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Սիտնիէն (Աւստրալիա)
ՄԱՔՐՈՒՀԻ ԱՔԽԱՉԵՐԵԱՆ-ՔՈՐԹԵԱՆ
այս գիրքը կը ձօնէ բնիկ քեսապցի իր սիրելի ամուսնոյն՝
ՅԱԿՈԲ ՔՈՐԹԵԱՆԻ
անմար յիշատակին

ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ ԲԱՌԵՐՈՒ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄԸ
Աշխատութեան մէջ նիւթական մշակոյթի շատ երեւոյթներ կոչ
ուած են հայերէն անուններով կամ բարբառային անունը տրուած
է արեւմտահայերէնի համապատասխանութեամբ ՝ տուլլա>տոլի,
կէօփ>կուփ. ամեն պարագայի՝ փակագիծի մէջ տրուած է բարբառա
յին անուանումը:
Բարբառային անուններու ընթերցումը դիւրացնելու նպատակով
նկատի ունենալ, որ  Քեսապի բարբառը ունի կիլիկեան բաղաձայ
նական համակարգ.
ձայնեղներն են պ, կ, տ, ծ, ճ,
խուլերը՝ բ, գ, դ, ձ, ջ,
շնչեղները՝ փ, ք, թ, ց, չ:
Բարբառի խուլ պայթականով օտարամուտ մականունները
արեւմտահայերէնի մէջ սովորութիւն է արձանագրել խլազուրկ
համակարգով՝ շնչեղներով. Դըդըզինք>Թիթիզեան, Դըրդըրինք>Թրթռեան,
նոյնպէս ձայնեղները՝  Պուլատինք>Փոլատեան եւ այլն:
Գ ով արտայայտուածը կոկորդային պայթական հնչիւն է, կը
համապատասխանէ արաբերէն  قհնչիւնին. արեւմտահայերէնի մէջ
օտար բառերու պարագային կը տառադարձուի գ-ով՝ Գ
 ահիրէ, Անգա
րա, հայերէն ծագումով բարբառային բառերու պարագային՝ կու գայ
գ-էն, ինչպէս՝ գտնել>գըննիլ, գորտ> գուրտ, գործելի>գըրզիլա:
Բարբառին յատուկ է բաղաձայններու կրկնութիւնը՝ տուլլա
(տոլի), ապպա (ապա), քըլլըմ (քիլիմ) եւ այլն:
Ուօ, իէ, ուօյ, էօ երկբարբառներուն մէջ առաջին ձայնաւորները
ունին հազիւ զգալի արտասանութիւն՝ ուօ, իէ, ուօյ, էօ:
Նախաշեշտ դիրքի է-ն, բացի էական բայի անցեալ անկատար
ձեւերէն՝ էրէմ, էրէս, էրէնք, էրէք, էրէն, վերին բարձրութեան քմայնացած
ա է:
Քմայնացած ա եւ օ ձայնաւորները նշուած են ընդգծումով՝ ա, օ,
իսկ քմային ու-ն՝ արձանագրուած է իւ-ով:
Բարբառին մէջ բառավերջի ա-ի հնչիւնափոխութենէն ալ
կախեալ  է նախաշեշտ ա-երու փոփոխութիւնը՝ մասարա/մէսէրու,
իմանա/իմէնու, փանճարա/փէնճէրու:
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 եսապի շրջանը, որ Անտիոքի շրջանի 9-11-րդ դարերու հայ հոծ
Ք
գաղթականութեան վերջին օղակներէն մէկն է, կը ներկայանայ իբ
րեւ պատմա-ազգագրական ինքնուրոյն միջավայր մը: Ան դարեր շա
րունակ ազգային, լեզուական եւ կրօնական տարբեր հաւաքականու
թիւններու օղակին մէջ գոյատեւած է իր ազգային արմատներուն,
կրօնական աւանդութիւններուն ու իր հայերէն բարբառին ամրօրէն
կառչած հայութեամբ: Անոր մէջ հիմնական դերակատարութիւն ու
նեցած կրնան ըլլալ ամենէն առաջ միայն հայ բնակչութեամբ կազ
մուած ըլլալն ու փակ տնտեսութիւնը, ուր շատ քիչ փոփոխութեամբ
փոխանցուած են դարերէն եկող երկրագործութեան եւ անասնապա
հութեան աւանդութիւնները, աշխատանքի կերպերն ու եղանակները,
գլխաւորաբար ապրանքափոխանակութեան վրայ հիմնուած առօրեայ
պէտքերուն հայթայթումը: Շրջանին մէջ ազդու ներկայութիւն ունեցած
են աւատական իրաւունքներ ունեցած մեծ ընտանիքներ, որոնց ներ
կայացուցիչները՝ պարոնները (պէրուն), կառավարած են եկեղեցին ու
համայնքը: Ժողովուրդին կարեւոր մէկ մասը եղած է հողազուրկ ու իբ
րեւ մարապա (բերքի քառորդով աշխատող) աշխատած է պարոններու
կալուածներուն մէջ: Հոն հօրէ որդի, մօրէ աղջիկ փոխանցուած են ո՛չ
միայն լեզուն, հաւատալիքներն ու կենցաղի բոլոր կերպերը, հոգեւոր
մշակոյթի արժէքները, այլեւ նիւթական մշակոյթի բոլոր հիմնական
տեսակները՝ տան եւ յարակից բաժիններու կառոյցն ու յարդարան
քը, տարազը, մթերքի պատրաստութեան եղանակները, առօրեայ եւ
ծիսական խոհանոցը, բայց մանաւանդ տնայնագործութեան և ար
հեստներու պատկերը:
19-րդ դարու երկրորդ կիսուն Քեսապի կեանքին մէջ կը նկատուին
որոշ փոփոխութիւններ: Ամերիկացի միսիոնարութիւններու աշխոյժ
գործունէութիւնը, ապա կաթողիկէ-լատին քարոզչութիւնները կը ստեղ
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ծեն յարանուանական բաժանումներ՝ իրենց հետ բերելով բեկումներ
կրթութեան, կենցաղին եւ արտաքին յարաբերութիւններուն մէջ: Երկ
րագործութեան մէջ կը մտնեն նոր տարրեր: Կը ձեւաւորուին շուկայա
կան յարաբերութիւններ, կը զարգանայ Քեսապի շուկան: Գիւղատնտե
սական արտադրութիւններու հաւաքման ու արտածման մէջ Քեսապի
շուկան մեծապէս կը փոխէ ապրանքափոխանակութեամբ առեւտուրի
կերպը, կը հիմնուին արհեստանոցներ, որոնք կը բաւարարեն ո՛չ միայն
շրջանի հայ գիւղացիութեան, այլեւ մինչեւ Անտիոք ու մինչեւ Լաթա
քիա հասնող արաբ, ալեւի, քիւրտ, թիւրքմէն ու յոյն գիւղացիութեան
պէտքերը: Բեկումնային տասնամեակներ էին, երբ հինի գոյատեւման
կողքին նորը իր հաստատ քայլերը կ’առնէր: Շուկային մէջ հարստա
ցած մարդիկ մեծ կալուածներ ձեռք կը ձգեն շրջանին մէջ, հակադ
րութեան մէջ մտնելով նախկին կալուածատէր խաւին հետ՝ կ’ունենան
իրենց ամառանոցները եւ իրենցմէ կախեալ գիւղացիութիւն մը: Եւ
ասիկա բնականաբար հակադրութիւն մը կը ստեղծէր Քեսապ աւանին
եւ գիւղերուն միջեւ. Քեսապ արդէն կեդրոնական աւան էր եւ ոչ գիւղ:
Հակադրութիւնը կ’արտայայտուէր նիստ ու կացի, տան կահ-կարասիի
ու տարազի միջոցով: 20-րդ դարու սկիզբին շրջանին մէջ առկայ է այր
մարդոց երեք տեսակի տարազ. գիւղերու մէջ մազէ ապան ու շալ
վարը՝ պէօրգ (բուրգ) կոչուող գդակին եւ փաթթոցին հետ, շուկային
մէջ՝ ֆէս գլխարկը ու զուպունը (պարեգօտ) կարճ վերարկուին հետ՝
զաքօ, իսկ մտաւորական շրջանակներու մէջ՝ ալաֆրանկա տարազը
կլոր գլխարկով եւ փողկապով:
20-րդ դարու կիսուն ճարտարագիտութեան ու հաղորդակցութեան
միջոցներու բերած փոփոխութիւնները շրջադարձային կը դառնան
նիւթական մշակոյթին համար: Դարերու խորքէն եկող նախկին փակ
տնտեսութիւնը հիմնովին փոփոխութեան կ’ենթարկուէր. ելեկտրակա
նութիւնը կը հասնէր ամեն տեղ, գիւղամիջեան ճամբաները կ’ասֆալ
թապատուէին, ջուրը կը հոսէր տան մէջ, փոխադրութեան միջոցները
կը փոխուէին: Գիւղատնտեսութիւնը կամաց-կամաց կը մեքենայացուէր:
Կը վերնային հողագործութեան գրեթէ բոլոր տեսակները՝ ցանքը, բան
ջարաբուծութեան հին կերպերը, շերամապահութիւնն ու ծխախոտա
մշակութիւնը: Պտղամշակութիւնը կը մասնաւորուէր ու կ’անցնէր ար
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տադրական եղանակին, զբօսաշրջութիւնը կամաց-կամաց հիմնական
տեղ կը գրաւէր տնտեսութեան մէջ: Երկաթ-պեթոնը կը փոխարինէր
նախկին բոլոր տեսակի շինութիւնները: Ք
 եսապ աւանին ու գրեթէ բոլոր
գիւղերուն մէջ կամաց-կամաց կը բազմանային այդպիսի կառոյցները,
շինարարութեան մէջ քարը կը փոխարինուէր սիմենթի աղիւսով, կը
բազմանային բազմայարկ շէնքերը, հոս ու հոն կը կառուցուէին տա
րատեսակ առանձնատուներ, երեսպատման համար կ’օգտագործուէին
սղոցարաններէ ներմուծուած ոչ տեղական քարերը:
Թաղերու մէջ բնակելի հին տուները եւս կը փոխէին իրենց կերպա
րանքը. տանիքներու հողէ ծածկը կը թափուէր ու կը փոխարինուէր
երկաթ-պեթոնով, յարդով շաղախուած հողէ ծեփը կը մոռցուէր, քարէն
կիր պատրաստող օճախները շարքէ դուրս կու գային, սեմենթով կը
ծեփուէին նաեւ հին քարէ շէնքերու արտաքին պատերը: Հին տուները
անճանաչելի կը դառնային: Շարք մը թաղեր բոլորովին կը լքուէին՝
հին քարուկիրէ տուները դատապարտելով ժամանակի քմահաճոյքին:
Կեանքը, գիւղը, անոր արտաքին կերպարանքը ամբողջապէս կը կեր
պարանափոխուէին:
Կենցաղի փոփոխութեան հետեւանքով թոնիրները կը կքէին,
հնձանները կը լքուէին, հին կամարակապ աղբիւրները կը փլէին ու կը
վերակառուցուէին այլակերպ տեսքով կամ արթէզեան ջրհորներու հե
տեւանքով կը չորնային ու մոռացութեան կը մատնուէին: Աշխատանքի
հին տեսակներու գործիքներն ու առարկաները լաւագոյն պարագային
կը մոռցուէին մառաններու կամ լքուած տուներու մութ խորշերուն
մէջ, մեծ հայրիկէն ու մայրիկէն մնացած յիշատակները շատ-շատ կը
կուտակուէին սնտուկներուն մէջ կամ խոհանոցին մէկ անկիւնը:
Անցեալի նիւթական մշակոյթի մնացորդները հետզհետէ կեանքէն
դուրս կը մղուէին:

ՆԻՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ ՓՈՐՁԵՐԸ
 եսապի շրջանին մէջ գոյութիւն ունեցող հնավայրերով 1920-ական
Ք
թուականներուն կը հետաքրքրուին ֆրանչիսկեան վարդապետներն
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ու այցելու հնագէտներ1: 20-րդ դարու սկիզբը կազմուած էին լատին
երկու համայնքներ՝ Քեսապ եւ Վարի Պաղճաղազ: Քեսապի վանահայր
Սապաթինո տէլ Կայծո ունէր հնագիտական հետաքրքրութիւններ. կը
հրաւիրէր ֆրանսացի հնագէտներ, Յիսուսեան վարդապետներ, ինչ
պէս հ. Յարութիւն Միսիրեանը, ու պեղումներ կը կատարէր շրջանին
մէջ, յատկապէս Պալլում: Պեղուած նիւթերը կը տեղադրէր վանքին
մէջ՝ կազմելով պատմական կոկիկ թանգարան մը: Այդ նիւթերուն մէջ
կային փիւնիկեան, սելեւկեան, հռոմէական, բիւզանդական ու խա
չակիրներու ժամանակներուն վերաբերող նիւթեր: 1946-ին լատինաց
եկեղեցիններն ու վանքերը անցան Հայ կաթողիկէ ժողովրդապետու
թեան: Մեր օրերուն այդ թանգարանէն, բացի քանի մը քանդակազարդ
քարերէ ու խոյակներէ, ոչինչ մնացած էր:
1970-ական թուականներուն հետաքրքրութեան առարկայ կը դառ
նան հին կենցաղին ու աշխատանքի տեսակներուն վերաբերող իրերը,
կառոյցներն ու գործիքները: 1978-ին, Քեսապի Ժողովրդային գրա
դարանին մէջ խումբ մը երիտասարդ-երիտասարդուհիներու հետ ես
կազմակերպեցի Քեսապի ազգագրական իրերու ցուցահանդէսը, ուր
ներկայացուած էին մեր նախնիներուն կենցաղին ու աշխատանքային
առօրեային մէջ տեղ գտած այն իրերը, որոնք, փակ տնտեսութեան
հետեւանքով, գիւղացիին ձեռքով շինուած ու միայն իր գործածու
թեան համար նախատեսուած իրեր էին, նաեւ տեղացի վարպետներու
աշխատանքներ, որոնք կիրառական բնոյթ ունենալու կողքին՝ ունէին
նաեւ գեղագիտական արժէք: Քարէ, փայտէ, մետաղէ այդ իրերը, ծեղէ,
եղեգէ, ուռէ հիւսուած ամանները, այծի մազէ, ապրշումէ, բրդեայ եւ
բամպակեայ թելէ հիւսուածքները, երկաթագործներու, պղնձագործ
ներու եւ հիւսներու ստեղծած իւրայատուկ նմոյշները, հին տարազի
հազուագիւտ օրինակները հաւաքած էինք մեր հայրենակիցներէն:
Ցուցահանդէսէն ետք նիւթ դարձաւ ազգագրական իրերու թանգա
րան մը ձեւաւորելու խնդիրը: Հալէպէն տոքթ. Ռոպերթ Ճեպեճեան
նպատակայարմար գտաւ այդ նիւթերով փոքրիկ թանգարան մը բանալ
1

Mécérian, Jean, S. J., Expédition archéologique dans L’Antiochène Occidentale, Beyrouth.
Wachtang Z. Djobadze, Michael F. Hendy, Archeological Investigations in the Region
West of Antioch on the Orontes, Published by F. Steiner Verlag, Wiesbaden, Chicago
University Press, 1986.
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 ալէպի մէջ: Գաղափարը երկու ելակէտ ունէր. նման ցուցասրահներ
Հ
դեռ չէին գործեր Հալէպի եւ շրջաններու մէջ. ատիկա պիտի ըլլար հայ
գաղութի նախաձեռնութիւնը. երկրորդ՝ ատիկա Հալէպի մեր դպրոցա
կաններուն պիտի տար հայ գրականութենէն լսած ու կարդացած շատ
բաներ աչքով տեսնելու հնարաւորութիւն, որովհետեւ անիկա փշուր մը
շօշափելի յիշատակ պիտի ըլլար Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ
մեր երբեմնի կենցաղէն: Չիրականացաւ:
1980-ականներուն մարդիկ սկսան ափսոսալ հինին կորուստը ու
բնական ընթացքով փորձեցին հինէն բան մը փրկել, հինը նոր նպա
տակներով գործածելու հետաքրքրութիւն մը ունենալ: Այդ իմաստով
կարեւոր գործ կատարեց ֆրանսահայ Երկիր եւ մշակոյթ միութիւնը,
որուն ջանքերով վերանորոգուեցան Գարատուրանի Ծովու թաղին մէջ
հայրենադարձ Հաննիեանի մը տունը, Ս. Ստեփանոս մատուռը, Քե
սապի մէջ Աշգարեանի տունը եւ ամբողջ շարք մը տուներ Քեսապի
Մայր եկեղեցւոյ ետեւի թաղին մէջ (Սըդդենց տուները, Մաթաթ Վար
պետի տունը եւ այլն): Նոյնը ըրին նաեւ տեղացիները՝ Քէօրքիւնէի
եւ Գարատուրանի մէջ: Նոյն ձեւով վերանորոգուեցաւ Քեսապի հայ
աւետարանական տղոց նախկին վարժարանի շէնքը ու վերածուեցաւ
Միսաքեան մշակութային կեդրոնի: Մէկ-երկու տասնամեակ առաջ սի
մենթով ծեփուած հին շէնքերու ներքին եւ արտաքին պատերու ծեփը
հանուեցաւ՝ նախկին տեսքը վերականգնելու համար: Ն
 ոյնը ըրաւ Քե
սապի կաթողիկէ եկեղեցին: Քեսապի հին տունը արժանացաւ որոշ
ուշադրութեան. նոյնիսկ եղան մարդիկ, որոնք տեղական շինանիւթով
ու Քեսապի հին տան ոճով տուն կառուցելու սկսան: Այդպիսի իրա
գործում մըն էր «Սարո» ճաշարանը Գարատուրանի ծովեզերքին: Այդ
իմաստով գլուխ-գործոց մը եղաւ Գարատուրանի Ս. Աստուածածին
եկեղեցւոյ 2009-ին կատարուած ամբողջական նորոգութիւնը՝ երես
պատուած տեղական կապտաւուն քարով: Ասիկա կարելի է նկատել
Քեսապի աւանդական կառոյցներու տրամաբանական զարգացումը՝
ընդելուզուած հայ եկեղեցական ճարտարապետութեան աւանդութիւն
ներուն հետ: Մեծ հետաքրքրութիւն ստեղծած սուրիական «Կորուսեալ
գիւղը» (Տայաա տէյաա) ֆիլմաշարը (բեմադրիչ՝ էլ-Լէյս Հաճճո) նկա
րահանուեցաւ Գարատուրանի Ծովու թաղի հին տուներու միջավայրին
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մէջ: Այդ տուները Քեսապի մէջ ամենէն տեսարժան վայրերը հանդի
սացան: 2010-ականներու պատերազմական դէպքերէն առաջ օրական
հարիւրաւոր զբօսաշրջիկներ շարքեր կը կազմէին այդ տուներուն հա
մապատկերին վրայ նկարուելու ու ներսերը ժուռ գալու համար:
Գիւղատնտեսութեան մէջ քարէ ծանր իրերն ու սարքերը, ինչպէս
տանիքներու լողերը, տարբեր չափի քարէ սանդերը, կրիճները, քա
րէ ճմլարաններն ու ճմլիչները, ջրաղացի քարերը՝ աղօրիները, կաւէ
կուժերն ու խնոցիները, պտուկներն ու կարասները սկսան ուշադրու
թիւն գրաւել: Ասոնք սկսան օգտագործուիլ գեղարուեստական զար
դարանքի ու յարդարանքի նպատակներով: Մարդիկ անոնցմով սկսան
զարդարել իրենց նոր տուներու բակերն ու մուտքերը, նոյնիսկ հիւ
րասենեակները: Լողերը տեղադրելով բակին մէջ հոս ու հոն՝ օգտա
գործուեցան իբրեւ նստարան, սանդերը՝ իբրեւ շատրուան, կարաս
ներն ու կուժերը՝ իբրեւ թաղար: Կը նկատուէր գիւղի հրապարակները
անոնցմով զարդարելու միտումը: Ոմանք լքուած թաղերու տուներէն
հաւաքած լողերու, քարէ տարբեր իրերու հաւաքածոներ կազմեցին:
Յատկապէս սրճարաններն ու ճաշարանները իրենց մուտքերուն տե
ղադրեցին քարէ այդպիսի գործիքներ: Բան չմնաց իր նախկին տեղը.
սանդերը իրենց տեղերէն պոկուեցան, ճմլարաններու եւ աղօրիներու
կիսականգուն պատերը քանդուեցան՝ ճմլիչն ու ջաղացքի քարերը տա
նելու համար: Փայտէ, ոստէ ու ծեղէ շինուած ամանները սկսան երեւիլ
նստասենեակներու պատերուն իբրեւ ընտանեկան լուսանկարներու
շրջանակ, իսկ պղինձէ հին ամանները՝ իբրեւ ծաղկաման կամ ապա
կեպատ պահարաններու ինքնուրոյն զարդ:
Ասիկա համաշխարհային երեւոյթ է մեր օրերուն: Մեր կենցաղէն
դուրս դրուած իրերը արդէն պատմական ու գեղագիտական արժանիք
ներով կը վերարժեւորուին մարդոց կողմէ: Արդիական ճաշարանի մը
մէջ, օրինակ, կը տեսնես մէկ անկիւնը ցուցադրուած խոհանոցային հին
իրեր՝ պղինձէ տապակ, դոյլ, դգալ, փայտէ շերեփներ, սուրճի աղօրի մը,
այլ տեղ՝ ածուխով արդուկ, կարի մէկդարեայ մեքենայ մը եւ այլն:
Քեսապի մէջ կրկին դրուեցաւ ազգագրական թանգարան մը ունե
նալու գաղափարը, որ ջերմ արծարծողներ ունեցաւ այս դարասկիզ
բին: Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներէն Գաբրիէլ եւ Յակոբ Ինճե
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ճիքեան եղբայրները իրենց հայրական՝ տոքթ. Աւետիս Ինճեճիքեանի
Քեսապի տունը նուիրեցին ազգին՝ առաջարկելով տան գետնայարկը
յատկացնել թանգարանին: Սակայն շէնքը հիմնովին քանդուեցաւ եւ
անոր տեղ բարձրացած շէնքը տրամադրուեցաւ մայր համայնքին՝ իբ
րեւ հիւրերու ընդունարան: Ֆրանսահայ Երկիր եւ մշակոյթ միութիւնը
առաջարկեց Քեսապի մէջ իր վերանորոգած Սըդդենց (Պետրոսեան)
տուներէն մէկը յատկացնել այդ նպատակին: Հ
 ամաձայնութիւն գոյա
ցաւ: Կը նախատեսուէր, որ թանգարանը ունենար արխիւային ցուցա
նմոյշներու (ձեռագիր ու տպագիր նիւթեր, նկարներ, գծանկարներ),
տարազի, բանուածքներու, տան կարասիի ու աշխատանքային իրե
րու եւ գործիքներու ցուցասրահներ: Բակին մէջ պիտի տեղակայուէին
քարէ մեծ գործիքներ: Նիւթեր հաւաքուեցան: Թանգարանին բացումը
2005-ի Օգոստոսին մեծ շուքով կատարուեցաւ Բերիոյ թեմի առաջ
նորդին ձեռամբ, ազգային իշխանութիւններու անդամներու ներկա
յութեամբ: Ոմանք բերած էին իրենց տուները մնացած ցուցադրման
արժանի նիւթեր: Թղթակցութիւններ երեւցան մամուլին մէջ: Բացումէն
ետք կատարուած աշխատանքներն ու հաւաքուած նիւթերու ցանկը
ծանօթ չէ մեզի:
Յաջորդ նախաձեռնութիւնը կը պարտինք Հայ կաթողիկէ համայնքի
ժողովրդապետ Նարեկ վրդ. Լուիսեանին, որ 2012-ին շատ կարճ ժա
մանակի մը մէջ տուն առ տուն մտնելով՝ մառաններէն ու հին տունե
րէն հաւաքեց ոչ միայն տեղական իրեր, այլեւ շուկայէն հայթայթուած
ամեն ինչ, որով կարելի էր պատկերացնել քեսապցիներու հին կեն
ցաղը: Ան տոհմիկ իրերու թանգարանին բացումը կատարեց Քեսապի
Հայ կաթողիկէ Ս. Միքայէլ Հրեշտակապետ վանքի միջանցքներուն մէջ:
Թանգարանը կոչուեցաւ Կիլիկիա: Ներկայացուած թանգարանային
իրերու թիւը բաւական մեծ էր:
Ազգագրական իրերու հաւաքագրումին, վերականգնումին եւ ցու
ցադրութեան զուգահեռ հրատարակուեցան Քեսապի շրջանը նիւթ
ընող գրական գործեր, յուշագրութիւններ, ուսումնասիրութիւններ եւ
ալպոմներ:2
2

Պատմա-ազգագրական բնոյթի գործեր են Քեսապի Ուսումնասիրաց միութեան
Պէյրութի մասնաճիւղին հրատարակած «Ալպոմ Քեսապի եւ շրջակայից», Պէյրութ,
1955, Ալպէռ Ս. Թէմիրեան, «Քէսապ», Պէյրութ, 1956, Յակոբ Չոլաքեան, «Քեսապ»,
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ՆԵՐԽՈՒԺՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏՃԱՌԱԾ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ
 իւթական մշակոյթի կորուստներուն մէջ միայն ժամանակը դե
Ն
րակատար չէր: Կար նաեւ արտաքին գործօնը: Քեսապի հայութիւնը
վերջին մէկ դարուն երեք անգամ ամբողջական աւարի ու աւերի են
թարկուեցաւ:
23 Ապրիլ 1909-ին շուրջ 30 հազարանոց ամբոխ մը կը յարձակի
Քեսապի եւ շրջակայ հայ գիւղերուն վրայ: Ժողովուրդը քանի մը ժամ
տեւող դիմադրութենէ ետք փախուստ տալով կը հատէ Հալէպի վիլա
յէթի սահմանը ու կ’ապաստանի Լաթաքիա: Մէկ շաբթուան ընթացքին
ամբոխը կը կողոպտէ ամեն ինչ ու կրակի կու տայ տուները: Ժողովուր
դը առ այսօր աղէտը Թալանտ (թալան՝ կողոպուտ) կը կոչէ: Խաղա
ղութեան վերահաստատումէն ու փախստակաաններու վերադարձէն
ետք կառավարութիւնը ոչինչ կ’ընէ կուսակալութեան մէջ կողոպուտը
հաւաքագրելու եւ տէրերուն վերադարձնելու համար: Միայն Լաթաքիոյ
մութասարրիֆութեան պատկանող Ֆագը Հասան եւ Պետրուսիա գիւ
ղերէն մասամբ վերադարձուեցաւ այն աւարը, որ տեղւոյն թուրքմէն
ները խլած էին դէպի Լաթաքիա ուղղուող փախստականներէն: Կեն
սագիր Մարիամ Սարամազեան-Չիւրիքեան կը գրէ. «Ամբողջ Քեսապը
կողոպտուեցաւ: Շատ աւար առին, տուները հրկիզեցին: Ես միայն իմ
տանս իրերը գիտեմ: Մեր գործածած անկողիններէն բացի՝ ունէինք
12 ձեռք վերմակ եւ անկողին, այծի մազով բանուած 6-7 կարպետ,
սենեակի մեծութեամբ բրդեայ երկու կարպետ եւս, երեք գորգ, նստա
րան մը եւ անոր ծածկոց գորգը, 36 օգգա մետաքս: Ասոնք երեւցող մեծ
իրերն էին: Դեռ ինչ գիրքեր, նկարներ, վկայականս: Բարեկամներուս
եւ ուսուցիչներուս նկարները այրեցան: Հապա այդ ամանեղէններս…
Բոլորը գացին»3:
Սթիֆըն Թրոպրիճ՝ Լաթաքիոյ մէջ գործող ամերիկացի միսիոնարը,
որ Աղէտէն ետք առաջին վերադարձողներուն հետ Քեսապ կ’ելլէ, այս

3

Ա. հատոր, Հալէպ, 1995, Բ. հատոր, Հալէպ, 1998, Գ. հատոր, Հալէպ, 2004, Րաֆֆի
Քորթոշեան, «Քեսապի շրջանի պատմական յուշարձանները», ՀՃՈՒ հիմնադրամ,
Երեւան, 2014:
Մարիամ Սարամազեան-Չիւրիքեան, Ինքնակենսագրութիւն, տե՛ս Յակոբ
Չոլաքեան, «Քեսապ», Գ. հատոր, էջ 201:
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պէս կը տեղեկագրէ. «Իրենց ցորենի ամբարները, գարին ու բրինձը
այրած էին, հագուստները, եփելու ամանները, կահ-կարասին եւ գոր
ծիքները չկային, իրենց այծերը, կովերն ու ջորիները գողցուած էին:
Իրենց մետաքսի ճարտարարուեստը կոխկռտուած էր, իրենց սիրելի
եկեղեցիները աւերակոյտերու վերածուած էին, իրենց ընկերներուն
եւ ազգականներուն դիակները դեռ չէին թաղուած»4: Բոլոր սկզբնաղ
բիւրները կը խօսին մեծ կորուստներու մասին, բայց Թրոպրիճի ցանկը
աւելի ամբողջական կը թուի: Ան կը գրէ. «Բոլոր վաճառականներու
խանութներն ու առեւտրականներու մթերանոցները այրած էին: Իրա
կանութեան մէջ ամբողջ շուկան մոխիրներու տակ էր: Հռոմէական
կաթոլիկներու եւ բողոքական եկեղեցիները ամբողջովին այրած էին:
Վերջինը ընդարձակ շէնք մըն էր՝ 1800 հաւատացեալներու նստա
րաններով: Այրած էին Ամերիկեան Առաքելութեան բնակարանը, ուր
կ’ապրէր օրդ. Էֆի Չեմպըրզ, նոյնպէս` Աղջկանց բարձրագոյն դպրոցը
(ամերիկեան կալուած), Տղոց տարրական դպրոցը եւ բողոքականնե
րու երիցատունը: 530 տուն, Քեսապի բոլոր հարուստ ընտանիքներու
տուները, նոյնպէս այրած էին: Մնացեալ 700 տուները կողոպտուած
էին, բայց չէին հրդեհուած: Ասոնք պզտիկ, մէկ-երկու սենեակնոց տու
ներ են գործաւորներու եւ աղքատներու պատկանող: Էքիզօլուքի մէջ
38 տուն այրած էր, 22-ը մնացած, Գարատուրանի մէջ՝ 65-ը այրած,
135-ը մնացած, Տուզաղաճի մէջ՝ 28-ը այրած, 1-ը մնացած, Քէօրքիւնէի
մէջ՝ 55-ը այրած, 45-ը մնացած»5: Աղէտէն անմիջապէս ետք «Լաթա
քիայէ Մովսէս վրդ. Ոսկերիչեան գիւղերու մէջ գտնուած եւ այրած
տուներու մանրամասն մէկ ցուցակն ղրկած է Պատրիարքարան: Այլ
եւ այլ գիւղերու մէջ այրած տուներու թիւը կը յանգի 1544-ի»6:
Էֆի Չեմպըրզ, որ Աղէտէն ետք Քեսապ կու գայ, հետեւեալը կը
գրէ. «Անօթեւան մնացած է աւելի քան 500 ընտանիք, մեր օգնութեան
ցանկին վրայ ունինք 5500 անուն, որոնք կարիք ունին հացի, հագուե
լիքի, գիւղատնտեսական գործիքներու, կենցաղային պարագաներու:
4

5
6

Stephen R. Van Trowbridge, The Sack of Kesab, ”Olive Trees” (known as “Herald of
Mission News” from 1887 to 1897. Published by the Reformed Presbyterian Church of
North America, New York and Philadelphia), 1909, pp. 205-250. տե՛ս «Քեսապ», Գ.
հատոր, էջ 380-392:
Տե՛ս «Քեսապ», Գ. հատոր, էջ 387:
«Բիւզանդիոն» օրաթերթ, Կ. Պոլիս, 24 Ապրիլ, 1909, էջ 3բ:
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Ամեն ինչ կորսնցուցած ենք, նոյնիսկ ասեղ, թել եւ մկրատ չունինք:
Բաշխեցինք 1000 բարձ եւ ծածկոց, բայց դեռ 4000-ի պէտք ունինք…»7:
1915-1919 թուականներու աքսորը շատ աւելի մեծ կորուստներ
պատճառեց: Մարիամ Սարամազեան-Չիւրիքեան կը վկայէ. «Քեսապի
դրացի այլազգիներուն համար ասիկա հարստանալու առիթ մը եղաւ:
Անոնք շատ աժան, իսկ կարգ մը իրեր ալ ձրի հաւաքելով տարին»8:
Աքսորի ճամբաներէն վերադարձող վերապրողները դրացի թիւրք
մէն գիւղերու քով պահ դրուած իրենց նախկին իրերէն շատ քիչ բան
կրցան ետ ձեռք բերել: Վերապրող Ովսաննա Սողոմոնեան կը պատմէ.
«Տարագրութեան ելլելէ առաջ բոլոր հայերը ինչ ունէին-չունէին՝ կեն
դանիներ, մթերքներ, կահ-կարասի, գործիքներ, յանձներ էին դրացի
թուրք գիւղերուն, վերադարձին առնելու պայմանով: Բայց անոնք երես
չտուին մեզի, ծուռ-ծուռ նայեցան, վախցուցին: Ո՛չ մեր, ո՛չ ալ մեր
ազգականներուն ապրանքները կրնայինք առնել: Անոնք 1909-ին ալ
Քեսապը կողոպտած էին»9:
Օսմանեան իշխանութիւնները Քեսապի եւ շրջանի գիւղերու հա
յոց բնակարաններուն մէջ տեղաւորած էին պալքանեան երկիրներէն
եկած գաղթականներ: Անոնք իբրեւ վառելանիւթ օգտագործած էին
պարապ տուներու դռներն ու պատուհանները ու եղած-չեղածն ալ
հաւաքելով՝ հեռացած:
Տարագրութեան ելած ընտանիքներէն ոմանք իրենց հետ տարեր
էին իրենց ամենէն թանկագին իրերը: Այդպէս էին քեսապցի Ադամ
եանները, 5-6 ընտանիք, որոնք իրենց ծախսած ոսկիներու գինով ձե
ւով մը կը հասնին Մեսքենէ: Ասոնց նահապետը, հակառակ շատերու
խորհուրդին, կամովին դէպի Տէր Զօր կ’ուղղէ իր կարաւանին ցռուկը,
«սակայն Տէր Զօրի ճամբուն վրայ ամբողջ Ադամեան ընտանիքը ոչնչա
ցաւ, եւ դրամը, կարպետներն ու գորգերը կողոպտուեցան»10: 1920-ին
7
8
9
10

Սիլվի Աբէլեան, Քեսապի գթասիրտ քոյրը՝ Էֆի Չեմպըրզ, «Ազդակ» օրաթերթ,
Պէյրութ, 27 Հոկտեմբեր 2017:
Մարիամ Սարամազեան-Չիւրիքեան, Ինքնակենսագրութիւն, տե՛ս «Քեսապ», Գ.
հատոր, էջ 211:
Ովսաննա Սողոմոնեանի պատմածը Տարագրութենէ վերադարձէն ետք պատահած
խնդիրներուն մասին, տե՛ս «Քեսապ», Գ. հատոր, էջ 502-503:
Մարիամ Սարամազեան-Չիւրիքեան, Ինքնակենսագրութիւն, տե՛ս «Քեսապ», Գ.
հատոր, էջ 223:
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ամբողջ տոհմէն միայն մէկ վերապրող կը գտնուի:
Քեսապցի վերջին վերապրողները շրջան վերադարձան 1920-ի ամ
ռան: Մարդկային ահաւոր մեծ կորուստի կողքին, նիւթական անհաշ
ուելի կորուստ, տնտեսութեան ամբողջական քայքայում ու մանաւանդ՝
նիւթական շարժական մշակոյթի իսպառ ոչնչացում: Քեսապցին 1909
եւ 1915-1919 թուականներուն ամբողջովին կորսնցուց ամեն նիւթա
կան արժէք, որ կը մնար հին դարերէն ու մանաւանդ կորսնցուց հին
արհեստներէն ոմանք ու ձեռարուեստի շատ գաղտնիքներ:
Սիմոն Այանեանի (յետագային Տ. Յուսիկ քահանայ) 1920-ին կազ
մած մարդահամարին մէջ նախկին բնակչութեան հազիւ մէկ երրորդը
կազմող 2363 վերապրող քեսապցիներուն մէջ (դուրս եւ ներս) կան 27
վաճառական, 45 կօշկակար, 14 կլայեկ, 23 ջուլհակ, 10 երկաթագործ,
9 դերձակ, 1 պղնձագործ, 7 հիւսն, 5 մազման, 4 մանրավաճառ խա
նութպան, 1 գուլպայագործ, 1 գինեպան, 2 մսագործ, 9 խոհարար, 17
ջորեպան, 4 որմնադիր, 2 ջաղացպան, 1 քարկոփ, իսկ գիւղերուն մէջ՝
2 կլայեկ, 4 կօշկակար, 2 ջուլհակ, 2 խոհարար, 2 ջաղացպան եւ մէկա
կան քարկոփ, ծեփիչ, տախտակագործ, ածխագործ եւ ատաղձագործ11:
Բայց պէտք է գիտնալ, որ գէթ մինչեւ 1950-ական թուականները
կենցաղը հին ձեւով կ’ընթանար, աշխատանքի տեսակները ու միջոց
ները նոյնն էին, թէեւ որոշ արհեստներ, ինչպէս բրուտագործութիւ
նը, գորգագործութիւնն ու կերպասագործութիւնը չվերականգնեցան
Քեսապի մէջ: Այսուհանդերձ ամբողջապէս քանդուած տնտեսութիւնը
շուտով վերականգնեց ինքզինք, աւանդական տնտեսվարութիւնը շա
րունակեց գոյատեւել, Քեսապի շուկան եւ արհեստանոցները փորձե
ցին վերականգնել իրենց նախկին տարածքները: Գիւղացին դարձեալ
շինեց ինչ որ իրեն պէտք էր՝ ցանքի ու կալի գործիքները, տնային
առարկաները եւ այլն, քարն ու փայտը մշակեց իր հայրերու եղանա
կով: Այսինքն՝ չափով մը կրցաւ վերականգնել այն, ինչ որ դարերով կը
ճանչնար քեսապցին: 1920-ական թուականներէն Քեսապ ոտք դրած
սփիւռքահայերը հոն կը տեսնէին իրենց կորսնցուցած հայրենի եզեր
քը, կը վերյիշէին Երկրի իրենց բարքերը, խոհանոցը, նիստ ու կացը,
վար ու ցանը, իրերը, գործիքները: Անոնց համար ազգագրական բաց
11

Քաղուած՝ Սիմոն Այանեանի 1920-ի մարդահամարէն, տե՛ս «Քեսապ», Գ. հատոր, էջ
231-292:
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թանգարան մըն էր Քեսապը:
21-23 Մարտ 2014-ի ներխուժման հետեւանքով շրջանի բնակչութիւ
նը ապաստանեցաւ Լաթաքիա: Փախուստը եղաւ շատ արագ, այնպէս
որ փախստականները գրեթէ ոչինչ կրցան վերցնել իրենց բնակարան
ներէն: Երեք ամիսներու ընթացքին տուները մեծ մասով կողոպուտի
ենթակուեցան: Տարուեցաւ ամեն ինչ, որ արժէք մը կը ներկայացնէր
թալանչիներուն համար, ու տրորուեցաւ, փշրուեցաւ, քանդուեցաւ այն,
որ թերեւս շատ աւելի մեծ արժէք կը ներկայացնէր տիրոջ համար:
Մենք պատերազմէն ետք քանիցս այցելեցինք Քեսապ: Գերեզմանա
տուներու մէջ խաչարձաններու եւ տապանաքարերու ջարդը անասելի
վայրագութեան մը եւ ատելութեան մը ապացոյցն էր: Միսաքեան մշա
կութային կեդրոնը ամբողջապէս հրկիզուած ու աւերակոյտի վերածո
ւած էր: Ներքի գիւղի աղբիւրին 15-16-րդ դարու խաչքարը արձակուած
գնդակներու թիրախ հանդիսացած էր: Երկիր եւ մշակոյթ միութեան
թանգարանային համալիրին պահակը մեզի պատմեց, որ ո՛չ մէկ բան
մնացած էր թանգարանէն, բացի քանի մը քարէ ծանր իրերէ ու բակը
նետուած ու տրորուած ծեղէ եւ եղեգէ ամաններէ: Պատասխանատու
ճարտարապետ Յակոբ Պ
 ետըրճիքեան հաւաստիացուց, որ ծեղէ, եղե
գէ, ուռէ, բամպակէ, բուրդէ, այծի մազէ ու ապրշումէ բոլոր հիւսուածք
ները փճացուցեր էին, կաւէ ամանները՝ փշրեր, փայտէ իրերը՝ ջարդեր,
իսկ մետաղէ գործիքներն ու իրերը՝ աւարեր: Նոյն ճակատագիրին
ենթարկուած էին տպագիր ու անտիպ նիւթերը: Նոյնը պատահած էր
նաեւ կաթողիկէ համայնքի վանքի Կիլիկիա թանգարանին. կողոպ
տուած էր ինչ որ արժէք մը կրնար նկատուիլ, մնացեալը ջարդուած
ու փշրուած էր: Նարեկ վրդ. Լուիսեանին հետ անցանք Կիլիկիա թան
գարանի յատկացուած միջանցքներէն. նոյն պատկերը:
Շատ տուներ բացուած էին, տարուած էին ոչ միայն տուներու ար
դիական կահ-կարասին, գիւղատնտեսական թանկարժէք մեքենաներն
ու գործիքները, այլեւ ամեն ինչ, որ պատմական ու հնագիտական ար
ժէք կը նկատուէր, ձեռարուեստի եւ հմուտ վարպետներու ձեռագործ
իրեր:
21 Մարտ 2014-ի Աղէտին պատճառած կորուստը անդառնալի է
Քեսապի նիւթական մշակոյթի հին արժէքներուն համար, որովհետեւ
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հիմա ոչ ոք ծանօթ է այդ իրերուն, անոնց պատրաստութեան ձեւին,
հիմա ոչ ոք ծանօթ է այդ իրերով կատարուող աշխատանքին. մեր
կենցաղին մէջ անոնք տեղ չունին արդէն՝ կամն ու հոսելին, արօրն ու
լուծը, կուժն ու կարասը, մանգաղն ու հնձուորի մատները, ծեղէ ու
փայտէ ամանները, այծի մազէ, բուրդէ ու ապրշումէ ձեռագործ հիւս
ուածքները, քարտաշի մուրճով ու դուրով շինուած քարէ իրերը: Անոնք
պատմութեան մէջ մնացած աշխատանքի տեսակներու եւ կենցաղի
նիւթական յիշատակներն էին, որ հերթաբար կորուստի կը մատնուէին՝
այդպիսով լրիւ մոռացութեան մատնելով ու մթութեան մէջ ձգելով մեր
հայրերու աշխատանքի տեսակներն ու կենցաղը:
Ծանր էր նիւթական մշակոյթի կորուստը:

ԻՆՉՈ՛Ւ ԱՅՍ ԳԻՐՔԸ
Աղէտէն ետք Քեսապ կատարած բոլոր այցելութիւններուս ըն
թացքին տեսայ, որ իրենց տուն ու տեղին վերադարձած մեր հայրե
նակիցները իրենց բնօրրանին ոգի ի բռին կառչած մնալու կամք կը
ցուցաբերեն ու վերականգնումի դժուար աշխատանքի կողքին՝ անոր
հայեցի դիմագիծը ժամանակի եւ արտաքին ազդակներու բերումով
խաթարումէ կամ իսպառ վերացումէ փրկել կ’աշխատին:
Զիս զարմացուց մանաւանդ, այսքան կորուստներէ ետք, պատմա
կան կառոյցները վերականգնելու, աղբիւրները հնագոյն կերպարան
քով վերաշինելու, ծեփապատուած հնագոյն շէնքերու արտաքին եւ
ներքին պատերը բացայայտելու, նիւթական մշակոյթի մնացորդացը
հաւաքագրելու աշխատանքներուն մէջ երեւցած նախանձախնդրու
թիւնը:
Ամբողջ հայութիւնը, մանաւանդ քեսապցիներու հսկայ սփիւռքը,
որ, մեծամասնութեամբ, իր պատկերացումին մէջ ունի իր ծնողներուն
կողմէ ներկայացուող հին Քեսապի պատկերը, անգամ մը եւս մօտիկէն
կը հետաքրքրուի Քեսապի անցեալով ու ներկայով:
Ահա այս իրադրութեան մէջ ձեռնարկեցի այս ժողովածոյի կազմու
թեան, որ նախ ի մի կը բերէ Քեսապի նիւթական մշակոյթի մասին իմ
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նախորդ հրատարակութիւններուս մէջ ցրուած նիւթերը12, կը ներգրաւէ
այնտեղ տեղ չգտած բազմաթիւ տարրեր, եւ վերջապէս՝ նոր տուեալ
ներ այն նիւթերու մասին, որոնք արդէն գոյութիւն չունին:
Բնականաբար հոս տեղ չունին նոր Քեսապը, շինարարական նոր
իրագործումները, աշխատանքի նոր տեսակներն ու միջոցները, կամ
անցեալին՝ կենցաղի ու գիւղատնտեսութեան մէջ գործածութիւն ու
նեցող ներածուած գործիքները, իրերն ու միջոցները:
Գիրքը կազմուած է երկու բաժիններէ: Առաջին բաժնի վեց գլուխ
ներուն մէջ կը ներկայացուի Քեսապի հայոց մինչեւ 20-րդ դարու կէ
սերուն հասնող նիւթական մշակոյթի տոհմիկ պատկերը՝ գործածուած
հումքերը, տունը, տնտեսական եւ հոգեւոր կառոյցները, քեսապցի
մարդու, կնոջ եւ արհեստաւորի ձեռքով շինուած տարաբնոյթ գոր
ծիքներն ու իրերը: Երկրորդ բաժինը ալպոմ է, ուր տեղադրուած են
առաջին բաժնին մէջ համապատասխան յղումներով յիշատակուած
նկարաշարքեր: Մեծ թիւ կը կազմեն սեւ-ճերմակ նկարները, որոնք
մեծամասնաբար առնուած են Քեսապի մէջ գործած լուսանկարիչներ
Տիգրան Պօղիկեանէն, Անդրանիկ Քէյփիտեանէն, Փեննո Աշըգեանէն,
Յակոբ Կիրակոսեանէն. Քեսապի մասին սեւ-ճերմակ նկարներու շարք
ունի արուեստագէտ Այսա Մուսան: Անհրաժեշտութեան պարագային
նկարներ քաղած ենք նաեւ մեր նախորդ աշխատասիրութիւններէն:
Հաւաքածոյիս մէջ կան նաեւ 1970-ական թուականներէն ետք առնուած
մեծ քանակութեամբ գունաւոր լուսանկարներ կամ նկարաշարքեր,
որոնք կը վերաբերին 1978-ին կայացած ազգագրական իրերու ցու
ցահանդէսին եւ Կիլիկիա թանգարանին:
Այստեղ շնորհակաալութիւն կը յայտնեմ այս նիւթերու մատակա
րարման ու յայտնաբերման մէջ ուղղակի կամ առցանց եղանակով
ինծի առաջնորդ եւ օգտակար եղած բոլոր հայրենակիցներուս:
Մեր հարցերը այնքան շատ են հիմա, մեր կարիքները այնքան բազ
մապիսի, որ մարդիկ թերեւս մտածեն, թէ՝ ա՛յ մարդ, ջաղացքը գացեր՝
12

Գլխաւորաբար տե՛ս Յակոբ Չոլաքեան, «Քեսապ», Ա. հատոր, 1995, Բ. հատոր, 1998,
Գ. հատոր, 2004, Հալէպ: Նաեւ նոյնին «Քեսապ», Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ
յուշամատեաններ, թիւ 8, Անթիլիաս, 2015: Քարի վերաբերեալ կարեւոր աշխատութիւն
մըն է Րաֆֆի Քորթոշեանի «Քեսաբի շրջանի պատմական յուշարձանները», ՀՃՈՒ
հիմնադրամ, Երեւան, 2014, գունաւոր տպագրութեամբ ալպոմը:
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դուն չախչախին ետեւէն ինկեր ես: Ճշմարիտ է: Բայց կայ այլ ճշմար
տութիւն մը եւս. ապրողներու սերունդները օր մը ինքնաբեր կարիքը
պիտի ունենան կապուելու իրենց արմատներուն, ատիկա մարդկա
յին պահանջք է. այդ ատեն այդ մասունքն ալ բաւարար պիտի ըլլայ
անոնց համար ներշնչուելու անցեալով ու մեր մշակութային ինքնուրոյ
նութեամբ եւ մտորելու մեր ժողովուրդի դառնագոյն ճակատագիրին
մասին:
Մենք կրկին մաղթենք, որ Քեսապ վերադարձած հազարեակ մը
քեսապցիները շարունակեն ապրիլ ու բարգաւաճիլ հայրենի եզերքին
մէջ՝ երբեք կապը չխզելով իրենց տոհմիկ արժէքներէն:
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Ա. ԳԼ ՈՒԽ
ՀՈ ՒՄՔԵ Ր Ը  
 եսապի նիւթական մշակոյթի ստեղծման հումքերը եղած են քարը,
Ք
փայտը, եղեգը, ոստն ու ծեղը, կաւը, մետաղը, ոսկորը, կաշին, այծի
մազը, ոչխարի բուրդը, բամպակն ու ապրշումը, ընտանի եւ վայրի
կենդանիներու մուշտակը. մէկ խօսքով՝ այն ամենը, զոր իրեն տուած
է իր ապրած միջավայրը կամ մօտիկ շրջապատը:
Շատ գիւղացիներ, մարդ թէ կին, իրենք գիտէին հայթայթել այս
հումքերը, օգտագործել զանոնք իրենց տան կամ պարտէզին անհրա
ժեշտ եղող կառոյցը, ամանը, գործիքը, հիւսուածքը պատրաստելու
համար: Գրեթէ ամեն գիւղացի գիտէր քարէ եւ փայտէ կառոյցներ ու
գործիքներ շինել, գրեթէ ամեն կին գիտէր բուրդ ու մազ մանել, թել
շինել, հիւսել ու կարել իրեն կամ իր ընտանիքին համար անհրաժեշտ
իրերը: Գիւղին մէջ փոքրիկ տղաք ու աղջիկներ զանազան խաղերու
միջոցով կը վարժուէին այս բոլորին: Գիւղին մէջ նոյնիսկ ամօթ էր
ամեն սովորական բանի համար ասոր-անոր օգնութեան դիմելը:
Այսուհանդերձ՝ շրջանին մէջ քիչ չէին արհեստաւորները, որոնց
գլխաւոր զբաղումը իրենց որոշակի արհեստն էր: Որոշ արհեստա
ւորներ՝ քարագործները, որմնադիրները, քարտաշները, տախտակա
գործները, ատաղձագործներն ու կլայեկները արհեստանոց չունէին,
իրենց գործի բնոյթին պատճառաւ կ’աշխատէին հոն՝ ուր գործ կար:
Կօշկակարները, դերձակները, երկաթագործները, պղնձագործները,
մազմաններն ու ջուլհակագործները Քեսապի շուկային մէջ ունէին
իրենց արհեստանոցները: Ասոնք կը բաւարարէին ոչ միայն Քեսապի,
այլեւ մինչեւ Անտիոք ու Լաթաքիա հասնող ալեւի եւ թիւրքմէն գիւղե
րու բնակչութեան պէտքերը: Բոլոր արհեստաւորները, շրջուն թէ ար
հեստանոցի տէր, վէրպիտ (վարպետ) կը կոչուէին, իսկ թրքերէնի եւ
արաբերէնի ազդեցութեամբ՝ ուստա կամ մուալլէմ: Ասոնք գլխու վրայ
տեղ ունէին հոն` ուր մտնէին: Ամենէն յարգելի հիւրը կը նկատուէին:
Գիւղացիք վարձատրութենէն զատ նաեւ իրենց բերքերէն բաժին կը
հանէին անոնց:
20

Ա.- Հումքերը

1.- ՔԱՐ
 արը օգտագործուած է չորս հիմնական բնագաւառներու մէջ. ա)
Ք
տան կառոյցին մէջ. բ) տնտեսական կառոյցներուն մէջ՝ ճամբայ ու
կամուրջ, խանութ, աղբիւր ու ջրհոր, պաթոս, աղօրի, թոնիր, հնձան,
գոմ եւ այլն. գ) հոգեւոր ու հասարակական կառոյցներուն մէջ՝ եկեղե
ցի, դպրոց, գերեզման ու տապանաքար. դ) գործիքներու եւ տարբեր
իրերու շինութեան մէջ՝ սանդ ու սանդիկ, կրիճ, քամոց ու միսի քար,
երկանաքար, լող եւ այլն:
Քեսապի շրջանին մէջ բազմաթիւ քաղաքակրթութիւններու հետքեր
կան՝ հին փիւնիկեան-ուկարիթեան, հելլէնիստական, բիւզանդական,
վաղ միջնադարեան-քրիստոնէական: Շրջանի բարձրագոյն գագաթն
է Կ
 ասիոս լեռը (1750 մ.), որ հնագոյն ժամանակներէն իվեր սրբա
ցուած է բնիկներուն կողմէ: Ուկարիթի մէջ Ք. ա. 13-14-րդ դարերուն
վերաբերող բաբելական աստուածներու ցանկ մը պարունակող ար
ձանագրութիւն մը լեռը կը կոչէ Խազի, ուր կը բնակի Անաթը՝ շանթի
ու մրրիկի աստուածուհին, իսկ քանանական աստուածներու ցանկ մը
պարունակող այլ արձանագրութիւն մը լեռը կը կոչէ Սաֆոն, ուր կը
բնակի Պաալ աստուածը, որ նոյնպէս շանթի ու մրրիկի աստուած էր:
Անաթ աստուածուհին Ուկարիթի Էլէ մեծագոյն աստուծմէ կը խնդրէ,
որ տուն մը կառուցէ իր եղբօր՝ Պաալի համար Սաֆոն լեռան գագաթը:
Հելլէնիստական շրջանին լեռը կը կոչուի Կասիոս (Խազի-Կասի-ոս) ու
կը նկատուի Զեւս աստուծոյ սուրբ լեռը: Անոր հարաւ-արեւելեան մէկ
բլուրին վրայ (1250 մ.) գտնուող աւերակները կը վերագրեն Զեւսի տա
ճարին: Խաչակրաց շրջանին լեռը կոչուած է Պարլերի: Հոն կը գտնուի
Անտիոքի լատին դքսութեան ատեն հռչակ վայելած Պարլերի լերան
վանքը (Abbatiam Montis Parleri), որ հիւսիսային Սուրիոյ վաղ քրիս
տոնէական ճարտարապետութեան ամենավառ օրինակներէն մէկն է
(5-րդ դար): Քեսապցիք այս աւերակներուն, ինչպէս եւ Վարդավառի
տօնին Պարլում կամ Պալլում անունը կու տան: Ան քեսապցիներու
ամենէն սիրելի ուխտավայրն էր, ուր կը կատարուէր Վարդավառի
եռօրեայ ուխտագնացութիւնը: Արաբներու կողմէ լեռը կոչուած է Ճե
պէլ Ագրա, այսինքն՝ ճաղատ լեռ: Ասկէ կու գայ քեսապցիներուն անոր
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տուած անունը՝ Ճըպրագլա (տե՛ս Ա1-2):
Շրջանի հնավայրերուն մէջ օգտագործուած է գետաքարը, պար
տէզներուն մէջ յայտնաբերուած տարբեր տեսակի ժայռերը, որ մուրճի
կու գան, այսինքն մուրճի հարուածներուն տակ կրնան տաշեղ-տա
շեղ կտրուիլ ու ձեւ ստանալ: Այս քարատեսակները կարծր քարեր
են, զորս դժուար է հաւասար անկիւններով տաշել, կոփել ու սրբա
տաշ դարձնել: Սրբատաշ քարը օգտագործուած է երեսպատման եւ
շինութեան մուտքերը երիզապատելու նպատակով: Սրբատաշուելու
ատակ քարը բերուած է կա՛մ Կասիոսի բարձրադիր հատուածներուն
մէջ գոյութիւն ունեցող ճերմակ կրաքարի հանքերէն, կա՛մ աւազաքար
են (արբ.՝ քըտտան, բրբռ.՝ քըտտուն), որ բերուած պէտք է ըլլան հա
րաւի կողմերէն: Քեսապի շրջանին մէջ գտնուած են այս տարբեր դա
րաշրջաններուն պատկանող կառոյցներու մնացորդներ, քարէ իրեր,
դամբարաններ, ճարտարապետական կառոյցներու քանդակազարդ
բեկորներ՝ խարիսխներ, խոյակներ եւ այլն (տե՛ս Ա3-15): Մենք անդ
րադառնալով նաեւ անոնց՝ զանոնք չենք նկատած Քեսապի հայոց
նիւթական մշակոյթի մնացորդը, թէեւ որոշ պարագաներու աղերս մը
հաստատել կարելի եղած է:
Քեսապցին դարեր շարունակ ապրած ըլլալով այս միջավայրին մէջ՝
շատ լաւ կը հասկնար քարի լեզուն, անոր տեսակները, յատկութիւն
ները, այս կամ այն քարատեսակի գտնուած վայրը: Ան քարը օգտա
գործած է գրեթէ ամեն տեղ, թէ՛ նոր արտեր բանալու ատեն դարա
ւանդներ կազմելու, ցանկապատեր կառուցելու, ճամբաներ, փողոց
ներ ու բակեր սալայատակելու, մակերեսային ջուրերը ստորգետնեայ
ճամբաներով (պիէլ) բաց առուներուն մղելու, լեռնային կածաններ ու
լեռնանցքեր բանալու համար: Մինչեւ այսօր ալ թփուտներու մէջ կոր
սուած լեռնային նախկին արտերուն մէջ կարելի է տեսնել քեսապցի
նախնիներուն ափ մը հող ունենալու համար քարին հետ կատարած
ծանր աշխատանքին հետքերը:
Տան կառոյցի համար օգտագործուած քարատեսակներն էին.
ա.- Գետաքարը, պարտէզէն հանուած ճերմակ, կարմրաւուն, դեղ
նաւուն կրաքարերը եւ սալոտի քարը (սէլուտըքուօր). ասիկա հաստ
շերտերով գոյացած հրաբխային ժայռ է, որով կազմուած են լեռան
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ստորին հատուածներուն վրայ սալոտ (սէլէօտ) կոչուող թեք լանջերը:
Ժայռի մեծ զանգուած մը կը բաժնէին լեռնէն, ապա ուզած լայնքով
կը շերտէին կամ կը կտրէին:
Պաշորտի կաթնաթոյր քարը առաւելաբար գործածուած է տապա
նաքարերու եւ զանազան գործիքներ պատրաստելու համար:
բ.- Սալ (սուօլ, սուօլքուօր). սա կը տարբերի սալոտ կոչուած լեռնա
լանջերու քարէն անով, որ քարահանքէն կրնայ ելլել թերթ առ թերթ,
երկու-երեք սանթիմեթրէն մինչեւ չորս կամ աւելի սանթիմեթր հաս
տութեամբ: Տափակ ու սուր գործիքով մը կողմէն տրուած հարուա
ծով կրնայ բաժնուիլ աւելի բարակ թերթերու: Սալի ամենէն ընտիր
տեսակին հանքը կը գտնուէր Պաշորտէն արեւմուտք երկարող Էքըն
նըկ կոչուող ձորին մէջ: Ճերմակ է, տոկուն ու ողորկ մակերես ունի,
մուրճի չի գար, կը փշրուի, բայց մակերեսին վրայ սուր գործիքով
կարելի է փորագրել: Տափակ տանիքներու տախտակամածը կը ծած
կէին մէկ շարք սալով, ապա կապոյտ կամ դեղնաւուն ապարով: Սալ
մը կ’ըլլար ծխնելոյզին կամ որոշ ամաններու կափարիչը: Դեղնաւուն
սալի զանգուածներ ալ կան այլ տեղեր, ինչպէս Գալայի հիւսիսային
լեռնալանջին: Ասիկա սակայն դիմացկուն չէ, արեւի ու անձրեւի տակ
կը մաշի ու հողի կը վերածուի: Քեսապի գերեզմանատան հնագոյն
տապանասալերէն ոմանք այս տեսակ սալ են. արձանագրութիւնները
կամաց-կամաց կը մաշին:
գ.- Գույրուօգ քուօր. հանքային կապոյտ ապար է, որ հսկայական
զանգուածներով կ’երեւի տեղ-տեղ: Հանքավայրէն կը փորէին ու կը
փշրէին: Կապոյտ ապարը կը փռէին տանիքներու վրայ, կը թրջէին ու
լողելով կ’ամրացնէին. լողելէ ետք ջուր չէր խմեր: Քեսապի բոլոր տու
ներուն տանիքները ժամանակին կապոյտ էին: Կայ նաեւ դեղնաւունը.
այդ ապարով ծածկուած էին Ծովու թաղի տանիքները:
դ.-  Կ
 իրի քար. պատի շարուածքի համար երկու տեսակ շաղախ
կը ճանչնային՝ հողով եւ կիրով (քիրաճ): Առաջինը կը պատրաստէին
սովորական հողէն, որ նախ կը փշրէին, կը մաղէին եւ յարդով, այծի
մազով կամ գզուած կանեփով կը շաղէին: Ասոնք շաղախը միակտուր
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կը պահէին: Կիրը կը պատրաստէին իրենք, թէեւ գործով կիր վառող
ներ ալ կային շրջանին մէջ: Կիր պատրաստելու համար ամենէն առաջ
օճախը կը պատրաստէին այնպիսի տեղ մը, որ խոնաւութենէ զերծ
ըլլար եւ ուր առատ ու անհրաժեշտ տեսակի ճերմակ կրաքար կարե
լի ըլլար գտնել: Նախ ջրհորի ձեւով, շուրջ չորս մեթր խորութեամբ,
երեք-չորս մեթր տրամագիծով փոս մը կը բանային: Փոսին ամենէն
յարմար կողմէն մինչեւ յատակը տանող աստիճանաձեւ անցք մը կը
շինէին: Այնուհետեւ օճախը կը պատէին ջրհորի ձեւով, կլոր, բայց
պատի քարը ուղղակի հողին կռթնցնելով: Յատակին, շուրջ մէկ մեթր
բարձրութեամբ խոշոր քարերով գմբեթաձեւ օճախը կը շինէին, ուր
անցքի կողմէն կրակ վառել կարելի ըլլար: Օճախն ու պատը պէտք է
շարուէին այնպիսի քարով, որ կրակէն չփշրուէր, ինք եւս կիր չդառ
նար. այդ պարագային օճախը կրնար փուլ գալ ու գործը քանդել:
Ապա փոսին մէջ, մինչեւ հողի մակերեսէն երկու-երեք մեթր բարձր կը
շարէին կիր ըլլալիք քարը: Հողի մակերեսէն մինչեւ օճախ օդանցք մը
կը ձգէին. անկէ փայտ ու ցախ ալ կրնային նետել կրակին մէջ: Դուրսի
մասը նոյնպէս լաւապէս կը ծածկէին կրակին դիմացող սալերով ու կը
ծածկէին հողով: Ապա օճախին մէջ օր մը ամբողջ կը վառէին մեծ ու
բորբ կրակը: Օճախը պաղելէն ետք զգուշութեամբ կը պարպէին հո
ղէ ու սալէ ծածկը. Քարը եփած կ’ըլլար, կիր վառելու գործողութիւնը
աւարտած կ’ըլլար: Կրաքարը դուրս հանելէ ետք կը փշրէին:
Կիրի շաղախին աւազը կը հաւաքէին ծովեզերքէն կամ գետահու
ներէն: Վերջինը մաղէ կ’անցընէին:
 ան պատ շարելը, անկիւնաքար տաշելը, քարէ բարաւոր ձեւաւո
Տ
րելը, քարէ կամար կապելը, տան պատին բացուածքներ կտրելը կը
պահանջէին մեծ հմտութիւն, մանաւանդ փորագրելու, քարը փորելու,
քարէ գործիքներ եւ ամաններ, լող ու սիւն շինելու, աղօրին կռանե
լու, բան մը քանդակելու գործերը հմտութեան հետ նաեւ ճաշակ կը
պահանջէին:
Քեսապ ունէր իր քար կտրողները, որմնադիրներն ու քարկոփները:
Քար կտրողները չիւ, քլունգ ու լծակ կը գործածէին մեծ ժայռերը
շերտելու, քարերը պէտք եղած չափով ձեւաւորելու համար:
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Որմնադիրները կը գործածէին մեծ ու միջակ մուրճեր, պատի ուղ
ղութիւնը շտկող թել ու կշիռք:
Քարտաշները կը գործածէին տարբեր չափի ու տեսակի մուրճեր,
մետաղէ սանտրեր, դուրեր, չափող գործիքներ: Անոնք կը պատրաս
տէին քարէ գործիքներ եւ իրեր, շինարարութեան մէջ գործածուող
սրբատաշ ու քանդակազարդ քարեր, գերեզմաններ ու կը կատարէին
փորագրութիւններ: Քանդակներ ու գրութիւններ փորագրելու համար
անոնք կը գործակցէին գեղագրիչ ու գծող անհատներու հետ:
Որմնադիրներու եւ քարտաշներու քիչ անուններ հասած են մեզի:
Կը յիշուի 1899-ին կառուցուած Քէօրքիւնէի եկեղեցւոյ որմնադիր Յով
սէփ Թրթռեանը (Քէլ): 20-րդ դարու սկիզբը, մանաւանդ 1909-ի Աղէտէն
ետք, երբ այնքան եռուն եղած են շինարարական աշխատանքները,
Քեսապ եկած են նաեւ դրսեցի վարպետներ: 1908-էն ետք Քեսապի
աւետարանական համայնքի եկեղեցական կառոյցներու կապակցու
թեամբ կը յիշուի Ուրֆացի Ճրճի անուն վարպետը: Լատինաց վանքե
րու եւ դպրոցական շէնքերու շինարար է այնթապցի Ուստա Նազար
Ուստագարայեանը: Ան եղած է Քեսապի եւ Պաղճաղազի լատինաց
վանքերու եւ դպրոցներու գլխաւոր որմնադիրը: Բացառիկ հմայք մը
ունի 1925-1927-ին անոր կառուցած Քեսապի լատինաց վանքի համա
լիրը: Ինք շինած է նաեւ Քեսապի շուկային կամարակապ կամուրջը:
1927-ին կը տեղափոխուի Հալէպ, իբրեւ տեղւոյն լատինաց եկեղեցւոյ
գլխաւոր որմնադիրը:
Ենթադրելի է, որ տարագրութենէն առաջ եղած են մեծ թիւով տե
ղացի որմնադիրներ ու քարկոփներ: 1910-էն ետք շուկայի ամբող
ջական վերակառուցումը, հարիւրաւոր տուներու, եկեղեցական ու
դպրոցական բազմաթիւ շէնքերու կառուցումը մեծ թիւով հմուտ որմ
նադիրներ ու քարտաշներ կը պահանջէր: 1920-ին, առանց հաշուելու
Գարատուրանի եւ Պաշորտի վերապրողները, Քեսապ հասած 1584 վե
րապրողներու մէջ Սիմոն Այանեան կը յիշէ 8 որմնադիրներ՝ քեսապցի
Յովհաննէս Սողոմոնեանը, Ճորճի Պիւճիկեանը, Ստեփան, Աստուր եւ
Եսայի Կիւզէլեանները, սեւաղբիւրցի Յովհաննէս Մուսաճըգեանն ու
Նշան Սգանպիլեանը, քէօրքիւնէցի Մինաս Չելէպեանը եւ միայն մէկ
քարտաշ՝ Վրթանէս Աշգարեանը: Տարագրութեան ճամբաներուն վրայ
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հազարաւոր զոհերուն մէջ ո՛րքան վարպետներ կային՝ ով գիտէ:
20-րդ դարու առաջին կիսուն սանդ շինող վարպետներէն կը յիշուի
Յակոբ Փանոսեանը (Օնպաշի): Ամերիկայէն եկած քեսապցի լեգէոնա
կան էր՝ տասնապետի աստիճանով. ատկէ է իր թրքերէն ծածկանունը՝
Օնպաշի: Կ’ըլլայ Քեսապի Զինուորական իշխանութեան (1919-1922)
անդամ: Կը հաստատուի հայրենի գիւղին մէջ, Սեւ աղբիւր:
Երկրորդը Ալիշա Սարամազեանն է, Վերի Պաղճաղազ գիւղէն: Ան ալ
արհեստով քարտաշ չէ եղած, բայց որքան յայտնի է մեզի՝ քարի հետ
սերտ մտերմութիւն ունեցող մէկը եղած է, որ զարմանալի համբերու
թեամբ կը ձգտէր քարերուն ձեւ տալ: Անոր կը վերագրուին շրջանին
ամենէն գեղեցիկ ու գերազանց ողորկութեամբ տաշուած քանի մը
սանդեր: Ալիշա շատ կը սիրէր գիւղի վերերը, Սելտրան լեռան լանջին
սենեակի մեծութեամբ տափակ ժայռը: Օր մը փետատը կը կտրուի:
Ալիշա անով քարկոփի գործիք կը ձուլէ, ինչպէս կ’ընէր յաճախ, ու
կ’որոշէ սիրած ժայռին վրայ ձիթապտուղի ճմլարան մը բանալ: Կը
սկսի կոփել ու տաշել: Ամիսներ կ’աշխատի, ժայռը կերպարանք առնել
սկսած կ’ըլլայ արդէն: Ձմռան սաստիկ անձրեւներ կը տեղան: Հոս ու
հոն գետնասահք կ’ըլլայ այդ տարին: Այդ հսկայ ժայռն ալ կը խաղայ,
կը սահի վար ու գիւղէն գերեզմանատուն գացող ճամբուն վրայ կանգ
կ’առնէ պատի պէս ուղիղ դիրքով, ուր Ալիշայի ճմլարանի յատակա
գիծը կ’երեւի պատէն կախուած նկարի շրջանակի մը պէս: Ատիկա
Ալիշայի վերջին գործը կ’ըլլայ, որովհետեւ տաշող փետատի բեկորն
ալ կը կորսուի սահող քարին հետ:
Յայտնի քարտաշ եղած է Յովհաննէս Ապաճեանը, Քեսապէն: Ան
մասնակցած է Քեսապի Աւետարանական եկեղեցւոյ սիւներու պատ
րաստութեան գործին: Այդ սիւները Մեծ եղեռնի հետեւանքով չեն գոր
ծածուած: Ան յատկապէս սիրած է շինել սանդեր, սանդիկներ, միս
ծեծելու քարեր եւ քարէ թակեր: Մեռած է 82 տարեկանին, 1974-ին:
Վերջին քարտաշը Բարլուօյս անունով ճանչցուած Սերոբ Եա
րալեանն էր (1908-1991), որ տարագրութեան փրկուած որբուկ մըն
էր: Ուսանած էր Փոր Սաիտի Սիսուան վարժարանին մէջ ու հոն ալ
քարտաշութիւն սորված: Ան կը շինէր տապանաքարեր, քարէ խա
չարձաններ, ճմլարաններ ու մանաւանդ սանդիկներ, լողեր եւ այլն:
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Կ’աշխատէր միայն Պաշորտի ձիւնաթոյր քարի վրայ: Ինք կ’երթար
կ’ընտրէր ու կը հանէր քարը: Երբ գետնասահքի հետեւանքով Ալիշայի
սկսած ճմլարանի ժայռը դիրքը կը փոխէ, Ալիշա նորի մը չի ձեռնար
կեր: Գիւղացիները կը դիմեն Բարլուօյսին, որ կը շինէ գիւղի վերջին
ճմլարանը: Բարլուօյս նաեւ որմնադիր էր:

2.- ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԵՐ
Քեսապի տնտեսութեան մէջ անտառը մեծ դեր ունեցած է: Նախ՝
քեսապցին իր ամբողջ վառելանիւթը հայթայթած է անտառէն: Ամեն
տուն ունէր իր փայտանոցը, իսկ թոնիրը՝ իր ցախանոցը: Գիւղացին իր
տան փայտը ինք կը հատէր, ցախը՝ նոյնպէս: Մարդը տուն կը բերէր
փայտը, իսկ կինը՝ ցախը: Կային արհեստով փայտահատներ, որոնք
աւանի բնակիչներուն համար փայտ կը հատէին ու կը կրէին: Գիւղա
կան եկեղեցիներուն, դպրոցներուն եւ ակումբներուն փայտը գիւղացիք
հաւաքաբար կը կտրէին ու կը կրէին: Երբեմն կարգ կը նշանակէին:
19-րդ դարու 40-ական թուականներուն օտար կապալառուներ պե
տութենէն կը գնէին Տուզաղաճի եղեւնեաց (փիճի) անտառներուն շա
հագործումի իրաւունքը: Ասոնցմէ մէկն էր լաթաքիացի յոյն Սաատէ
ընտանիքին մեծաւորը, որ դարու կէսերուն Տուզաղաճի մէջ երկու մեծ
սղոցարաններ կը հաստատէ: Հոն կ’աշխատէին Քէօրքիւնէէն, Չագալ
ճըգէն ու Քեսապէն տասնեակներով հայ ձեռքեր` տախտակագործներ,
փայտահատներ, ածխագործներ, ջորեպաններ, վերակացուներ: Ձմռան,
երբ Գուրաշէ գետակը կը յորդէր տեղատարափ անձրեւներէն, գերան
ները կը թափէին գետին մէջ, իսկ ուրիշներ Լաթաքիոյ մօտ, գետաբե
րանէն կը հաւաքէին զանոնք: Կային արհեստով ածխագործներ եւս:
Ածուխի օճախները կը շինէին փայտին հատած տեղը: Ածուխի համար
լաւագոյն փայտը փշակաղնին էր: Նոր գետին բացողները անպայման
քանի մը օճախ ածուխի փայտ ու արմատ կը հանէին: Ածուխը կը յանձ
նէին Քեսապի վաճառականներուն:
Շինարարութեան մէջ միայն անտառը չէր հում նիւթի ատաղձը, այլեւ
պարտէզի ծառերը՝ յատկապէս թթենին, ձիթենին, ընկուզենին, նաեւ՝
ծրդին ու բարտին: Վերջին երկուքը յատուկ կը տնկուէին գերան ու տախ
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տակ ունենալու համար: Բարտին ջրամերձ տարածութիւններու մէջ կ’ա
ճի, իսկ ծրդին՝ անջրդի: Այդ տարիներուն տնկուած ծրդի ծառերը սերմ
նաթափման հետեւանքով այսօր հսկայական անտառներու տեսքով կը
ներկայանան յատկապէս Գարատուրանի ծովամերձ շրջաններուն մէջ:
Շատ գիւղացիներ իրենք կրնային հատել ատաղձը, տախտակ պատ
րաստել ու կապել անհրաժեշտ իրերը՝ շինել ցանկապատ, պատշգամ,
կժանոց, սանդուղք, աթոռակներ, արօր, լուծ, կորթոյնք եւ այլն: Այ
սուհանդերձ շրջանին մէջ քիչ չէին տախտակագործները, ատաղձա
գործներն ու հիւսները: Ատաղձագործը կը կապէր դուռ ու պատուհան,
սնտուկ ու պահարան, օրօրոց, այլ կարասիներ, նոր տուներու ծածկը:
Շատ անգամ ապսպրանքին տէրը կը տրամադրէր ատաղձի հումքը՝
թթենի մը, ընկուզենի մը, կաղնի մը եւ այլն: 1920-ին Քեսապի մէջ կա
յին վերապրող 7 հիւսն, իսկ գիւղերուն մէջ՝ մէկական տախտակագործ,
ածխագործ եւ ատաղձագործ:
Բացառիկ շնորհքի, երեւակայութեան ու կարողութիւններու տէր
եղած է Մ
 աթաթ Վէրպիտը (Մատաթիա Կարպուշեան), որ թէեւ հիւսն էր,
բայց նոյնքան շնորհալի երկաթագործ, զինագործ, ինքնուս մեքենագէտ:
Ան կը կապէր կղմինտրէ շէնքերու եւ եկեղեցիներու առաստաղները, կը
կռէր ջաղացքի քարերը, կը շինէր իւրայատուկ սարքեր ու զէնքեր:
Շինարարութեան եւ հիւսնութեան մէջ որակաւոր տախտակն ու գե
րանը Քեսապ կը բերուէին գլխաւորաբար Կիլիկիոյ Մերսին ծովափնեայ
քաղաքէն: Ասոնք յատկապէս կը գործածուէին Քեսապի հարուստ ըն
տանիքներու, ամերիկեան միսիոնարութեան շէնքերուն, աւետարանա
կան ու կաթոլիկ եկեղեցիներու շինարարութեան մէջ: Ասոնց պահանջքը
կը մեծնայ մանաւանդ 1909-ի Աղէտէն ետք, երբ թալանչիներու կողմէ
կողոպտուած ու հրկիզուած տուներու թիւը կ’անցնէր 1544-ը: Կենսա
գիր Մարիամ Սարամազեան-Չիւրիքեան շինանիւթ ներածող իր ամու
սինին՝ Միսաք Չիւրիքեանի մասին կը գրէ. «Ամուսինս Մերսին ելաւ:
Այնտեղէն տախտակամածի, դուռ-պատուհանի եւ առաստաղի ծածկի
համար տախտակ եւ գերաններ Գարատուրանի ծովեզերքը հանեց: Այս
ատաղձով բաւական տուներ շինուեցան: Նորէն գնաց, աւելի լաւը բե
րաւ եւ Քեսապի մեր տունը վերաշինեց: Քեսապի մեր տունը տակա
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ւին ամրօրէն կանգուն կը մնայ»13: Վերաշինութեան կապակցութեամբ
յայտնենք, որ Աղէտէն ետք Գարատուրան գիւղի Սուլեան թաղին մէջ
իր տունը վերանորոգելու ատեն Մովսէս Անտրեան դռան փայտեայ բա
րաւորին վրայ հայատառ թրքերէնով կը փորագրէ. «1909 Ապրիլ 10-տէ
եանղըն վէ թալանտ» (1909 Ապրիլ 10-ին հրդեհ եւ թալան):
Գիւղացին եղեգը, թթենիի, մրտենիի եւ ուռենիի ուռերը եւ ցորենի
ծղօտը լայնօրէն կը գործածէր տարբեր իրեր ու ամաններ հիւսելու
համար:
Եղեգը (ըղիէգ) քիչ կը գտնուէր, ան կը հայթայթուէր գլխաւորաբար
կարգ մը աղբիւրներու ստորին առուակներուն եզերքէն: Այդ պատճա
ռով ալ տարբեր հիւսքերու համար Քեսապի շրջանին մէջ աւելի կը գոր
ծածուէին մրտենիի եւ ուռենիի ոստերը: Մրտենին (մըրտինա), պտուղը՝
մուրտ, թփուտներու տեսքով կ’երեւի յատկապէս ցածրադիր վայրերու
մէջ, մշտադալար է: Պտուղը տեղացիք կը ճանչնան արաբերէն անունով՝
հըմպէլուօս (արաբ.՝ հապ ըլ-աս): Ուռենին (ուռինա) մեզի ծանօթ լացող
ծառը չէ: Մրտենին եւ ուռենին ունին ուղղաձիգ, բարակ ու երկար ոստ:
Գիւղացիներէն շատեր եղեգէ շերտերէն, ուռենիի եւ մրտենիի ոստերէն
գիտէին հիւսել գիւղատնտեսութեան ու տան մէջ գործածելի տարբեր
չափի ամաններ: Հետաքրքրական է նշել, որ 1890-ական թուականնե
րուն Ծովու թաղի մեծ եղջերենիին տակ գործող բացօթեայ դպրոցի
ուսուցիչ Կարապետ Թիթիզեանը իբրեւ վարձատրութիւն կը ստանար
աշակերտներուն կողմէ մրտենիի ոստերով հիւսուած կողովները, զոր
Շաբաթ օր Քեսապ կը տանէր շուկային մէջ ծախելու համար:
Քեսապցի կինը ցորենի ծեղը գործածած է տնային ամաններ
հիւսելու համար: Հունձքի ատեն ան անպայման գիրկ մը ծեղ կը հա
ւաքէր: Հասկը կը կտրէր, ծղօտը կը մաքրէր ու հաւասար երկարու
թեամբ փունջեր կը կազմէր: Բազմապիսի էին գիւղացի կնոջ ծեղէ հիւ
սած ամանները: Ոմանք կը ներկէին ծեղը՝ հիւսուածքը գունագեղ ու
նկարազարդ դարձնելու համար. կը ներկէին կապոյտ, կարմիր, մա
նիշակագոյն. հիւսուածքին մէջ կը գործածէին նաեւ խոզուկի փուշը,
որ առանձնայատուկ փայլք մը կու տար գործին: Հիւսքի ատեն գոր
ծածուող միակ գործիքը հերիւնն էր: Քեսապցի կինը իր այդ շնորհքով
13

Մարիամ Սարամազեան-Չիւրիքեան, Ինքնակենսագրութիւն, տե՛ս «Քեսապ», Գ.
հատոր, էջ 207:
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ի հարկին նաեւ եկամուտ ապահոված է իր ընտանիքին: Համաշխար
հային երկրորդ պատերազմի դժուար տարիներուն շատ կիներ ու աղ
ջիկներ ֆրանսական բանակի ապսպրանքով ծեղէ գլխարկներ հիւսած
են: Մինուճար կիներ ու աղջիկներ իրենց օրապահիկը կը հանէին ծեղէ
հիւսուածքներ ընելով: Դեռ շատեր իրենց տուներուն մէջ կը պահեն
մինուճար աղջկայ մը՝ Հելէն Թութիկեանի հիւսած ծեղէ սկուտեղները,
շաքարամանները, ասեղամանները, հացամանները: Ան նոյնքան հմուտ
ասեղնագործ էր:

3.- ՄԵՏԱՂ
Արհեստները, ինչպէս ամեն տեղ, Քեսապի մէջ եւս հօրէ որդի կ’անց
նէին ու ձեւով մը կը դառնային ամբողջ ընտանիքին կամ գերդաստա
նին մասնագիտութիւնը, ոմանց համար ալ՝ մականուն: Այս արհեստ
ները կը գոհացնէին գլխաւորաբար գիւղատնտեսութեամբ ու խաշնա
րածութեամբ զբաղող բնակչութեան պէտքերը:
Հայերը Անտիոքի կամ առհասարակ Սուրիոյ մէջ հինէն իվեր ճանչ
ցուած էին իբրեւ վարպետ մետաղագործներ: Այդ մասին կը վկայեն
ո՛չ միայն մինչեւ այսօր պատմուող հին զրոյցները, այլեւ գրաւոր աղ
բիւրները: 1098-ին Անտիոք քաղաքի դուռը խաչակիրներու առջեւ բա
ցող Փիրուզ հայը (Յովհաննէս Փիլոս) արաբ պատմիչներու կողմէ կը
յիշատակուի իբրեւ վերտագործ (ցանցազրահ շինող)14:1260-ին մոնկոլ
Հուլաղու խան կը պաշարէ Հարեմը: Իպն ալ-Շուհնա կը պատմէ, թէ
երբ Հուլաղուն մտաւ այս երկիրը՝ գրաւեց Հարեմը եւ սպանեց բոլոր
բնակիչները, նոյնիսկ անասունները խեղդամահ ըրաւ եւ աւերեց քա
ղաքը15: Ապուլ Ֆարաճ Մալաթիացին այդ մասին կը գրէ. «Եւ Շահնշահը
հրամայեց սպանել բոլոր բնակիչները՝ այր ու կին, մանչ ու աղջիկ եւ
մանուկներ. կոտորածէն միայն հայ երկաթագործ մը փրկուեցաւ»16:
14
15

16

Յակոբ Չոլաքեան, Անտիոքի մերձակայ Ռուճի հովիտի հայերը (պատմաազգագրական ուսումնասիրութիւն), Անթիլիաս, 2006, էջ 49-54:
 تقديم عبد هللا محمد الدرويش، الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب،ابن الشحنة
(Իպն ալ-Շուհնա, Համադրութիւն Հալէպի թագաւորութեան պատմութեան,
Դամասկոս, 1984, էջ 166):
 دمشق الصغيرى-  حارم،فايز قوصرة
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Երկաթագործը որքա՜ն պէտք էր բանակի զէնքերն ու ձիերու պայտերը
նորոգելու համար:
Կը պատմուի, թէ Քեսապի շրջանին մէջ տարագրութենէն առաջ
եղած են հանքափորներ: Թէ ի՛նչ հանքեր գտնուած են հոն եւ որո՛նք
եղած են այս գործը նախաձեռնողները՝ ծանօթ չեն մեզի: Բայց յատ
կապէս հարաւի լեռներուն վրայ կան հանքահորերու հետքեր: Օրինակ,
Վերի Պաղճաղազի դիմաց կայ շուրջ 20 մեթր խորութեամբ փորուածք
մը, որ ցայսօր կը կոչուի Մատանը ուճախ (մետաղի հանք): 1939-ին Մու
սա Լեռը պարպելէ ետք որոշ մուսալեռցի ընտանիքներ, երբ կը հասնին
Քեսապի շրջան, այստեղ գտնուող փոքրիկ Պողչիկ աղբիւրը կը մաքրեն,
առջեւի տարածութիւնը բանջարանոցի կը վերածեն ու ամռան շրջանին
համար այդ քարայրին մէջ կացարաններ կը շինեն իրենց համար: Շրջա
նին մէջ նկատուած են քանի մը վայրեր, ուր մետաղի թուք կամ քաք կայ:
Սա հալած մետաղի դիրտն է՝ քարացած վիճակով: Կ’ենթադրուի, թէ
հոն եղած են մետաղ հալեցնելու օճախներ: Գարատուրանի մէջ, երկու
Թիթիզեան թաղերուն միջեւ, հարաւային լեռան տակ կայ հարթութիւն
մը, որ կը կոչուի Մ
 ըտըղինց փուսը (Մետաղենց փոսը): Եղած է այդպիսի
ընտանիք, որ Մովսէս վրդ. Ոսկերիչեանի 1911-ի մարդահամարին մէջ
արձանագրուած է թրքերէն հոմանիշով՝ Մատէնճեան17:
1920-ին Քեսապի եւ գիւղերուն մէջ կար վերապրող 10 երկաթա
գործ: Երկաթագործութիւնը բազմաճիւղ արհեստ էր: Երկաթագործնե
րը կը բաւարարէին Քեսապի եւ յարակից շրջաններու շինարարական
ու երկրագործական գործիքներու եւ իրերու կարիքները: Կային Տե
միրճեան (թրք.՝ Դարբինեան), Հատէտեան (արաբ.՝ Դարբինեան), Փո
լատեան (թրք.՝ պողպատ բառէն), Չիլինկիրեան (թրք.՝ երկաթէ մանր
իրեր եւ գործիքներ շինող) գերդաստաններ: Երկաթագործութեան հետ
սերտ առնչութիւն ունէին նաեւ զինագործները: Ասոնք կը նորոգէին
որսորդական զէնքեր, անոնց փայտեայ կամ մետաղեայ մասերը, թա
կարդներ կը շինէին ու գաղտնի կերպով վառօդ ու արճիճ կը պատ
րաստէին: Կային Չագմագճեան ու Գունտաքճեան գերդաստանները:
Փաստ է, որ 1919-1922 թուականներուն, վերապրողներու տունդարձի եւ

17

(Ֆայէզ Գոսարա, Հարեմ՝ Փոքր Դամասկոս, Հալէպ, 1988, էջ 54):
Յակոբ Չոլաքեան, «Քեսապ», Ա. հատոր, էջ 428:
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անիշխանութեան տարիներուն, հայ կամաւորներէ կազմուած Զինուո
րական իշխանութեան կարգադրութեամբ, տեղւոյն երկաթագործները
հսկայական գործ կատարեցին զինանիւթ պատրաստելու եւ նորոգելու
իմաստով: Անոնք նոյնիսկ թնդանօթ ձուլած են ու գործածած Օրտուի
մէջ կեդրոնացած թրքական ուժերուն դէմ: Պայտարութիւնը չափազանց
անհրաժեշտ արհեստ էր այդ օրերուն: Կար Նալպանտեան (թրք.՝ պայ
տար) ընտանիք: Քեսապի վերջին պայտարը ատանացի հայ մըն էր, որ
գործեց մինչեւ 1960-ականները:
1920-ին վերապրողներու մէջ կը յիշուի միայն մէկ պղնձագործ: Կա
յին Գազանճեան (գազան՝ պղնձեայ մեծ աման) եւ Քուփէլեան (Քուփէ
լիկ՝ միջակ չափի պղնձէ կաթսայ) ընտանիքներ: Պղնձագործութիւնը,
որ կը բաւարարէր գիւղական շրջաններու ամանեղէնի պէտքերը, ամ
բողջապէս կը վերանայ 1947-ի հայրենադարձութենէն ետք: Անկէ ետք
գիւղական շրջանակներու մէջ գործածուող պղնձեայ խոշոր ամանները
կը բերուէին գլխաւորաբար Հալէպէն, տեղւոյն հայ արհեստաւորներու
տրուած ապսպրանքով: Պղնձագործութեան հետ սերտ առնչութիւն ու
նէր կլայագործութիւնը: Կլայեկները (գալաչա) տարուան որոշ եղանակ
ներուն կ’անցընէին մօտիկ ու հեռաւոր գիւղերուն մէջ ու թաղէ թաղ
պտտելով կը կլայէին գիւղացիներուն պղնձեղէնը: Վարպետը իր հետ
կը տանէր պատանի աշկերտը, որ կը շալկէր փքոցը, ածուխն ու կլան:
1920-ին Քեսապի մէջ կար 14, իսկ գիւղերուն մէջ՝ 2 կլայեկ: Կային Գա
լայճեան (կլայեկ) մականունով ընտանիքներ: 1960-ականներուն կար
միայն մէկ կլայեկ: Անկէ ետք օտար կլայեկներ տարին անգամ մը կ’այ
ցելեն Քեսապ:
Փաստ է, որ 1909-ի Աղէտին եւ Մեծ եղեռնի տարիներուն Քեսապի
շրջանէն կատարուած կողոպուտին գլխաւոր ու հիմնական մասը եղած
են գիւղատնտեսական մետաղեայ գործիքները եւ պղինձէ ամանները:
Նոյնը եղաւ նաեւ 2014-ի գարնան եռամսեայ ներխուժումին. այնպէս
որ՝ եթէ կային ընտանիքներ, որոնք մետաղէ, մասնաւորաբար պղնձեայ
յիշատակներ ունէին՝ անոնք ալ գողցուեցան:
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4.- ԿԱՒ
 եսապի տարածքին մէջ կան հնավայրեր, ինչպէս Գարատուրանի
Ք
ծովեզերքը, Քէօրքիւնէ, Ներքի գիւղ, Տուզաղաճ, ուր ամեն քայլափո
խի կարելի է տեսնել թրծուած կաւէ կտորներ, կարասներու ունկեր,
յատակներ, տանիքի սալեր: Գարատուրանի մէջ Մանճիկեան-Գալէմ
տէրեան թաղի տարածքին մէջ գտնուած են նոյնիսկ կարասային թա
ղումներ:
Քեսապի մէջ եւս եղած են բրուտներ, որոնք իրենց շինած աման
ները ապրանքափոխութեամբ վաճառած են՝ գիւղէ գիւղ պտտելով:
Այանեանի 1920-ի մարդահամարին մէջ վերապրող արհեստաւոր
ներուն մէջ չի յիշուիր բրուտի անուն: Սակայն փաստ է, որ կաւագոր
ծութեամբ զբաղող եղած է նաեւ Տարագրութենէն վերադարձէն ետք:
Եղած է իր արհեստին անունով ճանչցուած մարդ՝ Պարտագչի: Պար
տագ բառը թրքերէն է, կը նշանակէ՝ ջրաման. պարտագչին կաւագործն
է: Մանկական հաշուերգներէն մէկը կը թուէ յայտնի անուններով կի
ներ ու մարդիկ, վերջինը՝ Պարտագճի.
Կէիտ, Շամօ, Թրֆանտի,
Կէիտ, Շամո, Թրֆանտի,
Իջի Խոդը շաշանտի, 	
Իջի՛ր Խոդը, տապլտկի՛ր,
Կէպի պէրուն՝ ուրուրվի,
Կախէ՛ պարան, օրօրուի՛ր,
Փըռռի սէվուն՝ պատըռտի,
Փռէ՛ սաւան՝ պատռտէ՛,
Թանթուն, Հալագ, Պըրրի,
Թանթուն, Հալագ, Պըրրի,
Պուշնագ, Պարտագճի:
Պուշնագ, Պարտագճի:
 աւագործութեամբ զբաղած են նաեւ կիները: Դ
Կ
 եռ մինչեւ մէկ-երկու
սերունդ առաջ, երբ կաւէ ամանները առհասարակ ելած էին կենցաղէն,
մարդիկ թոնրատունը կը շինէին, իսկ կիները՝ թոնիրը: Կիները նոյն հո
ղով կը ծեփէին տան պատերը, կաւի ցեխաջուրով կը սրբէին տարին
գոնէ երկու անգամ՝ Նոր Տարիին եւ գարնան:
Կաւին հետ առնչութիւնը երեւի հնագոյն ժամանակներէն վերապ
րուկ մըն էր քեսապցի կիներու պարագային: Կաւահողը (ըսպիտուօկ
խուղ՝ ճերմակ հող) անպակաս կ’ըլլար տան մէջ. կաւէ ամանին մէջ
(չանուօգ) խարկուած կաւահողը կը դնէին մանուկի բարուրին մէջ: Կը
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հաւատային, որ անով բարուրուած մանուկը առողջ կը մեծնայ:
Քեսապի մէջ գոնէ մինչեւ 1950-ական թուականները մեծ տեղ կը
գրաւէին կաւէ ամանները՝ կարասներ, պտուկներ, կուժեր, փարչեր,
կաթսաներ, պնակներ, տաշտեր, գուռեր եւ այլն: Տարագրութենէ վերա
դարձէն ետք, մինչեւ 1950-ական թուականները, գնչուները (ճինկանա),
տունէ տուն այցելելով, կը հայթայթէին գիւղացիին պէտք եղած կաւէ
ամանները: Ատիկա կը կատարուէր ապրանքափոխանակութեամբ. կա
ւէ ամանը կը գնահատուէր հաւկիթով, արմտիքով կամ որեւէ մթերքով:

5.- ԿԱՇԻ
 իւղացիները տնայնագործական պայմաններու մէջ մորթի մշակում
Գ
կատարած են ու պատրաստած իրենց անհրաժեշտ կաշին: Անոր հա
մար օգտագործած են ոչ միայն արջառի եւ այծի մորթին, այլեւ վայրի
կենդանիներէն՝ արջի, բորենիի եւ վարազի մորթիները: Մուշտակ ձեռք
բերած են ոչխարէ, այլեւ վայրի կենդանիներէ՝ արջէ, ինձէ, աղուէսէ,
թոբեկէ (շնագայլ), սկիւռէ եւ այլն:
Ըստ զրոյցներու՝ Քեսապի մէջ եղած է կաշեգործարան՝ տապաղ
խանա, որ հայթայթած է Քեսապի կօշկակարներու պէտքին մէկ մասը:
Տարագրութենէ վերադարձէ ետք կաշին ամբողջութեամբ կը բերուէր
դուրսէն: Գիւղացին զանազան առիթներու կատարած իր զենումներէն
ու որսէն ձեռք բերած մորթիները ապրանքափոխանակութեամբ կու
տար շրջուն վաճառականներուն (փերեզակ), որոնք հաւաքուած հումքը
կը վաճառէին Պազարի (Ճսըր Շուղուր) վաճառականներուն:
Շուկային մէջ իրենց կրպակները ունէին կօշկակարները (քուշկուօր):
Կօշկակարութիւնը բազմաճիւղ արհեստ էր, կային աւանդական ոտնա
մաններու, արդիական կօշիկներու, կաշիէ տարբեր իրերու՝ հողաթափ,
պայուսակ, գօտի, տիկ, փուքս շինող արհեստաւորներ: Տիկերը կ’ըլլա
յին ջրաման, հեղուկ նիւթերու փոխադրաման, խնոցի եւ այլն: 1920-ին
Քեսապի մէջ կը գործէին 45 կօշկակար: Կան Քէօշկէրեան, Փափուճեան,
Եմէնճեան գերդաստաններ:
Կաշին կարեւոր հումք էր նաեւ թամբագործութեան մէջ: Քեսապի
վերջին թամբագործը ատանացի Սմբատ Քիւրքճեանն էր, որ Քեսապ
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հաստատուած էր Կիլիկիոյ պարպումէն ետք: Թամբագործները կը
պատրաստէին բեռնատար (սամար) ու մարդատար (այար) թամբեր:
Միայն փայտէ կազմուած բեռնատար կորթոյնքը (կուրթէնկ) գիւղացին
կը պատրաստէր:
Կաշիէ երիզները (էրէք՝ արիք) լայնօրէն կը գործածուէին կար ու կա
պի մէջ: Կաշիէն կը պատրաստէին պարսատիկի (պարսէտ) եւ չաթալի
(երկճղի ճիւղով շինուած պարտասիկ) քարը բռնող ամանները:
Մուշտակը լայնօրէն կը գործածուէր իբրեւ ծածկոց: Մուշտակէ կը
կարէին մուշլուօհ (մուշլահ)՝ լայն ու անթեւ պարեգօտ:

6.- ՄԱԶ, ՄԵՏԱՔՍ, ԲՈՒՐԴ, ԲԱՄՊԱԿ, ԿԱՆԵՓ
 անեփն ու բամպակը կը բերէին գլխաւորաբար Ճսըր Շուղուրէն,
Կ
զոր քեսապցիք կը ճանչնային Պազուօր (պրսկ.՝ պազար՝ շուկայ) անու
նով: Բամպակի եւ կանեփի մշակութեան մասին մեզի տեղեկութիւններ
չեն հասած: Տեղական ամենէն կարեւոր հումքերն էին այծի մազը,
ոչխարի բուրդը եւ շերամի խոզակը:
Այծերը կը պահէին մեծ հօտերով: Կային մինչեւ հազար գլուխ
այծ ունեցող խաշնարածներ: Օգոստոսին ամբողջ հօտը կը խուզէին
(գըրդիլ), հաւաքուած մազը կը ծախէին մազմանին կամ տան կիները
ձմեռն ի բուն իլիկի (քէրմուն՝ քարման18) եւ մանիչի (մէնէճ) վրայ թել
ու դերձան կը շինէին:
Ոչխարի հօտեր չկային շրջանին մէջ, բայց շատ ընտանիքներ մէկերկու ոչխար կը պահէին: Ամռան կը խուզէին, կամ տօն-տաղաւարի
մորթելով՝ մորթին կը մշակէին իբրեւ մուշտակ:
Շերամը լուրջ եկամուտ ապահոված է ընտանիքին: Շերամը կը բու
ծանէին առանձին սենեակներու մէջ: Աւելորդ սենեակի չգոյութեան
պարագային՝ այդ եղանակին ընտանիքը կը պարպէր տունը ու կը
տեղափոխուէր բակը կառուցուած հիւղին (շէօք՝ շուք) մէջ: Շերամի
հոգատարութիւնը գլխաւորաբար տան կինը կը ստանձնէր: Լաթի մը
18

Հայերէն բացատրական բառարաններուն մէջ բառը ունի քարաման եւ քարման
ձեւերը, Քեսապի բարբառին մէջ՝ քէրմուն: Կայ նաեւ քէրմէնիլ, որ կը նշանակէ չորս
կողմը պտտցնել: Հաւանական է կարծել, որ բառը յառաջացած է քառ՝ չորս բառէն:
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մէջ փաթթուած սերմը (անիծ) կրակին քով կամ ծոցին մէջ դնելով կը
տաքցնէր՝ մինչեւ որ թրթուր ելլէր: Թրթուրները կը բաժնէր ամաններու
մէջ ու թթենիի տերեւը մանրելով անոնց կեր կ’ընէր: Այդ ամանները
(գօռ՝ գուռ) դարձեալ կինը կը պատրաստէր կովու թարմ թրիքին ափով
ձեւ տալով ու արեւուն տակ չորցնելով: Թթենիին թարմ ոստերը պար
տէզէն կինը կը բերէր, տերեւները կը քաղէր ու կը կերակրէր շերամը:
Ապա ոստերը կը կեղուէր ու անոնց կեղեւով (խիշէլ) զանոնք իրարու
կապելով խսիր կը պատրաստէր: Թթենիի ոստերով հիւսուած խսիրը
գաշուօգ կը կոչուէր: Սենեակին մէջ տան մարդը մինչեւ առաստաղ
հասնող ձողեր կ’ամրացնէր եւ իրարու վրայ դարակներ կը շինէր: Իւ
րաքանչիւր դարակի տախտակամածը կը շինէր ահա այդ խսիրներով:
Որոշ ժամանակ մը շերամը կը տեղափոխէր դարակներուն մէջ: Ա՛լ
մեծցած կ’ըլլար, տերեւը առանց մանրելու կը տրուէր:
19-րդ դարու վերջերուն խոզակի հաւաքումի մենաշնորհը կ’անց
նի Անտիոքի եւ Սուէտիոյ վաճառականներուն ձեռքը, բայց նորէն ալ
շրջանին մէջ խոզակ խեղդողներ կ’ըլլան, եւ արհեստաւորները կ’աշ
խատին ապրշումի հումքով:
Մազմանները խոզակէն, բուրդէն ու մազէն կ’արդիւնահանէին
տարբեր չափի ու գոյնի թելեր:
Թել ու դերձան շինելու մենաշնորհը միայն արհեստաւորներունը
չէր. գիւղացի կիներն ու աղջիկները խոզակէն, այծի մազէն, ոչխարի
բուրդէն թել ու դերձան պատրաստելու գաղտնիքը գիտէին: Ամեն տան
մէջ կային մէկէ աւելի իլիկ ու քարման: Կիները իրենց գոգին մէջ կը
պահէին հումքը, իլիկն ու քարմանը, եւ ազատ պահերուն այծի մազէ
թել կը պատրաստէին: Աւելի համբերատարները նաեւ խոզակ կը խեղ
դէին ու թել կը քաշէին: Կինը իր պատրաստած թել ու դերձանը կը
գործածէր տարբեր հիւսքերու, կարուձեւի եւ ասեղնագործութեան մէջ:
Թելի (թիլ) քանի մը տեսակներ կը ճանչնային. դերձանը (դարձուն)
կարուձեւի եւ ասեղնագործութեան բարակ թելն էր, կանեփը (գըն
նապ)՝ կանեփէ ոլորուած հաստկեկ թելը, չուանը՝ (չըվուն) այծի մազէ,
բուրդէ ու բամպակէ ոլորուած թելը, արիքը (է՛րէք)՝ կաշիէ կապը, իսկ
կեմը (կիմ)՝ ցորենաբոյսի կամ որեւէ այլ տեսակի ցօղուններու իրարու
ագուցուած տրցակը, որով խուրձը կը կապեն: Կապը (կուօպ) որեւէ
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թել է, ոստ կամ ծղօտէ տրցակ, կաշիէ երիզ, լաթ, որ բան մը կապելու
կը ծառայէ:
Ջուլհակագործութիւնը բազմաճիւղ արհեստ մըն էր: Ջուլհակա
գործները առհասարակ տնայնագործ էին, քիչեր արհեստանոց ունէին:
Մինչեւ Տարագրութիւն՝ Քեսապի մէջ եղած են մետաքսագործներ, աս
ուագործներ, կտաւագործներ, կտաւի ներկարարներ ու դաջագործ
ներ: Կան Հալլաճեան (բուրդ գզող), Պոյաճեան (ներկարար), Պաս
մաճեան (դաջագործ) մականուններ: Եղած են մանուսայագործներ,
որոնց կողմէ տարբեր գոյներէ կազմուած գծաւոր կերպասը կը կոչուի
գըրգալամ (40 մատիտ) եւ ալաճկըննիր (ալաճա-իկ-ըններ՝ գոյնզգոյն
ներ): Կերպասն ու անոնց գոյները կ’երեւին հին խաղիկներու մէջ:
Կէրմէր ֆըստան հէգուօծ էր,
Կարմիր հագուստ հագած էր,
Կիղցէն բուօյը գէձուօծ էր
Եկեղեցւոյ բակը գացած էր,
Չուօցըր աղուր վիլլուօծ էր,
Ինչ ալ աղուոր վայլած էր,
Պըր նշէնվէմ էսուօծ էր:
Պիտի նշանուիմ ըսած էր:
 էգուօծ էր սիվ ու մավու,
Հ
Ֆըստանիէն խումէր հավու, 	
Ակար սապըր թի կը կինէ՝
Պիւրտէ շէքրուօն փախլավու:

 ագած էր սեւ ու մով,
Հ
Հագուստէն կը խմէր հով,
Եթէ քիչ մը համբերէիր
Շաքարով փախլաւա կ’ուտէիր:

 ինցուցամ, ծառիցամ զը,
Մ
Գըրգալամ հագցուցամ զը,
Տեսնըվըրք տէրու չըղուօծ՝
Մըլապպաս կարցուցամ զը: 	

Մեծցուցի, հոգացի զինք,
Մանուսա հագցուցի զինք,
Տասերեք տարու չեղած
Մըլապաս19 կերցուցի իրեն:

Այս բոլորով հանդերձ Քեսապ դեռ 19-րդ դարու կէսերէն լայնօրէն
բուրդ ու բամբակ, թել ու դերձան ու տարատեսակ կերպասեղէն նե
րածած է տարբեր վայրերէ: Տեսականին չափազանց աճած է ու պատ
ճառ հանդիսացած տեղական տնայնագործական արտադրութիւննե
րու նուազման եւ աստիճանական վերացման: Քեսապցի ջուլհակները
բնականաբար սկսած են աշխատիլ միայն տեղական հումքերով: 1920-ի
19

Մլապաս՝ շաքարազօծ սիսեռ:

37

Քեսապի նիւթական մշակոյթը

մարդահամարին մէջ կը յիշուի 23 ջուլհակ: 1960-ական թուականներուն
Քեսապի վերջին ջուլհակներն էին Արտաշէս Խտըրեանն (Քիլլիմճա) ու
Ստեփան Աֆարեանը (Մազմուն): Ասոնք կ’աշխատէին ապսպրանքով.
գիւղացին կը բերէր մազը կամ իր պատրաստած թելը ու գործ կ’առա
ջարկէր: Քեսապցին գետնի մազէ ծածկոցին տուած է պըլլուօս, վրանին՝
չէրդիկ անունները: Ան ճըլլուօկ կը կոչէ գետնի սրբոցը: Բուրդէ թելերու
կամ տարբեր կտորներու երիզներով հիւսուած կարպետը կը կոչէ քըլ
լըմ: Կան Քէնտիրճեան (պարան շինող), Ապաճեան (ապա շինող) եւ
Քիլլիմճի (կարպետ շինող) մականունները:
Արհեստանոց ունեցած է նաեւ գուլպայագործը:
Գիւղացի կնոջ պարտադիր գործերէն մէկն ալ կարուձեւն էր: Ամեն
կին ունէր իր ասեղամանը, ուր կը դրուէին մկրատը, լաթէ կանգունը,
ասեղաբարձիկը, մատնոցները, ասեղները եւ տեսակաւոր դերձաններ:
Աղջիկը մանկութենէն կարուձեւի կը վարժուէր. այդ կը պահանջէր գիւ
ղական միջավայրը: Կարի ու կարկտանի համար ասեղամանը ամեն
օր կը բացուէր: Նոյնիսկ ցախի կամ արտի գացող կինը իր լամբակին
ասեղ-դերձան մը կ’անցընէր:
Կինը կը կապէր տան անկողիններն ու վերմակները, ծածկոցներն ու
բարձերը, կը ձեւէր վարագոյրները, անձեռոցներն ու թաշկինակները,
կը կարէր տնեցիներուն հագուստը: Հարսի օժիտին պատրաստութիւնը,
հարս ու փեսայի հագուստի պատրաստութիւնը կիներու գործն էր: Քե
սապի շուկան կը հայթայթէր կարուձեւի եւ ասեղնագործութեան բոլոր
ատաղձները, որոնցմէ ոմանք տեղական էին, իսկ ուրիշներ՝ դուրսէն
բերուած: Գիւղական շրջաններու բնակիչներէն շատեր կանխիկ վճա
րումով հնարաւորութիւն չունէին գնում կատարելու: Գիւղացին բեր
քի դիմաց վաճառականէն կ’առնէր ինչ որ պէտք էր՝ կտաւ, մանուսա,
տպածոյ կերպասեղէն, թել-դերձան եւ այլն, ու կը բերէր կը յանձնէր
տիկնոջ:
Գիւղերուն մէջ միշտ ալ եղած են կարուձեւի մէջ ինքնուս վարպե
տութիւն ձեռք ձգած կիներ: Գիւղացի կիներ ու աղջիկներ անոնց կը
դիմէին ու անոնցմէ կը սորվէին: Տարազի արդիականացումէն ետք ալ
ասիկա շարունակուած է: Շրջան մը մեծ քաղաքներու մէջ ապրած ու
արդիական կարուձեւէ հասկցող կիներ իրենց կարի մեքենայով բարիք
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մը եղած են գիւղական շրջանակներու մէջ: Այսուհանդերձ, կարուձեւը
Քեսապի մէջ կիներու պարագային արհեստի չէ վերածուած գէթ մինչեւ
Տարագրութեան տարիները: Այնուհետեւ տուներու մէջ ապսպրանքով
աշխատող դերձակուհիներ եղած են ու կան մինչեւ օրս:
Քիչ մը տարբեր եղած է այր մարդոց տարազի պարագան: Թէեւ այս
պարագային ալ կինը կը ձեւէր ու կը կարէր, սակայն կային նաեւ արհես
տավարժ դերձակներ. ոմանք առանձին տարազի մասնագիտութեամբ
կը ճանչցուէին՝ շալվարճի, ապաճի, մուշլահճի եւ այլն: Հին եւ արդիական
տարազի դերձակներ իրենց արհեստանոցները ունէին Քեսապի մէջ:
Գիւղական միջավայրին մէջ հիւսքն ու ասեղնագործութիւնը (խարճ
բէնիլ) կանանց ամենէն սիրելի զբաղումներն էին: Կինը տեղական հում
քերէ պատրաստած թելով կը հիւսէր պարան, պայուսակ, ալկաման,
ծածկոց, կարպետ, մանտիք եւ այլն: Բուրդէ թելը լայնօրէն կ’օգտա
գործուէր քազաք, ելակ, պարեգօտ, գուլպայ հիւսելու համար: Նոյն
նպատակով լայնօրէն կ’օգտագործուէր շուկայէն բերուած բուրդէ թե
լը: Մեքենական հիւսքի երեւումէն ետք եւս այս ձեռային աշխատանքը
չէ դադրած:
Ասեղնագործութեան մէջ կինը գլխաւորաբար կը գործածէր յաճախ
իր ձեռքով քաշուած ապրշումէ թելերը: 19-րդ դարու երկրորդ կիսուն
մարաշցի եւ այնթապցի մեծ թիւով ուսուցչուհիներ ու հարսեր կ’ըլլան
Քեսապ: Քեսապցի օրիորդներ կը յաճախեն Մարաշի Աղջկանց երկրոր
դական վարժարանը. ասոնց միջոցով քեսապցի կանայք կը վարժուին
Մարաշի եւ Այնթապի ասեղնագործութեան: Բողոքական օտար միսիո
նարուհիներն ալ քաջալերեցին այդ զբաղումը: Ոմանք ոչ միայն անձնա
կան պէտքերու համար ասեղնագործութիւն կ’ընէին, այլեւ կ’աշխատէին
միսիոնարուհիներու, Քեսապի շուկային եւ հարուստ ընտանիքներու
ապսպրանքով: Տարեց աղջիկներ ու որբեւայրիներ, դեռ Տարագրութե
նէն առաջ, իրենց ապրուստը ասեղնագործութեամբ կը ճարէին: Աշխա
տանքի նոյն կերպը կայ նաեւ ներկայիս:
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Բ. ԳԼ Ո ՒԽ
ՏՈ Ւ Ն Ը
1.- ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒ ԿԱԶՄԱՒՈՐՈՒՄԸ
 եսապի եւ շրջակայ հայաբնակ 13 գիւղերուն մէջ հայոց վերա
Ք
գրուող բնակարանային հնագոյն կառոյցները կու գան 19-րդ դարու
սկիզբներէն: Հաստատապէս կարելի է ըսել, որ օսմանեան իշխանու
թեան տարիներուն մեծապէս տուժեցին գիւղական բնակավայրերը,
գիւղերու մնայուն բնակիչները կեդրոնացան Քեսապի մէջ: Քեսապ
շրջանի բոլոր հայոց կողմէ կոչուեցաւ Գիւղ (Գիէղ), իսկ միւսերը՝ ագա
րակներ, ուր գիւղացին կ’երթար միայն աշխատանքի եղանակին, կը
հաւաքէր իր կամ աւատատիրոջ կալուածին բերքն ու կը վերադառնար
Գիւղ: Այդպէս է, որ Քեսապը, որ նախապէս այժմու Ս. Աստուածածին
եկեղեցւոյ ետին, լեռան ստորոտին ծուարած գիւղ մըն էր, շատ արագ
կը մեծնայ արեւելքին, հարաւին եւ արեւմուտքին կառուցուած թաղա
մասերով: Այսպէս է պատկերը 19-րդ դարու կիսուն:
1832-1840 թուականներուն Անտիոքի շրջանը կը մտնէ Եգիպտոսի
Իպրահիմ փաշայի իշխանութեան տակ ու մեծապէս կը զարգանայ:
Պատմութեան ծանօթ է Իպրահիմ փաշայի դրական վերաբերմունքը
քրիստոնեայ բնակչութեան նկատմամբ: Քրիստոնեաներուն մեծ ար
տօնութիւններ կը տրուին գիւղատնտեսութեան, առեւտուրի եւ պետա
կան գերատեսչութիւններու մէջ: Ահա այս պայմաններուն մէջ ալ կա
մաց-կամաց կը վերականգնին Քեսապի շրջանի հազիւ հազ գոյատեւող
բնակավայրերը՝ Ներքի գիւղը, Սեւ աղբիւրը, Չինարը, Քէօրքիւնէն,
Գարատուրանի մեկուսի թաղերը, եւ կը հիմնուին նորերը՝ Էքիզօլուքը,
Պաղճաղազները, Չագալճըգը, Պաշորտը եւ այլն: Այս թուականներէն
կը սկսին զարգանալ շուկայական յարաբերութիւնները Քեսապ աւա
նին մէջ:
Շրջանին մէջ շատ են գետնասահքի ենթարկուող տարածութիւն
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ներն ու հողային շերտերը: Գետնասահքի ենթարկուած հողերը կը
կոչուին Խաղցուօծ (խաղալ՝ շարժիլ բայի յարակատար դերբայը):
Միայն վերջին հարիւրամեակի ընթացքին պատահած գետնասահքեր
ամբողջապէս կուլ տուած են թաղեր Քեսապի ու Գարատուրանի մէջ:
Աղէտեալները նոր բնակավայր ընտրած են իրենց համար: Այսպէս՝
1890-ին պատահած գետնասահքէն ետք Գարատուրանի վարի թաղե
ցիները հիմնած են Վըրը Դըդըզլէք թաղը: 1942-ի գետնասահքին քան
դուած Գազազեան եւ մասամբ՝ Ղազարեան թաղերու բնակիչները նոր
բնակավայր ընտրած են Գարատաշը: Գարատուրանի 1998-ի գետնա
սահքին ամբողջապէս կուլ գացին նախկին Եարալեան եւ Սաղտըճեան
թաղերը: 1932-ին գետնասահքը կործանած է Քեսապի կեդրոնական
թաղի ամբողջ մէկ բաժինը:
Տարագրութենէն առաջ Քեսապի շրջանի գիւղերուն ու թաղերուն
կազմաւորման հիմքը նահապետական փոքր ընտանիքն էր: Գլխա
ւորաբար Քեսապէն, մասամբ նաեւ այլ տեղերէ եկած ընտանիքներ
մշտական բնակութեան վայր կ’ընտրեն իրենց տոհմական հեռաւոր
կալուածներէն մէկը կամ կը վերականգնեն իրենց նախահօր՝ ապա
հովական պատճառներով լքուած բնակավայրը: Երկու-երեք սերունդ
վերջ, նահապետական փոքր ընտանիքի ճիւղաւորումով ձեւ կը ստա
նան փոքրիկ գիւղեր կամ հեռաւոր թաղեր, որոնք այսօր ալ ծանօթ
են այդ թաղի առաջին բնակիչ նահապետին անունով կամ ծաղրանու
նով, ինչպէս Չաթալլէք՝ Չաթալեաններու գիւղակը, Սուլուլէք՝ Սուլեան,
Մանճիկլէք՝ Մանճիկեան, Գազըլէք՝ Գազեան կամ Գազազեան թաղերը,
Կէրմըրկունց՝ Կարմիրեաններու, Քիթապսըզինց տընվէն՝ Քիթապսըզեան
ներու տուները եւ այլն: Նոյն պատկերը կար նաեւ Քեսապի մէջ, ուր
նոյն տոհմը կամ անոր ճիւղաւորումները ապրած են համախումբ՝ մէկ
թաղի սահմաններուն մէջ, ինչպէս Սըբկունց տընվէն (Յովսէփեաննե
րու տուները), Մ
 ուղտուսիկունց տընվէն (Մահտեսեաններու տուները),
Այանինց փուսկէյը (Այանեաններու փոսիկը՝ դիրքին պատճառով),
Մախշինց տընվէն (Մահշիկեաններու տուները), Պուլատինց տընվէն
(Փոլատեաններու տուները) եւ այլն: Բնակավայրերը կը պահեն այս
դիմագիծը, ճիւղաւորուող ընտանիքները նոր տուներ կը շինեն նահա
պետական օճախին կից կամ քիչ անդին: Եթէ Քեսապի մէջ թաղերը
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եղած են խիտ, նեղ գռիհներով բաժնուած, ապա գիւղերու մէջ տունե
րը առհասարակ կառուցուած են իրարմէ որոշ հեռաւորութեան վրայ,
իրարու կից շարուած տուները աւելի քիչ եղած են:
Շրջանին բնակավայրերը առհասարակ հիմնուած են հետեւեալ
դիրքերուն վրայ.
- Լեռնալանջի մը ստորոտը, ինչպէս՝ Քեսապը, Ներքի գիւղը, Էքի
զօլուքը, Չինարի վերի թաղերը, Գարատուրանի Սաղտըճեան եւ Եա
րալեան նախկին թաղերը եւ Սեւ աղբիւրի հարաւային թաղը:
 - Զառիթափի մը սանդղակին վրայ, ինչպէս՝ Պաշորտը, Վերի Պաղ
ճաղազը, Տուզաղաճի հին թաղերը, Խայըթը, Սեւ աղբիւրի կեդրոնական
թաղերը:
- Ձորակի մը երկու լանջերուն վրայ, ինչպէս՝ Ծովու թաղի Պապուճ
եան եւ Կարմիրեան թաղերը, կամ փոքրիկ գոգաւորութեան մը մէջ,
ինչպէս՝ Վարի Պաղճաղազը:
 - Փոքրիկ հարթութեան մը ծայրամասին, ինչպէս Քէօրքիւնէն, Մա
թըսլէքը, Չագալճըգը, Չաթալլէքը, Գարատուրանի վերի թաղերը:
Բոլոր տուները կը նայէին մէկ ուղղութեամբ՝ առջեւի ընդարձակ
տարածութիւններուն: Օրինակ՝ Վերի Պաղճաղազի տուները կը նայէին
դէպի հարաւ, Էքիզօլուքի տուները՝ դէպի արեւելք, Քեսապի կեդրո
նական թաղի տուները՝ հարաւ, իսկ արեւմտեան թաղի տուները՝ դէ
պի արեւելք: Գարատուրանի մէջ տուները կը նայէին դէպի հարաւ ու
արեւմուտք, անոնք թիկունքէն կը պաշտպանուէին արեւելեան խիստ
հովէն, որ ձմռան սաստիկ ցուրտ ու կատաղի կը փչէ հոն:
Թեք տարածքի վրայ գտնուող տուները առհասարակ թիկունքէն
գետնափոր էին: Այդ տեսակ տուները, ախոռները, գոմերը եւ թոնրա
տուները արտըքէօմմա (գետնափոր) կը կոչուէին: Այսպիսի միայարկ
տուներու թիկունքէն անցնող ճամբայէն փոքրիկ ոստումով մը կարելի
էր տանիք ելլել: Այսպիսի միաւորուած ու ընդարձակ տանիքները գիւ
ղացիներուն համար երեկոյեան հանգստավայր կը դառնային: Հոն կը
հաւաքուէին, կը զրուցէին ու կը խաղային: Երկյարկանի շատ տուներ
թիկունքէն միայարկ կը թուէին:
Շրջանին մէջ շատ քիչ կը պատահէր, որ տանիքներու միաւոր
ուած շարք մը վերի շարքի տուներուն համար բակի տեղ ծառայէր:
42

Բ.- Տունը

Ընդհանրապէս տուներու երկու շարքերուն մէջէն ճամբայ կ’անցնէր:
Համեմատաբար իրարու մօտիկ տուներուն շարքերը երբեք իրարու
չէին նայեր: Մէկ շարքի վրայ ձգուող տուները մէկ բակ կ’ունենային:
Թաղամիջեան ճամբան շարք մը տուներու բակին առջեւէն, իսկ միւս
շարքի թիկունքէն կ’անցնէր:
Այսօր ամբողջապէս փոխուած են նախկին բնակավայրերը, գիւ
ղերն ու թաղերը, որոնք կա՛մ ամբողջապէս լքուած են ու աւերակոյտի
վերածուած, կա՛մ ալ արտաքնապէս այնքան փոխուած, որ հին պատ
կերէն միայն փշրանքներ կարելի է գտնել հոս ու հոն:

2.- ԿԱՌՈՒՑՈՒԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
 իւղացին ամենէն առաջ կ’որոշէր տան տեղը եւ կը պատրաստէր
Գ
շինանիւթը.
ա) Քարը գերազանցապէս կը պատրաստէր շրջակայքէն հաւա
քելով կամ մօտակայ սալոտէն (սէլէօտ) կտրելով: Քարը պէտք է մէկ
ճակատ ունենար եւ կրնար ուղիղ անկիւններ չունենալ: Շարքը ուղիղ
քաշելու համար քարին հետ կը գործածէին մանր տաշեղներ (տըր
նախ՝ մատ): Ամենէն կարեւորը անկիւնաքարն էր, որ պէտք է ըլլար
համեմատաբար երկար ու երկճակատ: Հայկական յայտնի առած կայ՝
«Տաշուած քարը գետին չի մնար». քեսապցիք ատիկա անկիւնաքարին
կ’ակնարկեն. կ’ըսեն «Քուշու քուօրը մայտուն չը մընուօր» (Անկիւնաքա
րը մէջտեղ չի մնար):
բ) Շաղախի (մուրուօտ) համար անհրաժեշտ կիրն ու աւազը: Կիր ու
աւազի շաղախի փոխարէն լայնօրէն կը գործածուէր մաղած հողը, որով
յարդի հետ խառնելով շաղախ կը շինէին: Կային «չիւր» (չոր), այսինքն՝
առանց շաղախի պատով տուներ: Չոր պատ կ’ունենային կարգ մը թոն
րատուներ, ախոռներ, գոմեր եւ երբեմն՝ միայարկ տուներ:
գ) Գերանները, տախտակամածի տախտակը, առաստաղի մար
դակները, դուռերուն, պատուհաններուն ու պահարաններուն փայտ
եայ բարաւորները, պատին ագուցուելիք փայտեայ ամրակները, կժա
նոցի փայտեայ սարքը եւ այլն:
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դ) Տանիքի տախտակամածին վրայ փռուելիք սալերը եւ կապոյտ  
կամ ղեղնաւուն ապարը:
Տան հիմը, տեղին համաձայն, կ’ըլլար մէկ մեթրէն ոչ պակաս: Հի
մը կիսով մը կը լեցնէին միջակ քարերով (գալագ) եւ խիճով (չաղըլ),
որուն վրայ կը բարձրանար պատը՝ քիչ մը աւելի նեղ լայնքով մը: Այս
մասը կը կոչուէր պիէլ (պեղ), որ ձմեռնային ջուրերը հաւաքելու ու
տունին հիմքէն դուրս հանելու դեր կը կատարէր:
Տան պատը, իբրեւ կանոն, կ’ըլլար երկշարք: Նախ մէկ-մէկ կը
շարուէին արտաքին, ապա ներքին շարքերը: Արտաքին ու ներքին
երեսները դրուած քարերը ճակատ պէտք է ունենային:
Տան պատը առհասարակ 50-60 սմ. լայնք կ’ունենար:
Պատուհաններուն եւ դուռերուն բացուածքները, ներսի պատին
վրայ անկողնոցին (եաթախլըք), պահարանին (տուլուօպ), կժանոցին
(ճարալըխ) եւ մսուրին (մըսօրք) խորշերը, կրականոցը (կըրէքուց) եւ
ծխնելոյզը (փուխերիկ) կը կտրէին անկիւնաքարերով, իսկ տեղ-տեղ
ուղղակի պատին կ’ագուցէին կարգ մը տախտակեայ սարքեր, ինչպէս՝
կժանոցին փայտն ու դարակը (տե՛ս Բ7-9): Որոշ տեղեր անկիւնաքա
րի փոխարէն կը զետեղէին թթենիի կամ փշակաղնիի տաշուած կոճ
ղեր՝ յետագային անոնց ագուցելու համար դռան, պատուհաններուն
եւ պահարաններուն շրջանակները: Անկողնոցը եւ կժանոցը վարագոյր
կ’ունենային եւ ոչ փեղկ: Բացուածքներն ու խորշերը կը կտրէին, այ
սինքն կը ծածկէին թթենիի կամ փշակաղնիի տաշուած կոճղերով:
Իբրեւ բարաւոր ծառայող տաշուած կոճղերը կը շարէին քովէ քով:
Ասոնց փոխարէն քիչ անգամ կը գործածէին միակտուր քարը, որովհե
տեւ շուրջ 120 սմ. երկարութեամբ իբրեւ բարաւոր ծառայող քարեր քիչ
անգամ կը յաջողէին շինել: Կրաշաղախով պատուած տուներուն մէջ
դուռերուն ու պատուհաններուն բացուածքները երբեմն կամարաձեւ
կ’ըլլային ու բացառաբար քարերով կը շարուէին:
Պատուհանները, կժանոցը, պահարանը սովորաբար նոյն չափը
կ’ունենային՝ 1x1.5 մեթր: Անկողնոցի խորշը կ’ունենար 1.5x1.5 մեթր
տարածութիւն: Կժանոցի, պահարանի, անկողնոցի խորշերը կ’ունե
նային 35-40 սմ. խորութիւն:
Երկյարկանի տուներու տախտակամածին ու տանիքին գերաննե
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րը իրարմէ կէս մեթր հեռաւորութեան վրայ լայնքին կը զետեղէին:
Ասոնք ընդհանրապէս կ’ըլլային ծրդի, բարտի, երբեմն թթենի ու կաղ
նի: Վերջինները առհասարակ ծուռումուռ կ’ըլլային: Փնտռուածը գա
դըրուն (ծրդիի, շոճիի, նոճիի, եղեւնիի գերաններ) կոչուած գերանն
էր, որ կ’ըլլար ողորկ, փայլուն եւ ուղիղ: Գերաններուն վրայ իրարու
կից կը գամէին տախտակէ ծածկը. տանիքի պարագային՝ տախտա
կի փոխարէն ոմանք սովորական փայտէ ձողեր կը դնէին: Թթենիի
ու կաղնիի տախտակները, թէեւ ոչ համաչափ եւ ուղիղ, բայց դիմաց
կուն կ’ըլլային: Հարուստները համաչափ գերաններն ու տախտակը
Պէյրութէն, Լաթաքիայէն, Աղեքսանդրէթէն ու Մերսինէն բերել տալով
ծովու ճամբով Գարատուրան կամ Պասիթ կը հանէին: Տանիքի տախ
տակամածէն ետք կը զետեղէին ցուիքի մարդակները, որոնք կրկին
փայտէ ձողեր էին՝ պատին վրայէն շուրջ 20 սմ. դուրս երկարած: Ապա
ամբողջ տախտակամածը, ցուիքով ներառեալ, կը ծածկէին մէկ շարք
սալ (սուօլ կամ սուօլքուօր) քարերով: Սալը կարգ մը գիւղերու համար
դժուար էր հայթայթելը. ասոնք սալը կը պահէին միայն ցուիքին հա
մար, իսկ տանիքը կը ծածկէին աճըրամ կոչուող թուփերով: Յատուկ
ուշադրութիւն կը դարձնէին ցուիքի սալերուն, որոնք պէտք է գրաւէին
պատի լայնքին կէսը եւ ամբողջ ցուիքին վրայ ուղիղ ու կատարեալ
գիծ մը կազմէին: Յետոյ կը շարէին ցուիքին քարերը, որոնք նոյնքան
ուղիղ ու համաչափ պէտք է երիզէին ամբողջ տանիքը: Եւ վերջապէս՝
տանիքը կը լեցնէին ապարով մը (գույրուօգքուօր): Լողը (լուղ) տանի
քէն վար չէր իջներ: Գիւղացին ամեն անձրեւէ ետք կը լողէր տանիքը
եւ ապար կ’աւելցնէր (տե՛ս Բ3-6):
Միայարկ տուները կը կոչուէին օթըրախ, իսկ երկյարկանի տունե
րը՝ էօլլա: Երկրորդ յարկի տունը տուօխտ (տախտակամած) կը կոչուի:
Ան գետնայարկէն բաժնուած կ’ըլլայ գերաններու վրայ ամրացուած
տախտակամածով: Կարգ մը տուներ տախտակամածին վրայ շարժա
կան փեղկ (տամաթ) կ’ունենային, ուրկէ տախտակեայ աստիճաններով
գետնայարկ կ’իջնէին:
Երկյարկ տուներու քարէ աստիճանները սովորաբար մէկ մեթր
լայնք կ’ունենային: Աստիճաններուն բակին նայող կողմը շատեր
կամարապատ բաց պահարան մը կը շինէին՝ ձմռան համար փայտ
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շարելու կամ այլ գործիքներ տեղաւորելու համար: Աստիճանները եւ
պատշգամը կ’ապահովէին փայտեայ բազրիքով (տե՛ս Բ19-20):

Տանիքի ծածկի խաւերը. 1.- Ցուիքի մարդակները: 2- Գերանները: 3.- Գերանները եւ
մարդակները ծածկող տախտակամածը: 4.- Ծխնելոյզի քարերը:
5.- Ամբողջ տանիքը ծածկող սալայատակը: 6.- Ապարէ ծածկը: 7.- Ցուիքի քարը:
8.- Լողքարն ու մետաղէ կապը՝ լողտուրքը:

 անիքի ծածկէն ետք կ’անցնէին ծեփի աշխատանքին: Ծեփի հա
Տ
մար կ’օգտագործէին կաւահողի տեսակ մը (ըսպիտուօկ խուղ), զոր կը
փորէին յատուկ հանքերէ: Հողը տուն բերելէ ետք կը չորցնէին ու կը
մաղէին, ապա անոր մէջ յարդ, այծի մազ կամ գզուած կանեփ խառ
նելով ցեխ կը շինէին: Այդ ցեխով կը ծեփէին ամբողջ տունը: Չորնալէ
ետք նոյն հողով ցեխաջուր կը պատրաստէին ու լաթով կը սրբէին:
Ասիկա կը գոցէր ճեղքերը եւ փայլք կու տար: Հարուստները իրենց
տուները կրաշաղախով կը սուաղէին: Կային արհեստով ծեփիչներ:
Անոնցմէ առաջացած է Սուաքճեան մականունը:
Ծեփ կ’առնէր նաեւ սաքուն (սէքիկ): Արտաքին պատերը չէին ծեփեր:
Գետնայարկի յատակը նախ մանր խիճ, ապա հող կը լեցնէին ու
լաւ կը լողէին: Անոր վրայ ճերմակ հողէ ծեփ կ’ընէին ու ցեխաջուրով
կը սրբէին: Գետնայարկ բնակարաններու յատակը կարպետներով կը
ծածկէին:
46

Բ.- Տունը

3.- ՏԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՒ ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԸ
ա.- Աշշաքլամա տունը
Միայարկ տուներուն մէջ եզակի կառոյց ունէր աշշաքլամա կոչուող
տունը, որ շատ ընդարձակ քառակուսի սենեակ մըն էր: Հանդիպա
կաց երկու պատերէն երկարող երկու հաստ գերաններ կը միանային
սենեակին կեդրոնը գտնուող սիւնի խոյակին վրայ: Խոյակը բարձէկ
(բարձիկ) կը կոչուէր: Կեդրոնի այս իրարու կցուած գերաններուն
տեղ երբեմն մէկ գերան կը դրուէր, եթէ կարելի ըլլար այդքան երկար
ու տոկուն գերան գտնել: Այդ գերանը իէշ (էշ) կը կոչուէր: Ծածկի
միւս գերանները (հիծծիւն՝ հեծան) էշին վրայ կը ձգուէին կողմնա
կի պատերէն: Սենեակը կեդրոնի սիւնով բնականաբար կը բաժնուէր
չորս հաւասար բաժիններու: Դուռը կը բացուէր անկիւնի վրայ: Անոր
կռնակի պատին վրայ կ’ըլլար կժանոցը, իսկ դռան կողմի պատին
մէջ՝ կրականոցը: Կրականոցէն անդին, դռան պատի վերի անկիւնը
սովորաբար ննջարանն էր. նոյն պատին անկիւնը անկողնոցի խորշը
կ’ըլլար: Դռան դիմացի պատին մէջ սովորաբար կ’ըլլային պահարան
մը ու առօրեայ գործածութեան տնային իրեր: Չորրորդ բաժինը կը
կոչուէր պասըրմու, որ սովորաբար մէկ աստիճան բարձր կ’ըլլար միւս
բաժիններէն: Հոն կը զետեղուէին ամբարները, սնտուկները, պարկերը
եւ մեծ ամանները(տե՛ս Բ1, 4):
Այս տուները առհասարակ պատուհան չէին ունենար: Դուռը դըռ
ռաճ կը կոչուէր: Ասոր փեղկը կապուած կ’ըլլար ձողի մը, որուն վարի
ծայրը մտած կ’ըլլար յատակին ամրացուած քարի մը գլանաձեւ անց
քին, իսկ վերի ծայրը դռան փայտեայ բարաւորին մէջ: Դուռը սիւ
նին կապուած կ’ըլլար կաշիէ կամ մետաղէ օղակներով եւ ներսէն կը
փակուէր յատուկ փայտով մը, որ կը մտնէր պատի անկիւնաքարին
բացուած նոյնպիսի փորուածքի մը մէջ: Կը կոչուէր դուղուօզ: Դուրսէն
դուռը քաշելէ ետք կապով մը կ’ամրացուէր պատին:
Կ’ըսուի, որ աշշաքլամա տունը շրջանին ամենէն նախնական տունն
է: Ծ
 երերը կը պատմէին, թէ տեղւոյն վրայ գտնուող ծառ մը յօտելով
բնական սիւն կը դարձնէին այդ տուներուն համար: Նահապետական
փոքր ընտանիքի առաջին օճախը կը նկատուէր ան ու ժառանգ կը
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մնար տան մեծ տղուն: Հայրը ամուսնացեալ որդիներուն փոքր չափի
տուներ կը կառուցէր այս տան կից կամ մօտիկ տեղ մը: Գիւղի ձմեռ
նային հաւաքները ընդհանրապէս այսպիսի տուներու մէջ կ’ըլլային:

1.- Աշշաքլամա տան դուռը՝ դըռռաճ, ներսէն: 2.- Դուղուօզ, փայտէ փականքը, որ
դռան ետեւէն կը մտնէ պատին մէջ բացուած անցքին մէջ: 3.- Ձող (ձուղ), որ դռան
առանցքն է: 4.- Դռան մանրամասնութիւն: 5.- Ձողին կոնաձեւ ծայրերը:
6.- Գետին թաղուած սանդն ու վերի փայտին սանդաձեւ փորուածքը, որոնց մէջ
կը դառնան ձողին երկու ծայրերը;

բ.- Մէկ սենեակով տուներ
Քառանկիւն սենեակէ մը բաղկացած այս տունը բակին կը նայէր
երկայնակի դիրքով: Տան դուռը կը բացուէր բակին վրայ, երկայնա
կի պատին ձախ կամ աջ անկիւնէն, երբեմն՝ կեդրոնէն: Բակը տունէն
մէկ-երկու աստիճան ցած կը մնար (տե՛ս Բ2): Տունը ընդհանրապէս
երկու պատուհան կ’ունենար՝ մէկը բակին նայող պատին, իսկ միւսը՝
մէկ կողքի նեղ պատին վրայ (եթէ կցուած չըլլար այլ բնակարանի մը):
Տարածուած էր մէկ սենեկանոց տան երկյարկանի տեսակը: Երկ
րորդ յարկի սենեակը կ’ունենար միեւնոյն չափն ու ձեւը: Վեր բարձ
րացող քարէ աստիճանները սովորաբար կռթնած կ’ըլլային ճակա
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տի պատին: Գետնայարկի դռան վրայ կը գոյանար տախտակամած
պատշգամ մը, որ կ’ամրանար աստիճաններուն, տան պատին եւ սիւնի
մը: Տեղանքին համաձայն՝ աստիճանները կրնային տեղադրուած ըլլալ
ոչ թէ գետնայարկի ճակատին, այլ՝ կողքին: Այդ պարագային վերի եւ
վարի յարկերուն դուռերը կրնային իրարու վրայ չըլլալ (տե՛ս Բ12):

Գիւղական տան մը գլխաւոր սենեակը. 1.- Կժանոց (ճարալըխ): 2.- Աթոռակներ
(նըստեպիկ): 3.- Կօշիկներ: 4.- Գետնայարկ տանող փեղկը (տամաթ):
5.- Պահարան մը (տուլուօպ): 6.- Անկողնոցը (եաթախլըգ): 7.- Օրօրոցը (ուրուսգ):
8.- Սնտուկը (սընտէօկ): 9.- Սեղանը (սիղուն): 10.- Բարձեր, օթոցներ եւ գետնի
ծածկոցներ: 11.- Ծխնելոյզի հարթակը (ճիւմպիւտան):

Գիւղացին յատակի նոյն համաչափութեամբ սենեակ մը եւս կը կցէր
իր երկյարկ տան: Ասոր դուռը սովորաբար կը գտնուէր աստիճանի
սեմին քով, գլխաւորաբար իբրեւ մառան եւ խոհանոց կը գործածուէր
եւ նըրքըտէօն (վարի տուն) կը կոչուէր:
Կը պատահէր նաեւ, որ նըրքըտէօնը ի սկզբանէ իբրեւ ախոռ կա
ռուցուած ըլլար: Այդ պարագային վերնայարկ տանող աստիճանները
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կը բարձրանային ախոռին տանիքը, որ վերնատան պատշգամի կը
վերածուէր: Ախոռին առջեւ, վերնայարկի աստիճաններուն լայնքով,
սիւներու վրայ կառուցուած սաքու մը կը գոյանար: Այս սաքուին մէջ
ամռան կենդանիները կը կապէին (տե՛ս Բ13):
Մէկ սենեակով երկյարկանի տունը կրնար իւրաքանչիւր յարկի
վրայ, թիկունքին, մէկական ներքին սենեակով օժտուած ըլլալ: Այս
սենեակները կ’ունենային առաջամասի չափերը եւ անոնց դուռը կը
բացուէր արտաքին դռան ճիշդ դիմացի պատին, երբեմն ճիշդ կէսին:
Ասիկա նըքսըտէօն (ներսի տուն) կը կոչուէր (տե՛ս Բ14):
Ասիկա ընդարձակ տուն էր: Քիչ կը հանդիպէր:
Մէկ սենեակով երկյարկանի այս տուներուն կը նմանէր ներքին
սանդուղքով երկյարկ տունը, որ Քեսապ աւանին մէջ կը հանդիպէր:
Գետնայարկի դուռը կը գտնուէր փողոցի վրայ: Ներսէն՝ տախտակեայ
սանդուղք մը կը հանէր երկրորդ յարկ: Պատշգամը դրուած կ’ըլլար
պատէն ձգուած մարդակներու վրայ ու կը կենար փողոցին վրայ:
Պատշգամի դռան կողքին կրնար պատուհան մըն ալ ունենալ: Գետ
նայարկը փողոցին վրայ պատուհան չէր ունենար (տե՛ս Բ15):

Քեսապի մէջ ներքին աստիճաններով երկյարկ տուներ, որոնց պատշգամը
կը նայէր փողոցին վրայ:
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գ.- Միէկ կաչալա եւ ըրկը կաչալա տուներ
Ասոնք իրարու կից երկու կամ երեք քառանկիւն ու համաչափ սենե
կանոց տուներ էին: Այստեղ սենեակներուն նեղ պատը բակին կը նա
յէր: Երկու սենեկանոց տան պարագային արտաքին դուռը կը բացուէր
միայն մէկ սենեակի բակին նայող կողմը, անկիւնը: Այս տունը կը կոչ
ուէր միէկ կաչալա (մէկ ներքին դուռով): Երեք սենեակի պարագային
արտաքին դուռը կը բացուէր կեդրոնի սենեակին մէջտեղը: Այս տու
ները կը կոչուէին ըրկը կաչալա՝ երկու ներքին դուռերով (տե՛ս Բ10-11):
Այս տուները նոյնպէս կրնային ունենալ երկրորդ յարկ մը՝ միեւ
նոյն համաչափութեամբ: Երկու սենեակի պարագային աստիճանները
սովորաբար կռթնած կ’ըլլային արտաքին դռան պատին: Վարի դռան
վրայ կը գոյանար աստիճաններուն լայնքով պատշգամ մը:
Երեք սենեակի պարագային երկրորդ յարկ կը բարձրանային ծայրի
սենեակներուն արտաքին պատերուն կռթնած երկու շարք աստիճան
ներով: Կեդրոնի սենեակին առջեւ կը գոյանար բաւական ընդարձակ
տախտակամած պատշգամ մը: Աստիճանները կրնային ըլլալ նաեւ
միայն մէկ կողմէն, այդ պարագային պատշգամը մէկ սիւն կը պահան
ջէր դուրսի անկիւնին համար:
Այս տուները, միայարկ թէ երկյարկանի, բաւական լայն տարածում
ունէին գիւղական շրջաններու մէջ: Անոնք իրենց թիկունքին նոյն ար
տաքին համաչափութեամբ նեղ միջանցքով մը աջ ու ահեակ երկու նեղ
սենեակներ ալ կրնային ունենալ:
դ.- Սաքուով երկսենեկանի տուներ
Այս տունը կը բաղկանար երկու համաչափ սենեակներէ, մին եր
կայնակի, իսկ կողքինը՝ լայնակի դրուած: Երկու սենեակներուն միաց
ման ճակատային կողմը անկիւն մը կը ձեւանար: Երկու սենեակներն
ալ նոյն անկիւնի վրայ իրար կից արտաքին դուռեր կ’ունենային ու
ճակատային մէկական պատուհան: Երկայնակի եւ լայնակի սենեակ
ներուն առջեւ կ’առաջանար անկիւնաւոր տարածութիւն մը, որ բա
կէն մէկ-երկու աստիճան բարձր էր: Ասիկա սէքի (սաքու) կը կոչուէր
(տե՛ս Բ21-22, 24-25):
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 աքուն կրնար բաց եւ գոց ըլլալ: Բաց ըլլալու պարագային՝ երկու
Ս
դռներուն անկիւնին վրայ տանիքի ծածկը կը շարունակուէր պատէ
պատ շեղ դրուած գերանի մը վրայ: Այս ծածկը, որ վարէն եռանկիւն
կ’երեւէր, դուռերը կը պաշտպանէր անձրեւէն:
Ծածկուած սաքուի պարագային, երկայնակի դրուած սենեակին
պատը կը շարունակուէր միւս սենեակի պատին հաւասարութեամբ:
Այնպէս որ սաքուն երեք կողմերէն պատսպարուած կ’ըլլար: Բաց կող
մի կեդրոնը կը զետեղէին սիւն մը, որուն վրայ կը հանգչէին հան
դիպակաց պատերու անկիւններէն եկող գերանները, որոնց երբեմն,
գտնուելու պարագային, կը փոխարինէր միակտուր գերան մը՝ էշ:
Ծածկը կը կազմէին պատէն էշին վրայ ձգուած գերաններուն վրայ:
Այս տուներուն կժանոցը սովորաբար դրուած կ’ըլլար սաքուի ճակա
տային պատին, ուր պատուհան մըն ալ կ’ըլլար:

Ծածկու ած սաքու ով երկսենեկանի տուն:

 եսապի բարբառով սէքիկ կը կոչուէր ոչ միայն վերը նկարագրուած
Ք
պատշգամը, այլեւ ծառի մը կամ պատի մը տակ քարէ պատուած թում
բը, ուր մարդիկ կը նստէին ժամանցի կամ հանգիստի ատեն:
Երկսենեկանի տունը երկյարկանի ըլլալու պարագային կը պահէր
առաջին յարկի չափն ու ձեւը, բայց առաջին յարկի սաքուին տեղը
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տարբեր նպատակներու կը ծառայէր: Կը ջնջուէր սաքուի երրորդ պա
տը: Երկայնակի դրուած սենեակի ծայրի պատէն բարձրացող աստի
ճանները տախտակամած պատշգամ մը կը ձեւացնէին վարի երկու
դուռերուն վրայ: Պատշգամին տակ, աստիճանին եւ տան պատին
միջեւ գոյացած անցքը գափարասը (դռան մէջ) կը կոչուէր: Ոմանք
պատշգամին համար թիթեղէ կամ ճիւղերէ շինուած ծածկով մը կը
բաւարարուէին:
Տեղի համաձայն՝ այս տունը կրնար այլ լուծումներ ալ ունենալ:
Օրինակ, Գարատուրանի Ղազարեան հին թաղին մէջ կայ կիսափուլ
տուն մը, որուն սաքուի միայն կողքի բաժինը երկյարկանի է: Այս տե
սակ տուներուն պարագային գետնայարկի սենեակը կ’ունենար իր
բակը, որ նըրքը բուօյը (վարի բակը) կը կոչուէր. անկէ աստիճաննե
րով կարելի էր բարձրանալ սաքուն կամ վըրը բուօյը (վերի բակը, եթէ
սաքուն ծածկ չ’ունենար):
ե.- Կեդրոնական սաքուով երեքսենեկանի տուներ
Համաչափ երեք սենեակով տան կեդրոնի սենեակը երկայնակի
դրուած կ’ըլլար: Անոր առջեւ, ծայրի սենեակներուն միջեւ գտնուող
բաց տարածութիւնը սաքու կը դառնար: Սաքուն ծածկուած կ’ըլլար:
Երեք սենեակներն ալ սաքուին վրայ առանձին մուտք կ’ունենային:
Այս տունը նմանապէս կրնար երկյարկանի ըլլալ, ճիշդ առաջին
յարկի չափերով ու բաժանումներով: Աստիճանները սովորաբար կ’ըլ
լային երկու կողմէն, կողքի սենեակներուն արտաքին պատերուն
կռթնած: Աստիճաններուն երկու թեւերը կը միանային քիչ առաջ
ձգուած տախտակամած պատշգամով, որ սաքուին շարունակութիւ
նը կ’ըլլար, թէեւ ծածկ չէր ունենար:
Դժբախտաբար այս տուներէն անխաթար օրինակներ չեն մնացած:
Շատեր արտաքին ծեփէ ու երկաթ-պեթոնէ տանիքով օժտուելէ բացի՝
գոցած են սաքուին առաջամասը՝ զայն նախասենեակի վերածելով:
Այդպիսին էին, օրինակ, 1873-ին կառուցուած հայ աւետարանական
համայնքի առաջին միայարկ կեդրոնը եւ Ծովու թաղին մէջ Աբոյեան
ներու տունը: Այդօրինակ տուներու նախնական պատկերը կու տանք
գծապատկերով:
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Կեդրոնական սաքու ով երեքսենեկանի երկյարկանի տուն:

զ.- Կղմինտրածածկ տուներ
Տանիքի հողէ ծածկին փոխարէն դեռ 1860-ական թուականներէն
սկսեալ երեւցան թեք տանիքներով կղմինտրածածկ տուները: Ասոնք
բողոքական միսիոնարական շէնքերն էին: 1909-ի Աղէտէն ետք այդ
պիսի շէնքերը բազմացան: 1920-ական թուականներուն ասոնց վրայ
կ’աւելնան Ամերիկայէն վերադարձած հայրենակիցներու կղմինտրա
ծածկ ընդարձակ ու սիրուն տուները Քեսապի մէջ: Ոմանք տակաւին
կանգուն են, բայց ծածկի հիմնական փոփոխութիւններ կրած են վեր
ջերս (տե՛ս Բ26-29):
Այստեղ պէտք է դնել նաեւ շրջանի դպրոցական շէնքերը, որոնք
վաղ շրջանին ոչինչով տարբեր էին սովորական բնակարաններէն.
կրնային բնակարաններն ալ գործածուիլ այդ նպատակով: Ասոնք
մէկ, երկու, շատ-շատ չորս սենեկանի շէնքեր էին: Ամենէն բարեկարգ
դպրոցական շէնքերը պատկանած են աւետարանական համայնքնե
րուն: 1910-ին Քեսապի մէջ կը կառուցուին կղմինտրածածկ դպրո
ցական շէնքեր, որոնք մեծամասնութեամբ կեդրոնական մուտքով
երկկողմանի երկյարկ շէնքեր են, կեդրոնի սրահով եւ աջ ու ահեակ
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երկուքական դասարաններով: Այդպէս էին Քեսապի հայ աւետարանա
կան աղջկանց եւ մանչերու, Ազգ. Սահակեան վարժարանները, որոնք
յետագային ներքնապէս շատ այլափոխուած են: Այդպիսի կառոյցներ
են նաեւ 1920-ականներուն կառուցուած Ուսումնասիրաց եւ կաթողիկէ
(նախկին լատինաց) վարժարանները (տե՛ս Բ30-35):
Կղմինտրը եւրոպական էր. փորձ եղած է տեղւոյն վրայ եւս
կղմինտր թրծել:
1940-ական թուականներէն սկսեալ կամաց-կամաց շրջան մուտք
գործեց երկաթ-պեթոնը: Համատարած դարձաւ նոր երեւոյթ մը. ամ
բողջապէս աղիւսաշէն պեթոնէ տուներու կարգին մարդիկ իրենց հին
տուներու տանիքներու հողէ ծածկոյթը, պատշգամներու փայտէ կա
ռոյցները փոխարինեցին պեթոնով, պեթոնէ սիւներով եւ աղիւսնե
րով, շատեր ներքին եւ արտաքին պատերն ալ սուաղեցին սիմենթէ
շաղախով: Պէտք է ըսել, որ շրջանի այժմու տուներուն մեծամասնու
թիւնը այս փոփոխութեամբ կը գոյատեւէ եւ արտաքնապէս գրեթէ
անճանաչելի է:
1980-ական թուականներէն սկսաւ հակառակ հոսանք մը, որ առ
այսօր կը գոյատեւէ: Հետզհետէ բազմացող բազմայարկ շէնքերու
եւ արդիական առանձնատուներու շինարարական մեծ թափին հետ
մարդիկ փորձեցին պահել կամ վերականգնել հին տուներու նախկին
պատկերը՝ պատերու արտաքին ծեփը թափելով եւ ալիւմինիումէ ու
երկաթեայ դուռ ու պատուհանները տախտակով փոխարինելով: Հասկ
նալի է, որ ասիկա սերտ առնչութիւն ունէր այդ շրջանին մեծապէս
զարգացող զբօսաշրջիկութեան հետ: Այս միտումը ցայսօր կը շարու
նակուի (տե՛ս Բ23-24):

4.- ՏԱՆ ՅԱՐԱԿԻՑ ԲԱԺԻՆՆԵՐԸ
ա.-  Ախոռը(ախըռ). գիւղական շրջանակի մէջ, ի հակադրութիւն
Քեսապի, ախոռը տան մաս կը կազմէր: Երկյարկ տուներուն պարագա
յին ան միշտ գետնայարկը կ’ըլլար: Մէկ սենեակ ըլլալու պարագային
կով մը կը բաւէր: Ախոռին մէջ գիւղացին ճաղերով կը բաժնէր նաեւ
հորթուկին բաժինն ու յարդանոցը: Երկու սենեակ ըլլալու պարագա
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յին՝ գիւղացին հանգիստ կերպով աւելի անասուն կրնար պահել` մէ
կը ամբողջութեամբ ախոռի վերածելով, իսկ միւսը յարդանոցին ու
հորթուկներուն վերապահելով: Ախոռին պատերուն վրայ հոս ու հոն
քանի մը մսուրներ բացուած կ’ըլլային. անոնց քով փայտէ կամ մետա
ղէ օղակներ ամրացուած կ’ըլլային պատին` անասունները կապելու
համար: Էշը կը կապէին դռան ետեւ: Ախոռին յատակը դռան ուղղու
թեամբ թեթեւ թեքութիւն մը կ’ունենար:
Վերը անպայման ննջարանն էր, որպէսզի կարելի ըլլար գիշերով
տեղեակ ըլլալ անասուններու շարժումներէն. կրնային հիւանդանալ,
կրնային ծնանիլ: Կովերն ու եզները գիւղացի մարդուն ամենէն թան
կագին անասուններն էին: Ամռան գիշերով կովերը բակի ծառերուն
տակ կը կապէին, այր մարդիկ կը գիշերէին նոյն բակին մէջ ծառի մը
վրայ կամ սիւներու վրայ բարձրացած շուքին (հիւղ) մէջ:
Կիթը սովորաբար պատշգամին տակ կամ սաքուին մէջ կը կատա
րէին:
Միայարկ տուներու ախոռը առաւելաբար կը շինէին տան առջեւ:
Տեղանքի թեքութեան պատճառով ասոնք թիկունքէն լրիւ կէս գետնա
փոր կառոյցներ էին, որոնց տանիքը կը դառնար ընդարձակ բակ մը
տան համար: Ախոռներուն առջեւ սովորաբար ցանկապատով բաց տա
րածութիւն մը կ’ըլլար՝ փարախը (աղըլ): Առանձին կամ կից ախոռները
սովորական տունէն արտաքնապէս ոչինչով կը տարբերէին, սակայն
կրականոց ու պատուհան չէին ունենար:
Քեսապի մէջ, տուներու խտութեան պատճառով, գտնուած են հա
սարակաց ախոռներ ու փարախներ՝ վարձկան հովիւներու խնամքին
տակ դրուած:
բ.- Բակը (բուօկ). միայն Քեսապի մէջ որոշ տուներ կրնային ունե
նալ բակը երիզող բարձր պարիսպ: Ոմանց բակը տան յետնամասին կը
գտնուէր. այսպիսի տուներուն մուտքը ուղղակի փողոցի վրայ էր: Այս
տուները օժտուած էին ներքին աստիճաններով: Գիւղերու մէջ կային
ընդարձակ բակեր՝ տան բակը, ախոռին բակը, թոնիրին բակը բա
ժիններով: Թեք տեղանքի պատճառով բակը կ’երիզէին պատով ու կը
հարթեցնէին: Գիւղերու մէջ բարձր պատով երիզուած բակեր չկային:
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Բ.- Տունը

 ակերը երբեմն ճիւղերով շինուած բազրիքով ալ կ’երիզէին: Ոմանք
Բ
բակը կը ծածկէին սալ քարերով: Մուտքին երբեմն ճիւղերէ շինուած
դռնակ մը կը դնէին (գափասալըգ):
Գիւղական բակին մէջ կը գտնուէին.
-  Քարէ խոշոր սանդը, որ հաստատուած կ’ըլլար բաց տարածու
թեան մը մէջ, բարձր պատուանդանի մը վրայ:
- Շան ու կատուին կրիճները:
-  Ծառ մը, գլխաւորաբար թթենի, ձիթենի, դափնի կամ կաղնի,
որուն վրայ որթատունկ մը կը մագլցէր: Կարգ մը բակերու մէջ այս
ծառերը այնքան մեծ էին, որ գիւղացին ծառի բունին փչակ մը բացած
կ’ըլլար (պէտըհնուօկ): Հ
 ոն սովորաբար կը դնէին ուրագն ու ցաքատը,
կամ բունկալ մը, որպէսզի հաւերը հոն ածեն: Ծառին հաստաբեստ
ճիւղերուն միջեւ մարդակներով տախտակամած կը շինէին եւ շուրջն
ու վրան կը ծածկէին վայրի թուփով մը՝ հիմքա: Ասիկա ամառնային
ննջարանն էր, որուն շէօք (շուք) կ’ըսէին: Շուք կը բարձրանային յա
տուկ սանդուղքով մը: Այսպիսի ծառ մը չունենալու պարագային՝ գիւ
ղացին շուքը կը շինէր փայտէ սիւներու վրայ: Շէօք կը կոչուէր նաեւ
որթատունկի սարփինան:
- Մէկ անկիւնը ոմանք բացօթեայ խոհանոց մը կը շինէին: Հոն կ’ըլ
լար կրականոց մը, ուր տանտիկինը յարմար եղանակներուն ճաշը
կ’եփէր ու պնակները կը լուար: Ոմանք այդ բաժինը քիչ մը կը բարձ
րացնէին բուն բակէն ու ճիւղերով ծածկ մը կը պատրաստէին անոր
համար:
- Ասոր մօտիկ կը գտնուէր նաեւ ուրիշ մեծ կրականոց մը, ուր կ’ե
փէին դափնիի պտուղը՝ ձէթ հաւաքելու համար: Երկաթէ կաթսան սո
վորաբար կրականոցէն չէին վերցներ:
- Երրորդ խոշոր կրականոց մը կ’ըլլար պղինձէ կաթսային եւ լաղին
համար: Հոս կ’եփէին թթուները, լոլիկի ջուրը, հատիկը եւ այլն:
Հաւնոցը (խուշքէօշ). բակին մէկ անկիւնը կ’ըլլար: Հաւնոցին առ
ջեւ սովորաբար խիտ ցանկապատ մը կը շինէին՝ դրացի ցանքերուն
վնաս չպատճառելու ցանկութեամբ հաւերը հոն բանտարկելու հա
մար: Հաւնոցը նեղ դռնակով կիսագետնափոր խորշ մըն էր: Խորշին
կէս բարձրութեան վրայ շինուած կ’ըլլար թառը: Այս հաւնոցին մէջ կը
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պահէին 10-15 հաւ: Տանտիկինը հաւնոցը ամեն օր կ’աւլէր ու յատակին
մոխիր, երբեմն կիր կը ցանէր: Ամռան հաւերը կը թառէին ախոռին
բակը ծառի մը վրայ շինուած ու թիթեղէ թերթերով պատսպարուած
թառի մը վրայ:
Աղբիւսը (աղբընուց), ուր բացառաբար կը հաւաքէին անասուննե
րուն աղբը: Խոհանոցէն եւ բակէն հաւաքուած աղբը կը թափէին հեռու
տեղ մը, պատի մը տակ, ուր պարբերաբար կրակ կը վառէին:
Արտաքնոցը (քանաֆ), Քեսապի մէջ ըլլայ թէ գիւղերուն մէջ, տու
նին մէջ չէր, ոչ ալ անոր կպած, այլ բակին հեռու մէկ անկիւնը: Ան
առանձին կառոյց մըն էր, փոքրիկ ու նեղ շէնք մը, որ շինուած կ’ըլլար
ուղղակի ամբարին վրայ կամ անոր մօտիկ: Ամբարը ջրհորի ձեւով շին
ուած ու ամրօրէն ծածկուած կ’ըլլար: Այսպիսի քանի մը հասարակաց
արտաքնոցներ ունէր նաեւ Քեսապի շուկան, ճիշդ լեռան ստորոտին:
Անոնց մաքրութեան կը հոգային շուկային աւելածուն ու ջրկիրը:
Տան մէկ կողմը ընդարձակ տարածութիւն ունեցող տուները իբրեւ
արտաքնոց կը գործածէին ճիւղէ կամ թիթեղէ շինուած հիւղերը: Անոնք
ընդհանրապէս բարձր պատի մը առջեւ տնկուած երկու սիւներու վրայ
փոքրիկ տախտակամած մը կը ներկայացնէին: Տախտակամածին ան
կիւնները կ’ամրացնէին ձողեր ու կը պատէին ցախերով: Մուտքը պա
տին վրայ կ’ըլլար: Իբր դուռ կը դնէին քուրջի կտոր մը: Աղբը կը հա
ւաքուէր պատին տակ բացուած բաց փոսի մը մէջ, ուր պարբերաբար
քանի մը թի հող կը թափէին:
Քեսապի մէջ արտաքնոցը տան մէջ բաժին սկսած է ունենալ 1920ական թուականներէն ետք: Քեսապ աւանը հասարակաց կոյուղիով
կ’օժտուի 1960-ական թուականներուն:
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Գ. ԳԼ ՈՒԽ
ՀԱ Ս ԱՐԱԿ ԱՑ Կ Ա ՌՈ Յ Ց Ն Ե Ր
1.- ՃԱՄԲԱՆԵՐ, ՓՈՂՈՑՆԵՐ, ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ
 աղամիջեան ճամբան կ’անցնէր տուներու թիկունքէն կամ բակին
Թ
առջեւէն: Թաղամիջեան ճամբաները քարապատուած կ’ըլլային: Տեղտեղ, տեղանքին համաձայն, աստիճաններ կը պատահէին: Ճամբանե
րը պէտք է բեռով էշերու եւ գրաստներու համար անցանելի ըլլային
(տե՛ս Գ1-3, 12):
Գիւղացին կը բանար նաեւ գիւղէն ճիւղաւորուող ճամբաները, կը
հոգար անոնց մաքրութեան: Հարթ վայրերու ճամբաները ընդհանրա
պէս երիզուած կ’ըլլային մէկ մեթրէն ոչ աւելի բարձր պատով: Ոմանք
իրենց պարտէզները անասուններէ պահպանելու համար կը ձեղկէին
(ծղպիլ՝ ձեղկել), այսինքն՝ փշոտ թուփերով ցանկապատ կը շինէին:
Գիւղամիջեան ճամբաները կամուրջ չունէին: Սաստիկ անձրեւներու
ատեն երթեւեկութիւնը կը դադրէր: Գետահունի նեղ տեղերուն վրայ
երկու գերանով տախտակէ կամրջակ մը կը շինէին:
Լեռնային վայրերու ճամբաները մեծ ջանքերու շնորհիւ բացուած
էին: Անոնք կ’անցնէին անդնդախոր կիրճերու կամ ձիգ զառիթափերու
պռունկէն: Կիրճին կամ զառիթափին յարող պատերը տեղւոյն վրայ
կտրուած հսկայ ժայռաբեկորներով հիւսուած էին: Բաւական հարթու
թիւն ստեղծելու համար գիւղացին ժայռերը կտրած, աստիճաններ
շինած ու նոյնիսկ լեռը ճեղքելով լեռնանցքներ ստեղծած է: Այդպիսի
ճամբաներուն վերի ծայրը կը կոչէին գագմա (աստիճան), որ փաստօ
րէն նեղ լեռնանցք մըն էր: Այդպիսի լեռնանցքներ կային Գարատու
րանի Սաղտըճեան, Կուվճինց, Գազինց, Մանճիկունց թաղերէն դէպի
Կիւնիկ բարձրացող զառիթափերուն վրայ: Ահաւոր ոլորաններով կը
բարձրանային Սուլեան թաղէն դէպի Կաղնուտ եւ Տաուլայի կիրճէն
դէպի Կէտիկ բարձրացող ճամբաները (տե՛ս Գ11): Հետիոտն ճամբորդ
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ները այդ զառիթափերը կ’անցնէին ոլորանները հատող կածաններով,
որոնց կու տային քաստըրմա (կտրուկ) անունը:
Քեսապցին ծանր բեռներ կրելու համար գլխաւորաբար իր ուսե
րուն կը վստահէր: Մինչեւ 2-3 քիլոմեթր հեռաւորութեամբ արտերէ
ցորենի հունձքը, թոնիրի ցախը, անասնակերը կիներ շալակով կը բե
րէին: Անկէ ետք կու գային էշն ու ջորին: Էշը ամենէն կարեւոր կեն
դանին էր լեռնային ու մեկուսի այս շրջանին մէջ: Գիւղացին էշով
ջուր կը կրէր, բերքը տուն կը բերէր, անասնաղբը պարտէզ կը տանէր,
կը կամնէր, պաթոս կը դարձնէր, ջաղացք կ’երթար: Իշուն քամակը
քեսապցիին միակ փոխադրամիջոցն էր: Եթէ գործերը շատ ըլլային՝
գիւղացիք իրարու էշ կը տրամադրէին: Տարածուած էր սեւ կամ մոխ
րագոյն էշը. սպիտակ էշը (Կիպրոսի) քիչ կը հանդիպէր:
Իշուն քամակը բեռին համեմատ բան մը կը դրուէր: Եթէ պտոյտ
էր՝ կը կապէին մինտար մը՝ օթոց, վրան կը նետէին մանտիքը ու կը
նստէին վրան: Լեցուն պարկերը կը բեռնային իշուն քամակին վրայ
քուրձ մը դնելէ ետք: Այլ տեսակի բեռներու համար կը կապէին կոր
թոյնքը կամ սամարը: Բեռը երկու կողմերը կը շարէին: Ասոր վրայ
կրնային նստիլ, իսկ իշու գաւակին ալ փոքրիկ ուղեւոր մը տեղաւորել:
Ջորին աւելի ծանր բեռներ կրող, աւելի մեծ, չարքաշ ու աւելի արագ
փոխադրամիջոց էր, բայց ամեն գիւղացի ջորի պահելու պէտք չունէր:
Մեծ կալուածատէրերը ջորի կ’ունենային: Արհեստով ջորեպաններ
(գաթըրճա) կային Քեսապի մէջ: Ասոնք խիզախ, կտրիճ մարդիկ էին,
որ ամեն օր երթեւեկութիւն կ’ընէին Քեսապէն Անտիոք, Լաթաքիա,
Ճսըր Շուղուր, Սուէտիա ճամբաները, կը հասնէին Հալէպ, Այնթապ
եւ աւելի հեռուները: Ջորեպանները Քեսապը արտաքին աշխարհին
կապող մարդիկ էին: Կը պատմեն, որ Գարատուրանի նաւահանգիստը
իջած բեռը 40-50 ջորիով Քեսապի շուկան կը հանէին:
Շրջանին մէջ շատ քիչեր ձի ունէին: Ձին հարստութեան եւ դիրքի
նշան էր (տե՛ս Գ13-14):
Քեսապի շրջանին մէջ կառք բնաւ չէ գործածուած: Խիստ լեռնա
յին ու նեղ ճամբաներ ունենալուն համար Քեսապ ուղտ չէ եղած, թէեւ
օտար ուղտապաններ երբեմն ելած են Քեսապ: Շրջանին մէջ միակ
խանը գտնուած է Անտիոք-Լաթաքիա ճամբուն վրայ, Տուզաղաճի գե
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տակի ափին ու գործած է մինչեւ 19-րդ դարու վերջերը: Տուզաղաճի
աղբիւրը կը կոչուի Խանճէն աղբուօյրը (խանի տիրոջ աղբիւրը): Սելտը
րան լեռան առջեւ՝ Գարատուրանի յարող կիրճը կը կոչուի Տաուլա, իբր՝
տավա եոլու (ուղտի ճամբայ), թէեւ բեռով էշն իսկ դժուար կ’անցնի
այդ շատ նեղ ու վտանգաւոր կածաններէն:
Քեսապ աւանին մէջ, ուր տուներու խտութիւնը աւելի մեծ էր, գռիհ
ները աւելի կանոնաւոր տեսք ունէին: Կեդրոնական եւ արեւմտեան
թաղերը կը սկսէին ճիշդ լեռան ստորոտէն, իսկ արեւելեան թաղի թի
կունքին արտեր էին: Իւրաքանչիւր երկու շարք տուներու մէջէն արե
ւելքէն արեւմուտք՝ կ’անցնէր գռիհը, որ ընդհանրապէս սալարկուած
էր: Գռիհին վարի շարքի տուները, տեղանքի զառիթափ ըլլալուն պատ
ճառով, ետեւէն կէս գետնափոր կը թուէին (տե՛ս Գ4): Գլխաւորը շու
կայի փողոցն էր: Անկիւնադարձներուն գրեթէ բոլոր տուները կոր,
դէպի ներս քաշուած շարուածք ունէին:
1909-ի Աղէտին ամբողջապէս հրկիզուած ու քանդուած շուկան
(չարշէն) կը վերաշինուի նոր վերադասաւորումով մը: Շուկան ունէր
չորս բաժին: Առաջին բաժինը կը սկսէր Մայր եկեղեցւոյ շրջափակի
հարաւային եւ հիւսիսային դուռերուն առջեւէն ու Սահակեան դպրո
ցին առջեւ միանալով կը հասնէր մինչեւ Խանտակ՝ աւանը երկու մեծ
բաժիններու վերածող գետահունը: Անկէ՝ շուկայի փողոցը անցնե
լով արեւմտեան թաղ, քովէ քով խանութներով կ’երկարէր մինչեւ
Ժողովրդային գրադարանի մուտքի աստիճանները: Աջ շարքի խա
նութներուն տանիքը կը հաւասարէր Գրադարանի բակին: Նոյն ուղ
ղութեամբ, քանի մը աստիճաններէ ետք կը սկսէր երրորդ բաժինը,
երկշարք խանութներու շարք մը, որ կը հասնէր Գահվէճի Մինասին
սրճարանը: Ասոնց ետեւ շարք մը տուներ կային, իսկ տուներուն ետեւ՝
չորրորդ բաժինը, ուր կը գտնուէին երկաթագործներու, պղնձագործ
ներու կրպակները եւ այլ խանութներ: Ասոնք կռթնած էին լեռան, ու
շատերը կէս ժայռափոր էին:
Խանութները ընդհանրապէս միայարկ ու իրար կից շէնքեր էին, հո
ղէ տանիքով: Փողոցի վարի շարքի խանութները, տեղանքի զառիթափ
ըլլալուն հետեւանքով, տախտակամածի վրայ կը գտնուէին. ներքնա
յարկը եւ խանութը կը պատկանէին թիկունքի շէնքին: Խանութներուն
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տախտակեայ երկփեղկ դուռերը կը գրաւէին ամբողջ ճակատային
մուտքը, փեղկերն ալ կրնային անգամ մը եւս ծալլուիլ ու փողոցին
վրայ շատ տեղ չգրաւել: Փողոցները սալարկուած էին տեղական քա
րով (տե՛ս Գ5-6):
Այս բաժանումը մասնակի խախտումներով կը գոյատեւէ մինչեւ
1939-ը, երբ Քեսապի շուկան կը սկսի կորսնցնել իր կարեւորութիւնը
եւ կամաց-կամաց կ’այլափոխուի՝ այսօրուան անճանաչելի վիճակին
հասնելու համար20:
Խանտակին վրայ կառուցուած կամուրջը շուկային իւրայատուկ
հրապարակն էր: Կամարակապ կամուրջը Պաշորտի սրբատաշ քարով
հիմնովին վերակառուցուած էր Ուստա Նազարին կողմէ: Կամուրջէն
մինչեւ Խոդի հրապարակի քով գետահունը երիզուած էր կրաշաղախով
հիւսուած հաստաբեստ պատերով: Գետահունի ձախ ափին, կամուր
ջի կողքէն իջնող քարէ լայն աստիճաններէն ետք գոյացած էր լայն
ճամբայ: Խոդի մուտքին աւելի ուշ կառուցուեցաւ երկրորդ կամուրջ մը
(տե՛ս Գ7-10): Գետահունի վրայ հնագոյն կամուրջը կը գտնուի լեռան
ստորոտին, դէպի աղբիւր տանող ճամբուն վրայ:
Շուկայի Խանտակը վտանգաւոր է հեղեղներու ժամանակ: Հոս հե
ղեղը միշտ աւելի մեծ է եւ ուժգին, իսկ տուները ճիշդ ափին շարուած
էին: 1967-ին մեծ հեղեղ մը քանդեց եզերքի պատերը, քանի մը խա
նութներ ու տուներ: 1973-ին ուրիշ հեղեղ մը, հասնելով ափի տուներն
ու խանութները, խիճով լեցուց ամբողջ խանտակը:
Շաբաթ օրը շուկայի օրն էր: Շուկան բազմութիւն կը վխտար: Գիւ
ղերէն շուկայ իջնողները անպայման առեւտուրի եկած չէին ըլլար:
Սովորութիւն էր, Շաբաթ օր մարդիկ Գիէղ պիտի ելլէին, չարշիին մէջ
պտտէին, բարեւ մը տային, հարց ու փորձ ընէին: Սրճարանները բերնէ
բերան լեցուած կ’ըլլային. թուղթ կը խաղային, ճաշարան կը մտնէին,
ոմանք անպայման Գրադխանա (Ժողովրդային գրադարան) կ’ելլէին,
բակը, խանութներու տանիքին վրայ կը ճեմէին, ազգային զրոյցներուն
կը մասնակցէին, կը վիճէին, գիրք կը վերցնէին: Վերադարձի ճամբուն
վրայ գիւղացիք ի՜նչ խաղեր կը սարքէին խաղամոլ ու գինով մարդոց
գլխուն:
20

Քեսապի շուկային 1930-1940 թուականներու մասին յուշեր կը պատմէ Ստեփան
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 ուկային մէջ անասունները պահելու տեղ չկար: Ասոնք ընդհան
Շ
րապէս կը կապէին ծանօթի մը ախոռը, բակը կամ գիւղի մուտքերուն՝
Հենեգէք, Խոդին առջեւ կամ Մաղարիկը:
***
1922-ին, ֆրանսական իշխանութիւնները Քեսապը հանելով Օր
տուի կազմէն՝ զայն կը դարձնեն հայկական գիւղերու գիւղապետու
թեան կեդրոն, որ կ’ունենայ իր միւտիրները՝ կառավարիչները: Առա
ջինը՝ Մանուկ Չ
 պուգտարեան, հաճընցի, իբրեւ տեղակալ ծառայած էր
ֆրանսական բանակի ժանտարմըրիին մէջ, Ատանա, միւտիրի պաշ
տօնը կը վարէ մինչեւ 1927: Երկրորդը՝ Կարապետ Մարգարեան, կը
պաշտօնավարէ աւելի երկար՝ 1927-1939: Տնտեսութիւնը ոտքի կ’ելլէ:
Հողագործութեան մէջ նախկին մշակութիւնները կը վերականգնին,
ծխախոտի, շերամի եւ դափնեձէթի արդիւնաբերութիւնը՝ նոյնպէս:
Անասնապահութեան մէջ յատկապէս կը մեծնան ու կը բազմանան այ
ծերու հօտերը: Հին արհեստները կրկին կը ծաղկին: Քեսապ Առաջին
համաշխարհային պատերազմէն առաջ եղածին պէս կը դառնայ շրջա
կայ ու հեռաւոր շրջաններուն առեւտուրի կեդրոնը: Շուկան կը նորոգ
ուի, փողոցները կը սալայատակուին: 1928-ին կը բացուի Անտիոք-Լա
թաքիա խճուղին, որ կ’անցնէր Օրտուէն: Քեսապցիք Օրտուէն Գայա
փունար, իսկ անկէ Էսկիւրէնի (Ներքի գիւղ) մէջէն խճուղին միացուցին
Քեսապի: 30 Հոկտեմբեր 1928, Երեքշաբթի կէսօրէ վերջ ժամը մէկին
առաջին ինքնաշարժը մտաւ Քեսապ (տե՛ս Գ15-16):
1939-ին Քեսապի շրջանին միւտիր կը նշանակուի քեսապցի Սողո
մոն Յովսէփեանը: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարինե
րուն անգործութիւն կը տիրէ: Բազմաթիւ երիտասարդներ կ’երթան
Լիբանան ու Պաղեստին, Սուրիոյ տարբեր քաղաքներ՝ աշխատանք
գտնելու նպատակով: 1940-1941 թուականներուն ֆրանսացի հարիւ
րապետ Լոհեակի եւ Սողոմոն Յովսէփեանի հսկողութեան տակ շրջա
նին բոլոր գիւղերը Քեսապին կապող ինքնաշարժի հողէ ճամբաներ
կը բացուին: Ժողովուրդը ձրիաբար կը բանայ այս ճամբաները, իսկ
աւելի հեռաւոր ճամբաներու բացումին համար կը վարձատրուի: Հա
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րիւրաւորներ կը մտնեն բանուորական այս վաշտերուն մէջ:
Գիւղերը Քեսապին կապող ճամբաները կ’ասֆալթապատուին 19601980 թուականներուն: Գիւղացին իր կալուածները տանող թրաքթորի
ճամբաներ կը բանայ: Բոլոր գիւղերը կ’ունենան ելեկտրականութիւն,
հեռաձայն եւ տուն հոսող ըմպելի ջուր: Երթեւեկութեան բոլոր միջոց
ները հիմնովին կը փոխուին: Նախկին ճամբաները լրիւ կը կորսուին
թփուտներու մէջ:
Քեսապի մէջ զբօսաշրջիկութեան զարգազման հետ նոր շուկայ մը
կը ձեւաւորուի Խոդի հրապարակին եւ անոր տանող գլխաւոր փողոց
ներուն մէջ:

2.- ԱՂԲԻՒՐՆԵՐ ԵՒ ՋՐՀՈՐՆԵՐ
Ձմռան յորդառատ ու երկարատեւ անձրեւներուն ձորերը կը
դղրդան ահաւոր ու կործանարար հեղեղներէն, ջրվէժները կը հոսին
բարձունքներէն, ճամբաները քարուքանդ կ’ըլլան: Ամեն պատի տա
կէն աղբիւր մը կը բխի: Այս աղբիւրները կը կոչուին խիվէօկ (խեւուկ)
ու մինչեւ Մայիս կը հոսին: Այս եղանակին քեսապցին պարտաւոր էր
միշտ զգոյշ մնալ, որպէսզի հաւանական հեղեղէ մը պաշտպանէ իր
արտը, ճամբան եւ տունը. բաց առուներ կ’երիզէին արտերը, ճամ
բաները, տուներու յետսակողմերը: Գրեթէ անկարելի է տեղումներու
հետեւանքով գետնասահքին եւ մեծ փլուզումներուն առաջքը առնել:
Հեղեղներն ալ երբեմն աղէտաբեր եղած են: Ձմեռնային գետահուները
(խէնտուօկ՝ խանտակ) յորդած են ու իրենց կլափին մէջ առած եզերքի
պարտէզները՝ պատերով, ծառերով ու հողով եւ վտանգած բնակելի
տարածքներ:
Մայիսէն ետք գետերը ամբողջութեամբ կը ցամքին, ձմեռնային
գետերուն հուները կ’երեւին իրենց լերկութեամբ: Պատերուն տակէն
ժայթքող աղբիւրները շուտով կ’անհետին, կը ցամքին, երբ սպառին
անձրեւաջուրի մակերեսային ամբարները: Հողը կը սկսի ծարաւէն
ճաթռտիլ: Աղբիւրները կամաց-կամաց կը սմքին, կը նիհարնան, ու
շատեր երբեմն ամբողջապէս կը ցամքին: Ջուրի տագնապը կը սկսի:
Ասկէ ետք մինչեւ ուշ աշուն քեսապցիին գլխաւոր հոգը կը դառնար
64

Գ.- Հասարակաց կառոյցներ

կում մը ջուրը, որ կը գտնէր ահաւոր դժուարութեամբ:
Ջուրը կեանք է, ու ծարաւ մարդուն գաւաթ մը ջուր տուողին մատ
ները ամեն օրհնութեան արժանի են: Քեսապի ժողովրդային «Ախ ջէօր
մը» պարերգը այդպիսի օրհնութիւն մըն է.
Ախ, ջէօր մը, եանա-եանա,
Ախ ջուր մը, եանա-եանա,
Պուօղ ջէօր մը, եանա-եանա,	Պաղ ջուր մը, եանա-եանա,
Ինծիկ ջէօր մը տըվուղէն
Ինծի ջուր մը տուողին
Տումին ալէք մէտէօնքը:
Ապրին բոլոր մատները:
Օ՜ֆ, օյ օյ պուօղ ջէօր մը:
Օ՜ֆ, օյ օյ պաղ ջուր մը:
 եսապցին իր ջուրը հայթայթած է գլխաւորաբար աղբիւրներէն,
Ք
հորերէն եւ ջրամբարներէն: Ամբողջ շրջանին մէջ միայն երկու մշտա
հոս գետակներ կան՝ Տուզաղաճի եւ Կիւնկիւրայի գետակները: Առաջի
նը կը գոյանայ Չինարճըգի եւ Տուզաղաճի ակերէն, կը կոչուի Գուրաշէ,
որ քիչ անդին դուրս կ’ելլէ շրջանի արեւելեան սահմաններէն իր հետ
առնելով Օրտուի եւ Պայիրի շրջաններու ջուրերը ու կը դառնայ Նահր
էլ-Քէպիր էլ-Շիմալի (հիւսիսային մեծ գետ) գետին մեծ հարկատուն եւ
կը թափի Միջերկրական ծով, Լաթաքիայէն քիչ հարաւ: Տուզաղաճի գե
տակը համանուն գիւղէն բաւական հեռու գտնուելով օգտագործուած
է միայն ոռոգումի նպատակով: Նախապէս, գետային մանր ձուկերու
վտարներ կը բարձրանային մինչեւ գետակին ակունքները:
Շրջանին արեւմտեան սահմանը՝ Լըղըջէօր (Լեղի ջուր) կոչուող հար
թավայրէն մինչեւ ծովափնեայ Պետրուսիէ գիւղը նոյնպէս ջրառատ է:
Լըղըջէօրը պատկանած է Սաատէ աւատատէր յոյն գերդաստանին:
Անոնց կալուածներուն մէջ քեսապցիք քառորդով աշխատած են, բայց
հոն կալուածներ գրեթէ չեն ունեցած: Ջրառատ է Պոխուլտարա (Մեղ
րաձոր) նեղ ձորը: Մեղրաձորը խմբային պտոյտներու յարմար ու սի
րելի վայր մը եղած է միշտ: Տեղւոյն ջուրեըը օգտագործուած են միայն
ոռոգումի նպատակով: Մեղրաձորի վտակը Ֆագը Հասան թիւրքմէն
գիւղին քով կը միանայ Կիւնկիւրայի վտակին ու քիչ անդին կը թափի
ծով: Յորդաբուխ աղբիւր մը ունի նաեւ Պետրուսիէ թիւրքմէն գիւղը:
Այս երկու գիւղերու շրջապատին մէջ շրջան մը քեսապցիք կալուածներ
65

Քեսապի նիւթական մշակոյթը

ունեցած են եւ տեղւոյն ջուրերը օգտագործած են միայն բանջարանո
ցային մշակութեան մէջ: Քեսապցին կ’ըսէ. «Թուրքը ակին վրայ եուրտ
կը զարնէ, հայը՝ քարին վրայ»:
Շրջանին մէջ կան ընդամենը քանի մը յայտնի աղբիւրներ, որոնց
համար դժուար թէ կարելի ըլլայ յորդաբուխ ըսել, ինչպէս Չինարճըգի,
Ներքի գիւղի, Քէօրքիւնէի եւ Էքիզօլուքի աղբիւրները, Գարատուրա
նի Գզլար Փինարը (Աղջկանց աղբիւր), Տուզաղաճի Խանճէն աղբուօյրը
(Խանին տիրոջ աղբիւրը) եւ այլն: Ասոնց մէջ ամենէն առատը Չինար
ճըգի աղբիւրն է, որ 1950-ական թուականներէն սկսեալ Քեսապ աւանի
ջրամատակարարման գլխաւոր աղբիւրը եղաւ: Մնացեալ աղբիւրները
մանր ակեր են: Ճկոյթի մը չափ ջուր ունեցող աղբիւրը գիւղին կամ
թաղին հպարտութիւնն է շրջանին մէջ: Շատ ակեր Օգոստոս ամսուն
ծեղի չափ ջուր կ’ունենան կամ բոլորովին կը ցամքին:
Հոսող ջուրի ակերուն (ուօկ) առջեւ քեսապցին կը շինէր իր աղ
բիւրները, որ կ’ըլլային քանի մը տեսակ.
ա.- Կուփեր (կէօփ. յգ.՝ կըբբիր). իբրեւ շինուածք աղբիւրներուն մէջ
ամենէն տարածուն տեսակը կուփն է: Բառը կու գայ հայերէն գուբ բա
ռէն, որուն իմաստներէն մէկն է՝ «առհասարակ փոսորակ տեղ, որտեղ
հաւաքւում է հեղուկը»21: Կուփը առաւելագոյնը կէս մեթր խորութեամբ
բացուած փոս մըն է, ուր կը հաւաքուի տեղւոյն չափազանց տկար
ջուրը: Կուփերու ջուրը կ’օգտագործէին գարնանային տնկումներու,
վաղահաս ածուի, հովիւներուն եւ հօտին ըմպելի ջուր հայթայթելու
նպատակով: Կուփերը ընդհանրապէս բնակավայրերէն հեռու տեղեր
են, ոմանք կը ցամքին Յունիսին: Այսպիսի մանր աղբերակներ կային
գրեթէ բոլոր գիւղերուն, հեռաւոր արտերուն եւ ձորերուն մէջ:
Կուփի ջուրը կ’առնէին ամանը մէջը «մխել»ով եւ զգոյշ կ’ըլլային,
որ չպղտորի: Հաւաքուած ջուրը սպառելով կ’ըսէին. «Կէօփը պուղուօծ
ի» (կուփը պեղած է), այսինքն՝ պարպուած է ու կը սպասէին ժամեր,
երբեմն օր, մինչեւ որ կուփը կրկին լեցուէր: Կուփի մաքրութեան հոգ
կը տանէին, պատերը կը ծեփէին ցեխով, որպէսզի ջուր չփախցնէր:
Ըմպելի ջուր ունենալու համար երբեմն փշոտ թուփով մը կը ծածկէին,
որպէսզի անասունները չաղտոտեն:
21

Գուբ, Ստեփան Մալխասեան, «Հայերէն բացատրական բառարան», Ա. հատոր,
Երեւան, 1944, էջ 466: Բնիկ ասորերէն բառ է, կայ արաբերէնի մէջ իբրեւ ջրհոր:
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 արծիք կար, թէ կուփերը պէտք չէ շատ փորել, խորունկցնել կամ
Կ
ակը փնտռել, որովհետեւ այդ աշխատանքի ընթացքին այդ կաթիլ մը
ջուրն ալ կրնար չքանալ, բոլորովին կորսուիլ:
բ.- Խէնկը աղբուօյր (գետահունի աղբիւր). ձմեռնային հեղեղներուն
բացած գետահուները շրջապատին համեմատ երբեմն չափազանց մեծ
խորութիւններ ունին: Ասոնց յատակին շրջապատի ստորգետնեայ ջու
րերը երբեմն ակ դուրս կու տան: Գիւղացիները ուշ գարնան կ’իջնեն
գետահունին մէջ ու լայնքին փորելով-փորփրելով կը պեղեն ակը ու
անոր ցրուած ջուրերը առուի մը մէջ հաւաքելով կը բերեն գետահունին
մէկ անկիւնը ու բերանը ջրդոն մը կը դնեն: Առուն կը ծածկեն տափակ
քարերով: Այսպիսի աղբիւրներ կան գրեթէ բոլոր գետահուներու եր
կայնքին: Ասոնց մէջ յորդառատ են յատկապէս Գարատուրանի մեծ
խանտակին մէջ գտնուող Գազինց աղբուօյր (Գազազեաններու աղբիւր)
եւ Գզլար Փինարը (Աղջիկներու աղբիւր) կոչուող ակերը, Քեսապէն
իջնող մեծ խանտակին մէջ, մինչեւ Խայիթի սահմանները կան քանի
մը այսպիսի աղբերակներ: Ձմռան հեղեղները կրնան փոխել ակին
տեղը, իսկ բոլորովին մանր ակերը կրնան թաղուիլ քարերու եւ խիճի
հսկայ ալիքի մը տակ՝ ուրիշ հեղեղէ մը ետք կրկին լոյս աշխարհ գա
լու համար:
գ.-  Կառոյց ունեցող աղբիւրներ, որոնք ըստ ակի՝ կ’ըլլան երկու
տեսակ՝ բնական ակեր եւ պեղուած ակեր:
Պեղուած ակին ջուրը ջրդոնին կը հասնի ստորգետնեայ արհեստա
կան առուով մը: Բուն ակը գտնելու համար՝ նախ բացուած է խորունկ
խրամատ մը, մինչեւ որ ակը գտնուած է ամուր գետնի մը մէջ կամ
ժայռի մը տակ, ապա առուն պատուած է սալքարերով ու թաղուած:
Կարգ մը աղբիւրներու այղ պեղուածքին տրուած է խորշի ձեւ: Խոր
շին մէջ առուն ունի մայթ: Խորշին երկու կողմերը պատ է, իսկ առաս
տաղը ծածկուած է հսկայ սալքարերով, ապա հողի թանձր շերտով մը:
Ջրդոնին վրայ խորշը ունի մուտք: Տարին մէկ-երկու անգամ գիւղացի
մը ներս սողալով կը մաքրէ առուն: Եարալեան թաղի աղբիւրը ունէր
շուրջ 10 մեթր խորութեամբ խորշ մը: 1998-ի սահանքին ջուրը անհետ
կորսուեցաւ (տե՛ս Գ18): Նոյնքան խոր ու բարձր է Չինարի աղբիւրին
խորշը (տե՛ս Գ22-24):
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 արգ մը աղբիւրներ խորշին փոխարէն ունեցած են քարուկիրէ
Կ
պատուած գմբեթաւոր փակ սենեակ մը, որուն պատերու ստորին
մասերէն կամ յատակէն բխող ջուրը առջեւի խորշին տակէն անցնող
առուէն կ’երթայ դէպի ջրդոն: Այսպիսի աղբիւրները գապ (գ-ը կոկոր
դային հնչիւնով) կը կոչուին: Միայն Գարատուրանի մէջ կային երկու
գապեր, մին՝ ծովու ափին, իսկ միւսը՝ Գալէմտէրեան թաղին կից:
Հայերէնի կափ բառը, ըստ Մալխասեանի, պարսկերէնի մէջ ունի
«բերանին մէջը» իմաստը, իսկ հայերէնի մէջ՝ «բերան»22: Անկէ ունինք
կափկափել: Կրնայ աղերս մըն ալ ունենալ կափուցանել, կափարիչ
բառերուն հետ: Այս իմաստներով արմատը կրնայ կապ մը ունենալ
բարբառի գապ բառին հետ՝ իբրեւ «աղբիւրին փակ բերանը»:
Համեմատաբար աւելի լաւ վիճակի մէջ է ծովափի գապը, որ կը
գտնուի հնավայրի մը հիւսիսային պարիսպի հետքերուն տակ, ծո
վափէն 50 մեթր վեր: Ծովու Գապը ձկնորսներու, ծովագնացութիւն
կազմակերպող ընտանիքներու, միութիւններու ու դպրոցականներու
յայտնի հանգստավայրը եղած է (տե՛ս Գ17):
Աղբիւրներու ճակատային կառոյցները սովորաբար այսպէս են.
ա.- Կրաշաղախով պատուած լայնակի պատին կեդրոնը կը գտնուի
ջրդոնը, ուրկէ ուղղակի ակը կը հոսի կամ կու գայ ներքին խորշի մը
կամ գապին առուակէն, ինչպէս Գարատուրանի Եարալեան, Ծովու
Գապի, Չալմայի եւ այլ աղբիւրներ (տե՛ս Գ17-18, 20):
բ.- Քարուկիրէ մարդահասակ կամարաձեւ կառոյց մը, ուրկէ ներս
մտնելէ ետք կ’երեւի ցածրադիր ջրդոնը: Այդպէս է Վարի Պաղճաղազի
աղբիւրը (Գ25):
գ.- Խորանաձեւ քարէ բարձր կառոյցներ. ասոնց շրջագիծը պատած
է սրբատաշ ու դէպի առջեւ եկած քարերով, որոնք կառոյցին խորանի
ձեւ մը կ’ապահովէին: Գուռը երբեմն ուղղակի շարուած կ’ըլլար աղբիւ
րին հետ: Ոմանք գուռին երկու կողմերը ունէին քարէ նստատեղիներ,
ուր գիւղացին նստելով՝ կուժը կը բռնէ ջրդոնին տակ:
Պահպանուած է Գարատուրանի Մանճիկեան թաղի աղբիւրը, այժմ՝
ցամքած. ունի 270 սմ. բարձրութիւն, լայնք՝ 340 սմ., խորանի ստորին
լայնք՝ 180 սմ., երկու նստատեղերը՝ 50-ական սմ., գուռը՝ 80 սմ., խո
22

+ Կափ, Ստեփան Մալխասեան, «Հայերէն բացատրական բառարան», Բ. հատոր,
Երեւան, 1944, էջ 417:
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րութիւնը՝ 80 սմ., ճակատի մարմարը՝ 30x25 սմ., ուր կայ հետեւեալ
փորագիր արձանագրութիւնը՝ «ՆՈՐՈԳԵՑԱՒ ԱՂԲԻՒՐՍ Ի ԹՒԻ ՓՐԿՉԻ
1905 Ի ՍԵՊ. ԱՄՍԵԱՆ ԵՐԻՍ»: Ճակատի ջրամանի խորշը (պէտըհուն)
30x35 սմ. է, ջրդոնը՝ երկաթէ խողովակ, գուռէն բարձր (տե՛ս Գ33-34):
Աղբիւրին տանիքը յետագային բացուած ջրհորը պատճառ կ’ըլլայ, որ
գոցուի ակի ճամբան ու աղբիւրը ցամքի ամռան շրջանին: Կառոյցը
կանգուն կը մնայ մորիներու մէջ:
Պահպանուած է նաեւ Քէօրքիւնէի աղբիւրին խորանաձեւ կառոյցը.
ստորին լայնքն է՝ 202 սմ., հասակը՝ 177 սմ., ձախ նստատեղը՝ 84 սմ.,
աջը՝ 80 սմ., գուռը՝ 38 սմ., քարէ ջրդոնը ճիշդ գուռին վրայ է (տե՛ս
Գ27-28): Լքուած վիճակ մը ունի:
Կամարաձեւ հսկայ կառոյց ունէր Էքիզօլուքի աղբիւրը: Ջրդոնը
շատ բարձր էր ու ատիկա կը յիշուէր խաղիկներու մէջ: Ունէր բարձրա
դիր հսկայ գուռ: Ամբողջապէս քանդուած է ու անոր տեղ կառուցուած
նորը՝ Հալէպի դեղին սրբատաշ կրաքարով: Ընտիր ջուր ունի: Ասկէ
ջուր առնելու կու գան հեռաւոր տեղերէ: Յաճախ կարգի շարուողներ
կան հոն (տե՛ս Գ29-31):
Գեղեցիկ էր Ներքի գիւղի աղբիւրին նախկին կառոյցը: Կը գտնուի
Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնի համաժողովրդական ուխտագ
նացութեան սրբավայրին մօտ: Կամարը եւ վերի քիւը կազմուած էին
սրբատաշ քարերով. կեդրոնը տեղադրուած էր քովի սրբավայրէն պեղո
ւած 15-16-րդ դարերուն վերագրուող հայկական փոքրիկ խաչքարը: Ու
նէր քարէ ջրդոն ու գուռ, երկու կողմերը՝ նստաքար: 1970-ականներուն
աղբիւրը քանդեցին, որպէսզի ներքին առուները մաքրեն: Վերակառու
ցումը եղաւ հապճեպ, անտաշ քարերով, բայց խաչքարը տեղաւորել
չմոռցուեցաւ: 2014-ին գիւղ ներխուժած իսլամիստները հրազէնով թի
րախի բռնած էին աղբիւրի խաչքարը: 2017-ին աղբիւրը կը վերակա
ռուցուի. կ’ապահովուի խորանի ձեւը, եւ պատմական խաչքարը կրկին
կը դրուի ճակատին (տե՛ս Գ37-41): Աղբիւրին հրապարակին մէջ կը
գտնուի շրջանի ամենէն հաստաբեստ սօսի ծառը, որուն բունը ունի
7 մեթր շրջագիծ: Այստեղ մինչեւ վերջերս Վարդավառի ջրախաղեր,
Բարեկենդանեան խաղեր, եւ Ս. Աստուածածնի Վերափոխման տօնի
համաժողովրդական ուխտագնացութիւնը կը կազմակերպուէին:
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 ամարակապ կառոյց ունէր Թեքնեճոքի աղբիւրը՝ Քեսապէն Պալ
Կ
լումի ուխտավայր գացող ճամբուն վրայ (տե՛ս Գ26): Կամարակապ
էր նաեւ Քիւմեճլէքի աղբիւրը, Պետրուսիէ թիւքմէն գիւղէն արեւելք՝
գարատուրանցիներու պատկանող ագարակներուն մէջ (տե՛ս Գ32):
Գարատուրանի Ղազարեան թաղի աղբիւրը մնացած էր առանց կա
մարի (տե՛ս Գ35-36):
Աղբիւրները գիւղական կեանքին մէջ, ամեն տեղ, գիւղամէջ ըլլայ,
թէ հեռաւոր արտերու եւ արօտավայրերու մէջ, մարդոց խնամքին եւ
ուշադրութեան առարկայ կ’ըլլային, կը խնամուէին, կը մաքրուէին,
կ’օժտուէին յարմար սարքերով ու կառոյցով:
Բոլոր աղբիւրներուն առջեւ գտնուող փոքրիկ հրապարակները կը
կոչուէին աղբիւրէն առջիւը (աղբիւրին առջեւը): Ոռոգման ենթակայ
հողերը կը կոչուէին ջըրը տուօք (ջուրի տակ, ջրամբի): Բանջարանոց
ները կը գտնուէին միայն այդ տարածքին մէջ: Աղբիւրին ետեւի կողմը
գտնուող հրապարակը կը կոչուէր աղբիւրէն տնիէսգը (աղբիւրին տա
նիքը): Աղբիւրէն երկարող առուներուն առջեւ կը գտնուէին պանտերն
ու հավըզները: Պանտերը արհեստական թումբեր էին, որոնց ետեւ
կը հաւաքուէր ջուրը, իսկ հավըզները՝ կիրով պատուած ու ծեփուած
կէս գետնափոր կլոր կամ քառանկիւն աւազաններ էին, որոնց առա
ջամասի պատին տակ կը գտնուէր պլէզը (անցք), որ փայտէ ձողով
մը խցանուած կ’ըլլար. կը բանային, երբ աւազանը ջուրով լեցուէր,
որպէսզի ջուրը առուակէն երթար դէպի բանջարանոց:
Քեսապի բոլոր հին աղբիւրներուն առջեւ, առուակին եզրին կո
տեմ (կուտէմ) ու կարոս (առվը կէրուօս՝ առուի կարոս) տնկած կ’ըլ
լային: Ասոնք դարերով հոն կրնային մնացած ըլլալ: Այդ կոտեմէն ու
կարոսէն կ’օգտուէին բոլորը: Ջուրի եկող կիները բուռ մը կոտեմ ու
առուի կարոս կը տանէին իրենց հետ՝ սեղանին դնելու համար: Այծե
րու հօտերուն ջրտուքի սուլախները կը գտնուէին բանջարանոցներէն
վար, ուր ջուրը հաւաքուած կ’ըլլար պանտերու ետին: Ամռան օրերուն
հովիւները հոս ջուրի կը բերէին իրենց հօտերը ու կը հանգստանա
յին վիթխարի սօսիներուն, ընկուզենիներուն եւ դափնիներուն տակ:
Մեծ եղջերաւորները ջուրի կը բերէին աղբիւրին մօտ, ուր անոնց հա
մար միակտուր փայտէ թաքնաներ (աւազան) զետեղուած կ’ըլլային,
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աղբիւրէն քիչ հեռու, որպէսզի անասունները աղբիւրին մօտակայքը
չաղտոտեն:
Աղբիւրէն հեռու գտնուող բնակավայրերուն կիները ամռան շա
բաթ օրերուն լուացք ու լոգանք կ’ընէին աղբիւրին առջեւ: Ամեն աղ
բիւր ունէր իր մոխրանոցը (մախըրնուց), այսինքն՝ կանանց լուացք
ընելու տեղը: Այդ օր այր մարդիկ աղբիւր չէին երթար, բայց նորէն
ալ անակնկալներ կը պատահէին: Կը պատմուի, թէ լոգանքի պահուն
գարատուրանցի սրամիտ մարդ մը աղբիւր կ’իջնէ: Կիները կը ճչան,
մարդն ալ անակնկալի կու գայ, բայց պաղարիւնը պահելով կ’ըսէ.
«Կինե՛ր, աչքերնիդ գոցեցէք, ջուր մըն է խմելիքս, խմեմ ալ երթամ»:
Քեսապի մէջ հասարակաց բաղնիքներ չեն գտնուած: Գիւղերուն մէջ
շատեր օճառ քիչ անգամ ձեռք անցուցած են: Լուացքի խաշը մոխրա
ջուրով կ’ընէին:
Քեսապի շրջանի շատ աղբիւրներու առջեւ սօսեաց անտառ կայ:
Չեղած տեղն ալ անպայման ատենին տնկուած կ’ըլլայ սօսի մը:
Աղբիւրը սիրահար զոյգերուն ժամադրավայրն էր:
Ոչ գիւղամիջեան աղբիւրները նաեւ որսի հիանալի վայրեր էին
տիէխպով (կպչուն մածուցիկ մը, որով թռչուններ կը բռնէին՝ տեղբ)
որս սիրողներուն համար: Տեղբի ուռերը կը տնկէին առուակին եզերք
ները կամ կը փռէին մօտիկ թուփերու վրայ՝ ջուրի իջնող թռչուններ
բռնելու համար:
1970-ական թուականներէն ետք աղբիւրները հետզհետէ կորսնցու
ցին իրենց նախկին նշանակութիւնը: Ջրամատակարարման ցանցերը
մտան բոլոր գիւղերը: Տուզաղաճի արթէզեան ջրհորներու եւ Քեսապ-
Լաթաքիա ճամբու կէսին գտնուող Պալլուրանի ամբարտակին ջուրերը
բաշխուեցան ամեն տեղ: Հոս ու հոն բացուած արթէզեան ջրհորները
ցամքեցուցին կարգ մը աղբիւրները: Ամառանոցային շէնքերու հսկայ
զանգուածները մօտակայքը գտնուող աղբիւրներու ջուրերը դարձու
ցին ոչ ըմպելի: Ն
 ախկին բանջարանոցները անիմաստ դարձան, բոլո
րովին լքուեցան ոչ միայն հեռաւոր աղբերակները, այլեւ գիւղամերձ
աղբիւրները: Տուներէն վերացան կուժն ու կժանոցները, մոռցուեցաւ
փարչը բարձր բռնած ջուր կլկլացնելու սովորութիւնը (տե՛ս Գ44-45):
Միայն Ներքի գիւղի, Էքիզօլուքի ու Չալմայի աղբիւրները ներկայիս
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ունին իրենց այցելուները:
Ջուրի մատակարարման երկրորդ գլխաւոր տեղը ջրհորն էր (ջը
րուր): Կարգ մը թաղեր ու գիւղեր միայն ջրհորի ջուր կը գործածէին:
Անձնական ջրհորներէն բացի կային ամբողջ թաղին կամ գերդաստա
նի ընտանիքներուն պատկանող ջրհորներ: Ասոնք հասարակաց սե
փականութիւն էին: Զաւակներուն կալուածներ կտակող հայրը ջրհորը
բոլորին կը ձգէր:
Ջրհոր բանալու համար նախ անհրաժեշտ էր որոշել տեղը: Գետինը
պէտք չէ գետնասահքի ենթարկուած կամ նման վտանգի մը ենթակայ
եղած ըլլար: Գետնասահքի ենթարկուած հողը ջուր չի պահեր: Ժայ
ռոտ գետինը ջրհոր բանալու գործողութիւնը կը դժուարացնէ կամ
բոլորովին կը խափանէ: Տեղանքը լաւապէս ճանչնալ հարկաւոր է:
Ամենէն կարեւորը՝ պէտք էր յուսալ, որ որոշեալ տեղը ստորգետնեայ
ակ կայ: Որոշ նշաններ յոյս կը ներշնչեն, ինչպէս՝ ծառին արտակարգ
աճը, բոյսերուն փարթամութիւնը, հողին տեսակը: Պէտք չէ խաբուիլ
երբեմն մինչեւ ուշ գարուն յամեցող թաց տեղերէն:
Ջուրին տեղը գտնելու ամենէն տարածուած հնարքներէն մէկը
նռնենիի ճիւղով մը կը կատարուէր: Մարդը նռնենիին ոստը երկու
ծայրերէն կ’առնէր իր ափերուն մէջ, անոր կու տար աղեղի ձեւ ու կը
պտտէր արտին մէջ: Ստորգետնեայ ջուրի հոսանքին վրայ հասնելուն
պէս նռնենիին ոստը արտակարգ կերպով շարժիլ կը սկսէր՝ մարդուն
մեծ ցնցումներ պատճառելով: Այդ ցնցումներէն ելլելով ոմանք մինչեւ
իսկ ջուրին խորութիւնը կը գուշակէին: Այս ցնցումները ամեն անձի
չէին պատահեր: Այս հնարքը մինչեւ այսօր ալ կը գործածուի. հաւա
տացողներ կան: Ամեն պարագայի՝ ջրհորը բախտ կը նկատուի, ջրհոր
բացողը բախտախաղ խաղցողի հետ կը համեմատեն:
Ջրհորին տեղը որոշելէն ետք՝ քիչ անդին կը դիզուէր ջրհորին հա
մար անհրաժեշտ քարը: Ջրհոր մը պատելու համար անհրաժեշտ էր
երկու տեսակի քար: Պատը կը շարուէր երկար, մինչեւ կէս մեթր եր
կարութեամբ քարերով, որոնց ետին՝ շուրջ կէս մեթր, երբեմն աւե
լի տարածութեամբ տեղ կը լեցնէին միջակ մեծութեամբ քարեր: Այս
բաժինը ջրհորին պատը կը պաշտպանէ գետնի թեթեւ սահանքէ կամ
հրումէ եւ ջրհոր իջնող արտաքին ջուրերը կը զտէ:
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 արի պատրաստութենէն ետք կը սկսի փորը, որ կը կատարուէր
Ք
4-5 մեթր տրամագիծով շրջանակի մը մէջ: Ջրհոր կը բանային Օգոս
տոսի երկրորդ կէսէն ետք միայն: Երրորդ մեթրէն սկսեալ գործը կը
դժուարանար, կը դառնար վտանգաւոր ու կը պահանջէր առնուազն
վեց աշխատաւոր: Նախ՝ փորուող շրջանակին մէկ քառորդին վրայ
ըսգալա (տախտակամած մատոյց) կը կապուէր: Ասիկա ամուր տախ
տակամած մըն է, որուն ամրացուած կ’ըլլայ ճախարակի եռոտանին:
Տախտակամածին վրայ կը կենար միայն մէկ անձ, փորձառու եւ զգոյշ
բանուոր մը, որուն հրամաններուն պէտք է ենթարկուէին միւսերը: Ան
կազմին պետն էր, որ ոչ միայն գործը կը կառավարէր, այլեւ կը հսկէր,
որպէսզի տախտակամածէն, զամբիւղէն կամ ջրհորի կողերէն կոշտ մը
կամ քար մը չիյնայ տղոց գլխուն, կը հսկէր պարանին, ճախարակի
ամրութեան, կը զգուշացնէր: Ջրհոր փորողները իրենց կեանքը պետին
վստահած կ’ըլլային:
Ջրհորին մէջ միշտ երկու անձ կ’ըլլար, մին կը փորէր, իսկ միւսը
փորուած հողը կը լեցնէր զամբիւղին մէջ ու կը հրամայէր վեր քաշել:
Վերը երկու բանուորներ ետ-ետ քալելով զամբիւղը վեր կը բարձրա
ցնէին: Պետը կը հրամայէր կենալ: Ան զամբիւղը կը քաշէր տախտակա
մածին վրայ կամ ուղղակի կառքին մէջ, որ կրող բանուորը կը տանէր
թափելու:
Եւ այսպէս՝ թիզ առ թիզ, հասակ առ հասակ ջրհորը կը խորանար՝  
ամեն բրիչի հարուածին «ահա ջուրը գտանք» բացականչութիւնը սպա
սելով:
Եօթերորդ անձ մը միշտ կը դեգերէր փորուող ջրհորին շուրջը, աչ
քը մէյ մը խորացող ջրհորին կողերուն, մէյ մըն ալ շրջապատի գետ
նին: Ան կը հսկէր, որ յանկարծ ճեղք մը չյառաջանայ ջրհորի կողին
կամ գետնին վրայ: Ասիկա հաւանական փլուզումի մը նշան է: Նման
վտանգ կրնայ պատահիլ, մանաւանդ երբ հողը ջրոտ է, կամ ալ՝ աւա
զուտ: Զգուշութիւնը կ’աւելնայ: Աշխատանքը կրնային դադրեցնել: Ջր
հորին վտանգուած կողմը լայն ու ամուր տախտակներ դնելով՝ գերան
ներով կ’ամրացնէին դիմացի պատին եւ յետոյ փորը կը շարունակէին:
Ջրհորին մէջ երեւան եկած խոշոր ժայռը լուրջ դժուարութիւններ
կը յարուցէր: Եթէ ժայռը ամբողջ յատակը ծածկած ըլլար՝ աշխա
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տանքը կը դադրեցնէին, այլապէս կը փորձէին ժայռը փշրել մուրճով,
խարոյկ կը վառէին, որպէսզի տաքէն ճաթռտի. նոյնիսկ ուժանակ կը
գործածէին: Վերջինը վտանգաւոր էր, կրնար ամբողջական փլուզումի
պատճառ ըլլալ կամ ջուրին երակը չքացնել:
Ջուրին հանդիպելու պարագային փորը կը շարունակուէր, որովհե
տեւ ատիկա կրնար հաւաքուած ջուր մը ըլլալ: Երբեմն ջուրը փորուած
քին հետ կը ցածնար: Պէտք էր ջուրին երակը գտնել ու փորը շարու
նակել տակաւին մէկ մարդահասակ, մինչեւ որ ակը յատակէն բարձր
մնար: Ջուրին հանդիպելու պարագային ուրախութեան բացականչու
թիւններ կը լսուէին, բանուորները տիրոջ «աշգը կը լուսէրէն» (աչքդ
լոյս կ’ըսէին) ու կերուխումի մը խոստումը կը խլէին անկէ: Ծեղի մը
չափ ջուրը ակ կը նկատուէր:
Երբեմն ջրհորները բոլորովին ցամաք կ’ելլէին: Աշխատանքը կը
դադրեցնէին աւելի խոր իջնելու վտանգէն վախնալով: Կը պատէին:
Ջրհորը ձմռան մակերեսային ջուրերով կը լեցուէր: Գիւղացին անով ալ
կը գոհանար, եթէ երբեք ջրհորը «ջուր բռնէր», այսինքն՝ հաւաքուած
ջուրը շուտով ճամբայ գտնելով չերթար ընդերք:
Փորուածքը աւարտելէն ետք՝ օգնականի մը հետ վար կ’իջնէր որմ
նադիրը: Օգնականը քարերով ծանրաբեռնուած զամբիւղները կը պար
պէր ու ետ կը ղրկէր, որմնադիրին քարեր կը մեկնէր:
Ջրհորին շարուածքը տարբեր վարպետութիւն կը պահանջէր, ատոր
համար ալ տուներ կառուցող ամեն վարպետ ջրհոր պատել չէր կրնար:
Ջրհորը պէտք է կարասաձեւ ըլլար: Ջրհորի որմնադիրը մուրճ չէր
գործածեր, ո՛չ կշիռք, ո՛չ չուան: Ան խոշոր քարերը այնպէս կ’ագուցէր
իրարու, որ զիրար բռնեն ու առաջ չսահին: Պատը կը շարուի կլոր,
թոնրաձեւ, յատակը մէկէն մինչեւ մէկուկէս մեթր տրամագիծով, որ
հետզհետէ լայննալով ջրհորի կիսուն կը հասնի շուրջ երկու մեթրի,
ապա կրկին կը նեղնայ, մինչեւ որ ջրհորին բերանը ունենայ յատակի
մեծութիւնը, նոյնիսկ աւելի նեղ: Պատը կը հասցնէին գետնի մակերե
սին, կը քակէին տախտակամածը ու ջրհորին բերանը երկու գերան կը
նետէին ապահովութեան համար: Կան շատ աւելի նեղ, ամենէն լայն
տեղը մինչեւ մէկ մեթր տրամագիծ ունեցող ջրհորներ:
Շարուած վերջին քարին վրայ խոյ մը կը մորթէին եւ առատ օղիով
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խորովածի սեղան կը բանային բանուորներուն համար:
Ձմեռ մը անցնելէ ետք պատը կը բարձրացնէին շուրջ մէկ մեթր
եւս՝ այս անգամ կրաշաղախով ու կոփուած քարով: Շարուածքը երկու
աստիճանով կը բարձրանար ջրհորին բերանը, ուր տախտակէ երդիք
մը ամրացուած կ’ըլլայ, ապա ճախարակի յարմարանք ու տախտակէ
դոյլ մը (տե՛ս Գ46): Մէկ-երկու տարին անգամ մը ջրհորները մինչեւ
յատակը կը պարպէին, կը մաքրէին (պուղիլ՝ պեղել) ու տոպրակ մը
կիր կը թափէին անոր մէջ: Վերջինը ունի հականեխիչ յատկութիւն:
Քեսապի շրջանին ջրհորները ընդհանրապէս ունին 4-14 մեթր խո
րութիւն:
1980-ական թուականներէն ետք այս եղանակով ու քարով պատ
ուած ջրհորներ չեն բացուիր շրջանին մէջ: Անկէ ետք կ’ընդհանրանան
արթէզեան ջրհորները: Հին ջրհորներն ալ կամաց-կամաց մոռացու
թեան կը մատնուին: Ներկայիս հազուադէպ պարագաներու անոնք
կ’օգտագործուին ըմպելի ջուրի համար: Դոյլով ջուր քաշելու կերպն
ալ բոլորովին մոռցուած է. ելեկտրական շարժիչի միջոցով ջուրը խո
ղովակով կը տարուի տուն կամ բանջարանոց:
Պէտք է յիշել, որ ջրհորներու հրապարակները նոյնքան հարազատ
վայր եղած են գիւղերու համար, որքան աղբիւրները: Անոնք նոյն դե
րը կը կատարէին՝ ինչ որ աղբիւրները ուրիշ տեղ: Քեսապի մէջ ջուրի
մատակարարման ամենէն կարեւոր երկու հորերը Խոդի հրապարակին
մէջ կը գտնուէին: Հոս կը կազմակերպուէին գիւղին հանդէսներն ու
Բարեկենդանի խաղերը, կը լուային հարսանեաց հերիսայի ցորենը,
գիւղին կիները լուացք ու լոգանք կ’ընէին:
Խոդի ջրհորները մոռցուեցան, հրապարակին պատմական այդ
անունն ալ: Հրապարակը ներկայիս Սահա (արաբ.՝ հրապարակ) կը
կոչուի:
 ուրի մատակարարման երրորդ միջոցը եղած է հաւաքուած անձ
Ջ
րեւաջուրը: Աղբիւրի կամ ակ ունեցող ջրհորներու չգոյութեան պարա
գային գիւղացին կ’օգտուէր գագերէն (գ-երը՝ կոկորդային) եւ զարընճ
ներէն, ուր հաւաքուած կ’ըլլար անձրեւաջուրը:
Գագերը ապառաժներու վրայ գոյացած տարբեր չափի ու խորու
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թեան բնական փոսեր են, ուր հաւաքուած անձրեւաջուրին յաճախ
պէտք ունեցած են հովիւներն ու հեռաւոր արտերու մէջ աշխատող
մշակները: Ջուրի մակերեսին կը դնէին թաշկինակ մը կամ գլխարկ մը,
ուրկէ ջուրը կը սուզուէր, ապա ծնկաչոք կը խմէին: Անձրեւէն առաջ
փոսը կը մաքրէին ու ցախ մը կը դնէին վրան: Ամենէն մեծերէն մէկը
Գլղըր լեռան հարաւային մէկ բարձունքին վրայ գտնուող Տ
 ոնուզ գագն
է (Խոզի գագ), որուն ջուրը կրնար հեքթար մը հողի մէջ տնկուող ծխա
խոտի սածիլները ջրել: Նոյն լեռան վրայ կը գտնուի խոշոր պղինձի
մեծութիւն ունեցող Ձիթընկուն գագը (Փոքրիկ ձիթենիին գագը): Կէ
տունէն գագը (Կատուին գագը) կը գտնուի Պաշորտէն Գարատուրան
իջնող Չէրչիկեաններու լեռնանցքին քով (տե՛ս Գ47). քիչ անդին կը
գտնուի Հիմքէօտ գագը (Հիմքոտ23 գագը):
Աւելի մեծ նշանակութիւն ունէին զարընճ կոչուող ջրամբաները: Այս
ջրամբարը կը բանային ջրհորի պէս, բայց կրկնակի լայնութեամբ եւ
8-10 մեթր խորութեամբ, կը պատէին նոյն ձեւով, բայց կը գործածէին
կոփուած քար ու կրաշաղախ, ապա պատն ու յատակը թանձր կրա
շաղախով կը սուաղէին: Ջրամբարի շուրջը ամանաձեւ լայն շրջանակ
մը նոյնպէս կրաշաղախով կը ծածկէին, որպէսզի այնտեղ տեղացող
անձրեւաջուրն ալ հոսի ջրամբար: Անձրեւաջուրէն գոյացած առուները
կը մաքրէին ու ջուրը կը մղէին դէպի ջրամբար: Հոն հաւաքուած անձ
րեւաջուրը միայն տնային գործածութեան եւ անասուններու համար
կը պահուէր: Ջրամբար ունէին միայն այն տուները, որոնց շրջակայ
քը աղբիւր չկար, եւ հողը ջրհորի յարմար չէր: Այդպիսին էր Պաշորտ
գիւղը(տե՛ս Գ48): Գարատուրանի ծովամերձ հնավայրին կից կային
այդպիսի մէկ-երկու քառանկիւն կառոյցներ: Շինութեան ժամանակը
յայտնի չէ: Ասոնք նոյնպէս կրաշաղախով պատուած էին՝ ջուրը հնա
րաւոր ճեղքերէ չփախցնելու նպատակով:
Վերջին երեսնամեակին, յատկապէս ոռոգման նպատակներով, գիւ
ղացիք նոր տեսակի ջրամբարներ (սատ) բացին իրենց պարտէզներուն
մէջ: Որոշ տարածութեան մէջ փորող մեքենաները հողը կը փորեն ու
23

Հիմքի (հիմքա) կը կոչուի ցախաւելի նման երկար ու բարակ ոստերով թուփ մը, որ
ծանրութեան մը տակ կարճ ժամանակի ընթացքին կը տափակնայ: Հիմքիի ոստերը
կը գործածէին ամառնային հիւղերը եւ ցանկապատերը պատելու կամ տանիքի վրայ
փռելով՝ անոր վրայ պտուղներ չորցնելու համար:
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կը պարպեն ջրամբարը երիզող տարածութեան շուրջ: Մեքենան կրնայ
մինչեւ հինգ մեթր խորութեան հասնիլ: Այս ջրամբարները ձագարաձեւ
են: Ջրամբարին հողը պէտք է ջուր ամբարելու եւ պահելու յարմարու
թիւն ունենայ: Ամբարտակը կը լեցնեն ձմեռնային ջուրերը խողովակով
դէպի ամբարտակ մղելով:

3.- ՊԱԹՈՍ ԵՒ ՄԱՆԿԱՆԱ
Պաթոսը ճմլարան է, այն տեղը, ուր կը ճմլեն ու խիւսի կը վերածեն
ձիթապտուղը՝ անկէ ձէթ արդիւնահանելու համար: Ասիկա էր պա
թոսին հիմնական դերը: Սանդի փոխարէն պաթոսը երբեմն կը գոր
ծածո
 ւէր նաեւ ցորենն ու ձաւարը (խաշած ցորեն) թեփահան ընելու
համար: Հոն կը ճզմէին նաեւ եղջիւրը (աղջէր. արաբ.՝ խառնուպ), որու
խիւսէն ռուպ կ’արդիւնահանէին:
Քեսապի տնտեսութեան մէջ, ինչպէս անցեալին, այդպէս ալ ներ
կայիս կարեւոր տեղ կը գրաւէ ձիթենին (ձիթինա): Ձիթապտուղին (տէ
նըպըտօղ՝ տան պտուղ) քանի մը տեսակները կը ճանչնան: Պարէն կը
դնեն հատ ձիթապտուղի երկու տեսակը կանաչն ու հասունը՝ սեւցածը:
Կանաչը կը դնեն աղջուրի մէջ, մինչեւ որ դառնութիւնը երթայ, կամ՝
միսի քարի վրայ սանդիքարով կամ թոգմախով (տափակ գլուխով փայ
տէ մուրճ) ափ-ափ կը ճզմեն (պըթըսցընիլ) ու աղջուրի մէջ կը դնեն
կամ ուղղակի կը ճմլեն ու կարասին ջուրը քանի մը անգամ կը փոխեն,
մինչեւ որ պտուղին դառնութիւնը հատնի: Հասուն, սեւցած կամ չիր
դարձած ձիթապտուղը հադդէօն կը կոչեն: Ձէթով ու աղով շաղելէ ետք
կը լեցնեն կարասին մէջ:
Պարէնի համար ձիթապտուղ մթերելէ ետք մնացեալ բերքը քանի
մը օր ետք կը տանէին պաթոս կամ մանկանա՝ ձէթ քաղելու համար:
Ամեն գիւղ, երբեմն թաղ, ունէր իր պաթոսը, որ սովորաբար աղ
բիւրին քով կ’ըլլար:
Պաթոս բառը կ’օգտագործեն նաեւ արաբներն ու թիւրքմէնները:
Բառին ծագումը մեզի յայտնի չէ: Պայթիլ եւ պայթեցնել հայերէն բա
ռերուն հետ աղերսը բացայայտ կը թուի: 
Պաթոսները տեսակ մը աշխատանքային հրապարակներ էին: Հոն
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անպայման կրակի մնայուն տեղ մը (կրէքուց) շինուած կ’ըլլար՝ տաք
ջուր ապահովելու համար: Յատուկ տեղ ունէին խոշոր լաղերը, որոնց
մէջէն կը քաղուէր ձէթը, եւ առու մը, ուր կը թափէին աղտոտ ջուրը:
Խիւսը լաւ մը կը շաղէին տաք ջուրով, կը խառնէին, ապա պաղ ջուր
կը լեցնէին: Ձէթը կ’ելլէր մակերեսին, ուրկէ յատուկ շերեփով զայն
կը քաղէին:
Քամուած խիւսէն տանտիկինը ճըֆթ կը հանէր պարէնի համար:
Խիւսը խորունկ ամանի մը մէջ ջուրով կը ծածկէր, կը շաղէր, կը խառ
նէր: Հատիկը տակը կը նստէր, իսկ կեղեւը կը ծփար մակերեսին: Ատի
կա ճիֆթ կը կոչուէր. կը հաւաքէր, կը քամէր ու կը դնէր պտուկի մը
մէջ ճըֆթուօն հուօց (ճիֆթով հաց) պատրաստելու համար:
Քեսապի մէջ գործած են նաեւ ձէթի գործարաններ, որոնք ման
կանա կը կոչուէին: Մէկական մանկանա գործած են Քէօրքիւնէի եւ
Գարատուրանի մէջ: Ասոնք սեփական գործարաններ էին: Ամեն ման
կանա կ’ունենար իր պաթոսը՝ ճմլիչն ու ճմլարանը, նաեւ քովնտի ըն
դարձակ սենեակ մը, ուր կը կատարուէր ձէթի արդիւնաբերութիւնը
գրեթէ նոյն նախնական եղանակով. սակայն այստեղ խիւսը քամելու
համար կը գործածէին ձեռքի ուժով բանող հսկայ ճնշակներ:
Ներկայիս քեսապցիները իրենց հաւաքած ձիթապտուղը կը տանին
Լաթաքիոյ շրջանին մէջ գործող ձէթի արդիական գործարանները:
 աթոսը փաստօրէն երկու գլխաւոր բաժիններ ունի՝ քարէ ճմլիչ ու
Պ
ճմլարան: Ճմլարանները կ’ըլլան երկու տեսակ՝ միակտուր եւ պատ
ուած, նոյնպէս՝ ճմլիչը, որ կ’ըլլար սովորական լողը կամ առանցքի
վրայ դարձող բարձր անիւաձեւ քարը:
Միակտուր ճմլարանը հսկայ ժայռ մըն էր, կէսէն մինչեւ մէկ մեթր
կամ աւելի բարձրութեամբ, որուն կողմերը կոպիտ տաշուելով անոր
տրուած կ’ըլլար քառանկիւն կամ կլոր ձեւ: Այդ ձեւը պայմանաւորուած
էր ճմլիչ քարի տեսակով: Եթէ ճմլիչը սովորական լող էր, այսինքն այն
քարը, որով տանիքները կը լողեն, ապա ճմլարանը կ’ունենար առհա
սարակ քառանկիւն փորուածք, թէեւ բոլորակաձեւն ալ կը հանդիպի
(տե՛ս Գ49-52):
Լողը տանիքի սովորական լողն էր, երբեմն աւելի երկար ու հաստ,
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գլանաձեւ ու երկու կողմերուն կեդրոնը բացուած փոսիկներով, ուր կը
մտնէին լողտուրքին ծայրերը: Ձիթապտուղը կը պարպուէր ճմլարանին
մէջ, կը փռուէր, ապա այր մարդ մը լողը կը մղէր մինչեւ ծայրը ու ետ
կը բերէր, մինչեւ երեք քայլ առաջ ու ետ երթալով:
Առանցքի վրայ դարձող ճմլիչի պարագային՝ կլոր ճմլարանին կեդ
րոնը կը գտնուէր կոնաձեւ քար մը, որուն մէջ ամրացուած կ’ըլլար եր
կաթէ ձողիկ մը: Ճմլիչը հսկայ անիւաձեւ լող է, որ կը դառնայ կեդրոնի
քարին շուրջ: Կան որ ներսի եւ դուրսի կողերուն տրամագիծը նոյնն է,
կան որ ներսի տրամագիծը աւելի կարճ է քան արտաքին կողմը: Ան
արտաքին կողմի կեդրոնը ունի քառանկիւն փորուածք, որուն մէջէն
կայ գերանի հաստութեամբ կլոր անցք: Ճմլիչ քարը դարձնող գերանա
չափ ձողը կը մտնէ անցքէն ու կ’իջնէ կեդրոնի երկաթէ ելունին մէջ: Ան
մէկ կողմէն պէտք է ճմլարանի շրջագիծէն դուրս գար(տե՛ս Գ53-59):
Ձողը հրելով՝ ճմլարանին շուրջ կը դառնային ճմլող մարդերը:
Կրնար մէկ հոգի ալ ընել այդ գործը: Շատեր էշը կը լծէին այդ գոր
ծին: Վերջերս փոքր թրաքթորներն ալ այդ գործը կ’ընեն: Կինը ճմլուած
տեղը կը խառնշտկէր յատուկ թիակով մը, չճզմուած բաժինները կը
մղէր քարին տակ, որպէսզի ճմլումը հաւասարաչափ ըլլայ:
Լաւ մը ճմլուած պտուղը կը հանուէր, նորը կը դրուէր:
Հեղեղներու եւ գետնասահքի հետեւանքով անհետ կորսուած են
Գարատուրանի Ծովու թաղի, Վարի Դըդըզլէք եւ Եարալեան թաղերու
միակտուր քարէ ճմլարանները: Միակտուր ճմլարաններ կան տակա
ւին տարբեր վայրերու մէջ:
 ատուած ճմլարանը կրաշաղախով ու քարով ամրօրէն պատուած
Պ
բոլորակի պատուանդան է, որուն վերջին շարքի տաշուած համաչափ
քարերը պէտք է ունենային հաւասար լայն անկիւն կազմած ելուններ:
Բոլորակը ամրօրէն կը լեցուէր կրաշաղախով ու սալքարերով, մին
չեւ երիզը կազմող քարերու հաւասարութեամբ՝ ստեղծելով կլորակ ու
հարթ տարածութիւն մը: Ճիշդ կեդրոնը կիսովին կամ աւելի խորու
թեամբ կը թաղուէր կեդրոնի կոնաձեւ քարը: Ասոր ծայրը բաւական
խորութեամբ փորուած կ’ըլլար կլոր անցք մը, ուր կը տեղադրուէր
երկաթէ կամ ամուր փայտէ ցուպ մը:
Ներկայիս՝ ոմանց ճմլիչները, ճմլարանները քանդելէ ետք, նետուած
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են հոս ու հոն կամ իբրեւ զարդարանք տեղադրուած են բակերու մէջ:
Գրեթէ անխաթար մնացած է Գարատուրանի Մանճիկեան թաղին պա
թոսը (տե՛ս Գ53-54):

4.- ԿԱԼ
 եսապի փակ տնտեսութեան մէջ բոլոր տեսակի ցանքերը կը կա
Ք
տարուէին սեփական սպառումի համար. աւելցած բերքը ապրանքա
փոխանակութեան կը ծառայէր: Պէտքի եւ տեղի համաձայն կը ցա
նէին ցորեն, ոսպ, սիսեռ, հունտ լուբիա, իսկ անասնոց որպէս կեր՝
գարի, կորեկ, վարսակ եւ այլն: Տնամերձ փոքրիկ հողի մը վրայ կը
ցանէին բակլայ (ֆուլ) եւ ոլոռն (ճըլպուն՝ պիզելիա):
Ասոնց մէջ առանձնապէս կարեւոր էր ցորենը, որովհետեւ ցորե
նով պայմանաւորուած էին հիմնական սննդամթերքի բազմաթիւ տե
սակներ:
Այդ սննդամթերքները արդիւնաբերելու համար գիւղացին ունէր
տնտեսական յատուկ կառոյցներ, ինչպէս՝ կալ, ջաղացք եւ թոնրա
տուն:
Ցանքը կը կատարուէր աշնան, առաջին անձրեւներէն ետք, երբ
եղանակը ձեռնտու ըլլար: «Նավը դիւրիցուօվ» կ’ըսէին, այսինքն՝ եղա
նակը պայծառացաւ:
Մաճկալը սերմը կը դնէր մանտիքի երկու աչքերուն մէջ, կը զար
նէր ուսին, ափով սերմը կը ցանէր մէկ օրավար հողի վրայ ու կը սկսէր
հերկին: Հերկի միակ գործիքը արօրն էր, իսկ լծկան կենդանիները՝
եզները: Երբեմն մէկ եզի փոխարէն կով մը կը լծէին արօրին: Մաճ
կալը միշտ օգնական մը կ’ունենար, որ փետատով կը փորէր խոփին
չհասած տեղերը՝ պատերուն վրան եւ տակը, խոպան մնացած տեղե
րը, արմատախիլ կ’ընէր մացառները, սնձոսկիի եւ մորենիի թուփերը:
Քեսապի պէս լեռնային միջավայրի մէջ շատ արտերու մէջ արօր չէր
մտներ: Այդ վայրերուն մէջ ցանքը գիւղացին կը կատարէր փետա
տով:
Աշնանացանը երբեմն մինչեւ Դեկտեմբերի վերջը կը տեւէր: Ցան
քէն ետք կ’ըսէին. «Ամակը միրմինիէն, պարաքաթը Աստուծմիէն» (Ջան
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քը՝ մեզմէ, օրհնութիւնը՝ Աստուծմէ):
Հին քեսապցիները կը ճանչնային ցորենի քանի մը տեսակներ.
առանց քիստի տեսակը կը կոչուէր՝ քէլլուօկ (ճաղատ), քիստաւոր տե
սակները կ’ըլլային սուր, սպիտուօկ, կէրմէր, գարագըրչըգ (սեւ քիստա
ւոր):
Ձմռան գիւղացին կը հսկէր, որպէսզի արտերը ջուր չկոխէ:
Գարնան, երբ արտերը կը կանաչէին, կիներուն գործ կը բացուէր:
Քաղհանի ժամանակ էր: Օտար բոյսերը պէտք է արմատախիլ ըլլային
ու դուրս թափուէին: Քաղհան ընող (քախնուօղ) կինը անպայման շա
լակ մը խոտ ալ կը քաղհանէր հորթուկներուն համար եւ գոգ մըն ալ
խոտ՝ խոհանոցի համար: Մ
 անուկները արտ չէին մտցներ:

Արօր (հէրու օր). 1.- Ռատուն. 2.- Մետաղէ խոփ (խուփ), որ կ’անցնի ռատունին.
3.- Երկու ականջ (ականճ), որոնք ամրացու ած են ռատունի կողերուն. 4.- Ձող (ձուղ), որ
կ’իջնէ ռատունին մէջ. 5.- Մաճ, որ ամրացու ած է ռատունի խարիսխին մէջ: Մաճին մէջէն
անցնող ձողը կը կշռու ի սուղմունու օկ եւ բարձէկ (ա) ու կ’ամրացու ի օն չիվա եւ
կէօթ չիվա կոչու ող տաշեղներով (բ). 6.- Լուծ (լէօսգ). 7.- գաթըրէպ, որ արիքէն
կ’իջնէ ձողի անցքին մէջ. 8.- Կաշիէ արիք (էրէք), որուն անցած կ’ըլլայ մետաղէ
օղակ մը եւս, ուր կը մտնէ ձողը. 9.- Մ
 էսուսա՝ հերկողի գաւազան.
10.- Լէպօտ՝ ափաչափ թիակ, որով խոփը կը մաքրեն:

Արտերուն հունձքը կը կատարուէր Յունիս-Յուլիս ամիսներուն:
Հունձքի ատեն բոլոր տնեցիներն ու կենդանիները արտերը կ’ըլլա
յին: Ցորենի հունձքը այր մարդիկ կը կատարէին, իսկ կիները խուրձ
կը կապէին: Հնձող միակ գործիքը մանգաղն էր: Կարգ մը հնձուոր
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ներ իրենց մատներուն (բացի բթամատէն) կ’անցընէին երկու-երեք
մատնաձեւ երկար մատնոցներ, որպէսզի մէկ շարժումով աւելի շատ
ցորենաբոյս առնեն դաստակի վրայ, այդպէս 3-4 մանգաղի շարժում
թեւին մէջ կը դառնար մէկ բռնատ, զոր կը նետէին գետին ու կ’անց
նէին առաջ: Հ
 ունձքը կը կատարուէր տաք օդին, կիզիչ արեւին տակ:
Կիները բռնատը կը հաւաքէին (բըռնուօտ ճուղիլ) եւ խուրձ կը
կապէին: Քանի մը բռնատ ցորենաբոյսը մէկ խուրձ (խօրձ) կ’ընէր:
Խուրձը կը կապէին կեմով (կիմ), զոր կը շինէին ցորենաբոյսով: Կը
հաւաքէին երկու տրցակ ցորենաբոյս ու հասկի կողմէն կը հանգուցէին
իրարու. կը ստեղծուէր շուրջ մէկ մեթր երկարութեամբ կեմը: Խուրձե
րը բոլորաձեւ կը դարսէին իրարու վրայ, հասկերը միշտ դէպի ներս:
Խուրձերու դէզը կը կոչէին մալաղմա:
Ցորենի հունձքը առանձին ձեռքով չէին կատարեր: Փոխօգնութեան
եղանակով՝ այր մարդիկ եւ կիներ իրարու կը սատարէին: Բռնատ հա
ւաքելու անպայման կու գային նաեւ այրի կիներն ու առանձին ապ
րող տարեց աղջիկները: Ասոնց քանի մը խուրձ ցորենաբոյս կը նուի
րէին: Անոնք խուրձերը տուն տանելով փայտէ մուրճով կը պարպէին
հասկերը, իսկ ծղօտները կը պահէին հունձքի եղանակէն ետք ծեղէ
ամաններ, սեղաններ եւ գլխարկներ հիւսելու համար: Այրի կիներուն
իրաւունքն էր նաեւ հասկաքաղը (հէսկուօղ), այսինքն՝ մանգաղի բերա
նէն դուրս մնացած կամ գետին ինկած հասկերուն հաւաքումը: Ագահ
մարդու համար կ’ըսէին. «Ասոր ետեւէն հասկաքաղ չ’ըլլար»:
Խոզանին (խըզզուն) մէջ անասունները չէին մտցներ մինչեւ որ հաս
կաքաղը չվերջանար:
Խուրձերը կալ կը կրէին էշերով ու ջորիներով: Խուրձերը կորթոյն
քին երկու կողմերը կը կապէին հասկերը դէպի վար դիրքով: Սովորա
բար երկուքական խուրձ մէկ հանգոյցով կը բեռնային: Բեռը կրնար
ունենալ մինչեւ 20 խուրձ: Լեռնային կածաններէն իշու բեռ չէր անց
ներ. գիւղացին ստիպուած իր շալակով կը կրէր խուրձերը: Հոս կրկին
կիներուն կը վիճակուէր բեռին մեծ մասը:
Արմտիքներու (սիսեռ, ոսպ եւ այլն) հունձքը կիները մերկ ձեռքե
րով կը կատարէին: Հ
 ունձքը կը շարէին ճիւղերու վրայ ու շալակով կը
բերէին կալ:
Կալերը կ’ըլլային գիւղերէն ոչ հեռու բլուրի մը լանջին կամ ձորի
82

Գ.- Հասարակաց կառոյցներ

դիմաց բարձրադիր տեղ մը, որ «հով քաշէր»: Ծմակ ու փոս տեղերը
կալ չէին շիներ:
Կալերը սովորաբար կ’ըլլային իրարու մօտիկ, երեք թէ չորս հատ,
նայած գիւղի կամ թաղի մեծութեան: Կալը հաւաքական սեփականու
թիւն էր, կը պատկանէր քանի մը ընտանիքներու, գերդաստանի մը
կամ ամբողջ գիւղին: Կալի ժամանակէն դուրս կալերը արօտավայր,
խաղավայր կամ հաւաքատեղի կը դառնային:
Կալին շուրջ բաց տարածութեան մը մէջ կը դիզէին հունձքը ու
կարգի կը սպասէին:
Կալը շուրջ տասը մեթր տրամագիծով հարթ ու կլոր տարածութիւն
մըն էր: Լեռնալանջերուն շինուած կալերը ձորի կողմէն օժտուած էին
բարձրաբերձ պատերով: Հունձքէն ետք կը մաքրէին, կը հարթէին, կը
ջրէին ու կը լողէին կալը: Ամեն կալ ունէր իր լողն ու լողտուրքը: Ամեն
հերթափոխէ ետք կալը ջրել ու լողել անհրաժեշտ էր:
Նախ կը կամնէին խոշոր արմտիքը՝ սիսեռը, ոսպը, կորեկը, ապա
ցորենը՝ ըստ տեսակի, իսկ ամենէն վերջը՝ գարին ու վարսակը եւ միւս
անասնակերերը: Հունձքը կը փռէին կալին մէջ, կը քանդէին խուրձը,
կը քրքրէին ու օրը տաքնալէն ետք կը սկսէին կամնելու:
Ամեն ընտանիք ունէր կալի իր գործիքները: Կամը կը քաշէր մէկ
լծկան՝ էշը կամ ջորին, երբեմն՝ երկու: Կամին վրայ ոտքի կը կենար այր
մարդ մը մինչեւ որ կալը նստէր, այսինքն՝ հունձքը բաւական կամնուած
ու մանրուած ըլլար, ապա սանձը կը յանձնէին փոքրիկներուն: Կամը
կը դառնար ու կը դառնար: Կալուորը նախ երկմատնի (ըրկըմէտին),
ապա հինգմատնի (հէնկմէտին) գործիքներով ու հոսելիով (հիսիլա) կը
խառնշտկէր կալը, տակը վրան կը բերէր, որպէսզի չփշրուած հասկ
չմնար: Ոսպն ու սիսեռը օրը երկու երես կը հանէին, իսկ ցորենը՝ հազիւ
մէկ երես: Կամնուած հունձքը կը հաւաքէին կալին մէջտեղը: Հաւաքող
գործիքներն էին նախ հոսելին, ապա՝ ցախաւելը: Կալի ցախաւելը պըլ
լուն կը կոչեն, փշոտ ու գռուզ թուփ մը, որ դուրսէն կը բերէին ու կա
պելով հաստ կոթի մը ծայրին՝ կալի ցախաւել կը դարձնէին:
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1.- Կամ (կում). 2.- Աղեղ (ըղիէղ). 3.- Փոքր լուծ (լէօծ)՝ առանձին լծկանի. 4.- Պարանոցի
բարձիկ (քէտէնու), որուն կը յենի լուծը: 5.- Աղեղը լուծին կապող պարանները:

Ամեն իրիկուն՝ կամին տախտակը հակառակ ուղղութեամբ դարձ
նելով, կը ջրէին, կայծքարի փոսիկները ջուրով կը լեցնէին: Առտուն
պարապ փոսիկներուն մէջ կայծքարէ շեղբեր կը գամէին, միւսերը կը
փոխէին:
Երնելու յարմար հովը արեւմտեանն էր: Խառն հովուն չէին երներ:
Հովը որքան զօրաւոր ըլլար՝ գործը նոյնքան լաւ կ’ընթանար: Եթէ կա
րելի ըլլար՝ երկու հոգիով կ’երնէին: Անոնք կը կենային թեղին առջեւ,
դէմ դիմաց եւ հովին կու տային հոսելիով վերցուած կալը՝ հոսելիին
երեսը քիչ մը հովուն կողմը թեքած: «Յարդը գնում է, ցորենն է մնում»:
Կը շարունակէին մինչեւ թեղը վերջանար: Յարդը կը հաւաքէին կալին
եզերքը:
Կինը ցորենը կալին մէջ երկու մաղէ կ’անցընէր, առաջին մաղը կը
կոչուէր ապարու, իսկ երկրորդը՝ սարուօտ: Այս մաղերուն մէջ կը մնա
յին չմանրուած հասկերն ու շիւղերը՝ գասըրղա, զոր ետ կալին մէջ կը
թափէին: Ցորենը քուրցերով տուն կը փոխադրէին, ուր կինը ձրմաղէ
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(ցիրմուօղ) կ’անցընէր զայն, կը լուար, կը չորցնէր սաւաններու վրայ,
տանիքը: Ապա տան կիներն ու աղջիկները կ’ընտրէին ցորենը, ցո
րենաչափ խիճերն ու շիւղերը եւ օտարոտի հունտերը դուրս կը թա
փէին: Տանտիկինը կը զատէր ձաւարի, ծեծածի, չորթանի ցորենը, իսկ
մնացեալը կ’ամբարէին իբրեւ ալիւրցու եւ սերմնցու:
Յարդը կարելի փութով պէտք է մթերուէր՝ հաւանական անձրեւէ
մը չփճանալու համար:
Ներկայիս քիչեր միայն ցանք կը կատարեն՝ գլխաւորաբար գե
տինը խոպան չձգելու նպատակով: Թրաքթորի կողքին արօրը մինչեւ
1980-ական թուականները գործ կը տեսնէր: Հունձքը կը կատարուի
մանգաղով, իսկ կամը՝ կամնող մեքենայով: Ցանքի տարածութիւնները
մեծապէս նուազած են:

5.- ՋՐԱՂԱՑ
Ամբողջ շրջանին մէջ, որքան ինծի ծանօթ է, եղած է հինգ ջրաղաց
(ջաղուօսգ): Առաջին երկուքը գտնուած են Չինար գիւղին առջեւ, դէպի
Տուզաղաճ իջնող ձորին մէջ, միւս երկուքը, հաւանաբար հնագոյնները,
գտնուած են Պոտուրանի ձորին մէջ, Քէօրքիւնէէն վար:
Հինգերորդը եղած է Գարատուրան, Գազազեան թաղի աղբիւրին
առջեւ:
Այս ջրաղացները աշխատած են միայն ձմռան եւ վաղ գարնան, երբ
աղբիւրները յորդառատ կ’ըլլային: Բոլորն ալ աշխատած են քարուկի
րէ շինուած հսկայ աւազաններու մէջ ամբարուած ջուրերով: Ջրաղացը
կ’աշխատէր աւազանները լեցուելէ ետք:
Կիւնկիւրայի ջրաղացը եղած է շատ բանուկ. գտնուած է Կիւնկիւ
րայի ձորին մէջ, շրջանին հարաւակողմը, Ֆագը Հասան գիւղէն անդին,
համանուն ձորակին մէջ: Սնուած է համանուն գետակի ջուրով: Շրջան
մը ջաղացքը բանեցուցած են քեսապցի հայերը:
1922-էն ետք միւտիրները (կառավարիչ) հոգ կը տանին Քեսապ
գիւղի բարեզարդման, կը բարեկարգեն փողոցներն ու Խոդը: Միւտիր
Մանուկ Չպուգտարեանի օրով (1922-1927) ամերիկաբնակ քեսապցիք
քաղաքապետարանին կը նուիրեն մազութէ վիթխարի շարժիչ մը, որ
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 արատուրանի ծովէն կը բարձրացնեն Քեսապ: Շարժիչը կը գործա
Գ
ծուի աղօրիքին համար՝ Մաթաթ Վարպետի (Մատաթիա Կարպուշեան)
հսկողութեան տակ:
Դժբախտաբար, բացի Չինարի վերին ջրաղացէն, միւս ջրաղացնե
րէն գրեթէ բան չէ մնացած: Քանի մը զոյգ ջաղացքարեր պահպանուած
են տարբեր հաւաքորդներու կողմէ (տե՛ս Գ60-65): Քեսապի հեքիաթ
ներուն մէջ ջրաղացն ու ջաղացպանը յաճախ կը յիշուին:

6.- ԹՈՆՐԱՏՈՒՆ
Ի հակադրութիւն Սուրիոյ հիւսիսային շրջաններու շատ մը բնա
կավայրերու, ուր թոնիրը բացօթեայ է, Քեսապի շրջանին մէջ թոնիրը
տեղաւորուած կ’ըլլայ շուրջ 2.5x2.5 մ. տարածութիւն ունեցող յատուկ
սենեակի մը մէջ, որուն ճակատային կողմը լրիւ բաց է, պատ չունի:
Թոնիրը կը շինէին թաղին մէկ ծայրը, երբեմն քիչ մը հեռու տուներէն:
Թոնիրին տեղը պէտք է ըլլար չոր, խոնաւութիւն չքաշող տեղ մը եւ
ունենար այնպիսի դիրք, ուր սաստիկ հովերը չդպնային: Այդ պատ
ճառով ալ անոնց ճակատային կողմը ընդհանրապէս դէպի հարաւ կը
նայէր: Շէնքին հաւասար պատերը կը շարէին իրար մէջ մտած եր
կու շարք քարերով (շուրջ 60 սմ.): Տ
 անիքը կը ծածկէին գերաններով,
մարդակներով, սալերով ու ապարով: Թոնիրին տանիքը կ’ունենար
իր լողքարը: Պատը ընդհանրապէս կը շարէին չուրունց, այսինքն չոր,
առանց կրաշաղախի կամ շինարարական ցեխի:
Շէնքի կառոյցէն ետք գետինը կը շտկէին եւ շրջագիծով մը կ’որո
շէին թոնիրին տեղը, խորքի պատէն քառորդ մեթր առջեւ, քիչ մը աջ:
Հոս կը վերջանար այր մարդոց աշխատանքը, որովհետեւ բուն թոնիրը
կիները կը շինէին:
Թոնիրի շինութեան համար կ’օգտագործէին ճերմակ հողը (ըսպի
տուօկ խուղ), որ կը գործածուէր տան ծեփի համար: Հողը հանքէն բե
րելէ ետք՝ կը փռէին, կը չորցնէին ու ձրմաղէ կ’անցընէին: Ապա անոր
մէջ այծի մազ ու գզուած կանեփ կը խառնէին ու թեթեւ ջուր տալով՝
ցեխ կը շինէին: Ցեխը պէտք էր փայտով այնքան ծեծել, որ ձիթի պէս
ըլլար: Ցեխին վրայ մատի հետքը կարագի պէս ողորկ ու սահուն պէտք
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է ըլլար: Ապա գունտ մը առնելով սալքարի մը վրայ կը ծեծէին եւ եր
կու թիզ երկարութեամբ ու ձեռքի դաստակի հաստութեամբ աղիւսնե
րու կը վերածէին: Նախ կը տեղաւորէին առաջին շարքի աղիւսները ու
մատներով սուաղելով իրարու կը կցէին: Երկրորդ շարքի աղիւսները
տեղաւորելէ ու մատներով կցել-սուաղելէ ետք կ’անցնէին երրորդ շար
քին: Եւ այսպէս՝ թոնիրը հետզհետէ ձեւ կը ստանար: Առաջամասին՝
վերը, որ թոնիրին բերանը կը կոչուէր, մէկ-երկու աղիւսի հասակով
ցած կը պահէին: Վարը՝ առաջամասին բացուած օդանցքը պըլիէզ24 կը
կոչուէր: Յատկապէս ուշադրութիւն կ’ընէին, որ թոնիրը ներսէն շատ
ողորկ ու ձեւաւոր ըլլար: Թոնիրը շուրջ մէկ մեթր բարձրութիւն կ’ու
նենար, կարասաձեւ էր. կեդրոնին տրամագիծը կ’ըլլար շուրջ 60 սմ.,
բերանին մասը՝ քիչ աւելի նեղ:
Շարուածքը ամբողջացնելէ ետք կը ձգէին, որ թոնիրը քիչ մը չոր
նայ, յետոյ ողորկ մակերես ունեցող մետաղեայ փոքրիկ թակով մը
(մուշտա) կը ծեծէին: Շատ թաց ըլլալու պարագային՝ թակին հետ ցեխ
կ’ելլէր. պէտք է այնքան չորնար, որ թակին տեղը ողորկ դառնար ու
արտակարգ փայլք ձգէր: Ծեծի ատեն թեթեւօրէն ջուր կը սրսկէին
պատերուն: Կը ծեծէին օրը քանի մը անգամ, ներսէն: Թոնիրը կ’ամրա
նար, ու ճեղքերը կ’անհետանային: Այս գործողութիւնը կը շարունա
կուէր շուրջ տասը օր, մինչեւ որ լաւ չորնար ու ճեղքեր չառաջացնէր:
Լաւ ծեծուած թոնիրը դիւրութեամբ չի ճեղքուիր եւ հացին հետ հող
չի հաներ:
Յետոյ այր մարդը կը պատէր թոնիրին կողքերը, ետեւի պարա
պութիւնը մանր քարերով ու խիճերով կը լեցնէր, կը շտկէր վերի հար
թակները: Կինը նոյն ցեխով կը սուաղէր հարթակները, առաջամասը
եւ պատերուն՝ թոնիրի հասակէն վար բաժինները:
Երկու կողմերուն վրայ գոյացած հարթակը ճիւմպիւտան25 կը կոչ
ուէր: Ձախ կողմի լայն հարթակին վրայ կը դնէին հայսի քթեթն ու շա
24

25

Քեսապի բարբառին մէջ բառը ունի երկու իմաստ. 1) թոնիրին յատակէն քիչ վեր
բացուած օդանցք. 2) ջրամանի (փարչ, խնոցիի կուժ) քովնտի ծորակը: Երկուքն ալ
բացուածք ցոյց կու տան: Մալխասեան բառարանը ունի պլզել գլխաբառը ՝ աչքերը
լայն բանալ իմաստով: Ուրիշ տեղ թոնիրի այդ օդանցքը ակ՝ աչք կը կոչեն: Պլիէզ
կամ պլէզ սկզբնապէս կրնայ բաց աչք նշանակել:
Նոյն բառը կը նշանակէ նաեւ ծխնելոյզով կրակի երկու կողմերուն հարթակները, նաեւ
տան ճրագին տեղը: Արաբերէն շամաատան բառն է՝ մոմակալ:
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ղի լաղը: Աջ կողմը նեղ հարթակին վրայ կը դնէին ունելին, ակիշը եւ
խանդրոշը (խանծըրօշ՝ կրակը խառնող փայտեայ ձող [տե՛ս Գ66-67]):
Կային ծխնելոյզով եւ առանց ծխնելոյզի թոնրատուներ: Ծխնելոյզով
թոնրատան հարթակները խորութիւն չէին ունենար, այդ պատճառով
ալ ձախ հարթակը, ուր կը դրուէին շաղի լաղն ու հայսի քթեթը, կի
սակլոր կառոյց մը կ’ունենար (տե՛ս Գ68): Առանց ծխնելոյզի թոնիրին
առաստաղը, բոցին զարկած տեղը, թիթեղներով կը պատէին, որպէսզի
առաստաղը չբռնկի: Շրջանին մէջ տարածուած էր առանց ծխնելոյզի
թոնրատունը:
Թոնիրը գործածելէ առաջ մէկ-երկու օր կը վառէին, նախ մեղմ
կրակ մը, որպէսզի պատերը կամաց-կամաց տաքնան: Թոնիրը նախ
կը սեւնայ, ապա կը կարմրի եւ վերջապէս կը ճերմկնայ (կըսպըտկի):
Թոնիրը պատրաստ է արդէն:
Տանտիկինը միշտ մաքուր կը պահէր թոնրատունը, որ ունէր իր
յատուկ ցախաւելը: Ատենը մէյ մը ան ճերմակ հողի ցեխաջուրով կը
փայլեցնէր թոնրատան ներսի ճակատը, հարթակները եւ պատի սուաղ
ուած բաժինները: Ամեն գործածութենէ ետք հարթակները, գետինը եւ
բակը պէտք է աւել տեսնէին:
Խիտ թաղերու տուները սեփական թոնրատուն չունէին: Թոնրատու
նը թաղային սեփականութիւն կը նկատուէր ու կառուցուած կ’ըլլար
թաղին մէկ ծայրը: Շ
 ատ տեղեր թոնիրները գերդաստանային սեփակա
նութիւն էին՝ Սաղտըճենց թոնիրը, Այսենց թոնիրը եւ այսպէս: Այդպէս
էին թոնրատուները Քեսապ աւանին մէջ, ուր 1920-ական թուականնե
րէն ետք փուռեր ալ կը գործէին: Քեսապի մէջ կային նաեւ հացթուխ
կիներ, որոնք հարուստ ընտանիքներու հացը կը պատրաստէին:
Տեղ եւ միջոց ունեցողները կրնային ունենալ նաեւ սեփական թոն
րատուն, որ սովորաբար կը գտնուէր բակին վերջին ծայրը, ախոռէն
անդին, եթէ ասոնք մէկ շարքի վրայ ըլլային: Սեփական թոնրատան
առաջամասին, ձախ պատին տակ քանի մը կրականոցներ շինուած
կ’ըլլային միջակ ու փոքր չափի կաթսաներու համար: Ի պահանջեալ
հարկին, տանտիկինը թոնրատան մէջ կ’ընէր լուացքն ու կ’եփէր ճաշը:
Թոնրատան կողքի բաց տարածութիւնը կը կոչուէր ցախանոց (ցա
խընուց), ուր կինը կը դիզէր շալակով բերած չոր ցախը: Թոնիրի միակ
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վառելանիւթը ցախն էր, իսկ ամենէն ընտիր ցախը փշակաղնին կը
նկատուէր: Շրջապատի ցախը երբեք չէր բաւեր: Այն ատեն գիւղին
մէջ եւ մօտիկ լեռնալանջերուն վրայ թփուտներ եւ անտառներ գրեթէ
չկային, որովհետեւ ամեն տեղ ցանքի արտեր էին: Ցախը կը հայթայ
թէին հեռաւոր ձորերէն ու լեռնալանջերէն: Այր մարդը կտրած պատ
րաստած կ’ըլլար ցախը: Կիները խումբով կ’երթային ցախի ու շալակով
կը բերէին: Զոյգ ըրած պարանին վրայ կինը կը շարէր ցախը, ապա
կռնակ տալով՝ օղակը կ’անցընէր վիզին եւ պարանին երկու ծայրերը
օղակէն անցընելով՝ պինդ կը քաշէր ու կը հանգուցէր թեւերուն առջեւ:
Ցախանոցին ցախը պէտք չէ պակսեր:
Քեսապցի կինը հաց պատրաստելու համար շաբաթը առնուազն եր
կու անգամ թոնրատուն կը մտնէր: Կարգ մը թաղերու մէջ, ուր հասա
րակաց թոնրատուներ կային, հացի օրերը անփոփոխ էին: Կինը ալիւրը
կը մաղէր պղինձէ միջակ լաղին (լական) կամ կաւէ լաղին (քէրըլաղնէկ)
մէջ: Որպէս թթխմոր (խըմիւր) կը գործածէր նախորդ շաղէն պահուած
խմորի գունտը, զոր նախ աղջուրի մէջ կը լուծէր ու անով կը շաղէր նոր
խմորը (հաս՝ հայս): Ափերով ու բռունցքներով կը շաղէր, իսկ վերջաւո
րութեան աջ ափի կողով խաչ կը շինէր խմորին վրայ, կը ծածկէր հաստ
լաթերով ու տաք տեղ մը կը դնէր: Շաղը իրիկունը կը պատրաստուէր:
Առտուն խմորը թթուած կ’ըլլար (քէսխիլ՝ քացախիլ)՝ ուռած ու տաշ
տէն դուրս թափելու վրայ: Կ
 ինը ձեռքերը պարբերաբար թրջելով շաղը
կը հունձէր, կը կապէր թոնիրի գլխաշորն ու գոգնոցը եւ հայսի քթեթը
լաղին վրայ դրած՝ թոնրատուն կ’երթար: Նախ թոնիրի մոխիրը ակի
շով կը հանէր ու կը թափէր մոխրանոցը, պըլիէզը (թոնիրին ստորին
օդանցքը՝ պլէզ) կը բանար ու ցախը թոնիրին մէջ տեղաւորելով կրակ
կու տար: Կը շարունակէր մէկ-մէկ ցախ նետել թոնիրին մէջ մինչեւ որ
անոր պատերը տաքութենէն ճերմկնային. սա ըսել է, որ թոնիրը տաք
ցաւ: Կը ձգէր որ թոնիրը հանգչէր: Այդ միջոցին կինը թոնիր մտնող
թեւին կը հագցնէր թաղիքէ թեզանիքը (թիզնէք), որուն երկար երիզը
թեւին կը փաթթէր քանի մը տեղէն:
Թոնիրի ձախ հարթակին վրայ հայսի քթեթը կը բանար ու կը գնտէր
խմորը, այսինքն՝ գունտերու կը վերածէր: Խմորի գունտը ալիւրի մէջ
թեթեւ մը թաթխելով՝ ափի եւ մատներու օգնութեամբ նկանակը կը
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բանար ու կռանալով՝ կը փակցնէր թոնիրի պատերուն: Թոնիրէ մը
հազիւ 12-15 նկանակ կ’ելլէր: Խմորը պէտք չէ հոսէր, իսկ հոսելու պա
րագային՝ կ’ըսէին, թէ տան շահը առատ պիտի հոսի: Խմորը փակցնելէ
առաջ կրակին վրայ թիթեղ մը կը դնէր ու պլէզը կը գոցէր:
Կինը ամեն թոնիր մտնելուն գոնէ երկու թոնիր հաց կ’եփէր: Երկ
րորդ եփին՝ կրակի վրայ դրուած թիթեղը դուրս կը բերէր, խանդրոշով
կրակը կը խառնէր: Երրորդին՝ թոնիրը պաղած կ’ըլլար, քանի մը բուռ
ցախով կրկին տաքցնել պէտք կ’ըլլար:
Կինը գիտէր, թէ ընտանիքը մօտաւորապէս քանի նկանակ կը սպա
ռէր: Իւրաքանչիւր նկանակ ճաշի սովորական պնակէն քիչ մը մեծ կ’ըլ
լար: Անոր մեծութիւնն ու բարակութիւնը վարպետութեան հետ կապ
ունէին: Հաստ նկանակին քիւմպու (գէր) կ’ըսէին: Ոմանք անպայման
քանի մը քիւմպու կը շինէին տան ծերերուն համար:
Տան մանուկները ուրախացնելու համար կինը վերջին գունտով եր
կու փոքր նկանակներ կը բանար ու կ’եփէր: Ասոր դըրէգիկ կամ դըրագ
կ’ըսէին:
Եփած հացը թոնիրին պատէն ունելիով դուրս կը հանուէր: Երբեմն
պատին փակած կը մնային փոքրիկ շերտեր, որոնք վերջաւորութեան
կը կարմրէին: Ասոնց գըրմէօշ կ’ըսէին ու կը հաւատացնէին, որ զայն
ուտող պզտիկը անպայման պիտի հարստանայ:
Գունտ մը խմոր չէին մոռնար հայսի քթեթին մէջ մնացած ալիւրին
մէջ թաղելու՝ իբրեւ յաջորդ շաղին թթխմոր: Հայսին քթեթը չորս ծալք
կ’ընէին, թեզանիքն ալ վրան կը դնէին ու կը տեղաւորէին խմորի լա
ղին մէջ:
Թոնիրէն հեռանալէ առաջ կինը կ’աւլէր թոնիրին հարթակներն ու
բակը:
Թոնրատան առջեւէն անցնող-դարձողին կամ ճամբու վրայ ամեն
հանդիպողին անպայման շուղ հուօց (տաք հաց) կը հրամցնէին: Ան
ցորդը պատառ մը կ’առնէր ու կ’օրհնէր հացը տուողն ու եփողը.
– Տումին ձառվէդ, պարաքաթլա ըննու (ապրին ձեռքերդ, առատ ըլ
լայ), – կ’ըսէին:
Սովորութիւն էր տաք հացին վրայ թարմ կարագ քսել, շաքար ցա
նել ու բակի պզտիկներուն հրամցնել:
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 ացը տան մէջ իր տեղը ունէր. կը դրուէր ամբարին վրայ կամ
Հ
առաստաղէն իջած ցանցի մը մէջ կը զետեղուէր: Հացամանը ծեղէ
հիւսուած ամանն էր, որուն սընտաղբէկ կ’ըսէին:
Հացը գիւղացիին համար հիմնական սնունդ էր: Հովիւին կամ արտ
գացող մշակին համար անոր պաշարն էր՝ շատ-շատ երկու խաշած
գետնախնձորի, հաւկիթի, գլուխ մը սոխի կամ բուռ մը չոր թուզի հետ:
Քեսապցին սովորական ցորենահացին ցամաք հաց (ցէմուօք հուօց)
կ’ըսէ, իսկ իւրաքանչիւր նկանակին՝ բաղարջ (բաղարջ): Ան թոնիրը
կ’օգտագործէ նաեւ տարբեր հացեր եւ բոկեղներ եփելու համար: Այդ
հացերը կը կոչուին տարբեր ուտելիքներէ պատրաստուած խիւսերու
անուններով. այսպէս՝
- Ճիֆթով հաց (ճըֆթուօն հուօց). ճիֆթ կը կոչուի ճզմուած ու քամ
ուած ձիթապտուղի մնացորդը՝ կեղեւը: Հացի օրը պնակ մը ճիֆթ կը
տանէին թոնիրը ու խմորի գունտին մէջ ափ մը դնելով՝ սովորական
նկանակի պէս կը բանային ու կ’եփէին: Ճիֆթը չոր ըլլալու պարագա
յին՝ դգալ մը ձէթով կը շաղէին: Ոմանք ճիֆթին մէջ սոխ կը մանրէին
ու նուռի թթուով կը շաղէին:
- Թթուաշոռով հաց (քէսնիկուօն հուօց). հացի օրը՝ վերջին թոնիրով
այս հացէն ալ կ’եփէին երբեմն: Խորունկ պնակի մը մէջ թթուաշոռ կը
դնէին, վրան գլուխ մը սոխ կը մանրէին շատ բարակ կերպով, կ’ա
ւելցնէին քիչ մը չոր ծոթրին եւ անանուխ, ու ձէթով կը շաղէին: Խմորի
գունտը բանալէ ետք ափ մը խիւս կը քսէին վրան ու սովորական նկա
նակի պէս կ’եփէին: Խիւսին մէջ ոմանք քիչ մը կծու պղպեղի ռուպ կը
խառնէին:
- Ծոթրինով հաց (ծըդրընուօն հուօց). հացի օրը՝ վերջին թոնիրով այս
հացէն ալ կ’եփէին երբեմն: Խորունկ պնակի մը մէջ ծոթրինի կամ քա
րանուխի փոշին ձէթով կը շաղէին ու կը տանէին թոնիր: Խմորի գունտը
ափ մը խիւսով կը բանային ու սովորական նկանակի պէս կ’եփէին:
- Համեմով հաց (հէմիմուօն հուօց). քեսապցիք պղպեղին (պիպար)
հէմիմ (համեմ) կ’ըսեն: Հացի օրը վերջին թոնիրով այս հացէն ալ կ’ե
փէին երբեմն: Խորունկ պնակի մը մէջ պղպեղի ռուպին վրայ գլուխ մը
սոխ կը մանրէին ու ձէթով կը շաղէին: Խմորի գունտը ափ մը խիւսով
կը բանային ու սովորական նկանակի պէս կ’եփէին:
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- Ձէթով բոկեղ (ձիթուօն բիկիէղ). բոկեղը կլոր, օղակաձեւ թխուածքն
է: Սովորական խմոր կը պատրաստէին, որ պէտք է լաւ թթուէր: Հուն
ձելու ատեն խմորին մէջ ծեծած շումրայ կը դնէին: Խմորը տան մէջ
աւելի փոքրիկ գունտերու կը բաժնէին ու տախտակէ սեղանին վրայ
մատները ձէթին մէջ թաթխելէ ետք բաւական կը բանային, ապա գլա
նակով կը բարակցնէին: Բացուած խմորին ծայրերէն բռնելով զայն
ծալք-ծալք կը հաւաքէին. կը կազմուէր երկու մատ լայնքով գօտի մը,
որուն երկու ծայրերը իրարու կը փակցնէին: Կը ստեղծուէր ձեւաւոր
մակերեսով օղակ մը՝ փոքրիկ պնակի մը մեծութեամբ: Ոմանք երեսին
քիչ մը շուշմայ կը ցանէին: Բոկեղները կը շարէին ծեղէ սեղանին վրայ
ու գլուխի վրայ դրած՝ թոնրատուն կը տանէին:
Բոկեղը կ’եփէին հացի պէս ու թոնիրէն հանելէ ետք առատօրէն
կ’օծէին ձէթով: Կը հրամցուէր առանձին: Քիչ մը տաքցնելէ ետք աւելի
համով կ’ըլլայ ու անուշ կը բուրէ:
Ձէթով բոկեղը աւանդական խմորեղէն էր: Կը պատրաստէին Ծնուն
դի, Վարդավառի, Ս. Աստուածածնայ եւ Խաչի խթման օրերուն, նաեւ
Բարեկենդանին:
-  Կաթով բոկեղ (կէթնուօն բըկիէղ). ալիւրը կը մաղեն, կաթին մէջ
կը լուծեն առատ շաքար ու քիչ մը թթխմոր, իւղը կը հալեցնեն, ապա
այս բոլորը իրարու խառնելով՝ կը շաղեն: Կրնան աւելցնել ծեծած հա
մեմներ՝ մահլապ, մեխակ, կասիա եւ այլն: Խմորը կը ծածկեն ու քանի
մը ժամ կը ձգեն:
Խմորը հանգչելէ ետք պտղունց մը խմոր առնելով՝ սեղանին վրայ
կը տարուբերեն ու մատի հաստութեամբ ձողիկներու վերածելէ ետք
ապարանջանի մեծութեամբ օղակներ կը շինեն ու կը փռեն ծեղէ սե
ղանին վրայ: Այս գործը վերջացնելէ ետք կը տանին թոնիր ու պատին
կը փակցնեն:
Մեծ Զատկին կաթով բոկեղ կը պատրաստեն:
Բոկեղները ներկայիս տնային փուռին մէջ կը պատրաստեն:
Ամեն պարագայի՝ թոնիրը ապրող աւանդութիւն մըն է: Նոր Տարուան
եւ տօն-տաղաւարի նախօրեակին թոնիրը վառել տակաւին պարտադիր
է շատերու համար: Ատկէ բացի, զբօսաշրջիկութեան զարգացման հետ
հանգստավայրերու կից շատցան թոնիրները՝ հիւրերը Ք
 եսապի հացով
հիւրասիրելու համար:
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7.- ՄԱՍԱՐԱ/ՄԷՍԷՐՈՒ
 եսապի հին տնտեսութեան մէջ հիմնական տեղ ունէր խաղողը,
Ք
որ ոչ միայն ուտելի պտուղ էր, այլեւ ընտանիքի ապրուստի հիմնա
կան հումքերէն մէկը: Քեսապցին խաղողէն կը պատրաստէր ուտեստի
քանի մը տեսակներ, որոնց մէջ ամենէն հիմնականը ռուպն էր: Ան
շաքարը կը փոխարինէր քաղցրաւենիքի պատրաստութեան մէջ, նաեւ
թէյի պարագային:
Շրջանին մէջ կայ որթատունկի (տուլլա) միայն մագլցող (պատա
տուկ) տեսակը: Անոր ոստերը կը տարածեն շուրջ երկու մեթր բարձ
րութեամբ արիշներու վրայ (շէօք), բայց առհասարակ կը խնամեն
թթենի, դափնի, կաղնի, փշակաղնի ծառերուն կից՝ անոնց վրայ տա
րածելու համար: Քեսապի մէջ որթատունկի թփատեսակը չէ յաջողած:
Շրջանը հարուստ է խաղողի տեսակներով, որոնք երեք խումբի մէջ
կը մտնեն՝ սեղանի, գինիի եւ մասարայի (ռուպ պատրաստելու կառոյ
ցը): Սեղանի խաղողները՝ սեւ, կարմիր եւ դեղնաւուն, մեծ հռչակ ու
նեցած են նաեւ Լաթաքիոյ եւ Հալէպի շուկաներուն մէջ: Սեւ ու խարտէշ
(կարմրաւուն) խաղողները կը նկատուին գինիի խաղողներ: Մասարայի
խաղողները բացառաբար կ’ըլլան դեղնաւուն տեսակները, որոնք ունին
իրենց անունները՝ հարսընմէտէօնք (հարսնեմատ), փարփօր (փրփուր).
այս տեսակի խաղողներէն շատեր իրենց անունը ստացած են մակա
նուններէն եւ մարդոց անուններէն, ինչպէս՝ լընդա (Լընդեան), գալամ
տարա (Գալէմտէրեան), լըրջը տըղա (Լուրջի տղայ, Լուրջեան – Լրջիկեան
մականունէն), կէրպիկա (Կարապետ անունէն), խաշապա եւ այլն:
Քեսապի մէջ խաղողօրհնէքի արարողութիւնը կը կատարուի Օգոս
տոսի կէսին՝ Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին: Արաբները այդ
տօնը կը ճանչնան խաղողի տօն անունով:
Ռուպի խաղողը կը քաղուէր մէկ անգամէն:
Այգեկութքը տօնական բան մը ունէր: Օր մը առաջ տան պատանի
ները ծնողքին անունով մասարայի կը հրաւիրէին հեռաւոր գիւղերու
ազգականներն ու բարեկամները, դուռ-դրացիները: Այգեկութքի ժամա
նակը թաղէ թաղ կամ գիւղէ գիւղ կը տարբերէր. ցած վայրերը` Սեպ
տեմբերի սկիզբէն, իսկ բարձրադիր վայրերուն մէջ՝ մինչեւ Հոկտեմբերի
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կէսը: Խաղողաքաղին կը մասնակցէին բոլորը՝ մեծ ու պզտիկ, այր ու
կին: Ամեն մէկը կողով մը առած՝ կը մագլցէր ծառ մը կամ կը մտնէր
արիշի մը տակ: Այգիները կանչերով կը լեցուէին: Խաղողը մեծ սնտուկ
ներով կամ զամբիւղներով գրաստին բեռնալով՝ մասարա կը բերէին:
Մասարա/մէսէրու բարբառային բառը ունի արաբերէն ծագում. կը
նշանակէ «քամող, հիւթը զատող»: Բարբառին մէջ կը նշանակէ թէ՛
ռուպի պատրաստութիւնը եւ թէ՛ պատրաստութեան տեղը:
Մասարան կը պատկանէր ամբողջ գերդաստանին, թաղին կամ գիւ
ղին: Ան շինուած կ’ըլլար թաղին մէկ ծայրը կամ բակի մը մէկ անկիւնը:
Մեկուսի տուներ կրնային ունենալ նաեւ առանձին մասարա: Հեռաւոր
պարտէզներուն մէջ եւս կրնային մասարա ունենալ: Նոյն մասարան
օգտագործող ընտանիքները այգեկութքի կարգ կը նշանակէին:
Մասարան սովորաբար մէկ մեթր բարձրութեամբ պատի մը ետեւի
եւ առջեւի հարթութիւնը կը զբաղեցնէր: Պատին վրայ դրուած կ’ըլլար
ճմլարանը (թաքնա՝ աւազան), ուր կը ճմլուէր ու կը քամուէր խաղողը.
անոր առջեւի ջրդոնէն հիւթը կը հոսէր պատին տակ դրուած խոշոր
պղինձի մը մէջ, որ ծածկուած կ’ըլլար քամոցով (սուզակ)՝ խաղողի կու
տերը եւ խեշերանքը հաւաքելու համար: Ճմլարանի ձախին դասուած
կ’ըլլային խաղողի արկղներն (սընտօկ) ու զամբիւղները (խէֆէր): Քա
նի մը մեթր անդին, պատի վրայ, կը դրուէր կիսով թաղուած պղինձը,
ուր հիւթը կը զտուէր: Անոր կից, կրակին վրայ դրուած կ’ըլլար խոշոր
լաղը (մասարը լուօղ), ուր կ’եփուէր ռուպը (ըռռօպ), իսկ քանի մը
մեթր անդին փայտէ սիւնէ մը կախուած կ’ըլլար տոպրակ մը, ուր կը
պարպուէր զտուած հիւթին դիրտը՝ կաթ-կաթ քացախացու քամելու
համար: Կեդրոնը, պղինձին եւ լաղին ետեւ կը բացուէր լայն հարթակ՝
մեծ ու միջակ լաղեր տեղաւորելու համար եւ աթոռակ մը (նըստէպիկ),
որուն վրայ կը նստէր լաղը կառավարող մարդը: Զտուած հիւթը կը
պարպուէր այդ լաղերուն մէջ, որպէսզի հանգչի, իսկ լաղին աջ կողմը
կը գտնուէր միջակ լաղ մը՝ նորեփ ռուպը հանելու համար:
Ճմլարանը տախտակէ շինուած կ’ըլլար: Ծառի միակտուր բունէն
փորուած ճմլարաններ ալ կային: Ասոնք գործի աւարտէն ետք մառան
կը փոխադրուէին: Քարէ միակտուր ճմլարաններ չեն եղած, բայց աւե
լի ուշ շինուած են քարուկիրէ պատրաստուած անշարժ ճմլարաններ:
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 էկ ճմլարանի խաղողը, շուրջ չորս մեծ արկղ, պէտք է մէկ լաղ ջուր
Մ
տար, շուրջ 40 լիթր: Այսպէս՝ խաղողը կը պարպուէր ճմլարանին մէջ
ու անոր վրայ կը թափուէր երկու ափկից (երկու ափերը միացած)
հավուրու/հավուրա: Ասիկա բնական կիր է. կ’օգտագործուի խաղողի
հիւթը զտելու գործողութեան մէջ: Մէկը, ոտքերը լուալէ ետք, ոտաբո
պիկ, աւազան մտնելով կը կոխկռտէր խաղողը: Ան ձեռքին անպայ
ման կ’ունենար փետատ մը՝ ճմլուող խաղողը ատենը մէյ մը քրքրելու
համար: Մասարայի առջեւ հսկող անձը ատենը մէյ մը քամոցը կը
պարպէր աւազանին մէջ, ապա երբ կարգը գար, վարի պղինձէն հիւթը
դոյլերով (սըդըլ) կը պարպէր զտող պղինձին մէջ: Քամուած խաղողի
մնացուքին քփչէօն (կպչուն) կ’ըսէին, զոր թիթեղ մը ջուրով լուալէ ետք
ծանրութեան մը տակ կը քամէին, ապա զամբիւղով կը թափէին պատի
մը տակ ու նոր խաղող կը լեցնէին:
Զտող պղինձէն 10-15 սմ. աջ շինուած կ’ըլլար մասարայի օճախը,
շուրջ մէկ մեթր բարձրութեամբ պատին ետին: Ան կարասաձեւ քարէ
կառոյց էր, շուրջ մէկ մեթր բերանի տրամագիծով, որուն մէջ կիսով մը
կը հանգչէր լաղը: Մասարայի լաղին տրամագիծը դոյզն չափով կարճ
կ’ըլլար մասարայի բերանի տրամագիծէն: Պատին կողմը կրակի բե
րանն էր, որ պատրաստուած կ’ըլլար երկու ժայռերէ: Անցքին գետնի
հաւասար կողմը աւելի լայն կ’ըլլար, մինչեւ կէս մեթր: Ներսը, կրակին
տեղը քիչ մը աւելի ցած կ’ըլլար դուրսի մակերեսէն: Օճախին բոլոր քա
րերը, մանաւանդ օճախի դռան երկու քարերու ընտրութիւնը կարեւոր
էր. պէտք է չեչաքար կամ խճաքար ըլլային, այլապէս կրնային ճաթռտիլ
ու փշրուիլ տաքութենէն: Կարասաձեւ օճախի ձախ կողմէն նեղ անցք
մը կը տանէր դէպի զտող պղինձը: Լաղն ու պղինձը տեղաւորելէ ետք՝
անոնց շուրջը կը ծեփէին թանձր ցեխով, հնարաւոր բարձրութեամբ,
որպէսզի բոցը անցքերէն չսողոսկէր ու չայրէր ամաններուն կողերը:
Մէկը պարբերաբար կը հսկէր զտող պղինձը, որու մակերեսին հետզ
հետէ կը բարձրանար քաֆրը, այսինքն զտուող հիւթին աղտը: Հիւթը
պէտք է արցունքի պէս մաքրուէր (ընտըզ արցօնք իսկէր): Աղտը մակե
րեսէն կը հեռացնէին քաֆկիրով (ծակոտկէն շերեփ) ու զտուած հիւթը
կը պարպէին մեծ լաղի մը մէջ ու կը ձգէին, որպէսզի հանգչի: Պարապ
պղինձին մէջ վարէն նոր հիւթ կը լեցնէին, իսկ եթէ վերջինն էր, պղինձը
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կը քակէին երկու ունկերէն (ընկուղ) բռնելով ու կրակի ներքին անց
քը գոցող քարը կը տեղաւորէին: Տաքցած ամանները բռնելու համար՝
կ’օգտագործէին թզենիի սաղարթները:
Հանգչած հիւթի լաղը երկու հոգիով վերցնելով՝ զգուշութեամբ կը
լեցնէին կրակի լաղին մէջ: Պէտք է զգուշանային, որ տակը հաւաքուած
դիրտն ալ չփախի դէպի լաղը: Անկէ ետք վարէն մէկը կրակին ուժ կու
տար, որպէսզի լաղը եռալու սկսի: Լաղը կառավարողը, աթոռակին
նստած, յատուկ քաֆկիրով կը հաւաքէ լաղին երեսը հաւաքուած դիր
տը: Առաջին եռքէն ետք կրակը պէտք է համաչափ ընթանայ, որպէսզի
լաղը չպաղի: Վարը` կրակին հսկողը, վարի հարթակին մէկ անկիւնը
դիզուած փայտերէն մէկ-մէկ կը նետէ կրակին խորքը ու երկար խան
դրոշով ատենը մէյ մը կը խառնշտկէ, որպէսզի կրակը չխեղդուի: Լա
ղը հետզհետէ կը պակսի. որքան պակսի` եռքը այնքան վտանգաւոր
կ’ըլլայ, կը փրփրի կը բարձրանայ (կը ֆուռի) ու լաղէն դուրս կրնայ
յորդիլ: Աջէն-ձախէն կը զգուշացնեն լաղը կառավարողը. «Հէսսէ Լնդէ»26
կ’ըսեն. ասիկա առածի կարգ անցած կանչ մըն է, որ կ’ըսեն կնոջ օգ
նութեան պէտք ունեցող վիճակի մէջ գտնուող այր մարդու մը: Լաղը
կառավարողը գռնիէպով (իբրեւ մեծ շերեփ գործածուող ջրադդում
մը՝ գռնեպ) հիւթ վերցնելով՝ քիչ մը բարձրէն կը դնէ քաֆկիրին վրայ,
ուրկէ հիւթը կ’անձրեւէ լաղին մէջ, եռքը կը հանդարտի պահ մը. ասոր
պաղըսնիլ (պաղեցնել) կ’ըսեն: Եփը բաւարար կը նկատուի, երբ եռքը
պատառ-պատառ կ’երեւի. գռնեպով կաթիլ մը կը դնեն ռուպի միջակ
լաղին մէջ, քիչ մը պաղելէ ետք մատով կը սրբեն, եթէ մատնահետքը
անմիջապէս չծածկուի, ուրեմն՝ բաւ է. կամ գռնեպը կը դնէ եփող լա
ղին մէջտեղ, եթէ կանգնած մնաց՝ նշան է, որ հիւթը բաւարար պնդու
թիւն ունի: Ոմանք քիչ մը ջրիկ կը նախընտրեն, ոմանք՝ պինդ: Այս մի
ջոցին կրակին չեն դպիր, ո՛չ կը խառնեն, ոչ ալ փայտ կը դնեն: Եփը կը
պարպեն ռուպի լականին (միջակ լաղ) մէջ, իսկ երկու հոգի զտուած
հիւթը անմիջապէս կը լեցնեն պարպուած լաղին մէջ: Մէկ լաղ հիւթը
2,5-3 ժամէն պահանջուած պնդութիւնը ձեռք կը բերէ:
Մէկը ռուպի լականը կը հեռացնէ հարթակին վերի անկիւնը ու
գռնեպով ռուպը բարձրացնելով՝ ետ կը պարպէ. նորեփ ռուպը կը
26

Իբր՝ «Հասի՛ր, Լնդեա՛ն»: Քեսապի մէջ այր մարդիկ իրենց կիները կը կանչեն անոնց
մականուան կրճատ ձեւով:
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փրփրի դեղնաւուն պղպջակներով: Այս գործողութեան ուֆռիլ կ’ը
սեն: Լականին շուրջ կը վազէին նախ փոքրիկները, յետոյ մեծերը՝
աղջիկ, կին, բոլորը՝ «փըրփէօ՜ր, փըրփէօ՜ր» կանչելով: Փրփուրը կ’ու
տէին դափնիի տերեւով, որ ծղօտի մը անցընելով դգալի ձեւ կ’առնէր:
Ոմանք խոր պնակի մը մէջ «փրփուր քաղելով» տունը կը տանէին:
Ռուպը պաղելէ ետք՝ կը փոխադրէին տուն ու կը պարպէին յատուկ
կարասին (ըռպէն կէրուօսը) մէջ, ուր թզենիի թարմ ճիւղ մը կը դնէին
ու ատենը մէյ մը կը խառնէին, որպէսզի ցուրտ եղանակին «չհընտըր
րի», այսինքն՝ սառելով հատիկ-հատիկ չըլլայ:
Մասարայի գիշերները հետաքրքրական հաւաքոյթներ կ’ըլլային:
Գիւղի մարդիկ, ազգականներ եւ բարեկամներ, հանդերձ ընտանեօք
մասարա կ’այցելէին: Կրակին դիմաց կը փռէին կարպետներ, կը դնէին
բարձեր: Այր մարդիկ հոն կը նստէին ծալապատիկ, իսկ կիներն ու աղ
ջիկները՝ բակին մէջ, շուքը կամ տունը: Մասարային շուրջ մարդ կը
վխտար: Հեռաւոր տեղերէ խումբ-խումբ երիտասարդներ կու գային:
Հրաւիրեալներ կու գային լեցուն ձեռքով՝ շիշ մը օղի, բացառիկ պտուղ
մը, մածուն, ինչ որ է… Քանի հրաւէր կայ՝ ճըգգուն (մսացու թեւաւոր)
պէտք է ըլլայ անպայման, այսինքն՝ տանտէրը աքլոր մը կամ քանի մը
վառեակ մորթած կ’ըլլայ: Քանի մը տեղ սեղան կը բացուէր:
Մասարայի գիշերները զանազան խաղերու, մրցումներու, ուրախու
թեան, երգի ու պարի առիթներ էին: Այր մարդոց խաղերը կ’ըլլային
գրաւի վրայ, որ կ’ըլլար սովորաբար ձմերուկ, նուռ կամ աքլոր մը:
Պարտուողները տեղէ մը պէտք է ճարէին գրաւը: Երիտասարդները
ասսիլը կ’երթային, այսինքն՝ գիշերային թռչնորսի: Երամը կը գտնէին
թառի մը վրայ: Ոմանք կ’երթային խոզուկ ու վարազ որսալու: Որ
սը կը բերէին մասարա, ու խորովածը կ’իջնէր սեղաններուն վրայ:
Փոքրիկներուն, տղոց ու աղջիկներուն համար մեծագոյն հաճոյք էր
փրփուր ուտելը: Մասարայի գիշերներուն երիտասարդ տղաք աղջիկ
կ’ընտրէին, խօսք կը կապէին, սիրահարներ իրարու կը հանդիպէին:
Մասարայի լաղը երբեմն շաբաթներ տեղը կը մնար, կրակը չէր
հանգեր, մինչեւ որ բոլորը այգեկութքը չվերջացնէին: Ռուպը հիմնա
կան սնունդ էր:
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Մասարա. 1.- Այգեկութքի մեծ սնտուկ՝ սընտօկ: 2.- Զամբիւղ՝ խէֆէր: 3.- Քթոց՝ քըթուց:
4.- Պտղաքաղի կեռ ճիւղ՝ ագօլ: 5.- Փայտէ աւազան՝ թէքնու: 6.- Խաղող ճմլելը:
7.- Լ
 աղին կրակը, որ ներքին անցքով ջերմութիւն կու տայ նաեւ զտող պղինձին՝ պուղէնծ:
8.- Զտող պղինձը: 9.- Զտու ած հիւթին լաղը՝ լուօղ: 10.- Եփին լաղը:
11.- Եփը կառավարելը: 12.- Ռուպի լաղը: 13.- Նորեփ ռուպէն փրփուր պատրաստելը:
14.- Քացախ քամելիք պարկը:

***
 ոյն տեղը կը պատրաստէին նաեւ թութի եւ եղջիւրի ռուպերը:
Ն
Թութի ռուպը հիմնական սնունդ կը դառնայ 1909-ի Աղէտէն ետք,
Մայիսին, իրենց կողոպտուած տուն ու տեղին վերադարձած քեսապ
ցիներուն համար: Այն ատեն շերամաբուծութեան համար տնկուած
թթենիները շատ էին: Եղջիւրը (աղջէր, ծառը՝ աղջիրինա, արաբ.՝ խառ
նուպ) պատիճաւոր պտուղ է, փնջաձեւ, ծառը՝ մշտադալար, կ’ըլլայ
Գարատուրանի եւ կից լեռներու ծովադէմ վայրերուն մէջ: Պտղաքաղը
կը կատարուի ուշ աշնան, պտուղը պաթոսով կը ճզմուի ու օր մը ջուրի
մէջ կը դրուի, կը շաղուի ու կը քամուի: Հեղուկը կ’եփուի այնքան՝ որ
պնդանայ: Օգտաշատ ու համով ռուպ է:
Մասարան ապրող երեւոյթ մըն է տակաւին: Ոմանք Լաթաքիոյ շու
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կայէն խաղող կը բերեն մասարա դնելու, հին սովորութիւնը պահելու
համար:

8.- ԳՈՄ
Շրջանին խիստ լեռնային ու մշտադալար թփուտներով հարուստ
ըլլալը հինէն ի վեր նպաստած է, որ քեսապցիք զբաղին խաշնարածու
թեամբ ու պահեն այծերու հսկայ հօտեր (սուրու): Քեսապի տնտեսու
թեան մէջ այծին դերը եղած է չափազանց կարեւոր ընդհուպ մինչեւ
Աղեքսանդրէթի սանճաքի կցումը Թուրքիոյ: Այր մարդերով բազման
դամ ու գրեթէ հողազուրկ բազմաթիւ ընտանիքներու ամբողջ տնտե
սութիւնը հիմնուած էր այծի հօտին վրայ:
Իւրաքանչիւր հօտ կրնար կազմուած ըլլալ 100-500 գլուխ այծերով:
Մինչեւ 1000 գլուխ այծ ունեցող հօտատէրեր (սուրուճու) ալ եղած
են: Բոլոր գիւղերուն ու Քեսապ աւանին մէջ եւս այծերու հօտեր ու
նեցողներ կային, բայց ամենէն շատ՝ Գարատուրան, Սեւ աղբիւր եւ
Պաշորտ գիւղերուն մէջ: 1920-ական թուականներուն վերջերը միայն
Գարատուրանի մէջ եղած է 62 հօտ:
Այծերուն համար կեր չէին ամբարեր: Տարուան բոլոր եղանակնե
րուն ալ կը քշէին լեռները: Այծին ամենէն սիրելի կերը ցախն է, կ’ա
րածի թփուտներուն մէջ: Սաստիկ անձրեւներու ատեն հօտը կը բերէին
մօտիկ քարափի (սարփ) մը տակ, ուր անձրեւ չէր դպնար: Այդպիսի
քարափներ շատ կային, ինչպէս՝ Գարատուրանի մէջ Քէօրքէն սարփը,
Ուշնոգի, Տունակի, Ուրանճըգի եւ Գարթընի սարփերը: Գիւղացիք հօ
տերու մակաղած տեղը կ’աւլէին ու աղբը պարկերով կը կրէին իրենց
պարտէզները: Հունձքէն ետք արտերու տէրերը կ’արտօնէին, որ հօտե
րը մտնեն իրենց արտերը: Այծին աղբը բացառիկ պարարտանիւթ է:
Այծերու կացարանին կ’ըսէին գըշլա: Այս թրքերէնէ փոխառեալ
բառը կ’օգտագործէին նաեւ զօրանոց իմաստով: Գոմերը կը շինէին
գիւղէն շատ հեռու վայրերու մէջ, բախտաւոր պարագային՝ ձորադէմի
լանջին կամ դիմացի լեռան տակ: Գոմին տեղը պէտք է արեւկող ըլ
լար, ցուրտ հովերէ պաշտպանուած: Երեք կողմերէն կէս գետնափոր
շինութիւն մըն էր, մօտաւորապէս 10x2.5 մ. տարածութեամբ, հազիւ
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մէկ հասակ բարձրութեամբ, չոր պատերով (առանց շաղախի), սովո
րական անտաշ քարերով պատուած: Առաջամասը պատ չէր ունենար,
հոն տեղադրուած սիւնին վրայ կը հանգչէր ծայրի պատերուն հասնող
գերանը (էշը՝ գլխաւոր գերանը): Էշին վրայ կը հանգչէին միւս հեծան
ները, մարդակները, կը ծածկէին ցախով, ապա կապոյտ ապարով ու
կը լողէին: Աջ անկիւնը հովիւի նկուղն էր: Ան պասըրմա կը կոչուէր ու
մէկ թիզ բարձր կ’ըլլար գոմէն: Գոմին յատակը հող էր ու թեք, որպէս
զի դիւրանայ մաքրութիւնը ու մէզը չլճանայ: Ախոռին առաջամասը,
ընդարձակ տարածութիւն մը ցանկապատով շրջափակուած բացօթեայ
փարախը (աղըլ) կ’ըլլար: Այծերը ներս ու դուրս կը մակաղէին: Ուլե
րուն համար առանձին փարախ մըն ալ կը զատէին ճաղերով:
Այծերուն հօտը թաղին կամ գիւղին մէջ չէին մտցներ, ոչ ալ մերձա
կայքը: Շատեր կ’օգտագործէին ծովադէմի լեռներուն վրայ գտնուող
բազմաթիւ քարայրները: Միայն Մինծ Գարամաղարան, կ’ըսեն, թէ կը
պատսպարէր բազմաթիւ հօտեր՝ աւելի քան երեք հազար գլուխ այծ,
հովիւներու կացարաններով: Հովիւները մինչեւ որ փոխարինող մը չա
պահովէին՝ չէին կրնար հօտը լքել ու գիւղ իջնել:
Ապրիլ 5 – Օգոստոս 15, չորս ամիս, կիթի ժամանակ էր: Այծերը կը
քշէին բարձր լեռնալանջերը, յատկապէս Կասիոսի բարձունքները: Հոն
կը զարնէին ալաչոխը կամ ուպան, որ հովուական վրաններու ամբող
ջութիւնն է: Այծի մազէ հիւսուած վրանին չէրդիկ կ’ըսէին: Հինգ-վեց
հովիւ, երբեմն աւելի, նոյն տեղը ալաչոխ կը զարնէին ու համագոր
ծակցաբար, կարգով, պանիր, կարագ ու կաթնաշոր կը պատրաստէին:
Բոլոր ամաններն ու խնոցիները հաւաքաբար կը գործածէին: Այս եղա
նակին՝ խոյերը եւ ուլերը կը բաժնէին այծերու հօտէն եւ առանձին
հովիւ մը կը զբաղէր անոնցմով: Այծերը բացօթեայ կը մակաղէին:
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Դ . ԳԼ ՈՒԽ
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1.- ԿԻՂԻՑԻԿՆԵՐ
 իղեցիկ բառը եկեղեցի>կիղիցա բառին փաղաքշականն է, թէեւ այդ
Կ
բառով պէտք չէ հասկնալ փոքրիկ եկեղեցի կամ մատուռ: Կիղիցիկնե
րը կանգուն կառոյցներ չեն, հնավայրի մը մէկ անկիւնը, գիւղամէջին
կամ անկէ դուրս, հեռաւոր արտերուն մէջ գտնուուղ սրբատեղիներ
են, կիսակլոր խորանաձեւ կառոյցի մը մնացորդը, կամ սրբացուած
ծառ մը, ծառին տակ գտնուող մէկ-երկու սրտատաշ քար, կամ մօտիկ
բնակավայրին մինչեւ օրս գործող գերեզմանատունը:
Բոլոր կիղիցիկներն ալ ուխտավայրեր են կամ եղած են: Հոն կ’եր
թային մանր ուխտեր կատարելու՝ աքաղաղ մը կամ երկու աղաւնի
զենելու, կը պատահէր նաեւ խոյ: Ծառին տակ ուխտապուր կը պատ
րաստուէր, եւ «ուխտդ կատար» ըսողը անկէ կ’օգտուէր:
Քեսապի շրջանի կիղիցիկները իրենց արտաքին-ֆիզիքական յատ
կանիշներով, հոն կատարուող ուխտերով, անոնց հետ կապուած հաւա
տալիքներով նման են Հայաստանի մէջ լայնօրէն տարածուած թուխ
մանուկներուն: Պարզապէս, եթէ հոն թուխմանուկ բարդ բառն է ընդհա
նուր անունը այսօրինակ սրբատեղիներու, Քեսապի մէջ՝ կիղիցիկ բառն
է: Կիղիցիկները թեմական վիճակի կեդրոններ չեն նկատուիր եւ եկե
ղեցական իշխանութիւններու կողմէ ուղղակի հոգածութեան առարկայ
չեն, նոյնիսկ եթէ տարածքը կը գործածուի իբրեւ գերեզմանատուն:
Հաւանաբար այս է պատճառը, որ ժողովուրդին կողմէ սրբացուած այս
վայրերը ունին իրենց ոգեղէն պահապանները՝ Կիղիցիկ պապուկը եւ
անոր հարեւանութեամբ ջուրի ակունքներուն մէջ ապրող արվանտը՝
վիշապը: Բոլոր կիղիցիկներուն կը վերագրուին հրաշքներ ու հրաշա
պատում զրոյցներ:
Կիղիցիկներէն ոմանք կը ճանչցուին սուրբի մը անունով. ոմանք
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կորսնցուցած են սուրբին անունը ու կը յիշատակուին պարզապէս
տեղին անունով:
Հնարաւոր չէ ամբողջապէս վերականգնել այս կիղիցիկներուն ամ
բողջական տեսքը, որովհետեւ շատեր փշակաղնիի մը տակ կամ գերեզ
մանատան մը մէջ քարուկիրէ պատի մը մնացորդը կը ներկայացնեն,
ինչպէս Գարատաշի եւ Վերի Պաղճաղազի կիղիցիկները: Սամասի կի
ղիցիկը արեւելք նայող պատին մէջ երեք խորշեր ունի, կեդրոնի խոր
շը՝ խորանաձեւ, հաւանաբար դամբարանի մը մնացորդը ըլլայ (տե՛ս
Դ5): Ներքի գիւղի կիղիցիկը գիւղի գերեզմանատունն է, ուր կաղնի
ծառին տակ կ’երեւին երկու սրբատաշ մեծ քարեր: Կ’ըսուի, թէ մօ
տիկ աղբիւրի ճակատին տեղադրուած խաչքարը այստեղէն հանուած
է (տե՛ս Դ8-9): Քէօրքիւնէի Ս. Ստեփանոս կիղիցիկը դարձեալ գերեզ
մանատան մէջ գտնուող հաստաբեստ փշակաղնին է, որուն բունին մէջ
գտնուող երկու քարերը կը վերագրուին 19-րդ դարու կէսուն կանգուն
խորանին: Կը պատմուի, թէ համաճարակէ ու այլ հիւանդութիւններէ
վախցած գիւղացիք իրենց այծերու հօտերը կը քշէին ուխտատեղի:
Խորանին պատուանդանին վրայ ցատկող առաջին կենդանին մատաղ
ցու կ’ընտրէին ու տեղւոյն վրայ կը զենէին: Ասիկա հօտը հիւանդու
թիւններէ կը փրկէր (տե՛ս Դ6): Գարատուրանի Ս. Գէորգը հնագոյն
բնակավայրի մը պարիսպին հարաւարեւելեան անկիւնը, արդի գե
րեզմանատան կից գտնուող կիսակլոր պատն է, որուն առջեւ յայտնի
են գաւիթի պատերուն հիմքերը: Կիսակլոր պատի անկիւնաքարերէն
մին ունի խաչաքանդակ եւ 1770 թուականի արձանագրութիւն(տե՛ս
Դ1-2): Ասիկա Քեսապի շրջանին մէջ մեզի ծանօթ հնագոյն հայերէն
արձանագրութիւնն է:
Շրջանին մէջ միակ աւերակը, որ կիղիցա (եկեղեցի) կը կոչուէր եւ
ոչ կիղիցիկ, Գարատուրանի Ս. Սարգիսն էր: Կը գտնուէր ծովուն նայող
բարձր քարատափին վրայ: Ըստ անյայտ ձեռագիրէ մը կատարուած
վկայութեան մը՝ եկեղեցին պէտք է կառուցուած ըլլայ 16-րդ դարուն27:
27

Յովհաննէս Պաճագեան, խօսելով իր ծննդավայր Գարատուրան գիւղի մասին, առանց
աղբիւրագիտական յստակ նշումի, կը գրէ. «Երեք դար առաջ, ըստ հին ձեռագիրի
մը, Թադէոս Վարդապետ Վանեցի ուսուցիչ եղած է Սարգիս աղա Սոլագեանի
գերդաստանին: Եւ մեծ շուքով տօնուեր է Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ յիսնամեակը: Այժմ
կը մնան եկեղեցւոյ աւերակները միայն» (Յովհաննէս Պաճագեան, «Գիւղական
պատկերներ», Պէյրութ, 2002, էջ 15): Դժբախտաբար, այս շատ կարեւոր
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Դ.- Հոգեւոր կառոյցներ

 ինչեւ 1980-ականներու վերջերը պահպանուած էին կառոյցի հիմքե
Մ
րուն ստորին քարերը եւ արեւելեան կիսաշրջանակաձեւ պատը: Ան
հաւանաբար եկեղեցւոյ խորանն էր եւ ցոյց կու տար, որ եկեղեցին
մեծ չափերով, հաստաբեստ ու բարձր պատերով քարուկիրէ կառոյց
մը եղած ըլլալու էր: Խորանին ետին կ’երեւէր առաջինին փակած՝ նոյն
հաստութեամբ երկշարք քարերով ու կրաշաղախով ամրացուած պատ
մը եւս՝   հաւանաբար եկեղեցւոյ շէնքին առաւել ամրութիւն շնորհե
լու համար: 1896-ին, հնչակեաններու անձնատուութենէն ետք, ծովա
փին մօտենալու արգելքը կրկին կը գործէ: Օսմանեան կայսրութիւնը
լքուած ու աւերակուած եկեղեցւոյ գաւիթին մէջ կը հաստատէ զօրա
նոց մը, որ յետագային եւս նոյն նպատակով կը գործածուի ֆրանսա
կան հոգատարութեան եւ սուրիական պետութեան կողմէ: Աւելի քան
հարիւրամեակ մը անմերձանալի ըլլալուն պատճառով՝ Ս. Սարգիսի
հետ ծիսական կապերը լրիւ խզուած էին, բացի քանի մը աւանդու
թիւններէ: Ժողովուրդը պահած է ոչ միայն անունը, այլեւ կը ճանչնայ
եկեղեցւոյ պատկանող նախկին արտերն ու ձիթաստանները, որոնց կու
տայ Ս. Սարգիսի պատուօռը, այսինքն՝ հողակտորը, անունը (տե՛ս Դ3-4):
Հաստատապէս կարելի է ըսել, որ այս սրբատեղիները ժամանակին
կանգուն գիւղական փոքրիկ եկեղեցիներ էին: Գրաւոր ու բերանացի
աղբիւրներ կը յուշեն, որ անոնցմէ Քէօրքիւնէի Ս. Ստեփանոսը, Գարա
տուրանի ներքին եւ վերին թաղերու Ս. Աստուածածինները մինչեւ 1860ական թուականներրը գործածուած են իբրեւ եկեղեցի: Կ. Պոլսոյ հայոց
պատրիարքարանին պատկանող ցուցակի մը մէջ, որ թարգմանաբար
հրապարակած է Արշակ Խ. Սաֆրաստեանը, կը յիշատակուին Հալէպի
վիլայէթի Ճսըր Շուղուրի կազայի հետեւեալ գիւղերուն եկեղեցիները28.
1.- Քեսապ (տպուած է Քեսար. Յ.Չ.) գիւղ, Ս. Աստուածածին եկե
ղեցի, «հնուց»29:

28

29

տեղեկութեան աղբիւրին հասնիլ հնարաւոր չեղաւ մեզի: Լոնտոն տեղափոխուած
հեղինակը պատասխան նամակով մը կը յայտնէր, թէ Լիբանանի քաղաքացիական
կռիւներուն կորսնցուցած է նաեւ այդ ձեռագիրը:
Ա(րշակ) Խ. Սաֆրաստեան, Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքարանի կողմից
Թուրքիայի արդարադատութեան եւ դաւանանքների մինիստրութեան ներկայացուած
հայկական եկեղեցիների ու վանքերի ցուցակներն ու թաքրիրները, «Էջմիածին»
ամսագիր, 1966, թիւ Թ-Ժ, էջ 123:
Նոյնն է այժմու եկեղեցին:
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Քեսապի նիւթական մշակոյթը

2.- Գայաճըգ (Սեւ աղբիւր), Ս. Սարգիս եկեղեցի, «հնուց»30:
3.- Չինարճըք, Ս. Պօղոս եկեղեցի, «հնուց»31:
4.-  Էսքի-Օրէն (Ներքի գիւղ, Էսկիւրան), Ս. Ստեփանոս եկեղեցի,
«հնուց»32 :
5.-  Գարատուրան, Ներքին թաղ, Ս. Աստուածածին եկեղեցի,
«հնուց»33:
6.-  Գարատուրան, Վերին թաղ, Ս. Աստուածածին եկեղեցի,
«հնուց»34:
1904-ի հրատարակուած այլ աղբիւր մը, դարձեալ Կ. Պոլսոյ հայոց
պատրիարքարանի տուեալներով՝ Հայ եկեղեցւոյ վիճակ կը նկատէ
Էքիզօլուք գիւղը35, որ, գիտենք, 19-րդ դարու կիսուն ամբողջապէս բո
ղոքականութիւնը դաւանած էր: Գիւղին միակ գերեզմանատունը կը
կոչուի Զ
 իրաթո, որ կը նշանակէ փոքրիկ սրբավայր՝ շատ հաւանաբար
արդէն մոռցուած կիղիցիկի մը իբրեւ հեռաւոր արձագանգ:
Արդ, ե՞րբ, ինչպէ՞ս եւ ինչո՞ւ եղած է անոնց քանդումը: Կան երեք
գլխաւոր պատճառներ.
ա.- Բնակչութեան բռնի տեղաշարժեր. պատմութենէն ծանօթ է, որ
Անտիոքի եւ Լաթաքիոյ տարածքներու հայ եւ քրիստոնեայ բնակչու
թիւնը մեծ կորուստներու, կոտորածներու եւ տեղաշարժներու ենթար
կուած է մանաւանղ Օսմանեան կայսրութեան շրջանին: Թիւրքմէններ
վերաբնակեցուած են Քեսապի շրջանի հարաւը գտնուող Պայիր ու
Պուճախ շրջաններուն մէջ, նոյնիսկ Քեսապի այժմու տարածքին մէջ:
Կար նաեւ շրջանին վրայ ձեռք դրած թիւրքմէն աղաներու հակամար
տութիւնը, որուն երբեմն զոհ կ’երթային հայ գիւղացիները. կար նաեւ
խոնարհուած եկեղեցիները վերականգնելու քմահաճ արգելքը տեղա
30
31
32
33
34
35

Անյայտ է. գիւղը ունի իր գերեզմանատունը, որ այժմ չի գործեր, բայց ոչ ոք կը յիշէ
այնտեղ եկեղեցի կամ կիղիցիկ մը ըլլալուն մասին:
Անյայտ է, գիւղը ունի իր գերեզմանատունը, որ այժմ չի գործեր: Հոն եկեղեցի կամ
կիղիցիկ մը ըլլալու մասին ոչ ոք կը յիշէ:
Այժմ հանրածանօթ է Ս. Աստուածածին անունով:
Հոս նկատի ունենալ Սաղտըճեան նախկին թաղի մուտքին գտնուող կիղիցիկը.
նախկին գերեզմանատան մէջ:
Հոս նկատի ունենալ Մանճիկեան-Գալեմտէրեան թաղի կիղիցիկը, նախկին
գերեզմանատան մէջ:
Ընդարձակ օրացոյց Ս. Փրկչեան հիւանդանոցի հայոց, Կ. Պոլիս, 1904, էջ 390:
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կան օսմանցի պաշտօնեաներու կողմէ: Կար նաեւ թիւրքմէն աղաներու
ենթակայութեան անցած շրջաններու հայոց գերեզմաններուն քանդու
մի պարագան, մանաւանդ՝ իրենց հողերը կեավուրներու թաղումներով
չպղծելու մտայնութիւնը: Քեսապի հարաւը գտնուող թիւրքմէնական
գիւղերու անուններն ալ կը յուշեն ատոնց պատմութիւնը, ինչպէս Կեա
վուր Գրան (Անհաւատներ կոտորող), Քեշիշ (Քահանայ), Պետրուսիէ
(Պետրոս անունէն) եւ այլն: Վերջին տեղաշարժերէն մէկը կը պատա
հի հաւանաբար 18-րդ դարու վերջերուն, 1799-1800 թուականներուն,
երբ Նափոլէոն Պոնափարթի բանակները արշաւած էին Եգիպտոս, իսկ
անգլիական նաւատորմը իշխելով ծովուն վրայ՝ իր հսկողութեան տակ
կը պահէր Միջերկրականի արեւելեան ափերը: Կ’արձակուի ծովամերձ
բնակավայրերու քրիստոնեայ բնակիչները այդ տեղերէն հեռացնելու
օսմանեան հրամանը, որուն հետեւանքով կը լքուին Գարատուրանի
ծովամերձ երեք սրբատեղիները՝ Ս. Սարգիս եկեղեցին, Ս. Ստեփանոս
եւ Ս. Գէորգ կիղիցիկները: Այժմու Ծովու թաղը հիմնուած է 19-րդ դա
րու կէսերուն, նախկինէն մօտ երկու քիլոմեթր վեր:
բ.- Բնական աղէտները. մանաւանդ գետնասահքերը մեծ դեր ունե
ցած են կիղիցիկներու լքումին մէջ: Այդպիսի գետիններու մէջ (խաղ
ցուօծ՝ խաղցած՝ շարժած, սողանքի ենթարկուած) տակաւին կարելի
է տեսնել նախկին բնակութեան հետքեր: Քանի մը կիղիցիկներ կը
գտնուին յայտնապէս գետնասահքի ենթարկուած նախկին բնակա
վայրերու տարածքին մէջ կամ մօտիկ: Բնական աղէտներէն մէկը կը
կոչուի Մուօհ՝ մահտարաժամ: Կը յիշուի 1830-ական թուականներու
Մուօհը, որ մեծաթիւ զոհերու պատճառ եղած է: Աւանդութիւնները կը
յուշեն, որ Գարատաշի մօտիկ Տընվըննիր (տնակներ) կոչուած բնա
կավայրը կը լքուի մահտարաժամի հետեւանքով: Հին կիղիցիկներու
հետքերուն եւ անոնց շուրջ գտնուող գերեզմաններուն անյայտութեան
պատճառներէն մէկն ալ անտառի խեշերանքն է, հողի թանձր շերտով
անոնց ծածկուած ըլլալը:
գ.- Յարանուանական հակամարտութիւնները. 19-րդ դարու կէսին
շրջան մուտք կը գործեն բողոքական եւ կաթոլիկ քարոզչութիւնները,
ամերիկացի եւ անգլիացի բողոքական միսիոնարները, հայ կաթողիկէ
վարդապետները Զմմառէն ու իտալացի փատերաները Իտալիայէն:
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Անոնք կը կազմեն կրօնական առանձին համայնքներ: Յարանուանա
կան բուռն խնդիրներ կը ծագին բնակչութեան մէջ, գիւղական բոլոր
եկեղեցիներն ու գերեզմանատուները կռուախնձոր կը դառնան: Դա
րերէ ի վեր գործող եկեղեցիներն ու կիղիցիկները լքուեցան, քան
դուեցան ու ժողովուրդի յիշողութեան մէջ մնացին կիղիցիկ անունով:
Այսպէս՝
Գարատուրանի Վերին թաղի կիղիցիկը՝ Ս. Աստուածածին, գործող
եկեղեցի էր: Եկեղեցին 1858-ին կը վերանորոգուի, բայց երկար ատեն
կանգուն չի մնար: Կաթոլիկութեան յարած Յովհաննէս Ղալանտէրը
քանդել կու տայ եկեղեցին: Եկեղեցւոյ քահանան՝ Տէր Յարութիւնը
(ատկէ՝ Տէր Արթինեան մականունը) նոյնպէս դաւանափոխ կը դառ
նայ: Վէճերը կը սաստկանան: 1862-ին Կ. Պոլսոյ Ազգային վարչութեան
միջոցով յատուկ հրամանագիր կը բերուի եկեղեցւոյ վերաշինութեան
համար, բայց Օրտուի միւտիրը արգելք կը հանդիսանայ՝ նորադաւան
ներուն կամքը կատարելու համար: Ահա թէ ի՛նչ կը գրուի այս մասին.
«Խալատուրան գիւղը, որ Քեսապէն մէկուկէս ժամ հեռու է ըսինք, 50
տուն հայ լուսաւորչական ժողովուրդ կան, որոնք ունին իրենց սեպ
հական ազգային եկեղեցին, զոր վեց տարիէն ի վեր նորոգած էին36:
Սոյն եկեղեցւոյն կից ու իբր անոր բակին միջովը հռովմէական հայու
մի տունը կայ, Ղալանտէր Յովհաննէս անուն: Այս անձը բաւական
խօսքի տէր ըլլալով, հակառակութեան ոգւով շարժեալ, փլցնել կու
տայ նորոգուած եկեղեցին ի նախատինս հայոց. կը բողոքեն աղքատ
ժողովուրդք, բայց մտիկ ընող չկայ: Քանի մի առաջնորդներ եկան
գացին, եւ եկեղեցւոյ շինութեան հրամանագրին զօրութեամբը, զոր
Տէր Գէորգ անուն քահանայն Պօլիս գացած ու հանել տուած էր 1862ին Ազգային վարչութեան միջոցով, ոչ ոք կարողացած է իրաւունքը
մտիկ ընել տալ Օրտու գիւղի բռնաւոր միւտիր Մէհմէտ աղային, որ
40 տարիէ ի վեր միւտիրութիւն կ’ընէ այն կողմերը: Ասիկա հռովմէա
կանաց կողմը պաշտպանելով եւ ակնածելով անոնցմէ՝ Բերիոյ կողմէն
միշտ օգնութիւն գտնելուն համար, բնաւ ամենեւին հայոց իրաւանցը
36

Տեղեկութիւնը կը պատկանի Զաքարիա վարդապետին, որ գիւղ կ’այցելէ 1864-ին:
Խալատուրան ձեւը սխալագրութիւն է, պէտք է ըլլայ Գալատուրան կամ Գարատուրան:
Իսկ 50 տնուոր արտայայտութիւնը վստահաբար կը վերաբերի Գարատուրանի միայն
վերի թաղերուն՝ Վըրը Գէրէտըրուն, եւ ոչ թէ ամբողջ գիւղին:
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ունկնդիր չ’ըլլար, եւ անոնց բողոքներուն միշտ ունկնախից է: Խեղճ
հայը այս օրուան օրս 50 տնուոր առանց եկեղեցւոյ մնացած է մէկ
հռովմէականի մի հակառակութեան երեսէն»37:
Եկեղեցւոյ շուրջ պայքարը կը շարունակուի: Մայր համայնքը տես
նելով որ դատերը արդիւնք չեն տար՝ նոր եկեղեցի մը կը կառուցէ
1890-ին: Նախկին եկեղեցին կամաց-կամաց ամբողջութեամբ կը քան
դուի: Հիմքի քարերէն կ’երեւի, որ ունեցած է 7x3 մ. տարածութիւն,
արեւելեան կիսակլոր պատ, խճասալիկներով ծածկուած յատակ: Անկէ
մնացած է պարզ գետաքարի վրայ ցցուն փորուածքով պարզուկ խաչ
քար մը (տե՛ս Դ7): Կիղիցիկը կը մնայ Գարատուրանի վերի թաղերու
բոլոր հայոց սիրելի ուխտավայրը, ուր մատաղ կը զենուի ու կիղիցիկ
ապուր կը բաժնուի հնավայրին մէջ աճած փշակաղնիի ու դափնիի
պուրակին մէջ:
Կիղիցիկին առջեւ եղած է այդ թաղերուն գերեզմանատունը, գէթ
մինչեւ 1890-ական թուականները: Մնացած են երկու տապանաքարեր,
մէկը ջարդուած, կը կրէ 1864-1888 թուականը, իսկ միւսը անվնաս մնա
ցած է՝ «Մանճիկեան Օհաննէսըն օղլու Կարապետին տօղիշը 1842, վէֆա
թը 1885 Փեվր. 4» (Մանճիկեան Օհաննէսի որդի Կարապետին ծնունդը
1842, մահը՝ 1885 Փետրուար 4 [տե՛ս Դ46])38: 19-րդ դարու վերջաւորու
37
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Զաքարիա վրդ. Զմիւռնիացի, Թղթակցութիւն Լաթաքիոյ, «Սիօն», Երուսաղէմ, 1866,
թիւ 10, 1 Հոկտեմբեր 1866, էջ 152:
Ծանօթ չըլլալով այս եկեղեցւոյ պատմութեան՝ անոր աւերակներուն առջեւ օտար
հնախոյզեր ոչ ճիշդ եզրակացութիւններ ունեցած են՝ թիւրիմացաբար զայն կապելով
բիւզանդական շրջանին: Ֆրանսացի հնախոյզներ կը գրեն. «Կասիոսի հիւսիսային
զառիթափին վրայ (պէտք է ըլլայ հարաւային) գտնուող Գարատուրան գիւղին մէջ
ծառազարդ պուրակով վայր մը կայ, որ կը վայելէ շրջանի հայերուն մասնաւոր
հոգածութիւնը եւ ուր ոչխարներ կը զոհուին անոնց կողմէ: Ճիշդ այս վայրին մէջ կրցանք
գտնել բիւզանդական շրջանէն մնացած եկեղեցիի մը հետքերը: Իր կառոյցէն մնացած է
միայն հիմնաքար մը փոքր չափագրութիւններով, երկարութիւնն է 9,50 մ., իսկ լայնքը՝
6,25 մ.: Միակ գաւիթը կը վերջանայ արեւելեան ուղղութեամբ կիսաշրջանակաձեւ
ծայրամասով: Տեղւոյն վրայ գտանք խճաքարի մաս մը, զանազան խորանարդաձեւ
գունաւոր քարերով (սեւ, դեղին, ճերմակ, կղմինտրագոյն), որոնք ագուցուած են թանձր
շաղախի վրայ: Գտանք նաեւ քար մը բարձրաքանդակ խաչով, որուն չափերն էին
20 սմ. բարձրութիւն եւ 16 սմ. լայնք: Մօտակայ դաշտին մէջ գտնուեցան բազմաթիւ
հին անօթներ եւ բիւզանդական շրջանէն դրամներ: Արդէն անցեալին այս վայրին մէջ
գերեզմանաքար մը եւ տապանաքարի մը մէկ կտորը նկատուած է (L. Jalabert et R.
Monterde, Inscriptions Greques et Latins de Syrie, tome III. Paris, 1953, Inscriptions No. 1232
et 1233):Նոյնը տեսած ենք Կապրիէլ Սաատէի «Հայերու Ներկայութիւնը Սուրիական
Ծովափին Վրայ» յօդուածին մէջ («Գեղարդ» տարեգիրք, Բ. գիրք, Հալէպ, 1976-1978, էջ
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թեան երկու համայնքները կը համաձայնին ու նոր գերեզմանատուն
մը կ’ունենան գիւղէն քիչ մը հեռու տեղ մը (Սուսի):
Գարատուրանի Սաղտըճինց թաղի կիղիցիկը իբրեւ եկեղեցի եւ
գերեզմանատուն գործած է գիւղի կեդրոնական թաղերուն համար
գէթ մինչեւ 1870-ական թուականները: 1860-ականներուն, կից թա
ղը ամբողջութեամբ բողոքականութեան կը յարի, նոյնպէս շրջակայ
կալուածներուն քեսապցի կալուածատէրերը: 1873-ին կը կազմուի
գիւղի աւետարանական համայնքը: Եկեղեցին եւ կից գերեզմանա
տունը կռուախնձոր կը դառնան: Մայր եկեղեցւոյ հաւատարիմ մնա
ցած շրջակայ թաղերու բնակիչները խնդիր կ’ունենան կիղիցիկ գա
լու: Վէճի գլխաւոր պատճառը բողոքական ընտանիքներու անմիւռոն
մնացած մեռելներու թաղումն էր եկեղեցւոյ գերեզմանատան մէջ: Ի
վերջոյ, երկու համայնքները անջատ գերեզմանատուներ կ’ունենան եւ
եկեղեցին ու գերեզմանատունը կը լքուին: Կիղիցիկը կը մնայ վարի
թաղերուն սիրելի ուխտավայրը, ուր պարբերաբար մատաղ կը զենուէր
եւ կիղիցիկ ապուր (ուխտի ճաշ) կը պատրաստուէր: Ձմեռնային գետը
իր հունը փոխեց ու հասաւ սրբավայրին կից: Մնացած էին խորանը
եւ մէկ-երկու տապանասալ, հայատառ թրքերէն արձանագրութեամբ.
մէկը ունէր «Լէյլէկ Օղլի Ճըրճի» արձանագրութիւնը: Սա Սուրիոյ եւ Լի
բանանի հայկական դպրոցներուն մէջ մանկավարժական բազմամեայ
ծառայութիւն ունեցած Ստեփան Թիթիզեանի հօր մեծ հայրն է:1998-ի
սահանքը լափեց նաեւ կիղիցիկին ամբողջ տարածքը:

2.- ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ
19-րդ դարու երկրորդ կէսին Քեսապի ամբողջ շրջանին մէջ նախ
կին եկեղեցիներէն միայն Քեսապի Ս. Աստուածածին եկեղեցին կը շա
273): Օտար հնախոյզները չափագրութեան մէջ նկատի առած են մատուռի շրջափակին
մէջ յետագային շինուած ցածկեկ պատը եւ ոչ բուն մատռան հիմքի պատը: Պէտք է
նշել, որ Գարատուրանի բոլոր կիղիցիկներն ալ, հին թէ նոր, ունին նոյն ձեւը «Գաւիթը
կը վերջանայ արեւելեան ուղղութեամբ կիսաշրջանակաձեւ ծայրամասով»: Նշուած
տապանաքարերն ալ վերը նշուած հայատառ թրքերէն տապանաքարերն են ու կը
վերաբերին 19-րդ դարուն: Ասոնք լուրջ տուեալներ չեն կրնար ըլլալ Գարատուրանի
այս եւ միւս կիղիցիկները բիւզանդական համարելու համար (տե՛ս Յակոբ Չոլաքեան,
«Քեսապ», Ա. հատոր, Հալէպ, 1995, էջ 554, ծանօթ. թիւ 51):
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րունակէր գործել: Այս եւս եղած է փոքրիկ միախորան կառոյց մը,
որուն առջեւ գտնուած է գերեզմանատունը: Եկեղեցւոյ մկրտարանին
վրայ մարմարէ քարի մը վրայ կայ 1809 թուականի վերաբերող ար
ձանագրութիւն մը, որ Ս. Գէորգի արձանագրութենէն ետք երկրորդն
է իր հնութեամբ (տե՛ս Դ10):
1850-ական թուականներուն եկեղեցին եւ բակի գերեզմանատու
նը կռուախնձոր կը դառնան աւետարանական նորակազմ եւ առա
քելական համայնքներուն միջեւ: Տէր Ստեփան Գապագեանի քահա
նայութեան տարիներուն (1866-1905) մայր համայնքը կը կարողանայ
իր կալուածներուն տիրութիւն ընել: Միւս՝  աւետարանական եւ կա
թողիկէ համայնքներու նորաշէն հսկայ եկեղեցիներուն դիմաց մայր
համայնքն ալ կ’ուզէ մեծցնել եկեղեցին՝ իբրեւ ամբողջ շրջանին մէջ
մնացած միակ առաքելական եկեղեցին: Ծնունդով բողոքական մե
ռելները միեւնոյն գերեզմանատան մէջ թաղելու պարագան կը յուզէր
մայր համայնքը: Չմկրտուած մեռելները հասարակաց գերեզմանոցին
մէջ թաղելը Մայր եկեղեցւոյ դաւանանքին նկատմամբ անարգանք կը
նկատուէր: Կար նաեւ տեղի նեղութեան պարագան: Բոլորն ալ կ’ու
զէին գերեզմանատունը տեղափոխել Խոդի հարաւային բլուրը, բայց
չէին զիջեր իրարու: Օրտուի միւտիրը 30 հեծեալ զինեալներով կ’ելլէ
Քեսապ ու բլուրին վրայ կայնած՝ կալուածը գերեզմանատան համար
կը բաժնէ երեք համայնքներուն միջեւ: Ողջերը բաժնող բռնաւորը մե
ռելները կը միացնէ…: 1880-ին հիմնովին կը վերանորոգուի Քեսապի
Ս. Աստուածածին եկեղեցին՝ չորս անգամ մեծնալով եւ ընդգրկելով
բակի գերեզմանատան մէկ մասը ու վերածուելով եռախորան եկեղեց
ւոյ (տե՛ս Դ11): Եկեղեցւոյ հողէ տանիքը կը հանգչէր փայտեայ խո
շոր սիւներու վրայ: Պատին արտաքին երեսը անսուաղ էր: Եկեղեցւոյ
շրջափակին մէջ կը կառուցուին երիցատունը եւ դպրոցը: Բակի գե
րեզմանոցին աճիւնները կը հաւաքուին մէկ տեղ: 1903-ին կը կառու
ցուի եկեղեցւոյ արեւմտեան պատի հարաւային զանգակատունը, կայ
արձանագրութիւն. «ՇԻՆԵՑԱՒ ԱՅՍ ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆՍ ԹՒԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
1903 ՀՈԿՏ. 20»: Ծերունազարդ քահանան կը վախճանի 1905-ին, 80
տարեկանին: Կը թաղուի եկեղեցւոյ հարաւային դռան առջեւ, կայ ար
ձանագրութիւն. «ԱՅՍ Է ՏԱՊԱՆ ԾԱՌԱՅԻՆ Յ(Ի)Ս(ՈՒՍ)Ի Ք(ՐԻ)Ս(ՏՈՍ)Ի
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ՏԷՐ ՍՏԵՓԱՆԷԻ ԳԱՊԱԳԵԱՆ, ԾՆԵԱԼ 1825, ՓՈԽԵՑԱՒ Ի ՔՐԻՍՏՈՍ 1905»:
1910-ին եկեղեցին, երիցատունը եւ նորաշէն Սահակեան վարժարանը
կ’օժտուին կղմինտրածածկ տանիքներով: Համալիրը 1960-ականներէն
ի վեր կ’ենթակուի ներքին եւ արտաքին մեծ բարեփոխութիւններու,
եկեղեցին կ’օժտուի երկրորդ զանգակատունով ու կեդրոնի գմբէթով
եւ Հալէպի սղոցարաններէն բերուած քարէ երեսպատումով (տե՛ս Դ1214):
Մայր համայնքին համար ծանր կորուստ էր գիւղական եկեղեցի
ներու լքումը: 1889-ին Մկրտիչ Ա. Քէֆսիզեան կաթողիկոսը Գարա
տուրան կ’այցելէ, երբ Վերի թաղի Ս. Աստուածածին, Սաղտըճենց
թաղի եւ Ծովու թաղի Ս. Գէորգ սրբատեղիները խոնարհած վիճակի
մէջ էին: Կ’որոշուի ամբողջ գիւղին համար անյապաղ կերպով նոր եկե
ղեցի մը եւ դպրոցական շէնք մը կառուցել: Կ’ընտրուի կեդրոնական
Գազազեան թաղը: Կաթողիկոսը հիմնարկէքը կը կատարէ Գարատու
րանի եկեղեցւոյ նոր շէնքին, որ նախկինին անունով կը կոչուի Սուրբ
Աստուածածին: Շինութիւնը կ’աւարտի 1890-ին: Եկեղեցին քարուկիրէ
շէնք էր, ունէր զանգակատուն եւ հողածածկ տանիք: 23 Յունուար
1942-ի գետնասահքին եկեղեցին կը կործանի: 4 Սեպտեեմբեր 1960-ին
Բերիոյ թեմի առաջնորդ Ղեւոնդ արք. Չէպէեան հիմնարկէքը կը կա
տարէ Գարատուրանի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ երրորդ կառոյցին՝
աւետարանական եկեղեցւոյ մօտիկ հողի մը մէջ: Այդ դիրքը, կեդրո
նական թաղին մէջ, նոյնպէս հաւասար հեռաւորութեան վրայ է վերի
եւ վարի թաղերէն: Շէնքը օգտագործած էր տեղական քարը, ունէր
երկաթ-պեթոնէ կառուցուածք: Շէնքը կ’աւարտի 1961-ին: Յետագային
տափակ տանիքին վրայ կը տեղադրուի գմբեթ եւ կից՝ զանգակատուն
(տե՛ս Դ17): Սակայն քանի մը տարի ետք ճաքեր կ’ունենայ յատակին
ու պատերուն: Կ’որոշուի հիմնովին վերակառուցել եկեղեցին: 2008-ի
ամռան եկեղեցին կը քանդուի, տարածութիւնը կ’ընդլայնուի, հողի
վերհանման աշխատանքը կը կատարուի ու հիմքի ապահով գետինը
կը պատրաստուի: Չորեքշաբթի, 15 Հոկտեմբեր 2008-ին Բերիոյ հայոց
թեմի առաջնորդ Շահան եպս. Սարգիսեան հիմնարկէքը կը կատարէ
Գարատուրանի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ չորրորդ շէնքին: Երես
պատման քարը կը բերուի ծովամերձ քարահանքերէն, կը սղոցուի
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համաչափ, կոշտ տաշուած մակերեսով, անկիւնները եւ ներսի մանրա
մասները՝ սրբատաշ: Եկեղեցին ունի երկաթ-պեթոնէ կեդրոնագմբեթ
կառոյց, հարաւային մուտքին վրայ՝ զանգակատուն: Կիրակի, 18 Հոկ
տեմբեր 2009-ին, Արամ Ա. կաթողիկոսի ներկայութեամբ տեղի ունե
ցան օծումն ու առաջին Պատարագը (տե՛ս Դ18-19):
1840-ական թուականներուն կը կազմաւորուի Ծովու նոր թաղը՝
նախկինէն երկու քիլոմեթր վեր բարձունքին վրայ: Թաղումները կը
կատարուէին Ս. Գէորգի գերեզմանատան մէջ, եկեղեցական պարբե
րական արարողութիւնները՝ նոյնպէս, գոնէ մինչեւ 1908, երբ թաղին
մէջ կը կառուցուի նոր մատուռ-դպրոց: Գաւիթը կը ծածկէին ճիւղե
րով ու ցախով: 1960-ական թուականներուն փորձ եղաւ կիղիցիկը վե
րածելու Վարդավառի ուխտագնացութեան վայրի, ուր եկեղեցական
արարողութիւններէն ետք ժողովրդական տօնակատարութիւնը կը շա
րունակուէր ծովափին ու Գապի աղբիւրին կից ձիթաստանին մէջ:39:
Ծովու թաղին հեռաւորութիւնը նկատի ունենալով՝ Գարատուրա
նի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ քահանայ Տէր Պետրոս Փափուճեանի
քաջալերութեամբ գիւղացիք1908-ին կը ձեռնարկեն թաղին մէջ նոր
մատռան մը շինութեան, որ նաեւ կը գործածուի իբրեւ դպրոց: Ան
14x7 մ. տարածութեամբ ու հաստաբեստ պատերով շէնք մըն է, որուն
քարը գիւղացիք կը կտրեն քովի քարահանքէն ու կիրն ալ հոն կը
պատրաստեն: Խորանին ցցուածքը հիւսիս-արեւելեան պատին է: Կող
քի պատերուն իւրաքանչիւրին վրայ ունի երկու զոյգ հանդիպակաց
պատուհաններ: Տանիքը տափակ է, հողածածկ, կը կենայ փայտեայ
երկու սիւներու վրայ հանգչած «էշ»երու վրայ: Այդ սիւները մատուռը
կը վերածեն երկու հաւասար նաւերու: Առաջամասի երկու գերան
ները երկաթեայ են: Ներսի պատերը եղած են հողէ ծեփ: Դռան վրայ
զետեղուած մարմարէ քարը ունի խաչաքանդակ եւ ՌՅԾԷ, 1908, իսկ
մկրտութեան աւազանը՝ 1915 Փետր. 13 արձանագրութիւնները: Խորա
նին սեղանը ունի մարմարէ երկու զարդաքարեր: Եկեղեցւոյ կոչնակը
դրուած է փայտէ կախարանի մը վրայ, քիչ մը անդին: Բանալին կը
դրուէր մատուռի դռան կից դափնիի ցօղունին մէջ բացուած փչակի
մը մէջ: 1908-1947 թուականներուն Գարատուրանի Տէր Պետրոս քահա
39
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նան ամեն ամսուան վերջին Կիրակին կը պատարագէր այս մատուռին
մէջ (տե՛ս Դ34-36):
Ֆրանսահայ Երկիր եւ մշակոյթ միութիւնը 1987-ին վերանորոգեց
ծածկը, պատուհաններն ու դուռը, ամրացուց պատերը: Կայ արձա
նագրութիւն. Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԵԿԵՂԵՑԻ ՀԱՅՈՑ, ՆՈՐՈԳԵՑԱՒ ՅԱՄԻ ՏԵԱՌՆ
1987, ԱՐԴԵԱՄԲ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԵԱՆ:
Ներքի գիւղի կիղիցիկը դարձաւ Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման
տօնին առիթով կազմակերպուած համաժողովրդական ուխտագնացու
թեան վայր, երբ 1939-ի սահմանազատումով Թուրքիա մնաց շրջանի
համաժողովրդական ուխտատեղին՝ Պարլումը: Ըստ աւանդութեան՝
Ներքի գիւղ եղած է տարածքին առաջին բնակավայրը: Ժողովուր
դը առ այսօր Քեսապը Գիէղ (Գիւղ) կը կոչէ, իսկ նախկինը՝ Նըրքը
գիէղ (Ներքի գիւղ) կամ Էսկիւրան (թրք.՝ Էսկի Էօրան՝ հին գիւղ): Վե
րափոխման Կիրակի երեկոյ կը կատարուի մատաղներու զենում, կը
սկսին մինչեւ լոյս տեւող ժողովրդական հանդէսներ, Երկուշաբթի կը
պատարագէ Բերիոյ թեմի առաջնորդը եւ կ’օրհնէ մատաղի հերիսան:
1959-ին, կիղիցիկին կից կառուցուեցաւ Ս. Աստուածածին մատուռը.
ունի երկաթ-պեթոնէ կառոյց: Կը գտնուի Քեսապի Ս. Աստուածածին
եկեղեցւոյ թաղականութեան խնամքին տակ (տե՛ս Դ9):
Ներքի գիւղի առաքելական եւ կաթողիկէ համայնքներու ընտա
նիքները կը շարունակեն իրենց մեռելները թաղել հին կիղիցիկի տա
րածքին մէջ գտնուող գերեզմանատան մէջ: Աւետարանականները
Քեսապի գերեզմանատունը կը գործածեն:
Աւետարանական համայնքի նորադաւանները գրեթէ բոլոր գիւ
ղերուն մէջ կը կառուցեն իրենց ժողովարան-դպրոցները: Հոն կը կա
տարուէին հոգեւոր պաշտամունքները եւ դպրոցականներու կրթութիւ
նը: Շրջանի դպրոցներուն մեծագոյն ցանցը, գէթ մինչեւ Մեծ եղեռն,
պատկանած է աւետարանականներուն: Շրջանի բոլոր 12 բնակավայ
րերու աւետարանականները կը համախմբուին չորս եկեղեցիներու
շուրջ՝ Քեսապի, Էքիզօլուքի, Քէօրքիւնէի եւ Գարատուրանի: Յետա
գային Քեսապ-Գարատուրան եւ Էքիզօլուք-Քէօրքիւնէ եկեղեցիները
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կը միաւորուին մէկական հոգեւոր հովիւի առաջնորդութեան տակ:
Այս եկեղեցիները, բոլորն ալ, սկզբնապէս չեն տարբերած շրջանի
սովորական տուներէն, եղած են քարուկիր, երկշարք սիւներու վրայ
դրուած հողէ տափակ տանիքներով, առանց զանգակատունի: Այդպէս
եղած են Քեսապի եւ Էքիզօլուքի առաջին եկեղեցիները:
Քեսապի աւետարանական համայնքը 23 Մայիս 1853-ին պետա
կան ճանաչում կը ստանայ: 1000-է աւելի մարդ ընդունող եկեղեց
ւոյ շինութեան կը սկսին 1859-ի գարնանավերջը եւ զայն կը սկսին
գործածել 1860-ի երկրորդ ամիսին: «Աղքատ ժողովուրդը իր օրուան
աշխատանքը ընելէ ետքը կը զբաղէր եկեղեցաշինութեամբ: Լուսնի
լոյսին տակ մանուկներ, կիներ, երիտասարդներ եւ ծերեր շարաննե
րով իրենց կռնակին վրայ քարեր կը փոխադրեն, մութ գիշերներուն
իրենց աշխատանքը մախրի լոյսով կը կատարեն»40: Այդ եկեղեցին կը
գտնուէր Խոդի մէջ, ներկայիս աւետարանական շէնքերու տարածքին
մէջ: 1909-ի Աղէտին թուրք խուժանը կրակի կու տայ եւ հիմնայատակ
կը կործանէ համայնքի եկեղեցական եւ դպրոցական շէնքերը:
Վեր. Տիգրան Գունտագճեանի շինարարական գլուխ-գործոցներէն
մէկը Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցին է, որուն շինարարութիւնը կը
սկսի 1909-ին: Եկեղեցին ներսէն ունի 28x20 մեթր տարածութիւն եւ 8
մեթր բարձրութիւն: Պատին հաստութիւնը 60 սմ. է: Արեւելեան պա
տին մէջ կայ զսպականաձեւ քարէ սանդուղք՝ մինչեւ վեր: Արեւելեան
կողմէն ունի երկու մուտք, իսկ հիւսիսէն՝ մէկ: Բեմը խորանաձեւ է,
արեւմտեան պատին: Նախատեսուած էր, որ ըլլայ եռանաւ պազիլիք
կառոյց: Շինարարութեան համար առաջին անգամ ըլլալով կ’օգտա
գործուի Պաշորտի ձիւնաթոյր մարմարը, այդ պատճառով ալ եկեղե
ցին կը կոչուի Ըսպիտուօկ կիղիցա՝ Սպիտակ եկեղեցի: Քարտաշներու
եւ որմնադիրներու գործը կը գլխաւորէ ուրֆացի վարպետ Ճրճին:
Շինարարութեան մէջ Պաշորտի քարին լայնօրէն օգտագործելու առա
ջին փորձը անոր կը վերագրուի: Արեւելեան կամարաձեւ զոյգ մուտ
քերուն միջեւ, ճակատին, կայ փորագիր արձանագրութիւն՝ Ս(ուրբ)
ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ / 1909, ձախ դռան բարաւորին վրայ՝ ԵՍ ԵՄ /ՃԱՄԲԱՆ,
ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ ՈՒ ԿԵԱՆՔԸ, իսկ աջ դռան վրայ՝ ԱՆ ՈՐ/ ԻՆԾԻ ԿՈՒ
40
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ԳԱՅ ԵՐԲԵՔ ԴՈՒՐՍ ՊԻՏԻ ՉՀԱՆԵՄ:
Ներքին սիւնաշարքի ու ծածկի տեղադրումին չսկսած՝ կը հասնի
տարագրութեան հրամանը: Քարէ սիւներու համար նախատեսուած
քարերը գետին կը մնան, հոս ու հոն: Սպիտակ եկեղեցին շուրջ կէս
դար անծածկ ու անգործածելի կը մնայ: Պայմաններու սղութեան
պատճառով քարէ սիւներէն եւ ծածկի նախկին ծրագիրներէն կը հրա
ժարին: Եկեղեցին կ’ամբողջանայ երկաթ-պեթոնի օգտագործումով ու
կը սկսի գործել 1970-ին (տե՛ս Դ25-30):
Երբ կը կազմուի Գարատուրան գիւղի աւետարանական համայն
քը, գիւղին ճիշդ կեդրոնը, համայնքը 1873-ին կը կառուցէ երեք սեն
եականոց միայարկ շէնք մը՝ պաշտամունքներու եւ դպրոցի համար:
Տակաւին կանգուն է իբրեւ երիցատուն: 1908-ին կը սկսի կառուցուիլ
եկեղեցական նոր շէնք մը՝ 10x15 մեթր տարածութեամբ: Շինարարու
թիւնը կ’աւարտի 1909-ի Աղէտէն ետք: Արեւմտեան ճակատին վրայ
կայ խաչ եւ թուականի արձանագրութիւն ԳԱԼԱՏՈՒՐԱՆ 1908: Մարիամ
Սարամազեան-Չիւրիքեան այսպէս կը նկարագրէ անոր շինարարու
թիւնը. «Գարատուրանցիք, լուսաւորչական եւ բողոքական համայնք
ներու օրինակելի գործակցութեամբ, եկեղեցւոյ շինութեան գործը շու
տով աւարտեցին: Մեծ հանդէսով ու վճռակամութեամբ անոնք հիմ
քը դրին: Քեսապի դպրոցականները, ուսուցիչները, միս Չեմպըրզ ու
պատուելի Տ. Գունտագճեան եւ ժողովուրդէն ոմանք ներկայ եղան:
Գարատուրանցիները ամեն անկիւն նոխազ մը զենեցին, երեք-չորս
պղինձ կերակուր եփեցին՝ միսով հատ լուբիա, գլորներ, խորովածներ
եւ այլն: Այնպէս որ ժողովուրդը մեծ հաճոյքով եւ ուրախութեամբ իր
ծառայութիւնը կատարեց:
Ծածկի կղմինտրը շարուեցաւ: Գարատուրան երկու կողմերէն լեռ
ներով երիզուած լայն ու խոր ձոր է: Արեւելեան եւ արեւմտեան հովերը
հոն սաստիկ կը փչեն: Պատուելի Գունտագճեանին ըսի.
– Գարատուրանի հովը տանիքը կղմինտր չի ձգեր, վար կը նետէ:
– Չեմ կարծեր, որ կրնայ,– ըսաւ ինծի,– այս եկեղեցին հոս կարմիր
երեսով հարսի պէս գեղեցիկ պիտի ըլլայ»41:
41

Մարիամ Սարամազեան-Չիւրիքեան, Ինքնակենսագրութիւն, տե՛ս Յակոբ Չոլաքեան,
«Քեսապ», Գ. հատոր, էջ 208:
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Եկեղեցւոյ քարը կտրուած էր դիմացի սալուտէն:
1980-ական թուականներուն համայնքի դպրոցական շէնքերն ու
եկեղեցին օժտուեցան երկաթ-պեթոնէ ծածկով ու արտաքին սուաղով՝
լիովին փոխելով անոր նախնական ձեւն ու հմայքը (տե՛ս Դ15-17):
Էքիզօլուքի աւետարանական եկեղեցւոյ առաջին շէնքը կը կա
ռուցուի վարի թաղին առջեւ, 1882-ին: 1909-ի Աղէտին կը հրկիզուի: Հողէ
ծածկով շէնք էր: Պահպանուած է արձանագրութեան քարը (տե՛ս Դ31):
Պատուելի Յովհաննէս Էսքիճեան (1908-1913) 1911-ին կը ձեռնարկէ
նոր եկեղեցւոյ մը շինութեան: Քարը գրաստներով բերել տուաւ Պա
շորտէն: Կոշտ տաշուած քար է, իսկ պատուհաններուն եւ դուռերուն
երիզները՝ սրբատաշ ու տեղ-տեղ քանդակազարդ: Բեմը արեւմտեան
պատին է: Դռան վրայ կայ արձանագրութիւն. ԱԾ. ՍԷՐ Է. ԷՄՄԱՆՈՒԷԼ.
1911: Նախատեսուած էր կառոյցը դարձնել եռանաւ պազիլիք՝ քարէ
երկշարք սիւներով: Շէնքը կը բարձրանայ, բայց աւարտին չի հասնիր
ու վերահաս պատերազմի եւ տարագրութեան պատճառով առանց
ծածկի կը մնայ:
Եկեղեցւոյ շինարարութիւնը կ’աւարտի 1956-ին, վերապատուելիի
որդիին` ամերիկաբնակ Լուտեր Էսքիճեանի 3000 տոլար, Կեդրոնական
մարմնի 1200 տոլար, գիւղացիներու եւ օդափոխութեան եկող հալէպա
հայերու նուիրատուութեամբ: Նախկին ծրագիրին փոխարէն՝ ծածկը
կը կատարուի երկաթ-պեթոնէ ու կղմինտրով կը պատուի (տե՛ս Դ3233):
 էօրքիւնէի Հայ աւետարանական եկեղեցին կը կառուցուի գիւղին
Ք
հիւսիս-արեւելեան անկիւնը, 1899-ին, աւետարանական եւ առաքելա
կան համայնքներու հաշտութեան շրջանին: Բեմը դրուած է արեւելեան
պատին: Սովորական կոփուած քարով ու կրաշաղախով պատուած
է: Տանիքը տափակ էր, չորս փայտէ սիւներու վրայ, հողածածկ էր
եւ ունէր փոքրիկ զանգակատուն մը, որ հաւանաբար կառուցուած
է 1908-ին: Ունէր երիցատուն եւ պարսպապատ բակ: Գլխաւոր որմ
նադիրը եղած է Չագալճըգէն Յովսէփ Թրթռեանը (Քէլ): Շինութեան
ֆերմանը կ’առնուի ուղղակի սուլթանէն: Արեւմտեան ճակատին կայ
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1908 թուականը կրող սալիկ՝ հայատառ թրքերէն արձանագրութեամբ
(տե՛ս Դ20-24):
1989-էն ետք մեծ բարեփոխութիւններու կ’ենթարկուի, տանիքը եր
կաթ-պեթոնէ թեք ծածկ կ’ունենայ ու կ’երեսպատուի Հալէպի ղեղնա
ւուն քարով, զանգակատունը կը բարձրացուի:
 եսապի կաթողիկէ համայնքը 1857-ին պետական ճանաչում կը
Ք
ստանայ: 1861-ին արեւմտեան թաղին կեդրոնը կը կառուցուին Քեսա
պի հայ կաթողիկէ ժողովրդապետութեան Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկե
ղեցին, երիցատունն ու դպրոցը: Եկեղեցւոյ դռան վրայի արձանագրու
թիւնը դեռ կը պահուի (1861): 1946-ին կը դադրի եկեղեցի ըլլալէ ու կը
նախատեսուի զայն գործածել իբրեւ սրահ: Վերջերս նոյն նպատակին
համար վերականգնողական մեծ աշխատանքներ կատարուեցան հոն:
Լատին համայնքը կը ձեւաւորուի 20-րդ դարու սկիզբը: 1904-ին ֆրան
չիսկեան Թերրա Սանթա առաքելութեան հայրերը կը ստանձնեն լատին
համայնքին հովուութիւնը: Անոնք իրենց վանական կառոյցները կը կեդ
րոնացնեն արեւելեան թաղի հիւսիսային կողմը եւ կը վարեն կաթողիկէ
եւ լատին համայնքներու կրթական միացեալ գործը: Հոս 1904-էն իվեր
վանահայր է Հայր Սապաթինո տէլ Կայծո: 1910-ին կը կառուցուի նոր
վանքը՝ 1909-ի Աղէտին հրկիզուած վանքին տեղ: 1925-ին Սապաթինո տէլ
Կ
 այծո նախկին վանքէն քիչ մը վեր, լեռնածոցի մը անկիւնը կը ձեռնար
կէ վանական նոր համալիրի մը շինարարութեան: Գլխաւոր վարպետն է
ա
 յնթապցի Նազար Ուստագարայեանը:
Եկեղեցին երկթեք թաղածածկ տանիքով միանաւ պազիլիք է: Հիւ
սիսային կողմը կը գտնուի հնգանիստ խորանը, որուն արեւելեան նիս
տի մուտքը զանգակատան մէջէն կ’անցնի արեւելեան կողմը գտնուող
միակ աւանդատունը: Եկեղեցւոյ մուտքը հարաւային ճակատին վրայ
է: Այս ճակատը կառուցուած է Պաշորտի սպիտակ սրբատաշ քարով:
Միւս ճակատները ունին կոպտատաշ շարուածք: Հարաւային ճակա
տին ձախ կողմը կայ լատին խաչի քանդակ եւ արձանագրութիւն՝
A(nno) D(omini) MCMXXV (յամի Տեառն 1925 թ.):
Եկեղեցւոյ արեւելեան կողմը, աւանդատան կից կը կառուցուի
երկյարկանի երիցատունը, իսկ բակին արեւելեան կողմը՝ դպրոցա
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կան երկյարկանի շէնքը, երկուքն ալ կոպտատաշ քարերով, տանիքը՝
կղմինտր:
Շինարարական աշխատանքները կ’աւարտին 1927-ին:
Բակին արեւմտեան կողմը սարալանջի թեքութեան վրայ կան 1925
եւ 1926 թուականներուն վերաբերող լատիներէն արձանագրութիւններ:
Ա. արձանագրութիւնը. IL CASSIO / IL GETSEMANI ED IL
TABOR / INCIDONO / NELLE LORO SACRE ROCCIE / IL NOME
/ DI P. FERDINANDO DIOTALLEVI / CUSTODE DI TERRA SANTA
/ MCMXXV (Թերրա Սանթա միաբանութեան խնամակալ հայր Ֆեր
տինանտո Տիոթալլեւին հետք ձգած է Կասիոս, Գեթսեմանի եւ Թափոր
լեռներու սուրբ ժայռերուն վրայ: 1925):
Բ. արձանագրութիւնը. NOVAN ECCLESIAM / SUMPTIBUS
CUSTODIAE T(erra) S(anta) AEDIFICATAN / REVMUS P.
AURELIUS MAROTTA. CUSTOS / SOLEMNI EST AUSPIGATUS
P.J.U. / DIE 20 MAII 1926 (Նոր եկեղեցին կառուցուած է Թերրա Սան
թա միաբանութեան խնամակալներու ծախսերով: Միաբանութեան
առաջնորդ հայր Աւրելիուս Մարոթթայի հանդիսաւոր ուղեւորութիւնը
դէպի Արեւելք սկսաւ 1926 թուականի Մայիսի 20-ին):
1946-ին Քեսապի լատին համայնքը Պիոս ԺԲ. պապի կարգադրու
թեամբ կը լուծարուի, եւ լատին վանական համալիրը կ’անցնի Քեսապի
հայ կաթողիկէ ժողովրդապետութեան: Համայնքը նախկին եկեղեցին
կը լքէ ու կը փոխադրուի հոս: Եկեղեցին կը կոչուի Ս. Միքայէլ: Եկե
ղեցւոյ դռան վերի ճակատին յետնաբար դրուած է հայերէն եւ արա
բերէն արձանագրութեամբ մարմարէ սալ, Ս(ուրբ) Միքայէլ եկեղեցի
կառուցուած 1925 (տե՛ս Դ37-39):
Վարի Պաղճաղազի մէջ լատին հայրերը 1904-ին կը հաստատեն
վանական համալիր՝ եկեղեցի, երիցատուն ու դպրոց: Գիւղը կ’ունե
նայ իր գերեզմանատունը: 1946-ին անցած է հայ կաթողիկէ համայնքի
սեփականութեան: Բնակիչները կը մտնեն Քեսապի առաքելական եւ
կաթողիկէ համայնքներու կազմին մէջ: Համալիրը վերանորոգուած
է, սիմենթով սուաղուած ու կը ծառայէ իբրեւ Սուրիոյ հայ կաթողիկէ
համայնքներու ամառնային ճամբար (տե՛ս Դ40):
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 այ կաթողիկէ եկեղեցին փորձած է նաեւ կարգ մը կիղիցիկներու
Հ
վրայ ձեռք դնել եւ զանոնք ուխտավայրի վերածել: Այսպէս՝ Ծովու
թաղի կաթողիկէ նորադաւաններուն համար 1880-ական թուականնե
րուն օգտագործուած են Ս. Սարգիսի աւերակները: Քեսապի համայն
քապետը այստեղ պարբերաբար պատարագ մատուցած է: 1896-ին
տարածքը կը վերածուի օսմանեան զօրանոցի:
Ծանօթ է Գարատուրանի Վերին թաղի Ս. Աստուածածին կիղիցի
կին շուրջ 1860-ականներէն եկող վէճը: 1981-ին թաղեցիք պեթոնէ խո
րան մը կը շինեն ի յիշատակ եկեղեցւոյ մօտիկ հնամենի ջրհորին մէջ
արկածեալ հինգ զոհերուն: Վարդավառի տօնին Քեսապի կաթողիկէ
համայնքի ժողովրդապետը այստեղ ուխտագնացութիւն կը կազմա
կերպէ ու Պատարագ կը մատուցէ: Կաթողիկէ հայոց կողմէ հնավայրին
տիրելու դատերը ատենը մէյ մը կը նորոգուին:

3.- ԳԵՐԵԶՄԱՆՆԵՐ ԵՒ ՏԱՊԱՆԱԿԱՆ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Այժմ կը գործեն Գարատուրանի 4 եւ Քեսապի, Ներքի գիւղի, Քէօր
քիւնէի, Էքիզօլուքի, Վերի եւ Վարի Պաղճաղազ գիւղերու մէկական
գերեզմանատուները, ընդամէնը՝ 10 գերեզմանատուն: Ներկայիս թա
ղումներ չեն կատարուիր Տուզաղաճ, Չինարճըգ, Սեւ աղբիւր, Պաշորտ
գիւղերու եւ Գարատուրանի Սաղտըճեան եւ Մանճիկեան թաղերու կի
ղիցիկներու գերեզմանոցներուն մէջ:
Այստեղ մեր նպատակն է միայն լուսարձակի տակ առնել քա
րարուեստի հետ կապուած պարագաները, թէ գերեզման կառուցելու
ատեն ի՛նչ քար ու ինչպէ՛ս օգտագործած են քեսապցի քարտաշները:
Տապանական արձանագրութիւններու ամբողջական հաւաքումը մեր
նպատակը չէ42:
Քեսապի շրջանին մէջ գերեզմանը իր շրջապատէն կը զատորոշուի
քառանկիւն շարուած քարերով: Ժամանակի ընթացքին գերեզմանը կը
42

Մենք «Քեսապ» եռահատորի Ա. հատորին մէջ իւրաքանչիւր գիւղի բաժնին մէջ
անդրադարձած ենք նաեւ այդ գերեզմանատուներուն ու տապանաքարերուն: Տուած
ենք տապանաքարերուն արձանագրութիւնները մինչեւ 1950-ական թուականները,
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չոքի, այսինքն՝ քարերու քառանկիւնին մէջ հողի թումբը կը ցածնայ,
ու քարերու քառանկիւնը նկատելի կը մնայ հողի մակերեսին վրայ:
Նոր գերեզման փորելու ատեն գերեզմանափորները զգոյշ կ’ըլլան,
որ ուրիշի մը գերեզմանին տեղը չփորեն (տե՛ս Դ41): Գերեզմաններու
շարքերը կ’որոշուին ըստ գերդաստանի կամ ընտանիքի: Գիւղացիք
գիտեն, թէ գերեզմանատան ո՛ր բաժինը ո՛ր գերդաստանին կը պատ
կանի: Սերունդներ գիտեն իրենց նախահայրերու գերեզմանները, թէեւ
կրնան չյիշել, թէ ո՛րն է, իրօք, իրենց նախահօր շիրիմը: Գերեզմաննե
րը մեծ մասով տապանագիր չունին:
Շրջանի գերեզմանատուներուն մէջ տապանագրութեան համար
առաջին անգամ գործածուած է սալքարը: Ամենէն ընտիր սալքարը
կը բերէին Պաշորտ գիւղի արեւմուտքին գտնուող Էքըննիկի ձորէն:
Սալքարը բնականէն ողորկութիւն ու փայլ մը կ’ունենայ, բայց եզերք
ները չեն կոփուիր, հաւասար կողմեր չեն ունենար: Սալքարի վրայ սուր
գործիքով կարելի է փորագրութիւն ընել: Սալքարը կը տեղաւորէին
գերեզմանին արեւմտեան կողմը:
Առաջին տապանագրութիւնները մեզի կը հասնին 19-րդ դարու
վերջին քառորդէն: Կիղիցիկներուն վիճակուած անփառունակ վիճա
կը, անոնց աւերումն ու լքումը կրնայ գոյութիւն ունեցած տապանա
սալերուն անհետացման պատճառ նկատուիլ: Քեսապի Ս. Աստուա
ծածին եկեղեցւոյ 1880-ին կատարուած ընդարձակման հետեւանքով
ի՞նչ եղան բակին մէջ հաւանաբար գտնուող տապանասալերը՝ չենք
գիտեր, երեւի ոմանք գործածուեցան պատի շարուածքին մէջ կամ
իբրեւ սալքար տեղաւորուեցան տանիքին վրայ:
Տապանասալեր ունին Գարատուրանի բողոքականաց գերեզմանա
տունը, Մանճիկեան թաղի, Ներքի գիւղի, Քէօրքիւնէի կիղիցիկներու
եւ Քեսապի գերեզմանատուները միայն:
Քեսապի առաջին տապանագիր արձանագրութիւնը կու գայ Գարա
տուրանի բողոքականաց գերեզմանատունէն. 1878 թուականի տապա
որպէս ապացոյց այդ գիւղի շրջանակներուն մէջ ապրող գերդաստաններուն: Րաֆֆի
Քորթոշեան «Քեսաբի շրջանի պատմական յուշարձանները» ալպոմին մէջ իւրաքանչիւր
գիւղի շրջանակին մէջ առանձին բաժին յատկացուցած է գերեզմանատուներուն՝ տալով
շարք մը տապանագիրեր ու նկարներ: Ցաւօք, հեղինակի ուշադրութենէն վրիպած են
Գարատուրանի առաքելական-կաթողիկէ, բողոքական եւ Սուսիի գերեզմանատուները:
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նասալ մըն է: Նոյն տեղը կան 1882-ի եւ 1883-ի տապանագիրեր: Ասոնք
շրջանի հնագոյն տապանական արձանագրութիւններն են (տե՛ս Դ4245): Ասոնց շարքին պէտք է դնել նաեւ Սաղտըճեան թաղի կիղիցիկի
գերեզմանատունէն մեզի յայտնի միայն մէկ տապանասալի բեկորը,
որ ունի Լէյլիկ օղլի Ճրճի արձանագրութիւնը: Թուականը չկայ, կրնայ
տասնամեակով մը աւելի հին ըլլալ:
Հնութեամբ երկրորդ դիրքի վրայ կու գան Մանճիկեան թաղի կիղի
ցիկի տարածքին մէջ պահպանուած երկու տապանասալեր, մէկը կը
կրէ 1885 թուականը, իսկ միւսը 1888. վերջինս փշրուած է (տե՛ս Դ46):
Ըստ թուականի՝ տապանագիրերու երրորդ խումբը՝ շուրջ 12 հատ,
կը գտնուի Քեսապի գերեզմանատան մէջ, առաջինը՝ 1889 թուականին,
իսկ միւսերը՝ 1890-ականներուն պատկանող43:
Տապանասալերու վրայ կատարուած փորագիր տապանագրութիւն
ները առհասարակ կատարուած են հայատառ թրքերէնով: Տապանա
սալի վրայ հայալեզու առաջին գրութիւնը կը գտնուի Ներքի գիւղի
գերեզմանատան մէջ. Այս է տապան Մէրճանեան / Սարգիսին, որ ծնաւ
1841 / եւ մեռաւ 1891, / յնվ. 11: Տապանագրութիւնները կատարուած
են պարզ գիրով, իսկ ուրիշներ՝ գլխագիր: Քիչերը միայն ունին խա
չանշան:
Քեսապի գերեզմանատան հնագոյն տապանասալերը աւելի հաստ
են, դեղնաւուն կրաքար եւ մաշումի կ’ենթարկուին: Տապանագրութիւն
ներէն ոմանք անընթեռնելի են արդէն (տե՛ս Դ47-48):
Սրբատաշ տապանաքարի օգտագործումը կը սկսի 1890-ական
թուականներուն: Այստեղ օգտագործուած է, քիչ բացառութեամբ, տե
ղական՝ Պաշորտի քարը: Հաւանաբար տապանաքարերու տեղադրումը
եղած է թաղումներէն քանի մը տարի ետք կամ աւելի ուշ: Քեսապի
շրջանի եկեղեցական կառոյցներու մէջ Պաշորտի քարի լայն մշակումը
կը սկսի մանաւանդ 1909-ի Աղէտէն ետք: Ասոնք բոլորն ալ տեղացի
վարպետներու գործեր են ու կ’երկարաձգուին մինչեւ 1960-ական թո
ւականները:
Սրբատաշ տապանաքարերը զետեղուած կ’ըլլան ա) ուղղակի գե
43

Տե՛ս Յակոբ Չոլաքեան, «Քեսապ», Ա. հատոր, էջ 267. նաեւ՝ Րաֆֆի Քորթոշեան,
«Քեսաբի շրջանի պատմական յուշարձանները», էջ 16-17, թիւ 1-5 նիւթերը:
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րեզմանին վրայ. բ) քարուկիրէ պատրաստուած ցած կամ բարձր
պատու անդանի վրայ. գ) ամբողջապէս սրբատաշ քարերով շինուած
պատուանդանի վրայ: Ասոնք կրնան ըլլալ միաստիճան, երկաստիճան
կամ եռաստիճան: Սրբատաշ քարերը կ’ունենան անկիւնային տարբեր
փորուածքներ՝ ուղղանկիւն, կոր, մատնիքաւոր (տե՛ս Դ49-65):
Ուղղակի գետնին կամ պատուանդանի վրայ զետեղուած սրբատաշ
տապանաքարը կրնայ գերեզմանէն փոքր ըլլալ ու պատուանդան ու
նենալու պարագային՝ զետեղուած ըլլալ անոր արեւմտեան կողմը:
Սրբատաշ տապանաքարը առհասարակ ունի քառանկիւն կամ քա
ռակուսի ձեւ, ոմանք արեւմտեան կողմէն ունին կոր շրջագիծ:
Քեսապի գերեզմանատան մէջ տապանաքարի վրայ հայալեզու
առաջին արձանագրութիւնը. ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ / ԳԷՈՐԳ ԱԲԷԼԵԱՆ, / ԾՆԱՒ
1896, Յ(ՈՒ)Ն(Ի)Ս 15, / ՀԱՆԳԱՒ 1898, ՕԳ(ՈՍՏՈՍ) 10:
Տապանագիրը գլխաւորաբար կու տայ հանգուցեալի անունն ու
մականունը, ծննդեան եւ մահուան թուականները, երբեմն, ոչ տեղա
ցիներու պարագային, նաեւ ծննդավայրը՝ Այնթապ, Մարաշ եւ այլն:
«Աստ հանգչի», «հանգեաւ» եւ նման գրաբարաձեւ արտայայտութիւն
ներուն կը հանդիպինք ոչ աւետարանական ննջեցեալներու տապա
նաքարերուն վրայ:
Յատկապէս աւետարանական համայնքի ննջեցեալներու տապա
նաքարին վրայ կրնանք հանդիպիլ Ս. գիրքէն քաղուած համարի մը՝
աշխարհաբարով (տե՛ս Դ70):
Տապանագրութիւնները երբեմն հանգուցեալի մահուան պատճառ
հանդիսացող դէպքի մը կ’ակնարկեն ու կրնան ունենալ պատմական
նշանակութիւն: Անոնք մեզի կը յուշեն բնական աղէտի մը, մեծ ար
կածի մը, գիւղամիջեան բախումի մը մասին, ինչպէս Գարատուրանի
առաքելական-կաթողիկէ գերեզմանատան այս տապանաքարը. ԱՍՏ
ՀԱՆԳՉԻ /ՎԱՐԴԱՆ ԳԱԶԱԶԵԱՆ/ ԾՆԱՒ 1907ԻՆ, ՄԵՌԱՒ 1931-ԻՆ /ՆՎԱՏԻ
ՄԸ ԳՆԴԱԿԷՆ (տե՛ս նաեւ Դ69):
Հազուագիւտ գերեզմաններ ունին նաեւ մահերգային արձանա
գրութիւններ, որոնք ընդհանրապէս փորագրուած կ’ըլլան գերեզմանի
արեւմտեան կողին: Ասոնք քանի մը տողանի չափածոյ ստեղծագոր
ծութիւններ են վաղամեռիկ անձերու տապանաքարերուն վրայ (տե՛ս
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Քեսապի նիւթական մշակոյթը

Դ71-76): Կան նաեւ կեանքի մասին փիլիսոփայական հայեացք արտա
յայտող տողեր, ինչպէս հետեւեալը.
Ինչ կը պտտիք մեզի պէս,
Մենք ալ պտտեցանք ձեզի պէս,
Օր մըն ալ կ’ըլլաք մեզի պէս:
 ան նաեւ քանդակազարդ գերեզմաններ: Առաջին հայատառ ար
Կ
ձանագրութիւնը կրող 1878-ի տապանասալը նաեւ առաջին քանդա
կազարդ քարն է՝ կենաց ծառերով, արեւով, երկրաչափական գիծերով:
Այլ տապանաքարերու վրայ կրնանք հանդիպիլ հրեշտակի, ծաղիկի,
ծաղկամանի, թաղարի, խնկամանի եւ այլն: Խաչը եթէ կը բացակայէր
տապանասալերու վրայ, ապա կամաց-կամաց կը սկսի երեւիլ սրբա
տաշ տապանաքարերու վրայ ու կը դառնայ պարտադիր: Մեծամաս
նութեամբ՝ փորագիր խաչը հանդէս կու գայ տապանագիրին սկիզբը,
տարբեր մանրամասնութիւններով՝ պարզ խաչ, ճառագայթաւոր եւ
երեքական կորեր ունեցող թեւերով (տե՛ս Դ42, 46, 51-52, 55-57, 60-61,
73-74, 76):
1920-1950 թուականներուն կ’երեւի խաչարձանը, տարբեր դիրքե
րով.
ա) Կը հանդիպի տապանաքարի վրայ պառկած դիրքով (տե՛ս Դ72,
74):
բ) Սովորական խաչարձան է, որուն ստորին թեւը կը վերջանայ քա
ռանկիւն պատուանդանով մը, որ խաչարձանը կը բռնէր արեւմտեան
պատին: Նման խաչարձան կայ նաեւ երկու հարազատներու շիրիմնե
րու մէջտեղ (տե՛ս Դ66, 75):
գ) Մեծ խաչարձան է. կայ միայն Գարատուրանի միջին թաղերու
առաքելական-կաթողիկէ գերեզմանատան մէջ. ան զետեղուած է քա
րուկիր բրգաձեւ պատուանդանի մը վրայ, որ պատուած է այլ քառա
կուսի հիմքի մը վրայ (տե՛ս Դ67):
Վերջին երկու տեսակի խաչարձանները կը գտնենք միայն Գարա
տուրանի գերեզմանատուններուն մէջ եւ գործն են քարտաշ Սերոբ
Եարալեանի:
2014-ին շրջան մտած ահաբեկչական խմբաւորումները յայտնապէս
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Դ.- Հոգեւոր կառոյցներ

վայրագաբար կազմակերպած են խաչարձաններու ջարդը (Դ68):
1960-ական թուականներուն կը վերջանայ հին եղանակով գերեզ
ման ու տապանաքար կառուցելու աւանդութիւնը: Ձեռքի գործիքներով
աշխատող վերջին քարտաշները կը հեռանան ու տեղական սրբատաշ
քարը կը դադրի ի գործ դրուելէ: Անկէ ետք կը տարածուին գերեզմա
նի երկու տեսակ.
ա) Քառանկիւն պեթոնէ շինուածքը, որուն երեսին կը դրուի փոքր
չափով մարմարէ տապանաքարը: Ասիկա պատրաստուած կ’ըլլար
Հալէպ, գլխաւորաբար Ազգային գերեզմանատան աշխատակիցներու
կողմէ: Հին թաղումներէն շատեր կ’օժտուին այսպիսի կառոյցներով
(տե՛ս Դ77):
բ)1980-ական թուականներէն ետք Քեսապի մէջ կը ստեղծուի քարի
սղոցարան: Հոն կը մշակուին ոչ միայն տեղական, այլեւ տարբեր տե
ղերէ բերուած քարատեսակներ: Ահա այդ սղոցարաններէն ալ կու գայ
գերեզմաններու ամենէն տարածուած տեսակը, որ բաղկացած է չորս
կողմերու միակտուր քարերէ եւ երեսի տապանաքարէ: Իւրաքանչիւրը
ունի 3-4 սմ. հաստութիւն: Երեսի տապանաքարին վրայ կը փորագրուի
գրութիւնը (տե՛ս Դ78-79): Այդ գործը կը կատարէ լաթաքիացի Մովսէս
Աբգարեանը: Այս հինգ կտորները կը տեղադրուին գերեզմանին վրայ՝
հարթ գետնի վրայ պեթոնի խաւ մը թափելէ ետք: Գերեզմանին կողմի
քարերը ունին այնպիսի չափ, որ արեւելեան կողմը ընդհանրապէս
աւելի ցած է քան արեւմտեանը:
Այս շրջանին կ’երեւին այլաձեւ գերեզմանաքարեր եւս, որոնք նո
րամուծութիւններ են ու կապ չունին տեղական աւանդութիւններուն
հետ:
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Ե. ԳԼ Ո ՒԽ
Գ Ո ՐԾ Ի Ք Ն Ե Ր Ե Ւ Ա Յ Լ Ա ԶԱ Ն ԻՐ Ե Ր
1.- ՔԱՐԷ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
ա.- Սանդեր
Սանդը ցորեն եւ ձաւար44 ծեծելու, թեփաթափ ընելու կամ չոր ըն
դեղէն ու պտուղներ ծեծելով փոշի ունենալու համար աման է: Ըստ
Հայկազեան բառարանի՝ «անկան. քար կամ փայտ գոգեալ, յորում
ծեծեն զարմտիս»45: Կու տայ թրքերէն համանիշները՝ հավէն, հավան,
տիպէք: Ըստ Մալխասեանի՝ «քարից կամ փայտից շինած անօթ, մէջը
փոսցրած, որի մէջ յատուկ մետաղեայ կամ փայտեայ թակիչով ծեծում
ու մանրում են աղ, հատիկներ եւն. ական, հաւանք (Ներկայումս սանդ
կոչում են քարից շինած մեծ անօթը, իսկ մետաղից շինած փոքրը կո
չում են հաւանք)»46:
Սանդ բառը աւանդուած է հայ հին մատենագրութեան մէջ նոյն
ձեւով: Հայ բառարանագիրները բառի հնագոյն վկայութիւնները կը
քաղեն Մովսէս Կաղանկատուացիի (7-րդ դար), Ներսէս Լամբրոնա
ցիի (12-րդ դար) գործերէն: Հ. Աճառեան բառի ստուգաբանութիւ
նը չի ճշգրտեր:47 Գէորգ Ջահուկեան զայն իրանական փոխառութիւն
կը նկատէ՝ քիչ հաւանական նկատելով անոր աքքատերէնէ ծագած
ըլլալը48: Հին բառեր են սանդահարել, սանդիտոռն կամ սանդատուն:
44

45
46
47
48

Քեսապի բարբառին մէջ հերիսացու ծեծած ցորենին ծիծուօծ կ’ըսեն, իսկ խաշած
ցորենին կամ ձաւարին՝ պըլղօր, թէեւ անով շինուած կերակրատեսակներուն
անունները կը կազմուին կուրկուտ (կորկոտ) բաղադրիչով՝ կուրկուտէպէօր:
Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, Բ. հատոր, Երեւան, 1971, էջ 693:
Ստեփան Մալխասեանց, «Հայերէն բացատրական բառարան», Դ. հատոր, Երեւան,
1944, էջ 181:
Հրաչեայ Աճառեան, «Հայերէն արմատական բառարան», Դ. հատոր, Երեւան, 1979,
էջ 171:
Սանդ, Գէորգ Ջահուկեան, «Հայերէն ստուգաբանական բառարան», Երեւան, 2010,
էջ 667:
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Ե.- Գործիքներ եւ այլազան իրեր

 ոռն՝ ըստ Աճառեանի կը նշանակէ սանդի կոթ, ատկէ՝ սանդիտոռն, կամ
Տ
սանդատոռն: Տոռ բնիկ հայերէն բառը կը նշանակէ փայտ49: Հայկազ
եան բառարան սանդիտոռն բառը կը բացատրէ իբրեւ սանդի թակիչը՝
«տոփան ծեծելոյ զիրս ի սանդի»50: Մէկ խօսքով՝ տոռը մեծ ու փոքր
սանդերու, հաւաններու մեծ ու փոքր թակերուն տրուած ընդհանուր
անունն է, ցորեն ծեծելու մեծ թակէն սկսեալ մինչեւ փոքր հաւաննե
րու մէջ գործածուող սխտործեծը, որ կրնայ ըլլալ փայտէ, քարէ ու
մետաղէ:
Սանդ բառի շեշտակիր ա-ն Քեսապի բարբառին մէջ ռնգային ն-էն
առաջ բնական հնչիւնափոխութեամբ մը տուած է սունտ: Սունտ կը
կոչուի գլխաւորաբար քարէ շինուած հսկայ ամանը: Նիւթը անոր մէջ
կը ծեծուի փայտէ մեծ թակերով:
Քարէ սանդը ունէր իր անփոփոխ տեղը գիւղին մէջ, միշտ բաց
տարածութեան մը մէջ կամ ծառի մը տակ:
Սանդի մէջ բան մը ծեծելու փայտը կը կոչուէր թուօկ: Թակը կը
պատրաստուէր կարծր փայտատեսակէ՝ թթենիէ եւ կաղնիէ. փշակաղ
նին51 չէր նախընտրուեր, որովհետեւ ծանր կ’ըլլայ: Թակերը կ’ըլլային.
ա) Շեղ կոթով թակ. պատրաստուած կ’ըլլար միակտուր երկճղի փայ
տէ կամ երկու տարբեր ճիւղերէ, կոթը շեղ ձեւով մտած կ’ըլլար թակին
մէջ: Շեղ կոթով թակը կը գործածուէր առհասարակ կոնաձեւ փորուածք
ունեցող սանդերու պարագային, երբ նոյն սանդին շուրջ թակ վերցնող
ները շատուոր ըլլային, հինգէն աւելի: Խոշոր սանդերուն շուրջ այսպիսի
թակով կրնային մինչեւ 9-11 հոգի ծեծող ըլլալ (տե՛ս Ե1):
49
50
51

Հրաչեայ Աճառեան, «Հայերէն արմատական բառարան», Դ. հատոր, Էջ 421:
Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, Բ. հատոր, էջ 693: Տե՛ս նաեւ Տոռն սանդի
գլխաբառը:
Ս. Մալխասեան ունի Փշակաղնի գլխաբառը, որ կը յղէ Սնկնենի գլխաբառին.
«Կաղնիի մի տեսակը, որ բուսնում է հարաւային Եւրոպայում, որի սնկանման
կեղեւները պոկում են եւ նրանցից խցաններ են պատրաստում (ouercus suber)»
(Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան, Դ. հատոր, էջ
236): Բարբառին մէջ այդ ծառը կը կոչուի փըշըկաղնա, իսկ արաբերէն՝ սնտիեան:
Մշտադալար անտառային ծառ է. տերեւի շրջագիծին վրայ մանր փուշերով.
այծերու սիրելի բոյս է: Լայնօրէն կը գործածուի ածուխի պատրաստութեան մէջ:
Փայտը չափազանց տոկուն է: Հսկայ ծառերու տեսքով կը գտնուի կիղիցիկներու եւ
ուխտավայրերու տարածքին մէջ, ուր կը նկատուի սուրբ ծառ ու զայն հատելը՝ մեղք,
թէ՛ քրիստոնեաներու եւ թէ՛ իսլամներու կողմէ:
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բ) Ուղղանկիւն կոթով թակ. պատրաստուած կ’ըլլար երկու կտոր
փայտէ՝ բուն ծեծիչը եւ անոր մէջ ուղղանկիւն դիրքով խրուած բռնի
չը՝ կոթը: Ծեծիչին գլուխը կլոր ու ողորկ կ’ըլլար: Ուղղանկիւն թակ կը
գործածէին դարձեալ նոյն տեղը, բայց ոչ աւելի քան չորս հոգի, կամ
կը գործածէին միայն փորուածքի լայն յատակ ունեցող սանդերու պա
րագային (տե՛ս Ե2):
գ) Առանց կոթի թակ: Ան բաւական հաստ կոճղ էր, որուն ուղղաձիգ
բռնիչը ափի մէջ տեղաւորուելու աստիճան տաշուած կ’ըլլար: Սովո
րաբար կիները կը գործածէին զայն՝ մէկ կամ երկու ձեռքով բռնած,
անով ուղղաձիգ հարուածելով սանդին մէջ:
Ամբողջ շրջանին մէջ կար միայն մէկ հատ փայտէ սանդ, որ Գարա
տուրանի Սաղտըճեան թաղին կը պատկանէր: Թաղեցի երիտասարդ
ները սանդի կոճղը կտրած էին թրքաբնակ Մուղուսլուօկ (Մուրսալաք)
գիւղի մէկ հաստաբեստ ընկուզենիէն ու տեղւոյն վրայ տաշած, ապա
պատգարակով շալկած բերած թաղը: Դաւիթ ու Մանասէ Սաղտըճեան
եղբայրները կը պատմէին, որ ատիկա շինած էին Թալանտէն (1909)
առաջ: Թաղի գոյութեան ատեն սանդը կը մնար Հուվըվինց (Եզեկիէլ
Սաղտըճեան) սաքուն: Հիմա կը գտնուի Յովհաննէս Սաղտըճեանի
տան բակը, ու երկար տարիներ դուրսը մնացած ըլլալով՝ փտած մա
սեր ունի (տե՛ս Ե1):
Ատենօք, որքան յայտնի է մեզի, սանդը առանձին ընտանիքի սե
փականութիւն չէր նկատուեր: Կալուածի բաժանումին մէջ չէին մտներ
թաղին աղբիւրը, թոնիրը, մասարան, պաթոսը, սանդը. ասոնք կը
պատկանէին բոլոր թաղեցիներուն:
Սանդերը դրուած կը մնային միեւնոյն տեղը. զայն ուրիշ տեղ տա
նիլը անօրինական կը նկատուէր: Տեղը գիւղամիջեան իւրօրինակ հրա
պարակ մը կը նկատուէր: Գերդաստանական թաղերուն մէջ սովորա
բար դրուած կ’ըլլար թոնիրին առջեւ բաւական ընդարձակ տարածու
թեան մը մէջտեղը կամ աղբիւրին մօտիկ: Սանդը գիւղի տարածքէն
դուրս պէտք չէ ըլլար:
Ամբողջ շրջանին մէջ գտած ենք 48 սանդ:
Սանդերը արտաքնապէս կ’ըլլան ձագարաձեւ, թասաձեւ եւ գլանա
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ձեւ: Ձագարաձեւ սանդերու բերանի շրջագիծը միշտ աւելի մեծ է քան
ստորին բաժինը: Օրինակ՝ Ներքի գիւղի ուխտավայրի սանդի վերին
շրջագիծը 220 սմ. է, իսկ ստորին շրջագիծը՝ 197 սմ.: Ոմանց ստորին
շրջագիծը կրնայ շատ նուրբ ըլլալ: Տակի հարթութինը պէտք է այն
քան ըլլար, որ սանդը փոքրիկ թեքութեան մը հետեւանքով չշրջուէր:
Թասաձեւ սանդերու կեդրոնի արտաքին շրջագիծը աւելի լայն է,
քան վերին շրջագիծը: Այդպէս է, օրինակ, Սեւ աղբիւրի Յակոբ Փա
նոսեանի սանդը, որուն վերին շրջագիծը 245 սմ. է, կեդրոնինը՝ 263,
իսկ ստորինը՝ 220: Քիչ չեն այսպիսիները:
Գլանաձեւ սանդերու վերին եւ ստորին շրջագիծերը գրեթէ նոյն
չափի են: Քիչ են այդպիսիները:
Սովորական սանդերը տարբեր են նաեւ իրենց հասակով՝ բարձրու
թեամբ, որ կը տարուբերի 36-էն 77 սմ.ի միջեւ.: 60 սմ. եւ աւելի բարձ
րութեամբ սանդերը ուղղակի տեղադրուած կ’ըլլային ամուր գետնին,
իսկ կարճերը կ’ունենային յատուկ պատուանդան այդ բարձրութեան
հասնելու համար: Այդ պատուանդանը կրնար ըլլար անկիւնաքարե
րով շինուած ու ամրացուած կամ սանդի յատակի շրջագիծով կամ քիչ
աւելի մեծ միակտուր տաշուած բոլորակ քար, տարբեր բարձրութեամբ
(տե՛ս Ե2-9): Պատուանդան չունեցող ցած սանդերուն մէջ ծեծը կը կա
տարուէր աթոռի վրայ նստած վիճակով (տե՛ս Ե24-25):
Սանդերը արտաքնապէս ունին կլոր տաշուածք, ոմանք ունին ան
թերի կլորութիւն: Յովհաննէս Ապաճեանի եւ Ալիշա Սարամազեանի
սանդերը անթերի են: Ամբողջ շրջանին մէջ միայն երկու քառանկիւն
սանդի հանդիպած եմ: Վարի Պաղճաղազի մէջ Կարո Աղպաշեանի տան
բակը գտնուող սանդը բերանի կողմէն ունի 54x54 սմ. տարածութիւն,
փորուածքին տրամագիծը 40 սմ. է, կոնաձեւ (տե՛ս Ե12): Երկրորդը կը
գտնուի Գարատուրան՝ Այսինց բակը, ունի 48x44 քառանկիւն մակե
րես, միակ սանդն է, որուն փորուածքն ալ քառանկիւն է (տե՛ս Ե13):
Սովորական սանդերը կ’ըլլան մեծ (խուշուր) եւ միջակ (օրթա): Մե
ծութիւնը կ’որոշուի ոչ թէ հասակէն, այլ վերի շրջագիծէն: Մեծերուն
վերին շրջագիծը կը տարուբերի 220 սմ.էն 245 սմ.-ի միջեւ, վերին
տրամագիծը՝ 66-76 սմ., փորուածքի տրամագիծը՝ 47-54 սմ.: Արտաքին
չափերով շատ մեծ է միայն Ծովու թաղի Քաթուլից սանդը, որ ունի 278
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սմ. արտաքին շրջագիծ, ներքին տրամագիծը՝ 82 սմ., փորուածքին
տրամագիծը՝ 56 սմ. (տե՛ս Ե6): Միջակ մեծութեամբ սանդերուն շրջա
գիծը կը տարուբերի160 սմ.էն մինչեւ 210 սմ., բերանի տրամագիծը՝
47-63 սմ., փորուածքի տրամագիծը՝ 40-46 սմ., իսկ բարձրութիւնը՝
36-46 սմ. (տե՛ս Ե12-15):
Բայց իսկութեան մէջ սանդերու մեծութիւնը կապ չունի արտաքին
չափերուն հետ: Հիմնականը սանդի փորուածքին չափն է: Սանդերու
փորուածքը կ’ըլլայ կոնաձեւ (ընդհուպ՝ ձագարաձեւ) եւ տաշտաձեւ
(տե՛ս Ե7-8): Կոնաձեւ սանդերը ունին հետզհետէ նեղցող յատակ, 30-40
սմ. խորութեամբ: Ամենէն մեծ խորութիւնը ունին Ալիշա Սարամազ
եանի շինած սանդերը, մինչեւ 55 սմ. խորութեամբ (տե՛ս Ե9): Մի
ջակ մեծութեամբ սանդերը ունին 20-30 սմ. խորութիւն: Մեզի հասած
միջակ մեծութեամբ սանդերէն Լրջինց Սիրականին սանդը ունի 20
սմ. խորութիւն (տե՛ս Ե15): Սանդի գործնական նշանակութիւնը այս
բաժնին մէջ կը կայանայ: Փորուածքին ողորկութիւնը անթերի պէտք է
ըլլայ, որպէսզի թակի հարուածին ուժգնութիւնը հաւասարապէս տա
րածո
 ւի սանդին մէջ: Կ’ըսուի, թէ որքան նեղ ըլլայ փորուածքին յա
տակը՝ այնքան ազդու կը դառնայ թակին հարուածը: Տաշտաձեւ կը
համարուին գրեթէ բերանի լայնութեամբ յատակ ունեցող սանդերը.
ասոնք խորունկ կաթսայի ձեւ ունին (տե՛ս Ե8): Այսպիսի սանդերու
մէջ ծեծը պէտք է ըլլայ ուղղանկիւն կոթով նուազագոյնը երեք-չորս
թակերով:
Կարեւոր է սանդի համար ընտրուած քարի տեսակը, որպէսզի
փորուածքը ելլէ ողորկ ու փայլուն եւ փոսիկներ ու ճեղքեր չստեղծէ
ժամանակի ընթացքին: Գործածուած են այլազան տեսակի քարեր,
գլխաւորաբար դեղնաւուն ու ճերմակ կրաքարը: Խճաքարը այնքան ալ
լաւ քարատեսակ չէ սանդի համար, որովհետեւ ժամանակի ընթացքին
խիճերը կրնան փրթիլ ու ետին փոսիկներ ձգել: Այսպիսիները բակի
անասունները ջրելու ամանի կամ մսուրի կը վերածուին:
Ցորեն եւ ձաւար ծեծելու աշխատանքը կ’ըլլար ամռան, կալի աշ
խատանքներէն անմիջապէս ետք: Ասիկա հաւաքական աշխատանք
էր, հնարաւոր չէր մէկ-երկու մարդով այսքան գործ ընել: Կարգ կը
սահմանուէր, ու մարդիկ, իրենց թակը վերցուցած, ամեն երեկոյ կը
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փութային սանդին մօտ, հերթական ցորենծեծը կամ ձաւարծեծը կա
տարելու համար: Կիներն ալ կու գային՝ խոհանոցին մէջ օգտակար
ըլլալու համար, որովհետեւ աւարտին անպայման սեղան կը բացուէր:
Ամեն կին անպայման բան մը կը բերէր գոգին մէջ, ինչ որ կ’ենթադրէր,
թէ կրնայ դրացին չունենայ բաւարար չափով. քանի մը գլուխ սոխ,
գետնախնձոր, կանաչի, կանաչ պղպեղ, սմբուկ, դոյլ մը մածուն եւ
այլն, մէկն ու միւսը կը վազէր աղբիւր՝ կուժ մը ջուր բերելու համար:
Այսպէս էր կարգը:
Նախ սանդին շուրջ գետինը կը փռէին քանի մը պըլլուօս (այծի մազէ
հիւսուած գետնի ծածկոց) կամ քըլլըմ (կարպետ): Քուրցով ցորենը կամ
ձաւարը կը բերէին ծածկոցին մէկ անկիւնը: Սանդի վերնամասին կը
փաթթէին կարպետ մը ու ամրօրէն կը կապէին, որպէսզի ծեծուող հա
տիկները սանդէն յորդելու ատեն վար չթափին: Ծեծող այր մարդիկ ու
երիտասարդներ, թակերը շալկած, ոտաբոպիկ կը մօտենային սանդին:
Շատուոր ըլլալու պարագային՝ թակերը միատեսակ պէտք է ըլլային:
Խումբ մը կիներ հատիկը կը մաքրէին. ասոր հընտըրիլ կ’ըսէին,
այսինքն՝ ընտրել. ասով հատիկը կը մաքրուէր շիւղերէ, օտարոտի ըն
դեղէնէ, քարերէ: Մէկը երկու տէպուօխ (ծեղէ մեծ աման, տապախ, որ
իբրեւ չափաման կը գործածուի) ցորենը կամ ձաւարը կը թրջէր, կը
խառնէր, որպէսզի բոլոր հատիկները հաւասարապէս թրջուին, ապա
կը պարպէր սանդին մէջ: Իւրաքանչիւր սանդի մէջ մէկ տապախ ձա
ւար կամ ցորեն կ’ըլլար, այսինքն՝ շուրջ 20 քիլո: Աւագը կը սկսէր
ծեծը, աջ կողմէն միւսերը կարգով կը շարունակէին՝ թակ, թակ-թակթակ-թակ… թակ, թակ-թակ-թակ-թակ…: Ծեծողները գլուխները ետին
կը պահէին, ամբողջ ուժգնութեամբ թակը կը զարնէին սանդին մէջ
ու արմուկը ետ քաշելով՝ կը հանէին թակը սանդէն: Կարգով ու համա
չափօրէն կը զարնէին: Տեսնելու եւ լսելու բան էին այս տեսարանն ու
թաքթքոցը: Փոքրիկ յապաղում մը կամ անզգուշութիւն մը կը բաւէր,
որ թակերը իրարու զարնուէին ու ճարճատէին: Վտանգաւոր ակնթարթ
մը կը ստեղծուէր: Միշտ աւագը կը սկսէր ծեծը ու ինք կը կեցնէր, երբ
նկատէր, որ սանդը խառնելու ժամանակն էր: Կին մը կը խառնէր սան
դը, տակը վրան կը բերէր ու ինք կ’որոշէր, թէ՝ բա՛ւ է, կամ՝ թա՛կ մը
եւս: Սանդը կը խառնէր ափով կամ շափլուօգ կոչուող փայտէ շերեփով:
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 եծողները քրտինք ջուր կը կտրէին, երիտասարդները կը հանէին
Ծ
վերնաշապիկները: Ցորենը կը թեփոտէր, թեփը կը թռչկոտէր ու կը
հանգչէր մարդոց ուսերուն, գլուխներուն եւ թարթիչներուն վրայ: Լեռ
ները կ’արձագանգէին: Ձաւարը աւելի արագ կը թեփոտի քան ցորենը:
Ծեծուող ցորենը պէտք է շատ լաւ թըփըրրի (թեփոտի): Լաւ ծեծածը
արագ կ’եփի. Հիրիսէպրէն ցիրինը սիւնտը կիփա (հերիսային ցորենը
սանդին մէջ կ’եփի) խօսքը առածի կարգ անցած է: Սանդը կը պար
պուէր ուռէ հիւսուած զամբիւղին մէջ (խէֆէր), որ երկու բռնատեղ
(ունկըղ) կ’ունենար: Զամբիւղը տանիք կը հանէին, եւ ծեծածը կը
փռէին սաւաններու վրայ, որպէսզի մէկ-երկու օր չորնայ: Կին մը օրը
քանի մը անգամ կը խառնշտկէր, որպէսզի խոնաւութիւն չմնայ:
Յաճախ քանի մը տան ձաւարը մէկ գիշեր կը ծեծէին: Պէրէքէն (օրհ
նութիւն իջնէ) ըսողը կու գար դիտելու կամ ձեռք մը տալու: Այդպիսի
գիշերները տօնի կը վերածուէին: Յետոյ սեղան կը բացուէր: Շինուած
կ’ըլլային սիսեռով կորկոտապուր (սըսըռուօն կիւրկիւրտէպէօր) եւ սիսե
ռով սմբուկով ճաշ (սըսըռուօն պէտինճուն էպէօր): Սեղանին կը դրուէր
թասով մածուն: Օղին անպայման կու գար: 
Յետոյ յանկարծ կը փչէր սրինգը, քանի մը հոգի շուրջպարի կ’անց
նէին: Շարքը կ’երկննար, պարերգներուն եւ շուրջպարերուն կը մաս
նակցէին նաեւ կիներն ու աղջիկները:
Հարսանեաց հերիսայի ցորենը նոյնպէս կը ծեծէին սանդին մէջ:
Հարսանեաց շաբթու Հինգշաբթի կէսօրէ ետք ցորեն լուալու արարողու
թիւնը կ’ըլլար: Անոր կը մասնակցէին գլխաւորաբար երիտասարդներն
ու աղջիկները: Հարսանեկան բացականչութիւններուն հետ հրացան
ները կը գոռային: Կը փչէր զուռնան, կը թնդար թմբուկը, փեսացուի
տան բակին մէջ կը սկսէր երիտասարդներուն շուրջպարը: Հերիսայի
ցորենը լուալու կ’երթային աղբիւրին տանիքը կամ ջրհորի մը մօտ:
Եիկիտպաշին (երիտասարդներուն պետը) հրաման կու տար շարժելու:
Ետեւ-ետեւ քալելով ու խումբին շարժումը ղեկավարելով ինք կ’երթար
առջեւէն, յետոյ՝ սրնգահարը կամ զուռնաճին ու թմբկահարը, պարող
ու շարք կազմած երիտասարդները: Ասոնց կը հետեւէին աղջիկներն ու
կիները, ոմանք ցորենի միջակ լաղերը իրենց գլուխին դրած, ուրիշներ՝
կուժեր ուսած: Մանուկները հոս ու հոն կը թռվռային:
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 եղ հասնելէն ետք կիները կ’անցնէին գործի՝ ցորենը լուալու: Քա
Տ
նի մը այր մարդիկ կ’օգնէին, իսկ միւսերը կ’ելլէին աղբիւրին տանիքը
կամ մօտիկ բաց տեղ մը ու զարկ կու տային շուրջպարին, պարերգին
ու մենապարին: Աղջիկներ քիչ ետք կը մտնէին շուրջպարի: Վերա
դարձին կուժերով ջուր կը բերէին: Ցորեն լուացողները կու գային
սանդին հրապարակը: Հրացաններու որոտումը եւ մարդոց ու կանանց
առանձին բացականչութիւնները կը յայտարարէին, թէ ցորենը ծեծելու
ժամն է: Երիտասարդները կը փութային հարսանքատուն՝ Շընըֆուր
ձիր խընտօմը (շնորհաւոր ձեր ուրախութիւնը) ըսելով: Տարօսը քիզ
իլի (Տարոսը քեզի ալ) կ’ըսէին ամուրի երիտասարդին ու թակ մը կը
մեկնէին անոր, որպէսզի ան ալ շունչ մը զարնէ (նաֆաս մը քիշտի):
Այսօրուընէ տղուն կողմէ օժիտ ստացողները իրենց նուէրները կը
տանէին հարսանիքի տունը52: Հարսանեաց հրաւէրի ատեն տղուն կող
մէ հրաւիրեալներուն տարուած նուէրը օժիտ (ուժետկ) կը կոչուէր:
Ասոնք կ’ըլլային մինչեւ Շաբաթ օր տեւող հարսանեաց խնճոյքներուն
պէտք եկող բաներ. մսացու կենդանի մը՝ սովորաբար խոյ մը, փարչ
մը կամ թիթեղ մը օղի, հերիսացու ցորեն, հատ լուբիա, ձաւար, գետ
նախնձոր, սոխ, փայտ, ածուխ եւ այլն:
Ցորեն ծեծելու ատեն անգործ մարդիկ կ’անցնէին պարերգի: Կիներ
ու աղջիկներ ալ կը մասնակցէին:
Ներկայիս ո՛չ ցանք կայ, ո՛չ ձաւար խաշող, ո՛չ ալ ցորեն ու ձաւար
սանդի մէջ ծեծող: Հարսանիքի ցորեն լուալու եւ ծեծելու սովորութիւնը
ամբողջութեամբ վերացած է: Մթերք պահող ալ չմնաց: Պէտք եղած
ատեն խանութէն կ’առնուի, թէեւ տարեցները ատենը մէյ մը Քեսապի
այսինչ կամ այնինչ ցորենին համը կարօտով կը յիշեն:
Գիւղերու մէջ, աշնան տաք օրերուն, ատենը մէյ մը թակի ձայն կը
լսուի: Սանդերը, գլխաւորաբար Գարատուրան գիւղին մէջ, կ’օգտա
գործուին աղտոր (աղտուր, թրք.՝ սումախ) ծեծելու համար: Ներկայիս
ոմանց համար աղտորը եկամուտի լուրջ աղբիւր է: Լքուած ու գետ
նասահքի ենթարկուած վայրերը լեցուած են աղտորի թփուտներով:
Աղտորը ողկուզաձեւ վայրի պտուղ մըն է, որ նախ կանաչ կ’ըլլայ,
ապա կը կարմրի: Կը հաւաքեն Սեպտեմբերին, կը փռեն, կը չորցնեն,
52

Իսկ հարսնացուին նուէր տանիլը կը կոչուէր ծրար դնել (ծըրուօր դընիլը): Ծրարը անոր
ճեհիզին (հարսին պատրաստած իրերուն ու ստացած նուէրներուն) մաս կը կազմէր:
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կը թօթուեն, այսինքն՝ հատիկները կը հաւաքեն ու չոր եղանակի մը
կը ծեծեն սանդին մէջ, կը մաղեն: Աղտորի փոշին փնտռուած համեմ
է, չափազանց թթու: Ասոր մածուկն ալ կը շինեն:
բ.- Սանդաձեւ քարեր
Քեսապի տարածքին տեսած եմ եւս չորս սանդաձեւ քարէ սարքեր,
որոնց ինքնութիւնը այնքան ալ յստակ չէ գիւղացիներուն համար, թէեւ
անոնք ի հարկին օգտագործուած են նաեւ իբրեւ սանդիկ, քիչ բան
մը ծեծելու համար: Հոս հնարաւոր չէ փայտէ թակ գործածել. հազիւ
սանդիքարով եւ ուղղաձիգ հարուածներով կարելի է բան մը ծեծել:
Անոնց շինութեան եւ օգտագործման սկզբնական ձեւի մասին հին
վկայութիւններ չկան: Առաջինը կը գտնուի Գալա կոչուող հնավայրին
մէջ, այժմ՝ Հանէշեաններու տան բակը: Երկուքը կը գտնուին Ներքի
գիւղին մէջ, մին՝ Բենդէզեաններու տուներուն կից, քովի պարտէզին
մէջ հողի աշխատանքներու ընթացքին վերջերս երեւան ելած, իսկ
միւսը՝ Սիրական Մելքոնեանի բակի մուտքին, բերուած է Վարի Չինա
րէն: Չորրորդը կը գտնուի Գարատուրան, Գզլար Փինարի աղբիւրին
եւ լքուած հին մասարայի մը մօտիկ տեղ մը:
Ասոնք աչքի կը զարնեն իրենց մեծութեամբ, մեծագոյնը Գալայի
սանդն է, որ ունի 342 սմ. շրջագիծ եւ 56 սմ. բարձութիւն: Սանդա
ձեւ փորուածքները չափազանց փոքր են, հազիւ սանդիկի մը ծաւալով,
գլանաձեւ. միայն Գալայի սանդին փորուածքը կոնաձեւ է: Բոլորն ալ
հանդիպակաց կողմերէն, որոշակի բարձրութենէ մը ետք, ունին համա
չափ փորուածքներ. Մելքոնեանենց բակի սանդի այդ փորուածքը կը
շարունակուի նաեւ մակերեսին վրայ մինչեւ սանդաձեւ փորուածքը: Այս
ալ ենթադրել կու տայ, թէ այստեղ ծեծը եղած է ոչ թէ ձեռքի թակով,
այլ ձեռքի պարանով, որ հանդիպակաց փորուածքներուն տեղադրուած
ճաղերուն ամրացուած ճախարակով մը կը քաշուէր ու կը ձգուէր փո
րուածքին մէջ: Բայց յայտնի չէ, թէ ի՛նչ ծեծած են այս սանդերուն մէջ
(տե՛ս Ե16-20):
գ.- Միակտուր աւազաններ
Քեսապցիները թաքնա կը կոչեն քառանկիւն, կէսէն մինչեւ մէկ մար
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դահասակ երկարութեամբ ու մինչեւ կէս մեթր լայնքով եւ խորութեամբ
քարէ ու տախտակէ աւազանները, որ կը գործածուէին տարբեր նպա
տակներու համար: Տեսանք արդէն, որ միակտուր կոճղի մէջ փորուած
թաքնաներ կային փոքրիկ ու հեռաւոր աղբիւրներու առջեւ: Թ
 աքնա կը
կոչուին նաեւ մասարայի ճմլարանները, որ նախապէս շինուած կ’ըլ
լային հաստ տախտակներով:
Երկաթագործները միակտուր քարէ թաքնաներ (ջրդեղնոց) կ’ունե
նային: Հոն կը ջրդեղէին տաք-տաք մետաղները:
Քարէ ջրդեղնոցները տարբեր չափի քառանկիւն աւազաններ էին,
արտաքնապէս կը նմանէին հին քարէ գերեզմաններու, թէեւ արտա
քին կողմը սրբատաշ չէր ըլլար: Ջուրը կը բերուէր ջրկիրին կողմէ, որ
Քեսապի շուկային յայտնի բանուորներէն մէկն էր:
Մեզի յայտնի են միայն երեք ջրդեղնոց: Անոնցմէ մէկը՝ Տեմըրջինց
թաքնան, այժմ կը գտնուի Գարատուրան, Միսաք Մանճիկեանի բակը:
Միւս երկուքը տակաւին իրենց տեղն են: Աւերակոյտերու մէջ հաւանա
բար ուրիշներ ալ ըլլան: Մեծագոյնը ունի 68x115 սմ. մակերես, 38x78
սմ. փորուածք, 33 սմ. խորութիւն:
Բոլորն ալ կից լեռնէն բերուած քառանկիւն ժայռեր են, գրեթէ ան
տաշ կողմերով. փորուածքը նոյնպէս քառանկիւն է, յատակը՝ ուղղան
կիւն (տե՛ս Ե21-23):
դ.- Սանդիկներ
Սանդիկ (սէնտէկ) ունէին գրեթէ բոլոր ընտանիքները: Ասիկա սո
վորական սանդի փոքրիկ տեսակն էր: Ասոնց մէջն ալ կարելի է զանա
զանել մեծկակ, միջակ ու փոքր չափերը: Մեծկակները կրնան ունենալ
90-125 սմ. շրջագիծ ու մինչեւ 25 սմ. հասակ, միջակները՝ 60-90 սմ.
շրջագիծ ու մինչեւ 20 սմ. հասակ, իսկ փոքրերը՝ աւելի նեղ շրջագիծ
ու 10-17 սմ. հասակ: Մեծկակ ու միջակ սանդիկները դրուած կ’ըլլան
դռան քով կամ սաքուին մէջ տեղ մը: Աւելի յաճախ դրուած կ’ըլլային
ներքին տան մէջ, դռան մօտիկ տեղ մը: Չգործածելու պարագային
սանդիկը դարձուած կ’ըլլար բերանքս ի վար, վրան երբեմն կը դնէին
օթոց մը ու կը գործածէին իբրեւ նստեպիկ (ցածկեկ աթոռակ):
Քարէ մեծկակ ու միջակ սանդիկները կարելի էր գլորելով կամ
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շալկելով տեղափոխել:
Սանդիկները շինուած կ’ըլլային քարէ կամ փայտէ: Ընտիրը միշտ
քարէ շինուածը կ’ըլլար: Թակիչը քար է ու կը կոչուի սէնտըքուօր: Ան
ափի մէջ տեղաւորուելու չափով կեդրոնական շրջագիծ կ’ունենար,
երկու ծայրերը համանման կ’ըլլային, քիչ մը աւելի լայն շրջագիծով ու
քիչ մը կոնաձեւ: Չգործածելու պարագային կը դնէին սաքուի պահա
րանին մէջ կամ կժանոցի մէկ դարակին վրայ: Տղայ թոռնիկը սիրելու
ատեն զայն սէնտըքուօր կը կոչէին: Սանդիքարի դեր կրնար կատարել
ծովափէն ընտրուած որեւէ ձեւաւոր քար (տե՛ս Ե26-39):
Կար նաեւ փայտէ շինուած թակ մը, որ թուգմուօգ կը կոչուէր: Ասոր
կոթը ուղղանկիւն ձեւով խրուած կ’ըլլար ծեծիչին կեդրոնը: Երկու կող
մը ծեծիչ էր, մէկ կողմը միս ծեծելու՝ տափակ, միւս կողմը՝ քիչ մը կո
նաձեւ, սանդիկի կամ միջակ սանդերու մէջ բան մը ծեծելու համար:  
Ընդհանրապէս կինը կը գործածէր սանդիկը. գետինը կը փռէր
կարպետ մը, կը նստէր, սանդիկը կ’առնէր երկու ոտքերուն միջեւ ու
կը ծեծէր: Ս
 անդիկը կը գործածէին քիչ չափի մթերքներ ծեծելու հա
մար, ընդհանրապէս չորցուած մթերքներէն փոշի մթերելու համար,
ինչպէս՝ աղտոր (աղտուր), շումրա, կարմիր պղպեղ, սեւ պղպեղ (տէնը
հէմիմ), քիմիոն (քըմմէօն), ծոթրին (ծըդըրէն), տարչին, մահլէպ, անա
նուխ, քարանուխ (քէրէնէօխ), բեւեկ (բուվիկ): Սովորութիւն էր, որ աշ
նանացանի վերջաւորութեան կինը խնդրէր ամուսինէն, որ ցորենի
սերմէն երկու ափքես (ափկից՝ մէկ ափ լեցուն, երկու ափը միասին՝
շանղօրդ) աւելցնէ Ս. Յակոբի հերիսայի համար: Երկու ափքէս ըսածդ
քիլո մը-երկու քիլո պէտք է ըլլար: Կինը Ս. Յակոբի հերիսայի ցորենը
սանդիկին մէջ կը ծեծէր: Ասիկա մնայուն աւանդութիւն էր:
Փայտէ սանդիկը գիւղացին ինք կը շինէր՝ իր հատած ծառէն յար
մար կտոր մը անոր յատկացնելով. կը բանար փոսիկը, կը յղկէր. կոճ
ղին համապատասխան՝ արտաքին ձեւն ալ կը բարեզարդէր: Կը յիշուի,
որ Սեւ աղբիւրէն Ճրճի Կարակուս փայտի կոճղերէն ձեւաւոր սանդիկ
ներ կը շինէր (տե՛ս Ե40):
Քարէ շինուած սանդիկը ընդհանրապէս տեղացի քարտաշներու
գործ էր: Չէր բացառուած, որ մարդ իր տան սանդիկը ինք շինէր,
քանի ամեն քեսապցի քարի լեզուէն կը հասկնար: Քարէ սանդիկները
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ընդհանրապէս սպիտակ քարէ շինուած են: Որքան որ կ’երեւի՝ քարը
յատկապէս այդ նպատակով բերուած կ’ըլլար կամ ալ կոտրած լողի մը
կէսն էր: Վերջիններուն պարագային կտրուած կողմը կը տաշուէր ու
հոն կը բացուէր սանդիկի փոսիկը: Ասոնք ընդհանրապէս սիւնաձեւ
կը մնային: Յատկապէս այդ նպատակով բերուած քարին վրայ քար
տաշը արտաքին ձեւի ընտրութիւններ կը կատարէր. կան սեղանթա
սի նմանող սանդիկներ, կան որ քառանկիւն են, մակերեսի հաւասար
անկիւններով, ստորին մասը միշտ աւելի նեղ: Ոմանք անկիւնները
մատնէք ունին կամ տարբեր կորութիւններ: Սանդիկներու փորուածք
ները առհասարակ թասի նման են, կլոր ու լայն բերանով եւ կոնաձեւ
յատակով (տե՛ս Ե26-33), ոմանք ունին նեղ գլանաձեւ փորուածք՝ կո
նաձեւ յատակով (տե՛ս Ե34-36):
Ամբողջ շրջանին մէջ կայ մէկ անշարժ սանդիկ, փորուած՝ բլրաձեւ
ժայռի մը վրան, Ս
 եւ աղբիւր: Գիւղի հարաւային թաղը կը գտնուի բլու
րին արեւմտեան ստորոտին: Բլուրը Ս
 անդիը (Սանդիկ) կը կոչուի. հոն
հնավայրի մը եւ անծանօթ գերեզմանատան մը հետքերը մնացած են,
նաեւ ժայռափոր սանդիկ մը, ուրկէ ալ վայրը ստացած է իր անունը:
Հոս, բլուրի ստորոտին, աղբիւրն է, նիհար ջուր մը, ուրկէ չես գիտեր
ինչու գիւղը ստացած է իր այս անունը: Դժբախտաբար վերջերս կա
տարուած հողային աշխատանքներու հետեւանքով՝ սանդիկին ժայռը
քարակոյտի մէջ կորսուած է:
Փոքր չափի սանդիկները դրուած կ’ըլլային տան մէջ՝ կժանոցի դա
րակներէն մէկուն վրայ կամ խոհանոցին մէջ: Կրնար ըլլալ պղնձեայ,
փայտէ ու քարէ: Փայտէ սանդիկները շինուած կ’ըլլային միակտուր
փայտէ, կ’ունենային տարբեր ձեւեր՝ թասաձեւ, կոթով՝ տապակաձեւ.
հոս ընտրուած բնական փայտն էր որոշիչը:
Խոհանոցի մէջ կը գործածուի նաեւ պղնձեայ սանդիկը՝ հաւանը53:
53

Հայ մատենագրութեան մէջ կայ նաեւ հաւան բառը, որ Հայկազեան բառարան կը
բացատրէ անկան եւ սանդ բառերով, կայ նաեւ հաւանակ. Աճառեան կը բացատրէ
իբրեւ սանդ, ու կը համարէ պահլաւերէնէ փոխառութիւն; Հայերէնի մէջ կայ նաեւ
հաւանք ձեւը:
Կայ նաեւ անկան (անգան) բառը, զոր Աճառեան կը բացատրէ «սանդ, հաւան»
իմաստով: Նոյնն է անգանակ, որ կը բացատրէ կոնք, ապա տաշտ բառերով: Նոյնը
կայ ասորերէնի եւ եբրայերէնի մէջ. վերջինիս մէջ ունի «լուացքի տաշտ, լական»
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Բառը Քեսապի բարբառին մէջ հավուն ձեւով կայ: Կը պատմուի նաեւ,
որ պղինձէ հաւաններ կը շինէին քեսապցի պղնձագործները:
Խոհանոցի սանդիկին մէջ կը ճզմէին սխտոր կամ որեւէ այլ համե
մունք, որուն փոշին կամ խիւսը պէտք էր ճաշին համար:
Սանդիկը տանտիկնոջ համար կարեւոր անօթ էր: Ոմանք քարտաշ
Բարլուօյսին սանդիկ մը ապսպրած կ’ըլլային՝ զատ տուն բացած նո
րապսակներուն հարստեսի նուէր տանելու համար:
ե.- Կրիճ
Մեր բառարաններուն մէջ կրիճը (կըրէճ) ընդհանրապէս կոտրուած
կուժի մը յատակն է. որ կը գործածուի իբրեւ հաւերու ջրաման: Քե
սապի մէջ եւս կաւամանի բեկորները այդ նպատակով կը գործած
ուէին, բայց աւելի տարածուած էին քարէ կրիճները: Ասոնց մէջ աչքի
կը զարնեն աւազաքարէ շինուած կրիճները: Որքան մեզի յայտնի է,
աւազաքարէ շինուած սանդիկներ գոյութիւն չունին, որովհետեւ ծեծի
ժամանակ կրնան մաշիլ ու աւազահատիկներ կրնան խառնուիլ ծեծ
ուող նիւթին: Աւազաքարը հեշտութեամբ կը տաշուի: Աւազաքարը հա
ւանաբար կը բերէին շրջակայ հնավայրերէն (տե՛ս Ե41): Կան նաեւ
տարբեր քարատեսակներով պատրաստուած կրիճներ:
Կրիճները կա՛մ կլոր են, կա՛մ քառակուսի: Նաւակի ձեւ ունի քար
տաշ Բարլուօյսի շինած մէկ կրիճը (տե՛ս Ե43): Քէօրքիւնէի մէջ տե
սանք սովորականէն շատ մեծ ու խորունկ քարէ աման մը, քառանկիւն
ափսէի մեծութեամբ, կլոր փորուածքով, ուր հաւանաբար կը դրուէր
շան կերակուրը կամ ջուրը: Շունը պէտք է սորվէր ուրիշ տեղէ ջուր
չխմել (տե՛ս Ե42): Հաւու կրիճները պէտք է այնքան բարձր ըլլային,
որպէսզի ճուտիկները կարողանային բարձրանալ եզրին ու ջուր խմել.
նաեւ պէտք չէ խորունկ ըլլային, որպէսզի ճուտիկները չխեղդուէին:
Կրիճը կը դրուէր խուշքէօշին (հաւնոց) քով կամ բակին մէկ ծայրը:
Անոր մէջ անպայման մէկ-երկու գամ կամ երկաթի կտոր մը դրած
իմաստները: Անկան եւ լական բառերը կան մեր հին մատենագրութեան մէջ, անոնց
աղերսը չէ քննուած, ոչ ալ անոնց ծագման մասին յստակ բացատրութիւններ կան,
բնի՞կ բառ ըլլալը, յունարէնէ, թէ ասորերէնէ կամ պարսկերէնէ փոխառեալ ըլլալը:
Լական բառը բարբառին մէջ կայ անհնչիւնափոխ ձեւով. այդպէս կը կոչուին լուացքի
տաշտը, նոյնպէս՝ խմոր շաղելու տաշտը: Աւելի մեծերը կը կոչուին լուօղ (լաղ):

136

Ե.- Գործիքներ եւ այլազան իրեր

կ’ըլլային, այն համոզումով՝ որ ժանգոտ երկաթը հաւերու հիւանդու
թիւնները կանխարգիլող յատկութիւն ունի:
զ.- Միսի քար եւ այլք
Գրեթէ բոլոր տուներն ալ կ’ունենային միս ծեծելու քար (մըսսը
քուօր)՝ ողորկ մակերեսով: Գիւղի ամեն ընտանիք տարին գոնէ մէկերկու անգամ մսացու մը կը մորթէր տօն-տաղաւարներուն ու ծեծած
միսով ծիսական կերակրատեսակներ կը պատրաստէր՝ սուխմիկ, գլոր
եւ այլն: Քարը փաստօրէն կը տաշուէր սալաձեւ, այնքան հաստու
թեամբ մը, որ ծեծի ուժգնութեան տակ չկոտրուի: Սովորաբար կ’ըլ
լայ կլոր, սուրճի ափսէի մեծութեամբ, մակերեսը՝ չափազանց ողորկ:
Ոմանք ունին յատուկ ձեւ. մէկը ունի սկուտեղի նման ստորին բաժին,
իսկ միս ծեծելու բաժինը երկու սմ. խորութեամբ բոլորակ մըն է կլոր
մակերեսին վրայ (տե՛ս Ե45):
Միսը կը ծեծեն փայտէ թակիչով, որ կրնայ տարբեր ձեւեր ունե
նալ: Այս տեսակ թակիչներուն կու տան թուգմուօգ (թրք.՝ թոխմախ)
անունը (տե՛ս Ե45-46):
Միսի քարին վրայ նաեւ ձիթապտուղ կը ճմլեն: Ձիթապտուղ ճմլելը
կը կոչուի պըտօղ պըթըսցընիլ: Միսի քարին վրայ կը ջարդէին ընկոյզ
ու նուշ: Գործածելէ ետք քարը կը լուային ու կը յենէին պատին:
 ին տուներու բակերուն մէջ, աղբիւրներուն քով մնացած են քա
Հ
րէ տարաբնոյթ սարքեր, որոնց ինչ նպատակի համար գործածուած
ըլլալը ծանօթ չէ մեր ժամանակակիցներուն: Այդպիսին է Պաշորտի
ձիւնաթոյր քարէ պատրաստուած շերեփաձեւ սարքը: Աղբիւրի ջրդոն
չի կրնար ըլլալ, որովհետեւ լայն կողմը արտաքինով եւս սրբատաշ
է եւ կոր: Ոմանք կ’ենթադրեն, որ ան օգտագործուած է քիչ բան մը
ճմլելու, օրինակ՝ ազոխ, կամ այլ հիւթալի պտուղներ, մածուն ու խիւս
քամելու համար (տե՛ս Ե47):
Կայ այլ քար մը, որ ունի սրբատաշ մակերես, ուր փորուած կան
բթամատի հաստութեամբ առուներ: Սարքէն միայն մէկ բեկոր մնացած
է: Կրնայ քամոց եղած ըլլալ (տե՛ս Ե48):
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է.- Երկան
Երկան (ըրկունք) կը գտնուէր գրեթէ ամեն տան մէջ, որովհետեւ
բացի մեծ մթերքներու պատրաստութենէն, կինը յաճախ անոր պէտք
կ’ունենար՝ բան մը աղալու համար: Քեսապի մէջ տեսնուած բոլոր եր
կանները պատրաստուած են կապոյտ որձաքարէ:
Բոլոր երկաններն ալ համանման են իրարու: Կլոր են, մինչեւ 40-45
սմ. տրամագիծով ու 4 սանթիմեթր բարձրութեամբ: Աւելի փոքրիկ եր
կանաքար քիչ պատահած է: Վարի քարը կ’ունենայ փայտէ ձողիկ մը:
Վերի քարը կեդրոնին ունի բոլորակի լայն անցք՝ շուրջանակի ելունով
մը: Ծայրամասին կ’ըլլար փայտէ կոթին բացուածքը: Կոթը կա՛մ կը
թրջեն գործածելէ առաջ, կա՛մ թաց լաթով մը կը փաթթեն, որպէսզի
շուտով չփրթի: Մուրճով կ’ամրացնեն: Վերի քարը կը տեղադրուէր վա
րի քարին վրայ. վարի ձողիկը թոյլ կու տար, որ վերի դարձող քարը
ազատ պտտի՝ քիչ-քիչ վարինին շրջագիծէն դուրս ու ներս գալով եւ
աղցուած նիւթը դուրս տալով (տե՛ս Ե49-50):
Ձաւար աղալը (պըլղօր աղիլը) կանանց ու աղջիկներու հաւաքա
կան գործն էր: Նախ կ’ընտրուէր հատիկը, կը մաքրուէր պատահական
քարերէ, շիւղերէ եւ այլ ընդեղէնէ: Յետոյ կը պատրաստուէր երկանը,
որ կը դրուէր մինտարի մը վրայ, ապա կարպետով կը ծածկէին շուր
ջը: Երեք-չորս կիներ ծալապատիկ կը նստէին երկանին շուրջ եւ աջ
ձեռքերով կոթը բռնած՝ կը դարձնէին զայն: Անոնցմէ մէկը ձախ ափով,
արագ, վարժ ու համաչափ շարժումներով հատիկը պէտք է լեցնէր եր
կանի ձագարին մէջ, բայց այնպէս՝ որ կոթը չդպնար ձեռքին: Վարի
քարը պէտք է հաստատ մնար, չթեքէր, թէեւ կրնար գրեթէ թաղուիլ
օթոցին մէջ: Քեսապցիները առած ունին վարի քարին մասին. կնոջ
համար կ’ըսեն կինէկ էսուօծիդ տիպլը քուօր ի, կը քիշի (Կնիկ ըսածդ վա
րի քար է՝ կը քաշէ):
Երբ աղցուած հատիկը դիզուէր երկանին շուրջ՝ կը կենային ու մէ
կը զայն մէկ կողմ կը քաշէր. ասոր տօրը քիշիլ (կարգը քաշել) կ’ըսէին:
Քիչ անդին երկու կիներ քաշուած հատիկը մաղէ կ’անցընէին, առա
ջին մաղով կը զատէին խոշորն ու մանրը, յետոյ մանրը երկրորդ մա
ղէն կ’անցնէին: Երկրորդ մաղէն անցած շատ մանր ձաւարը գավօդ
(փոխինդ) կը կոչուէր: Փոխինդին վրայ քիչ մը շաքար ցանելով՝ կու
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տային փոքրիկներուն, որոնք անհամբերութեամբ անոր կը սպասէին:
Փոխինդով խէֆէսկ կոչուած անուշեղէնը կը պատրաստէին:
Ձաւար աղալու այս աշխատանքը խաղի, երգի ու պարի առիթ էր
կանանց ու աղջիկներուն համար: Ասիկա կ’արտայայտուի նաեւ ժո
ղովրդական խաղիկներու մէջ: Կայ նոյնիսկ առանձին պարերգ մը.
Ուզ վիլլիցէք, տուզ վիլլիցէք, 	
Յուշիկ-յուշիկ դարձուցէք,
Մունտըր պըլղօր աղիցէք:
Մանտր ձաւար աղացէք:
Այս աշխատանքը նաեւ խաղիկներու մէջ կը յիշուի.
Նըրքը թաղօն Ծաղիրը
Վարի թաղի Ծաղերը
Գընուօց պըլղօր աղիլը,
Գնաց ձաւար աղալու,
Պըլղօր աղիլը մահանու եէր,	Ձաւար աղալը պատրուակ էր,
Գընուօց ի լակըրթիլը:
Գնաց զրուցելու:
 անտիկինը սեղան կը բանար: Գետնախնձոր կը խաշէր: Պզտիկ
Տ
ները կը սիրեն խաշած գետնախնձոր ուտել: Այդ օրուան յայտնի ճաշը
կ’ըլլար քէմէնուօն սուխմիկը (գետնախնձորի սեղմուկ՝ բրդոճ): Ասոր
քով կը դնէին լոլիկով աղցան, թան կամ մածուն:
Կիները երկանով կ’աղային նաեւ ծեծած ցորենը՝ թարխանա պատ
րաստելու համար: Յետոյ կը մաղէին, լաւապէս կը խաշէին ու տաքտաք՝ մածունով կը կշտացնէին, մեծ շերեփով կը խառնէին: Պատրաստ
խիւսը տանիք հանելով լաթերու վրայ բրդոճ-բրդոճ (սուխմիկ) ընելով
կը փռէին չորցնելու համար: Այս աշխատանքին թըրխէնու սուկմիլ կ’ը
սէին: Այս մթերքը կարգով կը շինէին: Թաղին բոլոր կիները այդ օր
իրենց մածունը թարխանա շինողին տրամադրած կ’ըլլային ու իրենք
ալ կ’երթային ձեռք մը տալու: Տանտիկինը հիւրերուն կը հրամցնէր
նորեփ թարխանան: Գունտի մը վրայ կը դրուէր շերեփ մը մածուն, դգալ
մըն ալ կարագ: Մէկական պնակ ալ կը ղրկէր տնեցիներուն:
ը.- Լող
Չկար հողածածկ տանիք որ լող (լուղ) չունենար: Նոր տուն շինողը
տանիքին համար նախ լող պէտք է ապահովէր:
Լողերը գլանաձեւ տաշուած քարեր էին, որոնք երկու կողերուն
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ունէին փորուածքներ. այնտեղ կը զետեղուէին լողը քաշող երկաթէ
բռնիչին՝ լողտուրքին (լըղտուրք) երկու ծայրերը ու կը քաշէին: Լողը
կը գլորուէր ու կ’ամրացնէր տանիքի թրջուած ապարը: Լողտուրքի
բացակայութեան պարագային՝ լողը ոտքով կը հրէին (տե՛ս Ե51):
Լողերը տեղացի վարպետներու գործեր են: Օգտագործուած քարի
տեսակներն են սովորական ճերմակ քարը, դեղնաւուն կրաքարը եւ
Պաշորտի քարը: Կան տարբեր երկարութեամբ ու հաստութեամբ լո
ղեր: Նկատուած է, որ նեղ շրջագիծով լողերը աւելի երկար են, իսկ
լայն շրջագիծով լողերը՝ աւելի կարճ:
1950-ական թուականներէն ետք երկաթ-պեթոնը եկաւ փոխարինե
լու նախկին տուներուն ծածկը: Տանիքներէն վար նետուեցան լողերը:
Միայն հատուկենտ տանիքներ կը պահեն իրենց ապարային ծածկն
ու լողը:
Ներկայիս լողերը բակերն ու մուտքերը զարդարելու կը ծառայեն
(տե՛ս Ե52):

2.- ՓԱՅՏԵԱՅ ԻՐԵՐ
 ինարարութեան մէջ գիւղացին անձամբ կամ արհեստաւորներու
Շ
միջոցով կը հայթայթէր ու կը պատրաստէր իրեն պէտք եղած գերանը,
մարդակները, առաստաղի եւ երկրորդ յարկի տախտակամածի տախ
տակը, սիւները, տան պատերու ներքին եւ արտաքին խորշերու ծածկի
փայտերը՝ բարաւոր, կժանոց, դուռ, պատուհան, պահարան, բազրիք,
բակի եւ պարտէզի ցանկապատերը, սանդուղքները, եռոտանիները:
Գլխաւորաբար հողագործութեամբ եւ անասնապահութեամբ զբա
ղող գիւղացին իր գործին անհրաժեշտ փայտեայ շատ գործիքներ ու
սարքեր կը շինէր, ինչպէս՝ արօրն ու լուծը, հնձուորի մատնոցները,
կամն ու անոր կազմածը, հոսելին, երկմատնին, ցախաւելը, իշուն կոր
թոյնքը, տախտակէ խնոցին, մեղուներու փեթակները եւ այլն: Այսպէս՝
Փորիչ (փուրէչ). 15-20 սմ. երկարութեամբ ու թեք կոթով միակտուր
գործիք է, որով ակօսին մէջ տունկ մը կը դնեն: Ոմանք փորիչին ծայրը
մետաղէ կափարիչ մը կը դնեն:
Արօր ու լուծ (հէրուօր ու լօսք). ասոնցմէ իւրաքանչիւրը կազմուած է
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տարբեր կտորներով, որոնք ունին իրենց անունները: Արօրը կը քաշուի
երկու եզով: Քեսապի մէջ լօսգ ունա (լուծ ունի) արտայայտութիւնը կը
նշանակէ ամբողջ կազմածն ու եզները: Մետաղեայ մասերն են խոփը,
լուծը արօրի ձողին կապող օղակը, մաճկալի ցուպին ծայրի թիակը,
որով մաճկալը կը մաքրէ խոփը (տե՛ս Ե74-76):
Հնձուորի մատնոց (մէտէօնք՝ մատեր). տախտակեայ չորս երկար
մատեր, որ հնձուորը կը դնէ ցորենաբոյսը բռնող ձեռքի մատներուն:
Այս սարքը կ’օգնէ, որ հնձուորը ափին մէջ աւելի մեծ փունջ մը բռնէ
ու մանգաղի մէկ շարժումով հնձէ(տե՛ս Ե78-79):
Կամ (կում). կալի գլխաւոր գործիքը, որ կազմուած կ’ըլլայ սովորա
բար իրարու կցուած երկու հաստ տախտակներէ, առաջամասը թեք
բարձրութեամբ: Կամի հակառակ երեսին կը տեղադրուին կայծքարի
շեղբերը: Կամին կը լծուին էշը կամ ջորին: Կամը լուծին կը կապուի
երկկողմ պարանով: Պարանին ծայրերը կապուած կ’ըլլան կամին ամ
րացուած կիսակլոր փայտին՝ աղեղին: Կալուորը նստած կամ կայնած
կ’ըլլայ կամին վրայ ու սանձով կը վարէ կամին ուղղութիւնը: Քիչ ան
գամ կը պատահի, որ կամին լծուած ըլլան երկու լծկաններ (տե՛ս Ե77,
80-81):
Երկմատնի (ըրկըմէտին). երկար կոթով երկճղի փայտ, որ կը ծա
ռայէ խուրձը կալին մէջ ցրելու ու խառնշտկելու համար:
Հոսելի (հիսիլա). երկար կոթով միակտուր փայտէ, ափաձեւ հինգ
մատով գործիք՝ կալը թեղ կազմելու ու երնելու համար (տե՛ս 84):
Փանջ (ճանկ). հինգ կամ վեց մատնաձեւ ճիւղեր, որոնք կաշիէ թո
կով ամրացուած կ’ըլլան երկար կոթի մը: Կը ծառայէ կամնուող ցորե
նաբոյսը տակն ու վրան ընելու, որպէսզի հաւասարապէս կամնուի:
Կը կատարէ երկմատնիի դերը:
Կալի ցախաւել (պըլլուն, արաբ.՝ պըլլան). կալին շուրջը աւլելու ու
թեղը հաւաքելու կը ծառայէ: Մանր փուշերով թուփ մըն է, որ երկար
կոթի մը կապելով կը դառնայ ցախաւել:
Կորթոյնք (կուրթէնք). բեռնատար իշու փայտէ յարմարանք, որ կը
դնէին իշու քամակին դրուած օթոցին վրայ ու մազէ լայն գօտիով
կ’ամրացնէին առջեւի ոտքերուն ետեւէն եւ պոչին տակէն: Կորթոյնքը
գիւղացին կը շինէր: Սամարը նոյնն էր, բայց օթոցը ցորենի ծղօտով
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լեցուած կաշիէ յարմարանք էր՝ ուղղակի սարքին կապուած: Կար յա
տուկ արհեստաւոր՝ սամարճա:
 ախտակէ շինուած կ’ըլլար տան կահ-կարասին.
Տ
Ամբար (ամպուօր). չորսէն մինչեւ ութը ոտքերու վրայ (10-15 սմ.
բարձրութեամբ) կանգնած մեծ սնտուկ էր: Ներսը բաժնուած կ’ըլլայ
երկու կամ երեք բաժիններու, իւրաքանչիւր բաժին նախատեսուած՝  
տարբեր հացահատիկներ ամբարելու համար: Իւրաքանչիւր բաժին
առաջամասին, վարը, կ’ունենար ափաչափ սահող դռնակ, ուրկէ ամ
բարուած նիւթը ցանկացած քանակութեամբ կարելի է կոտով վերցնել
(տե՛ս Ե82-83): Կոտը՝ գըռադ, գլանաձեւ տախտակէ աման էր արմտիք
չափելու համար:
Ամբարը կը լեցնէին մակերեսի փեղկէն: Կային նաեւ մէկ աչք ու
նեցող ամբարներ:
Սեղան (սուֆրա). տախտակեայ կլոր սեղան է, 15-20 սմ. բարձրու
թեամբ: Ճաշասեղան է: Կինը ասոր վրայ կը կատարէ խոհանոցի իր
գործերը, կը բանայ փախլաւայի խմորը (տե՛ս Ե72, 85): Բարձր ոտքե
րով քառակուսի կամ քառանկիւն սեղանները (մասու) ուշ մտած են
կենցաղի մէջ:
Աթոռակ (նըստէպիկ). գիւղական տուներուն մէջ 15-20 սմ. բարձրու
թեամբ լայնօրէն գործածուող աթոռակ: Չորս ոտքով ու թիկնատեղով
աթոռը (ըսգէմլու) ուշ մտած է կենցաղին մէջ:
Օժիտի սնտուկը (սընտէօկ). նոր կազմուելիք տան ամենէն կարե
ւոր իրը եւ աղջկան տրուած հայրական օժիտին խորհրդանիշը կը
նկատուէր: Կը կոչուէր ճեհիզին սնտուկը: Առանց անոր հարս կարե
լի չէր պատկերացնել: Ասոր համար հայրը յատուկ ուշադրութեամբ
պատրաստել կու տար այս սնտուկը: Սնտուկին համար ամենէն ընտիր
փայտը ընկուզենին կը նկատուէր, այդ չըլլալու պարագային` թթենին:
Հայրը կանուխէն կտրել կու տար ծառը, տախտակագործ կը բերէր,
տախտակը պատրաստել կու տար, ապա կը կանչէր ատաղձագործը,
որ կու գար ու տեղւոյն վրայ «կը կապէր» սնտուկը: Ճեհիզի սնտու
կը սովորաբար մէկ մեթր երկարութիւն ու կէս մեթր բարձրութիւն ու
լայնք կ’ունենար: Կափարիչը վերի ամբողջ ծածկն էր: Կ
 ողպէք կ’ունե
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նար: Քեսապի մէջ քիչ անգամ կը հանդիպէր քանդակազարդ ճակա
տով ճեհիզի սնտուկ (տե՛ս Ե90):
Օրօրոց (ուրուսգ). յղութեան շրջանին հայրը պատրաստել կու տար
օրօրոցը: Տախտակը կը տրամադրէր մեծ հայրը (մօր կողմէ), իսկ ան
կողինը՝ մեծ մայրը (հօր կողմէ): Օրօրոցին բարձը սովորաբար փետու
րով կը լեցնէին: Այս ալ կ’ըլլար մեծ մօր (մօր կողմէ) նուէրը: Օրօրոցը
կը զարդարէին զանազան հլուններով: Աղքատիկ ընտանիքները օրօ
րոցի փոխարէն առաստաղէն կախուած ճօճք (զամզօգ) կը գործածէին:
 արի փոխարէն փայտեայ կրնային ըլլալ բակի սանդը, խոհանո
Ք
ցային սանդիկներն ու հաւանները: Փայտեայ էին մեծ թակերը, ամեն
չափի շերեփներ, ինչպէս նաեւ խոհանոցի շատ իրեր՝ դգալաման, սկու
տեղներ, գլաններ, եփուող մթերքներ խառնող տախտակներ՝ դափնիի
պտուղի, լոլիկի կամ պղպեղի մածուկ (տե՛ս Ե85-91):
Քեսապցին կը գործածէ իր շինած ձեռնափայտերը. մանաւանդ
ընտիր է սնձենիի ոստէ շինուած ձեռնափայտը: Իշխանութիւն ունե
ցող մարդիկ (պէրընաք՝ պարոններ, աղաներ) ձեռքին կ’ունենային
կարճ՝ թեւաչափ գաւազան (զոբբա) կամ գեղաքանդակ գլուխով կարճ
ցուպ(տե՛ս Ե88):
Տարեցներ կը գործածեն ձիթապտուղի եւ խնկենիի կորիզով շին
ուած համրիչներ: Ժամանակին կային սանրագործներ:
Գիւղացին հօտը կամ արջառը տիզէ (բրբռ.՝ գըրշագ) մաքրելու հա
մար կը շինէր փայտեայ ունելի, եզները կրտելու փայտեայ գործիք՝
կըրտէչ:
Գռնեպը երկար կոթով ջրադդում է: Չոր ջրադդումը կը գործածուէր
իբրեւ շերեփ: Ն
 եղ վիզով ջրադդումը կը գործածուէր իբրեւ ջրաման
ու վանդակ:

3.- ՄԵՏԱՂԷ ԻՐԵՐ
Երկաթագործները կը շինէին թի (թէն), փետատ (փուտուօտ), խոփ
(խուփ), մուրճ (չաքէօճ՝ թրք.), քլունգ (քլէօնկ), լծակ (մուրտըն՝ թրք.),
կացին (ճիկօռ), ցաքատ (գալօշ), ուրագ (ուրուօգ), մանգաղ (մէնկուօղ),
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դանակ (դէնուօկ), սղոց (սըղուց) եւ այլն. մանր գործիքներ՝ բանա
լի (բալէնք), կողպէք (կըղպանք), մախաթ (մախուօթ), շղթայ (զընճէր),
պախուրց (պախօրց), լկամ (ըլկունք), կեռ (չանղալ), տարբեր չափի
գամեր (բուվէռ՝ բեւեռ) եւ այլն: Կտրող գործիքներուն պողպատէ ըլ
լալը հարկաւոր էր:
Փետատ (փուտուօտ). միակ փորող գործիքն էր Քեսապի մէջ. կ’ըլ
լար երեք տեսակ. ա) ուրագաձեւ երկար ծայրով. բ) մէկ ծայրը՝ ու
րագաձեւ, իսկ ետեւի կողմը՝ տապարաձեւ. գ) մէկ կողմը՝ սուր, իսկ
միւս կողմը՝ ուրագաձեւ: Փորելու համար բահը պիտանի չէր Քեսապի
քարքարոտ հողին համար: Երեք մատով բրիչը (չաթալ) երեւցաւ 1960ական թուականներուն:
Չափիկ. փոքր փետատ՝ ծաղկանոցները կամ նորատունկերուն տա
կը փորփրելու համար:
Մանգաղ (մէնկուօղ). կար մեծ ու փոքր չափերով: Քեսապցի
հնձուորները իրենց մանգաղներով մինչեւ Ատանա գացած են հունձ
քի: Փոքր չափի մանգաղը կը գործածուէր խոտհարքի ատեն:
Ցաքատ (գալօշ). մանգաղաձեւ, բայց ծանր գործիք է: Ցախ բրդելու,
ծառի միջակ հաստութեամբ ոստեր կտրելու կը ծառայէ: Բռնատեղը
խողովակաձեւ է: Գիւղացին արտ ու լեռ կ’երթայ ցաքատը մէջքին
խրած:
Պղնձագործները կը շինէին պղինձէ ամանեղէն՝ պնակ (լանկար),
դգալ (դըգուօլ), պատառաքաղ (չաթուօլ), դոյլ (սըդըլ), թաս (թուօս),
սինի (սինա), ափսէ (թէփսի), լական (միջակ մեծութեամբ տաշտ՝ խմոր
շաղելու համար), լաղ (լուօղ՝ խոշորագոյն տաշտ), կաթսայ (թէնճէրու),
տապակ (ծէփէկ՝ ծափ), պղինձ (պուղէնծ՝ խոշոր կաթսայ), քուփէլիկ
(միջակ մեծութեամբ կաթսայ) եւ այլն (տե՛ս Ե63-72):
Դոյլերը կ’ըլլային տարբեր ձեւի ու չափի. կը գործածուէին հեղուկ
արտադրութիւններու իբրեւ չափ: Ջրհորներէ ջուր կը քաշէին տախ
տակեայ դոյլերով:
Թասերը (գաւաթ) կը գործածուէին ջուր, կաթ կամ այլ հեղուկներ
խմելու համար: Սեղանի կեդրոնը դրուած կ’ըլլար ջրալի կերակրատե
սակներու համար գործածուող մեծ չափի աման մը, որ սաղընդուօս
(սեղանի թաս) կը կոչուէր (տե՛ս Ե69-70):
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 ատ գործածուող պղնձեայ ամանները տարին գոնէ անգամ մը
Շ
կլայել կու տային:
Թիթեղագործները (թանաքաճի). առհասարակ կը շինէին ճրագներ
(ֆանուս), ապակիէ պատերով ու դռնակով լուսամփոփներ եւ այլն:

4.- ԿԱՒԱՄԱՆՆԵՐ
 ան մէջ գործածուող կաւէ ամանները հետեւեալներն էին.
Տ
Քէրըլաղնէկ (քարէ լաղ-իկ) կը կոչուէր այն փոքրիկ տաշտը, որուն մէջ
տարբեր խիւսեր եւ քիչ քանակութեամբ խմոր կը շաղէին (տե՛ս Ե62):
Չանուօգ (թրք.՝ չանախ) կը կոչուէր կաւէ կաթսան, որուն մէջ կը
խարկէին օրօրոցի մանկան բարուրին մէջ դրուող կաւահողը: Որեւէ
ընդեղէն՝ ցորեն, սիսեռ, բեւեկ, դդումի եւ ձմերուկի կուտ խարկելու
համար ալ չանախը կը գործածէին:
Իշբուօշ (շփած). խոհանոցի մէջ գործածուող չանախները ջրանակ
ուած կ’ըլլային: Բուն Բարեկենդանի իրիկունը պղինձէ ամաններն ու
պնակները կը վերցուէին ու կլայեկի կը ղրկուէին, իսկ ամբողջ Պահքի
շրջանին պահեցողութեան կերակուրները կաւէ կաթսաներու մէջ կ’ե
փէին: Կաթը կը մակարդէին ջրանակուած չանախի մէջ:
Կուժերը (կէօժ) կ’ըլլային մէկ կամ երկու ընկուղով, միջակ ու մեծ
չափի: Կուժերը կը տեղաւորուէին տան մէջ գտնուող կժանոցին մէջ:
Կային նաեւ շարժական կժանոցներ: Կիները աղբիւր կ’երթային կուժը
ուսին դրած (տե՛ս Ե53-54):
Խնոցի (խընուց). ասոնք սովորական կուժերէն կը տարբերէին. ու
նէին երեք ընկուղ (ունկ, ականջ): Կինը երկու ընկուղէն բռնելով կը
խնոցէր: Երկու ընկուղին մէջտեղ կար բացուածք՝ պլիէզ, խնոցող կինը
անկէ ներս ցպիկ մը մտցնելով՝ կը ստուգէր, թէ խնոցը կարագ բռնա՞ծ
է, թէ ոչ: Խնոցի ատեն կուժին բերանը կը կապէր թաղիքէ լաթ մը, իսկ
պլէզին մէջ կը սեղմէր կտաւէ լաթ մը: Խնոցէն ետք կինը կուժը կը
լուար ու բերանքսիվար կը կախէր բակը պատին վրայ ամրացո
 ւած
ձողի մը: Խնոցը կ’ընէր յատուկ օթոցի մը վրայ: Խնոցիի բերնին կողմը
կը դրուէր բարձիկ մը: Ասոնք խնոցիի մինտարիկն ու բարձիկն էին
(տե՛ս Ե55):
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 ինը խնոցիի ընկուղէն պարան մը կը կապէր օրօրոցին: Խնոցելու
Կ
ատեն օրօրոցը կ’օրօրուէր.
Չալխըտը մէծծէօն, իէղ ըննու, 	
Շարժէ մածուն՝ եղ ըլլայ,
Իմ Գրգուրը սաղ ըննու,
Իմ Գրիգորը ողջ մնայ,
Ուտի ըղէկ,
Ուտէ եղիկ,
Խումի թէնէկ,
Խմէ թանիկ,
Ուճի փուճի,
Աճի, մեծնայ
Հայրիկուն խնտօմ բիրի:
Հայրիկին խնդում բերէ:
 արչ. ասիկա փոքրիկ կուժն է, որ ոմանք հետերնին արտ ու պար
Փ
տէզ կը տանէին: Ունի պլէզ: Փարչը գլուխէն վեր բարձրացնելով՝ պլէ
զէն հոսող ջուրը կլկլացնելով կը խմէին: Ամօթ էր բերանը փարչի բե
րանին դնելով ջուր խմելը (տե՛ս Ե56):
Կարաս (կէրուօս). կարասները կ’ըլլային տարբեր մեծութեամբ՝
լայնքով ու հասակով: Կ’ունենային երկու ընկուղ: Ասոնց մէջ գիւղա
ցին կը դնէր իւղի, ձէթի, ռուպի, ձիթապտուղի, պանիրի, թթուներու
եւ այլ պահեստները (տե՛ս Ե57-58):
Աւանդուած է նաեւ, որ հիները տան պատին մէջ քիչ մը թեք
դրուածքով կը շարէին աղի կարասը: Աղի կարասի այդ ձեւի դրուած
քը մայր աստուածութեան՝ Անահիտի պաշտամունքի վերապրուկ կը
նկատուի54:
Պտուկ (մալէպ). պտուկները կարասաձեւ փոքր ամաններ էին, ուր
գիւղացի կինը կը մթերէր փոքր քանակութեամբ հեղուկներն ու մա
ծուկները՝ կարագ, նռան թթու, խաղողի թթու, աղտորի թթու եւ այլն
(տե՛ս Ե59-60):
Կային նաեւ կաւէ ճրագներ, չիբուխի գլուխ, մեղուի մխանոցներ
եւ այլն:

54

Վարդ Բդոյեան, «Հայկական աղամաններ», Երեւան, 1986, էջ 137:
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Զ. ԳԼ ՈՒ Խ
ՀԻՒՍ Ո ՒԱԾ Ք ՆԵ Ր Ե Ւ Տ Ա Ր Ա Զ
1.- ԵՂԵԳԷ ԵՒ ՈՍՏԷ ՀԻՒՍՈՒԱԾՔՆԵՐ
 արբեր հիւսուածքներ շինելու համար եղեգը կը շերտէին երիզ
Տ
ներու: Եղեգի շերտերէն, մրտենիի եւ ուռենիի ոստերէն կը հիւսէին
գիւղական աշխատանքներու եւ տնային գործածութեան համար նա
խատեսուած տարբեր ամաններ:
Զամբիւղ (խէֆէր). ուռէ հիւսուած խոր ու մեծ աման մեծ կաթսայի
ձեւով, կ’ունենայ երկու օղակաձեւ ընկուղներ՝ երկու հոգիով շալկելու
համար: Կը գործածուէր բեռ կրելու եւ այլ նպատակներու համար, մա
նաւանդ լուացուած ցորենը եւ նորեփ հատիկը քամելու, ապա տանիք
տեղափոխելու համար (տե՛ս Զ24-25): Կաշիէ շինուած նման ամանը կը
կոչուէր զէնպիէղ (զամբիւղ):
Կողով (քթուց՝ քթոց). եղեգի շերտերէ կամ ուռէ հիւսուած սովորա
կան աման է՝ կլոր կամարաձեւ բռնիչով: Կ’ըլլան տարբեր չափի կո
ղովներ, փոքր դոյլի չափէն մինչեւ կարասաչափ: Բերքահաւաքի ատեն
կոթին կը կապուի նաեւ ճիւղէ կեռ, որպէսզի հնարաւոր ըլլայ ծառին
վրայ կախել (տե՛ս Զ26): Բերքահաւաքի ատեն կողովին հետ անպայ
ման կը պտտցնէին 1,5-2 մ. երկարութեամբ ու կեռ ծայրով ճիւղ մը,
որ յատուկ կը պատրաստէին բարձր ոստերը վար քաշելու եւ պտուղը
հաւաքելու համար (ագօլ):
Տեղբի կապարճ (տըխպէմուն՝ տեղբաման). տեղբը պտուղ է եւ անով
պատրաստուած խէժը (տիէխպ՝ թըփըխ, արաբ.՝ կպչուն): Խէժը կը փա
թաթեն 40 սմ. երկարութեամբ ուռերու վրայ: Ուռերը իրարմէ դանա
կով բաժնելով կը փռեն ճիւղէ ճիւղ: Անոր վրայ նստող մանր ու միջակ
մեծութեամբ թռչունները դժուար թէ վերստին թռին: Տեղբը եղած է
թռչնորսի ամենէն արդիւնաւէտ միջոցը: Տեղբենին կ’աճի միայն ծովա
մերձ վայրերու մէջ (տե՛ս Զ27):
Տեղբ պատրաստելու համար հինգ-վեց հոգի պտուղը կեղեւէն
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դուրս հրելով՝ կը ծամեն ու կուտով միասին կը թքեն լաղի մը մէջ:
Ասոր կ’ըսեն տիէխպ թքնիլ, որուն առհասարակ պատանիները կը մաս
նակցին: Չորս քիլո պտուղի խիւսին կը խառնուի 200 կրամ մեղր կամ
նոյնքան մը եռացուած շաքարաջուր: Մեղրը նախընտրելի է, խէժին
կպչունութիւնը երեք տարի կը պահէ: Այնուհետեւ վարպետը ափով
լաւապէս կը ծեծէ խիւսը, այնքան որ պտուղին հունտը ամբողջապէս
լերկանայ, ապա մէկ քիլ բռնատեղ ձգելով ուռերուն վրայ կը փաթթէ
զայն: Չորս քիլո պտուղը պզտիկ թռչուններուն համար 12-14 ուռ կը
շինէ, իսկ միջակ մեծութեամբ թռչուններուն համար՝ 8-9 ուռ: Ուռին
կոթը երկու ափերուն մէջ արագօրէն կը տարուբերեն. այս շարժումէն
պտուղին հունտերը մէկիկ-մէկիկ կը թափին: Ապա ուռերը կը տնկեն
զամբիւղի մը բերանը եւ երկու-երեք օր կը ձգեն արեւուն տակ: Այ
լեւս կարելի է գործածել, մատ դպցնես՝ կը փակի, կը մնայ: Ուռերը
կը փնջեն ու կը դնեն ուռենիի կամ մրտենիի ոստերով կամ եղեգով
հիւսուած կապարճին մէջ (տըխպէմուն): Մեղրագոյն տեղբը արեւե
լեան հովուն չի բռներ, կը կորսնցնէ իր կպչունութիւնը, կը սապունի:
Կայ խէժին կէնչօկ (կանաչ) տեսակը, որ ամեն եղանակի կը բռնէ: Տեղ
բը շատ խոնաւ եղանակին կրնայ հոսիլ, փճանալ:
Տեղբի ուռերը կը կտրեն ուռենիի եւ մրտենիի թուփերէն, կը քեր
թեն ու թեթեւ մը կը խարկեն:
Թակարդ (խէֆուօսգ. արաբ.՝ գաֆաս. վանդակ). հաւկթաձեւ աման
է նեղ բերանով, ուրկէ ձուկը ներս կը մտնէ, բայց չի կրնար դուրս գալ:
Կը տեղաւորեն գետակներու հոսանքին մէջ: Խ
 էֆուօսգ կը կոչուի նաեւ
թռչունի վանդակը:

2.- ԾԵՂԷ ՀԻՒՍՈՒԱԾՔՆԵՐ
Կինը ծեղով կը հիւսէր բազմատեսակ ամաններ: Կը գործածէր նաեւ
ներկուած ծեղեր՝ հիւսքին վրայ գոյնզգոյն զարդեր ստեղծելու համար:
Ցորենի ծեղէ հիւսուած գլխաւոր իրերն էին.
Սեղան (սըղուն). հարթ ու փախլաւայի սինիի չափ կ’ըլլայ: Հիւսքին
բոլոր շուրջ 25 օղակները նոյն հաստութեամբ կ’ըլլան, այսինքն՝ օղա
կը կազմող ծեղերու թիւը նոյնն է: Կը գործածուէր իբրեւ ճաշասեղան՝
շուրջը ծալապատիկ նստած վիճակով: Կը գործածուէր նաեւ վրան բան
148

Զ.- Հիւսուածքներ եւ տարազ

մը չորցնելու, նորեփ հացը պաղեցնելու համար (տե՛ս Զ14-15):
Հացաման (սընտաղբէ(կ). խոշոր պնակի նմանող աման, շուրջ 15
օղակ: Բուռ մը բան դուրսը չորցնելու, կամ ներսը պահելու նպատակով
կը գործածուի: Գլխաւորաբար հացաման է (տե՛ս Զ1-9):
Տապախ (տէպուօխ, արաբ.՝ դապագ). սնտաղբէի նման, բայց
աւելի խոր ու տարբեր չափեր ունեցող հիւսուածք էր: Լայնօրէն կը
գործածուէր կալի եւ պարենաւորման աշխատանքներուն մէջ (տե՛ս
Զ10-13):
Ճումամիկ (ճիւմէմիկ). տարբեր չափի ու ձեւի կափարիչով արկ
ղեր, իբրեւ գոհարաման, ասեղաման եւ այլ: Ասոնք կը դրուէին օժիտի
սնտուկին կամ պահարանին մէջ: Կային նաեւ պայուսակի նմանողներ՝
երկու կողմէն կլոր բռնիչներ ունեցողներ (տե՛ս Զ18-23, 28):
Ծեղով կը հիւսէին նաեւ սկուտեղներ՝ պտուղ ու չոր միրգեր հիւ
րասիրելու համար, կոթաւոր ու շրջանակ ունեցող ափսէներ, տափակ
ու կլոր հիւսուածք՝ վրան տաք կաթսայ կամ տապակ դնելու համար,
լայն շրջանակ ունեցող գլխարկներ եւ այլն:
Գլխարկներու, սկուտեղներու կամ տարբեր ամաններու եզրամա
սային օղակին մէջ կը դնէին գունաւոր ժապաւէններ կամ վերջին օղա
կը կը հիւսէին խոզուկի փուշերով (տե՛ս Զ28):

3.- ՄԱԶԷ ԵՒ ԲՈՒՐԴԷ ՀԻՒՍՈՒԱԾՔՆԵՐ
Այծի մազէ հիւսուած իրեր.
Պարան (պէրուն). մազէ պարան, որուն թելը կինը կը հիւսէր քար
մանի կամ իլիկի վրայ; Պարանի հիւսքը կ’ըլլար մազի հիւսքի պէս:
Կանեփէ պարանը զըրէզ կը կոչուէր:
Ալկաման (ըլկէմուն). կենդանիի կերակրաման. ճամբորդութեան
ատեն ալկամանը կը լեցուէր կերով ու կը կախուէր կորթոյնքին վրայ:
Երկար գօտիով տոպրակաձեւ պայուսակ էր: Հանգստավայրին մէջ
ալկամանը կ’անցընէին իշուն կամ ջորիին պարանոցին: Կենդանին
մռութը ներս խրելով կը սկսէր ուտել:
Մանտիք (մէնտէք). շուրջ 40 սմ. լայնքով հիւսուածք էր, որուն երկու
կողմերուն մէկական տոպրակ գոյացած կ’ըլլար: Կրնար դրուիլ թամ
բին կամ կորթոյնքին վրայ (տե՛ս Զ32): Գիւղացին մանտիքով մթերք
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կը կրէր, հոն կը տեղաւորէր: Մաճկալը մանտիքին մէջ սերմը դրած,
ուսին զարկած՝ կը ցանէր արտը:
Քուրց (քօրց). մեծ պարկ, մինչեւ 100 քիլո ցորեն տանող: Քուրց մը
ցորենը կամ ալիւրը մէկ իշաբեռ կ’ըլլար: Ջաղացքի համար միշտ մազէ
քուրց կը գործածուէր: Կային նաեւ կանեփէ հիւսուած քուրցեր: Կէս
եւ աւելի փոքր չափի քուրցերը տըպըրկէկ (տոպրակ-իկ) կը կոչուին:
Մազէ կարպետ. մազէ հիւուած կարպետը կը կոչուէր պըլլուօս: Սա
հայերէնի մէջ գոյութիւն ունեցող փալաս (հին լաթ) բառն է: Կ’ըլլար
ճախարակի թելադրած լայնքով. մեծ տուներու յատակը ծածկելու հա
մար՝ երկու հատը կը կցէին իրարու: Բարբառին մէջ կայ նաեւ ճըլլուօկ
բառը, որ կու գայ ջուլհակ բառէն ու կը նշանակէ որեւէ հին լաթ՝ դռան
մուտքին կամ պղինձէ մեծ ամաններու տակ դնելու (տե՛ս Զ29):
Ապա (ապպա). հովուական եւ գիւղական վերարկու, կէս թեւով,
առջեւը բաց (տե՛ս Զ41-42):
Բուրդէ եւ լաթէ կարպետ (քըլլըմ). բուրդէ հիւսուած ծածկոցները
կը գործածուէին գլխաւորաբար անկողինները ծածկելու համար: Լաթի
տարբեր գոյնի երիզներէ հիւսուած գետնի ծածկոցները կը գործա
ծուէին տախտակամածներու վրայ: Կ’ըլլային ճախարակի թելադրած
լայնքով, մեծ տուներու յատակը ծածկելու համար երկու հատը կը
կցէին իրարու (տե՛ս Զ30-31):

4.- ԱՍԵՂՆԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ
 եսապցի կանայք տարբեր տեսակի դերձաններով ու ասեղներով
Ք
կը հիւսէին զարմանահրաշ ժանեակներ, նկարագեղ վարագոյրներ,
անկողնի ու սեղանի ծածկոցներ, բարձի երեսներ, թաշկինակներ, եկե
ղեցական անօթներու ծածկոցներ ու դաստարակներ: Կ’ասեղնագոր
ծէին նաեւ կտաւի, շալէ կտորի, բեհեզի եւ թաւիշի վրայ: Նրբահիւս
ժանեակներով կ’երիզէին ծածկոցները, թաշկինակները, գլխաշորերը,
ներքին եւ արտաքին հագուստներու ծայրերը:
Հիները ասեղնագործութեան (խարճ) երկու կերպերու անուն կու
տային՝ գըլլապտուն եւ չըմզըք: Այսօր նման նմոյշներ դժուար է գտնել:
Կը կարծեմ, թէ նման թանկագին կտորներ պէտք է գտնուին արտա
սահման՝ շատոնց գաղթած քեսապցի եւ ոչ քեսապցի ընտանիքներու,
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 եսապ այցելած մարդոց շրջանակին մէջ (տե՛ս Զ34-37): Այդպիսին է
Ք
1912-ին, Քեսապի իր պաշտօնէն բաժնուող միսիոնարուհի Էֆի Չեմ
պըրզի յետնորդներուն քով պահուող ծածկոց մը, որ աշխատած են քե
սապցի կիներ ու Քեսապի Դաշնակցութեան կողմէ նուիրած միս Չեմ
պըրզին: Ծածկոցին վրայ հայերէն ասեղնագործուած է. «ԵՐԱԽՏԱՊԱՐՏ
ՔԵՍԱՊԻ ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵՆԷՆ», իսկ անգլերէնով`
«TO E.M. CHAMBERS, IN A MEMORY OF GRATITUDE. WE WILL
NEVER FORGET»55 (տե՛ս Զ33):
Ասեղնագործութիւնը հիմա եւս Քեսապի կիներուն ու օրիորդներուն
սիրելի զբաղումն է, իսկ ոմանց համար՝ եկամուտի աղբիւր:

5.- ՏԱՐԱԶ
 եսապցիներու հին տարազին մասին մեր պատկերացումները կու
Ք
գան տարեցներու բերանացի վկայութիւններէ եւ 20-րդ դարու սկիզբ
ներէն եկող լուսանկարներէ: Այստեղ պէտք է յիշատակել, որ ամերի
կացի միսիոնարները եւ անոնց հսկողութեան տակ գտնուող կրթական
հաստատութիւնները կարեւոր դեր ունեցած են Քեսապի տարազին եւ
կանանց ասեղնագործութեան բացայայտումին մէջ: Ծանօթ է, որ մի
սիոնարուհիները ասեղնագործութեան ապսպրանքներ կատարած են
Քեսապի կանանց, վաճառքի դրած իրենց կեդրոններուն մէջ՝ դրամա
կան օժանդակութիւն ապահովելու համար: 20-րդ դարու սկիզբը Ամե
րիկայի Միացեալ Նահանգներու Այովա քաղաքի ուսուցչանոցի ուսա
նող, քեսապցիի տարազով Պետրոս Աբէլեանի քարթ-փոսթալը  եղած է
ուսանողին կրթանպաստ մը գոյացնելու համար (տե՛ս Զ46)56: 1911-ին,
Մարաշի Աղջկանց սեմինարիի մէջ Օսմանեան կայսրութեան տարբեր
շրջաններէ եկած ուսանողուհիներու կողմէ կը կազմակերպուի իրենց
գաւառական տարազի ցուցահանդէսը, ուր Մարի Աբէլեանը կը ներկա
յացնէ քեսապցի կնոջ տարազը (տե՛ս Զ50): Հաւանաբար այս մթնոլոր
տին ուղղակի արտայայտութիւնը կ’ըլլայ այն, որ Կեդրոնական Թուր
քիոյ քոլէճի (Այնթապի քոլէճ) ուսանող Ալպերթ Ս. Աբէլեան 1913-ին կը
55
56

Սիլվի Աբէլեան, Քեսապի գթասիրտ քոյրը՝ Էֆի Չեմպըրզ, «Ազդակ» օրաթերթ, 27
Հոկտեմբեր 2017:
https://vhapelian.blogspot.com/2018/10/bedros-apelian-gassia-armenians-postcard.html
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գրէ «Քեսապ եւ իր գիւղերը» աշխատասիրութիւնը, որու ձեռագիրէն
օգտուած եմ: Հոն հեղինակը առանձին բաժնով մը կը ներկայացնէ կա
րեւոր տեղեկութիւններ կանանց եւ արանց տարազին մասին57: 1978-ին
Քեսապի մէջ կայացած ազգագրական իրերու ցուցահանդէսին  մենք
եւս հին տարազի որոշ նիւթեր կրցած էինք ապահովել:
1.- Արանց եւ կանանց տարազը
Քեսապցի այրերը երկար մազ չէին պահեր, մօրուք չէին խնամեր:
Ոմանք չափաւոր պեխ (մըրզօնք՝ մրզանք) մը կը ձգէին: Շաբաթ օր
Քեսապ երթալու գլխաւոր պատճառներէն մէկը սափրիչին (պարպար)
հանդիպիլն էր: Քեսապի մէջ սափրիչը իր խանութը ունէր: Գիւղերու
մէջ ալ սափրիչներ կը գտնուէին. ասոնք սակայն խանութ չունէին,
տան դռան առջեւ կամ բակի ծառին տակ բարեկամ ու ազգական այր
մարդիկ ու տղաք կը սափրէին:
Գլխարկներէն ամենէն հինը ու տարածուածը պէօրգ (բուրգ) կը
կոչուէր, ճերմակ թաղիքէ շինուած կոնաձեւ գլխարկ մը, որ կրնար
միագոյն կամ գծաւոր ըլլալ: Պէօրգին վրայ կը փաթթէին գունաւոր
դաստարակ մը (սարըխ): Ոմանք մետաքսեայ, փնջաւոր, սեւ դաստա
րակ կը փաթթէին:
Ոմանք դաստարակը գլխուն կը փաթթէին առանց գլխարկի:
Հարուստները կարմիր ֆէս (ֆաս) կը դնէին, երկար ու սեւ ծո
պով կամ առանց ծոպի: Առանց ծոպի ֆէսին շուրջ ոմանք սարըխ կը
փաթթէին: 1890-ական թուականներէն հնչակեաններու նախասիրած
գլխարկը սեւ գալփախը (փափախ) եղաւ:
Այր մարդիկ երկու տեսակի տարազ ունէին. մին ունէր շապիկ (շէ
պէկ) ու շալվար (շալվուօր), իսկ միւսը` երկար ճիւպպի, կամ զուպուն
եւ մինչեւ կոճը հասնող ճերմակ վարտիք (վարտէք): Երկուքն ալ կ’ու
նենային անթեւ բաճկոնակ, որ իշլէկէկ կը կոչուէր:
Շապիկ ու շալվար հագուողները ընդհանրապէս երիտասարդներն
էին, հովիւներն ու գիւղական աշխատանք տանող մարդիկ: Շապիկն
ու շալվարը ճերմակ կ’ըլլային: 20-րդ դարու սկիզբէն կամաց-կամաց
57

Տե՛ս «Քեսապ», Բ. հատոր, 1998, Հալէպ, էջ 117: Տե՛ս նաեւ Ալպերթ Ս. Աբէլեան
(Էբիլենց), «Քեսապ եւ իր գիւղերը», հրատարակութեան պատրաստեց Երուանդ Հ.
Քասունի, Պէյրութ, 2002:
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կը տարածուին մոխրագոյն ու սեւ շալվարները:
Շապիկը կտաւէ պատրաստուած կ’ըլլար ու մինչեւ ծունկ կը հաս
նէր: Առջեւի մէկ թիզ ճեղքուածքը կը կոճկուէր կամ ալ բաժակաձեւ
բացուածք մը կ’ունենար: Օձիքին բացուածքը, թեւերն ու քղանցքը
ասեղնագործութեամբ կը զարդարէին:
Շալվարին ոտքերը կ’ըլլային նեղ, բայց ծունկէն վեր արտակար
գօրէն լայննալով՝ երկու սրունքներուն միջեւ վար կախուած ծալքեր
կը գոյացնէին: Այդ ծալքերը ո՛չ թրքական շալվարին չափ ամփոփ ու
վեր ձգուած էին, ո՛չ ալ արաբներու շալվարին չափ` երկար: Կողմերէն
բացուած ներքին գրպաններուն տարածքին վրայ եւ ոտքերուն բաց
ուածքին շուրջ ոսկեգոյն ասեղնագործ զարդեր կ’ամրացնէին, որոնց
կու տային չըմզըք անունը:
Այր մարդիկ կը կապէին աճէմ կոչուող կարմիր, հաստ ու լայն գօ
տին: Ոմանք կը գործածէին կաշիէ լայն գօտի (փալասգա), որ զար
դարու ած կ’ըլլար բազմաթիւ գամերով: Շապիկը կը ձգէին շալվարին
վրայ ու գօտին այդպէս կը կապէին: Գօտիին ամրացուած կ’ըլլար
ծխախոտի կաշիէ քսակը (քասա): Անոր մէջ, պորտին վրայ, կը խրէին
դաշոյնը, պարսէտը, աւելի ուշ` ատրճանակը (ճիթիւն), իսկ ետեւի կող
մը` ցաքատը կամ ուրագը:
Անթեւ բաճկոնակը (իշլէկէկ) պատրաստուած կ’ըլլար կտաւէ ու
զարդարուած` ոսկեգոյն, հաստ թելերու հիւսուածքով (գըլլապըտուն):
Կոճակները նոյն թելերով շինուած կ’ըլլային: Սովորաբար չէին կոճկեր:
Փեսաները եւ պարոն երիտասարդները բաճկոնակին տեղ կը հագուէին
չուխաֆէրմանա, որ կանաչ ու կարմիր գիծերով թանձր եւ ընտիր կեր
պասէ պատրաստուած ուսկապ էր, ուսերէն կ’իջնէր եւ կուրծքին ու
կռնակին վրայ խաչաձեւուելով՝ կը մտնէր գօտիին մէջ: Ասոր փոխա
րէն, կաշիէ գօտի գործածող երիտասարդը աճէմ կարմիր գօտին կը
դնէր վիզին, ու կուրծքին վրայ խաչաձեւելով՝ ետեւը կը հանգուցէր:
Գիւղական շրջանակներու մէջ տարեցներն ու արհեստաւորները
ընդհանրապէս կը հագնէին ճիւպպի ու վարտիք: Ճիւպպին վերէն վար
բացուածք ունէր: Բացուածքին աջ կողմը կը դրուէր ձախին վրայ, կո
ճակով մը կ’ամրանար ձախ ուսին ու մարմնին կը փաթթուէր գօտիին
շնորհիւ: Շրջազգեստը անութներուն տակ կ’ունենար ներքին գրպան
ներ (գըրէպուն):
153

Քեսապի նիւթական մշակոյթը

 ար շրջազգեստի տարածուած այլ տեսակ մը եւս՝ զուպունը, որ
Կ
կուրծքի վրայ ճեղք ունէր միայն ու կը կոճկուէր քանի մը տեղէ: Զու
պունը օձիքին, թեւերուն եւ քղանցքին շուրջ, ներքին գրպաններուն
տարածքին վրայ զարդարուած կ’ըլլար գըլլապըտունով: Հարուստներ
եւ շուկայի մարդիկ զուպուն կը հագուէին, իսկ անոր վրայ՝ իշլէկէկ:
Ճիւպպի եւ զուպուն հագնողները անպայման կը հագնէին վարտիք
(վարտէք), որ պատրաստուած կ’ըլլար ճերմակ կտաւէ կամ բրդեայ կեր
պասէ: Ծայրերը կը հասնէին մինչեւ կոճերը, ուր կարճ ճեղք մը կ’ըլլար:
Հագուելէ ետք այդ ճեղքին երկու ծայրերուն ամրացուած երիզները
կը փաթթէին ոտքին ու կ’ամրացնէին: Աշխատանքի պահուն վարտիքը
վեր կը քաշէին ու ուզած բարձրութեան վրայ կ’ամրացնէին երիզնե
րով: Վարտիքին ոտքերուն այս շրջագիծերը զարդարուած կ’ըլլային
ասեղնագործութեամբ` չըմզըք:
Այր մարդոց երկու տեսակ վերարկու կար. առաջինը ապպա (ապա)
կը կոչուէր եւ հիւսուած կ’ըլլար սեւ այծի մազէ. շատ տարածուած էր
շրջանին մէջ. մասնաւորապէս հովիւներն ու երկրագործները կը գոր
ծածէին զայն: Հասակը մինչեւ ծունկ կը հասնէր: Թեւերը կը հասնէին
արմուկէն քիչ վար: Առջեւը բաց էր, գօտիով կը փաթթուէր, եթէ հարկ
ըլլար: Հիւսքի ատեն ճերմակ, դեղնորակ կամ սրճագոյն մազէ երիզներ
կը ստեղծէին ապայի գրեթէ բոլոր շրջագիծերէն մէկ մատ ներս: Քե
սապի մէջ մազէ ապա հիւսող ջուլհակներ կային: Երկրորդը կը կոչուէր
մուշլահ, զոր ոչխարի մորթէ կը ձեւէին: Բուրդէ երեսը ներսը կը մնար,
իսկ արտաքին երեսը կը պատէին սեւորակ կամ սրճագոյն կտորով:
Մուշլահը կ’առնէին ուսերուն վրայ. լայն վերարկու էր, կրնար ծածկել
ամբողջ մարմինը: Այս վերարկուն կը գործածէին հարուստներն ու
շուկայի մարդիկ: Քեսապի մէջ մուշլահ կարող ու ձեւող վարպետներ
կային (այր մարդոց տարազները տե՛ս Զ41-42, 45-48):
Այր մարդոց ու կանանց սովորական կօշիկը կը կոչուէր իմէնու, որ
աջ ու ահեակ չունէր, կապ չունէր: Կ’ըլլար դեղին եւ կարմիր: Ասիկա
ամենէն նախնական կօշիկն էր: 19-րդ դարու կիսուն օտար միսիոնար
ներու միջոցով եւրոպականանալու շրջանին հայ առաքելականները
ծաղրելու համար տարածուած էր Էրմանա, կէրմէր իմանա (Էրմանի,
կարմիր եմենի) ասոյթը: Էրմանի բառը կը նշանակէր հայ առաքելա
կան: Աւելի ուշ տարածուեցաւ կապով կօշիկը՝ սանտալ: Ասիկա աջ ու
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ահեակ ունէր, սեւ կ’ըլլար: Սանտալ կը հագնէին բոլորը` մանուկներ,
տղաք, աղջիկներ, կիներ ու այրեր:
Հովիւներն ու երկրագործները կը հագնէին դեղին չէքմու, որ բարձր
վիզ ունէր ու մինչեւ ծունկ կը հասնէր: Աջ ու ահեակ չունէր: Վիզի
շրջագիծին ագուցուած երկու երկծալ ելուններէն (ականճ) բռնելով՝
հագնողը կօշիկը կը քաշէր ոտքին, ապա կաշիէ չուանով մը կը կապէր
ծունկէն վար: Շ
 ալվարին ոտքերը կը մնային կօշիկին մէջ: Աւելի ուշ
տարածուեցան ասոր սեւ ու կարմիր տեսակները (տե՛ս Զ39-40. 43):
Կնոջ մազերուն մկրատ չէր դպնար. ատիկա մեղք ու ամօթ կը նկա
տուէր: Համարձակ ու քիչ մը անպարկեշտ կարծուած արարքի մէջ
գտնուող կնոջ կամ աղջկան հասցէին քեսապցիք տակաւին կ’ըսեն
կըտըրիլը կըծծէք (կտրելիք մազեր), վաղեմի անէծք մը, որ ներկայիս
քիչ մը փաղաքշական երանգով կը գործածուի: Մազը կնոջ պատիւն
ու շնորհքը կը նկատուէր:
Կինը սանտրի վրայ հաւաքուած թնճուկներն ու թելերը կրակը կամ
աղբանոց չէր թափեր, կը հաւաքէր, ափին մէջ գունտ կը շինէր ու կը
խրէր տան կամ բակի պատի խոռոչի մը մէջ: Կնոջ մազը կախարդանքի
նիւթ էր, «կը գրեցնէին», սիրոյ եւ հաւատարմութեան նշան էր՝ ճամ
բորդութեան ատեն թել մը սիրած տղուն կամ ամուսնոյն կը նուիրէին:
Մազը երբեք ազատ չէ ձգուած: Մազի յարդարանքի հիմնական
ձեւը ծէմիր (ծամեր) կը կոչուէր: Մազը ողորկ կերպով սանտրելէ ետք
կը բաժնէին 5-7 փունջերու (զըլըֆ): Իւրաքանչիւր փունջ իր կարգին,
նայած հիւսակի տեսակին, կը բաժնէին երկու կամ երեք փունջերու
ու այդպէս կը հիւսէին: Շատեր, երկու փունջի պարագային, իբրեւ
երրորդ փունջ, գունաւոր ժապաւէն մը կը դնէին, իսկ հիւսակի կէ
սէն սեւ մետաքսէ ծոպեր կ’աւելցնէին: Մազի իւրաքանչիւր հիւսակ`
պուլուօկ կը կոչուէր: Կնոջ հիւսակները գոնէ մինչեւ մէջքը պէտք է
իջնէին: Հիւսակները կռնակին վրայ հաւասար հեռաւորութեան վրայ
պահելու համար կը գործածէին յատուկ ծամակալ մը: Մեծ կիներն ու
աղջնակները սովորաբար երկու հիւսակ կ’ունենային:
Հիտէօն վառուօծ էր կըրուօք,
Տունը վառած էր կրակ,
Պօյն ըրկան, միէշգը բէրուօկ,
Պօյն երկար, մէջքը բարակ,
Նըստուօծ էր հա սէնտըրէր
Նստած էր կը սանտրէր
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 ըլըֆնէն պուլուօկ-պուլուօկ:
Զ
Մազերը հիւսակ-հիւսակ:
Պզտիկ աղջիկներն ու պարմանուհիները իբրեւ գլխաշոր դաստա
րակ (գըլխը դաստըրուօկ) կը գործածէին: Ան քառանկիւն գունաւոր
լաթ մըն էր, շալէ կամ մետաքսէ կտորով: Աղջիկները դաստարակին
շուրջը ժանեակ կամ գունագեղ հլունաշար մը կ’աւելցնէին, իսկ ան
կիւններուն վրայ` ասեղնագործ զարդեր: Երկու հակադիր անկիւննե
րէն երկծալ ըրած կը դնէին գլխուն, պայմանով որ դաստարակին ետեւ
մնացած անկիւնը հասնէր մինչեւ կռնակը: Միւս անկիւնները ականջին
վրայէն անցընելով կը կապէին ետեւը, սովորաբար ետեւ ձգուած մա
սին տակ: Դաստարակը քունքերուն վրայ ծամակալներով ամրացուած
կ’ըլլար: Կային գունագեղ կտորներէ պատրաստուած դաստարակներ:
Երիտասարդ աղջիկները կապած են կարմիր շալէ դաստարակ ու
անոր վրայ հագած են կապոյտ բեհեզէ կոնաձեւ գլխարկ՝ շէքքէ: Ան
զարդարուած կ’ըլլար արծաթեայ դրամներով, իսկ անոր առջեւէն ու
կողմերէն կը կախուէին արծաթեայ շղթաներ, որոնք կը զարդարէին

Ծէմիր՝ ծամեր

Շէքքէ գլխարկը, շէքէլէթ՝ շղթաները

Առնուած է Ալպերթ Ս. Աբէլեանի (Էբիլենց) «Քեսապ եւ իր գիւղերը» ձեռագիրէն
(տես «Քեսապ», Բ. հատոր, Հալէպ, 1998, էջ 117): Գիրքը ծանօթագրութեամբ
հրատարակութեան պատրաստեց Երուանդ Հ. Քասունի, Պէյրութ, 2002: Անդ ծէմիր
բառը տպուած է տէմիր, տես էջ 49-50:
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օրիորդին ճակատն ու քունքերը: Այս շղթաները շէքէլէթ կը կոչուէին:
Շէքքէն կը ծածկէին շէրէ կոչուող գունաւոր դաստարակով մը, որ կ’իջ
նէր ուսերն ի վար ու կրնար փաթթուիլ պարանոցին շուրջ: Աղջիկները
իրենց դէմքը չէին ծածկեր:
20-րդ դարու սկզբին աղջիկները գրեթէ ամբողջապէս լքած էին
իրենց աւանդական գլխաշորը ու կը բաւարարուէին դաստարակով մը
միայն:
Տարեց կնոջ գլխաշորը աւելի մանրամասնութիւններ ունէր: Այս
պէս`
ա.-  Գլուխը կը ծածկէր գունաւոր դաստարակով, որուն ծայրերը
ետեւէն դարձնելով՝ գլխուն վրայ կը հանգուցէր:
բ.- Ասոր վրայ կը դնէր դագի` (գդակ) գլխարկ, որ կարճ ու կարմիր
ֆէս էր առանց ծոպերու: Գլխարկին տակէն դաստարակին դուրս մնա
ցած մասը կանոնաւոր երիզ մը կը կազմէր ճակատին վրայ:
գ.- Դագիի ճակատին կը դնէր կուրը, զոր կը հանգուցէր ետեւը: Ասի
կա նեղ գօտի մըն էր, որուն վրայ կարճ շղթաներով կախուած կ’ըլլային
ոսկեայ դրամներ` ղազի, մահմուտիէ, պէշըպիլլիք, նոյնիսկ հին դրամ
ներ` հռոմէական, բիւզանդական, արաբական եւ կիլիկեան հայկական,
որոնք Քեսապի շրջանին մէջ հողի աշխատանքներու ատեն տեղ-տեղ
կը գտնուին: Կուրը երբեմն ուղղակի կարուած կ’ըլլար գլխարկին:
դ.- Գլխարկին վրայ կը դնէր բեհեզեայ ընդարձակ ծածկոց մը, որ
խումար կը կոչուէր: Ասիկա կրնար կապոյտ, կարմիր կամ սեւ ըլլալ:
Կինը խումարը երկու հակադիր ծայրերէն երկծալ կ’ընէր, գլխարկին
վերի մասէն կը դնէր, ապա ուղղանկիւն ծալքով մը մէկ-երկու տեղ
ծամակալներով ամրացնելով՝ կ’իջեցնէր քունքերն ի վար: Խումարը կը
ծածկէր կնոջ ուսերը: Խումարին առջեւի ծայրերը կրնային հաւաքուիլ
ու հանգոյց մը կազմել կզակին տակ: Կինը այր մարդոց ներկայութեան
սովորաբար խումարին մէկ կողմը քիթին բերանին վրայէն անցընելով
կը նետէր միւս ուսին վրայ:
Դաստարակը, գլխարկը եւ ծածկոցը իրարու ամրացուած կ’ըլլային
անհամար ծամակալներով:
Բոլոր կիները ականջի օղ կը դնէին: Օղի ծակը կը բանային
աղջիկներու ծնունդէն ոչ շատ ետք ու մոմած դերձանէ օղակ մը կը պա
հէին հոն` մինչեւ որ օղ դնելու ժամանակը գար: Երիտասարդուհիներն
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ու կիները սովորաբար երկար օղեր կը դնէին:
Կիներուն տարազը ունէր հետեւեալ մասերը.
ա.-  Ներքնազգեստը (շէպէկ) կը հասնէր մինչեւ ծունկերը: Թեւե
րը դաստակներուն քով հետզհետէ կը նեղնային: Ան առհասարակ կը
պատրաստուէր կապոյտ, կարմիր, դեղին ու նախշազարդ կտաւէ: Մայ
րերուն շապիկին ճեղքը կ’ըլլար առջեւէն, որ կա՛մ կը կոճկուէր, կա՛մ
երկու ծայրերուն ամրացուած երիզներով կը կապուէր:
Կիներուն եւ օրիորդներուն շապիկի թեւերուն եւ օձիքին բացուածքը,
ինչպէս նաեւ քղանցքը երիզուած կ’ըլլային ձեռագործ ժանեակներով:
բ.-  Վերնազգեստը՝ ճիւպպի, վերէն վար բաց էր, ինչպէս վերար
կուն: Քղանցքը կը հասնէր մինչեւ կրունկները, իսկ թեւերը` մինչեւ
նախաբազուկ, ուր շապիկի թեւին վրայ կ’երեւէին ապարանջանները,
որոնք կրնային ըլլալ պղինձէ, արծաթէ եւ ոսկիէ: Ճիւպպիին աջ կողմը
ձախին վրայ գալով՝ մէկ կոճակով կ’ամրանար:
Ճիւպպին կը պատրաստէին որեւէ կերպասէ, եղանակին համա
ձայն: Ճիւպպին հաստ ու գունաւոր ասեղնագործութեամբ կը զարդա
րէին օձիքի եւ թեւերու բացուածքներէն եւ քղանցքներէն:
Ճիւպպիին չափ ընդհանրացած էր ֆըստանը, որ կրնար զուպունի
պէս ըլլալ ու մէջքին կար չունենալ: Օձիքի փորուածքը սովորաբար
կլոր կ’ըլլար ու կուրծքի ճեղքուածքը կոճակներով կը գոցուէր: Տօնա
կան հագուստներուն պարագային՝ օձիքին բացուածքը կրնար սրտա
ձեւ կամ բաժակաձեւ ըլլալ (տե՛ս Զ43, 50):
Փոքր տղոց ու աղջիկներու վերնազգեստը միշտ ֆըստանիկն էր:
Օձիքին փորուածքը բարձր ու կլոր կ’ըլլար, իսկ ճեղքը առհասարակ
ետեւը կ’ըլլար ու երկու ծայրերէն եկող երիզներով կը հանգուցուէր:
Տղոց գօտին ամրացուած կ’ըլլար ետեւը. անոր երկու երիզներուն հան
գոյցը կը կապէին պորտին վրայ:
գ.-  Գօտի (գիւտա), որ հարուստներու պարագային կրնար ար
ծաթեայ քամար ըլլալ, բայց առօրեային մէջ ընդհանրապէս բոլորն
ալ բամպակէ կամ մետաքսէ միագոյն կամ գծաւոր գօտի կը կապէին:
Գօտիին ծայրերը, փաթթելէ ետք, տակը կը խրէին կամ հանգոյց մը կը
շինէին պորտին վրայ: Գօտին մարմնին փաթթուած կը պահէր ճիւպ
պին կամ կը սեղմէր ֆըստանը: Երբեմն գօտիին փոխարէն վերնազ
գեստին գօտկատեղին ամրացուած կ’ըլլար նոյն կտորէն ափի լայնքով
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երկար երիզ մը (շըճըմէկ), որ քանի մը անգամ կը փաթթէին մէջքին:
դ.-  Անթեւ կարճ բաճկոնակ մը (իլէկէկ), որ լաւ ձեւով կը սեղմէր
կռնակը, իրանը եւ մէջքը. գօտին պէտք չէ ծածկուեր: Բաճկոնակը
վերէն վար առջեւէն կը կոճկուէր: Ան զարդարուած կ’ըլլար ոսկեգոյն,
հաստ թելերու հիւսքով՝ գըլլապըտուն: Կոճակները նոյն թելերով շին
ուած կ’ըլլային:
Բաճկոնակին վրայ կ’երեւէր ոսկեայ կամ արծաթեայ վզնոցը, որուն
վրայ շարուած կ’ըլլային արծաթեայ եւ ոսկեայ դրամներ:
Բաճկոնակը սովորաբար կը պատրաստէին շալէ (բամպակ, թեթեւ
կտոր) կտորով:
ե.- Գոգնոցը (էօմլըք, իւմլէկէկ), որ կ’ըլլար երկու տեսակ` վիզէն վար եւ
գօտիէն վար: Առաջինը օղակով մը կ’անցնէր վիզին, կողմերուն ամրաց
ուած գօտիին երիզները ետեւը կը հանգուցէր: Անթեւ էր: Քեսապցի կինը
այս գոգնոցը սովորաբար կը գործածէր թոնրատան մէջ, հաց եփերու
ատեն, երբ գործածող ձեռքին կը հագուէր թաղիքէ շինուած թեզանիք
մը (թիզնէք), թեւատակէն մինչեւ դաստակ հասնող: Թեզանիքին ամրա
ցուած երկար երիզը քանի մը անգամ թեւին վրայ տարբեր տեղերէ կը
փաթթէր: Երկրորդ տեսակի գոգնոցը կը գործածէր տան եւ արտին մէջ:
Երկու կողմերը ամրացուած երիզները գօտիի տեղ կը ծառայէին: Երիզ
ները կը հանգուցէին ետեւը: Տանտիկնոջ եւ օրիորդներուն գոգնոցները
երբեմն կ’ունենային արտակարգօրէն հարուստ ասեղնագործ զարդեր:
զ.- Լայն վարտիքը (վարտէք), որ սովորաբար կը կարէին ալաճկըն
նիր (եզակին՝ ալաճա` մանուսա) կոչուող գունագեղ կերպասէն: Ան կը
հասնէր մինչեւ կոճերը, ուր յանկարծ կը նեղնար:
է.- Իբրեւ ոտնաման կիները կը հագնէին դեղին կօշիկ (իմէնու), որ
կրունկ ու կապ չունէր: Տան մէջ կը հագնէին դեղին հողաթափ (փա
փօճ) կամ հլուններով զարդարուած խսիրէ կամ թաղիքէ ոտնամաններ
(մուճուօկ):
Երիտասարդ աղջիկներ տօնական օրերուն կը հագուէին նաեւ դե
ղին մոյկ` ճիզմու, որ քիթին վրայ կ’ունենար գոյնզգոյն ծոպ մը, իսկ
կրունկը երիզուած կ’ըլլար պայտաձեւ երկաթով: Վարտիքին վարի
ծայրերը կը խրէին մոյկին մէջ:
2.- Հարսին եւ փեսային հագն ու կապը
Հարսը կապոյտ կտաւէ շապիկին վրայէն կարմիր կամ որեւէ բաց
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գոյնի ատլասէ ճիւպպի կամ ֆըստան կը հագնէր: Կարմիր վերնազ
գեստին վրայ կը հագնէր ճերմակ շալ իլէկէկ, որ կարմիր դերձանով
ասեղնագործուած կ’ըլլար: Կը կապէր մետաքսէ դեղին գօտի:
Հարսին կօշիկը դեղին ճիզմու էր, որուն վիզը կը սեղմէր հարսին
սրունքները ու իր մէջ կ’առնէր ալաճկըննիր կտորէն պատրաստուած
վարտիքը: Քիթին վրայ կ’ունենար գոյնզգոյն ծոպ մը, իսկ կրունկը
երիզուած կ’ըլլար պայտաձեւ երկաթով:
Հարսին գլխարկը շէքքէ կը կոչուէր: Նոյնը կը գործածէին նաեւ աղ
ջիկները, բայց հարսին գլխարկը կարմիր բեհեզէ պատրաստուած
կ’ըլլար: Ան զարդարուած կ’ըլլար արծաթեայ դրամներով, իսկ անոր
առջեւէն ու կողմերէն կը կախուէին արծաթեայ շղթաներ: Այս շղթա
ները շէքէլէթ կը կոչուէին: Շէքքէն կը ծածկէին ճերմակ շէրէ կոչուող դաս
տարակով, որ կը ծածկէր դէմքն ու ուսերը: Դէմքին մասը սովորաբար
ետ՝ գլխարկին վրայ կը նետէր, բայց կեսրայրին եւ տագրերուն ներ
կայութեան դէմքը անպայման պէտք է ծածկէր: Շ
 էրէն գլխարկին ամ
րացուած կ’ըլլար քանի մը ծամակալներով, քունքերուն վրայ: Հարսին
գլուխը կը ծածկէին բազմաթիւ դաստարակներով:
Կինը իր հարսանեկան հագուստը կը գործածէր առնուազն քանի
մը տարի:
 եսան կը հագնէր ճերմակ շապիկ եւ ճերմակ վարտիք: Երկուքն ալ
Փ
զարդարուած կ’ըլլային չըմզըք կոչուած ասեղնագործութեամբ:
Փեսային շրջազգեստը ճիւպպին էր կամ զուպունը: Երկուքն ալ
պատրաստուած կ’ըլլային հինտիէ կոչուած մետաքսեայ կտորէն: Փե
սան կը կապէր աճէմ կարմիր գօտի:
Փեսայի ուսերուն կը նետէին կարմիր ու կանաչ գիծերով չուխա
ֆէրմանա, որ խաչաձեւ կ’իջնէր կուրծքին ու կռնակին վրայէն եւ կը
խրուէր գօտիին մէջ: Ոմանք անոր տակ բաճկոնակ կը հագուէին` գա
տիֆէ ելէկ (թաւշեայ բաճկոնակ), որ փաստօրէն հարուստ կերպով
ասեղնագործուած իշլէկէկն է:
Փեսային կօշիկը կարմիր մոյկ էր` ճիզմու: Կօշիկին տակ, քիթին
կողմը, պայտաձեւ երկաթներ կը գամէին: Խաչեղբայրն ալ նոյն տա
րազը կը հագնէր:
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ԱԼՊՈՄ

Ա. - ՀՆ ԱԳ Ի ՏԱ ԿԱ Ն Ն ԻՒ ԹԵ Ր

Ա1.- Շրջանի բարձրագոյն գագաթը Կասիոս լեռն է (1750 մ.):
Առաջամասին Գարատուրանի ձորն է:

Ա2.- Պալլումի կամ Պարլումի աւերակները Կասիոսի արեւելեան լանջին: Մինչեւ 1939՝
եղած է Վարդավառի տօնին հայոց համաժողովրդական ուխտավայրը:
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Ա.- Հնագիտական նիւթեր

Ա3.- Քեսապի մօտիկ Գալայի բերդին տեսքը 20-րդ դարու սկիզբին: Քառակուսի
հիմքերէն ենթադրելով կ’ըսուի, թէ նման եղած է 1202-ին կառուցուած Սաֆիթայի եւ
Մխիթար Գառներցի կաթողիկոսին կողմէ 1348-ին կառուցուած՝ Արամոյի մօտիկ
Համպուշիէ գիւղի աշտարակներուն:

Ա 4-5.- Գալայի բերդէն ինչ որ մնացած է այսօր՝ տարածքին մէջ շինարարական
աշխատանքներու հետեւանքով:
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Ա6.- Գարատուրանի ծովափնեայ հնավայրի արեւմտեան պարիսպի մնացորդը:

Ա7.- Գարատուրանի ծովափնեայ հնավայրի արեւելեան պարիսպինմէջ կամարա
պատ տանիքով շինութիւն, հայոց գործող գերեզմանատան կից:
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Ա.- Հնագիտական նիւթեր

Ա8.- Քեսապէն Գալա ճամբուն վրայ՝ Մաղարիկը, փոքր քարայր: Նման փորուածք
ներ կան Արամոյի մօտիկ Համպուշիէի աշտարակ տանող ճամբուն վրայ:

Ա10.- Հռոմէական ճանա
պարհի ուղենիշ, Քեսապ,
Լատինաց վանք:

Ա9.- Գարատուրանի հնա
վայրին առջեւ, ծովափին
կանգնած սիւնի բեկոր:

165

Քեսապի նիւթական մշակոյթը

Ա11.- Հնադարեան կառոյցներու սիւնի խարիսխներ, Գարատուրան:

Ա12.- Խոյակով սիւնի բեկոր, Գարատու
րան:

Ա13.- Խարիսխով սիւնի բեկոր,
Գարատուրան:

Ա14.- Գեղաքանդակ խոյակ Քէօրքիւնէի
Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ մէջ:

Ա15.- Գեղաքանդակ խոյակ Քեսապի
Ս.- Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ:
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Բ.-  ՏՈՒ Ն Ե Ր Ե Ւ ԴՊՐՈՑ Ա ԿԱ Ն Շ Է Ն ՔԵ Ր

Բ1.- Մէկ սենեկանի մեծ տուն՝ աշշաքլամա, Սուլեան թաղ, Գարատուրան:

Բ2.- Մէկական սենեակով երկու կից տուն, Ծովու թաղ, Գարատուրան:
Հոս յստակ կ’երեւին դռան եւ հաւաբոյներու կտրուածքներուն փայտեայ մասերը
եւ ցուիքին մարդակները:
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Բ3.- Առաստաղի տախտակամածը:

Բ4.- Աշշաքլամա տան գլխաւոր
գերանը՝ էշը եւ կեդրոնի սիւնը,
որ կրնայ երկճղի ծառ մը ըլլալ
կամ սիւն մը՝ վրան բարձիկով՝
խոյակով:
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Բ.- Տուներ եւ դպրոցական շէնքեր

Բ5.- Կապտաւուն ապարով տանիք, ծխնելոյզի ելունը՝ սալքարէ կափարիչով,
Ղազարեան թաղ, Գարատուրան:

Բ6.- Դեղնաւուն ապարով տանիք, Ծովու թաղ, Գարատուրան:
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Բ7.- Ծխնելոյզով կրականոց
(կըրէքուց):

Բ8.- Բաց պահարան (պէտըհուն),
կժանոցի (ճարալըխ) փայտով:

Բ9.- Պատին մէջ բացուած անկողնոց (եաթագլըգ) եւ երկփեղկ պահարան
(տուլուօպ):
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Բ10.- Կեդրոնական մուտքով սիմենթով վերանորոգուած տուն,
ուր կեդրոնի սենեակէն կը բացուին աջ ու ահեակ երկու սենեակներ
(ըրկը կաչալա տէօն՝ երկկողմանի տուն), Ծովու թաղ:

Բ11.- Կեդրոնական մուտքով տուն, ուր դռան եւ պատուհաններու կտրուածքներուն
համար գործածուած է միակտուր քարը:
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Բ12.- Մէկական սենեակով երկյարկանի տուն, որուն մուտքերը կը բացուին
տարբեր ուղղութեամբ, Ծովու թաղ:

Բ13.- Մէկ սենեկանի երկյարկ տուն, կողքի միայարկ տունով (նըրքը տէօն) ու
սաքուով, Ծովու թաղ:
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Բ14.- Ներքին սենեակներով (նըքսը տէօն) օժտուած քառանկիւն մեծ տուն, որուն
մուտքերը տարբեր ուղղութեամբ կը նային, Մանճիկեան թաղ:

Բ15.- Փողոցի վրայ նայող երկկողմ պատշգամով տուն՝ ներքին մուտքով, Քեսապ:
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Բ16.- Քեսապի կեդրոնական
թաղին մէջ շարք մը տուներու
ընդհանուր բակի պարիսպ ու
կամարակապ մուտք:

Բ17.- Կամարի կեդրո
նական քարին արձա
նագրութիւնը:

Բ18.- Այս տուներուն մուտքը սովորաբար բակէն կ’ըլլար, բայց ոմանք ունէին
փողոցին նայող փայտէ պատշգամ:

Բ19.- Տան պատին յենած
քարէ աստիճան, որ կրնար
փայտէ բազրիք ունենալ:

Բ20.- Հաւանաբար՝ երկկողմանի բազրիք ունեցած
աստիճաններ:
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Բ21.- Թիկունքէն ուղիղ գիծով, բայց ճակատային մասով ուղղանկիւն մը կազմած
երկու սենեկանի տուն: Առջեւի բաց տարածութիւնը սաքուն է, որ կրնայ բաց ըլլալ,
կամ ունենալ երկու մուտքերուն վրայ եռանկիւն մը ձեւացնող ծածկ:

Բ22.- Թիկունքէն ուղիղ գիծով, բայց ճակատային մասով ուղղանկիւն մը
կազմած երկու սենեկանի երկյարկանի տուն՝ երկուքական դուռով, վերի եւ վարի
սաքուներով եւ փայտէ բազրիքով:
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Բ23.- Սըդդենց տունը, վերանո
րոգուած է Երկիր եւ մշակոյթ
միութեան կողմէ ու բացումը
կատարուած է իբրեւ Ազգագրական
թանգարան, Քեսապ, 2005-ին:

Բ24.- Ուղղանկիւն դրուածքով
երկու սենեկանի երկյարկ տուն,
բակի որոշ բարեփոխութիւններով:
Կը կոչուի Աշգարեանի տուն,
վերանորոգուած է Երկիր եւ մշակոյթ
միութեան կողմէ, Քեսապ:

Բ25.- Պաշորտի համաչափ տաշուած
քարով կառուցուած առաջին
բնակարանը (1950-ականներ):
Սիւներուն եւ տանիքին համար արդէն
գործածուած է երկաթ-պեթոնը,
Քեսապ:
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Բ26.- Կղմինտրածածկ տանիքով երկյարկանի տուն. առաջին օրինակները կ’երեւին
19-րդ դարու երկրորդ կէսէն: Այս տունը կը կրկնէ ուղղանկիւն
դրուածքով տան ձեւը, միայն երկու սենեակներու հաւասարութեամբ ունի սիւներու
վրայ հանգչող պատշգամներ:

Բ27.- Տոքթ. Աւետիս Ինճեճիքեանի Մաղարիկի մէջ կառուցած երկյարկանի տունը:
Քանդուած:
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Բ28.- Թիկունքէն դիտուած մեծ տուն, որ յետագային արտաքինով ծեփուած ու
այլափոխուած է, Քեսապ:

Բ29.- Նոյն տունը վերջերս կատարուած վերանորոգութենէն ետք, ծեփը հանուած ու
կամարակապ մուտքերը վերականգնուած:
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Բ30.- 1909-ի Աղէտէն ետք կառուցուած լատինաց Թերրա Սանթա միաբանութեան
կեդրոնը՝ արտաքին պատերու վերջերս կատարուած վերանորոգութենէն ետք:

Բ31.- Քեսապի Ժողովրդային գրադարանի նախկին տեսքը, 1910:
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Բ32.- Քեսապի Միացեալ-Ուսումնասիրաց վարժարանի շէնքը, 1927, որ յետագային
իբրեւ պանդոկ գործածուելով քանի մը անգամ բարեձեւութեան ենթարկուած է ու
նախկին ձեւը գրեթէ ամբողջապէս կորսնցուցած:

Բ33.- Լատինաց վարժարանը, 1946-էն ետք՝ հայ կաթողիկէ ժողովրդապետութեան
վարժարանը, կառուցուած 1927-ին, Պաշորտի սպիտակ, համաչափ ու սրբատաշ
քարով:
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Բ34.- Քեսապի Հայ աւետարանական վարժարանին նախկին շէնքը, կառուցուած
1910-ին, իբրեւ մանչերու վարժարան: Նոր դպրոցական շէնք ունենալէ ետք շէնքը
եղաւ Միսաքեան մշակութային կեդրոն:

Բ35.- 15 Յունիս 2015-ին Քեսապի ազատագրութեան օրուան բախումներուն
Միսաքեան կեդրոնը ամբողջապէս հրկիզուեցաւ:
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Գ .- ՀԱՍ ԱՐԱԿ Ա Ց ԿԱ Ռ Ո Յ Ց Ն Ե Ր
1.- ՃԱՄԲԱՆԵՐ ԵՒ ՓՈՂՈՑՆԵՐ

Գ1.- Թաղային ճամբաներ Սեւ աղբիւրի մէջ:

Գ2.- Որոշ տուներ կը բացուէին թաղային ճամբուն վրայ:
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Գ.- Հասարակաց կառոյցներ

Գ3.- Քեսապ, փողոց կեդրոնական թաղին մէջ:

Գ4.- Գիւղամիջեան հողէ քարքարուտ ճամբան, Էքիզօլուք: Գիւղերը Քեսապին
կապող հողէ լայն ճամբաները կը բացուին 1940-ական թուականներուն, իսկ
անոնց ասֆալթապատումը կը կատարուի 1960-ականներէն սկսեալ:
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Գ5.- Քեսապի հին շուկային սալայատակուած փողոցը՝ խանութներու լայն
դուռերով: Նախագծուած ու վերակառուցուած է 1909-ի Աղէտէն ետք:

Գ6.- Շուկայի մէկ բաժնին երկկողմ խանութներու համաչափ շարքը:
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Գ.- Հասարակաց կառոյցներ

Գ7.- Քաղաքապետ Մանուկ
Չպուգտարեանի օրով (19221927) կը կառուցուի Քեսապի
շուկայի կամարակապ կամուրջը.կամարն ու բազրիքը՝ Պաշորտի
սրբատաշ քար, գործ՝ ուստա
Նազար Ուստագարայեանի:

Գ8.- Շուկայի կամուրջէն վար իջնող ձմեռնային գետահունի ափերուն
կառուցուած քարուկիր պատը: Հեղեղը քանի մը անգամ քանդած է
այդ պատը:
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Գ9.- Քեսապի շուկայի
կամուրջէն դէպի Խոդի
հրապարակ անցնող վարի
կամուրջը, որ եղած է
փայտաշէն:

Գ10.- Վարի կամուրջը, դիմացը՝
աւետարանական համայնքի
1910-ին կառուցուած երիցա
տան նախկին շէնքը:
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Գ11.- Գիւղերէն հեռաւոր լեռնային
արտեր ու արօտավայրեր տանող
կածանները այսօր լիովին անտեսանելի
են աճող անտառներուն մէջ. այստեղ,
ծովու պռունկին, կ’երեւի Գարատուրանէն
դէպի Սռնըխ եւ Ուրանճըգ գացող ճամբուն
մուտքը, այժմ՝ քանդուած:

Գ12.- Թաղն ի վեր բարձրացող աստիճաններ, Ծովու թաղ:
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Գ13.- Գիւղէ գիւղ կատարուող ճամբորդութիւնները՝ ձիով ու ջորիով:

Գ14.- Մեծամասնաբար՝ էշով:
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Գ.- Հասարակաց կառոյցներ

Գ15.- 1928-ին կը բացուի Լաթաքիա-Քեսապ խճուղին: Այս ալ առիթ
կը դառնայ, որ հալէպահայ սկաուտական խումբեր օթոպիւսներով
Լաթաքիոյ ճամբով Քեսապ բանակումի ելլեն:

Գ16.- Հայրենադարձուող քեսապցիները բեռնատար մեքենաներով կը բաժնուին
Քեսապի հրապարակէն, 23 Յունիս 1947:
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2.- ԱՂԲԻՒՐՆԵՐ ՈՒ ՀՈՐԵՐ

Գ17.- Գարատուրան, ծովամերձ հին
աղբիւրը՝ Ծովու գապը:

Գ18.- Գարատուրան, Եարալլինց աղբիւրը,
1998-ի գետնասահքին անհետ կորսուած:

Գ19.- Գարատուրան, Հաճաղպինց աղբուրէը, քարէ ջրդոնով ու գուռով:
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Գ.- Հասարակաց կառոյցներ

Գ20.- Չալմայի աղբիւրին արդի տեսքը, ջրդոնը՝
արօրի խոփ: Աղբիւրին քով գտնուող հսկայ սօսին
հովիւներու եւ մշակներու հանգստավայր էր,
այժմ՝ յայտնի զբօսավայր:

Գ21.- Խանճիին
աղբիւրը (Խանճէն
աղբուօրը),
Տուզաղաճ:

Գ22.- Չինարի պատմական աղբիւրին նախկին տեսքը:
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Գ23-24.- 2019-ին Չինարի աղբիւրը կը վերանորոգուի աւանդական ձեւով:

Գ25.- Վարի Պաղճաղազի աղբիւրը:
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Գ.- Հասարակաց կառոյցներ

Գ26.- Թեքնեճոքի աղբիւրը: Սրբատաշ քարերով կամարակապ
կառոյց ունէր: Այժմ՝ Թուրքիա:

Գ27.- Քէօրքիւնէի աղբիւրը քառաս
նամեակ մը առաջ:

Գ28.- Քէօրքիւնէի աղբիւրը
ներկայիս:
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Գ29.- Էքիզօլուքի աղբիւրը 100-ամեակ մը առաջ:

Գ30.- Էքիզօլուքի հին աղբիւրը՝ բարձր
ջրդոնով եւ քարէ խոշոր գուռով:

194

Գ.- Հասարակաց կառոյցներ

Գ31.- Էքիզօլուքի աղբիւրի վերանորոգուած տեսքը՝ Հալէպի քարով:

Գ32.- Քիւմեճլէքի աղբիւրը, որ կար
ժամանակ՝ սիրելի զբօսավայր
էր դպրոցական եւ սկաուտական
խումբերուն համար:
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Գ33.- Գարատուրան. Մանճիկեան թաղի
ցամքած աղբիւրը:

Գ34.- Մանճիկեան թաղի աղբիւրին
մարմարեայ արձանագրութիւնը
(ՆՈՐՈԳԵՑԱՒ ԱՂԲԻՒՐՍ Ի ԹՒԻ ՓՐԿՉԻ
1906 Ի ՍԵՊ. ԱՄՍԵԱՆ ԵՐԻՍ):

Գ36.- Քարէ ջրդոնին վրայ
1927 թուակիր քարը:

Գ35.- Գարատուրան, Ղազարեան թաղի աղբիւրը, որ
չէ կրցած ունենալ նախատեսուած կամարը:
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Գ37.- Ներքի գիւղի աղբիւրին տեսքը մինչեւ 1970-ական թուականները: Կ’երեւին
կամարին եւ վերի քիւին սրբատաշ քարերը:

Գ38.- Ներքի գիւղի աղբիւրի
ճակատին զետեղուած խաչ
քարը եւ քարէ ջրդոնը:
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Գ39.- Ներքի գիւղի աղբիւրին տեսքը 1970-ական թուականներէն ետք:

Գ41.- Խաչքարը զետեղուած է
նախկին դիրքին:
Գ40.- 2017-ին կատարուած վերանորոգումը
Պաշորտի կոշտ տաշուած քարով:
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Գ42-43.- Չագալճըքի պեթոնաշէն աղբիւրը

եւ մարմարեայ արձանագրութիւնը:

Գ44-45.- Հին օրերուն, ուսամբարձ կուժերով կիները աղբիւրէն դարձին:
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Գ46.- Ջրհորի վրայ ճախարակ՝ դոյլով ջուր
քաշելու համար:

Գ47.- Կէտունէն գագը, Կիւնիկ
լերան վրայ երկու բնական ջրաման:

Գ48.- Ծեփուած լայն ջրհոր՝ զարընճ, ուր Պաշորտի գիւղացիները կը հաւաքէին
լեռնալանջերէն հոսող անձրեւաջուրը:
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3.- ՊԱԹՈՍՆԵՐ ԵՒ ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ

Գ49.- Ներքի գիւղ, լողով պաթոս,
բոլորակաձեւ:

Գ51.- Վերի Պաղճաղազ, լողով
պաթոս, գիւղէն գերեզմանատուն
տանող ճամբուն վրայ,
գործ՝ Բարլուօյսի:

Գ50.- Գարատուրան, պաթոս
Վերի Թիթիզեան թաղին մէջ:

Գ52.- Չաթալլէք, Արամալեաններու
բակը, պաթոսը իր լողով, գործ՝ Ալիշա
Սարամազեանի:
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Գ53.- Գարատուրան, Մանճիկունց պաթոսը, ճմլիչ ու ճմլարան: Ճմլիչը՝ չեչաքար:
Այժմ՝ կիսաքանդ:

Գ54.- Գարատուրան, Մանճիկունց պաթոսի ճմլիչին դուրսի երեսը:
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Գ55.- Էքիզօլուքի պաթոսին նախկին դիրքը,
եկեղեցւոյ ետին, ներսի երեսը:

Գ56.- Էքիզօլուքի պաթոսին նոր
դիրքը՝ վարի թաղ:

Գ57.- Քէօրքիւնէի պաթոսը՝ աղբիւրին մօտ. այժմ՝ քանդուած:
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Գ58.- Սեւ աղբիւրի պաթոսը (Քեսապէն հոս փոխադրուած. ծանօթ էր
Պետեւիին պաթոսը անունով), այժմ՝ քանդուած:

Գ59.- Ներքի գիւղի պաթոսը, այժմ՝ քանդուած:
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Գ60.- Չինարի առաջին ջրաղացի առուի
հաստաբեստ պատը, որուն վրայ կա
ռուցուած առուէն ջուրը կու գար ու մեծ
բարձրութենէն կը վիժէր խողովակն ի վար:

Գ61.- Գարատուրանի 1941-ի գետնա
սահքին կործանած ջրաղացին
ագուգաները Գազենց աղբիւրի
մօտիկ մորիին մէջ:

Գ62-63.- Ճմլիչ քարերը հոս ու հոն:

Գ64.- Ջրաղացի քարերը
զբօսարաններու մուտքին:

Գ65.- Աղօրին Սըդդենց տան (թանգարան)
բակին մէջ:
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4.- ԹՈՆԻՐՆԵՐ

Գ66-67.- Սովորական թոնիր, որ ներկայիս հազիւ տօն-տաղաւարին
անգամ մը կը վառի:

Գ68.- Ծխնելոյզով միակ թոնիրը ամբողջ շրջանին մէջ, լաւ պահպանոած. Ծովու
թաղ:
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Դ .- ՀՈ Գ Ե ՒՈ Ր Կ Ա ՌՈ Յ Ց Ն Ե Ր
1.-ԿԻՂԻՑԻԿՆԵՐ

Դ1.- Գարատուրանի ծովամերձ հնավայրին հարաւ-արեւելեան անկիւնը Ս. Գէորգ
կիղիցիկը, հայոց գերեզմանատան կից:

Դ2.- Ս. Գէորգ կիղիցիկին հայերէն արձանագրութիւնը: Քեսապի շրջանին մէջ
պահպանուած հայերէն հնագոյն արձանագրութիւնն է. …(կ)ամովն(՞) զեկե(ղե)
ց(ի)ս(՞) … / անուն սրբոյն Գէորգայ, / յ(ի)շ(ա)տ(ա)կ հոգոյ մ(ա)հ(տես)ի /
Աւետիքին ՌՄԺԹ (1770)-ին (Րաֆֆի Քորթոշեան, «Քեսաբի շրջանի պատմական
յուշարձանները», Երեւան, 2014, էջ 21):
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Դ3-4.- Գարատուրան, Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ արեւելեան կիսաշրջանակաձեւ պատը
ներսէն եւ դուրսէն: Այժմ հիմնայատակ վերցուած:

Դ5.- Քեսապի մօտիկ՝ Սամասի Ս. Մարուքէ կիղիցիկը. խորանը (վերջերս՝
ցանցապատ դուռով ծածկուած) եւ կողմի երկու խորշերը:
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Դ.- Հոգեւոր կառոյցներ

Դ6.- Քէօրքիւնէ. Ս. Ստեփանոս կիղիցիկ.
փշակաղնիի ցօղունին մէջ մնացած
խորանի քարերը: Փշակաղնին Սուրիոյ
միջերկրականեան լեռնաշղթայի բոլոր
հին սրբավայրերուն մէջ գոյութիւն ունի:
Սրբազան ծառ կը նկաատուի այդ
վայրերուն մէջ:

Դ7.- Գարատուրանի ՄանճիկեանԳալէմտէրեան թաղի Ս. Աստուածածին
կիղիցիկը. հիւսիսային պատի
խորշին վրայ, որ հաւանաբար
մկրտութեան աւազանի տեղն էր, կար
բարձրաքանդակ խաչքար մը: Այժմ
տեղադրուած է վերջերս կառուցուած
խորանին մէջ:

Դ8.- Ներքի գիւղի գերեզմանատան մէջ
գտնուող Ս. Աստուածածին կիղիցիկէն
մնացած երկու սրբատաշ մեծ քարեր:

Դ9.- 1959-ին կառուցուած
Ս. Աստուածածին մատուռը՝ Ներքի
գիւղի յայտնի կիղիցիկին կից:
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2.- ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ
Դ10.- Քեսապի Ս. Աստուածածին
եկեղեցւոյ մկրտութեան աւա
զանին վերեւ զետեղուած
սալիկը, ելնդագիր. Քեսապի
մէջ պահպանուած առաջին
արձանագրութիւնը. 1334 (1809)
ԿԱՄՕՔ ԵՒ ՈՂՈՐՄՈՒԹ(ԵԱՄ)Բ
Ա(ՍՏՈՒ)ԾՈՅ ՆՈՐ/ՈԳԵՑԱՒ ԺԱՄՍ
ՄԵԿ(՞) Ս(ՈՒՐԲ) ՅԵԿԵ(ՂԵ)ՑԻՍ
Ս(ՈՒՐԲ)/ ՅԱ(ՍՏՈՒԱ)ԾԱԾԻՆ Ի ԹՎԱԿԱՆԻՍ ՀԱՅՈՑ Ի/ ՌՄԾԸ (1809)-ԻՆ Ի ՀԱՅՐԱ
ՊԵՏՈ(Ւ)ԹԵ(Ա)Ն Տ(ԵԱՌ)Ն/ԿԻՐԱԿՈՍ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ ԵՒ ԱՌԱՋՆ(ՈՐԴ)Ո(Ւ)ԹԵ(Ա)
Ն / ՄԻՔԱ(Յ)ԷԼ ՎԱ(Ր)Դ(Ա)ՊԵՏԻՆ, ՈՐ ՊԱՏՃԱՌ ԵՂ(Ա)Ւ (Րաֆֆի Քորթոշեան,
«Քեսաբի շրջանի պատմական յուշարձանները», էջ 8):

Դ11.- Քեսապի Ս. Աստուածածին
եկեղեցիին երկրորդ արձանագրու
թիւնը: 1880-ին, նախկին
կիղիցիկին տեղ կը կառուցուի
եռախորան եկեղեցին՝ իր
տարածքին մէջ առնելով նաեւ բակի
գերեզմանատան մէկ մասը:

Դ12.- Քեսապի Ս. Աստուածածին
եկեղեցւոյ զանգակատունը կը կա
ռուցուի 1903-ին: 1910-ին կը կառուցուի
կողքի Սահակեան վարժարանը:
Եկեղեցին եւ երիցատունը նոյնպէս
կ’օժտուին կղմինտրէ ծածկով:
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Դ.- Հոգեւոր կառոյցներ

Դ13.- Քեսապի Ս. Աստուածածին եկեղեցին եւ երիցատունը: 1960-ականներուն
եկեղեցին կ’օժտուի գմբեթով եւ երկրորդ՝ աջակողմեան զանգակատունով:

Դ14.- Ս. Աստուածածին եկեղեցին ներկայիս:
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Դ15-16.- Գարատուրանի Հայ աւետարանական եկեղեցին եւ մարմարէ սալիկին
արձանագրութիւնը: Զանգակատունը դրուած է 1960-ականներուն:

Դ17.- Գարատուրանի վերանորոգուած Հայ աւետարանական (ձախին) եւ 1961-ին
կառուցուած հայ առաքելական Ս. Աստուածածին եկեղեցիները:
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Դ.- Հոգեւոր կառոյցներ

Դ18.- 2008-ին Գարատուրանի Ս. Աստուածածին եկեղեցին հիմնովին կը քանդուի ու
կը կառուցուի նորը՝ տեղական կապտաւուն քարով: Օծումը կը կատարուի
17 Հոկտեմբեր 2009-ին:

Դ19.- Գաւիթն ու խորանը:
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Դ20.- Քէօրքիւնէի Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ եւ երիցատան նախկին
պատկերը:

Դ21.- Քէօրքիւնէի եկեղեցւոյ եւ երիցատան նոր պատկերը:
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Դ22.- Քէօրքիւնէ. Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ արեւմտեան բարձ
րադիր ճակատին ագուցուած հա
յատառ թրքերէն արձանագրութեան
սալիկը. ԽԱՆԷՄ ԻՊԱՏԷԹ ԽԱՆԷ
ԹԷՍ/ՄԻՅԷ ՕԼՈՒՆԱՃԱԳՏԸՐ/
ՄԱՏԹ(ԷՈՍԻ) 21,13: / ՔԷՕՐՔԻՒՆԷ
ԻՆՃԻԼԻ / ԷՐՄԷՆԻԵԱՆ ՔԻԼԻՍԷՍԻ/
Յ(ՈՒ)ՆՎ(ԱՐ) 8, (18)98 ԻՆՇԱՅ
Յ(ՈՒ)Լ(Ի)Ս 21, (18)99 ԹԱԽՍԻՍ
ՕԼՈՒՆՄՈՒՇՏԸՐ, 1908
(Իմ տունս աղօթքի տուն պիտի
կոչուի: Մատթ. 21, 13: Քէօրքիւնէ, Հայ աւետարանական եկեղեցի. Յունուար 8,
1898 հիմնարկութիւն, Յուլիս 21, 1899 աւարտ. 1908):

Դ23.- Քէօրքիւնէ. աւետարանական
եկեղեցւոյ նախկին զանգակատունը:

Դ24.- Նոյնը՝ վերջին վերանորոգութենէն
ետք:
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Դ25.- Քեսապի հայ աւետարանական Ս. Երրորդութիւն եկեղեցին կը սկսի
կառուցուիլ 1909-ի Աղէտէն անմիջապէս ետք ու կանգ կ՚առնէ Տարագրութեան
հետեւանքով: Դիտուած է արեւմուտքէն:

Դ26.- Եռանաւ պազիլիքի համար
նախատեսուած կամարներուն քարերը
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Դ27.- եւ սիւնաքարերը՝ գետնին:

Դ.- Հոգեւոր կառոյցներ

Դ28.- Եկեղեցւոյ կառոյցը աւարտին կը հասնի 1970-ին,
բոլորովին նոր նախագծումով մը:

Դ29.- Արեւելեան ճակատի պատուհան
ներէն մին:
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Դ31.- Էքիզօլուքի հայ աւետարանական
համայնքի առաջին եկեղեցական շէնքի
հայատառ թրքերէն փորագիր արձանա
գրութիւնը. ԽԱՆԷՄ ՃԷՄԻԻ ԱԳՎԱՄԱ
ԻՊԱՏԷԹ ԽԱՆԷ ՏԻՐ. ԻՇԱ 56:7.
ԷՔԻԶՕԼՈՒՔ, ԻՆՃԻԼԻ ԷՐՄԷՆԻԵԱՆ
ՓՐՈԹԷՍԹԱՆ ՔԻԼԻՍԱՍԸ, 1882
(Իմ տունս բոլոր հեթանոսներուն
աղօթքի տուն կոչեցի: Եսայի, 56:7,
Էքիզօլուք, հայ աւետարական
բողոքական եկեղեցի, 1882):

Դ32.- Էքիզօլուքի
Էմմանուէլ եկեղեցւոյ
շինարարութիւնը կը սկսի
1911-ին: Տարագրութեան
հետեւանքով անաւարտ
կը մնայ:

Դ33.- Էքիզօլուքի Էմմանուէլ եկեղեցւոյ շինարարութիւնը կ’աւարտի 1956-ին:
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Դ.- Հոգեւոր կառոյցներ

Դ34.- Ծովու թաղ, Ս. Ստեփանոս մատուռը եւ առաջին արձանագրութիւնը:

Դ35.- Խորանը:

Դ36.- Սրբացուած դափնի ծառը
մատռան մուտքին:
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Դ37.- Քեսապի լատինաց վանքի (1946-էն՝ հայ կաթողիկէ Ս. Միքայէլ)
եկեղեցին, զանգակատունը, երիցատունը եւ դպրոցը (աջին):

Դ38.- Բակի արեւմտեան լեռնա
լանջին վրայ կատարուած
արձանագրութիւններէն մէկը.
IL CASSIO / IL GETSEMANI
ED IL TABOR / INCIDONO
/ NELLE LORO SACRE
ROCCIE / IL NOME / DI P.FERDINANDO DIOTALLEVI /
CUSTODE DI TERRA SANTA
/ MCMXXVՙ (Թերրա Սանթա
միաբանութեան Խնամակալ հայր
Ֆերտինանտո Տիոթալլեւին հետք
ձգած է Կասիոս, Գեթսեմանի եւ
Թափոր լեռներու սուրբ ժայռերուն
վրայ, 1925):
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Դ.- Հոգեւոր կառոյցներ

Դ39.- Եկեղեցւոյ ներքին պատկերը՝ պատի ծեփը մաքրելէն ետք:

Դ40.- Վարի Պաղճաղազ, լատինաց վանքի եկեղեցին (1904):
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3.- ՏԱՊԱՆԱՔԱՐԵՐ

Դ41.- Գերեզմանատան մը մէկ ան
կիւնը, ուր առանձին գերեզմանները կը
զանազանուին քարերու շարուածքէն:

Դ42.- Գարատուրան, բողո
քականաց գերեզմանատուն,
սալքար տապանագիր, կենաց
ծառերու եւ արեւի փորագիր
քանդակներով: Քեսապի ամբողջ
շրջանի առաջին հայատառ
տապանագիրն է. Սաղտճեան/
Իսահակըն օղլ(ու)/ Ճըրճօս
1877/ Յւն. 10 տօղուպ/ 1878
Օգոստ. /4տէ վէֆաթ /էթտի
(Սաղտճեան Իսահակի որդի
Ճըրճոս. ծնեալ 1877 Յունուար
10-ին, հանգեալ 1878 Օգոստոս
4-ին)*:
*

Թարգմանութեան մէջ թուականութեան կարգը բերուած է բնագրային շարքով՝
տարեթիւ, ամսանուն, օրաթիւ:
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Դ43.- Գարատուրան, բողոքականաց գերեզ
մանատուն, սալքար տապանագիր, ԼՐՋԻԿԵԱՆ
ՃԸՐՃՕՍԻՆ /ՕՂԼ(ՈՒ) ՄԱՆԱՍԷ 1881 /ՀՈԿ.
9ՏԷ ՏՕՂՄՈՒՇ /1882 ՆՈՅ. 25ՏԷ ՎԷՖԱԹ ԷԹՏԻ
(Լրջիկեան Ճըրճոսին որդին Մանասէ.
1881 Հոկտեմբեր 9-ին ծնաւ,
1882 Նոյեմբեր 25-ին հանգաւ):

Դ44.- Գարատուրան, բողոքականաց գերեզ
մանատուն, սալքար տապանագիր, ԼՐՋԻԿԵԱՆ
ՃԸՐՃՕՍԻՆ /ԳԸԶ ԶԱՐՈՖ 1883 ՕԳ/….ՏՕՂՈՒՇ,
1884 ….3ՏԷ ՎԷՖԱԹ ԷԹՏԻ (Լրջիկեան Ճըրճոսին
աղջիկը Զարոֆ, 1883 Օգոստոս ….ծնեալ, 1884…
3-ին հանգաւ):

Դ45.- Գարատուրան, բողոքականաց գերեզմանա
տուն, սալքար տապանագիր, ԼՐՋԻԿԵԱՆ ՍԱՐԳԻՍ/
ԻՆ ՕՂԼՈՒ... ՍՈՂՈՄՕՆ/ (Կտրուած)ՀՈԿ(տեմբեր)
15ՏԷ ՏՈՂՏՈՒ/ 1883 ՍԵՊ(տեմբեր)10ՏԷ ՎԷՖԱԹ/
ԷԹՏԻ (Լրջիկեան Սարգիսի որդի Սողոմոն….
ծնաւ …..Դեկտեմբեր 15-ին, 1883 Սեպտեմբեր
10-ին մահացաւ):
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Դ46.- Գարատուրան, Մանճիկեան-Գալէմ
տէրեան թաղի կիղիցիկ, սալքար տապա
նագիր. (Մանճիկեան Օհաննէ/սըն օղլու
Կարապետըն տօղուշը 1878 մարտ 4 վէ/
ֆաթը 1885 փ(ետ)րվ(ա)ր 4 (Օհաննէսի որդի
Կարապետին ծնունդը 1878 Մարտ 4,
մահը՝ 1885 Փետրուար 4):

Դ47.- Մաշումի ենթարկուող դեղնաւուն
կրաքարի հաստ շերտաւոր տապանասալ,
Քեսապ. Աբէլեան ըՍտեփանըն (օ)ղ/լ(ու)
Մա…/ 1867 փետր(ուար) 21/ տողմուշտըր,
1897 մար(տ)21/ վէֆաթ էթմիշտըր (Աբէլեան
Ստեփանի որդի Մա…1867 Փետրուար 21-ին
ծնած է, 1897 Մարտ 21-ին մահացած է):

Դ48.- Մաշումի ենթարկուող դեղնաւուն
կրաքարի հաստ շերտաւոր տապանասալ,
որուն առաջին շերտը փճացած է փշրելով
տապանագիրը, Քեսապ:
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Դ49.- Քարուկիրէ պատուած գերեզման, Դ50.- Միակտուր կոշտ տաշուածքով մեծ
տապանաքար՝ տապանագիր սալիկին
որ կրնար տապանաքար ունենալ,
համար նախատեսուած փորուածքով:
Քեսապ:

Դ51.- Քեսապ, ուղղաձիգ դիրքով միակ
տապանաքարը. ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ/ՈՐԴԻ
ԱԲՐԱՀԱՄՈՒ/ՈՍԿԵՐՔՆ/ԿԱՐԱՊԵՏ
ԴԱՆԻԷԼԵԱՆԻ/ԾՆԵԱԼ
1896-Ի/ՀՈԿՏ(ԵՄԲԵՐ)3-ԻՆ/ՀԱՆԳԱՒ
1915/ՓԵՏՐ(ՈՒԱՐ)5:

Դ52.- Քեսապ, սովորական
ժայռաբեկոր, անտաշ. ՀՕ ՄԱՐԻԿԵԱՆ/
ԷԼԻԶԱՐ/ ١٨٩٣ – ١٨٩٥ / 1902 Տ(Ո)
Ղ(ՈՒ)Մ/1905 Վ(Է)Ֆ(Ա)Թ (1893-1895.
1902 ԾՆՈՒՆԴ, 1905՝ ՄԱՀ): Երկու
թաղումներու արձանագրութիւն է:
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Դ53.- Ամբողջ գերեզմանը ծածկող
սրբատաշ տապանաքար, Քեսապ.
ԿԻՐԱԿՈՍ / ՈՐԴԻ ՎԱՐԴԱՆԷՍ/
ԱՇԳԱՐԵԱՆԻ/ ԾՆԱՒ 1909, ՄԵՌԱՒ
1912/ ՆՈՅ(ԵՄԲԵՐ)12: Վարդանէս
(Վրթանէս) Աշգարեան
յայտնի քարտաշ էր:

Դ55.- Արեւելեան կողմը
կորաձեւ սրբատաշ կարճ
տապանաքար, Քեսապ,
ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ/ՍԻՄՕՆ/
ԳԱԹԱՊԵԱՆ/ԾՆԱՒ/1902
ՄԱՐՏ 7/ՀԱՆԳԱՒ/ 1902
ՅՈՒՆԻՍ 5:

Դ54.- Սրբատաշ կարճ տապանաքար.
Քեսապ, ՀԷՔԻՄ ԳԷՈՐԳԸՆ ԶԷՎՃԷՍԻ
ՄԱՐԻԱՄ / 1847 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 14ՏԷ
ՏՕՂՏՈՒ/1901 ԴԵԿՏ. 6ՏԱ ՎԷՖԱԹ
ԷԹՄԻՇ (Հեքիմ Գէորգին կինը Մարիամ,
ծնաւ 1847 Փետրուար 14-ին, մեռաւ
1901 Դեկտեմբեր 6-ին):

Դ56.- Սրբատաշ տապա
նաքար, Քեսապ, ԱՍՏ
ՀԱՆԳՉԻ/ԵՍԱՅԻ
ԱԹԻԿԵԱՆ/ԾՆԱՒ 1911
ՄԱՅԻՍ 18/ՀԱՆԳԵԱՒ
1950 ԱՊՐ(ԻԼ) 2:
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Դ57.- Սրբատաշ տապա
նաքար. ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ/
ՍՈՂՈՄՈՆ ԼԸՆԴԵԱՆ/
ԾՆԵԱԼ 1905
Յ(ՈՒ)Ն(ՈՒԱՐ) 2,
ՀԱՆԳԵԱՒ 1928
Մ(Ա)ՐՏ 13:

Դ.- Հոգեւոր կառոյցներ

Դ58.- Պաշորտ, միակտուր սրբատաշ
մեծ տապանաքար. ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ/
ԳՐԻԳՈՐ ՄՈՎՍԷՍ/ԵԱՆ ԾՆԱՒ 1823, /
ՄԵՌԱՒ 1913:

Դ59.- Պաշորտ, աւելի փոքր, քանի մը
կտոր եղած. ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ/ՎԱՐԴՈՒՀԻ/
ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ/ԾՆԱՒ 1812,/ ՄԵՌԱՒ
1912:

Դ61.- Քեսապ, միակտուր
Դ60.- Քեսապ, միակտուր տապանաքար
չորս աստիճանաձեւ տաշուածքով.
տապանաքար, ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ/ԱՍՏՂԻԿ
ՉԸ/ՊՈՒԳՏԱՐԵԱՆ/ԾՆԱՒ 1913/ԱՊՐԻԼ
ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ/ ՏՈՔԹ. ՍՏԵՓԱՆ/
ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ/ԾՆԱՒ 1896 /ՅՈՒՆՈՒԱՐ 6/ 1/Հ(Ա)ՆԳ(ԱՒ) (1)928 Ս(Ե)ՊՏ(ԵՄԲԵՐ)
13/ՔԷՍԱՊ:
ՀԱՆԳԱՒ /1948/ՆՈՅԵՄ. 30:
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Դ63.- Քեսապ, լրիւ սրբատաշ երկաս
Դ62.- Քեսապ. կոշտ տաշուած քարերով
տիճան բարձր գերեզման, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ/
դրուած հիմքի վրայ երկաստիճան
ՄՍԸՐԼԵԱՆ ՈՐ/ԴԻ ՍԱՐԳԻՍԻ/ ԾՆԱՒ
բարձր գերեզման միակտուր տապա
1861/ՄԵՌԱՒ 1907/ ՄԱՅԻՍ 21:
նաքարով: ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ/ԵՍԹԵՐ Տ.
ԳՈՒՆՃԱԳՃԵԱՆ/ ԾՆԱՒ 1880-ԻՆ/Ի
ՄԱՐԱՇ/ ՀԱՆԳԵԱՒ Ի ՏԷՐ/ 1913-ԻՆ/ Ի
ՔԷՍԱՊ:

Դ64.- Քեսապ, լրիւ սրբատաշ եռաստի
ճան բարձր գերեզման:

Դ65.- Քեսապ, քառաստիճան սրբատաշ
գերեզման:

228

Դ.- Հոգեւոր կառոյցներ

Դ66.- Գարատուրան. Առաքելականկաթողիկէ համայնքներու գերեզմա
նատուն. Համբարձում Արմենակեանի
խաչարձանով գերեզմանը. Ի ՅԱՒԵՐԺ
ՅԻՇԱՏԱԿ/ԱՌԱՔԻՆԻ ՀԱՆԳՈՒ/ՑԵԼՈՅՆ
ԿԱՆԳՆԵԱՑ/ԶԱՅՍ/ՄԱՀԱՐՁԱՆ:

Դ67.- Գարատուրան, Առաքելականկաթողիկէ համայնքներու
գերեզմանատուն. մեծ խաչարձան.
ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ ՄԻՆԱՍ Ծ. ԵԱՐԱԼԵԱՆ
Դ(Ե)Կ(ՏԵՄԲԵՐ) 5, (1)930,
ՄԵՌԱՒ ԱՊ(ՐԻԼ) 16, (1)931:

Դ68.- Խաչերու ջարդը, Մարտ 2014:
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Դ69.- Մուղտըսիկեան /Պօղօսըն
օղլու/Ղազարիոս, 1858,/ մարտ 20տէ
տօղտի: / Կավըր տաղընտա, / ղարին
ալթընտա, /1893, յունվար 1(տէ)/
Տամլը մաղարա/տա վէֆաթ էթ/տի:
80 կիւնտէն / սօնրա պուլըն[տու]/…
ին օլուն (Մուղտըսիկեան Պօղոսի
որդի Ղազարիոս, 1858 Մարտ 20-ին
ծնաւ: Կավըր լեռան վրայ, ձիւնին տակ,
1893 Յունուար 1-ին, Տամլը քարայրին
մէջ մեռաւ: 80 օր ետք գտնուեցաւ…):

Դ70.- Քեսապ. ՆՈՒԱՐԴ/ ՇՆՈՐՀՕՔԵԱՆ/
ԱՅՆԹԱՊ 1908/ ՔԷՍԱՊ 1928/ ԵՍ ԵՄ
ԿԵԱՆՔԸ:
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Դ71-72.- Քեսապ, դագաղաձեւ երկաստիճան գերեզման սրբատաշ քարերով, երեսը
ուղղանկին տապանաքար խաչաքանդակով: Գանձախոյզերու կողմէ բացուած. մէջը
դատարկ: Արեւմտեան կողմը մարմարէ սալիկին արձանագրութիւնը. Տապան այս
Զէնոբ Այանեանիս/Հանգուցելոյն ի Տէր յերիտասարդ հասակի երկ աղջկանց
հոգելոյս հօրս Մուսայի/ գիրս այս յիշատակ եւ աղօթից կնդրուք թողի/ ծնեալ
եմ ի Քեսապ 1896 Ապրիլ 15-ին եւ թաղեալ եմ անդ 1928 Օգոստոս 18:

Դ73.- Սուսի, տապանաքար
խաչաքանդակով: Արեւմտեան կողմը.
ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ/ ԱՆԹԱՌԱՄ – ԾԱՂԻԿ/
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ Կ. ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ/
ԾՆԱՒ 1924, ՀԱՆԳԵԱՒ 1939:

Դ74.- Արեւելեան կողմը. ՎԱՐԴ ՄԸ
ԷԻ/ ԱՊՐԵՑԱՅ,/ ՎԱՐԴԵՐՈՒ ՆՄԱՆ/
ԳԱՐՈՒՆ ՄԸ ՄԻԱՅՆ:
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Դ75-76.- Գարատուրան, Սուսիի գերեզմանատուն. երկու միաձեւ գերեզմաններ,
աստիճանաձեւ երեք շարք ուղղանկիւն պատուանդանի վրայ դրուած հաստ
տապանաքարերով: Երկու գերեզմանները կցուած են խաչարձանով, որ
կտրուած է: Ձախ տապանաքարը. ԱՅՍ Է ՏԱՊԱՆ ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ/ԱԲՐԱՀԱՄ
ԲԱԲՈՒՋԵԱՆԻ/1832-1901/ ԳԱՐԱՏՈՒՐԱՆ:
Արեւմտեան ճակատին ունի հետեւեալ չափածոն.
ԻՆՉ ԿԸ ՊՏՏԻՔ ՄԵԶԻ ՊԷՍ,
ՄԵՆՔ ԱԼ ՊՏՏԵՑԱՆՔ ՁԵԶԻ ՊԷՍ,
ՕՐ ՄՆԱԼ ԿԸԼԼԱՔ ՄԵԶԻ ՊԷՍ:
Աջ տապանաքարը ունի հետեւեալ արձանագրութիւնը.
ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ/ ԶԷՆՈԲ Տ. ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ/ ԾՆԱՒ 1901
ՓԵՏՐ(ՈՒԱՐ) 10ԻՆ/ ՄԵՌԱՒ 1920 ՅՈՒՆՎ(ԱՐ) 20ԻՆ/
Ի ԳԱՐԱՏՈՒՐԱՆ: Ունի թաղարով ծաղիկի քանդակ եւ
հետեւեալ մահերգը. ԳԱՐՈՒՆ/ ԵՒ ԵԿԱՒ ԳԱՐՈՒՆ/
ԲԼԲՈՒԼՆ ՍԿՍԱՒ/ ԻՐ ԱՆՈՅՇ ԵՐԳԻՆ/Ո՜Հ, ՔԵԶ ՉԸ
ՓԹԹԱՒ/ԳԱՐՈՒՆ ՄԸ ՊԱՅԾԱՌ/ՈՐ ՍԻՐՏԴ ԽԱՅՏԱՐ:
Արեւմտեան կողին ունի հետեւեալ մահերգը.
ԱՅՍ ԿԵԱՆՔԸ, /ՈՀ, ՓՈՔՐ ԷԻ ԴԵՌ ԱՆՃԱՆԱՉ /ՑԱՒԵՐԷ,
ԾԱՂԻԿ ՀԱՍԱԿՍ ԴԵՌ ԳԱՐՈՒՆ /Կ՛ԵՐԱԶԷՐ…
ՈՀ ՓՇՈՏ Է ԱՅՍ ԿԵԱՆՔԸ ԽԻՍՏ /ԴԱՌՆԱԳԻՆ
ՋԱՆ ՍԻՐՈՒՆԻ:
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Դ77.- Գարատուրան, Սուսի. 1960-1970 թուականներուն ընդհանրացան պեթոնէ
դագաղաձեւ գերեզմանները: Արձանագրութեան սալիկները կը պատրաստուէին
Հալէպ ու բերուելով կը տեղադրուէին երեսին բաց ձգուած տեղը կամ
գերեզմանները կապող ետեւի բարձրադիր պատին:

Դ79.- ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ /ՀԱՅՐ ԵՒ ՈՐԴԻ/
ԵԶԵԿԷՆ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ ԾՆ. 1951 ՀՆ. 1974/ ԲԱՆՈՍ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ, ԾՆ.
1904 - ՀՆ. 1974 / ՋՐՀՈՐԻ ՄԸ ՄԷՋ
ՄԱՀԸ ՄԵԶ ԳՏԱՒ / ՈՒ ՄԵՐ
ԿԵԱՆՔԵՐՈՒՆ ՎԵՐՋԱԿԷՏ ԴՐԱՒ /
ՀԱՅՐՈՎ ՈՐԴԻՈՎ ՈՒՆԵՑԱՆՔ ՍԵՒ
ԲԱԽՏ / ՄԵՐ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐ ՁԳԵՑԻՆՔ
ԱՆԲԱԽՏ / ՈՎ ՍԻՐԵԼԻՆԵՐ ՄԵՐ
ԿՏԱԿԸ ՁԵԶ / ՄՆԱՑԷՔ ՍԻՐՈՎ ՈՒ
ՅԻՇԵՑԷՔ ՄԵԶ:

Դ78.- 1980-ականներէն ետք Քեսապի
մէջ հաստատուած քարի սղոցարան
ները ստեղծեցին գերեզման
կառուցելու նոր հնարաւորութիւններ:
Գարատուրան, Սուսի. ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ/
ԳԱԲՐԻԷԼ/ ԳԱԼԵՄՏԷՐԵԱՆ/
1912-1974/ ԼԱՒ ԱՊՐԵՑԱՐ ԲՈԼՈՐԻՍ
ՄԷՋ/ԲԱՐԻՔ ՍԵՐՄԱՆԵՑԻՐ ՈՒ/
ԶՈՀՈՒԵՑԱՐ ԹԱՂԵՑԻՆԵՐՈՒԴ/
ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՍԻՐՈՅՆ:
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Ե.- Գ Ո ՐԾ Ի Ք ՆԵ Ր Ե Ւ Ա Յ Լ Ա ԶԱ Ն ԻՐ Ե Ր
1.- ՍԱՆԴԵՐ

Ե1.- Միակտուր կոճղէ պատրաստուած միակ մեծ սանդը, Սաղտըճեան թաղ,
Գարատուրան (Ազգագրական իրերու ցուցահանդէս, 1978):

Ե2.- Մեծ սանդ թակերով, Եարալեան
թաղ, Գարատուրան:

Ե3.- Մեծ սանդ, գործ՝ Ալիշա
Սարամազեանի, Էքիզօլուք:
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Ե.- Գործիքներ եւ այլազան իրեր

Ե4.- Մեծ սանդ,
Քիլաղպեան, Ներքի գիւղ:

Ե5.- Պատուանդանով
սանդ, Աթիկեան, Ներքի
գիւղ:

Ե6.- Մեծ շրջագիծով սանդ,
Ծովու թաղ, Գարատուրան:

Ե7.- Ձագարաձեւ փորուած Ե8.- Տաշտաձեւ փորուած Ե9.- Շատ խոր փորուածք
քով մեծ սանդ, գործ՝
ունեցող (55 սմ.) մեծ
քով մեծ սանդ, գործ՝
Յովհաննէս Ապաճեանի,
Յովհաննէս Ապաճեանի, սանդ, գործ՝ Ալիշա Սարա
մազեանի, Չաթալլէք:
Խայիթ:
Խայիթ:

Ե10. Սեւ աղբիւր, Յակոբ
Փանոսեանի շինած սանդը:

Ե11. Կողին՝ արձանագրութիւնը.
ՇԻՆԵՑ/ՅԱԿՈԲ ՓԱՆՈՍԵԱՆ/1935:
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Ե12.- Միջակ քառանկիւն սանդ, թասաձեւ
փորուածքով, Վարի Պաղճաղազ:

Ե13.- Քառանկիւն փորուածքով
միջակ սանդ, Գարատուրան:

Ե14.- Ձագարաձեւ փորուածքով միջակ սանդ, Ե15.- Թասաձեւ փորուածքով միջակ
Վարի Պաղճաղազ:
սանդ, Լրջինց, Գարատուրան:

2.- ՍԱՆԴԱՁԵՒ ՔԱՐԵՐ

Ե16 - 17.- Գալա, տեղւոյն հնավայրի տարածքին մէջ:
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Ե18.- Ներքի գիւղ, Քիլաղ
պինց տան բակը:

Ե19.- Ներքի գիւղ,
Սիրական Մելքոնեանի
տան բակը:

Ե20.- Գարատուրան, Գզլար
Փինարիի անտառին մէջ:

3.- ՋՐԴԵՂՆՈՑՆԵՐ

Ե21.- Քեսապ, Տեմրջինց թաղ:

Ե22.- Գարատուրան, Միսաք Մանճիկեանի
բակը:
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Ե23.- Քեսապ, Տեմրջինց թաղ:
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Ե24.- Ցորենծեծը՝ ոտքի:

Ե25.- Ցորենծեծը՝ աթոռին նստած:
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4.- ՍԱՆԴԻԿՆԵՐ

Ե28

Ե27

Ե26

Ե29

Ե32.- Կոթով սանդիկ, վնասուած,
Գարատուրան:

Ե30

Ե31

Ե33.- 1947-ին Պաշորտէն «հայրենադար
ձուած» սանդիկ, Երեւան:
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Ե34

Ե35

Ե36

Ե37

Ե38

Ե39

Ե40.- Փայտեայ սանդիկներ (Ազգագրական իրերու ցուցահանդէս, 1978):
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Ե.- Գործիքներ եւ այլազան իրեր

5.- ԿՐԻՃՆԵՐ
Ե42

Ե41

Ե44

Ե43

6.- ՄԻՍԻ ՔԱՐԵՐ ԵՒ ԱՅԼՔ
Ե46

Ե45
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Ե47 Գարատուրան, Այսինց բակի հաւա
քածոյէն. շերեփաձեւ փորուածքով քարէ
անծանօթ սարք:

Ե48 Ծովու Գապին (աղբիւր) առջեւ
գտնուող քարէ անծանօթ սարքի
բեկոր:

7.- ԵՐԿԱՆԱՔԱՐ

Ե49.- Մեծկակ երկանաքար (Կիլիկիա
թանգարան):

Ե50.- Երկանաքարը ձագարի բարձր
ելունով:

8.- ԼՈՂ

Ե51.- Լողքար՝ լողտուրքով:

Ե52.- Քեսապ, Հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ
շրջափակ, լողի հաւաքածոյ:
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9.- ԿԱՒԱՄԱՆՆԵՐ

Ե53.- Կժանոցը՝ կուժերով եւ թասերով:

Ե54.- Կուժը (կէօժ) յատուկ սարքի
վրայ:

Ե55.- Խնոցի (խընուց)

Ե56.- Փարչեր

243

Քեսապի նիւթական մշակոյթը

Ե58.- Չորս ընկուղնոց կարաս:

Ե57.- Երկու ընկուղնոց կարաս
(կէրուօս):

Ե59-60.- Պտուկներ (մալէպ):

Ե61.- Մտըխխընուց (մեղուաբոյծի
մուխ արձակող աման):

Ե62.- Քարէ լաղ (քէրըլաղնէկ)
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Ե.- Գործիքներ եւ այլազան իրեր

10.- ՄԵՏԱՂԷ ԱՄԱՆՆԵՐ

Ե 63-64.- Մասարա, ուր խաղողի հիւթը կը զտուի մեծ պղինձին մէջ, կ՚եփի մեծ
լաղին մէջ, իսկ միջակ լաղին մէջ կը հանուի ռուպը: Նորեփ ռուպը կը փրփրացնեն
ու կը հրաւիրեն «փրփէօր» ուտելու:

Ե65.- Ներքի գիւղի ուխտագնացութեան
հերիսայի եփը՝ մեծ պղինձներուն մէջ:
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Ե66.- Լոլիկի մածուկի եփը՝
մեծ լաղին մէջ:
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Ե67.- Քեսապի հռչակաւոր ղար օճառին մէջ
գործածուող դափնիի ձէթը (Կէսլը ձիէթ) կը
քաղուի՝ երկաթէ տակառներու մէջ դափնիի
պտուղը եփելով:

Ե69.- Սաղընթուօս (Ազգագրական
իրերու ցուցահանդէս, 1978):

Ե68.- Տեմըրճանա, մետաղեայ
ցանցով պաշտպանուած
ապակեայ մեծ անօթ՝ գինի
մթերելու համար:

Ե70.- Սաղընթուօս (Կիլիկիա
թանգարան):
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Ե.- Գործիքներ եւ այլազան իրեր

Ե71.- Առաջին երկու շարքին մէջ՝ պղնձեայ զանազան անօթներ՝ սեղանթասեր,
ափսէ, թէյնիկ, տաշտ, թասեր, դոյլեր (ազգագրական իրերու ցուցահանդէս, 1978):

Ե72.- Ճաշասեղանի վրայ զանազան ամաններ
(Կիլիկիա թանգարան):
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Ե73.- Հնագույն լամբ՝
ճրագով:
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11.- ՓԱՅՏԷ ԻՐԵՐ ԵՒ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Ե74.- Յայտնի մաճկալ Արամ Սաղտըճեանը:

Ե75.- Զոյգ լծկանի լուծը:

Ե77.- Առանձին
լծկանի լուծը:

Ե76.- Արօրի մանրակերտ:

Ե78.- Հնձուորի
մատեր:
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Ե79.- Մանգաղներ եւ երկու
մատնոց:

Ե.- Գործիքներ եւ այլազան իրեր

Ե80.- Կամ:

Ե81.- Կամին ետեւի փոսիկները, ուր
կայծքարի տաշեղներ կը գամուին:

Ե82.- Երեք աչքով ամբար:

Ե84. Երկմատնի եւ հոսելի:
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Ե83.- Ամբարի աչք:
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Ե85.- Խոհանոցային իրեր (Ազգագրական իրերու
ցուցահանդէս, 1978):

Ե86.- Տան հայելի:

Ե87.- Թել հիւսող
քարաման (քէրմուն):

Ե89.- Շափլուօգ՝ մեծ
շերեփ:

Ե88.- Աղա մարդոց (պէրուն՝
պարոն) գործածած կարճ
զոբբա եւ թռչնագլուխ ցուպ:

Ե90.- Օժիտի սնտուկ եւ հին օրերու կարի
մեքենայ:
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Ե91.- Թութուն բրդելու տախտակեայ
սարք՝ տողրաղաճ:

Զ.- ՀԻ ՒՍ Ո ՒԱԾ Ք Ն Ե Ր Ե Ւ Տ Ա Ր Ա Զ
Սնտաղբէկ (ծեղէ հիւսուած փոսորակ ափսէ)

Զ1

Զ2

Զ3

Զ4

Զ5

Զ6

Զ7

Զ8

Զ9
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Տէպուօխ (ծեղէ հիւսուած տաշտ)

Զ10

Զ11

Զ12

Զ13
Սըղուն (ծեղէ սեղան)

Զ14

Զ15

Զ16

Զ17
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Զ.- Հիւսուածքներ եւ տարազ

Ճումէմիկ (ասեղաման)

Զ18

Զ19

Զ21

Զ20

Զ22

Զ23

Խէֆէր (ուռէ հիւսուած երկու ընկուղով զամբիւղ)

Զ24

Զ25
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Զ26.- Տարբեր չափի ու ձեւի կողովներ
(քըթուց)

Զ27.- Տեղբ եւ տեղբաման (տիէխպ,
տըխպէմուն)

Զ28.- Ծեղէ եւ ուռէ հիւսուած քթոցներ, ափսէներ, տաշտ, ասեղաման, շաքարաման,
գլխարկ, պայուսակ եւ այլն (Ազգագրական իրերու ցուցահանդէս, 1978):
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Զ.- Հիւսուածքներ եւ տարազ

Զ29.- Պըլլուօս, այծի մազէ հիւսուած կարպետ:

Զ30.- Բուրդէ հիւսուած գետնի ծածկոց, որ սովորաբար կը դրուէր քիլիմի վրայ:
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Զ31.- Կարպետ (քիլիմ), տարբեր գոյնի լաթի երիզներով կամ բուրդով հիւուած
գետնի ծածկոց, որ լայնօրէն կը գործածուէր տան մէջ եւ գիւղատնտեսական
աշխատանքներու ատեն:

Զ32.- Թամբի վրայ դրուած
երկկողմանի ծոպաւոր մանտիք:
Մանուկը Նշան Սարգիսեանն է
(Երջանկայիշատակ Գարեգին Ա.Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս):
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Զ.- Հիւսուածքներ եւ տարազ

Զ33.- Քեսապի Դաշնակցութեան նուէրը օրիորդ Էֆի Չեմպըրզի, 1912, երբ
միսիոնարուհին կը վերադառնայ Ամերիկա, Քեսապի հայ աւետարանական
Աղջկանց վարժարանի տեսչութիւնը վարելէ ետք: «ԵՐԱԽՏԱՊԱՐՏ ՔԵՍԱՊԻ ՀԱՅ
ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵՆԷՆ», իսկ անգլերէնով` «TO E.M. CHAMBERS,
IN A MEMORY OF GRATITUDE. WE WILL NEVER FORGET»

Զ34.- Բարձի երես, 1890-ական
թուականներէն:

Զ35.- Ժանեկազարդ մետաքսեայ
թաշկինակ:
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Զ36.- Ասեղնագործութեան տարբեր նմուշներ (Կիլիկիա թանգարան)

Զ37.- Ծածկոցներ ու վարագոյր (Ազգագրական իրերու ցուցահանդէս, 1978):
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Զ.- Հիւսուածքներ եւ տարազ

Զ38.- Աջ կողմը՝ հարսի եւ փեսայի տարազ
(Ազգագրական իրերու ցուցահանդէս, 1978):

Զ39.- Սանտալ եւ չէքմու (Ազգագրա
կան իրերու ցուցահանդէս, 1978)

Զ40.- Կօշիկներ (Կիլիկիա թանգարան):
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Զ41.- Այծի մազէ հիւսուած
հովուական կարճթեւ վերակու՝
ապա:

Զ43.- Կնկայ եւ փոքրիկներու
հագուստ՝ ֆըստան եւ տեղական
կօշիկ՝ իմէնու:

Զ42.- Յայտնի զուարճախօս Ծովու
Խուվարտան, Հանիեան տոհմէն,
աւանդական տարազով. գլխարկը՝ պէօրգ,
փաթթոցը՝ սարըխ, առանց օձիքի շապիկ
(շէպէկ), ապան, շալէ  գօտին եւ շալվարը:

Զ44.- Նանարները ծոռներուն հետ: Մեծ
եղեռն ապրած կիները ամբողջապէս
սեւազգեստ էին:
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Զ.- Հիւսուածքներ եւ տարազ

Զ45.- 1910-ական թուականներուն,
երբ հագ ու կապի տարբեր
տեսակներ՝ նորն ու աւանդականը,
կը շրջին Քեսապի մէջ:

Զ46.- Պետրոս Աբէլեան, Այովա (ԱՄՆ).
1915-էն առաջ Քեսապի մէջ տարածուած
տարազով՝ ֆէս, զուպուն եւ շալէ գօտի:
Քարթ-փոսթալը պատրաստուած է
ուսանողին կրթանպաստ մը ապահովելու
համար, 1909:

Զ47-48.- Այր մարդոց մինչեւ 1960-ականները գոյատեւող հիմնական տարազը՝
շալվուօր (սեւ կամ մոխրագոյն), շալէ գօտի, կաշիէ քսակ՝ քասա, պէօրգ
գլխարկը, վրան փաթթած սեւ դաստարակ (սարըխ):
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Զ49.- Թուրքիոյ մէջ տպուած այս
քարթ-փոստալը կը ներկայացնէ
«Մշեցի գեղջկուհիներ՝ զատ
կական հագ ու կապով»: Բայց
իսկութեան մէջ ասիկա 1911-ին
Մարաշի ամերիկեան Աղջկանց
քոլէճին մէջ տեղի ունեցած գե
ղեցկութեան մրցումի մը կը պատ
կանի. հոն տարբեր վայրերէ եկած
ուսանողուհիները կը ներկայանան
իրենց գաւառական տարազներով:
Ընտրուած երկու գեղեցկուհիներէն
մէկն է Մարի Աբէլեանը, ձախինը:
Մարին դուստրն է քեսապցի տոքթ.
Սողոման Աբէլեանի եւ կինը՝ տոքթ.
Աւետիս Ինճեճիքեանի:

Զ50.- Մարի Աբէլեանը քթոցով եւ քեսապցի
կնոջ տարազով, 1911. կապոյտ բեհեզեայ
գլխարկ՝ շէքքէ, վրան՝ շէքէլէթ՝ մետաղէ
զարդեր, սեւ դաստարակ՝ շէրէ, վրան կուր՝
մետաղադրամներով երիզ, ուսերն ի վար իջնող
ծածկոց՝ խումար, բաճկոնակը՝ իլէկէկ, գօտին,
ասեղնագործուած գոգնոց՝ իւմլէկէկ:
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