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Ե րե ւի կեն սա փորձ, կու տա կում -
նե րի ու հա մար ձա կու թե ան ա -
մե նա տար բեր չա փում նե րով ու 

խոր խո րատ նե րով ան ցնե լու պար տա -
դիր պայ մա նը պի տի բա ւա րա րել Յա -
կոբ Օ շա կա նի գրա կան աշ խար հին 
ձեռք տա լու ի րա ւուն քի հա մար: Պար -
տադ րան քը գա լիս է հենց հե ղի նա կի 
սահ մա նած « կան գուն» նե րից:  

2011ից ի վեր Խա չա տուր Ա բո վե ա -
նի ա նո ւան Հայ կա կան Պե տա կան 
Ման կա վար ժա կան Հա մալ սա րա նի  
«Ս փիւռք» Գի տաու սում նա կան Կենտ -
րո նը, ե րբ ար դէն շուրջ եր կու տաս նա - 
մե ա կի գրահ րա տա րակ չա կան փոր ձա -
ռու թիւն ու նէր իր ե տին, տո ւեց կա րե -
ւոր ո րո շում` մէկ մի աս նա կան Ամ բող- 
 ջա կան Օ շա կան գա ղա փա րի տակ հա -
ւա քել հե ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծա կան 
հունձ քը: Դժո ւա րին ճա նա պարհ ան -
ցած այս աշ խա տան քի ա ռա ջին պատ -
րաստ հանգ րո ւա նը` «Ամ բող ջա կան 
գոր ծեր»ի ա ռա ջին հա տո րը, լոյս տե -
սաւ 2020ին, Ե րե ւա նում, ա ռա ջին` Խո -
նարհ նե րը պոլ սա կան ժո ղո վա ծո ւի տը- 
պագ րու թիւ նից ճիշդ 100 տա րի ան ց, 
ին չը կազ մող նե րը խորհր դան շա կան են 
դի տում: 832 է ջա նոց հա տորն ը նդ գր -
կում է հե ղի նա կի փոք րա ծա ւալ ստեղ -
ծա գոր ծու թիւն նե րը` բա նաս տեղծու- 
 թիւն ներ, այդ թւում` ար ձակ քեր թո ւած -

ներ, պատ մո ւածք ներ, հէ քե աթ ներ, 
պատկեր ներ: Ծրագ րի մտայ ղա ցու մը, 
հա տո րի խմ բագ րու մը եւ ա ռա ջա բա նը 
Սու րէն Դա նի է լե ա նինն են, պա տաս -
խա նա տու խմ բա գի րը Քնա րիկ Աբ րա -
հա մե անն է: Գիր քը լոյս է ըն ծայել « Զան- 
 գակ» հրա տա րակ չու թիւ նը: 
Ճա կա տագ րա կա նօ րէն կամ պա -

տա հա կա նու թե ան սկզ բուն քով` այս հա- 
 տո րը հո վա նա ւո րել են պոլ սա հայեր ու -
ղեգ րող Ա րամ Գամ պու րե անն ու թատե- 
 րա գիր եր ջան կայի շա տակ Ար ման Վար - 
դա նե ա նը: Չմո ռա նանք, որ հե ղի նա կի 
պատ մո ւածք նե րի` կեն դա նու թե ան օ -
րօք լոյս տե սած բո լոր ե րեք ժո ղո վա ծու -
ներն էլ տպագ րո ւել են Պոլ սում: Գր քի 
ար տա քին գրա խօս ներն են բա նա սի -
րա կան գի տու թիւն նե րի դոկ տոր, պրոֆ. 
Սա մո ւէլ Մու րա դե անն ու պատ մա կան 
գի տու թիւն նե րի դոկ տոր Յա կոբ Չո լա -
քե ա նը, հրա տա րա կութե ան է ե րաշ խա -
ւո րել Խ. Ա բո վե ա նի ա նո ւան Հայ կա- 
կան Պե տա կան Ման կա վար ժա կան Հա- 
մալ սա րա նի գի տա կան խոր հուր դը: 
Իբ րեւ մուտք ներ կա յա ցո ւած «Կազ- 

 մող նե րի կող մից» գրու թե ան մէջ ներ -
կա յաց ւում են այն մօ տե ցում ներն ու 
սկզ բունք նե րը, ո րոն ցով ա ռաջ նոր դը -
ւել են հա տորն ամ բող ջաց նող նե րը`     
ը ստ է ու թե ան ո ւղ ղոր դե լով նաեւ ըն- 
 թեր ցո ղին: 
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60 է ջե րի վրայ տա րա ծո ւող ծա ւա -
լուն ա ռա ջա բա նի մէջ Ս. Դա նի է լե ա նը 
յանձ նա ռու թիւն է վերց րել ցոյց տալ Օ -
շա կա նին հաս կա նա լու ճա նա պար հի 
խոր դու բորդ կեռ ման նե րը: Պա տա հա -
կան չէ « Հաս կա նալ Օ շա կա նին» խո րա -
գի րը, ո րը « Նախ նա կան դրոյթ ներ. Օ- 
 շա կա նի գրա կա նու թե ան նշա նա գի -
տու թիւ նը», «Օ շա կա նը` գե ղա րո ւես -
տա կան ի մա ցա կան պա տու հան նե րի 
առ ջեւ», «Օ շա կա նի կե ան քը եւ մի ջա -
վայ րե րը. ժանրե րի ը նդ մէ ջէն դէ պի « Տի -
րո ջը այ գին» (մա տե նա գի տա կան ան- 
 հրա ժեշտ շտ կում նե րով)» են թա բա ժա -
նում նե րով, ը նդ հա նուր ու րո ւագ ծում -
նե րով փոր ձում է տալ օ շա կա նե ան գրի 
յատ կա նիշ նե րը` խօս քը հիմ նա կա նում 
կա ռու ցե լով կեն սագ րա կան գծե րի եւ 
ստեղ ծա գոր ծա կան հանգ րո ւան նե րի 
ա ռն չու թիւն նե րի, ժան րային տար բե -
րա կում նե րի ու թե մա տիկ բա ցա յայ -
տում նե րի շուրջ: 
Յայտ նի է, Օ շա կա նի բնագ րե րը տը- 

պագ րո ւել են ա մե նա տար բեր պար բե -
րա կան նե րում, նաեւ` ա ռան ձին ժո ղո -
վա ծու նե րում: Այդ ա ռու մով հեշտ չի ե- 
 ղել հա ւա քագր ման աշ խա տան քը, բազ- 
 մա զան հրա տա րա կու թիւն նե րի մէջ 
կողմ նո րո շո ւե լու, մէ կը կամ միւ սը ա -
ռաջ նային դի տե լու խն դի րը: Կազ մող -
նե րը գտել են այս պա րա գային թե րեւս 
ա մէ նից նպա տա կա յար մար եւ գի տա -
կա նօ րէն ըն դու նե լի տար բե րա կը` մա -
մու լում հրա պա րա կում նե րի ժա մա նա- 
 կագ րա կան յա ջոր դա կա նու թիւ նը, ին չը 
թոյլ է տա լիս նաեւ նկա տել ստեղ ծա -
գոր ծա կան նոյ նա կան կամ տա րա բե -
ւեռ սե ւե ռում նե րը, ո րոնք դր սե ւո րել է 
հե ղի նա կը նոյն ժա մա նա կա հա տո ւա -

ծում, ա սենք, կողք-կող քի շա րադ րե լով 
Խո նարհ նե րը, Երբ պզ տիկ են, Հի նէն ու 
նո րէն, Կայ սե րա կան յաղ թեր գու թիւն եւ 
դրա կող քին Մա հո ւան ծա ղիկ ներ շար -
քե րը կազ մող եր կե րը: 
Բ նագ րե րի ա ռու մով հա մադ րո ւել 

են ժո ղո վա ծու նե րով լոյս տե սած բո լոր` 
պոլ սա կան Խո նարհ նե րը (1920), Խոր -
հուրդ նե րու մե հե ա նը (1922), Ե րբ պա -
տա նի են (1926)` Օ շա կա նի կեն դա նու- 
թե ան օ րօք տպագ րո ւած, բէյ րու թե ան 
Խո նարհ նե րը (1958, հրատ. Յա կոբ Օ -
շա կա նի ա շա կերտ նե րուն), Կայ սե րա -
կան յաղ թեր գու թիւն (1983), Եր կեր 
(1998), Օս կի օ րա նը (2011, վեր ջին ե րե -
քը` ե րախ տա շատ Պօ ղոս Սնա պե ա նի 
խմ բագ րու թե ամբ), ա ւե լի շատ հա մա -
հա ւաք եւ Երբ պա տա նի են վե րատ ըպ-
 ւած (Վա րու ժան Ա րք. Հեր կե լե ա նի խըմ- 
 բագ րու թե ամբ) հրա տա րա կու թիւն նե -
րը: Հա մադ րո ւած են ան գամ հա յաս -
տա նե ան սա կաւ տպագ րու թիւն նե րը. 
նկա տի ու նենք Ստե փան Կուր տի կե ա -
նի` 1979ին կազ մած Եր կեր եւ այս հրա -
տա րա կու թիւ նը տպա րան յանձ նե լուց 
ան մի ջա պէս օ րեր ա ռաջ` 2019ին Ար -
թուր Ա նդ րա նի կե ա նի խմ բագ րու թե ամբ 
լոյս տե սած Խո նարհ նե րը գր քե րը: Սա 
ը նդ գծում ե նք` յատ կա պէս ել նե լով այն 
հան գա ման քից, որ տա րըն թեր ցում նե -
րը վե րա բե րում են հենց դրանց: Նկա -
տի չենք ա ռել դա սագր քե րում եւ ան թո- 
 լո գի անե րում նե րա ռո ւած նիւ թե րը: 
Բնագ րային տար բե րու թիւն նե րը կամ 
տա րըն թեր ցում նե րը նշա նակ ւում են 
տեքստում եւ բեր ւում ծա նօ թագ րու -
թիւն նե րի բաժ նում, ո րոնց յա ջոր դում է 
օգ տա գոր ծո ւած գրա կա նու թե ան ցան -
կը, ո ւր ը նդ գր կո ւած են ի նչ պէս ա ռա -



ԹԻՒ 4  2020

73   |   ԲԱԳԻՆ

ջա բա նի, այն պէս էլ բնագ րում եւ այս 
հա տո ւա ծի աղ բիւր նե րը` գր քե րի եւ 
մա մու լի ա նուն նե րի ա ռանձ նա ցու մով: 
Նոյն սկզ բուն քով կազ մո ւած են նաեւ 
ան ձնա նուն նե րի ցան կե րը` ծնն դե ան եւ 
մա հո ւան թո ւա կան նե րի եւ վայ րե րի, օ -
տար ա նուն նե րի պա րա գա յում նաեւ 
բնօ րի նակ լե զո ւով գրու թե ան, գոր ծու -
նէ ու թե ան ո լոր տի եւ է ջա թի ւե րի նշում -
նե րով: Ի նչ պէս ամ բողջ հա տո րում, 
այն պէս էլ այս հա տո ւա ծում1 ո ւղ ղագ -
րու թիւ նը բե րո ւած է մի աս նա կան տես -
քի: 
Գաղտ նիք չէ, որ Օ շա կա նի ըն թեր -

ցո ղից լե զո ւա կան բա ւա կան բարձր 
պատ րաս տու թիւն է ա կն կալ ւում` նախ` 
բա ռային ար ժէ քը, ա պա դրա նից բխած 
պատ կերն ըն կա լե լու հա մար: 17 է ջե րի 
վրայ ծա ւա լո ւող բա ռա րա նում հնա րա -
ւո րինս փորձ է ա րո ւել լրաց նել նաեւ 
տար բեր հրա տա րա կու թիւն նե րում ե -
ղած բա ռա րան նե րի նիւ թը, նկա տի առ -
նե լով նաեւ ա րե ւե լա հայ ըն թեր ցո ղի 
պա րա գան, ո րի հա մար կա րող են դըժ-
 ւա րու թիւն յա րու ցել ան գամ զուտ ա -
րեւմ տա հայե րէ նին յա տուկ բա ռային 
շեր տերն ու քե րա կա նա կան ձե ւե րը: 
Բա ռե րը բա ցատ րո ւած են թէ՛ տո ղա -
տա կե րում, ե րբ հա տո րի կտ րո ւած քով 
ա ռա ջին ան գամ են հան դի պում, թէ՛ 
բնագ րի վեր ջում` այբ բե նա կան կար -
գով: Վեր ջում «ա ռան ձին տո ղով» ներ -

կա յա ցու մը կա րե ւոր է նրա նով, որ այս 
կամ այն կտորն ըն թեր ցե լիս ան հրա -
ժեշ տու թիւն չի ա ռա ջա նում փնտ ռել 
ան հաս կա նա լի բա ռի հետ ա ռա ջին  
«հան դիպ ման» վայ րը: 
Բո վան դա կու թիւ նը բեր ւում է զու -

գա հեռ նաեւ այբ բե նա կան կար գով, ընդ 
ո րում` տո ւե ալ բնագ րի է ջա կա լու մի 
կող քին եր կու դէպ քում էլ փա կագ ծում 
նշե լով ծա նօ թագ րու թե ան է ջը, ի սկ ար -
դէն ծա նօ թագ րու թե ան հա տո ւա ծում 
բեր ւում է բնագ րի է ջը, ի նչն ա ւե լի դիւ -
րին է դարձ նում ըն թերց ման թեք նիք 
կող մը: 

Ամ բող ջա կան գոր ծեր հա տոր նե րի 
բո վան դա կային ը նտ րու թիւ նը կա տար -
 ւած է ը ստ ժանրային բա ժան ման` ներ -
քին ժա մա նա կագ րու թե ան պահ պա- 
 նու մով, ին չը սո վո րա բար յա տուկ է ա -
կա դե մի ա կան հրա տա րա կու թիւն նե -
րին: Նախ նա կան ծրագ րի հա մա ձայն` 
մտադ րո ւել է ինք նիւ թը հրա պա րակ 
հա նել եր կու հա տո րով, ո րի հնա րա ւո -
րու թիւ նը ծա ւա լը լի ու լի տա լիս էր, սա -
կայն բա ժա նու մը այդ պա րա գային ա - 
ւե լի շատ թեք նիք բնոյթ կը կրէր, կը 
խա թա րո ւէր նաեւ հա մա ռօ տագ րու -
թիւն նե րի, ծա նօ թագ րու թիւն նե րի, գրա- 
 կա նու թե ան եւ ան ձնա նուն նե րի ցան -
կե րի եւ բա ռա րա նի կազմ ման « կազ -
մա կեր պո ւա ծու թիւ նը», ե թէ կա րե լի է 
այդ պէս ձե ւա կեր պել: 
Ա մէ նից բար դը՝ նիւ թը տար բեր 

պարբե րա կան նե րից ի մի բե րե լու դժո -
ւա րին աշ խա տանքն էր: Այս ա ռու մով 
դժո ւար է թե րագ նա հա տել նա խա պէս 
Ար տա շէս Տէր Խա չա տու րե ա նի կազ -
մած եւ Մարկ Նշա նե ա նի խմ բագ րու -
թե ամբ ու լրա ցում նե րով լոյս տե սած 

1 Օ րի նակ` Յ. Օ շա կա նի բնագ րում Դոս տոեւս կու 
ա նու նը կար դում ե նք հե տե ւե ալ տա ռա դար ձու -
թե ամբ` Տոս տոեւս կի, Կայ զեր լին գը` Քայ զեր լինկ: 
Նման պա րա գա նե րում նշ ւում են հե ղի նա կային 
գրու թե ան ձե ւե րը` յ ղում կա տա րե լով ըն դու նո ւած 
գրե լա ձե ւե րին. Քայ զեր լինկ, տե՛ս` Կայ զեր լինգ (Յ. 
Օ շա կան, Ամ բող ջա կան գոր ծեր, հա տոր 1 / բա -
նաս տեղ ծու թիւն ներ, պատ մո ւածք ներ, հէ քե աթ -
ներ, պատ կեր ներ, Եր., 2020, էջ 803):
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Յա կոբ Օ շա կա նի մա տե նա գի տու թիւ-
նը, ո րը մեծ չա փով կողմ նո րո շել է նաեւ 
մեզ: Ի դէպ, մա տե նա գի տու թիւ նը, ոչ 
այս ծա ւա լով ու ը նդ գր կում նե րով, ու նի 
նաեւ նա խա փոր ձեր, ի նչ պէս դեռ Օ շա -
կա նի կեն դա նու թե ան օ րօք հրա տա -
րա կո ւած « Քաղ հանք»ը2, Ժի րայր Դա- 
 նի է լե ա նի « Մա տե նա գի տա կան ծա նօ -
թու թիւն ներ Յա կոբ Օ շա կա նի մա -
սին»3, Պօ ղոս Սնա պե ա նի «Յ. Օ շա կան 
թո ւա կան նե րով եւ թի ւե րով»4 աշ խա -
տա սի րու թիւն նե րը: Ան շուշտ, չի կա րե -
լի չհա մա ձայ նել Մ. Նշա նե ա նի հետ, ո- 
 րը, իր հեր թին վկա յա կո չե լով նաեւ Ա. 
Տէր Խա չա տու րե ա նին, հաս տա տում է, 
թէ « …այս պի սի գործ մը չի կր նար կա -
տա րե ալ ըլ լալ: Իր է ու թիւնն ի սկ է չըլ լա -
լը: Մա տե նա գի տա կան հա տոր մը գոր - 
ծիք մըն է լոկ, ո րուն նպա տակն է ա -
պա գայ հե տա զօ տող նե րու գոր ծը դիւ -
րաց նե լու, եւ ա պա գայ բա նա սի րա կան 
աշ խա տանք նե րու դու ռը բա նա լու: Բը-
նա կան է, որ ըլ լան ան ճշ դու թիւն ներ: 
Բայց բնա կան է մա նա ւանդ` որ ըլ լան 
լեց նե լիք բազ մա թիւ բա ցեր»5: Ի սկ այս 
գոր ծը մենք դի տում ե նք նաեւ այս 
յանձ նա ռու թե ան կա տար ման փորձ` 
մեր հեր թին հա ւաս տե լով, թէ կան6 եւ 

կա րող են լի նել նոր եւ դե ռեւս չլու սա -
բա նո ւած մա տե նա գի տա կան յա ւե լում -
ներ: 
Այս ժո ղո վա ծո ւի պատ րաստ ման 

ըն թաց քը մեզ օգ նում է նաեւ բե րել քա -
նա կա կան տո ւե ալ ներ, ի նչ պէս օ րի -
նակ` Օ շա կա նի աշ խա տակ ցած պար- 
 բե րա կան նե րի հիմ նա կան աշ խար հագ -
րու թիւ նը, հա ւա տար մու թիւ նը այս կամ 
այն հան դէ սին: Այս հա մաբ նագ րում ար- 
 ձա նագ րում ե նք Օ շա կա նի ըմ բոստ ո -
գին ու կե ցո ւած քը` Պոլ սոյ Ա զա տա -
մարտ եւ ա պա Ճա կա տա մարտ խոր- 
հըր դան շա կան պար բե րա կան նե րին 
կա յուն աշ խա տակ ցու թե ամբ: Միւս 
կող մից տես նում ե նք այն « հիւ րըն կա -
լու թիւ նը», որ վայե լել է հե ղի նա կը յա -
ճախ մի ա ժա մա նակ մի քա նի պար- 
 բե րա կան նե րում (ա սենք` 10ա կան նե -
րին Ա զա տա մարտի, Հայ գրա կա նու -
թիւնի, Մե հե անի, Նա ւա սարդի է ջե- 
րում): Մենք ար ձա նագ րում ե նք ո րո շա -
կի ժա մա նա կա հա տո ւա ծում ժանրա-
յին նա խա սի րու թիւն ներն ու նա խա - 
պա տո ւու թիւն նե րը, ի նչ պէս օ րի նակ` 
փոքր ար ձա կի հար ցում, ո րը սկիզբ է 
առ նում գրա կան մուտ քից եւ ձգ ւում 
մին չեւ 20ա կան թթ. ե րկ րորդ կէս, այ -
նու հե տեւ փոքր դրո ւագ նե րով շա րու -
նա կո ւե լով մին չեւ կե ան քի վերջ: Պա - 
տա հա կան չենք նկա տում 20ա կան թթ. 
շեշ տու մը, քա նի որ պատ մո ւածք նե րի 
բո լոր ժո ղո վա ծու նե րը լոյս են տե սել 
հենց այդ տաս նա մե ա կում` 1920, 1922, 
1926 թթ.: Սրա կող քին ար ձա նագ րում 

2 Յա կոբ Օշա կան, Քաղ հանք, հրատ. յո բե լի նա -
կան յանձ նա ժո ղո վոյ, Ե րու սա ղէմ, 1946:
3 Ե րի տա սարդ հայ / գրա կան-հա սա րա կա կան   
ե րկ շա բա թա թերթ, Պէյ րութ, 1973, 24 փետ րո ւար, 
թիւ 70, էջ 10-11:
4 Բա գին / ամ սա գիր գրա կա նու թե ան եւ ա րո ւես -
տի, Պէյ րութ, 1984, ԻԳ. տա րի, յու նո ւար-փետը ր -
ւար, 1984, թիւ 1-2, էջ 4-30:
5 Յա կոբ Օ շա կա նի մա տե նա գի տու թիւն / կազ մեց` 
Մարկ Նշա նե ան, Ար տա շէս Տէր Խա չա տու րե ա -
նի կող մէ պատ րաս տո ւած նա խա գի ծի հի ման 
վրայ, Լոս Ան ճե լըս, 1999, էջ 13:
6 Ինչ պէս օ րի նակ այս հրա տա րա կու թե ան « Ծա -

նօ թագ րու թիւն ներ» բաժ նում « Մի նակ» գրու - 
թեան` Սերմ նա ցան հա տո րում (Պէյ րութ, 1998)  
ը նդ գր կո ւած լի նե լը եւ հա մադ րու մը (Յ. Օշա կան, 
Ամ բող ջա կան գոր ծեր, հա տոր 1, էջ 722):
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ե նք նաեւ ժանրային բազ մա զա նու թիւ -
նը, ե րբ սկ սած 10ա կան թո ւա կան նե -
րից, օ րի նակ, Կ. Պոլ սի Շանթի է ջե րում 
ե րե ւում են ա) « Թիւրք մէ նին աղ ջի կը» 
պատ մո ւած քը եւ բ) « Սի պիլ» վեր լու ծա -
կան գրու թիւ նը»7, ա ւե լի ո ւշ` Մե հե ան 
հան դէ սում` ա) «Ա ւե տում-աղ բիւր», բ) 
« Համ բոյ րի մը պատ մու թիւ նը» գե ղար -
ւես տա կան գրու թիւն նե րը եւ գ) « Հար -
թենք» նե րի շար քը8, Սի ոնում` ա) « Նա- 
 րե կը» պատ մո ւած քը, բ) « Սա սուն ցի 
Դա ւիթ» քնա րա խա ղը եւ գ) «Ար շակ 
Չօ պա նե ան» վեր լու ծու մը9: Սա մի եր -
րորդ ա ռա ւե լու թիւն էլ ու նի. զու գա հե -
ռա բար ի ցոյց է դր ւում Օ շա կա նը` իբ - 
րեւ գրող եւ քն նա դատ, «եր կու աշ -
խարհ», որ ձեռք ձեռ քի տո ւած քայ լել 
են նրա ամ բողջ կե ան քում: 
Ս տեղ ծա գոր ծու թիւն նե րի հա մա -

պար փակ ու սում նա սի րու թիւ նը թոյլ է 
տա լիս կա տա րել մէկ այլ ը նդ հան րա -
ցում ե ւս. խո րագ րե րի կամ սահ մանում- 
 նե րի հար ցում հե ղի նա կը պահ պա նում 
է մտայ ղա ցում նե րի եր թե ւե կը, նաեւ 
ժանրային փո խան ցում նե րում, ի նչ պէս 
Խոր հուրդ նե րու մե հե ա նը հէ քե աթ-
պատկեր նե րի ժո ղո վա ծուն, ա պա` թա -

տե րա կան գոր ծե րը` «Երբ մեռ նիլ գի -
տենք», «Օրն օ րե րուն»` « խոր հուրդ» 
բնո րո շու մով, նոյն հէ քե աթ տա րա զի 
տակ` Կե ան քին պէս, Օս կի օ րա նը վէ -
պե րը, կամ «Վ կա յու թիւն ներ» վեր տա -
ռու թե ամբ փոր ձագ րու թիւն նե րը յե տա - 
գա յում իբ րեւ սե փա կան ստեղ ծա գոր -
ծա կան կե ան քի «Վ կա յու թիւն» Հա մա -
պատ կերի է ջե րում, « Քաղ հանք»ն իբ- 
րեւ պատ կեր-պատ մո ւածք, ա պա նա- 
եւ` յո բե լե նա կան հա տո րի խո րա գիր: 
Իւ րա քան չիւր նիւ թի հա մար ծա նօ -

թագ րու թիւն նե րում նշո ւել է ա ռա ջին 
հրա տա րա կու թե ան տե ղը, որ Օ շա կա -
նի հա մար գրե թէ գե րա զան ցա պէս մա -
մու լի է ջե րում է, ա պա այս կամ այն 
ժո ղո վա ծո ւի մէջ տեղ գտ նե լու հան գա -
ման քը: Ա նհ րա ժեշ տու թե ան դէպ քում 
տրո ւել են պար զա բա նում ներ, մա տե -
նա գի տա կան յա ւե լում-ճշգր տում ներ: 
Բեր ւում են բնագ րա կան ան հրա ժեշտ 
մեկ նու թիւն ներ, հե ղի նա կային ակ -
նարկ նե րի են թի մաստ նե րի վեր հա նում, 
ին չը, խոս տո վա նենք, մե ծաց նում է 
կազ մող նե րի պա տաս խա նա տո ւու թե -
ան չա փա բա ժի նը, ո րով հե տեւ ա կա -
մայից ըն թեր ցո ղի հա մար կա րող է 
ո ւղ ղոր դող դեր ու նե նալ: Բա ւա կան եր -
կար ժա մա նակ եւ ջանք է պա հան ջո -
ւել` մեկ նա բա նե լու հե ղի նա կի ա ռան- 
 ձին տո ղե րի յու շում նե րը, ցոյց տա լու 
միջտեքստային ե րե ւոյթ նե րը, ը նդ ո -
րում` թէ՛ այլ ստեղ ծա գոր ծող նե րի, թէ՛ 
իր` հե ղի նա կի ի սկ գոր ծե րի ու յ ղում նե -
րի ար ձա նագ րու մով:  
Այդ օ րի նակ նե րից մէ կը մեզ տա լիս 

է այս ժո ղո վա ծո ւի մէջ տեղ գտած 
«Հար ցում» քեր թո ւա ծը եւ նրա ծա նօ -

7 Հա մա պա տաս խա նա բար տե՛ս` ա) Շանթ / կի -
սամ սե այ պատ կե րա զարդ հան դէս գրա կան եւ 
գե ղա րո ւես տա կան, Կ. Պո լիս, 1913, Բ. տա րի, 
1/14 յու նո ւար, թիւ 34-35, էջ 173-178 եւ բ) 1911, 
Ա. տա րի, 15/28 դեկ տեմ բեր, թիւ 13,  էջ 197-200:
8 Հա մա պա տաս խա նա բար տե՛ս` Մե հե ան / հան -
դէս գրա կա նու թե ան եւ ա րո ւես տի, Կ. Պո լիս, 
1914, թիւ ա) 2, բ) 5 եւ գ) 1, 2, 4, 7:
9 Հա մա պա տաս խա նա բար տե՛ս` Սի ոն / հայ ամ -
սա գիր կրօ նա կան – գրա կան – բա նա սի րա կան, 
Ե րու սա ղէմ, ա) 1935, Նոր շր ջան, Թ. տա րի, յուն -
 ւար, թիւ 1, էջ 18-20, փետ րո ւար, թիւ 2, էջ 54-57,  
բ) 1941, ԺԵ. տա րի, մարտ-ապ րիլ, թիւ 3-4, էջ 62-
64, գ) 1938, ԺԲ. տա րի, յու նիս, թիւ 6, էջ 186-189, 
թիւ 7, էջ 214-217:



ԹԻՒ 4  2020

ԲԱԳԻՆ   |   76

թագ րու թիւ նը10: Ի դէպ, ը նդ գծենք ոչ   
ե րկ րոր դա կան մի հան գա մանք. բո լոր 
քեր թո ւած նե րը, ի տար բե րու թիւն ար -
ձակ գոր ծե րի գե րակ շիռ մա սի, ա ռա ջին 
ան գամ են մտ նում հա տո րի կազ մի 
տակ: 
Վե րոն շե ալ եր կը լոյս է տե սել «Ար -

մա ւե նի» տա րեգր քում11: Նախ, ճշգըր -
տը ւել է այն հան գա ման քը, որ վրի պում 
է «Ան դաս տան»ի 1955ի թիւ 5ո ւմ «ան -
տիպ» յ ղու մը, ե րբ քեր թո ւա ծը լոյս է 
տե սել դեռ մօտ եր կու տաս նա մե ակ ա -
ռաջ: Ա ւե լին` Բէյ րու թի Նայի րիի 1951 
թո ւա կա նի 3-4 մի ա ցե ալ թո ւի մէջ Պ. 
Սնա պե ա նը հա տո ւած ներ է տպագ -
րում « Բա նա գող մը` Ե ղի վարդ» յօ դո ւա -
ծի մէջ12, ո րը կր ճա տում նե րով գտ նում 
ե նք նաեւ Բէյ րու թի Ազ դա րար շա բա -
թա թեր թում13: Բա նա սի րա կան ո րո -
նում նե րը մեզ հասց րին նոյն շա բա թա- 
 թեր թի է ջե րում որ դի Օ շա կա նի « Հար -
ցում» հա մա նուն խո րագ րով բա նաս -
տեղ ծու թե ա նը14, ո րը գա լիս է մի ա նա- 
 լու բա նա վէ ճի ամ բող ջաց մա նը: 
Ինչ մնում է Յ. Օ շա կա նի քեր թո ւա -

ծին, այն, մեր հա մո զու մով, ե րկ խօ սու -
թե ան դուռ է բա ցում Վա հան Թէ քէ - 
ե ա նի` 1917ին գրո ւած « Պի տի ը սենք 
Աս տու ծոյ» բա նաս տեղ ծու թե ան հետ: 

Ա սո ւածն ա ւե լի ա ռար կա յա կան դարձ -
նե լու հա մար բե րենք հա մա պա տաս -
խան հա տո ւած նե րը. 

 
Օ շա կան. 
Բայց չը սիր, Տէ՜ր. 
Տե ղը ա նոնց 
Ո րոնք դժոխքն ար դէն ճանչ ցան 
Ա րե ւին տակ սա աշ խար հին: 
…………………………………   
Նե րէ ա նոնց որ չվախ նան 
Քու դժոխ քէդ 
Հա ւա սա րիլ որ չի կր նար 
Թուր քէն շի նո ւած մեր դժոխ քին15: 
 

Թէ քէ ե ան. 
Պի տի ը սենք. « Մեզ դժոխք, դժո՜խք 
ղր կէ` ան գամ մ’ալ. 
Չէ՞ որ զայն լաւ կը ճանչ նանք, զայն 
ճանչ ցու ցիր մեզ շատ լաւ, 
Ու Թուր քե րուն յատ կա ցո՛ւր ար -
քա յու թիւնդ ամ բաւ...»16: 
 
Չ մո ռա նանք նաեւ, որ Վ. Թէ քէ ե ա -

նին « դի մում նե րը» մէ կից ա ւե լին են, 
այդ թւում եւ` քն նա դա տա կան տի րոյ -
թում, ին չի ամ փո փու մը կա րող ե նք հա -
մա րել Ս փիւռ քը եւ ի րաւ բա նաս տեղ- 
 ծու թիւ նը ու սում նա սի րու թիւ նը (Ե րու -
սա ղէմ, 1945): 
Այս հա տո րի հրա տա րա կու թե ան 

պատ րաստ ման ըն թաց քում ու շագ րաւ 
է ջեր բա ցո ւե ցին Յ. Օ շա կա նի ձե ռագ -
րե րի պատ մու թիւն նե րից ու ո դի սա կա -
նից: Յատ կա պէս նկա տի ու նենք «Աղ- 

10 Յ. Օշա կան, Ամ բող ջա կան գոր ծեր, հա տոր 1, էջ 
73-75 եւ 722-723:
11 Ար մա ւե նի / տա րե գիրք, Գա հի րէ, 1937-1938, Ա. 
տա րի, էջ 26-27: 
12 Այս տեղ մեր խնդ րա ռու թիւ նից դուրս ե նք նկա -
տում այդ յօ դո ւա ծի բո վան դա կային ծալ քե րի մէջ 
խո րա մուխ լի նե լը:
13 Տե՛ս` Ազ դա րար / շա բա թա թերթ, Պէյ րութ, 
1951, Թ. տա րի, 16 յու նիս, շա բաթ, թիւ 450, էջ 3:
14 Տե՛ս` Նոյ նը, 1952, Ժ. տա րի, 27 յու նիս, ուր բաթ, 
թիւ 504, էջ 11:

15 Յ. Օշա կան, Ամ բող ջա կան գոր ծեր, հա տոր 1, էջ 
75:
16 Ա րեւ / ազ գային շա հե րու օր կան, Գա հի րէ, 
1919, Ե. տա րի, դեկ տեմ բեր 22, թիւ 97 (712):
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 ցան» եւ «Աղ ցա նը» վեր տա ռու թե ամբ 
պատ մո ւածք նե րը: Նրան ցից ա ռա ջի նը 
հրա տա րա կել է Պ. Սնա պե ա նը Ազ դակ 
գրա կան - Ազ դակ ա րո ւես տի պար բե -
րա կա նի է ջե րում17, ի թիւս «Երբ պըզ -
տիկ են» ը նդ հա նուր խո րա գի րը կրող 
այլ ու շագ րաւ կտոր նե րի, ո րոնց ձե -
ռագ րե րը, հա կա ռակ մեր ջան քե րին – 
Ան թի լի ա սի Մա տե նա դա րա նից մին չեւ 
Յ. Օ շա կա նի ժա ռանգ նե րի հետ կա պը 
– մնա ցին ա նար դիւնք, ի սկ ա հա Ե ղի շէ 
Չա րեն ցի ա նո ւան Գրա կա նու թե ան եւ 
Ա րո ւես տի թան գա րա նում յայտ նա բե -
րո ւեց դե ռեւս 1925ին Գա հի րէ ի Ա րե-
ւում, ա պա Երբ պա տա նի են հա տո - 
րում լոյս տե սած «Աղ ցա նը» պատ մը-
ւած քի ձե ռա գի րը, ո րից եւ հա տո ւած  
ե նք ներ կա յաց նում ստո րեւ։ 

Ամ բող ջա կան գոր ծեր ա ռա ջին հա -
տո րի ը նդ գր կում նե րի ա ռու մով նկա -
տենք, որ այս տեղ են մեզ ծա նօթ Խո- 
 նարհ նե րը ժո ղո վա ծուն եւ շար քը, ո ւր 
« Խո նարհ նե րը» սե ռի ու ա րե ան ճամ -
բով, « Գե ղի կե ան քէն» ե կող, բայց ա րո -
ւես տի մա կար դա կին բարձ րա ցո ւած 
հե րոս ներն են: « Ժո ղո վա ծու» եւ «շարք» 
եզ րոյթ նե րը դնում ե նք կողք կող քի, 
քա նի որ շար քը ներ կա յաց նող ոչ բո լոր 
պատ մո ւածք ներն են մտել ժո ղո վա ծո -
ւի մէջ: Յե տա գա յում, ա սենք, Բէյ րու -
թում լոյս տե սած Խո նարհ նե րը ը նդ- 
 հան րա կան ժո ղո վա ծո ւի մէջ մտել են 
ա մե նա տար բեր պատ մո ւածք ներ, ո -
րոնք ոչ բո լորն են մա մու լում ի րա կա -
նում լոյս տե սել հենց Խո նարհ նե րը 
վեր տա ռու թե ամբ: Ա ռանձ նաց նում ե նք 
Շահ պազ վի պա կը (1924), ո րով, ը ստ է -

ու թե ան, Յ. Օ շա կա նը փա կել է Խո -
նարհ նե րը: Թե րեւս հենց այս է ե ղել 
պատ ճառ նե րից մէ կը, որ Խո նարհ նե րը 
պոլ սա կան ժո ղո վա ծո ւի վրայ նշել է Ա. 
գիրք` նպա տակ ու նե նա լով յե տա գա -
յում շա րու նա կել հե րոս նե րի այս գծի 
բա ցա յայ տում նե րը:  
Այս տեղ են խորհր դան շա կան Խոր -

հուրդ նե րու մե հե ա նը (Կ. Պո լիս, 1922) 
կազ մող հէ քե աթ-պատ կեր նե րը, գիւ ղի 
կե ան քը սահ մա նող բազ մե րես « խոր -
հուրդ նե րը»` Իզ նի կի լճի, Ա ղո ւը նակ-
Քա րի, Կա ղան դի ու Կա նանչ-Կի րա կի- 
 նե րի պատ մու թիւն նե րով` իր «ու սուց -
չի»` Ռու բէն Զար դա րե ա նի հէ քե ա թի ու 
առ հա սա րակ հէ քե ա թի ժանրի նոր ու 
ի նք նա տիպ մեկ նու թիւն նե րով18, ո րոնց 

17 Ազ դակ գրա կան - Ազ դակ ա րո ւես տի / պար բե -
րա թերթ, Պէյ րութ, 2009, թիւ 8, 9 եւ 10: 

18 Ար ժէ կանգ առ նել հէ քե ա թի ժան րի օ շա կա - 
նեան ը մբռ նու մի վրայ, ին չը Ռու բէն Զար դա րե ա -
նի ա ռի թով դի տում է իբ րեւ « կե ան քին ու խոր -
հուր դին հա մադ րում» (Յ. Օշա կան, Հա մա պատ- 
 կեր ա րեւմ տա հայ գրա կա նու թե ան, ե օթ նե րորդ 
հա տոր / Ա րո ւես տա գէտ սե րունդ, Ան թի լի աս, 
1979, էջ 272), յատ կա նիշ, որ ար դէն հօր օ րի նա -
կով բա ցատ րում է որ դի Օ շա կա նը. «Այս ժանրը 
գրե թէ ան տե սո ւած էր ա րեւմ տա հայոց մօտ մին -
չեւ Ռու բէն Զար դա րե ան, որ ա նոր գե ղա րո ւես -
տա կան զգեստ մը հագ ցուց` 1895ի Ծա ղիկէն 
սկ սե լով: Ե րկ րոր դա կան, եր րոր դա կան գրող ներ 
փոր ձած է ին (Մալ կա րա ցի Կա րօն, Մ. Ռու բէ ն-
եան, Ա րամ Ան տո նե ան ու 1900էն ան դին` Մու -
շեղ Վրդ. Սե րո բե ան, Լե ւոն Մես րոպ) ու ձա խո- 
 ղած: …Օ շա կա նի հէ քե ա թը, իր քնա րա կան շուն -
չով, լե զո ւա կան թար մու թե ամբ, գոյ նե րու, գի ծե -
րու, բոյ րե րու եւ ձայ նե րու քո լո րիով (ը նդգ ծում- 
 նե րը հե ղի նա կինն են – Ք.Ա.) ու մա՛ նա ւանդ ազ -
գային յի շո ղու թե նէն գա լու հան գա ման քով` ու -
շագ րաւ ե րե ւոյթ է: Սե ռային գր գի ռին ու ար- 
 տա քին բնու թե ան մի ջեւ հոն գո յա ցած նոյ նա ցու -
մը նա խա պատ րաս տու թիւն մըն է ա պա գայի իր 
վէ պե րուն, մաս նա ւո րա բար Մ նա ցոր դացի մէջ,  
ո ւր կե ան քի իս կու թե ան տան ջա գին իր փնտը ռ -
տու քէն տա րո ւած` ան պի տի հաս նի հէ քե ա թի եւ 
ա ռաս պե լի ո լորտ նե րուն: Քայլ մը ե ւս` եւ Օ շա -
կան պի տի սկ սի շփո թել ի րա կա նու թիւնն ու հէ -
քե ա թը (ը նդգ ծում նե րը մերն են – Ք.Ա.), յատ կա- 
 պէս իր ի սկ ի նք նա կեն սագ րու թե ան պա րա գա- 
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մէջ նաեւ` « Մա հո ւան ծա ղիկ ներ»` ար -
ձակ քեր թո ւած ներ յի շեց նող շար քը (հե -
ղի նա կային վկա յու թե ամբ` գրո ւած 
1916ին): Վեր ջի նի ա ռի թով մենք տես -
նում են այս գր քի յատ կան շա կան գծե -
րից ե ւս մէ կը. մէկ ը նդ հա նուր տա նի քը 
հնա րա ւո րու թիւն է տա լիս որ սալ « մահ-
  ւան ծա ղիկ ներ»ի յա ճա խան քը` իբ րեւ 
ստեղ ծա գոր ծա կան սե ւե ռում, որ ձըգ -
ւում է մին չեւ կե ան քի վերջ` մին չեւ 
1947 թո ւա կա նը: Ա ւե լին` նաեւ բա նաս -
տեղ ծա կան ժանրային դր սե ւո րու մով19, 
ին չը գա լիս է ար դա րաց նե լու նաեւ այս 
կտոր նե րին տրո ւած «ար ձակ քեր թը -
ւած» բնո րո շու մը, ար դէն նաեւ հե ղի -
նա կի ձե ւա կեր պու մով20: Այս պի սով, 
ը ստ է ու թե ան, մենք հաշ ւում ե նք «Մահ -
 ւան ծա ղիկ ներ»ի ե րեք կտոր: 
Այս տեղ են Կայ սե րա կան յաղ թեր -

գու թիւն շար քի 5 պատ մո ւածք նե րը` 
«Ար ծիւ նե րը», «Վ րէ ժը», «Վր դո վո ւած 
խղճմ տան քը», « Տան տան»ը», « Կայ սե -
րա կան յաղ թեր գու թիւն»ը, ո ւր խորհըր -
դա նի շի տակ, բայց շատ սուր կեր պով 
բե րում է հայ-թուրք յա րա բե րու թիւն նե -
րը, եր րորդ կող մի` կայ սեր Վիլ հել մի 
«յաղ թեր գու թիւն»ը: Դրանք այդ պէս էլ 
ի րենց գրու թե ան ժա մա նակ` 1920-
1921 թթ., թէ պէտ շատ խորհր դան շա -
կա նօ րէն լոյս տե սան Ճա կա տա մարտ 
օ րա թեր թում, բայց հե ղի նա կի կեն դա -
նու թե ան օ րօք այդ պէս էլ հա տո րի մէջ 
չմ տան, սա կայն այ սօր էլ շա րու նա կում 

են պահ պա նել ի րենց ար դի ա կա նու -
թիւնն ու ճա նա չո ղա կան խոր շեր տե րը: 
Այս տեղ են նոյն` Կայ սե րա կան յաղ թեր -
գու թիւն 100ա մե ա կի ժո ղո վա ծո ւի մէջ 
մտած « Հի նէն ու նո րէն» եւ «Երբ պըզ -
տիկ են» շար քե րի պատ մո ւածք նե րը: 
Այս ա ռու մով էլ այս նոր հրա տա րա-
կու թիւ նը բե րում է յս տա կե ցում ներ` 
նշե լով, թէ ո ՛ր ժո ղո վա ծո ւի մէջ ի նչ տե -
ղադ րում ու նեն եր կե րը, ի նչ պէս, ա -
սենք, «Չո ւան նե րը» պատ մո ւած քի ծա- 
 նօ թագ րու թե ան մէջ21, ե րբ ո րե ւէ են -
թա վեր նա գիր չի նշ ւում սկզբ նաղ բիւր 
հանդէսում, բայց թէ՛ Յա կոբ Օ շա կա նի 
մա տե նա գի տու թիւնում, թէ՛ Կայ սե րա -
կան յաղթեր գու թիւն ժո ղո վա ծո ւի մէջ 
նշ ւում է « Հի նէն ու նո րէն» խո րագրի 
տակ: 
Այս տեղ է պա տա նե կան թրթ ռում -

նե րի, սի րոյ ու սե ռի խորհր դի պա տու -
մը, ո րը ի րօք որ շատ բան ու նի հե ղի- 
 նա կի կեն սագ րու թիւ նից: Խօս քը Երբ 
պա տա նի են ժո ղո վա ծո ւի մա սին է, ո -
րի ի նք նա կեն սագ րա կան հիմ քի մա սին 
ու շագ րաւ վկա յու թիւն ներ ու նի Օ շա -
կա նի ման կու թե ան ըն կե րը` Գէ որգ Չա- 
գըրե ա նը: Յատ կա պէս նկա տի ու նենք 
Բու բու լի կեր պա րի շուրջ դա տո ղու -
թիւն նե րը, ե րբ նկա տում է, թէ «Երբ որ 
պա տա նի են»ի Բու բու լը դեռ կ’ապ րի 
Փա րի զի մէջ (1950ի դրու թե ամբ – Ք.Ա.): 
Պրու սայի այն ա ղջ նա կը, ո րուն ճա շի 
սա կա ռը « մեղ քի տոպ րա կի» պէս տա -
րի ով տու նէն վար ժա րան կը փո խադ -
րէր, ճամ բու ըն թաց քին՝ խռով քի թել մը 
կը նե տէր մի ա միտ իր տղու աչ քե րէն 
դէ պի ա նոր դեղ ձան մա զե րուն հիւս քը, 

յին… Այս հէ քե աթ նե րը… կը կազ մեն Խոր հուրդ -
նե րու մե հե ա նը հա տո րին է ու թիւ նը» (Բա գին / 
ամ սա գիր գրա կա նու թե ան եւ ա րո ւես տի, 1984, 
յու նո ւար-փետ րո ւար, թիւ 1-2, էջ 151):
19 Յ. Օ շա կան, Ամ բող ջա կան գոր ծեր, հա տոր 1, է -
ջեր 78-80 եւ 724:
20 Նոյն տե ղում, էջ 700: 21 Նոյն տե ղում, էջ 758:
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բո սոր այ տե րուն թա ւի շը կամ « դօ զօ -
նայ» կօ շիկ նե րուն մէջ պա րու րո ւած՝ 
պտը լիկ, ա ղո ւո րիկ տո տիկ նե րուն կա -
ռոյ ցը: 
Խե՜ղճ Յա կոբ, ի ՛նչ աճ պա րա րու -

թիւն նե րու կը դի մէր իր « սի րա ծին» աչ -
քե րէն վրի պեց նե լու հա մար վի ճա կը 
«ն զո վե ալ» իր ոտ քե րուն, ո րոնք հա լած 
ձիւ նե րու ջու րե րուն մէջ խխում-թա -
թախ ե ղած է ին: Իր հա լու մաշ տա փա -
տին փեթր տո ւած կարկ տան նե րուն 
«ան քա ւե լի մեղ քը»՝ ա ւե լի տխուր պա -
րա գայ»22: 
Այս տեղ կ’ու զե նայինք ը նդ գծել ոչ  

ե րկ րոր դա կան հան գա մանք` շար քի 
բա րե րար ազ դե ցու թիւ նը ֆրան սա հայ 
քնա րա շունչ ար ձա կա գիր Վազ գէն Շու- 
 շա նե ա նի գրա կա նու թե ան վրայ. պա -
տա հա կա՞ն հա մա րել հենց նոյն 1926ին 
նրա յայ տա րա րու թիւ նը, թէ «Օ շա կան 
սոր վե ցու ցած է... մե զի, մենք, որ վար -
պետ չենք ճանչ նար, կա տա ղու թե ամբ 
ու ա ռանց ը նկր կու մի կռո ւիլ յա նուն գե -
ղե ցի կին, տա պա լել սուտ աս տո ւած նե -
րը ու հայ հոյել կա ւատ նե րուն: Օ շա կան 
մեր ան մի ջա կան ե րէցն է: Ա ՛ն է, որ 
պէտք է առ ջե ւէն քա լէ: Գլու խը բարձր` 
մեծ յաղ թա նա կին հա մար: Ու սե րը բեռ -
նա ւոր` բա նաս տեղ ծու թե ան ան փո խա -
րի նե լի հարս տու թե ամ բը: Կեց ցէ՛ Օ շա - 
կան»23, հան գա մանք, որ ժա մա նա կին 
նկա տել է Ս. Դա նի է լե ա նը24:  

Ի վեր ջոյ, ո ՞րն է Յ. Օ շա կա նի փոքր 
ար ձա կի տի պա բա նու թիւ նը. բար քի ու 
հո գե բա նու թե ան, Պրու սայի ու նրա շըր -
ջա կայ քի հա յա շունչ բնաշ խար հի կեն -
դա նա գիր պատ կեր նե րը, ո րոնց է ու- 
 թիւ նը հա ւա քա բար լա ւա գոյնս բա ցա -
յայ տում է ին քը Վ կա յու թիւն հա տո րի 
մէջ. «Ո՞վ կայ ե տե ւը ե րա զային քնք շու -
թե ամբ եւ ապ րու մին խաժ, շա ղոտ 
թար մու թե ամ բը գո լո ւոր այն պատ կեր -
նե րուն, ո րոնք կ’ա նո ւա նին Երբ պա -
տա նի են, Երբ պզ տիկ են, Վ կա յու թիւն- 
 ներ25, Խոր հուրդ նե րու մե հե ա նը, բո -
լորն ալ շատ վա ւե րա կան, թէ եւ տա րօ -
րի նակ, շատ ի րաւ, թէ եւ բա ցա ռիկ ան ձ- 
նա ւո րու թե ան մը, տրա մա նե րու, զգայ -
նու թե ան մը կնի քո վը բա բա խուն, մնա -
յուն կեր պով մը, գրե թէ ի րենց ա մէն մէկ 
տո ղին, բայց ստեղ ծե լով նոյն քան վա -
ւե րա կան, տա րօ րի նակ, բա ցա ռիկ 
պատրանքն ալ ի րա ւէն ան դի ին»26: 
Ի հա՛ր կէ, ի նը տա րի նե րի վրայ ձըգ-

 ւող ժա մա նա կա հա տո ւա ծը թոյլ է տա -

22 Տե՛ս` Հայ րե նիք ամ սա գիր, Պոս տոն, 1950, 28րդ 
տա րի, դեկ տեմ բեր, էջ 39-40:
23 Նա ւա սարդ / պար բե րա կան գրա կա նու թե ան 
եւ արո ւես տի, Պուք րէշ, 1926, Բ. տա րի, թիւ 11, 
մայիս, էջ 310: 
24 Տե՛ս` Ս. Դա նի է լե ան, Մի ջու կի տրո հու մը / 
սփիւռ քա հայ գրա կա նու թե ան պատ մու թիւն, գիրք 
1, Նե րա ծու թիւն, Եր., « Զան գակ-97», 2011, էջ 69:

25 Այս կտոր նե րը «Ես ին ծի», « Սերմ նա ցան» եւ այլ 
շար քե րի հետ ը նդ գր կո ւե լու են ե րկ րորդ հա տո -
րում:
26 Յ. Օշա կան, Հա մա պատ կեր ա րեւմ տա հայ գրա -
կա նու թե ան, տաս նե րորդ հա տոր / Վկա յու թիւն, 
Ան թի լի աս, 1982, էջ 18-19: - Ը նդգ ծու մը հե ղի նա -
կինն է – Ք.Ա.: 
Ի րա՛ւ որ: Հենց այդ ի րաւն է, որ քն նել է նաեւ 

լի բա նա նա հայ գրող, տե սա բան Գ. Ա ճե մե ա նը,  
որն ի րա ւա ցի օ րէն Օ շա կա նի գրա կա նու թիւ նը 
դուրս է բե րել ի նք նա կեն սագ րա կան նեղ ա րա հե -
տից` տա նե լով ըն թեր ցո ղին հա մա մարդ կային 
ապ րու մի` ա րո ւես տի դաշտ: Ի սկ ի րաւը լի բա նա -
նա հայ գրո ղի հա մար գրա կա նու թե ան մէջ ի րա -
պաշ տու թե ան` ճշ մա րի տի հո մա նիշն է. «Ճշ մա րի - 
տին ձգ տե լու, ան կէ սոր վե լու ու ա նոր հետ շա ղ -
ւե լով ձու լո ւե լու մեծ մղումն է, որ կը վե րա ծո ւի 
ան հրա ժեշտ նա խա պայ մա նի մը գրա կա նու - 
թեան մէջ» (Գ. Աճե մե ան, հա տոր Դ. / Քն նա դա -
տա կան եր կեր, Եր., « Զան գակ», 2018, է ջեր 127 
եւ 217):
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լիս նաեւ կռա հել այն բազ մաբ նոյթ չե -
րե ւա ցող աշ խա տան քը, ո րը կա տա ր-
 ւել է գր քի ամ բող ջաց ման ճա նա պար - 
հին, եւ այս տեղ «Ս փիւռք» Գի տաու -
սում նա կան Կենտ րո նը իր ե րախ տա -
գի տու թիւնն է յայտ նում այն ան հատ- 
 նե րին ու կազ մա կեր պու թիւն նե րին, ո -
րոնք օ ժան դա կել են նիւ թի` հնա րա ւո -
րինս ամ բող ջա կան մա տուց ման ճա- 
 նա պար հին: Խօս քը վե րա բե րում է Հա -
յաս տա նի Ազ գային գրա դա րա նին` յան -
ձին մա տե նա գի տու թե ան բաժ նի վա րիչ 
Մա յա Գրի գո րե ա նի, Ե ղի շէ Չա րեն ցի 
ա նո ւան ԳԱ Թին` յան ձին տնօ րէն Կա -
րօ Վար դա նե ա նի, յա տուկ շնոր հա կա -
լու թիւն Պէյ րու թի Հայ կա զե ան Հա մալ - 
սա րա նի Տէ րե ան գրա դա րա նի ֆոն դա -
պահ Վե րա Կոս տա նե ա նին` հա րիւ րա -
ւոր է ջեր ան ձան ձիր հասց նե լու հա - 
մար, Վե նե տի կի Մխի թա րե ան Մի ա բա -
նու թե ան Հայր Վա հան Ծայր. Վար դա -
պետ Օ հա նե ա նին` «Ա զա տա մարտ» օ- 
 րա թեր թի հա ւա քա ծոյից գրե թէ ան -
գտա նե լի դար ձած բնագ րեր մեզ տրա -
մադ րե լու հա մար, ե գիպ տա հայ մտա- 
 ւո րա կան Պերճ Թեր զե ա նին, մուտ քա- 
գ րող ներ Նել  լի Թա դէ ո սե ա նին, Գայի ա -
նէ Ղա զա րե ա նին եւ Լու սի նէ Տօ նոյե ա -
նին, ձե ւա ւո րող Գրի գո րի Յա րու թիւ ն- 
ե ա նին, է լի ու րիշ նե րի: 

Մեր կար ծի քով, ա մէն մի նոր հրա -
տա րա կու թիւն պի տի մի քայլ ա ռաջ լի -
նի նա խորդ նե րից: Այս տե սան կիւ նից 
բնու թագ րա կան է Ս. Դա նի է լե ա նի դի -
տար կու մը, թէ «հ րա տա րա կիչ ներն ու 
ա ռա ւել ե ւս խմ բա գիր նե րը միշտ ու նե -
նում են յան դուգն գայ թակ ղու թիւն, թէ 
ի րենց կազ մած կամ խմ բագ րած գիր քը 
լի նե լու է լա ւա գոյ նը այս կամ այն հե ղի -
նա կի նախ կին բո լոր հրա տա րա կու -
թիւն նե րի մէջ, ճիշդ ի նչ պէս գրո ղը, ո րին 
թւում է, որ իր վեր ջին գիր քը նա խորդ -
նե րին ան հա մե մատ գե րա զան ցե լու է: 
Յ. Օ շա կա նի պա րա գային թւում է` այլ 
կերպ լի նել չի կա րող. իւ րա քան չիւր ժո -
ղո վա ծու, ո րե րորդն ու զում է լի նի, նո -
րո վի է բա ցում հան րա ծա նօթ գրո ղի 
դի մագ ծի ծալ քե րը, ե րե ւան հա նում գի -
տա կան ու կեն սագ րա կան նո րոգ տըւ -
ե ալ ներ: Մենք քայլ առ քայլ մօ տե նում 
ե նք գրող-ե րե ւոյ թի ամ բող ջա կան դի -
մագ ծե րի ներ կապ նա կին»27: 

Ամ բող ջա կան գոր ծերի ա ռա ջին հա - 
տո րի կազ մող նե րը ե լել են այն մտայ -
նու թիւ նից, որ Օ շա կա նին « հաս կա նա -
լու» ար դիւ նա ւոր ճա նա պարհ նե րից 
մէ կը հենց գի տա կան ու ամ բող ջա կան 
հրա տա րա կու թե ան շա րու նա կա կան 
ի րա գոր ծումն է: 
27 Յ. Օշա կան, Ամ բող ջա կան գոր ծեր, հա տոր 1, էջ 
11:


