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Հայոց մեծ եղեռնի մասին շատ է գրվել եւ դեռ էլի պիտի գրվի: Հայաստանում, Սփյուռ
քում, արտասահմանյան տարրեր երկրներում հայերեն ու օտար լեզուներով լույս են տե
սել րազմաթիվ վավերագրեր, ուսումնասիրություններ, ականատեսների հուշագրություն
ներ, գեղարվեստական գրքեր, պետական, հասարակական - քաղաքական ու մշակութա
յին ականավոր գործիչների, դիվանագետների վկայություններ եւ այլ աշխատություններ: 
Ստեղծված այդ հարուստ գրականությունր դատապարտում է անցյալ դարասկզրին Թուր
քիայի կողմից արեւմտահայության նկատմամր կատարված իր նախադեպր չունեցող ոճ- 
րագործությունր:

Սակայն այդ վիթխարածավալ գրականության մեջ այնքան էլ մեծ թիվ չեն կազմում այն 
գրքերր, որոնք գրվել են այդ ոճիրի ամրողջ ծանրությունր իրենց վրա կրած, նրա սահմրռ- 
կեցուցիչ պատկերներին ականատես դարձած ու դառնություններր ճաշակած մարդկանց 
կողմից: Այդպիսի հեղինակներից մեկն է անվանի արվեստարան Գառնիկ Ստեփանյանր, 
որի «Մղձավանջային օրեր» ինքնակենսագրական վեպր Մեծ եղեռնի մասին Խորհրդային 
Հայաստանում հրատարակված առաջին գիրքն է եղել եւ իր տեսակի մեջ լավագույններից 
մեկր: Այն իր ժամանակին ամրողջական պատկերացում է տվել կատարված սոսկալի վայ
րագությունների, տեղահանությունների ու կոտորածների մասին, որոնք իրականացվել են 
թուրքական իշխանությունների ու տեղական կառավարիչների կողմից Երզնկա քաղաքում 
ու նրա շրջակա հայկական րնակավայրերում Առաջին համաշխարհային պատերազմի տա
րիներին ու դրանից հետո, րնդհուպ մինչեւ 1920-ական թվականների սկիզրր:

Հետաքրքիր է այս գրքի ստեղծման պատմությունր, որի առաջին մասր, ինչպես նշե 
ցինք, լույս է տեսել Հայրենական մեծ պատերազմից անմիջապես հետո' 1945 թ. կեսերին: 
Րստ երեւույթին նման մի գրքի դյուրին տպագրությունր այն դժվարին տարիներին իրակա
նացվել է մտածված ձեւով: Դրան նպաստել է նախ այն հանգամանքր, որ Հայրենական մեծ 
պատերազմի րնթացքում Թուրքիան Գերմանիայի դաշնակիցն էր, ուստի եւ Խորհրդային 
Միության թշնամին, եւ հետո այն, որ Գերմանիան էլ իր հերթին Առաջին աշխարհամար
տի տարիներին Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ լինելով' Հայոց Մեծ եղեռնի կազմա
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կերպման գործում պակաս դեր չէր խաղացել' Թուրքիային մղելով այդ ոճրագործությանը: 
Հայտնի է, որ Թուրքիան, նրա դրդմամբ օգտագործելով 1914-1918 թթ. պատերազմական 
իրավիճակը, ողջ արեւմտահայությանը արտաքուստ ռազմական գոտուց դուրս բերելու եւ 
նրա անվտանգությունն ապահովելու, իսկ ներքուստ, այսպես կոչված, ռուսական կողմնո
րոշում ունենալու պատճառով բռնի կերպով տեղահանել էր իր պատմական բնօրրանից ու 
տարագրության ճանապարհներին եւ Դեր Զորի անապատներում սրի քաշել ու ոչնչացրել' 
թալանելով ու ավերելով նրա ունեցվածքն ու բնակավայրերը: Եւ այժմ' այդ աշխարհացունց 
ոճրագործությունից քառորդ դար անց' 1941-1945 թթ., Գերմանիան կրկին Թուրքիայի հետ 
դաշնակցած կռվում էր Խորհրդային Միության դեմ: Ուստի այդ պատերազմում Գերմա
նիայի պարտությունը հասունացրել էր պահը' ազատագրելու Թուրքիայի տիրապետութ
յան տակ գտնվող Արեւմտյան Հայաստանի տարածքները, որոնց մի զգալի մասը նախկի
նում եղել էր Ռուսաստանի կազմում: Սակայն, ինչպես հայտնի է, պատերազմի վերջում 
ստեղծված քաղաքական անբարենպաստ հանգամանքների բերումով այդ ծրագիրը չիրա
գործվեց եւ հետաձգվեց:

Գ. Ստեփանյանի եղեռնապատումն առաջին անգամ լույս է տեսել այդ օրերին, որը 
փաստորեն կատարված ոճրագործությունը վերհանող մի վկայություն էր ականատեսի 
կողմից: Այդ գիրքը ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ ողջ Խորհրդային Միության մեջ տպագր
ված առաջին վավերագիրն էր' նվիրված Հայոց մեծ եղեռնին: Նույն օրերին այդ գրքից մի 
մեծ հատված թարգմանվել է ռուսերեն եւ տպագրվել Մոսկվայում: Ծրագրված է եղել նաեւ 
գիրքն ամբողջությամբ թարգմանել մի քանի լեզուներով ու հրատարակել, բայց, ցավոք, դա 
եւս չի իրականացվել: Գ. Ստեփանյանի այդ գրքի հրատարակությունը մինչեւ 1960 - ական 
թվականները թե՜ Հայաստանում եւ թե՜ Սփյուռքում մնացել է փնտրված գեղարվեստական 
արժեքավոր երկ Հայոց մեծ եղեռնի մասին: Նրանում ներկայացված է հեղինակի հոր' Խա
չատուր Տեր - Ստեփանյանի' եղեռնի օրերին ապրած կյանքի հավաստի պատմությունը: 

Հետագայում Գ. Ստեփանյանը գրում է նաեւ իր կյանքի պատմությունը «Որբաշխարհ» 
ընդհանուր վերնագրով: Սակայն «Որբաշխարհը» երկար ժամանակ հեղինակը տպագրութ
յան չի ներկայացնում, շարունակում է վրան աշխատել, իր մանկական հիշողությունների 
ծալքերից հանելով նորանոր պատկերներ, գիրքը համալրում է նոր էջերով, ավելացնում 
նոր բաժիններ ու գլուխներ: Այսպիսով նա ամբողջացնում է իր կենսագրական վեպը Մեծ 
եղեռնի օրերի ու դրան հաջորդած որբանոցային տարիների մասին: Այն վերջնականապես 
ավարտում է 1989-ին եւ «Մղձավանջային օրերի» հետ մեկտեղ հանձնում հրատարակութ
յան: Բայց, դժբախտաբար, գրիքը դեռ լույս աշխարհ չեկած կյանքից հեռանում է հեղինակը: 
Իսկ մեկ տարի անց' 1990 թ., «Հայաստան» հրատարակչությունը մեկ հատորով 30 հազար 
օրինակ տպաքանակով լույս է ընծայում այդ գիրքը, որն ուներ երեք բաժին' «Պատմում է 
հայրը», «Պատմում է որդին» եւ «Որբաշխարհ»: Գրքի ողջ տպաքանակն իսկույն սպառվում 
է' մեծ հետաքրքրություն առաջացնելով ընթերցողների շրջանում:

Արդ, դրանից երկու տասնամյակ անց Երեւանի պետական համալսարանի հրատա
րակչությունը կրկին լույս է ընծայել Գ. Ստեփանյանի հիշյալ գիրքը1: Այս նոր' երրորդ հա

1 Գառնիկ Ստճփաեյաե, Մղձավանջային օրեր, «Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան 
հիմնարկութեան», Եր., ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 588:
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մալրված հրատարակությունր նախորդներից տարբերվում է առաջաբանով ու վերջաբա
նով: «Երկու խոսք» առաջաբանր, որ գրել են երջանկահիշատակ հեղինակի արժանավոր 
որդիներր' Պերճ եւ Արմեն Ստեփանյաններր, րնթերցողին ծանոթացնում է գրքի ստեղծման 
պատմությանր եւ այլ անհրաժեշտ ու հետաքրքիր մանրամասների: Այնուհետեւ «Պատմում 
է հայրր» / Մղձավանջային օրեր/ եւ «Պատմում է որդին» / Որբաշխարհ/ մասերի վերջից 
ավելացված է մի նոր բաժին' «Պատմում է թոռր» /կամ վերջաբան/ վերտառությամբ, ուր 
Խաչատուր Տեր -Ստեփանյանի թոռր' Արմեն Տեր -Ստեփանյանր, համառոտ ներկայաց
նում է Մեծ եղեռնի ականատես իր պապի ու հոր կենսագրությունների չգրված էջերր, որոնք 
նրանց կողմից «մոռացության» էին մատնվել գրքի իրենց պատումներում: Դրանով գիր- 
քր ձեռք է բերել հետաքրքիր կառուցվածք, եւ «Մղձավանջային օրերն» ու «Որբաշխար- 
հր» ունեցել են իրենց տրամաբանական շարունակությունր եւ ավարտր: Եվ այն դարձել է 
Մեծ եղեռնի րնթացքում բնաջնջված երզնկացի Տեր - Ստեփանյանների շեն ու բազման
դամ գերդաստանի' հրաշքով փրկված մի շառավիղի տոհմագիրքր: Սակայն այն կարելի 
է համարել նաեւ Դեր Զորի աքսորի ճանապարհին նահատակված բոլոր երզնկացիների 
տոհմագիրքր, նրանց հիշատակի հանդեպ անթառամ մի պսակ: Նրա էջերում հոր ու որդու 
պատմությունների րնդհանուր ֆոնին ներկայացված է Մեծ եղեռնի սարսափազդու համայ- 
նապատկերր, որ հնարավոր չէ րնթերցել առանց արցունքների:

Գիրքր բաղկացած է երկու մասից: Առաջին մասն րնդգրկում է հեղինակի հոր' Թարզի 
/դերձակ/ Խաչատուրի գլխով անցած պատմություններր, որոնք շատ դեպքերում նմանվում 
են հրաշապատում հեքիաթների: Նա ծնվել է Արեւմտյան Հայաստանի հինավուրց ու հռչա
կավոր Երզնկա քաղաքում, դերձակ Մարտիրոսի հյուրասեր րնտանիքում, մանկուց սովորել 
էր հոր արհեստր եւ նրա մահից հետո րնտանիքի հոգսն առել իր ուսերին: Հետո Երզնկայից 
տեղափոխվել էր մոտակա Մամախաթուն գյուղաքաղաքր, որտեղ կազմել էր րնտանիք եւ 
շարունակել իրենց բազմանդամ գերդաստանի հարուստ ավանդույթներր:

«Թուրքերի հետ մեր հարաբերություններր լավ է ի ն . Լավ էինք ապրում, բայց չէինք 
տեսնում, որ կապույտ երկնքում ամպեր էին կուտակվում»- պատմում է նա /էջ 14/: Սակայն 
շուտով սկսվում է պատերազմր եւ ամեն ինչ գլխիվայր շուռ է գալիս:

«Թարզի Խաչիկր» զորակոչվում է թուրքական բանակ' բախտի քմահաճույքին թողնե
լով իր րնտանիքր' ծեր մորր, կնոջր, երեք մանկահասակ երեխաներին, մյուս հարազատնե
րին: Մթնոլորտր գնալով շիկանում է, ամպերր խտանում են հայոց բնակավայրերի գլխին, 
կայծակի արագությամբ տարածվում է չարաղետ լուրր. «Թուրքիան միացել է Գերմանիա
յին եւ պատերազմ հայտարարել Ռուսաստանին»: Սկսվում է «ջիհադր»' սրբազան պա
տերազմր: Եւ մեկր մյուսի ետեւից դատարկվում են Երզնկան, Սեբաստիան, Մալաթիան, 
Կարինր եւ շատ ու շատ այլ հայկական քաղաքներ ու գյուղեր: Տեղահանվում է ողջ արեւմ- 
տահայությունր, շեն ու բարգավաճ երկիրր ամայանում է, վերածվում փլատակների ու մոխ- 
րակույտերի: Եւ այս ամենր կատարվում է քար աշխարհի աչքի առջեւ: Սկսվում է զինվոր 
«Թարզի Խաչիկի» ոդիսականր: Անհավատալի են թվում նրա' այդ օրերի տեսածն ու լսածր, 
նրա պատմածներր դժոխքի վերածված իր հայրենի եզերքի մասին: Եվ նա, կորցրած տուն 
ու տեղ, րնտանիք ու երեխաներ, բոլոր հարազատներին, հրաշքով փրկվելով, մի կերպ հաս
նում է Հայաստան: «Ես վերջացրի իմ, թող որդիս էլ պատմի իր ոդիսականր», - այսպես է
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ավարտում իր ապրած մղձավանջային օրերի պատմությունր: Իսկ որդու' Գառնիկի ման
կության ու պատանեկության հուշապատումր առավել սոսկալի ու սահմռկեցուցիչ է: Այն 
րնդգրկում է գրքի երկրորդ մասր, որն ունի «Պատմում է որդին» վերտառությունդ Այս մասն 
ունի երկու րաժին, որոնցից առաջինն րնդգրկում է Գառնիկ Ստեփանյանի մանկական հու
շերն իր ծննդավայր Մամախաթունի, ծնողների, պապի ու տատի եւ մյուս հարազատների 
մասին: Դրանք մանկական անաղարտ հոգում պահպանված սրտազեղ պատմություններ 
են' գրված գեղարվեստական ճոխ լեզվով ու մեծ վարպետությամր: Դրանցում իշխում են 
կարոտի ցավն ու թախծաշաղախ զգացմունքներդ հայրենի եզերքի անմոռանալի պատ
կերներդ որոնք հաճախ մռայլվում ու մթագնում էին թուրք րարրարոսների վայրագ միջամ
տություններով:

Հետո գալիս են ավելի սոսկալի ու դառնաղի օրեր. հորր տանում են զինվորական ծա
ռայության, իրենք մնում են անելանելի վիճակում, մոլեգնում են սովն ու համաճարակր, հի
վանդանում ու մահանում է փոքրիկ քույրր' Վարսենիկր, ապա սկսվում է տեղահանությու
նդ եւ աքսորի կես ճամփին սաստկացող ձյան փաթիլների տակ է մնում հոգնած ու ուժաս
պառ, մահվան ճիրաններում գալարվող Վարդանուշ տատի մարմինդ «Տատիկիս թողե
ցինք ճանապարհի վրա,- հիշում է Գառնիկր,- լաց լինելով շարունակեցինք քայլել: Մի երկու 
քայլ գնում էինք, հետ էինք նայում: Նույն տեղում եւ նույն դիրքով նստած է ր .  Իսկ ձյունր 
խոշոր-խոշոր փաթիլներով իջնում էր նրա վրա:

-Գայլերր հիմա տատիկիս կուտեն,- ասացի ու սկսեցի լաց լինել:
Ոչ ոք ոչինչ չասաց: Կրկին նայեցի: Հիմա հազիվ էր երեւում, երեւում էր ոչ թե մարդու, 

այլ ձնեմարդու տեսքով, ինչպիսին երեխաներս ձմռան ամիսներին պատրաստում էինք մեր 
րակերում: Մեկ էլ նայեցի, հազիվ նշմարելի ձյունե մի արձանի էր նմանվում: Հետո' ոչինչ-ո- 
չինչ չերեւաց: Տատիկս սառած մնաց կես ճամփին (էջ 210- 211):

Աքսորյալների քարավանր շարունակում է ճանապարհդ Մայրր' գրկած փոքրիկ Ավե
տիսին եւ րռնած Գառնիկի ձեռքից թուրք ու չեթեն ոստիկանների մրտրակների շաչյունների 
տակ շարունակում է քայլել րզկտված քարավանի նոսրացող շարքերում: Իսկ փոքրիկ Ավե- 
տիսր' քաղցած ու ծարավ, լալիս է մոր գրկում: «Չէր իջնում նրա գրկից , փետում, քաշում 
էր մազերր, րղավում»,- հիշում է եղրայրր: Ու հանկարծ Եփրատի րարձրադիր ափին տեղի 
է ունենում այն, ինչ մարդկային մտքից ու երեւակայությունից դուրս է: «Քեմախ րողազի 
կոչվող ահռելի կիրճի մոտ ժանդարմներից մեկր, խլելով Ավետիսին մորս գրկից, մի ակն
թարթում նետեց գետր, հրեշային մի ծիծաղով հայտնելով, թե վերջապես ազատել է մորս 
լալկան երեխայից ու ծանր րեռից»,- գրում է Գառնիկր /էջ 212/: Ինչպե՞ս րնութագրել այս ող- 
րերգությունր կամ այն մյուսր, որին ականատես են եղել դարձյալ մայր ու որդի. «Վեց շնչից 
էր րաղկացած այդ րնտանիքր' մայրր եւ հինգ երեխա, երկուսր տղա,- հիշում է հեղինակր: 
Կինր տառապում էր ճամփին. ո՜ր մեկին գրկեր, ո՛ր մեկին տաներ, ո՜ր մեկին հաց տար: Մի 
գիշեր ջղաձգական վիճակի մեջ թունավորեց հինգ երեխաներին: Նստեց նրանց կողքին, 
տեսավ նրանց մարմնական ահավոր գալարումներդ Լաց չեղավ, քարացել- մնացել էր, գու
ցե ցնդել ... Դիտեց որդիների հանգչելդ եւ րռունցքներր վեր րարձրացած, անիծեց աստծուն, 
աշխարհի մարդկանց ու ինքր նույնպես ձուլվեց Եփրատի ջրերի հետ » (էջ 212):

Այսպիսի տեսարաններր քիչ չեն գրքում: Եվ կարող էին ավելի շատ լինել, եթե հեղի
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նակը դրանք չհաներ գրքից, չոչնչացներ: Ահա այդ մասին ինչ է գրում նա. «Հետո ի՞նչ պա
տահեց մեր քարավանին: Ես այդ ամբողջ պատմությունը գրել էի 1948 թվականին, երբ լույս 
տեսավ իմ «Որբաշխարհ» գրքի առաջաբանը «Գրական թերթում»: Գրել էի նաեւ այլ գլուխ
ներ: Բայց 100 էջից բաղկացած այդ հատվածը, որտեղ նկարագրել էի Երզնկայից մինչեւ 
Մալաթիա մեզ հետ պատահած դեպքերը, ինձ չբավարարեց, պատռեցի եւ գցեցի զամբյու
ղը: Ինձ թվում էր, թե սուտ են դրանք, արդյունք իմ բորբոքված երեւակայության, այդպիսի 
բաներ չէին կարող լինել:

Հիմա էլ այն կարծիքին եմ, որ չպետք է գրվի այդ գլուխը ոչ միայն ներվեր խնայելու 
համար, այլ այն պատճառով, որ չեն կարող գրել այն մարդիկ, որոնք ականատես են եղել 
դրանց: Հոգեբանական ինչ-որ բան կա, որ չեմ կարողանում բացատրել: Նման նյութեր հաղ
թահարելու համար ամենից առաջ ժամանակ է հարկավոր: Գուցե մեկ դար անց ավելի հեշտ 
լինի հաղթահարել դժվարությունը եւ գրել» (էջ 211):

Ինչպես տեսնում ենք, հեղինակն իր աչքի առաջ կատարված աներեւակայելի ոճիրները 
նույնիսկ տասնամյակներ անց չի ցանկացել գրել ու ներկայացնել ընթերցողներին ' մտա
ծելով, թե դրանք անհավատալի ու մտացածին կթվան եւ կարող են մթագնել մարդկանց 
հոգեկան աշխարհը...

Այո՜, հարյուր հազարավոր գաղթականների քարավանները հենց իրենց ուղեկցող 
թուրք ու չեչեն ոստիկանների կողմից ամայի ճանապարհներին ու ձորերում ենթարկվում 
էին դաժան կոտորածների ու թալանի, մայրերն ու մանուկները նետվում էին կիրճերն ու գե
տերը, դեռատի աղջիկները բռնաբարվում ու անարգվում էին, ծերերին սրախողխող անում 
թողնում էին ճանապարհների եզրերին' գազաններին կեր: Հեղինակը վկայում է, որ Երզըն- 
կայի մոտակայքից դուրս բերված 1200 հոգուց բաղկացած քարավանից մինչեւ Մալաթիայի 
այգիները մնում են ընդամենը 50-60 շունչ: Մայր ու որդի կարողանում են փախուստի դիմել, 
որպեսզի փրկվեն ոչնչացումից: Սակայն այդ փորձն էլ չի փրկում նրանց հետագա սարսափ
ներից ու տառապանքներից: Ամենուր ահն ու մահն էին թագավորում, ամեն քայլափոխի 
մի նոր դիպված էր հանդիպում նրանց: Ավելորդ չենք համարում այստեղ վկայակոչել Մա- 
լաթիայի մոտակայքում, աղբյուրի մոտ տեղի ունեցած «սարսափելի պատահարի» նկա
րագրությունը, որպեսզի ցույց տանք, թե եղեռնի օրերին թուրք ազգաբնակչության շրջանում 
հոգեբանություն էր ներարկվել եւ ինչպիսի վերաբերմունք էր արմատավորվել «էրմենի մու- 
հաճիրի» -ների /հայ գաղթականների/ նկատմամբ:

«Մայր ու տղա, կանգնած աղբյուրի մոտ, սարսափից դողում էինք,- գրում է նա: -Ուզե
ցի ջուր խմել , թուրք աղջիկը հրեց մի կողմ' ասելով, թե իրավունք չունեմ իմ գյավուրի բերա
նով պղծել մաքուր ջուրը.

Աղբյուրրի մոտ հայտնվեցին երկու թուրք երիտասարդներ: Մեկի ձեռքին կար հաստ 
պարան, երկուսի ձեռքին էլ կեռ դաշույններ' պատյանների մեջ: Գլխներին սպիտակ չալմա 
ունեին, ոտներին' կարմիր եմենի:

Նախ զննեցին մեզ ոտից գլուխ, մեկը գլուխը բարձրացրեց դեպի երկինք, փառաբանեց 
աստծուն' այս մատաղը իրեն վերապահած լինելու համար: Աղբույի մոտ արդեն հավաք
վել էին 4-5 այլ կանայք, ովքեր դիտում էին տեսարանը' անհամբերությամբ: Տղամարդիկ, 
դառնալով մեզ, հրամայեցին հետեւել իրենց դեպի ձորի ստորոտը:
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Մայրս չէր ուզում բաժանվել կանանցից: Խնդրում էր նրանց ազատել մեզ: Ոչ ոք կա- 
րեւորություն չտվեց: Թուրքերր մեզ հրեցին դեպի ձորր, պարանր անցկացրին մորս վզովր եւ 
սկսեցին քա շել.

Դեպի սպանդանոց տարվող ոչխարի համակերպությամբ հետեւեցինք նրանց: Բավա
կանին իջանք ցած: Արդեն աղբյուրր չէր երեւում, ձորն էլ գնալով ավելի ու ավելի խորն էր 
դառնում, երկու կողմերին մեկ-մեկ նեղ կածան:

Երբ հասանք ամայի մի տեղ, պարանր քաշեցին, մայրս րնկավ գետին: Ես կանգնած 
նրա մոտ ամբողջ մարմնով դողում էի: Արտասուքր չորացել էր աչքերումս. հասկանում էի, որ 
մեզ սպանելու են .  Պարանից բռնած' մորս քաշ տվին դեպի առուն, մեկր պինդ բռնեց մար- 
մինր, մյուսր հանեց կեռ դաշույնր, քշտեց թեւերր.

Մեր բախտից, հենց այդ պահին, առվի կողքին կածանի վրա երեւաց տարիքոտ մի կին' 
զյուզյումր ուսին' ջրի գնալիս: Հենց որ տեսավ մեզ' փայլատակող դաշյունի տակ, ցած դրեց 
զյուզյումր, վազեց մեր կողմր, նետվեց ուղիղ մորս մարմնի վրա եւ բղավեց մարդասպաննե
րի երեսին.

- Բավակա՜ն է, անօրեններ, չկշտացաք անմեղ մարդկանց արյունից, ի՞նչ եք ուզում 
խեղճ ու անօգնական այս թշվառներից, այս չոճուխից: Տղամարդ եք, գնացեք թշնամու դեմ: 

Մոլեգնած երիտասարդներր մի դաժան հայացք գցեցին պառավի վրա, մեկր ուզեց 
հրել նրան մի կողմ եւ ավարտել սկսված գործր, բայց թրքուհին փաթաթվել էր մորս եւ ասում 
էր, թե միեւնույն է, չի թողնելու, որ սպանեն:

Հետո այն, որ դաշյունր ձեռքին էր, ասաց,- դու մեր բարեկամ Մուստաֆա էֆենդիի 
մայրն ես, ես ճանաչում եմ քեզ, որդուդ խաթեր խնայում եմ, թող կորչեն այս կողմերից, թող 
ուրիշր սպանի , միեւնույն է, նրանք իրավունք չունեն ապրելու: Այդպես է ասել մեր մոլլան' ոչ 
մի հայ չպետք է մնա Մալաթիայում: Դաշույնր դրեց պատյանի մեջ եւ րնկերոջ հետ բարձ
րացան դեպր աղբյուրր:

Մայրս դեռ պառկած էր գետնին եւ սառած աչքերով նայում էր ազատարար կնոջ դեմ
քին, առանց հասկանալու թե ինչ կատարվեց, երա՞զ էր, հրա՞շք, իրականությո՞ւն... Իսկ ես 
նայում էի թրքուհու նիհար, ոսկրացած դեմքին, կապտած ձեռքերին, որոնք այնքան նման 
էին իմ տատիկի ձեռքերին .  » / էջ 216-217/:

Ահա այսպիսի դիպվածներով ու արկածներով մայր ու որդի կարողանում են իրենց 
գոյությունր պահպանել' մերթ ներկայանալով որպես թուրք գաղթականներ, մերթ թաքնվե
լով ամայացած հայկական բնակավայրերի փլատակներում, մինչեւ որ մեղմվում են հայերի 
կոտորածներր: Այդպես ահ ու սարսափի մեջ նրանք Սեբաստիայում մի կերպ քարշ են տա
լիս իրենց գոյությունր: Հետո փոքրիկ Գառնիկր թուրքի անվան տակ րնկնում է թուրքական 
որբանոց, ուր իր նման ծպտյալ հայ երեխաներ էլի կային: Սակայն ամեն վայրկյան վտանգի 
մեջ էր նրանց կյանքր: Հետո բարի մարդկանց միջնորդությամբ տեղափոխվում է այլ որ
բանոցներ, ծանր հիվանդանում եւ րնկնում է ամերիկյան հիվանդանոց: Առողջանանալուց 
հետո դառնում է մի հայ կոշկակարի աշակերտ, հանդիպում է նոր, չարաղետ դիպվածների: 
Եւ մի օր էլ հաճախում է Սեբաստիայի նորաբաց հայկական դպրոցր: Սակայն Թուրքիայում 
շուտով փակվում են հայկական դպրոցներր, եւ պատանեկության շեմին նոր- նոր ոտք դրած 
Գառնիկր' հրաժեշտ տալով մորր ու հարազատ վայրերին, «մահվան նավով» բազմաթիվ
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հայ ու հույն որրերի հետ տեղափոխվում է Հունաստան: Հուզիչ է նկարագրված պատանի 
Գառնիկի մորից րաժանվելու պահր. «Մայրս համրուրեց ինձ, լաց եղավ եւ նստեց ձյան վրա. 
նա րաժանվում էր որդուց, որին անցկացրել էր Մամախաթունից Մալաթիա, Մալաթիա- 
յից Սերաստիա ձգվող ահավոր ճանապարհով' կրելով աննկարագրելի տանջանքներ ու 
զրկանքներ» /էջ 340/:

Հունաստանում պատանի Գառնիկի համար սկսվում է մի նոր, րայց դարձյալ ոչ այնքան 
դյուրին կյանք, որ նա նկարագրում է «Որրաշխարհի» երկրորդ րաժնում: Գրքի այս րաժինր 
րաղկացած է հինգ գլուխներից, որոնցում հեղինակր ներկայացնում է իր հետագա ճակա- 
տագիրր' մինչեւ Եգիպտոս տեղափոխվելր: «Մահվան նավր» նստելուց հետո նա իրեն լրիվ 
որր է զգում. իր հետ չէր մայրր' իրեն պահպանողր, սնուցողն ու խնամողր, իր հույսն ու 
ապավենր, հոր մասին ոչ մի լուր ու տեղեկություն չուներ, գնում էր մի անհայտ աշխարհ:

Սարսափելի է «մահվան նավում» րռնկված համաճարակի նկարագրությունդ որի հա
մար նավր քառասուն օր մնում է կանգնած ծովի ջրերում: Խոլերայից ու ժանտախտից վախ
ճանվում են հարյուրավոր որրեր ու գաղթականներ, որոնց մարմիններր նետում էին ջուրր: 
Քառասուն օրվա րնթացքում նավի վրա եղած 2500 մարդուց մնում է րնդամենր 800 հոգի: 
Նախախնամությունր այստեղ եւս օգնում է Գառնիկին, եւ նա, հաղթահարելով այդ ծանր 
հիվանդություններդ հրաշքով փրկվում եւ հասնում է էլլադայի ափերր:

Նա այստեղ որոշ ժամանակ մի խումր հայ որրերի հետ անօթեւան, փողոցներում 
աստանդական կյանք վարելուց հետո ապաստանում է Լութրա էդիպոսի, Խալքիսի եւ 
Սկալա Օրոպոսի որրանոցներում, տեսնում թե՜ հայ, թե՜ հույն եւ թե՜ ամերիկացի չար ու 
րարի դաստիարակների ու ուսուցիչների, ցմրուր ճաշակում որրանոցային կյանքի ամրողջ 
դառնություններր, մաշկի վրա զգում «միստեր Չաքալոֆի ճիպոտի» զորությունր, տանում 
շատ ու շատ այլ դժվարություններ: Ամենուր նույն խոսքն էր լսվում' «որր մր ավել, որր մր 
պակաս»: Գ. Ստեփանյանի «Որրաշխարհր » րնթերցելիս ակամայից հիշում ես մեծ րանաս- 
տեղծ Հ. Շիրազի «Իմ րնկեր Լորիկր» պոեմր.

Հեյ, վշտի րույն որրանոց,
Հուշերդ անգամ սրտախոց...

Ոչ մի տարրերություն չկա Գ. Ստեփանյանի նկարագրած «միստեր Օգդենի» եւ Հ. Շի
րազի «միստր Վորդի» միջեւ: Նրանք երկուսն էլ նույն մարդիկ են , մեկր «փոս րնկած աչքե
րով, դուրս ցցված այտոսկրներով, ձվաձեւ ու երկար դեմքով», իսկ մյուսր' «րերանր' մի շան 
րույն, լեզուն' մեջր կապած շուն»: Երկուսն էլ օտար ու խորթ Մեծ եղեռնի մղձավանջնե
րով անցած, ծնողներ ու հարազատներ կորցրած, հայրենի տան փլատակներր տեսած հայ 
որր մանուկների համար: Նրանց երազր իրենց ծննդավայրերր վերադառնալն էր, կորցրած 
ծնողներին ու հարազատներին գտնելդ որ, ավա~ղ, շատ-շատերին այդպես էլ րախտ չի 
վիճակվում:

Գ. Ստեփանյանի «Մղձավանջային օրեր» եռագրությունն ավարտվում է այնտեղ, երր 
նա, «մնաս րարով» ասելով հյուրրնկալ էլլադայի ափերին, չափահաս դարձած մեկնում է 
Եգիպտոս: Թե ինչ է անում նա այդ նոր երկրում, հետաքրքրասեր րնթերցողր դրա եւ շատ 
այլ հարցերի պատասխաններր կարող է ստանալ' կարդալով նրա «Հոդվածներ եւ հուշեր» 
(Երեւան, «Սովետական գրող» հրատ., 1985) գիրքդ
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Միայն նշենք, որ Գառնիկը դեռեւս Խալքիսի որբանոցում եղած ժամանակ նամակ էր 
ստացել հորից' Թարզի Խաչիկից, որն ապաստանել էր Երեւանում: Այդ պահից որդու միակ 
ցանկությունն էր օր առաջ հասնել Երեւան, տեսնել հորը, փնտրել ու գտնել մորը: Կահիրեում 
նա մնում է հինգ տարի, աշխատում է «Արեւ» թերթի խմբագրությունում որպես գրաշար: Այդ 
ընթացքում ծանոթանում է Երվանդ Օտյանի, Վահան Թեքեյանի եւ շատ այլ նշանավոր 
մտավորականների հետ, մինչեւ որ 1930 թ. վերջնականապես գալիս է Երեւան ու հանդի
պում հորը: Նրա կյանքի հետագա մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ գրքի «Պատմում 
է թոռը» վերջաբանից, թե ինչպես մայրը ' Ոսկեգյուլը, եւս գտնում է կորցրած ամուսնուն ու 
որդուն եւ Պոլսից տեղափոխվում է Երեւան : Եւ այդպես, եղեռնից հրաշքով փրկված երզն- 
կացի այս բեկորները գտնում են իրար ու կրկին շարունակում Տեր-Ստեփանյանների երբեմ
նի շեն ու բազմանդամ գերդաստանի ավանդույթները:

«Մղձավանջային օրերը» հայ նորագույն գրականության լավագույն ինքնակենսագ
րական վեպերից մեկն է: Նրանում տրված է ոչ միայն Հայոց Մեծ եղեռնի ականատեսի 
վկայությունները, այդ գեհենից փրկված բեկորների հարազատ վայրեր վերադառնալու եւ 
քարուքանդ եղած օջախները նորից ծխացնելու փորձերը, հազարավոր ցիրուցան եղած, 
մերկ ու բոկոտն որբերի կյանքը օտար ափերում, այլեւ ներկայացված է հայկական մի ողջ 
երկրամասի' Երզնկայի, Սեբաստիայի ու Մալաթիայի եղեռնի օրերի հավաստի պատմութ
յունը: Գրքի բոլոր հերոսներն իրական մարդիկ են իրենց անուն - ազգանուններով, որոնք 
հետագայում դարձել են մեր գիտության ու մշակույթի երեւելի դեմքեր, անվանի անձիք:

Այս գրքով կորստից փրկվել են երզնկացիների ազգային սովորույթներին, առօրյա 
կյանքին ու կենցաղին, տարազին ու ծեսերին, բնակավայրերի ու տների ներքին կառուց
վածքին ու հարդարանքին վերաբերող շատ ու շատ տեղեկություններ: Հատկապես արժե
քավոր են լեռների ու ձորերի, գետերի ու աղբյուրների, բերդերի ու կամուրջների մասին պահ
պանված ավանդությունները, որոնք մեծ վարպետությամբ ներկայացված են վեպում: Գրքի 
արժանիքներից մեկն էլ պետք է համարել ժողովրդական հարուստ բառ ու բանի, առակների, 
ասացվածքների, դարձվածքների ու թեւավոր խոսքերի, բանավոր ասվող երգերի օգտա
գործումը:

Գ. Ստեփանյանի վեպի արժանիքների մասին կարող ենք շատ խոսել, վկայակոչել Հու
նաստանում լսած երգերի ու ավանդությունների տեղին օգտագործումը, բնության չքնաղ 
տեսարանների ու գեղեցիկ հուշարձանների նկարագրությունները եւ այլն: Սակայն բավա
րարվենք այսքանով' ավելացնելով նաեւ այն խոր հայրենասիրության մասին, որ հորդում է 
գրքի յուրաքանչյուր էջից, հատկապես որբերի հոգիներում անթեղված այն ցավն ու մրմուռը, 
կարոտն ու սերը կորսված եզերքի նկատմամբ, որ ալեկոծում են նրանց մատաղ հոգինե
րը: Այդ ամենը գիրքը դարձնում են առավել հուզիչ մի հիշատակարան, գեղարվեստական 
բարձր արժեք ունեցող մի ծաղկագիր մատյան:

Ավելացնենք, որ վեպի այս հրատարակության մեջ նախորդի հետ համեմատած կա
տարվել են վերջին երկու մասերի միավորում, ինչպես եւ առանձին բաժինների ու վերնագ- 
րերի բարեփոխություններ, խմբագրական աննշան միջամտություններ եւ այլն, որոնք, մեր 
կարծիքով, պետք չէին: Ցավոք, այս հրատարակության մեջ սպրդել են նաեւ սրբագրական 
մի շարք վրիպակներ ու սխալներ: Վերջում կցված է դժվար հասկանալի բառերի բացատ
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րական բառարան, որր կազմվել է թուրքագետ Հ. Ստեփանյանի օգնությամբ: Հեղինակի 
պատումներում հանդիպող որոշ դարձվածքներ ու մտքեր ուղեկցված են տողատակի ծանո
թագրություններով: Գիրքն ավարտվում է Գ. Ստեփանյանի րնտանեկան ալբոմից հանված 
մի շարք արժեքավոր լուսանկարների ներդիրով:

Նշենք նաեւ, որ Գ. Ստեփանյանի «Մղձավանջային օրերի» ներկա հրատարակությու- 
նր նվիրված է բազմավաստակ հեղինակի ծննդյան 100- ամյակին, ինչպես եւ Մեծ եղեռնի 
բոլոր զոհերի հիշատակին: Այն լույս է տեսել որպես Գալուստ Կյուլպենկյան հիմնարկության 
«Հայկական մատենաշար»-ի հերթական հատոր, որն իրականացվել է նույն հիմնարկութ
յան Հայկական բաժանմունքի տնօրեն դոկտոր Զավեն Եկավյանի հովանավորությամբ: 
Մեծ եղեռնի 95-րդ տարելիցի շեմին սույն վեպի վերահրատակությունր, մեր կարծիքով, կա- 
րեւորվում է նաեւ նրանով, որ այն Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ներ
կա փուլում կարող է դառնալ հանրությանր ներկայացվող մի անժխտելի վավերագիր, որի 
թարգմանությունր օտար լեզուներով այս օրերին ցանկալի է ու անհրաժեշտ:


