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 Հոդվածում խոսք է գնում Լեռ Կամսար երգիծաբանի գրական անվան, 

ազգանվան, ծննդյան օրվա հետ կապված հարցերի, գրողի լեզվի /մինչև 50-ա-

կան թվականները և դրանից հետո/, նրա կյանքի այլ փաստերի` ուսման, հայ 

ազատագրական պայքարին մասնակցելու, մանկավարժական ու գրական գոր-

ծունեության մասին: Ներկայացրել ենք գրողի կենսագրությունը` կապված 

հայտնի 1937-ի հետ, ինչպես նաև հեղինակի կենդանության օրոք և հետմահու 

տպագրված երկերը թե՛ Հայաստանում, թե՛ արտերկրում: 

«Երբեմն մտադրվում եմ գրել իմ կենսագրությունը: Բայց… Դոմինոյի 

քարի նման իմ կյանքի կեսը լիքն է եղել, կեսը` դատարկ… 

Ո՛չ, չեմ կարող իմ կյանքը գրել: Ինձանով հետաքրքրվողներին կասեմ. 

-Ես ինձանից տեղեկություն չունեմ, սովետական իշխանությանը հարց-

րեք…» /3, էջ 192/: 

Լեռ Կամսարն իր կենսագրությունն այլ ձևով գրեց: Նրա թողած մտքերը 

դարձան ապրած ու չապրած տարիների վկայություն` կերտված սեփական ձե-

ռագրով: Լեռ Կամսար: Ո՞վ է նա: Ինչո՞ւ երիտասարդ սերունդը անտեղյակ է 

նրա անվանն ու անուրանալի վաստակին: Հայ երգիծաբանության հսկաներից 

մեկը, որի անունը ծածկված էր չգիտես մոռացությա՞ն, թե՞ նաև գաղտնիության 
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քողով: Իսկ այսօր արդեն մի այլ զգացողություն առավել գերակշռող է. հիաց-

մունքը հենց թեկուզ միայն հեղինակի գրչի համարձակության համար:  

              Լեռ Կամսարը /Արամ Թովմասի Թովմաղյան/ ծնվել է 1888 թվականին. 

բնիկ վասպուրականցի քահանա տեր Թովմաս Թումաղյանի և նույն հող ու ջրի 

ծնունդ Համասփյուռ /Համաս/ Դիլանյանի ընտանիքում: Արամն ընտանիքի 

կրտսերն էր` ութերորդը:Այգեստան թաղամասի Խաչփողանում բույն դրած այդ 

բազմանդամ ընտանիքն ապրում էր երկհարկանի առանձնատանը` իրենց իսկ 

ձեռքերով կառուցված: Հետագայում այս տունը պիտի դառնար Վան-Վասպու-

րական հերոսամարտի հինգերորդ շրջանի չորրորդ կարևորագույն դիրքը /6/: 

Լեռ Կամսարի ծննդյան օրը հայտնի չէ. գրականագետ Խ. Պողոսյանի 

նախաձեռնությամբ այն որոշվել է նշել «Մահափորձ մի հին հեղինակի վրա» 

կատակերգությունը գրած օրը` հոկտեմբերի 24-ին: Չնայած երկիրն ու ընտա-

նիքը խիստ նահապետական էին, բայց դա չէր խանգարում ընտանեկան` ժա-

ռանգաբար անցած սրախոսությանն ու երգիծելու ունակությանը. սուր լեզու 

ուներ նաև գրողի մայրը: Ութ տարեկանում Արամը զրկվում է հորից: Մինչև 

1896թ. փոքրիկ Արամն ապրում էր ներդաշնակ` բնության, մարդկության ու 

արար աշխարհի հետ: Մոտենում են համիդյան կոտորածի օրերը: Տեր Թովմաս 

քահանան հայրենիքում այլևս չէր կարող իր ծխի հոգևոր հոգսերով զբաղվել. 

հոգևորականները հալածվում էին Վանում, և նա ստիպված էր, պանդուխտի 

ցուպը ձեռքին, հայտնվել Պարսկաստանի Արդաբիլ քաղաքում: Իսկ հետո ան-

հայտ է մնում, թե ինչ պայմաններում և կամ երբ է մահացել ապագա գրողի հայ-

րը: Արամը կոտորածից փրկվում է միայն այն բանի շնորհիվ, որ մի օր առաջ, 

մոր փեշը բռնած, ապաստանել էր հայկական թաղամասում: Իսկ վերադարձին 

իրենց տունն այրված էր, ու հարևան ընտանիքը, որը չէր հասցրել փախչել, 

խողխողված էր մեծից փոքր: Փոքրիկ Արամը մնում է մեծ եղբոր` Հարությունի 

հույսին ու ողորմածությանը: Եղբայրը նրանից մեծ էր տասնյոթ տարով:   

Նախնական կրթությունն ստացել է Արարուց ծխական դպրոցում, ապա 

ուսումը շարունակել է ամերիկյան վարժարանում, հետո, Խրիմյան Հայրիկի 

հանձնարարականով, Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում /1902թ./, որտեղ և 

նույն հանձնարարականով արդեն սովորում էր նրա եղբայրը` Գևորգը: Ճեմա-

րանական առաջին օրը նա զարմանքով իմանում է, որ ավազանի իր ազ-

գանունը փոխվել է: Տեր Թովմասի գերդաստանը Թովմաղյան կամ Թումաղյան 

էր` նայած թե «վյուն» մասնիկը որտեղ ինչ ձևով է գրվել ու կարդացվել: 1920 

թվականին, երբ Լեռ Կամսարն արդեն գաղթել էր Հայաստան, բոլշևիկներն 

ստիպում են ազգաբնակչությանը հանձնել հին փաստաթղթերը և ստանալ նոր 
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անձնագրեր: Ահա այդ գործընթացի ժամանակ էլ միլիցիայի վրիպակի պատ-

ճառով գրողը դառնում է Թովմասյան: Փաստ, որը նրան այնքան էլ չի մտահո-

գում. հոր անունը Թովմաս էր: Իսկ հետագայում սերունդներին նա օրենք-կա-

նոնի պես պատգամում է. «Վրիպակ ազգանունով մարդն էլ կարող է շիտակ 

ապրել» /2, էջ 16-17/: 

Ճեմարանի ուսուցիչները Արամի համար գուշակում էին կոմիկ դերա-

սանի ապագա: Սիրելի էակին` Սաթենիկին, Էջմիածնում թողած` նա վերա-

դառնում է հայրենիք` ափսոսալով կորցրածի համար և ծառանալով եղբոր` 

Հարությունի դեմ. ապագա գրողն արդեն անկախ էր, ամուր հենված իր ոտքե-

րին: 1909թ. նա՝ որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ, աշխատում է 

Աղթամարի Սուրբ Խաչ դպրանոցում: 1911թ. վերադառնում է Վան և սկսում 

թատերական գործունեությունը. չէ՞ որ իրեն փայլուն դերասանի ապագա էին 

կանխորոշել: Վանում այդ ժամանակ հրատարակվող երկու հակադիր կուսակ-

ցական թերթերը` «Աշխատանքը» և «Վան-Տոսպը», առաջին անգամ… համա-

կարծիք էին. «դերասանը» գնահատված էր որպես «իսկական գեղարվեստա-

գետ» և «իսկական կոմիկ»: Երամյան մասնավոր դպրոցի տնօրենը, որ ի ծնե 

կույր էր, հիացած նրա խոսքով, հրավիրում է՝ իր դպրոցում աշխատելու: Այդ 

դպրոցում կարող էին պաշտոնավարել միայն որոշակի առավելություններ ու-

նեցողները: Իսկ տնօրենը դա կարողանում էր որոշել` դռան հետևից հետևելով 

դասերին: Երիտասարդ ուսուցիչ Արամը կարողանում է բռնել այդ քննությունը: 

«Երբ տնօրենը մոտենում է դասասենյակի դռանը, լսում է. 

-Երեխանե՛ր, այսօր մենք կսովորենք «ը» տառը: Պատկերացրեք մի կու-

զիկ տատիկ` շալերի մեջ փաթաթված, որ կռացած հազիվ քայլում է և ասում` 

ը՛, ը՛, ը՛,-ասում է երիտասարդ վարժապետը և կռացած` «ը» տառի տեսքով ու 

տնքալով քայլում է քրքջացող մանուկների շարքերի միջով:  

Էլ ո՞ր մի երեխան կմոռանար այդ տառի պատկերը և հնչյունը» /2, էջ 21/: 

Մանկավարժությանը և դերասանությանը զուգահեռ` Արամ Թովմաս-

յանն առաջին քայլերն է անում գրականության մեջ: Գրական մուտքը 1910թ. էր 

«Աշխատանք» թերթում: Գրողն իր սկզբնական հոդվածները չէր ստորագրում. 

փորձում էր` արդյոք կընդունվեն ընթերցողների կողմից և ինչպես: Հաջող 

մեկնարկը տեսնելով` փորձում է գրական անուն հորինել: Ոչ մի կապ 

չունենալով Կամսարական տոհմի հետ` միշտ երազել էր, որ իր անունը Կամ-

սար լիներ: Պատեհ առիթը եկել էր: Վանի երևելիներից մեկը, գնահատելով նրա 

խիզախ ու անկոտրում բնույթը /կարող է նույնիսկ Վանի թուրք իշխանավորին 

ծաղրել/, Կամսար անվանն ավելացնում է Լեռ /2, էջ 22/:  
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Լեռ Կամսարը մտնում է հասարակական կյանքի ասպարեզ: Ժողովրդին 

ծառայելու անխախտ մտադրությամբ նա հայոց լեզու և գրականություն է դա-

սավանդում տեղի վարժարանում, միաժամանակ զբաղվում գրական գործու-

նեությամբ` աշխատակցելով Վանի «Աշխատանք» շաբաթաթերթին:  

Պայթում է Առաջին համաշխարհային պատերազմը` արյունահեղ շրջա-

պտույտի մեջ առնելով հայ ժողովրդին: Թուրքիան իրագործում է արևմտահա-

յությանը ոչնչացնելու իր ծրագիրը: «Երբ եկավ 1915 թվականը,-գրում է Լեռ 

Կամսարը,- պատահեց հայոց պատմության մեջ չպատահած դեպք: Թուրք կա-

ռավարությունը, որ սովորություն ուներ տասը տարին մեկ քաղհանել հայու-

թյունը, սեյրակացնել, այս անգամ տրակտորը լծեց ու ողջ Տաճկաստանը հեր-

կեց այնպես, որ հայի հոտը կտրվի այդ երկրից…» /3, էջ 7/: Ցեղասպանությունը, 

սակայն, ամենուր չէր, որ թուրք մարդասպանների կողմից իրագործվում էր 

առանց դիմադրության: Ժողովրդական ինքնապաշտպանության ալիքն ա-

ռանձնապես լայն թափով ծավալվեց Վան-Վասպուրական աշխարհում: Լեռ 

Կամսարը մասնակցում էր հայրենի քաղաքի հերոսական պայքարին` իր 

քաջարի ջոկատի գլուխն անցած` պաշտպանելով քաղաքի ամենավտանգավոր 

մատույցները: Նշված փաստն արձանագրված է նաև Վան-Վասպուրականի հե-

րոսամարտի մասին հոդվածների ժողովածուի մեջ. «Վասպուրական անունը 

կարծես մի առանձին առինքնող գրավչություն ուներ բոլոր այն անհատների 

համար, որոնք հայ ազատագրության գործին ծառայելու կոչումն ունեին: …Այդ 

նույն շրջանում է, որ Էջմիածնի ճեմարանում ուսանող մի տասնյակ վասպու-

րականցի երիտասարդներ հայրենիքի ծոցը վերադարձան` Թովմաղյան եղ-

բայրները, Վարազդատ Տերոյանը…» /6, էջ 13, 29, 40/ /Վարազդատ Տերոյան 

/1887-1938/-ազգային գործիչ, փիլիսոփա և թարգմանիչ/, իսկ նույն գրքի մեկ այլ 

էջում /էջ 29/ կարդում ենք «Թովմաղյանի տուն» կապակցությունը, երբ խոսք է 

գնում ինքնապաշտպանության հինգերորդ շրջանի դիրքերի մասին: Հետո գրո-

ղը կրկին մարտի դաշտում է: Պատմում է գրողի թոռնուհին. «Լինելով հայրենա-

սեր և չկարողանալով անտարբեր մնալ երկրի քաղաքական իրադարձություն-

ներին` Լեռ Կամսարը մարտնչում էր և՛ իր սվին-գրիչով, և՛ զենքով` 1917 թվա-

կանին կամավոր հավաքագրվելով Վանյան 4-րդ գնդում` գնդապետ Տիգրան 

Բաղդասարյանի հրամանատարության տակ»: 1918 թվականին Սարիղամիշի 

ճակատամարտի կամավորների մեջ էր երգիծաբանը, սակայն Դրոն արգելում է 

նրան կռվին մասնակցել` ասելով. «Քեզ որ մի բան պատահի, բա մեզ ո՞վ է ծաղ-

րելու, գնա՛, ա՛յ մարդ, գնա՛, քո գործն ուրիշ է, դու քո գործով զբաղվի» /3, էջ 8/: 

Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը զարմանալի հոգատարություն և հան-
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դուրժողականություն էր ցուցաբերում գրողի սուր գրչի նկատմամբ: Նրան  

նույնիսկ առաջարկում են դառնալ Պառլամենտի անդամ, սակայն նա մերժում 

է` ասելով, որ գրելով ավելի օգտակար կլինի իր ժողովրդին: Այսպես էր մտա-

ծում մեծ երգիծաբանը, որն ուներ մի դավանանք. «Լինել բացարձակապես ան-

կեղծ, համարձակ, ազնիվ, ճշմարտախոս ու ազատամիտ» /8, էջ 4/: Իսկ որոշ 

ժամանակ անց նրան պիտի ցանկանային դնել ժամանակի տաք քուրայում 

ձուլված կաղապարների մեջ, ինչին, բնականաբար, չէր կարող ենթարկվել 

նման մտախառնվածքի տեր մարդը:  

Ապագա գրողն ամեն ինչ ուներ, պակասում էր միայն ընտանիքը: Լեռ 

Կամսարն ամուսնանում է Երամյան դպրոցի վարժուհի Իսկուհու հետ:  

Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Վանի հայությունը 

հիմնականում փրկվեց, բայց ստիպված էր մյուսների հետ բռնել գաղթի ճամ-

փան. ռուսական զորքերը նահանջել էին: Երբ հասնում են Էջմիածին, գրողն 

արդեն տիֆով հիվանդ էր: 1960թ., երբ շատ կարճ ժամանակ էր մնացել գրողի` 

այս աշխարհում գոյությանը /հինգ տարին ի՞նչ է հավերժության համեմատ/, նա 

մեծություններին բնորոշ ներքին մի զգացողությամբ գրում է «Մարդը երբեք էլ 

մահկանացու չէ» ֆելիետոնը: Այն, որ գրողի անունը սովորական մահկանացու-

ների ցուցակում այլևս չհայտնվեց, անհերքելի փաստ է, իսկ նրա անունը այդ 

ցանկից ջնջեց նախ` կինը Մանուկ եղբոր հետ, երբ արդեն անհույս հիվանդ 

գրողին շալակած հասցրեց մինչև Երևան /2, էջ 26-27/, ապա նաև` ամեն ինչ 

ճիշտ գնահատող ժամանակը:  

Փետրվարյան ապստամբության ճնշումից հետո երգիծաբանն իր ընկեր-

ների հետ գիշերով բանտ է թափանցում և հողին հանձնում դաշնակցականնե-

րին: Հաջորդ առավոտ խորհրդային միլիցիան արդեն փնտրում էր Արամ Թով-

մասյանին: Ու մինչ կճշտվեր, թե հատկապես ո՛ր Արամն է իրենց պետք (Թով-

մասյա՞ն, թե՞ Թովմաղյան), Լեռ Կամսարն արդեն անցնում է Պարսկաստան, 

որտեղ էլ Ներսես եպիսկոպոսը նրան ապահովում է իրանական անձնագրով, 

աշխատանքով ու կացարանով: Հետագայում՝ արդեն շատ տարիներ անց, պահ-

պանված իրանական անձնագիրը պիտի դառնար «խոսուն վկա» գրողի իրանա-

հպատակ լինելուն /2, Արամ Թովմասի Թովմաղյանի հարցաքննության 

արձանագրությունը, էջ 65-69/: 

1920 թվականին բոլշևիկները համաներում են հայտարարում, Լեռ Կամ-

սարը հրավիրվում է Հայաստան: Նա դառնում է «Խորհրդային Հայաստան» 

պաշտոնաթերթի ֆելիետոնիստը: Թերթի էջերում արտացոլվում էր նորա-

ստեղծ Հայաստանի քաղաքական ու տնտեսական կյանքը: Կարճ ժամանակ 
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անց նա ցանկալի թղթակից էր նաև մյուս թերթերի համար: 20-ական թվական-

ներին լիովին բացահայտվում են գրողի երգիծական փայլուն ընդունակություն-

ները: Նա փաստորեն դառնում է հայ նորաստեղծ երգիծաբանության, հատկա-

պես նրա փոքր ժանրի ամենատաղանդավոր դեմքը: 

Հոկտեմբերյան հեղափոխության մեկուկես տասնամյակից հետո ոչ ոք 

չէր կարող ենթադրել, թե ինչպիսի ծանր, ողբերգական փորձություն է սպասում 

խորհրդային գրականությանը, հատկապես երգիծանքին: Ստալինի անձի պաշ-

տամունքի ահավոր մղձավանջում հալածանքների է ենթարկվում, ոչնչանում 

ու զոհ է գնում արվեստի ու գրականության հիմնական կորիզը: Լեռ Կամսարին 

բաժին է ընկնում 20 տարվա հարկադրված լռությունը… «Ժամանակը հիվանդ է 

ինքն իր ստեղծածը ոչնչացնելու, ինքն իր զավակներին խժռելու հիվանդու-

թյամբ, իսկ հիվանդ ժամանակները երբեք չեն ծիծաղում իրենք իրենց վրա…» 

/1, էջ 438/,-շատ տարիներ անց փաստը գնահատում է գրականագետ Դավիթ 

Գասպարյանը: 1920-30-ական թվականներին ի հայտ եկած խմբակային պայ-

քարի արատավոր կողմերը գնալով խորացան: Արդյունքը լինում է այն, որ մի 

կողմում կանգնած էին, այսպես ասած, երկրի ու գրականության «նվիրյալնե-

րը», իսկ մյուս կողմում` «ազգայնականներն» ու «ժողովրդի թշնամիները»: Ահա 

այս կործանարար պայքարին զոհ գնացին Ե. Չարենցը, Ա. Բակունցը, Վ.Թոթո-

վենցը և այլք, աքսորի ճանապարհը բռնեցին Գ. Մահարին, Զ. Եսայանը, Մ. Ար-

մենը, Լեռ Կամսարը և շատ ու շատ ուրիշներ: Խորհրդային առաջին տասնամ-

յակների գրականության մեջ քաղաքական երգիծանքի թիրախը «անցվորներն 

էին», նախնիները, պարտվողները, իսկ հետագայում գրականության մեջ երգի-

ծանքի սլաքն ուղղվեց գործող իշխանությունների ու կյանքի նորագույն արատ-

ների դեմ: Ըստ էության, խորհրդային ժամանակաշրջանում ևս տվյալ օրերի 

կյանքը քննադատող բազում երկեր ստեղծվեցին, բայց դրանք կա՛մ արգելվե-

ցին, կա՛մ հեղինակները տուժեցին /7, էջ 102/: Անհատի պաշտամունքի տարի-

ները, հատկապես 1937 թիվը, հայ մտավորականների համար դարձավ եղերա-

կան: Վտանգավոր էր ժամանակաշրջանը. յուրաքանչյուր խոսք, միտք, անգամ 

լռություն կարող էր թյուր մեկնաբանվել ու դատապարտվել: Այդ տարիների 

գրական պայքարը դուրս եկավ իր սահմաններից և ընդունեց քաղաքական 

բնույթ` բոլոր ողբերգական հետևանքներով: Բոլշևիկների հետապնդումից կա-

րողանում էին խուսափել միայն նրանք, ովքեր ենթարկվում էին իշխողների 

կամքին և ապրում նրանց սկզբունքներով: Տաղանդի գնահատման չափանիշը 

իշխանություններին հնազանդվելու չափն էր: …Նրանք` այնքան տարբեր և 

այնքան նման, բոլորն էլ դատապարտվեցին որպես ժողովրդի թշնամիներ և 
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տանջանքների ու նվաստացումների ենթարկվելով` կա՛մ սառնասրտորեն 

գնդակահարվեցին, կա՛մ աքսորի տաժանակիր տարիներ անցկացրին հայրե-

նիքից հեռու` սիբիրյան անծայրածիր ճամբարներում… 

Սրանք արդեն մերօրյա մտորումներ են, իսկ ի՞նչ է ասում ինքը` Լեռ 

Կամսարը: «Բոլշևիկյան կառավարությունը հեքիաթի այն վիշապը եղավ, որ, 

նստած իմ ու ժողովրդի մեջտեղ, արգելեց ամեն տեսակի հաղորդակցություն 

իրար հետ:  

Ինձ բևեռ աքսորեց ու վառեց գրքերս, որ չկարդան, վերադարձիս էլ 

այնպես խցեց բերանս, որ ծպտուն չհանեմ: 

-Ինչո՞ւ: 

-Որ չգոռամ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ…» /4, էջ 8/: 

Ահա այստեղ են մի շարք հարցերի պատասխանները. ո՞րն էր Լեռ Կամ-

սարի հանցանքը, ինչո՞ւ էր նա մեղադրվում, և ի՞նչ պատիժ էր սահմանված 

նրա համար, որը փաստորեն արժեցավ մի ամբողջ կյանք: «Եթե ինքդ քեզ հա-

մար հանցանք ճարեցիր` լա՛վ. կնայեն հանցանքիդ ու քեզ կդատապարտեն: 

Իսկ եթե չես ճարում, նրանք իրենց մոտ կախած ունեն ամեն տեսակ պատրաս-

տի հանցանքներ, կհագցնեն, որն որ վրադ նստավ` դրանով էլ քեզ կդատա-

պարտեն», իսկ եթե հանկարծ սխալմամբ հնչի «բայց ախր ես բոլորովին անմեղ 

եմ…», կլսվի պատասխանը. «Օ՜յ, օ՜յ: Այդ բառը երկրորդ անգամ չարտասանես: 

Սովետական օրենսգրքում այդպիսի հանցանք չի նախատեսված» /3, էջ 217/: Ու 

բանաձևված միտքը` «Անմեղությունը ապոլիտիզմ է, ամենամեծ հանցանքը մեր 

երկրում» /3, էջ 306/: Այս է պատճառը, որ Լեռ Կամսարը դատապարտվեց 

աքսորի` սիբիրյան հեռուները: Այդ օրերի համար բնորոշ է նաև գրողի մեկ այլ 

դիպուկ արտահայտությունը. «Բոլոր ինքնուրույն մտածող մարդկանց բանտը 

լցրին, դռները փակեցին: Մի քանի նոր ծնված երեխաներ կան, որոնք դեռ չեն 

սկսել խոսել: Հենց որ թոթովեցին` նրանց էլ կբանտարկեն» /3, էջ 56/: Ահա այս 

սկզբունքով էլ, մեղադրանքների մի մեծ բեռ տալով գրողի շալակը, «ճանապար-

հեցին» դեպի Սիբիր: Դրանցից առաջինը նրա «Պլենար նիստը» թատերգու-

թյունն էր, որը որակվեց «որպես գաղափարական սադրանք, և որպես հակահե-

ղափոխական, ժողովրդի թշնամի, տրոցկիստ, ազգայնամոլ, ահաբեկիչ` նա 

կանգնեց եռյակի ահեղ դատաստանի առջև: Նա հայտնվեց նախ Երևանի բան-

տում, ապա երեք տարի մեկուսացման դատապարտվեց Վորկուտայում, այնու-

հետև 17 տարի աքսորվեց Վարդենիս: Գրողը` մեղվաբույծ, գրելը` գաղտնի…» 

/9, էջ 120/: Դեպի Սիբիրի սառցաստանները տանող ճանապարհը հետո, ավելի 

ուշ պիտի դառնար ընթերցողի համար բացահայտված. 2000թ. «Նաիրի» հրա-
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տարակչությունը լույս ընծայեց հեղինակի «Կարմիր օրեր» /անտիպ էջեր/ գիր-

քը, որն ամփոփում է երգիծաբանի անտիպ օրագրության 1953-1958 թվա-

կանները: 

Ստալինի մահից հետո վերանայվեցին բռնադատվածներից շատերի  

գործերը և արդարացվեցին, սակայն այն, ինչը ժամանակն էր արել` կորստի 

մատնելով նրանց երիտասարդությունն ու առողջությունը, հաճախ նաև կյան-

քը, անվերականգնելի է: Սրանք ծանր ու ողբերգական տարիներ էին, որ ամա-

յացրին հայ գրականությունը: Ոմանք մեռան բանտերում կամ գնդակահարվե-

ցին, իսկ աքսորվածներից միայն քչերը վերադարձան: Նրանց մեջ էր նաև Լեռ 

Կամսարը. նրա մեջ այս ընթացքում է՛լ ավելի էր խորացել գաղափարական 

ընդդիմությունը իշխող վարչակարգի դեմ: Իսկ ավելի պարզ լինելու համար 

«քայլենք» ժամանակի միջով դեպի հետ: 1931թ. խորհրդային գրողների համե-

րաշխ նախաձեռնությամբ սկսվում է Լեռ Կամսարի «զտումը»: «Զտումը, սա-

կայն, սաստիկ նմանեցավ Հիսուսի դատավարությանը» /2, էջ 39/,- նշում է 

Վ.Թովմասյանը: Հայ խորհրդային գրողները «մաքրեցին» իրենց շարքերը «ազգի 

ու հայրենիքի թշնամի» Լեռ Կամսարից, ազատեցին նրան աշխատանքից, որով 

էլ, փաստորեն, դատապարտեցին նրան սովամահության. այդպիսի պիտակով 

մարդուն այլևս ոչ ոք աշխատանք տալ չէր ցանկանա: Դա դեռ քիչ էր, 1935թ. 

աշնանը չեկիստները նրան կալանավորեցին` տանելով նաև ողջ գրական ար-

խիվը:  Ի դեպ, որպես մեղադրանք գործին կցված «Պլենար նիստ» պիեսի մասին 

(սա ճակատագրական է լինում գրողի համար). դատական գործընթացի ողջ 

ընթացքում դատավորը փորձում է թաշկինակով թաքցնել փռթկոցը, երբ մեջբե-

րումներ է անում թատերգից: Իսկ երբ մի պահ մենակ է մնում գրողի հետ, 

ասում է. «Однако, ты здорово пишешь, но тебе нужно было родиться в другое 

время…» /3, էջ 11/. գրողը ազատազրկվում է միայն երեք տարով (նախ), ապա` 

տասնյոթ: Վերջին տասնյոթը Բասարգեչարում էր (այժմ` Վարդենիս), որտեղ 

գրողի լավագույն տարիները զոհ են գնում ծանր, անմարդկային պայմաններին: 

«Գաղափարը միայն գաղափարով կարելի է սպանել և երբե՛ք սվինով…» /3, էջ 

364/,-ահա գրողին ուժ տվող խոհը: Նա ուներ դավանանք ու սկզբունքներ, 

որոնք փոփոխական չէին (ինչպես այդ ժամանակ շատերինը), ու նա պատ-

րաստ էր ապրելու (և ապրեց) հենց դրանց համար: Նա ուներ անցնելիք ճանա-

պարհ, և այդ ճանապարհը նրան տանում էր դեպի անմահություն:  

Մինչև բռնադատվելը Լեռ Կամսարը տպագրել է երեք գիրք` «Անվավեր 

մեռելներ» /1924թ./, «Ազգային այբբենարան» /1926թ./, «Վրիպած արցունքներ» 

/1934թ./: Ի դեպ, խորհրդային շրջանում «անսաստ» երգիծաբանին սատարող 
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միակ պաշտոնյան Սարգիս Լուկաշինն էր (Սարգիս Լուկաշին /1883-1937/-

խորհրդային պետական, կուսակցական գործիչ, 1921-1925թթ. եղել է ՀԿԿ 

Կենտկոմի քարտուղար, ՀՍՍՀ ժողտնտխորհի, ժողկոմխորհի նախագահ), ով և 

հովանավորել է «Ազգային այբբենարանի» տպագրությունը (ժողովածուն հեղի-

նակը նվիրել է Լուկաշինին` հատուկ մակագրությամբ), իսկ մի քանի անգամ էլ 

գրողին ուղղակի փրկել ստույգ մահվան ճիրաններից: Սակայն երգիծաբանը, 

հավատարիմ իր` «ամեն մեկին ցույց տալ իսկական դեմքը» սկզբունքին, պար-

զում է բոլշևիկյան իշխանության հսկայական թերությունները և զրկվում ոչ 

միայն գրելու հնարավորությունից, որ ընձեռում էր նրան Լուկաշինի հովանա-

վորությունը, այլև տնից և պաշտոնից: Փաստորեն անհնարին է դառնում նրա և՛ 

ընտանեկան կյանքը, և՛ ստեղծագործական գործունեությունը:  

Գրողն իր ստեղծագործություններում հաճախ է խոսել ընտանիքի, կնոջ, 

զավակների մասին, իսկ առավել կարոտով` բանտի պատերի ներսում, օրա-

գրություններում: Ցավոք, նա նաև անձնական` ընտանեկան դժբախտություն 

ուներ. նրա առաջին չորս տղաները, որ աստվածաշնչյան միևնույն անունն էին 

ստանում, շատ կարճ կյանք էին ունենում: Կարեկից մարդիկ խորհուրդ են տա-

լիս հինգերորդ զավակի անունը դնել Աշոտ /Երկաթ/, որ անվան զորությամբ 

կյանքը պահպանվի: Այդպես էլ լինում է. 1926 թվականին ծնվում և ապրում է 

Աշոտը, այնուհետև նրան հաջորդում են Նաթանն ու Նորան /2, էջ 31/:  

1959թ. տպագրվում է Լեռ Կամսարի հաջորդ ժողովածուն` «Գրաբար 

մարդիկ» խորագրով: Ի՞նչ ասել է գրաբար մարդիկ, ո՞րն է գրողի նպատակը. 

մարդը պետք է լինի աշխարհաբար` բոլորին ու յուրաքանչյուրին հասկանալի:

 Թերևս այստեղ ճիշտ ժամանակն է խոսելու  մի հարցի շուրջ ևս. Լեռ 

Կամսարը մինչև 50-ական թվականները գրել է արևմտահայերենով: Ո՞րն է 

պատճառը: Բնականաբար, փոփոխվող ժամանակաշրջանն իր արտացոլանքը 

պիտի գտներ նաև գրականության մեջ. ընթերցողների լայն շրջանակի համար 

քիչ հասկանալի պիտի հնչեր արևմտահայերենը: Ահա թե ինչու գրողի` արդեն 

հաջորդ` «Մարդը տանու շորերով» ժողովածուն գրված է արևելահայերենով: 

Սա գրողի կենդանության օրոք տպագրված վերջին ժողովածուն էր: Գրքի ազդ-

օրինակը գրողն ստացել էր մահվան մահճում և տպագրական ու այլ կարգի 

քաշքշուկներից, ձգձգումներից դառնացած` սոսկ ասել. «Արդեն ուշ է…»:   

…1965թ., բազմաթիվ փորձությունների միջով անցնելով, փոքրանալով 

ու բարակելով, պիտի լույս աշխարհ գար «Մարդը տանու շորերով» ժողովա-

ծուն: Երգիծաբանն անհամբերությամբ էր սպասում այդ ծնունդին, գիրք, որն 

արդեն առավելագույնս «զտված» էր, «մաքրված» այն ամենից, ինչը կարող էր 
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խանգարել նրա` աշխարհ մուտք գործելուն: Բայց հանկարծ գալիս է գույժը. 

գիրքը կալանքի տակ է: Կրկին նույնանում են ծնողի ու զավակի ճակատա-

գրերը: Այս անգամ, սակայն, «ծնողի» սիրտն այլևս անկարող էր դիմանալ. 

վշտերից հյուծված երգիծաբանի սիրտը կաթվածահար է լինում:  

Լեռ Կամսարն էլ մեծերի իրավունքով թերևս գիտեր, որ կգա իրեն 

գնահատելու ժամանակը, բայց այդ ժամանակ ինքն այլևս չի լինի… 

Այսպես ապրեց հզոր տաղանդի տեր երգիծաբանը` Պարոնյանի ու Օտ-

յանի ազգակից ու արժանավոր հետևորդ Լեռ Կամսարը, ապրեց դժվարին ժա-

մանակներում, տառապալից կյանքով` բոլոր իրական մեծերի պես երկրային 

կյանքում չարժանանալով պատշաճ գնահատության: Նրա վերջին խոսքերն 

էին. «Ես խնդրում եմ ձեզ, ինձ թաղելիս բերանքսիվայր դնել հողը… որ այս 

կառավարության երեսը չտեսնեմ: Մի՛ երկմտեք. երբևէ ռեժիմը փոխվելիս, 

անգամ եթե ամբողջովին փտած էլ լինեմ` դարձյալ շուռ պիտի գամ մեջքիս 

վրա…» /3, էջ 166/:  

Ո՛չ կառավարությունը, ո՛չ գրողների միությունը չմասնակցեցին թաղ-

մանը /5, էջ 126/: Նա թաղված է ընտանեկան գերեզմանոցում, իսկ Պանթեոնում 

սպասում են գեթ մի երգիծաբանի… 

…Բանտում բոլորին թուղթ ու գրիչ էր տրված, որ բան է, թե գիտակցեին 

իրենց մեղքը, մեղայականով ներկայանային վերադաս մարմնին և գուցե թե 

արդարացվեին: Այս հնարավորությունը գրողն օգտագործեց այլ նպատակով. 

«Մտքերս փոխանակ ինձ հետ գերեզման տանելու, թող թղթի վրա գերեզման 

մտնեն…» /3,էջ 18/,-նրա` գրողի խոսքերն են հատկապես օրագրությունների 

վերաբերյալ: Իսկ տետրերը, որոնք ամփոփում էին նրա մտքերը, բանտից դուրս 

էին բերվում փոխնորդների հետ: Գրողը կնոջը հուշում էր. «Զգո՛ւյշ. փոխնորդ-

ներիս մեջ ոջիլներ կան» /2, էջ 7/: Կինը «ոջիլները» թաքցնում էր կճուճների մեջ, 

հորում մառանում, բայց սրանց բախտն էլ չի բերում. օրագրային պատառիկ-

ների մի մասը զոհ է գնում Երևանի` 1946թ. ջրհեղեղին, մի մասն էլ, որ հետո, 

արդեն Բասարգեչարում գրողը պահում էր ոչ թե իր, այլ հարևանների հարդա-

նոցներում, դառնում է մկների բաժին: Չեկայի աշխատակիցների աչքից թաքց-

նելու համար էլ հենց նոր գրածները դնում էր երեխայի բարուրի մեջ` մոմլաթի 

տակ: Ի՞նչ աներ, հուսահատվելու իրավունք չուներ պարզապես: Սակայն նրա 

գործը կիսատ չմնաց: Նախ` հոր ժառանգությանը տեր կանգնեց որդին` Աշոտ 

Թովմասյանը, ապա և` վերջինիս դուստրը: Հետագայում /հատկապես վերջին 

տարիներին/ տպագրվեցին Լեռ Կամսարի բազմաթիվ գրքեր ու օրագրություն-

ներ` «Միհատորյակ» /1980թ./, «Երկեր» /1988թ., գրողի ծննդյան 100-ամյակի առ-



20 

թիվ/, «Տպված և անտիպ էջեր» /1994թ./, «Կարմիր օրեր» /2000թ./, «Սաստիկ կո-

մունիստներ» /2001թ./, «Մահապուրծ օրագիր» /2008թ., արժանացել է «Վահան 

Թեքեյան» պատվավոր մրցանակի/, «Խաղք ու խայտառակ աշխարհ» /2008թ./, 

«Սոցիալիզմի Սահարա» /2009թ./, իսկ բոլորովին վերջերս` 2010թ., «Բանտիս 

օրագիրը»: Կարևոր է խոսել նաև գրողի` Հայաստանից դուրս տպագրված գրքե-

րի մասին. 1954թ. տպագրվում է «Ազգային այբբենարան»-ի` այս անգամ ավելի 

փոքրածավալ` 80 էջանոց տարբերակը, 1994թ.` «Տպված և անտիպ էջեր», 

Ժպիտ, թիվ 5 /գրքույկի մեջ տեղ է գտել «Բժիշկները» և «Սեր» երգիծաշարը/` 

Բեյրութում: 

Լեռ Կամսարի անունն այսօր արդեն կարելի է տեսնել ժամանակակից 

դպրոցական դասագրքերի էջերում, իհարկե, ի շարս այլոց, թվարկման տեսքով: 

Գրողը փոքր ժանրի վարպետ էր, բայց և կարողանում էր այդ 

փոքրածավալ ստեղծագործության մեջ ամփոփել իր ամբողջ ասելիքը: Նրա 

ստեղծագործության- բնորոշ առանձնահատկություններից է միաժամանակ մի 

քանի թեմաների, նյութերի ընդգրկումը: Հաճախ գործն սկսվում է մի թեմայով, 

ավարտվում այլ, թվում է, իրար հետ ամենևին կապ չունեցող նյութով: Եվ հե-

տաքրքրականն այն է, որ առաջին ընթերցումից հետո չի զգացվում այն սահուն 

անցումը, որն այնպես վարպետորեն ապահովում է հեղինակը: Լեռ Կամսարը 

մեկն է այն երգիծաբաններից, որոնց ստեղծագործության մեջ գերակշռողը քա-

ղաքական սատիրան է, բայց և նա չի սահմանափակվում միայն դրանով. նրա 

աչքից ոչինչ չի վրիպում. գրողի ստեղծագործությունը արտացոլանքն է ժամա-

նակի բոլոր կամ գրեթե բոլոր իրադարձությունների:  
 

 

К. Г. Мартиросян  

Эскизы жизни и творческой деятельности Лера Камсара 

В статье речь идет о вопросах, которые  связаны с литературным именем  сати-

рика Лера Камсара, его фамилия, дня рождения, а также вопросы, связанные с языком 

писателя /до 50-ых г.  и после этого/, с другими фактами  его жизни: образование, учас-

тие в освободительной борьбе, образовательная и литературная деятельность. Пред-

ставлена биография  автора, связанная со знаменитым 1937-ым, и его работы, опублико-

ванные при жизни  и посмертно- как в Армении, так и за рубежом. 
 

K. H. Martirosyan  

Ler Kamsar: Sketches of Life and  Creative Way 

In this article it is spoken about the literary name, surname, questions connected with 

the birthday of a satirist Ler Kamsar, as well as about his individual style /before and after 
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50ths/, also about facts of his life like education, participation in military struggle, about his 

pedagogical and literary activities. Here it is also spoken about writer’s biography connected 

with famous 1937, and also about works published when he was alive and those which were 

published after his death both in Armenia and  abroad.  

 

Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   

1. Գասպարյան Դ., Փակ դռների գաղտնիքը, Եր., 1994թ.: 

2. Լեռ Կամսար, Բանտիս օրագիրը, Եր., 2010թ.:  

3. Լեռ Կամսար, Կարմիր օրեր, Եր., 2000թ.: 

4. Լեռ Կամսար, Սաստիկ կոմունիստներ /Երգիծանք 7 պատկերով/, Եր.,  

«Զանգակ-97», 2001թ.: 

5. Մուրադյան Ս., Գրական հանգրվաններ, Գիրք Բ., Եր., 2007թ.:  

6. Փափազյան Հ. Դ., Վան-Վասպուրականի հերոսամարտը, 75, Եր., 1990թ.: 

7. Քալանթարյան Ժ., Ուրվագծեր արդի հայ գրականության, Եր., 2006թ.: 

8. Ադալյան Ն., Կամսար Լեռը, Գրական թերթ, 2008թ., 10 հոկտեմբերի: 

9. Գասպարյան Դ., Լեռ Կամսար: Սոցիալիզմի Սահարան, Հայոց լեզու և 

գրականություն, 2009թ., թիվ 5-6: 

 

 

Տեղեկություններ հեղինակի մասին. 

Մարտիրոսյան Կարինե  Համլետի - Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտի պատմաբանասիրական ֆակուլտետի հայ գրականության 

ամբիոնի հայցորդ,  E-mail:  karine.martirosyan2011@yandex.ru 

 

Տրվել է խմբագրություն 31. 05. 2012 
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