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ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԹԱԳՈՒՀԻ ՇԻՇՄԱՆՅԱՆԻ ԵՐԿԵՐԻ 
ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ 

Թագուհի Շիշմանյան (Օրիորդ Մենիկ), Երկեր (աշխատասիրու-
թյամբ Ալ. Ա. Մակարյանի), Եր., «Նաիրի» հրատ., 2015, 204 էջ*: 

Բանալի բառեր-Թագուհի Շիշմանյան, Օրիորդ Մենիկ, 
արևմտահայ գրականություն, նորավեպ, Ալբերտ Մակար-
յան, «Գարնան մի ասուպ», Ծերենց, 1880-ականների գրական 
շար ժում:

Արևմտահայ նոր վիպասանության սկզբնավորման հա մար շրջադար-
ձային եղավ 1883 թվականը, երբ «Արևելյան մամու լում» լույս տե սավ Թա-
գուհի Շիշմանյանի (Օրիորդ Մենիկ) «Գարնան մի ասուպ» ստեղծագոր-
ծությունը: 

Մինչև այդ արևմտահայ արձակը, զարգացման ուղիներ փնտրե լով, տա-
րուբերվում էր եվրոպական թարգմա նական գրականության ու գեղար վես -
տագա ղա փարական հասունություն և ավարտություն չապա հո վող տե-
ղական ռոման տիկ, արկածային վեպերի միջև: Անհրաժեշտ էր գրական ըն-
թացքի կայունություն, ստեղծագոր ծական ա ռանձնա հատ  կությունների, թե-
մա տիկ ու կառուցվածքային առանցքի ճշգրտում, որը կարող էր գալ միայն 
ինքնուրույն, ժանրի հատկանիշներն առավելագույնս ամփոփող և գեղար-
վես տա կան ամբողջականությամբ աչքի ընկնող ստեղծագոր ծու թյուն ների 
հայտնութ յամբ: 

Փոքր արձակի ձևավորման համատեքստում հատկապես ճշգրտում նե րի 
կարիք ու նե ին ինչպես ժանրային հատկականությունները, այնպես էլ ժան-
րանվանումները: Նախոր դող երկու տասնամյակների մամուլում ու առանձին 
հրատարակություններում ժանրային հստակ սահմանումների բացա կա յու-
թյան, հեղինակային ու խմբագրական տարակերպ ըն կա լումների արդ յուն-
քում կիրառվում էին վեպիկ, վիպակ, պատմվածք, պատկեր, դրվագ, 
ման   րա վեպ եզրերը: Օրիորդ Մենիկի «Գարնան մի ասուպի» հրատարա կու-
թյամբ անուն ու քաղաքացիություն ստացավ արևմտահայ գրական-մշակու-
թային մինչեղեռնյան կյանքի ամե նա  նշանակալի երևույթներից մեկը՝ նորա-
վեպը. ««Գարնան մի ասուպից» հետո էր, որ փաս տորեն սկսվեց «նորավեպ» 
եզրի կիրառությունը և նորավեպի ստեղ ծա գործական առաջխաղացումը: 

*Ընդունվել է տպագրության 12.12.2015։
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Իհարկե, «նորավեպ» ժանրանվանումը Թագուհի Շիշմանյանի հայտնա գոր-
 ծութ յունը չէր։ Այն «առաջին անգամ օգտագործել է Մեսրոպ Թաղիադյանը 
Վ. Սքոթի առիթով»1 կամ` «…տառացի արտահայտությունն է ֆրանսիա ցի-
ներուն nouvelle-ին, առաջին անգամ կարծեմ գործածված Մասիսի հին խմբա-
գրապետեն (Կ. Յութ յուճյան)»2: Սակայն կարևոր էր նաև ժանրի հատ կակա-
նությունների ապահովումը՝ «բանարվեստի ու ձևաբանության ա ռու մով»3, 
որ բե րում էր Օրիորդ Մենիկի՝ Թագուհի Շիշմանյանի «Գարնան մի ասուպ» 
նորա վե պը:

Գրողի կայացման այս ընթացքը լավագույնս ներ կայացված ու քննված 
է պրոֆեսոր Ալբերտ Մակարյանի կազ մութ յամբ ու աշխատասիրությամբ 
լույս տեսած Թագուհի Շիշմանյանի (Օրիորդ Մենիկ) երկե րի հատորյակում: 
Իր տեսակի մեջ առաջին ու միակ այս հատորն ընդգրկում է վաղամեռիկ 
գրագիտուհու տպագիր ու անտիպ գրական ամբողջ ժառանգությունը: 

Հատորի առաջին մասում Ալ. Մակարյանի ծավալուն ու սպառիչ անդրա-
դարձն է Թ. Շիշ մանյանի (1859-1885) կյանքին ու ստեղծագործությանը՝ 
ընդ հանուր բանասիրական, մաս նավոր գրակա նագիտական քննությամբ 
հանդերձ: Արևմտահայ գրական-մշակութային կյան քի տարբեր վավերա-
գրերի (բնագրեր, մամուլ, հուշագրություններ, նամակներ) մանրազնին ու-
սումնասի րութ յամբ, համապատասխան ծավալուն ծանոթագրություններով 
ու հղումներով Ալ. Մակարյանը վերականգնում է վաղամեռիկ գրողի կյան-
քի ու ստեղ ծա գոր ծության պատ կե րը: Գրականագետը Օր. Մենիկի կայա-
ցումը պայմանավորում է մի կողմից արևմտա եվրո պա կան գրականության 
հրաշալի իմացությամբ, որից գրագի տուհին նաև թարգմա նություն ներ էր 
կատարում, մյուս կողմից՝ արևմտահայ գրական կյանքի բուռն վերելքի 
առաձնա հատ կություններով: 

Վաղ մանկության տարիներից մշտապես գտնվելով հոր՝ հայտնի վի-
պասան Ծերենցի (Հովսեփ Շիշմանյան) կողքին` տաղանդավոր աղջնակը, 
ում Սրբուհի Տյուսաբը «Հա մայն Մանկանց Թագուհի» է կոչել, ապա 
նրբա գեղ ու բանիմաց օրիորդը եղել է արևմտահայ ու արևելահայ գրական 
գոր ծիչների՝ Մատթեոս Մամուրյանի, Արփիար Արփիարյանի, Գրի գոր ու 
Եր վանդ Օտյանների, Պետրոս Ադամյանի հիացմունքի առարկան, մտերմու-
թյուն ու նա մակագրություն ունեցել նրանց հետ: Ինտելեկտուալ ու համեստ 
այս գրագիտուհին մինչ գրական դաշտ մտնելը արդեն իսկ մեծ ծառա յու-
թյուն է մատուցել հայ գրականությանը՝ դառ նա լով հոր ներշնչման աղբ-
յուրը, հուսադրողն ու ոգևորողը: Ուստի Թագուհի Շիշմանյանի երկերի 
հա տորում ընդգրկված նամակները վերականգնում են Ծերենցի վեպերի 
ստեղծման ընթացքը, բացահայտում դրանց արվեստի որոշ առանձնահատ-
կու թ յուններ, անդրադառնում ստացված գնահատականներին ու արձա-
գանք ներին:

Նամակներում առաջին հերթին ներկայացվում են ժամանակի հայտնի 
դեմ քե րը, նրանց հետ հեռակա երկխոսությունները։ Դրանք բացահայտում 

1 Թագուհի Շիշմանյան (օրիորդ Մենիկ), Երկեր, Եր., 2015, էջ 39, ծանոթ. 77: Այստեղ և հետայսու 
մեջբերումն երը կատարվում են ըստ այս հրատարակության: Էջերը կնշվեն շարադրանքի տեքստում՝ 
փակագծերի մեջ:
2 Օշական Հ., Համապատկեր արևմտահայ գրականութեան, հատ. Ե, Երուսաղեմ, 1954, էջ 151:
3 Հակոբյան Գր., Ուսումնասիրություններ և հոդվածներ, Ս. Էջմիածին, 2007, էջ 340:

Գ
Ր
Ա

Խ
Ո
Ս
Ո
Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ

Ն
Ե
Ր



148

են հարուստ հոգևոր ներաշխարհով ու բարձր ինտելեկտով աչքի ընկող 
Թագուհու աշխարհայացքը, ձգտումներն ու իդեալները, ինչպես նաև նա-
մակների հասցեատերերի հայացքները, գործունեության մանրամասները, 
գրական անցուդարձի թաքնված կողմերը և այլն: Թագուհի Շիշմանյանը 
Կիպ րոսից ուղարկած նամակնե րում Մատթեոս Մամուրյանի հետ խոսում է 
եվրոպական գրականության թարգմանության, նրա տիկնոջ հետ՝ սիրելի 
գրքե րի ու հերոսների, հայտնի վիպասանուհի Սրբուհի Տյուսաբին պատմում 
է Կիպրոսի ան ցուդարձի մասին, իր դասընկերուհի Հերիգա Յուսուֆյանի 
հետ հիշում միասին անցկացրած օրերը, խոսում անձնական բնույթի տար-
բեր հարցերի շուրջ, տալիս խորհուրդներ:

Մարդ կա յին հարաբերությունների ու գրականության նկատմամբ մեծ 
սիրո միահյուսման արտահայ տու թյան տեսանկյունից բնութագրական է 
1876 թ. հոկտեմբերի 4-ով թվագրվող՝ Մատ թեոս Մամուրյանին ուղղված 
նա մակի մի հատվածը. «Ար. մամլո վերջին թերթին մեջ Վայ մարեն նամա-
կագիր մը Ֆաուսթի ներկայացման նկարագրություն մ’ընելով ըսած էր. 
Վեր թերը, որ Տաճկաստանի հայոց քեզմով ծանոթացած է կամ ասոր պես 
բան մը, չ’եմ գիտեր այս խոսքը ինձի համար է ամենեն ավելի, ըսի հորս, 
վասնզի չ’եմ կարծեր թե Մամուրին այս թարգմանությունը ինձի չափ շատ 
կարդացած մեկը ըլլա. իրավունք ունիս, պատասխանեց, միայն չ’եմ գիտեր 
թե քու Վերթեր կարդալդ որչափը Գյոթեի արժեքին և որչափը Մամուրին 
հիշատակի համար է» (էջ 142):

Ուշագրավ է, որ Թագուհի Շիշմանյանի նամակներում չեն շրջանցվում 
նաև քաղաքական հարցերը։ Դրանցում ակնարկներ կան Օսմանյան կայս-
րության քաղաքական անցուդարձին՝ սուլթան Աբ դուլ Ազիզի սպանությանը 
(էջ 137), Աբդուլ Համիդի գահակալությանը (էջ 133), Միդհատ փաշայի մեծ 
վեզիր դառնալուն, սահմանադրության ընդունմանը՝ Շիշ մանյանների 
մտերիմ Գրիգոր Օտյանի ակտիվ մասնակցությամբ (էջ 153) և այլն: 

Իսկ 1878 թվականից հետո Թագուհի Շիշմանյանի կողմից գրված նա-
մակ ներն արդեն ուղարկվում են Թիֆլիսից: Այս տեղ ներկայացվում է թիֆ-
լիսյան կյանքը պոլսահայի հայացքով: Կենցաղ ու հասարա կական հա  րա բե-
րու թյունների առանձնահատկություններ, միջավայրի, հայկա կան թատ րոնի, 
կրթա կան հիմնարկների դիպուկ նկարագրություններ, որոնք կարող են 
օգտակար լինել 19-րդ դա րի թիֆլիսահայ մշակույթի, կովկասյան իգա կան 
դպրոցների ուսումնասիրության համար: Օրինակ՝ խոսելով Թիֆլիսի հայ 
աղջիկների կրթության հարցե րի մասին՝ Թագուհի Շիշ ման յանը նկա տում է. 
«Այստեղ ունին հայք մեկ երկու մանչերու դպրոց և երեք-չորս աղջ կանց, այս 
վերջիները գացի պտտելու: Մեծ փափագ ու զոհողություն ընողներ կան 
«աղջկանց ուսումն ասիրաց» համար, որոնք սովորաբար բավական եկամուտ 
ալ ունին: Սակայն մեծ եղավ զար մանքս, երբ գացի Գայանյաց ուսումնարանը, 
չէ թե վասնզի դպրոցը գեշ վիճակի մեջ է, չէ, ընդհակառակն, շատ հա ռա-
ջադիմություն ընելու հույս կա, բայց այնչափ գովեր էին, այն չափ ներբողյան 
կարդացեր էին մեզի, որ միտքս դրած էի թե արդեն հասած աղջիկներ պիտի 
տեսնիմ որ լավ հայերեն գիտեն, պատմություն և գրակա նության որոշ տե-
ղեկություն ունին և ուսմունքի մեջ մինչև շատ հառաջադեմ են. կրնաք 
երևակայիլ թե այս գաղաբարներով երթա լես վերջ ինչչափ զարմացա, երբ 
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տեսա, որ շատ սովորական էր իրենց գիտցածը, և անոր համար է, որ հայ 
դպրոցներե ելնող աղջիկներ Ռուսաց գիմնազ կը մտնին» (էջ 180): 

Գայանյան վարժարանի, ինչպես նաև Մարիամյան ու Անանյան դպրոց-
ների, ընդհանրապես՝ թիֆլիսահայ մշակութային կյանքի մասին ավելի 
հան գամանալից Թագուհի Շիշմանյանը խոսում է Կ. Պոլսի «Մասիս» լրա գրի 
էջերում՝ «Դես ու դեն» խո րա գրի տակ լույս տեսած քրոնիկներում: Թիֆ լիսի 
ու Կ. Պոլսի, ավելի լայն՝ հայության արևելյան ու արևմտյան հատ   վածների 
միջև առկա մշակութային ու կրթական տարբերությունները գրա գիտուհու 
խոսքը դարձնում են հետաքրքիր, բնութագրումները՝ հիմն ավոր, իսկ գնա-
հատա կանները՝ մեծ մա սամբ անաչառ: Քրոնիկներում ան դրա դարձեր կան 
Թիֆլիսի հայ և ոչ հայ բնակչության նիս  տու կացին, հասա րակական-տնտե-
սական հարաբերություններին, թիֆլիսահայ մշակու թային կյանքին, ի մաս-
նավորի՝ թատերական անցուդարձին և այլն: 

Ե՛վ նամակներում ու քրոնիկներում, և՛ հուշերում ընթեր ցո ղի առջև հառ-
նում է երիտասարդ ու մտածող կնոջ կերպարը: Նամակներում Թագուհի 
Շիշ մանյանը ամբողջ էու թյամբ տարված է գրականությամբ, իրականու-
թյունն ու մարդկային հարաբերութ յուններն ըն կալում է իր սիրած գրքերի 
թե լա դրած ռոմանտիկ հայացքով, քրոնիկներում ինքնուրույն մտա ծող, 
սթափ դատող, իր ու ընթերցողի առաջ գրվածի համար պատաս խանատ-
վություն կրող կինն է, ով գիտակցում է, որ իր խոսքն ուղղված է պոլսեցուն, 
ուստիև ձգտում է լինել անաչառ, միաժամանակ դրական վերաբերմունք 
ստեղծել Թիֆ լիսի ու թիֆլիսահայոց նկատմամբ. «Հայը պետք չէ արհա-
մարհե Թիֆ լիս, պետք է հույս ունենա այդ քաղաքին վրա, որ թեև Հա յաս-
տանի մեջ չէ՝ բայց Հայկական է և կը լինի օր ավուր, և մինչև անգամ ամե-
նա փոքր չափով պետք է առնելու այն հպարտութենեն, որ ունի հազվագյուտ 
և տգետ Թիֆլիսցին, որ իր լեռ ներեն շրջապատյալ՝ մինակ այն կողմեն կը 
նմանի հին Աթենացվույն, որ նորա պես իր քա ղաքը միայն քաղաք կ’անվանե 
և նորա բնակիչքը մարդ: Պետք է գիտնա նաև Կովկասի ու Հայաստանի 
ամեն կողմե գաղթյալ Հայը թե բնիկ Թիֆլիսցին՝ դուրսեն եկած բազմության 
մեջ խեղդ ված՝ պետք է դիտակ դնել փնտռել գտնելու համար, և Թիֆլիսու 
բարոյական պակա սությանց և կատարելությանց ինքն է պատասխանատու 
մանավանդ ասկից վերջ» (էջ 82-23): 

Թագուհի Շիշմանյանի ոչ գրական, սակայն ակնհայտ գեղարվեստական 
որակներ ու նեցող գործերում զգալի է «Գարնան մի ասուպի» տաղանդավոր 
հեղինակի ներկա յութ յունը: Նուրբ դիտողականություն, խոսքի հստակություն 
ու գիտելիքի հիմնավոր վա ծության ար տահայտություն, պարզություն, ընդ-
հանրացումներ կատարելու ունակություն, հոգեբանա կան համոզչություն, 
եր բեմն՝ պարզունակ գրքային պատկերացումներ ու քարոզչականություն. 
սա է հատկությունների ոչ ամբողջական ցանկը, որով «Գարնան մի ասուպը» 
արժա նա ցավ այդքան մեծ ուշադրության, դարձավ գրական մի ամբողջ 
շարժ ման առաջնեկը: 

Գրականագետ Գր. Հակոբյանը այս նորավեպը ա ռանձ նացնում է առաջին 
հերթին ժամա նա կակից հայ կյանքի կենդանի պատ կերման տեսանկյունից, 
ինչով այն հակադրվում էր մինչ այդ եղած «պատմական, լուսավորչական 
գաղափարաբանության» ընդգծմանն ուղղ ված «կրա վորական խոսքին». 
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«Հաղ թահարելով ռոմանտիկ փոքր արձակի կառույցի բազմաթիվ հատկա-
նիշներ՝ երիտասարդ գրագիտուհին պատ կե րում էր ժամանակակից մարդու 
հո գե բանությունը, արդիական կշռույթ ները: Սաթենիկ-Գեղարդյանց հարա-
բե րակ  ցութ յունների առանցքը, որի շուրջ, ըստ էության, համախմբված են 
պատումի գաղափա րական ու պա րա գայական շերտերը (նոր սերնդի քա-
ղաքային կենցաղի նկարագրություն, «ինտելեկ տուալ» հոսք՝ ֆեմինիս տա-
կան հայեցողության անթաքույց շեշտադրու թյամբ), պատկերագրում է հույ-
զերի և բանականության բախման, բարոյակա նության ըմբռնման, պար-
տականության այն ոլորտը, ուր երիտասարդ մար դիկ պահպանում են իրենց 
անհատականությունը»4: 

Օրիորդ Մենիկի երկերի հատորի առաջաբանում Ալ. Մակարյանը հան-
գամանանորեն անդրադարձել է նորավեպի հրատարակության ժամա նա-
կին, գրական իրականությանը, քննա դատական արձագանքին, երկի թե-
մա տիկ-գաղափարական առանցքին, գեղարվեստա կան առանձնահատկու-
թյուններին: Միաժամանակ գրականագետն իրավամբ շեշտում է, որ թեև 
նրանում արծարծվող թեմաները կարող են հետաքրքիր լինել ժամանա կա-
կից ընթերցողին, սակայն նորավեպն այսօր ունի ա ռավելապես գրական-
պատմական արժեք:

Թեև ժամանակակից կյանքի արագընթաց ռիթմը ընթերցողին հեռաց-
նում է գեղար վես տական գրականությունից, ի մասնավորի՝ 19-րդ դարա-
վերջի ռոման տի կա կան վիպասանության հուզիչ ու վեհ մթնոլորտից, սա-
կայն լրահոսով ուղղորդվող մեր ժամա նակ ների ընթացքում կարելի է պահ 
գտնել ու թերթելով Օր. Մենիկի երկերի հատորը՝ առնչվել գրական-մշա-
կութային մի յուրահատուկ իրականության հետ, որն այլևս չկա: Այն 
1880-ականների գրական մեծ շարժման կարևոր մասն էր, շարժում, որը մի 
քանի տաս նամյակ անց արդեն իր ծաղկման շրջանում գլխատվեց, ընդ-
հատվեց ցեղասպանությամբ ու մշակութային եղեռնով: 

Թագուհի Շիշման յանի (Օր. Մենիկի) երկերի հատորը վերականգնում է 
այդ անդառնալի ժամանակների հուշը և միաժամանակ, ինչպես նշում է 
այս հիանալի հա տորի կազմող Ալ. Մակարյանը, հարգանքի տուրք ու 
փոքրիկ հուշարձան է դառնում վաղամեռիկ գրա գիտուհու հիշատակին. 
«մի գրագիտուհու, որն ակնթարթի պես փայլատակեց հայրենի գրա կա-
նության երկնակամարում ու ասուպի պես անհետացավ հեռուներում՝ 
սերունդներին, սա կայն, թողնե լով հիշարժան լուսածերպեր…» (էջ 46): 

Հայկ Ա. Համբարձումյան
Բանաս. գիտ. թեկնածու

Հայկ Ա. Համբարձումյան - գիտական հետաքրքրությունների 
շրջանակն ընդգրկում է հայ ժողովրդական բանահյուսությունը 
(«Առասպելաստեղծ աշխարհայացք և ստեղծագործական մեթոդ», 
2013), հայ հին ու միջ նադարյան գրականության պատմությունը, քննա-
դատությունը («Զուգահեռ ընթերցումներ», 2012):

4 Հակոբյան Գր., նշվ. աշխատ., էջ 340:
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Summary

COLLECTED WORKS OF TAGUHI SHISHMANYAN

Taguhi Shishmanyan (Oriord Menik), works (examined by Al. A. 
Makaryan), Yerevan, “Nairi” Pub., 2015, 204 p.

Hayk A. Hambardzumyan

Key words - Taguhi Shishmanyan, Miss Menic, Western Ar-
menian literature, novel, Albert Makaryan, “Falling star of the 
spring”, Tserents, literary movement of the 1880s.

The review presents the book of Collected Works of Taguhi Shishmanyan  
Melik-Azaryants  (pen name  Oriord Menik  - 1859-1885). Taguhi Shishmanyan is 
the daughter of the famous novelist   Tserents and also talented author of little 
prose. Shishamanyan’s short story “A Meteor of Spring” is the first in this genre 
in Western Armenian literature. After the publication in 1883, this work has got 
some large attention by the Western Armenian literary workers. 

The book contains not only previously published author’s works but also 
unprinted literary heritage and letters. Texts are accompanied by numerous 
comments and thoroughly analyse of the authoress life and work by editor of the 
book A. Makaryan.

Резюме

ТРУДЫ ТАГУИ ШИШМАНЯН

Тагуи Шишманян (Ориорд Меник), Труды (составлены Ал. А. 
Макаряном), Ереван, изд. “Наири”, 2015, 204 с.

Айк А. Амбарцумян

Ключевые слова - Тагуи Шишманян,ориорд Меник, за пад-
но-армянская литература, новелла, Альберт Макарян, “Па даю-
щая звезда весны”, Церенц, литературное движение 1880-ых.

Рецензия представляет  собрание сочинений  дочери  известного армянс-
кого писателя Церенца,- талантливой писательницы Тагуи Шишманян (О риорд 
Меник-1859-1885), которая получила известность  благодаря своей новелле 
“Весенний метеор”. Сразу после публикации (1883) новелла получила вос тор-
женные отклики в литературных кругах и считается первой в этом жанре в 
западно-армянской литературе.  

В книге  собраны не только ранее уже опубликованные работы автора, но 
и статьи и письма, часть из которых публикуется впервые. Тексты сопровож-
даются многочисленными комментариями составителя и редактора книги А. 
Макаряна.
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