշ լա 15 80
Յ ե ն ի ֊ խ ա ն 80 4օՕ
Ո ւլա շ 40 2 4 0
Չ ա ռ ա 50 240
Գ ո չհ ի ս ա ր  ( Հ ա ֆ ի ք  ) 20 100

թ ն դ ա մ  ենը  . » * 515 2 6 5 5

Թ ոգ ա թ  ( Ե վ դ ո կ ի ա ) 70 350
Թ ա հ տ ը պ ա 4 15
Չ իֆ թ լիկ 3 15
Զ իլե  ( ք ա ղ ա ք ո ւ մ ) 4 12
Ա մւսսիա 100 500
Մ ե ր զ ո ւֆ ա ն 20 110
Կ յո ւ մ ի շ  հ ա ճ ի ֊ ք ո յ 75 375
Ս ա մ  սոն 18 50
Ս ին ո պ 1 6
Օրնա 40 200

Ը ն դ ա մ ե ն ը 335 1633

Չ որ ում 3 16
Մ ի ճ ի ր  ո ն յո ւ 5 25
հ ա ր  բ ե ր դ 150 750
Լլսւզիզ 150 700
Տ ի ա ր պ ե գ ի ր 200 1000
Ա ս ա ն ա 5 20
Մ երսին 8 20
Գոնիա 25 105
Գ ո ն ի ա ֊հ ր Է յ լի 74 250
Ա ն գ ա ր ա 260 1500
Տ ե ս ա ր ո յ 25 100
Մ ութ
ԳարաքոսԷ
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Վ .  Ս. Թ Ե Մ Ո Ի Ր Ճ 8 Ա Ն

Վարդան Սողոմոնի Թեմուրճյանը ծնվել է Սեբւսստիւսյի (Սվաղ)  կուսա֊  
կալության Գամարակ գյուղաքաղաքում ( Արևմտյան Հայաստան)) 1903 թվա֊  
կահին։

1915-ին,  արևմտահայության ընղհանուր տարագրության միջոցին, մի 
քանի տարի դեգերել է Թուրքիայի զանազան վայրերում (Թունուզ, Տարաւն, 
Կ* Պոլիս և այլուր) և 1922-ին անցնելով Ֆրանսիա, հան գրվան ել է Մարսել  
քաղաքում,  որտեղից էլ 1947-ին վերադարձել է հայրենիք ' Խորհրդային Հա
յաստան,  ընդմիշտ հաստատվելով Երևանում, ուր և իր մահկանացուն կնքեց
1960-ին։

Վ» Թեմուրճյանն ավարտելով «էքս֊Մարսել» համալսարանի իրավաբա
նական մասնաճյուղը,  Ֆրան սի այո ւմ հիմն ականում զբաղվել  է ժուռնալիս
տական աշխատանքով,  ներգրավվելով նաև հասարակական եռանդուն գոր
ծունեության մեջՀ առաջադիմական կազմակերպություններում («Հայաստան֊  
յան ճակատի» օրգան «Նոր կյանք» շաբաթաթերթ, ֆրան սի ական կոմկուսին 
առընթեր «5րեդ֊յունիոն)) լրագիր, Հայաստանի օգնության կոմիտե, Դամա-  
րակի հայրենակցական միություն ևն)։ Նա 1944֊ից ֆրանսիական կոմկուսի 
անդամ էր, իսկ 19 55 ֊ ից ճ Խորհրդային Միության կոմկուսի անդամ։

Մինչև վերադարձը հայրենիք, Վ. Թեմուրճյանը հրատարակել  է շուրջ 
60 հոդված (հայերեն և ֆրանսերեն),  որ ոնցից մի քանիսն ունեն դիտական 
արժեք։ Երևանում աշխատելով Հայաստանի պատ մութ յան թանգարանում,  
Ակադեմիայի պատմության,  ապա հնագիտության և ազգագրության ինստի
տուտներում1 գիտական աշխատողի պաշտոնում, նա մասնագիտացավ հայ  
ժողովրդի ա զգա գրության մեջ, գործի կպչևլով իրեն հատուկ ժրաջանությամբ 
ու եռանդով։ Դաշտային նյութերի հավաքումը զուգակցելով հետազոտական  
աշխատանքի հետ, նա գրեց մի քանի աշխատություն, որոնցից «Գորգա
գործությունը Հայաստանում» պա տ մ  ա-ա զղա գրական ուսումնասիրությունը
19ծ6-ին ներկայացրեց պաշտպանության,  ստանալով պատմական գիտու
թյունների թեկն ածուի գիտական աստիճան, ապա հրատարակեց  ա ռան ձին 
գրքով։ Թեմուրճյանի ուսումնասիրություններից հրատարակության համար 
ամենից պատրաստ էր « Գամիրքի հայերը» աշխատությունը,  որը և մտցվեց  
սույն մատենաշարի անդրանիկ պրակի մեջ։

Ստորև ներկայացվում է Վ , Թեմուրճյա նի առավել  կարևոր գի տ ական 
աշխատությունների ցանկը։

/ •  Ֆրանս-հայերեն ինքնուսուցման ձեռնարկ, Մարսել,  1926։
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Ե Ր Կ  Ո Ի Խ Ո Ս Ք

Վանի հին սերունդին գրեթե անհետանալը և ընկերային բարքերու մոո-  
ցրվելոլ  վտանգին ենթարկվիլը նկատելով,  ըստ կարելվույն գրի առի ազգա 
գրական այս փունջերը։

Պոսթոնի ((Պ այքար» օրաթերթը սիրով հյուրընկալեց և որպես թերթոն 
հրատարակեց քսանևհինգ թվերոլ մեջ,  1961,  հունվար 26֊ե սկսյալ։

Հատորիս մեջ հիշված անձերու բոլոր անուններն ու մականունները ( աղ֊  
դանունները)  առանց բացառության իրական են։ Մականունները բացատրած  
եմ բռա կարելվույն,  իսկ ոմանց զանց ըրած' երկար պատմություններ ունե֊ 
նա լուն համար։

(Ընթերցողներեն շատեր քաջալերեցին և ստացված քանի մր նամակներ  
ալ թելադրեցին, որ անգամ մըն ալ Հայաստանի հայրենակիցներուս հրամ- 
ց ընեմ է Այդ պատճառով նորեն դրի առի, սրբագրեցի ու հղկեցի բարբառը  
և ավելցուցի 15֊ե  ավելի պարերգներ ու անոնց եղանակները։

ԵՈՎԱՆԴ ՏԵՐ֊ՄԿՐՏՉՅԱՆ
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Հովհաննես Աղան և իր կին Մարանոս 
Խաթուն երեկո մը,  թոնիրի շուրջ նստած,  
կխո րհրդակցին։ Իրենց միակ որդինճ Լևոն, 
հոգնությունը պատրվակելով,  որպես թե 
քնանալու համար, սովորականէն կանուխ, 
իր սենյակը կառանձնանա, բայց  կիսաբաց  
դռան ճեղքեն լրտեսել կւիորձե իր ծնողաց  
խոսակցությունը։

— -Р յա  մա րթ, — կսկսի Մ արանոս Խա
թուն , — էսա տղէն խեղճ ի,  քսան տարէկան 
էլավ։ Փսակելու ժամանակը խասավ։ Ես էլ 
մ  էն ակ չ ե մ  կանա էսա տան քործեր շա -  
րապրե։ Արե, ախշիկմ կընդընենքյ և Լևոն 
փսակենքյ։

— Փսակել աղէ կ, ամմա,  ես ճոչ  
խարսնիս կուզեմ։ ճ ո չ  խարսնիսն էլ բօլ  
փարա կուզի, ջանըս, խօսքօվ չէլնե։  Փսա֊ 
կել աղէկ,  փարէ՞ն որտեղից պիտի կընդը֊ 
նենքյ։

— ճ ա ր մ  կանենքյ , մա րթ։ Տեղէմ
պառտք կանենքյ ։  Տվօղ չէլավ,  մեր իշվայ֊  
տերաց էրկոլս կծախենքյ ։  Պակաս մնաց,  
քյանիմ վոսկի էլ ես իմ ճտնոցից կկտրեմ  
և փառավոր խարսնիսմ կանենքյ ։

— Հը մ մ . . .  էշերաց էրկուսը ծախե նքյ։  
1:շվանքյ  ծախել աղէկ։ Ապա մեր ապրո՞ւստ 
ինչխ պիտի խան ենքյ։  Տիւ չե ՞ս  կիւոե, որ 
քյըրա տարօղ էտա էշերն են։ Ծանդր պեռ֊  
ներ տարօղ էտա էշերն են։ ճւսղաց կնա֊  
ցօղ էտա էշերն են։ Առճակ կնացօ-ղ-իկող 
էտա էշերն են։ Մէյ խօսքօվ' փարա վաստ֊  
կօղ էտա էշերն են։

— Կիտեմ, մարթ աստուծօ։ Էտա կի֊  
տեմ, ամմա էսա տղէն էլ խեղճ ի։ Եամչնա,  
պան չասե,  լեզուն ուր կքյաշի։

— ^Ւէմ Էէ համ փերի, կնիկ։ Առանց 
ցավի կյլօխտ Ավետնի տակ մի տնե, տիս֊  
նանքյ աստված ի նչ պարի տուռ կպանա։

Երկար խոսակցելէ  ու վիճաբանելէ հե֊  
տո, էբիկ ու կնիկ վերջապես անկողին գա֊

ցէն  Ոլ քնացան։  Լևոն, որ քնանալ կեղծե
լով,  իր սենյակեն ծնողաց խոսակցությու
նը լրտեսած էր, սովորականէն կանուխ 
արթնցավ, գոհ ու ուրախ գործի գնաց։  
Երեկոյան տուն վերադարձին, կանուխ ընթ֊  
րեց և հոգնությունը պատրվակելո վտ իր 
սենյակ առանձնացավ քնանալու, իր ա-  
մ ուսնության մասին ծնողաց խոսակցու
թյունը նորեն և գաղտնի լրտեսելու կամ  
ունկն գրելու հույսով։ Իայց Հովհաննես Ա֊ 
ղան և Մ արանոս Խաթուն քանի մը օրերէ 
ի վեր Լևոն ի ամուսնության հարցը բարձի 
թողի ըրած էին և միայն իրենց ամենօրյա  
սովորական գործերու մասին կխորհրդակ֊  
ցեին։

Լևոն տեսնելով,  որ իր ամուսնության 
հարցը ատենե մը ի վեր մոռացության  
մատնված է, համբերությունը հատած օր 
մը գործեն կանուխ տուն վերադարձավ և 
մոր հաըցուց։

— Մ արէ,  ինչի՞  իրիկներ իշու բաս  
շէքյ անե։

— 4?յե մեռնեմ,  Լևոն ջան, ես քյո խօր 
խոսք չ ե մ  կանա խ ա ս կց ուց ե։ Եզդու եո} 
քաշէ ,  կայնե։

— Տիլ կիտես, մարէ , ես էլ ասելիքյ  
չունեմ։

Լևոն երկար խորհեցավ և ծրագրեց իր 
ընելիքը,

— Հը մ մ . . .  իմ  խէր եզդու եռ քաշե,  
կայնե։  Կայնի, որ ես էլ եզդու եռ քաշեմ,  
վոր տիսնան, թէ եզդու եռ քաշելն ինչըխ 
կէլնի, Կայնի որ ըսկուն ք յարմ թալեմ մէչ  1

1 «Եզտու եռ քաշել)), Վանի բար բա ռ ով  համ առի լ 
ըսել է։ Լսած եմ, որ եզտիներ սատանա կպաշտեին և 
եթե մեկը եզտիի մը կանգնած տեղը անոր բոլորտիք 
փայտով բոլոր ակի գիձ մը քաշել համարձակեր, եզ֊ 
ւրին այդ շրջանակեն կամ գծեն դուրս շէր ելներ, 
կհամառեր կանգնած մնալ, մինչև որ մեկը այդ գիծը 
չավրեր։  ;
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խորին, որ քյառսուն խէլացի կձ^ն,  չկա֊  
նան տիւս խան ե , —  կսե Լևոն ինքնիրեն։

*  *

*

Հաջորդ առտուն Լևոն անկողնեն չե լ լե ր ։ 
Մայրը կարծելով,  որ տղան խոր քունի մեջ 
ինկ ած է, սենյակ կմտնե,  կշարմե Լևոնը,
կարթնցնե ու կսե.

— Տղա, Լևոն քյե մեռնեմ,  էլի վեր, արև
մղրաղմ պանցրացեր ի: Ամօթ ի։ Էլ մկտ
ի եչխ քործի սլիտի էթաս։

—  Մարէ, էսօր շատ կքէշ կլխոլ ց ա վ մ  
ունեմ։ Կյլօխս կ տառնա։ Չեմ կանա քործի 
էթա։ Ախ, մեյ  խատ քյաֆուր վարթմ էլ֊ 
նէր իւօտօտի, բալքյի կյլխուս ցա վ  ընցնէր։

Ու կսկսի անկողնո մեջ դառնալ և տքալ։
—  Ջանիտ մատաղ,  Լևոն ջան, քյաֆուր 

վարթ քյե կուրբան թօղ էլնի։ Մկա, մկա  
իկյին կէթամ, քյե խ ա մ ար մէկ խատ չէ,  
րիւթէմ վարթ կպիր եմ։

֊  Մարէ, ցա վ  կյլխուցս սրտիս կզանի։  
Սիրտս էլ կցավա։ Մ տղղէս էլ կ՚ոծվե։ Մօղ, 
"ր քիչմ աչկերս կոծեմ,  րալքյի ցա վ ընցնի։

Մ արանոս Խաթուն, միամիտ կին, հա֊  
վատ ալով Լևոն ի խոսքերուն,  կսկսի մ տ ա 
հոգվիր Կմտածե,  երկար կմտածե և վեր
ջապես միջնորդ Արմաղանը միտք կիյնա։  
Կորոշե Արմաղանը կանչել  և անոր խոր
հուրդ հարցնել։

—  Փորձառու կնիկ ի, հմէն տուն կմտնի,  
կէլնի։ Շատ պան կիտի։ Հալբաթ թամ֊  
բեխ մ կուտա,— ըսավ Մ արանոս Խաթուն 
ինքնիրեն և իրենց մշակ Սերգոն ղրկեց  
Արմաղանը կան չե  լոմ։

2 Տիկին Արմաղան ընչաքաղց միջնորդ մըն էր 
ամեն տեսակ դործերու։ ճարպիկ, շողոքորթ և երեք 
ղավակներու տեր այրի մը։ Ամուսնույն մահեն հետո, 
տուներ կպտտեր, հանձնարարություններ և միջնոր
դություններ կըներ ու ապրուստ մը կհաներ։ Հ ա զ ա 
րի և Այգեստանի ամեն ծակ ու ծուկ գիտեր։ Գիտեր 
նաև, թե սատանաներ ո՞ւր կթաոին և իր համոզիչ ու 
քաղցրալեզու խոսքերով, ինչպես վանեցիք կըսեն' 
Համոզելով օձը ծակեն դուրս կհաներ։ Այս խորա
մանկ, վարպետորդի մասնագիտությունն էր' տունը 
մնա ցա ծ, հասակ առած և տախացած աղջիկներուն 
փեսացուներ գտնել։ Հարսնցոլ աղջիկ ունեցող մ ա յ
րեր անոր կդիմեին։ Եթե հասակ առած աղջիկ մը 
Արմաղանի միջնորդությամբ չկրնար ամուսնանալ, 
ալ գործե քաշված մ արմ իններու կարգը պետք էր դա
սել։ նա կրնար նշանվածներ ը բաժնել, և սրդողած 
ու պառակտված նշանվածներն ալ հաշտեցնել։

Վանի մեջ ամառ ատեն, հասակ առած աղջիկ - 
ներ' կիրակի առտուն մթնշաղին իրենց փողոցին դռան

Արմաղան ը եկավ,  թեև քիչ մը ուշ։
— Պարի լյ՚ոս, Մ արանոս Խաթիլն։

—  Ասսու պարին, Արմաղան։ Կիտե՜ս 
քյե ինչի կանչից/, ։

— Չէ՛։
—  Մեր Լևոն շատ խիվւսնդ ի։ Յաման 

կյօխս,  յաման սիրտս, յաման փորս, կասի 
ու կտքյա։  Էսա առատուն վեր էլավ, առանց  
պրտուճմ խաց ուտելու, յաթաղն ինդյավ,  
պառկավ։ Կյախուն տիրմ՝  էլ կասի.

—  Մարև , մէ յ  խատ վարթմ սլե, որ 
խօտօտամ։

— Հ ը ՛մ . . .  վա՜րթ ուզեց,  ես խասկ ցա։ 
Միամիտ մ  էր, տիւ չխասկցա՞  ր ինոր խի֊  
վրնդութեն,— ըսավ Արմ աղան։

֊  Դէ տիւ որ խասկցար,  դար մ ան մ 
ասա, տիսնա՞մ։  Տիւ աչքպաց կ ն ի կ ես։
Դարմանմ կիտես, ասա անենքյ։

—  Դարմա՞ն։  Է տա խիվնդութնի տեղ֊  
դարման կա։ Ջծի կէրևա քչի) Լևոն տեղմ  
ախչիկ ի տիսե, զարկվե։  Ւնոր խիվնդութեն 
կյլխու կամ փորի ցա վ  չի,  սրտի ցա վ  ի։

—  Է . . .  ինոր ճա ր։
—  ճ ա ՞ր ,  ճարն էսա ի։ Կնա ք յաղաքյ ,

Սուրփ համաս տես։ Տ ի րամ էրա թաղ կմնա։  
Ասա, որ ախթարքյ իթիջկա։ Աուրփ համաս  
«Աղվես ակյիրքյ» ու նի, կկ ար տա, հ մ  էն
պան դօղրի ք յե կասի։

—  Սուրփ հ ա մ  ասի մասին լսիր ե մ , —  
ասաց Մ արանոս հաթիւն,  —  համա կվախէ֊
նամ , ՞/* ՒրՒ։ս ւսՒ՛  ԿՒ լոե ս, յա; Իրիյս
էտ ա թուղթ արօղնեըաց շ> ա տ չ ավատա։

Տիւ մի՛  վւսխէնա, կնա Սուրփ Խա-
մ  ասր տես, ասա, որ ես եմ օրօխկե Ք1ե։
■Սյո մէկ մատն՛1 էլ շանդ տ ուր, էն կխ.աս կր֊
նա, որ ես եմ ք յե օրօխկե, էն ճարմ կանի։

առաջ ջուր կցւսնեին պոզիկով և ջռւրի գիծերով առաջ 
կբերեին գեղարվեստական ձևեր և ապա կավլեին։ 
Արմաղան փողոցներն անցած պահուն այս տուները 
միտք կպահեր, և գիտեր, որ այդ տուներ հարսն ց ու
ներ կան։ Գիտեր ուրիշ հարսնցուներու տուներն ալ։ 
Գիտեր նաև բազմատեսակ պատրվակներով այդ տու
ները մտնելու և աղջիկներ տեսնելու կերպերը։

Արմ աղան կողմնակի գործեր ալ կըներ, Վանի 
վհուկներուն ( ախ թարք կամ թուղթ ընող) հաճախորդ 
կգտներ և փոքրիկ հանձնար արողչեք մ  ըն ալ այդ ձե֊ 
վով կապահովեր։ Սուրբ համասիի (ծեր կին մ ը ) ,  
եարիբի Վարտանի, Կյոոտոյի Մուխսու և ուրիշ հմա
յողներու հետ նախապես կարգադրած և տված էր 
նշաններ' իր ղրկած հաճախորդներեն առնելիք հանձ֊ 
նարարողչեքի քանակը որոշող։

3 Մատը ցուցնել Արմաղանի, Սուրբ Խամասի և
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Անպաճառ կնւս։ Էսօր— վաղ չա նես , սորա 
Լևոնի ց ա վ  կշատնա,  դհա բէթար կէլնի։

—  Շատ շնորհակալ եմ,  աղէկ ասիր,  
էթամ Սուրփ համաս տիսնամ։ Առ էսա 
չարեքյ ,  տղէյներաց վերեն կխրռջես։

Արմաղան քառորդը իր յա զմ ա յի  ճոթին4 
մեջ փաթթեց , հանգույց մը զարկավ վրան 
և մեկնեցավ։

Սուրբ Խամաս, հասակ առած կին մր,  
Բ աղաքամեջի հայերուն վհուկն էր։ Հմա֊  
յություն կըներ, որպես թե գողցված առար- 
կաներ կգտներ։ Երիտասարդներ կսիրահա֊  
րցներ։ Հիվանդություններ կբուժեր։ Բախտ 
կնայեր։  Գարի կնետեր5 և այլն։

Արմաղանի մեկնումնն հետո, Մարանոս 
խաթուն հագավ իր կանաչ դալմէն, անոր 
վրա ալ անցուց կարմիր սնդուսե շապիկ և 
առանց մխմելի,  դեպի քաղաք ճամբա ին֊  
կավ։ Անցավ շատ մը նեղ ու ոլորապտույտ 
փողոցներն։ Հարցնելով ու փնտրելով,  հոգ
նած ու քրտնած,  վերջապես գտավ Սուրբ 
համասի տունը և հևիհև դռան ուռնակը 
զարկավ։ Դուռը բա ցա վ Սուրբ խամասի  
հարսը, որ առանց հարցուփորձի, ներս 
հրավիրեց Մ արանոս հաթունը, որովհետև 
շատ լավ գիտեր, թե աստված ուրիշ հա֊  
ճախորդ մը ղրկած էր և Մարանոսի հագ֊  
նըվածքեն դատելով, կռահեց,  որ հաճա֊  
խորդը հարուստ դասակարգեն թԱալու է[1։

—  Պարի լ յոս,  Սուրփ հ ա մ ա ս , — ըսավ  
Մ արանոս հաթոլն։

—  Ասսու պարին, խազար պարօվ։ Պա
րին վէր տղե յներացտ։  Նստի տիսնանքյ,  
զարտդ ի՞ն չ  ի։

—  Արմաղան զիկ օրօխկեց, —  և ցույց

ուրիշ վհուկներու միջև կայացած հանձնակատարի
վարձատրության նշանն էր։ Ցուցամատը' 10 ղուրուշ,
մ ատն ամ ատ ր̂  20 ղուրուշ և այլն։

* Սովորություն էր, որ Վանի միջակ դասակարգի 
կիներ, արծաթ կամ պղինձ դրամները փոխանակ 
գրպաններուն մեջ պահելու, իրենց գլխին ունեցած
յազմային ճոթին մեջ կփաթթեին և վրան հանգույց 
մը կզացնեին, երևի ամենեն ապահով կերպն էր, 
որովհետև ոչ ոք կհամարձակեր կնոջ մը գլխին կամ 
երեսին ձեռք դպցնել։

5 <րԳարի նետել». Սուրբ համաս յոթ գարիի 
հատիկներ ափը կլեցներ, ափը կգոցեր, մյուս ձեռքն 
ալ վրան գնելով, կցնցեր, կշարժեր և ապա իր մոտ 
եղող սեղանին վրա կնետեր և գարիներու ինկած 
դիրքեն ու ուղղութենեն գուշակություններ կըներ*

տվավ մատը,  — էսօր շատ մառախլամիջ  
էլիր եմ։ Իմ ջահէլ֊ջիվան էևոն, էրէկ առա֊  
տուն յաթղից վեր էլւսվ, առանց պանմ  
ուտելու, խիվնցավ,  ինգյավ յաթաղ,  պառ֊  
կավ։ Ստրջա, կասի' մարէ,  փորս կցավա։  
Քե մեռնեմ,  Սուրբ Խամաս, քյո ոտն եմ  
ինգյե։  ճ ա ր մ  կանաս, արա, աղէս շատ  
կտանջվի։

— Էևոն քյանի'  տարէկան ի,  — հարցուր 
Սուրբ հ ա մ ա ս ։

— Ես ան տարէկան։
— Փո՞ր կց ավ ա , թէճ սիրտ։
— Փորն էլ կցավա,  ^Ա^խն Էէ) սիրտն 

էլ։ Ե յախուն տիրմ էլ կասիճ մարէ , մեխ ատ 
վարթմ պե, որ խռտօտամ։

Սուրբ համաս իսկույն խասկցավ խընդ֊  
բույն էությունը, կռահեց,  որ էևոն սիրա֊
հարված է, ու իր հարսին դառնալով•

— Ախձի> մ է , խատ էսա (( Աղվե ս ակ յիրքյ»  
պե տիսնանքյ,  տօլաբի մ  էշն ի։

Հարսը կբերե ղիթքը։ Սուրբ համաս  
կառնե գիրքը> կբանա, կքրքրե, կդարձնե 
թերթերը։ Ե փնթփնթա և կկարդա * * «Եւ տե֊  
սեալ զաղջիկն այն գեղեցիկ ցավն անկեալ  
ի փորն իԼԸոյ  Ե ապա փոխեցաւ ի սիրտ
իլրոյ»։

Դառնալով Մարանոսին, կըսե*
— հասկցա՞ր։
— Չէ՞ քրափառ ի, շատ չ ե մ  խասկնա։
— Ախթարքյ կասի ք յ ի , տ,ղէտ ախձիյ

մի տիսե, սիրահալ։վերի։ Եյլօխ կցավա։  
Ցավ կյլխուց սրտին կզանի։ Վերջապէս,
սիրու ց ա վ  ի։ Դօկտոր֊մօ-կտոր փարա չանե։

— Է . . .  դարմա ն։ Է տա ցավի ճա ր։
— Դարման շատ կօլայն ի, քյո պամին 

էլ շատ ճոճ պամ  չի։ Շոտմ Բիթ֊Բազառ6 
կնա։ Էրկու տարէկան այլօրմ,  էրկու խ ա - 
վու ծիւ, ք յասէմ  ծավար, կ1Ա°խմ կաԸաքՀ) 
էրկու ջուխա էլ մարթու թաթ առ շոտմ ետ 
արե։ հա' ,  չմոռնաս,  որ տաս կուռուշ էլ 
սաղ փարա խետտ պիրես։ Չուր քյո կւ&լը,  
ես թխթեր կշինեմ,  կհազրեմ։

Մարանոս խաթուն,  Լևոնի սիրույն ամեն  
բան զոհող կնիկ, շուկա մեկնեցավ։

Սուրբ համաս «Աղվեսագրքի» թերթերը 
դարձուց, թերթեց,  փնթփնթաց, կից֊կտուր  
բառեր արտասանեց, մտ ա ծե ց , հաշվեց և

6 «Պիթ֊Պ ազար» Վանի այն շուկան էր, ուր
կծախվեր ամեն բանէ
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փետուրե գրիչը ձեռքն առնելով,  երկու 
տարբեր գույն թո ւղթ ե րո ւ վըա սկսավ  
խզբզել  այլանդակ նշաններ ' կանաչ մ  ելա֊  
նով։ Ապա այդ երկու թուղթերը եռանկյունի 
ձևով ծալեց ու մեկ կողմ դրավ։

Անց ավ կես ժամ և Մ աբանոս Խաթուն 
վերադարձավ,  աջ ձեռքով բռնած կապոց֊  
ներ և ձախ ձեռքով ալ աքաղաղ մը,  ոտ֊  
ները թելով կապած և գլխիվայր բռնած։

— Ուզածներտ պիըիցի) Սուրբ Խամաս։  
Էսա այլօր։ Էսա տաս կուռուշ սաղ փարէն,  
էսա ծավար, էսա կարաքյ , էսա էլ թաթեր 
ու խավծվըներ։

— Շա տ աղէկ,  Մ աբանոս Խաթիւն։
Սուրբ Խամաս աքաղաղը բակ տարավ,

մորթեց գավաթի մը մեջ քիչ  մը արյուն 
լեցնելով,  ներս եկավ։ Մ որթած աքաղաղը  
հարսին տվավ և պատվիրեց,  որ ւիետտե։  
Ապա առավ փետուրե Ղ[փշԸ ^ նախա
պես խզբզած գունավոր և եռանկյուն ծալ֊  
լըված թուղթերու վրա ա,ՔԼորՒ արյունը 
որպես մելան գո րծածե լո վ, չուսնի, արևի
նման բաներ մը գծեց,  մեղրամոմով կնքեց 
և Մ աբանոս Խաթունին տվավ։

— Մ աբանոս Խաթիւն, առ էսա էրկու 
թխթեր։ Էսօր ուրպաթ ի, բախտավոր ես։ 
Էսա իրիկուն, Ա"ս շաբաթ օր, էսա մէկ 
թուխթ առանց պան ա լու կարտալու,  էևոնի 
պառցի տակ տիր։ Էսա մեկ թուխթն էլ էևո֊ 
նԻ ՒշւԿԻ Ընթէ՛ (  անութ)  տակ կարի։ Թէ 
որ թամբեխիս պէս հմէն պան տեղ֊տեղօք  
անես, էևոնի ցավեր կփարատվեն ք յան ի մ 
օրից սօրա կաղէյնա։ Թէ վոր չաղէ յցավ,  
արե, ձիկ խաբար պե, ուրիշ զօռլու թուխթմ 
կանեմ։  Ամա, թևոր ջըսարաթ անեքյ,  յա  
տիւ յա էևոն թխթեր պանաք կարտաքյ ,  
տըլըսմ կավիրի) խուրի֊փերիներ կխռօվեն 
էևոնի ցավեր դհա բեթար կէլնեն։ Էսա 
րսկընա։ Մենքյ էլ քյո սայից վաղ ըռըշտօվ  
ին ան խավ&վ փլավմ կուտենքյ։

— Անուշ էլնի, Սուրփ Խամաս, խալալ  
էլնի։ Թօղ մեխա էևոնի ցավերն ընցընեն,  
փլա վն ինչ  ի, ես դհա շատ ուրուշ փէշքյէշ-  
ներ կպիրեմ։

Մ աբանոս Խաթուն զգուշությամբ առավ  
եռանկյունի ծալված թուղթերը, գրպանը 
դրավ և պատրաստվեցավ մեկնելու։

— Դէ , մնաս պարօվ,  Սուրփ Խամաս։  
Շա տ, շատ շնորհակալ եմ։ ք  յ  ո ա ղեկու֊ 
թեն չ ե մ  մոռնա։

Ապա Սուրբ Խամասի փողոցի կիսաբաց  
ղռան շեմքին վրա կան գնելով ձեռքերը
բազկատարած,  աչքերը դեպի երկինք առած,  
սկսավ բարեմաղթել։

— /7 վ ջահէլ֊ջիվաննե րի պա խ ա պան 
սուրբ Սարկյիս զօրավոր, քյե եմ  ապավի֊  
նե, քյո ոտ ն եմ  ինգյե,  իմ էևոն քյե ամա֊  
նաթ եմ տվե։ Տիւ ի մ  էևոն փժըշկես, աո ւրփ 
Ս արկյիս, քյո ո տաց խո ղին, դի վան ֊ դա ր գյր ֊ 
խին կուրբան էլնեմ,  ինչխ որ տիւ ախչիկ  
փ ա խ ց ուց ի ր , քյո մուրազին խասար, իմ  
էևոնն էլ ուր մուրազին խասուցես,  ինոր 
բարն ուտեմ1, նոր մեռնեմ։

Մ աբանոս Խաթուն -9 աղա քամ եջեն աճա - 
սլ արան ոք և քրտնաթոր Այգեստան հասավ։ 
Տուն մտնելուն պես շնչասպառ, էևոնի ս են֊ 
յակը գնաց։

— Ալա պառկի՞ ր ես, որտի։ Կյլխուտ 
ցա վ  ընցա՞վ։

— Չէ մարէ,  ինչ  /ւ' էն ի։ Աասես ցավս  
քիլ մ  դհա֊դհա զօռեց։

— Վա խ, վա խ,  խոկյիս էլնէր, բալամ։  
Ս կ ա ՛ , մկա , էևոն ջան, մկա կաղէյնաս։  
Ես տեղ ֊դարման պիրիցի։ Մկա կաղէյնաս,  
մւսռախ մանե։ Էսա մէկ կտոր թուխթ 
պա ռց ի տ տակ կտնեմ։ Էսա մէկէլ  կտոր 
թուխթն էլ իջէկիտ @ևի տակ կկտրեմ։  
Էթամ իշլիկտ պիրեմ,  շապիյտ խան,  իշ֊  
լիկտ խակյի։  Եվ ցավերդ բիւթիւն, բիւթիւն 
կընցնեն կէթան կժրես։

— Թխթեր աղէկ,  մարէ,  ապա քյաֆուր 
վա րթ։

— Մկա , էևոն ջան, մկա իկյին կ-էթ~ 
թամ,  քյե վարթ էլ կպիրեմ։

Մ աբանոս Խաթուն ձգեց սեն յակ,  գտավ  
էևոնի իշլիկ և թևի տակ եռանկյունի թուզ֊  
թը կաբելով,  բերեց ու էևոնին հագցուց և 
աճապարանոք այգին գնաց վարդ բերելու։  
Էևոն առիթեն օգտվելով,  թուղթը բարձի 
տանեն հանեց ու սկսավ կարդալ,  որու վրա 
շատ տգեղ գրերով հետևյալը գրված էր, 
քրդերեն կամ  ֆարսի լեզվով .

Ալէ հ, Մ ալէ հ։
Վոհա պըկա, վոհա պըկա։
Տավր ու պերա կյար կեն 
Չար Ժի մըն

1 Թոռս տեսնեմւ
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ու
Տըլ ժուա,  և այլն,  և այլն*։

Եվ շատ ուրիշ այլանդակ նշաններ 
անհասկանալի բառեր։ Մոր ոտնաձայներ  
լսելով,  աճապարանքով ծալեց թուղթր և 
նորեն բարձի տակլւ դրավ։

— Էսա էլ քյե քյաֆուր վարքք, քյե մեռ 
նեմ ։

— Մարէ, կյլխուս ցա վ ընցավ,  մկա 
էլ սիրս կցավա։ 0 յ . . .  օ _ք... օ յ . . .  ամա ն, 
ա մա ՜ն ,  մարէ՛ ,  սի րս, սի րս։

Լևոն կսկսի ան կողն ո մեջ այս ոլ այն 
կողմ դառնալ , կոտ բտվի լ,  անհանգիստ ըլ֊  
լալ ,  տքալ ու լալ։

— Ւ՞նշ ի , զավակս։ Ւ*նչ էլավ,  ինչի ՛  
կսլլաս։ Չէլնի' թէ թուքսթ պացիր կար-  
տացիր։ Դօղրին ասա։

Չէ' , մարէ։
— Սուտ մասե։  Թէ որ թուխթ պացիր 

կարտացիր,  սաղն ասա, որ ուրիշ ճարմ 
անեմ ։

Լևոն կսկսի լալ  և լալաձայն կսե։
— հա,  մարէ,  պա ց ի թուխթ, փայց  

չկւսրտացի, շկառցա խասկնալ։  Վախէցա, 
ծալիըի, նորից պառցի տակ տրի։

— Վո՛ւյ ,  արևս խավարէր։ Տղա, տըլըսմ 
ավիրեր ի։ Ինոր խամար ցա վ  սրտիտ ի 
զարկե։

Մարանոս Խաթուն, միտքը երկար չ ա ր 
չարելէ  ետք, վերջապես որոշեց նորեն Ար
մաղանին երթալ և խորհուրդ հարցն ե լ։ 
Աճապարանոք տունեն դուրս եկավ,  Խանկե 
փողոցեն անցավ,  Պարոնկանց թաղը հա
սավ և Արմաղանի դռան ուռնակը զարկաւք։

— Պարի Ա՛սս, Արմաղան,  — ըսւսվ Մա
րանոս Խաթուն։

— Պարին վէրէտ, պարին տղիտ վէրէն 
է քնի։ Պարոլ մե չ  մնաս։ Դէ ասա տիսնա ՝ նՔԻ 
Լևոնի ցա վ ընցա՞վ։

— Չէ՛ ,  ախչի Արմաղան, տզէս դհա 
կտանջվի։ Ք յո խաբարն արիցի։ Սուրւի 
Խամասին կնացի։ Ինոր ասիցի, որ տիւ ես 
օրոխկե։ Մատս էլ շանց տվի, որ խօսքիս 
ավատա։ Ք յո անուն լսելուն պես, քյո 
խաթրի խամար էրկու թուխթ արաց,  փո
խանակ մեկու։ Առի թխթեր, պիրի։ ուր ա֊

8 Վհ ուկներ շատ անգամ միամիտներն կպահան- 
ջեին անկարելին։ Այսպես' չածիլված կրոնավորի
գլխեն երեր թել մազ, ճնճղուկի մը թիակոսկր, խա
ղողի որթի գարնան ջուր, տասներկու տարեկան անդ
րանիկ տղայի մը եղունգ և այլն։

սածի պէս արի։ Մեկ Լևոնի պառցի տակ 
արի, մեկն էլ իշլկի թք՛վի տակ կարիցի։

— Է . . .  դհա աղէկ,  ցավն ընցա վ։
— Հ ը ՜մ մ . . .  ցավն ընցա ՛վ ։  Թուխթ պառ

ցի տակ անելուս պէս, ց ա վ  կյլխուց սրտին 
զարկեց,  դհա֊դհա բէթար էլավ,  մկա սան
ջուն ինգյե սիրտ ին ըն փոր։ Տղէս յաթղի  
մեչ  կկյալրի,  կուլա։ Կիաե՚ս ինչի։ Եփ ոտս 
օդից րմքշիցի։ որ էրթամ քյաֆուր վւսրթ 
պիրեմ, Լևոն, տիլ Լևոն, մոն մէլնե,  պառ 
ցի տկի թուխթ պաց,  կարտա։ Չիկ կէրևս։ 
որ տրլըսմ ավիրեր ի, ինոր խամար ցավ  
կյլխուց սրտին ի զարկե։

— Մարանոս Խաթիւն, ասածս։ ղօղրի ի։ 
Տրլըսմ ավիրեր ի։ Էլ Սուրբ Խամասին չ է 
թաս, կպւսրկանա։ Իմ իրիսատեղն էլ կպա յ ֊  
սի։ Արե, քյե ուրուշ պամ սովրցուցեմ։ Շի
տակն ասած,  Սոլրփ Խամասի թխթեր շատ  
զօրավոր չեն։

֊  Ո ,  շ ՛ոտ արա, ուրիշ ճարմ կիտես,  
ասա, տղէս շատ կչըրչըրվի'

— Արե, քյե օրօխկեմ Սաբիրի Վ։արտա֊  
նի մօտ։ Վարտանի արած թքսթեր զօրավոր 
են։ Դհա շատ Վարտան փոխանակ կյարու,  
ցորէն կթալի, զար8 9 կթալի> Վեց խազար֊  
յակ  ունի, հմէն պան տեղն ու տեղ քյե  
կասի։ Չմոռնաս,  եփ Վարտանին կէթաս,  
էրկու մատկերս։10 նշանց տուր, որ ավատա,  
թէ ես եմ քե օրօխկե։ Վարտան քիչմ  շատ  
փարա կուզի, ամա ի ՛ն չ  անես, կարժի,  
ուր քործ կիտցռղ մարթ ի Վարտան։ Սուրբ 
Խամասի պէս չի ՛

— Աղէկ ասիր, Վարտանին էրթամ։
1‘նոր անուն լսիր եմ։ Կարծեն՝ նորաշէնա 
թաղ կմնա։ Մեկ էլ վ ո ՛վ  քյաղաքյ  պիտի 
էթա ' Սուրփ Խամասին,  — ըսավ Մարանոս
խաթուն։

— Խա', Խա ։ Վարտան շատ ալ չաւիուխ 
պան ի։ Բախտ կըպւսնա, կուրիսած պաներ 
կկընդընի։ Կյուղութներ էրևան կխանի,  
շռկապ 11 անելով։ Ս իրահ ա րվածն ե րաց ու-

9 Զար-նարդիի գարերուն նման չորս զարեր էին, 
ււրույրե շինված, որոնց վրա կային կետեր, այս զա֊  
րեր ծակ էին և երկաթե բարակ թելով թույլ կերպով 
իրար միացված, և ամեն կողմ կրնային դառնալ։

10 ((Երկու մատներմ) կնշանակեր երկու անգամ 
ս:աս ղուրուշնոց, այսինքն' մեկ մեճիտիեի հանձնա֊ 
րարողչեք։

Շոկապ, — Որպես թե Աարիպի Վարդան, թու ղթ
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պարին։ Խէր Էէևի։ նստիրենը մուրազին կխասուցի։ հիվնդոլթնե-  
րաց պատճառներ կկընդընի։ Ի՞նչ կիտնամ,  
դհա շատ ուրուշ պաներ։ Կնա կասեմ,  
չմոռնաս ասէլոլ ,  որ ես եմ քյե օրօխկե, 
չմոռնաս էրկու մատկերտ էլ նշանց տաս , — 
ասաց Արմադան։

— Էթամ, անկյնցա, աղէս շատ կչար֊  
չրրվի։

— Խա , Մարանոս հւաթիւն, մոռցա  
ասելու,  որ հիւրիաթից սօրա, երբ ճամպրխ֊  
ներ պացվան,  Վարտան առեց ուր կնիկ — 
ղաթի զավակ չոլնէր — իր կյրքյեր,  ցորնի 
խատեր,  զարեր,  ւիէտոլրէ րրիչ,  Վեցխա-  
զար յակ ՈԼ կնւսց Ուռուսաստան։ Ղաշ Միֆ֊  
լիզ հաստատվավ,  սօրա կնաց 9աքու։ Տիւ 
Կիտե ս, որ շատ ֊շատեր կարքի կկայնին,  
Վար տան ի առան առաջ ուրենց բախտ իրիշ֊  
կաշու, ինչ  կիտնամ,  դհա ուրենց ուրուշ 
դարդերաց դարման անելու խամ ար ։ Էս ր , 
որ մէկ տարվա մէ չ  խազարավոր մանէթ֊  
ներ կօլօնեց,  յա վ ա շ մ  էլավ նորէն Վւսն 
էկավ։ Մկա նստէ,  խանգյիստ֊խանգյիստ  
կծամի։ Դէ կնա։ Անկյնցար։

— Մնաս պարի, — ըսավ Մ արանոս Խա֊ 
թուն։

— Էթաս պարի։
Մարանոս խաթուն հազիվ մեկնած,  Ար֊ 

լ] աղան սկսեց ուրնուր փնթփնթալ։
— Հիմար կնիկ, կկ արծի, թե ուր լաճ  

խի վանդ ի, փորի ցա վ ունի։ Հը' , , .  Լևոն 
տեղմ տէսչիկ ի տիսե, ախչկան զարկվեր ի, 
փսայվել  կուզի։

Եէս մամ հետո Մարանոս Խաթիլն Վար֊  
տանի տունը կգտնե,  պատահող անցորդնե֊  
րոլ հարցնելով։

— Պարի լ յոս, Վւսրտան աղա։

մը, հմայակ մը կգրեր, որու զորության շնորհիվ դո֊ 
ղեր չէին կրնար միզել, մինչև որ իրենց գողցած իրը 
կամ առարկան տիրոջ չվերադարձնեին։ Նորածիններու 
ծննդկաններոլ և առհասարակ ամեն տարիքի անձե֊ 
րուն վնասողներն էին գիշերվա չարքեր, չար աչքեր 
և կենդանակերպ ոգիներ, ինչպես գայլ, օձ, կարիճ, 
գորտ, մրջյուն և այլն, որոնք կաոաջացնեին գորտ
նուկ, միջմուկ, օձուկ և այլն հիվանդություններ։ Վար- 
դան այս հիվանգություններու համար ալ կշիներ հմա
յակներ, օրինակ՝ գելկապ, կարիճկապ, գորտկապ, 
օձկապ և այլն, և հիվանգներոլ վզեն կախել կուտարլ 
Այս հմայակներ որպես թե խնդրանքներ էին ուղղված 
բարի ոգիներուն, ընդդեմ չար ոգիներու, անհետաց
նելու համար արկածներն ոլ հիվանդությունները։

—• Աս սու 
ւոիսնա նքյ։

— Վւսրտան աղա, մեր լաճ,  էևոն, շատ  
կյէշ  խիվանդ ի։ Կյլօխ, սիրտ, փոր հմէն 
կցավա։ Սոլրփ հ ա մ  ասին կնացի։ «Աղվե-  
սակյիրքյ» կարտս։ց, ուրնուր խաբար իտու,  
ոլտ պ տ աց , ապա էրկու թոլխթ արաց։ Ա֊ 
սաց' էևոն խիվանդ չի,  սիրահարվեր ի, 
ախչկա ի զարկվե։  Պիրիցի թխթեր, ուր 
ասածին պէս արի, փարա չարաց։  Ջանմ,  
ի՞նչ  սիրահարոլթեն, ի ՜ ն չ  պան։ Տղես ցա -  
վերաց մե չ  կխեխտվի,  կտառապի,  կտանջվի,  
տեղաց մեջ կտառնա,  կկյւսլրվի։ Սյե  
մեռնեմ,  Վարտան աղա, քյո բախտն եմ  
ինգյե,  խօրհոլրթմ կանաս, տու, ճարմ կա֊  
նաս, արա, տղէս շատ կչաթչըրվի՛  Չմոռնամ  
ասելու, որ Արմաղան զիկ օրօխկե ց և ա֊ 
սաց,  որ էրկու մա տ կերս ան զ լ եմ  ո րպէս 
նշանապան։ Վարտան աղա,  Արմաղանի  
խաթրի խամար զօրավոր թո լի։ թ մ արա,  
րյե մեռնեմ,  տղես խեղճ ի։

— Հը մ մ . . .  Սուրբ հ ա մ ա ս . .. էտա կա-
խառթ խ ապ էպա յի , անօթիի մէկն ի։ Հէչ
պամ էլ չի կիտե,  և մի ամիտներաց կխա-  
պի, ինոնցից խավ,  ալիւր, այլօր ճլպլտոլն 
վառէկ,  կարաքյ ,  ծավալ։, կոլրկհտ, փարա 
կառնի։ Մկա կյանք քյո լաճոլ  ցավին  
. . . լաճուտ անուն Լևո՞ն ի, ասիր։

— հրամ անք յտ ես, Վարտան աղա։
— հ ր ա մ անքյտ ի պարին կատարէսցէ։
Վւս ր տ ան «Լեվոն» բառ թխթիմ վրեն

կկյրի։ կյթևր զա տ-զատ,  րսկանա' Լևոն 
վէր ուր մատին կխամ բրի, կասի.

— Հր մմ . . .  «Լեվոն» խինգչ  կչիր ի։ հինգյ  
պ ա ր ի  թ ի վ  ի ։

Ապա կառնե իր հանրածանոթ «ավե֊  
տիք»12 ցորենի յոթ պարարտ հատիկները,  
ափին մեջ կլեցնե,  ափը կգոցե։  Երկու ձեռ
քով կցնցե և իր առջև գտնված սեղանին 
վրա կնետե։ Շրթունքները կշարժե,  կիցկը֊  
տուր բառեր կարտասանե։ Այսպես կնայի։  
Այնպես կնայի։ Եծռի, կողմեն կնայի,  կդի-  
տե պահ մը,  կհաշվե և փետուրե դրիէով 
թուղթի մը վրա բաներ մը կգրե ու կըսե.

— Հր ՞մ մ . . .  հորհոլրթ խորին անհաս 
անսկիզբ։ հասկցա ր, Մ արանոս հաթիւն։

Ցորենէ անուն։ ևլռր կարթը խատ։
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—  Չ է  ) Վ ա ր տ ա ն  ա ղ ա ,  ք ր ա բ ա ո ի  պ օ ֊  

պիկ եմ։
Ես էսա տեղ ախեիյ^ կտիսնամ։ Դօղ֊ 

րին ասա, Լևոն տեղմ ախչիկ տիսե ր ի։
■— Ե՞նչ մեղքյս պախեմ,  օրմ աս ացՏ 

մարէ,  էսօր Սրփիկ տիսա։ Էն էր, էն։ Էլ 
չում մկա պամ լասար։

— Սրփի՞կ,  — կհարցնե Վարդան,  — և 
թուղթի մը վրա կգրե <ր Սրփիկ » բառը,  նո
րեն զատ-զատ'  «Սրփիկ)), և մատներու վրա 
կհամրէ,  — էսա էլ խինդ լ  կքիր ի , պարի թ ի - 
վէրք Աղէկ էլավ, պարի նշան ի։ Մ աբանոս 
խաթիւն, ցորէյտեր կասեն, որ Լևոն և Սրր֊ 
փիկ անուն ախչիկ երջանիկ պիտի ԸԱան 
և իրենց մուրազին պիտի խասն են, որով֊  
հետև անուններու գրերը խավսար ին։

Ապա «Լեվոն)) և ((Սրփիկ)) բառերը կա֊  
պույտ թուղթի մը վրա կգրե։ Թուղթը մեղ֊  
րամոմի մը վրա կոլորե և Մ աբանոսին տա֊  
լով,  կըսե.

— Մ աբանոս Խաթիւն, ա ռ էսա մ ո մ , 
վաղր ուրպաթ ի, ամբողջ օր տիւ ին ան Լևոն 
ծոմ պախէքյ։  Միայն կեսօրին կա դախ մը 
ջուր խմեցեք։  Իրիկուն մութը կոխելուն պես,  
տիլ ծեր փագյախը կնա մտի,  էսա մոմը  
մ թ ան մ  էլ  վառի և սպասի, չուր մոմ վառ֊  
վի լմննա,  գրածս թուղթն էլ խետը։ Էտա 
մոխիր սլախի։ Ապա ա ռ էրկու ճօղ հօտ։ 
Էտա փէտերն էլ վառի փէտի ու մոմի մո֊^ 
խիր թխթիմ մէ չ  լցէլօվ,  կապոց մ շինի և 
պախի, զգուշ եղիր, որ ոչ֊ ոք չտիսնա։ Ուր֊ 
բաթ իրիկուն, երբ Լևոն քնանալու կպատ֊  
րաստվի,  թօղ կադախմ աղճիւր խմի 1 ու 
քնանա։ Կես ժամեն նա երազի մեջ ախչիկմ  
կտիսնա, որ իրեն ջուր պիտի տա խմելու  
և պիտի ասի, թե վիր ախչիկն ի։ Երբ մյուս 
օր Լևոն քյե կասի ախ չկա լղարի անուն,  
տիլ ուրպաթ իրիկուն առ մոխրի կապոց,  
Լևոնի կյլխուց թքեքյ թել մազ,  ճնջղկան 
փիտուրմ, յօթ ծիլ ունեցող խնձորի ճոդմ,  
հմեն մ էյ կապոց արա և ախչկա փողնի 
դռան մօտեր, կյաոտիկ տեղմ րյարիմ տակ  
տիր կամ խորի կչէտնի տակ։ ՛Սորէն կա
սեմ,  ըսքուշ կաց,  որ մարթ չտիսնա։ Եվ 
եթե հմէն պան ասածիս պէս անես,  ախ
չիկ խենթի պես Լևոնի վէրէն կսիրահարվի։

Երբ Մարանոս Խաթուն կառնե մոմն ու 
թուղթը և երթալու կպատրաստվի,  Վար-  
ղան կըսե,

— կեցիր,  Մարանոս Խաթիւն, դհա

չ լմնցա,  — և իր ԷԵոչ դաոնալով,  — Ախչի, 
Օղիկ, մէկ Վեցխազարյակրձ պե տիսնանքյ։

Վարդանի կին, Օղիկ, կբերե շ ուշփանե֊  
բոլ մեջ փաթթված գիրքը։ Վարդան երկյու
ղածությամբ' մեկիկ֊մ  եկիկ կբանա շուշ-  
փաներ և գիրքը երևնալուն պես կհամբու
րեք Ապա ձեռք կառնե երկաթյա թելով  
իրար ագուցված արույրե չորս զարեր և 
սեղանի վրա կը նետե ու զարերոլ ‘էրա 
եղած կետերը հաշվելուէ' թի վեր մ ր կմըթ-  
մ ր թ ա։

— Յոթ, ինն, տաս ներեք,  որով կընե 
քսանևինն։

Կբանա գրքի էջ 29,  ուր կ կ ա ր գա ' ման֊  
րամ առնություն տեսնել էջ 69 ֊ի վրա։ Կը 
բանա էջ 69֊ը,  հոնքերը կկիտե,  նորեն 
կկարդա։ Գլուխը կշարժե։  Շրթունքները 
կկրծե և իրար կուտա, որպես թե կկարդա 
և աչքերը դեպի առաստաղը հառելով կբա֊  
ցա կանչե,

— Յահո ւ.»*14 Վահո ւ, Ահրիմա ն։ Վա֊  
հո ւ, Իպլի՚ս. . .  Յահո ւ' Հազար֊ Ֆեն տ, Ույդ։ 
Յահո ւ, Վահո ւ։

Ապա, լուռ մտիկ կընե, ձեռքով ական֊  
ջի ձա գարը լայն ընելով,  որպես թե մեկը 
իրեն բաներ մը կըսե։ Գլխի խոնարհումնե֊  
բով հասկնալ կձևացնե։ Ապա կառնե փե֊  
տուրե գրիչ և թուղթ մը,  որուն վրա մեղ֊  
րամոմի պաղած կաթիլներ կան։ Գրքին 
կնայի մերթ ընդ մերթ։ Կգրե անհասկնալի  
բառեր։ Կքաշե կլոր և ուղիղ գծեր, կգծե  
արևի պատկեր ճաճանչներով,  կդնե քանի  
մը թվանշաններ։ Թուղթը եռանկյունի կծա֊  
լե,  կվառե մեղրամոմ մը և մոմին կաթած  
կաթիլներով կկնքե,  որպեսզի չբացվի և 
Մ աբանոսին տալով,  կըսե։

— Էսա նուխսէն շատ զօրավոր ի, 13

13 Վեցհազարյակ' գուշակություններու արհեստ 
սորվեցնող գիրք մը* Ախթարք ընողներու հավատո 
հանգանակը։ Կպարունակե թվանշաններ, զանազան 
ձևերով գծեր, նշաններ ու թելադրություններ։ Ըստ 
ոմանց' գիրք համարողական արհեստի և ավելորդսէ֊ 
պաշտո։ թյան, հիմնյալ յոթ ձայնավոր գրերու վրա։

յ4 Յահո՜ ւ, վահո՜ Լ, վահե , ախ ֊վա ՜ խ բացական
չություններ գուցե հին լաստվա ծնե ր ու, գուցե Վահեի, 
Վահագնի կամ Հայկ֊Օրիոն չասավածներու աղավաղ֊
յալ ձևերն են, որոնք կհիշվեին խրախճանություննե֊ 
ր ու և տրտմություններոլ ժամանակ, որպեսզի լաստ֊  
վածներ գային և աներևութաբար մասնակցեին կամ  
ընկերանային իրենց պարերուն կամ զորացնեին զի
րենք իրենց ց ավերուն մեջւ

֊ ֊  152 -



յկտորմ կտավի մ  էլ փաթիլ թի էրկու յան ի էյ 
թել ընցու Լևոնի վզից կախի։

— Շատ շատ շնորհակալ եմ։ Աստված
քյե պակաս չանի մեր կյւխուց։ Ուրախութ- 
նիք եր չան կութն ի մ  էշ մնաս . Վար տան
աղա։ Դէ ք մ  կա քյո ուզածն ասա։

— Մարանոս Խաթուն, էսա մեղրամոմ  
ծւսքյոց մեղրից ի շինուկ* ես խաղար զօ- 
ռօվ եմ կրնդե։ Շատ թանգյի։  Ախթարքյի 
1սԻն քուսն կուռուշի, ի սկ նուխսու հա - 
մար ես քեզնից մենակ քսան կուռուշ կառ- 
նեմ։ Ուրիշներաց մօտէն էրկու մաջիթիե,  
յա  թէչէ շատ կյախ էլ ավել կառնեմ։ Ար- 
մ աղան ի խաթրի խ ա մ ար քյե մեկ մ  աջի թի ե 
թօղ պակաս էլնի։ Էրկուս մէյտեղ կանի 
քյառսուն կուռուշ։

— Կլխուս վէրենք Վար տան աղաք ք յ ա ռ - 
սուն կուռուշ թօղ քե կուրբան էլնիք— ըսավ  
Մ տրանոս Խաթուն, վճարեց և պատրաստ
վեց ավ մեկնելու։

— Ես կավատամք որ էսա էրկու թղթեր 
էևոնին շատ պիտի օքնի խարսնիսմ պիտի 
անեքյ ձիկ էլ հրավիրէք։ Է ապա որ չէլավ։  
Եիտես յ ա , աշխար ի, կպա տա հի, Թէվ որ 
քործեր հաչօղ չկնացին,  ծիկ շոտրմ խ ա 
բար արա։ Եիտե ս, էևոն խիվանդ չիք էևոն 
սիրահարվեր ի ախ չկա վէրէն։ Մ է կմնա 
ախչիկն էլ Լեռնի վէրէն ս ի րահ ա րուց ե լ։ 
Ւտսր խւսմար կասեմ,  թէվոր գործեր հա֊  
չո ղ լկն արին, մե կմնա մէկ ճար։ Ստիպ
ված հուրիներաց մողովին պիտի էթամ ան
ցա մփ տիսնամ ինոնց կյ լխավոր Ահրիման,  
ինոր խետ խոսեմ քյո խնթիր և նոր խոր֊  
հարթն եր առնեմ։ Հուրիներաց ժօղօվ տեղի 
կունենա ամիս մեյ  տիր, ուրպաթ օր, կիշեր 
կյախ մութ կամ կյւսղտիկ տեղեր։ Եախ-  
կախ էլ ցամքյուկ խորերաց մէ չ ,  կախ-կախ  
էլ Սապունջու ծիթխացի Սոճի տան մութ 
փոսի մէչ ։  Տէլ ծիկ խաբար չավին,  թէ  էկող 
ժօղօվ ե՞ւի և ո՞րտեղ պիտի անեն։ Եվ ես 
Արմ ազանի, քյո և ջահէլ-ջիվան Լևոնի 
խաթրի խ ա մ ար կիշերմ անքյուն և նատոռ  
պիտի մնամ ևւ տիսնվեմ Ահրիմանի կամ  
ինոր փոխան որթի խետ։

Ապա Վար դան աղան զգուշությամբ և 
երկյուղածությամբ ((Վեցհազարյակը» նո
րեն շուշփաներու մեջ փաթթեց ու տոպրա
կին մեջ գրավ։ Մաքրեց փետուրե գրիչը ե 
գարերու հետ միասին իրենց պատկանյալ  
դարակին մեջ տեղավորեց,  պատրաստ '
նոր հաճախորդի համար։

Ւսկ Մ տրանոս Խաթուն խոնարհություն 
ընելով և շն ո րհ ա կա լա կան ու մաղթանքի  
խոսքերով հրաժեշտ առավ և տուն վերա
դարձա ։է։

Էևոն հանգիստ ան կողն ո մեջ նստած
կկարդար։ Մոր ոտնաձայներ լսելուն պես,  
իսկույն գլուխը վերմակին տակ քաշեց ,  
սկսավ նորեն հիվանդություն կեղծել,  գա
լարվել,  լալ և տքալ։

— Վա խ*** վա խ . . .  բա լամ։  Դհա կը~ 
տանջվես։ Էսա ի՞ն չ  չար սհաթի ռաստ 
էկանքյ։ Ւշալլահ էտա ցավա էլ կընցնի,  
մառախ մ  ա՛նն,  բա լա մ։

Մ աբանոս Խաթուն կրանա Լևոնի կուրծ
քը և եռանկյունի ծալլված նուխսեն թելով  
մր Լևոնի վզեն կկախե։

— Էսա մէկ։ Դհա էսա իրիկուն էլ 
փաղյւսխ պիտի էթամ, մեղրամոմը վառեմ,  
և . . .  /է... մնաց տիւ ձիկ թօ ղ, իշալլահ հմեն 
պան աղէկ պիտի էթա և լավանաս, էևոն 
ջան, մառախ մա՚նե։  Եիտե՞ս թուխթ արօղ 
Վարս։ ան ի ՞ն չ  ասաց*

— Ւ նչ  ասաց,  մարէ։
— Ասաց, որ տիւ ախչիյմ  ես տիսե,  

ինոր անվան առւսճի կյիր Ս-ի։ Կամ տիւ 
ախ չկան զարկվիր ես, կամ ախչիկ քյե ի 
ղարկվե։ Էսա իրիկուն սհւս թէ տասին քյնէ֊  
լուցտ ւսռաճ կադխմ ադճիլր խմի պառկի։  
Ան պա աճա ռ էտա ախչիկ պիտի տիսնաս 
էրազիտ մէչ ։  Չէ՞ որ աղճիւր խմիր ես, ծա
րավ ես' էտա ախչիկ պիտի կ յա , քյե ճիւր 
տա, որ խ մես ։ Խա , չմոռնաս ախ չկան  
խառցու,  թե վի ր ախչիկն ի։ Ւշալլահ  
էրազտ ի պարին պիտի կատարվի,  ախչիկ  
պիտի տիսնաս և ոուրփ Ս արկ յիս զօրավոր 
քյո ցավերաց տեղ֊դարման կանի;

Լևոն մոր բերանեն այս նոր լուրը լսե
լով,  կիսաժպիտ կազդուրման նշաններ 
ցույց կուտա և շտկվելով,  անկողնո մեջ 
կնստի։

— ն °  ԸտԸսկ ե ա , ք յ ե  մեռնեմ,  աղէյցար,  
աղէյցի,  կաղէյնաս,  մառախ մա նե։

Արդեն երեկո էր, մութը կոխած,  Ս ու
րան ո ս ախոռը գնաց մեղրամոմը այրելու,  
իսկ Լևոն ըստ մոր խրատին,  քիչ  մը թթու 
բանջարեղեն կերավ,  գավաթ մր աղջուր 
խմեց և պառկեցավ քնանալու։

Հաջորդ առավոտ, Լևոնի մայրը կանուխ 
և անհամբեր Լևոնի ննջաս են յակը մտավ ու 
հարցուր։

— Էրադ տի սա՞ր,  Լևոն ջան։
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— Խա , մարէք տիսա։
— Էրազիտ մ  էշ ախ շիկ տիսա ր։
— Խա, Մ արէ, տիսա։
— ԱխԺկ ճիլր իտո՜ ւր ք յ ե ։
— Խա, մարէ,  իտուր։
—  Անուն խառցուցի ր։
— Խա, մարէ,  խառցուցի։
֊  Դէ ասա տիսնամ,  վի ր ախշիկն ի։
Լևոն, որ միշտ և շատոնց գիտեր աղջկան 

անուն ր , րս ավ*
— Խոտի Մկ անց Սրփիկ։
—  Է . . .  քե տիւր էկա"վ։
— Խա, մարէ,  շատ տիւր էկավ։
— Ասելի կսիրես էտա ախ շիկ։
— Խա մարէ,  կսիրեմ, հալբաթ կսիրեմ։
—  Աղէկ։ Էլ տիւ հմէն պան թող ձիկ։ 

Ես Արմաղանին կասեմ։ Արմաղան հմէն 
տոլն կմտնի կէլնի։ Էն շատ ախչկներ կճանչ - 
նա։ Շատ ախչկներաց էլ փեսացու ճարեր ի։ 
Էն հմէն պան կշարապրի։

Ս արանոս Խաթուն Արմաղանին Լուր 
կղրկե և իր տունր կհրավիրե։ Արմ աղան 
երկու օր հետո կուգա։

— Պարի լոս, Մարանոս Խաթիւն։
—  Պարին Հերէ տ, վէր ծաքյերացտ, 

Արմաղան, պարօվ էկար։ Ինչի՜  անկյնցար։  
Չէ* որ էրեկ պիտի կյիր։ Է . . .  ասա տիս֊  
նանքյ,  ի նչ  կա- չկա։

— Ս աղութ են։
— Շատ տներ կմտնես,  կէլնես։ Տիւ 

շատ պան կիտես։
Երբ Արմաղան կպատրաստվեր Մ աբա

նոսի հարցումներուն պատասխանել, Լևոն 
էէ՛ սահագնված ներս եկավ և սեղանի վրա֊  
յեն գիրք մր առնելով նորեն իր ննջաս են ֊ 
յակը գնաց։ Արմ աղան Լևոնը տեսնելով,  
պատեհ առիթ համարեց խոսակցություն ր 
բանալ։

— Ս աբանոս Խաթիւն, Լևո ն ի'ն լխ ի,  
աղէյցա վ։ Վ արտ ան ի մոտ կնացի ր։ Թուխթ 
իրիշկալ տվի՜ր։

— Խա, կնացի։ Վւսրտան հմէն պան 
տեղբաս տեղ ասաց։ Ասաց,  որ Լևոն խի-  
վանդ չի։  Լևոն զարկվեր ի ախ չկա մ  և ախչ֊  
կա անվան առճին կյիր Ս-ի։ Էրէկ կ ի ջ եր 
Վարտանի թխթի զօրութէամփ Լևոն ախչիյմ  
Վար տան թխթի զօրութլամփ Լևոն ախչիյմ  
մոն մէլնե Լևոնին կադախմ ճիլր տուր, որ 
խմի էրա ղի մ  ել։ Վով էլն ի աղէկ ի։ Խոտի 
Մկանց Սրփիկ։ Էրազ տիսնալուց սօրա,  
Լևոն քիչմ  աղէկ ի։ Փորի ցա վ  ընցե,  ամմա

սրտի ցա վ գյինա տեղն ի։ Արմաղան, թեև 
տղէս տ էլ շատ ժամանակ ունի, ամմա ես 
կխնթրեմ,  որ տիւ մէյ  Ի ւատ գյլոխտ զանես։  
Խոտի Մկանց տուն Վըզվըղի թաղն ի, ք յօ-  
շի տուն։ Մէ հա մտի,  ախչկան տես, թե 
վսր խավնար, պատ շարի, որ Լևոն շոտմ  
ն շան ենքյ։

— Տ1" ո1՚!ւ թ ող։ Զիկ Արմաղան կասեն։  
Շատ ախչկներաց խամար եմ փեսա կնդե։  
Լևոնի խամար էլ ճարմ կանեմ.  մառախ  
մանե։ Լևոն քյոն չի,  իմ  տղէն ի։ Տղէն
ախ չկա վէր էն սիրահարվեր ի,  մե կմնա 
ախչկան էլ տղի վէրէն ս ի ր ահ ա րց ուցենքյ։

Մ աբանոս խաթուն վեր կելլե։ Հացի 
սլան կբերե,  սեղան կպատրաստեք Մրգե-  
ղեններ, հաց,  պանիր, շիշ մր գինի սեղա
նին վրա կդնե։ և ուտ են, կխմեն,  կշաղակ
րատեն։ Մ աբանոս Խաթուն երկու չարեք,
Արմաղանի ափը կդնե ու կսե.

— Ա ռ, Արմաղան, բազառ էթաս պէտք  
կուկլա։ Ամմա եփ Լևոնի խնթիրն էլ հա-  
չօղցուցես, էն կյախ տես թե ի “նչ  կանեմ։  
Դե, քյե տիսնամ,  Արմաղան, շոտ պարի 
խաբար մ  պիրես։

Մնաս պարի, Մարանոս խաթիւն։ Շա տ, 
շատ շնորհակալ եմ։ Տիւ զիկ թօղ։ Ես հմեն 
պանի ճար կկընդրնեմ։

Անցան օրեր։ Լևոն կ ամ աց ֊կ ամ աց  կ ա զ
դուրվեց ավ և գործի գնաց,  իսկ դրացիներն 
ոլ պառավները բացին իրենց բամբասանքի  
տոպրակները։ Այսպես .

— Ախշի> Լսբ* բ ։ Օհանէս ենց Լևոն սուտ 
խ ի վանդ ի էլե,  մանգյար փսայվել  կուզի։

— Խա՛ լռր։ Լաքյօշ պէրան Արմ ազանն  
էլ մքյուքյի պես կեթա֊ կուկյա, խաբար  
կտանի֊կպիրի։ Վա ՜ յ ,  շի վ ա՜ ր  էչա։

— Հր մմ**է Խոտի Մկանց Աբփիկ սի~ 
ր ա հ ա բվերի։ Հ յ ա  Մո՜ւկն էլ օրօճ։

— Մեղա, տե ր։ Օշնյալ է աստված։  
Ւ նչ օրվա խասանքյ։  Ս ի րահարութեն։ Դե 
խո ղ մտնեքյ ,  անամօթներ։ Իմ օղռրմած  
խոկյի մէրս կասէր, ծիանքյ կնալին ' կըր֊  
րեն էլ ոտկեր պարզեց։

— 4? յ ա , տիւ հմէն չես կիտե։ Ե ա խ ա րթ 
Սա բիբի Վար տանին կնացիր են, թուխթ 
անել են տվե,  որ ախչիկ Լևոնի վէրէն սէր 
թալի։

— Ախ, էն թո լա խավատ վարժապետ
ներ, սիւսլի֊փիւսլի պախսակերներ,  սիրու
հի փնտռողներ։ Մուխսի խաթիւն, ես ղաթի
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Օրրմ պիտի կպնեմ էն վարժս} պե տն երաց է 
Մեկ սուրբ օրենքյմ ունինքյ,  պախսն էր, էն 
էլ կուտեն, էն կյրօղի տարածներ։ Սաղմոս, 
ՆարԷկ կարտալ մոռցան։  /* նչ կկարտան։  
Նորելուկ կյըքյնր» շուն, կատու, ախչիկ,  
սէր, սատանա։

Սրփիկն էլե էօրօսպաց, 
ք  յա մին ի զարկ էրեսն իրար.
Ջ ա ն Սրփիկ, ջա ն , ջա՛ն։

ԱլհօւԼ~ Ը^ՔյլԼո11 սէթտս կդաղես 
Կաքյավ քյէչքյօվտ խոկչիս խանես*
Ջ ան Սրփիկ, ջա՛ն,  ջա՛ն։
Նա րմիր չուխա,  կանանչ  ատլաս 
Քյե պռնելու ունեմ խավաս,
Ջ ան Սրփիկ, ջա՛ն,  ջա՛ն։
4?յև խամար շինեմ կաֆաս,  
ս՚էլ անեմ կայէ  մ կէնաս 
Զ ա ն Սրփիկ, ջա՛ն,  ջա՛ն։

* * *

Թէ կր սիրես սրտօվ սէրէ  
Աստվորի մալն է  նչ  անեմ։

Զան Լևոն, ջա՛ն,  ջա ն։
Թուխ աչք թուխ ունք, Լևոն ջան,
Բէլա քյե հալն ինչ  անեմ։
Զան Լևոն, ջա՛ն,  ջա՛ն։
Լևոն աղէ ծին փռթեր է ,  
էրկէն չմբէւլ  տուն թողեր ի,
Ջան Լևոն, ջա՛ն,  ջա՛ն։
Հմէն սարի խոտ կէրեր ի,
Պաղ ախպրի հի ւր է։ մ  եր է ,
Ջան Լևոն, ջա՛ն,  ջա՛ն։

Դրացիներու չարախոսություններն ու 
երգերր ստեղծեցին նախանձորդներ ալ,  
որոնք նամ ակով և ուրիշ միջոցներով ա զ 
դարարեցին և սպառնացին Լևոնին և իր 
մորր, որ հեռու մնան Սրբիկեն] °, բայց  
Մ աբանոս և) աթուն կարևորություն ետէԼաէԼ 
և րսավ ,

— Ես էտա ճօռօթնի ծակից խաճող 
զաղարներաց չ ե մ  վախէն ա, ինչ  կ ուզեն թօղ 
անեն։

Տարաձայնությունները և բամբասանք ֊

Երբ խոսեցյալներն առ ոչինչ կհամարեին ազ- 
դարարություններն ու սպառնալիքները, նախանձորդ
ներ կդիմեին կախարդին և անոր առատ դրամ վճա-  
րելով, կխնդրեին, որ «Կալկապա» ըներ, այսինքն' 
հիվանդացներ խոսեցյալները, կամ ատելություն ձգեր 
անոնց մեջ, կամ փեսան անկարողության դատա
պարտեր և կամ հարսնացուն (րթըպըղ» հիվանդությամբ 
վարակեր։

ներս շրջան ընելով,  վերջապես Հովհ ա ննես 
Աղայի ակ անջը Էն կա ն։ Երեկո մը Հովհան
նես Աղան գործեն տուն դարձին, խոժոռ ու 
բարկացած, րսավ .

— Էսա ի՞ն չ  ի,  կնիկ։ Ի՞նչ խօրհրդա-  
վ որ) կ յաղտիկ֊մ  աղտիկ քյո կյլխու սլա֊ 
ներմ կանես։ Սուրբ Խամ աս Էն կէթաս, Նա֊ 
բիբէ Վարտանին թուխթ անել կուտաււ, 
շատախօս Արմ աղան օրթէն թաչէր ես,  
աղէտ խամար ախչիկ կփտռես։ Տան կյլխա՝֊ 
վոր ե՛ս եմ։ Հմէն պան ի մ  հրամանօվ Ա(է֊ 
տ Ւ և նՒ> խ ա ս կց ա* ր։

—֊ Արիվ ուտ մեռնեմ,  մա րթ , էսա մէկ 
պան էլ թօղ իմ  խօսքօվ էլնի։ Օրմ չէ  օր 
էևոն պիտի փսակենրյ։  Մ օրլ մ  էկ-էլւկու
տարի էլ շոտ էլնի։ Ի՛նչ  զարար կա։ Տախ 
էծում ումր ի մնացե ծիկ։ ՄI)ղ Լևոն փաս֊  
կեմ,  ինոր բարն ուտեմ, նոր մեռնեմ։

— Ես ալա չ ե մ  մեոե,  որ տիլ  տան 
չմբիւլ  ծեռտ առնես և ուզածտ զեխ քյաշես։

— թյե մեռնեմ,  մա րդ, ինչի պէրանտ 
րսկնա կյէշ կպան աս։

— Հր՚մմ . . .  Լևոն փսակենքյ։  Փսակենրյ  
ամմա, ախչիկն էլ քի չմ  մեր ցեղին Լայեղ 
պիտի էլնի։ Հո ւհ. . . .  Խոտի Մկ անց Սրփիկ։  
Խոտի Մկանրյ,  խոտի Ս կանրյ պստիկ 
ծաք յմ  ունե՛՛ն։ Մաղի, թաղակայտեր, Եկէ֊ 
ղեցվոր Հոքափ ա րց ութ յան մէ չ  պատիվ ու֊ 
նե՞ն։  Լևոն փսակենքյ։  Աղէկ։ թոնէ շուկա֊  
յի մէ չ  պատվավոր առևտրականմ աներ 
ոլնենանքյ ,  վոր օրմ մե պէտր պիտի կյա։  
Խիկար իմաստուն կասի ( մատը քունքին 
դնելով) '  կնա պռնի քյե խնամի,  որ պ՛ոչ 
քյս պոչին կնմանի։

Հովհաննես Աղան ապա 1լս1լսի երգել  
աղքատներու երգած երգին վերջին 'Համա֊ 
րր, ծաղրելով,  կրցածին չափ եղանակ  
հարմար ընելով և ձեռքերը երերցնելով։

Լևոն աղի ծին փոթեր ի,  
էրկէն չմբիւլ  տուն թողեր ի,
Հմէն սարից խոտ կէրեր ի՛,
Պաղ ախպրրի ճիւր խմեր ի,
Զան Լևոն, ջա՛ն,  ջա՛ն։

— Ի՞նչ անեմ,  մարթ, ի՞նչ  սև խոդ տամ  
կյլխուս։ Լևոն էշտ ե Սրփիկին ի զարկվե։

— Կնի՛կ, իմ հմէն խրատներս քյո մէկ 
ակնջից կմտնի,  մէկէլ  ակն ջից տիւս կէլնի։

— /՛</ կյլօխ էն կան դա ր ճոչ չի,  որ քյո 
հմէն ասածներ էնտեղ տեղավորեմ։

— Կնիկս, եղնիկս, ուլիկս, ջեյրանս։
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Ես փորցառու մարթ եմ։ Մշու Սուլթան 
Սուրփ Սարապետ տա քյո մուրադ ուխտի 
կնացիր եմ։ հոսքիս ավատ ա։ Ս իր ահ արու֊ 
թեն ծռութեն ի, հիմարութեն ի։

—  Ինժ ՞  ըտկնա կասես, ջա'նմ,  իշտե  
նոր մօդա ի է լե ։ Հմէն ջահէլներն էլ ղաշ 
կսիրահարվեն, սօրա կփսայվեն։

—  Կնիկ, ես կչրքյի մ  էլ կարտացիր եմ,  
որ սիրահարված ամուսնություն կնմանի  
պաշարված պեռթի, ինոնքյ,  որ պեռթի 
մէչն են ու պաշարված ' տուրս էլնել կու
զենք ինոնքյ , որ տիւսն են' ներս մտնել  
կուզեն։ Տիւ կիտ ես, Լևոն կփ ս ակես, փսա֊  
կի, մեխքյ  քյո վիզ։ Քյ ո մուր քյո ևտկսւտ։ 
Ես պաճառ չ ե մ  էլնե։

—  Մարթ աստուծօ, ալա կայն ի տի ս֊ 
նանքյ Արմաղան ի՞նչ  խաբար կպիըի* 
Բալքյի կբէհրե՞ն*

Հովհաննես աղան ու Մ աբանոս Խա
թուն այդ երեկո երկար վիճաբանեց ան 
Լևոն ի ամ ուսն ութ յան խնդրույն վրա։ Վեր
ջապես Հովհաննես աղան կիսաբերան կամք  
տ վա վ, ըսելով*

—  Տիսնանքյ վաղ աստված ի՞ն չ  տուռ 
կպանա ։

Առտուն, ըստ սովորականին, Հովհան
նես աղան գործի գնաց,  տալով որոշ պ ա տ 
վերներ իր կնոջ և մշակ Ս երգոյին։

Արեր հազիվ նիզակ մը բարձրացեր էր 
երկնակամարի վրա, երբ Արմ ազան Հով
հաննես աղայի դռան ուռնակը զարկավ։  
Մ աբանոս Խաթուն բացավ դուռը ուրախ 
դեմքով։ Ներս հրավիրեց Արմաղան։ Մեկ
մեկ աթոռի վրա նստան և անհամբեր  
սկսան իրենց խոսակցություն։

—  Դէ ասա տիսնանքյ , Արմաղան, պա 
րի խաբարմ պիրիցի՞ր*

—  Էնա ՏիրամէրՄ', որ պիրիցի։
—  Է . . .  ասա տիսնանքյ,  ախչիկ խօ-  

րօտ ի։
—  Համ խօրօտ ի, համ մօրօտ։
—  Ախչիկ խօ տախ շի*։
—  Տախ որն ի, տա լար որն ի։ Գ յո 

շն որ քով ախչիկ ի։
—  Է . . .  պէրան խօտօտացի՞ր,  կյէշ  

խոտ կուկյէ ր։

^  Տիրամայր, կանանց հատուկ երդում, Տ էր ա֊ 
մայր Վանքի անունով։ Տիրամայր Սուրբ Աստվածած֊  
նի կամ հաիՅուն Տիրամայր Վանք կգտնվի Վաոպոլ— 
բտկան նահանգի Թիմար գավառին մեջ։

— Խօտօտացի։ քյաֆուր վւսրթի խոտ 
կ ո ւ կ յ է ր ,

— Խետ զրուցիր ի" ր, լեզուն խօ կըլ-
վատ լի։

— Լեզուն վարժուհու լեզու ի։
— Է . . .  Բօյ֊բուսո լլ։ իԲուսաթ)։
— Բօյն էլ տե/լն ի,  բուսուլն էլ։
—  թ  . . .  ա պ ա  խ ա ս յ ա " թ ։

— Խասյաթ, մ ա ք յ ո ւ  պ է ր ա ն ։

— Է . . .  աչքե ր։ Ալքեր խօ շիլ,  յա  խօդ  
ի։ ում ար լե ն։

—  Հը'մ մ . . .  ալքէ ր։ Ալքեր կապոտ, 
րնքյվեր կամար,  կասես ստեղծվեր ի Լևո֊ 
նի խ ա մ  ար: Զեռքյեր փմփուս,  ճակատ սիվ-  
տակ կաթի կթոն, թշեր կարմիր, շանէն 
կլոր։ Չուտես, չխմես,  ինե իրիշկաս։

֊  է ' . . .  Դէ որ քյո ասած Ղ°զրի ի> 
ի նչխ սւնենքյ, որ շ՚ոտմ նշան տնենքյ։

— նշան տր էս քյո ծեռն ի,  — ըսավ Ար
մաղան , — ամմա դհա շատ պան կա ան է-  
Iու: Ալտ պիտ ի էթամ Խո սւ ի Մ կան ց Զ ա-  
րուխոլ (Սրբիկի մա յր )  պէնի կյոլն առնե
լու տիսնանքյ ախչիկ կուտա" ։

Մ աբանոս Խաթուն տաս ղուրուշնոց մը 
գրավ Արմաղանի ափը և ըսավ.

— Դե՛ , քյե տիսնամ,  Լևոն քյո տղէն ի, 
թէ որ էսա պան շիտկիցիր,  քյե չ ե մ  մոռնա։

— Տի՛լ հմէն պան ձիկ թօղ,  — ըսավ  
Արմ ազան։

Արագ մ  ե կնեց ավ և ուղղակի Խոտէր-
Մկանց տունը գնաց։

— Պաբօվ, Զարուխ Խաթիւն, ի*նչխ ես,  
աղե կ ես։

— շնորհակալ եմ։ Տիւ կ ն շ 
խես։

—  Ա ղ է կ  կ յ է շ  կ ա ր պ ե տ  ճ ր ի ց  կ է ս ա ն ե մ ։  

Պ՚յ& կ ա պ ր ե ն ք յ ։

Արմաղանը էսոսա կ զության թելը դարձ֊  
նելով,  ըսավ*

— Զարուխ Խա թիւն, խերիքյ չի" Սրփիկ 
պախէքյ ,  մէկում տվէքյ ,  թող էրթա։

— Մանգյար ես չե մ  ուզե, անկալատ  
ջահէլմ որ էլն ի,  մէկ սհաթ չ ե մ  աչկե։  Մե 
խ ամ ար զօռ պան ի փեսա կնդնել։

— Աստծու կամքով ես Սրփիկին ըս-  
կուն կանաչ֊կտրիճ իըիկմ կնդիր եմ,  որ 
տիլ էլ զարմանաս։

— Էն վո"վ ի, Արմաղան։
— Օհանէս Աղենց Լևոն։
— Արմաղան, ես քյո շախկեն չեմ ։  

Օհանէս Աղենքյ դոր, մենքյ  զ՛որ։ Ինոնքյ
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մե կխավնե ն։ Են ոնց մռութ մզրաղմ
պանցր ի։

— Զիկ Արմաղան կասեն, մառախ մա֊  
նե,  ես մ  եկ֊էրկոլ  °րից րյն Ավարի խաբարմ  
կպիրեմ.  ես ըսկուն պիտի անեմ,  որ էրկու 
շապաթ սօրա ախչիկ֊տես կյան։ Թէ որ 
խավն ան, էլ տիւ անելիքյ  չունես,  ես հմեն 
պան կշիթկեմ։ Գէ մնաս պարի։ Տիւ էլ 
կնա մամ,  Ս ուր ւի Սարկյսի պատկռքյի  
ւսռաև էրկու ծանդր տիր, աղօթք արա, մոմ  
վառի, դիլաքյտ արա։ Ես էլ իմ  խուն ար 
պանցուցեմ,  իշալա հմեն պան աղէկ կէթա։

Երկու օր հետո, Արմաղանը Հովհաննես 
Աղայենց տունը գնաց։ Մարանոս Խաթուն 
ուրախ և անհամբեր,  ըսավ.

—  Ախչի Արմաղան, տիլ կսմաթով ես,
ես աէլ սեղան չ ե մ  վիրուցե։

Արմ ա ղանը սեղանի նստավ և փոքր դո։֊ 
վաթ մը դինի խմելե  հետո, ըսավ .

Հմէն պան շիտ կիցի։ Դյալ կիրակի 
հանսա տիւ կնա ախչիկտես։ Թե վոր կու
զես Կուշոյի Մարան17 էլ խետտ տար։ Էր- 
կուստ կնացեքյ ,  ախչիկ տիսեքյ ,  թէ որ 
խավնաքյ '  ակընջին կինդմ կամ մատին  
մատնիկմ նշան տրէքյ,  էլէքյ իկէրր Դհա 
սորա նոր օյին-նոր պարին, նշանտրէս  
կանեք յ։

Ավելորդ է ըսել,  որ Մարանոս Խաթուն 
Լևոն/ւ սիրույն ոչ մեկ ջանք կխնայեր նշան
տուքը հաջո/լցնելու համար։ Լավ գիտեր,  
որ Լևոնր աղջկան սիրահարած է։ Ուրեմն 
շատ երկար֊բս/րակ չմտածեց։

Ա Խ Ց Ի Կ Տ Ե Ս

Հարմար կեսօր մը,  իր հետ առնելով  
Կուշոյի Մարանը, Խոտի֊Մկանց տունը գր-  
նաց։ Տեսավ աղջիկը։ Կուշոյի Մարան իր 
կողմե ըրավ լրացուցիչ  գովասանքներ Լևո- 
նի մասին։ Տիկին թարուհին ալ ըստ կար֊  
գի գովեց իր աղջկան լավ հատկություննե֊  
րը։ Մարանոս Խաթունը հայտնեց իր հա֊  
վանությունը և որպես առժամյա նշանճ իր 
ականջի մ ահ մ  ուտի ե ոսկի գինդեր աղջկա

17 Կուշո յի  Մ ա ր ա ն ,  հ ա ս ա կ  ա ռ ա ծ  կին  մ ը ,  ա մ ո ւ 

ս ի ն ը  մ ե ռ ա ծ ։ Ս ա  ալ մ ի ջ ն ո ր դ  Ա ր մ ա ղ ա ն ի  ն մ ա ն  ա մ ե ն

տուն կ մ տ ն ե ր  ու կ ե լ լե ր ,  ո ր ո շ  պ ա տ ր վ ա կ ն ե ր ո վ ։  Բ ա մ 

բ ա ս ա ն ք ի  մ ա ս ն ա գ ե տ  է ր  և շ ա տ  մ ը  ը ն տ ա ն ի ք ն ե ր ո ւ  

գ ա ղ տ ն ի ք ն ե ր ո ւ ն  ա լ  ծ ա ն ո թ ։

ա կան ջին կախեց,  որպես նախանշան,  աղջր֊ 
կան երեսը համբուրեց ել վերադարձավ։

Երեկոյան Հովհաննես աղան, հոգնած  
ու պարտասած,  տուն եկավ։ Հազիվ ընթ֊  
րիքը էրտցուցած, Մ աբանոս Խաթունն ը ս ավ .

—  Կիտե՞ս ինչ ,  մ ս։ րթէ Էևոն նշանից ի
Խոտի Մկանդ Արւիիկի խէտ։

—  Տիւ քյո կամք արիր։ Էաճուտ խա֊  
մար կնիկ ճա րիցիր։ Հմէն ախչիկ որ կնիկ 
էլնէ,  ս արան դօս տիկն էլ խաթիւն կէլնի։ 
Ս պաս ենքյ տիսնանքյ։

—  Մարթ աստուծօ,  ագէկ~կյէշ> բղա֊  
ճանքյ կանեմ,  իմ խաթր մի կոտրե։
ի։ ում ար չե  ն։

—  Հը մ . . .  դէ մ  կա կնա փարա ճարի,  
տաս֊քսան ոսկի իրար մօտ պե, որ խարս֊  
նիս անես։ Զիկ Օհանէս Աղա կասեն, ես 
ձոչ խարսնիս կուզեմ,  ես իմ աղութէն չեմ  
կիրցուցե պստիկ խարսնիս։ Մորէ մէկ լաեմ  
ունես, աշխար ալամ,  ւղարեկամներ, տրր֊ 
կրցներ հմէն խարսնիս պիտի կանչեմ  և 
ըսկուն ճոչ խարսնիսմ անեմ,  որ աշխար  
հմէն ծէն տա։

Հմէն կյախ ի՚ԲՂ ՚̂ն Ժ  հ1,։> կ՚*ճ պիրե։
Հմէն կյախ մ  էր չի կայնե լաճ պիրե։

Հաջորդ կիրակի օրինավոր նշանտուքի 
&ր նշանակված էր։ Հովհաննես Աղան վար
ձած էր Գևորգ Ախպոր երկձի կառքը և երե֊  
կոյտն մութը կոխ ելուն պես, ծխատեր Տեր֊ 
Պետրոս քահանան,  կնքահայր Գզիր Հա֊  
րությունի Պողոս, Հովհաննես Աղան և իր 
կին Մարանոս Խաթուն կառքը նստան, որ 
սուրաց և Խոտի֊Մկանց տան առաջ կանգ  
առավ18։

Խոտի֊Մկանց դուռը բացվեցավ։  նախ 
Տեր֊Պետրոսր ներս մտավ, որուն հետևե֊  
ցան մյուսն երբ և նախապես ւղատրաստ֊  
ված սենյակի կակուղ բազմոցներու վԲա 
նստան ( աթոռներս լ սովորություն եկաԲ 
այն ատեն)։

Խոտի֊Մկանց Ավետիս,  հարսնցու Արբի֊ 
կի հայրը,  բարի գալուստ մաղթեց հ յուրե ֊ 
րո ւն և ապա սկս ան խո ս ակց ո ւթ յուննե ր 
սարեն֊ձորեն։ Օրվա լուրերուն վրա ծան֊

Հին ատեններ արգիլված էր է գյուղեր ու մեջ 
ն ույն պես փեսացուն նշանտուքի տանիր Փեսայի մոր 
պարտականությունն էր քննել հարսի գեղեցկությունը, 
բնավորություն ը , հասակը և ստուգել ուրիշ անհրա֊
ժեշտ կարևոր կետերը։
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բացան,  թե Հեռէն ( Ռուսէա)  շուտով Վան 
պիտի գրավե։

Կես ժամ հետո հարսնցու Սրբիկը, հա֊  
գած իր լավա դույն զգեստներըք ձեռքը ափ֊  
սե մը,  որուն վրա շարված էին օղիի լե֊  
ցուն գավաթներն և անուշեղէններ, առա֊
ջացավ համրաքայ լ  և Տեր֊Պ ե արոս են սկսե֊  
լով,  հյուրերուն մոտեցավ մեկիկևմեկիկ և 
մատույց օղի։ Այս ատենն էր, որ հյուրերը 
կողմն ակի և աչքի ճոթով հարսնցուն տես֊  
նելու և վերեն֊ վար զննելու պատեհու֊  
թյուն ր ունեցան։

Տեր֊Պետրոս խոսք առնելով, ըսավ •
Հովհաննես աղա, կարծեմ ա լ  ժամա֊  

նակն է, որ սկսինք նշանտուքի արարողու֊  
թյունը։

Հովհաննես աղան հպարտ շեշտովմ  
ըս ավ .

—  Տէր հայր,  նշան հաղը ի, ալս), տիս֊  
նանքյ Ավիզիս աղէն ուր ախ շիկ կուտա* 
մեր Լևոնին։

—  Տա լու֊ չտ ա  լու խոսք չ ե մ  անե։ Ախ֊  
չիկ մարգկյրտի պէս ախչիկ ի: Ծեռով֊ոտով  
ախշիկ ի։ Ես իմ  զավակներու պէրան լի֊  
մոն քյամէ ր եմ,  կյր ել֊ կարտ ալ սովրցու֊  
ցիր եմ ևւ էրկթէ ձեռքով մեծցուցիր եմ,  կի֊  
տեմ որ պատվավոր են։ Մ էն ակ էսքան կա֊  
սեմ, որ աստված շնախավոր անի և էր֊ 
կուսն էլ մեկ պւսռցի ծերանան։

—  Եթէ այդպէս է, դէ Մարանոս Խա֊
թիլն ընցի ու պարտքտ կատարի,— ըսավ
Տեր֊Պ ետրոս։

Մարանոս Խաթուն վեր ելավ, Արբիկին 
մոտեցավ,  որ սենյակի դռան մոտ անկյուն 
մը կան գնած էր, դիտեց Սրթիկէ հասակը, 
քննեց երեսները, աչքերը ձեռքերը և հոտը֊  
տաց բերանը և աղջկան լսողությունը փոր֊  
ձելու համար ց ա ծ  ձայնով քանի մը հար֊  
ցումներ րրավ։ Ապա գրպան են հանելով  
յաղութ քարով ոսկյա մատանի մը և կուրծ֊

ժամացույց մը,  Տեր֊հոր տըվավ,  որ 
օրհնե։

Տեր֊ հայրը կարդաց պատշաճի աղոթքը, 
խաչակնքեց,  օրհնեց մատանին,  ժամա֊  
ցույցր և քանի մը օր առաջ Մարանոսի 
Սրբիկի ականջեն կախած մահմուտիե գըն֊  
դերը։ Մարանոս Խաթուն մատանին Սրբի֊ 
կի մատին անցուց և ժամացույցն ալ անոր 
կուրծքին կախելե հետո,  համբուրեց Սրբի֊ 
կի ճակատը և բարեմաղթեց։

—  Աստծոաց էեէլաքյ կանեմ,  որ ծեռտ 
չոր զանես ' տւսլար դառնա և սէրն ի տա֊  
նեղ պակաս չէէլնի, Սրփիկ ջան։

֊ ֊  Սիմ ոն Ծեր ունի ԸԱաե և անթառամ  
պսակին արժանանան,  —  ըսավ Տեր Պետրոս։

—  ճերմակ մօրուք և սի վտակ մաղ էլ֊ 
նեն երկուքն էլ,  —  ըսավ Գդիր Պողոս։

Գինիի և օղիի գավաթները նորեն սկսան 
շրշա գա յի լ։ Հյուրեր սկսան իրենց բաժակ֊  
ները ավելի հաճախ պարպել,  շարունակէ֊  
լով բարեմա գթությունն երր։

—  Մ անեն մառան, ձեռ գանեն վոսկու 
աման,  —  բարեմաղթեց հարսի մայրը։

Երեկոյան ուշ ատեն Հովհաննես աղան,  
իր կին և իր հյուրերը տուներն ին վերա֊  
դարձան քալելով։  Մարանոս Խաթուն շտա֊  
պեց Լևոնի ննջասենյակը։ Լևոնը քուն կեղ֊  
ծել ով կխ ոմփ ա ր ։

—  Լևոն ջան։ Նշան]9 տրինքյ։  Հմէն 
սլւնն լմնցավ։ Ո  արե ճակատտ պ ա ք յե մ , 
վորտիս։ Աստված ուր աչք քյո վէթվուԸ 
սլակաս չանի,  բալա ջան։ Պարօվ փսայվի, 
քյո բարն ուտեմ, նոր մեռնեմ։

Հաջորդ առտու Հովհաննես Աղան ալ,  
նախաճաշեն առաջ Լևոնի ճակատը համբու֊  
րեց,  շն ո րհ ա վո րեց ու ըսավ .

—  Աստված շնախավոր անի, տղաս։  
Յոթ որտիներօվ սեղան նստես Թոռներով 
շրջապատվես և խօրտ տան ճրաքյ վառ  
պախ ես։ Մէրտ աղորթ կասի, դէ փսայվի, 
քյո բարն ուտենքյ,  նոր մեռնենքյ։

*  *  *

Հովհաննես Աղան, բարեպաշտ քրիստոն֊  
յա  և ընդունված սովորությունները հարգող,  
նախ և առաջ Առաջնորդարան ւլնաց հարս֊  
նիքի արտոնագիրը ստանալու համար։ Ա֊ 
ոաջնորդարանի համեստ և երկարամյա

*9 Վասպուրականի գյուղերու մեջ սովորություն 
էր, որ նշանտուքեն երկու կամ երեք շաբաթ հետո 
հարսի հայրը փեսային ա յրելության երթար և կար֊ 
դադրեր գլխավաճառքի խնդիրը, որ սովորաբար պա֊ 
րարտ ոչխար մը կէլար և կկոչվեր դանակի կամ դան֊ 
կի ոչխար։ Եթե հարսի հայրը ոշիւաբի մը հետ տուն 
վերադառնար, կնշանակեր, թե ամեն բան կարգին է 
և ամուսնությունը շուտով տեղի պիտի ունենա։ Ւսկ 
եթե փեսայի հայրը ոչխար մը տալ դժկամեր և հար֊ 
սի հայրը ձեռն ունայն վերադառնար, այն ատեն տըր֊ 
ված նշաններ, մատանի, ականջօղ և այլն ետ կղըրկ~
վեին և խզումը կատարյալ կլլար։
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քարտուղարը' Մովսես Մալոյանը,  դրեր ու 
Հովս եփ եպիսկոպոս Ս ար աճ յանին սորորա֊ 
դրել տվավ արտոնագիրը և տոմարներու  
մեջ պատկանյալ  տեղերը արձսւնագրելե հե֊  
տՈք զայն Հովհաննես Աղային հանձներ ու 
ըսավ .

— Աստված շնորխավոր անի։
Հովհաննես Աղան վճարեր 50 ղուրուշ 

Առաջնորդարանին և արտոնագիրր ծորը 
դնելով, տուն վերադարձավ։

Վանի մեջ Պահք և Տոն օրերուն պսակը 
ար գի չվ ա ծ էր։ Չորեքշաբթի և ուրբաթ պահ֊  
քի օրեր էին, շաբաթ իրիկուն ալ կիր ակ֊  
նամուտ էր, որովհետև շաբաթ իրիկուն կի֊ 
րակի օրվան մուտքը կհաշվվեր} որմե ա֊  
ռաջ եկած էր կիրակն մուտ ասությունը, որ 
մեր մամիկները կանաչ֊կտրիճ կիրակն ա֊ 
մուտ կկոչեին և անոր անունով կերդվեին,  
կանիծեին 1 կաղոթեին։ Շատերն ալ շաբաթ  
գիշեր ճրադը վառ կպահեին մինչև առա֊  
վոտ, որովհետև կհավատային և կպնդեին, 
թե արգիլված օրեր ամուսնացողները կհի֊ 
վանդանային,  կմեռնեին առանց իրենց մու
րազին հասնելու։ թստ քաղդեական հասկա
ցողության, ամսվան յուրաքանչյուր օրն 
ունի իր բարիքը ու չարիքը,  որոնց պատ֊  
ճառնևրը կեն դան ա կերպերն են, որոնք կիշ֊  
խեն օրերու վրա և կրնեն բարի ու չար ա զ
դեցություններ։

Հովհաննես Աղան նկատի ունենալով 
ավանդական սովորությունները, հարսա նի֊ 
քի օրր նշանակեց Արթկաթողի կիրակի 
երեկո, որովհետև կիրակի երեկո կհաշվըվեր  
երկուշաբթի օրվան մուտքը™։

Նա հարսանիքը փայլուն և շքեղ ընծա
յելու համար ոչ մեկ ջանք խ նա յե ց ։ Ղնեց 
երկու ոչխար, ապսպրեց Շահբաղիի համ 
բավավոր գինի և Մեյխանաջի Ս եզրակեն 
ալ մեծ  խասիլին օղի։ Վարձեց հմուտ հաց
թուխ տիկին Անթառամ, որ մեկ օր ամբողջ 
լավաշ  հացեր թխեց։  Մարանոս Խաթունի 
խաթր համար Կյորկանց Վոլսկունն ալ քա֊

™ Այս համոզումին վրա էր, որ ոմն Ստեւի ան
Մանղօյյան, չորեքշաբթի և ուրբաթ երեկոներ կլուծեր 
պահքը, առարկելով, թե հսւջոբդ օրվան աստղեր ար
դեն ելած են, արժանանալով սպառնալիքներու և 
<րպախսակերյ) ու «տաճիկ» ծաղրական մականուննե
րու։ Ինչու հեոուն երթալ, երր նուշն սովորությունը կար 
մեր մեծ ու փոքր զատկի օրերուն, երբ պահք/1 կլու
ծեին խթման երեկոներ։

նի մը տեսակ բաղարջներ պատրաստեց,  իսկ 
հարսանիքի տևողության խոհարարի բոլոր 
դործերոլ հողը Ցնփոր ճ զտ ա ն Բաղսարին 
հ ան ձն վե ց ա վ ։

* ••֊: *

Հարսնևորներւո ցանկ__ Հարսանիքի ո֊
րոշյալ օրեն շաբաթ մը առաջ, Հովհաննես 
Աղան հրավերներ ու հրավիրագրեր ղրկեց 
իր հետևյալ բարեկամներուն ո լ դրացինե
րուն, որք էին։

Կյզիր-Արթնի <ք1ոսլոս. — Նա ընտրյալ  
կնքահայրն էր։ ճ մ ա ծ  քթով, խոժոռ դեմքով,  
հսկայամարմին անձ մր,  նահապետական և 
բազմանդամ ընտանիքի գլխավորը և Արար• 
քի թթՒսԸ’ Աթ խոսքը թաղական ական  £« 
թաղային ուրիշ ի/Սդիրներոլ մեջ կշիռ ու
ներ, իսկ իր անձը արարքցիներեն շատերուն 
հարդելի։

Օիւաշ վարտապետ.— Հակառակ տեղա 
կան սովորության, այս վարդապետը վան
քերու մեջ չէր բնակեր,  այլ  Այգեստան,  եղ
բոր տունը։ Ասեին թե համարձակեր էր կնոջ 
մր այտերուն համր նայիլ,  օխէ ր . . .  օ խ . ..  
կամ օխա շ բացականչություն մր ընելով, 
որմե ստացեր էր օխաշ մականունը։

Կանա ։ք Որ----վարդապետ մը Հեսկ գյու
ղացի,  վերջեն կաթոլիկության հարած։ իրեն 
գործ մը կառաջարկվի, գործը կատարելուն 
անվստահ, կրսե' կանտ մ որ, ուժ ունի՞մ 
ընելու, և կստանա «Նանա մ Ար» մականու
նը։ Իր ճիշտ անունը ու ազգանունը շատե-  
րուն անծանոթ էր։

Տէր Ծուլին. — Այս քահանան Մոկս գա֊  
վառեն էր։ ■Բուրդերու ն եղութ յունն ե ր են ա֊  
զատ մնալու համար Վան ապաստաներ էր 
ե կբնակեր Կլոր֊Ղար թաղամասը։  Հոժա
րակամ և առանց վարձատրության կմա ս
նակցեր Արարք եկեղեցվո ժամերգություն
նե ր ով ։  Արտաքո կարգի երկարահասակ  
( 7 ,5  ոտք) ըլլալուն համար ստացած էր Ձող 
կամ Տողի մականունը։

Տէր Աղալէն. — Կեմ գյուղի քահանան,  
Վան, Արարոլց շրջանը ապաստաներ էր ո• 
րոշ խնդրով։ Կքահանայագործեր Արարք 
եկեղեցին առժամյա կերպով։ Եկեղեցվո 
մաղթանքները և Ավետարանը շատ արագ  
կարդալուն կամ արտասանելուն և կամ  
մաղթանքներու բառերը կուլ տալու համար  
ստացեր էր Տեր Աջալա մականուն ր։
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ձ  ք՚նավոր Մինաս. — Ամուրի, հեզ,  կար֊  
ճահասակ,  նիհար ծերունի մր ։ Կհագներ եր֊ 
կար ու կտրված կամ բա ժնված ձուղերով 
պճղնավոր ղպուն մը։ Կաղոթեր գԸշեր ու 
զերեկ։ Հանրությա ն մեջ կերևեր միայն Ս եծ 
Պահ որ օրերուն։ Այս խեղճ,  թույլ ու դեղ
նած ճգնավորր ուներ եղանակավոր խո֊  
ս ա կց ո ւթ յուն։

Ծուո. Օրման. —Հայ դերվիշ մը, բայց  էր 
նշանավոր յուղանկարիչ։  Եր նկարած պատ֊  
կերն երր հարգի էին և ոմանք ալ եկեղեցի֊  
ներու և վանքերու սեղաններու վրա տեղա֊  
վորված։ Ուներ ալեխառն անխնամ մորուք,  
կհագներ ցնցոտիներ,  քալած ժամանակ  
միշտ դես։ ին կնայեր ' ձեռքերր դրպաննե֊  
բուն մեջ։ Պ արա պո ժամերուն փողոցն երեն 
սիկարեթի մարած ծայրեր կհավաքեր,  իսկ 
աշնան երբեմն դաշս/ կգլլեր և իրենց արտի 
լոր խոտերն կամ փուշերը կայրեր,  Հողը 
բեղմնավորելու նպատակով,  ստեղծելով  
մուխի երկար պալանն եր։

Սսւլսւխ Խա^օն. — Երկարահասակ, բարե֊  
ձև, լավ հագնված,  ճերմակ մազերով անձ 
մ ըն էր։ Լավիտյան ս֊հավ իտենից Արարք
եկեղե ցվո թաղականն էր կամ հոգաբար֊  
ձուն, միշտ կնտրվեր։ Թե ո*վ կնտրեր զայն'  
ինծի մի հարցնեք,  միայն սա լաւէ գիտեմ,  
։։ր մէւշտ կգանգատեր այսպես ' եղբայր,  ազ֊  
զին ու եկեղեցիին ձրի ծառա յել  են հո դինիս 
կելլա։ Այո,  և հոգաբարձու րնտրվելու հա֊  
մար ալ հոգի կուտար։  է.

Աման Շինող Մանուկ----Բրուտ, մ է1 ակը
իր արհեստին մեջ,  ուներ քանի մր էշեր։  
Դաշտ երեն որոշ հողեր կկրեր այդ էշերով, 
կշիներ ու կծախեր զանազան տեսակ խե֊  
ցեղեն կանանչ  ջնարակված ամաններ։ ճ ա տ ֊  
րսւկի մասնագետ էր և երբեմն երկու կամ  
երեք քար կհաներ21 խաղի ատեն։

Վըոըջի Կարոն. — Մականվամբ'  Պաշոլ։ 
Անգրագետ, անգործ,  ամուրի, տգետ ջ ա֊  
տա խոս մր,  որ միշտ ապուշ ունկնդիրներ 
կփնտրերք և շատ անգամ ալ անոր կոլրծքր 
կուռեր և մեծամիտի հովեր կառներ, երբ 
դրացիներ զինք ծաղր ելու մտոք կըսեին'  
Կարո՛, եկուր տեսնենք, ի՞նչ  լուրեր կան։  
Կալաշի մոտ լուրեր պակաս չէին։  Անոր

21 ար հանել . — Երբ ճատրակ խաղցող մը հաղ֊ 
թողի համբավ կհանե և փոխանակ 16 բաբերու, 14 
կամ 13 քարեր կշարե իր կողմը, ի դիմաց հակառա֊ 
կորղի 16 բաբերուն և կհաղթե, քար հանող կկոչվի։

լուրեր միայն ու միայն հեղափոխսւկան լու
րեր էին։ Նա միայն հեղափոխականներով  
կհետաքրքրվեր կամ հե/լափոխական լուրեր 
կհնտրեր։ Կարոյի խոսքով Ռուսիան շուտով  
Վան պիտի գրավեր։ Ըստ Կարոյի, ամեն  
շաբաթ Պարսկաստանեն զինված խումբեր 
գաղտնի ճամփա կելլեին և Խան ասորի կամ  
Բարդուղիմեոս վանքի կամ Սարայի գժով 
Վան կհասնեին, զենքեր կփոխադրեին 1Լան, 
և գին ավաըժություն կն ե էն ։ Դէւտեր նոր 
եկող երևակայական էս ում բե բու և կովկա֊  
սահ այ խ մ բապետներու անունները։ Անոր 
էսոսքով մինչ  մեկ֊  երկու էսում րեր Վան
կհ ասնեին, Վանեն ալ ուր է։ շ խոււ էրեր Պ արս ֊ 
կաստան կմ եկն ե է։ն զենքեր բերելու։ Կարոն 
կպատմեր իրարու ետևե սահուն էեղվով և 
գոց ըրած ոտանավորի պես, որովհետև 
միևնույն երևակայական Լուըերր այնքան  
կրկնած էր, որ դոց գիտեր ' այսինչ խմբա֊  
պետը իր խ ում բո վ Բարդուղիմեոս վան քեն 
ճամփա ելավ երեկ և շուտով Վան կհասնէս 
Սարայի դաշտի վրա այսինչ  խումբի զին֊  
վորներ մոսէէններով զինված օր֊ցերեկով  
դեպի Պ արս կաս տան գնացին։ Շաբաթ մր 
առաջ այսինչ  խումբ 23  սնդուկ հրացանի և 
ատրճանակի մասեր ներմուծեց Վան։ Այս֊  
ինչ խումբը մեկ շաբաթե ի վեր Վար ադա 
վանքի լեռներու վթա զինավարժություն 
կընե,  և այլն,  և այլն։  Սուտեր և երևակա֊  
յական դեպքեր ու վրոեր։ Կարոյի համար  
մլուկը ուղտ շինել մեծ  բան մը չէր։

*1ոկԷ Խսւ£ոն. — Եր կար ահա սակ, տգեղ և
աղքատ հագնված,  բա զմանդամ ընտան իքէ։ 
հայր։ Տան մեջ կտավ կգործեր, և հ ա զէ։ վ֊  
֊հազ իր ընտանիքը կպահեր։ Երրեմն֊եր֊  
բեմն ստիպված էր կողմնակի գործեր ալ  
ընել։  Փոքր զմելիով ոչխար կմ որթեր, կքեր֊  
թեր և կմաքրեր երկու ղուրուշի համար։ Այդ  
երկու ղուրուշը վայրկենապես փուռը կտա֊  
ներ, երկու о էսա հաց կգներ և ուրախ֊ուրախ 
տուն կերթար, ճան ա պա ըհ ին ուտելով գնած  
ցամաք հացէւն գրեթե կեսը22։

Դերձակյան ^ա կոր.— Մականուն' Կլորս։֊ 
կօտ։ Անգրագետ, և թաւլի մուխ թարբ, հար* 
կահ ա վաքը։ Այս մարդու համար գութ գո֊ 
յություն չուներ։ Կարմիր Սուլթանի փնտրած

22 Վանի բար բառում կար Կռկե /սաշո ասացված֊  
քը։ Ամեն անոնք, որոնք փուռերեն հաց գնելե հետո, 
ճանապարհին հացը ուտելով տուն կբերեին, Կռկե 
խաշո կկոչվեին։
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մարդն էր։ Եր ամենօրյա գործն էր, առտուն 
կանուխ ոստիկանատուն երթալ, ոստիկանի 
մր ընկերանալ,  հայերու խանութներու առ֊  
ջև տն կվի լ ու հարկ պահանջել կամ հավա
քել։ Ով որ ո ս տ ի կան են վախնար և վճարեր,  
կառներ դրամը և իր գրպանը կդներ, քոչան  
կոչված թուղթի մը անվավեր կտորը տալով  
վճարողին։ Իսկ այն հայ խանութպանը, որ 
դրամ չուներ կամ կդժկամեր վճարել,  աչ֊  
քով-հոնքով իր կողքին կանգնած ոստիկա
նին նշան կներ, ըսելով^ ՒԺւ՚Ւ էթ։ Եվ ոս
տիկանը շատ դժվարությամբ ժամանակ  
կուտար խեղճ խանութպանին իր խանութը 
գոցելռլ  և սւռաջնոըդեը ոստիկանատան նեղ 
ու մութ խուցը։ Հակառակ հայ մայրերու  
ծանր անէծքներուն, Կլորակոտը աշխույժ  
էր, առողջ և բոլորած 50 տարիներ։ Արժա
նացած Տաճկի-ճրագ և Կլորակոտ մակա 
նուններուն' թրքասեր ըլլալուն և կլոր գլուխ 
ունենալուն համար։

ЦԱUljШГՈւl̂ . — իր րուն անունն ու ա զգ ա 
նունը ինծի և շ ատ ե րուն անծանոթ, 5 5 — 60  
տարեկան, լճացած աչքերով,  կարմիր կո
ւյլերով, հաղթանդամ և բարձրահասակ մարդ  
մրն է, ։։ Կխաղցներ տիկնիկներ, ձեթի ճրա
գի լ ոլյ սով' ճերմակ սավանի վրա ց ո լա ց
նելով ստվերները խամաճիկներուն,  որոնց 
կմախքները շինած էր կաշիի ու փայտի  
կտորներէ և շարժական առանցքի մը վրա 
ամրացոլցած'  պատրաստ որևէ կողմ դարձ
նելու։ Թեև ս։նգրագետ, բայց  սուր հիշողու
թյուն ուներ։ Կհղանար մտքեր,  կստեղծեր  
խամաճիկներու երկսեռ տիպեր։ Տեսնելու 
բան էր, թե ինչսլես վարագույրի մը ետև 
նստած,  անտես հ ան դի ս ա կանն երե, երեք 
ժա մ կամ ավելի,  ձեռքերով կխաղցներ ա֊  
նոնց ստվերները սավանի վրա և առանց  
նոթագրության կուտար հարց ու պատաս
խաններ անոնց սեռին ու տարիքին/ համէ֊  
մատ,  կեղծելով իր ձայնի ելևէջներն ալ,  
դուրս բերելով սիրային վեպ մր կ ամ ըն֊  
տան եկ ան տգեղ պատկեր մը։

Եր խամաճիկներուն հերոսն էր Կաբա֊  
հե՛՛ղ23 ըսվածը և իր բոլոր տրամախոսու
թյունները կն/եր թուրքերենով, թրքական 
հանդէսներու և սաներու ատեն փնտրված  
անձն։ Էր, գիշերները տաճիկներուն զվար֊

“  Կարագյոզ խ ա ղ ց ն ո ղ -վ հ ր փ ն  իր երկրորդ մա- 
կանունը դարձավ։

ճա ընելու համարք մանավանդ Ի այրս՛ մ ի 
օրերուն: Նա Վանեն դուրս ելած չէր է մա֊  
րիոնեթներու ձևերն ու տարազը,  անոնց 
բերան դրված երկար տրամախոսությո ւննե֊ 
րր բոլորն ալ իր մտքի արտադրություն֊  
ներն էին, չարաչար ինքնաշխատությամբ  
զարգացուցած։

^•արասեֆերյւսն Պոդոս. — Մականուն' Մազ֊  
ղաթ Մալի . — Համարձակախոս,  ղվարթ և
կարճահասակ ծերունի մրն էր: Կխոսեր
Պոլս ո (Հ քիպար» թուրքերեն: Կպտտեր հա֊
յոց  թաղերը օգն ա!լան ի մր ընկերակցած և 
կծախեր տնային առարկաներ, ցինկե ա֊ 
մ անն եր և այլն: Երբեմն ալ բարձր ձայնով  
կկանչեր ' « գեղեցիկ պի տույք ))։ Դավոյի
դեպքին, գործեն տուն դարձին, թուրքեր 
կբռնեն զայն և խռչափողը կես կտրած 
կձգեն,  որ չտրչարվելով մեռնի։ Կերպով մր 
ինքզինք իր տունը կձդե և կնոջ ու աղջկան 
բազուկներուն մեջ կմեռնի քանի մր ժամեն։

Լօրեզի Մնոն.— Արարք դյուզի գյուղա
պետ։ Միականի,  միաթև, արագաշարժ և 
գործունյա։ Նահապետական բ ա զ մ ան դամ  
ընտանիքի մը գլխավորը։ Ուներ հրամայե
լու ազդեցիկ ձևեր և իր հրամանները շու
տով և լռել յայն կկատարեին իր ըն տ ան ի քի 
անդամները։ Խոժոռ էր և ջղային։

*1յոուոօյի Մուխ սին: — Կազ, կարճահա
սակ, դարձ։ Կխոսեր երգեցիկ տոնով։ Կքա
լեր երկու ձեռնափայտով ' իր կոները խաղ֊  
ցընելով կամ քարշ տալով։ Ան դրա դե տ ծ ե 
րունի մըւ Ո եկա բույժի անուն հանած էր և 
երբեմն ալ վհուկություն կներ։

Լըմրցու Մովսես. — Բարի, հեղ, մե ղ մա 

խոս, սիրահոժար և մատչելի անձնավորու
թյուն։ Մեև անգրագետ, բա յց  կեն դան յա ց 
և մարդոց շատ մը հիվանդությունները 
հմտությամբ կբուժեր և աժան վճարքի մր 
փոխարեն կպատրաստեր իր դեղերր բույ
սն րե ու արմ ատն երե։ Անոր դե դա դիրն երր, 
որոնք երեսներ պիտի լեցնեին,  կորսվեցան, 
գեղագիրներ, որոնք կրնային ռւրդի դիտա
կան բժիշկն ե ըն ալ զարմացնել։

Խաւ/թոյի Լորթոն.— Համբավավոր իր
ուժով։ ճանապարհներու մասնագետ գիշեր 
ատեն։ Ծխախոտի անվախ մաքսանենգ։ 
Կառավարական օրենքներ ոտնակոխող 
հ յանդուգն մը։ Միշտ և գաղտնի ատրճանակ  
և դանակ կկրեր իր հագուստներու ծալքե
րուն մեջ։ Ոանտարկված քան ի֊ քան ի ան՝
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դամներ։ Քանիցս ալ Ռուսիա փախած։ Տե֊  
սա օր մը,  թե ինչպես իրենց հիվանդ և 
ճանապարհին մնացած էշը շալկած տուն 
բերեց և թե ինչպես այս անսովոր տեսա
րանին ի տես, Արարուց Մեյդանի շները 
ք այլ առ քայլ  իրեն հետևեցան,  հաջելով։  
Անոր երգած «Գարահիսար լեռան կրծքին» 
երգը մեկ հատիկ էր։

Կոտկե Սեփան. — Մականուն Խուրան֊
դրրխոկի__ Կըսեին, թե շատ հարուստ էր,
բայց  ցույց չէր տար։ Ուներ հսկա իրան մը։  
Տարիքը 60 անցած,  բայց  աշխույժ։  Առանց 
իր իշուն ոչ մի քայլ  չէր առներ։

Շիլ Մ ա րկյո.— Շիլ ու կարմրած աչքե
րով մեկը,  50 տարիքը անց։ Խոժոռ ու ան
մատչելի։  Կհագներ պճղնավոր, ծոպերը 
հարած փեշերով ղպունս ։ Չափազանց ժլատ։

Քեթրավիզ Խեքյիմ----Կարճահասակ ու
ծուռվիզ։ Կպտտեր գավազանը միշտ ձեռ
քին։ Կըսեին, թե բժիշկ է։

կոււքարբազ Փանոն. — Միջոցն երու մեջ 
խտրություն չդնող խե ցեվաճառ մը։ Ուներ 
մասնագիտություն քյուրդերուն կոտրված,
պատռած խեցիներ վաճառելու։  Միշտ բա խ 
տախաղով զբաղած։ Երբեմն ալ մունետիկի 
դեր կկատարեր։ Կորսված էշ մը կամ եզ մը 
գտնելու համար փողոցե-փողոց կանցներ  
բարձրաձայն կանչելով^ է շ մը կորսված է, 
ե զ մը կորսված է, գտնողին մեկ մեճիտ 
պարգև կա։

Խանկե Կյէւ|որք.— Յոթանասուն տ ա ցինե
րու բեռը շալակած,  բարեկեցիկ ու պատ֊  
վավոր ընտանիքի մը հայրն էր։ Եր ներկա
յությունն ու խոսքը թաղային խնդիրներ ու 
մեջ միշտ կհարգվեր։

Կուկ ազի Սանասար.— Հսկամարմին,  օժ
տյալ մեծ  ուժով։ Միշտ վերարկուն ուսին 
կնետեր, քան թե կհա գներ։ Կհիշեմ իր հսկա 24

24 Առաջին անգամ Վանի մեջ նեղ տափատ հա֊ 
դած է հայրս ' Կարապետ Տեր Մ կրտչյան, արմանա֊ 
նալով սալորներու, ծաղրանքի և մականուններու, 
օրինակ' Չաթալ Տապգին (երկճյուղ ստեպղին) և 
այլն։ Չորս օր հետո հորս արհեստակից ( ոսկերիչ) 
Խանիկյան Մ կրտիշր կսկսի հագնիլ նեղ տափատ, 
նույնպես արժանանալով ծա դրանքն երու։ Ապա տա֊ 
փատը կամաց֊կամաց կընդհանրանա։ Դեռ մինչև մեր 
օրերը կային անհատներ, որոնք կհագնեին փեշով 
երկար զպուններ։ Այս անգամ ալ անոնք կարմանա֊ 
նային ծաղրանքի, որպես հին սովորույթի կառշողներ։ 
Նույնիսկ փեշով անունը մականուն դարձավ Տիգրան 
պնուն մեկի մը։

ոտները։ թե իր ոտներուն համաչափ կո
շիկներ ուրկե կգտներ, չգիտեմ։  Տարիքը 
վաթսունին մոտեցած,  միշտ ուրախ։

Մունկէ Նշան----Երկաթագործ, երկարա
հասակ, բարձրամիտ մը։ Սա ալ ուներ բ ա 
զուկի հսկա ույժ,  և ակնհայտնի' Արարուց 
հրապարակի վրա։

Ուսթա Խաչիկ. — Պերպեր Խաչիկ ալ 
կկոչվեր,  թեև շատ քիչ  անգամ սափրիչու֊  
թյուն կըներ։ Իր մասնագիտությունն էր 
ատամներ քաշել ,  արյուն առնել,  և խորոզ  
հիվանդութենե բռնվողները բուժել։ Խանութ 
կամ պաշտոնատեղի չուներ, բա յց  իր վար
պետության համբավը հաճախորդները իր 
տունը կբերեր։ Ոչ թմրեցուցիչ  դեղ ուներ և 
ոչ ալ թմրեցուցիչ  դեղերու մասին գաղա
փար։ Ս իշտ խոժոռ էր և լուրջ։ Մեջքին կկա
պեր քանի մր բաժանմունքներ ունեցող կա 
շիէ  գոտի մը։ Անոր մեջ կշարեր մեկ կամ  
երկու ածելի։ Ատամնաքաշ երկու տեսակ  
աքցաններ,  կեռ երկաթ մր,  սանտր մր,  
փոքր կոտոշ մր և վեց նշտրակներ պարու
նակող արույրե քառակուսի տուփ մր։

Ատամ քաշել  ուզող հաճախորդը պար
զուկ աթոռի մր վրա կնստեցներ։ Եր մեկ  
ոտքը նույն աթոռին վրա կդներ' հաճա
խորդին ետևը։ Վախցող և կիսալաց հաճա
խորդն երուն հոգեբանություն կգործածեր, 
ըսելով . «Դու ինչո ւ կվախնաս,  ե ս պիտի 
վախնամ,  որ ա սոս մը պիտի քաշեմ։  Դու 
ինչո՞ւ կուլաս, տխրելու դժվարությունը իմս  
է, ոչ թե քուկդ))։ Զվարթ և կարճ պատմու
թյուն մլ1 կպատմեր,  հաճախ ո բդին գլուխ ր ճ 
աթոռին վրա դրած իր ոտքի ծունկին վբա 
կհանգչեցներ և կխնդրեր հիվանդեն, որ բ ե 
րանը բանա։ 'Զանի մը անգամ բերանի այս 
ու այն կողմը կնայեր,  կեռ երկաթով փ տ տ ած  
ատամը կստուգեր և անգամ մր որ աքցանը  
հիվանդի բերանը մտներ ու բռներ ակռան,  
պարապ չէր վերադառնար, հոգ չէ  թե հի
վանդը որքան շարժեր կամ այլանդակ ձ ա յ
նով պոռար։ Ապա քաշված ակռայի փո
սին մեջ քիչ  մր բամբակ կթխմեր, իր վարձ
քը կառներ ու ճամբու կդներ։ Եթե մեկը 
իրեն հարցներ ' ուսթա Խաչիկ, կրնա՞մ քու 
ատամներդ տեսնել,  պիտի նկատեր,  որ 
Խաչիկի ատ ամն երու երեսուներկու սենյակ
ներ վաղուց ա մա յաց ած էին ու իրենց 
վարձքերը վճարելե դադրած։

Արյուն առնելու համար երկու միջոց ու֊
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ներ։ Առաջին' տզրուկ կփակցներ և կթո֊ 
ղուր) որ անոնք ծծեն հիվանդի արյունը 
մինչև որ հագենան ու ինքնաբերաբար  
վար իյնան։ Երկրորդ միջոցն էր հիվանդի 
թևի երակին նշտրակ մը զարնել և որոշ քա֊  
նակությ ա մ բ արյուն հոսեցնել , հետո դադա
րեցնել հոս ում ր ճ վրան բամբակ դնելով ու 
կապելով։

Խորոզ հիվանդություն կբուժեր այսպես։  
Հիվանդին ճակատեն քիշ հեռու գլուխը կա֊  
ծիլեր հավկիթաձև: Կոտոշը ածիլված տե
ղին վրա կդներ, կ ոտոշի բարակ կողմը էր 
բերա նը դնել ով, կոտոշի միջի օդը կծծեր և 
այդպիսով հիվանդի զլխի ուռուցք
կգոյացներ: Կնշտրակեր այդ ուռուցքը, կո֊ 
աոշր նորեն վրան կդներ, բերնով նորեն 
օդը կոտոշեն կծծեր և գլխի ա 1Ղ մաս են 
արյուն կհաներ։ Ապա կոտոշը վար կառներ,  
կոտոշի տակ հավաքված ու լերդացած ա •֊ 
րյունը կմաքրեր,  վրան բամբակ կդներ և 
կպատվիրեր հիվանդին երեք որ պաղլեղով  
մածուն ուտել։ Ուսթ ա Խաչվւկ խորոզ եզոդ 
հիվանդներուն դպչելե աոաջ, անպայման  
դիանալու էր, թե ե րբ հիվանդաբեր են։ Եթե 
հիվանդը ուշ մնացեր է, 24 ժա մ վրան ան
ցեր է, այդ հիվանդին շէր դպչեր,  առ ոչինչ  
համարելով ամեն թախանձանք։ Կհիշեմ, թե 
ինչպես մոր մր աղաչանքին պաղարյունու
թյամբ պատասխանեց,  «Մարէ, վէրէն ց ն 
ցեր ի, ինչ  էլ անեմ,  ինչքան էլ արյուն առ
նեմ,  փարա չան և, երեք օրեն պիսւի մեռնի,  
չորս օր առաջ հոս բերելու էիր տղադ»։ Եվ 
իր գուշակությունը իրական ացավ։  Այս հի
վանդությունը, որուն գիտական անունը ին
ծի անծանոթ է, խռչափողի հիվանդություն 
էր և միայն 5 — 10 տարեկան մանչերու հա
տուկ։ Հիվանդը կդժվարանա խոսիլ ու շրն-  
չել ։  Խոսած ժամանակ կարծես խռչափողը  
կքերվեր և խռպոտ ձայներ կհաներ։ Վանե
ցիք կըսեին ' հիվանդը ահլորի պես կխոսի։  
Հիվանդություն մր, որ 4 — 5 օրեն հիվանդը 
կխեղդեր, թեև հիվանդը անկողին մտնելու  
վիճակին չէր և կրնար ոտքի վրա կենալ,  
քալել ,  ուտել և խմել։

• է
ճոոթօյի Ական. — Լճացած ալքերով և 

ձեռնափայտով հազիվ քալող ծերունի մը։
9>ո.ն̂ յւ Պաւոուր.— Ուներ սեփական հացի 

փուռ։ Օրական քանի մը անգամ Ոագոսի 
տաճարը կմտներ երկրպագելու,  մ  ան ավան դ 
երեկոները։

Կար|ւր|ւ Վարտան. — Վհուկ մը,  որու մ ա 
սին նախապես պատմեցինք։

հասար Ավնոն. — Համբավավոր մ ս ա 
գործ։ Զվարթաբարո, համակրելի և դյուրա
մատույց ։

Հրավիրված էին նաև Ցնփոր Յարյւջան, 
Ցնփոր Մոևխսին, Կակուղ Մուխսին, Վղվզի 
Մուխսհն, ճկասն Ակոփ և ուրիշն եր։

*  *  *

Մ աբանոս Խաթունն ալ իր կարգին հրա
վերներ ղրկեց իր հետևյալ բարեկամ ու 
դրացի տ ի կինն եր ո ւն ։

Եղււա Խաթուն Գղիրյան.— Կնքահայր 
Պողոսի կինը և մ ի ան դա մ  այն -Ոավորկին
Խաթուն։ Հ

Ցաշօյ|ւ Մարինեն. — Վարժ ու համբավա
վոր, ինքնուսույց վիրա բույժ մը,  եզակի իր 
ճյուղին մեջ։ Շատ ծանր ու անհույս # /  1Ա1֊ 
վորներ մ  ահ վնե ազատեց։  Պատվավոր ու 
բարեկեցիկ ընտանիքի մը մայր։  Եր տղան'  
Հայրիկ,  իմ  դասընկերս էր Վանի Հայկազ-  
յան Կեդրոն ական վարժարանին մեջ,
1905-ին,

Կուշոյի Սարան. — Տարիքը առած հսկա 
կին մը,  որու մասին վերը պատմեցի։

Թանգյօփ Պաււավ.— Քթախոտի մասնա
գետ։ Իր պատրաստած քթախոտը կփնտրվեր 
երկսեռ հ ա ս ակա ո ուն ե ր ե անխտիր։ Կըսեին,  
որ ծխախոտի անպետք ու չորցած կոթերը 
կաղար և ուրիշ համեմներով կիւ առներ ո։ 
քթախոտ կպատրաստեր։

Մարիամ Փաշեն. — Թիկնեղ, բարձրահա
սակ, հ ամ արձակախո ս ու կտրիճ կին մր, որ 
Վանի Սովի տարին իր համարձակությամբ  
Ոլ կազմած կանանց խում բերով համբավ  
հանած էր ու փաշա տիտղոսին արժանա
ցած։

Կաշի Պառավ__ Կհ ադնեբ հազար ու մեկ
կտորներով կարկտնված հագուստ։ Կողքէն 
կախած կունենար ծարիրի տոպրակը ' լ ե 
ցուն աչքի փոշիով։ Միշտ կհալածեր ու կա 
նիծեր փողոցի չարաճճի տղաներ։ Ինք 
տղաներուն հանգիստ չէր տար, տղաներն 
ալ իրեն։ Ամեն օր եկեղեցի կերթար և չոր  
տախտակի վրա ծունկի եկած կաղոթեր ու 
կարտասվեր։

Հրավիրված էին նաև Բաղդկանց Պայ
ծառ, Խամթոյի Ասյիկ, Սապունշու Սաթենիկ, 
Բսւզաո Աղասոնց Օղիկ, Տակը թացող Այ-
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մաստ, Խանկն Մայրամ, Միջնորդ Արմա
ղան և ուրիշներ։

փ փ *

Հարսանիքի նախորդ օրը Հովհաննես 
Աղայի տան մեջ կարգավորվեցան  թարախի 
և աղարրաշիի երկու հարցեր։

Թարախ. — Կեսօրվա ատեն Մարանոս 
Խաթուն պատրաստել տվավ Թաբախը, որ 
հարսի տունը պիտի ղրկվեր։ Առավ գեղե
ցիկ և ծաղիկներով նկարազարդված մեծ  
փոլաթափսի մը։ Մեջտեղը գրավ փունջ մը 
ծաղիկ,  երկու նուռ, կողքին շարեց փախ
լավայի ձևով և զանազան գույներով թուղ
թերու մեջ փաթթված շաքարներ։ Տոպրակ 
մը կարմիր հինայի ^ "շ/* և նամակ մը,  
որուն մեջ գրված էր' վաղը,  այսինչ  ժամին  
կուգանք հարսը առնելու։ Ապա վրան քա 
շեց մետաքսե ու գույնզգույն ներկված  
շղարշ մը և իր մշակ Խեգ գյուղացի Աերգո-  
№  տվավ թափսին, որ զգուշությամբ Խո֊ 
տի֊Մկանց տունը տանի։ Մարանոս Խա
թուն չէր մոռցած նաև այս հանդիսավոր 
օրվան առթիվ զարդարել իր մշակն ալ։ 
Գնած էր նոր սև քյազախիկ մը, կարմիր-  
կանանչ  գույներով մեջքի շալ  մը,  նոր ճեր
մակ քոլոզ մը,  մետաքսե սև փոշի մը և 
նոր ճերմակ Շատխու շալ ,  շալվար մը։ 
Մշակ Սերգոն զարդարված այս նոր հա
գուստով, կեսօրվա ժամը մեկին զգույշ  
քայլերով,  երկու ձեռքերով բռնած փոլա֊  
թափսին' Խոտի֊Մկանց տունը տարավ և 
վերադարձավ։

Ազրանստում և ազարբաշի. — Վասպոլ֊  
րականի մեջ սովորություն էր, որ նորա
պսակներ չար աչքե զերծ պահելու համար,  
ամուրի երիտասարդները փեսայի տան մեջ 
ժողով մը գումարէին և ազաբբաշի մը ընտ
րեին։

Լևոնի պատվերով իր տունը հրավիրվե-  
ցան իր ընկեր, բարեկամ Ու դրացի հետևյալ  
ամուրի երիտասարդները։

Քոլոշոն, Վանլի Խորեն, Բոբիկ Գող, Սա֊  
րուխանի Պլուզ, Թախսե Թուր, Մուճկե Վա
հան, Թերծկի Մուկ, Լրմրց ու Պիսդ, Միա
պետական Մ անուկ ( իր կամքը քալեցնող) ,  
Մ ժիկ, Լորեզի Խ ոսրով, էք յոմշու,  Բարեքին,  
Ոզմա Կյօրօն2Տ, Բախտավոր ԹափթափէՆ

(Կլոր հաց ' մեջտեղը ծակ) ,  Խռանի Խաչիկ,  
ճոռոն,  Աթօն, Պթօն, Շխու Մ իրան* 2 և ուրիշ
ներ։

Հարսանիքի նախորդ օրը, երեկոյան  
մինչ հարսի տան Հին ադրես ի արարողու֊  
թյունն ու ձևականությունները կկատարվե
ին, վերոհիշյալ ամուրի երիտասարդներն 
ալ Լևոնի տունը բազմոցներու վրա նստած,  
ժողով կընեին ազաբբաշի մը ընտրելու  
համար։ Ժողովը կարճ տևեց և ազաբբաշի  
ընտրվեցավ Վանլի Խորեն։ Ազաբբաշիի  
ընտրության ձևը Վաս պարականի մեջ ա-  
ճուրդն էր։ Աճուրդին գինն էր խմիչքը։  Ամե-  
նեն շատ գինի կամ օղի մատակարարողը  
կգներ պաշտոնը և կստանար կո պալը։ Ա֊ 
մուրիներու այս խումբը կկոչվեր մխկներ։  
Վանի Արճակ գավառի մեջ հայաբնակ փոքր 
գյուղի մը անունն էր Մխկներ, և միանգա
մայն Վանի փոխաբերական ոճերեն մեկը,  
Ժողովրդական ասացվածք մը,  որ կնշանա
կեր երկրորդական, մասնավորապես հար
սանիքներու ատեն գործածվող։

Վանլի Խորեն, բարձրահասակ,  լա յն ա 
լանջ,  կլոր երեսներով սիրուն երիտասարդ  
մըն էր, օժտված կատակաբանության և 
նմանախոսության ձիրքերով, միակ հարմար  
անձնավորությունը այդ պաշտոնին համար։  
1’ր անուշ ու հ ամ ակր ե լի բնավորությամբ  
կսիրվեր Վանի գրեթե բոլոր իր հասակա
կիցներէն և կկոԼլ[փց Սօղբաթի ծաղիկ։  
Ուրախ էր, գոհ և ծիծաղը միշտ երեսին։

25 Ոզիմ գյուղացի, Վան հաստատված։ Գլխին 
կգներ բարձր ու ճերմակ քոլոզ, որու կողքին կփաթ
թեր մետաքսե և ուլունքներն հյուսված սև փուշի մը։ 
Հ  ոլոգին դիրքն ու փոշիի կապելու ձևերը կհայտնեին 
հպարտություն։ Ոնավ չէր խնդար . միշտ խոժոռ և
հոռետես։ Ուներ լավ ձայն։ Կերգեր քրդերեն երգեր 
շատ գեղեցիկ եղանակներով և քրդերեն երդերու շտե
մարան մըն էր։

Վասպուրականի գյուղա ց ին ե ր են շատեր քոլոզ[̂  

ընտրության և փուշի կապելու տարբեր-տարբեր ձևեր 
ունեին, մանավանդ շատախցիներ։ Ոզմա Կյօրօն ալ 
շատ ախ ցին եր ու նման փուշիի մայրը ձախ ականջի 
վրա կախ կուտար։

2 Շխու Մ իյրան* — Խնդացնելու ձիրքերով օժտյալ 
երիտասարդ մը։ Ւնք կհորիներ իր կատակալից խոս
քերը։ Կհիշեմ օրինակ մը անոր խոսքերեն. ((Այսօր 
Ավանց նավահանգիստ նավ մը ցամաքեց, որու բե
րած ապրանքներն էին' 60 հակ մկան բուրդ, 24 պու
տուկ ճերմակ մածուն և 24 սնտուկ ալ այծերու կո
տոշ, գարնան արտեր ցանելու համար, որ այծեր 
բուսն ինձ և այլն։

-  164 -



նշիներ ու կն որո գեր ամեն տեսակ հովա
նոցներ, ըլլալով միակը այդ արհեստին մեջ,  
Վանի հրապարակին վրա։

Հարսանիքի օրը Վան լի Խորեն գլխին 
դրած էր արաբական ա կա լր , մեջքին կա
պած էր խոշոր գեղեցիկ պարսկական շալ  
մը,  որուն արանքներուն ու ծալքերուն մեջ 
դասավորած էր բաղարջ և օղիի երկու լ ե 
ցուն փոքր շիշեր։ Հագած էր Շատախի շ ա 
լե հյուսված պենավշե սիրուն ու լայն շ ա լ 
վարը։ Ձեռքին ո լներ պաշտոնական կոպա֊  
լբ2\  որուն վրա կպցված էին 20֊ե  ավելի 
փոքր ու բարակ մեղրամոմեր և անոնց ա֊  
բան քները դարձդարձիկ փաթթված կարմիր,  
կանանչ  ժապավեններ,  զանազան տեղեր 
ալ փակցված կան ան չ ֊ կ ա  րմիր թուղթեր։
Մոմերը պիտի սկսեին վառվիլ պսակի արա
րողության ատեն, եկեղեցվո մեջ։ Հին ավե
լորդապաշտություններն մեղի հասած հա
վատքն էր, որ ազաբբաշիի կոպայի կանաչ֊  
կարմիր գոլյներոլ և վառված մոմերոլ  զո
րությամբ չարերը կհեռանային։  Ազաբբաշիի 
պարտականությունն էր ամուսնացյալ զույգի 
առջևեն կամ կողքէն քալել  և եկեղեցիէն  
տուն առաջնորդել ապահով։

Հարսանիքի օրն է։ Օդը գեղեցիկ ու 
պայծառ։  Ամուրի երիտասարդներ հորենի 
շուրջ հավաքվեցան, հրավիրյալ երկսեռ 
հարսնեվորներ սկսան մեկիկ֊մեկիկ  հաս- 
նիլ։ Այրեր տարբեր,  իսկ կիներ տարբեր 
սենյակներ առաջնորդվեցան և նախապես  
պատրաստված բազմոցներու վրա նստան 
ծալապատիկ և սկսան խոսիլ սարեն֊ձորեն'  
զանազան հարցերոլ վրա։ Ոմանք սկսան 
շեշտել  օդին գեղեցիկ ու պայծառ ԸԱալը։ 
Ոմանք ալ կսեին' օդը պայծառ է, որովհե
տև հարսը թնթնոց չէ լզած։  Երբ հարսանի
քին օրը պայծառ ըլլար, կհավատային,  թե 
հարսը թնթնոց չէ լզած,  իսկ,  ընդհակա֊

26 Կոպալ. — Վա սպուր ական է գյուղացիները ուոց
կկոչեին։ Գյուղեր ու մեջ մինչև մեր օրերը կար հե
տևյալ սովորությունը։ Գյուղի երիտասարդները քանի 
մը փայտի կտորներէ խաչ մը կշինեին և փեսայի 
գլխին կգնեին, որպես թագ, որը դարձյալ չար աչքե 
ազատ պահելու նշան էր։ Վանի մեջ այս թագի փո
խարեն քահանան պսակի ա ր ա ր ո ղութ են են հետո փե-  
սաՏի կուրծքէն խաչ մը կկախեր, որ դևեր հալածելու 
զորությունը ուներ և պսակէն հետո եկեղեցիի մեջ 
շնորհավորելու պահուն հարսնևորները նախ այս խա-  
չը  կհամբուրեին, ապա փեսայի ճակատն ու երեսները 
և կթոթվեին ձեռքը, ընելով բարեմաղթություններ։

ռակն, եթե հարսանիքին օր անձրևոտ ըլլար 
կամ ձյուն տեղար, կհավատային,  որ հար
սը փոքր հասակին ճաշի ատեն թնթոց լղած  
է կամ թնթոցով հարիսա կերած է, կամ  
մատնելւը լզած է։

Փեսայի ածիլումն և ածիլվելու երգը.—  
էևոն թեև աղվամազ,  բա յց  ըստ տեղական  
սովորության ածիլվելու պարտավոր էր։ 
Երբ այրերու սենյակը հրավիրյալներով լեց-  
վեցավ,  սենյակին մեջտեղ դրվեցավ թիկ~ 
նաթոռ մը,  որու վրա բա զմեց ավ էևո ն։ Ուս
թա Խաչիկ ( որու մասին վերը պատմեցի)  
եկավ կանգնեցավ Լևոնի մոտ, ածելի սրցնող 
սև կաշին մեջքեն կախած,  իսկ ձեռքին 
բռնած ածելի մը,  պոչավոր հայելի մը և 
պղնձի պնակ մը,  տաք օճառաջուրով լ ե ց - 
ված,  որոնք փեսայի մոտ գտնվող փոքր 
սեղանին վրա դրավ և սպասեց։ Սովորու
թյուն էր, որ հարսնեվորներեն մեկը հայե֊  
լիի վրա արծաթ դրամ27 28 դներ, և այդ մեկը  
կլլաԸ առհասարակ փեսայի հայրը էլամ 4?ա- 
վոր աղան։ Հովհաննես աղան առաջ ան
ցա վ  և հայելիին վրա սահեցուր հինգ ղու֊ 
րուշնոց մը։ Պերպեր Խաչիկ ի տես արծաթ 
դրամին, սկսավ դործել և Լևոնի երեսը լվալ  
օճառաջուրով, ու նորեն կանդ առավ,  սպա
ռելով որ ուրիշ հարսնևորներ մըն ալ դրամ  
դնե հայելիի վրա։ Լորեզի Մնոն եղավ երկ
րորդ անձը, որ հայելիի վրա դրավ ուրիշ 
արծաթ դրա մ մր,  սափրիչը նորեն սկսավ 
գործել և քիչ  մը ածիլելէր հետո, նորեն 
կանգնեցավ։ Սափրիչը կանգ առավ և սկսեց 
գործել ըստ հայելիի վրա գրված դրամնե
րուն, որքան շատ դրամ նետվեր հայելիին 
վրա, ածիլումը այնքան շուտ կվերջանար, 
իսկ եթե դրամներու երևումը հայելիի վրա 
դանդաղեր, ածիլումն ալ կդանդաղեր։ Մինչ 
փեսայի ածիլումը այսպես առաջ կերթար,  
Մխկներ խումբը սենյակի մեկ անկյունը 
առանձնացած,  սկսավ երգել փեսայի ածե
լում ի հետևյալ երգը .
Ազբըներ2&,ազբըներ,  կտրիճ-մարալ  ազբրներ,

27 Այղ դրամները սափրիչի ածիլելու վարձա- 
տրրությո ւնն էին։

28 Վա սպուր ական ի գյուղերուն մեջ ավելի շքեղ 
կերպով կկատարեին փեսայի ածիլվելու արարողու
թյունը։ Աղջիկներն ու երիտասարդները կշրջապատեին 
փեսան, ծաղիկներ կցանեին անոր շուրջ և դափ ու 
թմբուկ զարնելով, կպարեին ու կերգեին այս երգը, 
մինչ փեսան կածիլվեր, կհագվեր ու կզարդարվեր։
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Հա տիւ սկեքյ,  ազար լասեր, ախչկներ,  
Կանաչ-կարմիր,  ալ֊դարահի կումաշով.
Պար բռնեցեք թագավորի կշտերովէ

Մաքավոր,  ի ՞նչ  պիրենքյ ք յե նման 
Քյ՛ո կանաչ արևն ի քյե նման.

Մեր վարթէնիս որ կպացվէր  
Պացվէր քյո արևոլ նման,
Սարի սուսուն որ կպացվէր  

Պացվէր քյո արիվոլ նման։
Սլաքավոր, ի նչ  պիրենքյ քյե նման  
Քյո կանաչ  արիվոլ նման.
Սխպրանց արուն իծաղկի անուն)  որ կը

պացվէր
Պացվէր քյո արիվու նման 
Վարթ մանուշակ որ կ պա ցվէ ր •
Պացվէր ալ արիվուտ նման։

Հանգերձօրհնեքը. — Տեր Պետրոս Հայրը,  
որ քանի մը օր առաջ հարսի տունը հանդի֊  
պած ու օրհնած էր Սրբիկի հանդերձները,  
մինչ էեոն կածիլվեր,  ուրիշ սենյակ մը ան֊  
ցա վ  և օրհնեց էևոնի նոր հագուստներն ալ,  
նորեն չար աչքե զերծ պահելու համար։  
«Մի իշխեսցէ  մերձենալ ի սոցա չար աչաց,  
դիվաց կամ կախարդաց, այլ  ամրաց յալ  
զորությամբ սուրբ խաշին քո փրկեսցին հա֊  
մենայն որոգայթից սատանայիւ)։  ւԸահանա-  
յի այս աղոթքով չարեր կհեռանային։

Փեսայի թոս- կամ թրամոմ. — Ըստ հնա֊
վանդ սովորության, փեսայի կողքեն թուր 
մը կկախեին կամ փեսայի առջևեն բռնած  
կտանեին' երկու նշանակությամբ։ Առաջին'  
որ փեսան ընտանիքի տերը կլլար և իշխա֊  
նությունը ձեռք կառներ։ Երկրորդ թուրը 
որպես պողպատ հակաղդիչ էր չար աչքե-  
րու։ Որովհետև հայեր թուր կրելու կամ  
պահելու արտոնությունը չունեին և փեսայի  
կողքին թուր կախելու պետքը կար, ըստ 
հինեն մնացած սովորության, ամուսնութե֊  
ն են օրեր առաջ փեսայի դրացի թուրքե մը 
թուր մը փոխ կառնեին,  քահանային օրհնել 
կուտային և փեսայի կողքին կկախեին, 
ամ ուսնութենեն հետո նորեն թուրքին վ ե 
րա դա ը ձնեչ ու խոստումով։

ԺԸ գարու վերջերը Վանի ազդեցիկ ա֊  
ղան եր են Գարասեֆերյան Ախիջան աղան 
այս սովորությունը կարգիլե և կորոշե, որ 
թուրի փոխարեն' թուրի երկարությամբ հա
տուկ մեղրամոմ մը գործածվի և ալդ մե ղ
րամոմը վերջեն եկեղեցվոլյն նվիրվի։ Ահա 
այս սովորության համաձայն,  Հովհաննես

աղան մասնավոր շինել տված էր երկար 
մեղրամոմ մը,  որ կկոչվեր թրամոմ և փոք-  
րիկ ^Ը ձեոքին բռնած միշտ փեսայի կող
քին կկենար։

Խարսխուր կամ հարսնառ. — էևոն հազիվ  
ածիլված իր սենյակը գնաց և հագավ Տեր
հոր օրհնած հագուստները։ Երեն կօգնեին 
Մժիկ և Միասլետակա ն Մանուկ, Վ ա նլի Խո
րեն, ըստ հնավանդ սովորության, իր փ ա յ
տին կամ կոպալին ծայրը հարսնևորներեն 
շատերուն համբուրել տալով զբաղած էր։

Քավոր աղայի հրամանով հրավիրյալ 
ները մեկիկ-մեկիկ  փողոցը լեցվեցան,  հար
սին տունը երթալու համար։ Փողոցը 1 0 — 12 
կառքեր պատրաստ կսպասեին,  որոնց։! ե 
Ար ար աջի Գէվոյի մասնավոր փայթոնը
եկավ և դռան ճիշտ մոտ կանդնեցավ։ Այդ 
փայթոն նստեցան Տեր-Պետրոս, Հովհան
նես աղան, Քավոր աղան և էևոն։ Օխաշ 
վարդապետ,  Տեր Ձողին, Կանամ Որ և Տեր 
Աջալեն երկրորդ կառքը նստեցան։ Մնաց
յալներն ալ ուրիշ կառքեր։ Խամբոյի Լոռ֊ 
թոն, Վրռըջի Կարոն, Ցնփոր Յարիջան հե
ծան իրենց վարձած ձիերը։ Կյոռտոյի Մուխ֊ 
սին հեծավ իր կովու ջորին, Կոտկե Սեփան 
և Աման Շինող Մանուկ հեծան իրենց հ ա մ
բավավոր էշերը։ Նախ փեսայի կաոքր սկը-  
սավ շարժիլ ,  ապա վարդապետներու կառքը 
և անոնց հետևեցան ուրիշ կառքեր, որոնց֊  
մե երեքը կտանեին քավորկին և ուրիշ կի
ներ, և ձիավորներն ու իշավորներն ալ ա-  
նոնց հետևեցան։

Հոս կուզեմ հիշել,  որ Խամբոյի էոռթոն 
ցուցամոլությունը ծայր աստիճանի կհաս֊  
ցըներ իր նժույգը քառասմբակ վազցնելով,  
երբեմն կառբերեն առաջ անցնելով,  երբեմն 
ալ կառքերուն հետևելով։ Կյոռտոյի Մուխ֊ 
սու փոքրիկ ջորին շատ անդամ ցույց տվավ  
1՚Ր համ առու թյունը, յսր աչելով ամեն մ է  սև 
կետի ի տես, ետ֊ ետ երթալով կամ կողմ֊  
նակի քալելով,  Կօտկե Սեփան ի էշը աչքի 
կիյնար իր ռահվան ֊քայլվածքով,  իսկ 
Սրուտ Ման ո ւկի էշր իր զռոցով։ Պետք է 
հիշեմ,  որ Սրուտ Ման ու կի էշը մինչև հար
սի տուն հասնելը շատ անգամ եղանակեց  
և հարսնևորներոլ խում/լեն միշտ ետ մնաց,  
որովհետև եղանակը չվերջացուցած քալել  
չէր սկսիր։

Կառքեր Խոտի֊Մկանց տուն հասնելուն 
պես, ամեն ոք վար իջավ։ Այր երր առաջ֊
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նորդվեցան տարբեր սենյակ, իսկ կան ա յք Հ 
տարբեր և բոլորվեցան ա մեն տեսակ ուտե֊  
լիքներով լեցուն սեղա ննե րու շուրջ։

Այստեղ պարտ կհամարեմ հիշել հարսի 
տան հրավիրյալներեն ոմանց։

Քուլ Թագավոր29 *. — Մեկ աչքը կույր, մեծ
գլուխ, ահարկու և ամուրի անձ մրն էր։ 
Մեջքին կկրեր դանակ մը,  որուն ծայրեն 
արյուն կաթած էր շատ անգամներ,  կսեին։  
Ուներ երկու ձեռք անկողինՀ մեկը քրոջ 
տունը կպահեր, իսկ մյուսը բանտին մեջ,  
որովհետև բանտեն արձակվելեն հետո նորեն 
բանտ վերադառնալը օրերու խնդիր էր։

Բուլաշըղ Պտտուր.—- Ամեն գույն առնող 
մեկը։  Ուներ ձիեր։ Միշտ ծայրաերես։

Պերչի Պտտուր. — Խանութներու գիշերա֊  
յին պահապան։

Ավդլկե Միրան. — Անհնազանդք անգրա
գետ, անվախ և միջոցներու մեջ խտրու
թյուն չդնող երիտասարդ մը։

Հրավիրված էին նաև'  Նախրչի Թանգյուլ, 
Նա իւր չի Սախօն, Քյարկտի Մոլրօն, Ջրով- 
ջրռվի Կուկազ, Թալրիսդ Խաչոն, Չօլեօյի 

Արթեն, Ս րոտի Պասյէէոն, Նագանի Թում- 
պոն, Պալթաչին, Ա.գա չա ն Պուպուն, Լ-լեսա- 

նի Կապոտ, Փինաչի Պատար, Մսե Բլուր, 
Արտսւր Կարոն ե. ուրիշներ։

Այստեղ միջանկյալ կուզեմ հիշել երեր 
հին սովորություններ կամ միջադեպեր, 
որոնք տեղի կունեն ային գյուղական հար
սանիքներու ատեն։ Մեկն է մենամարտը,  
մյուսրճ Աղվեսը, իսկ երրորդը՛ Խուր պռնել։

Մենամարտ. — Գ յուղե րու մեջ սովորու-  
թյուն էր առհասարակ ադջիկթ տարբեր  
գյուղե ընտրել։  Երբ հարսի տան հարսնևոր- 

հեռուեն կտեսնեին փեսայի հարսնևոր- 
ներու դալը, բոլոր այրերը անմիջապես տու֊ 
ն են դուրս կել լեին, մանավանդ երիտասարդ
ները, և բաց դաշտի վրա կարգավ կկանգնե
ին։ Եսկ իրենցմէ  քանի մը քայլ  առաջ կկանգ
ներ մասնավորապես ընտրված զորավոր կամ  
ուժեղ երիտասարդ մը։ Կհասնեին փեսայի  
հրավիրյալ հարսնևորները և քսան քայ լ  հե
ռու կարգավ կկանգնեին, առաջ մղելով իրենց  
ընտրած ուժեղ երիտասարդը։ Այս երկու 
ընտրյալ ուժեղները նախ իրարու ձեռք կթոթ
վեին և հետո կսկսեին մենամարտիլ ։  Առհա

29 Գրքիս մեջ հիշված փեսայի և հարսի տուն
հրավիրյալներեն թե արանց և թե կանանց անունները 
իրական մականուններ են։

սարակ փեսայի կողմի ընտրյալ ուժեղը 
կհաղթեր։ Մենամարտեն հետո նորեն ձեռքի 
թոթվում, և թե հարսի և փեսայի հարս-  
նևորներ իրար խառնվելով,  ուրախ, զվարԱ,  
կատակելով ու խնդալով հարսի տուն կմըտ-  
նեին և ճոխ ուտելիքներով պատրաստ սե
ղաններու շուրջ կշարվեին։ Այս ալ հեթանո
սական սովորություն մըն էր մեզի հասած,  
բա յց  մեր օրերուն գրեթե անհետանալու վրա 
էր։ Հայրս ինծի պատմած է, որ Գործոթ 
գյուղին մեջ հսկա, հաղթանդամ հայ մը կա 
եղեր Մելիք Մ ելու անունով, որ բազուկի ահ-  
ոելի ուժ ունեցած է և իր ուժին համար շատ  
մը ամուսնացողներ մասնավորապես կհրւս- 
վիրեին զայն,  որ իրենց համար մենամարտեր  
և իրենց հարսնիքը պատվավոր և հաղթական 
ըլլար։

Աղվես. — Երբ հարսն առի դարողներ հար
սի տունը կմտնեին և ամեն բան կսկսեր կա
նոնավոր ընթանալ և հարսն ալ կսկսեր իր 
նոր հագուստները հագնիլ և պա տ ր ա ս տ վիլ 
հարսնառի խումբին ընկերացող և փեսայի  
մտերիմ երիտասարդ մը կամաց մը և ան
նշմար սեղանէն կհեռանար և կաներևութա
նար։ Ամենայն զգուշությամբ հարսի տունեն 
դուրս կելլեր աննկատ։ 2եռքի փայտին ծ ա յ 
րը թաշկինակ մը կկապեր,  փայտը ուսին 
կդներ և փոխանակ ուղիղ ճամբայի , մինչև 
գյուղեն հեռան ալը, դաշտերե ու ձորերե անց
նելով,  առ ոչինչ  համարելով ձյուն, անձրև 
կամ մութ գիշեր,  արագաքայլ  կամ վազելով  
իր գյուղը կվերադառնար մեն-մինակ և ուղ
ղակի փեսայի տունը կերթար և կուտար բ ա 
րի լուրըճ թե մենամարտը վերջացավ,  թե ա֊  
մեն բան կարգին է և թե հարսը քանի մը 
ժամեն կհասնի։ Փեսան կամ իր հայրը այս 
լրաբերին պարգև մը կուտար։ Այս պատգա
մաբերը գյուղերու մեջ Աղվես կկոչվեր,  և այս 
սովորությունը մինչև մեր օրերը դո յո ւթյուն
ուներ։

Խուր պււնել կամ  հյուր թոնել----Եթե պա
տահեր, որ աղջկա գյուղը բավական հեռու 
Ըլլար և հարսնառի գտցողներ միևնույն որը 
չկրնային հարսը առնել վերադառնալ,  հարսի 
գյուղացիներ ի հարգանս հարսի հոր, յուրա֊  
քանչյոլրը մեկ երկու հոգի կզատեին հարս
նառի գացողներեն,  իրենց տունը կտանեին,  
կկերակրեին, կհարգեին ու կպատվեին, գի- 
շերը կպահեին և մյուս օր հարսի տուն կբե
րեին։ Այս սովորությունը կկոչվեր Խուր
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պռնել և մինչև մեր օրերը գոյություն ուներ։
Կանանց բաժնի մեջ Սրբիկ նստած էր 

համեստ ու լուռ։ Հագած էր իր նոր հագուստ- 
ները30։ Զեռները ներկած կարմիր հինայով  
հոտավետ , թաշկինակը ափին մեջ,  մազերը  
սանրած, երկարապոչ հյուսած և կռնակն ի 
վար կախված։ Քավորկին Եղսա Խաթո ւն քո֊  
ղը31 ձեռքին հարսին մոտեցավ։  Յոթն անգամ  
քողը հարսին շուրջը պտտցուց, հետո գլխին 
վրա ձգեց,  ծածկելով անոր երեսը, քողին 
եզերքները վար կախելով ետ ու առաջ։ Ապա 
յոթը գնդասեղներ կամ ասեղ ներ տեղավորեց  
քողի՛ս վլ ւա, որ չսահի,  և որ գլխավորն է ' չար  
աչքերե հեռու պահե հարսը02։

Եղսա Խաթուն հազիվ քողի արարողու- 
թյունը վերջացուցած էր, երբ հարսին մոր 
աչք եր են սկսան արտասուքի կաթիլներ վար 
գլորիլ։ Փոքրի կներեն ոմանք բարեմաղթող  
կարճ ոտանավորներ արտասանեցին։ Եղսա 
Խաթուն բացավ իր հետը բերած փոքրիկ և 
կլոր շաքարներու տոպրակը և սկսավ ճանկե
րով շաքարիկն եր թափել հարսի գլխին վրա, 
ի նշան խաղաղության և ուրախության։ Շա
քարի կները վար գլորվելով,  սենյակի գորգին 
վրա թափվեցան,  փոքրիկներուն կռվրտուքի 
առիթ ստեղծելով,  որովհետև ամեն մեկը 
կջանար որքան կարելի է շատ շաքարիկներ  
հավաքել։

Քանի մը րոպե են հետս, Տեր-Պ ետրոս կ ա 
նանց սենյակը եկավ,  հետը բերելով էևոնը։ 
Անոնց հետևեց ան այրերեն շատեր և սեղմ վ ե 
րան կանանց սենյակին մեջ որքան որ տեղ 
կրնային գտնել։ Տեր Պետրոս հարս ու փ ե
սան իրար մոտ կանգնեցուց։ Հարսի ձախ33 
ձեռքը էևոնի աջ ձեռքին տալով,  րրավ կի-  
սապսակ կամ պսակի կարճ արարողություն

,0 Ունևոր հարսեր կկապեին արծաթե քամար,  
ոսկիե Ստնոց կամ մարգարիտէ մանյակ։

օ1 Հարսին քողին գույնը կարմիր ըլլալու էր, ըստ 
հնավանդ սովորության, գոնե կարմիր շերտեր ունե
նալու էր, եթե քողը ուրիշ գույն րլլարլ

32 Ըստ ավելորդապաշտության, յոթ կապերով 
կկապե լար աչքերըլ Կհավատային, թե պողպատե 
ասեղներ, դևեր կամ շարերը հալածելու զորություն 
ունեին։

33 Սովորություն էր, որ կիսապսակի կամ պսա
կի ատեն, հարսը նախապես իր ձախ ափին մեջ ու
նենար շաքարի կտոր մը, աննշմար փեսայի ափը սա
հեցնելու համար, քողի տակ, ձեոքերր փեսային տված
(քամ տնակէ

մը։ Կարդաց Ավետարանեն կարճ գլուխ մր,  
ապա «Հայր մեր» րսավ և օրհնեց, շնորհս։֊ 
վորեց զանոնք, հետո փողոցը սպասող կառ
քին դիմեց։ Վանէի հորեն,  որ փայտը ձեռ
քին պահասլան հրեշտակի պես փեսայի կող
քին կան գն ած էր, պոռաց.

— Աստվա ծ շնախավոր անի ։
Եվ փայտը այս ու այն կողմ փարատելով,  

ճամբա բացավ և փեսան դեպի կառքը առաջ
նորդեց։ Անոր ան մ  իջա ոյե ս հետևեցավ հար
սը համրաքայ լ,  որու երկու կողմ եր են կքա
լեին կնքահայր և ուրիշ մը հարսի քողին առ-  
ջևի եզրեր բարձր բռնած.  պատեհություն 
տալով հարսին իր ճամբան տեսն ե լու։ Հարսը 
հա ղիվ փ սղոց ելած, դրացիներեն մեկը հէն 
կսշէկ մը կամ լակաշ մր նետեց հարսի ետե-  
վեն,  որ նշան էր լավ բաղձանքներու։

Եվ բազմությունը սկսավ շարժիլ։  ^Րթ 
կվազեր, որը կուլար, որը վերջէն բաժակը  
կկոնծեր, որը իր կառքը կփնտրեր,  որը կեր
գեր, որը կպոռար։ Եվ ամեն ոք եկեղեցի եր
թալու կպատրաստվեր։

Վերջապես կառքեր սկսան շարժիլ ,  որոնց 
հետևեց ան ձիավոր և իշավոր հարսն ևորներն 
ոլ ուրիշ հետաքրքիր ոչ հրավիրյալները։

Հասան եկեղեցի։ Վանլի Խորեն կամ Ա- 
զար բաշին,  որ քիչ  մր հարբած էր, ինչպես  
որ սովորաբար կըլլային բոլոր աղար բաշի* 
ներր, գործի վրա էր և իր խեղկատակություն
ներով, իր ծաղրածու խոսքերով,  իր շարժու- 
ձևերով, ձեռքին կոպալը այս ու այն կողմ 
փարատելով , կրանար կամ,  ավելի ճիշտ,  
րստ հեթանոսական սովորության, կաշխատեր  
ժողովրդի և կամ ն երկան երու ուշադրությու
նը իր վրա կեդրոն ացն ել և փեսան ու հարսը 
շար աչքեր ե ագատ պահել ։

Եկեղեցիին մեջ փեսան առանձնացավ  
Տեր-Պետրոսի մոտ և աջակողմյւսն դասին 
մեջ, ըրավ կարճ խոստովանանք մր։ Ա յ 
սինքն' Տեր-Պետրոս «Մեղա աստուծո» քարո
զեն առաջին և վերջին համարը րսավ աճա-  
պարանօք, ի փոխան փեսային և վերջացուր 
խոստովանանքը,  ուրիշ խոսքով ' ինք իրեն 
խոստովանցուր։ Ապա հարս ու փեսան սե
ղան են քիչ  հեռոլ ատյանի մեջ իրար թով 
կան գն եցուց, հարսը ձախ և փեսան աջ կողմ 
և սկսավ «Հայր մերով»,  հետո ' «Առյալ զձեռն 
Եվայի և տվյալ  ի հաջն Ագամա» քարոզը։

մ Լևոն, մինչև ի մահ տէ՛ր  
ես,  — հարցուր Տեր֊Պ ետրոս։
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Լևոն գլուխը խոնարհեցուր կամաց մը։
— Որդյակ իմ  հարսիկ, մինչև ի մահ  

հնազա՛ ՛նդ ես,  — հարցուր Տեր-Պհարոսը հար
սին։

Երբոր հարսը հազիվ քէչ  մը գլուխը ծռեց,  
Վանէի Խորեն, որ նոր ետևը կանգնած էր, իր 
ձեռքով հարսին գլուխը քիչ  մըն ալ ինք դե
պի առաջ թեքեց,  օգնելով անոր հավանու
թյան,  ապա բարձր ձայնով բօռաց.

— Ամա ն տէրտէր, քյե մեռնեմ,  կայիմ-  
կայիմ փսակի, որ մեկ պառցի ծիրանան,  
մինչև ի մահ իրարու խեսւ մնան։

— Լռի՛ր, պարոն, անդամ մըն ալ ձայն 
հանես, պսակը կիսկատար պիտի մնա , — 
ըսավ Տեր-Պեւորոս, խոժոռ նայվածքը Վանլի 
Խորենին ուղղելով։

— Մե ղա աստուծօ, տէրտէր, օրշնյա ի 
տէր, ծառա եմ կարքիտւ

Պսակի արարողությունը վերջացավ։ Տեր-  
Պևտրոս քահանան հարս ու փեսայի երեսը 
դեպի ժողովուրդը դարձուց։ Փեսային կուրծ֊ 
քեն կախեց փոքրիկ խաչ  մը և առաջին ան
դամ ինքը համբուրելով խաչը,  շնորհավորեց  
նորապսակները։

Անոր հետևեց ան կնքահայրը, ապա Հով
հաննես աղան,  ապա մյուս հարսնևորներ,  
որոնք կարգավ և մեկիկ֊մեկիկ  մոտեցան։  
Նախ փեսայի կուրծքին վրայի խաչը համբոլ-  
րեցին,  ապա փեսային ճակատը,  ոմանք ալ 
ճակատն ու երեսները և ձեռքերը թոթվելով,  
շնորհավորեցին, ընելով իրենց մաղթանք-  
ն երր։

Հետաքրքրական էր տեսնել Վանլի Խորե- 
նի և մխկներոլ  համբույրները։ Այս երիտա
սարդներէն ոմանք փեսային մոտենալով,  
նախ երկար շունչ մը առին, ապա մեկիկ֊  
մեկիկ իրենց ձախ ձեռքը փեսայի ծոծրակի 
վրա դնելով,  անոր ճակատն ու երեսները 
համբուրեցին ու համբուրեցին և փեսայի ե- 
րեսը լվացին իրենց համբույրներով։

Համբույրներն և շնորհավորանքներն հե
տո, քանի մը տիրացուներ ու մխկներ «նո
րահրաշ» շարականը երգելով,  նորապսակնե-  
րը դեպի եկեղեցիին դուռը առաջնորդեցին։  
ճիշ տ դռան մոտ, ամուսնաց յալն երր գեռ 
եկեղեցիէն դուրս չելած,  հարսնևորներ մեծ  
աղմուկով և բարձրագոչ  երեք անգամ բօռա֊
&Ւն՝

Աստծո լն ամանա թ,
Աստծո լն ամանա՞թ,

Աստծո ւն ամանա թ։
Ոմ անք ալ այգ ժխորին մեջ կբօռան . 

Առչո ւն ամանա թ,
Առչո՜ լն ամանա թ,
Առչո ւն ամանա թ,

1'սկ փոքրիկ տղաներ ու դրացի հանդիսա
կանները, ծաղրելոլ  համար,  կբռռան.

Պալթաջո ւն3է ամանա թ,
Պալթաջո ւն ամանա թ,
Պալթաջո ւն ամանա թ։

Ի դեպ է հոս հիշել քանի մը հեթանո
սական սովորություններ պսակի մասին։  
Առաջին' արշալույսի պսակ։ Հին ատեններ  
պսակի արարողությունը կկատարվեր առա
վոտյան ժամերգության միջոցին — գուցե 
արևապաշտության ժամանակներեն մեղի 
հասած— արշալույսը դեռ չբացված,  որպես
զի պսակվելե հետո նորածագ արևի շո
ղերն ու ճառագայթները նորապսակներու  
վ(՚ ա իյնային: Մինչև իսկ մեղք կհամար֊  
վեր արևածադեն հետո պսակվիլը։ Ա յս սո~ 
վորությունր կամաց֊  կամաց անհետացավ,  
իր գոյությունը պահելով մինչև մեր օրերը 
քանի մր դյուղերու մեջ միայն։  Երկրորդ 
թոնիրի պսակ։ Ծ ես մր,  որ գուցե մնացած  
է հեթանոսական մամանակներե կ:սմ կրա֊  
կա պաշտ ութ յունե: Ակութի վրա կպսակվեին, 
որպեսզի նորապսակները բնավ աղէտներու  
և վտանգներու չհանդիպեին։ Շատ մր երի֊ 
սւասարդներ և մանավանդ եկեղեցիներն  
հեռու եղողն եր, քալելու անկարողներ, եր֊ 
բեմն ալ ազատամիտներ (ինչպես Կարա֊  
պետ Աղա Նատանյան),  հաճախ թոնիրի 
շուրջ կպսակվեին, պայմանով, որ թոնիրը 
վառ ըլլար։ Արդեն մեր մամիկները թ ոնիրը 
Տաճար ասաուծո կկոչեին,  թոնիրով էլերդ֊ 
վեին ու կանիծեին։ Դեռ մինչև մեր օրերը 
թոնիրներու կողքերը խաշեր կկրեին։

*  *  *

Եկեղեցիէն նորապսակներ կառքը առաջ֊  
նորդվեցան։ նորեն ամեն մեկը իր կառքը 
նստավ։ Նորեն ձիավորներն ու իշավորները 
հեծան ձիերն ու էշերը։ էսամբոյի Լօռթօն 
նորեն աչքի ընկավ իր ձիու քառասմբակ  
արշավով։ Եյոռտոյի Մուխսու ջորին նորեն 
ցույց ավավ իր համառությունն ի տես ա֊ *

Պ ալթաջին չքավոր ու անգրագետ Փայտահատ 
մրն էր Արարուց թաղի մեջ։
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մեն մի սև կետի։ Կառքերն սկսան սուրալ 
դեպի փեսայի տունր։

նորապսակները արդեն տուն հասած,  
կաոքեն իջած, դռան առջևն են։ Դուռը 
բաց է։

Շեմքի արարողության և մա տ ա ղ.— 
Կռկե Խաչոն ոչխարէ մը մորթեց փեսային  
առջև և դռան շեմքին վրա։ Ոչխարի արյոլ֊  
նենօո մաս մըն ալ փեսայի փողոցի դռան 
ճակատին քսեց։  Կումարբազ Փանոն ի ս֊ 
կույն հողե մեծ քյասա մը կամ մաթրաթ  
մը հակառակ կողմը դարձնելով,  շեմքին  
վրա դրավ, փեսան վրան կոխելով փշրեց 
քասան և ներս մտավ։ ճի շտ  այղ ատեն բ ո 
լոր հարսնևորները մեկեն պոռացին.

— Կոտրի քյասէն3', ապրի փէսէն։
Փեսայի 11 ուտ քեն հետո,  հարսը իր ա-  

մուսնույն դռան շեմքին մոտեցավ։ Նորեն 
հարսնևորները մեկեն պոռացին.

— Ա չ  ոտք, հարսիկ, ա՛ չ  ոտք Սրբիկ 
( առ աճ ա չ  վոտ ջեմքյից ներս տիր, որ 
նշան էր բարեհաջող մուտքիյէ

Փեսայի մոր պարը35 * * 38. — Նորապսակները 
հազիվ դռնեն ներս մտած ու քանի մը քայլ  
հառաջացած,  բակին մեջ անոնց դիմացը  
ելավ Մարանոս Խաթուն, երկու ձեռքերով,  
մեծ  ափսե մը գլխին վերև բռնած, որուն 
վրա կային բաղարջներ,  շ աքարահացեր, 
քաղցրեղեններ,  պտուղներ և սկսավ պա 
րել։ Պարելե հետո ափսեն վար առավ և 
նորապսակներու առաջ եղող փոքր աթոռի 
մը վրա դրավ, համբուրեց նորապսակները 
և խոսքը անոնց ուղղելով, տվավ իր օրհ
նությունն ու բարեմաղթությունը։

— Աստծուց դիլաքյ կ անեմ, զավակներս  
որ, մուխ ծեր էրտսից,  1[ոժ ծեր ր լա կիր,

35 հստ դասակարգի կամ ըստ հարստության, սո
վորություն էր, որ հավ մը, արաւլաղ մը, գառ մը 
կամ ոչխար մը մորթվեր ղռան վրա, որպես թե, ըստ 
հեթանոսական սովորության, փեսային գալիք փոր- 
էությունները մորթվածին կփոխանցվեին։

յ(  ̂ Կհավատային, որ դռան ճակատին քսված ար֊ 
յոևնը չար ոգիներու մուտքը կարգիէլեր։

Կուզեմ հիշել նույնպես, որ հարսանիքի տևո
ղության կոտրված թանկագին ափսեներն ու աման
ներն իսկ բնավ հոգ չէին պատճառեր այն համոզ֊ 
մ ա մ բ , որ ատոնք նորապսակներու գլխին հալիք 
փորձանքներուն արգելիչներ էին։

38 էստ հնավանդ սովորության, փեսայի մայրը  
եկեղեցի չէր երթար, պսակի արարողության ներկա 
չէր ըլլար։

ալյուր ծեր թաջրից,  կ քէն ին ծեր մաղաղից, 
ձավար ծեր մ առնից,  աղօթք ծեր պերնից 
և ծերունին ծեր տնից պակաս չէլնի։

Այս րարեմ աղթութենեն հետո մխկներ  
խումբը սկսավ շուրջպարը, երգելով հետև֊  
յալ  երգը և դառնալով փեսայի մոր շուրջ,  
ոտքի դոփյուններով թնդացնելով գետինը* 

Թաք ավրու մ էր, տյիւս արե,
$  յո կյէօխ դմփող եմ պիրե,

Կարմիր պաղառճ ծեռտ արե,
Արաղի փառչ  ծեռտ արե։
Թաքավրու մէր,  տիւս արե,
Բյե նուշ֊ամբրաբ ենքյ պիրե,
Վւսրթ ու ծաղիկ ենքյ  պիրե,
Մեխակ շուշան ենքյ պիրե։
Թ աքավրու մէր,  տիւս արե,
Սարի կաքյավ ենք պիրե,
Սարի մարալ ենք պիրե,
Խօրօտ ջէյրան ենքյ պիրե։
Թաքավրու մէր,  տիւս արե,
Կօվեր կթօղ ենքյ պիրե,
Բէր կնացօղ ենքյ պիրե,
Լվաց անօղ ենքյ պիրե։

Թաքավրու մէր,  տիւս արե,
Չ ախր ակ մ անօղ ենքյ պիրե,
Առշկան մանօղ ենքյ պիրե,
Աման էվացօղ ենքյ պիրե։

Թաքավրու մէր,  տիւս արե 
Թօնէր վառօղ ենքյ պիրե։
Կեր֊խում արօղ ենքյ պիրե,

Խմոր կեօղ ենքյ պիրե։

Ալիւր մա ղօղ ենքյ սլիրե,
Խմօր շաղա ղօղ ենքյ  պիրե,
Կյռտնակ արօղ ենքյ պիրե,
Բյե խաց թխօ-ղ ևնքյ պիրե։
Լվաց անօղ ենքյ սլիրե,

Թաթերտ լցող ենքյ պիրե,
Սոլեր շիտկօղ ենքյ  պիրե,
Փալթօտ պռնօղ ենքյ պիրե։

Թաքա վրու մէր,  տիւս արե,
Բյե տեղ իսկօղ ենքյ պիրե,
Մաղեր սանդրօղ ենքյ  պիրե,
Բ յե զարտրօղ ենքյ պիրե։
Թաքավրու մէր,  տիւս արե,
Տախտ ավիլօղ ենքյ պիրե,
$  չե  Գլ°Ժ Կա1 ենքյ պիրե,

Լեզուն տաս գ յազ ենքյ սլիրե։ 
Թաքավրու մէր,  տիւս արե,  
Շիրիկ֊շիրվոր ենքյ պիրե,
Խեռ ու խեռն ակ ենքյ պիրե,
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^  կյլ°Ւ դըմփօղ ենքյ պիրե։
Հովհաննես աղան վարձած էր երկու 

տարբեր նվադախումբեր։ Առաջին խումբն 
էր Նաղարա չի ճռիկ,  Զ ուոնաչի Գյալհօն և 
պարող մը։ ճռիկը Վանի մեջ նշանավոր  
նաղարա զարնող, իսկ Գյալհօն նույն պես 
միակ համբավավոր փողահարը Վանի մեջ։  
Այս խումբը Վերջին պ ահուն լուր տ վա վ, 
թե Շամիրամա տակ39 * * տեղի ունեցող խրն-  
ջույքի մը խոսք տված էր և ստիպված էր 
բացակայիւ ։ Երկրորդ նվագախումբն էր Կոր 
Սէթոյին։ Այս խմբի ղեկավարն էր Նոր 
Սէթոն, որ կնվազեր ք ե մ ա ն ,  մյուս անդամ֊  
ներն էին քեծոն,  որ կնվազեր քանոն, Նու֊ 

շո յի Ակոն, որ կզարներ դաֆ ու միտն գա֊  
մ այն էլեր ղեր, և Նուշոյ ի 4? յա չալ ,  որ կփչեր 
փող։

Որովհետև Նուշօյի Ակոն թե դաֆ կղար֊  
ներ և թե կեր դեր, որով իր ձեռքերն ու բ ե 
րանը միշտ զբաղած էին, որովհետև խիստ 
ծխամոլ մըն էր, իր կողքին միշտ նստած 
կպահեր չի պուխ լի մը,  իր 12 տարեկան  
տղան, որը ծխախոտը թուղթի մեջ փաթ֊  
թած, ծխամորճին անցուցած,  վառած,  հոր 
նշանին կսպասեր,  մանավանդ երդերու հա֊  
մարներու ընթացքին։ Նշանը տրվելու պես, 

ծխամորճը իր հոր բերնին կբռներ, Ակոն 
երկար Հունչով և ախորժակով կծխեր, 
առանց ընդհատելու իր երգն ու դաֆին 
նվագը։

Նուշօյի ք  յա չալ  թեև ն վազողներու խում֊  
րին ընկերացած միշտ փող փչելով զբա
ղած էր, բա յց  փոքր և մեծ  զատիկն իր խըթ֊  
ման օրերուն փնտռված անձն էր։ Վանի 
մեջ սովորություն էր, որ խթման երեկո,  
ժամասացություն սկսելէն առաջ, ժողո֊
վուրդր եկեղեցի հրավիրելու համար, եկե-  
ղեցվո կոչնակը սովորականէն ավելի երկար 
և անընդհատ զարնել,  փոխանակ տասը 
վայրկյանի։  Նուշօյի Ո յա չալ  ուներ այդ մաս֊  
նադիտությունն ու բազուկներու ուժը։ Նա 
տախտակե երկու թակոցներ ձեռքին, կզար֊  
ներ կոչն ակին արա դ֊արադ, առանց ընդ֊  
հատումի ( գրեթե մեկ ժա մ)  և առանց հոդ֊

Օամյւրւսմա տակ . — ̂ եէտենք, որ Հայոց Ձոր 
գավառեն Շամիրամի առվով ջուր բերված էր Վան։ 
Այդ 1այն առուն մինչև մեր օրեր գոյություն ուներ։ 
Վանի այն թաղամասերու այգիներ, որոնք ցա ծ մա֊
կարգակի վրա գտնվելով, այս ջուրե ն կօգտվեին,
Շամ իրամա տակ կկոչվեին։

նելու։ Տե սա զինք խթման օր մը,  թե ինչ-  
պես կոչնակր զարնելէ հետո սանկ հաղթա
կանի հովեր առած,  գոհ ու ուրախ Արարք 
եկեղեցվո տանիքէն վար իջավ,  մեզ փոք-  
րերուս, զարմանք և հիացում առթելով։

Մխկներ հազիվ վերջացուցած փեսայի  
մոր երդը, Նոր Սէթոյի ն վազա խումբը րս-  
կրսավ նվազել  ((Նարմիր վէլ°ձո,1 ա խչիկ»  
պարերգը։ Մխկներ և ուրիշ ււչարողներ նո
րեն սկսան շուրջպարը, թռնելով և ոտքի 
դոփ Հուններով գետինը թնդացնելով,  ստեղ
ծեցին ոգևորիչ մթնոլորտ մը։

ԿԱՐՄԻՐ ՎԷԼՕՅՈՎ ԱԽՉԻԿ'0

Տղան . — Կալ ’միը վէ լ ° յ"վ 111 !ս ւ1' կ ’
Նարօյ, նարօյ,  նարօյ ջան,

Հ յ  ո իւ օրն ասա քյե տա ձիկ,  
նարօյ,  նարօյ,  նարօյ ջան։

Աղջիկ*— Ւմ խէր զիկ թանդյ ի սլախե,  
Նարօյ, և այլն

Դայմա մարթ ու չի ծախե  
Նարօյ***

Վանա խո ջին ի պախե,
Նարօյ***

Տղան. —՜էլիր ե Ա ա՛յն իր ես տառ,  
Նարօյ***

Ծեռ պոն իր ես ջուխտ մ նուռ, 
նարօյ * * * * * *

Մեջ մէկ նռան խազար խատ,  
Նարօյ * * *

Ամէն խատ ին սլաքյմ տուր,  
նարօյ * * * * * * *

Աղջիկ*— էսօր մեր տուն խ արսնիս կա,  
Նարօյ * * * * * * *  
Խարսնիս կան ենքյ տեղ չկա,  
Նարօյ * * * * * *
Նօլ օտ փեսին բեղ չկա,
Նարօյ * * * * * *

Մինչ նվագախումբը ոգևորված կնվազեր,  
մինչ երիտասարդներ պարելով կզվարճա
նային,  հարսը առաջնորդվեց ավ կանանց  
բաժանմունքը և շրջապատվեցավ խ ա յտ ա 
բղետ հագուստներով զարդարված կիներէ։  
Հարսին քողր դեռ գլխին քավորկին Խաթուն 
հարսի գլխին վրա թափեց թուղթե պարսկի

^  Երգեց' Ե. Տեր-Մկրտշյանը, ձայնագրեց ' Ա .
Փիոլին։
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մը մեջ լեցված ու խառնված մանր դրամ
ներ և հացահատիկ4'՜ ու կիսով չափ ետ տ ա 
րավ հարսի քողը» բանալով անոր երեսը։

Արանց բաժնի մեջ հարսնևորներ կա-  
մա ց֊ կ ամ ա ց սկսան ներս երթալ և ն ա խ ա - 
պես պատրաստված կլոր սեղաններու բո
լորտիքը նստիլ,  ծալապատիկ և բա զմո ցն ե
րու վրա։ Այդ սեղաններու վրա շարված էր 
ամեն տեսակ ուտելիք։ ճերմակ լավաշ  հաց,  
պանիր, քանի մը տեսակ աղցաններ,  գի֊  
նիի, օղիի սրվակներ, գավաթներ և պտուղ
ներ այլազան։

Ցնփոր Ոաղսար, խոհարարի ճերմակ  
գլխարկը գլխին, ճերմակ գոգնոցը կապած  
հոլանդական պանիրի նմանող իր ճարպոտ 
փորին, համադամները Լփած-  պատրաս
տած, իր հինգ օգնականներով կանգնած էր 
և սպասարկելու նշան ին կսպասեր։

Առաջին սեղան.  — Փեսա Լևոն, իր հայր 
Օհաննես աղան,  թավոր Աղան, Օխաշ Վար
դապետ,  Սանա մ  Որ, Տեր֊Պետրոս, Տեր֊ 
Աէւալեն, Տեր-Ձողին, ճգնավոր Մինաս,  
Սյոռտոյի Մուխսին, Սապարուկ, Սաբիրի 
Վարտան, Խանկե Գևորգ, Կուկագի 
Ա ան աստր, Աալախյան Խաչատուր, Վըռէ՚քի 
Սաբոն, Սոտկե Սեփան, ■Ոեթրավիզ Խեքիմ, 
Շիլ Մ արկյոն,  Լորեզի Մնոն, Ծուռ Օրման,  
բոլորն ալ հասակառուներ։

Երկրորդ սեղան.  — Մագզաթ Մալին,  
Ոարրար Խաչիկ, ճոռթոյի Ակոն, Ֆըռրնչի 
Պաս։ ուր, Ցնփոր, Յարիջան, Սակուղ Մուխ֊ 
սին, Վրզվրղի Մ ուխսին, ճկռան Ակոբ, Չա
սաւդ Ավնոն, Մուճկե Նշանք Աումարբազ 
Փանոնք Լրմրցու Մուսես, Առկե Խաշոնէ Ալս֊ 
րակոտ, Խամբոյի Լոռթոն և Բրուտ Մանուկէ

Երրորդ սեղան , — Միայն մխկներ երի
տասարդներու համար։ Ասոնք միասին ք ա 
լեցին,  միասին խաղացին, միասին ալ մեկ  
սեղանի շուրջ նստեցան։ Ար՛  ամուրի երի
տասարդներ միշտ ուրախանալույ ուրա
խացնելու,  խնդացնելու,  պարելու,  երգելու 
և խեղկատակություններ ընելու մասին
կմ տածեին։

** Նորապսակներու գլխին թափված ընդեղենի կամ 
դրամի սովորությունը շատ հին էր։ Դրամե և հացա
հատիկն զատ, ոմանք հարսի գլխին կթափեին գարի, 
կորեկ, սիսեռ, փոքր շաքարիկներ, որովհետև կհա
վատային, թե այդպիսով կբարեմաղթեին կամ բա ղ
ձանք կհայտնեին հարսին բախտավոր ու հարուստ 
ըլլա լուն։

Չորրորդ և փոքր սեղան . — Սսր Սէթօյի 
նվադախումբի չորս անդամներուն համար։

Օխաշ Վարդապետ օրհնեց սեղանը։ Կըն- 
քահայրր տվավ նշան և ամեն ոք սկսավ  
ուտել։ Խոհարար Ցնփոր Բաղսար և իր օգ
նականներ սկսան սպասարկել ։ Գավաթնե-  
րու Նընկ-1\րն կորներ, բարեմաղթությունն եր, 
կենացներ,  այնպիսի ժխոր մը ստեղծեցին  
ս են յակին մեջ,  որ այլևս ոչ ոք կրնար բան 
մը հասկնալ։ Ամեն բերնե ձայն մը կել լեր։

— Խմենք Լևոն ի և հարսի կենաց , — 
առաջարկեց կնքահայրը։

— Նո շ ,  նո շ,  նո շ** 42, — պոռացին ամեն-  
քլւ միասին։

— Լևոն, կադախտ տառտկի, — ըսավ  
կնքահայրը, որովհետև կհավտային, եթե 
զիեի խ մա ծ ատեն փեսան իր բաժակը ա մ 
բողջովին շպարպե,  ղոքանչը շուտ կմեռնի։

Երր առսւջին սեղանի հալ՛գելի և տարի
քոտ հյուրերը հասան օղիի տված իրենց 
զվարթության ծայր աստիճանին և կամաց֊  
կամաց անոնց անունները Ո ա գոսի հ աճա ֊ 
խորգներու տետրակին մեջ արձանագրվե֊  
ցան,  կնքահայր դզիր Պողոս դեմքը խոժ ո
ռած, իր գոռ ու բամբ ձայնով պոռաց,  խոս- 
քը մխկներոլն ուղղելով։

— Ծօ՛, սատանի վիլակներ,  ի՛ ՛նչ էլաքյ,  
ծէռքյներտ իՍչի չէլնե։  Տյո լք էլ շարխօշ֊

9 աքյ>
Սնքահոր պահանջին գոհացում տալու 

համար, Վանլի Խորեն նշան ըրավ և մխկներ  
սկսան երգել հետևյալ խմբերգր ու պարել։

ԼԱԼՈԻԽԱՆ43

Պօպիկ մի' քյէլե,  է ա լու խ ան,
Փուշ կէլնի տօտիկ , Լալուխան,

Առծթէ կ օտիկ, Լալուխան,
Տիւ ես խօրօտիկ,  Լալուխան։
Էթանքյ Ստամրօլ,  Լալուխան 

Պիրենքյ վոսկի բ՚օլ, Լալուխան,
Առնենքյ ջոլխտմ սոլ, Լալուխան, 
Խայնենքյ ղօրէգօր, Լալուխան։
Էթանքյ Պստիկ կ յեղ , Լալուխան, 
Ժօղվենքյ նոլկիմ եղ, Լալուխան,
Անենք ծվագեգ,  Լալուխան,

42 Գուցե «անուշ» բառի կրճատումլ
^  ևրզԼց Ե. Տ եր ֊Մ կրտ չլան ր  , ձայնագրեց՛ Ա.  

Փիոլին։
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Ուտենքյ մի ատեղ,  Լալուխան։
Էթանքյ էրէրին, Լալուխան,
Ոչխար վեր րէրին, Լալուխան,
Կթենքյ թուխ մաքյին,  Լալուխան,  
Լցենքյ սիլրահին, Լալուխան,
Պառնանքյ սև եզան,  Լալուխան, 
Առնենքյ խտրէզան,  Լալուխան,
Քշենքյ դեխ ղօզան, Լալուխան,
ՏԼօզան քյե մէյդան,  Լալուխան։

* * *

Մարանոս Խաթունն ալ իր հրավիրած  
բարեկամ ուհին ե րը ու դրացի կիները ուրիշ 
սենյակի մը մեջ սեղանի շուրջ հավաքած և 
սեղանին գլուխը հարսի կողքին նստած,  
կհրամայեր,  կուղեր այսինչ  կերակուրը, 
այնինչ  խմիչքը և աչալուրջ կհսկեր, որ սե
ղանի վրա որևէ բան չպակսի։

Կաշի Պառավ քիչ  մը ուտելե և լավմը  
խմելե հետո, սկսավ պոռալ։

—  Ջանըմ,  արա զ, էլ արաղ չմնա ՞ց ,  
արաղ պիրեքյ,  դութմէս զոռեց։

Ծառայող մատակարար մը լեցուր գա 
վաթը և պառավին տվավ։  Պառավ պար
պեց այդ գավաթն ալ։ Օղին թռավ կմունգյս , 
վխկաց,  հազաց,  վխկվխկաց,  վիզ թալեց  
ոտներ պարզեր։ Վերցուցին պառավը,  ոտ
ներ են ու ձեոքերեն բռնած և ուրիշ սենյակ  
մը փոխադրեցին։ Քանի մը օրեր հետո լուր 
տարածվեցավ,  թե Կաշի Պառավը մեռեր է, 
որու վրա հանեցին հետևյալ երգը,
Կէր, կէր ու չկ է ր , մ  էյ  կծէծ ջադիլկմ կէր,  
Խճփորիկ քյօխթկիմ պոլեխէն լէնջվիր էր, 
Ուր պուճուրիկ պսսլեղ ջօրօվ կպսպղէր,
Կյախ ' ս ձ խ  էւ

ւսփսաթաթիկ տախտ կլպստէր,  
Յա որ չէ  լա վու֊ լա վու կբսրկտէր։  
ճիծպմերաց որն ին էր լըպ,  կճմկտէր,
Կ յա խուն մաթրաթմ քյալագյօշ*Տ կքյբսէր, 

Խեէր, ի։է\էր, հա կխճէր, չուր փոր տհկէր,  
Ոսկուն կփքյռէր, ,  փորից կվայէր։
Պառա վ, պ ա ռ ա ՜վ ,  չկ ա պառավ,  
էն խեղճ պառվու աշկեր թռավ,
Սյրօղ Ւ՚՚՚կյՒ^ տլսրսյվ,
Խազար ջօրօվ փիծավ պառավ, 
ճիժպ ժեր  աց ջան խօվխրավ։ 44

44 Շնչափողին մեջ գնաց։
5̂ քյա լա գյոշ— Յոթ նյութերն կերակուր՝  արարած 

չորթան, ծիրանի չիր, ոսպ, խախիզա, հաց, սոխառած, 
համեմներէ

Սրանց սենյակը եղողն երեն ոմանք հա֊ 
շերնին վերջացուցած՝  դլուխնին կորորեին,  
ոմանք հարբած, սեղանի շուրջ երկնցած,  
կխռմ փային,  ոմանք կից կտուր ձայներ
կհանեին: ճգնավոր Մին աս վեր ելավ և
սկսեց եղանակով երգել «Հայր մերը))։ Օխաշ 
Վարդապետ ձայնակցեր Մինասին։ Տեր֊ 
Աջալեն կարդաց « Պ ահպանիչ»։  Սեղանը նո֊ 

րեն օրհնեցին և գոհությունով վերջ աց ա ֊ 

ոՒն> բարեմաղթելով արևշատություն նորա
պսակներուն։

Այրերեն ու կին երեն ամեն անոնք, ո֊ 
րոնք կանգնելու ու քալելու ուժ ունեին, կա֊  
մ աց֊ կամ աց խոշոր սենյակը առանձնացան։  
Վ ա նլի Խորենն ալ իր խումբով հոն եկավ։  
Անոնց հետևեց նոր Սեթոյի նվագախումբը։

Երբ սեղանատունն ամայացավ,  Հով
հաննես Աղան պատվիրեց մատակարարնե֊  
բուն, որ սեղանները նույնությամբ մնան,  
պատրաստ հաջորդ օրվան համար րս տ 
նահապետական սովորության։

Հտզհետե և ընդմիջումներով Կոր ՍԷ֊ 
թոյի խումբը նվաղեց հետևյալ պարերգնե
րը՝ հարսանիքի տևողության։

ԾԱՌԵն Ի ԿԱԽՎԵ

Կնացինքյ կալեր,
Կտրիցինքյ շալեր,
Սաժ֊բօյիտ մեռնեմ,

Նշանլու յարեր։
Սառից ի կախվե  

Տս վէւ՚՚ւ ու ծիրան,
Սիրիր եմ կառնեմ,

Անուն ի Երան։
Սառից ի կախվե  

Տսվէրկու տամոն,  
էն աղէն կառնեմ,
Անուն ի Սիմոն։

Սառից ի կախվե  
Տսվէրկու խատ նուշ, 
էն ախ շիկ կառնեմ  
Անուն Սիրանուշ։

Ծ առ Ւյ Ւ Կ ա խվե
Տ սվէրկու խնձ՛որ,

Սիրիր եմ կառնեմ  
Անուն ի Քրիքոր։

Երգեց՝ Ե. Տեր֊Մկրտչյանը, ձայնագրեց ' Ա,
Փիոլին։
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ՀԱՆԻՄԱՆ, ՋԱՆԻՄԱՆԾառից ի կախվև 
Տսվէրկու խատ վարթ,  
էն ւսխչիկ կառնեմ,

Անուն ի Նվարթ։
Մեր ածուն նանա,
Ծեր ածուն նանա,  
էն աքսչէկ կա ռն ե մ Հ 
Անուն Անանա։

Կնացինքյ Վարակյ  
Զարկիցինք աղվէս,
Սիրիր եմ,  կ առնեմ
Անուն Ախանէս։

Ես քյե շեմ առնե,
Ա տ էլի Սր պ ո ւխ,
Կարինէն կառնեմ,
Ալկերն ի թ ուխ֊թուխ։

ԻՄ ԿՅԸԷԽՈԻ ՖԱՄԷՆ

Իմ կյլխու ֆաթէն կուտամ (կրկնել ) ,
Դէ' խան ծամթելն ի ծօվէն,
—  Էօղվօրի մէկնէլ  ես եմ,
Չեմ իւանե ծամթելն ի ծօվէն։
Իմ կլլխոլ լամբար կուտամ (կրկնել ) ,
Դէ՛ խան ծամթելն ի ծօվէն։
— Էօղվերի մէկնէլ  ես եմ,
Չեմ խանե ծամթելն ի ծօվէն։
Իմ մէճաց քյամար կուտամ ( կրկնել),
Դէ' խան ծամթելն ի ծօվէն։
—  Է° I1 Ւ մեկնէլ  ես ե մ ,
Չեմ խ ա ն ե ծա ւ քթելն ի ծօվէն:

Յար ունի, յար ունի,
Յարս յօթն ախսլէր ունի,
Յար ունի, յար ունի,

Յօթն էլ կըն արիր են պան է լու։
Յար ունի, յար ունի,
Նախրակյնէն ուռի ծառ,
Յար ունի, յար ունի,
Խնձօր թալեմ արե տար։
Յար ունի, յար ունի,
Խնձօրի կէս կըծած էլս 
Յար ունի, յար ունի,
Չռրս պիլծր առծրթէ էր։
Յար ունի, յար ու նի,
Ախ պէրս ուզեց լավի,
Յար ունի, յար ունի,
Սիրած յարի օրօխկած էր։
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Ուրպաթ առատուն աղօթնին, հանիման,
ջա նիմ ան ,

Ասինրյ էթանրյ Վանից (Վարազից)  իկյին,  
հանիման, ջան իմ ան,  

Մեր խուրուղուն տփենքյ կյետին,
հանիման,  ջան իման, 

Ուտենքյ֊խմենքյ  խետ մեր քյէֆին,
հանիման,  ջանիման։  

Սոկէ Դիբրան ափալ֊թափալ
հանիման,  ջանիման

Չում եւաչ֊ վւօ-դան մէ յ լար կնաց
հանիման,  ջանիման 

էսատեղ ինդյավ,  էնաւոեղ ինգյավ
հան իմ ան, ջանիման  

Արաբաջի Կյէվօն կնդավ
հանիման, ջանիման

— Պարի լյոս քյե,  Կյէվորքյ ախպէր,
—  Աս ս ու պարին, Դիբրան ախպէր,
—  Սյ՚ո արաբէն կոլտա ա բյրրօվ,
—  Մօղզ արաբէն ես բյե ծառա։
—  Կնիկ-տղա մենքյ  մեր քյուլֆաթ,  

Վարակյ կէթանքյ էսա
ու րսլւսթ,

Քյրէսւ կուտամ չորս մաջիթյւս, 
Մարթակյլօխ մէկ մաջիթյւս,

—  Իմ արաբէն,  խրեղէն կառբյ  
Ծիանբյ ունեմ թևավոր խավքյ ,
Խաբար արա թօղ հազրվեն,
Չում մշակներ ձիանքյ լծեն,
Կիյլոեր առին պերքյ ու պարին,  
էկան մտան մէ չ  արաբին։
ճամրսւխ ինդյանքյ  ուրպաթ առատուն 
Կնացին, ընցան ուրպաթ առուն,
Տէլ չխասած Փօրօզա բյար
Կօտրավ, ինգյավ իտ վո ւ(ե տ ևի )  թաքյառ,
Արին֊չարին չում շի տ կի ց ին ,
Պամբկէ թելօվ կապկպիցին,  
Քյրռվրռալէն քշաշքյըշի ց ին,
Չում Շուշանից տակ պիրիցին։

ՀԱՄ ԳՅՈԻԷ, ՀԱՄ ՎԱՐՄ

Համ գյ/՚ւլ, համ վարթ,
համ նարգյիզ,  

Գյօլի կռունգյ էրկէն վիզ,
Բաբօ, մամօ,  կարբա զիս,
Մարզի մարթու մի տա զիս,
Կառնի ասեղ խշթէ  ղիս>
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Համ գյիւլ,  հւսմ վւսրքե,
հւսմ նարզյիզ, 

Գյօլի կռունդյ էրկէն վիզ,
Բաբօ, մամօ կարքա զիս,
Սօլ կար օղի մի՛  տա զի ս,
Նառնի խիրուն խշթի զիս,
Համ գյիւլ . . .
Գյօլի.. .
Զ աբօ՝*, .

Խոտաղ մարթու մի տա զիս է 
Օէթա տաշտեր մոռնա զիս։
Համ գյիւլ . . .
Գյօլի. . .
Զաբօ**է

ե սրտացվորի մի' տա ? / ' ս,
^յիբքյ կկարտա, մոռնա զիս։
Համ զյ ի ւլ •«•

Գյօլի.. .
Րաբօ, . .

Օալ կյոռծօղի կարքա զիս 
Առնի ուր կյոքյ  պաքյի զիս։

ՋԱՆ ՄԱՐԱԼ ՋԱՆ4

Ջան մարալ ջան, ամբիր ևս ամբի նման,  
Ջան մարալ ջան, շաքյար ես կանդի նման,  
Ջան մարալ էան, ճիւրն ի էլե առա իր ես,  

մարալ ջան, բազրգյան աստված սիրես,  
Հոյ մարալ ջան, թէ որ Ջանիկ կյեղ կէթաս, 
Հ ոչ մար ալ ջ ա ն, իմ  սիրածին կընդընես։

22 22 22 թէ կընդընես զիկ օրօխկես,
2> 22 տարի տկէն մուխ կէլնի,
» 22 22 Ախ պ էր քյիւրսչ խուր կէլնի,

Հոյ մարալ ջան, ես ախպյիւր եմ,  տիլ ճիւր ես, 
22 22 ես զըղզըղամ,  տյիւ խմես,
22 2) ես վախ էնա մ , տիլ ծ ռես,
2) 22 ծառի տըկի պաղ ախպիլր,
22 22 առծթէ թաս, վոսկի ճիւր,

)) 22 պա քյ մ  կուզեմ ՝ էրկու տուր։
22 2) ճիւրն ի ինգյե աովըներ,
2> 2> սէրն ի ինգյե պառվըներ։

2)
2)

2)
2)
22

22

22

ՏՕ, ՏՂԱ ԷԱՕ

Աղջիկ. — Տօ, տղա լաօ,  զի կյետ ընցու։  
Տղա.— Զիկ ի՞ն չ  կուտաս, որ ընցուցեմ։

47 Երգեց՝  Ե. Տեր֊Մկրտչյանը, ձայնագրեց ' Ա . 
Փիոլինէ

Աղջիկ. — ճ  այտիս մախշէն թօղ րյե էլն ի: 
Տղա . — ճ ա յտ ի տ  մախչէն ես ի ՞նչ  անեմ:  
Աղջիկ —  Տօ, տղա լաօ, զի կյետ ընցու։  
Տղա. — Զիկ ի նչ  կուտաս, որ ընցուցեմ:  
Աղջիկ. — Վիզ վզնոցս թօղ քյե էլնի,
Տղա. — ՎԷղ վզնոցտ ես ի նչ անեմ։  
Աղջիկ-Տօ, տղա լաօ, զի կյետն ընցու։  
Տղա.— Զիկ ի՞նչ  կ ուտաս, ՛որ ընցուցեմ:
Աղջիկ Մէճ ացս քյամար թօղ քյե էլնի։
Տղա. — Մէճացտ քյամար ես ի նչ անեմ։  
Աղջիկ. — Տօ, տղա լաօ, զի կյետն ընցու։  
Տղա. — Զիկ ի նչ  կուտ ա ս, ՛որ ընցուցեմ։  
Աղջիկ.— Տ/;է ի՞նչ  կուզես, որ ընցուցես,  
Տղա. — Պւսքյմ թէ տասճ քյե կնցուցեմ։

ԱՎԱՆՑՑԻ4*

Հօյ նար֊նար,  Ավան ց ի ։
Էսօր մեր տուն խարսնիս կա,  
Հօյ նար֊նար,  Ավա նցխ  

Խարսնիս կանենքյ տեղ չկա,
Կօլ օտ փեսին բեղ չկա։
Պուտկօվ փլավ իփիցի,
Կարաքլ֊եղօվ եղից ի,
Վանա իւօջին կի ր ցուց ի,
Աիդր քյոմիւր տաս կուռսւշ,
Տսնխնդյից վախից ի,
Մ եր պատ սլլավ քյօ ապօվ,
Ծեր խօրօտիկ խարսն ապօվ։

ՄԱՐԶՈՒՀԻ48 49

Ջյարվան էկավ զ նգյզնգյալէն,
Մ աքրու հի ջան, Մ աքրուհի,

Մէչ քարվնին ճորիմ կէր,
Մ աքրուհի ջան, Մ աքրուհի։  

ճյորու ք յամակ սնդիւկմ կէր,
Մաքրուհի ջան, Մաքրուհի։

Մէչ  սնդկին րօխչէմ  կէր,
Մէչ էն բեխ չին շուշփէմ կէր,
Մէչ էն շուշփին հայլիկմ կէր,
Մէչ հայլկին ախչիկմ կէր,

Աչքն ու ընքյվեր ի,բեղ էն էր: 
Աիյչիկ, ախչիկ,  անոլնտ ի նչ  ի , 

Մաքրուհի ջան, Մաքրուհի,  
Ախչիկ,  ախչիկ,  սէրտ տուր ծիկ.

48 Երգեց' Ե. Տեր- Մկրտչյանը, ձայնագրեց' Ա 
Փիոլին։

49 Երգեց' Ե, Տեր֊Մ կրտշյանր, ձայնագրեց ' Ա
Փիպին։ ^
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Մ աքրուհի ջան, Մ աքրոլհի։
— հորած խեխտվըծ,  Դավիտ ի նչ ի,
Իմ խէր լսի քյե կսպանի,
Թրօվ զանի, խոկյիտ խանի,
Արունտ խառնի կյինուն խմի։

Տղան.
— Ախչի, ախչի,  քսան տարէկան,  
ք յ ո  խօրն ասա, քյե տա իրկան,
Վոր չմնաս վէր քյո խօր տան,
Ախպօրտ կիյտեր իրես կուտան։

Ես ի՞ն չ  անեմ վիզ ու վզնոց,
Ջահէլ կուզեմ մտնի իմ  ծոց,

Որ խ ամբիւրի իմ սրտիս խոց։
Տղան.

4?յանի էկա ծեր տուռ փակ էր,
Տիրմ էլ էկա ավեր պակ էր,
Վոր չիր առնե' թ°ղ չխապիր,
Խազար ախպէր քյոր կս{աքյեր։

Իրիկուն ի,  բէրի կլախ ի,
Բէրի ճլօր թիվէս կախ ի,  
է կան ասին յարոչ  մախ ի,
Աչկերս առցունքյ ,  սիրտս ուրախ ի։

ԷՎԵՐՆ ԷԿԱՆ50

էլա կնացի չում մեր Փրխուս, 
էվերն էկան մողվան կյլխուս, 
Չթօղիցին ինգյնի լ յոս,
Կէս կիշերին մ  լիցին տիւս։
Էվերն էկան լավ ազ֊մավազ,

Ենմանեն' փաշի կավազ,  
էվերն էկան տեղին֊մեղին,  
էկան թառան փեսի բեղին,  
ճկռցուցին խաբսի լեղին։
Խաբար տարան տէկյէրկրն գ յան,
Ծ ե ռքյե ր ի զա ր վէր ուր ծնգյան,  
Պտըղտվավ ծեռաց մրռջան,
Հմէն մրռջան չանձ պատ ընջան,
Վավէլէ ՜  ր,  Զուլօ, վ ա վ է լ Հ  ր
4? յո տարօղի տուն ավիրէր։
Եյլխուն ինգյավ թախչի ֆռչէն։
Աման լվեր,  յաման լվեր,
Ե տրակն գյուղ կարմիր լվեր,
Կիշեր կ էլն են ճվերն ի վեր,
Ցերէկ կէլնեն սներն ի վեր։
Հայ չա'ր լվեր,  մադաթ լվեր,
Սլվլուլիկ մնջիկ լվեր,  
էվերն էկան ուրուս֊մուրուս,

Երգեց՝ Ե. Տ եր֊Մ կր տչյպնր, ձայնագրեց' Ա .
Փիոլին։

Էկան թառան վէր խնամուս։  
Չթօղիցին որ պացվէր լյոս,
Եիշր&վ խնամուն փախցուցին տիւս։ 
Էվերն էկան արա-թարա,
Չիթ կզանեն առանց փարա,
Հա կթոն են քյօշից քյօշա,
Ղին ջ չեն թո զն ե խարս ու Փէ սա։

Հա՛յ  անիծած կարմիր լվեր,
Ես. բակն գյուղ կարմիր լվեր։

ԱՂՀՅԱՍԱն

Ախպիւր կասի . —
Ես Աղքյասան շուռ֊մուռ կուկ յամ, 

ջան ի մ  ա ն, ջան ի մ  ա ն։
Պտտուրն ակռկե ական,  ջան իմ  ան, ջա ն իմ  ա
Ծմեռ կէլնեմ էրևա կան, XX X X

Ե յաբուն կէլնեմ կուրիս ական, X X X X

Խաբար տարեքյ իմ ճրպաշին, XX XX

Որ ճիւր լցի մ էլ  ալն խին, X ) X X

Կտէլ֊կտէլ ցվրի խալխին, X ) X X

ճաշկիտէր կասի , —
Սալյան արէքյ  ք յեռքյեռական, X X X X

Ժօղվենք էթանքյ նստենքյ ական, X X X X

Եօտ խորէմ մեր ճրպաշին, X ) X )

Տէլ չի տվե,  կառնի փէշին, XX X X

էէշիկ տնեմ վեր ճ յոչ  նաշին, X X X X

Որ չկտրէր մեր ճաշկ պամին, XX X X

ք  յանքյնի տուն էլն ի վէր ան,
Սուն կոտրի, մնա կ յէրան, X X X X

Տարին խազար կուռուշս կէրան, X X X X

ճյուր չխասավ դահն ի պէրան, X X X )

Աղքյասան ցածր ի Սոֆու դահնէն » » X X

Պուտմ ճյիւր չի ծնծնա փորէն, յօ XX

42 յան քյան պակաս չէ լավ խորէն, X X X X

Տիրվանքյ կրտրան թխթմորէն, X X XX

4? յան քյան կասիճ
Ծ օ', շան Ւումաս,  շան պոլոճիկ, X X X X

Կպտկվես օր կես տուճիկ, X X X X

Որ հախս ուզեմ,  կելնես կուճիկ, X ) X X

Փախն ես մտնես նեղ պուրուճիկ, X ) X X

Անչանքյ զարկի առան լանգյա, X X X )

Սօլս մաշավ,  փ'որսողս ինգյ ա, X ) X X

Ումուտ կանեմ,  նիրսանց տիւս կյա ,
Բալքյի շատ֊քիչ  իմ հախս տա, X X X X

Անչանքյ զարկի տռան ճկիկ, XX »
Ենգյա խետ կանէր խունջիկ, X ) XX
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ք յ ե  անիծի սուրփ Մկրտիչ,  $ 3>
Իմ հախս տուր, թէ շատ թէ քիչ ,  -» -»

ՃՎՕՐԻ ԵՐԳ

•Րյիւֆ հը քյիւֆ դարս} դարս։,
Ես էլա պեռթ բարա,
Եանչիցի Տ եր֊թաքյարա,
Խոլնգյ, մոմ  խազար արա,
Առաւէօտոլն պաշտօն արա,
1’րիկուն խթում արա։

Փիւ էն պուճախ, փիւ էն պուճախ,
Մեր քավոր անց մեղրի պուճախ,
Շէն կենա իմ  խօր օճախ։

4?յիւֆ հը քյիւֆ դարս/ զա բա,
Ես էլա պեռթ ի բարա,
Իմ ախպէր վէր էն պեռթին,
Վոսկի թուր վէր էն [ձրին,
Եէրթա խաղա տէմ լիւսնկին,
Հիւսն ակ տփեց մէ չ  իրիսին։

Փիւ էն պուճախ, և այլն։
$ յիւֆ հր ք յ ի լ ֆ էթամ փտռեմ,
Իմ ախպօր կնիկ ճարեմ,
Վորտեղից ճարեմ, որտեղից ճարեմ,
Վարակ յա սարից ճարեմ։

Փիւ էն պուճախ, և այլն։
Տուռը տփեմ մարմար քյարօվ,
Մ անեմ նե րս զա րտ արանք յօվ,
Խէր խորեմ թասմ արաղօվ,

Փիլ էն պուճախ, փիւ էն պուճախ, և այլն։  
Մէր խա պ եմ մա տ մ խինօվ,
Ախպէր խա պ եմ պօլատ ձիով,
^ Ւ Ժ կ  ս(իրԻմ խազար պարով։
Ես պա պաճիկ,  տիւ պա պաճիկ, 
թյավորկին ինդավ տուճիկ,
Հյավորն էկավ տիւս կխանէր,
Ոտն էն պռնած տիւս կքյաշէր,

Փիւ էն պուճախ, և այլն։
Էշ ք յաշի ցին թօրվան պէրան,
Ոտկերն արին սուն ու կյէրան,
Եյլօխն արին փաշա կէրան,
Ուսկոռն արին կօղվի մէրան,
Եաշին արին դիւֆ-֊ն աղա րա , 
հռպօն զանի, Խռպօն խաղա։

Փյու էն պուճախ, և այ լն։

ԷԷԷՔՅ ՏԻՍԷՀ

էլեքյ  աիսէքյ վով
ի կիրե մեր էծ.

Կյէլ վէր էծուն,
էծ վէր ուլոլն,
Ուլ, վէր թվւ ան,
Միլփ վէր, իկյուն,
Իկյին Վ ա ր ւս կ յա ,
Տակն ակյուկ յա,
Ինչ բէթասԼս,
Վեր էս կուկյւս,
Խալալէր, ջալալէր,
Ինչ վարի տատի էլ,
Փլավ դ յո վէր մե 
Գյո վէր մե։

Էլէքյ աիսէքյ վով ի կիրե մեր կ յէի  
Առշն ի կիրե մեր կ յէ լ>

Առչն էր կյէլուն,  
հյէլն էր էծուն, 
էծն էր ոլլուն,
Ուլն էր թփ ան,
Թիւփն էր իկյին,
Իկյին Վ ար ակյա ,
Տակն ակյուկ յա,
Ինչ որ ասես,
Վէրէս կուկյա, և այլն։

Պարերուն մ եջրնդմե ջ Վան լի Խոր են ի 
խումբը սարքեց սենյակի խաղ եր, ո րպիս իք 
հետևյալներն են.

Կեհա֊կիկյա (  կեր թա֊կուգա ) . — Խաղցող֊ 
ներր բոլորակի կնստին բազմոցներու վրա,  
հինգն տաս հոգի, և կընտրեն իրենց խմրա֊  
վարը, որ կրսե նախադասություն մր,  որո։ 
մեջ կեքւա-կիկյա բառերը կգտնվին։ Օրինակ 

Յըմ խզար կեհա֊կիկյա, կեհա֊կիկյա
Խմբավարի կողքին նստողը պիտի կրբկ֊  

նե խմբավարի ըսածը և ինքն ալ պիտի 
ավելցնե իր կողմե երկրորդ նախադասու
թյուն մը,  այսպես.

Յըմ խզար կեհա֊կիկյա,  կեհա֊կիկյա:  
Յըմ լեզուն կեհա֊կիկյա, կեհա֊կիկյա։

Երրորդ անձը պիտի կրկնե առաջին եր
կուքին ըսածները,  ինքն ալ ավելցնելով  
ուրիշ նախադասություն մը և այսպես հա
ջորդաբար։ Դիտելի է, որ բոլոր նախադա
սությունները վերջանան կեհա֊կիկյա բ ա 
ռերով, և. արդարացնեն նախադասության  
միտքը,  և խաղացողները շատ սուր միտք 
ունենալու են, որ կարգավ և առանց սխալի 
կրկնեն բոլոր նախադասությունները։ Խրմ֊ 
բավարը աչալուրջ կհսկե։ Սխալվողները 
երկու տեսակ տուգանքի կենթարկվին։ Կամ 
սխալողի երեսին մուր կքսեն և կամ սխա-
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լողը խմբավարը շալկած ս են յ  ակի մեկ կող֊  
մեն մյուսը պիտի տանի։

Հավկիթ պահել. — Առ հում հա վկիթ մը 
և ըսե ընկերներուդ, եթե որևէ մեկը այդ  
հավկիթը պահե, դուն մեկ փորձով իսկույն 
կգտնես զայն։  Նախքան սենյակեն դուրս 
ելնելդ, մտերիմ մը ունենալու ես սենյակին 
մեջ,  որ քու մարգարեությունդ փորձել ու֊ 
զոդ միամիտը շփոթեցնե,  ըսելով,  «հոս 
դիր, հոն դիր», և, վերջապես,  «գլխարկիդ  
տա կը դիր»։

Ներս երթալէդ վերջ, լավ մը դիտելէ 
հետո, ընելիքդ պարզ է, ձեռքդ ամենայն  
ուժով գլխարկին վրա կզարնես և հավկիթը 
կոտրվելով,  կսկսի ծորել պահողին երեսն 

ի վեր,
Ա լք -կ ա պ Ո և կ .— Սենյակի մեկ պատեն  

մյուսը թել մը կապել։  Այդ թելեն որոշ հե֊  
ռավորությամբ քանի մը խնձորներ կախել  
ուրիշ թելերով։ Ապա կանչել  մեկը,  ցույց  
տալ անոր խնձորները և աչքերը կապելե  
հետո, տեսողությունը փորձել։ Հետո քանի 
մը քայ լ  հեռացնելով,  ինքն իր վրա քանի 
մը անգամ դարձնել և ձեռքը մկրատ մը 
տալով,  թողուլ,  որ գտնէ խնձորներու թելը 
և կտրե։ Պայման է, որ միայն մեկ ձեռքը 
դործածե։

Առանց աթոռի նստիլ: — Խաղին կրնան 
մասնակցիլ  1 5 — 20 հոգի, նայած սենյակի  
մեծության։ Շրջանակաձև կանգնելե հետո,  
յուրաքանչյուրը իր ընկերոջ ծոծրակին նա֊  
յելու է, ապա աջ ոտքը առաջ նետելով,  
ամենքն ալ նստելու են։ Ոչ մեկը պիտի ի յ ֊  
նա, որովհետև մեկի ծունկը մյուսին իբրև 
նստարան պիտի ծառայէ։  ճի շտ  այդ պա֊  
հոլն փոքրիկ մը ուրիշի օգնությամբ նստող֊  
նե բուն ուսերուն կբարձրանա և կսկսի բատ֊  
կել մեկեն մյուսը։

Դիակ փոխադրել. — Զ սան֊երեսուն հոգի 
ոլղիղ կկան գնին, աչքերնին իրարու ծոծրա֊  
կին հառած։ Ապա կնստին և կպառկին այն֊  
պես, որ մեկի գլուխը մյուսի փորի վրու 
հանգչի։  Հետո ձեռքերնին ու ոտքերնին վեր 
կպարզեն։ ճ իշ տ  այդ  ատեն երկու ուրիշներ, 
երրորդ մր գետին պառկեցնելով , կւվերցնեն 
զայն ու գետին պառկողներու շարքին մո֊  
տեցնելով,  շարքին ամեն ա ա ռաշին ի ձեռքե֊  
րուն և ոտքերուն վրա կզետեղեն։ Եվ պառ֊  
կող տղան մինչ  ձեռքե֊ձեռք անցնելով,  
ջաԸքէ վրաՏ^ն պառկած դրության մեջ,

շարքին վարը կփոխադրվի,  առաջին շարքին 
վրա երկրորդ մը և երրորդ մր զետեղելու է 
հաջորդաբար։

Ջուրեն բերնով դրամ հանել----Զուրով
լեցուն քանի մը պնակներու մեջ մետաղե  
դրամներ նետե և սենյակի հատակին վրա 
դիր) իրարմե մեկ քայլ  հեռու։ Պնակին թի֊  
վերուն չափ ալ մարդիկ ընտրելով,  յուրա֊  
քան չլուրին ձեռքեր ուն բութ մատներր ետև֊  
Նին տանելով,  ամուր մը կապէր առանձին֊  
առանձին և առաջարկէ ,

— Զուրին մեջ ն ա յեց  եք և ջոլրին մեջ 
եղած դրամը բերնով դուրս հանեցեք։

Հարց-պատասխան----Սենյակի մեջ գըտ֊
նըվոդներուն թուղթեր բաժնեցեք,  առաջար֊  
կելով,  որ իրենց թուղթերուն վրա ընթեռնէ֊  
լի գրով մեկ֊մեկ  հարցում գրեն։ Ապա երկ
րորդ անդամ թուղթեր բաժնեցեք և խնդրե
ցեք,  որ այս անգամ իրենց ուզած պատաս
խանը գրեն թուղթի վրա։ Հավաքեցեք այգ  
թուղթերն ալ զատ տեղ մը և սկսեք կար
դալ մեկ թուղթ հարցումի տրցակեն, մեկ  
թուղթ պատասխանի տրցակեն։

Գլխարկի տակի ջուր----Գրասեղանի վրա
գավաթ մը ջուր դիր, գլխարկդ վրան դիր, 
երդում ըրէ,  որ դուն առանց գլխարկին 
դպչելու կրնաս այդ ջուրը խմել։  Հետո սե
ղանին տ ակր մտիր, խմելու պես կում֊ կում 
ձայներ հանե, մատովդ գրասեղանին զարկ,  
ապա սեղանի տակեն դուրս ելիր ու րսե,

— Հիմա, պարոններ, գլխարկը վեր ցու
ցեք և տեսեք,  թե ջուրը խմեցի՞ ։  Երբ միա
միտ մը գլխարկը կվերցնե , դու իսկույն
գավաթը վերցուր ու խմե,  ըսելով,  — ես 
խմեցի ջուրը, առանց գլխ արկին դպչելու։

Թագավոր. — Չմասնակցին ութ կամ տասը 
երկսեռ անձինք։ Չընտրեն իրենցմէ  միա֊  
ւ?իտ մր,  զայն թա՛գավոր կընեն, գոգնոց 
մը վրան քաշելով և գլխին դնելով մեծ  ու 
շինծու գլխարկ մր, կնստեցնեն աթոռ ի մը 
վրա։ Ապա անոր շուրջ կհավաքվեն վնց֊  
յոթ հոգի, որոնք արթուն հսկողություն կը
նեն, որպես թե թի կն ա պահն եր են։ Կանխավ 
եղած կարգադրության մր համաձայն,  քանի 
մր րոպե հետո, ուրիշ մը,  բռնած իր ընկե
րոջ օձիքեն, քաշելով կբերև թագավորին  
առաջ ու կըսե.

— Թագավոր ապրած կենա, ես ոստի
կան մըն եմ և պաշտոնս կատարած ատեն 
տեսա, որ այս մարդ խանութ մը մտավ,
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թոփ մը պասմա գողցավ և կխնդրեմ,  որ 
վճիռ մը տաս այս գողին։

Թիկնապահներս ւ դրդումով, թա դավս ր 
ոտքի կելլե և անոնց օգնությամբ ու խոր֊  
հըրգով գողին վեց կամ յոթ ամիս բան֊  
տարկության վճիռ կուտա։ Դիտելի է, որ 
մինչ թագավոր զբաղած էր այս դատավա֊  
ըությամբ,  թիկնապահն երեն մեկը թագ ա ֊ 
վորի աթոռը զգուշությամբ կտանի հեռու 
տեղ մը կդնե։

Երբ թ ագավորը դատը վերջացուցած և 
թիկնապահներոլ  խորհրդով կուզե նորեն 
աթոռի վրա նստիլ,  գետին կիյնա, ոտքերը 
վեր տնկելով և խաղը կվերջանա քրքիջներու 
մ եջ։

ք̂ ան մը պահել. — Չմասնակցին հինդ֊ 
վեց հոդի և կընտրեն իրենցմե միամիտ մը,  
որ առարկա մը պահե և հեռուն գնացող 
խորամանկ մը,  իր աչքերը գոցած,  որպես 
թե երբ վերադառնա, իր իմաստությամբ ու. 
մեկ ակնթարթով կրնա գտնել պահված  
առարկան։

Երբ մյուս ընկերներու դրդում ո վ միտ֊  
միտը որոշված առարկան իր գրպաններուն 
մեջ տեղ մը կպահե,  դուրս գտնվող և որ֊ 
պես թե աչքերը գոցող իմաստունին լուր 
կուտան, որ գա և անմիջապես գտնե պահ֊  
ված առարկան։ Իմաստունը կուգա, միտ֊  
միտին լավ մը կդիտե շատ լուրջ կերպով,  
ապա կըսԼր.

— Ես գիտեմ,  թե ուր պահած ես այդ  
առարկան, բերանիդ մեջ պահած ես, հա֊  

բեր անդ բաց,  որ նայիմ ։
Միամիտը, որ բոլորովին վստահ էր, թե 

իր բերանին մեջ ոչինչ  ուներ պահած,  բե֊  
բանը լայն մը կբանա։ ճի շտ  այդ պահուն 
իմաստունը իր գրպանը ունեցած ալյուրեն 
կամ հողեն ճանկ մը ապուշին բերանը կնե֊  
տե և խաղը կվերջանա խնդուքներու մեջ ։ 

Հարսնքույր (խարսնքյոր) և հարսնախ- 
— Երեկոյան ժամը 10 անցած էր, նվա֊  

գա խումբը եռանդով կնվազեր,  երիտասարդ֊  
ները իրենց խաղերով սենյակը կթնդացնե֊  
ին, երբ լուր տարածվեցավ,  որ հարսնախ֊  
պեր. Երեկոյան ժամը 10 անցած էր, նվա֊  
իրենց հորեղբայր Մարկոս' լապտեր մը 
ձեռքերնին, ներս մտան։

Վանի մեջ սովորություն էր' պսակէն  
չորս֊հինգ ժա մ վերջ, հարսի ըն տան իքի 
անդամներեն մի քանիներու փեսայի տունը

երթալըճ տրտում հարսը քիչ  մը ղվարճաց֊  
նելու ու մխիթարելու համար։

Չոր Սեթոն իր նվագախումբով,  Վանլի 
Խորեն իր խումբով հարսնևորները ուրախ 
պահեցին մինչև առավոտյան ժամը չորսը։  
Հարսնևո րն երեն ոմանք ալ մ  եկիկ֊մ եկիկ 
սենյակեն մեկնեցան կիսախուփ աչքերով և 
անկյունն եր փնտրեցին մրափելու համար։

Երկրորդ օր առավոտյան,  ոմանք,  թեթև 
նախաճաշ մը ընելե հետո, իրենց տուները 
մեկնեցան,  բազմավաստակ բարեմաղթու֊  
թյուններ ընելով փեսային,  հարսին, Հով֊  
հաննես Աղային և Մարանոս Խաթունին։

Մխկներ և ուրիշ մոտիկ բարեկամներ  
մտադրած էին այս հա րս ան իքը չորս օրվան 
վերածել։  Ուրիշ խոսքով' կուզեին իրենց 
պնդերեսությամբ մնալ,  ուտել,  խմել,  պա֊  
րել և ուրախություն ընել։ Մանավանդ որ 
Չոր Օեթոյի նվագախումբն ալ Մխկներու 
ստիպման տակ հանձն առած էր մնալ և 
նվա դե լ։

Չհիշեմ' հար սանիքի երկրորդ օրն էր, 
կեսօրե հետո ժամը երկուքը, երբ Խամբոյի 

էօռթօն, Ար արուք թաղի ուժեղ երիտասարդ
ներու ախոյանը,  մտավ Հովհաննես Աղայի 
ախոռը, էշերեն մէկուն բերանը քիլ մը օդի 
լեցուց, ապա Մուխկե Նշանի էբազուկներու  
ուժով օժտյալ  ուրիշ մը)  օգնությամբ, էշի 
փորին տակեն չվաններ անցնելով,  կռնակն 
առավ և էշը շալկած կա մ աց -կ ամ ա ց ու 
տրաքալով երկրորդ հարկը հանեց և հարս-  
նևորներու սենյակի մեջտեղը կանգնեցուց։ 
էշը հարբած ու դողդոջուն, սրունքներու վրա 
հազիվ կանգնած կդողար, և զարմացած  
այս անսովոր րնթացքեն, երկար ականջներ 
տնկած այս ու այն անձի կդիտեր։ Խնդուք, 
ծիծաղ, զարմանք,  ուրախ բացականչու 
թյուններ իրար հաջորդեցին։ Շատեր էշը 
այս ու այն կողմը հրեցին ու հրմշտկեցին, 
ոմանք էշին քացի տալով,  իրենցմե հեռու 
պահել կջանային։  Վանլի Խորեն էշի վրա 
ցատկեց հակառակ կողմեն, երեսը ետևի 
կողմ դարձոլցած,  ծռեցավ,  էշի պոչը բռնեց  
և րսավ,

— Էշը քաղաք կէրթա, ես' գյուղ։
Մխկներ խումբ,  ամեն վայրկյան պատ

ճառ մը,  բան մը,  գործ մը կփնտրեր հար

սանիքի ուրախությունը երկարաձգելու և 
իրենց հոն մնալը արդարացնելու համար։

Հովհաննես Աղան ուներ կովեր և էշեր։
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ուԱխոռի մեջ անոնց արտադրած տառթերը 
գարնան ատեն մշակ Սևրգոն կողովով ա յ 
դին փոխադրած էր ու հոս ու հոն տար
ար զնած չորնալու համար։

Վանչի Խորեն գաղափարը հղացավ ձմեռ
վա շատ պետքական և այդին տարածված  
այդ չորցած ցաներն,  տառթերն ու փթիր
ները վառելիքներու հատուկ ամբարանոցը  
հավաքել  տալ,  որ երկու-երեք օրվա գործ 
Էր տսյն երիներու համար, ուստի ս են յակը  
մտավ և սկսավ բոռալ։

— Ք ավո րաղա յութ յան ց։  Փթիր կրելու֊ 
թ յա՞նց ։  ( Այսինքն' քավոր աղա 1լամք կու֊ 
տա՞ս,  որ չորցած փթիրները ամբարանոցը  
հավաքենք ձմեռվա համար) ։

— Բառօժի51 աղվեսներ, որթկան ց ի - 
ցէր'2, սատանի պուպոճն եր ու անառակներ,  
կնացեքյ ,  ինչ կուղէքյ արկք,  — հոխորտաց 
կ նք ա հ այ րր։

Մխկներ խումբ,  Խո բեն ի առաջն որդու֊
թյամբ այդին ե լավ։ Ամեն մեկը հանեց իր 
վերարկուն ե. այս ու այն ծառի ճյուղեն 
կախեց։  Թևերնին սոթտ եցին ե. սկսան փթիր
ներն ու տառթերը ձմեռվան վառելիքի ամ֊  
բարանոցը հավաքել։  Տեսնելու բան էր, թե 
ինչպես քրտնաթոր կաշխատեին։ Շատ չ ա ն 
ցա ծ ամբարանոցը լեց վե ցավ  և փթիրները 
շարվեց ան կանոնավոր կերպով։ Այս հոգ֊  
նեցուցիչ  գործեն հետո, անշուշտ, երիտա֊  
սարդներ նորեն սեղան նոտան, նորեն կե֊  
բան ու խ մեցին, պարեցին ու զվարճացան;

Մխկներու խնդրանքին վրա նոր Սեթո֊ 
յի նվագախումբը նվաղեց հետևյալ խաղեր ' 
թանղարա, մամըռ,  փափոռի,  թամուրի, մշու 
խըռ, կասապ աղասի, խարբութ սպասի, 
լ ուտ 1/ի , սընջան ե և այլն խաղեր,  որոնք 
կպահանջեին հմտություն, ծունկերու և ոտ-  
քերու ճկունություն ու շարժումներու հա
մաչափություն,  հատկություններ, միայն 
երիտասարդներու հատուկ։

Ս խկներու ստիպման տեղի տալով,  Ո զ֊ 
մա Կյոըոն ձեռքը ականջին դրած իրարու 
ետևե և իր բարձր ու անուշ ձայնով երգեց 
հետևյալ քրդերեն երգերը ' հեդի բաժո,  ա֊  
ղայե խորթան լո բրինդարո, կոռե խարսան,  
ավ սալ սալա պարֆեվո, և քրդական ողբ 
մը, որու անունը չ ե մ  հիշեր։

Ա1Դ օր երեկոյան հարսնևորն երեն շա֊

51 Պ ա ռ ո ժ,  կ ն շ ա ն ա կ ե  ա ր ե գ տ ե մ ։

52 Որթկան ցիր, կնշանակի բարակ վիղ ունեցողէ

տեր իրենց տուները մեկնեց ան երկար 
սրտառուչ բարեմաղթություններ ընելե 
հետո։

Երրորդ օր առավոտյան մխկներ խում֊  
բը նորեն գործի վրա Էրէ Անոնք շատ կա֊  
նուխեն արթնցած,  երեսնին լվացած,  նորա֊  
պսակ ամոլին կսպասեին։

Քաղաքի և գյուղերու մեջ սովորություն 
էր փեսան և հարսը երրորդ օ՝րը արևածա֊  
դեն առաջ տանիքը հանել և երգել  օրԷգ բա֊  
ր և» ե ր գը ։

Լևոն և իր նորահարսը, Մխկներ և քա֊  
ն ի մը ուրիշ հարսնևորներ արդեն տանիքն 
են արշալույսեն առաջ։ Խորեն թաշկինակի  
մեկ ծայրը Լևոնին և մյուս ծայրը հարսին 
ձեռքը տալով,  զանոնք մեջտեղը կա ն գն ե ֊ 
ցուց,  ապա երիտասարդներ սկսան երգել  
հետևյալ երգը, արևածա դեն առաջ, որպես- 
զի արևն իր նորածագ ճառագայթները ամո
քին վրա զարնելով,  անոնց կանաչ-կտրիճ  
զավակներ պաըգևե։ Երգը ուղղված է նոր 
ամուսնացող ամոլին,  մանավանդ փեսային։ 

Պա րի լիւս ու տէմ կայն իր ես 
Ալ նարնջին տիւ խակյիր ես,
Կանանչ֊կարմիրն էլ կապիր ես, 
Աստված քյե պախի քյե պարզիրես,

Քյո թագուհին պւսրօվ վայելես։
Էգ բարև, ա յ էգ բարև,  
էգն արևուն տանք բարև,
Մեր թաքվորին շատ արև,
Սեր թաքվորին շատ արև:
Վահե , վահե , վահե  . . .

Այս երգը կրկնեցին չորս կամ հինգ ան֊  
դամ,  միայն փոխելով առաջին տողը . ա յս 
պես '

եւեք բա զի ւքի տէմ կայն իր ես,
Լո ս-լուսն ակի տեմ կայնիր ես,
Լոս ու֊ աստ ղի դեմ կայնիր ես։ 
Արեգական տէմ կայնիր ես։

Վերոհիշյալ երկնային մ արմ իններու
մասը (որ շատ հին ժ ա մ ան ա կն ե ր ե մնացած  
էր, գուցե հեթանոսական շրջանեն) երդելե  
հետո, սկսան հիշել վանքերու անունները,  
որը կկսչվի քրիստոնեական ձևը։ Երկնային 
մ արմ իններու տեղը հիշելով Վանին մոտիկ  
գտնվող վանքերու անունները, և նորա
պսակներու դեմքերը հիշված վանքին կողմը 
դարձնելով։ Այսպես*

Ջուխտ Վարակյա տէմ կայնիր ես,
Ալ նարնջին այիւ խակյիր ես,
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Կանանչ- կարմիրն էլ կապիր ես,
Աստված քյե պախի քյե պարզիրես,
£  յ՛ո թաքուհին պարօվ վայելես։

Էգ պարև, ա ՜ յ  էգ պարև։
Էդն արևուն տանք պարև։
Մեր թաքվորին շատ արև 
Վահե , վահե , վահե . . .

Այս փոխելով միայն առաջին տողը, 
կրկնեցին այս եըԴԸ չորս-հինգ անգամ։
Այսպես1

Ախթամարա տէմ կայն իր ես։
Ախթամարա տէմ կայն իր ես։

Ասպարածնա տէմ կայն իր ես։
Խոկյուց Վանից տեմ կայնիր ես։ 
Տէսկանվուրտոլ տէմ կայնիր ես։
Եր ուս աղ մա տէմ կայնիր ես։ Եվ այլն^

Այսպես, վանքերու անունն երր փոխելով, 
շարունակեցին երգել, մինչև արևածագ։ Ա֊ 
պա նորապսակ ամոլը հետերնին առած' 
տանիքէն վար իջան ու նոտան ճաշի։

Երրորդ օր երեկոյան, գրեթե բոլոր 
հարսնևորներ մեկիկևմեկիկ իրենց տուներ 
մեկնեցան, շնորհավորելով, բարեմաղթե- 
լով, օրհնելով։ Մնացին միայն Մխկներ և 
քանի մը մոտիկ ազգականն եր։

Ալ նարնջին. —  Ծիրանեգույն հա դո լա տ,
որ թագավորներու հատուկ էր, և որովհետև 
նորա փեսան ալ իր ընտանիքին վեհապետն 
էր, պետք էր հագներ թագավորներու հա
տուկ ծիրանի հագուստ, որ պճղնավոր էր 
և կկռչվեր աղապաղա, աղայի հատուկ հա
գուստէ Այս բառեն ծագած է աղբեն վերետ 
ըլլա, տարոս քեզի ասություններ, որոնք
կքսվեին հյուրերու կողմե' փեսան շնորհս։- 
վորեյե հետո ամուրիներուն դառնալով։ Ա ֊ 
ռաջինը աղավաղվելով[' այպ են վերեդ րլլա 
( փակաղեդ, հայպա) ծաղրական ասության 
փոխված էր։ Կկարծվի թե ((տարոսր)) աղա- 
վաղյալ ձևն է ((տարազ)) բառին, երևի փե
սային տարազին ակնարկելով։

*1անանշ-կարմիր. —  հավանաբար, կա֊
նաչ֊կարմիր նարոտն էր, որ խաչաձև փե֊ 
սաՏՒ Գլխին կկապեին, որ թագ կամ պսակ 
ալ կկոչվեր։

Խ ե ք -ր ս ւզ յո լք ----Օրիոն֊Հայկ և Բույլք 53

53 Բարի լո ւ յս . —  Անշանակե արշալույս, որ քրիս- 
տոնեացած ձևով շաղաթաթախ աղոթրան հհ,ՂէԼեը* 
Այնքան նվիրական մեր մամիկներուն համար, որոնք 
անով երդում կնեին, կաղոթեին, կանիծեին և կօրհ- 
նեինէ

հ ա մ աս տ ե զո ւթյո ւն ը։
Լո ա ա -Ա ս տ ւլ. —  Արուս յակ կամ Լուսնթագ 

աստղը։
Շատ արև. —  Երկար կյանք։
Էգ պարև.. —  Էգուց, այգ կամ առավոտ,  

այսինքն' ողջույն, ով առավոտ կամ' ող
ջույն արևին։

Ուււց կտրել.— Չորրորդ օրը, առավոտ
յան ժամը 10-ին ատեններ, Տեր Պետրոս 
քահանան նորեն Հովհաննես Աղայի տունը 
եկավ, ուռց կտրելու արարողությունը կա
տարելու համար։

Փեսան ու հարսը ս են յակին մեջտեղ
դեմ - դեմ ի կաԱգնեցուց, գլուխն ին և ճա- 
կատնին իրար դպցնելով։ Այն բարձր, որուն 
վրա պիտի քնանային, գրավ հ ա տ ակին' 
նորապսակներու մեջտեղը, խաշերու նշան
ներով զարդարված ուրար մր նորապսակ
ներու գլխին նետեց (ի նշան միության),  
ապա կարդաց ըստ պատշաճի քանի մը 
աղոթքներ, օրհնեց, խաչակնքեց և «Հայր֊ 
մերով)) վերջացուր։

Զրուցելա.— Հետո վեր առավ ուրարը, 
իրարմե քիչ մր հեռացուր նորապսակները,  
վեր առավ խաչր փեսայի կուրծքէն, զոր 
եկեղեցվո մեջ պսակեն հետո անոր կուրծ
քէն կախած էր որպես նվիրական Ուռց կամ 
հուռութ և հարսի գլխեն բոլորովին վեր֊ 
ցուց քողը։ Ապա առավ գավաթ մր գինի, 
կեսը փեսային խմցուր և մյուս կեսրճ հար
սին, որպես միության և սիրո նշան։ Ահա 
այս ատեն առաջին անգամ հարս ու փեսան 
իրար երես տեսան ու իրար հետ խոսեցան։  
Հարսի առաջին անգամ խոսելուն առթիվ, 
փեսան երկու ոսկի նվեր տվավ հարսին։ 
Այս նվերը, որ կկատարվեր ըստ կարողու֊ 
թ յան կամ ունևորության, կկոչվեր «Զրու
ցէ լա))։

Վ ա ճ ե  ,  վ ա ճ ե  ,  վ ա հ ե  . —  Այս բացականչությունը  
գուցե հին չաստվածներու աղավաղյալ անուններէն 
մէկն է, գուցե Վահե կամ Վահագն չաստվածներու 
աղավաղյալ ձևը, որոնք կհիշվեին խրախճանքներու 
կամ տրտմություններու ժամանակ, որպեսզի աստ
վածն եր գային և աներևութաբար ընկերանային իրենց։ 
Դիտելի է, որ Վահե բացականչությունը միայն արա
կան պարերգներու մեջ կհիշվի> [,սէ իգական պա
րերգներու մեջ կհիշվի Նանանա կամ Տանանա, կամ 
նանե, որ Արամազդ չաս տվածի դստեր անունն էր, 
պաշտված հայերե, և որուն մեհյանը Վասպուր ակա
նի Անձևացյաց գավառին մեջ էր, այժմու Հոգոց կամ  
Հոգյաց վանքին տեղը։
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Շատ հին ատեններ, ըստ ավանդության, 
այս խորհրդավոր դինին քահանան կխմցն եր 
ամուսնացող զույգին այն արծաթյա թա
սով, որ հարսնցուն իր աղջիկության շրջա
նին դլխուն վրա կկրեր իբրև զարդ և իբրև 
նշան կուսության։ Այս թասին վրա փորա-  

կԸԼԼայՒ յ̂ արևի) լուսնի և աստղերսւ  
պատկերն եր, վերջերս' նաև խալի պատկեր
ներ։

Թասը աղջկան դլխեն վար կառնվեր և 
այդ թասով դինի կմատուցվեր նորապսակ  
ամոլին։ Երբեմն այդ թասը եկեղեցիին  
կնվիրվեր և երբեմն ալ նորեն հարսին կվե
րադարձվեր։ Հարսը թասը նորեն իր դլխուն 
վրա կկրեր և ամուսնության յոթ տարիներ 
անցնելե հետո, տան մեջ եղող ուրիշ աղջր-  
կան մը կփոխանցվեր։ Այս թասի սովորու
թյունն ալ կա մ աց -կ ամ ա ց վերջացավ։ Մեր 
օրերուն միայն քյուրդերու և ասորիներու 
մեջ կտեսնվեր հոս ու հոն։

Ո ա ց կ տ ր ե լ .  —  Վանի մեջ կնշանակեր  
փեսայի և հարսի հուռութները վար առնել  
կամ դուրս հանել , պսակեն երեք կամ չորս 
օր հետո։

Հին ատեններ նորապսակ ամոլներ1 չար  
աչքե ազատ մնալու,  բախտերնին միշտ 
բաց պահելու և նախանձորդներու նենգու
թյունն եր են զերծ մնալու համար ' իրենց 
վրա կկրեին հուլունքներ, ասեղներ, հմա-  
յեկներ,  դր պաներու մեջ յոթը հանգույցներ 
կրող կապույտ թել մը,  գոցված կղպանք  
մը, զմելի մը և այլն։

Հնդիկներ չաստ վա ծ մը ունեին, որ կկոլ-  
վեր քփյաթ: Այս չասսէվածը իր զորությունը, 
իր շանթերը կդներ նախանձորդներու ա լ 
քերուն մեջ և լար զորությամբ լեցված ն ա 
խանձորդներ կվնասեին մարդոց,  կենդան֊  
յա ց  և առարկաներու։ Ահա այս կործանա
րար շանթերը լե զո քա ցն ելու համար, մեր 
նախնիք հնարած էին լարը խափանող ա֊ 
ոարկաներ։

Երբոր մեկը շատ կհորանջեր, կըսեին'  
«նի յաթ ի առե))։

Կախարդներու շինած մայեկներեն  
(նուիւս ա և թիլիսմ ա յ  զուտ հասարակ ժո
ղովուրդն ալ գտած էր առանձին նյութեր, 
չար աչքը խափանելու համար։ Այդ առար
կաներն էին' խեցեպատ յաններ,  կոտոշ,  
հին կոշիկ, կանաչ  ու կարմիր մետաքս ի բ 
րև նարոտ, ծայրը կոտրած ասեղի մը մեջ

անցած կապույտ թել,  սև սունիճ (արջնդեղի,  

էրըժնակ կոչված փ չ աւՒօ Ըոլյ սԸ> դժնիկ 
( փուշ),  լաշ կոչված ծառին ճյուղը, ուռց 
կոչված վայրի ծեթրին, արծաթե և պողպա
տե շինված օձի, կարիճի, մողեսի և գորտի 
նմանող զարդեր, կա պույտ հուռութ ու հու
լունքներ, օձի շապիկներ և այլն։

Վերոհիշյալ առարկան երեն որևէ մեկը 
իր վրա կրող նորապսակ ամոլը չար աչքե  
հեռու կմնար և բախտավոր կըԱ,սր։ Եսկ 
եթե մեկը վրան կրեր այս առարկաներէն  
մ եկը կա մ հմայեկ մր,  ոչ թե չար աչքե'  
նույնիսկ պատերազմի ալ երթար' անխոցե
լի կդառնար.**։

Փ $ փ

Չորրորդ օրը երեկոյան վերջապես Կոր 
Սէթոյի խումբը մեկնեցավ,  որուն հետևե-  
ցան Մխկներ երիտասարդներ, և հանդար
տությունը տիրեց Հովհաննես Աղայի տան 
մեջ։

Հարսի աոաջին լոգանքը. —  ըստ հնա
վանդ սովորության' առագաստին հաջոր
դող առաջին հինգշաբթի օր տեղի ունեցավ  
Սրբիկի լոգանքը։ Այս պաշտոնական լո 
գանքի արարողության մասնակցելու հա
մար Ս աբանոս Խաթուն հրավիրեր էր իր 
շատ մոտիկ արյունակից քանի մը հաս ակ 
արաւ խաթուններ։ Այս հասակ առած տի
կինները ձեռքերն ին բռնած մե կ-մ եկ  վ ա 
ռած մեղրամոմ,  բո լոքվեց ան պղնձե տ աշ 
տի մը շուրջ, որուն տակը նախապես դրր֊ 
ված էր խաչաձև զույգ մը շամփուրներ, 
իսկ տաշտին մեջ պողսլատե կայծհան մը։  
Տ սւշւոին բոլորտիքը մի քանի մեղրամոմ  
փակցնելե հետո, հանեցին հարս ին հա-  
դուստները և նստեցուցին տաշտին մեջ,  
ապա կեսուրը նախ թաս մը պաղ և ապա 
թաս մրն ալ տաք ջուր նետեց հարսին մերկ 
մ արմնույն վրա, փնթփնթալով .

—- Պ ա խասլ ան ի։ ա լ  խրիշտակ։
—  Չորս կյ1°իւ Ավետարան,  —  ըսավ ու

րիշ խաթուն մը ։
— Ութ կ անոն Սաղմոսարան, —  մրմըն-  

ջաց երրորդ խաթունը։
—  Մայր աստվածածին օքնական և 

պախ ասլան,  —  բարեմաղթեց չորրորդ քոա- 
թունը։

Ապա քիլ  մր ևս տաք ու պաղ ջ ո ւր,
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օճառ, մազերս։ սանրում' և լոգանքը վեր
ջացավ։

Սրբիկ հանգստությամբ դի մա դրեց այս 
արարողության, որ բարոյափորձ մըն էր իր 
ջղային) պաղարյուն կամ հնազանդ ըլլալը
ստուգող։

Եթե հարսը շարժվեր կամ ցնցվեր այս 
տաք ու պաղ ջուրե րու ազդեց ութեն են, դա 
նշան էր անհամբերության և անհնազան
դության։ Եայց Սրբիկ ( ինչպես բոլոր նո-  
րահարսեր խրատված իրենց մայրերէն)  
կորովով 1ւ հանդարտությամբ ղիմադրեց  
տաք ու պաղ ջուրե բուն, ավելացնելով իր 
վրա կեսրոջ ու ներկա պաոավներու համա
րումը։

Հարսնություն. — Անցան քանի մը շ ա 
բաթներ։ Ս աբանոս հա թուն մտադրեց  
Սրբիկին տալ հարսնության վերաբերյալ  
կարգ մը խրատներ ու պատվերներ։ Առտու 
մը, երբ Հովհաննես Աղան և էևոն գործի 
գացեր էին, նախաճաշեն հետոճ Արբիկը իր
մոտ կանլելով րսավ*

— Ա'էսԺ վ սէ խարսիկս, զավակս, մեր 
խին ադաթ կասի, որ խաբսն ութ են յոթ տարի 
վքյմ*շի։ Ետ որ խ ամ  ար քյե թամբեխ կա 
նե մ ' որ իրեստ հա ծածկուկ պախես,  ինչ  
կյւսխ կազի թօղ էլնիւ կուզի խավերաց կուտ 
տված կյւսխ թ օ ղ էլն ի։

Մկնակ իրկանտ, պստիկ տղէլներաց և 
պստիկ ախչկներաց խետ խարար պիտի 
տաս, դհա ուրուշ մեկում խետ լէզու թրջէ֊ 
լու. չես։

Օհաննէս աղէն եփ քյե խառցում կանի'
ձևռով, կյ լխօվ պատասխան տուր։

Եվ։ մեր տուն խուլ։ կլա,  քյ՚ո ՛օղէն կնա, 
կար արա, ճութ արա, չում խրրէր էթան,  
նոր տիլս արել

Տան մէչ  ինչ  քո լ։ ծ որ 
տրտնջալու,  ֆարդ չի անե,  
շոտրմ կատարի։

Ւրիկններ ւիօլօր տեղեր 
առտվներ էլ վիրուցէլոլ ես։

Առատվներ շոտ վեր էլնելոլ ես, և իրիկ-  
ններն էլ անկյան պառկելու ես։

Սեզն ի վէրէն լ ա վ ա շ- լա վ ա շ  կծամես
պրտճներտ պստիկ պիտի անես և մսոտ ոս
կո՛ւ չկոծես54յ Եիրածտ 1լլախ պոկն եր տ ծած֊  
կրված սլախելու ես լաղմօվ։

Կլինի, արաղ չխմես։  Եվ ալլն,  և այլն։  
Դէ կ նա, զավակս,  ու քործերտ արա։

առանց  
թե ի ՛ն չ  ի,

իսկելու ես և

— Շնորհակալ եմ,  հաթիւն։
Ամուսնության յոթը տարիներուն հարսը

կատարյալ  դերի մ ըն էր, երբ մանավանդ  
պահանջկոտ ու անգութ կեսուր մը ուներ, 
որ հոգեառ հրեշտակի մը պես կհսկեր հար- 
սին վրա։ Ապատ ահ եր երբեմն ալ, որ հար
սը կարման ան ար կե սուրի և էրկան ծեծին 
ալ։

Նորահարսին խմելը. — Օր մը Մ աբանոս 
խաթուն,  դրացի քանի մը պառավներ հա
վաքած) անոնց հետ կճաշեր։ Մ տադրեց  
անդամ մը փորձել,  թե իր հարսը գինի պի
տի խմե ր։ Երբ ամեն ինչ  սեղանի վրա 
շարվեցավ,  Մ աբանոս Խաթուն հարսը հրա֊  
վիրեց, որ սեղանին նստի։

նախ Կուշոլի Մ արան գինիի գավաթը 
լեցուր և խմեց հարսի ու փեսայի կենացը։  
Մեկ֊մե կ գավաթ խմեցին նաև մյուս ներ
կա տիկինները։ Կուշոլի Մարան, ըստ Մա-  
ր ան ո սի նախօրոք ըրած կարգագրության, 
ստիպեց նորահարսը, որ գավաթ մ  ըն ալ 
նա խմե։

— Շնորհակալ եմ,  ես չ ե մ  խմե  — պ ա ֊ 
տասխանեց հարսըէ

— Ա ռ, խա րս, ա ռ, խմ ի, ամոթ չի։
— Ո՛ չ , շնորհակալ եմ։
— Ա ռ ,  իւ արս, խմի,  ջանըմ,  ա ռ, ա ռ , — 

ձայներին ներկա տիկիններ ու ստիպեցին։
Հարսը առավ ամենափոքր գավաթը, 

քիչ մը դինի լեցուր մեջը,  գավաթը շրթուն
քին դպցուր, որպես թե խ մ ե ց , և լեցուն 
գավաթը նորեն սեղանի վրա դրավ։

Ատի պումներ և խոսվռտուքը կարճ կա
պելու համար, Վանի մեջ սովորություն էր

54 Հարսնկուլ. — Հոս տեղին է հիշել տարիներ 
առաջ Վանի մեջ պատահած ուրիշ անգութ դեպք մրէ 
Կավանդվի, որ ս եղանակից պառավ մը, հարսը փոր
ձելու համար, ոչխարի կլոր և մսապատ ծնկոսկրը 
լավաշ հացի մեջ փաթթելով, բրդուճ կշինե և հար
սին կհրամցնե։ Խեղճ հարսը բրդուճը խածնելե հետո, 
երբ կիմանա, որ մեջը ոսկոր կա և ակռայով միսերն 
կրծելը ու ոսկորէն փրցնելր կամ պատառը բերնեն դուրս 
հանելն ու սեղանին վրա դնելը անպատշաճ է, ստիպ
ված կկլլե պատառը։ Ոսկորը կոկորդին կկա պ ի։ 
Կսկսի հազ մը, ապա իրարանցում մը սեղանակիցնե
րու մեջ։ Կհասնին, հազար դժվարությամբ դուրս 
կհանեն ոսկորը հարսի կոկորդեն և մեծ համարում 
կստեղծեն հարսին վրա, որ պատշաճության սիրույն 
հանձն առած էր ոսկորը կլլել, փոխանակ բերնեն 
դուրս հանելու։ Դեռ մինչև մեր օրերը ոչխարի կլոր 
ծնկոսկրը «հարսնկուլ» կկ ո չվեր և միշտ կհիշվեր խո
սակցության ց մեջ ու ճաշի ատեններ»
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սեղանի նստող կանանց համար լեցուն գա ֊ 

վաթ առնել , շրթունքին դպցնել  և լեցուն 
գավաթը նորեն սեղանի վրա դնել։

Խ ն ա մ ա պ ա տ ի վ . —  Ամ ուսն ութ են են ամիս֊  
ներ հետո, տեղի կունենա խնամապատիվ։  
Փեսան և իր ծնողքը հարսի տուն կհրավիր
վեին ճաշի։

Դ ա ոձ. —  երր հարսը առաջին անդամ հոր 
տուն կերթալ7՝ երկու շաբաթ հանգիստ 
ըն ելու։

*  *  *

Վա Ապուր ական ի գյուղերուն մեջ ամուս
նություններ տեղի կունենային երբեմն շատ 
կանուխեն, նույնիսկ օրորոցի մեջ, և կամ  
Ոանոլկ հասակին։ Այդ տեսակ ամուսնու
թյուններն երբեմն կունենային աղետալի  
հետևանքներ, ինչ  որ ցույց կուտա հետևյալ  
մողովրդա!լան երգը, Թիմար գավառի բար
բառով երդված։

Էմալ էնեմ,  էմալ էնեմ,
Սարեր ծիւն ա, շվարեր եմ,
Յարս պստիկ ա, մալոլլեր եմ,  
Հետս չի գա առնեմ տանեմ։
Մյուդյուր աղա, արևտ սիրեմ,  
էսօր էթաս իէսներ պիրես,
Որ քյո լաճոլն ոլրուրոլց շինես,  
Մելը տնես օրօր ասես։

Էմալ էնեմ,  և այլն։
Էրիկ մ'ունեմ հավոլ ճուտ այ 
■Սշենքյ փ ագյաիլ թօղ կուտ ուտա։  
Էրիկ մ ո ւ ն ի մ  եղին֊դեղին,
Կր նմանի կյարնան եղին,
Ծեոնէն պռնեմ տամ կյրօղին 
Թողնեմ էթամ խետ սիրողին։

Էմալ էնեմ,  և այլն։
Ուրիշ օրինակ մրւ
Ամառ ատեն գյուղացիներ բացօթյա  

կքնանային բակերու մեջ։ Գիշեր մր նոր 
ամուսնացած տղա մր կսե իր հոր, պո
ռալով.

— Ախպէ՜ր Օհո (Հովհաննես),  հարսը
քյա մ ակս կքյերէ։

— Ադաթ է, բալաս,  ադաթ, մի՚ վա֊
իւէնա։

Երրորդ օրինակ։
(յասւախցի երիտասարդ մը Վան կոլգա 

և կայցե լե  իր գյուղացի Ս ե փ ան ին, որ հայ  
վաճառականի մը տուն ծաււա էր, հագիվ  
18 տարեկան։

— Պարի օր, Սեւիօ։
— Պարին վէրէտ։ Տօ տղա տիլ իկի'ր ես։
— Խավալլահ իկիր եմ։
— Պարի խաբարմ պիրի ր ես։
— Խավալլահ պ ի ր ի ր  եմ։
— Յրմ խէր,  յը մ  մէր ղի կարգե՞ր են։
— Խավալլահ կարգիր են։
— ճժուկ մ  մուկ էլե՞ր ի։
Էտա շրւ ք կին ա ։

հ: հ։ %

Եվ Լեռն քար մր գլորեց ջրհորի մեջ։  
Միջնորդ Արմաղան ի դործ դրավ իր հնա
րամտություններն ու լեզուն։ Սուրբ Խամաս 
և կար իրի Վար տան գործածեցին վհուկու
թյան իրենց բոլոր վարպետությունները։  
Վարդապետներն ու քահանաները բերին 
իրենց օրհնություններն ու աղոթքները։  
Վ.անլի Խորեն իր ղվարթարանությունները։  
Խամրոյի Լօոթօն իր բազուկի ուժը։ Սոր 
Սէթոյի նվագախումբը իր եռանդուն նվագ֊  
սերը։ Մխկներն, հ ա րսն ևո րն երն, կանայք  
ու պառավները տրամադրեցին իրենց ու
ղեղն ու թելադրությունները, ըրին իրենց 
կարելին և Լևոնի ջրհոր ձգած քարը ջրհո-  
րեն հանեցին և Լևոնի համար քյաֆուր 
վարդ մը բերեցին։
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Դ Ա Ր Զ Վ Ա Ծ Ք Ն Ե Ր

Արաս օղլու թօմբան (շէէԼա[1)  խայնօղ, քունեն կանուխ 
արթնցող։ — Թուրք մը երեք ծույլ որդիներ կունե
նա։ Կմտածե հնարք մը։ Կգնե գեղեցիկ շալվար 
մր։ Տղաներու հարցին, թե որո ւ համար զնած 
է շալվարը — անկողնեն շուտ վեր ելնողին հա
մար , — կպատասխանի< թուրքը։

Ատ ամա վառէկ — ամեն բս/ն գիտցող։
Ալմաստ տուռ— գինետուն։
Ակաս֊մտկաս, մէկ տիւ իր պակաս — դուն էիր միայն 

պակաս։
Ակընջկըլւս — պարգև' տրված բարի լուրին կամ ավե

տիսին համար։
Աղէկ մանած էլնիր, մօրտ պատէն կախած կէլնիր — 

դուն ալ բարի պտուղ չես։
Աղեմ չխոտես — տգիտությանդ կարգահատի մ։
Աղբէն վէր է տ էթյ ի — տարոսը քեղի ( աղաբողոն բա-  

ռեն)  ։
Անձեղն իկե — բարի լուր մը պիտի լսենք։ Կաչաղակի 

կչկչոցը տան մը բոլորտիք' նշան էր բարի լու
րի մը, շատ անդամ ՛ճիշտ համարված։

Անձ ղան աղէկութեն կնա Բաղդադ խառցու— անոր 
որքան բարի ԸԱալր ուրիշներուն հարցուր։

Անձրև օր խավերաց ճիւր տվօղ շատ կէլնի — եթե
ամեն բան պատրաստ ԸԱա> ամեն մարդ ալ 
կրնա ընել։

Անձրև օր ճօռօթս/ն փոխ չեն իտա — ամեն բան իր 
մամ ան ակին ըլլալու է։

Անուշ լեզուն օց ուր պոնից տիւս կխանի—քաղցր 
լեզվով և համոզելով, կրնաս հաղթել։

Անութի խավ էրազի մէչ կորեկի առտ կտիսնա — 
անոթին կեր աղե, թե հաց եր ու մեջ կգտնվի։

Աշխար աղօվ, ազն էլ խամօվ— ամեն բան չափավոր։
Աչք-ունք յ  պիտի վկա, քիթ-մ ռութ մկան էլ կա —

տեսնել պետք է վկա ըլլալու համար։
Աչք ամենեցուն ի քեզ պըլըստըրան — ամեն ոք քո 

նախաձեռնության կսպասե։
Աչկեր կշռտեն — բարի կամ չար լուր պիտի ստանաս։
Աչ աչկս կխաղա — բարի լուր մը պիտի լսեմ։

1 ^րքիս մեջ ըստ հարմարության հիշած եմ  
ծննդավայրիս' Վանի մեջ գործածված քանի մը փո
խաբերական դարձվածքներ, ի տես որոնց գաղափա
րը հղացավ և ամփոփեցի ուրիշ նման անգիր դարձ
վածքներ ալ, զորոնք գրի առի այնքան ճիշտ, որքան 
որ հիշողությունս օգնեց։

Աչ ափս կքյորվի — գրաւէ պիտի ստանամ։
Առինքյ տակ— հասած մրգեր ծառէն վար առինք։
Առ, կյլօխտ ուտի— այս ոճը կգործածվի, երբ մեկը 

մեկու մը բան մը կուտա կամ նվեր մը կընե ու 
վերջեն ետ կպահանջե։

Առճակու ծակից են տիս ք յա շե— նիհար մարդ կամ 
անասուն։

Առուն թոե — թրքացեր է, ուրացել է։
Առչաբլօ — մտացածին կենդանի մը, որով մայրերը

զավակներուն կվախցնեին, հանգիստ մնալու հա
մար։

Առտ փախավ — խաղ մը, որ ցորեն հնձողներ կխա
ղան արտի հունձքը վերջացնելն հետո, միասնա
բար գոռալով' առան ինգյավ, տէր կայնավ։

Աստված սար տիսե, չոր ծիւն տրե—դու արժանի ես 
այդ պատժ ին։

Ատմի կեղտ մարթու չի կշտացուցե— ուտելիք պետք 
է, ցամաք հաց փոր չի կշտացներ։

Արևն իտուր քյե  — մեռավ։
Ա փանս մէչ չե մ  խօտօտացե — ի՞նչ գիտնայի մտադրու

թյունդ։
Բալա էկավ, աման սուրփ Աարկյիս — երբ վտանգ կա, 

կաղոթենք։
Բալէն կնաց, մոռցանքյ սուրփ Ա ա րկյիս -վտ ա նգ ան

ցավ, աղոթք չկա է
Բա ռօմի աղվէս— արև տեղ պառկող ծույլ կամ խո

րամ անկ։
Բեխ ի տվե — պայման ա գրություն կնքում են, հետո 

երկու կողմեն երրորդի մը ա ռաջա ցուց ած գումար 
որպես տուդւննք խոստում դրժողին։

Բեղս կպռնեմ — գբավ կդնեմ։
Գյամու պստիկ — նավաստի։
Դխին տրե— անզիջելիորեն պահանջող։
Եզ վոր ինի, տանկըվոր կշատնա— անկարողին ամ է ն 

ոք կարող է ոտն ահ արել։
էղերօվ, եղերօվ, մէրն ի կիրե տղեյներով— Մոկս գա

վառի մեջ կգտնվի Եղերով լեռ, որու գա գա թեն 
ձյունափոթորիկներ անպակաս են։ Կըսվի, թե 
այս լեռը, այն ալ ամառ ատեն, ձյուն ի ու բուքի 
մեջ խեղդեր է ճամբորդ մայր մը և իր տղաները:

Ես աղա, տիւ աղա, ապա֊մեր աղուն վո վ պիտի 
աղա— եթե ես ու դու հանգիստ նստենք, հապա 
գործը ո վ պիտի կատարե։

Ես կիտի, որ էն ճամխորթ էր— գիտեի, որ նա պիտի 
մեռներ։
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թարկե ծըծման պոզ— խստիվ կառավարելու սանձը
ձեռքն առած է։

Զմէնին լօլօ, ղ Ւ ' 1։ Է լ լօլօ — բոլորին կհամ ոպես, բայց
ոչ ինձիւ

էծերն ի կեր են— բ ա Ր 11 ացեր է։
էծ ինչ էծ ի, է  ՛ Լ ՛ " ին Կ ւ է ր է ’  ն ' " Ր կնստի — ամեն ոք

մ աքուր ըլւա ւ կուզե։
էնտեղ շան կօտ են խորե — բոլոր՝,ն ալ հոն կհա֊

վաքվին։
Էշ խէծե, էշ կփտ>ոի--փնտրածը իր աչքի առաջն է,

չտեսներ,►
էշ, մի խատնե, կյարիւն կորընգյան կցանենքյ— համ֊ 

բերատար եղիր։
Էսա իմ իմն ալս որ կա, ճրաքյ վառի — այնպես կերևի 

որ պիտի մեռնի։
Էտա հալօվն ես, որ կտա լալօվն ես — միշտ այդ վի

ճակին մեջ կմնաս, անշուշտ կուլաս։ 
կտա հալո՞վ փթրի թալան կէթաս— թուլամորթներու 

ու վախկոտներու ուղղված նախատական խոսք։ 
կրակ էլավ վէր էրկՒ— ջղա քաշություն, ջղա կծկում ։ 
երկէն ալկլույա ի — դեռ շատ երկար կտևե* 
էլ. կուսն էլ մէկ սանդրի կտավ են — միևնույն են։ 
թղտան խաղ վէր կարմնջին — ան պատեհ արարք։ 
Թաթիկ քյ՚աշեց— զենքը պարպեց ։
Թախթէկ թալել — հավերու վիժում; Ծիս ատ հավկիթ

ածել։
Թադսէ թուր — թուլամորթ ( թադիս֊թադիք)  :
Թաց ֊չոր թալել — վիճակ ձգել ( տափակ քարի մեկ

կողմի վրա, թրելով, օդին մեջ նետել խա/լի մը 
առաջնություն շահելու, կամ երկու համանման 
առարկաներ զատելու և այլնի համ արխ 

Թէ կան աս, փնչի — եթե կարող ես, բարեխոսե կամ 
հաջողցուր։

Ի իզ կչափի— գուշակություններ կընե։
Թօղզ ալնին' էլավ խանձրախամ— անհամ ըլլալը բա 
վական չէր , հիմա ալ խանձեցիր ( կերակուրը) ։
Ժ՝ամակժիկ — եկեղեցասեր, բարեպաշտ։
Ժամու պալնիս— դրամ։
Ժօղվածուրիկ — ա ս դի են ֊ ան դի են հ ավարված։
Իմ պատ շարի — եթե կրնաս, ինձ համար բարեխոսե։ 
Ինոր ճան ճուկ կուկլա — նա բախտավոր է։
Ին՚ձնցիցի — օտար, թուրք կամ լրտես է։
Ի նչ անեմ վոսկի լադ յա ն , որ մեչ պիտի արուն

թքյեմ— զավակ անառակ, կամ ապրանք, որ ու
րիշներ կվայելեն, և այլն։

Իշու ք յա մին պռնեց — ցավիլ ոկ'սավ ( ոտքը կամ ձեռքը)։  
կաղար կապել— ջրարբի արտեր հերկելէ ու ցանելէ

հետո, միջն ակ կոչված տեղերու վրա, թումբեր 
կկառուցվին, որոնք կկոչվին լաղար, ջուրը ար
տում հավասարապես տարածելու համար։

Լեզվի տակ կպոց կա — ճշմարտություն չի խոսիր։
Լէսկա եզ — Լեսկ գյուղ ծնած, կրոնափոխ եղած ( կա֊ 

թոլիկ)  վարդապետի մը մականուն2։
Լիմոն կքյամի պէրւսն — իր զավակներ կհանդիմանե,

կծեծե, կկրթե։

2 Լեսկ գյուղ իր անուն առած է լեզու բառեն, 
այսպես' լզել, լեսք, լեզր, լեզվո. արալեզի քար այս 
գյուղին մեջ էր։

Լիւսնակ տիպավ— երբ ճաղատ մը իր գլխարկը վար 
առնէ ( լուսին երևցավ) ։

Խաբար առ ծռուց, տղից—խենթէն ու երեիտայեն կըր~ 
նւսս առնել կարևոր լուրեր։

Խանքյ կտրավ—շնչասպառ եղավ։
Խավատ կպնդի — հանրության մեջ բարձրաձայն կա֊ 

ղոթև։
Խավխուսոց — աքաղաղի առավոտյան կանչի պահը։
Խավողի սիրուն շիրախանի պատեր կլիզի — անուղղա- 

կիորեն համակրանք հայտնել։
Խար սիկ քյե կասեմ, կիորիկ տի1- ["ի — հարսի միջո

ցով կեսուրը հանդի մ ան ել։
Խէր էլնի — հոս ի*նչ գործ ունիս։
Խըմ բրավ— մեռավ։
Խըռընցավ քյե պարի, չում
խազար տարի — մաղթանք

մը հարբուխէ աղատվելու համար, եթե մեկ մը 
թուղթի կտորի մը մեջ խլինք փաթթած ուրիշի 
մը տար և ըներ այս մաղթանք, հարբուխէ կա
ղատեր որպես թե։

Խըռ վէր քյե  — քնո մեջ խռմփալ քեզ մնա տեսակ մը 
խաղ պատանիներ ձեռքով իրար կզարնեին և 
կփախչեին. վերջինը որ ձեռքով կզարնվեր, 
կպարտվեր, նշան էր, որ նա այդ գիշեր քնո 
մեջ պիտի խռմփար։

Խիվընդին խնձոր պիրէլու կնաց — նոյի կռիկ դարձավ,
ալ չվերադարձավ։

Խլիկ֊մլիկ ավէտրան-ողեհարցներու կամ աչքակա
պություն ընողներու խարող ձևեր։

Խոկյիս վառեր ի - ի ն ձ ի  շատ բարկացուցեր է։
Խ՛ոտ խ անիցի — վերջապես գտա կամ ստուգեցի։
Խորանթր խոկյի — հարուստ, խորամանկ, հոգին խորն է։
Խում կաթ ի կիրե — չես կրնար անոր վստահիլ
Խունձկուլուլու— հունձքի համար նպաստավոր անձրևե 

մը վեր անձրևի ջոլրով թրջված լաթ մը, տղաներ 
փայտի մը վրա կանցունեին և փողոցներ կը- 
պտտցնեին ի նշան ուրախության տապի վերջա
նալուն։

Խօվ պիրեց, քյամին տարավ—ինչպես եկավ, այնպես 
ալ գնաց, առանց օգտակար ըլլալու։

Խօր պնչէն թռե տիւս — հար և նմսձն է հորը։
Ծախ ծեռս կքյորվի— դրամ պիտի կորսցնեմ կամ 

ծախսեմ ։
Ծակ մտավ— բանտը գնաց։
Ծանդր կաց, որ կիդր կյաս — լուրջ ու իւոհեմ կեցիր, 

որ հարգվիս։
Ծան ծաղիկ — ձյունածաղիկ, հեգնելու իմ սաստով, երր 

մեկը անակնկալ մեջտեղ կելնե' ձյան ծաղիկ
ծադկավ, կըսեն։

Ծ ան ծղաց— ցնդեց։
Ծավրեց — խենթցավ։ ^
Ծէնտ կտրի, մէչ մե ար տար ականջ կա—լռե , մեջեր֊ 

նէս ամուրի մը կա։
Ծծմել — նստած տեղը մրափել կամ քնանալ։
Ծ կան խաչ կա վէր կյլխուն — բախտավոր ( ձկան գըլ֊ 

խուն մեջ խաչաձև փուշ մը կամ ոսկոր մը կ տ )։
Ծօվ ինօղ օցուց կփ՚աթիւթվի — պարտավորված ամեն 

րանի վրա հույս կդնե։
Ծով կպուցօղ—ջուր վառող, չափազանցող։
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Եովու բատեր— ծովափնյա Ավանց գյուղի բնակիչ֊
ն Լ րը ։

Սակղնաս— կուտես — ուզես֊շուզես' տեղի պիտի տաս։
Ասյկուղ բաոց տրհց կյլխուս — զիս համոզեց։
Սանջրակ արաց— կզակին տակը շոյեց։
կապոտ վր ւսնՀ առ քյո ամանաթ— ով երկինք, հոգիս 

առ, այս մարդու սուտերն ու տգեղ ձևերը ալ չեմ  
կրնար քաշել:

Սառճկանից ( գավառի անուն) մարթ էկավ—քիչ խո֊ 
սիր> կարճ կապիր։

կդիկ արաց — խտղտեց մ արմն ույն զգաց ան մասեր, 
խ ուտ ուտ արեց։

կլոր լէղու— սուրիացի կամ արաբ:
կծիկ տնել— փա Ւղ Ւի  անհայտանալ։
Սնո՛յ պոնի քյե խնամի, որ պոչ քյո պոչին կնմանի — 

հավասարիդ հետ գործ բռնիր։

՛Կրէ վէրէԱ— մոստՒր։
Կյէլ անօթոլթնէ սար չի կանա էլնե,. . . կասեն' սւէրա֊ 

ւ1եռ շատի կիբե — սխալ հասկացված իրողություն։
1Կ հ ոլց աամազլրղ լէ լնե— գայլեն ընտանի անասուն

■ ժւժր ՛
Կ յեղական որ մՏլրվի' վոտաց չարուիւն էլ կտիւք սա ի — 

եթե գյուղացին մոլորի, ամեն բան հակառակ 
կ երթա։

Կյեղ կ այն ի կյէրան կկոտրի — միությունը ուժ է։
Կյեղօվ Եր ուսաղեմ— անհրավեր եկողներ։
կյեղօվ խարսնիս — առանց հրավերի եկողներ։

^ւհՒր^ 1՚կե ծիւ կուզի — տան պառավը կբռներ չածան 
հավը, երեք անգամ իր գլխի վրա կդներ ու վար 
կառներ' փնթփնթալով հետևյալը, կյզիրն իկե 
ծիւ կոպի, որ ծիւ չիտանքյ' խավ կուզի, Հավը 
կվախնար և ածել կսկսեր։

Կյլ°խ կ յարիլն չի խանե — այս ձմեռ կմեռնի։
Կյլօխտ վողճ — մաղթանք մեռածի հաջորդին։
կյռղ որ տնէն էլն ի, եզն էրտըսէն կխան ի ֊  մերձս.֊ 

վորիդ դավը գուշակել չես կարող։
Սողանի, կող կա խետ — համառ, եսասեր։
Կօճ տնել — խաղի ատեն մատներու զոդերով մեկի մը

կռնակը ցավցնել։
Սորի կապել— արտեր հերկելն ու ցանելէ հետո, արտի 

մեջտեղեր երկայնքին բացված առուներ' արտը
հավասարապես ջրելու համար։

Սռնօ — կազ։
Սռտան — որձ գոմեշ:

Կդիկ արաց—խտղտեց մարմնոլյն զգայուն մասեր, 
խուտուտ արեց։

Կուտ ճօնակ ի (հիվանդոտ, տկար ց ո ր ե ն )— դրամ
չոձնի։

Սուտն առ, ապա տուր — նախ դրամ առ, ապա տուր։
Սուտ չի պռնե— դրամ չունի։

Սօկօզ—ընչազուրկ։

Կօվ տես, կաթ քյրռըստա—նախ կովը տես, որ ստա
նալիք կաթիդ քանակն իմանաս։

Հավկն մ աք լու պէըան ի - օ դ ը  մեղմ է ու տաք,
Հուսիկ վարտապետ տաոցար կյլխուս — երբ մեկը 

չվարվելու չափը կանցներ։ Հուսիկ վարդապետ 
ձեռքը բանի մը դպցնելուն պես կլվացվեր։

Հովն ան ո լ տտիւմ տառցավ— չորցավ։
Հմէն խաղ խաղցինքյ մնաց դյալալին — կարծես ամեն 

կարևոր գործեր ըրինք միայն այդ մնաց։

Լմ էն խավուն խօրօված, կոր անձղա*ն էլ քյրճըճած  — 
դուն ալ քեզ մեծեր ու տեղ ես դրեր:

Հմէն կ յախ խըղեղ չի կյ՚մ, կոճ պիրի, մամէն կայն ի 
լաճ պիրի— պատեհություն միշտ չի գար։

Հմէն կյախ մամէն չի կայնե, լաճ պիրի — ամեն ան֊ 
դամ գործը չի հաջողիր։

Հմէն կնիկ, որ կնիկ էէնի, սարանդօստիկն էլ խաթիւն 
կէլնի— ամէն աղջիկ կին չի կրնար ըլլալ։

Հմէն մարթ կրակն ուր պաղըռճի տայ կուղի — ամեն 
մարդ իր մասին կմտածե։

Հմէն մարթ ուր մօր մանած կմանի — ամեն մարդ իր 
եսը առաջ կքշե։

Հմենն էլ սանդրիր եմ— ամենքն ալ փորձած եմ: 
ճաշ պէըան պաղն — ապուշ, բթամիտ։
ճավեր (խ ոտե շինված կապ) պարզե — սանձարձակ 

է դարձեր։
ճըռթ— ուռուս ական 20 կօպեկանոցներ, որ 1 8 /8 ֊ ի  

պատերազմէն հետո և թուրքերն սկսան գործածել։ 
ճժեր կուտեն— վնաս չունի, բավական լավ է։ 
ճ  ին ին ի արաց — նախանձը շարժելու համար բան մը 

ցուցաց։
ճիտ խ ա ն ե լ֊ձե ո ք ի  մատները բանալ, որ կնշանակե' 

հողը մտիր։
ճիւրն իսկե առուն — գործը կարգադրած է։ 
ճ ո չ  ախպէրս ես — երբ մեկ մեկու մը կանպատվե 

տգեղ անուններ կանչելով, անպատվող կըսե' ճոչ 
ախպէրս ես, դուն ալ էս այն, ինչ որ ինծի կըսես։ 

ճպռոտ հասան — հիվանդոտ աչքերով մեկր։ 
ճպռոտ Հաջի կոր քյր ՚նջի
Մանօղլու աստղն էլեր ի — ոմն Ստեփան Մանօղլյան 

չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերու երեկոներ պահքը 
կլուծեր, արդարացնելով ինքղինք, թե հաջորդ 
օրվան աստղերն արդեն ելած են, կփայլին։

Մեր տաշտի պուպուն կճաչնամ— անոր ինչ ըլլալը
դիտեմ ։

Մեռլի կյոն — դեղնած։
Մեռել մեյ մեկ կթաղեն— ա զդար արություն' սեղանի 

շուրջ ղույգ֊զույգ բրդուճ ընողներուն։
Մեռլի մ ի ս ի -կ ի ր  ակն ամ ուտին մայրերը կ արգիլեին

իրենց աղջիկներին ծութ ծամելը, համոզելով զա֊  
նոնք, թե այդ ժամերուն ծամված ծութը ծութ չէ ,  
այլ մեռելի միս։

Մէկ սանդրի կտավ — միևնույնը։
Մ էյ լար կնաց — առանց կանգնելու գնաց և հասավ։ 
Մ ըրդըխե — անհոգ, անհոգ կքնանա։
Մժիկ ժօղվօղ— Ավերակի ( գյուղի մը անուն Թիմար 

գավառի մեջ)  գյուղացիները։ ( Ավրակի դոր
իրիշկաս մժկի ծակ ի ) ։

Միճնապլիկ-^մեծ պահոց օրերուն թխված թանձր հա֊ 
ցի խմորին մեջ տան տիկին իր անգամներուն 
որը բախտավոր ըլլալը գիտնալու համար խ մո
րին մեջ արծաթ դրամ կզետեղե ու ապա կեփե 
այդ թանձր հացը։ Եփելուց հետո կտոր֊ կտոր 
կ բաժնէ։

Մխկներ— ( գյուղի մը անուն Արճակ գավառում) երկ֊ 
րորդական։

Մռութ մզրաղմ պանցր ի — հպարտ, անմատչելի։
Մ ուկն ալրտուն խեղճ չի մնա — այդ պատեհ ութ յան  

մեջ նա անոթի շի մնար։
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էք ուկն էլ օրօճ— մուկն ալ ծոմ կպահե։ Մուկն ալ 
կորոճա։ Դուն ուր, մենք ուր։ Կոշիկեդ վեր մի 
ելներ։

Մուսլու կյոմէշ  — Մուսուլեն բերված դո մ եշ:
Յախա չի տա— չի վստահեր։
նալեր կչխկչխկան — պաշտոնանկ պիտի ըլլա։
Նաշ տփօղ— եկեղեցի ժամկոչ։ Երբ մեռելները ցա ն

ցառեն, եկեղեցիի ժամկոչներ հին դագաղը կծե
ծեն, որ հարուստ մը մեռնի և լավ հոգեճաշ մը 
վա չլեն։

Նշան թալե — ւէ ե տաքս ի որդերուն կամ պտղի ձառե
րուն ու բոէյսերոլն հատուկ (մետաքսի որդը ևրբ 
հյուսելու կպատրաստվի, կըսեն' նշան թալե)։

Ն՛որ նորեր ի— լուսնի աոաջին օր։
նստե կչոքլս, կփիտի մուրուսս—թե իրեն հոդ կտա֊ 

նիմ և թե հանդիմանանքի կարմանանամ։

Նօյա կո֊իէլ — անոթի1

Շան դԷլ — Էդ շոմև, զոր առհասարակ կիներն են, որ 
իրարու կըսեն, որպես անարգանքի, երբեմն ալ 
արգահատանքի արտահայտություն։

Շատ ղու կիտոսիկ — մեկր որպես թե ամեն բան դիտե 
(շատ գիտոսիկ բ առեն կոպա, բայց քիլ մը ծաղ
րական ընելու համար շատը Շատխոլ կվերագրեն)։

Շմօլի պեոթն առեց — հասարակ ր լուր մը գրավեց, 
ապաշ գործի մը կամ անկարևոր գործի տի- 

բացավ։
Շներ լվաց իլցի վէը կյլխուն — զոըս դու պատվիրես 

ցես, լավ մը հանդիմանեց
Շնիկկավալիկ—շուներու խաղը, իրար խածոտել ու 

հալածել։
Շշկռավ մնա ց—շվարեցավ ու մնաց։
Հէուտ-մուտ խող— մեռնելու արժանի։
Շօշրար— կաթ կթող։
Ոտաց ճամբախ — արտաքնոց։
Ոտից — կանացի վարտիկ։
Ոտկախ — չի  ուզեր մեկնիչ։
Ոտ կապել — ամուսնացնել։
Ո ակեր քյամոտ ի — ռե վմատիզմ ունի։
Որթկան ցից-—հորթի ց ի ց * երկայն հասակ կամ բա֊  

րակ վիզ ունեցողներուն կըսեին։
Ոչ արա — կարևորություն մի տար։
Ոշ էծ ունի, ոչ ուլ, սատանի ականջն ի խուլ — անզա

վակ է, թող այդպես ալ մնա։
Ոսպ չի տղկե պէրան — գաղտնիք չի  կրնար պահել։
Զադըր զարկե, պւսռկե — ծունկեր տնկած կքնանա։
Չեմ ուզե թալ ջէբս — նվերիդ պետք չունիմ, բայց դիր 

գրպանս։
Չորա կյլսխ — գոռող, եսասեր, անհամող,
Չրուն—չիր անելու ամիսներ' օգոստոս և սեպտեմբեր։
Չում կյլխուտ վէրէն չք յելես, ոտկերացտ կադր չես  

իմնւս — ըստ պատշաճի չգնահատված որևէ բանի 
վերաբերյալ։

Պախի տրուց — ապագային կամ նվիրական օրերու 
համար պահե հագուստդ։

Պա ղավ— մեռավ։
Պաղ ի. տրե — դարանակալ կսպասե։
Պաոց փոխե — երկրորդի մը հետ ամուսնացիր։
Պէրանտ կյւսրի կքյաղէր — ինչո*լ պատասխան չտվիր։

Պերանտ սրպի — ըԱելիքդ դիտցիր՞։
Պիճ— զավակ մը, որու հայրը անծանոթ է։
Պիւշ— աչքեր շիլ կամ կողմնակի նայող։
Պոչ կտրուկի —  օտար է կամ թուրք։
Պռկօշ —  անճոռնի շրթունքներով մեկը (  արաբու պռկօշ)ք
Ջվլվեր ի —  զարդարված է։
Սամի կկոտրի —  ծույլ-ծույլ կգործե*
Ստնա յա ծ ոսկի բլազուկ ի — արհեստը ապարանջան է, 

ոչ ոք չի կրնար քեզմե առնել։
Սանդ տփօղին դր նգյ կասես —  փոխանակ գործելու, 

նստեր ու սանդծեծի հարվածները կհամրեսէ
Ս ապունջոլ Սաթէնիկն առ— հարուստ Ս ապունջյաննե֊ 

րու իշու անունն էր։ Գեղեցիկ հարսնցու փնտռող 
երիտասարդներովն ծաղրելու համար կառաջար- 
կեինՀ եթե այդքան բծախնդիր ես, Սապունջու 
Ս աթենիկն առ։

Սատանէն ջիգյար տարավ— մեռավ։
Սատանի դաֆթար կյրվավ  —  սպանվելու կամ մորթ

վելու տարվող մարդ կամ կենդանի/

Սատանի վ ի լ ա կ - արագաշարժ, ճարպիկ։
Սատանի քյամի— քամիե օդ բարձրացող ոլորապտույտ 

սյուն։
Սև գզէ զ— անտանելի կամ ականջ ծակող ձայն ունե

ցող երգիչ մը։ Սև մեղու, որ սոսկալի բզզյուն 
մը ունի։

Ոըլվըլիկօվ սրպի— ածիլվիր։
Սրռ զարկե—-պաղած կամ սառած է։
Սիրտ իրար կուտա —  փսխելու կպատրաստվի։
Սիրտ զարկեց —  անուշեղեններն ախորժակը գոցեցին։
Սիրտն առեց —  համոզեց։
Սիրտն էլավ— սկսավ լալ։
Սխտոր ծեծ— կաղ։
Սօլեր պոչեց— փախավ։
Սօլի թակն ինգյավ տանիս— իր հարգը պակսեցավ, 

եղբոր կամ քրոջ ծննդյամբ։
Վարթաշ լակ էլավ— նորեն միակ մանչ մնաց քրոջ 

ծննդյամ ր։
Վիզ թալե —  մահացու հիվանդ։
Վիր տիպնիՀ զիկ /էշ —  հարվածն որուն որ դպչի, նա 

իմ զոհն է։
Տախտակ կոխօղ— Ավանց գյուղի բնակիչ:
Տախտակ պակաս— խենթ։
Տախուկ փախավ— ձմեռ ատեն գյուղացներ րրիշա 

բռնած ձյուն ի վրա տախուկով կնեն փոխադրու
թյունները։ Բեռնավորած տախուկ սահած պահուն 
երբեմն կփոխի իր ուղղությունը։ Այս ընթացքին 
տախուկ փախավ կըսեն։

Տաճկի ճրաքյ— թրքասեր, օտարամոլ։
Տառ տատիտառտակ նստի֊ որքան չարաչար աշխատի,
տառտակ նստի —  որքան չարաչար աշ֊ 

իտատի, նորեն աչքւսր։

Տէղ 1ս Ժ ,է։9 — Լա՚/՚1! ան ցուց։ 3

3 Ա յս  դ ա ր ձ վ ա ծ ք ի ն  պ ա տ մ ո ւ թ յո ւ ն ը  հ ե տ և յ ա լ ն  է։ 

գ յո ւ ղ ա ց ի  մ ը  Վ ա ն ի ք ա ղ ա ք ա գ լ ո ւ խ  Պ ետ ր ա  Գ ա փ ա մ ա ճ ֊  

յ ա ն ի ն  կ ն ե ր կ ա յա ն ա  ու կ ը ս ե . — Հ ա ճ ի  ա ղ ա ,  խ ն դ ի ր ք  

մ ը  ո ւ ն ի մ ։ — Պ երա ն տ  ս ր բ ի ,  — կ ո ր ո ր ա  Գ ա փ ա մ ա ճ յ ա ն ։

Խեղճ գ յո ւ ղ ա ց ի ն  չ ե ր  գ ի տ ե ր ,  որ հ ա ճ ի  ա զ ա ն  հ ա ճ ի  

պ ե յ  էր ե ղ ե ր ։
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Տէմն ի խաղցէ— մանուկ մը երբ ընտանիքի մեկ ան֊ 
տամին կամ դրացիին նման շարժումներ, կամ 
գործեր կրնե, կըսեն' ար դան ղի մ ել եղած ատեն 
ա նոր դեմն է խաղցնր։

Տիւ կաս մկնակ Երուսաղէմ— ոչ մի րանե լուր չունիս:
Տիլս քյախանա, ներս սատանա —  դուրսը արդար,

ներսը չարագործ։
Տկեց —  բոլորն ալ խմեց։
Տգէն արե վոտք — մայրեր հարմար տեղ մը կնստեին, 

երեխան իրենց ոտքին վրա կդնեին, խրախուսէ- 
լով, որ կ արիքը հոգա, վարժվե ժամանակին և 
մաքուր մնա։

Տզէն րնցուց— վիժեց։
Տնուրիկ կյոռծել — կտավի լավ տեսակը հյուսել։
Տռճկոտավ— բարկացավ, փախավ։
Տտմիտ կանեն — զգույշ կեցիր, ծեծ կուտես։
Տրախտ վոր ես չե մ  էրթա, իչվանք, թօղ մէչ թավա-

լեն —  եթե ես չպիտի օգտվեմ, ով կոպի խ ս1 
վայելի։

Տոխուն բէկի։ որ աճի — հոտավետ համեմի հողը փըխ- 
րեցուր, որ աճի: Հոգ տար։

Տուռ փակ պախի, տրկցիտ կյող մի պռնե — քո ան֊ 
փթության պատճառով վնասված ԸԱալուդ հա֊ 
մար ուրիշին մի մեղադրեր։

Տօ տղա յըմ  խէր-մէր զիկ կարգեր ե ն, ճժուկ֊մժուկ 
էլեր ի —հին ատեններ նոր փեսաներ կկարծեին 
( լ է  որ մանուկ կամուսնանային), թե իրենց կի֊ 
ներ ջրի առուներէն զավակներ կգտնեին և կս 'մ 

 ̂ հրեշտակ մը եր կնքեն կբերեր զավակ։
Ցվրվեր ի —  խենթացեր է։
/Աղտ ին չկան դար որ ինի, կաշին նորից եզան պեո 

ի — երբ որ մեկը կաղքատանա, պատիվն ու հար֊ 
գր նորեն կմնան։

Ունձկուտոր կէլնի — սեթևեթում է, նազ է անում

(  աՂ!ՒԿը)*
Ուռն արե —  ծնանելու ժամանակն է։
Ուռց կտրել — փեսայի վզից նարոտը հանել կամ ար

ձակել։
Ցւրիշի չվնօվ խոր էճնօղի հալ գյօ էտա կէլնի— ուրի- 

շին հավատացողի վիճակը այդ կըլլա։
Փախուկ—խենթ։
Փարա եմ տվե, չում տուն կ խ է ծ ն ե մ -մ ի ն չև  ետին 

կաթիլ պիտի քամեմւ Վարձած կենդանին դոր֊ 
ծածել անխնա։

Փեռոտ—լորձունքոտ բերան։

Փէջէրտ փռի աղօց կէն ամ— ինքզինքդ շատ մի ար
դարացներ։

Փշստ խամ բրելու կնաց — մեռավ։
•սյամին մեռավ ցռտու— անհավատալի լուր։
■Բյար թալել հնոց են հանված խեցե զենն եր երբեմն

փոքրիկ նշան մը կունենային իրենց վրա, որր 
նշան էր, թե այդ աման ծակվելու կամ ջուր մա 
ղելու ենթակա պիտի ըլլար շուտով, և գնողնեք 
կըսեին քար թալե, ու գնելե կզգուշանային։

խանել —  վարժ ճատրակ խաղացող մը, երբ փո
խանակ 16 քարի, 14 քար կշարե իր կողմ և
կհաղթե, «քար հանող» կկոչվի։

^1եզնիՅ կտք յա—քեզ չի  սիրեր։
՛Ոյեռկինտ խօրօտ ի — առևտուրի մեջ երբ մեկը կաշ

խատի ապրանքատերը համոզել ու ցա ծ գնով

գ ն ե լ ,  ա պ ր ա ն ք ա տ ե ր ը  ա ն որ  մ ի տ ք ը  հ ա ս կ ն ա լ ո վ ,  

կ րսե '  ք յ ե ռ կ ի ն տ  խ օ ր օ  տ ի ,  ա յ ս ի ն ք ն  թ ե ' զ իս  չ ե ս  

կ ր ն ա ր  հ ա մ ո զ ե լ ։

•№յե պ ռ ն ե մ — ե ն թ ա դ ր ե ն ք ,  թ ե . . .

4?յո խ օ ր  դ ի ւ ք յ ա ն  պ ա ց  ի —■տ ա փ ա տ ի դ  կ ո ճ ա կ ն ե ր ը  

կ ո ճ կ ե ։

թ յ ո  ո ւժ  մ է ն ա կ  վ է ր  ձիկ  կ ա խ տ ի -— ուր ի շ ն ե ր  են կ վ ա խ ֊  

ն ա ո ,  ի մ  վ ր ա ս  կ հ ա ր ձ ա կ վ ի ս ։

£ յո ւ ռ ա կ ի  թ ա լ ե — էջերու  կ ա մ  ձիերո ւ  վ ի ժ ո ւ մ :

•ք-՚իչ պ ա ռ ց ի ,  շ ո տ  տ ա ռ ց ի  — ք ի չ  բ ա ր ձ ի ր ,  որ շուտ  վ ե 

ր ա դ ա ռ ն ա ս ։

Ցդէն ք յ ա շ ի ց ի — ա ռ ա ն ց  ք ն ն ո ւ թ յա ն  վ ճ ի ռ  ա ր ձ ա կ ո ղ  

Օ ր մ ա ն յա ն  պ ա տ ր ի ա ր ք ի  խ ո ս ք ը . եր բ  Վ ա ն  կ ո ւգ ա  

ք ն ն ե լո ւ  ո րոշ  խ ն դ ի ր  մ ը ,  ի ր ե ն  կ հ ա ր ց վ ի ' ի ՞ ն չ  

փ ասսւերու վ ր ա  հ ի մ ն վ ա ծ  վ ճ ի ռ  տ վ ի ր ։ — 0  դէն  

Ք յա շ ի ց ի ,  — կ ը ս ե ,  և ա յս  ո ճը  Վ ա ն ի խ ո ս վ ա ծ ք ի  
մ ե ջ  կ ա ն ց ն ի ։

Ո Ղ Ջ Ո Ւ Յ Ն Ն Ե Ր  ԵՎ Բ Ա Ր Ե Վ Ն Ե Ր

— Պարի լ ո ս ։

— Աստծու պարին։
֊  Պարի լո ս  ծ ե։

— Էիւ սո մ է չ  մ ն ա ս ։

— Պարի օր ծ ե ,  տ ղ է յն ե ր ։

— Պարին վէր էտ, սաղ էլնե ս։
— Պ արև, պ ա ր և ,  պ ա ր և։

— Պարոլ մէչ  մնաս։ Էկար պարի։ Արե խենքյ։
— Ո ղ ճ ո ւ յ ն , •Որիքոր։

— Օ րհնյա  ի տ է ր ,  տ է ր  հ ա յ ր ։

— Ողջույն տանս այր։
— Օ ր հ ն ե ս ց է ք , հ ա յ ր  ս ա ր փ  ( վ ա ր դ ա պ ե տ ) ։

— Ես ք ե զ  տ ե ս ա ։  — Ես ք ե զ  տ ե ս ա ։ ( Ա յ ս  ձևր Վ անի

մ ե ջ  բ օ ղ օ ք ա կ ա ն ն ե ր ը  գ ո ր ծ ա ծ ե ց ի ն ,  բ ա յ ց  չ ը ն դ հ ա ն 

ր ա ց ա վ  ու մ ո ռ ց վ ե ց  ա վ )  ։

— Տօ տ ղ ա ,  տիւ  ի կ ի  ր ե ս ։  — Խավ ա լ լ ա  ի կ ի ր  ե մ :  ( Շ ա  ֊
տախ ցիներու բարևաձևն էր երբեմն) ։

— Օ ղօրմի ա ս տ վ ա ծ ։  — Օ ղօրմի ծ ն ո ղ ա ց տ ։  ( Պ ա ռ ա վ ն ե -

ր ը  ե կ ե ղ ե ց ի է ն  ի ր ե ն ց  վ ե ր ա  դ ա ր ձ ը  կ ն շ ե ի ն ) ։

— Մ ն ա ս  պ ա ր ի ։  — է թ ա ս  պ ա ր ի ։

— Մ ն ա ս  պ ա ր ի ։  — է թ ՛ա ս . . .  ( կ ո ղ մ ն ա կ ի )  կ ր ո ւն դ յտ

էս ա  դեխ  ( ե ր բ  ձ ա ն ձ ր ա ց ն ո ղ  հ յուր  մ ը  կ մ ե կ ն ե ր ) ։

Ս Ն Ո Տ Ի Ա Պ Ա Շ Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ա ք ա ղ ա ղ — Մ ոկս գ ա վ ա ռ ի  Ե ղ երո վ  լե ռ ա ն  վ ր ա  շ ի ն վ ա ծ  

Փոլթկու կ ա մ  Փոթորկի սուրբ Գ ևորգ  վ ա ն ք ը  մ ի շ տ  

կ ո ւ ն ե ն ա ր  ա ք ա ղ ա ղ  մ ը ,  ո րը կ գ ո ւ շ ա կ ե ր  ձ յո ւ ն ա 

փ ո թ ո ր ի կ ը ,  կ ա ն չ ե լ ո վ  կ ա մ  լո ւռ  մ ն ա լ ո վ  և կ ղ զ ո ւ֊  

շ ա ց ն ե ր  ճ ա մ փ ո ր դ ն ! ,ր ր  ճ ա մ փ ա  ե լ լ ե լ ե ։

Ո յի թ տ  ք յ որ վ ի — հյււ լր  պիսւի ուն են ա ս։

Ն ո ծր ա կ դ  կ ք յ ո ր վ ի — տ ա ն  տ եր ը  վ ա ր ձ ք  ուզելո ւ  պ ի֊  

տի գ ա ։

Աջ ա փ դ  կ ք յո ր վ ի  — դ ր ա մ  պ ի տ ի  ս տ ա ն ա ս ։

Ձ ա խ  ա փ դ կ ք յ ո ր վ ի — դ ր ա մ  պ ի տ ի  ծ ա խ ս ե ս ։ 

ճ ա շ ի  ա տ ե ն  ա ն ա կ ն կ ա լ  հ ա զ ե  մ ը  բ ռ ն վ ի  ս — քո  մ ա ս ի ն  

խ ո ս ո ղ ն ե ր  կ ա ն ։

Կ րակի վ ր ա  թ ք ե ս  — ե ր ե ս ի դ  վ ր ա  վ ե ր ք ե ր  պ ի տ ի  բ ո ւ ս ն ե ն ։
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Հավկիթի կեղևը այրես— հավը մեջքի ցավ պիտի 
ունենա։

Արջնդեղ կապոցով մը ծննդկանին բարձին տակը 
դնես—չար ոգիներ հեռու կմնանէ

Երեխայի հ ագուստի վրա կապույտ բուստեր կտրես — 
չար աչքե հեռու կմնա։

Մածուն տաք֊տաք ուտես — հորթը ՀԱր պիտի ծամե։
Հացառը հացթուխի ձեռքեն թոնիրը իյնա — տունեն 

մեկը պիտի մեռ նխ
Շուները ձեր տան մոտիկ ոռնան — տունեն մեկը պի

տի մեռնի։
Այրած հացը ուտես — դրամ պիտի գտնես։
Աղջիկ մը փոքր հասակին շերեփ լզ ե —հարսնիքին 

օրը ձյուն կամ անձրև կտեղա։
Ձախ ականջդ կանչե — գեշ լուրեր պիտի ստանաս։
Հին կոշիկ մը հարսի ետևեն նետվի—լավ բաղձանք- 

ներոլ նշան է։
Թոնիրեն ելած առաջին հացին վրա ուռեցքներ ը լ լ ա ն -  

առատության նշան է։
Կատու մը թաթով երես լվա — հյոլր պիտի ունենաս։
հասքի ատեն մեկը զույգ փռն գտա— հ աջո ղակ գործի 

նշան է։
հոսքի ատեն մեկը կենտ փռնգտա, բայց ճրագը վառէ — 

նորեն հաջողակ գործի նշան է։
Մոր մը ծննդաբերությունը դժվարանա— պառավ կա 

նայք ծաղկավել մը վառելով ծննդկանը երեք ան
գամ անոր մոխիրի վրայեն անցնելու են։

Կիրակի օր եղունգները կտրես — ձեռներդ պիտի դողան։
Կիրակի օր լոգանք առնես — գեշ նշան է։
Չ մ յուռոնված երեխա մը համ բ ո ւ ր ե ս - ակռայի ցավ  

չես ունենար։
Առտու կանուխ կաղի մը հանդիպիս-գործի հաջողու

թյան նշան է։
Առտու կանուխ կույրի մը հանդիպիս— գործի ձախոր

դության նշան է։
Գինի խմած ատեն բաժակդ ամբողջովին պարպես — 

զոքանչդ շուտ պիտի մեռնի։
Ուրբաթ երեկո կար կարես — աչքի ցավ պիտի ունենաս։
Շաբաթ օր երեխայի մազերը կտրես — գլխի 9 ավ Ա{ի~ 

տի ունենա։
Փոքր երեխայի եղունգները կտրես — երեխան մեծնա

լով գող պիտի դառնա։
Դդումի կուտ առանց աղելու ուտես — բթամիտ կըլլաս։
Գիշեր շան հաց ձգես — տան առատություն կպակսի։
Կատուն խոտ ուտե — պատերազմ կնշանակեք
ննջեցյալի մը սենյակ մեկը քնանա — գեշ է։
Որթ ատունկի ջուր երեսիդ քսես — մազերդ շուտ կբուս֊

նին։
Հացեն հետո սեղանն անմիջապես չմաքրես  — աստուծո 

հրեշտակը կբարկանա։
Երիտասարդ մը թոնրատուն մտնե բաղարջ թխելու 

ժամանակ — բաղարջներ կրակի վրա պիտի թափին։
Կուզես, որ պանդուխտդ շուտ վերադառնա— անոր 

ճամփու պաշարեն հաց մը գաղտնի վերցուր ու 
պահե։

Կուզես շատ հաճախորդներ ունենալ—շան գանդ մը 
թաղե խ ան ութիդ առաջ, գաղտնի։

Կուզես որ կատղած շուն քեզ չի  խածնե  — մեծ պա
հոց առաջին շաբաթ պահք պահե։

Կուզես փորձանքէ ազատ մնալ —  ձկան գլխի խաչաձև
ոսկորը գլխարկիդ մեջ պահե։

Սոխի կամ սխտորի կեղևները կրակի վրա նետես —

վիրավորներու վերքեր կմռմռան։
Տեղե մը փոխադրված ատեն մելանն հետդ տանիս — 

անբախտություն է։
Բոշայի մը հետույքին մատդ դպցնես —  ձեռքդ սուր 

կառնէ, ձեռքիդ ափը հեսանաքար կդառնա։ 
Զեոքեդ հացի կտոր մը վար ինա —  կնշանակե թե բա

րեկամներէդ մին անոթի է։
Երեսներդ կայրին— քու մասին խոսողներ կան։) 
Սխալմամբ կամ աճապարանքով գուլպաներդ դարձված 

հագնիս —  բախտավորություն է։
Ագռավ մը տանդ մոտ կռնչե —  գեշ նշան է։
Ձախ աչքդ կխաղա —  տխրության նշան է։
Հավ մը աքլորի պես խոսի —  գեշ նշան է։
Լուսնի «նորը նորելուն)) երեկո գործի սկսիս— հա

ջողության նշան է։
Եղունգնեբուդ վրա ճերմակ բիծեր կերևին— նվեր պի

տի ստանաս, իսկ եթե բութ մատի վրա է ճեր
մակ բիծը —  նոր հագուստ պիտի ունենաս։

Երազիդ մեջ ատամ կորսնցնես, բարեկամներէդ մին 
պիտի մեռնի, իսկ եթե առջևի ատամդ է կոր- 
սընցուցածդ, ծնողներէդ մին պիտի մեռնի։ 

Կուզես իմանալ հղի կնոջ արու կամ էգ զավակ ունե
նալը—  իրմե գաղտնի գլխին վրա աղ ցանե, եթե 
քիթը քորե, տղա կունենա, եթե ականջը քորեճ 
աղջիկ։

Տուն ձգած ոտնամաններուդ կտուցները երկու հակա
ռակ կողմ երու դարձած են —  գործդ անհաջող պի
տի երթա։

Մկնոտ հաց (մուկ դպած)  ուտես —  ձայնդ պիտի քաշ
վի ( կդժվարանաս խոսիլ) ։

Տունեն հեռու ես ու կճամփորդես —  որպեսզի կինդ հա
վատարիմ մնա, գուլպան երեդ մինը շրջե (ներսի 
կողմը դուրս դարձուր), ապա հագիր։

Քավոր չես եղել —  հավ չես կրնար մորթել։
Փոքրերը կատակի համար, իրենց մոր վելոն կամ

յազման գլուխն ին նետեն —  գայլը անոնցմէ չի
վախնար։

Մեկի մը երեսին վրա պուճ (փոս) գոյանա խնդա
ցած կամ ծիծաղած պահուն— նշան է, թե իր 
մայր զինք ծնանելէ առաջ հավկիթ գողցած է։ 

Մանկաբարձություն4. —  Երբ կին մը երկունքի ցավե-
րեն բռնվեր, տատմերը կկանչէին։ Շրջապատո ղ
կիներ կբարեմաղթեին, խոսքերն ին տատմորն
ուղղելով։

—  Ծեռրտ տ ալար էլնի։
—  Ծեռըտ ուղուրլի էլնի։
—  Ծեռրտ թեթև էլնի։
Եթե ծննդաբերությունը դժվարանար, երիտասարդները 

ատրճանակ կպարպեին, իսկ գյուղերու մեջ' 

հրացան։

4 Ար արուը շրջանի մանկաբարձն էր ութսունամյա 
տատմեր Թառիկ, փորձառու և ամենքեն սիրված։ 
Հասնողին կըսերճ տղա, զիկ կճանչնա՞ս, այսինքն' 
գիտե՞ս, որ ես եմ եղած քոլ մանկաբարձդ։ Ապրե-  
ցա վ 90 տարի։
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Տ ա տ մ ա յ ր ը  ն ո ր ա ծ ի ն ի ն  լէ կ է ն ի  մ է ջ  կդ ն եր :  Պորտը կ կ ա ֊  

պ ե ր ։  Թևերուն ա ղ  կ դ ն ե ր ։ Մ ա ն կ ա ն  բ ե ր ն ի  ա ռ ա ս - 
տ ա ղ ի ն  ա ղջուր  կ ք ս ե ր  և ա պ ա  կ ո ն դ ա խ  կըներ՛' 

մ ր թ մ ր թ ա լ ո վ '

— Պ ա ր ո վ ֊ /ս է ր ո վ  է լն ի ,  ք պ մ ա ր ո վ  ո սկի կ ա պ ի , 

խ է ր օ վ ֊ մ ե ր օ վ  մ ե ծ ն ա ։

Ա պ ա  ծ ն ն դ կ ա ն ի  ր ա ր ձ ի  վ ր ա  ա ս ե ղ ն ե ր  և ն ա ր ե կ  կ դ ն ե ր ,

բ ա ր ձ ի ն  տ ա կ ' ե ր կ ա թ ե  կ ր ա կ  խ ա ռ ն ո ղ  ձ ող մը  

( 2 է շ )  > ՈԸ 1ա Ը ոգին ծ ն ն դ կ ա ն ի  ջ ի գ ա ր ը  չ տ ա ն ե ր ։ 

Դ ր ա ց ի ն ե ր ը  մ ե կ ի կ ֊ մ ե կ ի կ  ն երս  կ ա դ ա յ ի ն  ։ Կ ա ն ա յք  

շհրս լհ թ  կ խ մ ե ի ն , ի ս կ  տ ղ ա մ ա ր դ ի կ ' օղ ի  է Ութ օր 

հ ե տ ո  ն ո ր ա ծ ն ի ն  ե կ ե ղ ե ց ի  կ տ ա ն ե ի ն , կ մ  կ ր տ ե ի ն  և 

ա ռ ա ջ ի ն  ա ն գ ա մ ն  ը լ լ ա լ ո վ '  ղ ա յ ն  կ հ ա մ բ ո ւ ր ե ի ն ։

Բ Ա Ռ Ա Ր Ա Ն

Աղաբբաչի — հարսանիքի ազարների գլխավորը 
Ալամ  — աշխարհ
Ալ֊գարպհի— կարմրագույն (  գործվածք )
Ալն ախ —  թաշկին ակ 
Ալլա փուխ —  արագաշարժ 
Ախթարքյ —  բա ի։ տա գուշակ գիրք 
Ախպրանց արուն —  ծաղկի անուն 
Ակալ —  գլխարկ ( արաբական ձևի)
Ակըռկել — դեմ դեմի ղալով արգելել (կամ' կարթ)  

Ակյիւկյծք— կավե պայտաձև հարմարանք, որ դրվում
էր թոնրի ական դիմաց' վառելուց առաջ 

Ակութ— թոնրի տեսակ, կրակարան 
Ահր իմ ան— սատանայապետ 

Աղ աճանք չ — խնդրանք, պաղատանք 
Աղորթ —  ճիշտ, իսկապես 
Աղքյյսսան —  աղբյուրի անուն 
Ամ բրաբ—  արմավ 
Անձեղ —  կաչաղակ 
Ան կա լա տ —  անթերի, գեղեցիկ 
Անկյան —  ուշ, անագան 
Անկյընալ— ուշանալ 
Անչանքյ—  այնքան

Ապօվ— պատճառով
Աջալա— շտապ 
Առչկան— իլիկ
Ասպարածին-աստվածածին 
Աստվ*որ —  աշխարհ 
Արա- թար՚ա — հպարտ
ԱփսաթաթԷկ— չորեքթաթ անել (գնալ)
Բազըրգյան—  վաճառական 
Բաժ֊բօյ— հասակ
Բայրամ— թուրքերի կրոնական տոն
Բաշարել— բարեխոսել
Բառօժ— արեգունի
Բար բար —  վարսավիր
Բէնավշե — մ ան ո ւշա կա գույն

Բէր— ոչխարի կթելու տեղ (բացօթյա)
Բըլա —  պատուհաս, փորձանք 
Բիչւս քյե —  առանց քեզ 
Բիս տ— քսան (քրդ.)
Բիւթա —  թուփ, փունջ ( վարղի)
Բիւթուն— ամբողջ, բոլոր
Բսրկտել— զառանցել, անկապ֊ անկապ խոսել 
Բուլաշըղ— խառնակիչ, պղտոր մարդ 
Բուսուլ— հ ասակ
Բուստ— թանկագին քար' կապույտ գույնի
Դարձ— քյոսա
Գյինա —  կրկին, նորից
Գյո —  ահա

Գյ՚օլի կազ—լճի սագ
Դալմա — պառավ կնոջ վերնազգեստ, առաջը կոճկած
Դհա֊ դհա — տակավ֊ տակավ, դեռևս
Դ՚այնա— աղբյուրի ակ
Դաշ — նախ, նախ և առաջ
Դավի — վեճ, հաշիվ
Դեխ — դեպի
Դժնիկ — ծակող խիստ փշոտ վայրի թՈԱԱ 
Դիլաքյ— ըղձանք, փափագ 
Դիվան դպրգյախ— դատուդատաստան 
Դղէզ — վայբի մ  եղվի տեսակ (շե կ )
Դութմէս զոռեց — գլուխս ցավեց (փոխաբերաբար)
Դօղրի— ճիշտ, ուղիղ 
1 օրե֊դօր — հերթով 
թաղար — տնային շնիկ 
թարգս ր — վնաս
Զրղզըղալ— մեղմորեն հոսող վճիտ ջրի ցոլցլանքը
թպուն— կանացի վերնազգեստ
9,0 զան — սարատեղ
թօռլու— զորավոր, ուժեղ
էգ պւսրև— այգ (արև) բարև
էօրօս պաց — երեսբաց (բառացի)'  պատշգամբ 
էրէրի— գ յոլՂ Բ'իմ արում
էրէժնակ — վայրի ուտելի փշոտ բույս (զոխ )  
թռշտա — արիշտա 
Աս կրնա— այսպես 
թստէփուն-հետո, ապա 
Ըտկրնւս— այդպես 

Բ՛աբախ — մ ետ աղե սկուտեղ 
Թաթ—բրդե գուլպա 
Թախթէկ—լրիվ չկազմավորված ձոլ 
Բ՚ա/սսէ—թաղիքե, փոխաբերաբար' բութ, անկամ 
Թախչի— ֆըռչա—խոզանակ, դրված պատին հաս

տատված տախտակին 
Բակ — փայտե մուրճ 
Թաջիր — փայտե շտեմարան 
Թամբեխ — պատվեր, ապսպրանք 
Թարգի— դերձակ
Թափ թափս) — թանձր թխած հացի տեսակ
Թաք յարւ— անիվ
Բ՚ըբըղ— չար ոգի, ճիվաղ, աչք
Թըմբրել— մեղմել, հանգստանալ
Թնթոց — կերակուրի փայտե խառնիչ (փայտե շերեփ)  
Թ ոլա խավատ—թեր ահ ավատ
Թօղզ— բացի
Իկյի— այգի Հ
Ւնե— ներս, մեջ 
Իշալլահ— աստծով
Իս ի կ  —- տղամարդու բաճկոնակ ( երբեմնճ բամբկուն)  
Իշտե— ահավասիկ
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Ւչերի էթ— ներս անցիր
Լագ յա ն—>կոնք Համան' փայտից կամ մետաղից)
Լակաշ— շատախոս
Լաճ— տղա, մանչ
Լան գ յա —  աքացի
Լա վազ֊ մ ավազ —  բարակ֊ մ ար ակ
Լավու֊լավու— սահմռկեցուցիչ ձայն (կատվի, շան են)  ։
Լ աք յ օշ —  մեծաբերան
ԼԼզու տազկել— խոսել, զրուցել
Լէնջվել —  անշնորհք ընկող մանել

Լէւ— դէահ
Լըպ —  ափ, բուռ (ձեռքի)

Լղարի անուն —  ազգանուն, տոհմ անուն 
Լուսօ աստղ— լուսաստղ (Արուսյակ)
Լօռթօ —  մականուն
հա բար— լուր
հայլիկ— հայելի
հաս իլին —  օղու աման (չափ)
հարէզան —  մտրակ, խարազան

հացառ— բատատ ( հացը թոնրում թխելու պարագա)
հեռուխառնակ —  խառնակիչ
հեքյ  —  աստղաբույլ
հգար —  մեծ սղոց
եք ըղեղ —  հեղեղ
հըռընցավ— հարբուխ
եփ բուն —  հերուն
հճել —  խոթել
հճպորիկ— բիր> շեղբ' հողը փորփրելու

հոկյուց վանքյ —  Հոգոց վանք (Վ ա ս պ ուր ա կան ի վան֊ 
քերից մեկը) 

հրիշտ ակ —  հրեշտակ
հունձկուլուլու— խրտվիլակ' անձրևաբեր (նուրի֊նուրի)  
հուն շիկ —  կատակ 
հուր —  հյուր
հուրուղու— խորովածի տեսակ 
հօվխըրավ— հովացավ, զովացավ 
հօջա —  հարուստ, նաև վարժապետ 
Ծ արիր —  դեղգիր
Ծէթրէն —  բուրումնավետ բանջարաբույս (ուտելի)
Ծընծընա— շատ բարակ հոսող ջուր
Կադփյխ—  գավաթ
Կան դիս ր —  այնքան
Կանդ— գլուխ շաքար
Կավազ —  հյուպատոսի թիկնապահ
Կարակնգյուխ —  սև կնգուղ
Կաֆաս —  վանդակ
Կըլվատ— թլվատ, թլոր խոսող
Կըսմաթ— բախտ
Կըրրա —  կրիա
^իդըր— ծանրության չափ (մոտ 12 գրվանքա)
Կիյտեր— կանայք 
Կ լոր ա կօտ —  կլոր ա գլուխ
Կծէծ— գծուծ 
Կմ ունգյ —  խրչափող
Կյազ —  փշատերև թուփ, որից վառելու կպչան էին 

անում
Կյախ —  պահ
Կ յ՛ա խուն տիր մ' —  երբեմն ակի, մ երթընդմ երթ 
Կյաղտիկ —  ծածուկ, գաղտնի

Կյէշ Կարապետ ճրից կխանեմ— մի կերպ գլուխ կհա֊ 
նեմ (  փոխաբերաբար )

Կյլօխ զանել — հետաքրքրվել 
Կյոռտօ — գորտանման (մականուն)
Կոծ անել — անգիր, բերանացի անել 
Կ ՛ո ր -կայր
Կորի — արտը ջրելու համար բացած մարգ 
Կոճ— կոճղ
Կօլայնի — հեշտ, դյուրին 
Կօնւքախ — մանկան խանձարուր 
Կօվուճորի — խառնածին 
Կօտ — գլուխ
Կօտիկ — կանացի գդակ 
Կռիկ — ագռավ
Կռնօղ — հացի գունտը գրտնակող (գրտնակով բացող)

Կտէլ—դդալ
Կուճիկ — փոքր շուն
Կումաչ — մետաքսե գործվածք
Կուտ ճոնակ-հիվա նդոտ, տկար ցորեն
Կուրիս ական — կոթսվող
Կուրկոտ— կորկոտ (հում ձավար)
Կուռ ուշ— դրամի միավոր (20  ղուրուշը մեկ մեճի-  

տիե է)
Ծեռնօվ֊ոտնօվ ախ լիկ ի — աշխատասեր, տնարար աղ֊ 

ջիկ (փոխաբերական)
Ծ իթխաց — ձիթհան (ձեթ հանելու գործարան)
Հաղ— իրավունք, վարձ
Հան սա — ան պ ա յ  մ ան
Հավա — օդ, եղանակ
Հուռութ— հուլունք ( հմայական)
Հօվնանու դդմենի—Հովն ան մարգարեի դդմենի (փ ո 

խաբերական )
ճ ա շկ — ջրաբաժին, այգիներ ոռոգելու բաժնետերերի 

իրավունքը
ճաշկի տեր — այգիներ ոռոգելու բաժնետեր 
ճըլօր  — կավե փոքր աման 
ճըկըոցուցել— ծունկի բերել, կուչ բերել 
ճիյվեր — թևեր
ճկիկ  — դռան փոքր մուրճ' թակելու համար, դռան փա֊

Կ"9
ճղօրի— կտուրից կախված ճոճանակ 
ճոթ — ծայր
ճոռթօ — աչքերը ճոռթած (մականուն)
ճտնոց  — վզնոց, մանյակ
ճրպ ՚աշ — ջրբաշխ, ջրի վերակացու
ճօղ էօտ (հօտ )  — որթատունկի մատ ( չո ր ա ց ա ծ ) , 

արքադ
ճ  օռօթան— ջրորդան
ճութ— ժանյակ, ձեռագործ (նաև ողկույզ)
Մ ադաթ—զարմանքի արտահայտություն 
Մազզ՚աթ մալի — ծախու ապրանքի գովք' բացական֊  

չություն
Մաթր՚աբւս — կավե մեծ ափսե
Մախչա — կանացի գլխի հարդարանքի մաս ' ճակտնոց 

( արծաթե )
Մ ահմուտիե — զարդոսկի 
Մ աղա զա — նկուղ (մառան)
Մ աղդե — ախորժակ 
Մ ՛ան զյար — միթե
Մաջիթյա — դրամական միավոր (20  ղուռուշ)
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Սառախ —  հոգ, մտ՛ահոգություն 
Մառախլամիշ—  մտահոգ (եղած)
Մաքյու պէրան—  մաքիի բերան (բառացի), մեղմ օդ 

(  փ ո խ ա բ ե ր ա բ ա ր  )

Մ զ բ ա ղ — ն ի զ ա կ  

Մ էյ դա ն  —  հ ր ա պ ա ր ա կ

Մըխմէլ —  տարեց կանանց մարդամիջի սպիտակ սա
վան—  ծածկոց

Մըխկներ— գյուղի անուն, որը հասարակ անվան ձևով 
ասվել է որևէ գյուղի ե տ ամն աց ություն ը նշելու 
համ ար։

Մլել— մզել
Մ ոն — վատ 
Մք յ ո ւ ք յ — մ ա ք ո ք

Յազմա— կանացի գլխաշոր' նուրբ կտորից
Յ ա թ ա ղ — ա ն կո ղ ի ն

Յախոդ —  և, կամ
Յավոր չէ —  կամ թե չէ
ն ա խ ր ա կ յն \ա  — ն ա խ ր ի  հ ա վ ա ք ա տ ե ղ ի ,  ո ր տ ե ղ ի ց  տ ա 

ն ո ւմ  են ա րոտ  

ն ա ղ ա ր ա  — թ մ բ ո ւ կ  

Նա ն ա  — բ ա ն ջ ա ր ե ղ ե ն ի  տ ե ս ա կ  

ն ա շ  — դ ա գ ա ղ  

Ն ա տ ո ռ — զ գ ո ւ յ շ ,  զ գ ա ս տ

նարօտ —  նորահարսի և նորափեսի (ինչպես նաև նորա
մանուկի) վզեն կապվող կանաչ֊ կարմիր գույնի 
հյուսածո մետաքսաթել

Նիյաթ ի առե— չար աչք է կ՛ցել
Օոր—!նորալուսին
ն ո ր  օ յի ն  — նոր պ ա ր ի ն  — ն ո րին որ ո

ն ո ւխ ս ա  — հ մ ա յա թ ո ւ ղ թ  ( վ զ ի ց  կ ա խ ե լ ո ւ )  

ն ո ւ կ ի — ծ ա ն ր ո ւ թ յ ա ն  Լա փ ( մ ո տ  4 0 0  գ ր ա մ )

Շ ախ կա —  կատակ
Շ աիէապրել —  գործերը դասավորել 
Ծար բ՛ա թ— օշարակ 
Շ արխօշնալ —  գինովնալ 
Շ իր ախ ան ա — հնձան
^ Ւ ր Ւ կ —շ/'/7'/"/* — բ ա ժ ն ե տ ե ր  ( կ ա յ ք ի ,  ո ւ ն ե ց վ ա ծ ք ի  ևն)
Շյուքր —  փառք տալ, գոհանալ
Շռտել —  անքթիթ հայացք
Շուշանց— գյուղի անուն
Շուշփա —  նուրբ մետաքսե կտոր
Վորթկան ցըցեր— հորթի ցցեր
Չամբար —  կանացի գլխաշոր
Չ ա ր ե ք յ  — մ ե ճ ի տ ի ե ի  մ ե կ  ք ա ռ ո ր դ ը  ( հ ի ն գ  ղ ուր ուշ )
Չ՚ադըր — վ ր ա ն

Չ ո ւմ  մ կ ա  — մ ի ն չ և  հ ի մ ա

Պ ա զ ո ւ ն ք յ  — Օրիոն ա ս տ ղ ա բ ո ւ յ լ ը

Պաղլեղ —  տեղական դեղանուն
Պէրան լիմոն քյամիր եմ— խիստ դաստիարակել (փո

խաբերաբար )
Պտիկ կ յեղ — գյուղ Բերկրիում
Պէնի կյոլն առնելու —  կարծիքը, տրամադրությունը 

շոշափել (  փոխաբերաբար )
Պըլըսթըրան— ակն ա պիշ 
Պըտըղտվել —  հատիկ-հատիկ թափվել 
Պուպոճ— աչքաբաց, ճարպիկ 
Պոզիկ —  գինու կավե փարչ
Պսպեղ— աչքի էո ւյս (տեսողական իմաստով)
Պտկվել— ուտել-խմել (կուշտուկուռ)

Պտտուր— ոչխարի աղբ 
Պուպ ու— հոպոպ (  թռչուն )
Պ ուրուճիկ— պատի անցք 
Պ օլօճիկ— երիկամունք 

Զ ասա րաթ— ջանք, եռանդ

Ջյ՚օրօվ— հազիվ
Ս ա լյան  — ժողովել
Սարանդօստիկ — սարդոստայն
Սըլվլիկ — միր, աշխույժ
II իւր ահ ի — աման, ապակե սրվակ
Ս իւս լի ֊փիլս լի — սուտ բարեպաշտ
Սլա — ճյուղերից հյուսած տափակ զամբյուղ
Ս խտործէծ —-սխտործեծիչ
Սոֆու դ^այնա— աղբյուրի անուն
Սօլ — ոտնաման, պարզ ձևի
Սօղբթի ծաղիկ — խնջույքի զարդ, խրախճասեր 
Սևսունիճ—բուրումնավետ սերմնահատիկ հացի, բա֊  

ղարջի երեսին ցանած ( արջնդեղ)
Վեցխազարյակ  — հմայական գիրք
Վէլօ—ջղարջ մուտք գործած Եվրոպայից
Վ էրխն — ավերակ

Վը ռ— սուտ
Վիլակ — ճախարակի պարագաներից 
ՎոԺ — ուժ
Տախ էծում ումբրի մնացէ զիկ — մի ծեր այծի կյանք 

է մնացել ինձ (դարձվածք)
Տախտ — հատակ, գետին

Տաճիկ — այլակրոն ( փոխաբերաբար' նաև խիստ կծու)
Տաճկի ճրաքյ — անառակ զավակ ( փոխաբերաբար)
Տամ ազլըղ— անասունի ընտիր սերունդ
Տամոն — սալորի տեսակ, դամբուլ
Տառթ— տե ս փթիր
Տեղ իսկել— անկողին գցել (բա ցե լ)
Տ էս կան որ տ ի — Տեր Հուսկան որդի վանք (Վասպոլրա֊ 

կանի վանքերից մեկը)
Տէլ — դեռ, դեռևս 
Տրլըսմ — հմայիլ 
Տիր — անգամ

Տ իրվանքյ — տերեր, ջրի բաժնետերեր 
Տիւճիկ — գինու փոքր կարաս 
Տճկել — ուռչել
Բլղուր լի —բարեգուշակ, բախտավոր 
Ուռնակ — տե ս ճկիկ

Ուրար — քահանայական զգեստի պարագա
Ուրուս ֊մ  ուրուս — խում բ-խումբ
Փ՝(ադյախ— փարախ, գոմ
Փառչ— կավե սափոր, կուլա
Փ(արա — մանր արծաթ դրամ
Փէշքյէշ — նվեր, ընծա
Փէշին — կանխիկ
Փթիր—քակոր (վառելիք)
Փիծավ— մեռավ
Փնիչ— սեպիր (բա ռա ցի) ,  հաջողեցնել (աստ)
Փ ո լաթափս ի — մատուցարան 
Փրխուս — գյուղ' Բաղեշում 
Փուշի— նրբահյուս շղարշ 
Փողան — փողոց
Քամանի — քյաման (արևելյան լարային նվագարան)  
Ք յանքյան—ջրհոր փորող
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Քյազախիկ — տղամարդու անթև բաճկոն' այծենա-  
կաճից

Քյալագյօշ  — կերակուրի տեսակ
Քյաֆուր հարթ— վարդի ա զն վա գույն տեսակը
Քյէթր ավիզ— ծուռվիզ
Քչըբըսել— ագահորեն ուտել
Քյըռըստալ — կորզելու ակնկալիր ունենալ
Քյրրա — վարձ
Ք յ ի ւ լ ֆ ա թ — ը ն տ ա ն ի ք

Քյօխթիկ — տնակէ խ Ր ճիթ
Ք յ  օ սալից — քո շնորհիվ, քո միջոցով

Քյօ մուր քյօ ճակատ — սխալիդ հետևանքը ինքդ կքա 
շես (դարձվածք)

Հյօշի տուն — անկյան տուն 
Քօլօզ — թաղիքե գլխարկ, գդակ
Քյօ լ ա ն - ա ն շ ա ր ժ  կայքի պատկանելությունը հաս տա 

տող փաստաթուղթ 
Օխա— ծանրության կշռաչափ 
Օրթա — մեջտեղ 
Ֆ ա թ ա -կա նա ցի գդակ 
Ֆարգ-—տարբերություն



Ե. Կ. ՏԵՐ-ՄԿ1։ՏՋ8ԱՆ

Եր վանդ Կարապետի $ եր֊ Մկրտչյանը ծնվել է Վան քաղաքում (Արևմըտ-  
յան Հայաստան) ,  1889 թվականին։ Կրթությունն ստանալով ծննդավայրում,  
այնուհետև պաշտոնս։վարել է նույն տեղում որպես ուսուցիչ, ապա երկար 
տարիներ եղել է գրաշար ՚ Վանում, Թրիլիսիում, նաև ԱՄՆ ֊ում,  ուր տեղա - 
փոխվել է 1914-ին և ապրում է մինչև օրս Բր ենտրի քաղաքում։ 1959-ին այ֊  
ցելել  է Խորհրդային Հայաստան,  գլխավորելով ամերիկահայ զբոսաշրջիկնե
րի 36 հո գուց կազմված խումրր։

Ե. Տեր-Մկրտչյ  ան ը ԱՄՆ ֊ում հաստատվելուց հետո, գրաշարությանը 
զուգընթաց, եղել կ նաև լրագրող, զբաղվել  է բանասիրությամբ ու թարգմա
նությամբ,  ջանալով հայ գեղարվեստական գրականության որոշ նմուշներ 
ներկայացնել  անգլերեն լեզվով։  Այս ամենից առավել ,  հատկապես վերջին 
տասնամյակներում,  նրան հուզել են հայրենի Վասպուրական աշխարհի 
պատմական ու կենցաղային հիշատակները,  որոնց վերաբերյալ վերհուշերն 
ու գրավոր վկայությունները ամփոփել  է իր մի շարք գործերի մեջ։

Մատենաշարի սույն գրքում զետեղված Ե. Տ ե ր-Մ կրտ լ յան ի «Վանեցոց  
հարսանիքը» կենցաղագրական պատկերները նախապես տպագրվել  է Բոս
տոնի « Պայքար» լրագրում (1 9 6 1 -ի ն ) ,  «Փունջեր Վան ֊Վաս պուրա կան ի ազ
գագրությունից կամ փորի ցավ,  թե սրտի ցավ» վերտառությամբ,  թերթոնի 
ձևով, խիստ փոքր տպաքանակով։  նկատի ունենալով այդ գործի կարևորու
թյունը ազգագրական առումով, այն վերահրատարակվում է առավեք ա մ 
բողջական,  հիմնովին վերամշակված ու խմբագրված ձևով։

Ե. Տեր-11 կրտչյանի գրական գործունեության մասին որոշ պատկերացում  
տալու նկատառումով,  ստորև բերվում է նրա գործերից ամենակարևորների  
ցանկը,

1. Ծիծաղի փունջեր (բանահյուսական նյութեր),  Բոստոն, 1919։
2.  թափառական հայ (իրապատում֊բանահյուսական),  Բոստոն, 1938։
3 . Գանձեր Վասպուրականի (պատկերազ արդ)։  Բեյրութ, 1966։
4.  Դ ր ական ֊ պա տ ւ) ա կան հանրագիտակ Վան-Վա ս պուրա կան ի (  պատկե

րազարդ) ,  մամուլի տակ' Բոստոնում։
5.  Եր ուս աղե մ  ի նվիրակ (վոդևիլ ) ,  անտիպ (գտնվում է Հայաստանի  

դրականության և արվեստի թանգարանում,  № 1137,  Երևան)։
6. Վանեցոց ւարսանիքը (կենցաղագրական պատկերներ),  «Հայ ա զ

գագրություն և բանահյուսություն (նյութեր և ուսումնասիրություններ)»,  Ա.,  
Երևան, 1970։
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էսմբագրել է ((Մտրակ)) (1921 ~ին), ((Սափրիչ» (192  Տ ֊ ին )  երգիծական 
շաբաթաթերթերը և «Արծվի Վասպոլրականի» ( օրդան Ամերիկայի Վասպոլ-  
րական միության) ամսաթերթը (Բոստոն, 1940 — 1945) ։

Թարգմանել  է հայերենից անգլերեն և լույս ընծայել  Հ. Պարոն յանի  
((Մեծապատիվ մուրացկաններ» (Բոստոն, 1930) ,  «Բաղդասար ախպար»  
(Բոստոն, 1933) ,  Գ. Ս ոլն դո ւկյան ի ((Պեսլո» (Բոստոն, 1931)  կատակերգու֊  

թյուն ները։



Р Е З Ю М Е

П е р в ы й  в ы п у с к  с е р и и  « А р м я н с к а я  э т 
н о г р а ф и я  и ф о л ь к л о р »  ( м а т е р и а л ы  и 
и с с л е д о в а н и я )  в к л ю ч а е т  р а б о т у  и с т о р и 
к о - э т н о г р а ф и ч е с к о г о  х а р а к т е р а  « А р м я н е  
Г а м и р к а »  п о к о й н о г о  э т н о г р а ф а  В а р д а 
н а  С . Т е м у р ч я н а  и б ы т о в ы е  э т ю д ы  
« С в а д ь б а  в а н с к и х  а р м я н »  а р м я н с к о г о  
ф и л о л о г а  Е р в а н д а  К . Т е р -М к р т ч я н а  
( С Ш А ) .

В  т р у д е  В . С . Т е м у р ч я н а  в с е с т о р о н 
н е  о с в е щ а ю т с я  м а т е р и а л ы  п о  и с т о р и и ,  
т о п о г р а ф и и , з а н я т и я м , к у л ь т у р е  и о б ы 
ч а я м  о д н о г о  и з  и с т о р и ч е с к и  с л о ж и в 
ш и х с я  р а й о н о в  о б и т а н и я  з а п а д н ы х  
а р м я н  —  Г а м и р к а  ( К а п п а д о к и я ) .  Р а с 
с м а т р и в а ю т с я  в о п р о с ы , с в я з а н н ы е  с 
и с т о р и е й  к р а я , е г о  з а с е л е н и е м  а р м я н а м и  
и п о с л е д у ю щ и м и  п е р е м е щ е н и я м и  а р м я н 
с к о г о  н а с е л е н и я  в п л о т ь  д о  п о з д н е г о  
с р е д н е в е к о в ь я .  Д а н а  п о д р о б н а я  х а р а к т е 
р и с т и к а  х о з я й с т в е н н о й  ж и з н и  ( з е м л е д е 
л и е , с к о т о в о д с т в о ,  р е м е с л а ,  д о м а ш н и е

п р о м ы с л ы , т о р г о в л я ) ,  м а т е р и а л ь н о й  
к у л ь т у р ы  ( ж и л и щ е ,  у т в а р ь ,  о д е ж д а ,  п и 
щ а  и т . п . ) ,  о б щ е с т в е н н ы х , к р о в н о - р о д 
с т в е н н ы х  и с е м е й н ы х  о т н о ш е н и й . Р а б о 
т а  с н а б ж е н а  и л л ю с т р а ц и я м и :  ф о т о г р а 
ф и и , ч е р т е ж и ,  р и с у н к и , с х е м ы .

В  э т ю д а х  ж е  Е . К . Т е р -М к р т ч я н а  
д а н ы  с в а д е б н ы е  о б р я д ы  и о б ы ч а и  а р м я н  
г о р о д а  В а н а  ( В а с п у р а к а н  —  З а п а д н а я  
А р м е н и я ) ,  п р и  э т о м  и з л о ж е н и е  в е д е т с я  
н а  м е с т н о м  д и а л е к т е  а р м я н с к о г о  я зы к а .  
В е с ь  с в а д е б н ы й  ц и к л , н а ч и н а я  с о  с м о т 
р и н  и к о н ч а я  р и т у а л о м  п е р в о й  б р а ч н о й  
н о ч и , п о в е с т в у е т с я  к а к  б ы л ь  с  р е а л ь н о  
д е й с т в у ю щ и м и  л и ц а м и , в с о п р о в о ж д е н и и  
с в а д е б н ы х  п е с е н -п л я с о к ,  ч а с т у ш е к , н а 
р о д н ы х  и з р е ч е н и й , ч т о  п р и д а е т  о п и с а н и ю  
о с о б е н н о  ж и в о й  и к р а с о ч н ы й  х а р а к т е р .  
В  к о н ц е  п о м е щ е н ы  с л о в а р ь  в а н с к о г о  д и а 
л е к т а ,  а  т а к ж е  т е к с т ы  и н о т н а я  з а п и с ь  
с в а д е б н ы х  п е с ен -

S UMMAR Y

The first edition from the series „Ar
menian Ethnography and Folklore” (facts 
and findings) comprises the historico-eth- 
nographic research: „The Armenians of 
Gamirk”, by the late ethnographer Vardan 
S. Temoorchian and a study of customs: 
„Armenian Wedding Traditions in the 
Province of Van”, by the Armenian phi
lologist Yervand K. Ter-Mekertchian 
(U.S.A.).

V.S. Temoorchian’s writing highlights 
comprehensively facts on the history, to

pography, the handicrafts, culture and 
customs of one historical settlement of 
western Armenians-Gamirk (Cappadocia). 
The edition deals with problems relating 
to the history of the area, its settlement 
by Armenians and the subsequent re-set
tlement of the Armenian population as 
late as the close of the late Middle Ages. 
The book dwells at length on the salient 
features of economic life (farming, stock 
breeding, the handicrafts, the domestic 
crafts, trade), material culture (dwelling,
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utensils, clothing, tood, etc.), social, con- 
sanguinal and family relations. The writ
ing is provided with illustrations: pictu
res, designs, drawings, schemes.

On the other hand, the studies of E. 
K. Ter-Mekertchian treat of the wedding 
ceremonies and customs of the Armenians 
of Van (Vaspurakan—Western Armenia). 
The account is rendered in the local dia
lect of the Armenian language. The entire

wedding rite, from the bride-show to the 
first conjugal night, is narrated as a real
ity, with living characters, to the accom
paniment of wedding song-dances, joke 
songs, popular apophthegms, which lend 
the narration a particularly lively and 
highly coloured nature. The account is 
supplemented with a vocabulary of the 
Van dialect, in addition to texts and wed
ding songs in notation.
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(Նյութեր և ուսումնասիրություններ)

ՎՖ 034X2, 

Հանձնված է
տ պ

Տպագրվում է Հայկական ՍՍՀ ԳԱ 
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 

գիտական խորհրդի որոշմանդ

Հրատ, խմբագիր Ա, Ա Հայակիմյան 
Նկարիչ Ն.  Հ.  Խանզադյան 
Տևքս. խմբագիր II. Ա. կափլանյան 
Սրբագրիչ Լ. Կ, Հարությունյան

հրատ 2825, ԽՀհ) 1080, պատվեր 696, տպաքանակ 2500

արտադրության 16քճ 1968 թ•, ստորագրված է տպագրության 12/\'1 1970 թ., 
ա գրական 12,75 մամուլ, հրատարակչական 15,92 մամ.,  +  7 ներդիր 

թուղթ .V 1, 60 X  90^/ձէ Գինը 1 ռ. 43 կ.

Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի հ ր ա տ ա ր ակչոլիեյան էջմիածնի տպարան
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