
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Մեր մամուլը» hոդվածից հատվածը 

վերահրատարակվում է Սոցիոսկոպ ՀԿ-ի կողմից՝ բնօրինակի 

ուղղագրությամբ՝ վերցված Արարատ ամսագրի 1903թ. թիվ 5 համարից 
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....Չենք կարող միայն լռութեամբ անցնել «Հայ կնոջ ձայնը» վերնագրով մի յօդուած, որ 

կցանկանայինք ամենեւին տպուած չլինէր։ – Հայ կինը` «տիկին Հրանոյշ» հասկացել է, 

որ «կեանքը կռիւ է, գոյութեան կռիւ» եւ ահա ասպարէզ է գալիս` կռուելու եւ իւր սեռի 

իրաւունքները պաշտպանելու։ Եւ նա կռուում է քաջարար, ոգեւորում է ու չափից 

աւելի խելօք բաներ ասում։ Հարկաւ այդ խելօք բաները նա քաղել է ուրիշ աւելի խելօք 

օտարազգի տիկնանց ու պարոնների գրուածներից, եւ ո՛չ ինքն է մարսել ինչպէ պէտք 

է եւ ո՛չ իւր ընթերցողների համար մարսելի դարձրել. բայց անախորժն ու ցաւալին այդ 

չէ, այլ աւելի այն, որ հայ տիկինը անվրդով կերպով գործ է ածում բառեր եւ 

արտայայտութիւններ, որոնք ուղղակի մարդու միսն են սըսռացնում, եւ 

ամենակասկածելի, հակասական ու թունաւոր մտքեր է տալիս, առանց հաշուի 

առնելու, թէ ո՞ւմ համար են նոքա, ի՞նչ ադեցութիւն կգործեն եւ ի՞նչ արդիւնք յառաջ 

կբերեն: - Գուցէ մենք սխալուում ենք, գուցէ շատ օգտակար է եւ հարկաւոր է հայ կնոջն 

իմանալ, որ իւր տնտեսութեամբ պարապելը խոհարարի ու աղախնի պաշտօն 

կատարել է միայն, ու «այդ տեսակէտից նրա դրութիւնը շատ քչով է տարբերուում 

ընտանի կենդանիների դրութիւնից». օգտակար է գուցէ, գրաւիչ ու զարգացուցիչ 

օրինակ այսպիսի դատողութիւններ լսելը. «Մենք պախարակում ենք այն կանանց 

վարմունքը, որոնք սեռական ֆունկցիաները ապրուստի միջոց են դարձրել, բայց մի՞թէ 

միեւնոյն բանը չի կատարուում ամուսնական կեանքում: Մի՞թէ սեռական 

յատկութիւնների համար չէ, որ տղամարդը կերակրում է կնոջը: Այդ երկու 

աստիճանների տարբերութիւնը շատ չնչին է»: -Յամենայն դէպս այդ 

դատողութիւնները Տ. Հրանոյշի առաջնորդող գաղափարը չեն իրականացնի՝ հայ 

կնոջը չեն սովորեցնի «տնտեսական անկախութեան» ձգտել եւ հասնել, այլ կօգնեն 

խլելու նրանից մի փոքրիկ, մի աննշան, բայց մեր աչքում բոլոր տնտեսական 

անկախութիւններից աւելի արժէքաւոր բան,- նորա պարկեշտութիւնը՝ պարկեշտ 

ըմբռնումներն ու պարկեշտ բարքը, որին առանց այն էլ ամէն կողմից վտանգներ են 

սպառնում: - Վիճել բոլոր այն փաստերի եւ եզրակացութիւնների դէմ, որ յառաջ են 

բերում կանանց դաշտի պաշպանները Եւրոպայում եւ որոնցից խառնիխուռն կերպով 

օգտուում է Տ. Հրանոյշ՝ շատ հեռու կտանէր եւ ապարդիւն էլ կլինէր. մենք պէտք է 

հասկանանք վերջապէս, որ շատ բան կենսական խնդիր լինելով Եւրոպայում, մեր մէջ 

լոկ հարցասիրութեան առարկայ է եւ գործին անտեղեակ, կիսակիրթ ընթերցողների 

կողմից բոլորովին ուրիշ կերպ է հասկացուում: Այնտեղ, ուր դեռ անամուսին եւ 

անգործ կանանց լեգիոններ չեն ստեղծուել, ուր որդիքը սովորաբար իրենց հօր տանն 

են ապրում եւ ամէն մէկն ստիպուած չէ ամուսնանալուց առաջ նոր տուն, նոր 

տնտեսութիւն պատրաստել՝ ուր գործարանական կեանք չկայ, չկան մեծամեծ 

քաղաքներ, վեց յարկանի, մի քանի հարիւր կամ հազար բնակիչ ունեցող տներ,- ելնել 

իդէալական գոյներով պատկերացնել այն դրութիւնը, երբ բազմաթիւ ընտանիքներ մի 

ընդհանուր խոհանոց կունենան, մայրերն իրենց որդւոց մանկական պարտէզ 

կուղարկեն ու իրենք գործի կերթան, կլուբ կյաճախեն, կամ սովորեցնել կնոջը 

(ասիացի՛ կնոջը), որ անարգէ ընտանեկան յարկի նուիրականութիւնը, ամուսնական 

կեանքի սրբութիւնը, եւ իւր սեփական տան հոգս քաշելը, իւր ամուսնու ու իւր 

երեխաների համար կերակուր պատրաստելը ստորութիւն, աղախնի կամ 

խոհարարուհու պաշտօն համարէ, նախանձէ այն երջանիկ շրջաններին, որոնց մէջ 

ապահարզաններն օրէցօր բազմանում են,- կնշանակէ միայն կարճ մազերով, 
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ծխախոտը բերանին բարձրաձայն քրքջող, իմաստակ, պարապ, անհաճոյ էակների 

թիւը բազմացնել եւ վտանգաւոր տարրեր զօրացնել հասարակութեան մէջ: 

Ճշմարիտ է, ինչ որ այսօր չկայ՝ վաղը, միւսը օրը կարող է լինել, եւ վաղուայ համար 

նախապատրաստուել պէտք է. բայց այդ տեսակէտից մեզ զբաղեցնող միակ լուրջ 

խնդիրը կանանց կրթութիւնը պէտք է լինի, որի համար առաջնորդող գաղափար 

«տնտեսական անկախութիւնը» չէ, այլ կնոջ կոչման ուղիղ ըմբըռնումը: Ընդունել, որ 

տնտեսութիւնը, «ամէնից քիչ գրաւչութիւն ունեցող աշխատանքն» է՝ բռնի եւ 

«անբնական» կերպով կնոջ վերայ ծանրացած, որ մօր ու տանտիկնոջ 

պարտականութիւնները աւելի ստոր վիճակի մէջ են դնում կանանց, քան ընտանիք 

պահելու հոգսերը բազարում քաշ եկող տղամարդոց՝ կնշանակէ սկզբից եւ եթ ծռել 

խնդիրն եւ ունքը շինելու տեղ աչքը հանել: Այո՛, թող կանայք ազատութեան ու ներքին 

անկախութեան ձգտեն, զզուեն կեղծիքից ու հրապուրիչ լինելու համար գործ դրած 

բոլորը անվայել միջոցներից, աշխատել սովորեն եւ, երբ հարկն ստիպէ՝ երբէք 

չքաշուեն հրապարակի վերայ ազնիւ աշխատանքով ապրուստ հայթայթթելուց, բայց 

եւ կին լինելուց չդադարեն, չերեւակայեն թէ տղամարդու նման շարժելն ու 

տղամարդոու գործեր կատարելն աւելի պատուաբեր բան կլինէր իրանց համար,- 

չմտածեն առհասարակ, թէ տղամարդն իւր կատարած դերով ու իւր կոչումով բարձր է 

կնոջից՝ չցանկանան նորա ձեռքից խլել կարծեցեալ առանձնաշնորհութիւնները: 

Իսկական մտքով առած ո՛չ մի կոչում միւսից բարձր չէ, եւ իւրաքանչիւրը լաւ է ու 

արժէքաւոր իւր տեղում. բայց եթէ համեմատութեան գանք, գուցէ պէտք էր աւելի կնոջ 

կոչումը բարձր համարէինք տղամարդու կոչումից: Գեղեցիկ կերպով բնորոշում է այդ 

կէտը քրիստոնէական բարոյագիտութեան անուանի ուսուցչապետ Հերմանն, որ իւը 

դասախօսութիւնը կանանց խնդրի մասին վերջացրեց այն դիտողութեամբ, թէ կինը 

գործ ունի մարդոց` կենդանի անձնաւորութիւնների հետ, մինչ տղամարդու գործը 

իրերի հետ է. ուստի պէտք է նորան որչափ հնար է ընդարձակ ասպարէզ տալ կրթիչ 

ազդեցութիւն գերծելու անձերի վերայ, քնքոյշ եւ հոգատար ձեռքով կնճիռներ 

հարթելու, իւր նրբամտութեամբն ու գեղասիրական ճաշակով կարգ ու 

ներդաշնակութիւն հաստատելու իւը շուրջը, իւը նրբազգացութեամբն ու 

հոգեբանական սուր դիտողութեամբ վշտեր սփոփելու, ցաւեր դարմանելու, բարքեր 

ազնուացնելու։ Լաւ մայրեր, լաւ տանտիկիններ, լաւ դաստիարակչուհիներ, ի հարկին 

լաւ հիւանդապահ կանայք եւ այլ բառի բուն նշաակութեամբ կին–գործիչներ 

պատրաստել պէտք է1։ Բայց մարդկութեան ուժերի զուր վատնումն կլինէր եւ 

այլասեռումն յառաջ կբերէր, եթէ կանայք սկսեն տղամարդու կոպիտ եւ չոր 

աշխատանքներով զբաղուել։– Ցանկալի էր, որ «Մուրճ»ը զգուշանար այս տեսակ 

խնդիրների ծուռ բացատրութեան տխուր հետեւանքներց։ 

Կ.վ. 
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