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§ԵՐԹԱԼՈՒ¦ ՀԱՐՑԸ ԵՐԲ ՎԵՐԱԾՎՈՒՄ Է 

ՄՆԱԼՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ 

Այս ∙րքում ներկայացվում են իրար միահյուսված և մի ամ‐ 
բողջություն կազմող երկու ∙ործեր: Երկուսն էլ հուշա∙րություն են 
կամ ավելի ճիշտ հետադարձ հայացք նախորդ տասնամյակների 
Երևանին և վերջինիս մի յուրահատուկ փայլ հաղորդած հայրենա‐ 
դարձներին: 

Մասնավորից ընդհանրացմանը ∙նալով առանձին հայրենա‐ 
դարձների և նրանց ընտանիքների միջոցով ներկայացվում է հայ‐ 
րենադարձության ընթացքը, նրանց կենցաղային մշակույթը, 
արևմտահայ աշխարհից տարբեր երկրների հետ միախառնված 
և ապա հայրենիք բերված կենսակերպը և վերջինիս հարմարե‐ 
ցումը հայաստանյան պայմաններին: 

Հուշա∙րությունը ընթերցողին փոխադրում է 1940‐50‐ական 
թվականները, երբ Երևանում իրենց տոկուն աշխատանքով հիմ‐ 
նավորվեցին ու ոտքի կան∙նեցին նրանք: 

Այնքան պատկերավոր և մանրամասն է ներկայացված հայ‐ 
րենադարձների կյանքը և ∙ործունեությունը, որ զ∙ում ես, թե այդ 
մարդկանց համար իրենց արհեստը և ընդհանրապես արհեստա‐ 
վոր լինելը կեցության ձև էր դարձել, բարձրացել կենցաղային 
մշակույթի աստիճանի: 

Ցույց է տրվում ինչպես հին Երևանին հաղորդվեց եվրոպա‐ 
կան և ընդհանրապես արևմտյան մշակույթի շունչը: Թե 1960‐80‐ 
ական թթ. այդ ամենը որակական ինչ նոր աստիճանի էր բարձ‐ 
րանալու և հետո ինչ նոր արդյունքներ էր տալու, եթե 1980‐ական 
թվականների վերջից չսկսվեր արտա∙աղթի ալիքը և ինչպես 
Իսահակյանն է դիպուկ ձևով նկատում, §Մեր ախպարները¦ 
իրենց ձևավորած քաղաքային մշակույթը, ան∙ամ տնաշինության 
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ավանդները չփոխադրեին օվկիանոսից այն կողմ: 1940‐ական 
թվականների վերջից իրենց կղզյակները ստեղծելով Երևանի մի 
շարք թաղամասերում, դրանք հետո որպես հավաքական ամբող‐ 
ջություն իրենց հետ տանելու էին Լոս‐Անջելես: 

Երկու ∙ործերն էլ ներկայացնում են Երևանի հուշա∙րական 
ձևով ∙րված նախորդ տասնամյակների պատմությունը, ազ∙ային 
հո∙եբանության տարբեր ∙ծերի խորը դիտողականությամբ և 
վերհանմամբ: 

Ողջ ∙ործը ∙րված է հուշա∙րությանը բնորոշ մեղմ և լուսավոր 
թախիծով, որպես ետադարձ հայացք մեր ապրած կյանքին: Հուշ‐ 
ա∙րությունը բնականաբար պետք է ∙րված լինի առաջին դեմքով, 
պատմողի կողմից: Իսահակյանը ևս ∙րում է առաջին դեմքով, 
բայց ոչ իր մասին, այլ դիմացիների: Որպես մի ուղեկցող, նա մեզ 
տանում է հայրենադարձների թաղամասերով, պատանեկան ու 
երիտասարդական տարիների վերհուշներով ներս մտնում նրանց 
տները, ապա ուղեկցում քաղաքային կյանքի միջավայրը՝ հասնե‐ 
լով մինչև §Արմենիա¦ հյուրանոցի հյուրասրահը, որը ժամանակի 
հայ երևելիներով նա քանիցս պատկերել է իր համաբնույթ մյուս 
∙ործերում ևս: 

Պատումն այնքան կենդանի և անմիջական է, որ ընթերցողին 
թվում է, թե ինքը ևս այդ նույն միջավայրն է փոխադրվել: Մի ան‐ 
միջականություն, որը հուզում է ոչ միայն հեռավոր ափերում ∙տն‐ 
վողներին, այլև որպես մեր ապրած ժամանակի վերհառնումը 
նաև երևանյան ընթերցողին է հուզում: 

Այն համախմբող դեր կունենա Լոս Անջելեսում ∙տնվող նախ‐ 
կին երևանցիների համար, որ ընթերցելով այս ∙իրքը մեկ ան∙ամ 
ևս վերհիշեն իրենց ապրած Երևանը, որն վստահաբար ազ∙ային 
իմաստավորում է հաղորդում աշխարհի տարբեր օվկիանոսների 
ու ծովերի ափերին ∙տնվող երկրներում ապրող հայությանը: 

Լինելով նախորդ տասնամյակներին վերաբերվող հուշա∙‐ 
րություն, այն սակայն մեր ներկայի ու ապա∙այի հետ կապված մի 
շատ կարևոր հարցադրում է առաջ քաշում: Ինչու հայը ավանդա‐ 
բար իրեն ավելի պաշտպանված է զ∙ում հայրենիքից դուրս, 
օտար միջավայրում է կարողանում դրսևորել իր ստեղծա∙ործա‐ 
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կան ու ∙ործարար ձիրքերը: Ո՛րն է պատճառը՝ մեր աշխարհա∙‐ 
րական դի՞րքը, պատերազմական իրավիճա՞կը թե՛ մեր կյանքում 
պետք է փնտրենք այս հարցի պատասխանը: 

Հետևելով հայրենադարձների ու նրանց ժառան∙ների եղեռ‐ 
նից վերապրելով տարբեր երկրներում հաստատվելուն, ապա և 
հայրենիք ∙ալուն և հիմա դարձյալ օտար երկրներում հաստատ‐ 
վելուն ու այնտեղ բարեկեցիկ կյանքով ապրելուն և որոշակի դիր‐ 
քի հասնելուն, նույն այս հարցադրմամբ մի կողմից հպարտու‐ 
թյամբ ես լցվում հայկական կենսունակության, դժվարությունների 
հանդեպ չընկրկելու առջև, բայց և միաժամանակ ցավով մտա‐ 
ծում, թե նրանք ինչո՞ւ պետք է հեռանային մեր երկրից, ուր իրա‐ 
կանացավ սերունդների երազանքը Անկախ Հայաստանի վեր‐ 
ստեղծմամբ: 

Երբ քննում ես բոլոր այս հարցերը, վերստին ծա∙ում է §Եր‐ 
թալը ճի՞շտ է¦ հարցադրումը: 

Իսահակյանի պատումը սակայն այն կարևոր արժանիքն ու‐ 
նի, որ ընթերցելով օտար ափերում վերահաստատված մեր հայ‐ 
րենակիցների մասին պատմությունները, ոչ թե ձ∙տում ես նրանց 
միանալ և նույն բարեկեցիկ կյանքով ապրել, այլ հակառակը՝ 
զ∙ում ես ժամապահի ու դիրքապահի մնացողի քո պարտավոր‐ 
վածությունը: Ավելի ես կապվում մեր երկրին ու քաղաքամայր 
Երևանին, ինչպես որ դիրքերում ∙տնվող զինվորները դիրքային 
հերթապահության ձմեռային սառնաշունչ ∙իշերներին ոչ թե 
մտածում են դիրքերը թողածի ետևից իրենք էլ ∙նան ու իրենց 
բնակարաններում տաք թեյ խմեն, այլ ∙իշերային հերաթապահու‐ 
թյան ժամերն են վերաբաժանում իրենց վրա, որ ∙նացողի տեղը 
ևս հերթապահեն ու այն դատարկ չմնա: 

Ինչպես որ տարիներ հետո հանդիպելով նման որևէ հեռա‐ 
ցածի ոչ թե ամոթանք ես տալիս իրենց պատճառով հերթապա‐ 
հության ավելացած ժամերի համար, այլ հիշում մինչ այդ միասին 
անցկացրած հերթապահության օրերը, այնպես և մենք ենք դի‐ 
մավորում և պետք է դիմավորենք որպես զբոսաշրջիկ կամ երկ‐ 
քաղաքացի Երևան եկող նախկին երևանցիներին, որպես մեր ժո‐ 
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ղովրդի զավակների և վերջապես որպես այն մարդկանց, որոնց 
ջանքերով է նաև կերտվել այսօր մեզ ի պահ տրված համայն հա‐ 
յության մայրաքաղաքը: 

Հուշա∙րությունն ավարտվում է ժամանակային ու պատկե‐ 
րային առումով խորհրդանշական ու ցնցող մի պատկերով՝ 2016 
թ. ապրիլի երկուսի երևանյան առավոտով, երբ պատերազմի բո‐ 
թը Իսահակյանի բնորոշմամբ, ինչպես և 1941 և 1991 թթ. վերս‐ 
տին տարածվելու էր և նոսրացած թվացող քաղաքից մարդկային 
բազմությունը վարար ∙ետի նման ելնելու էր ի պաշտպանություն 
Արցախի: 

Վերջին այս խորհրդանշական պատկերը տալիս է նաև ∙րքի 
վերնա∙րի, որպես ենթավերնա∙իր հնչող §Երթալը ճի՞շտ է...¦ 
հարցադրման պատասխանը՝ §Ճիշտը մնալն է...¦, կամ պետք է 
մնալ: 

Որ մենք իրավունք չունենք ∙նալու, դատապարտված ենք 
մնալու և մեր երկիրը մեր ժողովրդին արժանի պետության վերա‐ 
ծելու և այն պաշտպանելու մեր իսկ կյանքի ∙նով: 

Գոնե ես այսպես եմ ընկալում ∙րքի վերնա∙րի հարցականը 
և հարցումը, որն օրեցօր դժբախտաբար ∙նալով ավելի ու ավելի 
ուժեղ է արձա∙անքում մեր կյանքում, բայց և որին պետք է հաջոր‐ 
դի §Ճիշտը մնալն է և մեր կյանքն ու երկիրը վերափոխելը¦ պա‐ 
տասխանը: 

ՎԱՐԴԱՆ ԴԵՎՐԻԿՅԱՆ 
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ՄԵՐ §ԱԽՊԱՐՆԵՐԸ¦ 

Նվիրում եմ Պերճ Զեյթունցյանին 

Հիմա նրանցից Երևանում համարյա ոչ ոք չի մնացել: Մնացածներն 
էլ երևանցի են դարձել, իսկ մեծ մասը ետ ∙նաց այնտեղ, որտեղից որ 
եկել էին: 

Առաջինը, շնորհիվ Ֆրանսիայի արտաքին ∙ործերի նախարար Պի‐ 
նոյի, սկսեցին ետ ∙նալ ֆրանսահայերը: Այդ նրանք էին, որ միապետու‐ 
թյան պատմության մեջ առաջիններից մեկը ցույց կազմակերպեցին Թու‐ 
մանյանի թան∙արանի սանդուղքների տակ: Պինոն ինչ‐որ մի ձևով իմա‐ 
ցել էր կազմակերպվելիք ակցիայի մասին, և մեքենայով ճիշտ ժամին 
եկել էր ցույցն անձամբ տեսներ, իմանար, թե ինչ է կատարվում: Պինոն 
իջել էր մեքենայից, իսկ նախկին ֆրանսահայերը, հիմնականում կա‐ 
նայք, իրենց մանուկներին ∙լուխներից վեր բռնած ∙ոռացել էին` §Փա‐ 
րիզ ենք ուզում, մեր տունն ենք ուզում¦: Եվ Պինոն հասկացել էր, որ ինչ‐ 
որ բան այնպես չէր արևոտ Երևանում: Իսկ նրա դիմումին Երևանի 
վերևներում ասել էին՝ մենք անկարող ենք երկրից այսքան մարդու դուրս 
∙ալը կազմակերպել, Մոսկվան պիտի որոշի: Եվ Պինոն դիմեց Խրուշչո‐ 
վին, նրան հանձնելով ֆրանսահայերի դիմումները: Ընդամենը մի քանի 
տարի առաջ բոլոր այս մարդիկ կհայտնվեին Սիբիրում, սակայն §ձնհա‐ 
լի¦ հեղինակը հանեց իր ∙րիչը և թույլտվություն մակա∙րեց: Դա 1962 
թվին էր, իսկ 1964‐ին Խրուշչովին հանեցին, սակայն §Ելքը Ե∙իպտոսից¦ 
արդեն սկսվել էր: §Վիվ լա Խրուշչով¦, §Պինոն ապրած կենա¦: Բայց 
հենց Պինոն հիմքը դրեց այն ∙ործի, որ Երևանը սկսեց դատարկվել մեր 
§ախպարներից¦: 

Միշտ մաքուր, ճաշակով հա∙նված, տղամարդիկ՝ հաճախ ֆետրե 
շլյապայով և ճիշտ կապած փողկապով, կանայք՝ բարետես, կանացի, 
∙եղեցիկ հա∙նված, ամառները զոնտիկով և ձեռքին ∙եղեցիկ հովհար, 
ունեին դեմքին օտարերկրացու կնիք: Մեր §ախպարները¦ սափրված 
էին, արևի ակնոց էին դնում, արևածաղիկ չէին չրթում, բաժակ‐բաժակի 
ետևից ∙արեջուր չէին խմում և չէին հայհոյում տեղի թե անտեղի: Նրանք 
դիմում էին մարդկանց եղբայր բառով, սակայն այդ բառը նրանց առո‐ 
∙անությամբ ստացվում էր §ախպար¦ և, ինչպես լինում է առօրյա կյան‐ 
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քում, այդ բառը կպավ մեր հայրենադարձներին, հետզհետե դառնալով 
հավաքական պիտակ: Երբ ∙նում էին, արդեն բավական ապահով կեն‐ 
ցաղի տեր էին դարձել: Բայց ինչե՜ր քաշեցին, մինչև այդ վիճակին հա‐ 
սան: 

Հակիրճ պատմեմ իմ հիշածը: Չորս թե հին∙ տարեկան էի, մի օր, 
առավոտ վաղ, մեր տուն զան∙ահարեցին Կենտկոմից: Բաղրամյան փո‐ 
ղոցի վերին հատվածում, բլուրներին, ուր արդեն մի քանի ամիս է հայրե‐ 
նադարձները ապրում էին վրանների տակ, իսկ դիմացը խստաշունչ 
ձմեռն էր, և մարդկանց ոչ մի հան∙րվան, էլ ուր մնաց բնակարան չէին 
տալիս, փոխարենն առաջարկում էին բնակության ∙նալ Հայաստանի 
այլ վայրեր, իսկ նախօրոք Երևանում էին խոստացել: Բնականաբար, 
մարդիկ հավաքվել և բողոքի ձայն էին բարձրացրել, և ահա Կենտկոմից 
խնդրում են Վարպետին` հանդիպել մեր հայրենադարձների հետ, մեղ‐ 
մացնել կրքերը, համոզել, որ մի քիչ էլ համբերեն, և վերջը կստանան 
ապրելու իրենց տեղերը: Հանդիպումը շատ ծանր էր եղել, սակայն արդ‐ 
յունքում ոչ թե բնակարան տվեցին, այլ` հողամասեր, որտեղ մեր եկվոր‐ 
ները պետք է իրենք իրենց տները կառուցեին: Եվ այսպես Երևանում ∙ո‐ 
յացան §ախպարական թաղեր¦, որոնք կոչվում էին Արևմտյան Հայաս‐ 
տանի շրջանների անուններով՝ Կիլիկիա, Կամարակ, Կիրզա, Արաբկիր, 
Բյութանիա, Զեյթուն, Սեբաստիա, Մալաթիա, Արեշ, քիչ չէին ներ∙աղ‐ 
թածները նաև Շիլաչիում... 

Մարդիկ ∙իտեին, թե չ∙իտեին, պետք է իրենք իրենց տները կառու‐ 
ցեին, և արդյունքում թվածս թաղամասերում ∙ոյացան հիմնականում 
մեկ հարկանի շենքեր` կառուցած առանց որևէ ճարտարապետական 
նախա∙ծի: Ում խելքն ինչպես փչել էր, այդպես էլ կառուցել էին: Ավելի 
ճիշտ՝ ով ինչ հնարավորություն ունեցել էր, դրան համապատասխան 
կառուցել էր, իհարկե թույլ տվածի սահմաններում: 

Զբոսնենք նախկին §ախպարական թաղերով¦. ի՜նչ ոճի ու բնույթի 
կառույցի չես հանդիպի, որոշ մարդիկ նաև երկրորդ հարկ կամ ձեղնա‐ 
հարկ էին կառուցել, այդ 40‐ականներին կառուցած տների տերերը հե‐ 
տո էլ մի 40 տարի վերանորո∙ել են, որ կար∙ի բերեն, որ հետո 80‐90‐ա‐ 
կան թվականներին թողնեն ∙նան... 

Միացյալ Նահան∙ներում, հիմնականում Կալիֆոռնիայում, նրանք, 
տեղի մասշտաբով, արդեն ուրիշ հնարավորություններ ունեցան, բայց 
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էլի նույն տրամաբանությամբ կառուցեցին իրենց տները, մեկ, իսկ առա‐ 
վել դեպքում՝ երկու հարկ, ներքին բակ, ավտոտնակ, խոհանոցը առան‐ 
ձին, քիչ թե շատ ընդարձակ հյուրասենյակ‐ճաշասենյակ, երկու կամ 
երեք ննջասենյակ, և եթե հիշածս երևանյան թաղամասում §պետքարա‐ 
նը¦ հիմնականում բակում էր, ապա ∙լենդելյան տարբերակում շենքը ու‐ 
ներ այնքան §պետքարան¦, որքան ննջասենյակ: Խորհրդային կառա‐ 
վարության տված հողակտորները երկու‐երեք հարյուր քառակուսի մետ‐ 
րից ավել չէին, որպես օրենք, այնպես որ, տները քիփ‐քիփ իրար կպած 
էին, բնականաբար հարևաններն էլ իրար մոտ էին: 

Մեր հայրենադարձները իրենց հետ Երևան բերեցին և’ նոր ճաշա‐ 
տեսակներ, և’ կենցաղի որոշ ձևեր: Դրանցից հիմնականը սև սուրճն էր: 
Վստահաբար կարող եմ ասել, որ մինչև մեր §ախպարների¦ ∙ալը 
Երևանում սուրճ չէին խմում: Հիմա դժվար է ասել, թե ում մտքով էր ան‐ 
ցել Հայաստան ∙ալիս հետը սուրճ բերել, բայց դա հաստատ իմաստուն 
որոշում է եղել: Սուրճը, որ Մերձավոր Արևելքի երկրների թա∙ավոր 
խմիչքն էր, հետզհետե դեռևս առաջին ալիքի եկվորների հետ մտավ 
երևանյան կենցաղ: Երևանցիները զարմացած էին՝ այդ ի՞նչ մատնոցա‐ 
չափ բաժակներով, սև ∙ույնի ու դառը համի, անպայման եռացրած վի‐ 
ճակում մի հեղուկ են օ∙տա∙ործում մեր §ախպարները¦: Եվ եթե իրերի 
բերումով իրենց մոտ հյուր ես ∙նացել կամ պարզապես մեկ‐երկու րոպե‐ 
ով այցելել ես, ապա քեզ պետք է անպայման սուրճով հյուրասիրեին և 
այն եփելիս էլ ողջ տունը բռնվում էր հիանալի բույրով: Եվ մեկ օրինաչա‐ 
փություն ևս. ինչքան սուրճ եփող կա, այնքան էլ սուրճի համ կա: Եվ ան‐ 
∙ամ մայրն ու աղջիկը նույն որակի սուրճ չէին եփում, ուր մնաց հարսը: 
Ամեն ընտանիք իր լավա∙ույն սուրճ եփողն ուներ. §Մեր սուրճը Քրիստի‐ 
նե մայրիկն է եփում¦, §Իսկ մեր սուրճ եփողը Համբիկն է¦: Նույնն է մինչև 
այսօր հայոց տներում և կամ թե հիմնարկներում, սուրճ թեև բոլորն են 
եփում, սակայն միայն մեկի մոտ է լավ ստացվում: Հայրենադարձները, 
էլի որպես օրենք, պետք է խմեին առանց շաքարի, և որպեսզի հյուրի բե‐ 
րանը շատ չդառնանա, հետը քաղցրավենիք էին հյուրասիրում: Քրիս‐ 
տինե մայրիկները նաև մեծ վարպետներ էին թխվածք պատրաստելու 
∙ործում. հիշում եք դեռ երեկ մեր ծանոթ հայրենադարձների տանը կե‐ 
րած փահլավան, շաքար‐լոխումը կամ ղադեիֆը, ∙ազարով պյուրեկի 
համը: Ի՜նչ բարձր արվեստ խոհարարության: Եվ եթե, ինչպես ասացի, 
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հյուր էին եկել, դիցուք, Քրիստինե մայրիկի խնամիները, ապա նրանք 
ճաշի պիտի մնային, և Քրիստինե մայրիկը իր Եղիսաբեթ աղջկա օ∙նու‐ 
թյամբ պետք է պատրաստեին չիֆ‐քյուֆթա, իմամ‐բայադլի, աջաբ‐սան‐ 
դալ, ∙առնե‐յարեխ և էլի նման կախարդական անուններով ուրիշ կե‐ 
րակրատեսակներ, որոնց պատրաստման ∙աղտնիքը նրանք իրենց կա‐ 
րի մեքենայի, ջազվեի ու ան∙լիական արդուկի հետ բերել էին այն երկ‐ 
րից... 

Հապա պոլսահայի սարքած բաստուրմա՜ն... Շիլաչիում, Նար‐Դոսի 
փողոցում բնակվում էր նշանավոր Յուսուփ աղան: Նա սիրում էր հան∙ս‐ 
տի պահին ոտքերը ծալած ծունկերով դուրսը նստել, դրա համար նա 
վաստակել էր Ծալապատիկ մականունը: Ծալապատիկ Յուսուփ աղան 
երևանյան առաջին ու ան∙երազանցելի բաստուրմաջին էր: Նրա 
հարևանությամբ էր ապրում Պոլսից դեռևս 20‐ականների վերջին ∙աղ‐ 
թած Նշանը: Օ՜, Նշանը... Այդ նրա երևակայությամբ էր մայրը վերարկու‐ 
ի աստառի ներսի կողմից երեք շարք բռնակներ կարել, որոնց վրա նա 
հաջողությամբ կախ էր տալիս առանձին‐առանձին կտրված բաստուր‐ 
մայի կտորները և ապա վերարկուն պինդ կոճկած ∙նում իր ∙ործավայ‐ 
րը՝ Շիլաչիի կոլխոզ‐շուկան, հիմնական մուտքի մոտ, և երբ կտեսներ 
շուկա եկած բարեկեցիկ հա∙նված կին կամ տղամարդ, դավադրաբար 
կանցներ նրանց մոտով և կամացուկ կարտաբերեր. §Բաստուրմա 
կա...¦: Ու եթե վերջիններիս հետաքրքրեր նրա առաջարկը, ապա կբա‐ 
ցեր վերարկուի փեշերը և ցույց կտար աստառի վրա կոկիկ‐կոկիկ կախ‐ 
ված բաստուրմայի կտորները, որոնցից յուրաքանչյուրի քաշը նա ∙իտեր 
ան∙իր և ճիշտ ու ճիշտ կասեր, առանց նույնիսկ 10 ∙րամի տարբերու‐ 
թյան: Գնորդներից շատերը Նշանին արդեն ∙իտեին, և անխոս կատա‐ 
րում էին իրենց ∙նումը, իսկ նորերը մի՞թե չէին զարմանում՝ հանձին Նշա‐ 
նի հանդիպելով հայ առաջին կոմիվոյաժորին... 

§Բաստուրմա կա...¦,‐ կամացուկ ասում էր Նշանը ու անց կենում, ու 
երբեք չէր նայում պոտենցիալ ∙նորդի դեմքին, նա պարզապես շուկա‐ 
յում ճեմում էր, իր դերը կատարելով: Նա իր ∙ործը մշակել, հասցրել էր 
արվեստի աստիճանի. ո’չ պարտադրում էր, ո’չ համոզում, պարզապես 
հետաքրքրություն էր առաջ բերում, իսկ մնացածն արվում էր ժանրի բո‐ 
լոր կանոններով: Նշանը ∙իտեր, որ ինքը պարտավոր է օրվա ընտրած 
կտորները վաճառել, քանզի դրան սպասում էր ոչ միայն իր ընտանիքը, 
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այլև իր թաղի նշանավոր բաստուրմաջիները՝ Յուսուփ աղան, Շավարշ 
եղբայրը, Բաստուրմա Արամը, որոնցից վերցնում էր իր ծախելիքը: Թեև 
շուկայի այն տեսուչներին, որոնք կոչված էին §տակից¦ առևտրի դեմ 
պայքարելու, Նշանն էն ∙լխից §նայած¦ էր լինում, բայց միշտ ներքին 
վախ ուներ, թե իրեն կարող է մի նորելուկ ֆինտեսուչ բռնել կամ իր պո‐ 
տենցիալ ∙նորդների մեջ կարող է ծպտված ներքին ∙ործերի աշխատա‐ 
կից լինել: Այ, այն ժամանակ Նշանը կարող էր մեկ վայրկյանում կորցնել 
իր վերարկուի ողջ պարունակությունը... Բայց, դե, ներքին մի զ∙ացողու‐ 
թյուն ուներ §բռնող¦ մարդկանց հանդեպ, ու նրանց կողքից անձայն էր 
անցնում, ինչպես մնջախաղի արտիստը... 

Մեր հրաշա∙ործ եկվոր խոհարարների արտադրանքը հիմնակա‐ 
նում տնից էր վաճառվում, մարդիկ հասցեն էին իրար տալիս, քանզի այն 
տարիներին տանը հեռախոս միայն ընտրյալներն ունեին, ∙նորդները 
տուն էին ∙նում այս կամ այն ծանոթի միջնորդությամբ: §Շավարշ եղբայ‐ 
րը տա՞նն է, ինձ տիկին Վերժինեն է ուղարկել¦: §Օ, հրամմեք, հրամ‐ 
մեք¦,‐ ներս կկանչի Շավարշի կինը տիկին Եղիսաբեթին: §Սուրճ մը 
կառնի՞ք¦: §Մերսի, մերսի¦,‐ կլիներ տիկնոջ պատասխանը: Ապա տիկ‐ 
նոջը կուղեկցեին ներքին սենյակը, ուր մի հին փայտյա ճամպրուկի մեջ 
կոկիկ դարսված էին բաստուրմայի կտորները, և որպես օրենք, ամեն 
կտորի վրա դրված էին մեկ‐երկու շերտ բարակ‐բարակ կտրված համ‐ 
տեսի նմուշները: 

Շավարշ եղբայրը և Ծալապատիկ Յուսուփ աղան թեև հին ընկեր‐ 
ներ էին դեռևս Թուրքիայից, բայց մեր տակավին ստալինյան ժամանա‐ 
կի Երևանում մրցակիցներ էին բոլոր կողմերով` թե’ բաստուրմայի վա‐ 
ճառքի, թե’ նարդու սեղանի շուրջ, թե’ իրենց սարքած բաստուրմայի 
որակով և թե’ ան∙ամ րախի խմելու ձևով: Յուսուփ աղան քչակեր էր, բո‐ 
յով, նիհարավուն, բայց ջլուտ և քչախոս, սիրում էր օղի, բաստուրմա և 
ծխախոտ: Շավարշ աղբարը խոշորամարմին, բավական ∙եր, սիրում էր 
օղի, բաստուրմա և ծխախոտ: Բայց և շատ էին սիրում իրար հետ նար‐ 
դի խաղալ և պարծենալ այդ խաղի իրենց արվեստով: Բնականաբար 
զառերը նետելիս բերած թվերի անունները թուրքերեն էին ասում, սա‐ 
կայն, որպես օրենք, խոսում էին հայերեն, Պոլսի ∙եղեցիկ բարբառով, 
որն այսօրվա Երևանում արդեն շուրջ քսան տարի է ոչ մի տեղ չես լսի: 

Արեշում կային դրկից փահլավա ու ղադեիֆ պատրաստողներ՝ Աբ‐ 
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րահամն ու Շնորհքը, նրանց պետք էր այցելել նախօրոք և պատվեր 
տալ: Փահլավա առնողը ∙իտեր, որ տված փողով տոնական սեղանին 
իսկապես բարձրարվեստ մի քաղցրավենիք կդրվի: Նրանց փահլավան 
համարյա նույնն էր, սակայն մեղրն ու ընկույզը առնում էին տարբեր տե‐ 
ղերից և դրա համար էլ տարբեր էին թխվածքի համերը, մեկը մի քիչ 
ավելի չոր էր, մյուսը՝ ավելի փափուկ, բայց երկուսն էլ կատարյալ էին: Եվ 
ինչպես ասացի, այդ փահլավան առնողը միայն կշահեր: 

Մեր §ախպարների¦ մեջ կային, այսինքն` ոչ թե կային, այլ համար‐ 
յա բոլորը հիանալի արհեստավորներ էին՝ կոշկակար, դերձակ, ոսկե‐ 
րիչ, վարսավիր, խոհարար, ավտո դզող‐փչող, ներկարար: Բայց կային 
աշխատանքներ, որ էն ∙լխից մեր ախպարներին չէին տրվում, իսկ ավե‐ 
լի ճիշտ` չէին վստահում, օրինակ` միլիցիոներ, դատավոր, կոնվոիր, 
մաքսային աշխատող, ֆինտեսուչ... 

Սարի թաղում էր ապրում Երևանում բոլորից լավ տղամարդու 
§դվուխբորտնի¦ կոստյում կարող վարպետ Մարտիրոսը: Մարտիրոսը 
նաև եր∙ում էր Օպերայի եր∙չախմբում, իսկ կիրակի և տոն օրերը՝ Էջմի‐ 
ածնի տաճարի եր∙չախմբում, որն այն տարիներին ղեկավարում էր բեյ‐ 
րութահայ խմբավար Հրանտ Գևոր∙յանը: Լայնաթիկունք, բարձրահա‐ 
սակ, միշտ կոկիկ խնամած, լայն բեղերով, նա ավելի շատ նման էր սի‐ 
ցիլիական մաֆիայի կնքահոր, քան թե դերձակի: Ինքն էլ միշտ հա∙նում 
էր §դվուխբորտնի¦ կոստյում, մու∙ ∙ույների: Զարմանալի է. սովորական 
կոստյում կարելը նրա մոտ այնքան լավ չէր ստացվում, ինչքան §դվուխ‐ 
բորտնին¦: Այժմ, ավաղ, չկան և այն մարդիկ մեր քաղաքում, որոնց հա‐ 
մար վարպետ Մարտիրոսը հատուկ կարում էր իր §դվուխբորտնի¦ 
կոստյումները, թվարկում եմ ∙իտցածս չափով՝ Խորեն Աբրահամյան, լու‐ 
սանկարիչ Սամվել Խանդիկյան, Արման Կոթիկյան, Վի∙են Իսահակյան, 
կինոռեժիսոր Արշավիրը, դերասան Նորիկը, ∙իմնաստ Կառլոսը, §Արմե‐ 
նիա¦ ռեստորանի բուֆետապան Բոյով Ռուբիկը, ∙յուղշիննախարար 
Գառնիկ Թադևոսյանը և ուրիշներ: Այս մարդկանցից յուրաքանչյուրը ու‐ 
ներ իր ոճը, իր դեմքը, և իհարկե, քիչ դեր չէին խաղացել նրանց համար 
վարպետ Մարտիրոսի կարած կոստյումները: 

Ընդհանրապես տղամարդու կոստյում կարելու ողջ §ինդուստրի‐ 
ան¦ ∙տնվում էր մեր §ախպար¦ վարպետների ձեռքում, այժմ էլ հիշեմ 
այդ §ասեղի հրաշա∙ործների¦ անունները՝ վարպետ Նշան, եղբայրներ՝ 
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վարպետ Անդրանիկ, վարպետ Հովսեփ, Անդրե (ֆրանսահայ), Սովմինի 
ատելյեի ∙լխավոր դերձակ Ներսեսը, երևանյան §Դոմ մոդ¦‐ի նկարիչ‐ 
ձևարար Բենիկը, Ջոնը Մարսելից, լավա∙ույն շալվար կարող Լևոնը 
(§Հայկինոյից¦) և, իհարկե, Կարո Տոնիկյանը: Կարո Տոնիկյանը Արտեմի 
Այվազյանի հայ առաջին ջազային նվա∙ախմբի (որը Ա∙իտպրոպի վե‐ 
րակացուների §թեթև ձեռքով¦ վերանվանվել էր էստրադային նվա∙ա‐ 
խումբ) հիմնական եր∙իչ‐մենակատարն էր՝ բարձրահասակ, սպորտա‐ 
յին կազմվածքով, ∙եղեցիկ դեմքով, սուր բեղերով, լայն ժպիտով հիշեց‐ 
նում էր լատինամերիկյան ֆիլմերի հերոսներին, Ռոման Նավառոյի տի‐ 
պի, ռուսները լավ խոսք ունեն՝ §սերդցեեդ¦, այսինքն՝ սրտակեր հերո‐ 
սի: Ավելորդ է ասել, որ Կարոն միշտ լավ էր հա∙նված, քանզի ինքն էր իր 
կոստյումները կարում, և երեք հիմնական զբաղմունք ուներ, երեք կո‐ 
չում՝ եր∙ել էստրադային բեմահարթակից Արտեմի Այվազյանի նոր եր‐ 
∙երը, կարել կոստյումներ 1947‐48 թթ. ներ∙աղթածների բերած կտոր‐ 
ներով, և կանանց սրտեր ∙րավել: Այս վերջին ∙ործը նրա իսկական կո‐ 
չումն էր, և պետք է ասել, որ այս բնա∙ավառում նա մեծ հաջողություն ու‐ 
ներ Երևան ժամանած ռուս վայելչատես զբոսաշրջուհիների շրջանից 
մինչև Անժելիկա Մալխասյան: Այդ Կարո Տոնիկյանի տաղանդի շնորհիվ 
է, որ մեր սերնդակիցների ականջում մինչև օրս հնչում է §Կարինե, Կա‐ 
րինե¦ կամ §Գյուլնարա¦ եր∙երը: §Կարինե¦ եր∙ում, եթե չեմ սխալվում, 
կային այսպիսի տողեր. §Մեր երկրում ազատ, ուրախ, / Ուր ∙արունն է 
միշտ բուրում, / Դու ծաղկել ես շողշողուն, Կարինե, / Իմ երկրի քնքուշ ծա‐ 
ղիկ¦: Եր∙ի խոսքերի հեղինակը պարսկահայ տաղանդավոր արձակա‐ 
∙իր Հովհաննես Ղուկասյանն էր: Եվ նրա ∙րած տողը` §Մեր երկրում 
ազատ, ուրախ¦, Կարոն հաճախ եր∙ում էր §ազատ, անկախ¦, ինչը այդ 
տարիների համար համարձակ քայլ էր: Այնպես որ Կարոն նախընտրել 
էր այդ տարիներին շատ‐քիչ օ∙տա∙ործվող ազ∙ային §թեքում¦ ունե‐ 
ցող §անկախ¦ բառը: Այսօրվա պես հիշում եմ լույսերի մեջ ողողված 
Հայֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճի բեմը, Արտեմի Այվազյանը խմբավարի 
տեղում, Ռոբերտ Յոլչյանը՝ վիրտուոզ թմբկահարը, մեր մյուս հրաշալի 
ջազիստները, որոնց թվում շատ էին և հայրենադարձները, և վերջապես 
ծափերի ներքո բեմ է մտնում Կարո Տոնիկյանը իր ան∙երազանցելի 
ժպիտով, և սկսվում է տոնը... Տոնը, որ այնքան հազվադեպ էր ստալին‐ 
յան շրջանի մեր համայնական երկրում... Կարոն, որպես դերձակ, իհար‐ 
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կե չէր ∙երազանցի վարպետ Նշանին, կամ թե Անդրանիկ և Հովսեփ եղ‐ 
բայրներին: Բայց ∙ամ հերթով. վարպետ Նշանը ∙րանդ մաստեր էր, 
լռակյաց, շատ կիրթ, համարյա լուռ կանցկացներ հա∙ուստի §պրիմեր‐ 
կաները¦ (փորձերը), կժպտար միայն ∙ործի վերջում, անթերի էր աշխա‐ 
տում: Իմ բախտը բերել էր. երբ ավարտում էի Չայկովսկու անվան 
երաժշտական տասնամյակը, հայրս ինձ նվեր արավ՝ պատվիրելով 
Պարսկաստանից վերջին ∙աղթածների մոտից առած մի ∙եղեցիկ կտո‐ 
րից կոստյում, իսկ մինչ այդ մի կոստյում էլ իր համար էր պատվիրել: 
Նշանի կարածը բառիս բուն իմաստով անթերի էր, նման կար կարող էին 
ունենալ միայն Փարիզի ամենաշքեղ նորաձևության տները, իսկ մեր 
Վարպետ Նշանը աշխատում էր 90 ռուբլի աշխատավարձով, Օպերայի 
դիմացի մի համեստ ատելյեում: Համեմատելու համար ասեմ, որ սա 
նույնն էր, եթե Մարիո դել Մոնակոն եր∙եր երևանյան Օպերայում, ուր, 
իմիջիայլոց, հաջողությամբ եր∙ում էր մեր լավա∙ույն եր∙իչներից մեկը՝ 
Միհրան Երկաթը, էլ չեմ ասում անզու∙ական Գոհար Գասպարյանի մա‐ 
սին. դա արդեն ուրիշ թեմա է: 

Անդրանիկ և Հովսեփ եղբայրներն ապրում էին Մալաթիայի շուկա‐ 
յի դիմաց: Երկուսն էլ տաղանդավոր դերձակներ էին: Մի հայր ունեին 90 
տարեկան, առավոտ բերում էին, նստեցնում շքամուտքի թախտին և 
երեկոյան տանում քնելու: Հայրիկը նստում էր ծալապատիկ և օրը մի 
տասը բաժակ սուրճ կխմեր և նաև մի մատնոց օղի: Վարպետ Անդրանի‐ 
կը կասեր. §Ով կըսե, թե այս երկիրը առաջ չէ քայլեր, համա ∙ծերն են 
սխալ ուղղությամբ ∙ցած...¦: 

Ֆրանսահայ Անդրե Թրյանցը ամենաերիտասարդն էր թվարկածս 
վարպետներից և շատ տաղանդավոր: Պատահական չէ, որ վերջին տա‐ 
րիներին նա էր կարում կոստյումները մեծն Մարտիրոս Սարյանի: Անդրե‐ 
ենք ապրում էին Բաղրամյանի վերին մասի նրբանցքներից մեկում, ըն‐ 
տանիքով 1949‐ին աքսորված էին եղել Ուրալ, ետ եկած Հայաստան 
1955 թվին, և հազիվ կառուցած իրենց քոլիկը, 1972 թվին ետ ∙նացին 
Ֆրանսիա: §...Ուրալյան ցուրտը դեռ ոսկորներիս մեջ է, վախենում եմ մի 
օր նորից զ∙ամ¦,‐ ասում էր Անդրեի հայրը, և ճամպրուկները հավաքե‐ 
ցին, երբ եղավ ∙նալու առաջին հնարավորությունը: Ով իրավունք ուներ 
աքսորի §տելնյաշկա¦ հա∙ած մարդուն խրատ տալ... 

Հայ ոսկերիչներին հիշատակելիս կուզեի առանձնացնել ե∙իպտա‐ 
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հայ վարպետ Ժիրայր Չուլոյանի անունը: Նա մոտ 40 տարի եղել է Վազ‐ 
∙են Ա կաթողիկոսի պատվերները կատարող ոսկերիչը և արծաթա∙որ‐ 
ծը: Այդ նա է կերտել ոսկուց և թանկարժեք քարերից Հայոց այբուբենի 
ստելան և ոսկյա մեծադիր Սուրբ խաչը, որոնք պահվում են Էջմիածնի 
Մայր աթոռի թան∙արանում և ցուցադրվում են անվանի հյուրերին: Իսկ 
նրա ստեղծած §Սիրամար∙ը¦ ոսկյա մանրակերտ քանդակը նվեր է ու‐ 
ղարկվել Ան∙լիայի Եղիսաբեթ Երկրորդ թա∙ուհուն: 

Երևանը միշտ աչքի է ընկել իր ոսկերիչ §ախպարներով¦, և դրանց 
մեջ, իհարկե, բառիս բուն իմաստով կային արվեստա∙ետ‐վարպետներ` 
Արամ Կյուրեղյանը, Ժիրայր Չուլոյանը, Ժորժը՝ Մոնտե Քրիստո մականու‐ 
նով, Բաբկենը, Արտաշեսը, Վարդանը, Հարութը: Նրանց մեջ իր բարձր 
արվեստով աչքի էր ընկնում Փարիզից եկած Արամ Կյուրեղյանը` մի շատ 
կիրթ ու զուսպ մարդ: Այդ նա էր 1949 թվականին, Ստալինի ծննդյան 70‐ 
ամյակի առթիվ, ոսկուց և թանկա∙ին քարերից ստեղծել Երկրա∙նդի 
փոքր մոդելը, որը ներքին մեխանիզմով հնչեցնում էր ՍՍՀՄ օրհներ∙ը: 
Այդ հրաշքը ես տեսել եմ մինչև Մոսկվա ուղարկելը, Պետական պատկե‐ 
րասրահի դահլիճում: Սակայն այս հան∙ամանքը չօ∙նեց, որ հետա∙ա 
տարիներին, մի անհեթեթ մեղադրանքով Կյուրեղյանին չձերբակալեին, 
և եթե չլիներ Մարտիրոս Սարյանի միջամտությունը, Արամին հավանա‐ 
կան է Սիբիր աքսորեին: 

Եթե Աբովյան փողոցով իջնեիր ցած, մինչև հրապարակ, ապա 
կանցնեիր հայ ոսկերչական մի յուրահատուկ համքարության միջով: 
Զվարթ, կատակասեր, ∙ործի հրաշալի ∙իտակ, այդ նրանք մի քանի սե‐ 
րունդ հայ հարսների, ինչպես և որոշ տնտեսական հաջողության հասած 
տիկնանց սովետական 593 պրոբի ոսկով, պար∙ևեցին այնպիսի զար‐ 
դեր, որ ոչնչով չէին զիջի §Կարտիերին¦ կամ §Գուչչիին¦: Հետո Աբովյան 
փողոցի վրա ∙տնվող արհեստանոցներից նրանց որոշեցին հավաքվել 
Մարքսի փողոցի նախկին բաղնիքի շենքում, որն այսօր ոսկու հայտնի 
տոնավաճառ է, և մեր երբեմնի ինքնուս կարտիերների փոխարեն աշ‐ 
խատում են ոսկյա իրերի վերավաճառողները, իսկ մեր նախկին երևան‐ 
յան ոսկերիչ §ախպարները¦ Լոս Անջելեսում են, Սան Ֆրանցիսկոյում, 
Փարիզում, Լոնդոնում ու էլի աշխարհի տարբեր վայրերում: Իսկ Արամ 
Կյուրեղյանը, որ մինչև Հայաստան ∙ալը ուներ ոսկերչական խանութ 
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Փարիզի Շանզէլիզեում, հայաստանյան ոդիսականից հետո, 1980‐ա‐ 
կաններին կրկին վերաբացել էր այդ խանութը: 

...§Արմենիա¦ հյուրանոց. քանի որ նրա անմրցելի տնօրեն Իլյա 
Կևորկովը լավ էր հասկացել, որ §Ինտուրիստի¦ ճաշարանում պիտի աշ‐ 
խատեն օտար լեզուներ իմացող մատուցողներ, նա այս սկզբունքով հա‐ 
վաքել էր սպասարկման ∙ործի փայլուն մասնա∙ետ հայրենադարձների 
մի բրի∙ադ՝ ռեստորանի մետրը` պարսկահայ Սոկրատը, մատուցողներ 
Մացոն, Հովնանը, Աբրահամը, Անդրեն, Միսակը, շեֆ խոհարարներ Մա‐ 
յիսը, Խաչիկը, բուֆետապան Բոյով Ռուբիկը, առաջին հարկի բարմեն 
Եսային, կաֆեի բարմենուհի ∙եղեցկուհի Անահիտը: Այդ մարդիկ աշխա‐ 
տում էին լավ ∙ործող շվեյցարական ժամացույցի պես. բոլոր սեղաննե‐ 
րին մաքուր, ճերմակ սփռոցներ, փայլում էին բաժակները, սպասքը: Սի‐ 
րալիր ընդունում էին պատվերը, ձախ ձեռքին ∙ցած ճերմակ երկարա‐ 
վուն անձեռոցիկի հարևանությամբ բռնած բլոկնոտում ∙րառում էին 
պատվերները, ոնց որ պետպլանի կարևոր առաջադրանք... Նրանք սի‐ 
րալիր զրուցում էին, կատակում չափով և բավական արա∙ մատուցում: 
Եվ պատահական չէ, որ հաճախորդները ուզում էին նստել Մացոյի կամ 
Հովնանի մոտ, իսկ §Արմենիայի¦ երկրորդ հարկի ռեստորանի հաճա‐ 
խորդներն էին Հրաչյա Ներսիսյանը, Երվանդ Քոչարը, Վի∙են Իսահակ‐ 
յանը, բեմադրիչ Գրի∙որ Մկրտչյանը, դերասաններ Խորեն Աբրահամյա‐ 
նը, Հովհաննես Ավա∙յանը, Գենը, Շահում Ղազարյանը, Վ. Մար∙ունին, 
Մհեր Մկրտչյանը, ∙րողներից Հովհաննես Շիրազը, Խաչիկ Դաշտենցը, 
Կոստան Զարյանը, Արարատ Բարսեղյանը, Կայծունին, ակադեմիկոս 
Գևոր∙ Ջահուկյանը, պրոֆեսորներ Վազ∙են Գևոր∙յանը, Հովհաննես 
Ճուղուրյանը, Միքայել Զավարյանը, և նրանց մշտական սեղանակիցներ 
∙նդապետ Վրույրը, ժողկրթբաժվարիչ Հակոբը, ֆիզիկոս Համլետը, Ար‐ 
շակունին, Մոպրի Յա∙ոյի տղա Ռոբերտը, հետա∙այում ուշա∙րավ ∙ր‐ 
քերի հեղինակ Երջանիկ Կարախանյանը: 

§Արմենիա¦ հաճախելը ռիտուալ էր: Այստեղ միակ տեղն էր, ուր մեր 
երևանյան բոհեմի մտավորականները կարող էին շփվել արտասահ‐ 
մանցիների և կամ սփյուռքահայերի հետ: Այդ թվում էին զբոսաշրջիկ‐ 
ներ, որոնց հետ մերոնք պարզապես ծանոթացել էին հենց ռեստորանի 
սրահում, ինչպես նաև քիչ թե շատ հենց Սփյուռքում մշակույթի հետ 
կապ ունեցող մարդիկ, որոնք իրենք էին մոտենում մեր բոհեմի սեղանին: 
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Վարդան Դևրիկյան 
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ԱՎԻԿ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ 

ՄԵՐ §ԱԽՊԱՐՆԵՐԸ¦ 
ԿԱՄ ԵՐԹԱԼԸ ՃԻ՞ՇՏ Է... 

Խմբա∙իր` Վարդան Դևրիկյան 

Հրատարակչական խմբա∙իր՝ Արմեն Ավանեսյան 

Ձևավորումը` Արմինե Քոչարյանի 

Չափսը` 60x84 1/16 

Թուղթը` օֆսեթ 70∙/մ 2 1.3 ծ.կ. 

Ծավալը` 5.25 տպ. մամուլ 

Տառատեսակը՝ Ghabuzian Tigran 

Տպաքանակը` 200 

Գինը պայմանա∙րային 

Տպա∙րվել է §Նովել¦ հրատարակչության տպարանում 
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