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ԹԱՄԱՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
 բա նա սի րա կան գիտ. դոկ տոր, ՀԱԻ

ԿՈՆՍՏԱՆԴԻՆ ՄԵԼԻՔ-ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ
(ՏՄԲԼԱՉԻ ԽԱՉԱՆ). ԳՐԱԿԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԵՒ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Գ եւորգ յան հոգ եւոր ճե մա րա նը շուրջ հինգ տասն յակ գրող ու 
գրա կա նա գետ է տվել հայ գրա կա նու թյա նը, ո րոնց շար քում 

իր ու րույն տեղն ու նի ԺԹ. դա րի վեր ջի եւ Ի. դա րի ա ռա ջին տաս նամ-
յակ նե րի հայ մշա կույ թի աչ քի ընկ նող գոր ծիչ նե րից մե կը`  Կոնս տան դին 
 Կա րա պե տի  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը (Տմբ լա չի  Խա չան):  Հայ մշա կույ թի 
պատ մու թյան մեջ նա չի ար ժա նա ցել պատ շաճ ու շադ րու թյան, թեեւ նրա 
վաս տա կը նշա նա կա լից է եւ՛ ար եւե լա հայ եր գի ծա կան գրա կա նու թյան, 
եւ՛ թարգ մա նու թյան, եւ՛ ժո ղո  վր  դա գի տու թյան, եւ՛ ման կա վար ժու թյան ու 
ման կագ րու թյան, եւ՛ մաս նա  վո րա պես մեր հան րա յին հի շո ղու թյու նը ար-
թուն պա հե լու անհ րա ժեշ տու թյան գոր ծում: 

Ար ցախ պատ մաազ գագ րա կան շրջա նի հա սա րա կա կան, սո ցիալ-
քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն նե րը վառ կեր պով ար տա ցոլ ված են Կ.  Մե-
լիք- Շահ նա զար յա նի`  Ղա րա  բա ղի բար բա ռով գրված « Զուռ նա-Տմբ լա» Ա. 
եւ Բ. ժո ղո վա ծու նե րում զե տեղ ված ֆե լիե տոն նե րում, որ տեղ ա ռա ջին ան-
գամ ներ կա յաց վում են  Շու շիում հայտ նի « Թոփ խա նա» հրա պա րա կում 
ար ծարծ վող թե մա նե րի ար տա ցոլ ման գե ղար վես տա կան ե ղա նակ նե րը, 
« Զուռ նա-Տմբ լա յի» այ լա բա նու թյունն ու բա ռու բա նը եւ վե րո հիշ յալ գոր-
ծիք նե րի էթ նոմ շա կու թա յին գոր ծա ռույթն ու հա սա րա կա կան դե րը:
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Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի կյան քը, գրա կան, ման կա վար ժա կան ու 
հան րա յին գոր ծու նեու թյու նը հնա րա վոր չէ զա տել նրա գյու ղատն տե-
սա կան գոր ծու նեու թյու նից նախ այն պատ ճա ռով, որ, լի նե լով վկայ ված 
գյու ղատն տես, նա, հա վա տա րիմ իր դա վա նան քին, որ,ա մե նայն բա րի քի 
աղբ յու րը հողն է, անձն վի րա բար ծա ռա յել է այն ար գա վանդ դարձ նե լու 
գոր ծին եւ  ա պա քա ռա սուն տա րի նե րի ըն թաց քում լույս է ըն ծա յել բազ-
մա թիվ տե սա կան-մաս նա գի տա կան գրքեր ու գրքույկ ներ, նշա նա կա լից 
ա վանդ ներդ րել Անդր կով կա սի գյու ղատն տե սու թյան զար գաց ման աս-
պա րե զում եւ մ շա կել հա յե րեն լեզ վով գյու ղատն տե սա կան տեր մին նե րի, 
տեխ նի կա կան հաս կա ցու թյուն նե րի հա րուստ բա ռա պա շար: 

Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի ինք նա գիր տոհ մագ րու թյու նը1 վկա յում է, 
որ նա սե րել է  Խա չե նի իշ խա նու թյան  Սոդք գա վա ռից ԺԶ.-ԺԷ. դա րե րի 
սահ մա նագլ խին  Վա րան դա տե ղա փոխ ված հայտ նի  Շահ նա զար յան նե րի 
մե լի քա կան տոհ մից: Ըստ մեր ձեռ քի տակ գտնվող մի այլ փաս տաթղթի2` 
նա ծնվել է 1857 թ. ապ րի լի 17-ին  Շու շիում, գի նե գործ  Կա րա պետ բեկ  Մե-
լիք- Շահ նա զար յա նի եւ  Բեգ լար  Յուզ բա շի  Շա հի ջան յան ցի դստեր՝  Հա-
սագ յու լի ըն տա նի քում, մկրտվել ապ րի լի 25-ին`  Շու շիի  Ղա զան չե ցոց 
 Սուրբ Ա մե նափր կիչ ե կե ղե ցու քա հա նա Ի վա նե  Տեր- Գաբ րիել յա նի կող-
մից՝ կնքա հայր ու նե նա լով  Մով սես Թ եւոս- Յուզ բաշ յա նին3:

 Կա րա պետ բե կի հայ կա կան ա վան դա կան գեր դաս տա նը բազ ման-
դամ էր. ե րեք աղ ջիկ՝  Սո փիան, Ա նուշ կան,  Մա րիա մը, եւ  չորս տղա՝ 
Ա լեք սանդ րը, Գ րի գո րը,  Սո ղո մո նը,  Կոնս տան դի նը:  Սո ղո մո նը նույն պես 
ա վար տել է Գ եւորգ յան ճե մա րա նը (1883 թ.) ու զբաղ վել գրա կա նու թյամբ 
եւ  ու սուց չու թյամբ:  Կոնս տան դի նի հայրն ու հո րեղ բայ րը՝  Հով սեփ բե կը, 
գի նի, օ ղի, ռոմ եւ  այլ խմիչք ներ էին պատ րաս տում, բայց շու տով վրա է 
հաս նում դժբախ տու թյու նը. հինգ տա րե կա նում  Կոնս տան դի նը զրկվում է 
հո րից, եւ ն րանց բազ ման դամ ըն տա նի քը (յոթ ե րե խա) մնում է հո րեղ բոր 
խնամ քին: Ու թամ յա տղան սկզբում հա ճա խում է «բա նաս տեղծ Ա րու թյու-
նի», իսկ 1866 թ.`  Բա բա ջան եւ Ա լեք սան վար ժա պետ նե րի դպրոց նե ր: 

1869 թ. սեպ տեմ բե րին նա ըն դուն վում է  Շու շիի թե մա կան դպրո ցի 
ա ռա ջին դա սա րա նը, որ տեղ ու սու ցու մը կազ մա կերպ ված էր ման կա վար-
ժա կան կա րող ու ժե րի կող մից ու հա մե մա տա բար ա ռա ջա դի մա կան մե-

1 Ե.  Չա րեն ցի ան վան գրա կա նութ յան եւ  ար վես տի թան գա րան (այ սու հետ` ԳԱԹ), Կ.  Մե-
լիք- Շահ նա զար յա նի ֆոնդ, գ. 90:

2 Անդ, գ. 184:
3 Կ. Մելիք-Շահնազարյանի կյանքի ուղու շարադրանքի համար հիմք է ծառայել հեղինակի 

թողած ըն  դարձակ ինքնակենսագրությունը, ԳԱԹ, Կ. Մելիք-Շահնազարյանի ֆ., գ. 177: 
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թոդ նե րով:  Թե մա կա նում  Կոնս տան դի նը ա շա կեր տում է նշա նա վոր հայ-
կա բան  Մա ղա քիա Պ լուզ յա նին, սո վո րում Գ րի գոր  Տեր- Հով հան նիս յա նի 
( Մու րա ցան), Ա ռա քել  Բա բա խան յա նի ( Լեո),  Նի կո ղա յոս  Տեր-Ա վե տիք-
յա նի (վար դա պետ),  Խա չա տուր  Յա րա միշ յա նի (ին ժե ներ) եւ  այլ ա պա գա 
նշա նա վոր գոր ծիչ նե րի հետ:

1871-1874 թթ. Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը ցու ցա բե րում է գե րա զանց 
ա ռա ջա դի մու թյուն:  Թե մա կանն ա վար տե լուց հե տո նա տե ղա փոխ վում է 
 Ջաբ րա յել ( Կար յա գին), ուր գտնվում էր  Մե լիք- Շահ նա զար յան նե րի ըն-
տա նի քը: Այս տեղ նա լուր է ստա նում, որ Էջ միած նի ճե մա րա նում սո վո րե-
լու հա մար հինգ-վեց լա վա գույն ա շա կերտ ընտ րե լու նպա տա կով  Շու շի է 
ե կել Ա րիս տա կես վար դա պետ  Սեդ րակ յա նը: Ու սում նա տենչ պա տա նին 
փու թով հաս նում է  Շու շի, սա կայն պարզ վում է, որ վար դա պետն ար դեն 
այն տեղ չէ: Այ դու հան դերձ  Սի մոն  Հա խում յա նի,  Նի կո ղա յոս  Տեր-Ա վե-
տիք յա նի, Ար սեն  Յա րա միշ յա նի,  Հո վա կիմ  Յուզ բաշ յա նի հետ նա կառ-
քով ճա նա պարհ վում է Էջ միա ծին: 

 Հա յոց լեզ վի քննու թյան ժա մա նակ ա շա կերտ նե րից պա հանջ վում էր 
գրա բա րով եր կու թեր թից բաղ կա ցած շա րադ րու թյուն գրել:  Կոնս տան-
դի նի «Առ լյառն  Մա սիս» շա րադ րու թյան մեջ չի սպրդում քե րա կա նա-
կան որ եւէ սխալ:  Փաս տո րեն եր ջա նիկ պա տա հա կա նու թյամբ ի մա նա լով 
Ա րիս տա կես վար դա պետ  Սեդ րակ յա նի  Շու շի կա տա րած այ ցի մա սին, 
հա մա ռո րեն Էջ միա ծին հաս նե լով եւ դրս եւո րե լով իր գի տե լիք նե րը՝ նա 
ի րա վունք է ստա նում սո վո րե լու Գ եւորգ յան ճե մա րա նում: Այս տեղ դա-
սա վան դում էին ժա մա նա կի ան վա նի ման կա վարժ նե րը. սա նե րի ընդ հա-
նուր պատ րաստ վա ծու թյու նը, կար գա պա հու թյու նը գտնվում էին տվյալ 
ժա մա նա կի համար ան սո վոր բարձր մա կար դա կի վրա: Այդ տա րի նե րին 
ճե մա րա նի տե սուչն էր  Գաբ րիել ար քե պիս կո պոս Այ վազ յա նը՝ ծո վան-
կա րիչ  Հով հան նես Այ վա զովս կու եղ բայ րը:  Ճե մա րա նում նա ձեռք է բե-
րում գի տե լիք նե րի հիմ նա վոր պա շար, ու սում նա սի րում է հայ ժո ղովր դի 
պատ մու թյու նը, մա տե նագ րու թյու նը, հա ղոր դակց վում գե ղար վես տա կան 
խոս քի հմայ քին, ու սա նում հին ու նոր գրա կան լե զու ներ (գրա բար եւ  աշ-
խար հա բար), բնա կան գի տու թյուն ներ:  Ճե մա րա նա կան նե րին ռու սաց 
պատ մու թյուն էր դա սա վան դում Գ եւորգ  Սու րեն յան ցը՝ ա պա գա Ա մե նայն 
 Հա յոց  Կա թո ղի կո սը: Այս տեղ պար զո րոշ դրսեւոր վում են պա տա նու գրա-
կան հա կում նե րը: 1876 թ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը խմբագ րում է ա շա կեր-
տա կան « Ման րա նկար» գրա բար ձե ռա գիր ամ սա գի րը, ուր զե տեղ վում 
էին ճե մա րա նա կան նե րի ո տա նա վոր նե րը, ռու սե րե նից կա տա րած թարգ-
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մա նու թյուն նե րը, գի տա կան, պատ մա կան, կրո նա կան տե ղե կու թյուն ներ: 
 Սե րը մայ րե նիի նկատ մամբ նրան կա պում է Էջ միած նի մա տե նա դա րա-
նին: Ու սում նա սի րե լով սկզբնաղբ յուր նե րը՝ Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը 
ձեռ նա մուխ է լի նում գրա բար-աշ խար հա բար եւ  աշ խար հա բար-գրա բար 
բա ռա րան ներ կազ մե լու աշ խա տանք նե րին:

 Ժո ղովր դա կան, բար բա ռա յին խոս քը մատ չե լի դարձ նե լու նպա տա-
կով նա հե տա գա յում կազ մում է նաեւ բար բա ռա յին բա ռե րի բա ցատ րա-
կան բա ռա րան (հա վել ված  Ղա րա բա ղի լեզ վի բա ռե րի)4: 1877 թ. Էջ միած-
նում Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը ռու սե րե նից թարգ մա նում է  Կա րամ զի նի 
«Թշ վառ  Լի զան»:  Գաբ րիել ար քե պիս կո պո սի աչ քից չի վրի պում նրա 
«գրա կան-հրա տա րակ չա կան գոր ծու նեու թյու նը», եւ  քա նի որ տե սու չը գի-
տեր խրա խու սել սա նե րին՝ իր ձեռ քով գրված գո վա սա նա գիր է հանձ նում 
« Ման րան կա րի» խմբագ րին:

Ար դեն իսկ 1874 թվա կա նից  Գաբ րիել ար քե պիս կո պո սը հա մա տե ղու-
թյան կար գով նշա նակ ված էր  Թիֆ լի սի թե մի ա ռաջ նորդ եւ  բազ մազ բաղ 
լի նե լով` չէր հասց նում ճե մա րանն իր ան մի ջա կան հսկո ղու թյան ներ քո 
պա հել: Ա ռի թից օգտ վե լով՝ ու սու ցիչ նե րից ո մանք նախ կին ե ռան դով չէին 
աշ խա տում:  Վե րա կա ցու նե րի վե րա բեր մուն քը նույն պես դժգո հու թյուն նե-
րի տե ղիք է տա լիս: 1878 թ. վե րա կա ցու նե րի կա մա յա կա նու թյուն նե րի դեմ 
ուղղ ված ու սա նո ղա կան հու զում նե րին մաս նակ ցե լու պատ ճա ռով  Կոն-
ստան դի նը վտար վում է ճե մա րա նից:  Նույն թվա կա նի ապ րի լին նա աշ-
խա տան քի է անց նում  Ջաբ րա յե լի մաք սա տա նը եւ  շա րու նա կում զբաղ վել 
գրա կա նու թյամբ: 

1878 թ. սեպ տեմ բե րին  Կոնս տան դի նը գնում է  Բա քու եւ  ան դա-
մագրվում  Հով հան նես  Տեր-Գ րի գոր յա նի (հե տա գա յում՝  Վա հան վար դա-
պետ) հիմ նած « Հա յաս տա նի վե րած նու թյուն եւ  ա զա տու թյուն» ընդ հա-
տակ յա ըն կե րու թյա նը, ո րի ան դամ նե րը՝ ճե մա րա նա կան  Գա լուստ  Տեր-
Մկրտչ յա նը, ու սու ցիչ ներ  Դավ թյանն ու  Պա պով յա նը եւ  այ լք, ուխ տել էին, 
անձ նա կան խնդիր նե րից վեր կանգ նե լով, նյու թա պես եւ  հո գե պես ա ջակ-
ցել հայ ժո ղովր դի վե րած նու թյա նը: Այս տեղ նա մտեր մա նում է շու շե ցի 
 Սեր գեյ Աբ րա համ յա նի հետ: Ն րանք միա սին, իբրեւ սի րող դե րա սան ներ, 
հան դես են գա լիս  Սաֆ րազ յա նի5 խմբի ներ կա յա ցում նե րում:  Բաք վից 

4 Անդ, գ. 89:
5 Ս տե փա նոս եւ Ալ մա  Սաֆ րազ յան ա մու սին ներն ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են ոչ միայն 

 Բաք վի, այլեւ  Շու շիի թա տե րա կան կյան քին, կազ մա կեր պում են հյու րա խա ղեր (1882 եւ  
ա պա` 1892 թթ.):  Սաֆ րազ յանն ա ռա ջինն է խա ղում Օ թել լո յի դե րը  Շու շիում: Այդ մա-
սին ման րա մասն տե՛ս Թ.  Հայ րա պետ յան,  Թա տե րա կան կյան քը  Շու շիում (19-րդ դա րի 
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 Մե լիք- Շահ նա զար յա նը նա մակ է հղում եղ բո րը՝ խնդրե լով, որ հա րա-
զատ նե րը չսպա սեն իր վե րա դար ձին, ո րով հետեւ ինքն այլեւս պետք է 
ծա ռա յի ազ գին:

1878-1880 թթ. Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յանն ա վագ դա սա տուի պաշ տո-
նով աշ խա տում է  Դեր բեն դի  Մա րիամ յան օ րիոր դաց դպրո ցում6:

 Հա մե մա տա բար կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում  Մա րիամ յան դպրո ցը 
ա ռա ջա դի մում է: 1879 թ. հուն վա րի տվյալ նե րով ա շա կերտ նե րի թիվն 
այս տեղ հաս նում էր 40-ի: Ա շա կեր տու հի նե րից վե ցը ռու սա խոս հա յեր 
էին, եր կու սը` գեր մա նա ցի՝ տե ղա կան սպիր տի գոր ծա րա նի կա ռա վար-
չի աղ ջիկ նե րը:  Նո րաս տեղծ դպրո ցը սի րե լի է դառ նում ա շա կեր տու հի-
նե րին: Ն րանք եր գում են Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի կազ մա կեր պած 
երգ չախմբում, ե ռան դով պատ րաս տում դա սե րը, իսկ ա վագ դա սա տուն 
լրա ցու ցիչ պա րա պում է ետ մնա ցող նե րի հետ:  Վեց ամս վա ըն թաց քում 
ա շա կեր տու հի նե րը յու րաց նում են տար վա դա սըն թա ցը:  Հա յե րե նին բո-
լո րո վին ան ծա նոթ գեր մա նու հի նե րը վարժ կար դում են հա յե րեն եւ գ րա-
տախ տա կին անս խալ նա խա դա սու թյուն ներ գրում:

1878 թ. Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը  Դեր բեն դում ծա նո թա նում է 
Ս. Ս պան դար յա նի հետ եւ  վեր ջի նիս խնդրան քով նյու թեր է ու ղար կում 
Պ.  Սի մոն յա նի խմբագ րած « Մե ղու  Հա յաս տա նի» թեր թին, իսկ 1884 թվա-
կա նից՝ նաեւ « Նոր- Դա րին»:  Մինչ այդ` նա ե ռան դով թղթակ ցում էր «Մ շա-
կին»: 1879-80 թթ. ռու սե րե նից փո խադ րած ու թարգ մա նած քսա նից ա վե լի 
ման կա կան գրա կա նու թյան նմուշ ներ է ու ղար կում  Թիֆ լի սի « Փորձ» ամ-
սագ րին եւ  տե ղի Հ րա տա րակ չա կան ըն կե րու թյան ղե կա վար  Գա բո  Միր-
զո յա նին. «Ան նուղ ղե լի ծույլ  Պետ րո սը», « Լի լի կամ հա կին թե խաչ» (Սեւ 
ան տա ռի պատ մու թյու նը), «Ճշ մար տա խոս  Պետ րո սը», « Փոք րիկ հնո տիա-
վա ճա ռը», «Աշ խա տան քի օր ան տա ռում. մրջյուն ներ», « Փոք րիկ նվա գա-
ծու կամ  Մո ցար տի ման կու թյու նը» եւ  այլն7:  Ռու սա կան զոր քե րի կող մից 
 Կար սի առ ման եւ  գե նե րալ  Լա զար եւի քա ջու թյա նը նվիր ված նրա « Հա յոց 
դյու ցազ նը 1877 թվա կա նին» բա նաս տեղ ծու թյու նը տպագր վում է  Մոսկ վա-
յի « Փա րոս  Հա յաս տա նի» ամ սագ րում (1881 թ.)8:

երկ րորդ կես եւ 20-րդ դա րի ա ռա ջին տաս նամ յակ ներ),  Շու շին հա յոց քա ղա քակր թութ-
յան օր րան,  Շու շիի ա զա տագր ման 15-րդ  տա րե դար ձին նվիր ված գի տա ժո ղո վի նյու թեր, 
Երեւան, 2007, էջ 308-319:

6 ԳԱԹ, Կ. Մելիք-Շահնազարյանի ֆ., գ. 198:
7 Անդ, գգ. 33, 56, 64, 66, 71:
8 1877-1878 թթ. ռուս-թուր քա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ, երբ ռու սա կան զոր քը  Վա ղար-

շա պա տով անց նում էր դե պի թուր քա կան սահ մա նը, ճե մա րան են այ ցե լում հա յազ գի 
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1880 թ. Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յանն ըն դուն վում է  Մոսկ վա յի  Լա զար յան 
ճե մա րա նի լսա րա նա կան բա ժին: Այդ տա րի նե րին ճե մա րա նում հա յոց լե-
զու էր դա սա վան դում Մկր տիչ Է մի նը:  Սա կայն նյու թա կան մի ջոց ներ չու-
նե նա լով՝ ա միս ներ անց նա վե րա դառ նում է  Դեր բենդ եւ  շա րու նա կում 
իր ման կա վար ժա կան գոր ծու նեու թյու նը: Այս տեղ  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը 
հիմ նադ րում է Ս.  Մես րոպ յան գրա դա րան-ըն թեր ցա րա նը, ծա նոթ նե րի եւ  
ա շա կերտ նե րի ջան քե րով այն կա հա վո րում: Ըն թեր ցա րա նը ստա նում էր 
20 ա նուն թերթ ու ամ սա գիր: Ա շա կերտ նե րից թա տե րա կան խումբ կազ-
մե լով՝ ինքն ան ձամբ բեմ է սար քում,  Մայր  Հա յաս տա նի, Ա րա  Գե ղե ցի կի 
պատ կեր նե րով ձեւա վո րում այն եւ  հան դես գա լիս իր իսկ ստեղ ծած թա-
տե րախմ բում՝ թե՛ իբրեւ հու շա րար եւ  թե՛ իբրեւ դե րա սան: Ու շագ րավ են 
նրա թա տեր գու թյուն նե րը, ո րոնք գրվել, թարգ ման վել կամ փո խադրվել 
են ռու սե րե նից ու ֆրան սե րե նից, ի շարս ո րոնց հի շա տա կու թյան են ար-
ժա նի. « Կույր» (1877 թ.)՝ դրա մա եր կու գոր ծո ղու թյամբ, « Փոք րիկ նվա-
գա ծու կամ  Մո ցար տի ման կու թյու նը» (1879 թ.)՝ կո մե դիա մեկ գոր ծո ղու-
թյամբ, « Մե դեա» (1880 թ.)՝ դրա մա չորս գոր ծո ղու թյամբ եւ  այլն:  Ներ կա-
յա ցում նե րից գո յա ցած գու մա րով նա ոչ միայն ըն թե րա ցա րա նի ծախ սերն 
է հո գում, այլեւ դպրո ցի զա նա զան պետ քե րը: Եւս եր կու տա րի Կ.  Մե լիք- 
Շահ նա զար յանն աշ խա տում է  Դեր բեն դի օ րիոր դաց դպրո ցում. ա շա կեր-
տու թյան թի վը հաս նում է վաթ սու նի, ու սուց չա կան կազմն ընդ լայն վում 
է, իսկ ա շա կեր տու հի նե րը հա յե րե նի մեջ այն քան են ա ռա ջա դի մում, որ 
նրանց գրած շա րադ րու թյուն նե րը  Թիֆ լի սի ու սուց չա կան հա մա գու մա-
րում (1882 թ.) հայտ նի ման կա վարժ նե րի զար մանքն են հա րու ցում: 

 Տե ղին է նշել, որ այդ հա մա գու մա րը կազ մա կեր պել էին ման կա վարժ-
ներ  Սեդ րակ  Ման դին յա նը, Ա ռա քել  Բա հաթր յա նը, «Մ շա կի», « Նոր- Դա-
րի», «Ար ձա գան քի» խմբա գիր նե րը՝ Գ. Արծ րու նին, Ս. Ս պան դար յա նը, 
Ա.  Հով հան նիս յա նը, Եր եւա նի եւ  Ղա րա բա ղի թե մա կան դպրոց նե րի տե-
սուչ նե րը, Ղ. Ա ղա յա նը, Պ. Պ ռոշ յա նը եւ  այլ ան վա նի ման կա վարժ ներ, 
ո րոնց կար ծի քով  Դեր բեն դի  Մա րիամ յան օ րիոր դաց դպրո ցի ա շա կեր-
տու հի նե րի` մայ րե նի լեզ վից ձեռք բե րած գի տե լիք նե րի մա կար դա կը թույլ 
է տա լիս ար դա րաց նե լու Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի դա սա վանդ ման մե-
թո դը9:

գե նե րալ ներ  Հովհ.  Լա զար եւը, Ա.  Տեր- Ղու կա սո վը (ԳԱԹ, Կ. Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի 
ֆ., գ. 177, թ. 18):

9 Անդ, գ. 177, թ. 34:
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1882 թ. Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը հա յոց լեզ վի ու սուց չի պաշ տո նով 
տե ղա փոխ վում է  Թիֆ լի սի  Հով նան յան դպրոց:

ԺԹ. դա րի վեր ջին տաս նամ յակ նե րին հայ մշա կույթն ու գրա կա նու-
թյու նը, դպրոցն ու տպագ րա կան-հրա տա րակ չա կան գործն ա ռա ջըն թաց 
էին ապ րում:  Թիֆ լի սում  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը մո տի կից ծա նո թա նում 
է ժա մա նա կի ա ռա ջա վոր մտա վո րա կան նե րի հետ, դրսեւո րում իր ստեղ-
ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րը՝ մաս նա վո րա պես եր գի ծան քի եւ  հու մո-
րի աս պա րե զում:

 Մե լիք- Շահ նա զար յա նին մշտա պես հե տաքրք րում էր, թե Ֆ րան սիա յի 
ո՞ր գյու ղատն տե սա կան դպրո ցում ին քը կա րող է  Կով կա սի կամ  Հա յաս-
տա նի կլի մա յա կան պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ ստա-
նալ: Այդ հար ցե րի վե րա բեր յալ նրան ման րա մաս ներ է հայտ նում ճե մա-
րա նա կան ըն կեր Հ մա յակ  Սո ղո մոն յա նը, ով գյու ղատն տե սա կան բարձ-
րա գույն կրթու թյուն էր ստա նում Ֆ րան սիա յում:

 Մեկ տա րի  Հով նան յան դպրո ցում ու սուց չու թյուն ա նե լուց հե տո 
1883 թ. հու նի սի 10-ին Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յանն իր չոր սամ յա պաշ տո նա-
վա րու թյան ըն թաց քում խնա յած մի ջոց նե րով մեկ նում է Ֆ րան սիա եւ  ըն-
դուն վում  Մոն պե լիեի նշա նա վոր երկ րա գոր ծա կան բարձ րա գույն դպրո ցը՝ 
գյու ղատն տե սա կան գի տե լիք ներ ստա նա լու նպա տա կով, «ո րի կա րի քը 
ա վե լի անհ րա ժեշտ է, քան ու րիշ որ եւէ շա հե կան ա ռար կա յի ու սում նա-
սի րու թյու նը, մա նա վանդ որ մե զա նում գյու ղատն տե սու թյու նը աչ քա թող 
է ար ված եւ  ամ բողջ  Կով կա սում մինչեւ ան գամ գյու ղատն տե սա կան մի 
տար րա կան դպրոց ան գամ չկա, եւ  ժո ղո վուր դը նա հա պե տա կան շրջա-
նից դուրս չի ե կել»10:

 Դե պի Ֆ րան սիա կա տա րած ծո վա յին ճա նա պար հոր դու թյան ըն թաց-
քում շո գե նա վը մեկ-եր կու օ րով կանգ է առ նում Սեւ ծո վի ա փա մերձ քա-
ղաք նե րում՝  Սամ սուն, Տ րա պի զոն, Կ.  Պո լիս եւ  այլն: Կ.  Մե լիք- Շահ նա-
զար յա նը պտտվում է  Պոլ սո թա ղե րում, տես նում բյու զան դա կան ժա մա-
նակ նե րից մնա ցած պա րիսպ նե րի, կայ սե րա կան պա լատ նե րի, ձիար շա-
վա րա նի ա վե րակ նե րը, ստոր գետն յա ջրա պա հեստ նե րը, պաշ տա մուն քա-
յին շեն քե րը, ո րոնց մեծ մա սը թուր քե րը վե րա ծել էին մզկիթ նե րի: 1453 թ. 
թուր քե րը մզկի թի էին վե րա ծել նաեւ Ան թե միոս Տ րա լա ցու եւ Ի սի դո րոս 
 Մի լեթ ցու 532-537 թթ. կա ռու ցած բյու զան դա կան ճար տա րա պե տու թյան 
նշա նա վոր հու շար ձան  Սո ֆիա յի տա ճա րը, ո րի` երկ րա շար ժից փլված 
արեւմտ յան մասն ու գմբե թը 989-ին վե րա կա ռու ցել է հայ ճար տա րա պետ 

10 Անդ, գ. 198:
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Տր դա տը:  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը մտնում է «Ա յա  Սո ֆիա» հայտ նի ե կե-
ղե ցին, որ «տա ճիկ նե րը մզկի թի էին փո խել, ներ սի նկար նե րը ներ կով 
ծած կել, փչաց րել:  Ներս մտնող քրիս տոն յա նե րի կո շիկ նե րը հա նել էին 
տա լիս, որ չլի նի խո զի կաշ վից լի նի, հա րամց նի մզկի թը»11:

 Ցու ցան շա կան է հայ մշա կու թա յին եւ  հան րա յին գոր ծիչ  Մա րիամ  Թու-
ման յա նի եւ Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի հի շո ղու թյուն նե րի ընդ հան րու թյու-
նը. « Հա յե րին խստիվ ար գել ված էր քա ղաք իջ նել…. Ըստ հաս տատ ված 
կա նոն նե րի՝ «Ա յա  Սո ֆիա» մտնո ղը պետք է հա ներ իր ոտ նա ման նե րը 
կամ նրանց վրա յից փա փուջ ներ հագ ներ…  Մինչեւ օրս էլ չեմ մո ռա նում 
այդ հսկա յա կան տա ճա րը՝ իր գե ղե ցիկ ճար տա րա պե տու թյամբ եւ  ներ-
սի շատր վան նե րով: Ա մեն տեղ թան կա գին գոր գեր էին փռված, ո րոնց 
վրա տեղ-տեղ չո քած էին տա ճիկ ներ ու ի րանց նա մազն էին ա նում:  Մենք 
բարձ րա ցանք եւ  վեր եւի մա սը, որ տեղ ես նկա տե ցի խա չե րի հետ քեր պա-
տե րի վրա:  Թեեւ վրա յից ներ կած էր, բայց խա չե րի գծագ րու թյուն նե րը 
պարզ եր եւում էին»12:

Ք սան վե ցօր յա ծո վա յին ճա նա պար հոր դու թյու նից հե տո նա վեր ջա-
պես ափ է իջ նում  Մար սե լում, որ տե ղից մեկ նում է  Փա րիզ: 1883 թ. սեպ-
տեմ բե րից սկսվում է Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի ու սում նա ռու թյան շրջա  նը 
 Մոն պե լիեի բարձ րա գույն գյու ղատն տե սա կան դպրո ցում: Ա ռա ջին տար-
վա ու սում նա կան ծրագ րին ծա նոթ լի նե լով՝ գործ նա կան պա րապ մունք-
նե րի հա մար ժա մա նակ շա հե լու նպա տա կով նա միան գա մից անց նում է 
գյու ղատն տե սա կան ա ռար կա նե րի ու սում նա սի րու թյա նը:

1883-1885 թթ.  Մե լիք- Շահ նա զար յանն ար տա սահ մա նից նյու թեր եւ 
 հոդ ված ներ է ու ղար կում « Նոր- Դար» պար բե րա կա նին, ո րոն ցում կա րեւո-
րում է գյու ղատն տե սու թյան դե րը ժո ղովր դա կան տնտե սու թյան զար գաց-
ման մեջ: Անդր կով կա սում երկ րա գոր ծա կան դպրոց նե րի բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռով նա նպա տա կա հար մար է գտնում հայ ե րի տա սարդ նե րի ու-
սում նա ռու թյու նը  Մոն պե լիեում: Հոդ ված նե րը ո րո շա կի ազ դե ցու թյուն են 
գոր ծում, եւ  շու տով այդ դպրո ցում նոր ու սա նող ներ են հայտնվում.  Գան-
ձա կից՝ Ս տե փան յա նը,  Մալ յա նը, Վ րաս տա նից՝  Սուլ խա նո վը, Արեւմտ յան 
 Հա յաս տա նից՝  Գալ ֆա յա նը,  Յու սուֆ յա նը,  Զա րիֆ յա նը:  Մինչ այդ կա յին 
եւս  եր կու հայ ու սա նող ներ` մե կը տաճ կա հայ էր, մյու սը՝ շու շե ցի`  Դա վիթ 
Առս տամ յա նը:

11 Անդ, գ. 177, թ. 35:
12 Մ. Թումանյան, Իմ համառոտ կենսագրությունը եւ իմ հիշողությունները, Երեւան, 

2003, էջ 234-236:
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1884 թ. նշված ե րի տա սարդ նե րին իր շուր ջը հա մախմ բե լով՝  Մե լիք- 
Շահ նա զար յա նը ստեղ ծում է ու սա նո ղա կան ըն կե րու թյուն, ո րը պետք է 
նվիր վեր հա յու թյան տնտե սա կան զար գաց ման գոր ծին: « Նոր- Դա րը» 
եւ  Մար սե լի «Ար մե նիա» թեր թը սի րով հրա տա րա կում են Կ.  Մե լիք- Շահ-
նա զար յա նի եւ  ըն կե րու թյան ան դամ նե րի` գյու ղատն տե սա կան տար բեր 
խնդիր նե րին վե րա բե րող հոդ ված նե րը:

1884 թ.  Մոն պե լիեում խո լե րա է բռնկվում:  Մե լիք- Շահ նա զար յանն ու-
սա նող ըն կեր նե րի հետ մի կարճ ժա մա նա կա մի ջոց հանգր վա նում է Շ վեյ-
ցա րիա յում, որ տեղ ու սում նա սի րում է պան րա գոր ծու թյու նը:

Ժն եւում  Մե լիք- Շահ նա զար յանն այ ցե լում է այդ տեղ ա պաս տա նած` 
 Ռու սաս տա նի հե ղա փո խա կան խմբա կի գրա սեն յակն ու ըն թեր ցա րա նը: 
 Նույն թվա կա նին նա մի խումբ կով կաս ցի նե րի հետ անց նում է  Լո զան եւ 
 ճա նա պարհ վում  Սեն  Բեռ նա րի վան քը: Ալպ յան սա րե րի ձյու նա պատ գա-
գաթ նե րի եւ  Սեն  Բեռ նա րի վա նա կան նե րի հյու րըն կա լու թյան մա սին իր 
տպա վո րու թյուն նե րը հե տա գա յում շա րադ րում է « Ճա նա պար հոր դա կան 
հի շո ղու թյուն նե րում»13: 1885 թ. ֆրան սե րե նից փո խադ րում է Վ.  Սար դուի 
«Սեւ մար գա րի տը»14:

1884 թ. օ գոս տո սի վեր ջե րին  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը Ժն եւից տե ղա-
փոխ վում է  Բոնն, ո րը մեծ հռչակ էր վա յե լում գի նե գոր ծու թյան բնա գա-
վա ռում: Ժն եւի իր հայ բա րե կամ նե րից մե կի՝ Ա.  Փի րում յա նի հանձ նա րա-
րա կան նա մա կով ներ կա յա նում է գի նե գործ Օգ յուստ  Բիլլ ռիին` վեր ջի նիս 
գի նե գոր ծա կան ար տադ րու թյու նում անվ ճար աշ խա տե լու եւ  գործ նա կան 
գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով: Ո րոշ ժա մա նակ  Մե լիք- Շահ նա-
զար յա նը բա րեխղ ճո րեն կա տա րում է ի րեն հանձ նա րար ված ծանր աշ խա-
տան քը:  Հայտ նի գի նե գոր ծը հե տաքրքր վում է նրա՝ իր ար տադ րու թյու նից 
ստա ցած տպա վո րու թյամբ եւ  Կով կա սում գի նու պատ րաստ ման ե ղա նակ-
նե րով:  Կոնս տան դի նը  Դեր բեն դի գի նե գոր ծու թյան մա սին ե րե սուն է ջից 
բաղ կա ցած (ֆրան սե րեն) տե ղե կա գիր է ներ կա յաց նում  Բիլլ ռիին՝ կցե լով 
գի նու պատ րաստ ման ըն թաց քը պատ կե րող նկար ներ: Ն յու թին ծա նո-
թա նա լուց հե տո  Բիլլ ռին  Կոս տան դի նին ներ կա յաց նում է իր ըն տա նի քի 
ան դամ նե րին: Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը, լի նե լով հան գիստ, շրջա հա յաց 
մարդ, ազն վա կա նին վա յել կեց ված քով, հա վա նա բար շար ժում է  Բիլլ ռիի 
հետքրք րու թյունն իր ան ձի հան դեպ եւ ն րա բար յա ցա կամ վե րա բեր մուն-
քը  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի նկատ մամբ վե րա ճում է իս կա կան բա րե կա-

13 «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1886, թ. 67, 68:
14 Անդ, 1885, թ. 147:
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մու թյան:  Նա  Կոնս տան դի նին ա զա տում է ծանր աշ խա տան քից, թույլ է 
տա լիս ծա նո թա նա լու գի նի նե րի զտման, տե սակ նե րի հատ կու թյուն նե րը 
ո րո շե լու գոր ծըն թա ցին, իսկ խա ղո ղա քա ղը սկսե լուն պես իր ըն տա նի քի 
հետ նրան ու ղար կում է  Բոն նի լեռ նա յին մա սում գտնվող ա մա ռա նո ցը, 
որ տեղ պատ րաստ վում էր խա ղո ղի հյու թը (շի րան):  Մե լիք- Շահ նա զար-
յանն այս տեղ մո տի կից ծա նո թա նում է վա զի մշա կու թյան ե ղա նակ նե րին 
եւ  ամ փո փե լով իր ստա ցած տե ղե կու թյուն ներն ու տպա վո րու թյուն նե րը՝ 
հոդ ված ներ է տպագ րում « Նոր- Դա րում»: 

1885 թ. Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը եւ՛ դա սա խո սու թյուն ներ է լսում, 
եւ՛  Բուր գուն դիա յի գի նե գոր ծա կան շրջան ներն է ու սում նա սի րում: Ֆ րան-
սիա յում, բա ցի խա ղո ղի վա զի մշա կու թյու նից, վա զի հի վան դու թյուն նե-
րի դեմ պայ քա րի մի ջոց նե րից եւ  գի նե գոր ծու թյու նից, նա ծա նո թա նում 
է սպիր տի, օ ղու, գա րեջ րի ստաց ման գործ նա կան ե ղա նակ նե րին, ար-
տանկա րում է վա զի տար բեր տե սակ նե րի տերեւ ներն ու ներ կա յաց նում 
դրանց կազ մա բա նու թյու նը:

 Բիլլ ռիի ա մա ռա նո ցից վե րա դառ նա լով՝  Կոնս տան դի նը մե կու սա նում 
է. ապ րուս տի մի ջոց նե րը սպառ վել էին:  Դեր բեն դում թո ղած իր վաս տա-
կած գու մա րից ամ սա կան ե րե սուն ռուբ լին կա նո նա վոր չէր ստա նում: 
 Մինչ  Մոն պե լիե վե րա դառ նա լը՝  Բիլլ ռին նրան ստի պում է ճա շել եւ  ընթ րել 
իր ըն տա նի քի հետ: Այս տեղ հյու րերն ան պա կաս էին եւ  հե տաքրքրվում 
էին  Կով կա սի մա սին տե ղե կու թյուն նե րով: «Իմ կյան քում այդ պի սի մի 
բար յա ցա կամ վե րա բեր մունք ես չէի տե սել ո՛չ իմ ազ գա կան նե րից եւ  ո՛չ 
բա րե կամ նե րից»,-ե րախ տա գի տու թյամբ մտո րում էր Կ.  Մե լիք- Շահ նա-
զար յա նը15:  Վե րա դառ նա լով  Կով կաս՝ նա մինչեւ 1900 թվա կա նը նա մա-
կագ րա կան կապ է պահպանում  Բիլլ ռիի հետ16:

1885 թ. հու լի սին ա վար տե լով ու սու մը`  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը  Մոն-
պե լիեից ճա նա պարհ վում է  Կով կաս՝ կտրե լով  Մար սել- Մո նա կո- Մոն-
տե  Կար լո- Նից ցա- Գե նուա-  Մի լան-Ֆ լո րեն ցիա- Վե նե տիկ ճա նա պար հը, 
ա պա`  Վիեն նա, Կ րա կով,  Ռու սաս տան, Օ դե սա յից՝ Սեւ ծո վի ա փա մերձ 
բո լոր քա ղաք նե րը տես նե լով, մինչեւ  Բա թում, անց նում է  Թիֆ լիս, այ-
նու հետեւ՝  Դեր բենդ: Այս պի սով, ա վար տե լով ու սում նա ռու թյան շրջա նը՝ 
նա մտնում է իր կյան քի գործ նա կան-գյու ղատն տե սա կան բնա գա վա ռը 
եւ  նույն թվա կա նին  Թիֆ լի սում հրա տա րա կում է «Ու ղե ցույց գործ նա կան 
գի նե գոր ծու թյան» գիր քը: Ն րա կար ծի քով` «գի նե գոր ծու թյան ար հես տը 

15 ԳԱԹ, Կ. Մելիք-Շահնազարյանի ֆ., գ. 177, թ. 43:
16 Անդ, գ. 176:
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որ չափ ար տա քուստ պարզ ու հա սա րակ է թվում, այն քան եւ  ներ քուստ 
այն պի սի ման րա մաս նու թյուն ներ է ներ կա յաց նում, որ ե թե մեկն ու մե կը 
զան ցա ռու թյան տրվի, վնա սում է ամ բող ջու թյան»17:

Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի հա մոզ մամբ` «գի նին մո տիկ ա պա գա յում 
կով կաս յան արդ յու նա բե րու թյանց մեջ ա ռա ջա վոր դեր պի տի խա ղա, նա 
լավ ա պա գա ու նի, կմնա մեզ այժ մեն ի րաց նե լու մի ջոց նե րի վե րա մտա-
ծել»18: 

1886 թ. փետր վա րին Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը դի մում է  Կով կաս յան 
գյու ղա տնտե սա կան ըն կե րու թյա նը՝ աշ խա տանք ստա նա լու խնդրան-
քով: Ըն կե րու թյան նա խա գա հը նրան ու ղար կում է փո խար քա յի օգ նա-
կան Ս տա րա սելս կու տիկ նոջ մոտ՝ վեր ջի նիս  Սա գու րա մո յի կալ ված քում 
(Վ րաս տան)` Մց խե թից վեց վերստ հե ռա վո րու թյամբ, շե րա մա պա հու թյան 
փորձ կա տա րե լու: 1886 թ. Անդր կով կա սի շե րա մա պա հու թյան բնա գա վա-
ռում ա ռա ջին ան գամ Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը կի րա ռում է ի տա լա կան 
( Մոն պե լիեից բեր ված), ֆրան սիա կան եւ  Բաղ դա դի շե րա մի որ դի սեր մե-
րի գոր ծադ րու թյունն ու մշա կու մը19:  Մոն պե լիեի 2 գրամ սեր մից նա ստա-
նում 9 ֆունտ խո շոր եւ  ա մե նաըն տիր բո ժոժ:  Փոր ձարկ ման արդ յունք նե րի 
մա սին տպագր վում է մա մու լում20, իսկ ա վե լի ուշ՝ 1890 թ.,  Թիֆ լի սում լույս 
է տես նում «Ու ղե ցույց գործ նա կան շե րա մա պա հու թյան» գիր քը: Ս տա րա-
սելս կա յա յի կալ ված քում ստաց ված բո ժոժ նե րը փոր ձար կե լով Աղ դա մում՝ 
 Մե լիք- Շահ նա զար յա նը  Ղա րա բա ղում դնում է շե րա մա պա հու թյան հիմ-
քը: 1887 թ. հոկ տեմ բե րին այդ բո ժոժ նե րը ներ կա յաց նե լով  Խար կո վում 
բաց ված գյու ղատն տե սա կան ցու ցա հան դե սին՝ նա ար ժա նա նում է բրոն-
զե մե դա լի եւ  գո վա սա նագ րի21: 

Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի ֆոն դում պահ վող բազ մա թիվ նա մակ նե րը 
վկա յում են, որ հա սա րա կու թյան տար բեր խա վե րի նե րա կա յա ցու ցիչ ներ 
հա ճախ են դի մել գյու ղատն տե սին՝ բույ սե րի խնամ քի, այ գի նե րի ա ճեց-
ման, ցան քե րի կա տար ման եւ  ընդ հան րա պես հո ղից բարձր բերք ստա-
նա լու «գաղտ նիք նե րի» մա սին տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու խնդրան-
քով22: 

17 «Նոր-Դար», 1886, թ. 12:
18 Անդ, թ. 35:
19 Մինչ այդ Կովկասում հայտնի էին միայն ճապոնական բոժոժները:
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1887 թ. Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յանն ա մուս նա նում է: Ն րա կի նը՝  Սոֆ-
յան, կրթված ու զար գա ցած անձ նա վո րու թյուն էր՝ այն ժա մա նակ վա հայ 
կա նանց մի ջա վայ րում հազ վա դեպ միջ նա կարգ կրթու թյամբ: Ամ բողջ 
կյան քում նա մնում է իր ա մուս նու հա վա տա րիմ ըն կերն ու օգ նա կա նը՝ 
հա ճա խա կի տե ղա փոխ վե լով նրա հետ շրջա նից շրջան, քա ղա քից քա-
ղաք: Ն րանք ու նե նում են վեց զա վակ, ո րոն ցից ողջ են մնում ե րե քը՝  Թա-
մա րան,  Մա րիա մը, Լ եւո նը :

 Շա րու նա կե լով իր գործ նա կան-փոր ձա րա րա կան աշ խա տանք ներն 
ու պրպտում նե րը`  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը 1889 թ. շամ պայն ստա նա լու 
նպա տա կով քիշ միշ խա ղո ղից ան գույն գի նի է պատ րաս տում:

1889 թ.  Ռու սա կան կայս րու թյան գյու ղատն տե սու թյան նա խա րար Եր-
մո լո վի բա րե հա ճու թյամբ, քա ղա քա յին վար չու թյան օ ժան դա կու թյամբ եւ 
Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի ե ռան դուն ջան քե րով  Դեր բեն դում բաց վում է 
այ գե գոր ծա կան եւ  գի նե գոր ծա կան դպրոց: Շ նոր հա վո րան քի իր խոս քում 
 Մե լիք- Շահ նա զար յա նը կոչ է ա նում ժո ղովր դին բո լոր հնա րա վոր մի ջոց-
նե րով օ ժան դա կել նո րա բաց դպրո ցին՝ այ գե գոր ծու թյու նը եւ  գի նե գոր ծու-
թյու նը հա մա րե լով տե ղի բնակ չու թյան ե կամ տի միակ աղբ յու րը23:

1891 թ. ազ գա կան նե րի օգ նու թյամբ  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը գի նու 
խա նութ է բա ցում  Բաք վում:  Թեեւ նրա պատ րաս տած գի նի ներն ըն դուն-
վում էին  Պարս կաս տա նի շա հի պա լա տում եւ  անդր կով կաս յան քա ղաք-
նե րում, բայց խա նու թը վնա սով աշ խա տե լու հետ եւան քով փակ վում է. 
բարձ րո րակ գի նին մատ չե լի չէր շար քա յին գնորդ նե րին: 

1893 թ. օ գոս տո սին, տա սը տա րով պայ մա նա գիր կնքե լով Ա. եւ 
Ս. Գ յանջ յան նե րի հետ,  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը ըն տա նի քով տե ղա փոխ-
վում է  Շա քի կա յա րան՝ Գ յանջ յան նե րի կալ ված քը: Այս տեղ նա մնում է 
մինչեւ 1894 թ. հու նի սի վեր ջը եւ  զարկ է տա լիս խա ղո ղի վա զի, բամ բա կի, 
հա ցա բույ սե րի մշա կու թյա նը: 

1896 թ. սեպ տեմ բե րին  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը, ըն դու նե լով շու շե-
ցի  Թու մաեւ նե րի ա ռա ջար կու թյու նը, ստանձ նում է  Դեր բեն դից Պ յա տի-
գորսկ տա նող կա յա րա նի մոտ գտնվող  Մա մեդ- Ղա լա կալ ված քի կա ռա-
վար չի պաշ տո նը:  Կալ ված քը, ի պա տիվ  Թու մա եւի դստեր, ան վա նա կո-
չում է  Սի րա նու շա վան եւ  այս տեղ ա ռա ջին ան գամ մտցնում է ծխա խո տի 
եւ  բամ բա կի մշա կու թյու նը, ինչ պես նաեւ եր կա թե գու թա նի գոր ծա ծու թյու-
նը:  Թուրք բնակ չու թյու նը, գու թա նից վա խե ցած, ըմ բոս տա նում է` ա սե-
լով, թե աստ ված նրան կպատ ժի: Երբ ցա նած ցո րե նը ա ռատ բերք է տա-

23 Անդ, գ. 86, թ. 2:
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լիս, նրանք ա սում են, որ աստ ված մո ռա ցել է պատ ժել:  Հա ջորդ տա րին 
բերքն ա վե լի ա ռատ է լի նում, եւ  թուր քե րը եր կա թե գու թան ձեռք բե րե լու 
խնդրան քով դի մում են  Մե լիք- Շահ նա զար յա նին:

1901 թ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը նշա նակ վում է Ա րամ յան ցի Ախ թա լա յի 
եւ  Լաչ բա դի նի ( Բոր չա լու) կալ վածք նե րի կա ռա վա րիչ:  Ռի գա յից եւ Օ դե-
սա յից տնկի ներ փո խադ րե լով՝ նա Ախ թա լա յում տնկում է վեց դես յա տին 
պտղա տու եւ  մեկ դես յա տին խա ղո ղի այ գի ներ: Այս տեղ զարկ է տա լիս 
մեղ վա բու ծու թյա նը, շե րա մա պա հու թյա նը, կաթ նա տնտե սու թյա նը, սայ-
լի ճա նա պարհ, ջրա ղաց եւ ջ րա վա զան է կա ռու ցում:  Լաչ բա դին կալ ված-
քում նա ա ռա ջին ան գամ ներ մու ծում է բամ բա կի մշա կու թյու նը, Խ րամ 
գե տից ա ռու է հասց նում եւ  եր կու գյու ղե րի բնա կիչ նե րի հա մար աղբ յուր 
շի նում, ո րին գյու ղա ցիք  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի պատ վին « Շահ նա զար 
բու լա ղի» ա նունն են տա լիս: 1903 թ. Ալ.  Ման թա շո վի կալ ված քում նույն-
պես բամ բա կի մշա կու թյուն է սկսում:  Նույն թվա կա նին հա ցի պա կա սու-
թյան պատ ճա ռով գյու ղա ցի նե րի մեծ մա սը սո վի է մատն վում: Ա րամ յան-
ցի միջ նոր դու թյամբ  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը  Թիֆ լի սից մեկ վա գոն ալ յուր 
եւ  Ղա րա բա ղից մեկ վա գոն սեր մա ցու ցո րեն է փո խադ րում եւ  բա ժա նում 
սո վի մատն ված գյու ղա ցի նե րին: Ար տա սահ մա նից եւ  Ռու սաս տա նից նա 
հնձող, կալ սող մե քե նա ներ է պատ վի րում, ձեռ նար կում ֆրան սիա կան 
ե ղա նա կով պան րի, կա րա գի ար տադ րու թյու նը, գոր ծի է գցում ալ յու րի 
եր կու գոր ծա րան, թուրք ե րե խա նե րի հա մար դպրոց է բա ցում՝ ա պա հո-
վե լով ա շա կերտ նե րին գրե նա կան պի տույք նե րով եւ  ան ձամբ վճա րե լով 
ու սուց չի ամ սա վար ձը: 

1903 թ.  Ռի գա յի գյու ղատն տե սա կան ինս տի տու տից ե րեք ու սա նող է 
ժա մա նում  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի հետ գործ նա կան պա րապ մունք ներ 
անց կաց նե լու եւ  ա տե նա խո սու թյուն պատ րաս տե լու նպա տա կով:  Գա լիս 
են նաեւ  Թիֆ լի սի այ գե գոր ծա կան դպրո ցի ա շա կերտ նե րը, ո րոնց հա-
մար Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը դա սա խո սու թյուն ներ էր կար դում գյու-
ղատնտե սա կան թե մա նե րով:

Վ րա է հաս նում 1905 թվա կա նը:  Ռու սաս տա նում ծա վալ ված հե ղա-
փո խա կան շարժ ման ար ձա գան քը հաս նում է նաեւ Անդր կով կաս:  Տա րե-
վեր ջին Վ րաս տա նում եւ  ա պա  Հա յաս տա նում տա րած վում է կո տո րած նե-
րի  ա լի քը: Ի րենց «ա ռաջ նորդ նե րի» հե ղի նա կու թյունն ան վե րա պա հո րեն 
ըն դու նող հե տամ նաց թուրք-թա թար նե րը հեշ տու թյամբ են թարկ վում են 
հար եւան հա յե րի վրա հար ձակ վե լու, նրանց թա լա նե լու կո չե րին:  Խա ղաղ 
աշ խա տան քով զբաղ ված հայ բնակ չու թյու նը, ա նակն կալ հար ձա կում նե-



Նկ. 1. Կ. Մելիք-Շահնազարյանի նամակը՝
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րի ա ռա ջին օ րե րին ան պատ րաստ լի նե լով, բա վա կա նին զո հեր է տա լիս: 
Այ նու հետեւ հա յե րը կազ մա կերպ ված դի մադ րու թյան շնոր հիվ զգա լի կո-
րուստ ներ են պատ ճա ռում նա խա հար ձակ ամ բո խին: 

 Մի քա նի օր անց  Մե լիք- Շահ նա զար յանն ու Ախ թա լա յի կալ ված քի 
կա ռա վա րի չը, մի խումբ կա զակ նե րի ու ղեկ ցու թյամբ վե րա դառ նա լով 
 Լաչ բա դին, տես նում են շի նու թյուն ներն ա վե րված, գույ քը, ա նա սուն նե րը, 
ցո րե նի ու գա րու պա հեստ նե րը թա լան ված: 

Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը ստիպ ված է լի նում 
թող նել  Լաչ բա դի նը: 

1905 թ. հայ-թուր քա կան զին ված ընդ հա րում նե րի հետ եւան քով ա վեր-
ված տնտե սու թյուն նե րի ճա կա տագ րով խո րա պես մտա հոգ ված՝ Կ.  Մե-
լիք- Շահ նա զար յա նը նա մա կով դի մում է Ա մե նայն  Հա յոց  Կա թո ղի կոս 
Մկրտիչ Ա.  Վա նե ցուն (Խ րիմ յան  Հայ րիկ):  Նա մա կում ժո ղովր դի տնտե սա-
կան ծանր վի ճա կը  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը բա ցատ րում է գյու ղատնտե-
սու թյու նը հե տամ նաց մե թոդ նե րով վա րե լու հան գա ման քով եւ  պատ րաս-
տա կա մու թյուն է հայտ նում ընդ հա րում նե րից վնաս ված Էջ միած նի կալ-
ված քը ու ժե րի նե րա ծին չափ կար գի բե րե լու եւ  ա գա րակ-դպրո ցի վե րա-
ծե լու. «Էջ միա ծի նը իբրեւ հա յու թյան սիրտ, իբրեւ հա յոց լու սա վո րու թյան 
կենտ րոն նա խա ձեռ նող պի տի հան դի սա նա եւ  ա ռայժմ ե թե ան կա րող է 
ա ռան ձին գյու ղատն տե սու թյան դա սըն թաց բա նա լու, գո նե դյու րու թյուն 
պի տի տա ճե մա րա նի սա նե րին, գյու ղա կան ու սու ցիչ նե րին ու Էջ միա ծին 
հա ճա խող ուխ տա վոր նե րին` գործ նա կա նա պես ծա նո թա նա լու գյու ղա-
տնտե սու թյան այն ճյու ղե րի հետ, ո րոնք ա ռաջ նա կարգ տեղ են բռնում 
մեր  Կով կա սում եւ  մեր գյու ղա կան տար րի ա պա գան ա պա հո վե լու միակ 
փրկա րար մի ջոցն են կազ մում:

Ն վաս տիս կար ծի քով, Էջ միա ծի նը իր ձեռ քի տակ ու նե նա լով խա ղո ղի 
այ գի ներ, հա ցա բույ սե րի, բամ բա կի ու ձի թա տու բույ սե րի վա րե լա հո ղեր, 
տա վար ու թթե նի ներ, ա ռանց մեծ ծա խոց կա րող է բա րե կարգ վի ճա կի 
մեջ դնել այդ ա մեն ճյու ղե րը, մի կող մից վան քի պետ քե րին գո հա ցում 
տա լով, մյուս կող մից գի տու թյան ու փոր ձե րի վրա հիմն ված մի ա գա րակ՝ 
իբրեւ վար ժոց ծա ռա յեց նե լով ճե մա րա նի սա նաց, գյու ղա կան ու սու ցիչ նե-
րին եւ  հետքրքր վող հա սա րա կու թյան»24:

1906 թ. հուն վա րի սկզբին Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յանն այ ցե լում է  Թիֆ-
լի սում գտնվող Ա մե նայն  Հա յոց  Կա թո ղի կոս Խրիմյան Հայրիկին:  Վե հա-

24 Անդ, գ. 107, թ. 1-2:
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փա ռը ա ռա ջար կում է ան մի ջա պես գնալ Էջ միա ծին. « Հա՜, ատ դուն ես, դե 
գնա ան կո ղինդ առ, գնա Էջ միա ծին, քո տե ղը հոն է»25:

Այս պի սով՝ 1906 թ. հուն վա րին, Խրիմյան Հայրիկի հրա վե րով եւ  Սի-
նո դի հետ կնքած հինգ տար վա պայ մա նագ րով,  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը 
վան քա պատ կան կալ վածք նե րի կա ռա վար չի պաշ տո նով տե ղա փոխ վում 
է Էջ միա ծին:

 Վե հա փա ռի պատ վե րով  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը կազ մում է « Տե ղե-
կա գիր Ս. Էջ միած նի գյու ղատն տե սա կան բաժ նի»26, որ տեղ ներ կա յաց-
նում է 1906 թվա կա նից իր խնամ քին հանձն ված Էջ միած նի ըն դար ձակ 
կալ վածք նե րի, այ գի նե րի եւ  ա գա րա կի մա սին իր դի տո ղու թյուն նե րը եւ 
 բա րե կարգ ման ու ղի նե րը: Ա ռա ջին հեր թին նա բարձ րաց նում է Ա րա գա-
ծից,  Խա թու նար խից, Այղր լճից ջուր հասց նե լու եւ  վան քա պատ կան հո ղե-
րի ո ռոգ ման հար ցը: Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը մեծ տեղ է տա լիս ա ռու-
նե րի մաքր մանն ու կա նո նա վոր մա նը, ան տա ռի վե րա կանգն մանն ու չա-
փա վոր օգ տա գործ մա նը, խա ղո ղի վա զի եւ  բամ բա կի կենտ րո նաց ված 
մշա կու թյա նը, հո ղի պա րար տաց մանն ու խնամ քին, գյու ղատն տե սա կան 
նո րա գույն գոր ծիք նե րի եւ  այլ անհ րա ժեշտ պա րա գա նե րի ձեռքբեր մա նը: 
 Վան քի տնտե սու թյու նը գտնվում էր բար ձի թո ղի վի ճա կում, գույ քը, շի նու-
թյուն նե րը կա րոտ էին բա րե կարգ ման: Ա նու շադ րու թյան էին մատն ված 
աշ խա տող նե րի կեն ցա ղա յին տար րա կան պայ ման նե րը, իս պառ բա ցա-
կա յում էր հաշ վա ռու մը, տնտե սու թյու նը աշ խա տում էր վնա սով:

Տն տե սու թյան մեջ կարգ ու կա նոն մտցնե լու եւ  արդ յունք նե րը ճիշտ 
հաշ վար կե լու նպա տա կով  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը վճար է նշա նա կում 
միա բա նու թյան հա մար օգ տա գործ վող մթերք նե րի դի մաց, ին չի պատ ճա-
ռով լար վում են հա րա բե րու թյուն նե րը նրա եւ  Սի նո դի ան դամ նե րի միջեւ: 
Դժ գո հու թյուն է ա ռա ջաց նում նրա կող մից այ գի նե րի վե րահս կո ղու թյան 
սահ մա նու մը, ո րով հետեւ  Սի նո դի ան դամ նե րը զրկվում են կի սագ նով հո-
ղե րը ի րենց բա րե կամ նե րին կա պա լով տա լու հնա րա վո րու թյու նից:  Պա-
կաս դեր չի խա ղում նաեւ հնձող, կալ սող մե քե նա նե րի մուտ քը ա գա րակ, 
ո րը բա ցա ռում է ցո րե նի յու րաց ման հնա րա վո րու թյու նը27:

1908 թ. « Ռու սա հա յե րի գյու ղատն տե սու թյան վի ճա կը եւ գ յու ղատն-
տե սա կան դպրոց նե րի կա րի քը» գրքույ կում  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը շա-
րադ րում է իր տե սա կետն այն մա սին, թե ով պետք է հար թի ժո ղովր դի` 
25 Անդ, գ. 177, թ. 70:
26 Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յան,  Տե ղե կա գիր Ս. Էջ միած նի գյու ղատն տե սա կան բաժ նի,  Վա-

ղար շա պատ, 1908:
27 Անդ, էջ 27:
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դե պի տնտե սա կան բար գա վա ճում տա նող ճա նա պար հը:  Պա տաս խա նը 
միանշա նակ է՝ գյու ղատն տե սա կան դպրո ցը. « Մեր  Կով կա սը, որ իր հո-
ղա յին եւ կ լի մա յա կան պայ ման նե րի շնոր հիվ ու րիշ նե րի նա խանձն է շար-
ժում եւ  ա խոր ժա կը գրգռում, իր հա րա զատ զա վակ նե րի հա մար խորթ մոր 
դեր է կա տա րում եւ  շա տե րը փա խուստ են տա լիս նրա նից. ժա մա նակն 
է վեր ջա պես աշ խա տել գյու ղատն տե սա կան տար րա կան գի տե լիք նե րն 
ընդ հան րաց նել մեր ժո ղովր դի մեջ, ժա մա նակն է, որ գյու ղա կան տար-
րա կան դպրոց նե րը լոկ գրել կար դալ չսո վո րեց նեն գյու ղա ցի ե րե խա յին, 
այլ գիրք ու գրչի հետ՝ բահ ու բրիչ, ման գաղ ու գե րան դի, ա րոր ու գու թան 
բա նեց նե լը, ծա նո թաց նեն նրան շե րա մա պա հու թյան, մեղ վա պա հու թյան, 
այ գե գոր ծու թյան եւ մ յուս ճյու ղե րի հետ»28:

Դպ րո ցի դե րի բարձ րա ցու մը, մաս նա գի տա կան կողմ նո րո շու մը կեն-
սա կան հարց է դառ նում մեր ժո ղովր դի հա մար, բայց ցա րա կան կա ռա վա-
րու թյան հա կա հայ կա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը թու նա վո րում են Մկրտիչ 
Խ րիմ յա նի կյան քի վեր ջին տա րի նե րը:  Փակ վում են ազ գա յին դպրոց նե-
րը, բռնագ րավ վում է  Հայ Ե կե ղե ցու գույ քը:  Վե հա փա ռը հե րո սա բար մա-
քա ռում էր հա կա հայ կա կան ձեռ նար կում նե րի դեմ:  Հա սա րա կա կան-քա-
ղա քա կան ծանր պայ ման նե րում 1907 թ. նա վախ ճան վում է:

Ս տեղծ ված ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում  Մե լիք- Շահ նա զար յանն 
ա ռա ջար կում է գոր ծե լու ա ռա վել արդ յու նա վետ մե թոդ ներ. գյու ղատնտե-
սա կան ու սուց չա նոց, շրջիկ-գյու ղատն տես ու սու ցիչ ներ, գյու ղատն տե սա-
կան մաս նա գի տա կան դա սըն թաց ներ, օ րի նա կե լի ա գա րակ ներ, փորձ-
նա կան դաշ տեր ու կա յան ներ, գյու ղատն տե սա կան թեր թեր ու հրա տա-
րա կու թյուն ներ, ցու ցա հան դես ներ: Ա հա գոր ծե լու մի ամ բողջ աս պա րեզ, 
որ մե զա նում ու շադ րու թյան չի ար ժա նա ցել, եւ դ րանց բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռով անջր պետ է բաց վել մեր եւ  արեւմտ յան ազ գե րի գյու ղատնտե-
սու թյան միջեւ:

 Մինչ Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յանն Էջ միած նում տնտե սու թյունն ար մա-
տա պես բա րե փո խե լու ծրա գիր է մշա կում, մթնո լոր տը շի կա նում է այն 
աս տի ճան, որ  Սի նո դի ո րոշ ան դամ ներ անվս տա հու թյուն են հայտ նում 
կալ վածք նե րի կա ռա վար չի նկատ մամբ, նրա գոր ծու նեու թյու նը հա մա-
րում ա նարդ յու նա վետ՝ գե րա դա սե լով տնտե սու թյու նը վա րե լու ի րենց 
ե ղա նա կը: 

28 Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յան,  Ռու սա հա յե րի գյու ղատն տե սութ յան վի ճա կը եւ գ յու-
ղատնտե սա կան դպրոց նե րի կա րի քը,  Վա ղար շա պատ, 1908, էջ 13:
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Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը գրա վոր բո ղո քում է  Սի նո դին, որ ա ռանց 
հիմ նա վոր փաս տե րի` իր տնտե սա կան գոր ծու նեու թյու նը ան շա հա վետ է 
հա մար վում:

Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի պաշ տո նան կու թյան թե ման եր կար ժա մա-
նակ շա հարկ վում է  Մատ թեոս վար դա պե տի կող մից29: Ի պա տաս խան 
 Մատ թեոս վար դա պե տի վար կա բե կիչ հրա պա րակ ման՝  Մե լիք- Շահ նա-
զար յանն իր վրդով մունքն է հայտ նում մա մու լում:  Նա վար դա պե տից բա-
ցատ րու թյուն է պա հան ջում  Սի նո դին ներ կա յաց րած իր փաս տարկ նե րն 
ան հետ եւանք թող նե լու եւ  մինչեւ նո րըն տիր  Կա թո ղի կո սի30 ժա մա նու մը 
տվյալ հարցն ա մեն գնով փա կե լու առ թիվ: 

Ան տա րա կույս, այս ա մե նին քա ջա տեղ յակ էր Վր թա նես  Փա փազ յա-
նը, երբ իր « Պատ  մու թյուն հա յոց գրա կա նու թյան» աշ խա տու թյան մեջ, 
արժ եւո րե լով Տմբ լա չի  Խա չա նի գրա կան, ման կա վար ժա կան եւ գ յու-
ղատն տե սա կան գոր ծու նեու թյու նը, հարկ է հա մա րում նշել. «Ուղ ղա միտ 
ու զգա յուն գրո ղը եր կար չկա րո ղա ցավ դի մա նալ վա նա կան գծուծ դա վե-
րին. տես նե լով բո լոր իր ջան քե րի ա պարդ յու նու թյու նը` հե ռա ցավ»31:

Ն ման ծայ րաս տի ճան լար ված մթնո լոր տում, սա կայն, Կ.  Մե լիք- Շահ-
նա զար յա նը կա րո ղա նում է ստեղ ծա գոր ծել: 1907-1908 թթ. մա մու լի տե-
ղե կու թյուն նե րից հայտ նի է դառ նում, որ Էջ միած նում նա թարգ մա նել եւ 
տ պագ րու թյան է պատ րաս տել  Չայ կովս կու « Մա քա ռող ներ»,  Վեր բից կու 
« Պատ րանք» կատակերգությունները եւ  գեր մա նա ցի մեծ բա նաս տեղծ 
Գ յո թեի « Ռայ նե քե Աղ վես» պոե մը: 

1909 թ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը ստանձ նում է Դ. Ա վան- Յուզ բաշ յա-
նին պատ կա նող  Թար թա ռի եւ  Լեն քո րա նի կալ վածք նե րի կա ռա վար չի 
պաշ տո նը, իսկ 1910-1917 թթ. Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը Պ.  Ղու կա սո վի 
կալ ված քի կա ռա վա րիչն էր  Ղու սար չա յում, ուր ա ռա ջին ան գամ մտցնում 
է բամ բա կի եւ ծ խա խո տի մշա կու թյու նը, գյու ղատն տե սա կան մե քե նա նե-
րի ու գոր ծիք նե րի գոր ծա ծու թյու նը:  Միա ժա մա նակ շա րու նա կում է մա-
մու լում հրա տա րա կել ոչ միայն տե սա կան-մաս նա գի տա կան հոդ ված ներ 
ու թարգ մա նու թյուն ներ, այլեւ ֆե լիե տոն ներ ու թարգ մա նու թյուն ներ: Ն րա 
թղթակ ցու թյուն նե րին ըն թեր ցո ղը սպա սում էր ան համ բե րու թյամբ:

1917 թ. հոկ տեմ բեր յան հե ղաշրջ ման լուրն Անդր կով կա սում միան շա-
նակ չի ըն դուն վում: Ա ռա ջա ցած ա նիշ խա նու թյան պայ ման նե րում սան-
29 «Սուրհանդակ», օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, թ. 259:
30 Նկատի ունի Մկրտիչ Խրիմյանին հաջորդած Գեւորգ Ե. Տփղիսեցի Սուրենյանց (1847-

1930) Կաթողիկոսին:
31 Վ. Փափազյան, Պատմություն հայոց գրականության, Թիֆլիս, 1911, էջ 623:
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ձա զերծ ված թուրք ազ գայ նա կան տար րե րը դարձ յալ կո տո րած նե րի նոր 
օ ջախ ներ են ստեղ ծում: Այս ի րա վի ճա կում Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յանն ու 
իր ըն տա նի քը հայտն վում են ծանր կա ցու թյան մեջ:

1918 թ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը նշա նակ վում է  Բաք վի եւ Շր ջա նի գյու-
ղատն տես:  Հո ղա գոր ծու թյան ժո ղովր դա կան կո մի սա րիա տում հա ճա-
խա կի ժո ղով ներ էին տե ղի ու նե նում գյու ղատն տես ներ  Բա շին ջաղ յա նի, 
 Տեր-Ս տե փան յա նի նա խա ձեռ նու թյամբ, ծրագ րեր էին կազմ վում  Մու ղա-
նի դաշ տա վայ րի տնտե սու թյու նը բա րե կար գե լու, բամ բա կա գոր ծու թյու նը 
կա նո նա վոր հիմ քե րի վրա դնե լու ուղ ղու թյամբ: Այդ ժո ղով նե րին մաս-
նակ ցում էր նաեւ  Կով կաս յան գոր ծե րի ժա մա նա կա վոր ար տա կարգ կո-
մի սար Ստ.  Շա հում յա նը:

1918 թ. սեպ տեմ բե րի 15-ին թուր քա կան զոր քե րը ազ գայ նա մոլ խա ժա-
մու ժի ու ղեկ ցու թյամբ գրա վում են  Բա քուն: Այդ ներ խու ժու մից ե րեք ժամ 
ա ռաջ Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը հա զիվ է կա րո ղա նում իր զա վակ նե րին 
փրկել  Բաք վի հայտ նի ջար դե րից. « Ծո վա փին ի րա րան ցում էր, շո գե նա-
վում տեղ չկար, թո հու բո հի մեջ միմ յանց հրե լով՝ ձգում էին ծո վը:  Հար յու-
րա վոր գնդա ցիր ներ կրակ էին թա փում քա ղա քի վրա», - հի շում էր նա32: 
 Կորց նե լով իր ողջ ու նեց ված քը՝ դժվարությամբ շո գե նավ է խցկվում 
մի մարդ, ով 1885-ից սկսած իր ողջ գի տակ ցա կան կյան քը նվի րել էր 
Անդրկով կա սի ժո ղո վուրդ նե րին՝ ան դադ րում շրջե լով երկ րա մա սի մի ծայ-
րից մյու սը, մտա հոգ ված նրանց բա րե կե ցու թյան, տնտե սա կան ու մտա-
վոր զար գաց ման խնդիր նե րով: « Միակ բա նը, որ հի շում ենք,- ա սում էր 
նրա դուստ րը՝  Թա մա րա  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը,- մի ճամպ րուկ էր՝ հորս 
ձե ռագ րե րով, ո րոնք նա հրաշ քով անց կաց րեց հրդե հի մի ջով,  Կաս պից 
ծո վի վրա յով եւ  մեզ՝ ե րե խա նե րիս հետ միա սին կա րո ղա ցավ փրկել»33:

 Հա յաս տա նի Ա ռա ջին  Հան րա պե տու թյան տա րի ներն Կ.  Մե լիք- Շահ-
նա զար յա նը Եր եւա նում էր: 1919 թ. սեպ տեմ բե րին նշա նակ վե լով Եր եւա նի 
գա վա ռի գյու ղատն տես՝ ու սում նա սի րում է տե ղա կան հո ղա յին եւ կ լի մա-
յա կան պայ ման նե րը՝ պար զե լու, թե որ շրջա նում գյու ղատն տե սու թյան 
որ ճյու ղե րի զար գաց մա նը պետք է ա ռա վե լու թյուն տալ: 1920 թ. նա գյու-
ղատն տե սա կան լայն գոր ծու նեու թյուն է ծա վա լում  Բաշ-Գ յառ նիում ( Գառ-
նի),  Կո տայ քում,  Վե դիում եւ  այ լուր: 1921 թ. խա ղո ղի վա զի եւ պտ ղա տու 
ծա ռե րի այ գի ներ է գցում Ախ թա լա յում: 1922 թ.  Չար բա խում, իսկ 1924-ին 
 Կո տայ քում եւ  Ձա գի տնտե սու թյու նում ա ռա ջին ան գամ մտցնում է ծխա-

32 ԳԱԹ, Կ. Մելիք-Շահնազարյանի ֆ., գ. 177, թ. 84:
33 «Հայրենիքի ձայն», շաբաթաթերթ, Երեւան, 1990, թ. 40:
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խո տի մշա կու թյունն ու շե րա մա պա հու թյան փորձ է կա տա րում:  Նա նշա-
նա կա լից ա վանդ է ներդ նում հան րա պե տու թյան գյու ղատն տե սու թյան 
զար գաց ման բնա գա վա ռում: Այդ տա րի նե րին Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը 
հա ճախ է հան դես գա լիս « Մաճ կալ», «Գ յու ղատն տես», «Գ յու ղատն տե-
սա կան կյանք» եւ  այլ պար բե րա կան նե րում:

1885-ից սկսած նրան հան գիստ չի տա լիս գյու ղատն տե սա կան դպրոց 
բա ցե լու գա ղա փա րը:  Թե՛ Էջ միած նում, թե՛  Լաչ բա դի նում, թե՛  Բաշ-Գ յառ-
նիում նա մեծ ջան քեր է գոր ծադ րում իր նպա տա կին հաս նե լու հա մար: 
Ա մեն ան գամ այս կամ այն կալ ված քի կա ռա վա րու մը ստանձ նե լիս, այդ-
պի սի դպրոց հիմ նե լու նպա տա կով, փոր ձում է տա րածք ու շի նան յութ 
հայ թայ թել, դի մում է հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պու թյուն նե րին ու 
ազ դե ցիկ մարդ կանց, բայց, ցա վոք, նվի րա կան ցան կու թյու նը չի ի րա կա-
նա նում34:

 Ժա մա նա կին մա մու լը մեծ գո վես տով է խո սել Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար-
յա նի մա սին: Ա ռան ձին պար բե րա կան ներ նրա 50-ամ յա գրա կան-հա-
սա րա կա կան եւ 40-ամ յա գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նեու թյան առ թիվ 
ի րա վա ցիո րեն նշել են, որ նա ժա մա նա կի աչ քի ընկ նող գրող նե րից ու ֆե-
լիե տո նիստ նե րից է, գիտ նա կան-գյու ղատն տես, ով իր ե ռանդն ու ըն դու-
նա կու թյուն ներն անմ նա ցորդ նվի րել է մայր ժո ղովր դին: Գ յու ղատն տե-
սու թյան վե րա բեր յալ ա ռա ջին ան գամ հա յե րեն գիր քը գրվել է  Կոնս տան-
դին  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի կող մից35: Ու շագ րավ է այն հան գա ման քը, որ 
 Հա յաս տա նի  Կենտ րո նա կան  Գոր ծա դիր կո մի տեի 1924 թ. դեկ տեմ բե րի 
17-ի ո րոշ մամբ Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նին շնորհ վել է  Հա յաս տա նի վաս-
տա կա վոր գյու ղատն տե սի կո չում36:  Նույն թվա կա նին, ի պա տիվ նրա գի-
տա կան-հան րա յին գոր ծու նեու թյան հո բել յա նի, Եր եւա նի գյու ղատն տե-
սա կան ինս տի տու տում սահ ման վել է նրա ան վան ու սա նո ղա կան եր կու 
կրթա թո շակ:

1924 թ. դեկ տեմ բե րի 4-ին  Մե լիք- Շահ նա զար յա նին ուղղ ված շնոր հա-
վո րա կան նա մա կում մաս նա գի տու թյամբ գյու ղատն տես, հայ նշա նա վոր 
գրող Ակ սել  Բա կուն ցը նշում է. «Գ յու ղա ցոց մեջ ան մի ջա կան աշ խա տանք 
տա նե լու ըն թաց քում է ա վե լի շատ զգաց վում, թե որ քան հա լալ ու արդ յու-
նա վետ գործ է գյու ղատն տե սա կան աշ խա տան քը: Այդ կերպ`  Ձեր բազ-
մամ յա գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նեու թյու նը ստա նում է ան կեղծ հար-
34 Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յան,  Ռու սա հա յե րի գյու ղատն տե սութ յան վի ճա կը եւ գ յու-

ղատնտե սա կան դպրոց նե րի կա րի քը, էջ 2:
35 «Կարմիր ռաշպար», գյուղացիական թերթ, Գորիս, 1924, դեկտեմբերի 3: 

36 ԳԱԹ, Կ. Մելիք-Շահնազարյանի ֆ., գ. 235:
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գանք նրանց կող մից, ո րոնք այ սօր էլ մեր մութ գյու ղե րում նոր խոսք են 
ա սում, նոր ձեւ  ու սու ցում:  Հե ռա վոր  Զան գե զու րից ըն դու նեք մեր ան կեղծ 
շնոր հա վո րան քը…»37:  Հայտ նի է, որ  Բա կուն ցը` իբրեւ գյու ղատն տես, ակ-
նա ծան քով է վե րա բեր վել Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի ժա ռան գու թյա նը եւ 
գ րա խո սել է վեր ջի նիս հրա տա րա կած եր կու գրքույկ նե րը` «Ծ խա խո տի 
մշա կու թյունն»38 ու «Կ տա վա տը եւ  կա նե փը»39: 

 Մա մուլն այդ հո բել յա նը հա մա րում է հազ վա դեպ եր եւույթ, քա նի որ 
Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը կես դար ան շա հախն դիր գոր ծել է գյու ղում, 
գա վա ռում՝ իր սի րե լի գյու ղա ցու սրտին ու մտքին մո տիկ40:

1937 թ. հուն վա րի 7-ին Եր եւա նում տե ղի է ու նե նում ու ժեղ երկ րա շարժ: 
Ձմ ռան այդ ցրտա շունչ գի շե րը դուր սը մնա լով՝  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի 
ա ռող ջա կան վի ճա կը վա տա նում է:  Նույն թվա կա նի հու լի սի 10-ին նա 
Երեւա նում վախ ճան վում է: 

Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը, լի նե լով Ար եւել յան  Հա յաս տա նում գի տա-
կան պատ րաս տու թյամբ գոր ծող գյու ղատն տես նե րի ա ռա ջին սերն դից, 
այդ աս պա րե զում իր աշ խա տան քը տա րել է եր կու ուղ ղու թյամբ. մի կող-
մից` եր կար տա րի նե րի ըն թաց քում շրջել, ու սում նա սի րել է Անդր կով կա սի 
գրե թե բո լոր շրջան նե րը՝ հատ կա պես գի նե գոր ծա կան եւ  այ գե գոր ծա կան 
կենտ րոն նե րը, եւ  այդ ճյու ղե րի մեջ նո րա գույն ե ղա նակ նե րի ար մա տա-
վոր ման ա ռա ջին ու սու ցիչն է հան դի սա ցել, մյուս կող մից` նա իր գի տե-
լիք նե րը լայն շրջան նե րին մատ չե լի դարձ նե լու նպա տա կով քա ռա սուն 
տա րի նե րի ըն թաց քում մե կը մյու սի ետ եւից լույս է ըն ծա յել մի շարք տե-
սա կան-մաս նա գի տա կան աշ խա տու թյուն ներ, ո րոնց թվում` «Ու ղե ցույց 
գործ նա կան գի նե գոր ծու թյան» (1885 թ.), « Բու սա կան աշ խար հից. մշակ-
ված եւ  անմշակ ծա ռի կյան քը, տար րա կան այ գե գոր ծու թյուն» (1886 թ.), 
«Ծ խա խո տը եւ  իր վնաս նե րը» (1888 թ.), «Ո գե լից ըմ պե լիք նե րի վնա սա-
կա րու թյու նը» (1889 թ.), « Վա զի մշա կու թյու նը» (1902 թ.), «Ծ խա խո տի 
մշա կու թյու նը» (1925 թ.), « Գործ նա կան ձեռ նարկ ար եւի տակ պտուղ ներ 
չո րաց նե լու» (1929 թ.), «Ինչ պես ոչն չաց նել մրի կը» (1930 թ.), «Ինչ պես 

37 Ա. Բակունց, Երկեր, հ. 4, Երեւան, 1984, էջ 372: 

38 Տ պագր վել է «Գ յու ղատն տե սա կան կյանք» ամ սագ րի 1925, թ. 6, հու նիս, էջ 63, «Գ րա խո-
սա կան» բաժ նում, Ա. Բ. ստո րագ րութ յամբ:  Բա կուն ցի եր կե րի Դ.  հա տո րում ար տատպ-
վել է նույն ամ սագ րից:

39 Տպագրվել է «Գյուղատնտեսական կյանք», 1926, թ. 24, ապրիլ, էջ 48-49, «Գրախոսական» 
բաժնում, Ա. Բ. ստորագրությամբ: Արտատպվել է նույն ամսագրից: 

40 «Մաճկալ», գյուղացիական թերթ, Երեւան, 1924, թ. 161:
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պետք է հա վա քել դե ղա բույ սե րը» (հե ղի նա կա կից Վ. Պ.  Կա լաշ նի կով, 
1939 թ.) եւ  այլն:

1965 թ. հու նի սին  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի ժա ռանգ նե րը՝ որ դին` զին-
վո րա կան ծա ռա յու թյան գնդա պետ, վաս տա կա վոր բժիշկ Լ եւո նը,  Հա յաս-
տա նի  Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան ան դամ, վաս տա կա վոր 
ու սուց չու հի  Մա րիա մը եւ Ս պեն դիար յա նի ան վան օ պե րա յի եւ  բա լե տի 
թատ րո նի մե ներգ չու հի (մեց ցո սոպ րա նո),  Կո մի տա սի ան վան կոն սեր-
վա տո րիա յի պրո ֆե սոր  Թա մա րա  Մե լիք- Շահ նա զար յան նե րը ի րենց հոր 
թո ղած գրա կան ժա ռան գու թյու նը սի րա հո ժար հանձ նել են Ե.  Չա րեն ցի 
ան վան գրա կա նու թյան եւ  ար վես տի թան գա րա ն: 

Տմբ լա չի  Խա չա նի սո ցիալ-քա ղա քա կան եր գի ծան քը. ( «Զուռ նա-
Տմբ լա» Ա., Բ. ժո ղո վա ծու նե րը). ԺԹ. դա րի 50-60-ա կան թվա կան նե րից 
սկսած` հայ հան րա յին միտ քը հե տաքրքր վում է ժո ղովր դի ոչ նյու թա կան 
մշա կու թա յին ժա ռան գու թյամբ, նոր թափ են առ նում ժո ղովր դա կան բա-
նա հյու սու թյան նմուշ նե րի ինչ պես հայտ նա բեր ման ու գրառ ման, այն պես 
էլ հրա տա րակ ման եւ  ու սում նա սիր ման աշ խա տանք նե րը: Ե րի տա սարդ 
բա նա հա վաք-հրա տա րա կիչ  Տիգ րան  Նա վա սարդ յա նը այդ մտա հո գու-
թյամբ ԺԹ. դա րի 80-90-ա կան թվա կան նե րին հայ կա կան մա մու լում հան-
դես է գա լիս հա տուկ կոչ-դի մու մով՝ ուղղ ված հայ հա սա րա կու թյա նը41:

Տ.  Նա վա սարդ յա նին ար ձա գան քում են շա տե րը, այդ թվում` նաեւ Ար-
ցա խի բա նահ յու սու թյան հա վաք ման ու հրա տա րակ ման գոր ծի նա խան-
ձախն դիր  Մա կար  Բար խու դար յա նը42, ում խորհր դով Տմբ լա չի  Խա չա նը, 
պատ մաազ գագ րա կան շրջա նում աշ խու ժու թյուն ա ռա ջաց նե լու եւ  բա-
նահ յու սու թյան հա վաք ման գոր ծին նպաս տե լու նպա տա կով ժո ղովր դա-
կան կեն դա նի բա ռու բա նով հա մեմ ված իր ման րա պա տում նե րով հա ճա-
խա կի է հան դես գա լիս ժա մա նա կի հայ կա կան մա մու լում: Բ նիկ շու շե ցի 
լի նե լով` նա քա ջա ծա նոթ էր երկ րա մա սի հա յոց կյան քին ու կեն ցա ղին, 
նիս տու կա ցին, ժո ղովր դա կան խոս քին:

Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը զբաղ վել է նաեւ բա նա հա վաք չա կան գոր-
ծու նեու թյամբ:  Դա տե լով նրա անձ նա կան ֆոն դում պահ պան ված ձե ռա-
գրե րից` վեր ջի նիս ժո ղովր դա գի տա կան ժա ռան գու թյու նը բազ մա ժանր ու 
բազ մաբ նույթ է. հե քիաթ ներ, զրույց ներ, ա նեծք-օրհ նանք ներ, ա ռած ներ, 
հա նե լուկ ներ, շու տա սե լուկ ներ, բար բա ռա յին բա ռե րի բա ցատ րա կան 
բա ռա րան, ժո ղովր դա կան բժշկու թյան վե րա բեր յալ նյու թեր եւ  այլն: Ն րա 

41 «Մշակ», 1882, թ. 4, 222, 1883, թ. 79, 1884, թ. 10, 1890, թ. 109:
42 ԳԱԹ, Կ. Մելիք-Շահնազարյանի ֆ., գ.116:
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կող մից գրի առն ված նյու թե րի մեծ մա սն ան տիպ է43, մա սամբ տպագր վել 
են ա ռա վե լա պես ա ռան ձին ժան րա յին հա մա հա վաք ժո ղո վա ծու նե րում44:

 Տիգ րան  Նա վա սարդ յա նի ջան քե րով 1882 թ.  Շու շիում հրա տա րակ-
վում է Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի՝  Ղա րա բա ղի բար բա ռով գրված « Ղը-
լը ցե կնա նոց պը նը-փե շա կը» գրքույ կը, որ տեղ Տմբ լա չի  Խա չա նի ըն տա-
նե կան-կեն ցա ղա յին ֆե լիե տոն նե րը եր գի ծան քի ներ գոր ծող ու ժով հա-
մա կող մա նիո րեն ընդգ ծում են կյան քի լու սա վոր ու ստվե րոտ կող մե րը՝ 
պայ քար ծա վա լե լով հան րա յին կյան քում կա նանց դե րը ակ տի վաց նե լու 
եւ ն րանց նյու թա կան մո լո րու թյուն նե րից ձեր բա զա տե լու հա մար: Օժտ-
ված լի նե լով եր գի ծե լու բա ցա ռիկ ձիր քով՝ Տմբ լա չի  Խա չա նը պատ կե րում 
է դա րա վեր ջի գա վա ռա կան քա ղա քի ան ցու դար ձը՝ սպա նիչ ծաղ րի են-
թար կե լով վեր նա խա վի «դա մա նե րի պը նը փե շա կը», սպա ռո ղա կան հո-
գե բա նու թյու նը:

Տմբ լա չի  Խա չա նը Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի խո սա փող-հե րոսն է, 
ով  ֆե լիե տոն նե րում ներ կա յա նում է կա մա յին ու վճռա կան հա յաց քով, 
կտրուկ ու անմ շակ շար ժուձ եւով՝ խստա պարզ ար տա քի նի տակ պար փա-
կե լով բա ցա ռիկ քնքուշ ու տա ռա պող հո գի, ան կաշ կանդ միտք:  Խա չա նը 
ու նի մա կա նուն՝ Տմբ լա չի, ո րը նախ նրա զբաղ մունքն է մատ նան շում եւ  
ա պա՝ բա նահ յու սա կան բնա վո րու թյու նը:  Ժա մա նա կին «Տմբ լա չի  Խա-
չան» մակ դիրն ար դեն իսկ խո սում էր այն կրո ղի` եր գի ծե լու բա ցա ռիկ 
շնորհ քով օժտ վա ծու թյան մա սին:  Խա չա նը սիր ված ա նուն էր, եւ  երկրպա-
գու նե րը ան համ բե րու թյամբ էին սպա սում նրա ֆե լիե տոն նե րին: Այդ են 
վկա յում հին շու շե ցի նե րի ու եր եւան ցի նե րի հու շե րը, բա զում նյու թեր ու 
նա մակ ներ45:

 Պա կաս ու շագ րավ չէ Գր.  Տեր- Հով հան նիս յա նի ( Մու րա ցան) 1893 թ. 
հոկ տեմ բե րի 18-ի թվա կիր նա մա կը, որ տեղ նա, ի րեն հա մա րե լով Կ.  Մե լիք- 
Շահ նա զար յա նի բախ տով, վի ճա կով եւ  ա ռող ջու թյամբ հե տաքրքր վող նե-
րից մե կը (նրանց մտեր մու թյու նը ծայր էր ա ռել դեռեւս  Շու շիի թե մա կան 
դպրո ցից), « Նոր- Դա րի» տաս նամ յա կը տո նե լու նպա տա կով խնդրում է 

43 Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսական արխիվ (այսուհետ՝ 
ՀԱԻԲԱ), FF II 2904-3175, ԳԱԹ, Կ. Մելիք-Շահնազարյանի ֆոնդ, գ. 70, 96:

44 «Ղարաբաղի բարքերեն», «Հանդես ամսօրեայ» (այսուհետ՝ ՀԱ), 1928, էջ 552 - 
559, ՀԱ, 1928, էջ 475-478, Հանելուկներ Ղարաբաղի լեզվով, ՀԱ, 1930, էջ 596 - 601, 
Առակներ Ղարաբաղի բարբառով, ՀԱ, 1930, էջ 359 - 362, ՀԱ, 1931, էջ 246 - 252, Նյութեր 
Ղարաբաղի ազգագրության համար, ՀԱ, 1932, էջ 331 - 338, Ա.Ղանալանյան, Առածանի, 
Երեւան, 1960, Ս. Հարությունյան, Հայ ժողովրդական հանելուկներ, Երեւան, 1965, Հայ 
ժողովրդական հեքիաթներ, հ. 6, Երեւան, 1973:

45 ԳԱԹ, Կ. Մելիք-Շահնազարյանի ֆ., գ. 151:



74 ԹԱՄԱՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ  2016 Ա.

Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նին ֆե լիե տոն նե րով, մաս նա գի տա կան ար ժե քա-
վոր հոդ ված նե րով հա ճա խա կի հան դես գալ թեր թի է ջե րում46:

Տմբ լա չի  Խա չա նը ա ռաջ նորդ վում է հաս կա նա լիու թյան սկզբուն քով: 
 Նա իր մտքե րը ար տա հայ տում է բար բա ռով, հա սա րա կու թյան լայն խա-
վե րին մատ չե լի պատ կե րա վոր ման մի ջոց նե րով, շա րադ րան քի ո րո շա կի 
ձեւե րով:  Խա չա նը գու սան է, զուռ նա չի, տմբլա չի, մու նե տիկ, ազ դա րար: 
Ու րեմն` զուռ նան ու տմբլան  Խա չա նի ստեղ ծա գոր ծու թյան պատ կե րա-
վոր ման հիմ նա կան մի ջոց ներն են: Այդ գոր ծիք նե րը, ո րոն ցով հայ տա-
րար վել է ռազ մա կոչ եւ  ազ դա րար վել հաղ թա նակ,  Խա չա նի եր եւա կա յու-
թյան մեջ ծա ռա յում են ե ղե լու թյան, լրատ վու թյան տա րած մա նը: 

1889 թ. հուն վա րի 28-ի թվա կիր նա մա կում  Լեոն նկա տում է, որ  Խա-
չա նի աշ խար հը  Շու շին է՝ իր հռչա կա վոր « Թոփ խա նա» հրա պա րա կով, 
ո րը հայ կա կան թա ղի կենտ րո նում էր գտնվում47: 

Յու րա քանչ յուր հա մայնք, գյուղ կամ քա ղաք ցայ սօր նա խագծ վում է 
կլո րա վուն, կենտ րոն-հրա պա րակ սկզբուն քով48` իբրեւ հա սա րա կա կան 
հնչե ղու թյուն ու նե ցող հար ցե րի քննարկ ման ու ո րո շում նե րի կա յաց ման 
վայր:

« Թոփ խա նան» ան փո խա րի նե լի հա վա քա տե ղի էր շու շե ցի նե րի հա-
մար49:

 Տար բեր խա վե րի մարդ կանց ձգում էր « Թոփ խա նան» հատ կա պես 
այն պատ ճա ռով, որ այս հրա պա րա կում  Շու շիի ի րա կան կյան քը ներ կա-
յա նում էր որ պես բաց հա մա կարգ, որ տեղ կա տար վում էր ե ղե լու թյան, 
լրատ վու թյան փո խան ցում:  Շու շիի կյան քը հրա պա րա կա յին քննարկ ման 
էր են թարկ վում « Թոփ խա նա յի» շրջա նակ նե րում, որ տեղ հարգ վում էր 
դի պուկ խոս քը, հու մո րը, եր գի ծան քը, եւ  հա ջող սրա խո սու թյունն ար դեն 
իսկ պատ ռում էր նեղ-թոն րատ նա յին մտա ծո ղու թյան սահ ման ներն ու տե-
ղա կան շրջա նակ նե րը, բեր նե բե րան շրջում Ար ցա խում:  Հենց « Թոփ խա-
նա յից» էլ ծայր է առ նում մե կընդ միշտ հաս տա տագր ված բնագ րեր չճա-
նա չող ժո ղովր դա կան բա նահ յու սու թյու նը:

Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նին ճա նա չում է բե րում 1900-1901 թթ.  Բաք-
վում լույս տե սած եր գի ծա կան ֆե լիե տոն նե րի « Զուռ նա-Տմբ լա»` ե րեք 

46 Անդ, գ. 155:
47 Անդ, գ. 119, թ. 1-2:
48 Թ. Թորամանյան, Նյութեր հայկական ճարտարապետության պատմության, հ. 1, 

1942, էջ 88:
49 Ե. Լալայան, Երկեր, հ. 2, Երեւան, 1988, էջ 26:
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գրքից բաղ կա ցած ժո ղո վա ծուն, ո րը լրաց վում եւ  վե րահ րա տա րակ վում 
է 1907-1908 թթ.  Վա ղար շա պա տում՝ գիրք Ա. (234 էջ) եւ  գիրք Բ. (268 էջ)50:

«Ու սում նա սի րու թյուն ներ հայ կա կան բար բա ռա խո սու թյան» աշ խա-
տու թյան մեջ51 ա կա նա վոր գիտ նա կան Հր. Ա ճառ յա նը  Ղա րա բա ղի բար-
բա ռով գրված աշ խա տու թյուն նե րի շար քում կար եւո րում է Տմբ լա չի  Խա-
չա նի « Ղը լը ցե կնա նոց պը նը-փե շա կը» ( Շու շի, 1882 թ.) եւ « Շու շուա ղա լին 
խերն ու շա ռը» ( Թիֆ լիս, 1887 թ.): 

Ու շագ րավ են Տմբ լա չի  Խա չա նին ուղղ ված` Մ.  Բար խու դար յա նի 
1886 թ. նո յեմ բե րի 2-ի թվա կիր նա մա կի հետեւ յալ տո ղե րը. «Տմբ լա չի  Խա-
չա նը» պատ ճա ռում է քա ղա քումս հուզ մունք, զվար ճա բա նու թյուն, խթան, 
զայ րույթ եւ քսփ սոց: Ապ րեք դուք»52: 

 Շու շիում թա տե րա սեր նե րը եր բեմն ներ կա յա ցում ներ էին կազ մա-
կեր պում, ուր միայն տղա մար դիկ կա րող էին հա ճա խել:  Վեր նա խա վի 
ո րոշ կա նայք` «դա մա նե րը», ի րենց «լու սա վոր ված» էին հա մա րում եւ  
ի րա վունք էին վե րա պա հում գնալ թատ րոն: Ըստ  Պետ րոս  Զա քար յա նի 
« Շու շի» հու շա պատ ման` «1880-ա կան թվա կան նե րի սկզբին ա վե լի հա-
մար ձակ օ րիորդ նե րը մաս նակ ցում էին թա տե րա սեր նե րի ներ կա յա ցում-
նե րին, թեեւ եր կար ժա մա նակ այդ պի սի նե րի բա րո յա կա նու թյու նը հար-
ցա կան նշա նի տակ էր մնում. այդ պի սի նե րը` իբրեւ պա տիժ, եր կար սպա-
սում էին փե սա ցու նե րի»53: Իսկ 1882 թ., երբ Պ. Ա դամ յա նը  Շու շի ե կավ 
հյու րա խա ղե րի` թատ րոնն ար դեն լի էր կա նանց հա սա րա կու թյամբ… 

 Գա վա ռա կան քա ղա քի այս ման րա մաս ներն ի րենց ար տա հայ տու-
թյունն են գտել Տմբ լա չի  Խա չա նի ֆե լիե տոն նե րում, որ տեղ շու շե ցի  Մար-
յան բա ջին «Օ թել լոն» դի տե լուց հե տո հար եւա նու հու հետ կի սում է իր 
տպա վո րու թյուն նե րը. պարզ վում է, որ ներ կա յաց ման ըն թաց քում  Մար-
յան բա ջին թատ րո նից գլխա պա տառ փա խուս տի է դի մել, որ պես զի ոս-
տի կա նու թյու նը հան կարծ ի րեն չկան չի վկա յու թյուն տա լու` բե մում տե ղի 
ու նե ցած մար դաս պա նու թյան մա սին: 

« -  Մար յան բաջ, ա սըմ ըն ե րեգ տու էլ ըս քե ցալ թյատր, Օ թել լան տըս-
նա լի, ղո՞ր թա:

50 Տմբլաչի Խաչան (Մելիք-Շահնազարյան Կ.), Զուռնա-Տմբլա, Վաղարշապատ, գ. Ա., 
1907, գ. Բ, 1908: Մեջբերումներն ըստ այս հրատարակությունների:

51 Հր. Ա ճառ յան, Ու սում նա սի րութ յուն ներ հայ կա կան բար բա ռա խո սութ յան (Գ. Քն նու-
թյուն  Ղա րա բա ղի բար բա ռին),  Վա ղար շա պատ, 1899, էջ ա, բ:

52 ԳԱԹ, Կ. Կ. Մելիք-Շահնազարյանի ֆ., գ. 116:
53 «Գրական թերթ», շաբաթաթերթ, Երեւան, 1989, թ. 49:
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-  Վեչ պի տի քե ցած, ա բու ռըս վեր ե կավ, բա քանդ վի ծեր թյատրն էլ, 
կլուբն էլ, ցիրկն էլ, ախ ճի մին սյու րու հա յա սը զեր նի ըն մննըմ ու թըղ-
նեն տյուս կյամ, տղը մար թոց նհետ էն քան խալ խին ը ռա ջին սի լի-բի լի 
ա նըմ, պռոշ տի ա նըմ, չո քըմ, պցրա նըմ, կլվը կոլ ա նըմ - «տու ինձ կսի րի՞ս 
Օ թել լա»: « Հա՜, կսի րիմ, խե չը՞մ սի րել»:  Սի րողն էլ հու՞ ա, մին կի շը կի րող 
ա րաբս տան ցի, բա տու իմ ցավս քա ղիս, տու իր մնա ցալ ը րա մակ ընգ նիս: 
Ախ րը վեր ջը սե րը էր կու սին կլոխն էլ կե րավ, ա րաբս տան ցին գի դըմ չըմ 
հին չու մհար խան չա լը կո խից սի րե կա նին սեր տը, սյա քիթ ը րավ, ու րան 
վեզն էլ տնա կով ղիշ-ղիշ ը րավ կտրից, եզ նու մչանք ջյամ դա քը տա փին 
ե կավ, խռխռցրավ:

- Ետ նա՞ն:
- Ետ նան էլ հի՞նչ, պո լի ցան ե կավ, վեր պրա տա կոլ շի նի, մունք ան սես 

տյուս ե կինք, վեր մեզ շհադ (վկա) չի կի րին, տոն ե կինք. չրու մհեգ էլ վեր 
էտ գյոռ բագ յո ռը մետս ա ընգ նըմ, սերտս թմփթմփըմ ա»54:

Իսկ « Հա յոց թիա տը րան» ֆե լիե տո նում իր սա նա մո րից ի մա նա լով, որ 
բե մի վրա մա հա նա լուց հե տո  Սի րա նույ շը հա ջորդ օ րը հայտն վել է հա յոց 
«վե չե րում»,  Հու ռին ա կանջ նե րին չի հա վա տում եւ  եր կար գլուխ կոտ րե-
լուց հե տո եզ րա կաց նում է, որ նա բե մում դի տա վոր յալ հի վանդ է ձեւա ցել, 
նույ նիսկ մա հա ցել ու բա րե գործ նե րի հան գա նա կու թյու նը յու րաց նե լուց 
հե տո փա խել55: 

Տմբ լա չի  Խա չա նը պատ կե րում է  Շու շիի ի րա կան կյան քը բա ցա հայ-
տող բա զում հնա րանք ներ, միեւ նույն եր եւույ թը ա մե նա տար բեր տե սանկ-
յու նով մեկ նա բա նող դի տա կե տեր:  Մի կող մից պար սա վան քի են ար ժա նի 
տգետ տղա մար դիկ, որ ան պատ վում են կնո ջը թատ րոն գնա լու հա մար, 
մյուս կող մից ծայ րաս տի ճան զա վեշ տա կան է ներ կա յա ցում դի տող կնոջ 
վի ճա կը, ով տե սա ծից ո չինչ չի հաս կա նում:

 Թեեւ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ զուռ նան եւ տմբ լան 
միան գա մայն ինք նու րույն ժո ղովր դա կան նվա գա րան ներ են (նրանց ընդ-
հան րու թյու նը հա մույ թա յին (ան սամբ լա յին) բնույթն է), սա կայն Տմբ լա չի 
 Խա չա նի ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ  Զուռ նա-Տմբ լան մի միաս նա կան հնա-
րանք է, ո րը հրա պա րա կա յին, տո նա հան դե սա յին բնա վո րու թյուն է հա-
ղոր դում  Խա չա նի գրչին: 

 Զուռ նա-Տմբ լան ա ռան ձին կեր պար ներ չեն:  Վե րո հիշ յալ նվա գա րան-
նե րի ա նուն նե րը հե ղի նա կը մե ծա տա ռե րով է գրում եւ  շաղ կա պով չէ, որ 

54 Տմբլաչի Խաչան, Զուռնա-Տմբլա, գ. Բ., 1908, էջ 222:
55 Անդ, էջ 124-125:
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միաց նում է ի րար, այլ գծի կով՝ իր ողջ ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քում հա-
վա տա րիմ մնա լով այդ միաս նու թյա նը:

« Բա րո վակ րի» « Տա կան-կլխան» բաժ նում  Խա չա նը ըն թեր ցո ղին հա-
նե լուկ է ա ռա ջար կում՝ գու շա կե լու դեպ քում խոս տա նա լով նվի րել Տմբ լա յի 
փայ տե րը: « Մին պնգլը (հա նե լուկ). - Էն հու ա՞ մեչ տեղ օ տըմ ա, ղրաղ շոռ 
կյամ, ղրաղ օ տըմ, մեչ տեղ շոռ կյամ:

( Հու վեր քթնի, տմբլիս կուպլ նեն ու րան փեշ քեշ)»56:
« Զուռ նա-Տմբ լա» Ա., Բ. գրքե րում ֆե լիե տոն նե րը թե մա տիկ ա ռու մով 

բազ մա զան են՝ ըն տա նե կան-կեն ցա ղա յին, սո ցիա լա կան, քա ղա քա կան. 
ժա մա նա կի բո լոր հա սա րա կա կան ինս տի տուտ նե րը՝  Պե տա կան դու մա, 
հոգ եւոր  Սի նոդ ու ար դա րա դա տու թյուն, մեր կաց վում են Տմբ լա չի  Խա չա-
նի սո ցիա լա կան ու քա ղա քա կան ֆե լիե տոն նե րում:  Հո վա նա վոր չու թյուն, 
կա շա ռա կե րու թյուն, աչ քա կա պու թյուն, տգի տու թյուն, կեղ ծա վո րու թյուն, 
ստրկամ տու թյուն. ո չինչ չի վրի պել նրա գրչից: Տմբ լա չի  Խա չա նի տե սա-
դաշ տից դուրս չեն մնա ցել շու շե ցի քաղ քե նու հի ներն ու կեղծ ազ գա սեր-
նե րը, շա հա մոլ բժիշկ ներն ու ի րա վա բան նե րը, թե մա կան վե րա տե սուչն 
ու հո գա բար ձու նե րը, ինք նա կոչ սրբերն ու վա ճա ռա կան նե րը, ժո ղովր դի 
ա նու նից շա ղակ րա տող ե րես փո խան նե րը: 

Տմբ լա չի  Խա չա նի սո ցիա լա կան ըն կա լում նե րի տե սանկ յու նից ու շա-
գրավ է հա րուստ նե րի եւ  աղ քատ նե րի ճա շա ցու ցա կը:  Շա բաթ վա բո լոր 
օ րե րին հա րուստ նե րի հա մար բժիշկ նե րը խոր հուրդ են տա լիս խիստ հա-
գե ցած, ան մարս ու տե լիք ներ, մինչ դեռ աղ քատ նե րի հա մար`

«Էր կու շեբ թի - ցա մաք հաց.
 Ի րեք շեբ թի - թրջած հաց.
  Չու րըք շեբ թի - փիր փեթ.
  Հին գը շեբ թի - փիր փը տաճ յուր.
Օր փաթ - հրը վա նա փոխ ա ռած հաց.
 Գ յիրգ յա մուտ - պա ներ հաց թա վեր ի նի:
  Գի րա կի - Աս ծու տվա ծան:
 Կան դիս տո րա կան նե րին մհար սաղ շա փա թը քյուֆ թա:
 Շու շըվ ցուց մհար սաղ տա րին վչխա րու թա փան»57:

Ինչ պես ա սում են, մեկ նա բա նու թյուն ներն ա վե լորդ են:
Գ րո ղը մատ նա ցույց է ա նում ոչ միայն գա վա ռա կան կյան քի հե տա-

մնա ցու թյու նը, կեն ցա ղում ու մտքե րի մեջ իշ խող հնա ծես սո վո րույթ նե րը, 
56 Տմբլաչի Խաչան, Զուռնա-Տմբլա, գ. Ա., էջ 48:
57 Անդ, էջ 66: 
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սո ցիա լա կան ճնշումն ու ա նար դա րու թյու նը, այլեւ աշ խար հի քա ղա քա-
կան ան ցու դար ձե րը: Եվ րո պա կան դի վա նա գի տու թյան ա չա ռու խա ղե-
րի հետ եւանք նե րը ճա շա կած հայ մար դու ամ բողջ զայ րույ թով նա քննա-
դա տում է նաեւ մեծ տե րու թյուն նե րի մի ջամ տու թյան հետ կապ ված սին 
պատ րանք նե րը՝ « Բեռ լի նում շին ված 61 սի մա նի հա յե րին բաշ խած սա զին 
մհար …էտ սա զը է սա 16 տա րի ա, վեր ճնգճնգցնըմ ըն, ճնգճնգցնըմ, թող 
ա նըմ. վե րը սի մերն ա քյոք ա նըմ, վե րը պյու թակ նեն շոռ տը շոռ տու ա նըմ, 
վե րը փյար դե քը ետ ու ա ռաչ քա շըմ, վե րը թյա զա նան տա շըմ՝ պի րըկց-
նըմ ի լած ծնգըլ-մնգըլ ծենն էլ կտրցնըմ, մախ լաս էն քան էտ խեղճ սա զը 
խո խա, ըր խու ձեռք ա ըն գալ, վեր քյու քը հան ա ի լալ, սի մե րը ժին գո տալ, 
էլ ած վըմ չի»58:  Հա յոց «սա զի» սի մե րը ժան գոտ վել են, պտու տակ նե րը տե-
ղա շարժ վել, մաս նա գետ ձեռ քի կա րիք է զգաց վում, այ նինչ սա զը սրտա-
ցավ մե կի փո խա րեն հայտն վել է ան տեղ յակ կամ շա հագր գիռ ձեռ քե րում: 
«Ինգ լի զում» կա մե նում են սա զը լա րել, բան չի ստաց վում. յուղն է պա-
կաս, էն էլ դե ղին, կա րագ յու ղը, սրամ տո րեն նկա տում է եր գի ծա բա նը 
եւ  հեգ նան քով ա վե լաց նում, թե ով հանձն կառ նի, որ «մյուհ տա-մյու սալ-
լահ եր կե նա մին ժան գո տած սազ քյոք ա նի էն էլ հյե րին ձեռ քը տա»59: 
Ինչ պես հայտ նի է,  Սան-Ս տե ֆա նո յի հաշ տու թյան հա մա ձայ նա գի րը ոչ 
միայն գո հա ցում չտվեց արեւմ տա հա յու թյան քա ղա քա կան ձգտում նե րին, 
այլեւ Անգ լիա յի «օ ժան դա կու թյամբ»  Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վում ըն դուն վեց 
61-րդ  հոդ վա ծը, ո րով բա րե նո րո գում նե րի ի րա կա նաց ման ոչ մի ի րա կան 
ե րաշ խիք չէր ստեղծ վում:  Մի կող մից` հա յե րի դրու թյան բա րե լավ ման 
հար ցը  Ռու սաս տա նի կող մից ստույգ լու ծում չի ստա նում, մյուս կող մից` 
այն լու ծե լու ա ռա քե լու թյու նը տրվում է եվ րո պա կան վեց տե րու թյուն նե րի՝ 
Անգ լիա յին, Ֆ րան սիա յին,  Գեր մա նիա յին,  Ռու սաս տա նին, Ավստ րո- Հուն-
գա րիա յին եւ Ի տա լիա յին, դրա նով իսկ արեւմ տա հա յե րի հիմ նախն դի րը 
դրվում էր խո շոր պե տու թյուն նե րի հա կա սու թյուն նե րի ո լոր տում, ո րոնք 
էլ այն օգ տա գոր ծում էին  Թուր քիա յի վրա ճնշում գոր ծադ րե լու եւ ն րա-
նից օ գուտ ներ քա ղե լու հա մար: Արդ յուն քում սուլ թա նը զի ջում նե րով չե զո-
քաց նում էր այդ տե րու թյուն նե րին եւ ծ րագ րում Արեւմտ յան  Հա յաս տա նի 
զանգ վա ծա յին ջար դե րը:

 Գեր մա նիայի կանց լեր  Բիս մար կից, անգ լիա ցի քա ղա քա գետ Գ լադս-
տո նից, մար կիզ  Սոլս բե րիից եւ  այլ դի վա նա գետ նե րից եր գի ծա բա նը չի 
ակն կա լում քա ղա քա կան ա ռա քի նու թյան եւ  ոչ մի դրսեւո րում: Այդ են վկա-

58 Տմբլաչի Խաչան, Զուռնա-Տմբլա, գ. Բ., էջ 23: 

59 Անդ, գ. Բ., էջ 24:
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յում « Զուռ նա-Տմբ լա յի» ա ռա քած հե ռագ րե րը (թլղրամ նե). « Հի՞նչ ա սիմ, 
ա յա մը փի սա ցալ ա, մհենգ հունց վեր ա սըմ ըս, փո ղին սյա սը տմբլիս 
ծե նան շատ զիլ ա…»60:

Տմբ լա չի  Խա չա նը ակ տիվ պայ քա րի կողմ նա կից է:  Բա ցա հայ տե լով 
հայ ժո ղովր դի պատ մա կան ճա կա տագ րի ամ բողջ ող բեր գու թյու նը՝ նա 
քա ղա քա կան ա զա տու թյան մեջ է տես նում փրկու թյան միակ ել քը: Ն րա 
հա մոզ մամբ` հա յը պետք է եւ՛ տնտե սա պես, եւ՛ քա ղա քա կա նա պես սթափ 
ու պատ րաստ լի նի՝ դի մագ րա վե լու «ըր սը հան հի լի, տկը հան ծի լի» հա-
կա ռա կոր դին, ո րը հար մար ա ռի թի է սպա սում «վեր մին օր վեն նիտ տա-
կը քան դի, քեզ վե րին մե չին բաթ միշ ա նի, հա յին մե ռու նած օ ջա ղը կյու լու 
ճտե րավ լցնվին…  Հու ան գուճ օ նի, թող լյավ լսի»61: 

Ինք նըս տինք յան պարզ է անհ րա ժեշտ քա ղա քա կան եզ րա կա ցու-
թյու նը եւ  զար մա նա լիո րեն այժ մեա կան: Այս շրջա նում գրո ղի մե ծա գույն 
ծա ռա յու թյու նը ժո ղովր դի հան դեպ այն է, որ նա անդր կով կաս յան մի 
շարք թեր թե րում, ամ սագ րե րում եւ  հան դես նե րում՝ « Նոր- Դար», «Աղբ-
յուր», « Տա րազ», «Մ շակ», « Խա թա բա լա», « Ժա մա նակ», « Սուր հան դակ», 
« Մաճ կալ», « Ղա րա բաղ», «Գ րա կան թերթ» եւ  այլն, դեպ քե րի, ի րա դար-
ձու թյուն նե րի ճշմար տա ցի պատ կեր մամբ սթա փեց նում է ժա մա նա կի հա-
սա րա կա կան միտ քը, մա նա վանդ որ հա րա փոխ ժա մա նակ նե րի հա մակ-
ցու թյան մեջ աշ խար հի քա ղա քա կան ան ցու դար ձե րը, եվ րո պա կան եւ  ռու-
սա կան դի վա նա գի տու թյան ա չա ռու խա ղե րը,  Հա յոց հար ցի մի ջազ գա յին 
քննու թյան հետ կապ ված աճ պա րա րու թյուն նե րը շա րու նա կում են մնալ 
հրա տապ:

1901 թ. ապ րի լի 8-ին  Փա րի զից  Մե լիք- Շահ նա զար յա նին հղած նա մա-
կում « Ժա մա նա կի» խմբագ րա պետ-տնօ րեն  Սի մեոն  Հա խում յա նը, ար-
ժեւո րե լով գրո ղի քան քա րը, միա ժա մա նակ խնդրում է խմբագ րու թյուն 
ու ղար կել «հայ ժո ղովր դա կան, մա նա վանդ գա վա ռա կան կյան քի վե րա-
բեր յալ զրույց ներ, ո րոնց կյանք ներշն չե լու գոր ծում հայ գրա կա նու թյան 
մեջ  Դուք ու սու ցիչ եք նո րա գույն գրող նե րի»62:

Իր կյանքն ու գոր ծու նեու թյու նը Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը ծա ռա յեց-
րել է մի բա րի նպա տա կի՝ մարդ կանց օգ տա կար լի նել, բա ժա նել իր հե-
րոս նե րի տխրու թյունն ու կսկի ծը, կա րել վույն չափ սպե ղա նի լի նել նրանց 
վեր քե րին եւ  ծի ծա ղա շարժ ու անբ նա կան ի րա վի ճակ նե րում կանգ նեց նել 

60 Տմբլաչի Խաչան, գ. Ա., էջ 134:
61 Տմբլաչի Խաչան, գ. Բ., էջ 211-212:
62 ԳԱԹ, Կ. Մելիք-Շահնազարյանի ֆ., գ. 138:
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հայ րե նա կից նե րին ճիշտ ու ղու վրա:  Պա տա հա կան չէ, որ այդ նպա տա կին 
հաս նե լու հա մար գրա կան հա յե րե նի, գրա բա րի հմուտ գի տա կը, ռու սե րե-
նին, ֆրան սե րե նին հիա նա լի տի րա պե տող Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նն իր 
ստեղ ծա գոր ծու թյան հա մար ընտ րեց  Ղա րա բա ղի բար բա ռը եւ « Զուռ նա-
Տմբ լա» գրքի տիտ ղո սա թեր թում եր կը ձո նեց հայ րե նա կից նե րին. «Իմ աչ-
քի լույս ղա րա բաղ ցոց, մե ծին ու պու ճու րին փեշ քեշ63»: 

 Հե ղի նա կի եր գի ծա պա տում նե րը (ֆե լիե տոն նե րը) կար եւոր վում են 
նկա րագր վող դեպ քե րի, ի րա դար ձու թյուն նե րի՝ մեր ժա մա նակ նե րի հետ 
ու նե ցած ա ղերս նե րով: 

Կ.  Մե լիք- Շահ նա զար յա նի հան րա յին, գյու ղատն տե սա կան, ման կա-
վար ժա կան, գրա կան ու ժո ղովր դա գի տա կան գոր     ծու   նեու   թյան ու սում նա-
սի րու թյու նը նոր լույս է սփռում ԺԹ. դա րի 80-90-ա կան թվա կան նե րին 
ար ցա խա հա յու թյան հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան, սո ցիալ-կեն ցա ղա-
յին հա րա բե րու թյուն նե րի,  Շու շիի ի րա կան-հրա պա րա կա յին կյան քի, Ար-
ցախն ու  Շու շին խորհր դան շող « Թոփ խա նա» հրա պա րա կում ար ծարծ-
ված թե մա նե րի վրա եւ  թույլ է տա լիս Տմբ լա չի  Խա չա նին հա մա րե լու իր 
ժա մա նա կի ա մե նից շատ աչ քի ընկ նող եր գի ծա բանն ու մտա վո րա կա նը 
ար եւե լա հայ գրա կա նու թյան մեջ:

РЕЗЮМЕ

На стоя щая ста тья по свя ще на жиз ни и дея тель но сти Кон стан ти на Ме лик-
Шах на за ря на, од но го из вид ных пред ста ви те лей ар мян ской куль ту ры кон ца XIX 
и пер вых де ся ти ле тий XX ве ка. В ис то рии ли те ра ту ро ве де ния и на ро до ве де ния, 
твор че ст во К. Ме лик-Шах на за ря на по сей день не удо стои лось долж но го ис сле-
до ва ния и оцен ки. Ме ж ду тем, он внес зна чи тель ный вклад в раз ви тие как вос-
точ но ар мян ской са ти ри че ской про зы, так и на ро до ве де ния, пе да го ги ки, дет ской 
и пе ре вод ной ли те ра ту ры. Раз но сто рон нее изу че ние ли те ра тур но-об ще ст вен ной 
дея тель но сти К. Ме лик-Шах на за ря на ос ве ща ет мно гие сто ро ны об ще ст вен но-по-
ли ти че ских, со ци аль но-бы то вых от но ше ний ар мян Ар ца ха в 80-90-х го дах XIX 
ве ка. По лу чив об ра зо ва ние в выс шей аг рар ной шко ле в Мон пе лье (Фран ция) и воз-
мож ность изу чать в Бон не опыт гер ман ско го ви но де лия, К. Ме лик-Шах на за рян не 
толь ко пи сал са ти ри че скую про зу, пе ре во дил Й. В. Ге те и Н. Ка рам зи на, но и со би-
рал фольк лор, из дав око ло 30 книг ху до же ст вен но го, на уч но-аг рар но го и фольк-
лор но го ха рак те ра. В 1905-1907 гг., по при гла ше нию ка то ли ко са Мкрти ча I Хри мя-
на, за ве до вал мо на стыр ски ми вла де ния ми Эч ми ад зи на. Он опуб ли ко вал дет ский 
сбор ник “Бу ке тик,” двух том ный сбор ник “Зур на-Тмбла”, а так же “Прак ти че ское 
ру ко вод ст во по ви но де лию,” “Прак ти че ское ру ко во дство по шел ко вод ст ву,” “Та-
63 Տմբլաչի Խաչան, Զուռնա-Տմբլա, գ. Ա., Առաջաբան:
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бак и его вред,” “Прак ти че ское по со бие по суш ке фрук тов под солн цем,” “Как 
со би рать рас те ния” (по след ний в со ав тор ст ве с В. Ка  лаш ни ко вым). В ста тье пред-
став ле ны ме то ды ху до же ст вен но го опи са ния рас хо жих тем, об су ж дав ших ся на 
из вест ной пло ща ди “Топ ха на” г. Шу ши, ар мян ской ис то ри ко-эт но гра фи че ской 
об лас ти Ар цах, а так же рас кры то пред на зна че ние на род ных му зы каль ных ин ст-
ру мен тов зур на (дуд ка) и тмбла (ба ра бан), их об ще ст вен ная роль, сим во ли че ская 
и при клад ная функ ции. Пат рио ти че ское мыш ле ние ав то ра о со хра не нии на цио-
наль ной са мо быт нос ти ак ту аль но по сей день.

SUMMARY

Konstandin Melik-Shahnazarian, one of the outstanding representatives of 
Armenian culture of the end of the 19th - first decades of the 20th centuries, lived in 
Shoushi. He made a considerable contribution to the Eastern Armenian satirical prose, 
ethnology, pedagogics, translation art and children’s literature. Being educated at the 
Montpellier Higher Agricultural School, France and carrying practice in the wine 
industry in Bonn, Germany, K. Melik-Shahnazarian completed highly qualified and 
lyric translations from J.V. Goethe and N. Karamzin, collected folklore, published prose 
and some 30 books of scientific-agricultural, historical, sociological and ethnographic 
nature. In 1905-1907 he was invited by the Catholicos Mkrtich I Khrimian to manage 
Etchmiadzin’s chapter-lands. Produced two-volume “Zourna-Tmbla”, and “Bunch 
of Flowers” anthologies, “Manual of Practical Winemaking”, “Practical Manual of 
Silkworm Breeding”, “Tobacco and its Harm”, “Practical Manual of How to Dry Fruits 
under the Sun”, and “How to Collect Plants”, the latter with V. Kalashnikov, as a 
co-author. K. Melik-Shahnazarian’s research goes deep into historical-ethnographic 
pattern of Armenian province Artsakh and its social-cultural centre - Shoushi. 
The author of the article for the first time presents the life, prose, pedagogical and 
agricultural activities of K. Melik-Shakhnazarian as a whole. For the first time she 
describes social environment and debates at the Shoushi’s famous square Tophana, and 
analyses symbolic and every-day significance of the folk musical instruments Zourna 
(pipe) and Tmbla (drum). National ideas of K. Melik-Shahnazarian are still essential in 
contemporary social settings.
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ՏՀԳ - Տե ղե կա գիր հա սա րա կա կան գի-
տութ յուն նե րի, Եր եւան

ՑՁՄՄ - Ցու ցակ ձե ռագ րաց Մաշ տո ցի 
ա նուան Մ ատե նա դա րա նի, Եր եւան

ՔՀ - Ք րիս տոն յա Հա յաս տան, Ս. Էջ միա ծին
ՔՀՀ - «Ք րիս տոն յա Հա յաս տան» հան րա-

գի տա րան, Եր եւան, 2002
ՕԱՀՀՄ - Օ տար աղբ յուր նե րը հա յե րի եւ Հա-

յաս տա նի մա սին, Եր եւան
АГВ - Ар мян ский гу ма ни тар ный вест ник, 

Ере ван
АО - Ар хео ло ги че ские от кры тия, Мо ск ва

АПА - Ар хео ло ги че ские па мят ни ки Ар ме нии, 
Ере ван

АРА - Ар хео ло ги че ские рас коп ки в Ар ме нии, 
Ере ван

ВВ - Ви зан тий ский вре мен ник, Ле нин град-
Мо ск ва

ВДИ - Вест ник древ ней ис то рии, Мо ск ва
ВЕУ - Вест ник Ере ван ско го уни вер си те та, 

Ере ван
ВОН - Вест ник об ще ст вен ных на ук, Ере ван

ДВ - Древ ний Вос ток, Ере ван
ДКА - Древ ней шая куль ту ра Ар ме нии, Ере ван

ИАЭ - Ин сти тут ар хео ло гии и эт но гра фии, 
НАН РА, Ере ван

ИАН - Из вес тия Ака де мии на ук Ар мян ской 
ССР, Об ще ст вен ные нау ки, Ере ван

ИФЖ - Ис то ри ко-фи ло ло ги че ский жур нал, 
Ере ван

КБС - Кав каз ско-ближ не во сточ ный сбор ник, 
Тби ли си

КВ - Кав каз и Ви зан тия, Ере ван
КДА - Куль ту ра древ ней Ар ме нии, Ере ван

КСИА - Крат кие со об ще ния ин сти ту та ар хео-
ло гии, Мо ск ва

КСИИМК - Крат кие со об ще ния ин сти ту та ис то-
рии ма те ри аль ной куль ту ры, Мо ск ва

МАК - Ма те риа лы по ар хео ло гии Кав ка за, 
Мо ск ва

МИАН - Ма те риа лы по ис то рии ар мян ско го 
на ро да, Ере ван

МНМ - Ми фы на ро дов ми ра, Мо ск ва (ред. С. 
А. То ка рев), 1991-1992

НАА - На цио наль ный ар хив Ар ме нии, Ере ван
СА - Со вет ская ар хео ло гия, Мо ск ва

СМОМПК - Сбор ник ма те риа лов для опи са ния 
ме ст но стей и пле мён Кав ка за, т. 1-46, 
Тиф лис, 1881-1915

СЭ - Со вет ская эт но гра фия, Мо ск ва
ХВ - Хри сти ан ский Вос ток, Санкт-Пе тер-

бург
ANES - Armenian Journal of Near Eastern 

Studies, Yerevan
AS - Anatolian Studies, Cambridge

AW - Antike Welt, Mainz am Rhein
BAR - British Archaeological Reports, 

International Series, Oxford
CAH - Cambridge Ancient History, Cambridge

IC - Iran and the Caucasus, Leiden
JANER - Journal of Ancient Near Eastern 

Religions, Leiden
JAOS - Journal of American Oriental Society, 

Michigan
JAS - Journal of Armenian Studies, Belmont

JSAS - Journal of the Society for Armenian 
Studies, Fresno

MDOG - Mitteilungen der Deutschen Orient-
Gesellschaft, Berlin

OrCh - Oriens Christianus, Leipzig
PO - Patrologia Orientalis, Paris-Brepols

RÉA - Revue des études arméniennes, Paris
SMEA - Studi Micenei ed Egeo-Anatolici, Roma
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