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II*. (քնացակսւնյան 

ՖՐհԿՒ ՍՒ ՆՈՐԱւԱՅՏ ՐԱՆԱՍՏեՂԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

(Հաղորւ]ում) 

1940—42 թէթ. ա շիւ ալո ելով ՀՍՍՌ Մ ատենադարանի Ձեոագրա աաՆոք 

Հնարավորություն ունեցանք Հավաքելու, յեր մի Հնադարյան բանաստեղծ-

ների կյանքի ե նրանց ստեղծագործ ութ յուննե րի մ ասին բազմաթիվ նոր 

ու. կարեոր տեղեկությունն եր» Այսպես, օրինակ, Հայտնաբերված են ՛հր- Նա-

րեկացու. ևս երեք գանձերը, մի քանի նոր տաղերն ու J ե ղե դին ե ր ը, Վ,ար-

դա и Անեո ու. միակ քթերի տպագրությամբ ծանոթ) Ներբողի երկու, ընդար-

ձակ ու. Էրիվ օրինակները, Ն՛ ՕնորՀա լու 150—ի tj ավելի նոր Հանելուկները 

(որոնց մե9 նաև երեք ՀայրենJ, Ղ՚րիգոր Տղայի որոնված) բայց չզ տնված 

արձակ ու. թափածո մի շարք խիստ ուշագրավ ստեղծ ագ որ ծ ու թ յուննհր ր, 

Ֆրիկիէ Հ՛ Երղնկացուէ Հ . Թլկուրանցու, Տերտեր Երևանցու քնորաՀայաւ բա-

նաստեղծ J , Աո. ք՝աղիշեցու, Մկ. Նաղաշի , ՛Լուլ- Օղլի Ծրգնկացու քնորաՀայտ 

բանաստեղծj| Պաղտասար *հպրի և այլ ու. այլ բանաստեղծների (մինչև 

Սա յա թ-Նովա ու. Շ ամ չքէ Մելքո) նորանոր и աեղծւսգ ործ ութ յունները։1 

Պարգվում Է, որ Մ կ- Նաղաշը եղել Է Աո» ք՝աղիշեցոլ որգին, Տաղեր»՛ 

Օղլոլ անունը եղել Է ՛Հագար (և ոչ թե ԲաղրամJ, 'Լ-ւլ՚Օդ(ին ծնվել Է 

15»րդ ղարի սկղբեերին և եղել Է մեր մինչև այժմ Հա յանի ամենաառատին 

աշուղը • • . և այլնւ 

ԱՀա Ա՛յդ քէՈ 1ՈՐ իր > այս անգամ, J են ք Հրատարակության ենք Հանձ-

նում Ֆրիկի *քի շատ արժեքավոր և անտիպ բանաստեղծությունը, որը 

գտնվում Է մեր Մատենադարանի М 2939 ձեռագրում (գրիչն Է բանա-

ստեղծ Մարտիրոս քԼրիմեցինJi^ Այդ բանաստեղծությունն ունի Հեաևյալ 

խորագիրը. 

«հւրասւ ոգոյշահ Խաչատուր Կեչաււեցոյ ասացեւսյ կաւ! Ֆըրըկի>-' 

Մ ան ր աղեին П1 սոլէ/նասի բութ յունից պարգվե ց, որ ըստ Էության այդ 

խորագրի աակ զետեղված Է ոչ թե մեկ, այլ երկու բանաստեղծ ությոլա» 

Առաջինը բաղկացած Է քաոաաողյա 10 աներից» գրված Է Հայրենների 

չափով, ունի Համապատասխան սկիգբ, վեր9 և բովանդակություն՛ Այ* 

բանաստեղծ ութ յան մեք Հեղինակի անվան Հիշատակում չկա' 

Երկրորդ բանաստեղծությունը սկսվում Է 11-րդ ս՛նից (անդատման 

Համապատասխան նշանը ձեռագրում բացակայում Է)> բաղկացած Է քաոսւ-

1 Այդ աաեդծագործոլթյսլնների մի մաս՛ս արդեն պաարասա Է Հրատարակության 
(Մատենադարանի գծով)» 

* Այդ ձեոադրում դանվոդ Ֆրիկի մի այլ րանասաեդծոլ թյան մասին ի*»եէ ենք 
1941 թվիЪ (աես է Սովետական դրականությաւն* М 12) 



աողյա 36 տներից, որոնցից երեքի մե£ նշված է Ֆրիկի, որպես Հեղինակիr 

ան ո էն րւ Բովան դա կութ յամր, ձևով ու ամբողջ Էությամբ այս բանաստեղ֊ 

էությունը լրիվ Է և առնչություն չունի աոաջինի Հետո Յուրաքանչյուր 

տողը բաղկացած Է 8 վանկից (4—4) և իր ամբողջության մե£ իսկական 

գրիկյան ստեղծագործություն Էւ 

Ուշադրություն դարձնելով խորագրի վրա1 մենք եկանք Հետևյալ եզրա-

կացությանը» Հավանաբար աոաջին բանաստեղծությունը պատկան ում 

է Խաչատուր Կեչառեցու գրչին, որը նախագաղափար օրինակներում կրել 

է «Խրատ ոզոյշահ Խաչատուր Կեչաոեցոյ ասացեալ» խորագիրը, Հետագա-
յում, ընդօրինակությունների ժամանակ, այդ բանաստեղծությունից ան֊ 

միՀապես Հետո արտագրվել Է Ֆրիկի վերոՀիշյալ բանաստեղծությունը% ա~ 

ոանց խորագրի» Հաղորդ ընդօրինակողներից մեկը, պատշաճ ուշադրություն 

չդարձնելով այդ խնդրի վրա, այդ երկուսն Էլ ընդօրինակել Է որպես մի 

ամբողջություն% աոաջինի խորագրով Հանդերձ» Մարտիրոս *Լրիմեցին Էլ 

(կամ նրա նախորդըJ արտագրում Է նույնությամբ, բայց որովՀետև նա 

ուշադրության Է առնում խորագրում և բանաստեղծության մեջ նշված 

անունների (tjաչ* Կեչաոեցի և Ֆրիկ) տարբեր լինելու խնդիրը, սկսում Է 

կասկածել, թե ում Է պատկանում այդ բանաստեղծությունը (մոռանալով 

կամ դժվարանալով որոշել, որ գրանք երկու բանաստեղծություններ ենJt 

Եվ որպեսզի Հետագայում գյուրին լինի այդ խնդրի մեկնաբանումը, նա, 

ա յդ դրիձը» խորագրին կցում Է <կաւք Ֆ ր ր ր կ ի » բառերը» Այստեղից Էլ պիտի 

եզրակացնել կամ ԽաԷ, Կեչառեցունն Է, կս»մ Ֆրիկինը» Այդ խորագիր 

կազմողը, կրկնում ենք, չի իմացել, որ գործ Է ունեցել երկօւ բանաստեղ— 

ծութ յուննե րի Հետ» Ուստի և մենք այժմ այդ խնդրի վրա պիտի նայենք 

ոչ այնպես, ինչպես կարծել Է այդ խորադիր կազմող դրի^ը» ա յ լ այնպես, 

ինչպես ցույց են տալիս փաստերը» 

Թերևս Լմէ Պոտոլրյանը մի այլ օրինակն Է ունեցել ձեռքի տակ, որի 

Հիման վրա Էլ խոստացել Է ապացուցել (է Բազմավէպ}), որ Ֆրիկը Խաչ. 

Կեչառեցու գրական կեղծանունն էւ 

Խաչ՛ ԿեչաпЪдին և Ֆրիկը տարբեր անձնավոբություններ են, և այս 

կամ նման աղավաղված այլ փաստերն անզոր են նրանց նույնացնելու» 

ՎերոՀիշյալ երկու բանաստեղծություններն էլ, իրենց ընդՀանուր խո-

րագրով Հանդերձ, նույնութ յամ ր, ներկայացնում ենք տպագրությանյ1 

ԽՐԱՏ ՈԳՈՑՇԱՀ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԿԵՋԱՌԵ8ՈՑ ԱՍԱՑԵԱԼ 

ԿԱՄ ՖԸՐԸԿԻ 

Եղբայրք, ձեզ խրատ մի տամ• 

Մի կենայք դուք շատ խռր ի քուն, 

Տմարդիք և արթուն կացէք. 

Խիստ ի մօտ ենք զօրն ի մաՀոլ» 

1 Կատարում ենք տող աաաւմ, կետադրում և աստ ղան էշ կետերով դատում ենք տ ո տ-
Հէն րանաստեղձու թյունր երկրորդից» Նկատվում են քերտկտնտկտն ու տաղաչափական 
խեղտթյուբուՈեր, որոնք թողնում ենք անփոփոխ» ՀապավուԱեերով գրված բառերը դրում 

trH՛ 



Ֆրիկի մի ՆորաՀայա րանաաաեղծությաւն 

ԱշխարՀս է ՝ երազ նըման, 

Որ չինի մէկ անուշ ի քուն 

Եւ ի քուն լինելն ի նես 

*հանձ գըտնու թէև անՀունւ 

Խընղա լոյն ցընծա յր ի սիրտըն, 

Ուրախանայր ի գանձին սիրոսնֆ 

Հանց Համարէր ի միտքն թէ 

Լինէր մեծ իշխան մեծատանէ 

Երր ի քընոյն ղարգեաւ 

Եւ տեսաւ նայ Է սուտ ի քուն 

в ան մա մ փոշիման դարձաւ 

Ւ վերա իւր շատ խոնդալոյնւ 

Յորժամ Հրամայէ աստուած 

Ու խընղիր դան մարդուն Հոգոյն, 

ՊաՀիկ մի դադար չի տան, 

Որ տեսնու ղ"րդիքն իւր սիրուն $ 

Զաչերն ողորմ ի կ ածէ # 

Ու նայի դէմ и ի րելոյն, 

Ի ճարկէ-ճարակ ընկնի, 

Ջի գըտնու Հընար զերծանելսւ 

Հառաչէ սրտէն ի վեր, 

^ոչէ զմայր տրղակներուն 

Ու Հանց պատասխան տայ իւրն, 

Որ նուաղի խեղճ ասելուն» 

— Г ո յ կէս մա րՏքԼո յա եմ եսք 

Որ անձն իմ՝ ներքև Հողին. 

Զաքեր, ձեր ծլ/նոզն եմ ես, 

Որ երթամ այլ * չ դամ• 

Հիմիկ ձեզ պէտ արէք, 

Իմացէք չարն ու զբարին, 

Տարին ատող լինիք, 

Որ չի լինիք րաժին գեՀենի, 

Բարեաց շն սիրող լերուք, 

ա*ործեցէք-արէք ձեզ անաւն, 

Գէմ քան ըզթարթելն ական 

ՄաՀն ի մօտ է ադամորդույն» 

* • 

Կամիմ բան մի խօսել 

Անցաւորիս մեղաց վերայ, 

Ով որ լըսէ յօժար սըրտով, 

Թոզ իմանայ թէ մւատի կուգայւ 

Ուղիղ սրտով ականք դնէ 

Ու զիր Հոգոյն դուռն բանայ, 

Փառաւորի ինքն իր մըտին, 

ԱկանՀվընուն անուշ կոլգայ» 



82 Ա. Մնացական յան 

ՕրՀնեալ անուն ըսսւեղծողին է 

Որ Հողուն Հանց շՆորք կուտա յ , 

Որ կու կա ր ենք Հանց րան ասեի 

Որ իմաստնոցն դուր կուգայւ 

Փառք աստուծոյ անմաՀ ր անին, 

Որ մրտացն լոյս կուտայ, 

Որ մենք պատմ ենք թանն առա կա ց 

Աստընորիս թէ ոնց կու. գա յ ։ 

Ծօվ մ' Էր րխել անցաւորէս. 

Չորեքանկիւն բաժնել է նայ, 

Չորսն ի չորս տեղ դադարել 

Եւ }_ոՐս անուն առել է նաjt 

Չորսէն ի է ո ր ս ուռիկ ելել, 

Վասն որիս բանին վերա յ , 

Չորսըն չորս ցեղ է զարդարել, 

Ամէն ծաղկանց նըման է նայ։ 

Մէկն էր դեղին, մէկն էր կարմիր, 

Հետ մէկ՛ մէկի Հասել է նայ. 

Մէկն էր կապուտ, մէկն էր կանանչ. 

Հանց որ իրեն նըման չիկայւ 

Չորեք դիմաց մէկտեղ եկել 

Աստրնորիս բանին վըկայ, 

Բարձր աՀաւոր ծառմ՝ է ելեր, 

Ամէն բանիւ մեզ պիտենայւ 

Տասերկու ճիւղք է ձրքէր 

Համարով տերև տըւած նոցա, 

Ամէն ճըղի՝ եոսոլն տերև, 

Որ արարածք Հանքչի նայէ 

Երկու մըկունք առաք ընկած 

Հանց կու դատին ծառին վերայ, 

Մէկն էր սև, մէկըն ըսպիտակ, 

Մէղրը բանին ճըղին վերայ» 

Վերևն զմեղրը կուրանին, 

Տակըն կըռծեն, որ կոտրի նայ, 

Զքաղցրութիւնն անկից ցըցընեն, 

Որ կոտրիլն մարդ չիմանա յ» 

Վիշապ մի մեծ և աՀագին 

Բուն էր դրել ճըղին վերայ, 

Բերանն ի բաց ու կու Հայէր, 

Մարդ որ ընկնէր% կուլ տայր դնաՀ 

Մ արդ մի տեսաւ դքաղցրը մեղրը, 

Խիստ ցանկացաւ ուտել զնայ, 

Մ ըտիկ չարաւ կըռծ ելոյն 

Մկներն զճոլղքն որ կոիւել նայ» 

Անկ արծակի ճիւղն Հատաւ, 

Մարզըն անկաւ բունին վերայ, 



*րՒԿՒ ՛է Ъ-Г-Հ-/- ршЛт»աեղՀոՀթյո<*ռ 

ՎիշապըԱ վագեց բ ըՆ ԷՆ , 

ԲերաՆՆ ի րաց է կուլ ել։իա գնայւ 

Արդ է Տէրիկ, ղմիսաքըսւ րաց 

Ու իժացիր գա ո ակրս որ կայ, 

Տես ու քնՆԷ թէ գի~Նչ է ЪпЦь 

Ու դթնչ է չորս աՆկիւՆՆ %ըւէայ* 

Կամ թնչ է չորս ուռՆ ելել 

Ասա րՆուո րիս վերայ, 

Կամ գթՆչ է ցեղ, որ գարղարել* 

Ամէն ծադկանց ՛հրման է Նա յա 

Կամ դթնչ էր այն չ-ր- ցեդ վշկայն՝ 

Ր սուս» ասաըՆվար իս վերա յք 

Մէկաեղ եկել եՆ՝ վրկայեՆ 

Թէ աս ա ըլե վո ր ըս Հանց կու գընա յն։ 
Կամ ղթնչ է բարձր, աՀաւո ր 
Ծա ո մի կայ մեր ճշղերն ի Հեա նոր» 
Բարձր us Հա՛ լոր կամ տերենին, 
Որ Համարով ե ռեսն ական տըված նաց 

Կամ զթնչ էր այն երկու մըկոլնքն, 
Որ դասւին ծառին վերա յ, 
Կամ Է այԱ. քաղցր ալ մեղրը -
Կամ կըռե ե լե, ար կոարի Նայա 

Կամ ^նչ էր այն մեծ, չար վիչա պըՂ 
Որ բո ւկ ֊դրել քեօքին վերա յ, 
Կամ ,[>նՏ £«*»յիլ օր .կու Տ/եայր 
ՄարղլւՆ ըԱ1լևիլընՀ կՕԼէ աայՐ զնայ 

Jfp Ֆըրիկւ ԲաՏ դբե բանտ 
Ու Հասկըւյուր զառակըս որ կ»»յ, 
ՏՀծովւո ի վեր րեր ու ա յան Է t 
Զբան քըս* jut յան Է Ա սլաա J Է " Г 

Մ пф» Է աս սալն որը и 
Ու. զ ա րարահ ըս որ լին են այ* 
Չորս անկիւնն Է Հորս քընճե լւն, 
Որ աԱուեուԼ յիշ*[ին նոքաjt 

Մէկն յարևելք, մէ1ձ յարևմոլւոք, 
Մէկըն Հարաֆ,I մէկըն Հիւսիս, 
Չորսէն Հորս ղուո^Ա որ ելանէք 
Զորս տարերքն որ կա jt 

Մէկըն դեղին, մէկըն կարմիրէ 

Հուրըն քամին ք որ կու շն չայ, 

Մէկըն որ կասլուտէ մէկըն՝ կանա 

Զուրն ու Հողըն որ լին են ա ր 

Չորեք դիՀաց որ վըկայել, 

Չորս եղանակշս է որ կուգա #• 

Մէկըն աշունք մէկըն գարուն, 

Ձըմեռնք ամառն որ կու ilkVAi 



Ա ՄնացականյաՆ 

Բարձր, աՀաւոր ծառն, որ կանքնել, 

Բոլոր яոաբին է մեր վերայ, 

Երկոտասան ճիւղք՛ն օր ձըքել, 

Իր ամիսն է Հետ նորայւ 

Համրով տերև, տրված նոցա՝ 

Համրով օրերս-որ կու գընա յ . 

Ամէն ճըղքի եռսուն տերև* 

Ամսոց օրերքն որ կաւ լինա յւ 

ունքն սև ու ըսսլիտաէլ 

Տիւն ու գիշերն, որ կաւ գընա յ , 

Մեղրը քաղցրաւկ—է' սուտ կենցաղըա, 

Տակի կըռեելն—նոր կոտրի նայ* 

Վիշապըն մեծ և ա Հագին4 

ՄաՀալ օրերս է, որ կուգայ, 

Բունն որ գրել վրրայ տակին, 

Գերեզմանն ի ներս որ տի լինայւ 

Մարգն որ տեսաւ զքազձրոլթիւնն, 

Խիստ ցանկացաւ ուտել ըզնայ.— 

Սուտ կենցաղս է, որ կաւ խարէ, 

Չիմացնելն թէ մաՀ կուքայ. 

Անկարծակի ճիւղքըն Հատաւ, 

Մարդն անկաւ րընին վերայ• 

Այն խարիլն է յադամարգայս, 

Օր սատան ի րամին կրլա յւ 

Վիշաալն էր վազէր ի դուրս, 

Բերանն ի րաց, կրլաւ ըզնայ, 

Այն սատանա J է գըմոխոց, 

Որ անդադար ըգ՚էեզ կորսա յւ 

Մըսկին *Ֆըրիկ ողորմն լի , 

Կանքնէ' ոտաց, աղօթք ըրայ, 

Երեսըա գիր վերայ մոխրին 

Ու անդադար ասա յ մեղայI 

Միրաըտ ամուր սլաՀԷ մեղաց՝ 

Ասաընվարիս չի ցանկանայ, 

Որ քեզ Հասնի տէրն ял. օգնէ 

Ու չի թադաւր ըդքեզ որսայ։ 

Փա արք փառաց թագաւորին, 

Որ իմաստնոց դույլն բանա յ . 

Մենք դոՀանամք ողորմածէն 

Թէ մեղաւորն ոնց կու գընայւ 

Որ զանարմանըս արմանացոյց 

Եւ զմեզ փրկել խիստ կա*- քան այ* 

Փառք իւր ան Հաս մարդեղութեանն 

в աւետեն հո յայժմ արփկա յէ 

(Հեռ. Л 2У39, Էք 226—228) 


