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ԺԹ. դարի 70-80 թթ. նշանավորվեցին Օսմանյան կայսրության պատմության դրա
մատիկ իրադարձություններով' տնտեսության անկում, ներքաղաքական ճգնաժամ,
ազգային-ազատագրական շարժումների ծավալում, որոնք ուղեկցվում էին եվրոպական
մեծ տերությունների քաղաքական միջամտություններով ու բախումներով: 1875 Հերցեգովինայում, ապա Բոսնիայում ծագած ազգային-ազատագրական շարժումների նոր
ալիքր տարածվեց Բալկանյան ողջ թերակղզով ու դարձավ հայտնի «Արեւելյան ճգնա
ժամի» շարունակությունդ Նույն թվականի սեպտեմբերին գրաքննչական մարմինների
րնդունած օրենքով թերթերի' ռազմական իրադարձությունների վերաբերյալ հավելված
ներն ու քաղաքական բնույթի տեղեկություններր դրվեցին հսկողության տակ, իրա
վունք վերապահելով սոսկ պաշտոնական լուրեր հաղորդել: Մեղանչող հոդվածներին
սահմանվում էր 1-3 ամսվա խափանում' բացի մամուլի համար նախատեսված այլ պա
տիժներից: Պարոնյանր «Թատրոնի» էջերում 1875թ. Բալկանյան իրադարձություններր
ներկայացնում էր ծաղրանկարներով եւ քաղաքական երգիծական մեկնաբանումով: Դա
չի վրիպում գրաքննական մարմինների ուշադրությունից. եւ նա ժամանակավորապես
սահմանափակում է «կսմիթի» ժանրր, իսկ երբ հերթր հասնում է նյութերի րնտրությանր,
նկատում է, որ ազատ խոսքի դիմողին բանտ է սպասում: «Հոդվածներս ալ կվերցնեմ,
այնպես կգրեմ, ինչ րնեմ,երեք տարի ով պիտի երթայ նստի հոն»1:
Հ.Պարոնյանի քաղաքական հրապարակախոսության ու երգիծանքի պաթոսի
վայրիվերումներն ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում համահունչ են օսմանյան
գրաքննության խստացումների մակրնթացության եւ տեղատվության կորագծին:
Բ.դռան հրահանգով 1876թ. սկզբներին օսմանյան գրաքննությունր պահանջեց մա
մուլում քաղաքական պաշտոնական լուրերր ապատեղեկատվությամբ ներկայացնել,
որի նպատակն էր հավաստի իրողություններր խեղաթյուրել: Պարոնյանն աղավաղված
նման լուրերր դարձրել էր քննադատության նյութ եւ ծաղրել համապատասխան բացա
հայտումներով: Սյուժե րնտրելով 1876թ. թուրք-սերբական պատերազմի ժամանակ այս
կամ այն կողմի ռազմական հաղթանակի անհավանականությունր նա մարտահրավեր
է նետում օսմանյան գրաքննությանդ «Եթէ Պօլսոյ լրագրաց մէկ քանիին հաւատալու
րլլանք' կայսերական զօրքերն այսօր Բելգրադի մէջ րլլայու են...» կամ' «Եթէ այս հե1 Հ.Պ ա րոնյա ն, Ընտիր երկեր, Երեւան, 1954, էջ 145:
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ռագիրն ստոյգ է, րսել կհետեւի թէ սերվիացոց միտքր պատերազմիլ չէ, այլ տեղերնին
փոխելով քատրիլ խաղալ է մեր զօրաց հետ»2:
Հ. Պարոնյանր, հեգնանքով Թուրքիայի' ինքնուրույնությունից զուրկ քաղաքականությունր, խայթել է հետեւյալ խոսքով. «Թատրոն մեր փօլիթիկան բնաւ ծաղրած չէ, մանաւանդ թէ շատ անգամներ գոված է, ոչ թե անոր համար, որ մերն է, այլ անոր համար,
որ մեր փօլիթիկան ծաղրւելու բան մր չունի»3:
Իսկ 1876թ. վերջերին գրաքննության մասնակի թողտվության պայմաններում, նա
«Թատրոնի» էջերում քննադատում է արեւմտահայ հասարակական միջավայրի ու Օս
մանյան Թուրքիայի ներքին ու արտաքին կյանքի խոցելի կողմերր:
Ղրիմի պատերազմից հետո օսմանյան բանակի վերակառուցման խնդիրր հրա
տապ էր: 1856թ. րնդունված Հաթթր Հյումայուն հրովարտակով ամրագրվեց մուսուլման
ներին հավասար' քրիստոնյաների զինվորական ծառայության պարտքի ու իրավունքի
մասին օրենքր: Այդ քայլով Թանզիմաթի հեղինակներր եվրոպական երկրներին փոր
ձում էին իրենց բարենորոգումների մասին վստահություն ներշնչել, որովհետեւ իրական
կյանքում քրիստոնյաների հավասարությունր մուսուլմանների հետ սահմանափակ էր4:
Մոլեռանդ մահմեդականներր հրովարտակն րնդունեցին զայրույթով4մահացու վի
րավորանք համարելով իրենց եւ «անհավատների» միջեւ հավասարությունր: Պ. Չիխաչովի խոսքով' «նրանք չէին հանդուրժի քրիստոնյաների տեղ գտնելր կառքի պատվավոր
մասում, իսկ մահմեդականների կանգնելր կառքի ետնամասում»5: Այդ հարցում հայ հա
մայնքի դիրքորոշումր մերժողական էր, որովհետեւ հրովարտակր կառավարության ձեռ
քին լծակ էր մուսուլմանների եւ քրիստոնյաների միջեւ առճակատման համար, եւ քրիստոնյաներր նախրնտրեցին հարկ վճարելր6:
1876թ. թուրք-սերբական պատերազմի օրերին զինվորագրության խնդիրր կրկին
հայտնվեց օրակարգում: 1876 նոյեմբերին հրապարակվեց սուլթանի հրամանր, որով
զենքի էր կոյում 17-45 տարեկան բոլոր քրիստոնյաներին: Բ. դռան կողմից հայ հա
մայնքի հովվապետ Ն.Վարժապետյանին առաջարկվեց հայերին էլ մասնակից դարձնել
զորակոչին: Ազգային ժողովի նոյեմբերի 25-ի նիստում Մ.Իզմիրլյանր հայտարարեց, թե
զինվորագրությունր ենթադրում է հպատակների հավասարություն, մինչդեռ կյանքում
տիրում է ամենախայտառակ անհավասարությունր7:
Պոլսահայ համայնքի տարբեր խավեր պատրիարքի շրջաբերականր միանշանակ
չրնկալեցին: Թուրք-սերբական պատերազմի ժամանակ էֆենդիների կանանց ստեղծած
կոմիտեներից մեկն զբաղվում էր օսմանյան զորքին հանդերձանք ու վիրակապ մատա
կարարելով: Պարոնյանր, հեգնելով այն պարադոքսր, որ առկա էր իրականության եւ
ճշմարտության միջեւ, երգիծանքն ուղղում է այդ կանանց շահագրգիռ գործունեությա
2 «Թատրոն»,1876, 26 հունիս:
3 «Թատրոն», 1876, 15 հունվար:
4 Տես А .Д .Н овиев, И стория Турции, Новое время ,часть 3 (1853-1875), Л., 1978, ст. 85.
5 П .Д .Ч и хачев, Великие держ авы и восточный вопрос, М ., 1970, ст . 128:
6 Տես Ա.Փափազյան, Թուրքական վավերագրերր Հայաստանի եւ հայերի մասին, Երեւան, 1999, էջ 232:
7 Տես «Ատենագրութիւն ազգային ժողովի», հ. դ., Կ.Պօլիս, 1877, էջ 318:
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նը, հավաստիացնելով, թե' «...այս մարդասիրական մեծ գործմ՜ է, որ հայ տիկինները
թիֆթիկ շինելու չըլլային կայսերական բանակի զօրաց վիճակը շատ գէշ կըլլար հիմա,
օրհնեալ է Աստուած, թիֆթիկ շինել սկսան, զօրքերը քիչ մը շունչ առին: Աղեկ ա թիֆթիկ
թող շինեն»:8
Պարոնյանը քննադատել է նաեւ օսմանյան կամավորական ջոկատներում ծառա
յելու ցանկություն ցուցաբերող հայ մտավորականներին: Անթաքույց է նրա հեգնանքը
իր վաղեմի բարեկամ Հ.Վարդովյանի հանդեպ, որը պատերազմի ժամանակ օսմանյան
բանակում կամավոր ծառայության ցանկություն էր հայտնել. «Ես կըսեմ թէ Վարդովեան
էֆենդին հայրենասիրական զգացումներով վառեալ այդ որոշումը ըրած է, սակայն չգի
տեմ, թէ միշտ կառքով պտտելու վարժուած մէկը, իւր մօրուքը սպասւորին սանտրել տւող
մէկը ինչպէս պիտի կրնայ զինւորութիւն ընել: Ուրիշ բան եթէ սետիայով (պատգարակ.
Ն.Գ.) երթայ կամ ամսեկանով մէկը բռնէ իւր սուրը անոր քաշել տալու համար»9:
Խորասանճյանի «հայրենասիրությունը» Պարոնյանը ծաղրում է սրամիտ հետեւյալ ձեւակերպումով «Քոմբրէսը ի՞նչ է, վերքի վրայ դնելու համար քառակուսի բարձիկ,
միւս չափերն ալ տօքթոր Խորասանճեան էֆենդին տուեր է, որ քոմբրէսները այդ չափերուն վրայ շինէն»:10 Երգիծական աշխույժ խոսքով է Պարոնյանը ներկայացրել Տիգրան Ցուսուֆյանին եւ Թագվոր Պարտիզպանյանին. «Օրթագխղի մէջ քսանի չափ հայ
ազնուականներ իրենց կամօքը զինւոր գրուեացան, որոնց զօրապէտը պիտի ըլլայ Թագւոր Պարտիզպանեանը որուն քաջութիւնը արդէն ծանօթ է, իւր կոտորածներով, զորս
ըրած է տաճկերենէ ֆրանսերէնի թարգմանութեան մէջ»11:
«Նոր օսմանների» պարագլուխ Միդհատ փաշան թուրք-սերբական պատերազ
մի ժամանակ, իրենց կուսակցության սկզբունքների արդարացիությունն ապացուցելու
համար տարբեր ազգերից բաղկացած կամավորական ջոկատներից մեկի դրոշի վրա
աստղի եւ կիսալուսնի կողքին քրիստոնեության խորհրդանիշ խաչի առկայությունը քա
ջալերում էր որպես միասնական հայրենիքին ծառայելու պատրաստ, էթնոդավանական
գործոնն անտեսած հայրենասերների կամքի արտահայտություն12: Պարոնյանը իրո
ղությանը արձագանքել է հուզախառն հետեւյալ խոսքով' «Քրիստօնեա կամաւորաց
դրոօշակները տեսա՞ք: Ինչ ըրին չըրին մեր քառաթեւ սուրբ խաչն ալ կռւոյ մասնակից
ըրին»13:
Պարոնյանը զինվորագրության խնդրին անդրադարձել է նաեւ 1877-1878թթ. պա
տերազմի տարիներին եւ թուրքական վարչական կառույցներում պաշտոն զբաղեցնող
հայերին խարազանել փաստի հանդեպ ցուցաբերած հանդուրժողականության համար4
ակունքները որոնելով նրանց օգտապաշտ հոգեբանության ծալքերում: Սատիրական
8 «Թատրոն», 1876, թ. 188:
9 «Թատրոն», 1876, 22 դեկտեմբեր:
10 «Թատրոն», 1876, թ. 188:
11 «Թատրոն»,1876, 22 դեկտեբեր:
12 Տես И .Ф ад е е ва , Мидхад наш а жизнь и деятельность, М ., 1977, էջ 80:
13 Հ.Պ ա րոնյա ն, Երկերի ժողովածու, Հ. 4, Երեւան, 1965, էջ 36:
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հնարքով շահադիտական նրանց հոգեբանությունր նա դրսեւորել է գրական երկխոսութ
յան մի փոքր դրվագով:
«- Ռուսիոյ դեմ կուզէք պատերազմիլ:
-Այո, պատերազմիլ կուզենք, կուրծքին զարնելով մեռնիլ կուզենք, քան թէ մեր
անկախութիւնր վնասուած տեսնենք: Ո ո, մեր անկախութիւնր մատ չենք դպցուներ, այդ
չրլլար:
-Բայց մեծ զօհողութիւններ պէտք է, կարո՞ղ եք դիմանալ.
-Կարող ենք, անօթի կմնանք եւ կպատերազմենք, առաջ Աստուած:
Այսպէս պատասխաններ տուին գրեթէ ազգի բոլոր գլուխներր, ուրիշ կերպով չէին
կարող պատասխանել, կքարկոծուէր եթէ հանդգնէր մէկն րսել՜ չպատերազմինք»14:
1877-78թ. Օսմանյան կայսրության բազմազգ ու բազմադավան շփոթում կար եւ
Ղրիմի 1856թ. պատերազմից հետո Թուրքիայում եւ Բուլղարիայում հաստատված չեր
քեզներին նոր բնակավայր հատկացնելու խնդիրր: Բ. դուռր որոշեց նրանց փոխադրել
Կարսի եւ էրզրումի նահանգներր, որին դիմադրեց Ռուսաստանր: Միայն Լորիս Մելիքովի եւ Պոլսում Ռուսաստանի դեսպան Իգնատեւի միջամտության շնորհիվ հարցր
լուծվեց նրանց փոխադրելով Հալեպի եւ Սարիղամիշի շրջակայքր15: Որոշ աղբյուրների
հավաստմամբ չերքեզների մի զանգված բնակություն է հաստատել Լեռնային Կիլիկիայում եւ Ազիզ փաշայի բանակում ծառայելով, օգնել նրան ճնշելու Զեյթունի 1862 թվակա
նի ապստամբությունր16: Այս մասին ֆրանսիացի մտավորական Վ. Լանգլուան գրել է.
«Ապստամբության հրահրիչր մուսուլման չերքեզներից ու ավշար ցեղի քրդերից բաղկա
ցած Ազիզ փաշայի բաշիբոզուկ զորքն էր»17:
Օսմանյան կառավարությունր փորձեց փոխել հայաբնակ տարածքների ժողովրրդագրական պատկերր Դիարբեքիրի, Մոսուլի, Զեյթունի վիլայեթներում' այստեղ
աքսորելով բուլղար հեղափոխականներին: Պահպանված մի վավերագրում նշված է,
որ Դիարբեքիր աքսորված հեղափոխականներին հայերր նյութապես ու բարոյապես
աջակցել են, որի համար թուրքերր ազգամիջյան թշնամանք են հրահրել, զոհելով թե՜
հայերի, թե՜ բուլղարների18: Թուրքական կառավարությունր թերթերի միջոցով չերքեզ
ներին ու քրդերին հովանավորում էր Զեյթունում իրականացվող անիրավություններր
վերագրելով աքսորված բուլղար հեղափոխականներին: «Վաքրթի» նյութերին իրազեկ
Պարոնյանր հակասական իրողությունների վրա կառուցված սրամիտ իր խոսքում Վե
հապետին հորդորում է հանցագործներին պատժելու համար արդարակշիռ վճիռ կա
14 Հոսուսի ձեռատետրր, 10 հուլիս, Հ.Պարոնյան, Երկերի ժողովածու, Հ.4, Երեւան 1965, էջ 69:
15 Տես А. Авакян, Процесс массового переселения северокавказских мусульманских племен в
Османскую империю (1858-1874), «Թուրքագիտական եւ Օսմանագիտական հետազոտություններ»,
Երեւան, 2002, էջ 11:
16 Տե՛՛ս Մ. Ն երսիսյա ն, Հայ ժողովրդի պայքարր թուրքական բռնապետության դեմ. 1850-1890թթ., Երեւան
2002, էջ 86:
17 Տե՛՛ս Լօո§Խւտ, Ье.ч агтетеп я йе 1а Тигдие €է Խ та.ч.часге.ч йи Таигия, Ех^ай йе 1а " Кеуие ձշտ йеих աօոձշտ",
Рапе, 1863, էջ 27-28.
18 В ы вы зова- К аратеодорова, А рм яно-болгарские свя зи 70-их годов 19-ого века, по данной
болгарской рукописи, д 'Р , 1984, Г . 1, էջ 143-151:
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յացնել, որովհետեւ քրդերի ու չերքեզների փոխարեն մեղադրվում էին բուլղար աքսորա
կաններդ «Վաքրթին նայելով Թուրքիա շատ անգամ բուլղարներր քիւրդի կամ չերքեզի
կերպարանք մտցնելով անոնց ձեռքովր հարստահարութիւն րնել կուտան եղեր: Չրլլայ,
որ Զէյթունի քայմաքանն ալ պուլղար մր րլլայ: Ինչպէս հասկնալու է, որ Վանր կրակի
տուողներր Կարսի եկեղեցին կողոպտողներր պուլղար չէին, չեն բռնւիր թշուարականներր որ հասկնայինք»19:
Թուրքիան ժամանակին Անատոլիայի հայաբնակ տարածաշրջանր բնակեցրեց
քրդերով4հայկական միջավայրի տնտեսական հիմքերր խարխլելու, վարչաժողովրդագրական պատկերր փոխելու եւ հայաթափումն արագացնելու ակնկալիքով20: Չեչեննե
րով բնակեցնելու նոր համալրումներր հանդիսացան այդ գործրնթացի շարունակությու
նն ի նպաստ հայության ուծացման: Իրողությունր դարձավ Պարոնյանի քաղաքական
սատիրայի առանձին հրապարակումների բովանդակությունդ բացահայտելով երեւույթի րնկերային-տնտեսական, ազգային ու միջազգային հետեւանքր: Չերքեզների ավա
զակաբարո հոգեբանությունր նա ուրվագծել է «Մասիսում» հրապարակված սրամիտ մի
ֆելիետոնով, ուր նրա սարկազմր հասել է գրոտեսկի մակարդակի, երբ խոսքր Բալկաններից գաղթած եւ Պոլսի ոսկու շուկայում սլավոնական թալանված հոգեւոր սպասքի
վաճառքով զբաղվող չեչենի մասին է. «... սկսայ ինքնիրմէս մտածել, թէ ոսկերչաց շուկա
յին մէջ երբեւէ որու արդեամբ շինւեր են շարժական մատուռներր: ժամ մր ետքր տեղե
կացայ, որ այս մատուռներր սլաւութեան հակառակ րլլալով թշնամւոյն մօտենալր տես
նելուն պէս Պոլիս գաղթեր են»21:
Հ. Պարոնյանր մեկ այլ առիթով երգիծանքն ուղղում է անգլիական դիվանագիտությանր, որի միջամտությունր բացահայտ էր եւ գաղափարն իմաստավորվում էր4 չափազանցությունր հասցնելով պարադոքսի. «Սա չերքէզներուն ալ տեղ մր չգտնւեցավ որ այս
հոգսէն խալսինք: Եթէ ինծի հարցւի կառաջարկեմ Սոլսբերիի տունր փոխադրեն չերքէզներր»22: Նույն գաղափարի հանզուցալուծումր Պարոնյանր ներկայացրել է' թափանցե
լով իրողության խորքր, ուր թաքնված էր մեկ այլ ճշմարտություն' կապված չերքեզների'
Արեւմտյան Հայաստան մեկնել հրաժարվելու հետ. «Կառավարութիւնր եթէ իսկ ղրկել
ուզէ չերքէզներր չեն էրթար, ինչու որ հայաբնակ գիւղերուն մէջ գողնալու բան մր չմնաց:
Իսկ եթէ կայ' այն ատեն քիւրդերր չեն թողուր որ չերքէզներր մօտենան, որովհետեւ
իրենց շահուն կդիպչի»23: Իհարկե, վշտախառն է Պարոնյանի ծիծաղր Արեւմտյան Հա
յաստանից հայերին օտարելու վտանգին դիմակայել ջանացող հայ հասարակական ու
ժերի ներկայացուցիչների անզորությունր շեշտելիս. «Լսածներս նայելով' մեր ազգէն ալ
քանի մր կրօնաւորներ Ամեն Ս. Պատրիարքին աղաչել են' աղաչել Բ. դռան, որ հայաբ
նակ գիւղերն ալ չղրկւին (չերքեզների մասին է խոսքր Ն.Գ.): Ըստ մեզ այս առաջարկութիւնր պարապ բան մ’է»24:
19 «Թատրոն», 1877, 16 ապրիլ:
20 Տե՛ս Ն . Ադոնց, Թուրքիայի անդամահատումր. Հայկական հարց, Հ.Ա, Երեւան, 1996, էջ 104:
21 «Մասիս», 1878, 28 հունվար:
22 «Թատրոն», 1877, 12 հունվար:
23 «Մասիս», 1878, 31 նոյեմբեր:
24 «Մասիս», 1878, 31 հունվար,:
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Պարոնյանի երգիծանքի աշխարհում «Ազգային ջոջերից» բացի կա եւ միջազգային
քաղաքական գործիչների մի համախումբ, որ 1877-78 ռուս-թուրքական պատերազմի
ժամանակ իրենց երկրի դիվանագիտական շահերից ելնելով4որոշակի եղանակ է ստեղ
ծել միջազգային իրադարձությունների ընթացքում: Սուր բնութագրումներով եւ հրապարախոսական ոճով գրված նյութերում նա ստեղծել է վավերական ատաղձով ապա
հովված քաղաքական գործիչների կերպարներ, ուր ամրագրել է իր մտորումները, սա
տիրան ամփոփելով գեղարվեստական խոսքի յուրօրինակ որակով: Քաղաքական այդ
գործիչների շարքը քննելիս նկատելի է կաշկանդվածության բացակայությունը, խոսքը
բացեիբաց է, որովհետեւ Թուրքիան գրաքննական խստացումներն իրականացնում էր
միայն ծաղրանկարների եւ երկրի արտաքին քաղաքականությունը շոշափելու պարա
գաներում:
«Թատրոնի» նյութերում դիվանագետների գործունեությունը բնորոշելիս Պարոն
յանը որսացել է նրանց հետ կապված երեւույթների ծիծաղելի կողմը եւ կերպարներն
ամփոփել է ճշմարիտ ու արդարացի խոսքով:
Գերմանիայի դիվանագետ Օ.Բիսմարկի նկարագրին Պարոնյանը բազմիցս է
անդրադարձել, ցույց տալով, որ նա «Արեւելյան ճգնաժամի» ժամանակ եւրոպական
երկրների ներհակ հարաբերություններում մշտապես ստեղծել է խճճված մթնոլորտ
Գերմանիայի ամբողջատիրական շահերն ապահովելու համար: Իսկ ռուս-թուրքական
պատերազմի ժամանակ երկակի խաղերով' մի կողմից Ռուսաստանի հետ բարեկամա
կան դիրք էր դրսեւորում եւ իրականում Թուրքիային հրահրում պատերազմի' թույլ չտա
լու Ռուսաստանի թափանցումը Բալկաններ: «Այս մարդը,- գրում է Պարոնյանը,- խա
ղաղութիւնը ապահովելու պիտի աշխատի եղեր, եթէ Ռուսիա Թուրքիոյ դեմ պատերազմ
յայտարարէ' այս իշխանը թող չպիտի տայ եղեր, որ միւս պետութիւնք միջամտեն: Ըսել
է, որ եթէ միւս պետութիւնք Ռուսիան Թուրքիոյ հետ հաշտեցնելու համար ալ միջամտու
թիւն ընել ուզեն' Բիսմարկը թող չպիտի տայ, որպէսզի խաղաղութիւնը չվրդովի»25: Պա
տերազմի նախօրեին «միջազգային մակլերի» պայմանական նկարագրի վերաբերյալ
Պարոնյանը ունի դիպուկ գնահատական, երբ բնութագիրը դառնում է էությունը բացահայտելու միջոց, հավաստիացնելով, որ անգամ Անգլիան նրան է դիմել գործին միջամ
տելու համար. «Ի՞նչ կուտաք ինծի միջամտելու համար, կհարցնէ իշխանը: Այս խոսքէն
կյայտնուի, որ եթէ Բիսմարկ իշխանին հարիւրին տասը քօմիսիոն մը տանք պիտի հաճի
գործին մէջ մտնալու»26:
Ավստրո-Հունգարիայի քաղաքական շահերը պատերազմի ընթացքում կապված
էին Բոսնիան եւ Հերցեգովինան Հաբսբուրգների կայսրության սահմաններում ներգ
րավելուն, եւ ջանքեր չէր խնայում Բալկաններում Ռուսաստանի թափանցումը կանխե
լու, որն ի նպաստ էր սլավոնական պետության կազմավորմանը: Արտաքին գործերի
նախարար Անդրաշին այդ առթիվ գրում էր, որ Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան
Իգնատեւը դեմ է ամեն տեսակ որոշումների, որոնք կվերաբերեն Բոսնիայի եւ Հերցե25 Հ.Պ ա րոնյա ն, Երկերի ժողովածու, հ. 4, էջ 78:
26 «Թատրոն»,1876, 20 նոյեմբերի:
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գովինայի քաղաքական ինքնորոշմանր27: Այդ իմաստով Թուրքիայի ամբողջատիրու
թյան պաշտպանությամբ նրա հանդես գալր պատճառաբանված էր, բայց մյուս կողմից
Գերմանիայի դրդմամբ առերես Ռուսաստանի հետ նա դաշինք էր կնքում: Բանահյու
սական մի պատումով, ուր շոշափվում էր արջի անհավատարմությունր, Պարոնյանր
Ավստրիան անվանում է անվստահելի գործրնկեր. «Ով Ավստրիոյ խօսքին հաւատայ
միշտ մինակ կմնայ»28: Ավստրո-Հունգարիայի փոփոխական քաղաքականությունր
Պարոնյանն ամփոփել է երգիծական այլաբանությամբ «Քլեքի Բանալի» ֆելիետոնում,
ուր զավեշտականր դրսեւորվում է դրության կոմիզմ: Իբրեւ պահակ ավստրացի պաշ
տոնյան բանալիներր ձեռքր մերթ բացում, մերթ փակում է նավահանգստի դարպասներր, խորհրդանշելով իր երկիրր, որ Ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ երկակի
դիրքորոշում ուներ. «Ավստիրա Քլեքի նավահանգիստ մեզի գոցելէն ետքր նորէն բանա
լու միտք ունի եղեր... ինչո՞ւ գոցեց, ինչու... ինչի տանք այս փոփոխութիւններր, արդեօք
Աւստրիոյ շահերն այն ատենր գոց, հիմա բաց կպահանջէ կոր: Եթէ այդպէս է Աւստրիոյ
շահերր շատ փոփոխամիտ են եղեր»29:
1856 թ. Փարիզի դաշնագրից հետո Ֆրանսիան Սեւծովյան նեղուցների հարցում
Ռուսաստանի տագնապալից բարդույթներր հաճախ լուծում էր եւրոպական երկրրների
միջավայրում, թեեւ քաղաքական շատ խնդիրներում նրա դիրքր չեզոք էր: Պարոնյա
նր երկխոսությամբ կառուցված մի ֆելիետոնում րնթերցող հասարակությանն է ներկա
յացում իր գնահատականր. «Սա Ֆրանսային լռութիւնր Ձեզի զարմանք չպատճառեր:
Աշխարհ տակնուվրայ կրլլայ, ատոր հոգն անգամ չէ»:
- Ֆրանսա, դեսպանաժողովին մարդ մր ղրկէ քու կողմէդ:
- Որովհետեւ իմ կողմէս մարդ մր ուզեցիք, թող մէկր երթայ:
-Մարդ չենք ուզեր:
-Շատ, աղեկ մարդ չերթար30:
Փարիզյան հաշտության պայմանագրով Ռուսաստանր զրկված էր Բեսարաբիայից, իսկ Մոլդավիան ու Վալախիան իրավաքաղաքական հսկողության տակ էին:
1862թ. մայ իսի 22-ին նրանք միավորվեցին, եւ իբրեւ պետություն ձեւավորվեց Ռումինիան: 1866թ. մայ իսի 22-ին Նապոլեոն Գ.-ի եւ Բիսմարկի ջանքերով իշխանությունն
այնտեղ հանձնվեց Կարլ Հոհենցոլերնին: Քաղաքական այս շրջադարձերն իրականա
նում էին առանց Փարիզի դաշնագրին մասնակից պետությունների համաձայնության, եւ
որպես խախտում Ռուսաստանր փորձում էր առիթից օգտվել' համաձայնություն կնքել
Ռումինիայի հետ, ապահովել Դանուբով հաղորդակցությունր, հանգամանք, որ կարեւոր
էր հավատակից սլավոնների հետ ռազմական, մշակութային, տնտեսական ու հոգեւոր
կապերի պահպանման համար: Ըստ երեւույթին, Հոհենցոլերնին իշխան ճանաչելու
խոստումր լրագրողական աշխարհում շրջանառվող լուրերից էր, եւ Պարոնյանր Ռու
27
28
29
30

Տես “ Запи ски граф а Н .П . И гн атьева” . “ И сторический вестн и к” , 1914, № 6, էջ 831— 832:
«Թատրոն», 1876, թ. 207:
«Թատրոն», 1876, 7 հոկտեմբեր:
«Թատրոն», 1876, թ. 210:

106

ՆՈՒՆԵ ԳԵՒՈՐԳՅԱՆ

2013 Ը

սաստանի երկմտանքր ու Ռումինիայի ուլտիմատիվ պահանջր ներկայացրել էր բա
ռախաղերի երգիծական հնարքով. «Ռումանիոյ իշխանին հետ ալ չխորաթւիր, Ռուսիոյ
կայսրր թագաւոր տիտղոսր տալ խօստացեր էր....
-Համբերէ, տղաս, սա քրիստոնէից վիճակր բարւոքեմ, վէրջն ալ քու վիճակդ պիտի
բարւոքեմ: Ըստ մեզ Բիսմարկ րսած րլլալու է Գորչակովին, որ Ռումինիա պիտի մրտնաք, սա տղային պօշ մի հանէք, բան մր տվէք հօշ էրթայ: Գորչակովն ալ պատասխա
նած րլալու է:
-...Անիկա թող մեր խօսքր մտիկ րնէ, մենք անոր խաթրր խօշ կրնենք», եւ Պարոնյա
նի խորհրդածությունն ավարտվում է Հոհենցոլերնի հետեւյալ խոսքերով. «Մինչեւ թա
գաւոր տիտղոսր չառնեմ, թող չեմ տար, որ իր զօրքերր դուրս ելնեն»31:
Պատերազմի ժամանակ Ռումինիան պարտավոր էր չեզոք դիրք գրավել, որր
խախտվում էր ռուսների կողմից, եւ Ռումինիայի տարածքով անցնող երկաթուղին զորք
ու զինամթերք էր մատակարարում Սերբիային: Այդ իմաստով վավերական արժեք ու
նի Պարոնյանի ֆելիետոններից մեկր, ուր բացահայտվում է ռումին օգտապաշտ սահ
մանապահի կերպարր: Ծիծաղելի հիմքր դարձնելով գաղափարի ու ձեւի հակասությունր' նա մարմանվորել է երկրի «ռուսամետ» կողմնորոշումր. «Շոգեկառքերր անդադար
կբանին, ռուս զինւորներր հակառակ իշխանին կամաց կուգան-կերթան, իշխանր քսակր
կգիրցունէ եւ երբեմն ոսկիներր խառնելով կբոռա.
-Ինչ թող կուտաք, որ ռուս զինւորներր անցնին, չգիտէք որ ասիկա մեր չեզօքութեանր կվնասէ:
Վնաս չունի իշխան, բաւական է, որ գանձուն չվնասի:
-Ան ալ կայ, յա, աշխատեցէք, որ իմ կամացս հակառակ անցնին զօրքերր:
-Շատ աղեկ, տէր, դուք անհոգ եղէք:
-Աղեկ չեզօքութիւն»32:
«Արեւելյան ճգնաժամի» խառնարանում Անգլիան, օգտվելով գերտերության կար
գավիճակից, միջազգային կյանքում թելադրող էր եւ Թուրքիայի ամբողջատիրության
քարոզարշավով հետապնդում էր իր շահից բխող աշխարհաքաղաքական տարածքա
յին փոփոխություններ' Հնդկաստան տանող ճանապարհի անարգել ապահովում եւ Սեւ
կամ Միջերկրական ծովերի կղզիներից մեկում ռազմածովային հենակետ ունենալու
հնարավորություն:
Ներկայացնելով Ռուսաստանի եւ Անգլիայի միջեւ կայացած լրագրողական մի երկ
խոսություն'Պարոնյանր փորձել է ձեւակերպել Հնդկաստանի նկատմամբ Անգլիայի շա
հագրգռությունների շրջանակր: «Կրնաս կարծել որ Հնդկաստանի ճամբան գոցելու րլլաս եւ իմ շահուս վնաս հասցնես նէ ես ասանկ անտարբեր մնամ, ես որ Թուրքիոյ ամբողջատիրութիւնր պաշտպանելու պարտա՞որ եմ, -ասում է Անգյիան, իսկ Ռուսաստանր
պատասխանում է,- մեր միտքէն ատանկ բան մր անցած չէ, մեր նպատակր միայն սա

31 «Թատրոն», 1877, 16 ապրիլ, թ. 248:
32 «Թատրոն», 1876, 20 հոկտեմբեր:
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քրիստօնէից վիճակին բարւոքումն է»33: Թուրքիայում ապրող քրիստոնյաների վիճակը
բարվոքելուն «մտահոգ» անգլիական դիվանագետներին Պարոնյանը մեկ այլ դեպքում
ներկայացրել է հետեւյալ դիպուկ խոսքերով. «Լօրդ Ռըսել Թուրքիոյ բարեկարգւելուն
կփափաքի եղեր եւ ոչ Ռուսիոյ4 Պօլսոյ տիրապետելուն: Լօրդ Կլաղսոնը Բուլղարիոյ
անկախութիւնը կփափաքի եղեր, լօրդ Դերբին ընդհանուր բարեկարգութիւն»34:
Ռուսաստանի արտաքին կողմնակալ քաղաքականությունը շոշափելիս Պարոնյանի երգիծական շեշտադրումներն ավելի ակնհայտ են: Առաջնորդվելով նվաճողի քաղա
քականությամբ' «Արեւելյան ճգնաժամի» առանցքը նա համարում էր միայն բալկանյան
սլավոնների վիճակի բարվոքումը: Քրիստոնյա հայերի հանդեպ Ռուսաստանի անտար
բերությունը Պարոնյանը բառախաղերի միջոցով է արտահայտել. «Եւ այսպէս խօսելով4
ռամիկ ժողովրդին պիտի կլլեցունէ թէ Ցիսուս խտրութիւն կդնէ հայ եւ սլաւ քրիստօնէից
մէջ, թէ Ցիսուս սլաւները հայերէն շատ, ո չ... հայերը սլաւներէն նուազ կսիրէ: Զրպարտութիւնճզրպարտութիւն+անիրաւութիւն-մարդկութիւն=սլաւութիւն»35:
Ռուսաստանը տեղյակ էր հայ համայնքի խնդիրներին: Հանրահայտ էին դեսպան
Պ.Իգնատեւի շփումները հայ հոգեւոր դասի հետ: Վերջինս Ս.Աստվածածին եկեղեցուն
140 օխա (կգ-ից ավելի կշռաչափ. Ն.Գ.) քաշով զանգ է նվիրել, որը քննադատութլան
թիրախ էր դարձրել Մ. Մամուրյանը. «Աստուած մեզի օխային տակ չձգէ»36: Զատկի տո
նակատարությունների առիթով դեսպանի այցելությունները պատրիարքարան սակավ
չէին, իսկ համայնքի մեծամեծների հետ հարաբերությունները ջերմ37:
Այս ամենը չի խանգարել, որ այլ թուրքահպատակների պես հայերն էլ անտեսվեն
իբրեւ ինքնօրինության արժանի մի ժողովուրդ: Վելիկոռուսական քաղաքականության
ենթաշերտերում իշխող հոգեբանությունը Պարոնյանն ընդգծել է չերքեզների' Բուլղարիայից Արեւմտյան Հայաստան փոխադրելու առթիվ Ռուսաստանի արտաքին գործերի
նախարար Գորչակովի դրսեւորած վարքագծից. «Չերքեզներն ալ Ասիա փոխադրվելու
են: Ձարը չմոռնար այս խօսքը կրկնելու ամեն անգամ, որ քրիստոնէից վիճակին բարւոքմանը վրայ խօսիլ կհաճի, բայց կմոռնայ, թէ Ասիոյ հայերը ուր փոխադրւելու են: Եթէ
Ձարը բարեհաճի գիտնալ թէ հայերն ալ քրիստոնեայ են, այս առաջարկութիւնը չպիտի
ընէ, որովհետեւ անով չեքէզներուն վիճակը բարւոքած կըլլայ քան թէ քրիստոնէից»:
Պարոնյանը չի քողարկել իր վերաբերմունքը նաեւ պետությունների տիտղոսակիր
դեմքերի նկատմամբ. Ալեքսանդր Երկրորդ ցարի նկատմամբ իր ունեցած վերաբերմուն
քը երկփեղկված է: Չկասկածելով, որ Օսմանյան կայսրության տիրապետության տակ
ապրող քրիստոնյաների վիճակի բարվոքումը սոսկ միջոց էր ռուսական կայսրության
ծավալապաշտական քաղաքականության իրականացման համար, նա սարկազմով
դիմում է նպատակը գործի դնելու հետ կապ չունեցող' ցարի անհամատեղելի պատճա
ռաբանությանը. «Ձարը քրիստոնէից վիճակը բարւոքելու համար պիտի պատերազմի թէ
33
34
35
36
37

«Թատրոն», 1877, 4 մայիս:
«Թատրոն»,1876, 29 սեպտեմբեր, թ. 193:
«Թատրոն», 15 նոյեմբեր, 1877:
«Արեւելյան մամուլ» 1877, էջ 13:
Տես «Ասիա», 1874, 13 մայիս:
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իւր զօրաց Սուրբ Գէորգայ պատւանշան բաշխելու համար: Եթէ Ձարին առաջին օրր իւր
զօրաց ուղղած խօսքէրուն նայինք, այնպէս կհասկացւի, որ զօրքերր իրմէ պատւանշան
խնդրեր են եւ Ձարն ալ նկատելով, որ բան մր չեղած պատւանշան տալն անտեղի է, որո
շեր է զօրաց սիրտր չկոտրելու համար պատերազմ հրատարակել, որպէսզի քրիստոնէից
վիճա... ոչ որպէսզի իր զօրաց սուրբ Գէորգայ պատւանշան տայ»38:
Անգլիայի թագուհի Վիկտորային Պարոնյանր ներկայացրել է երգիծական համար
ձակ խոսքով, ուր տպավորիչր նրա սարկաստիկ «հուզական րնկալումն է»: «Թագուհին
մեծ ցավ զգացեր է եղեր դեսպանաժողովի ապարդիւն րլլալուն վրայ, բայց չյայտներ
թէ այս ցաւր մարմնոյն որ կողմր կզգայ, որպէսզի պէտք եղած դեղերր ղրկենք ու ցաւն
անց նենք»39:
«Արեւելյան ճգնաժամի» րնթացքում Իտալիան Ավստրիայի եւ Ֆրանսիայի հետ ու
ներ սահմանային խնդիրներ եւ միջազգայ նորեն բեւեռացված էր: Իրադարձություննե
րի այդ խճանկարում նրա քաղաքական մասնակցությունր Պարոնյանր մարմնավորել է
Հռոմի պապի պասսիվ գործունեության շեշտադրումով եւ Հերցեգովինայի հուզումների
ժամանակ ուշացած կոնդակի առիթով գրում է. «Պապին այս պատվերր կնմանի այն
մարդու պատվերին, որ կրակր մարելէն ետքր կրակր մարել կպատւիրէ»40:
Պարոնյանի դիմաշարի քաղաքական «համեստ» գործիչներից է Սերբիայի իշխան
Միլանր, որի մտահոգությունր թուրքական լծից երկրի ազատագրումն էր4հեռանկարում
ունենալով ավատատիրական կարգերից կապիտալիստականին անցնելու նկատառումր: Երկխոսությամբ գրված ֆելիետոնում Պարոնյանր Միլանին մարմնավորել է անհ
նազանդ հպատակի կեցվածքով, որր եւրոպական երկրների պատերազմական հրահ
րումներից օգտվելով, նախապատրաստվում էր պատերազմական գործողությունների:
«Բ. դուռր, տեսնելով Մխան իշխանին այս պատրաստութիւններր հարցուց.
-Միլան.
-Միլանիկ.
-Ձայն չես տար Միլան... սա Միլանր հոս բերէք.
-Հոս եմ, հոս.
-Ինչ կրնես կոր
-Տղաքր կծեծկտւին կոր, ես ալ դռան առջեւ նստած կդիտեմ կոր.
-Դուռր գոցէ ներս գնա... այս խօսակցութեան վրա Միլանր սահմանէն դուրս եկաւ եւ
իր մեծին դէմ ապստամբեցաւ»:41
Պարոնյանի մտահոգությունր Թուրքիայում ապրող բոլոր ժողովուրդների հան
դեպ բխում էր նրա հումանիզմից եւ իբրեւ երկրի քաղաքացի, պատասխանատվության
զգացումից' մարդկային հատկանիշներ, որոնք բնորոշ են մեծ երգիծաբաններին:
Թուրք-սերբական պատերազմի րնթացքի կտրուկ փոփոխությունր 1876 թ. կեսերին
38
39
40
41

«Թատրոն»,
«Թատրոն»,
«Թատրոն»,
«Թատրոն»,

1876, 1 դեկտեմբեր:
1877, 29 հունվար:
1875,6 սեպտեմբեր:
1876, 23 դեկտեմբեր:
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ի վնաս սերբերի, ստիպեց նրանց դիմելու Ռուսաստանին' գործին միջամտելու, հրադադարր իբրեւ դիվանագիտական գործոն միջազգային հանրությանր ներկայացնելու հա
մար: Այդ մասին հրապարակավ շրջանառվող լուրերին Պարոնյանն արձագանքեց երկ
բեւեռ երգիծանքի շեշտադրումներով կառուցված մի երկխոսությամբ, ուր Ռուսաստանի
քաղաքական շահագրգռությունն րնդգծված է սուր սարկազմով: Զինադադարի գործառույթր երգիծաբանր համեմատում է երեխա կնքելու արարողության հետ եւ մերկացնող
բնութագրումներով հավաստիացնում, թե Ռուսաստանի գերնպատակր Բալկանյան
երկրկների նվաճումն է. «Բայց ամենէն հաւանականր սա կերեւի ինծի, որ Ռուսիան երե
խան գիրկր պիտի առնէ, եւ երբ քահանան հարցնէ իրեն թէ ինչ կուզէ.
-Հերսեք, Բոսնիա եւ Բուլղարիա,- պիտի պատասխանէր,
-Այդ ի՞նչ րսել է, երեխայ րսածդ հաւատք, յոյս, սէր ուզելու է,
-Մեր երեխան ատանկ բաներ չուզեր.
-Զարմանալի բան... երեխայի անունր ինչ է՞:
-Զինադադար»42:
Զինադադարր չլուծեց «Արեւելյան ճգնաժամի» խնդիրներր եւ Փարիզի դաշնագրին
մասնակից պետություններր հարկադրված էին ապահովել դիվանագիտական գործու
նեության նոր մակարդակ' հավաքել դիվանագետներին Պոլսում ու քննարկել Բալկան
յան երկրներին նոր կարգավիճակ տալու խնդիրր:
Այնուհետեւ օսմանյան նոր սահմանադրության րնդունման, պալատական հեղա
շրջումների եւ գրաքննական խախտումների վերաբերյալ նյութերր Պարոնյանի համար
դարձան իրողություններին անձագանքելու նոր զինանոց, որով րնդլայնվեց նրա սատի
րական արվեստի աշխարհագրությունդ «Թատրոն»-ում սկսվեց այդ խնդիրների քաղա
քական վերլուծություններին նվիրված նոր էջ, ուր դրսեւորվում էին նրա քաղաքական
հրապարակախոսության կարողություններր:

42 «Թատրոն», 1876, 16 հոկտեմբեր:

