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ԱՌԱՋԱԲԱՆ

Հայ մամուլի պատմության երախտավորներից է հոգելույս Մարգո

ՀամբարձումիՄխիթարյանը,հայլրագրությանբացառիկնվիրյալներից

մեկը,բեղունգրիչունեցողհամեստմտավորականնումանկավարժը:

Նածնվելէ1920թ.ՏավուշիՆերքինԿարմիրաղբյուրգյուղում:Միջ

նակարգ կրթությունը ավարտելուց հետո ուսումնառությունը շարունա

կելէԹբիլիսիում,ապաստացելբանասերիբարձրագույնկրթությունև

զբաղվելուսուցչությամբ:1944թ.ընդունվելէԵՊՀասպիրանտուրա,իսկ

19491957թթ.աշխատելէիբրևԵՊՀասպիրանտուրայիբաժնիվարիչ:

1954թ.Մ.Մխիթարյանըպաշտպանելէթեկնածուականատենախո

սություն՝««Հյուսիսափայլ»ամսագիրը»թեմայով:

1960թ.,երբՀԽՍՀԳԱգրականությանինստիտուտումստեղծվեցՀայ

պարբերականմամուլիբաժինը,որը1965թ.տեղափոխվեցպատմության

ինստիտուտ,Մ.Մխիթարյանըդարձավդրահիմնադիրներիցմեկը:

Լայնևընդգրկունէրնրագիտականհետազոտություններիշրջանա

կը՝ հայ մամուլի առաջնեկից՝ «Ազդարարից» մինչև «Հյուսիսափայլ»,

«Փորձ»և«Արձագանք»:1994թ.լույստեսավՄ.Մխիթարյանիհեղինա

կած«Արևելահայ մամուլի սկզբնավորումը և լուսավորական շարժումը

XIXդարիառաջինկեսին»ծավալունմենագրությունը,որընորխոսքէր

հայլրագրագիտությանմեջ:Մ.Մխիթարյանըհեղինակէնաևհարյուրից

ավելիգիտականևբանավիճայինհոդվածների,որոնցիցմիքանիսընե

րառվածենսույնժողովածուում:

Տասնհինգտարիառաջ՝2001թվականին,կյանքի81րդտարումմահ

կանացունկնքեցանվանիգիտնականը, սակայննրագիտականվաս

տակըշարունակումէարդիականուպահանջվածմնալ:Այսժողովածոի

հրատարակումըխոնարհումիտուրքէպայծառմտավորականի լուսա

վորհիշատակին:
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ԵՐԿՈՒԽՈՍՔ*

1969թվականիհոկտեմբերի16ինլրացավհայանդրանիկպարբերա

կանի`«Ազդարարի»175տարին,ինշանավորումնորիԳալուստԳյուլ

բենկյան հիմնարկությունը հրատարակում է «Ազդարարի» նմանահա

նությունը:Այսնախաձեռնություննավելիքանժամանակինէ,որովհետև

առաջինհայկականամսագրիաշխարհումպահպանվածհավաքածու

ներիթիվըհազիվկարողէհասնելմեկտասնյակի:Մատենագիտական

հազվագյուտայդմասունքներիցերեքըգտնվումէՀայաստանում:

«Ազդարարի»հրատարակությանևժամանակիհնդկահայգաղութի

պատմությունը դեռևս կարոտ է բազմակողմանի ուսումնասիրության:

Ամսագրի սույն հրատարակությունը մեծապես կնպաստի մերպարբե

րական մամուլի երախայրիքի հանգամանալի ուսումնասիրությանը և

դրաավանդույթներիվերհանմանը,միաժամանակորպեսսկզբնաղբյուր

պատկառելինյութկտահայկականգաղութներիկյանքըևXVIIIդարի

հայգրականություննուսումնասիրողներին:

***

«Ազդարար»ամսագիրըլույսէտեսելՀնդկաստանիՄադրասքաղա

քում17941796թթ.:XVIXVIIդարերումպարբերականմամուլիսկզբնա

վորումըեվրոպականերկրներումկապվածէրառևտրականհարաբերու

թյուններիզարգացմանհետ,ուստիայդդարաշրջանիառաջին լրագի

րերնառանձինքաղաքներիառևտրականտեղեկագրերիկշիռունեին:

Հայպարբերականմամուլիծնունդընույնպեսպայմանավորվածէր

գաղութահայության քաղաքականկյանքի ձևավորման ևտնտեսական

կյանքիզարգացմանհամապատասխանաստիճանով:Սակայն,օտար

երկնքիտակհյուրընկալվածհայություննապրումէրառանցհովանա

վորողպետությանպաշտպանության:Լուսավորությանևմշակութային

կյանքիհոգսերնընկածէինանհատներիուսերինևկարողէինիրակա

նանալ նրանց ձեռներեցության ու զոհաբերության պայմանով: Այդու

հանդերձ,հայրենիբնօրրանիցհեռուապրողհայերնիրենցնյութական

* Տպագրվել է` «Ազդարար». I, Հայ անդրանիկ պարբերականը 17941796,
Մադրաս:Վերատպություն,1970,էջVXIX:
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ապահովություննստեղծելուհետմեկտեղսերունդներինժառանգություն

էին թողնում ոչ միայն հայրենական մշակույթիավանդույթներին ունե

ցած իրենց հավատարմությունը, այլև քաղաքակրթության ճանապար

հովմիշտդեպիվերքայլելուանդրդվելիկամքը:

Աշխարհիառաջավորժողովուրդներիկողքինհայգործիչները1512թ.

սկզբնավորում են հայկականտպագրությունը:Այնուհետև, հայկական

տպարաններ են հաստատվում Եվրոպայի բազմաթիվ կենտրոնական

քաղաքներում,ՌուսաստանումևԷջմիածնում:XVIIIդարիսկզբինհայ

մշակույթիմեծերախտավորՄխիթարՍեբաստացինՍ.Ղազարումհիմ

նադրում է գիտությունների առաջին հայկական կաճառը: Հնդկահայ

գործիչներՄ.ԲաղրամյանըևՇ.Շահամիրյանըդարավերջինառաջին

անգամ հայ իրականության մեջ հանդես են գալիս քաղաքական հրա

պարակագրությամբ: Նրանց ժամանակակիցը` Հարություն քահանա

Շմավոնյանը,անմահացնումէիրեն`հիմքդնելովհայկականպարբերա

կանմամուլին:

Մեր բանասիրական գրականության մեջ վաղուց արդեն ստեղծվել

էառաջինհայխմբագրիկյանքիթեևոչսպառիչ,բայցհավաստիտա

րեգրությունը:ՀարությունքահանաՇմավոնյանըծնվելէ1750թ.Պարս

կաստանի Շիրազ, իր իսկ արտահայտությամբ` «ամենավայելուչ քա

ղաքում»:Նաստանումէայդժամանակիհամարհիմնավորկրթություն,

ուսումնասիրումպարսիցլեզունևգրականությունը:ՏարիներանցՆոր

Ջուղայի առաջնորդ Մկրտիչ արքեպիսկոպոսի հանձնարարությամբ

մեկնումէՄադրասևստանձնումտեղիհայկականեկեղեցուավագքա

հանայիպաշտոնը:Պետքէենթադրել,որնաայստեղնույնպեսզբաղ

վումէինքնակրթությամբևշարունակումյուրացնելօտարլեզուներ:

Մադրասիհայգաղութըվաղուցարդենապրում էրքաղաքականու

մշակութային կյանքով: Այստեղ 1772 թ. գործում էր հնդկահայ խոշոր

առևտրականՇամիրՍուլթանումՇահամիրյանիտպարանը,որիհրա

տարակություններնարձագանքենգտնումոչմիայնգաղութներում,այլև

մայրհայրենիքում:Շմավոնյանը, հարկավ, ծանոթ էրայդ հրատարա

կություններին. ավելին, Շահամիրյանի խնդրանքով տառեր ձուլելով

նրատպարանիհամար,հմտանումէայդարհեստիմեջևսիրահարվում

դրան,ինչպեսվկայումէնրաաշակերտներիրցմեկը:Հետագատարինե

րինծրագրելովշարունակելգաղութումսկզբնավորված լուսավորական
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շարժումը, նավճռում է հիմնադրել իրտպարանը:Այն, որՇմավոնյա

նըերկարէրխորհելայդմասինևնախապատրաստվելնմանլուրջձեռ

նարկության,ակներև է նրախոստովանությունից, ըստորի`տպարան

հիմնելու մտահոգությունը` «միշտհալէր եւ մաշէրզսիրտս, եւտոչորէր

զտարփումն,զորունէիվասնսորին»:Այնուհետև,մեծամեծջանքերիու

ծախքերիգնովնատառերէձուլումև1789թ.«հազոագիւտեւբազմաշ

խատշինոածքով»հիմնադրումՄադրասիերկրորդտպարանը:

Շմավոնյանի հրատարակությունների ցանկը բացահայտում է նրա

հետաքրքրասիրությունների շրջանակը: Գրքերի ընտրությունը գերա

զանցապես կատարվում էր գաղութահայության օրվա պահանջներին

բավարարություն տալու նկատառումներով: Անխոնջ լուսավորչի այդ

օրերիգործունեությունըհետևյալկերպէբնութագրելնրաաշխատակից

ևբարեկամՍամուելքահանաՂայթմազյանցը.«Զմիշտցանկայզօգուտ

հասարակացեւզշինութիւնազգին.թողեալզհոգսընտանեացեւզաւա

կաց,բնակիիյօտարութեանեւառայսպիսիշահեկանզարդիւնաւորու

թեանտքնի»:

ԿարճժամանակիցՇմավոնյանըվճռումէՄադրասումլույսընծայել

հայերեն մի լրագիր: Բնականաբար, այդ նպատակի իրականացման

համարնապետքէտեղումանհրաժեշտնյութականևբարոյականնա

խապայմաններ ունենար: Ժամանակի հնդկահայ գաղութի մտավոր

պահանջներնուզարգացմանմակարդակըվստահությունէիններշնչում

նյութական զոհաբերությունների պատրաստ գործչին, և Շմավոնյանը

ինչորչափովհավատումէրիրձեռնարկությանհաջողությանը:

ՄադրասիևԿալկաթայիհայմտավորականությունըշփվումէրանգ

լիացի,ֆրանսիացիվաճառականներիուպաշտոնատարանձանցհետ,

կարդում եվրոպական թերթերն ու գրականությունը: Նրանցից ոմանք

ծանոթ էին եվրոպական կյանքին և իրենց հայրենակիցների համար

թարգմանություններ էին կատարում օտար գրականությունից: Հնդկա

հայգաղութնուներիրքերթողները,անգլիականդպրոցներավարտած

օտար լեզուների հայ ուսուցիչներ, վաճառականմտավորականներ,

որոնցիցմեկը`ԳրիգորՄարգարԽալդարը(ՄարգարյանԽալդարյանց),

Մադրասի հասարակության համար նույնիսկ կերպարվեստի գործե

րի շարժականցուցահանդես էր բացել:Մադրասում կանոնավորապես

վաճառվումէինՆորՆախիջևանիտպարանիհրատարակությունները:
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Հայ լուսամիտ եկեղեցականներից ոմանք ստանձնել էին երիտասարդ

սերնդի կրթության գործը: «Ազդարարի»` Կալակթայի թղթակիցը, հի

շատակումէուսուցիչԱբիսողոմՄուբարատյանիանունը,որնուսուցա

նումէր«ամենայնանկիրթհամբակացեւպատանեաց»:Մադրասիհայ

մանուկներըևչափահասերիտասարդներնուօրիորդներըսովորումէին

թիֆլիսեցիհամբավավորմանկավարժ,գիտնականևբանաստեղծՏեր

ՍամուելՂայթմազյանցիդպրոցում:Մադրասի«իմաստասէր,երջանիկ,

սէգուբարեջան»աշակերտությանհամարէ,որիբրևուսումնականձեռ

նարկներՇմավոնյանիտպարանումՂայթմազյանցիղեկավարությամբ

տպագրվում ենՊաղտասարԴպիրի «Մայրէնի լեզուի քերականութիւ

նը», Պորփյուրի «Գիրք ներածութեան» փիլիսոփայական ձեռնարկի

թարգմանությունը, Դավիթ Անհաղթի «Գիրք սահմանաց» աշխատու

թյունը:Ավելիուշ,1803թ.,Շմավոնյանըկրկին«…իվայելումնկրթասէր

մանկանց» հրատարակում էանգլերենհայերեն «Փոքրիկ բառագիրը»

(ՄկրտումՍիմեոնյանիթարգմանությամբ):

Գաղութի մտավոր կյանքը շարունակում էր վերելք ապրել: 1795 թ.

Շմավոնյանքահանանուրախությամբհաղորդումէընթերցողներին,թե

ԲանկալայիհայերըգնելենԱնգլիայիայնհայկականտպարանը,որ

տեղ1752թ.հրատարակվելէրՄովսեսԽորենացու«Հայոցպատմությու

նը»:«Ազդարարի»խմբագիրըքաջալերումէայսգործը,որը«պատիւէր

բերումազգին»:1796թ.Կալակաթայումհիմնադրվումէհայկականնոր

տպարան:Շմավոնյանըողջունումէայդձեռնարկությունը,տպարանի

երախայրիքի տիպը համարում գեղեցիկ, հասարակության և գիտնա

կաններիեռանդը`գովելիևխրախուսական:

Հնդկաստանի հայ գաղութն ի վիճակի էր բարոյապես սատարելու

առաջինխմբագրին, բայց նա ուներ ևայլ զորավիգ: Էջմիածնից իբրև

նվիրակՀնդկաստանժամանածԵփրեմարքեպիսկոպոսըխրախուսում

էՇմավոնյանիհրատարակչականգործունեությունը:Նածանոթանալով

ՊաղտասարԴպիրիքերականությանտպագրությանծրագրին,ինչպես

նշում է Շմավոնյանը «եղեւ յատկապէս յորդորող յառաջացուցանելոյ

տպեցմանգրոյս»:ՌուսաստանիհայոցառաջնորդՀովսեփԱրղությանը

նույնպեստեղեկանալովՄադրասինորտպարանիհիմնադրմանմասին,

իրհավատարմատարՀարությունՀակոբյանիմիջոցովՇմավոնյանքա

հանայինհանձնարարումէառանձինգրքույկովտպագրելհնդկահայե
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րինուղղվածիրկոնդակները:Ավելին.ստանալովայդհրատարակությու

նը,նահատուկնամակովշնորհավորումէ«յոգնահանճար»Հարություն

քահանային` նրանորոգտպարանի հիմնադրմանառիթով և մաղթում,

որայնմնա«հաստատունեւանաղօտ»:Հետագայումանդրադառնալով

այսհարցերին,Շմավոնյանըխոստովանումէ,որիրժողովրդիևմասնա

վորապեսերիտասարդությանուսումնատենչություննէիրենդրդելձեռ

նարկելուհրատարակչականգործունեություն:

Այսպիսով, XVIII դարի 8090ական թվականների քաղաքական

և մտավոր կյանքի վերելքը հնդկահայ գաղութում ապահովում էր հայ

լրագրությանստեղծմանանհրաժեշտնախապայմանները:Հարություն

քահանաՇմավոնյանիարժանիքըկայանումէրպատմականժամանա

կաշրջանի հարուցած պահանջներն ընկալելու և դրանց ընդառաջելու

վճռականությանմեջ:

ՀարությունՇմավոնյանըտեղիվաճառականներիառևտրականշա

հագրգռությունները խրախուսելու համար չէ, որ հրատարակում է իր

ամսագիրը (որպիսի կարծիք հայտնվել է մեր բանասիրության մեջ), և

«Ազդարարի» ծրագիրը բնավ չի մատնանշում պարբերականի վաճա

ռականանական դիմագիծը: Դա վաղ շրջանի եվրոպական առևտրա

կանտեղեկագրերին հաջորդած գիտահանրամատչելի և գրականհա

սարակականհանդեսիայննորտիպնէր, որընախևառաջելնում էր

ժողովրդինլուսավորելումղումից:Շմավոնյանքահանանմիաժամանակ

մտահոգվածէրամսագրիօգնությամբհրատարակելուասպարեզտրա

մադրելհայհեղինակներին,որոնցնաանձնապեսճանաչումէր,ուստիև

վստահորենառաջարկումէրթղթակցելիրպարբերականին:Այնուհետև,

խմբագիրը ծրագրում էրտեղտալ թարգմանություններին,արտասահ

մանյաներկրներիքաղաքական,պատերազմականիրադարձություննե

րին,հրատարակելլուրեր«…իտանէհայոցեւպարսից»:Սրանիցհետո

միայնխմբագիրնիրամսագրումտեղէհատկացնումշուկայիգներին,

յուրաքանչյուրամսվատոներիևլուսնիփուլերիաղյուսակներին,զետե

ղումնավերիչվացուցակըևմասնավորհայտարարություններ:

Ընդարձակայսծրագրով1794թ.հոկտեմբերի16ինլույսէտեսնում

«Ազդարարի»առաջինհամարը:
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***

«Ազդարարը»մեծտպավորությունէգործումՄադրասիևԿալկաթայի

հայությանվրա.ամսագիրըտարածվումէ,ընտանեկանհավաքույթնե

րումայնկարդումեն,առանձինհամարներըքննարկում:Թղթակիցները

խոստովանումեն,որՇմավոնյանքահանանամսագրիհրատարակու

թյամբավելինէխանդավառումերիտասարդությանը,նրանմղումդեպի

ընթերցանությունուգրականաշխատանք:Հիրավի,խմբագիրըհասնում

էիրնսպատակին.մթնոլորտըգաղութումկենդանանումէ,գաղութահայն

առևտրականիևարհեստավորիիրամենօրյամտահոգություններիհետ

ձեռքնէառնումևլրագրողիգրիչը:Սկսվումէմիժամանակաշրջան,երբ

ընտրյալներից բացի գրքի, գիտության, նաև լրագրության աշխարհին

անմիջականորեն հաղորդակցվում են հասարակական անհամեմատ

լայն շերտերի ներկայացուցիչները, երբ հայրենասիրության,ազգային

ինքնաճանաչության,քաղաքացիականառաքինություններիխնդիրները

դառնումենհասարակականքննարկմանառարկա:

Շմավոնյանը թղթակցություններ էր ստանում Մադրասից, Կալկա

թայից, Բասրայից, Չինաստանից, Ֆիլիպիններից, տպագրում լուրեր

ԵրևանիցևՇուշիից:Առաջինհայպարբերականիթղթակիցներըգերա

զանցապեսառևտրականներէին,որոնքիրենքճանապարհորդություն

ներիընթացքումհաղորդակիցէինդառնումնորերևույթներիուդեպքերի

ևդրանցմասինհոդվածներուղարկում«Ազդարարին»:Ամսագրիննա

մակներևհոդվածներէինհղումնաևհոգևորականներ,պաշտոնատար

անձինք, հայկական դպրոցի դասարաններիաշակերտներ:Թղթակից

ներիցբոլորըչէ,սակայն,որկարողանումէինիրենցմտքերնարտահայ

տելգրաբար:Շատերըգրումէինանկատարհայերենովկամգրաբարի

ևբարբառիաններդաշնակմիխառնուրդով,տրտնջումէինիրենցլեզվի

տկարությունիցևքերթողականարվեստիանհմտությունից:Շմավոնյան

քահանան ստացած թղթակցություններըտպագրում էր ինչպես դրանք

կային,յուրատեսակկենդանությունուաշխուժությունևտեղիհայգա

ղութիազգայիներանգըհաղորդելով«Ազդարարին»:

Սակայն«Ազդարարն»ուներևիրմշտականգրականաշխատակից

ները,որոնքխմբագրիհետմեկտեղպահպանումէինամսագրիգաղա

փարականուրույնոգին:Դրանցիցոմանքհանդեսէինգալիսգրական
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կեղծանուններով («Ուրախակից բարեկամ», «Հայորդի հայ», «Ազգա

կից»):

Ամսագրինմշտապեսաշխատակցումէր«Ուրախակիցբարեկամը»,

որիծանրակշիռբանաստեղծություններըծրագրայինառաջնորդողների

(խմբագրականների) դեր էին կատարում:Այդառաջնորդողների հեղի

նակըկարողէրլինելմեկը,որըբաժանումէրխմբագրիհայացքներըև

օժանդակումնրան`ամենօրյատքնաջանաշխատանքում:Ըստմերեն

թադրության`«Ուրախակիցբարեկամ»կեղծանունըկրելէՇմավոնյա

նիպաշտոնակիցուտպարանիաշխատանքներինշատմոտկանգնած

ԹադևոսՍոգինյանցքահանան:Դեռևս1791թ.Շմավոնյանըտպագրել

էրնրա«ՈղբՀայաստանեաց»գրքույկը:Այնուհետև,նրաանվանըհան

դիպում ենք Շմավոնյանի հրատարակությունների հիշատակարաննե

րում:«Ազդարարում»տպագրվելեննրամիքանիբանաստեղծություն

ները Տեր Թադևոս ՏերԱնդրեասյան Սոգինյանց ստորագրությամբ:

Ժամանակիգործիչներիթվումչենքնշմարումմեկայլմտավորականի,

որը լայնաշխարհայացքիհետմեկտեղբանաստեղծիգրչինտիրապե

տերայնքանվարպետորեն,որքանՍոգինյանցը:Կարծումենք,որիբրև

Մադրասիհայգաղութիշատհեղինակավորգործիչներչիցմեկը,միայն

նրանէրպատշաճումհանդեսգալառաջինպարբերականիհրապարա

կախոսիևխրատատուիդերում:

Ամսագրի առաջին համարի ընծայականում նա շնորհավորում էր

խմբագրիջանքերի«ամենացանկալիծնունդը»,ընթերցողներինխնդրում

ներողամիտլինելդեռևսանկատար,բայցբանականթերթինկատմամբ,

օգնել,որայնամրանաևընթերցողներիններկայանաառավելհասուն

տեսքով:Բանաստեղծնուսանելիխորհուրդներէրտալիսև«Ազդարա

րին»`չգիտակցելովթերևս,որանուղղակիորենմշակումէհայպարբե

րականմամուլիգործունեությանանդրանիկծրագիրը:Այսպես,«Ուրա

խակից բարեկամը» առաջարկում է ուսումնասիրել այլազգի թերթերի

գործելակերպը, ուշադրությամբ հետևել գիտնականների խորհուրդնե

րին,լինելնախանձահույզևաշխատասեր:Թերթըհրահանգէստանում

հրապարակել միմիայն հավաստի և դաստիարակչական հոդվածներ,

մեծ տեղ տալ գեղարվեստական գրականությանը և ապագա սերնդին

փոխանցելնրանախնիներիբարիօրինակները:

Հետագա համարներում «Ուրախակից բարեկամի» բանաստեղծու
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թյուններում զարգացվում է քաղաքականայն ծրագիրը, որը, հարկավ,

մշակելէրամսագրիխմբագիրը:Հայերիքաղաքականանկախությանև

սեփականպետականությանստեղծմանգաղափարնէրայդ,որիիրա

կանացմանհամարանհրաժեշտ էր համարվում լուսավորությանմիջո

ցովհայերինհասցնելազգայինինքնաճանաչության,նրանցցույցտալ

ապրածկյանքիիմաստըևանցնելիքճանապարհինպատակը:

«Հայորդիհայի»և«Ազգակցի»հրապարակախոսականհոդվածնե

րումևսարծարծվումէինհայրենիքիազատության,նրահամարարժա

նավորքաղաքացիներդաստիարակելուհարցերը:

«Հայորդի հայը» և «Ազգակիցը» գաղութահայության ճակատագ

րիվերաբերյալիրենցդատողություններովլրացնումէին«Ուրախակից

բարեկամին»:Կյանքըհնդկահայգաղութումնրանքընկալումէինիբրև

անհեռանկար, առևտուրը` անարդյունավետ: Եվրոպական երկրներում

ծայրառածև շարունակվողպատերազմականվիճակնի դերև էր հա

նումհայերիհույսը,թենրանքկարողէինիշխողվիճակստանալմիջազ

գայինշուկայում:Անհրաժեշտէրդառնումլրջորենխորհելհայրենիերկ

րումարմատներձգելու,այդերկիրնօտարնվաճողներիցազատագրելու

հարցերիշուրջ:«Ազդարարի»հրապարակախոսներըխորհուրդենտա

լիսհայերին`վերցնելիրենցգանձերըևգնալՀայաստան:Հայերըպետք

է միաբան լինեն, իմացականության և բանականության առաջնորդու

թյամբպայքարենիրենցազատության,փառքի,պատվիևբարօրության

համար:Ինչպեսմիշտ,հայությանքաղաքականազատությանպահան

ջըզուգակցվումէազգըլուսավորելուեռանդունկոչերիհետ:

***

Քանիորպատմականժամանակաշրջանըթելադրումէրհայությանը

համախմբելուևնրանցազգայինինքնաճանաչությանբերելուպահանջ

ները,դրանհամապատասխանձևավորվումէրպարբերականիոչմիայն

հրապարակախոսական, այլև գրական բաժինը: Այս բաժնի նյութերը`

արձակը, բանաստեղծությունները, զրույցները, իրենց ձևով և բովան

դակությամբնկատելիորենտարբերվումէինժամանակիգրաբարգրա

կանստեղծագործություններից:Բանաստեղծություններըհիմնականում

հրապարակախոսականշեշետենկրումևարծարծումգաղութահայու

թյանըհուզողժամանակիանհետաձգելիխնդիրները:Առակներըևեր
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գիծականզրույցներնիրենցակունքներովկապվումենհայառակագրու

թյան դասական օրինակների և միջնադարում տարածված թափառող

սյուժեներիհետ:Դրանցիցուշադրությանարժանիենձիուևէշի,եղջե

րուիևառյուծիառակները,ծույլշինականի,ամբարտավանթագավորի,

կամակոր կնոջ մասին հյուսված զրույցները ևայլն: Բարոյախրատա

կանոգովտոգորվածբոլորայսգործերընախատեսվածէինոչմիայն

ընթերցանության համար, այլև ունեին որոշակի դաստիարակչական

նպատակներ:Հետաքրքրականէ,որթարգմանականգործերընույնպես

ընտրվումէինմիևնույնսկզբունքով:Այսպես,անգլերենիցթարգմանված

«Պատմութիւնմանկանմիոյ…»արկածայինվիպակումնկարագրվումէ

միորբտղայի`փոքրիկՋեկիկյանքիպատմությունը:Ջեկըհամառաշ

խատանքովհաղթահարումէբազմաթիվդժվարություններևիրհամար

ստեղծումապահովկյանք.նաաշխատասիրության,մարդասիրությանև

բարեգործությանուսանելիօրինակէրտալիսամսագրիընթերողներին:

«Ազդարարի» տասնմեկ համարներում հաջորդաբար տպագրվել է

ՀակոբԱյուբյանցի«Հէյդարալիխանիպատմութիւնը»յուրատեսակվա

վերագրական վեպը, որնարկածային ժանրիառաջին օրինակն է մեր

գրականությանպատմությանմեջ:ՎեպընվիրվածէXVIIIդարիհնդիկ

զորավար,բանաստեղծՍրընգաթանքաղաքինաբոբՀեյդարալիխանի

կյանքիպատմությանը:

Այուբյանցը Մադրասի լուսավորական շարժման գործիչներից էր,

մեկընրանցից,որոնքքաջալերելէինՇմավոնյանիտպարանիհիմնադ

րումը:Զբաղմունքիբերումովնավաճառականէր,ժամանակինառևտ

րականգործարքներէրկնքելնաբոբիհետևնրանիցստացելմիշարք

առանձնաշնորհումներ հայ վաճառականների համար: Արյան հեղեղ

ների միջով իր մեծությաննուփառքինհասածնաբոբի կյանքիպատ

մությունը հերոսացնելով, Այուբյանցը, պետք է ենթադրել, ցանկանում

էրնրահաջորդներիուշադրությունըհրավիրելհայվաճառականության

վրա,որիերախտագիտականզգացումներիերաշխիքըպետքէդառնար

հայհեղինակիգիրքը:Այդհարկավորէր,քանզիվերջինտասնամյակնե

րիպատերազմները,առևտրականշուկայումանգլիականվաճառական

ներիգրավածամուրդիրքը,ծավալվողծովահենությանաղետըձախո

ղումէինհայվաճառականներիերբեմնիխաղաղուշահութաբերգործը:

Այուբյանցիերկըսոցիալականնպատակասլացությունիցբացիուներ

ևազգայինդաստիարակչականնշանակություն:Հեղինակըհայերիտա
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սարդությանըկոչէրանումհնդկականտերությանսահմաններումապ

րելհամեստությամբևիմացականկյանքով,գեղեցիկօրինակծառայել

ապագա սերունդներին: Այուբյանցն ինքն առաջին օրինակն է տալիս

հայերիտասարդությանը`իրժամանակակիցներիկյանքիբարօրության

ևօտարափերումնրանցգոյատևմանընպաստելուհամարվիպասանի

գրիչառնելովձեռքը:

«Ազդարարի» էջերում տպագրված գրական նյութերը մի նոր աս

տիճանի են հասցնում միջնադարում սկսված հայ գրականությանաշ

խարհականացմանընթացքը,նախապատրաստումհայմեծլուսավորիչ

ՄերսպԹաղիադյանիմուտքըգրականասպարեզ:

Իբրևհմուտբանասեր`Շմավոնյանքահանանկորստիցփրկումէև

տպագրումՆորՋուղայիԱմենափրկիչվանքիմիաբանԽաչատուրՋու

ղայեցու«ՊատմութիւնՊարսից»գիրքը`արժեքավորմիսկզբնաղբյուր

ՀայաստանիևՊարսկաստանիպատմությանհամար:

Ամսագրի հրատարակության վերջին շրջանում խմբագիրը մեծ ու

շադրությունէնվիրումգիտությաննվաճումներին,ընթերցողներինծա

նոթացնում բնագիտական նյութերի և ժամանակի նշանակալից իրա

դարձությունների հետ: Այս առումով գիտահանրամատչելի հոդվածի

լավագույնօրինակներիցկարելիէհամարելօդապարիկիգյուտիննվիր

ված հանգամանալից տեսությունը: Սա վերահրատարակությունն էր

հայրԵղիաԷնտազյանի«Համառօտպատմութիւնօդապարիկգնտոյ»

աշխատության, որը լույս էր տեսել Վենետիկում 1785 թ.: Շմավոնյան

քահանանհաշվիառնելովգրքիմեծպահանջըևդրատպաքանակիսա

կավությունը,իրպարտքնէհամարում«Ազդարարի»միջոցովգոհացում

տալհասարակությանփափագին:

Մեծէ«Ազդարարի»պատմաճանաչողականարժեքը:17941796թթ.

հրատարակվելէպարբերականի18համար,որոնք771էջ1ծավալիշրջա

նակներումներկայացնումենհնդկահայգաղութիմեկևկեստարվայու

1Առաջին16թվերիէջերըհամարակալվելենհաջորդաբար(1670),իսկվերջին
երկութվերը`միասին(188):Համարակալմանմեջժամանակինսպրդելենսխալներ.
ա) թյուրիմացաբար 599 էջին հաջորդել է 590ը. բ) թիվ 18ի 80րդ էջի հաշվին
խմբագիրըպայմանականհամարակալումովտպագրելէևսչորսէջ.գ)հետագայում
ընդհանուրհամարակալումտալուժամանակ(մատիտով)սխալմամբհամարակալվել
եննաևթիվ18իտիտղոսաթերթիէջերը(724725),որիհետևանքովէջերիընդհանուր
քանակըդարձելէ773:«Ազդարարի»էջերիճշգրիտթիվը771է:
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րատեսակ ժամանակագրությունը: «Ազդարարի» խմբագիրն ամենամ

սյաքաղաքականտեսություններիմեջշարունականդրադառնալովեվ

րոպականերկրներումևԱնդրկովկասումծավալվողպատերազմական

իրադարձություններին, ընդգծում է ժողովրդի համար խաղաղ կյանքի

անհրաժեշտությունը:«Անմխիթարժամանակ»,«անարդիւնժամանակ,

որիսպառփակեալկանիդէմսմերդրունքեկամտից»,«անաջողժամա

նակ»արտահայտություններնավելիհաճախենտեղգտնում«Ազդարա

րի»էջերում:Շմավոնյանիթղթակիցներընկարագրումենմիջազգային

շուկայումապրանքներիգներիանկմանհետկապվածանցքերըևիրենց

ծանրապրումները:Այդօրերիհնդկահայգաղութիհամարշատբնորոշ

էմիփաստ.հայառևտրականներիբարոյականևտնտեսականերբեմնի

զորությունըխորհրդանշող«Արմենիանմերչանդ»(«Հայվաճառական»)

նավը 1795 թ. բռնագրավվում է ծովահենների կողմից, կողոպտվում և

նետվումՄալագայիմոտերքը:

Ամենինչչէ,որխաղաղէրհնդկահայհամայնքիկյանքում:

ՀարությունՇմավոնյանըկշտամբումէԲոմբեյիևԿալկաթայիհայ

կականգաղութներումքահանաներիմիջևծագածխռովությանփաստե

րը,աղաչում,որքահանաներըճանաչելովիրենցկոչումը`խաղաղության

օրինակներտանժողովրդին:

Առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում և Հնդկաս

տանիբնաշխարհիուժողովրդիբարքերինկարագրությունները:«Ազդա

րարի»համապատասխանէջերումհառնումէմիկողմիցՀնդկաստանի

գեղեցիկբնությանպատկերը,մյուսկողմիցօտարներիկողմիցբռնագ

րավվածումասնատվածայդերկրամասիժողովրդիողբալիվիճակը:

***

1790ականթվականներնիրենցհետբերումեննորմտահոգություն

ներ:Գաղութնապրումէրիրներքին,լարվածկյանքով:Ծանրժամանակ

ներըհարկադրումենՀարությունքահանաՇմավոնյանին`դադարեցնել

«Ազդարարի» հրատարակությունը: Պարբերականում հրապարակ

վածմիծանուցագրիցպարզվումէ,որգաղութահայությունըփորձումէ

կազմակերպելդրամականվիճակախաղ,որիեկամուտըպետքէտրա

մադրվերՇմավոնյանիտպարանին,բայց,հավանաբար,այդծրագիրը

կա՛մչիիրականանում,կա՛մշոշափելիարդյունքներիչիհանգեցնում:
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«Ազդարարի»դադարիցհետոՇմավոնյանըմինչև1810թ.լույսէըն

ծայումևսմիքանիգիրքևշարունակումէմասնակցելգաղութիհասա

րակական կյանքին: Առաջին հայկական պարբերականի խմբագիրը

վախճանվումէXIXդարի20ականթվականներին,նյութականզրկանք

ներիևթշվառությանմեջ:

«Ազդարարին» վիճակված չէր երկար կյանք, բայցպարբերականի

կարճատև գոյության ընթացքում Շմավոնյանը, այդուհանդերձ, կարո

ղացավմշակելհայ լրագրայինաշխատանքիկազմակերպչականհիմ

նական սկզբունքները: Խմբագրական մարմնի ստեղծումը, տպագրվե

լիքնյութերիհամատեղքննարկմանկարգը,կապըթղթակիցներիհետև

նրանցաշխատանքիխրախուսմանձևերը,ձգտումը`արտասահմանյան

թերթերից ընտրելու միմիայն հավաստի լուրերը, արժեքավոր ավան

դույթներեն,որոնքորդեգրելենհետագահայլրագրողները:

«Ազդարարի»հիմնադրմանօրվանիցանցելէգրեթեերկուդար:Այդ

ժամանակամիջոցումհայժողովրդիկյանքիանբաժանուղեկիցներնեն

եղելպարբերականհրատարակությունները,որոնցթիվըվաղուցանցել

էերեքհազարից:«Ազդարարի»վերատպությունըբացառիկկարևորմի

երևույթէհայպարբերականմամուլիգիտականպատմությանհամար:
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ԱՌԱՋԻՆՀԱՅՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹԸԵՎ
ՆՐԱԽՄԲԱԳԻՐԸ*

«Ազդարարի»հրատարակությանօրվանիցանցելէերկուդար։Այդ

ժամանակամիջոցումաշխարհիտարբերերկրներումլույստեսածերեք

հազարիցավելիպարբերականներիրենցամենաբազմազանդրսևորում

ներովհարստացրելենմերիրականությունը,մասնակիցդարձելազգի

հոգևոր արժեքների ստեղծմանը, ապագա սերունդներին հասցրել հայ

ժողովրդիկյանքիտարեգրությունը։

Զարմանալիչէ,իհարկե,որհայլրագրություննսկզբնավորվելէմայր

Հայրենիքից հեռու, հնդկական հողում։Նշանակալիցայդ իրադարձու

թյունըՀնդկաստանիհայգաղթօջախիհանրայինկյանքիզարգացման

բարձր աստիճանի և, մասնավորապես, հնդկահայ աոաջին լուսավո

րիչների ազգանվեր գործունեության տրամաբանական արդյունքն էր։

Այստեղէ,որXVIIIդ.կեսերիցսկսումէկազմավորվելևհետագատաս

նամյակներումիրգործունեություննէծավալումմերպատմությանմեջ

հռչակված հայ լուսավորիչների «Մադրասի խումբը»։ Այդ խմբի հիմ

նադիրը և ոգին հայ լուսավորիչ, ազգայինազատագրական շարժման

ճանաչվածգործիչՇահամիրՇահամիրյաննէր,որնիրնպատակնէր

դարձրելՀայաստանիազատագրությանխնդիրը:Ուշագրավերևույթէ,

որXVIIIդ.60ականթվականներիսկզբներին40ամյաՇահամիրյանը,

հայևանգլիացիուսուցիչներվարձելով,զբաղվումէինքնակրթությամբև

տիրապետելովանգլերենին,սկսումէուսումնասիրելեվրոպականլուսա

վորականությանգաղափարները։Պատմությանանկասելիտրամաբա

նությամբ,անշուշտ,այդտարիներինմեկայլականավորգործիչ`Մով

սեսԲաղրամյանը,որըկրթություննստացելէրՆորՋուղայինշանավոր

Ամենափրկչյան վանքում, շրջագայում էր հայազատագրական շարժ

մանառաջամարտիկՀովսեփԷմինիհետևիրավագընկերոջիցուսա

նումազատագրականշարժումներինանհրաժեշտքաղաքագիտության

հիմունքներնուռազմականգործը։

17621767թթ.ծանրդեգերումներիցհետո,համոզվելով,որայդպա

հինՀայաստանումդեռևսհնարավորչէազատագրականշարժումների

կազմակերպումը,Բաղրամյանըբաժանվում էԷմինիցևմեկնումՄադ

*Տպագրվելէ՝«Լրաբերհասարակականգիտությունների»,1995,թիվ2,էջ316:
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րաս։ Այստեղ նա նվիրվում է լուսավորականհրապարակախոսական

գործունեության, դառնում Շահամիրյանի գաղափարական զինակիցը

ևնրաորդիՀակոբիդաստիարակը։1772թ.Շ.ՇահամիրյանըՀակոբի

անունովտպարանէհիմնադրումՄադրասում,որտեղլույստեսածգրքե

րում,աոաջինը ժամանակի հայ իրականության մեջ,արծարծվում էին

եվրոպական լուսավորականությանգաղափարներըևքննարկվումՀա

յաստանըօտարնվաճողներիցազատագրելուևբարեփոխելուուղինե

րը։Այստեղ1772թ.տպագրվում էՄ.Բաղրամյանի«Նորտետրակոր

կոչիյորդորակ»գիրքը,որովդրվումէհայքաղաքականհրապարակա

խոսությանհիմքը։

Բաղրամյանիաշխատություննամբողջովինտոգորված էր հայ ժո

ղովրդի ազգայինազատագրական պայքարը կազմակերպելու պաթո

սով և գործնական հրահանգներ էր պարունակում այդ շարժումը նա

խապատրաստելու ուղղությամբ։ Հեղինակը պարզաբանում էր երի

տասարդության, հայ ծնողների և հոգևորականության անելիքները,

պրոպագանդում ժողովրդի լուսավորության և նրա միասնականության

անհրաժեշտությունը, մատնանշում Հայաստանում ստեղծվելիք ապա

գահանրապետական համակարգի կառուցվածքը։Դրան հաջորդում է

Մադրասիհայհամայնքիինքնավարությանօրենսգրքիտպագրությունը՝

կազմվածՇահամիրՇահամիրյանիձեռքով(«Տետրակորկոչինշաւակ

վասն կառաւարելոյ ինչս որբոց ևառանց կտակննջեցելոց», 1783 թ.)։

Այդ կանոնադրությունը, որ նախատեսված էր նպաստելու գաղթօջա

խիինքնավարությանևկենսունակությանամրապնդմանը,իբրևգործող

օրենք,կիրառությանմեջէմտել1784թ.ևգործադրվելմիքանիտաս

նամյակ։«Նշաւակում»որոշակիորեննշվածէինպետությանևեկեղեցու

անջատման կարևորությունը, ինքնավարության բարձրագույն ատյա

նի՝Մադրասիհասարակացժողովիընտրությանսկզբունքներըևայլն։

ՈւշադրությանարժանիէնաևՌուսաստանիօգնությամբՀայաստանի

ազատագրությանծրագիրը։Շահամիրյաննայստեղչիմոռանումխոսել

նաև ապագա ազատ հայրենիքում՝ Արարատյան աշխարհում, սեփա

կանօրենքներհաստատելուանհրաժեշտությանմասինև,երազելովայդ

օրերը,գրումէ.«Երանի՜ևբազմիցսերանիարանցնյայնոցունց,որում

գտանիցինայնոսկեզօծժամանակներջանկութեան»2:

2ԱվդալբեգյանԹ.,Հայագիտականհետազոտություններ,Երևան,1969,էջ269:
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17881789թթ.տպագրվումԷՇ.Շահամիրյանի«Որոգայթփառաց»

մեծատաղանդ աշխատությունը, Հայաստանի ապագա պետության

Սահմանադրությաննախագիծը։Առաջինբաժնումքննությանառնելով

ազատագրված Հայաստանում ստեղծվելիքպետականության բնույթը,

Շահամիրյանը նախապատվությունը տալիս է հանրապետական հա

մակարգին։Երկրորդ բաժնում սահմանվում է Հայաստանիպետական

բարձրագույնմարմնիընտրություններիկարգը։Բազմապիսիխնդիրնե

րի հետմեկտեղգրքում բարձրացվում ենխոսքի, գործի և մտքիազա

տության,եկեղեցինպետությունիցևդպրոցըեկեղեցուցբաժանելուհար

ցադրումները։ «Որոգայթ փառացը» համարելով «Հայաստանի ապա

գակազմակերպությանվերաբերյալմեծակերտուտոպիա»,հնդկահայ

գաղթօջախիլուսավորականշարժմանպատմությանլավագույնհետա

զոտողԹադևոս Ավդալբեգյանը Շահամիրյանին համարում է «Ֆրան

սիական մեծ հեղափոխության գործիչների արժանավոր զինակիցը՝

քնածԱրևելքում»3։

Այս պարագաներում բոլորովին պատահական չէր, որ երբ երկա

րամյա ճանապարհորդություններից հոգնած Հովսեփ Էմինը հեռանում

է Անդրկովկասից և Ռուսաստանից, Մադրասն է ընտրում իբրև, ազա

տագրականշարժումներինախապատրաստմաննործրագրիմշակման

հուսալիկայան։1773թ.նահասնումէՄադրասևշարունակումմտորել

իրնործրագրերիևդրանցիրականացմանշուրջ։Նամիաժամանակիր

քարոզներովոգևորումէտեղիազգակիցներին,որոնցիցմիքանիմեծա

հարուստհայերնույնիսկխոստանումեննյութապեսօժանդակելնրան՝

կրկինԱնդրկովկաս վերադառնալու և մարտական ջոկատներ կազմա

կերպելու համար։ Հայտնի է, որ Հայաստանի ազատագրման` Էմինի

մադրասյան ծրագիրը նույնպես ձախողվում է. սակայն,ազգային մեծ

գործչի շփումները տեղի հայության հետ, նպատակին հասնելու նրա

կամքի անսասան ուժը խանդավառում են մարդկանց, երիտասարդու

թյանըուսուցանումազգայինազատագրականպայքարիննախապատ

րաստվելումիջոցները։

Հնդկահայլուսավորիչներիծավալածգործունեությանշնորհիվգաղ

թօջախի հասարակական կյանքը մտնում է զարգացման իր նոր փու

լը։Այս օրերին է, որԵկատերինա երկրորդ կայսրուհին, ընդառաջելով

3Նույնտեղում,էջ272:
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Սիմեոնկաթողիկոսիխնդրանքին,1768թ.հուլիսի30իհրովարտակով

Ռուսաստանի հայ գաղթօջախների հոգևոր գործերի տնօրինությունը

հանձնումէԷջմիածնիԱթոռին4։1773թ.ՀովսեփԱրղությանընշանակ

վում էՌուսաստանի հայկականթեմիառաջնորդ:Նասերտկապեր է

հաստատումՀնդկաստանիհայգաղթօջախիհետևտեղիպատվավոր

քաղաքացիներիցոմանցհանձնարարումլինելիրներկայացուցիչը։Ար

ղությանը ջերմ բարեկամական կապեր է հաստատում Շահամիրյանի

հետ և վերջինիս ծանոթացնում ռուսական կայսրության բարձրաստի

ճանգործիչներիհետ։ՇահամիրՇահամիրյանը,որՀայաստանիազա

տագրմանհարցումվճռականնշանակությունէրտալիսհայվրացական

ռազմականդաշինքին,այժմարդենգտնումէ,որայդդաշինքըկարող

էհաջողությանհասնելմիմիայնցարականկառավարությանհովանա

վորությամբ։Այնբանիցհետո,երբՀովսեփԱրղությանըպաշտոնապես

գլխավորումէնախղրիմահայության,ապաևՄոլդավիայիուԲեսարա

բիայիհայությանգաղթըՌուսաստանևմասնակցումՆորՆախիջևան

ուԳրիգորուլպոլիսքաղաքներիհիմնադրմանը(1780և1792թթ.),կապե

րըՌուսաստանիևհնդկահայերիմիջևավելիգործնականենդառնում։

Ռուսաստանի հայոց առաջնորդն իր կոնդակներում պատմում էր հա

յաբնակնորքաղաքներումիր լուսավորականձեռնարկումներիմասին

(դպրոցներ,եկեղեցիներ,տպարան)ևհնդկահայերիօժանդակությունն

էրխնդրում։Արղությանըմիաժամանակնրանցտեղյակէրդարձնումնո

րահիմնքաղաքներիբնակչությաննկատմամբռուսացկայսրուհումեծ

ուշադրության արտահայտություններին և նրանց հուսադրում Հայաս

տանիազատագրությանհետկապվածհետագաառավելնշանակալից

հեռանկարներով։Ոգևորվածայսամենով,հնդկահայերըշոշափելիորեն

մոտէինտեսնումհայրենիքիազատագրումըթուրքպարսկականբռնա

կալականլծից:

1780ականթվականներիսկզբինՄադրասիառաջավորքաղաքացի

ներըիրենցզավակներիկրթությանևհամայնքի լուսավորականգործի

ծավալմաննպատակովՊարսկաստանիևՀնդկաստանիհոգևորթեմի

առաջնորդիցմիարժանավորքահանաենխնդրում։Մկրտիչարքեպիս

4Սիմեոնկաթողիկոսնինշաներախտագիտությանհատուկմաղթանքէգրում
ռուսականթագավորներիարևշատությանհամար,որըմինչև1917թ.կատարվումէր
Ռուսաստանիտարածքումգտնվողբոլորհայկականեկեղեցիներում:
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կոպոսը նպատակահարմար է գտնում Մադրաս ուղարկել իրտաղան

դավորքահանաներիցմեկին՝ շիրազցիՀարությունՇմավոնյանին,որն

արդենյոթերորդտարինէր,ինչճգնումէրպարսիկդերվիշներիմենաս

տանում,Բաբաքուհ(լեռներիհայր)կոչվողլեռանայրերիցմեկում։Քա

հանանկանչվումէՆորՋուղաևհինգտարովգործուղվումՄադրաս։

1784թ.ժամանելովՄադրաս,ՇմավոնյաննստանձնումէՍուրբԱստ

վածածինեկեղեցուավագքահանայիպաշտոնը։Շուտովնաայնպեսէ

կապվումնորմիջավայրի,տեղիքաղաքացիներիևնրանցհետաքըրք

րականառօրյայիհետ,որհետագաիրամբողջկյանքը,40տարի,անց

էկացնումայդքաղաքում։Ժամանակակիցներիհուշերիցերևում է, որ

Շմավոնյաննիրգործունեությամբարժանանումէտեղիքաղաքացիների

հարգանքինուսիրուն։Մադրասիհամաքաղաքացիներիննասովորեց

նումէբրուտագործությանարհեստը,բամբակիցթուղթէստեղծում,հնա

րումէձիթհանմեքենա,ոսկեթելզառէհյուսում,տպարանհիմնադրում։

Հետագայումնապատմումէ,որմեկանգամ«ազնոամիտաղայՇամիր

Սուլթանում՝այրնհանճարեղ»դիմելովիրեն,ասումէ.«Տէրհայր, լսեմ

շնորհալիմիտսունիս,նօտրգիրմիՆՈՒ՝պակասէ ’իտպարանիմեր
մէ,արդկարո՞ղեսյորինել,քանզի՝ցանկալիէինձայդտպարան,վասն

անուանորդոյիմոյ»5։

Շմավոնյանըծանոթչէրտառերիձուլմանարվեստին,բայցհանձնա

րարությունըպարտավորեցնողէր,ևնամեծհաջողությամբտառամայրը

պատրաստումէտպարանիհամար։Կարճժամանակիցնահմտանում

էնաևայդգործումևլրջորենմտածումսեփականտպարանստեղծելու

մասին։1789թ.Շմավոնյաննստանձնումէիրերիանբարենպաստբերու

մովՇահամիրյանի՝լռությանմատնվածտպարանիտնօրինությունը,վե

րաշինումէայն,իրձեռքովնորտառատեսակներձուլում,հներըկարգա

վորում և ձեռնամուխ լինում նաև հրատարակչական գործունեության6:

ՈրՇմավոնյանըվաղուց էրնախապատրաստվածայդգործիհամար,

երևում էնաևգրքերիցմեկի՝Հիշատակարանինրաայնխոստովանու

թյունից,թետպարանունենալուիղձըմիշտհալելումաշելէիրսիրտը,

տոչորելդրանկատմամբունեցածփափագը։ԻնչպեսերևումէՇմավո

5Մարմոնտել,Բելիսարիոս,Մադրաս,1809,էջ283:
6 Տե՛սԽաչատրյան Հ., Մադրասի տպագրատան պատմությունից // «Լրաբեր

հասարակականգիտությունների»,1984,թիվ3:
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նյանի հրատարակած գրքերի ընտրությունից և դրանց կցված ծրագ

րային առաջաբաններից կամ վերջաբանից, Շմավոնյանի տաղանդը

փայլատակելէնաևհրատարակչականգործում,թեևՇմավոնյանհրա

տարակիչըդուրսէմնացելմերպատմաբաններիևբանասերներիուշադ

րությանոլորտից։

Շմավոնյանի տպարանում 17891809 թթ. տպագրված գրքերը հիմ

նականումընտրվումէինկամիբրևդպրոցականձեռնարկներկամայն

նպատակով,որպեսզինպաստեիներիտասարդությանընդհանուրզար

գացմանըևազգասիրականդաստիարակությանը։Դրանցիցէին՝Ներ

սեսՇնորհալու«Յիսուսորդին»,ՊաղտասարԴպիրի«Գիրքքերակա

նութեան» ձեռնարկը, Դավիթ Անհաղթի «Գիրք սահմանաց», «Գիրք

Պորփիւրի», փիլիսոփայական գրքերը, ֆրանսերենից՝ Մարմոնտելի

«Բելիսարիոս»պատմականվեպը,եբրայերենից՝աստվածաշնչյան«էկ

ղեստիկեա»կամ«Գիրքանոանեալղեկաւարմանկանց»գիրքըևայլն։

1791թ.ՇմավոնյաննառանձինգրքույկովտպագրումէՀովսեփԱր

ղությանիկոնդակները։Ռուսաստանիթեմիառաջնորդնայդկապակցու

թյամբշնորհավորումէ«հոգնահանճար»Հարությունքահանայիտպա

րանը և մաղթում, որ այն լինի պայծառ և հաստատուն։ Շմավոնյանի

հրատարակչականգործունեությունըխրախուսումէնաևՄադրասժա

մանածԷջմիածնինվիրակԵփրեմարքեպիսկոպոսը։

Արդեն հրատարակչական գործունեության սկզբնական փուլում

Շմավոնյանինմեծնվիրվածությամբօգնումէրգաղթօջախումձևավոր

ված լուսավորական գործիչների երկրորդ սերունդը, որը շարունակում

էրՇահամիրյանի ևԲաղրամյանի ստեղծածխմբակիազգանվերգոր

ծի ավանդույթը։ Այս գործիչներից աչքի էին ընկնում Մադրասում մեծ

հեղինակություն վայելող ՏերԹադեոս ՏերԱնդրեասյանՍոգինյանցը,

առևտրական և արձակագիր, Շմավոնյանի տպարանի աշխատակից

ՀակոբԱյուբյանցը,երիտասարդվաճառականևբանաստեղծՍեթՍա

մյանը,տպարանայինաշխատողևթարգմանիչՄկրտումՍիմեոնյանցը,

Շահամիրյանիթոռը,նրավաղամեռիկՀակոբորդուզավակը՝Նազարը։

1791 թ. Շմավոնյանը տպագրում է Թ. Սոգինյանցի գրքույկը, որը

կրումէր«ՏետրակորկոչիՈղբՀայաստանեայց»խորագիրը:Գրքույկի

գաղափարականուղղվածությունը,հայժողովրդիվիճակիևնրաապա

գաբախտիշուրջհեղինակիխորհրդածությունները,ՄայրՀայաստանի
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բանաստեղծականկերպարիստեղծումըևպոեմիդիմառնականհյուս

վածքը,այլևխորագիրը, որ հիշեցնում է «Նորտետրակ, որ կոչիՅոր

դորակ»գիրքը, վկայում են նախորդ սերնդի հնդկահայ հրապարակա

խոսականմտքիհետՍոգինյանյցիհայացքներիուղղակիկապիմասին։

Սոգինյանցնայդ գրքույկում զետեղել է նաև Վոլտերի «Ռուսաստանի

պատմությունըՊետրոսՄեծիժամանակներում»գրքիցմիհատվածև

իրձոնը՝նվիրվածՊետրոսԱոաջինին(«ԳովեստկայսերնՊետրոսի»)։

Հնդկահայ գաղթօջախի հասարակական կյանքիաշխույժ մթնոլոր

տը, Հայաստանի մոտալուտազատագրության հեռանկարը ևայդ կա

պակցությամբազգըինքնաճանաչությանհասցնելուանհրաժեշտությու

նըՇմավոնյանինթելադրումենհայերենթերթհրատարակելումիտքը։

Տպագրական աշխատանքի փորձը և օգնական գործիչները վստա

հությունեններշնչումնրան,ևվճիռըկայացվումէ։1794թ.օգոստոսին

Շմավոնյանըտպագիրմիծանուցումէտարածում,ուղղվածՄադրասի

«Բարեպաշտ պարոնաց և մաքրակենցաղ տիկնաց», որում հայտնում

էրառաջիկայում «Ազդարար»անվանումովամսագիր հրատարակելու

որոշումը։Նախնդրում էրբաժանորդագրվել՝ ծանուցագրիվրանշելով

անունըևպահանջվողամսաթերթիքանակը.գինըսահմանվածէր1հուն

(ռուսական2,5ռ.)։

Հոկտեմբերի16ինլույսէտեսնումհայկականպարբերաթերթիառա

ջինհամարը7:Պատմականայդ իրողությանառիթովպրոֆ.Լեոնգրել

է.«Այդայնմեծօրնէր,երբհայազգը,կարելիէասելհաստատապես,

մտնում էր քաղաքակիրթազգերի ընտանիքի մեջ»8։Թեորպիսի լրջու

թյամբ էր Շմավոնյանը ձեռնարկել լրագրական գործը, երևում է «Ազ

դարարի» առաջին համարի մուտքի խոսքից («Առաջաբանութիւն»)։

Ամսագրիխմբագիրնայստեղներկայացնումէհստակմիծրագիր,որի

համաձայն,նաառաջինհերթինպետքէտպագրերդաստիարակչական

հոդվածներ և այդ բնույթի թարգմանական նյութեր։ Այնուհետև պիտի

ջանարհորդորելգիտնականներին (անշուշտնաևգրողներին),որպես

71960ականթվականներինմերևարտասահմանյանհայագիտականգրադա
րաններումպահպանվումէր«Ազդարար»ամսագրիհավաքածուիմիքանիօրինակ
միայն:Խորինշնորհակալությամբպետքէնշենք,որԳալուստԿյուլպենկյանհիմ
նարկությանջանքերով«Ազդարարի»հավաքածուն1970թ.վերատպվեցևդրվեցգի
տականշրջանառությանմեջ:

8Լեո,Հայոցպատմություն,հ.երրորդ,Երևան,1946,էջ1049:
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զինրանքհրապարակեինիրենցաշխատությունները։Այսերկուհիմնա

կանխնդրիցհետոմիայննածանոթացնումէամսագրիկառուցվածքին

(արտասահմանյան լուրեր,Անդրկովկասում ծագածպատերազմական

իրադարձություններիկապակցությամբ՝«ջանալառձեռսզլուրսինչ ’ի
տանէՀայոցևՊարսից,զայնպիսի,որչիցէձերլոեալ»ևայլն)։Հիմնա

կանայսբաժիններիցբացի,եվրոպականթերթերինմանությամբՇմա

վոնյանը«Ազդարարում»պետքէզետեղերապրանքներիշուկայական

գները,առևտրականլուրեր,hերթականամսվատոներիօրացույցը,նա

վերիչվացուցակըևայլն։

Գիտակցելով իր ձեռնարկած գործի կարևորությունը՝ Շմավոնյա

նը«Առաջաբանութեան»մեջիրամսագիրը«Նորհորինվածքևմիան

գամայն նոր երևույթ է» համարում իր դարում, ուստի ընթերցողներից

խնդրում է բարձր չափանիշներով («քանոնիւ իմաստութեան») ամսա

գրինյութերըքննելուփոխարեն«քաղցրութեամբնայիլզանարժանվաս

տակսզայսևեթէհնարաւորօգնական լինիլպայծառութեանձեռնար

կութեանս,առ’իմխիթարութիւնազգինմերոյ»(Ազդ.,1794,թիվ1,էջ5)։
Հայ իրականության մեջ իր նախորդը չունեցող «Ազդարարը» զար

մանքէպատճառումկուռհրապարակախոսականուղղվածությամբ,որի

հիմքումընկածէառաջինսերնդի լուսավորիչներիարծարծածհիմնա

կանխնդիրը՝Մայրհայրենիքիազատագրմանևսեփականերկրումար

ժանապատվորենապրելու խնդիրը։ Այդ նպատակին հասնելու միջոց

ները,թեևտարբերմակարդակներով,քննարկվում էինթղթակիցներիև

հրապարակախոսներիհոդվածներումունամակներում։

Ամսագրի հրապարակախոսները հիմնականում չորսն էին, որոնցից

իրանունովհոդվածներըստորագրելէԹադեոսքահանաՍոգինյանցը։

«Բարեկամ»ևմիաժամանակ«Ուրախակից»ծածկանունովստորագրել

էերիտասարդբանաստեղծ,վաճառականևտաղանդավորհրապարա

կախոսՍեթՍամյանը։«Հայորդիհայ»և«Ազգակից»ծածկանունները

դեռևսվերծանվածչեն,թեևկարծիքներենհայտնվել,թեայդերկուծած

կանուններովստորագրելէամսագրիխմբագիրը,ինչպեսևասվելէ,թե

«Հայորդիհայը»Բաղրամյանի,իսկ«Ազգակիցը»՝Շահամիրյանիծած

կանուններնենեղել։

Թադեոս Սոգինյանցը համաքաղաքացիներին ծանոթ էր և՛ իբրև

ավագքահանա,և՛1791թ.տպագրված«ՈղբՀայաստանեայց»պոեմով,
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որիմասինխոսքեղավարդեն։Այդպոեմը,որգրվածէՄ.Բաղրամյա

նի«Նորտետրակորկոչիյորդորակ»գրքիանմիջականազդեցությամբ,

աչքիէընկնումբուռնհուզականությամբ,բանաստեղծականպատկեր

ներիթարմությամբուհայրենասիրականջերմշնչով։Սոգինյանցնայդ

պոեմումՄայրՀայաստանիանունիցսրտահույզխոսքովդիմումէհայ

րենակիցներին, նրանց հորդորելով թողնել ծուլության ախտը և մտնել

«քաջությանհանդես»։Նորոգումնանհնարմիբանչէ,գրումէբանաս

տեղծը,պետքէօրինակառնելեվրոպականազգերից,անգլիացիներից,

իսպանացիներից, որոնք նույնպես, ժամանակին քնից արթնանալով,

զգացել են ազատության քաղցրությունը և, հետևելով իմաստության,

մեծջանքերիգնովձեռքբերելայն։Ժամանակնէ,որհայերընույնպես

զգաստանանևկարողանանտերկանգնելիրենցժառանգությանը՝հայ

րենիերկրին։

«Ազդարարի»հրատարակությունը,որինմեծապեսօժանդակելէրև

Սոգինյանցը,ոգևորումէնրան։Ամսագրիերկրորդհամարումնամիբա

նաստեղծությամբշնորհավորումէ«Ազդարարի»ծնունդը,այնհամեմա

տումաստվածաշնչյանաղավնուհետ,որըձիթենուշյուղովավետումէ

ազգինորոգմանլուրը։ՀովսեփԱրղությանիկոնդակներիթարմտպավո

րությանտակնահաղորդումէ,որԱստվածքաղցրացրելէռուսացկայս

րուհուաչքըհայերիվրաևուրախությունըկիսումէընթերցողներիհետ։

Ճայթեաց’իմեզլոյսիյարևմըտէ,
զշնորհսողորմութեանվեհագոյնգահէ,

կայսերըռուսացԵկատերինէ,

յաղթողթագուհւոյնկայսերազարմէ։

Խոսելովհայերինկատմամբկայսրուհուցուցաբերածուշադրության

մասին,Սոգինյանցը մաղթում է, որ նրաԲարձրության գահը հաստա

տունմնա։

Քրիստոսիծննդյանևնորտարուառիթներովգրածիրչափածոխոս

քումՍոգինյանցը,եթեծերերիհամարԱմենաբարձրյալիցխոհեմություն

էխնդրում,երիտասարդներիհամարողջախոհություն,իսկմանուկների

համարգիտությանսեր,միտքուհանճար,ապահանունազգի՝փրկու

թյանզորավորմիջոցներ էաղերսում, գրականուղիհարթելովՄ.Թա
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ղիադյանինշանավոր«Տէ՛րկեցոզՀայս»բանաստեղծությանհամար9։

Նագրումէ.

Ովտէրողորմած,Աստոածմարդասէր,

Որքովգթութեամբանոանեցարսէր,

Անկեալմերազգիսանօգնականի,

Ձեռամբքովկանգնեա՛ևյարո՛մեզՏէ՛ր,

Ժողովեա՛’իմիզիեմքյոյժցրոեալք,
Անտերունջհոտիցգոլովնմանեալք10

։

Թեև «Ազդարարի» էջերումՍոգինյանցիտպագրած հրապարակա

խոսական բանաստեղծությունների թիվը սահմանափակ է, բայց նա

մշտապեսօգնումէՇմավոնյանինևհենցիրբանաստեղծություններից

մեկումներումնխնդրելովընթերցողներիցտաղաչափականօրենքների

դեմմեղանչելուհամար,այնուամենայնիվհավաստումէիրհավատար

մությունընրանց.«ցորքանժամանակ՝մնայկենդանի,պատրաստիծա

ռայնայձեզլինիցի»։

«Ազդարարի» հրապարակախոսներից բանաստեղծական իր տա

ղանդով,հարցադրումներիլրջությամբևմամուլիգործերիլավատեղյա

կությամբ առանձնանում էր նոր ջուղայեցի երիտասարդ բանաստեղծ

ՍեթՍամյանը,որըգրումէր«Բարեկամ»ծածկանունով։Ազգայինկյան

քիառաջընթացիշահագրգռությամբտոգորվածնրաչափածոհոդված

ները յուրատեսակ քարոզներ ու ծրագրեր էին, գրված ընթերցողներին

միանգամայն մատչելի հայերենով։ «Ազդարարի» առաջին համարում

տպագրված իր ծավալուն հոդվածում նա շնորհավորում է ամսագրի

բանական ծնունդը և մաղթում, որայն լինի երկարակյաց ևարժանա

նահայրենիքումշարունակվելուբախտին։Աոաջինհայ լրագրողըհայ

առաջինպարբերաթերթինխորհուրդէտալիսուսումնասիրելօտարալե

զուլրագրողներիաշխատանքիոճըևհասկանալ,թենրանքինչպե՞սեն

հասելայնմակարդակին,որկարողանումենհաշվելերկնքիաստղերը։

9 «Հայ նոր գրականության պատմության» առաջին հատորում զետեղված
«ՄեսրոպԹաղիադյան»բաժնիհեղինակ,բանասիրականգիտություններիթեկնածու
ՌուզանՆանումյանը, հենվելովբանասերԱ.Ալպոյաճյանի«Կրկնվածսխալներ»
հոդվածիվրա,այդբանաստեղծությանհեղինակէհամարում«Հայելիկալկաթյան»
օրաթերթիխմբագիրՀովհ.ՏերՀակոբյանին:

10«Ազդարար»,1796,թիվ16,էջ670:
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«Ազդարարը»պետքէլինինախանձահույզևաշխատասեր,գրումէնա,

կարողանա ունկնդրել խրատներին, շարունակաբար գրական գործեր

հրատարակելով, ընթերցանության նյութտաազգիանդամներին և որ

կարևորնէ,լինիճշմարտախոս։

Սեփականտան, Հայաստանիազատագրությանգաղափարը, հայ

րենիհողիվրաազատկյանքստեղծելուբաղձանքըդարձյալուդարձյալ

զբաղեցրել են «Բարեկամի» միտքը, նրա բանաստեղծական խոսքին

տալովհամազգայինակնկալիքներինհամապատասխանհնչեղություն։

Այսիմաստովհետաքրքրականէնրա6րդհոդվածբանաստեղծությու

նը, որում ներկայացվում է գաղութահայության փրկության ծրագիրը։

Այն,պետքէենթադրել,մշակվածէրՀ.Շմավոնյանի,թերևսնաևԹ.Սո

գինյանցի մասնակցությամբ։ Վկայակոչելով հնդկահայ վաճառական

ներիվերջինտարիներիանհաջողություններըՖիլիպիններում,Ինդոնե

զիայում,Չինաստանում ևայլուր, նահայտնում է, որ եթենախկինում

հայերըմեկհարյուրինհարյուրէինշահում,ապաայդօրերինայնպիսի

խոշոր կորուստներ ունեին, որասես, կամովին իրենց ունեցվածքը նե

տումէինկրակիմեջ։Ժամանակնէգիտակցել,որօտարհողըչիկարող

հայրենիք դառնալ, ուստի բանաստեղծը հանձնարարում է «Ազդարա

րին»՝ասելհայերին,որնրանքանտեղիենվատնումիրենցունեցվածքը,

որովհետևև՛ժամանակներնենփոխվել,և՛մարդիկ։Նրանցպետքէտալ

հետևյալվճռականխորհուրդը.

Առեքզգանձձերդուքիմիաբան,

ԳնացեքիսկույնաշխարհնՀայաստան,

Զիայնէձերտունևձերէմիայն

Արժանէլինիլևձերգերեզման11:

Հայրենիքգնալու համար, սակայն, նրանքպետք է նախիրենցհո

ղիտերըդառնան։Նահամոզմունքէհայտնում,որՀայաստանիազա

տագրման գործը կիրականացնեն քրիստոնեականպետությունները, և

մատնանշումէայնմիջոցները,որոնցպետքէդիմենհայերը.

Խորհուրդարարեքմտօքտքնութեամբ,

Եվհայցոածագիրտուքխոնարհութեամբ,

Քրիստոսադավանմեծթագաւորաց,

11Նույնտեղում,1795,թիվ6,էջ74:
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Զիփրկեսցենձեզիբռնաւորաց։

Գրեցեքնոցազայսմիաբերան,

Զիաշխարհնձերէ՛բնակարան,

Տո՛ւքվկայութիւնհատորքՍուրբԳրոց,

Որերկիրընայն,ասէ՝է՛հայոց12։

«Բարեկամն»այդ ծրագիրհոդվածում ներկայացնում է նաևապա

գայում հայրենի երկրի բարեշինության, կրթական գործի ծավալման,

գիտությունների,արհեստներիևերկրագործությանզարգացմանմիըն

դարձակծրագիր։

ՀարությունՇմավոնյանըշատբարձրէգնահատելիր«վսեմախոհ,

պատվական» աշխատակցին. նրա գրավոր վաստակը համարել իբրև

պարզհայելի:Նրանուղղվածիրջերմխոսքումխմբագիրընշումէ,որ

«Բարեկամը» իբրև լրագրող` եղել է «հանդիմանող և սաստող», այլև

«գոգող ու սփոփիչ»: Նա գտնում է, որ «ռիտության, իմաստության և

թարգմանչի շնորհները նրանտրված են ի վերուստ»։Այս գնահատա

կանըհիմքէտալիսմեզասելու,որՍեթՍամյանը«Ազդարարի»համար

նաևթարգմանություններէկատարելօտարլեզուներից:ԹադեոսՍոգի

նյանցըիրհերթին«Ողջունատոութիւնհանդերձօրհնութեան»խորագ

րովմիբանաստեղծությունէնվիրել«Բարեկամին»,որումնրանանվա

նումէ«քաղցրաձայնարհխոսնակ»։Հասակըթեևմանկական,բայցնա

խրատներէտալիսազգին՝իմաստունալևորինման13։

Հետաքրքրական երևույթ է այն, որ մեր առաջին պարբերաթերթի

էջերումծավալվել էնաևբանավեճ,որընվիրվածէրժամանակիամե

նահրատապխնդրին՝հայությանգոյավիճակինևնրահետագաանելիք

ներին։Այդբանավեճնինքնինվկայումէհնդկահայգաղթօջախիմտա

վորականության քաղաքացիական ակտիվության մասին։ Բանավեճի

մասնակիցներիհոդվածներըտպագրվել են«ՀայորդիՀայ»և«Ազգա

կից»ծածկանուններով,որոնք,ինչպեսառիթունեցանքնշելու,վերծան

վածչենառայսօր։

«ՀայորդիՀայ»ստորագրությունըկրողչափազանցհանգամանալից

հոդվածի հեղինակը հրապարակախոսականխոսքիփայլուն միջոցնե

րովևհամեմատություններովկշտամբալիցխոսքէուղղումիրազգակից

12Նույնտեղում,էջ75:
13«Բարեկամը»1794թ.23տարեկանէր:
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ներին,նրանցվեհերոտուպասիվպահվածքիհամար։Հոդվածագիրը,որ

հեռուէհակակրոնականքարոզներկարդալումտքից,աղոթքներիմիջո

ցովՏիրոջիցբարիքներհայցելուփոխարեննրանցկենդանիգործիէկո

չում։Առանցդրաննաանհնարէգտնումհասնելապահովկյանքի,ւիառ

քիկամազատության։Պատմությունիցևեվրոպականգրականությունից

քաղվածմիշարքօրինակներով,ժողովրդականխորիմաստզրույցների

միջոցով նա փորձում է խոսքը հասցնել ընթերցողին, ինքնաճանաչու

թյանհասցնելնրան։Իրհիմնականմիտքընահոդվածիվերջումձևա

կերպումէհետևյալչափածոտողերով.

Հավատացեքհայքպակասութիւնձեր,

Սիրովջանացեքմիաբանութեան,

Ժողովեցարուք’իքննութիւնձեր,
Կշռեցեքզձեզընդայլոցազգաց,

Ճանաչեցեքձեզանաչառութեամբ,

Խորհեցեքանդէնըզելփրկութեան,

Եւգտջիքյայնժամամենայնբարի14։

Հետևեցիք հռոմեացիներին և աշխարհի այլ լուսավոր ազգերին,

գրումէնա,որոնքաշխարհինօրենքներենտվել,չէ՞որիրենցպատմու

թյան որոշփուլերում նրանք նույնպես հասել ենանկման եզրին, բայց

արիացելենմիաբանությամբևազատագրվել՝«սակաւջանիւ»։Եվայս

պես, «Հայորդի Հայը» խնդրում է իր ընթերցողներին. եղեք միաբան,

սիրեցեքմիմյանց,խորհեցեքևելքորոնեցեք,ահաայնժամմիայնձեր

աղոթքներըտեղկհասնեն։

Ամսագրի 11րդ համարում «Հայորդի Հայի» հարցադրումներին

առարկում է «Ազգակիցը»: Նրա համոզմամբ միմիայն աշխատանքով

հնարավոր չէ բարձրացնելազգը. ժողովրդիննախհարկավոր է կրթել,

ուսում տալ նրան, որովհետև «ամենայն առաքինական և իմաստնա

կանգործնկախեալկայիձեռսուսմանց»։«Նախուսումնարան,ապա

վայելչութիւն»,գրումէնա։«ՀայորդիՀայի»ընդդիմախոսըմիաժամա

նակգանգատվումէժամանակիբարքերից,սոցիալականանհավասա

րությանհոռիհետևանքներից:Մարդիկպատիվենտալիսունևորներինև

անարժանանձանց,իսկստորինդասինպատկանողներին,եթենույնիսկ

14«Ազդարար»,1795,թիվ10,էջ312:
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նրանքօժտվածենմեծարժանիքներով,անարգումեն։Այսառիթովբա

նավիճողըվկայակոչումէֆրանսերենլեզվով«տաղօրեն»ասվածբարո

յախրատականմիոտանավոր,որըմեջէբերումհոդվածում,իրթարգ

մանությամբ15:

Պատիւմարդկայնոյոչենծննդական,

Ոչհարկմեծատանց,ոչփոքուցխափան,

Ընտրեալքեննոքա,զորջանիւհոգան,

Կեալպարկեշտվարուքառաքինական,

Այնուորոշիզպատիւինքնական,

Ոչեթմարդբնութեամբ,այլևբանական16։

Այն, որ «Ազդարարի» հրապարակախոսը եվրոպական լուսավորա

կանությանսկզբունքների լավատեղյակությամբմերժումէքաղաքացի

ներիարժանիքներիգնահատմանանարդարչափանիշը,մեկանգամևս

վկայումէՄադրասիգաղթօջախիառաջավորանհատներիզարգացման

պատշաճաստիճանի, միջազգային իրադարձությունների և քաղաքա

կանության՝նրանցիրազեկությանմասին։

«Հայորդի Հայը» շտապում է պատասխանել «Ազգակցին»։ Սրա

միտմիարտահայտությամբնաայնմիտքնէհայտնում,թեզարմացած

էնրաքաջասրտությունից,որովհետև«Ազդարարի»ծննդյանօրվանից

մինչայսօր,նրասահմաններում«Ազգակիցը»առաջիննէերևացել«զի

նաւորեալ»։Այնուհետևնրահոդվածինպատասխանումէըստէության։

Նանշումէ,որուսմանկարևորությանհարցումիրենքչենհակադրվում,

որովհետևայն,ինչնագրելէհստակոճով,ինքըտգիտությունըողբացել

է«մթիներկարաբանութեամբ»։«ՀայորդիՀայը»բացատրումէ,որջա

նացելէայնմիտքըհայտնել,որ«ուսումնիվերայաշխարհիէ,ևոչ’իեր
կինս,ուստիգտանելջանանիձեռնանհիմնաղօթից»,միբան,որհաս

տատվումէիրհոդվածինկցվածյոթտեղչափածոխոսքից։Նագրումէ,

թեդրանովինքըցանկացելէօգնելընթերցողներին,հասնելուինքնաճա

նաչությանևհասկանալու,որուսման,փառքի,հարությանևազատու

թյանգործումեղածթերություններըոչմիայնկարելիէվերացնել,այլև

այդարժեքներըձեռքբերելևպահպանել։

Ինչվերաբերումէսոցիալականանարդարություններիխնդրին,ապա

15Ցավոք,ֆրանսիացիբանաստեղծիինքնութունըհայտնիչէմեզ:
16«Ազդարար»,1795,թիվ11,էջ366:
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«Հայորդի Հայը» դրսևորում է այդ հարցի մասին ունեցած իր կայուն

սկզբունքները։ Աշխարհի ստեղծման օրվանիցառայսօր, գրում է նա,

բաժանումըկատարվածէ,պատիվներըտրվումևտրվելուենհարուստ

ներին. այդ նրանց անկապտելի իրավունքն է։ Սակայն աղքատներին

նույնպեսկարելիէևպետքէպատվել,եթենրանքունենանքաղցրբարք,

խոհեմություն,պարկեշտություն ևայլ բարեմասնություններ։Այլապես,

եթե«Ազգակցի»ցանկացածովլինի,ապա«պարտէքեզդնիլհիմննման

ֆրանսու, զի յետպատրաստելոյխոհարարին զկերակուրն, բազմեսցի

ընդՏեառնիւրում’իսեղանիևլիցիհաւասարութիւնամենեցուն»17։

Սույնբանավեճը, որնիր լրջությամբաներկբայորենբարձրացրել է

ամսագրիբարոյականկշիռը,միաժամանակգաղթօջախիհայմտավո

րականությանգաղափարականխմորումներիարտահայտություննէր:

«Ազդարարի»առաջինհամարումտպագրվելէնաևՇահամիրՇա

համիրյանիհոդվածը,որըչնայածգրվածէրնամակիձևով,բայցաչքիէր

ընկնումիրհրապարակախոսականուղղվածությամբ։Նապատասխա

նումէրանգլիացիբժիշկՋեմսԱնդրսանի՝մոտանցյալումիրենուղղված

այնհարցին,թեովքե՞րենհայերը,ևո՞րնէնրանցլեզուն։Այսպիսով,հայ

լրագրությանծննդյանօրնիսկՇահամիրյանըևՇմավոնյանընպատա

կայինձևովներկայացնումենիրենցազգությունը,ա՛յնազգությունը,որը

սերումէՆոյից,խոսումԱդամիլեզվով,ապրումՆոյիցժառանգություն

ստացածԱրարատյաներկրում,իբրևբնիկժողովուրդ։Շահամիրյանը,

ասես, անուղղակիորեն օրհնում էր ամսագրի ծնունդը, նրան շնորհում

ազգիմեծությանևազնվությանվկայաթուղթը։

Շմավոնյանն իր ստորագրությամբ թեև հոդվածներ չէրտպագրում,

բայց առանձին հոդվածների առիթով նրա գրած ծանոթությունները,

պատասխանները նամակներին, բացատրությունները, երբեմնապես

նաև անստորագիր հոդվածները, հնարավորություն են տալիս գաղա

փար կազմելու նրա ժուռնալիստական սկզբունքների մասին։Անաչառ

էրՇմավոնյանը,զգայուն՝հանրայինկյանքումնկատվողթերություննե

րինկատմամբ։Անսահմանուշադիր՝երիտասարդթղթակիցներիկամու

սումնատենչպատանիներիհանդեպ։Նամեկանգամչէ,որկշտամբում

էհայրենակիցներին,երբեմնքահանաներին՝գաղթօջախումտեղիունե

ցողխռովություններիառիթով։Խմբագրականհոդվածներիցմեկում,խո

17Նույնտեղում,1795,թիվ12,էջ429:
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սելովհարևաներկրներումտիրողքաղաքականկացությանմասին,նա

քննությանէառնումնաևհնդկահայերիվիճակը,որըհուսահատական

էգտնում։Վաճառականներըհաջողությունչունեն,ռամիկներըկորցրել

եներբեմնիլավհատկանիշները.առհասարակազգըտգիտությանմեջէ։

Իբրևհրապարակախոսլուսավորիչ,նախոսքնավելիազդուևտպավո

րիչդարձնելունպատակովինչորչափովխտացնումէգույները։Մինչ

դեռտեսնումենք,թեայլազգիներիուսմանպտուղնիբբևջահինչպեսէ

վառվումխորգիշերին,այնինչ,երբնայումենքմերազգին,տեսնումենք

նրանոչմիայնտառապած,այլևամբողջովինպատածտգիտությամբ.

«...Ո՞վՀայկ,սկիզբևհեղինակազգիսմերոյհայկազանս.եթէհնարիցէր,

յառնելնքոյյայսմիկդարոյտեսանելյետեւողացքոց՝հաւատամքքաջու

թիւնդամենայնիւսպառազինեալոչբաւերընդդիմանալդտգիտութեան,

փոխանակքաջինԲելայ,զորտիրեալկայմեզ»18։Շմավոնյանլուսավո

րիչնայսհարցադրումներովձայնակցումէր«Ազդարարի»հրապարա

կախոսներինևամենկերպջանումնպաստելիրհայրենակիցների լու

սավորությանգործին:

«Ազդարարի»հարկադրականդադարիցհետոնույնպեսՇմավոնյա

նը շարունակում է իր լուսավորականհրատարակչական գործունեու

թյունըև,օգտագործելովյուրաքանչյուրգրքիհրատարակությանառիթը,

դրանցառաջաբաններումկամՀիշատակարանումհրապարակումէու

սուցողականիրխոսքը։Այնհիմնականումուղղվածէրերիտասարդու

թյանը,որիննամտավորլուրջաշխատանքիէրկոչում։

Մեծարժեքէներկայացնում1797թ.Մադրասումտպագրված«Գիրք

անոանեալ ղեկաւար մանկանց» աշխատության «Վերջաբանութիւն

գրքոյսառսիրելիմանկունսհայոց»բաժինը,որըհայոց լեզվիպաշտ

պանության, կյանքում բարոյական արժեքների կարևորության և հայ

րենիերկրին՝ՄայրՀայաստանինհավատարիմլինելուվերաբերյալմի

ավարտուն հրապարակախոսական տրակտատ է։ Այստեղ արտացոլ

վելենմեծլուսավորչիևմանկավարժիգործնականհայրենասիրական

գաղափարները։Այդ վերջաբանում էՇմավոնյանը բարեգործության և

ազնվությանկոչումմատաղսերնդին,հորդորումնրանանկեղծսիրովսի

րելիրենցազգնուերկիրը։«Միյուսայք ’իսնոտիիրըսաշխարհի,այլ
յամենայնզորութենէձերմէյուսացեքպատոելիազգսևմանուշակաբոյս

18Նույնտեղում,1795,թիվ8,էջ209:
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երկիրնձերևերբեքմի՛մոռանայցեքամոթանքն,...զիզպտուղնաշխար

հին մերոյ կթեն ձեռամբ և աշխատանօք մերոյ և վայելեն բռնավորքն

մեր»։Իբրևհայերիթշվառությանմիակդարման,նախորհուրդէտալիս

սիրել ընթերցանությունը «հայոցտառիւ և բառիւ», մանուկներին հաս

կացնելայսգրքինշանակությունը,որըլիէիմաստությամբևհանճարով,

բացումէբանականությանմտքիաչքը:

Շմավոնյանհրապարակախոսը միաժամանակ հմուտ խմբագիր էր

ևհրատարակչականգործիկազմակերպող։Գործիմացերիտասարդնե

րից,որոնցանվանումէրվերակացուներ,նաստեղծելէմերլրագրության

պատմությանմեջառաջինխմբագրականմարմինը,որինէրվերապահ

վածնյութերիընտրությանևդրանքընդունելուիրավունքը։Նախանձելի

նրբատեսությամբ նաթղթակիցներ էր որոնում, հանձնարարություններ

տալիսառևտրական ճանապարհորդության մեկնող համաքաղաքացի

ներին,իսկնրանց,որոնքչէինցանկանումթղթակցելիրենցանուններով,

թույլատրումէրօգտվելծածկանուններից։Նմանհոդվածագիրներիհա

մարհատուկարկղէրկախվածեկեղեցուգավթում։

Ազատասպարեզտալովհանդերձիրթղթակիցներին,Շմավոնյանը

բոլորովինչէ,որիրենազատէրհամարումպատասխանատվությունից։

Այդառումովնաշրջահայացէր,ինչպեսամենմիճշմարիտխմբագիր։

Այսպես, հավանաբար վերակացուների հանձնարարությամբ տպագ

րելովԱ.Բ.ծածկանունովստորագրվածմինամակ,որումխոսվումէր

ՀովսեփԷմինի«ԿեանքևանցքՅովսեփէմինհայիմիոյ»գրքիմասին

(տպագրվածԼոնդոնում,1792թ.),Շմավոնյաննանհրաժեշտէգտնում

դրանկցել իր ծանոթությունը, գիտակցելով, որայդ նամակումարտա

հայտված անընդունելի մտքերին հետևողներ կգտնվեն19: Շմավոնյա

նըհայտնումէ,որչնայածժամանակիսղությանպատճառովգիրքըչի

կարդացել, բայցառաջիկայումայնկկարդաևգրքինյութը«ամենայն

զգուշությամբ»կհաղորդիընթերցողներին։ԵվքանիորԱ.Բ.ինամա

կումՀովսեփԷմինըքննադատվումէրայնբանիհամար,որիրազգին

հայերենխրատելուփոխարենայլոց լեզվով էխոսում«յուրազգիվա

տահամբավությունից», Շմավոնյանը կողմնորոշում է ընթերցողներին։

ՀովսեփԷմինիննաներկայացնումէորպեսմիգործչի,որըշրջագայելէ

բովանդակՀայաստանում,սիրումևգնահատումէիրազգըևաշխարհը,

19Նույնտեղում,1794,թիվ4,էջ182:
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ապրելևկրթվելէխոհեմազգերիմեջ,ունիհարուստկենսափորձևօժտ

վածէազգիընդունակություններով։Նահամոզվածէ,որհեղինակնըստ

արժանվույնպետքէներկայացրածլինիհայոցթագավորությանպատ

մությունը,ինչպեսևերախտագիտությամբարտահայտված՝քրիստոնյա

պետությունների մասին, որոնք պաշտպանում են հայերին և որոնցից

մեծօգնություն էակնկալվում, որպեսզի«կարողասցուքվայելել զբնա

կանժառանգութիւնսմեր»։ԱյնուհետևՇմավոնյաննամփոփումէ.ան

հնարէ,որօտարլեզվովտպագրվածգիրքըայլիմաստունենա։Այսվեր

ջինվճիռըմանավանդհույժկարևորէր,քանիորԱ.Բ.նիրնամակում

նշումէր,թեԷմինըօտարլեզվովիրազգըևժողովրդինտգետհամարելով

ևիրենմիայնգիտուն,կարծել է,թեմեծհամբավիկարժանանա։Նրա

կարծիքով,Էմինիգրքիհիմնականգաղափարը՝վերականգնելուհայոց

պետականությունը, օտարազգի խոհեմ մտածոդները քննելով, «ման

կամտածականհնար»կանվանեն20։Այսամենիցհետոզարմանքէհա

րուցումակադեմիկոսԱրտաշեսԿարինյանիայն վճռականխոսքը, թե

Շմավոնյանը«Ազդարարի»մեջբավականորոշակիկերպովնկատումէ,

որԷմինիքարոզածգաղափարներըինքըհամարումէանիմաստևանըն

դունելի։Անցնումէմոտավորապեսմիտարիև1795թ.Շմավոնյանընո

րիցտպագրելովմի«Նամակ»`նույնչափորոշակիկերպովցուցադրում

էիրբացասականդիրքըՀովսեփԷմինինկատմամբ21:

Ինչվերաբերումէերկրորդնամակին,որն,իդեպ,տպագրվելէոչթե

մեկտարի,այլմեկամիսանց,5րդհամարում(միայնթվականիփոփո

խությամբ),ապաայն՝նույնհեղինակիանլուրջթղթակցություննէ,որում

Էմինիգիրքը՝«աղքատ»,իսկհեղինակը«փչախոս»էանվանվում:Առ

հասարակԱ.Բ.ինամակներըզավեշտականենթե՛իրենցձևի,թե՛բո

վանդակությանառումներով,ևթե՛արտահայտչականեղանակներով:

Հարություն Շմավոնյանի կազմակերպչական ունակությունների

շնորհիվ «Ազդարարը» հարուստ լրատվություն է հրապարակել ինչ

պեսՀնդկաստանիհայգաղթօջախիառօրյայի,այնպեսէլեվրոպական

երկրներումտեղի ունեցողպատերազմականիրադարձություններիվե

րաբերյալ:

«Ազդարարի»համարներումկայունտեղուներ«Ազդարար»և«Լուրք

20Նույնտեղում,էջ184:
21ԿարինյանԱ.Բ.,Ակնարկներհայպարբերականմամուլիպատմության,հ.1,

 

Երևան,1956,էջ197198:
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Եւրոպիու» լրատվական բաժինը, որում հրապարակվում էին եվրոպա

կան թերթերից քաղված նորությունները: Այսպես, բազմաթիվ հաղոր

դագրություններենտպագրվելնվիրվածՖրանսիայիդեմմղվողկռիվնե

րիմանրամասներին,Լեհաստանիերրորդբաժանմանըևայլն:

Շմավոնյանըհաղորդումներիմի շարք էնվիրելԱղաՄահմեդԽա

նի արշավանքներին: Լրատվության պաշտոնական աղբյուր չունենա

լով,նակարողացելէԲասրայումգտնելիր«սեփականթղթակցին»,որը

նամակներ էր ստանումԲաբելոնից, Բաղդադից և նույնիսկՇուշիից և

դրանցբովանդակությունըհաղորդումՇմավոնյանին:Այդհաղորդաշա

րըարժանահավատսկզբնաղբյուրէ,որըվկայակոչվումէպատմաբան

ներիկողմից:

«Ազդարարի»հրապարակախոսություննուներընդգծվածռուսական

կողմնորոշում:ՀնդկահայգործիչներըՀայաստանիազատագրմանհե

ռանկարը կապում էին ռուսական կառավարության օգնության հետ և

հավատում նրաազատագրական միսիային։ Թե որքան հիմնավոր էր

նրանց հավատնայդ ուղղությամբ, երևում է մասնավորապես Հովսեփ

Արղությանի՝ 1793 թ. հունիսի 20ի շատ հետաքրքրական կոնդակի մի

խոստովանությամբ ևս։ Նկարագրելով 17871791 թթ. ռուսթուրքական

պատերազմի ռազմաբեմի իրադարձությունները, որին մասնակից էր և

ինքը,Ռուսաստանի հայոցառաջնորդըխորին ցավով հայտնում է զո

րահրամանատարԳր.Ա.Պոտյոմկինիհանկարծահասմահվանլուրըև

ավելացնում. «Ահա որպէսաշխարհ, նոյնպէս ևտառապեալազգ մեր,

զրկեցավ ի մեծափառ պաշտպանէ մերմէ, որոյ մտաց ձգտումն վասն

մեր, էրնորոգութիւնմեծինՀայաստանեայց՝ևկանգնումնանկեալիշ

խանութեաննորա»22(ընդգծումըմերնէ– Մ.Մ.)։

Արղությաննայնուհետևպատմումէ,թեինչպեսէընդունվելԵկատե

րինաԵրկրորդիկողմից,արժանացելպարգևներիևնորահիմնԳրիգո

րուպոլիսքաղաքիկառուցմանհամարդրամականօգնությունստացել։

ԿարճժամանակիցնաՍանկտՊետերբուրգիհայոցեկեղեցումպատա

րագիհանդիսավորարարողությունէկատարումևպատկառազդումաղ

թանքկարդումիպատիվկայսերականընտանիքի:Ինչպեսհաղորդում

էնաիրկոնդակում,այդպատարագըշատմեծտպավորությունէգոր

ծումհրավիրվածբարձրաստիճանհյուրերիվրա։1795թ.Շմավոնյանը,

22«Ազդարար»,1794,թիվ1,էջ1718:
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իրհերթինհիշեցնելովԵկատերինաԵրկրորդի«զանչափելիգթածական

ողորմածութեանմասին,առազգսմեր»,կոչէանումայդվերաբերմուն

քին պատասխանել երախտագիտական խոսքով։ Ամսագրի հաջորդ,

16րդհամարումարդեն,նահայտնումէ,որհնդկահայերըշնորհակալա

կանգիրենուղարկելռուսացկայսրուհուն։

Եկատերինա Երկրորդի մահից հետո նույնպես հնդկահայերը դի

մումներ են ուղարկում և՛ՊավելԱռաջինին, և՛ ԱլեքսանդրԱռաջինին։

Պահպանվելենմադրասահայերի`հասարակացերկուժողովներիար

ձանագրությունները տպագրված Շմավոնյանի տպարանում, որոնք

հրապարակել է բանասերԱրամԵրեմյանը23: 1805 թ. նոյեմբերի 17ին

կայացածժողովումՄադրասիառաջավորքաղաքացիներըորոշումեն

նամակուղարկելԱլեքսանդրԱոաջինինևՎրաստանիկառավարչապե

տին:Ելույթունեցողները,գոհունակությամբխոսելովՎրաստանիևՂա

րաբաղի՝Ռուսաստանին միացմանմասին, նշում են, որ միմիայնՌու

սաստանիհովանավորությամբէ,որկարողէիրականանալնաևհայերի

փրկությունը:ԺողովինախագահնէրՆազարՀակոբջանՇահամիրյա

նը. նրանից բացի, խանդավառ ճառերով հանդես են գալիս Թ. Սոգի

նյանցը,ԱվետՍեթյանը,ԳրիգորՍամյանը,ՍեթՍամյանըևուրիշներ:

ՀարությունՇմավոնյաննիրելույթումայնմիտքնէհայտնում,որռու

սացգթությունըհայերինկատմամբպայծառէ,ինչպեսարեգակը։Ռու

սացանհաղթկայսրը,ասումէՇմավոնյանը,ազգությամբհայչլինելով,

սիրումէմերազգըևփրկիչուառաքյալէմեզհամար։Հատուկաղոթքով

նաերկարկյանքևհաղթանակներէմաղթում«հայոցաշխարհիևհայ

ազգիպաշտպանին»:

Հաջորդ ժողովում, 1806 թ. հունվարի 28ին, 35 ժողովականներ հո

տընկայսկարդումևստորագրումենԱլեքսանդրԱռաջինինևՎրաստա

նի կառավարչապետին (իշխան Պ. Ցիցիանով) ուղղված նամակները։

Առաջինըստորագրելէր՝

«ՏէրՅարութիւնՇմաւոնեանՄադրասիսհայոցևԱւագքահանայ»,

երկրորդը՝«ՏէրԹադէոսՏէրԱնդրէասեանՍօգինեանց»:

XIX դարի 10ական թվականներին թեև Շմավոնյանը թողնում է

տպագրականհրատարակչականգործունեությունը, բայց չի լքում հա

23Տե՛սՀայժողովրդիազատագրականպայքարիՄադրասիդրոշակակիրները//
«Էջմիածին»,1948,թիվ1012։
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սարակական գործունեության ասպարեզը։ Այդ տարիներին նույնպես

Եփրեմկաթողիկոսըսիրովէրվերաբերվումնրանևնրանէրհանձնա

րարումգաղութահայությանմեջկազմակերպվողհանգանակություննե

րի ու կտակվածգումարներիպաշտոնականձևակերպումների հարցե

րը24:Շատհետաքրքրական է, որ երբ 1859 թ.ՄիքայելՆալբանդյանը

«Հյուսիսափայլում»հրապարակումէիրնշանավորնամակը՝նվիրված

հնդկահայերի կտակած գումարների ձեռքբերման հարցին, դրան կից

տպագրումէնաևհամապատասխանկտակներիբնագրերը,այդթվում

նաև Շմավոնյանի նամակը՝ ուղղված Եփրեմ կաթողիկոսին25: 1819 թ.

հոկտեմբերի9իթվակիրայդնամակումհայհրապարակախոսըհայտ

նումէր,որՆորՆախիջևանքաղաքի լուսավորականձեռնարկումների

օգտինմադրասահայՍարգիսԾատուրըմեծգումարէկտակել,ևներկա

յացնումէրայդկտակիպայմանները։Նակաթողիկոսիուշադրությունը

հրավիրումէրայդնվիրատվությանվրա,որպեսզիանհաժեշտձևակա

նություններըկատարվեինժամանակին:

Ահաևհանդիպեցին:ՄիքայելՆալբանդյանըևՀարությունՇմավո

նյանը։Եվչէրէլկարողայլկերպլինել:Որքանէլտասնամյակներովհե

ռումիմյանցից,հայժողովրդիերկունվիրյալներըպետքէհանդիպեին:

Ազգի քաղաքական վերածնության, նրա կրթության և բարոյանյութա

կանվիճակիբարելավմանանկեղծշահագրգռությամբապրողՆալբան

դյանըհավատարիմէրՄադրասիլուսավորիչներիևազգայինգործիչնե

րիստեղծածազնիվավանդույթին։

Եվնաշարունակումէրավանդույթը։

24 Շմավոնյանը մեծ համարում ուներ հայոց կաթողիկոսների և Ռուսաստանի
թեմի առաջնորդների մոտ: Հ. Արղությանը իր կոնդակներում նրան անվանում է
«բազմավաստակ եւ ջանասէր, համեստազարդ ՏէրՀարություն ավագ քահանա
Շիրազցի», «Հոգնհանճար ՏերՀարություն ավագ քահանա, մեր սիրելի որդի»։
Եփրեմ կաթողիկոսը Շմավոնյանին դիմում է` «Իմ վաղեմնածանոթ հարազատ
սիրելի»,«Իմվաղեմիհատուկհավատարիմսիրելի»խոսքերով։

25Տե՛սՆալբանդյանՄ.,Երկերի լիակատարժողովածու,հ. 2,Երևան,1980, էջ
362:
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ԱՌԱՋԻՆՀԱՅՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԸ*

(«Ազդարարի»170ամյակիառթիվ)

Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում, որը XVIII դարի երկրորդ կեսի

նաևհայառևտրականկապիտալինշանակալիցօջախներիցէր,1794թ.

հոկտեմբերի16ին լույստեսավառաջինհայպարբերականի՝«Ազդա

րարի»անդրանիկհամարը։Այնուհետևամսագիրըկանոնավորկերպով

հրատարակվումէմինչև1796թ.մարտամիսը։«Ազդարարը»ջերմըն

դունելությունէգտնումՄադրասիհայկականգաղութում։Նրախմբագիր

Հարություն քահանա Շմավոնյանին շնորհավորում են և «բանական»

գործին հաջողություններ մաղթում տեղի հայ գործիչներն ու կրթված

վաճառականները։ Ամսագրի հրատարակությունը նրանք դիտում են

իբրև«ազգինորոգման»ավետիս,մտավորկյանքիզարթոնքիազդակ։

Հետաքրքրական է, որ առաջին հայ պարբերականի հրատարակու

թյունը նրանքկապում ենարևմտյանքաղաքակրթության և ռուսական

արևելյանքաղաքականությանհետ։

«Ազդարարի»թղթակիցներիցմեկը,խոսելովայնընդունելությանմա

սին,որգտնում էամսագիրըհայությանշրջաններում,նշումէ,թեամենքը

գնումէինայն,կարդում,վիճում,քննարկումբարձրացվածհարցերը։Ակ

ներևէ,որՄադրասիհայկականգաղութումարդենկարվաճառական

ներիցուերիտասարդգործիչներիցկազմվածմիխավ,որնանտարբեր

չէրանցնում«Ազդարարի»հրատարակությանփաստիկողքից։Թերթը

հիմնականում ստանում է մտավորականների հավանությունը, որոնք

գնահատումենՇմավոնյանիջանքերը։«Ազդարարը»հրատարակվում

էր որոշակի ծրագրով և սկզբից մինչև վերջին համարը հավատարիմ է

մնումայդծրագրին։

Ամսագրիքաղաքականգիծըառավելհստակությամբերևումէհրա

պարակախոսության բաժնում, որին զգալիտեղ է հատկացված։ Հրա

պարակախոսությունը «Ազդարարում» շարունակությունն էր Բաղրա

մյանՇահամիրյան քաղաքական հրապարակախոսական գծի, որն

սկզբնավորվելէրՄադրասում1772թ.«Նորտետրակորկոչիյորդորակ»

աշխատության հրատարակությամբ։ Թե՛ այդ գիրքը, և թե՛ Շահամի

րյանի «Որոգայթփառաց» հռչակավորաշխատությունը՝ հայ իրակա

նությանմեջսկիզբնէինդնումքաղաքականհրապարակախոսության։

*Տպագրվելէ`«Պատմաբանասիրականհանդես»,1964,թիվ4,էջ4352:
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Բաղրամյանը,հանգամանորենխոսելովհայազգիընդհանրությանմա

սին,բարձրացնումէրնրաինքնաճանաչությանևքաղաքականանկա

խությանհարցերը։Նաերազումէրօտարնվաճողներիցազատագրված

Հայաստանը,որըպետքէվերակենդանանարուսմանևկրթությանմի

ջոցով։

Շմավոնյանի«Ազդարարը»նույնպեսքննարկումէայսխնդիրները։

Ամսագրի հրապարակախոսության կենտրոնական թեման է դառնում

գաղութահայությանապագայի,նրահեռանկարներիևանելիքներիհար

ցը։Այսխնդիրնուղիղգծովառնչվումէրհայերիկացության,առևտրիվի

ճակիևհեռանկարներիհետ։«Ազդարարի»էջերումբազմաթիվհոդված

ներենհրապարակվելնվիրվածհայվաճառականներիգործունեությա

նը,նրանցծովայինճանապարհորդություններին,օտարշուկաներումու

նեցածհաջողություններինև,գերազանցապես,անհաջողություններին:

Ճիշտէ,հայգաղութըՀնդկաստանումշատհինպատմությունուներ,և

հայառևտրականկապիտալըորոշակիուժէրներկայացնումայնտեղ,

բայցանգլիացիներիմուտքըՀնդկաստանփոխումէուժերիհաշվեկշիռը։

ՀայվաճառականներնանզորէինդիմադրելուքաղաքակիրթԱնգլիայի

հզոր առևտրական տների մրցակցությանը։ Նրանց վիճակն է՛լ ավելի

ծանրացնում էր միջազգային լարված մթնոլորտը։ «Ազդարարի» հրա

տարակությանտարիներինռազմականգործողություններենծավալվում

ԱնգլիայիուՖրանսիայիմիջև,փակվումենառևտրականճանապարհ

ները,առևտուրնանկումէապրում։Ամսագրիթղթակիցներըշարունակ

բողոքում էին, թե հսկայական քանակությամբապրանքներ մնացել են

առանցվաճառվելու,գործերըշատվատենչինականշուկայումևայլն։

Թեորքանծանրէրհայվաճառականներիվիճակըօտարշուկաներում,

այդերևումէմիվաճառականինամակից,որըՉինաստանիցուղարկված

էրՄադրաս.«Մնացարզառնեմ,որինչումիտովիևինչումիտսկտրվեց,

բայցսլամաթխասանք.ոչինքսլամաթխասել,եվգններեթեֆրանկսիզն

մեզբռնելլիներ,շատուրախգննի,քանթեէսպեսդառնբազարիչհան

դիպի.էնողորմելությանբազարինաքհանդիպել,որ100ին20պակաս

ապրանքռազիանքծախելն,էնէլչիծախման,բռունքկեսնծախվելոց,

վայէնծախսին,ործախվելոց,հուսացելամաստուած,որմինողորմու

թյունառիմյուստարինմնացյալապրանքնշախիծախվի,որտալեսզա

րարնդուսգոյ,հուսաստված»26։

26«Ազդարար»,1794,թիվ3,էջ138:
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Առանձին թղթակցություններից բացի գաղութահայությանը հուզող

այդհարցերնարծարծվումէին«Ազդարարի»աշխատակիցներ«Ուրա

խակիցբարեկամի»,«Հայիորդիհայի»,«Ազգակցի»ևխմբագրիծրագ

րայինհոդվածներում։Ուրախակիցբարեկամըիրհրապարակախոսա

կանչափածոհոդվածներումբազմաթիվփաստերովհաստատումէ,որ

իսկապեսհայվաճառականներըձախողվումենՉինաստանում,Մանի

լայում,Բատավիայում։Հայերիունեցվածքըջուրն էնետվում,մինչդեռ

նրանցավանդականհայրենիքումտնօրինումենօտարները։Նախոր

հուրդէտալիսհայերին՝վերցնելիրենցգանձըևգնալ«ԱշխարհնՀա

յաստան»,որընրանցհայրենիքն է։Այսծրագրիիրականացմանգոր

ծումամսագիրըմեծդերէհատկացնումմանուկսերնդիկրթությանը։Ու

սումնուկրթությունըկօգնեներիտասարդությանը՝ծանոթանալուիրենց

նախնիներիփառավորգործերինևկթելադրենընդօրինակելնրանց։

Հայերինազգայինինքնաճանաչությանբերելուշատուրույնճանա

պարհ է նշում հրապարակախոսՀայիորդի հայը:Նաքննադատում է

հայերիկենցաղիմեջմտածայնդատապարտելիսովորույթը,երբնրանք

լոկխոսում են իրենցտառապանքների,ազգի դժբախտության մասին,

հառաչում են, ողբում և...աղոթում, որաստվածփրկի իրենց։Սակայն

մի՞թե աղոթքով կարելի է մի ամբողջ ազգի ճակատագրի հարցը լու

ծել։ Մի քանի օրինակով նա հաստատում է այն ճշմարտությունը, թե

ազգային հարցերը լուծվում են միայն վճռական գործողություններով։

Նայեցե՛ք,Արամյաններ,գրումէնա,աստվածչիկարողհավանություն

տալ նրանց, ովքերանճարակությամբ նստում են և իրանունըտալիս,

այլ օգնում է նրանց, ովքեր կարողանում են ոտքի ելնել և իրենց ցան

կություններնիրագործել՝նույնՍուրբհոգուկողմիցմարդունշնորհված

իմացականության և բանականության միջոցով, որը մարդու ծննդյան

օրվանիցզարգանումէ։Անհրաժեշտէմիաբանվել,արիանալ,խորհելև

առաջգնալ,շարունակումէնա,ևայնտեղ,ուրկանայսպայմանները,

անառարկելիորենկլինեն՝ազատություն,փառք,պատիվևկյանքիամեն

միբարիք։Այլճանապարհչկա։Հրաշքչիկարողկատարվել։Միաբա

նությունէպետք,ջանքևաշխատանք27:Իհաստատումնիրմտքերի,նա

վկայակոչումէՆերսեսՇնորհալուտողերը.

27Տե՛սնույնտեղում,1795,թիվ10,էջ304:
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Ջանիւհասցեսհամայնշնորհաց,

Միծուլկենարևդեգերած,

Թէզանձնքոյտաս’իճգանց,
Հասցեսիմաստըսգերիմաց:28

Հայիորդիհայիհարցադրումըմիակողմանիգտնելով՝նրահետբա

նավեճի է մտնում Ազգակից29 ծածկանունով հրապարակախոսը։ Նա

գտնում է, որ հայերն իրենցամբողջ ուշադրությունըպետք է կենտրո

նացնենուսմանվրա։Հնդկաստանիհայերըվաստակումենայնքան,որ

նրանցունեցվածքիմեկքառորդովկարելիկլինիմիազգբարձրացնել...

Ի՞նչնէ,ուրեմն,նրանցպակասությունը,եթեոչուսումը։Իրընդդիմախո

սիդեմպատասխանհոդվածովկրկինհանդեսէգալիսՀայիորդիհայը, 

որը պաշտպանելով իր դրույթները, հայտարարում է, թե փաստորեն

իրենքմիևնույնդիրքերումենգտնվումևթեիրնպատակըևսմիևնույնն

է՝ցույցտալ,որ«ուսումնաշխարհիվրաէ,ևոչերկնքում,որտեղորոնում

ենայն՝անհիմնաղոթքներիմիջոցով»։

«Ազդարարի»հրապարակախոսականգիծըհստակէ.հայերըպետք

էմտավորապեսբարձրանան,ստեղծենիրենցմշակույթնուգրականու

թյունը, քրիստոսադավան պետությունների լեզվով թարգմանեն հայոց

պատմությունը,տարածենայն (առանձնապես բռնավորներիանողոր

մության դրվագները), աղերսագրով դիմեն քրիստոնյա պետություննե

րին,որպեսզիսրանքհայերինփրկենօտարբռնակալներից։

Այսամենիփոխարեննրանքպետքէխոստանանհարկտալիրենց

հովանավորներին և ընդմիշտ հավատարիմ լինեն նրանց։ Այնուհետև,

հայրենիքնազատագրելուցհետո,հայերըպետքէջանանշենացնելայն,

բարեկարգել,ծաղկեցնելարհեստներնուերկրագործությունը,եվրոպա

կանազգերիօրինակովդպրոցներբանան։

«Ազդարարի» հրապարակախոսները, հնդկահայ գործիչները, ըստ

արժանվույն,գնահատումէինժամանակիքաղաքակրթությանդերըազ

գերիաոաջադիմությանգործում։Հնդկահայմտավորականությաննայս

28[«Ազդարար»,1795,թիվ10,էջ308]:
29ԲանասերԹադևոսԱվդալբեգյանը ենթադրում է, թե Հայի որդի հայը ոչայլ

ոքէ,եթեոչհայերիտասարդներինքնիցսթափեցնողուարիությանկոչողՄովսես
Բաղրամյանը։ ԱգդակիցծածկանվանտակնրակարծիքովթաքնվածէՇահամիր
Շահամիրանը(տե՛ս«Նորք»,1924,4րդգիրք,էջ148):
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խնդրումխրախուսումէրՌուսաստանիհայոցառաջնորդՀովսեփԱր

ղությանը։Շմավոնյանինուղղածմինամակումնագրումէր,թեհայերը

պետքէկարողանանուսումնասիրելեվրոպականազգերիլեզուն,գրա

կանությունն ու գիտությունը,փորձեն ընդօրինակել նրանց, որով կհա

գեցվիազգիծարավըևկկատարվենհայերիբաղձանքները։«Թերևսայդ

միջոցովէլփրկությանառիթ,կամօգնությունլինիմերքաղցրհայրենի

քին»,–ավելացնումէնա։
ՀարությունքահանաՇմավոնյանը,հարկավ,բաժանումէրիրթղթա

կիցներիհայացքներնայսհարցերում։Նանույնպեսխորհումէրհայե

րիանելվիճակի,նրանցպանդխտության,առևտրիանկման,ռամիկնե

րի հետամնացության և, մասնավորապես, ազգի տգիտության մասին։

Առաջնորդվելովազգայինարժանապատվությանբարձրզգացումներով,

նագրումէ.«Ծաղրիառարկաենքդառնումայլազգիներիմեջ։Մինչդեռ

նրանցուսմանպտուղներըփայլումենորպեսվառջահ՝գիշերվամեջ,

մերազգը ոչ միայնտառապում է,այլևամբողջովինպատված էտգի

տությամբ»։«Ո՛վՀայկ,–բացականչումէնա,–հայժողովրդիսկիզբու
հեղինակ, եթե դու հանկարծ արթնանայիր մեր դարում և տեսնեիր քո

հետևորդներին,ապաաներկբայորենքոքաջությունըհազիվթեբավա

կան լիներդիմադրելումերտգիտությանը,որնիշխումէմեզ՝Բելիփո

խարեն»30։

Քաղաքական հասկանալի նկատառումներով Հարություն քահանա

Շմավոնյանը «Ազդարարում» տպագրում է Հովսեփ Արղությանի՝ հնդ

կահայերինուղարկածկոնդակները։Գաղութահայությանհամարշատ

հետաքրքրականէինմայրհայրենիքումհայերիկատարածքայլերը,և,

առանձնապես,Եկատերինակայսրուհուուշադրությունըհայերինկատ

մամբ։ՀովսեփարքեպիսկոպոսըհանգամանորենպատմումէՆորՆա

խիջևան ևԳրիգորիուպոլիս քաղաքների հիմնադրման և Եկատերինա

IIից հայերի ստացած առանձնաշնորհումների մասին։ Տպագրվում է

ևայդառիթովտրվածարքայականհրովարտակը, որը հայերի սիրտը

մեծամեծ հույսերով էր լցնումապագայի նկատմամբ։Գաղութահայու

թյունըտենչումէրազատագրվածտեսնելիրհայրենիքըբռնավորներից

ևազատությանհույսերըկապումԷրռուսականկայսրությանևՀերակլ

IIիհետ:

30«Ազդարար»,1795,թիվ8,էջ209:
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«Ազդարարի» հրապարակախոսության մեջ ինչոր չափով արտա

հայտություն են գտել ժամանակի քաղաքական իրադարձությունները։

Արտաքինլուրերը,որոնքքաղվումէինեվրոպականթերթերից,պտտվում

ենՖրանսիականհեղափոխության,Եվրոպայումծագածպատերազմա

կանդրության,խռովություններիևապստամբություններիշուրջը։Շմա

վոնյանինայդհարցերըհուզումեն՝երկրումխաղաղությունըվերականգ

նելուևկանոնավորառևտրականհարաբերություններստեղծելուառու

մով։ Սակայն Ֆրանսիական հեղափոխության հետևանքները բեկվում

են«Ազդարարի»էջերումևայլպլանով։Շմավոնյանիչափավորքրիս

տոնեական բարոյախոսությունը, իհարկե, չէր կարող որդեգրել ազա

տության և հավասարությանայն հարցադրումը, որն ընկած էր ֆրան

սիական հասարակապետության հիմքում։ Եվ ահա, Հայի որդի հայի

դատողություններիմեջերևանէգալիսհետևյալմիտքը.առարկելովայն

թղթակիցներին, որոնք բողոքում էին ժամանակի սոցիալական անար

դարությունների,անարժանհարուստներինտրվողմեծարանքիդեմ,նա

գտնումէ,որաշխարհիստեղծմանօրվանիցբաժանումըկատարվածէ

իվերուստևհարուստներնիրենցունեցվածքիտերնեն։Ավելին,նրանք

միշտպետքէմեծարվենևպատիվներստանան,մինչդեռաղքատները

պետքէձգտենհարգանքիարժանանալիրենցառաքինիվարքով,աշ

խատասիրությամբուպարկեշտությամբ։Չէ՞որՍուրբգիրքնէլնույնն

էպահանջում՝հարգելևպատվելումհարկնէ,այսինքն՝տերերին։Իսկ

եթեցանկանումեք,որհարուստներըաղքատներիհետվարվենինչպես

հավասարիհետ,–շարունակումէհրապարակախոսը,–ապա«պետքէ
օրենքներ ստեղծել ֆրանսացիների նման,այնպես, որխոհարարը կե

րակուրըպատրաստելուցհետոսեղանբազմիտիրոջհետևլինիհավա

սարություն՝ամենեցուն»31:Ոգինպարզէ.«ԴնելհիմննմանՖրանսու»,

կնշանակերմեղանչելՍուրբգրքիպատվիրաններիդեմ։

Ամսագրի շուրջ համախմբված հրապարակախոսները հայ իրակա

նությանմեջառաջինանգամմամուլիօրգանիմիջոցովդիմումէինգա

ղութահայությանը, ցույցտալիս նրա բարոյական և քաղաքականան

մխիթար վիճակը, և հայերի հինպատմության ուսումնասիրության մի

ջոցով ու եվրոպական քաղաքակրթության օրինակներով փորձում էին

բերելազգայինինքնաճանաչության։

31 Նույն տեղում, 1795, թիվ 12, էջ 429:
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***

«Ազդարարի»էջերումՇմավոնյանըզգալիտեղէհատկացրելգրա

կաննյութերին.դրանքիրենցբնույթովերեքտիպիենբաժանվում՝ինք

նուրույն,թարգմանականևֆոլկլորային։Սակայնանկախայդբանից,

առաջին հայացքից կարելի է նկատել, որ գրականգեղարվեստական

նյութերի ընտրությամբ խմբագիրը հիմնականում հետապնդել է մեկ

նպատակ՝օգնելգաղութահայությանդաստիարակությանևլուսավորու

թյանգործին,նպաստելնրաաշխարհաճանաչողությանընդլայնմանը։

Ինքնուրույն գործերից «Ազդարարում» տպագրվել են Խաչատուր

Ջուղայեցու «Պարսից պատմությունը», Հակոբ Սիմոնյան Այուբյանցի

«Հէյդարալի խանի պատմութիւնը», Խոջամալ Սաֆարյանի մշակած

առակները, Թադևոս ՏերԱնդրեասյանի և գրական ծածկանուններով

ստորագրածմիշարքհեղինակներիբանաստեղծություններ։

ԽաչատուրՋուղայեցինհոգևորականէր,որիբրևնվիրակՆորՋու

ղայիցՀնդկաստանգնալուճանապարհինվախճանվումէԲասրայում։

Շմավոնյանըստանալովնրապատմությանանավարտձեոագիրը,այն

կորստիցփրկելունպատակովտպագրումէիրամսագրում։«Հեյդարալի

խանիպատմությունը»իրակունքներովկապվումէհնդկականզրույց

ներիհետ։Այուբյանընկարագրումէհնդկականհռչակվածզորավարև

բանաստեղծ,ՍրընգաթանքաղաքինավաբՀեյդարալիխանիսխրալից

կյանքիպատմությունը։

Այսգործերըառավելապեսկապվածլինելովհայպատմականգրա

կանության և հնդկական ժողովրդական զրույցների հետ` ժանրային և

թեմատիկորևէնորությունչէինբերում:Այդնույնը,սակայն,չիկարելի

ասելգրականմյուսստեղծագործություններիմասին:Սրանքթե՛իրենց

ձևով,թե՛բովանդակությամբտարբերվումէինժամանակիգրաբարալե

զուգրականերկերիցևեկեղեցականբանաստեղծություններից:Հայտնի

է,որմերգրականությանաշխարհականացմանգործընթացնսկսվումէ

դեռևսXIդարից,երբգրականությանմեջերևանենգալիսաշխարհիկ

մտածողությանբազմազանձևեր,ժողովրդիխոսակցականլեզվիառան

ձինարտահայտություններ և, ի լրումնայդամենի, գրականնոր ժան

րեր:Հայիրականությանմեջևհատկապեսմիջնադարյանառակներում

արդեննկատվումէքննականվերաբերմունքդեպիկյանքիարատավոր
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երևույթները, դժգոհություն` սոցիալական անհավասարության, հոգևո

րականությաններկայացուցիչների,թագավորիևԱստծոնկատմամբ:

«Ազդարարի»արձակըհետաքրքիրէիբրևայսնորտիպիգրականու

թյանարտահայտություն։Ճիշտէ,միջնադարյանհայառակներնուաշ

խարհիկզրույցներըինչորչափովծանոթէինհայմտավորականներին,

բայց«Ազդարարն»առաջինտպագիրօրգաննէր,որնանհամեմատմեծ

տպաքանակովհայընթերցողներիմեջտարածումէրաշխարհիկգրա

կանությանառաջինօրինակները։

«Ազդարարի» էջերում տպագրվածառակներն իրենց ակունքներով

կապվումենմիջնադարյանհայձեռագրերիևմիջնադարում լայնտա

րածումգտածթափառողսյուժեներիհետ։Այդառակներումջատագով

վումենընկերասիրությանևճշմարտասիրությանգաղափարները(Ձիու

ևէշիառակը,Երկուստախոսներիառակը),նշավակվումէծուլությունը։

Անբանևապիկարմիմարդգնումէանտառփայտի,բայցամենքայ

լումձախողվելով՝ողբումէիրբախտըևափսոսում,որմանուկհասակից

անձըչիկրթելաշխատասիրությանոգով։Այստեղհետաքրքրականէմի

երևույթ.թեևառակիբարոյականումխոսվումէայնմասին,թեծույլերին

անգամԱստվածչիկարողպաշտպանել,բայցամբողջառակըշաղախ

վածէհակակրոնականոգով։Թափթփվածևկարճատեսկինըամուսնու

իրերիմեջկացնիփոխարեն շերեփէդնում.ամուսինը, երբմութլուսին

փորձումէփայտկտրել,առաջինիսկհարվածիցթռցնումէշերեփիգլու

խը։Նասկսումէփնտրելկարծեցյալկացնիգլուխըևմիշերեփալյուր

է խոստանում Աստծուն, եթե վերջինս օգնելու լինի իրեն։ Այդ պահին

գտնվումէշերեփիգլուխըևմարդըհուսահատբացականչումէ.«Անգո՛ւթ

ևանողո՛րմ,փոխանակկացինըգտնելու,անձսվիրավորեցիր։Շտապով

շերեփըբերելևալյուրնեսպահանջում։Համոզվածեմ,որեթեկացինը

գտնեիր՝քոձեռքիցհավիտյանչէիազատվի»32։

Ժողովրդիքննադատողմիտքըչիխնայումամբարտավանուդաժան,

բայց կարճամիտթագավորներին։Մի թագավոր բարերարի համբավ է

վայելում,մինչդեռայդբարերարությունըսոսկձևականէր։Պատահում

էայնպես,որնրազգեստներըփոխսենընկնումևթագավորըհարկադր

վածէլինումմուրացկանիզգեստներովդուրսգալբաղնիքից.նրանպա

լատ չեն ընդունում։ Սովամահ չլինելու համար նա ստիպված է լինում

32Նույնտեղում,1794,թիվ2,էջ64:
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կերակրվել իր «հովանավորած»աղքատանոցի սեղանիփշրանքներով

և նոր միայն հասկանում է իր «բարերարության»արժեքը։ Եղջերվի և

առյուծիառակումքննադատվումենպալատականբարքերը։Սրամիտ

եղջերունքծնելովշողոքորթությանսովորթագավորին,փրկվումէմահից։

Առակիբարոյականումասվումէ,թեովքերճարպկորենկեղծումենար

քունիքում,նրանքմիշտխաբումենփոքրիկխելքունեցողարքաներին։

ՀետաքրքականէԵզոպոսիառակներիցթարգմանված«Մկներիժո

ղովը»,որիհիմքումընկածէմիաբանությանևհամարձակությանգաղա

փարը`ընդդեմստրկամտության:Հաճախտեսնումենք,–ասվածէառա
կիբարոյականում,–թեինչպեսընդհանուրժողովներումմարդիկհեշտու
թյամբխորհումենդժվարգործերիմասին,բայցկամնրանցծրագրածն

անկարելիէլինումիրականացնել,ևկամիրենքչենկարողանումգործը

հասցնելմինչևվերջևմնումենմշտատևհպատակությանմեջ33:

Միջնադարյան Եվրոպայում տարածված երգիծական փոքրիկ

պատմվածքներից՝ ֆացեցիներից մեկի թարգմանությունն է կամակոր

կնոջառակը։Ամուսնուհետվիճելովայնմասին,թեարտըոչթեհնձված

է,այլխուզված,կամակորկինըխեղդվելուպահինանգամձեռքըմկրա

տիձևովշարժումէ՝պնդելով,թեարտըխուզվածէ։

«Ազդարարի»արձակ թարգմանությունների մեջ թե՛ ծավալով և թե՛

արծարծածգաղափարներով նորություն էրանգլերենից թարգմանված

«ՓոքրիկՋեկը»վիպակը,որնարկածայինժանրիառաջինօրինակնե

րիցէրմերգրականությանմեջ։Թարգմանականարձակգործերիցէև

«ՍանտոնԲառսիսայիպատմությունը»,որընույնպեսիրոգովներդաշ

նակումէամսագրիգեղարվեստականգործերիուղղությանըևմիբողոք

էկեղծբարեպաշտությանդեմ։ՈւշագրավէնաևարքեպիսկոպոսԿոզո

նիայիպատմությունը։

«Ազդարարի»արձակը,թարգմանականթեինքնուրույն,աչքիէընկ

նումնպատակիորոշակիությամբ,խոսքիպատկերավորությամբ,երգի

ծանքիհարուստերանգներով։Այնիրմեջխտացնումէժողովրդական

մտածողությանըհատուկիմաստությանևլավատեսությանտարրերը։

Սակայն,«Ազդարարի»գրականբաժինըչիսպառվումմիայնարձա

կի նմուշներով։ Ամսագրումտպագրվել են և բազմաթիվ չափածո գոր

ծեր, որոնք բանաստեղծություններ չեն այսօրվա հասկացողությամբ,

33Նույնտեղում,1794,թիվ3,էջ121122:
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այլմիահանգ,միապաղաղբանաստեղծությունհրապարակախոսական

տրակտատներ։Այսժանրովենստեղծագործել«Ազդարարի»հրապա

րակախոսները, որոնցից ամենաշնորհալին՝ Ուրախակից բարեկամը, 

ամսագրում զետեղել է 7 բանաստեղծություն։ «Ազդարարի» բանաս

տեղծներնառանձնակիհետաքրքրությունենցուցաբերումդեպիհայժո

ղովրդիքաղաքականանցյալը,գովերգումենիրենցնախնիներիվաղեմի

փառքը,արծարծումազատասիրականևհայրենասիրականգաղափար

ներ։

«Ազդարարում»տպագրվելեննաևդասականոճիմիքանիբանաս

տեղծություններ,որոնցարժանիքներըժամանակինչափվումէիննրանց

ճարտասանական կատարելության աստիճանով։ Բանաստեղծական

այսձևը,սակայն,բնորոշչէ«Ազդարարի»գրականբաժնիհամար։Այդ

բաժնինյութերըհիմնականումհավաստումենհայգրականությանաշ

խարհականացման փաստը։ «Ազդարարը» հայ նոր գրականության

ձևավորմաննախօրյակիգրականայնաոաջինդպրոցնէր,որըզգալի

աշխատանք էր կատարում հայ գրականությանաշխարհականացման

բնագավառում։

Ի՞նչպատկերացումունեին«Ազդարարի»գրականաշխատակիցնե

րը բանաստեղծականարվեստիմասին։Նրանքգրեթե բոլորըխոuտn

վանում են, որանծանոթ են քերթողականարվեստի գաղտնիքներին և

իրենցուժերիցվերենհամարումկատարյալգործստեղծել։Անգամ«Ազ

դարարի» մշտականաշխատակիցՈւրախակից բարեկամը իր օգտա

գործած սահմանափակ հանգերի շինանյութը նկատի ունենալով՝ իրեն

համեմատումէայնմարդուհետ,որըմտածումէ200աղյուսովբնակա

րան կառուցել:Նանույնիսկխոստովանում է, որ եղել ենպահեր, երբ

ինքըհուսահատվելէևորոշելայլևսչգրել,բայցկրկինգրիչէվերցրել,

վստահլինելով,որընթերցողներըգնահատելով«դիտավորությանպատ

վականությունը»,իրենկներենտաղաչափականզանցանքներիհամար։

Ստեղծագործականաշխատանքընահամարումէոչթեզվարճություն

կամհաճելիժամանց,այլուսումնառության,մտքիլարվածաշխատան

քի,ժամանակիէականհարցերիմեջխորամուխ լինելուդժվարինգոր

ծընթաց:

Դժբախտաբար, «Ազդարարի» բանաստեղծներից և հեղինակնե

րից շատերիինքնություննայսօրդժվար է վերականգնել, նրանցգրա
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կանծածկանուններըդեռևսչենվերծանվել։ՀայտնիենմիայնԹադեոս

ՏերԱնդրեասյանի,ԽոջամալՍաֆարյանի,ՀակոբԱյուբյանցիանուն

ները։ԱմսագրինշատմոտկանգնածՈւրախակիցբարեկամըևՀայիոր

դիհայըժամանակիպայծառմտածողներիցէին,բազմակողմանիզար

գացածբանաստեղծհրապարակախոսներ։

Կասկածիցվերէ,որբազմաթիվանստորագիրնյութերի,գեղարվես

տականգործերիևմշակվածառակներիհեղինակըՀարությունքահանա

Շմավոնյաննէր,որըսովորությունչուներնամակներիցբացիստորագ

րելորևէհոդվածիտակ։Նաէրորոշումամսագրիգրականուղղությունը,

ընտրում նյութերը, որոնքառաջին հերթինպետք է համապատասխա

նեինամսագրիընդհանուրոգուն։Շմավոնյանըհեղինակէրևբազմա

թիվթարգմանականնյութերի,որոնքնույնպեսընտրվումէինմեծխնամ

քով։Իդեպ,միառիթովխոսելովարտասահմանյանթերթերիգրական

նյութերիխայտաբղետբովանդակությանմասին,նագրումէ,թեինքըչէր

կարողանքննադատկերպովօգտվելդրանցից,որովհետևայդգործերն

«ավելիառասպելաբանություններ,քանբարոյականզրույցներեն»։

***

«Ազդարարն» ուներ խմբագրական մարմին, որի անդամները կամ,

այսպեսկոչված, վերակացուները ուսումնասիրում էինստացվածնյու

թերըևապամիայնդրանքթույլատրումտպագրության։

Արտաքինլուրերըխմբագիրըմեծմասամբկազմումէրեվրոպական

թերթերինյութերով`քննականվերաբերմունքցուցաբերելովաղբյուրնե

րինկատմամբ:

Շմավոնյանըկարևորնշանակություն էրտալիստեղի հայ բնակիչ

ներին թերթի հետ կապելուխնդրին։ «Ազդարարի» հրատարակության

օրվանիցՄադրասիհայոցեկեղեցումդրվումէմիարկղ,որիմեջքաղա

քացիները կարող էին անստորագիր թղթակցություններ գցել։ «Ազդա

րարում»տպագրվումենբազմաթիվթղթակցություններ,որոնքհանված

էին այդ «սնդուկից»։ Թղթակիցների թվում կային ամենաբազմազան

մասնագիտություններիտերմարդիկ:Շմավոնյանը,սակայն,չիբավա

րարվումայնթղթակցություններով,որստանումէրսնդուկիմիջոցովկամ

անձնականխրախուսանքների գնով։ Իբրև գործին քաջահմուտ մարդ,
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նաիրկապերնօգտագործելովձեռք էբերումայնբոլորհետաքրքրա

կաննամակները,որոնքստացվումէինՉինաստանից,Ֆիլիպիններից,

Բասրայից, Ռուսաստանից... Այս ճանապարհով նա հարուստ ինֆոր

մացիաէտպագրելառևտրականշուկայի,ծովահեններիկողմիցաղետի

ենթարկված հայ վաճառականների,Կովկասի իրադարձությունների և,

մասնավորապես,ԱղաՄահմեդխանիարշավանքներիմասին։«Ազդա

րարում»տպագրվելենբազմաթիվառևտրականհայտարարություններ,

հաղորդումներ՝ժողովների,վիճակահանությանպայմանների,առևտրա

կաններիհիվանդությանմասին,դատականնիստերինկարագրություն

ներ,Մադրասիգաղութիհայերիառօրյանլուսաբանողլուրեր,մահերի,

ծննդյանևամուսնություններիլուրեր,նավերիչվացուցակը,լուսնիլրման

փուլերըևայլն։Շատարժեքավորենշուկայումապրանքներիգներիմա

սինեղածամենամսյահաղորդումները:

Հետաքրքրություն են ներկայացնում և այն սակավաթիվ նյութերը,

որոնք վեր են հանում ժամանակի հասարակական փոխհարաբերու

թյուններիպատկերըՀնդկաստանում։Այդիմաստովուշագրավենհա

յազգիՍտեփանոսԳուլամրյանիթղթակցությունները,որտեղխոսվումէ

ՄադրասինահանգապետլորդՀոբերթիևնրաշքախմբիերկուայցիմա

սինՄուրչուտ՝ՍտեֆանՊապամիբամբակիպլանտացիաները։Այստեղ

նկարագրվումենանգլիականգաղութարարիիշխանականերթը(փղերի

ևուղտերիքարավաններով),նրանցույցտրվածշքեղընդունելությունը,

ճաշկերույթները, տեղացիների ուժերով տրված պարահանդեսները և

այլն34:Հնդկահայգաղութիվաճառականներիցմիքանիսիհետաքրքրա

սիրություններիլայնշրջանակիհամարբնորոշէմիփաստ.հայվաճա

ռականԳրիգորՄարգարԽալդարը,որմիհայտարարությամբազգա

կիցներինհրավիրումէրիրխանութըգինիներգնելու,երկրորդհայտա

րարությամբ նրանց ուշադրությունը հրավիրում է իր պատկերասրահի

վրա։Նահայտնումէ,որմիանգլիացուցձեռքէբերելնկարներիևար

ձաններիմիհարուստհավաքածու,որըշաբաթականերկուօրցուցադ

րելուէմուտքիվճարով(մուտքիտոմսակնարժեր1հուն,այնքան,որքան

«Ազդարարի»մեկամսվաբաժանորդագիննէր)։Նահայտնումէ,որմեկ

ամիսհետոցուցահանդեսըտեղափոխելու էայլ երկիր։ Հայտարարու

թյանմեջնշվումէր,որիթիվսայլարձաններիևպատկերների(որոնք

34Նույնտեղում,1794,թիվ2,էջ91:
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նկարագրվումեն),ցուցադրվելուեն«ՎոլտերևՌոսիոգերահռչակհեղի

նակք,այսինքնգրողք,գրյանցՖռանսայու»։

ՀարությունՇմավոնյանըիրժամանակիզարգացածևլայնմտահո

րիզոնիտերգործիչներիցէր,գիտերմիշարքլեզուներ,ուներբարձրճա

շակ,լավէրպատկերացնումլրագրայինգործըևնվիրվածէրդրան։Նա

մեկնէրայնեզակիգործիչներից,որոնքըմբռնումենժամանակիպա

հանջըևքայլումժամանակիհետ.նամակներիցմեկումնաայնմիտքն

է հայտնում, թետեսնելովիր շրջապատիմտավորականությանգովելի

իղձը,ինքըտպարանէհիմնելևիրենվարձատրվածէզգում՝ժամանա

կակիցներիքաջալերությամբ։

Հայ ժողովրդի հեռանկարներըՇմավոնյանըանվերապահորեն կա

պումէրքաղաքակրթությանևգիտությանյուրացման,ժողովրդիմտա

վորզարգացմանհետ:Այսգաղափարներընահայտնումէրև՛իրհոդ

վածների,և՛անձնականնամակներիմիջոցով:Այսպես,ուսումնածարավ

իրթղթակցինամակինիպատասխան,որըհայտնումէր,թեիրուսման

փափագը չի կարող «գրչաւ ի սմա նշանակել»,Շմավոնյանը մի շարք

խորհուրդներէտալիս,որոնքուղղվածէինառհասարակերիտասարդու

թյանը:ՀիշեցնելովՊլատոնիևԱրիստոտելիօրինակը,նագրումէ.«Ով

քե՞ր էինԱրիստոտելըևՊլատոնը,որոնցանուններըհիշումես.մի՞թե

նրանցժամանակհարուստներչկային,որոնքփառավորվումէինկյան

քում.սակայննրանքովքե՞րէին,ևո՞րնէնրանցգործը:Տես,որնրանք

անցանիրենցանցողիկփառքով,հազիվարժանանալովտասըտարվա

հիշատակության,իսկնյութապեսզրկվածգիտնականներըմինչևայսօր

դպրությանպատմությանանմահներիշարքումենգրված35:

Հետևելով իր ժամանակի գիտական մտքի նվաճումներին, Շմավո

նյանը հայ ընթերցողներին հանգամանորեն ծանոթացնում է իր օրերի

մեծ նորության` օդապարիկի թռիչքի մանրամասներին: Հոդվածի վեր

ջում, որը Հ. Եղիա Էնտազյանի «Համառօտ պատմութիւն օդապարիկ

գնտոյ»գրքույկիարտատպություննէր,հեղինակըիրհայրենակիցներին

կոչէանումշարունակձգտելբարձունքների,տիրապետելգիտությանը,

բարձրանալ օդապարիկից էլ վեր, ավելի վեր, քանաստղային համա

կարգությունները, թռչել և հասնել հայրենիաշխարհը։ «Ահաայսպիսի

անզուգականբարձրությանփափագելով,գրումէԷնտազյանը,ջանա

35Նույնտեղում,1795,թիվ11,էջ377:
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ցեքաստվածայինվարքստանալ,որպեսզիմերայսաշխատանքնէլոչ

թեանօգուտ,այլպտղաբերլինի»։

«Ազդարարը»ունիիրուրույնևանփոխարինելիտեղըհայպարբե

րականմամուլիպատմությանմեջ։Այնուսանելիդպրոցէեղելհետագա

շրջանիհայժուռնալիստներիհամար։Առաջինհայպարբերականըլի

նելուցբացի,«Ազդարարը»մնումէորպեսXVIIIդարիվերջիհնդկահայ

իրականությանպատկերնարտացոլողպատմականաղբյուր։
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ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՇՄԱՎՈՆՅԱՆ*

Հայ առաջին պարբերականի հիմնադիր Հարություն Շմավոնյանը

ՊարսկաստանիՇիրազքաղաքից էր, իրժամանակիկրթվածմտավո

րականներիցմեկը,քաջատեղյակհայհինևմիջնադարյանմշակույթի

պատմությանը։ 1777 թ. կորցնելով երկու զավակներին, Շմավոնյանը

թողնումէաշխարհիկկյանքըևնվիրվումճգնակեցության։Նաուսումնա

սիրումէպարսիցևարաբական լեզուներըևգրականությունը,փիլիսո

փայականևաստվածաբանականուսմունքները,փորձումէխորամուխ

լինելբնությանգաղտնիքներիմեջ։

1784թ.ՇմավոնյանըգնումէՄադրաս։Կարճժամանակամիջոցում

նաիրհայրենասիրությամբ,գիտելիքներովևառաքինիվարքովայնքան

էսիրելիդառնումտեղիհայհամայնքին,որվճռումէընդմիշտհաստատ

վելՄադրասումևայստեղաշխատումէամբողջ40տարի։

ՀարությունՇմավոնյանըմիքանիգործակիցներիօգնությամբշարու

նակումէՄադրասիհայկականգաղութումհաստատվածլուսավորական

ավանդույթները։Հմտանալովտառերձուլելուարհեստիմեջ,նա1789թ.

հիմնադրում է Մադրասի երկրորդ հայկականտպարանը, որտեղ լույս

ընծայվածառաջինգրքույկը«Մարիանեկուսինվկայաբանությունն»է։

ՆրանօգնելուհամարԿալկաթայիցՄադրասէգալիսՍամուելքահանա

Ղայթմազյանցը,որիխորհրդովՇմավոնյանըհրատարակումէայնպիսի

գրքեր,որոնքպիտանիլինեինտեղիհայդպրոցներիհամար։Դրանքէին

ՊաղտասարԴպիրի«Գիրքքերականութեան»,ԴավիթԱնհաղթի«Գիրք

սահմանաց»,ՆերսեսՇնորհալու«Յիսուսորդի»ևայլաշխատություն

ներ։Տպարանիհիմնադրմանսկզբնականշրջանումայդտեղտպագրվել

ենևհնդկահայերինուղարկածՀովսեփԱրղությանիկոնդակները,Թա

դեոսՍոգինյանցի«Տետրակ,որկոչիՈղբՀայաստանեաց»գրքույկըև

այլն։

1794թ.հոկտեմբերինՀարությունՇմավոնյանըհիմնադրումէհայկա

կանառաջինպարբերականը`«Ազդարար»ամսագիրը։Սկսվումէնրա

գործունեությաներկրորդևառավելարգասալիցժամանակաշրջանը։

Ամսագրիառաջինհամարիխմբագրականումդիմելովընթերցողնե

*Տպագրվելէ`ՀայմշակույթինշանավորգործիչներըVXVIIIդարեր,Երևան,
1976,էջ567574:
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րին, Շմավոնյանը նրանց ծանոթացնում է իր նախաձեռնության շար

ժառիթներին և ծրագրին։ Թեև ամսագիր հրատարակելու գաղափարը

Շմավոնյանն ընդօրինակել էր անգլիական գործիչներից, որոնք այդ

օրերինսկսելէինթերթհրատարակելՄադրասում,բայցնաջանումէր

պատասխանել բացառապես հայ իրականության առաջադրած հար

ցերին։Նմաննպատակըիրկնիքնէդնումամսագրիբովանդակության

վրա։Իտարբերությունեվրոպականերկրներումսկզբնավորվածառա

ջինթերթերի,որոնքխոշորքաղաքներիառևտրականբյուլետեններիդեր

էինկատարում,«Ազդարարը»ուներհարցերիառավելլայնընդգրկում,և

փաստորենդառնումէգիտամասսայականևգրականհասարակական

պարբերականինախատիպը։

Ամսագրի առաջին բաժինը նախատեսված էր գեղարվեստական

գրականությանհամար(ինքնուրույնևթարգմանական)։Դրանհաջոր

դումէրպատմաբանասիրականբաժինը,որտեղզետեղվումէինընտիր

նմուշներպատմականգրականությունից։Երրորդբաժինընվիրվածէր

արտասահմանյան, այդ թվում Անդրկովկասի քաղաքական լուրերին,

իսկվերջինը՝համայնքիկյանքին։

Խմբագիրը իր շուրջն է համախմբում մի քանի խանդավառ երի

տասարդների (որոնց կոչում էր վերակացուներ) և կազմակերպում

խմբագրականմարմին։Սահմանվումէհատուկկարգ,որիհամաձայն՝

տպագրվելիքնյութերըկանխապեսպետքէստանայինխմբագրության

հավանությունը։

Քաղաքական ևպատերազմական լուրերըՇմավոնյանը քաղում էր

եվրոպական թերթերից, նյութի ընտրության գործում հանդես բերելով

քննականմոտեցում։

ՀարությունՇմավոնյանըհսկայականեռանդևժամանակ էնվիրել

խմբագրականաշխատանքներին։Ամսագրիհրատարակությանհիմնա

կանծանրություննընկածէրնրավրա։

ԻրխմբագրականգործունեությանընթացքումՇմավոնյանըմինոր

աստիճանի է հասցնում հնդկահայ գաղութում ստեղծված քաղաքա

կանհրապարակախոսականմիտքը։«Ազդարարի»էջերումզետեղված

հրապարակախոսական հոդվածների, գիտամասսայական նյութերի և

գեղարվեստականգրականությանմիջոցովնահանգամանորենքննար

կումէիրժողովրդիլուսավորության,դաստիարակության,քաղաքական
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ազատությանհետկապվածխնդիրները։«Ազդարարի»խմբագրիլրագ

րականգործունեությունը հետապնդում էր մի սևեռուն նպատակ՝արթ

նացնելժողովրդիքաղաքականինքնագիտակցությունը,նրանլուսավո

րելեվրոպականքաղաքակրթությանոգովևհաղորդակիցդարձնելժա

մանակիմտավորշարժմանը։

Իր ծրագրային հոդվածներից մեկում Շմավոնյանը եվրոպական

երկրների քաղաքական դրության ֆոնի վրա քննարկում է հայության

դրությունը։ Ամենուր խռովություններ են և պատերազմներ. Հնդկաս

տանի վերջին դարիպատմության չնչին մասն էանցելառանցարյու

նահեղության։ Խռովությունները խանգարում են Եվրոպայի անդորրը.

Պարսկաստանում կյանքը հոգևարքի մեջ է. Վրաստանի ժողովրդին

անհանգստացնում է ամբարիշտ հարևանը։ Ինչ վերաբերում է հայե

րին,ապանրանքհետինթշվառությանմեջեն.վաճառականությունը,որ

առերևույթբարվոքվիճակումէ,զուրկէեկամտիցև,ինչպեսպատկերա

վոր ձևովարտահայտվում էՇմավոնյանը, եթե «իխոր հայիս, հիմն ի

վերայաւազիգտանի»։Հարուստներըչենձգտումբարիգործկատարել,

աղքատներնանզորեն,իսկժողովրդիընդհանուրտգիտությունընրան

մարդկությանմեջձգելէհետինաստիճանը։

Զգաստացնելու համար իր հայրենակիցներին՝ հրապարակախոսը

դիպչումէնրանցարժանապատվությանը.«Տեղիկատակարկութեանլի

նիմք’իմէջայլազգաց.մինչդեռնայիմքառպտուղնուսմանցայլազգաց
փայլէիբրևզջահվառեալ’իմէջգիշերի,ևմինչդառնամքնայիլազգն
մեր՝տեսանեմքոչթէմիայնտառապեալ`այլևպատեալտգիտութեամբ

բոլորովին»36։Շմավոնյանը ձգտում է օգնել իր ժողովրդի գեթ մտավոր

կյանքիբարվոքմանը։Իրընթերցողներիննաներշնչումէրայնմիտքը,

թեպետքէպայքարելգիտությունևիմաստությունձեռքբերելուհամար

ևչընկնելհարստությանետևից։Հարուստներըոչինչենիմաստունների

համեմատությամբ,գրումէնա,չէ՞որԱրիստոտելիևՊլատոնիժամա

նակնույնպեսհարուստներենեղել:Նրանցանուններըջնջվելեն,այ

նինչպատմությունըանմահներիգրքումէգրելՊլատոնիևԱրիստոտելի

անունները։

Տարիներանց,երբՇմավոնյանըդադարեցրելէրլրագրականգործու

նեությունը,իրտպարանիհրատարակություններիցմեկիաոաջաբանում

36«Ազդարար»,1795,թիվ8,էջ209:
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կրկինսրտագինզրույցէբացումընթերցողներիհետ։Հրապարակախո

սըհորդորումէնրանց՝սիրելիրենցազգնուհայրենիքը,չտարվելսնոտի

ցանկություններովուհարստությամբ։Նախորհուրդէտալիսչմոռանալ

հայրենիաշխարհը,որըոտնակոխէլինումբռնավորներիկողմից,չդա

վելհայերինևչմոռանալմայրենիլեզուն,կոչէանումհայերին`պահպա

նելիրենցբարբառնուԱրարատյանաշխարհը։

Հարություն Շմավոնյանը «Ազդարարի» հրատարակության երևույ

թըիրավամբհամարել է«նորոգոգոածք»և«ամենայնիւնոր՝ յայսմիկ

դարոջ»։Հայգործիչներինհրավերկարդալովօժանդակելուիրձեռնար

կությանպայծառությանը,Շմավոնյանըհամոզվածէր,որայդմիջոցով

մխիթարումէազգին։Պետքէենթադրել,որնրագործակիցներընույն

պես ոչ միայն գիտակցում էին մամուլի նշանակությունը, այլև հստակ

պատկերացումունեինամսագրիխնդիրներիմասին։«Ազդարարի»մըշ

տականաշխատակից«Ուրախակիցբարեկամը»,իբրևողջերթիխոսք,

«Ազդարարին» խորհուրդ է տալիս ուսումնասիրել այլալեզու թերթերի

աշխատանքի ոճը, լինելաշխատասեր ու նախանձախնդիր,տպագրել

միմիայնհավաստիլուրեր,մեծտեղտալդաստիարակչականհոդված

ներինևգեղարվեստականգրականությանը։

«Ազդարարը»զարգացնումէրոչմիայնհայերիլուսավորության,այլև

քաղաքականազատագրությանծրագիրը։Այսպես,«Ուրախակիցբարե

կամը»առաջնորդողների կշիռ ստացած իր բանաստեղծություններում

հանգամանորեն քննարկում է Հայաստանիազատագրման հետ կապ

վածհարցերը37:Քաղաքականայդծրագիրը«Ազդարարի»հրապարա

կախոսը խարսխում էր ռուսական հզոր պետության բարյացակամու

թյանևօգնությանվրա։ՆորՆախիջևանևԳրիգորուպոլիսքաղաքների

հիմնադրումը(1792թ.),տեղիհայությանստացածառանձնաշնորհում

ները, այլև Հովսեփ արքեպիսկոպոսի հավաստիացումները ռուսական

արքունիքի՝ դեպի հայերն ունեցած մարդասիրական նկատառումների

վերաբերյալ,ամրապնդումէինգաղութահայերիհույսերը։Մյուսկողմից,

ԱրևելյանՀայաստանինսահմանակիցքրիստոնյավրացականթագա

վորության առկայությունը ներշնչում էր այն հավատը, թե Հայաստա

37 Հավանաբար «Ուրախակից բարեկամ» կեղծանունով «Ազդարարին»
աշխատակցելէՄադրասիլուսավորականշարժմանգործունմասնակիցներիցմեկը`
քահանաևգրողՏերԱնդրեասյանՍոգինյանցը:



56

նի ազատագրումից հետո երկրի ներքին կազմակերպչական հարցերը

կլուծվենվրացՀերակլԵրկրորդթագավորիաջակցությամբ։

«Ուրախակիցբարեկամը»շարադրումէևիրծրագրիերկրորդմասը.

հայերըպետքէվերցնենիրենցգանձերըևգնանՀայաստան։Այնտեղ

նրանքպետք է զարգացնեն երկրագործությունն ուարհեստները, երկ

րումստեղծեննյութականբարիքներ,դպրոցականլայնցանց,իրենցզա

վակներինկրթենաշխատասիրությանևուսումնատենչությանոգով։

Հայժողովրդիառջևծառացածմեծխնդիրներըքննարկելիսբանա

վիճումէինամսագրիթղթակիցներ«Հայորդիհայը»(«Հայորդիհայի»)

և «Ազգակիցը»։ «Հայորդի հայը» հիմնավորապես քննարկելով հայե

րի անհաջողությունների պատճառները, նրանց կշտամբում է անգոր

ծունեությանևայնբանիհամար,որիրենցսպասելիքներըկապումեն

Աստծո շնորհների հետ։Աղոթքները և բարի ցանկությունները չեն կա

րողփրկելմարդկանց,եթեվերջիններսխուսափենաշխատանքից.նա

գրումէ.«Միաբանիլ,արիանալ,խորհիլևառաջանալհարկէ,ևուրայ

սոքիկգտանի,աներկբայապէսգոյևանդազատութիւն,փառք,պատիւև

ամենայնցանկալիքկենաց»(թիվ10)։Նակոչէանումմանուկսերնդին

դաստիարակելջանասիրությանոգով,որըմիայնկարողէերաշխիքլի

նելհայերիբարօրկյանքիևնրանցազատությանիղձերիկատարման

համար։Բոլորազգերինշնորհներըիվերուստբաժանվածենհավասա

րապես, շարունակում է նա, մարդիկպետք է իրենցձեռքով բարիքներ

ստեղծենևոչթեաղոթքովխնդրենաստծուց։

«Ազգակիցը»առարկումէ«Հայորդիհային»։Նրակարծիքովաշխա

տանքըհարցի լուծմանմիակևվերջինճանապարհըչէ։Պետքէկրթել

սերունդը, լուսավորել ժողովրդին։ Հայերի ձախորդությունները նա բա

ցատրումէնրանովմիայն,որիրհայրենակիցներըուսումչունեն,նրանց

ունեցվածքովկարելիէրմիազգբարձրացնել,բայցավաղ...նրանքծա

նոթ չեն կրթության բարիքներին՝ միաբանությանը, ճշմարտությանը,

ընկածին օգնելու անհրաժեշտությանը։ Ճիշտ է, օտար դպրոցներում

կրթվածհայերիտասարդներըբարիօրինակենտալիսիրենցշրջապա

տին,բայցգաղութիմեծմասըչգիտեբարեգործությունանելևչիկարող

հասկանալնաևիրքարոզները38:

38Հայտնվելէայնկարծիքը,որ«Հայորդիհայ»գրականկեղծանունըպատկանում
էՄովսեսԲաղրամյանին,իսկ«Ազգակից»կեղծանունը՝ՇահամիրՇահամիրյանին
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«Ազդարարի» հրապարակախոսները թեև բանավիճում են, բայց,

ինչպեսնկատելենբանասերները,նրանցելակետընույննէր։Հայերին

հարկավոր էր հասցնելազգային ինքնաճանաչության՝ կրթության, լու

սավորության,աշխատանքիևբարոյականբարձրառաքինությունների

ոգովնրանցդաստիարակելուճանապարհով։ԻրամսագրովՇմավոնյա

նըձգտում էրիրականացնելայդծրագիրը։Նա«Ազդարարի»էջերում

զետեղել էբնագիտականզրույցներ,հոդվածներնվիրելՖրանսիական

հեղափոխությանը և լեհական դեպքերին։Ռուսաստանից ևԿովկասից

ստացածնամակներընրանհնարավորությունէինտալիսգաղութահա

յությանըծանոթացնելուհեռավորհայրենիքումտեղիունեցողքաղաքա

կանանցուդարձին։

Հարություն Շմավոնյանը մեծ նշանակություն է տվել գեղարվես

տականգրականությանըևդրամիջոցովջանացելէդաստիարակելիր

ընթերցողներին։ Ամսագրի տպագրության հնարավորությունը նա օգ

տագործել է՝ կորստիցփրկելու հայ հեղինակներիաշխատությունները

(ԽաչատուրՋուղայեցու«ՊատմությունՊարսից»,ՀակոբԱյուբյանցի

«Հեյդարալիխանիպատմությունը»)։Ամսագրի էջերում նա զետեղել է

նաև թարգմանական գրականության մի շարք նմուշներ։ Նրա գործու

նեությունը մեծապես խրախուսվում էր Ռուսաստանի հայոց հոգևոր

առաջնորդՀովսեփԱրղությանիկողմից,որնիրկոնդակներումընդգծում

էրհայերինեվրոպականքաղաքակրթությանըհաղորդակիցդարձնելու

անհրաժեշտությունը։Ազգըչիծաղկիառանցդրան,գրումէրնաևնույ

նիսկհույսհայտնում,թեդակօգնիվերագտնելուհայրենիքը։

«Ազդարարի» հրատարակության գործը թեև խանդավառությամբ

է ընդունվում,այնուամենայնիվ, չի հարատևում։Ամսագիրը բաժանոր

դագրությամբ չի ապահովում խմբագրի կատարած ծախքերը (բավա

կանէհիշել,որառաջինտարվաբաժանորդներիթիվըմիայն28էր)։Եվ

ընդամենը18համար լույսընծայելուցհետո1796թ.Շմավոնյանըդա

դարեցնում է «Ազդարարի» հրատարակությունը։ Նրա լուսավորական

գործունեությունը,սակայն,չիընդհատվում.նադեռևսկարողէրօգտվել

տպարանիընձեռածհնարավորություններից։1771թ.հրատարակածմի

գրքիառաջաբանումնահամոզմունքէրհայտնում,թետպարանըկվառ

վիիբրևճրագևլույսկտաիմաստությունփափագողներին։

(տե՛սԱվդալբեգյանԹ.,նշվ.աշխ.,էջ239)։



58

Հարություն Շմավոնյանը ընթերցողներին հանձնարարում էր կար

դալնաևթարգմանականգրականությանընտիրօրինակները։Այսպես,

եբրայեցերենիցթարգմանված«ԳիրքանոանեալՂեկավարմանկանց»

աշխատությանմասինգրումէ,թեայնլիէիմաստությամբևհանճարով։

Այդ գիրքը կբանա մարդկանց մտքի աչքերը, գրում է նա, կլուսավորի

հոգուզորությունը,մարդկանցկտագիտությունևհանճար,որոնքշատ

ավելինարժեն,քանոսկինուպատվականակները։

ԻրգործունեությաներրորդևվերջինշրջանումՀարությունՇմավո

նյանըզբաղվումէմիայնհրատարակչականգործունեությամբ։1797թ.

վերջապեսնալույսէընծայումԴավիթԱնհաղթի«Գիրքսահմանացը»,

որիտպագրությանաշխատանքներըսկսվելէինդեռևս1794թ.։Շմավո

նյանիլուսավորականգործունեությունըտալիսէիրարդյունքները։Գա

ղութումհանդեսենգալիսգործիչներ,որոնքնվիրվումենտպագրական

գործին։Այսպես,Շմավոնյանինախկինգործակիցներիցմեկը`Մկրտում

Սիմեոնյանը,1803թ.իրուսուցչիտպարանումհրատարակումէանգլե

րենհայերեն «Փոքրիկ բառագիրը», որը նվիրված էր ազգի կրթասեր

անդամներին։ԱյդգրքիբնաբանըմիանգամայններդաշնակումէՇմա

վոնյանի սկզբունքներին, ինչպես չմշակված հողը չի կարողպտղաբեր

լինել,այնպեսէլչհղկվածմիտքըչիկարողփայլել։

ԳաղութահայՍամուելՄուրադյանըթարգմանելէտալիսֆրանսիացի

վիպասանՄարմոնտելի«Բելիսարիոս»պատմավեպը,որըտպագրվում

է1809թ.։Նույնտարին՝արդենծերացածՇմավոնյանըտպարանիտնօ

րինությունըհանձնումէիրշնորհալիաշակերտՄկրտումՍիմեոնյանին

ևայլ«նորոգուսյալ»գործիչների,բայցշարունակումէմասնակցելգա

ղութիհասարակականկյանքին։

Հնդկահայ գաղութի առաջատար գործիչները XIX դ. սկզբին շա

րունակում էին զբաղվել հայերի քաղաքականազատագրմանհարցով։

Նրանքպարբերաբարժողովներէինգումարում,որտեղքննումէինՀա

յաստանի ազատագրման հեռանկարները և համապատասխան գրու

թյուններկազմելով,ուղարկումէինռուսացևՎրասաանիթագավորնե

րին։Այդ ժողովներում նրանքխմբագրում ենԱլեքսանդրԱոաջինին և

Հերակլինուղղվածնամակները, որոնքկարդումև ստորագրումենհո

տընկայս։ՀարությունՇմավոնյանիստորագրությունըառաջիննէր(35

ից)։Նրաճառնաչքիէընկնումշեշտվածռուսականկողմնորոշմանոգով
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ևտոգորվածէհայությանփրկությանանվերապահհավատով։

ՀարությունՇմավոնյանըվախճանվելէ1824թ.։Հայլուսավորչիմա

սինժամանակակիցներըխոսելենմեծհիացմունքով,ընդգծելնրաան

սահման նվիրվածությունը իր ժողովրդին։ Այսպես, Շմավոնյանի մեր

ձավորբարեկամը,տաղանդավորուսուցիչևբանասերՂայթմազյանցը

նրամասինգրումէ.«Զմիշտցանկայզօգուտհասարակացևզշինութիւն

ազգին,թողեալզհոգսընտանեացևզավակաց,բնակիիյօտարութեան

ևառայսպիսիշահեկանզարդիւնաւորութեանտքնի»39։

39«ԳիրքՊորփիւրի»,Մադրաս,1793,էջ14:
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ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՇՄԱՎՈՆՅԱՆԸԵՎ
ՆՐԱԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ*

 

Այս տարվա հոկտեմբերի 16ին լրացավ հայ լրագրության հիմ

նադրման175տարին:Առաջինհայխմբագիրը`ՀարությունՇմավոնյա

նը,ոչմիայնկարողացավկռահելիրօրերիհամարկենսականանհրա

ժեշտությունդարձած`պարբերականմամուլիստեղծմանկարևորությու

նը,այլևհաջողությամբիրականացրեցհայերենառաջինպարբերակա

նիհրատարակմանգործը:

ՇմավոնյանիլուսավորականգործունեություննսկսվումէXVIIIդարի

80ականթվականներիվերջին,երբնանյութականզոհաբերությունների

գնովևգրեթեիրձեռքերովստեղծելովհայկականտառերը,հիմնադրումէ

Մադրասիերկրորդհայկականտպարանը:Այնուհետև,գերազանցապես

նրա ծախքովտպագրվում են մի շարք գրքեր, որոնք ընդառաջում էին

գաղութահայության պահանջներին: Իբրև ուսումնական ձեռնարկներ,

համապատասխանմանկավարժականմեթոդականցուցումներով,հրա

տարակվումենՊաղտասարԴպիրի«Գիրքքերականութեան»,«Գիրք

Պորփիւրի»,ԴավիթԱնհաղթի«Գիրքսահմանաց»,«Գիրքանոանեալ

ղեկավարմանկանց»աշխատությունները:ՆերսեսՇնորհալու«Յիսուս

որդին»Շմավոնյանըտպագրումէ`հաշվիառնելովայդգրքիմեծպա

հանջըգաղութում:1792թ.առանձինգրքով,իսկհետագայումնաև«Ազ

դարարի» էջերումտպագրվում ենՀովսեփարքեպիսկոպոսԱրղությա

նիկոնդակները:Ռուսաստանիհայությանհոգևորառաջնորդիհավաս

տիացումները ռուսականարքունիքի բարյացակամության մասին` հայ

հրապարակախոսնընկալումէբուռնոգևորությամբ:Նահայտարարում

է, թե Եկատերինա IIի ուշադրության արտահայտություններն իրենք

կարդում են փափագմամբ: Հաշվի առնելով կայսրուհու «զանչափելի

գթածին ողորմածութիւնը»,Շմավոնյանը «Ազդարարի» միջոցովառա

ջարկումէերախտագիտականթուղթառաքելնրան:

ՇմավոնյանըբաժանումէրՇահամիրյանիջերմցանկությունը`հայե

րինփրկվածտեսնելՀերակլIIիօգնությամբ:«Ազդարարի»խմբագիրը

ոչմիայնամսագրիհերթականտետրակների,այլևիրտպարանիգրե

*Տպագրվելէ`«Պատմաբանասիրականհանդես»,1969,թիվ4,էջ130146:
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թեբոլորհրատարակություններիտիտղոսաթերթերիվրանշում էր`«’ի
թագաւորութեաննօգոստոսափայլտեառներկրորդիՀերակլայԲագրա

տունւոյ’իԹիֆլիս»:Ավելին,1797թ.«Գիրքանոանեալղեկավարման

կանցը»նատպագրումէՇահամիրՇահամիրյանիծախքովևխնդրան

քով`«’իպատիւարփիափայլԳիօրգիժառանգորդւոյթագաւորութեան
վրացԲագրատունւոյ»:

Իբրևհրապարակախոսևլուսավորիչ`Շմավոնյանինշարունակհու

զումէինժողովրդիբարոյականևքաղաքականվերածնությանխնդիր

ները: «Ազդարարի» էջերում նաքննարկում է գաղութահայությանտն

տեականանհեռանկարվիճակը,կշտամբումիրհայրենակիցներին`ան

հոգությանհամար:Հայիրականություննանհաղորդէմնումեվրոպական

քաղաքակրթությանը,ահազանգումէնա,այստեղիշխումէտգիտության

Բելը:1794թ.հիմնադրելովառաջինհայկականպարբերաթերթը,Շմա

վոնյանըձեռնոցէնետումնորժամանակներիԲելին:Ամսագրիառաջա

բանում,իբրևմտահոգայգեպան,խմբագիրըբողոքումէթե՛գետնիևթե՛

սերմիպակասությունից,բայցգիտակցելովիրձեռնարկածգործիպատ

մականնշանակությունը(«նորոգոգոածքև,համարձակիմասել,որամե

նայնիւնոր`յայսմիկդարոջ»),Շմավոնյանըվճռումէչընկրկել:Նաիր

խնդիրնէդարձնումընթերցանությաննյութհրամցնելհասարակությանը

ևդրդելգիտնականներին`հանդեսգալամսագրիէջերում:

ԹեորքանժամանակինէրՇմավոնյանիքայլը,հաստատումենայն

բազմաթիվ նամակները, որոնց հեղինակները հայտարարում էին, թե

«Ազդարարը»վառելէուսմանտենչնամենքիևառավելապեսերիտա

սարդներիմեջ:«Երանիէինձզիունիմորդիքևժողովուրդքուսուման

սերք»,‒պատասխաննամակովթղթակիցներինէդիմումՇմավոնյանը
ևկրկինկոչումընթանալուուսմանևիմաստասիրությանճանապարհով:

Հայերիլուսավորությանևքաղաքականազատությանհարցերնամ

սագրումարծարծվումեն«Հայորդիհայ»(«Հայորդիհայի»)ստորագ

րությունըկրողհրապարակախոսականերկուհոդվածում,որոնքըստԹ.

Ավդալբեկյանիենթադրության`պատկանումէինՄովսեսԲաղրամյանի

գրչին:Այդթեզընահիմնավորումէերկուհեղինակիլեզվի,ոճի,գաղա

փարներիևոգունմանությանփաստով:ՀաշվիառնելովԲաղրամյանի

անվանշուրջստեղծվածանվստահությանմթնոլորտը(նաբանադրված

էրՍիմեոնկաթողիկոսիկողմից),Ա.Կարինյաննանհավանականէհա
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մարում նրա հրապարակախոսական նոր ելույթի հնարավորությունը

ևկարծում, որ«Հայորդիհայ»գրականկեղծանունըպատկանում էՀ.

Շմավոնյանին40:

Ամենդեպքում,այդհոդվածներըծանրակշիռհրապարակախոսական

ելույթներեն,որոնցտիրականշեշտըչէրկարողպատկանելշարքային

որևէթղթակցի:Միայնգաղութիհայությանմեջառաջնակարգդիրքու

նեցողգործիչըկարողէրազգինդիմել`«Հայեցարուք,Արամյանք»կամ

«Ազգիմ»կոչականներով,որոնքեթեմիդեպքումմտերմիկշեշտենպա

րունակում,այլպարագաներումազգին կշտամբելու կամ ուսուցանելու

կոչումնունեն:

Մենքկարծումենք,որԲաղրամյանիշուրջստեղծվածքաղաքական

անվստահությանմթնոլորտնէթերևսպատճառդարձել,որնա«Ազդա

րարում»հանդեսգարգրականկեղծանունով:«Հայորդիհայի»հոդված

ներիհոգեհարազատությունըԲաղրամյանիհրապարակախոսությանը`

վեր է կասկածից: «Հայորդի հայը», ինչպես ևԲաղրամյանը,պահան

ջումէազգայինինքնաճանաչությանհասցնելհայերին,մանուկսերնդին

դաստիարակելաշխատասիրությանևմիաբանությանոգով:Առանցայդ

ամենի,գրումէնա,ունայնբանկլինիասել,թեգնացեքձերերկիրը,նվա

ճեցեքայնևկառավարեցեք:Նախջանքերպետքէթափել,գործինձեռ

նամուխլինել,պայքարել:Չէ՞որհռոմեացիներըպայքարիուվճռակա

նությանգնովմիայնկարողացանազատվելբռնակալՍեքստոսՏարկ

վինիուսից,վկայակոչումէնա«Լուկրեցիայի»օրինակը:

1797 թ. «Ազդարարի» դադարից հետո տպագրված գրքերից մե

կի վերջաբանում Շմավոնյանը ևս Բաղրամյանի ոգով շարունակում է

խորհրդածել հայերի լուսավորության շուրջ: Հայ մանուկները պետք

էճանաչենիրենցհայրենիերկիրը, սիրենայն,սիրենմայրենի լեզուն:

«Աղաչեմ զձեզ, եղբայրք` անկեղծ սիրով սիրեցեք յազգ` և յաշխարհն

ձեր»,միաբանեղեք,կոչումէնա,ամբողջզորությամբհուսացեք[տեն

չացեք]ձերազգըև«մանուշակաբոյսերկիրնձեր»:Հիշեցեքշարունակ,

որ «զպտուղնաշխարհին մերոյ կթենձեռամբևաշխատանօքմերոյ և

վայելէնբռնավորքնմեր»:Իբրևայսթշվառությունըդարմանելումիջոց

նաառաջարկումէսիրելընթերցանությունը`հայկականտառովուբա

40Տե՛սԱվդալբեկյանԹ.,Ֆրանսիականմեծհեղափոխություննուժամանակակից
հայերը//«Նորք»,1927,գիրքԴ,էջ148;ԿարինյանԱ.,նշվ.աշխ.,էջ224:
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ռով,անաղարտպահելմայրենիլեզունևխորանալուսմանուգիտության

մեջ41:ՆույնթվականինլույսընծայելովԴավիթԱնհաղթի«Գիրքսահ

մանացը»,Շմավոնյանընշումէհայմատենագիրներիաշխատություն

ներիտպագրությանիրծրագրերիմասին,որոնքհույսուներիրականաց

նել«օժանդակութեամբազգասերևբարեմիտանձանցազնոականաց`

բանասիրացևբարեպաշտից»:

Շմավոնյանը, որն օժտված էր նաև կազմակերպչական ակնհայտ

ձիրքով, իր շուրջն էհամախմբումՄադրասիհայմտավորականությա

նը և երիտասարդներին, նրանց կապում տպարանի աշխատանքների

հետ,մասնակիցդարձնումամսաթերթիհրատարակությանգործին:Իր

անձնական օրինակով նա ոգևորում էր բարեկամներին, առօրյա աշ

խատանքիբովումդաստիարակումհայառաջին լրագրողներիսերուն

դը: Շմավոնյանիանձնուրաց գործունեությունը հետևյալ կերպ է բնու

թագրումնրաաշխատակիցևբարեկամՍ.Ղայթմազյանցը.«Երջանիկ

սրբակրոն տէր Յարութիւնը… զմիշտ ցանկայ զօգուտ հասարակաց և

զշինութիւնազգին,թողեալզհոգսընտանեացևզաւակաց,բնակի’իյօ
տարութեանևառայսպիսիշահեկանարդիւնավորութեանտքնի»42:Այդ

միտքը,կարծեք,հաստատումէՇմավոնյանը,երբգրքերիցմեկիհիշա

տակարանումխնդրումէԱստծուցկարողությունտալիրեն`«վաստակել

միշտանձանձրոյթ,յաղագսամենապայծառազգինհայոց,մինչևէզա

տեալ`հոգիս’իմարմնոյ»43:

ՄերբանասերներըգրելենՀարությունՇմավոնյանիմասին,սակայն,

դեռևս ամբողջ խորությամբ չի ուսումնասիրվել այն գործիչների վաս

տակը, որոնք հսկայական նպաստեն բերելՇմավոնյանի լուսավորա

կանձեռնարկումներիիրականացմանը:Կանգառնենքնրաշուրջըհա

մախմբվածայդգործիչներիգործունեությանվրա:

Սամուել քահանա ՏերՓիլիպպոսյան Ղայթամզյանց.– «Ազդարա
րի» 4րդ համարումտպագրված է միանստորագիր նամակ, ուղղված

ոմն«Բանասերի»:Նամակագիրըհայտնումէ,թեընդառաջելով«քանի

միեղբարց»խնդրանքին,ուղարկումէիրուսուցիչ,հանգուցյալՍամուել

Ղայթամզյանցի կյանքի և գործունեությանպատմությունը, «Ազդարա

41Տե՛ս«Գիրքանուանեալղեկաւարմանկանց»,Մադրաս,1797,էջ263285:
42«ԳիրքՊորփիւրի»,Մադրաս,1793,էջ14:
43ՊաղտասարԴպիր,Գիրքքերականութեան,Մադրաս,1791,էջՈԺԷ:
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րի»միջոցովայնապագասերունդներինհաղորդելուհամար:Նամակին

հետևումէանանունաշակերտիծավալունհոդվածը,որըպետքէենթադ

րել`գրվածէրխմբագրիհանձնարարությամբ:

ՍամուելՂայթամզյանցըՀնդկաստանէրհասել«յաշխարհէնհայոց

մեծաց»,«Թիֆլիսմայրաքաղաքից»:ՍկզբումնաաշխատումէԲոմբե

յում,ապա1791թ.հուլիսինփոխադրվումՄադրաս:Եթեհաշվիառնե

լու լինենքայստեղ նրա գործուն մասնակցությունըտպարանիաշխա

տանքներին,ապաթերևսհիմքկունենանքմտածելու,թեայդտպարանի

հիմնադրությանհանգամանքնէնրանդրդելԲոմբեյիցտեղափոխվելու

Մադրաս:

Շմավոնյանըխոստովանումէ,որտպարանիհիմնադրությանառա

ջինտարիներինինքըմենակէրևհուսահատ:Մադրասժամանելուցան

միջապես հետո Ղայթամզյանցն իր հիմնական աշխատանքների հետ

մեկտեղ կիսում է Շմավոնյանի տպարանական հոգսերը, Հարություն

քահանայիարտահայտությամբ`դառնումնրաօգնականըևթիկունքը:

Շմավոնյանըմեծամեծհույսերէրկապումիրքանքարավորաշխա

տակցիհետ,հավատալով,որնակպայծառացնիիրտպարանըևիբրև

ճրագկվառվի`լույստալովիմաստությանփափագողներին:Իսկապես,

ինչպես հայտնում է կենսագիրը,Ղայթամզյանցը հորդորում էՇմավո

նյանին`իբրևուսումնականձեռնարկհրատարակելՊաղտասարԴպի

րի «Քերականութիւնը», որից միմիայն մեկ օրինակ կար Մադրասում:

Այնուհետև,Մադրասի ուսումնասեր երիտասարդության համար,Շմա

վոնյանի հետնաձեռնամուխ է լինում «ԳիրքՊորփիւրի»փիլիսոփա

յականձեռնարկիհրատարակությունը(«Աշխատասիրութեամբսրբագ

րեցեալ’իՏէրՍամուելէորդւոյտէրՓիլիպպոսիՂայթմազեցւոյ»):Մեր
կարծիքով,Պորփյուրիգրքիուշագրավառաջաբանըևսպատկանումէ

Ղայթմազյանցիգրչին44:

Շմավոնյանը ևՂայթմազյանցը 1793 թ., կրկին երիտասարդության

համար, ձեռնարկում են տպագրել Դավիթ Անհաղթի «Գիրք սահմա

նացը»:ԱյդօրերինՂայթմազյանցըխիստծանրաբեռնվածէրևման

կավարժական աշխատանքներով: Մադրասում նա հիմնադրել էր իր

դպրոցը և պարապում էրտարբեր հասակի բազմաթիվաշակերտների

44Իթիվսայլհարցերի,այստեղգնահատականիխոսքէասվումՇմավոնյանի
հասցեին,որբնականաբար,չէրկարողգրվելվերջինիսկողմից:
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ուօրիորդներիհետ:Մահախոսականիհեղինակը,որըՂայթմազյանցի

ավագաշակերտներիցէր,պատմումէայնանսահմանսիրոևպատաս

խանատվությանմասին, որովնավերաբերվում էրիրգործին:Ամբողջ

երեք տարի Ղայթմազյանցն աշխատում էր Մադրասում և «ոչ երբէք

տեսաքզնաաններկայ’իժամանակի,ոչհիվանդութիւննարգելեաց`և
ոչ զանազանութիւն եղանակաց»45: Աշակերտները շարադրություններ

են գրում, վերլուծություններ կատարում, ուսումնասիրում ճարտասա

նություն: Նրանք հիացած էին իրենց ուսուցչի անբավ գիտելիքներով,

եռանդով, նրաբանաստեղծականտաղանդով:Ճարտասանությանբո

լորօրինակներըչափածոէրգրում,միմանուկիծննդյանառիթովհան

պատրաստից թելադրում է մի բանաստեղծություն, որը մեջ է բերվում

«Ազդարարում»:Նաաշակերտներինստիպումէրոտանավորներգրելև

երբնրանքդժվարանումէին,«նաառժամայնգրերվասնիւրաքանչիւրոց

զանազանբանիւ»:

Ղայթմազյանցըթեևուներբազմաթիվբանաստեղծություններևձե

ռագիրաշխատություններ,որոնցտպագրությունըերազումէր,Պորփյու

րիգրքիտպագրությունիցհետոընտրումէԴավիթԱնհաղթիաշխատու

թյունը. նա աշակերտներին խոստանում է այդ գրքի տպագրությամբ

զմայլեցնել նրանց… Այդ օրերին Սամուել քահանան հիվանդանում է,

սակայննույնիսկհիվանդվիճակումնաամենօրսրբագրումէրմամուլ

ներըևհորդորում«գործակալներին»`արագացնելգիրքը:Նամիաժա

մանակ շարունակում էր ուսումնական պարապմունքները փոքրերի

հետ(ավագներնընդհատումենդասերը`չխանգարելուհամարուսուցչի

խմբագրական աշխատանքները): «Զայս ամենայնի նեղութիւնն` հա

զիւհամբերելկարէայրառողջ,մինչսաընդիմանայր,գոլովհիվանդ»,– 

պատմումէերախտապարտաշակերտը46:

Մահվանօրը, 1794թ.ապրիլի 27ին,Ղայթմազյանցըկանչում է իր

չորսսիրելիաշակերտներինևնրանցսովորեցնում,թե«որպիսիջանիւք

ևզգուշութեամբջանասցուքաւարտելզգիրքն»47:

ՂայթմազյանցիկատարածաշխատանքիմասինՇմավոնյանըգրում

45«Ազդարար»,1794,թիվ4:
46Նույնտեղում:
47Թեևգրքիտպագրությունըմոտենումէրվախճանին,բայց«Գիրքսահմանացը»

լույսէտեսնումմիայն1797թ.:
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է.«Մինչընթերցանութեամբզմայլիցիք…ևգերափայլիցիքմտօքգիտու

թեամբսորինիմաստից… յիշեսջիք’իհոգևորմաղթանսձերզ’իՔրիս
տոսհանգուցեալթիֆլիզեցիՏէրՍամուելշնորհապերճքահանայնտէր

Փիլիպպոսեան,որնախկինհեղինակեղևտպեցեալգրեանց’իմերումս
տպարանի,արպէսևսոյն«Գիրքսահմանաց»,անձանձիրևբազմատ

քուն աշխատանօք սրբագրեաց ’ի կենդանութեան իւրում մինչև ցկէտ
մահոանն,ևմինչդեռկայր’իմահիճս,տակաւինսրբագրութիւննսորին
ուներ’իձեռին»48:

ՍամուելՂայթմազյանցիբանաստեղծություններիցմեկընրաաշա

կերտներըտպագրումեն«Ազդարարում».դաակրոստիքոսէր`նվիրված

ՇմավոնյանիտպարանիննյութապեսօժանդակողՄարութՀովսեփյան

Փռնչյանցին49: Բանաստեղծությունը գրված է ճարտասանական փայ

լուն հնարանքներով և կրկին անգամ ապացուցում է Ղայթմազյանցի

տաղանդնիբրևբանաստեղծի,փիլիսոփայի,լեզվաբանի:

Սակայն,նաավելիմեծէրիբրևբանաստեղծևմանկավարժ:

Երբ Պաղտասար Դպիրի «Քերականութիւնը» և Պորփյուրի գիրքը

հրատարակվում են ուղղագրական բազմաթիվ սխալներով («ըստխա

կութեանտպագարատանն»), նա հուսահատվում է: Նրանառանձնա

պեսմտահոգումէինՊորփյուրիգրքիկետադրականսխալները,որոնք

աղավաղում էին իմաստը: «Հառաչէր միշտ ’ի կենդանութեան իւրում,– 

շարունակումէՂայթմազյանցիաշակերտը,– յատկապէսզիանունիւր
էր նախընթաց նոցին, և մշտապէս յուսայր և ասէր մեզ, զի տպելոց է

զայնսկրկինանգամ»50:Գիտնականբանասերիայսցանկությունը,որ

սակայն, չի իրականանում, վկայում էՄադրասիկուլտուրական շրջա

նակի գիտական նշանակալից մակարդակը, թերևս Մխիթարյանների

դպրոցին նմանվելու նախաձեռնությունը: Ինչ վերաբերում է Սամուել

Ղայթմազյանցիգրականբանասիրականժառանգությանը,ապամնում

էափսոսալայդկորուստը,որըմիակըչէհայժողովրդիմշակույթիպատ

մությանհամար:

ՏերԹադեոս ՏերԱնդրեասյանՍոգինյանց.– Շմավոնյանի գործա

48«ԳիրքսահմանացսրբոյնԴավիթԱնհաղթփիլիսոփայի`հայոցիմաստասիրի»,
Մադրաս,1797,էջ657:

49Տե՛ս«Ազդարար»,1795,թիվ8:
50Նույնտեղում,1794,թիվ4:
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կիցներից մեզ է հասել ժամանակի հայ մտավորական և բանաստեղծ

ԹադեոսքահանաՍոգինյանցիանունը:ԻնչպեսիհայտէգալիսՇմա

վոնյանիհրատարակություններիցմեկիհիշատակարանից,Սոգինյան

ցըՆորՋուղայից էր,ՄադրասումՇմավոնյանիկարգակիցնու սիրելի

բարեկամը:1791թ.ՇմավոնյանիտպարանումհրատարակվումէՍոգի

նյանցիգրքույկը,որըկրումէր«Տետրակ,որկոչիՈղբՀայաստանեաց»

խորագիրը:Գրքույկիգաղափարականուղղությունը,հայժողովրդիվի

ճակիևնրաապագաբախտիշուրջխորհրդածությունները,ՄայրՀա

յաստանիբանաստեղծականկերպարիստեղծումըևպոեմիդիմառնա

կան հյուսվածքը (այլևխորագիրը, որ հիշեցնում է «Նորտետրակ, որ

կոչիՅորդորակ»գիրքը),վկայումեննախորդժամանակաշրջանիհնդ

կահայ հրապարակախոսական մտքի հետ Թադեոս Սոգինյանցի հա

յացքներիուղղակիկապիմասին:

Հայտնի է, որ Բաղրամյանի գիրքը գրված էր «… Սակս սթափելոյ
երիտասարդացն,ևմանկանցնՀայկազանցիվեհերոտեալևիհեղգա

ցեալ թմրութենէ քնոյ ծուլութենէն»: Սոգինյանցի գիրքը նույնպես նա

խատեսվածէր«առ’իյորդորումնմանկանցհայոց»,ևընթերցողներին
սթափեցնելունպատակէրհետապնդում:«Մինչևե՞րբանկեալկաս,ո՞վ

վատ,կամե՞րբ’իքնոյզարթիցես»Սողոմոնիկոչըբնաբանիէստանում
այստեղ:ԻնչպեսԲաղրամյանը,Սոգինյանցըերիտասարդությանըծա

նոթացնումէՀայաստանիպատմությանը:Հայերըչենճանաչումիրենց

աշխարհը, որըծաղկունմիերկիր էր.նրանք չգիտեն,թեինչպիսիբա

րեկեցիկևպերճկյանքովէինապրումիրենցնախնիները:Պանդուխտ

հայերը,հուսահատուանմիաբան,չենխորհումհայրենիքվերադառնա

լու,իրենցժառանգությունըձեռքբերելու,սեփականպետությունստեղ

ծելումասին:Հարուստներնապահովելենիրենցկյանքըևհեռուենվերը

հիշած հոգսերից, իսկ ուսումից և գիտությունից զրկվածժողովրդի մեծ

մասը«ծուլացեալուհեղգացեալ»դեգերումէաստուանդ…
Սոգինյանցըհեռուէազգայինսնապարծությանգայթակղությունից:

Սթափհայացքովնահայերիուշադրությունըհրավիրումէհարևանհե

տամնացազգերիվրա,որոնքմեծաքայլառաջենընթանում:«Հեթանոսք

տգէտքևանուսումք,բարբարոսքլեռնաբնակք,զարդարեալենիմաստու

թեամբ,ևփառավորեալենտերութեամբևմեքլիեմքամենայնտրտմու

թեամբ,վասնզիիմաստութեամբևիշխանութեամբնոքաօրավուրաճին.
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ևմեքօրըստօրէպակասիմք,նոքահարստանանևմեքաղքատանամք,

նոքազորանանևմեքտկարութեամբկորչիմք,լեալանօգնական»51:

ԲարեշենՀայաստանըկործանվելէհայերիմեղքով,նրանքմեղան

չելենԱստծոդեմ,մոռացելնրապատվիրանները…սակայն,նորոգումն

անհնար մի բան չէ, պետք է արթնանալ ծուլության քնից, զարդարվել

իմաստությամբ:Առանցգիտությանևդպրությանանհնարէհզորանալ:

ԲաղրամյանիօրինակովՍոգինյանցըհայերինկոչումէուսանելեվ

րոպական երկրների ժողովուրդների` անգլիացիների, իսպանացիների

փորձը:Նրանքծուլությունըթողնելովհետևելենիմաստությանուգիտու

թյանճանապարհինևճանաչելազատությանբերկրանքը:Հայերըպետք

էընթանանայդժողովուրդներիճանապարհով,բայցպահպանենիրենց

ազգայինավանդույթներնուլեզուն:Սոգինյանցըդատապարտումէգա

ղութումլայնտարածումգտածայներևույթը,երբհայծնողներնիրենց

զավակներինօտարալեզուկրթությունէինտալիս:

Այորդիքիմ`միառնիջիքայդպիսիբան,

Զիզայդյայտնի`պատճառլինիմերկորըստեան…

Հայերըպետքէիրենցտանհիմքնամուրգետնիվրադնեն,պայքա

րենսեփականտունըձեռքբերելուհամար:Ուրիշիաշխարհըչիկարող

հիմնականօթևանլինելնրանց:

ԹադեոսՍոգինյանցի«Ողբը»միջնադարյանհայկականպոեմների

ավանդականողբերիցշեղվումէիրնպատակասլացությամբ:ՄիայնՀա

յաստանիկործանմանպատճառներիկրոնականմեկնաբանությամբմո

տենալովիրնախորդներին,նաբարձրանումէվերջիններից`ազգիբա

րոյական ևտնտեսականվերածնության իր հավաստիծրագրով, որին

կենսական նոր ուժեր հաղորդելու դիտավորությամբ նույն գրքույկում

զետեղումէՊետրոսIիկենսագրականակնարկը,որըպատկանումէր

«գերահռչակփիլիսոփա»Վոլտերիգրչին:Ակնարկը1771թ.անգլերենից

թարգմանելէրհայբանասերներիցմեկը,որըևհրապարակումէՍոգի

նյանցը («ՊատմութիւնմեծինՊետրոսիԱլեքսիովնիկայսերնև լուսա

վորչինազգինռուսաց»):

Նախաբանումասվումէ,թե«Պատմութիւնը»շահավետկարողէլի

նել«բանականմտացհամար»:«Գոլմեզօրինակազգնռուսաց,–գրումէ

51«Տետրակ,որկոչիՈղբՀայաստանեաց»,Մադրաս,1791,էջ5:
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Սոգինյանցը,–եթէորպեսընտելքևսիրողքեղենուսմանև’իձեռնմարզ
չիևորպէսփայլինայսօրգրեթէպերճքևկորովիքևյաղթօղքգտան’ի
մեջամենայնազգիևփայլինամենայներջանկությամբսեթևեթեալքև

բեղունբարգավաճեալք,որևտէրզորացուսցէզնոսայ:Եվզմեզզդուռն

ողորմութեանբացցէ»52:

Պետրոս Iի կենսագրությունը ներկայացնելով հայ ընթերցողին և

կրկինհավաստելով,թե«այսօրազգնռուսացորպիսիպայծառութեամբ

կեան’իվերայաշխարհի»,Սոգինյանցնայդամենըբացատրումէգի
տության և լուսավորությանարմատավորմամբ: Ահա թե ինչու հայերը

նույնպեսպետքէջանանբանալդպրոցներ,ազգիօգտիևընթերցանու

թյանհամարտպագրելհնագույնպատմությունները(որոնքնրանկօգ

նենճանաչելուիրանցյալըևկնպաստենժողովրդինմիավորվելու):Այդ

դեպքումմիայն,հույսէհայտնումբանաստեղծը,«վերստիննորոգումն

ևժողովումնցրոեալազգիս լինիցի,ևզարթուն ’իծանրքնոյ,և ’իծու
լութեան»:ՍոգինյանցըՊետրոսIիկենսագրականակնարկիհետհրա

պարակումէևռուսացթագավորիննվիրվածիրներբողը53:

ԳՈՎԵՍՏԿԱՅՍԵՐՆՊԵՏՐՈՍԻ

Կայսրըսբարիևիմաստուն

Յորժամեղևսաբանիբուն,

Ազգնխաւար,անիմաստուն,

Զարթոյց’իքնոյ,արարարթուն:
Բանիւիւրովուշիմացեալ,

Բոյսնորատունկազգինեղեալ,

Փառքկայսրութեան’իբացձգեալ,
Պանդխտութեամբսպասաւորեալ:

Լեզոաւբազմաւիմաստացեալ

Արհեստօքլիյետըսդարձեալ,

Խփեալմտացքողպատառեալ

Եւքանզբազումսառաւելեալ:

Նսեմվարուքխաւարացեալ

Լուսավորեացզանձինսմուլեալ,

52Նույնտեղում,էջ22:
53Նույնտեղում,էջ27:
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Չքնաղսիրոյպտուղտուեալ

Ջանետազգինարիանալ:

Հայրենակիցներին ազատության և արիության ոգով դաստիարա

կելունպատակովՍոգինյանցնիրգրքույկումզետեղելէնաևԵզոպոսի

առակներիցմիքանիսը:Դրանցիցուշադրությանարժանիենառավելա

պեսերկուսը:Գայլընախանձումէշանապահովուկուշտկյանքին:Շու

նըխոստանումէնրանտանելիրտիրոջմոտ,եթեթողնիիրգայլությունը:

Համաձայնությունըկայացվումէ,բայցերբգայլըհասկանումէ,որինքը

պետքէշղթայվածապրի(ինչպեսշունը),հրաժարվումէշանառաջար

կից:«Առակսցուցանէ,թէազատութիւննէմեծագին,քանզամենայնինչ,

ևսիրելի»54:

Սպառազինվածձինմեկնումէպատերազմիդաշտ,խոզըհեգնումէ.

ա՜յհիմար,ինչո՞ւեսգնում,կսպանվես:Ձինասումէ.իսկդուժամանակդ

անցկացրուտիղմիևկեղտիմեջ,որպեսզիհետոսպանվեսդանակով,

առանցորևէփառքի:«Առակսնշանակէ,թէլավագոյնէմեռանիլփութով

ևփառավորապէս,քանապրիլերկար,ամօթովևնախատանօք»55:

ՏերԹադեոսՍոգինյանցիգրականհրապարակախոսականգործու

նեություննավելիէծավալվում«Ազդարարի»հրատարակությանտարի

ներին:Այսժամանակաշրջանումնահանդեսէրգալիսիբրևամսագրի

գլխավոր աշխատակիցը, որի հոդվածները որոշում էին «Ազդարարի»

գաղափարականուղղությունը:Նա,սակայն,իրազգանունովստորագ

րելէմիքանիբանաստեղծությունմիայն:

«Ազդարարի»առաջինյոթհամարումտպագրվելենոմն«Ուրախա

կիցբարեկամի»բանաստեղծությունները,որոնքծրագրայինառաջնոր

դողներինշանակությունունեին:Այդբանաստեղծություններնակնհայտ

են դարձնում, որ «Ուրախակից բարեկամը» հրապարակախոսական

ելույթներից բացի մասնակցում էր նաևխմբագրականաշխատանքնե

րին, մշտապես քաջալերում Շմավոնյանին, գաղութահայության մեջ

բարձրացնումամսագրիվարկը:«Ուրախակիցբարեկամը»անվերապա

հորենգաղութիլուսավորմտավորականներիցէր,Շմավոնյանիզինակի

ցը,որնիրենիրավունքէրվերապահումհանդեսգալիբրևդաստիարակ

ևքարոզիչ:Մադրասիհայկականհասարակությանմեջմենքչենքտես

54Նույնտեղում,էջ29:
55Նույնտեղում,էջ30:
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նում«Ուրախակիցբարեկամի»մտավորևբարոյականնկարագիրնու

նեցողմիգործչի,որըհանիրավիմոռացվածլիներ:Ենթադրումենք,որ

այդգրականկեղծանունովստորագրելէՍոգինյանցը,թերևսհետևելով

իրօրերիեվրոպականթերթերին:

«Ուրախակից բարեկամն» է, որ «Ազդարարի» առաջին համարում

հայընթերցողներինծանոթացնումէանդրանիկպարբերականին,խնդ

րում նրանց ներողամտությունը`ամսագրումտեղ գտածթերություննե

րընկատելուդեպքումևօժանդակությունը`կատարյալդարձնելուայն:

Կրկին «Ուրախակից բարեկամն» է, որ իր հարուստ կենսափորձի օգ

նությամբայնպիսիխորհուրդներէտալիս«Ազդարարին»56,որոնքդառ

նում են ոչ միայն հայ առաջին ամսագրի գործունեության ծրագիրը,

այլև որդեգրվում են հետագատասնամյակների լրագրողների կողմից:

Այնուհետև,«Ազդարարի»հրապարակախոստեսաբաննարծարծում է

հայիրականությանհամարմիշարքկենսականխնդիրներ,իրհարցադ

րումներում հարազատ մնալով խմբագրի քաղաքական ուղղությանը և

«ՈղբՀայաստանեաց»պոեմիգաղափարախոսությանը:«Ուրախակից

բարեկամը» քննարկում է հայերի մտավոր զարգացման,տնտեսական

դրությանևքաղաքականազատությանհետկապվածհարցերը:Նաամ

սագրիօգնությամբենթադրումէրիրժողովրդինհասցնելազգայինինք

նաճանաչության.

Ազդառնելպարտիսդուորդւոցհայոց,

Ներկայաւերումնևփառքանցելոց,

Եվմիշտյորդորելնոցայարթընուլ,

Զվարըսնախնեացյանձինզգենուլ57:

Հայերինախնիներըսիրումէինուսումնուկրթությունը,ունեինբազ

մաթիվ գիտնականներ ևփիլիսոփաներ:Ժամանակակիցներըպետք է

հետևեննրանցօրինակինևուսումնատենչությանոգինհասցնենապա

գասերունդներին:Միաժամանակնախորհուրդէտալիս`ընթերցողնե

րին հասկացնել ժամանակի արժեքը: Ժամանակի կորուստը բանաս

տեղծըհամարումէկյանքիկորուստ:

56 «Ուրախակիցբարեկամն»իրբանաստեղծություններումշարունակդիմումէ
«Ազդարարին»,շնչավորումայն:

57«Ազդարար»,1794,թիվ3:
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Ինչ վերաբերում է գաղութահայության տնտեսական դրությանը,

ապա«Ուրախակիցբարեկամ»Սոգինյանցըխիստմռայլատեսէ:Առև

տուրնսպառելէիրեն,հայերինարդենխաբումենմիջազգայինշուկա

յում, ուստի նրանք լրջորեն պետք է խորհեն ապագայի մասին: «Ողբ

Հայաստանեացի»ծրագրովբանաստեղծըհայերինխորհուրդէտալիս

վերցնելիրենցգանձերըևգնալՀայաստան,զարգացնելտնտեսությու

նը,արդյունաբերությունը,փողկուտակելևդրատոկոսներովդպրոցա

կանլայնցանցստեղծել:Ի՞նչմիջոցովհայերըպետքէտիրեինիրենց

հայրենիքին: Սոգինյանցն իր հույսերը կապում էր քրիստոնյա թագա

վորներիհետ,պահանջումնրանց լեզուներովթարգմանելնվաճողների

անողորմությանպատմությունը ևարդար վրեժի կոչել բարեկամներին:

ԵրբնրանքկօգնենՀայաստաննազատագրելուբռնակալներից,հայերը

մշտապեսերախտապարտկլինենազատարարներինևհարկկվճարեն

նրանց:«Ուրախակիցբարեկամ»Սոգինյանցնարդենտեսնումէրնորոգ

կյանքիլույսիճառագումըռուսականգահից:Եկատերինանսպեղանիէ

դնումհայժողովրդիվերքերին`արժանանալովբանաստեղծիջերմբա

րեմաղթանքներին:

ԻրժողովրդիերջանիկևբարօրկյանքիբաղձանքըԹադեոսՍոգի

նյանցնարտահայտելէծննդյանտոներիառթիվգրածմիբանաստեղ

ծությամբ,որը,մերկարծիքով,ինչորչափովդարձելէհանրահայտ«Տէր

կեցոյի»նախօրինակը58:Մեկայլբանաստեղծությանմեջ«Ուրախակից

բարեկամը»խնդրում է Աստծուց` գերությանփոխարենազատություն

տալհայերին,մոռացնելտալպանդխտությանցավըևօգնելնրանց`հե

ռավորափերիցհասնելու«’իտունսեփական»59:

Սկսած5րդհամարից,«Ուրախակիցբարեկամը»խոսումէհրաժեշ

տիմասին:Նահայտարարումէ,թեհուսահատվելէ.իրտգիտությունը,

բազմաթիվ մարդկանց կշտամբանքներըխանգարում են գրել նախկին

58Ո՛վՏէրողորմածԱստուածմարդասէր,
Որքովգթութեամբանուանեցարսէր,
Անկեալմերազգիսանօգնականի,
Ձեռամբքովկանգնեա...ևյարո՛մեզՏէր,
Ժողովեա՛’իմիզիեմքյոյժցրուեալք,
Անտերունջհօտիցգոլովնմանեալք… 
Տե՛սնույնտեղում,1795,թիվ16:

59Նույնտեղում,1794,թիվ4:
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քաղցրաբանոճով:Իրենցայցերովշատենխանգարումևանբանշա

ղակրատները, որոնք հսկայական ժամանակ են խլում: Շմավոնյանը

խրախուսում է իր «վսեմախոհ» և պատվական թղթակցին: Զգացված

խմբագրիդրվատականխոսքից`«Ուրախակիցբարեկամը»շնորհակա

լություն է հայտնում և 7րդ համարումտպագրում վերջին բանաստեղ

ծությունը:Կարո՞ղէրմիհրապարակախոս,որուխտելէրկյանքընվիրել

«Ազդարարին»,վերըհիշվածպատճառներովհեռանալթերթիցևապրել

պասիվհայեցողիդերում:Ո՛չ,իհարկե:Գիտակցելովիրօրերիլուսավո

րականշարժմանմեծնշանակությունը,«Ուրախակիցբարեկամն»«Ազ

դարարը»համարումէրազգինորոգմանխորհրդանիշ,նրաբարոյական

կյանքիվերածնունդնավետողմինորաղավնի:Թերթը,նրահայացքով,

հայերի քաղաքականազատությունը նախապատրաստող ծանրակշիռ

միգործոնէր,իսկ1794թ.`միբացառիկտարի,որըհայազգին«Ազդա

րար»էրպարգևել:«Ուրախակիցբարեկամը»հոգուբոլորթելերովկապ

վածէր«Ազդարարի»հետ.միբանաստեղծությանմեջիբրևլիրիկական

զեղում`նագրումէ,թեայնժամանակ,երբխորգիշերովամենքըննջում

են, իսկ ոմանքպարապսարապ թափառում, «Ազդարարի» սերն իրեն

բանտարկելէսենյակում`

Ուրկտորմիթուղթթանակևգըրիչ,

Ունեցայմտացիմմարմնացուցիչ60:

Սոգինյանցըչիմեկուսանումգործունեությանասպարեզից:Ամենբա

նիցառաջկայունանումէ«Ազդարարը».արդեն5րդհամարիցխմբա

գիրն սկսում է հրատարակելԽաչատուրՋուղայեցու «Պարսիցպատ

մութիւն»ծավալունգործը:8րդհամարիցսկսվումէՀակոբԱյուբյանցի

«Հեյդարալի խանի պատմությունը» վեպի տպագրությունը: Այս երկու

ստեղծագործությունը զբաղեցնում են ամսագրի տետրակների գրեթե

2/3ը:Մյուսէջերումզետեղվումէինբազմազաննամակներ,հաղորդում

ներ,լուրերարտասահմանյանթերթերից,հայտարարություններ:Սոգի

նյանցնառժամանակկարողէրչթղթակցել«Ազդարարին»,բայցմիայն

առժամանակ:Հետագահամարներումկրկինտպագրվումեննրաբա

նաստեղծությունները:Իդեպ,շատհետաքրքրականէայներևույթը,որ

60Նույնտեղում,1795,թիվ5:
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հենցնաևո՛չթեմեկուրիշնէմինամակհարցումհղում«Ուրախակից

բարեկամին»,ցանկանալովիմանալնրալռությանպատճառը:Նամակ

բանաստեղծությանըկրկինբանաստեղծությամբպատասխանումէիբրև

թե«Բարեկամիբարեկամը»ևհայտնում,թե«Ուրախակիցբարեկամը»

չի գրում ծանր հիվանդությանպատճառով. սա միամիտ հնարանք էր:

Եթեայդճշմարիտ լիներ,խմբագիրնընթերցողներինկծանուցաներիր

գլխավոր աշխատակցի հիվանդության լուրը: Հավանաբար, Շմավո

նյանի խորհրդով «Ազդարարի» հրապարակախոսը պետք է հրաժեշտ

տար իր կեղծանվանը և հանդես գար սեփական անունով61: Սակայն,

ի՞նչհիմքերունենքպնդելուերկուհեղինակինույնությանըվերաբերող

այսվարկածը:Արդեննշեցինք, որ«Ուրախակիցբարեկամի»մակար

դակիմիզարգացածևհայրենասերգործիչհազիվթեանծանոթմնար

սերունդներին,երբայսօրմեզհամարպարզվումենՄադրասիգաղութի

նշանավորանձանցազգակցականնույնիսկամենահեռավորկապերը:

Շմավոնյանիհոգատարձեռքովսերունդներինենհասելտպարանիգրե

թեբոլորաշխատակիցներիևբանվորներիանունները.Մի՞թենակարող

էրմոռանալիրզինակիցբանաստեղծին:Այնուհետև, և որկարևորն է,

«Ուրախակիցբարեկամի»գաղափարներընույնանումեն«ՈղբՀայաս

տանեաց»պոեմիթեզերիհետ,զարգացնումդրանքհրապարակախոսա

կաննորմիջոցներով:«Ուրախակիցբարեկամը»միտեղհայտնումէ,որ

ինքըկրթությունըտաննէստացել,միբան,որթելադրումէնրաքահա

նայիորդիլինելումիտքը:Այդմիտքընահաստատումէմեկայլբանաս

տեղծությանմեջ,որտեղպատմումէ,թեմանուկհասակումհայրնիրեն

սովորեցրելէրասելՀամբարձմանփոխըևինքըմեկանգամայնմեծհա

ջողությամբկատարելէեկեղեցում`արժանանալովամբոխիգովության

համբույրին62:Թվումէ,թեԵզովպոսիառակներիմեծգնահատողՍոգի

նյանցիմիջոցովէր,որ«Ուրախակիցբարեկամի»բանաստեղծությանը

կից«Ազդարարում»զետեղվումէանազատժողովրդինմիաբանությանև

վճռականությանկոչող«Սակսխորհրդոցնմկանց»առակը63:

Կարելի է անց կացնել մեկ այլ զուգահեռ: «Ողբ Հայաստանեաց»

61 Երբ XIX դարի 60ական թվականներին Կոզմա Պրուտկով կեղծանունը
կրող բանաստեղծները վճռում են թողնել այդանունը, «Սովրեմենիկ»ամսագրում
տպագրվումէՊրուտկովի«մահախոսականը»:

62Հիշենք,որՍոգինյանցըքահանայիորդիէր:
63Տե՛ս«Ազդարար»,1794,թիվ3:
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պոեմի«վերջաբանութեան»մեջխոսելովիրգրքիարժանիքներիմասին,

Սոգինյանցը դրանցպայմանական լինելը բացատրում է հետևյալ բա

նաստեղծականպատկերիմիջոցով.«Որովհետևամենայննորատունկ

ծառոց կանուխ պտուղքն քաղցր երևին ’ի յաչս տեսողացն (թեև իցէն
անախորժևտհաս),նոյնպեսզնորագոյնպտուղսիմեդեալառաջիձեր`

յուսամ,զիքաղցրերևեսցիևմիունայնհամարեսջիք:Վասնզիամենայն

արհեստքևգիտութիւնքօրըստօրէյառաջանան»64:

Տարիներանց«Ազդարարի»հրապարակախոս«Ուրախակիցբարե

կամը»հետևյալգնահատականնէտալիսամսագրիառաջինհամարում

տպագրված և ընթերցողների գովասանքին արժանացած բանաստեղ

ծություններին:Դրանքնմանեն`

«…Մրգաց,որքնորերևին,

Տանհամքաղցրութեաննաևտերևին,

Այլմինչբազմանայոչոքհարցանէ,

Եվոչոքուտէզայնամենևին:

Ոչբանիմէրքաղցրևոչգրութիւն,

Այլեղանակինզանազանութիւն,

Յորմէընկալավանշուքիմգըրիչ,

Քոևհամայնիցբարիհաճութիւն»65:

Ուրիշ միգրող, հինգտարիանց, հազիվթեկրկներԹադեոսՍոգի

նյանցիգրքիտողերը:Միևնույնանձնավորությունըմիայնկարողէրհա

մանմաներևույթներըգնահատելիրկողմիցստեղծածգեղարվեստական

մտածողությանուրույնչափանիշով:

Այնփաստը,որ«Ուրախակիցբարեկամը»խոստովանումէտաղա

չափականարվեստիմեջիրտկարությունը,նրանչիհեռացնումբանաս

տեղծՍոգինյանցից:Բաննայնէ,որբոլորը,անգամՇմավոնյանը,բազ

միցսխոստովանումեն,որիրենքչենուսանելքերթողականարվեստը:

Շմավոնյաննիրամսաթերթիառաջինհամարումհայտարարումէր,թե

ո՛չինքըևո՛չիրօգնականներըհմուտչենքերթողականարհեստին:Սո

գինյանցը«ՈղբՀայաստանեացի»առաջաբանումընթերցողներիցխնդ

րումէգրքիթերություններըվերագրելիրտհասությանըևայլն:

64«Տետրակ,որկոչիՈղբՀայաստանեաց»,էջ31:
65«Ազդարար»,1795,թիվ15:
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«Ուրախակից բարեկամն» այդ միտքն արտահայտում է այնքան

պատկերավոր,որանուղղակիորենհերքումէիրիսկհայտարարությու

նը,ինչպեսանկարելիէ200աղյուսովավարտունևլիարժեքշենքկառու

ցել, նույնքանանհնար է լեզվական սահմանափակ բառամթերքով իս

կականբանաստեղծությունստեղծել:«Այսպիսիգործհարկաւորութիւն

բազումսնիւթոյպահանջէ,ևեսոչունիմյաւելի,քանթեորպեսառակնիմ

ցուցանէերկուհարիւրաղիւս,ևո՛չինչնիւթշարայարելոյ,ևաղքատու

թիւնիմոչխոստանայգնելյաւելի»66:

Հարկավայսխոստովանություններըևզեղումներնավելիպետքէբա

ցատրելհեղինակներիբարձրպատասխանատվությանզգացումով,քան

ավելորդհամեստությամբ:

Անկախայն բանից, թե հետագայում հայ բանասիրությունը կհաս

տատիայս վարկածը, թե կմերժիայն` հայտնաբերելով «Ուրախակից

բարեկամի» ինքնությունը հաստատող անժխտելի փաստեր, Սոգի

նյանցգործչի դերն անգնահատելի է XVIII դարի վերջի գաղութահայ

լուսավորականշարժմանմեջ:Պատահականչէ,որՀարությունՇմավո

նյանըդեռևս1793թ.սկզբինապագասերունդներինպատգամումէրբա

րիհիշելԹադեոսՏերԱնդրեասյանՍոգինյանցքահանային,որը«միշտ

ունիջանասիրութիւնսակսբարութեանբազմաց»67:

Հակոբ Սիմեոնյան Այուբյանց.– Հակոբ Այուբյանցը ծագումովՆոր
Ջուղայիցէր,վաճառական,բնակվումէրՄադրասում:1791թ.նագրում

էմեզհասածմիակվեպը,որըկոչվումէր«Գիրքզբոսանաց»ևթուղթք

քաղցրալուրք յորս ընթեռնանին վարք, արարմունք և բարքն ճարտա

րագունէղբանաստեղծի,նաբոբՀեյդարալիխանի,ևմեծսպարապետի

հնդկացՍրընգաթանքաղաքի»:ՇմավոնյաննԱյուբյանցիվեպըտպագ

րում է «Ազդարարի» 818րդ համարներում: Ամսագրի դադարեցման

հետևանքովվեպիվերջինգլուխըչիտպագրվելևչիհասելմեզ:

ԱռաջաբանումԱյուբյանցըպատմումէվեպիգրությանհանգամանք

ներիմասին:Բոլորժողովուրդները,այդթվումևհայերը, շարադրելեն

իրենցազգիպատմությունը` «վասն վայելմանապագայիցն»:Նա հի

շատակում է 42 հայ պատմիչների անուններ` Ագաթանգեղոսից մինչև

66Նույնտեղում,1795,թիվ6:
67«ԳիրքՊորփիւրի»,էջ11:
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իրժամանակները,ապաՀ.Շահամիրյանի«Պատմագիրյորդորակը»68:

Այուբյանցըմեջէբերումևհայպատմիչներիթարգմանածաշխատու

թյունների ցանկը (18 անուն): Վստահելով իր ընթերցողների ներողա

մտությանը,նանույնպեսվճռումէգրելիրժամանակիհնդիկմեծսպա

րապետ,նաբոբՀեյդարալիխանիկյանքիպատմությունը,«առ’իյօգուտ
մերազներիցևնորաբողբոջդեռավարժից»,որպեսզինրանքսովորեն,թե

ինչպեսպետքէհամեստաբարևիմաստությամբապրենհնդկականտե

րությանսահմաններում:Այուբյանցըհեռուէրիրգործըկատարյալտես

նելուց: Նախնի մատենագիրների աշխատությունները որակելով իբրև

ոսկեղեն և արծաթեղենանոթներ, նա իր «Պատմությունը» «բեկանելի

խեցեղեն» է համարում… Չնայած դրան, նապատահական մեկը չէր,

որինանհանգստացնում էրգրականփառքիհասնելումարմաջը:Լեոն

նկատումէ,որիրժամանակիհամարբանասիրականհազվագյուտգի

տելիքներովօժտվածայդգրողըմերիրականությանմեջառաջիննէշա

րադրել հայպատմիչների դեռևսանտիպ գործերի մատենագիտական

ցանկը:Պետքէենթադրել,որնաքաջիրազեկէրնաևՇահամիրյանի

տպարանիհրատարակություններիբովանդակությանը,որոնցոգովձեռ

նարկելէրիրվեպը`օտարափերումժամանակիհայսերնդիգոյատև

մանը նպաստելու մտադրությամբ: Այն փաստը, որ Շմավոնյանն իր

գրքերից մեկի հիշատակարանումԱյուբյանցին համարում է «առաջին

յորդորողգործարանիս»,ցույցէտալիսհայվիպասանիգործունեության

լուսավորականմիտվածությունը:

ԾանոթանանքԱյուբյանցիկյանքին`այնժլատարտահայտություն

ներիմիջոցով,որոնքցրվածեննրավեպիառանձինէջերում:

Հեյդարալիխանիպատմություննընդգրկումէ17171782թթ.ժամա

նակահատվածը: Վիպասանը հանգամանորեն շարադրում է կիսաի

րական, կիսաֆանտաստիկ այդ պատմությունը, ջանալով իր հերոսի

ահավոր խորամանկությունը ներկայացնել իբրև խորագիտություն,

արյունարբու բարքը` զորավարիխիզախություն:Ճշմարտություննայն

է,հավանաբար,որնորվախճանվածնաբոբիկյանքիպատմությանշա

68 Հայտնի է, որ մինչև 1908 թ., երբ լույս է տեսնում Սիմեոն կաթողիկոսի
հիշատակարանը(«Դիվանհայոցպատմության»,Ը,1908),«Նորտետրակ,որկոչի
Յորդորակ» գրքի հեղինակ համարվում էր Հակոբ Շահամիրյանը (տե՛ս Լեո, նշվ.
աշխ.,էջ1033):
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րադրմամբ Այուբյանցը ձգտում էր նրա հետնորդների ուշադրությունը

հրավիրելտեղի հայկականհատվածի վրա, նրահամարձեռք բերելու

նպատակովայնարտոնությունները,որոնքժամանակիննաստացելէր,

բայց չէրկարողացելդնելիրականհողիվրա:Պարզվում է,որ1778թ.

դեկտեմբերինԱյուբյանցնընդունվումէՀեյդարալիխանիկողմիցևհայ

վաճառականների համար արտոնություններ խնդրում` նրա տիրապե

տությանսահմաններում:

«…Խոստացաւտալազգիիմոյ,զորինչխնդրիցեմ,–գրումէԱյու
բյանցը,–ևխնդրելն’իմերքանիհատորիրքվաճառելոյևգնելոյևազգն
մերազատլինիցենամենայնհարկացևմաքսաց:Եվնայառատապէս

շնորհեացզխնդրելիսիմ,բայցոչկարացիկատարյասուցանել…»69:

«Պատմությունից»երևումէ,որԱյուբյանցըհաճախէճանապարհոր

դելՀեյդարալիխանիթագավորությունումևօտարազգիվաճառական

ներիհետընդունվելնրապալատում:Հեյդարալիխաննայնքանլավգի

տերԱյուբյանցվաճառականին, որ նույնիսկպատերազմականթոհու

բոհիմեջ,միանգամ,երբպաշարումէանգլիացիներիտիրապետության

տակգտնվողՎելուրքաղաքը,նամակովայդքաղաքումգտնվողԱյու

բյանցից«երկուտասանշուշա»վարդաջուրէխնդրում:Ստանալովան

գլիացիքաղաքապետՋոնՎութլիթույլտվությունը,ՀակոբԱյուբյանցն

ապրանքնառաքումէևգիննիսկույնստանում:

Եթեվեպիսկզբնականհատվածներումհեղինակնընկնումէչափա

զանցությունների մեջ, ակնհայտորեն տուրք տալով լսած հրաշապա

տումզրույցներին,վերջինդրվագներընկարագրումէառավելհավասա

րակշռված:Այստեղբախվումենանգլիական,ֆրանսիականևհնդկա

կանիշխանավորներիշահերը,հաղթումենհզորբանակ,զենքևհետա

խուզությունունեցողկողմերը:

ՀակոբԱյուբյանցիվեպըզուտվիպականհյուսվածքիցբացիուշադ

րություն է գրավում իր ճանաչողական արժեքով: Հետաքրքրական են

այնհատվածները,որտեղնկարագրվումենտեղական,ազգայինկյան

քիառանձնահատկությունները:Ահաթեինչպիսիվառերանգներովէվի

պասանընկարագրումՀեյդարալիխանիհաղթականմուտքըԲենկլուր

քաղաքը:Ժողովուրդըցնծագինաղաղակներովդիմավորումէնրան:

«Եսևսելիընդյառաջնորա,զիանդբանկէի.յիրաւիտեսաքզարմա

69«Ազդարար»,1795,թիվ13:
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նալիփառք,ինքնէրբազմեալ’իմէջգահիևգահնէրբարձրեալ’իվերայ
փղիևշուրջանակիպատեալկալեալկայինչորսհազարարստիգաւորս.

և յետս նոցայ էր հինգ հարիւրփիղս զարդարեցեալս. յետսփղաց էին

ամենայնզօրքնևյառաջիւրէինթնդանօթսևչորսհազարձիաւարս,ու

նելով’իձեռինիւրեանցհրացանսարձակելովևյետսնոցահինգհարիւր
արքեւրօպացիքհեծեալս,ունելով’իձեռինիւրեանցսուրմերկևայլբա
զումհետևակքսբացեալդրօշակօք.արձակէինթնդանօթս,հարկանէին

զարապանսթմբկօքևպարիւք,մեծաւհանդիսիւմուծիններքսքաղաքին.

իրաւիէրտեսիլզարմանալիևփառացնորա»70:

ՆույնպաթոսովԱյուբյանցընկարագրումէնաբոբիվեհաշուքմուտքը

Սրընգաթան,նրաՔերիմորդուհարսանյացհանդեսըևայլն:

ՀակոբՍիմեոնյանԱյուբյանցիվեպը,սակայն,իբրևայդպիսին,շատ

պարզունակ կառուցվածք ունի: Այն շարադրված է առանց ժանրային

պայմանականությունների.լեզունանկանոնէ,կիսագրաբար,կիսաբար

բառային,հարևնման«Ազդարարի»թղթակիցներիլեզվին:Երբեմնընդ

հատելովնկարագրությունը,հեղինակըթույլէտալիսզեղումներ,բողո

քումաղբյուրներիոչհավաստի լինելուց («ճշմարիտոչգիտեմորնիցէ

ճշմարիտն’իմիջիսոցայ»):Մեկայլհատվածումանհարկիընդհատելով
սյուժետայինգիծը,պատմումէփողոցայինմիդիպվածիմասին,ապաև

իսկույնավելացնում,թեայդ«չէ’իշարսբնականպատմութեանսմեր»,
բայցիբրևզարմանահրաշփաստհարմարէգտնում«քանիմիտողիւք

աստճառել»:

«Հեյդարալիխանիպատմութիւնը»ժանրայինևլեզվականառումով

որքանևանկատարէ,ընթերցվումէլարվածությամբևբավականաչափ

հստակպատկերացումտալիսժամանակիՀնդկաստանիժողովուրդնե

րիկյանքի,պատերազմներիցևսովիցավերվողֆեոդալականայդհսկա

յականպետությանառօրյայի,օտարնվաճողներիՀնդկաստանումունե

ցածիշխանությանմասին:

ՀակոբԱյուբյանցիվեպը,որժամանակագրականառումովնախոր

դում էՍ.Թաղիադյանիարկածային ժանրի գործերին, հարստացնում

էհայնորգրականությունը,դրանախապատմությունըհասցնումXVIII

դարի վերջին քառորդը: Վաճառական, գրող, հասարակական գործիչ,

բանասեր`այսպիսինէրՇմավոնյանիհայրենակիցըևնրաանխոնջժա

70Նույնտեղում,1795,թիվ14:
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մանակակիցը:

ԽաչիկԾատուրյանԶարիֆյանևուրիշներ.–Իրհրատարակություն
ներիհիշատակարաններումՇմավոնյանըներկայացնում էաշխատա

կիցներին` բանասերների, գրաշարների, տպարանային բանվորների,

որոնցիցշատերընրահետաշխատումենտպարանիգոյությանամբողջ

ժամանակամիջոցում:Ի՞նչն էր կապումայդանձանցտպարանի հետ.

հազիվթենյութականակնկալությունները,որովհետևտպարանինյութա

կանվիճակնաննախանձելիէրևաշխատակիցներիհիմնականզբաղ

մունքը,այնուամենայնիվ, մնում էրառևտուրը: ԻնչպեսՍոգինյանցը և

Այուբյանցը,ՇմավոնյանիգործակիցներիցշատերըՆորՋուղայիցէին,

որտեղիցբերելէինԱմենափրկիչվանքիլուսավորականավանդույթնե

րը:Աշխատանքըտպարանում,որոմանքկատարում էինանվճարհի

մունքներով, նրանց համար գաղափարական գործ էր, հավասարազոր

ազգիփրկությանհամարպայքարելուն:

ԱյդգործիչներիցՇմավոնյանըջերմությամբէխոսումնորջուղայե

ցիԽաչիկԾատուրյանԶարիֆյանի մասին, որըտպարանի մշտական

և հիմնական աշխատակիցն էր: Շմավոնյանը նրան բնութագրում է

իբրև`«զնախկինևյարաշխատողնքաղցրաճաշակտպարանիսմիոյ»,

«զվաստակակիցը յամայն գործոցտպարանիս»:Զարիֆյանը մասնա

գետտպագրիչէր.«’Իսկզբանէաշխատողէևօգնականիմհամայնգոր
ծարանիս, մանավանդփորագրութեանտառից և ո՛չ եթէ միայն հայոց,

այլևայլազգացևպարսից»71:Շմավոնյանընրանայլ կերպ չիկոչում,

եթեոչհոգեծինզավակ,ձեռնասունաշակերտ,սիրելիևհարազատորդի:

ԶբաղմունքովԶարիֆյանըվաճառականէր,ևինչպեսիրժամանա

կակիցներիցշատերը,կարողանումէրտպարանայինծանրաշխատան

քը զուգակցել առևտրականի անհանգիստ առօրյային: «Ազդարարի»

հրատարակությանշրջանումնամիքանիթղթակցությունէտպագրում

ամսագրում,որոնցումնկարագրում էիրևիրվաճառականընկերների

արկածալից ճանապարհորդությունը, ծովահենների հարձակման հետ

կապվածմանրամասները(իդեպ,աղետիենթարկվածնրաընկերներից

երկուսընույնպեստպարանիբանվորներէին):

ԽաչիկԶարիֆյաննառաջինհայպոլիգրաֆիստներիցէ,որիանունը

71 Տպարանի հիմնադրման թույլտվությունը տրված էր պայմանով, որ այնտեղ
տպագրվեննաևարաբերենևպարսկերենգրքեր:



81

մեզէհասել.նանաևառաջինլրագրողնէ,մեկնիրժամանակիֆանա

տիկոսգործիչներից,որոնքհամոզվածէին,որիրենցտքնանքովարա

գացնումենմայրժողովրդիերջանկությանայգաբացը:

Պորփյուրի գրքի հրատարակության համար Շմավոնյանը ձեռքի

տակուներչորսձեռագիր,որոնքբոլորըպակասավորէին:Ձեռագրերը

համեմատում և «մեծաւ զգուշութեամբ»ամբողջական բնագիրըպատ

րաստումէՀակոբՋախաթունյանցը[Շահխաթունյանց]:

«Ազդարարին»Կալկաթայից թղթակցում էր երիտասարդ վաճառա

կան,շիրազցիՄկրտումՍիմեոնյանԾմրիկյանցը:Նաամսագրիհամար

ծավալունմիվեպէթարգմանումանգլերենից,որն«Ազդարարի»հրա

տարակությանշրջանում,հավանաբար,ավարտինչիհասնումևմնում

էանտիպ:1800ականթվականներինԾմրիկյանցըփոխադրվումէՄադ

րասևգործունմասնակցությունունենումտպարանիաշխատանքներին:

1803 թ. նրա թարգմանությամբ հրատարակվում է անգլերենհայերեն

«Փոքրիկբառագիրքը» (5000բառծավալով), «’ԻպատիւՀայկազեան
սեռի և ’ի վայելումն կրթասէր մանկանց»:ՄկրտումՍիմեոնյանԾմրի
կյանցը դառնում էՇմավոնյանիտպարանի վերակացուն:Նա 1809 թ.

Մարմոնտելի«Բելիսարիոս»պատմականվեպը (թարգմ.Պետրոսվրդ.

ՊուռնազյանԿարնեցու)հրատարակումէգրեթեմիայնակ.գրքիհիշա

տակարանում այդ մասին նշված է. «… յամենայն գործոց ’ի շարելն,
թէկապարաշինութեանևթէորկեզօծկազմելնբոլորգրքոյս`միայնակ,

թարցօգնականի,աւարտհասոյց»72:

Հիշատակարաններն ի հայտ են բերում նաևՄադրասիտպարանի

այլաշխատակիցներիանունները:ԴրանցիցենշիրազցիԿիրակոսԿա

րապետյանը,որինՇմավոնյանըշարունակկոչումէրիր«արյանառուն»

(արյունակից հարազատը). նատպարանի մշտականաշխատակիցնե

րիցէր,քրտնաջանկապարաշարը:Առաջինհայպոլիգրաֆիստներիցեն

ԲաղդասարՀաֆթյանը,ԹորոսԹանալյանը,թիֆլիսեցիԳևորգԱղաջա

նյանը,վրաստանցիԴավիթԳևորգյանը,Ամենափրկիչվանքիմիաբան

Հակոբ Աղազարյանը, Ստեփանոս Մկրտչյանը, նոր տառերի հորինող

ՊետրոսՀովհաննեսՇիրազցին,Լազարը,Մանուկը,Հակոբը…Անուն

ներ,որոնցհիշատակըՇմավոնյանըմաղթումէ,որանջինջմնաապա

գայում:

72«Բելիսարիոս»,Մադրաս,1809,էջ285:
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Շմավոնյանի տպարանին նյութապես օժանդակում են մադրասա

բնակմիշարքհայեր`ԱվետՍեթյանը(նրածախքովևչորսեղբայրնե

րիօժանդակությամբտպագրվելէ«Յիսուսիորդին»),ՄարութՀովսեփի

Փռնչյանցը, որին են ձոնվածտպարանի հրատարակություններից եր

կուսը,ԲարաղամՔալանթարյանը,ՄանուկՀակոբջանյանը,Հարություն

Կարապետյանըևուրիշներ:

Ամփոփենք. Շահամիրյանի և Բաղրամյանի գործունեությանը հա

ջորդածտասնամյակներումմտավորկյանքըշարունակումէվերելքապ

րելՄադրասում:Հայկականնորտպարանիհիմնադրումը,դրահրատա

րակությունները, հայ լրագրության սկզբնավորումըՇմավոնյանինան

վերապահորենդարձնումենհայլուսավորիչներիցմեկը:ՆաՂայթմա

զյանցի,Սոգինյանցի,Այուբյանցի,Զարիֆյանիհամագործակցությամբ

ստեղծում է Մադրասի լուսավորական ինքնատիպ կենտրոնը: Մտա

վորականգործիչներիայս սերունդը շփվելով ժամանակի եվրոպական

քաղաքակրթությանըևհնդկահայքաղաքականհրապարակագրության

անմիջական ներգործությամբ օգնում է գաղութահայության ազգային

ինքնաճանաչությանարթնացմանը, նորորակհաղորդում հայմշակու

թայինկյանքիզարգացմանը:
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ՆՅՈՒԹԵՐՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՇՄԱՎՈՆՅԱՆԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆՄԱՍԻՆ*

ՀարությունՇմավոնյանիևԵփրեմարքեպիսկոպոսիհրապարակվող

նամակները մեկանգամ ևս հավաստում ենայն իրողությունը, որ հայ

առաջինպարբերաթերթի`«Ազդարարի»խմբագիրնիրամսագրիհրա

տարակությանդադարումիցհետոևսշարունակելէգործունմասնակցու

թյունունենալհնդկահայգաղութիհասարակականկյանքում:

Ինչպես նախկինում, XIX դ.առաջին երկուտասնամյակում ևս նա

կապվածէրՌուսաստանիթեմիառաջնորդիևԷջմիածնիաթոռիհետև

մեծապեսօժանդակումէրՌուսաստանինորահիմնհայկականքաղաք

ներիօգտինհանգանակություններիուկտակներիգործիկազմակերպ

մանը:

1

 Բարձրահրաման ուկազիւ Նորին Կայսերականի Մեծութեան ամե

նայն ռուսաց` և կոնդակօք ընդհանրական զկաթողիկոսացն ամենայն

Հայոց կարգեալ ծայրագոյն նոիրակ ևառաջնորդ նաև վերատեսուչ և

կառավարիչամենայն եկեղեցական և հոգևորական գործոց. ևպաշտ

պանամենայնքրիստոնէականբարեկարգութեանցբնաւիցհայոցբնա

կեցելոց ’ի ներքոյ ամենաբարձր հովանաւորութեան Ամենաողորմած
հզօրեղԿայսրութեաննամենայնռուսացԵփրեմԱրքեպիսկոպոս:

 ’ԻպատոելիհասարակաութենէՄատրասուհայոցյիւրաքանչիւրամս
ընտրեալևկացուցեալկառավարչացդորբոցնոյնոյքաղաքի.Հայազն

բարեպաշտպարոնացերէցփոխանանոանելոցտամզկատարելագոյն

կարողութիւն,ընդհանրապէս’իվերայամենայնարդեանցյիւրաքանչիւր
քաղաքսՀնդկաստանուգտանեցեալբարեպաշտհայոցնոիրելոցևկամ

կտակելոցյանունՍուրբԽաչվանիցնևուսումնարանացևտպարանին

հայոց`ևայլոցբարեկարգութեանցԱզովուՆորՆախիջևանու,որպէսզի

որոքիՁէնջլինիջիքընտրեալ.’իհասարակաութենէերէցփոխանքևկա

*Տպագրվելէ`«Լրաբերհասարակականգիտությունների»,1978,թիվ7,էջ9196:
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ռավարիչքորբոց.նոյնք’իմիասինհամանգամայնմեզևսլինիջիքվէքիլ
ևփոխանորդլիալիրիշխանութեամբ,և’իկողմանէմերմէաշխատասի
րեալ’իփառսաստուծոյև’իսէրազգայինբարութեան,զվերահասութիւն
’իգործածջիքարիապէսամենայնօրինաւորկերպիւևհասուլիջիք`թէ
յանուն յիշեալ վանիցն, և ուսումնարանաց ևտպարանին, կամաղքա

տացևեկեղեցացևայլոցբարեկարգութեանցԱզովուՆորՆախիջևանու

ևայլոց.յամենայնքաղաքսՀնդկաստանիբնակեալհայոցյազգէմերմէ

ո՞վոք`զի՞նչունիցինոիրեալևկամկտակեալ.տուն,դրամևկամայլինչ

նիւթ, ևայնպէս զամենայնարդիւնսն ստացեալ ըստ զօրութեան կտա

կացևպայմանագրացկտակողացնևնոիրողացնզնոյնս.փոյթունիջիք

նաևվասնանվտակտնօրինելոյհաւատարիմպահպանութեանենթար

կելոյզմայրդրամսնևզայլշարժունևանշարժկայսն.նոյնպէսևվասն’ի
ՔրիստոսննջեցեալպարոնՄասեհՄարտիրոսիտանեկամտիցն:Զորոյ

մեծմասնկտակեալէՍուրբԽաչվանիցնմերոց,ևվասն’իՉինվախճա
նեալպարոնՄատթէոսՅոհաննիսիկտակին,և’իԲթաւիայվախճանեալ
պարոնՅարութիւնԶաքարեայիհազարռուփիկտակինդուքգոլովընդ

հանրականվէքիլևփոխանորդ’իդիմացմերոց,ունելոցէքկարողութիւն
վասնյիշեալերեքգումարինևսևվասնամենայնեղելոցն’իզանազան
քաղաքս’իզանազանանծանցնոիրելոցընդհանրապէսառնելօրինա
ւորհետևողութիւն,ևըստզօրութեանիւրաքանչիւրոցնկտակաց`զստա

նալիսնստանալ,ևվասնմնացորդացնտնօրինելանկորուստպահպա

նութիւնևվասնբոլորիցն`միառմիտալմեզզծանօթութիւնկատարեալ

պարագայիւքՁերովստորագրութեամբ:

Եւ զի հաստատուն եղիցի իմ զձեզկացուցումն ինձվէքիլ ևփոխա

նորդ, զայս վէքիլագրութիւն կնքեցի կնքով իմով և ստորագրեցի սեպ

հականձեռամբիմով,ևվասնառաւելհաստատութեանԳրիգորիպօլու

հայոցքաղաքիսհոգևորկառավարութեանևմաղեստրաթինևսետուկն

քելևստորագրել,ևգրել’իմատեանսդատաստանացերկաքանչիւրոց,
զիայնպէսևդուքյայտնեալզնոյնս’իպատկանեալդատարանսիւրա
քանչիւրքաղաքացևիշխանութեանցորպէսփոխանորդմերխօսեսջիք

զխօսելիսնևարասջիքզառնելիսնզինչևարժանիցէյաղագսստանալոյ

ևյաղագսհաստատունպահպանութեանենթարկելոյյանունյիշեալաս

տոածահաճոյնպատակացնոիրեալզդրամսնևզանշարժկայսն’իյի
շատակյաւիտենականնոիրողացնզնոյնս:Վասնհեռաւորութեանտեղ
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ւոյնևկասկածանաց’իվտանկէ`երեքգրեցաւևկնքեցաւսովինօրինա
կաւ’իվերայայսպիսիթղթոյ:

 Եփրեմարքեպիսկոպոս

’Ի1807,մարտի20,
’ԻԳրիգորիպօլN135:

 ՄաշտոցիանվանՄատենադարան,Կաթողիկոսականդիվան,թղթ.18,վավ.26:

2

 ’ԻՀնդիկսՄատրաս
 

ԱրժանապատիւՏէրՅարութիւնհանճարազարդ

ԱւագքահանայՇմաւօնեան.

Իմվաղեմածանօթհարազատսիրելի–
 

Իրաւացի էառածն իմաստնոյն` թէ համբաւք բարիպարարեն զոս

կերս,քանզիայնինչտխրամածլեալդիտեաքյաւէտ,թէարդեօ՞քլինիցի

օր,ևլինիցիժամ,յորումգայցէ’իկողմանցդհամբաւբարի,որովպարա
րեսցենոսկերքմերկարօտութեամբ,ցնծութեամբևուրախութեամբ.յան

կարծզօրէնլուսապայծառարեգակն’իսառնամանեացվայրսձմերան
ծագելոյ,ծագեցաւ’իմեզլոյսուրախութեանևհամբաւբարութեան,այն
էզոարճացուցիչգրութիւնքՄատրասուպատոելիորբոցկառավարչացև

երէցփոխանաց.ևհամօրէնհասարակութեան’իտպարանիքումտպե
ցելոյ73,ևայլոցտեղեացորքեն’իկողմունսդ,որովքարդարևո՛չսակաւ
բերկրեցանսիրտքմերցնծութեամբ,լցանաչքմերտեսութեամբ,զմայլե

ցանքիմքմերընթերցմամբ,ևմիանգամայն’իսաստկութենէուրախու
թեան ’իմօռացօնսեղենհամօրէնկարօտութիւնքմեր,զորս ’իբազում
ամսկրեաքակնապիշելովհանապազ:

73 «Ազդարարի» հրատարակության դադարումից հետո Հ. Շմավոնյանի
տպարանը գործում էր և դարասկզբին, ուր նա շարունակում էր տպագրել ոչ
միայն զանազան գրքեր ու ձեռնարկներ, այլև Մադրասի հայ հասարակության
պաշտոնական գրությունները, նամակները և տեղի հայ գործիչների հրավիրած
ժողովներիարձանագրությունները:
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Ուրախացաքյորժնաևընդբազմատեսութիւնբարեկարգութեանհա

սարակութեան, որքկայինև ’իժամանակսմերև ընդհաստատութիւն
բարեկազմտպարանիդ,զորսևՏէրհանապազհաստատունպահեսցէ,

’իցնծութիւնհոգւոցևմարմնոցմերոց:
Այլ յոյժզգալիեղևմեզ,իբրև ’իհարազատսիրելւոյդզթուղթորպի

սածանոյց ո՛չ ստացաք. թէ և բարեկարգ հասարակութեան գրութեամբ

գիտելովզառողջութենէձեր,ևնոցինհամայնիցծանօթագոյնսիրելեաց

ևբարեկամացմերոցյատակցևհասարակաց,ուրախեղաքյոյժբայց

արժանաւորիսկէրևձեզընդնոսինհաղորդակցեալգրելմեզզանմոռա

ցութիւնսիրոյդ,որովկանխաւկարեկցեալէաքընդիրեարս,որպատճառ

իցէր’իմերզբազմապատկականուրախութիւն,թեևձեռագրովդընդնո
սինմխիթարեաք:

ՈրպէսևյարգելիեղբայրնմերզգօնիմաստնոիրակՅակոբսրբազան

արքեպիսկոպոսն երբեմնապէս գրելով զորպիսութենէ և զառողջութենէ

կողմանցդսիրելեացմերոց,ևզկարևորմտերմութենէևզջատագովութե

նէձերմէ,ո՛չսազմայլեցուցիչծաղիկսանթիւուրախութեանբուսուցանէր

’իսիրտսմեր:
Այլմերայժմ’իքենզայսևեթհարկաւորիխնդրելզիզպատոելիկա

ռավարիչսնևերէցփոխանսնորբոց,զորսփոխանակմերյայդոսիկկող

մունս եղեալ արդեանց ’ի վերայ որք պատկանիցեն մերում վիճակի և
Առաջնորդութեան,ընդհանրականվէքիլկարգեցաք,զորսևնաևգրեցաք

հասարակութեան, գիտելոց ես լիովին, վասն որոյ և զաւելորդ վարկաք

վերստինգրելքեզ,միայնդուևսպարտիս’իսէրմերև’իպայծառութիւն
համազգիսերնդոցքոց,անձանձիրհոգացօղլինիլըստխոհեմութեանդ

այնցիրաց,որքպատկանիցինքումդաստիճանի,ևխոհեմութեան’իյօ
գուտհասարակացլաւութեանևյաւիտենականյիշատակութեանարժա

նաւոր:Եւյաւելքանզայսյոյժսիրոյկարօտիողջոյնևօրհնութիւնմա

տուցեալընդհամաշունչքոյայնոցն.

Մնամվասնձերմիշտբարեացակամաղօթարարխոնարհ

ԵփրեմարքեպիսկոպոսՀայոցնՌուսաստանեայց:

25մարտի,յամիՏեառն1807,

 ’իԳրիգորիպօլքաղաքսՀայոց
(երկրորդօրինակ):
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[Յ.Գ.]Այլևզայսծանի՛րիմհարազատ,զիըստբաղձանացսո՛չկա

րելովմեծագոյնսիրոյևպատւոյարժանինախածանօթսիրելեացիմոց,

որքենյայդր`յատուկզգիրսիրոյևօրհնութեանգրել.նմինիրի,հանդէպ

սորինյաղագսյատուկսիրոյսեպհականձեռամբիմովգրեմզանոանսն

նոցա,որքեն’իսիրագումարժողովի ’իՏետրակիտպեցելոյ.զորևսէրդ
իմցուցեալնոցամատուսցես’իդիմացմերոցզկարօտալիսիրոյողջոյն
ևօրհնութիւն,նաևայլմնացելոցնմեծացևփոքունցընդհամաշունչըն

տանեացն,որովիբրնշանակլիցի’իմէնջյատուկյատուկգրեցելոցառ
իւրաքանչիւրսնըստպատոելութեանցն:

 

Այսոքիկ են անոանք նախայիշեալ սիրելեացն իքոց զորս ողջունե

ցաք74.

Պատուելիպարոնայք.

ՏէրԹադէոսՏէրԱնդրէասեան.

ՍարկաւագԹադէոսՍարգսեան.

ՍարկաւագՅակոբԱղազարեան.

ՅօհաննէսՇամիրեան.

ՆազարՅակոբջանՇամիրեան.

ՄարգարՅօհաննէսԲաբամեան.

ՍահակԱբրահամեան.

74Եփրեմարքեպիսկոպոսինամակումհիշատակվածանուններըխիստկարևոր
ենմերբանասիրությանհամար:Այդցուցակիառաջինանունը`XVIIIդարիվերջի
Մադրասի ամենապայծառ գործիչներից մեկը` ՏերԹադևոս ՏերԱնդրեասյան
Սոգինյանցը, «Ազդարարի» գլխավորաշխատակիցն էր և «Ողբ Հայաստանեաց»
պոեմի հեղինակը: 1791 թ. նա թարգմանական մի հոդված և առանձին ներբող էր
նվիրելՊետրոսԱռաջինին(«ԳովեստկայսերնՊետրոսի»)`հայերիուշադրությունը
հրավիրելով ռուսաց կայսրի արժանիքների և մեծագործությունների վրա (տե՛ս
«Տետրակ,որկոչիՈղբՀայաստանեաց»,Մադրաս,1791,տե՛սնաև`Մխիթարյան
Մ., Հարություն Շմավոնյանը և նրա գործակիցները // «Պատմաբանասիրական
հանդես»,1969,թիվ4):

Խաչիկ ԾատուրյանԶարիֆյանը Շմավոնյանի տպարանի հիմնական
բարձրարվեստ տպագրիչներից էր: Սիմեոն ՄկրտումյանԾմլիկյանցը (Մկրտում
Սիմեոն) տպարանի վերակացուն էր և զանազան գրքերի հրատարակիչը. Ավետ
Սեթյանը,ՄանուկՀակոբջանյանըևուրիշներ`նյութապեսօգնումէինտպարանին:
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ՅակոբՍիմէօնեանիմաշակերտ.

լավմեղեդիասօղ.

ՄանուկՅակոբջանեանԲթաւիոյ.

ՎարդանԳասպարեանևսԲթաւիոյ.

ՅակոբՅարութիւնեան.

ԴաւիթՇէրիմանեան.

ԱւէտՅակոբջանեան.

ԱռաքելԴիոնէսիոսեան.

ԱւէտՍարգսեան.

ՄանուկԱստուածատուրեան.

ԱստուածատուրՅարութիւնեան.

ՍէթՍամեան.

ԱւէտՍէթեան.

ԿիրակոսՅարութիւնեան.

ԳաբրիելՅարութիւնեան.

ՍտեփաննոսՅօհաննիսեան.

ՇամիրԶօրէրեան.

ԳրիգորՍամեան.

ՄէլքումՄանուկեան.

ՅակոբՅօհաննիսեան.

ՅարութիւնՅովսեփՄարութեան.

ՅովհանՄկրտիչեան.

ՅովհանջանՅովհաննիսեան.

ԹորոսԿարապետեան.

ՍտեփաննոսՄարգարԲաբամեան.

ՆիկողայոսՅօվհաննիսեան.

ԳրիգորՍէթեան.

ՍիմէօնՄկրտումեանԾմիլկեանց.

ՍտեփաննոսՂազարեան.

ՀայրապետՄկրտումեանԾմիլկեանց.

ԱբրահամՅարութիւնեան.

ԽաչիկԾատուրեանԶարաֆեան.

ԱւէտՏէրԹադէոսԱնդրէասեան.

Որքենընդքեզքառասուն,որէթիւյոյժխսրհրդաւոր:
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Որոցբոլորիցևայլոցնկենացևբարեյաջողութեանցնհանապազջեր

մեռանդ աղօթարար, ամենախոնարհ Եփրեմ արքեպիսկոպոս Հայոցն

Ռուսաստանեայց:

Զայսգիրբացեղաք’իգիրսգերապատոելիերէցփոխանացևկառա
վարչացնորբոց:

ՄաշտոցիանվանՄատենադարան,Կաթողիկոսականդիվան,թղթ.18,վավ.32:

3

ՍրբակրօնՏէրՅարութիւնՇմաւօնեան,

ԱրժանապատիւԱւագՔահանայ.

Իմվաղեմիյատուկհաւատարիմսիրելի–

Ներկայիսամենայնորպիսութիւնևս յայդր ’իգերապատոելիքանի
անձանցևկամհասարակօրէնգրութեանցգիտելոցես,ևորպէսնոցա

նոյնպէսևսիրոյդգրեմզիէսուրբԱթոռէնբարձրարժանապատիւՆեր

սէսվարդապէտշնորհալին,զորինչգրեսցէքեզ,որպէսմերբանհամա

րեսցի,վասնիսկևզայսգիրառնաբացյղեցաքյղելձեզևայլն:

Մնամքեզևյիշեալգերապատոելեացնմիշտ

բարեացակամաղօթարար

ԱմենախոնարհԵփրեմարքեպիսկոպոսՀայոցնՌուսաստանու:

18մարտի,1808,

 ’իՂարասուքաղաքՂռիմու:

ՄաշտոցիանվանՄատենադարան,Կաթողիկոսականդիվան,թղթ.18,վավ.32:
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4

’Իսուրբևաստոածաիջիգահնսրաբզնութեամբ
ԵփրեմՀայրապետինևերիցս

երանեալաստոածագութհայրկաթողիկոսԱմենայնՀայոց75–

Սրբացուցիչնամակօրհնութեանբարձրութեանդարժանիարարըն

թեռնուլլիխնդութեամբևպանծհոգւովևմարմնովյաղագսառողջգոլոյ

Սրբազնասուրբևպատոականգլխոյդմերոյ,որոյՏէրԱստուածարասցէ

արժանիմիշտամենայնբանիցըստիմնոաստկարծեացնարժանհա

մարեսցիգրել,եթէպատոականգլուխդմերհաճեսցի,այսինքնՍարգիս

Ծատուրն76կտակաւթողեալէմերձութսունհազարհունսայսումտօք,

որ,յետքանիժառանգաւորացպակասելոց,բոլորդրամնհասանիԱզո

վուդպրատաննևտպարանին.ևժառանգքն,որկան,այսոքիկեն,որպէս

գրեմսևոչայլմին:

Միննէիւրկերակուրեփողն80ամեայ.

ՄիննէերծաթագինԵթովպացի.

ՄիննէիւրդուստրԿատարինէն.

ՄիննէիւրեղբօրդուստրՄամաջանԲուրքեշն,և’իսոցանէսերեալքն
զուրկեն’իժառանգութենէ:

ՅետսոցաժառանգէմնալոցԱզովն,ևգրելոյսդիտումնայսէ,եթէբա

րիևարժանհամարես,կարողեսհոգալողորմութեամբԱստուծոյ,այսօր

բոլորՌուսաստանացեղեալՀայկազնէիցտէրևիշխողևհրամայողՍր

75 Հարություն Շմավոնյանի նամակը Եփրեմ կաթողիկոսին` մեզ հասած նրա
վերջին վավերագիրն է: 1859 թ. Միքայել Նալբանդյանը «Հյուսիսափայլում»
հրատարակում է հիշարժան իր նամակը` նվիրված հնդկահայերի կտակած
գումարներիձեռքբերմանհարցին:Շմավոնյանինամակիպատճենըկտակներիհետ
մեկտեղՆալբանդյանը,հավանաբար,ստացելէրՆորՆախիջևանիքաղաքագլուխ
ԿարապետՀայրապետյանից:ՆրանուղղվածմինամակումՆալբանդյանըհայտնում
է,որսպասումէ«Հնդկաստանիփողերիմասինթղթերիօրինակին»,որպեսզիդրանք
հրապարակի«Հյուսիսափայլի»առաջինհամարում(տե՛սՆալբանդյանՄ.,Երկերի
լիակատարժողովածու,հ.4,Երևան,1949,էջ58):

76 Մադրասում առաջին հայկական տպարանը 1772 թ. հիմնել է Շահամիր
Շահամիրյանը, իսկ երկրորդը` 1789 թ. Հարություն Շմավոնյանը: Տվյալ դեպքում
խոսքը վերաբերում է Մադրասի` թվով երրորդ` 1809 թ. հիմնադրված տպարանի
հիմնադիրևտնօրենՍարգիսԾատուրԱղավալյանին:
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բազնասուրբքահանայապետես,ևո՛չայլոք,եթէցանկասշատդիւրին

կարողեսհոգտանել,այսդրամնմնալուէանկորուստ:Այսպէս,ներկայ

բարւոքձեռիէայդ,այսինքնմնալովնա’իձեռնկտակակատարի,այ
սինքնԿիրակոսՅարութիւնեանիև’իկողմանէՁերերկուկամերեքհոգի
կարգէք,որմիշտմինչդեռժառանգքնկենդանիեն,դրամնմնայթրէժե

րումն (գանձատնումն),տարէցտարիհաշիւնտեսանեն, եկամտէնվեր

ժառանգացծախսնհանելով,մնացեալնդնելով’իվերայմայրդրամին,
ևտարեկանհաշիւնփակեալուղարկենՍրբազնութեանդ,այսպէսմինչև

զրաւումն ժառանգաց ըստ գրութեան կտակին, յայնժամ բոլոր դրամն

գուցէմեծօգնութիւնհասանիամենայնազգաօգուտբանիցևգործոց:

Մնամմիշտհաւատարիմպատոական

գլխոյդՇողեն:

Խոնարհծառայիցդծառայ

ՏէրՅարութիւնՇմաւոնեան:

1819թիւնհոկտեմբեր9,

 ’իՄադրաս:

«Հյուսիսափայլ»,1859,թիվ5,էջ403-404
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ«ԱԶԴԱՐԱՐԻ»ԷՋԵՐՈՒՄ*

Հայմշակույթիպատմությանմեջկարևորերևույթէհայլրագրության

ստեղծումը:Հայրենիափերիցշատհեռու,ՀնդկաստանիՄադրասքա

ղաքում, 170տարիառաջՀարությունքահանաՇմավոնյանըհիմնադ

րումէառաջինհայպարբերականը`«Ազդարար»ամսագիրը:Այսձևով

հայժողովուրդըձեռքէբերումհրապարակախոսականմիամբիոն,որ

տեղիցմտավորականություննառավելհստակևհետևողականորենխո

սումէօրվահուզողհարցերի,ժողովրդիառաջընթացիևնրահետագա

անելիքներիմասին:

«Ազդարարի»էջերումՇմավոնյանըզգալիտեղէհատկացրելգրա

կաննյութերին.դրանքիրենցբնույթովերեքխմբիենբաժանվում`ինք

նուրույն, թարգմանական և ֆոլկլորային: Գրականգեղարվեստական

նյութերի ընտրությամբխմբագիրը հետապնդել է մեկ նպատակ` օգնել

գաղութահայության դաստիարակության և լուսավորության գործին:

Ինքնուրույնգործերից«Ազդարարում»տպագրվելենԽաչատուրՃու

ղայեցու«Պարսիցպատմութիւնը»,ՀակոբԱյուբյանցի«Հեյդարալիխա

նիպատմությունը»վեպը,ԽոջամալՍաֆարյանիմշակածառակները,

ԹադեոսՏերԱնդրեասյանիևմիշարքբանաստեղծներիգործերը:

Սակայն,եթեՃուղայեցուևԱյուբյանցիգործերը,առավելապեսկապ

վածլինելովհայպատմականգրականությանևհնդկականզրույցների

ավանդույթների հետ, ժանրային և թեմատիկ որևէ նորություն չէին բե

րում,այդնույնըչիկարելիասելգրականմյուսստեղծագործություննե

րիմասին:Սրանքթե՛իրենցձևով,ևթե՛բովանդակությամբտարբերվում

ենժամանակիգրաբարգրականերկերիցևեկեղեցականբանաստեղ

ծություներից:Հայտնիէ,որհայգրականությանաշխարհականացման

գործընթացնսկսվումէդեռևսXIդարից,երբգրականությանմեջերևում

ենաշխարհիկ մտածողությանբազմազանձևեր, ժողովրդիխոսակցա

կանլեզվիառանձինարտահայտություններ,գրականնորժանրեր:Հայ

գրականությանմեջև,առանձնապեսմիջնադարյանառակներում,ար

դեն նկատվում է քննադատական վերաբերմունք դեպի կյանքի արա

տավոր երևույթները, դժգոհություն` սոցիալականանհավասարության,

հոգևորականության ներկայացուցիչների, թագավորի ևԱստծո նկատ

մամբ:

*Տպագրվելէ`«Գրականթերթ»,1964,16.X:
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«Ազդարարի» արձակի բաժինը մեծ հետաքրքություն է ներկայաց

նումորպեսնորտիպիգրականությանարտահայտություն,որնիտար

բերությունմիջնադարիհայձեռագրերի,անհամեմատմեծտպաքանա

կովտարածվումէևդառնումժողովրդիսեփականությունը:Առակներում

ջատագովվում են ընկերասիրության և ճշմարտության գաղափարները

(«Ձիու և էշիառակը», «Երկու ստախոսներիառակը»), նշավակվում է

ծուլությունը:

ՇատհետաքրքրականէԵզոպոսիառակներիցթարգմանված«Մկնե

րիժողովը»,որիբարոյականըհայերինքարոզումէրմիաբանությանև

համարձակության գաղափարները: Ընթերցողի ուշադրությունն ավելի

կենտրոնացնելու համարառակի բարոյականի վրա,խմբագիրը շեղա

տառովավելացնումէ.

«Ո՞վդուընթերցող,զըխորհուրդբանիդ,

հանդարտընթերցմամբ,բարւոքառ’իմիտ»77:

Թե՛իրծավալովևթե՛արծարծածգաղափարներովնորությունէրան

գլերենիցթարգմանված«ՓոքրիկՋեկը»վիպակը,որնարկածայինժան

րի թարգմանությանառաջին օրինակներից է մեր գրականության մեջ:

Սաշատուսանելիևսրտագրավզրույց էմիորբմանուկիմասին,որն

աշխատանքայինդաստիարակությունէստանում:Ջեկիամբողջկյան

քը թեևանցնում էտառապանքների ևարկածների մեջ, բայց նա, հա

վատարիմիրստացածդաստիարակությանը,բարեխղճորենծառայում

էտերերին,ազատվումգերությունիցևկյանքիվերջինտարիներնանցէ

կացնումխաղաղությանմեջ:

Թարգմանական«ՍանտոնԲաոսիսայիպատմությունը»հողմացրիվ

էանումկեղծբարեպաշտությանչափանիշները:

«Ազդարարի» արձակի բաժինը` թարգմանական, թե ինքնուրույն,

աչքի է ընկնում իր գաղափարական նպատակասլացությամբ, խոսքի

պատկերավորությամբ, երգիծանքի հարուստերանգներով:Այն իր մեջ

խտացնումէժողովրդականմտածողությունը,իմաստությունը,լավատե

սությունըևհակակրոնականոգին:

Ամսագրումտպագրվելենևբազմաթիվչափածոգործեր,որոնքբա

նաստեղծություններ չեն այսօրվա հասկացողությամբ, այլ միահանգ,

միապաղաղ ոտանավորներ` հրապարակախոսական տրակտատներ:

Այսժանրովգրելենգերազանցապես«Ազդարարի»հրապարակախոս

77 [«Ազդարար»,1794,թիվ3,էջ122:]



94

ները:Սակայն,որքանէլձևիառումովխոցելի,այդբանաստեղծություն

ներըհետաքրքրականենիրենցբարձրացրածխնդիրներով:Հեռանալով

միջնադարյանբանաստեղծությանավանդականուղղությունից,«Ազդա

րարի» բանաստեղծներն առանձնակի հետաքրքրություն են ցուցաբե

րումդեպիհայժողովրդիքաղաքականանցյալը,գովերգումիրենցնախ

նիների փառքը, արծարծում ազատագարական և հայրենասիրական

գաղափարներ:Ճիշտէ,միջնադարյանհայպոեզիայումևսայսգաղա

փարներնարտահայտվելեն,բայց«Ազդարարի»էջերումայսմոտիվը

որոշակիգունավորումէստանում`բացահայտելովամսագրիաշխատա

կիցներիքաղաքականմիտումները:«Ազդարարում»տպագրվելեննաև

դասական ոճի մի քանի բանաստեղծություններ, որոնցարժանիքները

ժամանակին չափվում էին նրանց ճարտասանական կատարելության

աստիճանով:Բանաստեղծականայսձևը, սակայն, բնորոշ չէ«Ազդա

րարի» գրական դպրոցի համար:Նրա ներկայացուցիչները հիմնակա

նում առաջնորդվել են գեղարվեստական գործի գաղափարական բո

վանդակության,այսպեսասած`«դիտավորությանպատվականության»

ևոչձևիկատարելությանչափանիշով:Ճիշտէ,այդբանաստեղծներից

ոմանքժամանակիշատզարգացածմտավորականներիցէինևհրաշալի

էինգիտակցումտաղաչափականարվեստինտիրապետելուանհրաժեշ

տությունը,բայցնրանքխոստովանումեն,որձեռնհասչլինելովմիան

գամիցհաղթահարելուայդկարգիդժվարությունները,ստիպվածենբա

վարարվելուիրենցհամեստկարողություններով:

«Ազդարարի»բանաստեղծներիցև հեղինակներից շատերիինքնու

թյունըդժբախտաբարդեռևսճշտվածչէ:Ամսագրինշատմոտկանգնած

«Ուրախակիցբարեկամը»և«Հայիորդիհայը»ժամանակիամենապայ

ծառմտածողներիցէին,բազմակողմանիզարգացածլրագրողհրապա

րակախոսներ:

Անկասկած,բազմաթիվանստորագիրնյութերի,թարգմանականգոր

ծերի և մշակված առակների հեղինակը Հարություն քահանա Շմավո

նյաննէր,որըսովորությունչուներնամակներիցբացիստորագրելուոր

ևէհոդվածիտակ:Նաէրորոշումթերթիգրականուղղությունը,ընտրում

նյութերը, որոնքառաջին հերթին պետք է համապատասխանեին նրա

հրատարակությանոգուն:

«Ազդարարը» հայ նոր գրականության ձևավորման նախօրյակին

գրականայնառաջինդպրոցնէր,որզգալիաշխատանքէկատարելհայ

գրականությանաշխարհականացմանբնագավառում:
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ՀԱՅՄԱՄՈՒԼԻԱՌԱՋԻՆԼՐԱԳՐՈՂԸ*

ՆրաանունըՍեթէր:ՍեթՄալյան:«Ազդարարում»տպագրած չա

փածոհոդվածներընաստորագրումէր«Բարեկամ»,իսկդրանցմուտքի

խոսքերն ուղղվածխմբագրին` «Ուրախակից» ծածկանուններով:Ժա

մանակին, անշուշտ, ամսագրի թղթակցի ինքնությունը հայտնի է եղել

խմբագրությանշրջանակներում,բայցպաշտոնապեսնրաանունըբա

ցահայտվելէ1848թ.«ԱզգասերԱրարատյան»հանդեսումտպագրված

նրամահախոսականում:Տարիներառաջմերհոդվածներիցմեկումայն

սխալվարկածնէինքառաջադրել,թե«Ուրախակից»,«Բարեկամ»ծած

կանունովստորագրելէԹ.Սոգինյանցը78:

«Բարեկամի»առաջինհոդվածըտպագրվելէ«Ազդարարի»առաջին

համարում,որումհրապարակվածծրագրայինհոդվածներըվկայումեն

ՀարությունՇմավոնյանի`աշխատանքիզարմանալիգործիմացության

ևնպատակասլացությանմասին:Այդհամարումխմբագրիառաջաբա

նիցև«Բարեկամի»հոդվածիցբացիտպագրվել ենՇահամիրՇահա

միրյանինամակը`ուղղվածՄադրասիանգլիացիբժիշկՋիմսԱնդրսա

նին,ՌուսաստանիհայոցառաջնորդՀովսեփԱրղությանիկոնդակները,

թարգմանականմիզրույց:

Շահամիրյանն իր նամակում պատասխանում էր անգլիացի բժշկի

անցյալումտվածայնհարցին,թեովքերենհայերըևո՞րնէնրանցլե

զուն:Իրպատկառելի կենսափորձով, հարուստգիտելիքներով ևՄադ

րասումունեցածանբասիրհեղինակությամբՇահամիրյանը,անտարա

կույս,գիտակցումէրայնմեծպատասխանատվությունը,որովնապետք

էերևարհայմշակույթիմինորճյուղի`լրագրությանէջերում:Ուստինա

ընտրելէխոսքնընթերցողինհասցնելուամենանպատակահարմարթե

մանևասելիքիձևը:Ովքե՞րենհայերը,ո՞րնէնրանցլեզունևհայրենիքը

–այսհարցերինՇահամիրյանըպատասխանումէոչայնքանանգլիացի
բժշկիհարցասիրությունըբավարարելուհամար,որքանգաղութահայու

թյանմեջազգայինինքնաճանաչությանոգինամրապնդելումտադրու

թյամբ:

Այսպես, իմացեք, հայտարարում է նամակագիրը, Հին կտակարա

*Տպագրվելէ`«Նպատակ»,1994,16.XI:
78Տե՛ս«Պատմաբանասիրականհանդես»,1969,թիվ4:
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նումասվածէ,որՆոյըսերումէմերնախահայրԱդամից:Մինչջրհեղե

ղըդեռևսողջէրԱդամիթոռնորդին,որինտեսելէՆոյըև,բնականաբար,

նրահետխոսելԱդամիլեզվով:ՋրհեղեղիցհետոիջնելովԱրարատիգա

գաթից,նաիջածվայրնանվանելէՆախիջևանևայդերկիրը,որստեղծ

վել էՆոյի, հետևապեսԱդամի լեզվով`Արարատյանաշխարհն է, որն

իբրևժառանգություն`ՆոյըհանձնելէՀաբեթորդուն:

Ռուսաստանի հայոց առաջնորդ Հովսեփ Արղությանի կոնդակները

հնդկահայ գաղթօջախի հայությանը տեղյակ էին դարձնում ՆորՆա

խիջևան և Գրիգորուպոլիս քաղաքների հիմնադրման հետ կապված

իրադարձություններին և Եկատերինա II կայսրուհու կողմից այդ քա

ղաքներիբնակիչներինտրվածառանձնաշնորհներին:

«Ազդարարի» առաջին համարի ծրագրային նյութերին ներդաշնա

կում էր «Բարեկամի» ծավալուն բանաստեղծությունը կամ որ ավելի

ճիշտկլինիասել`հրապարակախոսականհոդվածը,չափածոձևիմեջ:

Այդձևըպահպանվումէլրագրողիգործունեությանամբողջընթացքում:

Նրահոդվածները,որշարունակաբարտպագրվելենամսագրիառաջին

7րդև16րդհամարներում,նվիրվածենհնդկահայգաղթօջախիհայու

թյանըհուզողխնդիրներին,գրված`կիսագրաբար,կիսաաշխարհաբար,

ընթերցողների բոլորխավերին մատչելի հայերենով:Առաջին համարի

հոդվածը,որըհեղինակնանվանումէհամեստընծա,շնորհավորական

խոսքէՇմավոնյանի«ամենացանկալի»ծրագրի`ամսագրիհրատարա

կությանառիթով:Այդհոդվածըերկուբաժինունիևհասցեագրվածէամ

սագրիընթերցողներին,ապաև«Ազդարարին»,որինսիրումէանձնա

վորել բանաստեղծը: Ընթերցողներին ուղղված խոսքում «Բարեկամը»

շտապումէհայտնել,որնրանցդիմումէոչթեխրատելու,այլաղաչելու

նպատակամղումով:Նաշնորհավորումէընթերցողներին.

«Ուրախացիր`այսօրեղբայր,

զինործնավ`քեզազդարար

ևաղաչետ`առՏէրսիրով,

ծաղկեցուսցէ`սմահանճարով»79:

Այնուհետևնրանցհիշեցնելովիմաստուններիայնասույթը,թեամեն

մեծգործփոքրիցէսկսվում,խնդրումէներողամիտգտնվելամսագրում

79  [«Ազդարար»,1794,թիվ1,էջ44:]
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նկատվելիքսխալներինկատմամբևջանալօգնելխմբագրին:Հանդիսա

վորտոնականայսխոսքինհաջորդումեն«Ազդարարին»ուղղվածնրա

խորհուրդները:ԱմսագրինբարեմաղթելովերկարակեցությունևՀայաս

տանում բուսնելու երջանիկ բախտ, բանաստեղծը գործնական խոր

հուրդներէտալիսնորածինամսագրին,որոնքայսօրիսկշարունակում

ենմնալ լրագրայինգործիէականհատկանիշներ:Առաջինխորհուրդն

ամսագրինայնէ,որ«Ազդարարն»ուսումնասիրիթերթերիաշխատանքի

ոճըևսովորիդրանցից:

«Ազդարարը»պետքէլինինախանձահույզևաշխատասեր,ունկնդրի

խրատներին,շարունակաբարգրականգործերհրատարակելովընթեր

ցանությաննյութտաազգիանդամներինևորկարևորնէ`լինիճշմար

տախոս.

«Լուրքհաւաստի`ևխրատական,

էքեզմիայն`վայելչական»80:

Ամսագրիերկրորդհամարում«Բարեկամը»պատմում էայնտպա

վորությանմասին,որթողելէրպարբերաթերթնընթերցողներիվրա:Հե

տաքրքրականէ,անշուշտ,այնփաստը,որ«Ազդարարի»լույսընծայու

միցհետո`ամսագրիառաջինհամարընատեսնումէշատերիձեռքին:

Այնկարդումեն,ուրախանում,իսկոմանքնաևդժգոհում:Նաառանձ

նապեսվշտանումէանգլիախոսհայերիցմեկիկարծիքից,որըթեև«ոչ

գիտէայլինչթէոչէ,բի,սի»81,բայցգտնումէ,որ«Ազդարարի»նյութերը

հնացածեն:

Հետագահոդվածներումնույնպես«Բարեկամը»շարունակումէխոր

հուրդներտալամսագրին.«Ազդարար»անունըպարտավորեցնողէ,այն

հանրությանպետնէևտեսուչըևքանիորնրախնդիրնէանմիջականո

րենխոսելմարդկանցհետ,ապանապարտավորէքննելնրանցվարքը

ևդատապարտելնկատվածարատները:

«Տեսզգուշութեամբզիմանկունքազգիս,

ևպանդխտացեալքյայսմքաղաքիս,

վատնենժամանակդատարկշրջելով,

 ’իվերայբաղդիմիշտբարբանջելով:

80[Նույնտեղում,էջ45:]
81[«Ազդարար»,1794,թիվ2,էջ79:]
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Եւասայնոցա,պահել’իմըտի,
զիայսկորըստեանոչհամեմատի,

ոչկորուստընչից,ոչոսկեղինաց,

զիկորուստըսայս,էկորուստկենաց»82:

Սեփականտան`Հայաստանիազատագրությանգաղափարը,հայ

րենիհողիվրաազատկյանքստեղծելուբաղձանքըդարձյալուդարձյալ

զբաղեցրելէ«Բարեկամի»միտքը,նրաբանաստեղծականխոսքինհա

ղորդելով համազգային ակնկալիքներին համապատասխան հնչեղու

թյուն:Այսիմաստովհետաքրքրականէնրա6րդհոդվածբանաստեղ

ծությունը,որումներկայացվումէգաղութահայությանփրկությանծրա

գիրը:Այն,պետքէենթադրել,մշակվածէրՀ.Շմավոնյանի,թերևսնաև

Թ. Սոգինյանցի մասնակցությամբ: Վկայակոչելով հնդկահայ վաճա

ռականների վերջին տարիների անհաջողությունները Ֆիլիպիններում,

Ինդոնեզիայում,Չինաստանումևայլուր,նահայտնումէ,որեթենախ

կինում հայերը մեկ հարյուրին հարյուր էին շահում,ապաայդ օրերին

այնպիսիխոշորկորուստներունեն,ասես,կամովինիրենցունեցվածքը

նետումենկրակիմեջ:Ժամանակնէգիտակցել,որօտարհողըչիկարող

հայրենիք դառնալ, ուստի բանաստեղծը հանձնարարում է «Ազդարա

րին»ասելհայերին,որնրանքանտեղիենվատնումիրենցունեցվածքը,

որովհետևև'ժամնակներնենփոխվել,և'մարդիկ:Նրանցպետքէտալ

հետևյալվճռականխորհուրդը.

«Առեքզգանձձերդուք’իմիաբան,
գնացեքիսկոյնաշխարհնՀայաստան,

զիայնէձերտունևձերէմիայն,

արժանէլինիևձերգերեզման»83:

Հայրենիքգնալու համար, սակայն, նրանքպետք է նախիրենցհո

ղիտերըդառնան:Սամյանըհամոզմունքէհայտնում,որՀայաստանի

ազատագրման գործը կիրականացնեն քրիստոնեական պետություն

ներըևմատնանշումայնմիջոցները,որոնցպետքէդիմենհայերը:Նա

միաժամանակայդհոդվածումներկայացնումէերկրիբարեշինության,

կրթական գործի ծավալման, գիտությունների, արհեստների և երկրա

82[Նույնտեղում,1795,թիվ5,էջ34:]
83[Նույնտեղում,1795,թիվ6,էջ74:]
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գործությանզարգացմանընդարձակմիծրագիր:

Արդեն 5րդ համարում «Բարեկամը» խմբագրից թույլտվություն է

խնդրում դադարեցնելու իր աշխատակցությունն ամսագրին: Չնայած

բերվածպատճառաբանություններին,կարծումենք,նրահրաժարակա

նըկապվածէրխմբագրականաշխատանքումկատարվածորոշփոփո

խություններիհետ:Բաննայն էր, որսկսածամսագրի5րդհամարից,

ՇմավոնյաննսկսումէտպագրելԽաչատուրՃուղայեցու«Պատմութիւն

Պարսից»մեծածավալաշխատությունը,իսկ8րդհամարից`նաևՀակոբ

Այուբյանի«Հեյդարալիխանիպատմությունը»վեպը:Երկուծավալուն

գործերի միաժամանակյատպագրությունըՍեթՍամյանին ինչոր չա

փովազատումենբոլորհամարներիննյութերտրամադրելուպարտավո

րությունից,և8րդհամարիցարդեն«Բարեկամի»հոդվածներընկատելի

չեն: Նրա հրաժարականի կապակցությամբ Հարություն Շմավոնյանը

հատուկ շնորհակալականխոսք է զետեղելամսագրում: «Ազդարարի»

խմբագիրընրանանվանումէ«վսեմախոհպատվականՈւրախակից»,

գնահատումընթերցողներին«հանդիմանողիևսաստողի»,«գրգռողիև

սփոփիչի»նրաազնիվդերը,ինչպեսևդրվատում«իբրևպարզհայելի,

գեղեցկահարմարևտողաչափորեն»գրվածնրահոդվածները:

Ամսագրի16րդհամարում,տպագրվումէ«Բարեկամի»վերջինհոդ

վածը: Նա շոյված է խմբագրության ուշադրությունից, բայց չի կամե

նումգրել,որովհետևինքըևսքաղցածությունէզգում.դահացիքաղցչէ,

գրումէնա,«այլսովէևքաղցմիաբանութեան»:«Բարեկամը»խորհուրդ

էտալիս, որ հայերը կարդանՆորՆախիջևանումտպագրված`Ֆենե

լոնի«ԱրկածքԹելեմաքա»փիլիսոփայականվեպը,որըթարգմանելէր

ՄարգարԶաքարյանը:«Թելեմաքիքաղցրբուրաստանայգինլիէամեն

տեսակմրգերով»,որոնքկհագեցնենմարդկանց,գրումէնա:Անշուշտ,

նանկատիուներվերոհիշյալվեպիլուսավորական,համարձակգաղա

փարները, բռնապետությանքննադատությանհզորպաֆոսը:Չաշխա

տակցելովհանդերձ«Ազդարարին»,հայհրապարակախոսն,այնուամե

նայնիվ,կատարումէիրքաղաքացիականպարտքըևվերջինելույթում

ընթերցողներին ուսուցանում հետևել ժամանակի լուսավորականառա

ջադիմականգրականությանըևդասերքաղելդրանից:

Երկուամիսանց,դադարումէհրատարակվելև«Ազդարարը»:

Իրականումո՞վէրՀարությունՇմավոնյանի«ՈւրախակիցԲարեկա
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մը»`ՍեթՍամյանը:Նրակենսագրությանժլատտվյալներըքաղելենք

«ԱզգասերԱրարատյան»հանդեսումտպագրվածմահախոսականից84:

Սամյանըծնվելէ1771թ.սեպտեմբերի22ինՆորՋուղայում,վախճան

վել`1848թ.հունիսի19ին:Վաղհասակումընտանիքիհետնատեղա

փոխվելէՄադրաս,որտեղանցէկացրելամբողջկյանքը:Ինչպեսգրում

է մահախոսականի հեղինակը, գրագիտությամբ և զարգացմանաստի

ճանովնաառաջիններիցմեկնէեղելգաղթօջախում:Նաոչմիայն«Ազ

դարարի»աշխատակիցըևհովանավորնէեղել,այլևհորդորելէշատե

րին`օգնելամսագրիգործերին:Նշվումէնաև,որնրահամբավնայնքան

էտարածվել, որ հայագետՇահանՋրպետըՓարիզիցդիմելովնրան`

նյութեր է խնդրել ազգային պատմության վերաբերյալ (հավանաբար,

հնդկահայգաղթօջախի)ևՍամյանը«երկարորենպատասխանելէըստ

պատշաճին»:

ՄեսրոբԹաղիադյաննիրհերթինավելացնումէ,որՍամյանիմահ

վանգույժիտպավորությանտակերկուբանաստեղծությունէգրել,որոնք

իրվշտի«տկարապացույցնեն»(«’ԻՍեթՍամ»և«ՆորՋուղա»):«’Ի
ՍեթՍամ»բանաստեղծությանմեջնաարտահայտելէիրխորվիշտըև

դրվատելՍամյանիարժանիքները: «Ազդարարի» հրապարակախոսին

Թաղիադյանըմեծարելէ`կոչելով.«Գրիչհզորևգրոցհայր,գիտուն,գի

տոցբարերար»:

Կարծումենքհայհասարակականմտքիպատմությանուսումնասի

րողներըհարկ է, որարժանինհատուցեն«Ազդարարի»առաջինհրա

պարակախոսին, որն իր հոդվածներով նախանձելի նրբատեսությամբ

վեր է հանել հրապարակախոսության խնդիրները և ընդգծել մամուլի

դաստիարակչական դերը: Նապարզել է «Ազդարարի» կոչումը` գաղ

թօջախի հայությանն ազգային ինքնաճանաչողության հասցնելու և

հայրենիքիազատությանգաղափարովնրանցոգևորելուգործում:Հայ

ժողովրդիտաղանդաշատորդինթեևկրթությունչէրստացելպաշտոնա

կանվարժարաններում,բայցհասակառնելովևձևավորվելովմադրա

սյանլուսավորիչներիավագսերնդիստեղծածազգասիրականմթնոլոր

տում,դարձելէերկրորդսերնդիլուսավորիչներիցմեկը:

ՍեթՍամյանը լրագրողիիր լումանէներդրելհայառաջինպարբե

րաթերթիհրապարակախոսությանազգայինոգինձևավորելուգործում:

84[«ԱզգասերԱրարատյան»],1848,հ.Ա,թիվ1:
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Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում «Իրաննամէ» հանդեսի 2րդ

թիվնինձնվիրելուբարեկամականվերաբերմունքիհամար:Խոստովա

նումեմ,որեթեԴուքայնինձչտայիք,եսհազիվթե«Իրաննամէի»վերո

հիշյալհամարըկարդալուպատեհություննունենայի,որովհետևորքան

անհարմարէխոստովանել,այդպարբերականըմինչևայժմինձանծա

նոթէմնացել:Կցանկանայիասելնաև,որ«Իրաննամէն»իրհարուստ

բովանդակությամբ և բարձր մակարդակովարժանիորեն կարող է հա

մալրելմերմամուլիգիտականօրգաններիշարքը:

Այժմ`էականխնդրիմասին:«Ազդարարը»200տարեկանէ»ձերհոդ

վածը85եսկարդացիմեծհետաքրքությամբևչեմթաքցնում`անակնկա

լիեկա:Իհարկե, 25և 30տարիառաջտպագրվածիմերկու հոդվածը

և«Ազդարարի»վերատպության«Երկուխոսքը» (1970թ.) չէինկարող

անթերի լինել,քանիորամսագիրըկարոտէեղելևայսօրիսկկարոտ

էհամապատասխանլուրջևբազմակողմանիուսումնասիրությունների:

Բացիայդ,եսերբևէինձչեմհամարելՀնդկաստանիպատմությանմաս

նագետևանսխալական`հնդկահայմշակույթինվերաբերողհարցերում:

ԱյդՁերմենաշնորհնէ.բայց,անկեղծասած,եսինձճշմարիտբանա

սերեմհամարելևմիշտձգտելեմուսումնասիրվողհարցերըլուսաբանել

հնարավորին չափխղճիմտոքևազնվորեն:Այդիմաստովիմվերոհի

շյալհոդվածները,անշուշտ,ինչորվերապահությամբ,որոշակիարժեք

եններկայացնումթեկուզհենցնրանով,որգրվածեն«Ազդարարի»նյու

թերիհենքիվրաևամսագրիպատկերըվերհանելութերևսառաջինփոր

ձերնեն:

Իմ կարծիքով, եթեՁեր հոդվածում քննությանառնված լինեինամ

սագրիմասինառայսօրստեղծվածպատմագրականնյութերը,այդամ

բողջհամակարգումԴուք,իհարկե,պետքէխոսեիքնախիմհոդվածնե

րիևդրանցումտեղգտածթերություններիմասին:Բայցանարդարացի

է հավուր պատշաճի հոբելյանական հոդվածում հիշատակել միմիայն

բանասեր Մ. Մխիթարյանի հոդվածների սխալները, այն էլ այնպիսի

*Տպագրվումէառաջինանգամ,պահպանվելէհեղինակիարխիվում:
85 [ԱբրահամյանՌ.,ՍիմոնյանԱ.,«Ազդարարը»200տարեկանէ//«Իրաննամէ»,

1994,Բտարի,թիվ2(9),էջ911:]
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ոճով, թափթփված ու կիսատպռատ մեջբերումներով և, որ գլխավորն

է, առանց հստակ մեկնաբանության, որ, ինչպես Պարոնյանը կասեր`

«Չգիտեսլա՞ս,թեխնդաս…»

Այսպես,որո՞նքենՁերմատնանշածսխալները,որթույլէտվել,ինչ

պեսհանգուցյալԱ.Կարինյանըկասեր`«Մերնվաստությունը»:Դրանք

երեքնեն:

1. ՀակոբՍիմեոնյանԱյուբյանցի «Հեյդարալիխանիպատմությու

նը»ստեղծագործությունըհամարել եմիրակունքներովկապվածհնդ

կականզրույցներիհետ,այնինչ, ինչպեսԴուքգրումեք`«Իրականում

այստեղ խոսքը հնդիկ ժողովրդի ազգայինազատագրական պայքարը

գլխավորածազգայինհերսոներիցմեկի`ՄայսորինավաբՀայդարԱլի 

խանիմասինէ»:

Շատհետաքրքրականէ,որիմհոդվածիցվկայակոչվածքաղվածքից

նույնպեսակնհայտէ,որԱյուբյանցընկարագրումէհնդկականհռչակ

ված(ևո՛չհռչակավոր,ինչպեսփոխակերպվածէմեջբերմանմեջ)զորա

վարևբանաստեղծ,Սրընգաթան(ևո՛չՍերինգոթան)քաղաքինավաբ,

Հեյդարալիխանի(ևո՛չՀայդարխանի)սխրալիցկյանքի(ևո՛չգործի)

պատմությունը86:

Այստեղո՞րնէսխալը:Եսընդունումեմ,որ,իրոք,երեքտասնամյակ

առաջհստակորենչեմպատկերացրելՀեյդարալիխանիվարածբազում

պատերազմներից`կյանքիվերջին շրջանումանգլիականնվաճողների

դեմ մղած նրա պայքարի ազգայինազատագրական բնույթը: Ամբողջ

խնդիրնայնէնաև,որվարքագրականայսստեղծագործությանմեջնա

բոբիամբողջկյանքըհրաշապատումարկածներիևգրեթեառասպելա

կանիրադարձություններիմիայնպիսիվիթխարիշղթաէկազմում,որը

ևինձթելադրելէայնմիտքը,թենմանօրինակսխրանքներիհարստու

թյուննանպայմանգունազարդվածէժողովրդականասքիմիջոցներով:

2.ԱյուբյանցիվեպըեսհամարելեմԹաղիադյանիարկածայինժան

րի գործերին նախորդած մի ստեղծագործություն, «որը հարստացնում

էհայնորգրականությունը,դրանախապատմությունըհասցնումմինչև

XVIIIդարիվերջինքառորդը»:Այո՛,ընկերՌաֆիկ,այսօրիսկեսայն

համոզմունքնունեմ,որԱյուբյանցիվարքագրականվեպումարկածային

տարրնայնպիսի չափերի է հասնում, որ հայ գրականության մասնա

86[Նույնտեղում,]էջ11:
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գետներըպետքէտեսականորենգնահատենայդերևույթը:

3.Իմսխալըհամարումեքայն,որՀեյդարալիխանինբանաստեղծ

եմանվանել («ՀայդարԱլին բանաստեղծ չի եղել». առանձինտողում

գրում եք միայն այս բառերը` մեծահոգաբար ինձ խնայելով ավելորդ

կշտամբալիցխոսքերից)87:ԵսչգիտեմՁերհոդվածիերկուհեղինակից,

ո՞վէգրելԱյուբյանցիվեպիվերնագիրը,բայցցավալիանփութություն

էթույլտվել:Ձերհոդվածումբերվածէխմբագրի,գուցենաևհեղինակի

կողմիցհամառոտվածվերնագիրը88,այնինչ,առաջինգլխիհիմնական

վերնագիրնայսպիսինէ.«Գիրքզբօսանացեւթուղթքքաղցրալուրքյորս

ընթեռնանինվարք,արարմունք,ևբարքնճարտարագունեղբանաստեղ

ծի.ՆավաբՀէիդարալիԽանի,ևմեծՍպարապետիՀնդկացՍրընգա

թանքաղաքի»89(երկրորդընդգծումըմերնէ):

Հարգելի ընկեր Ռաֆիկ, նամակս ավարտելուց առաջ ինձ թույլ եմ

տալիս երկուխոսքասել Ձեր հոդվածի մասին: Իմ կարծիքովայն գր

վելէ,այսպեսասած,«թեթևձեռքով»:Չհաշվածգաղթօջախիբնութագ

րությունը,ԽաչատուրՋուղայեցուն,ՀակոբԱյուբյանցինև«Մադրասի

խմբակին»նվիրվածհատվածները,ՁերհոդվածըկազմվելէԱրտաշես

Կարինյանի «Ակնարկներ հայ պարբերական մամուլի պատմության»

գրքիառաջինհատորիհամապատասխանբաժնինյութերիհիմանվրա

միայն: Իհարկե, հայտնի է, որ հրապարակի վրա եղածաղբյուրներից

կարելիէևհարկէօգտվել,բայցգիտնականըպարտավորէուսումնա

սիրելնախբունսկզբնաղբյուրը(երբմանավանդայնայսօրդրվածէգի

տականշրջանառությանմեջ)ևապամիայնդիմելհարակիցնյութերին,

անշուշտ,պահպանելով չափիզգացումը:Թողնելով«Ազդարարի»հա

րուստնյութերը,ԴուքԿարինյանիշարադրանքիհիմանվրաոչմիայն

աղքատացրել եք ամսագիրը, այլև մեքենայորեն կրկնել նրա ձևակեր

պումները, վրիպումները,անուններիաղավաղումները և լրագրից քաղ

վածմեջբերումներիսխալները:Այսիմաստով,Կարինյանիգիրքըհան

րագիտարանայինիրանբավփաստերիևհարակիցգիտելիքներիհետ

մեկտեղդժբախտաբարայնպիսիլուրջթերություններունի,որոնց,հա

87[Նույնտեղում:]
88 [Տե՛ս «Պատմութիւն վարուցն եւ գործոց Հէիդարալիխանի սկսեալ ծննդէնէն

մինչեւզվաղճաննորին»:Տե՛սնույնտեղում:Տե՛սնաև`«Ազդարար»,1795,թիվ9]:
89[«Ազդարար»,1795,թիվ8,]էջ185:
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վանաբար,պետքէանդրադառնալմիօր:Պարզապեսձեռքսչիգնում

գրելայդմասին:Ինձկաշկանդումէգիտնականիվաստակիմեծությու

նը,բայց,ինչպեսերևումէ,այդմասինխոսելուժամանակնէ:

Հարգանքներով`

22.02.[19]95թ.



105

Ա

Ա.Բ.–33,34
ԱբրահամեանՍ.–87
ԱբրահամյանՌ.– 101

Ադամ–31,96
ԱլեքսանդրԱռաջին–36
ԱլպոյաճյանԱ.– 26

ԱղաՄահմեդխան– 35, 49
ԱղազարեանՅ.տե՛սԱղազարյանՀ.

ԱղազարյանՀ.– 81
ԱղաջանյանԳ.–81
ԱղավալյանՍ.Ծ.–90
ԱյուբյանցՀ.–13,14,22,44,48,57,73,76,

77,78,79,80,82,92,102,103

ԱնդրէասեանԱ.ՏէրԹադէոս–36,87,88
ԱնդրսանՋ.–31,95
ԱստուածատուրեանՄ.–88
ԱվդալբեգյանԹ.–18,19,41,57
Արամյաններ–40
Արիստոտել–50,54
ԱրղությանՀ.–8,20,22,25,35,37,42,52,

57,60,95,96

Բ

ԲաբամեանՄ.Յ.–87
ԲաբամեանՍ.Մ.–88
ԲաղրամյանՄ.–6,17,18,22,24,25,38,

39,41,56,61,62,67,68,82

Բել–42,61

Գ

ԳասպարեանՎ.–88
Գիօրգի– 61

ԳյուլբենկյանԳ.–5
ԳրիգորՄարգարԽալդար–7,49
ԳուլամրյանՍ.–49
ԳևորգյանԴ.–81

Դ

ԴավիթԱնհաղթ–8,22,52,58,60,63,64,

65,66

ԴիոնէսիոսեանԱ.–88

Ե

ԵրեմյանԱ.–36
Եզոպոս–46,70,93
ԵկատերինաII–42,60,96
Եփրեմ,արքեպիսկոպոս–8,22,37,83,85,

86,87,89,90

Զ

ԶարաֆեանԽ.Ծ.–88
ԶաքարյանՄ.–99
ԶօրէրեանՇ.–88

Է

ԷմինՀ.–17,19,33,34
ԷնտազյանՀ.Ե.–14,50

Թ

ԹաղիադյանՄ.–14,25,26,79,100,102
ԹանալյանԹ.–81

Լ

Լազար–81
Լեո–23,77

Խ

ԽաչատրյանՀ.– 21

Խաչատուր Ճուղայեցի տե՛ս Խաչատուր

Ջուղայեցի

ԽաչատուրՋուղայեցի–14,44,57,73,92,
99,103

Ծ

ԾատուրյանԶարիֆյանԽ.–80,87
ԾմիլկեանցՀ.Մ.–88
ԾմիլկեանցՍ.Մ.– 88

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ



106

Կ

Կատարինէ–90
ԿարապետեանԹ.–88
ԿարապետյանԿ.–81
ԿարապետյանՀ.–82
ԿարինյանԱ.–34,61,62,102,103
Կոզոնիա,արքեպիսկոպոս–46

Հ

Հաբեթ–96
Հակոբ–13,18,22,44,48,57,73,76,77,78,

79,81,92,99,102,103

ՀակոբջանյանՄ.–82,87
ՀակոբյանՀ.–8,26
Հայկ–32,42
ՀայրապետյանԿ.–90
ՀաֆթյանԲ.–81
Հեյդարալի,խան– 13, 44, 57, 73, 76, 77,

78,79,92,102,103

ՀերակլII–42,56,58,60,61
ՀիսուսՔրիստոս–25,66,84
Հոբերթ,լորդ–49
 

Ղ

ՂազարեանՍ.–87,88
ՂայթմազյանցՏերՓիլիպպոսյանՍ.,

քահանա–63

Մ

ՄալյանՍ.–95
ՄամաջանԲուրքեշն–90
Մանուկ–81
ՄանուկեանՄ.–88
ՄասեհՄարտիրոս–84
ՄատթէոսՅոհաննիս–84
ՄարգարյանԽալդարյանցտե՛սԳրիգոր

ՄարգարԽալդար

Մարմոնտել–21,22,58,81
ՄարութեանՅ.Յ.–88
ՄխիթարՍեբաստացի– 6

ՄխիթարյանՄ.–87,101
Մխիթարյաններ– 66

Մկրտիչ,արքեպիսկոպոս–6,20
ՄկրտիչեանՅ.–88
ՄկրտչյանՍ.–81
ՄկրտումՍիմեոնտե՛սՄկրտումյան

ԾմլիկյանցՍ.

ՄկրտումյանԾմլիկյանցՍ.–87
ՄովսեսԽորենացի–8,17,41,56,61
ՄուբարատյանԱ.–8
ՄուրադյանՍ.–58

Յ

Յակոբ,արքեպիսկոպոս– 86
ՅակոբջանեանԱ.–88
ՅակոբջանեանՄ.–88
ՅարութիւնԶաքարեա–63,84,85,89,91
ՅարութիւնեանԱ.–88
ՅարութիւնեանԳ.–88
ՅարութիւնեանԿ.–88,91
ՅարութիւնեանՅ.–88
ՅօհաննիսեանՅ.–88
ՅօհաննիսեանՍ.–88

Ն

Նազար–22,36,87
ՆալբանդյանՄ.–37,90
ՆանումյանՌ.– 26

ՆերսեսՇնորհալի–22,40,52,60
Ներսէս,վարդապէտ–89
Նոյ–31,96

Շ

ՇահամիրյանՀ.–77
ՇահամիրյանՆ.Հ.–36
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