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 Յով հան նէս Թու մա նեա նը, ներծ ծուած լի նե լով բա նա հի ւա-
կան եւ գրա կան հա րուստ ա ւանդ նե րով, ստեղ ծողն է մի ինք ն-
օրի նակ գրա կան ժա ռան գու թեան: Բա նաս տեղ ծին նուի րուած 
ցան կա ցած ու սում նա սի րու թիւն հե տաքր քիր ու հա ճե լի ճա նա-
պար հոր դու թիւն է գրա կա նու թեան աշ խարհ: Մօ տեց նե լով ճշմա-
րիտ բա նաս տեղ ծի ու անձ նու րաց հան րա յին գործ չի նրա կեր-
պար նե րը՝ ա ւե լի պար զո րոշ է դառ նում բազ միցս գնա հա տուած 
Մե ծի տե ղը ան ցեալ ու ներ կայ գրա պատ մա կան ո լո րան նե րում: 
Ան վի ճե լի է նրա թո ղած գրա կան ժա ռան գու թեան դե րը հա յոց 
մշա կոյ թի պատ մու թեան մէջ, եւ թու մա նեա նա գի տու թիւ նը դե ռեւս 
շատ ա նե լիք ներ ու նի: Որ քան էլ պնդենք, որ Յովհ. Թու մա նեա-
նի մա սին քիչ չի գրուել, կաս կա ծից վեր է, որ նրա հա սա րա կա-
կան, գրա կա նա գի տա կան, գրաքն նա դա տա կան, մշա կու թա յին, 
լու սա ւո րա կան ու կրթա կան գոր ծու նէու թեան բնա գա ւառ նե րի 
գնա հատ ման ա ռու մով դե ռեւս թե րա նում ենք: Յովհ. Թու մա նեա-
նը հայ գրա կա նու թեան դա սա կան նե րի շար քում ե զա կի է նման 

SUMMARY
POEM OF HOVHANNES TUMANYAN “THE OLD WAR”

LUSINE GALSTYAN

One of Tumanyan’s best works devoted to the tragedy of Western 
Armenians and the liberation struggle of the poem “The Old War”, 
which was fragmentally or completely written in the 1890s, following 
the fresh traces of impressions from the Armenian massacres, and 
the most processed parts of which were published in 1915.

The best extracts of this poem are undoubtedly the lyrical, 
one of which is a classic example of Armenian literature; we are 
talking about the prologue preserved from the second chapter and 
completely separated from the poem “In the Armenian Mountains”.

РЕЗЮМЕ
ПОЭМА ОВАНЕСА ТУМАНЯНА “СТАРАЯ ВОЙНА”

ЛУСИНЕ ГАЛСТЯН

Одним из лучших произведений Туманяна, посвященных 
трагедии западных армян и освободительной борьбе, является 
поэма “Старая война“, которая отрывочно или полностью 
была написана в 1890-ых – по свежим следам впечатлений от 
армянских погромов, и наиболее обработанные части которой 
были опубликованы в 1915-ом году.

Лучшими отрывками данной поэмы несомненно являются 
ли рические, один из которых является классическим образ-
цом армянской литературы; речь идет о сохраненном из второй 
главы прологе и самостоятельно полностью отделенном от 
поэмы стихотворении “В армянских горах”.
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Ե թէ ի րեն նա խոր դող մի շարք հե ղի նակ նե րի գնա հա տու-
թիւնն ու ար ժեւո րու մը պայ մա նա ւո րուեց Յովհ. Թու մա նեա նի 
վե րա բեր մուն քով, ա պա ի րե նից յե տոյ ե կող մի շարք դա սա-
կան ներ ուղ ղա կի Յովհ. Թու մա նեա նի ար մա տից ըն ձիւ ղուե ցին 
եւ դար ձան նրա ա ւան դոյթ նե րի ան մի ջա կան շա րու նա կու թիւն՝ 
Ա ւե տիք Ի սա հա կեան, Ակ սէլ Բա կունց, Ս տե փան Զօ րեան, Հա-
մօ Սա հեան, Հ րանդ Մատ թէո սեան, եւ դեռ կեն դա նի է ար մա տը: 
Ու շագ րաւ է, որ այս քա նից յե տոյ Վա հան Տէ րեա նը «Հայ գրա-
կա նու թեան գա լիք օ րը» յօ դուա ծում գրում է. «Թու մա նեա նը կը 
մնայ իբ րեւ մի ու նի կում, եւ նրա ճա նա պար հը չի լի նի ա պա գայ 
հայ պոե զիա յի ճա նա պարհ»3:

 Յովհ. Թու մա նեան հե ղի նա կի թո ղած գրա կան ժա ռան գու-
թեան մի ջո ցով հնա րա ւոր չէ ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում 
կազ մել Յովհ. Թու մա նեան մար դու ու հա սա րա կա կան գործ-
չի մա սին: Ղա զա րոս Ա ղա յեա նի մա հուան տա րե լի ցին Յովհ. 
Թու մա նեա նը նկա տել է. «Ինչ քան էլ շնոր հա լի լի նէր <որ պէս 
ստեղ ծա գոր ծող>, ան հա մե մատ ա ւե լի բարձր էր որ պէս ստեղ-
ծա գոր ծու թիւն: Աստ ծոյ հա զուա դէպ յա ջող ու պայ ծառ ստեղ ծա-
գոր ծու թիւն նե րից մինն էր նա»4: Այս տո ղե րը ճիշդ բնու թա գիրն 
են նաեւ Թու մա նեա նի:

 Յովհ. Թու մա նեանն այն մե ծու թիւն նե րից էր, որ, լի նե լով 
տա ղան դա շատ քնա րեր գու եւ օժ տուած ար ձա կա գիր, չա ռանձ-
նա ցաւ իր ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խար հում, չմնաց սոսկ մու սա-
յի գե րի, այլ դար ձաւ հայ րե նի քի հա մար պայ քա րող մար տիկ՝ 
իր հան րա յին յայտ նի գոր ծու նէու թեամբ, հրա պա րա կա խօ սու-
թեամբ՝ ա ռա ջա մար տի կի կամ քով վստա հեց նե լով, որ հայ րե նի-
քին պի տա նի լի նե լուց ա ռա ւել պար գեւ չկայ ճշմա րիտ բա նաս-
տեղ ծի հա մար:

3  Տէրեան Վ., Երկերի ժողովածու, հ. 3, Եր., «Հայաստան», 1975, էջ 73:
4  Թումանեան Յովհ., Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր 

վեցերորդ / քննադատութիւն եւ հրապարակախօսութիւն. 18871912, Եր., ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտութիւն» հրատ., Եր., 1994, էջ 361:

գոր ծու նէու թեամբ, ին չը, ի հա՛ր կէ, գե ղա րուես տա կան ժա ռան գու-
թեան ար ժեւոր ման հա մար ա ծան ցեալ դե րում չի կա րող լի նել:

«Թու մա նեա նը հմա յիչ էր իբ րեւ ստեղ ծա գոր ծու թեան տե-
սա բան: Պէտք է նշել, որ նա իր ժա մա նա կի գրող նե րից գրե թէ 
միակն էր, որ գրում էր հրա պա րա կաւ»1:

Իբ րեւ մտա ւո րա կան եւ գրող, ապ րե լով 19-րդ դա րի վեր ջին 
եւ 20-րդ դա րի սկզբի թո հու բո հում, նա չէր կա րող ան մասն մնալ 
ժո ղովր դի կեան քից ու հայ րե նի քի ճա կա տագ րից: Հա սա րա կա-
կան, սո ցիա լա կան, պատ մա կան պայ ման նե րը պէտք է, որ երկ-
նէին այն պի սի մէ կին, ինչ պի սին Յովհ. Թու մա նեանն էր, ուս տի 
նրա յայտ նու թիւ նը հայ գրա կա նու թեան մէջ, ին չու չէ, նաեւ հա-
սա րա կա կան կեան քում, պատ ճա ռա բա նուած էր ու սպա սուած:

 Մեզ նից ա մէն մէ կը Յովհ. Թու մա նեա նի ստեղ ծա գոր ծու-
թեան մէջ ճա նա չեց ի րեն, վեր յի շեց ազ գա յին ան ցեա լը, տե սաւ 
տխուր ներ կան, հա ւա տաց վա ղուան ու հպար տա ցաւ ա պա գա-
յով՝ «Ե րա նու թիւն էր խոս տա ցել յոյսս ինձ, / Սա կայն չըգ տայ 
նրան կեան քի մէջ... /... եւ կը գայ մի օր, / Որ կ’ընկ նի ներ կան 
վատշուէր, դա ժան, / Ն րա ա ւե րի վե րայ փա ռա ւոր / Ա պա գան 
լու սոյ կը կանգ նի նշան»2:

Այս ա մէ նով հան դերձ՝ բա ւա կան բարդ է Յովհ. Թու մա նեա-
նի տե ղի, դե րի ու նշա նա կու թեան գնա հա տու մը: Ծա գում նա բա-
նու թեամբ Յովհ. Թու մա նեա նին կա րե լի է հա մա րել Խա չա տուր 
Ա բո վեա նի գրա կան դպրո ցի վեր ջին ներ կա յա ցու ցի չը եւ ո րոշ 
ա ռու մով նաեւ ա րեւե լա հայ գրա կա նու թեան ու հա սա րա կա կան 
կեան քի նո րա յայտ ե րեւույթ նե րի սկզբնա ւո րող ու հիմ նա դիր: 
Թու մա նեա նա կան ազ դե ցու թիւ նը, յատ կա պէս հրա պա րա կա-
գ րու թեան, հա սա րա կա կան մտքի, ազ գա յին գի տակ ցու թեան 
դարձ դար ձում նե րում ե ղաւ ու ղե ցոյց ու չա փա նիշ:
1  «Թումանեանը ժամանակակիցների յուշերում», Եր., «Էդիթ Պրինտ», 2009, էջ 14:
2  Թումանեան Յովհ., Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով (վերախմբա

գրուած հրատարակութիւն), հատոր առաջին / բանաստեղծութիւններ, Եր., ՀՀ ԳԱԱ 
Մ. Աբեղեանի ան. Գրականութեան Ինստիտուտ, 2018, էջ 44: 
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հայ րե նիք է ու նե նա լու: Գե ղա րուես տի զար գաց մա նը նպաս տե-
լու գոր ծում ա ռաջ նա յին դե րը ժո ղովր դի կեն սա սի րու թիւ նից է 
ծնունդ առ նում: «Գե ղա րուես տը հայ րե նիք ու նի»5,– հա մո զում է 
Յովհ. Թու մա նեա նը:

Անմ խի թար է գրա կա նու թեան ար ժեւոր ման ու գնա հատ ման 
վի ճա կը: 110 տա րի ա ռաջ գրուած մի շարք յօ դուած նե րում բա-
նաս տեղ ծը ճշմար տու թեան բա ցա յայտ ման խի զա խու մով ցնցու-
ղից սթա փեց նող սա ռը ջրով է ցօ ղում չա փից ա ւե լի ո գեւո րուած 
տաքգ լուխ նե րին: Ցա ւօք, այ սօր քիչ բան է փո խուել, կրկին մտա-
հո գիչ է գրա կա նու թեան վի ճա կը: Այն, ինչ պէս մեր ողջ ի րա կա-
նու թիւ նը, ներ կա յա ցուած է ծուռ հա յե լու մէջ եւ ցա ւա լիօ րէն աս-
տի ճա նա բար ա ւե լորդ է դառ նում: Յովհ. Թու մա նեա նը գտնում 
է, որ հա յոց ամ բողջ նոր գրա կա նու թիւ նը հա զիւ թէ մի քա նի 
ամ սուայ ըն թեր ցա նու թեան նիւթ լի նի, սա կայն քա նի՞ հո գի կը 
գտնենք, որ ծա նօթ լի նի մայ րե նի գրա կա նու թեա նը: «Միշտ կը 
տես նէք բե րան ա րած կրկնում են էս կամ էն գրո ղի ա նու նը, գո-
վում եր կինք են հա նում, կամ պա խա րա կում, ցեխն են կո խում: 
Հե տաքրք րուէք, հարց ու փորձ ա րէք, կը տես նէք ծա նօթ չի, կար-
դա ցել չի. էս տե ղից մի կտոր, էն տե ղից մի բրդուճ, յա ճախ ծուռ ու 
սխալ: Եւ որ քա՜ն գրա կան տգի տու թիւն. ի՜նչ կո պիտ ճա շակ. ի՜նչ 
գռե հիկ վե րա բեր մունք դէ պի գրա կա նու թիւնն ու գրող նե րը: Ի՛նչ 
վի րա ւո րանք քննա դա տե լիս, վի ճե լիս, օգ նե լիս, յո բե լեա նը կա-
տա րե լիս, մին չեւ գե րեզ մա նի ե զեր քը, մին չեւ թաղ ման օ րը»6:

«Գ րա կա նու թեանն ազ գա յին պաշտ պա նու թիւն պէտք է լի նի» 
ծա ւա լուն յօ դուա ծում Յովհ. Թու մա նեա նը գրում է. «Գ րա կա նու-
թիւն ու նե նա լու հա մար ժո ղո վուրդ նե րը պէտք է ո չինչ չխնա յեն, 
եւ նոյ նիսկ պաշտ պա նե լու դէպ քում էլ լաւ ի մա նան, որ ի րենց 

5  Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր եօթերորդ / քննա
դա տութիւն եւ հրապարակախօսութիւն. 19131922, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտութիւն» հրատ., 
1995, էջ 548: 

6   Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր վեցերորդ, էջ 178: 

 Յովհ. Թու մա նեա նի հայ րե նա սի րա կան գոր ծու նէու թեան 
կա րեւո րա գոյն մաս է կազ մում հրա պա րա կագ րու թիւ նը: Ն րան 
խիստ յու զում էին հա սա րա կա կան – քա ղա քա կան կեան քի հար-
ցե րը, ո րոնց ա ւե լի շատ անդ րա դար ձաւ 10-ա կան թուա կան նե-
րին՝ գրե լով հա րիւ րա ւոր յօ դուած ներ ու տպագ րե լով ժա մա նա կի 
մա մու լի է ջե րում:

Դ րանք վե րա բե րում էին մա մու լին, դպրո ցին, դաս տիա-
րա կու թեա նը, ժո ղովր դի պատ մա կան ճա կա տագ րին ու գրա-
կա նու թեա նը, քա ղա քա կան, մշա կու թա յին ինք նու րոյ նու թեան 
ի րա ւուն քին: Այս եր կե րում հե ղի նա կը գե ղա րուես տա կան պատ-
կե րա ւոր ման հա րուստ մի ջոց նե րով ա ռաջ է քա շում գրա կան– 
փի լի սո փա յա կան հար ցադ րում ներ: Յովհ. Թու մա նեա նի հրա-
պա րա կա խօ սա կան եր կե րը, գրո ղի ո ճին հա մա պա տաս խան, 
ո ղո ղուած են գե ղա րուես տա կան շնչով, ո րից էլ շա րադ րան քը 
դար ձել է յու զա կան ու ա ռա ւել տպա ւո րիչ:

Ն րա հրա պա րա կագ րու թեան հիմ նա կան ա ռանց քը մար դու 
մարդ կայ նաց ման գերխն դիրն է, ո րը հեշտ բնու թագ րե լու հա-
մար կա րե լի է յա րա բե րա կան բա ժա նում նե րով ա ռանձ նաց նել. 
1. գրա կա նու թեան ու գրո ղի դե րի գի տակ ցու մը հա սա րա կա կան 
կեան քում, 2. ազ գե րի ճա նա չո ղու թեան մար մաջ նե րը բա րե կա-
մու թիւն–թշ նա մու թիւն գերխնդ րի շրջա նակ նե րում, 3. կեան քի 
ի րա կան ու կեղծ դար ձե րես նե րի խաչ մե րուկ նե րում...

 Հա մա ռօտ ակ նար կով փոր ձենք անդ րա դառ նալ մեր ա ռանձ-
նաց րած հար ցե րի քննու թեա նը: Գէորգ Բա շին ջա ղեա նի՝ «Գե-
ղա րուես տը հայ րե նիք չու նի» տե սա կան հար ցադ րու մին 1916 թ. 
գրուած յօ դուա ծում Յովհ. Թու մա նեա նը պա տաս խա նում է մէկ 
այլ՝ ար դէն շրջուած հար ցադր մամբ՝ «Հայ րե նի քը գե ղա րուեստ 
ու նի՞»: Ա մէն հայ րե նիք ու նի իր ա րուես տը, ա մէն ժո ղո վուրդ՝ իր 
գրա կա նու թիւ նը: Եւ ա մէն ազ գի ու ժո ղովր դի գե ղա րուեստն է, 
որ բնո րո շում է նրա կեն սա մա կար դա կի իւ րա յատ կու թիւ նը: Ուս-
տի, ե թէ հայ րե նի քը գե ղա րուեստ ու նի, ու րեմն՝ գե ղա րուեստն էլ 
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հենց այս է պատ ճա ռը, որ յա ճախ «տա ղան դա ւոր գրո ղից ա ւե-
լի մի ան տա ղանդ գրող է աղ մուկ հա նում ա ւե լի շատ ու հռչակ-
ւում»10: Սա կայն, լա ւա տես լի նենք, ժա մա նա կի հզօր մե քե նան 
կը լուա նայ մրից ա մէն ինչ, եւ կեղծ, ըն դա մէ նը հա ճո յա ցող բա-
նաս տեղծ նե րի բե րած գոյ ներն ան պայ ման կը խու նա նան: Այս 
պա րա գա յում յատ կա պէս նշա նա կա լից է գրաքն նա դա տու թեան 
ա ռա քե լութիւնը:

 Յովհ. Թու մա նեա նին որ պէս հրա պա րա կա խօս եւ քննա դատ 
ամ բող ջաց նե լու հա մար կա րեւո րում ենք նաեւ նրա գոր ծու նէու-
թիւ նը սկսնակ գրող նե րի գնա հատ ման եւ ար ժեւոր ման դժուա-
րին գոր ծում: Գ րա կան քննա դա տու թիւ նը, որ պէս գե ղա րուես տի 
ի մա ցու թիւն, գրա կա նու թեան անտ րո հե լի մասն է, ո րը փոր ձում 
է ըն թեր ցո ղի հա մար բա ցա յայ տել բնագ րե րում չհաս կա ցուած– 
չըն կա լուա ծը: Թու մա նեա նի՝ որ պէս քննա դա տի, մեծ ա ռա քե-
լու թիւ նը գրա կան ար ժէք նե րի դա սա կար գումն է՝ սկսած յայտ-
նի ու դա սա կան հե ղի նակ նե րի եր կե րի վե րագ նա հա տու մից 
մին չեւ նո րա յայտ գրող նե րի ճա նա չու մը: Մե ծե րի կող քին Յովհ. 
Թու մա նեա նը չի խոր շում գնա հա տել ե րի տա սարդ հե ղի նակ նե-
րի մուտ քը եւ յոր դո րում է «գրա կա նու թիւն սի րող ու հաս կա ցող 
ան հատ նե րին»11 հո վա նա ւո րել նրանց տնտե սա պէս: Իսկ «բա-
նաս տեղ ծի հռչակ ու նե նա լու հի ւան դու թեամբ տա ռա պող ա պա-
շ նորհ նե րի» ստեղ ծա ծին հեգ նան քով է վե րա բեր ւում: Ն րանց 
դե րի եւ տե ղի ճշգրտու մը գրաքն նա դա տու թեան ու շադ րու թեան 
կենտ րո նում է: Յովհ. Թու մա նեա նը գտնում էր, որ լռու թիւ նը կը 
խա բի ան տա ղանդ հե ղի նա կին, եւ նա ի րեն շա րու նակ բա նաս-
տեղծ կար ծե լով՝ կը վնա սի գրա կա նու թեա նը12:

10  Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր եօթերորդ, էջ 537: 
11  Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր վեցերորդ, էջ 258 

(«Նորերի համար»): 
12  Նոյն տեղում, էջ 13 («Գրախօսութիւն»): 

պա հած նե րից ու պաշ տած նե րից տաս նից մինն է մի ջակ գրող 
դուրս գա լու, հա րիւ րից մի նը տա ղան դա ւոր եւ հա զա րից մի նը 
հան ճա րեղ»7:

 Յովհ. Թու մա նեա նը զգու շաց նում էր, որ մի ջա կու թիւն նե րը 
ա րուես տում վտան գա ւոր են: Նա «...շատ դի պուկ կեր պով նկա-
տում էր ո րոշ գրող նե րի թե րու թիւն ներ եւ քմծի ծա ղով խօ սում 
այդ մա սին»8: Գ րաքն նա դա տու թեան մէջ յա ճախ տգի տու թիւ-
նը հա մար ձա կու թեան շղար շի տակ փոր ձել է կա սեց նել գրա-
կա նու թեան ա ռա ջըն թա ցը: Ան գամ քիչ չեն Յովհ. Թու մա նեա նի 
անձն ու վաս տա կը ի րենց «ար շի նով» չա փող ներ, ո րոն ցից մէ-
կը՝ Ա ւե տիք Տէր- Յա րու թիւ նեա նը, նրան 1910 թ. ո րա կել է իբ րեւ 
սոսկ «գրա կա նու թեամբ հե տաքրք րուող»: Յովհ. Թու մա նեա նը 
պա տաս խա նել է. «Դուք էլ կար ծեմ քննա դա տու թեամբ էք զբաղ-
ւում»9:

Չ նա յած ըն դու նում էր, որ տա ղանդ ներն էլ կա րող են շե-
ղում նե րի, ծայ րա յե ղու թիւն նե րի մէջ ընկ նե լու հա կում ներ ցու-
ցա բե րել, սա կայն նրանց տա ղան դը չի նսե մա նում, ա ւե լին՝ 
շե ղում նե րը տա ղան դի դրսեւո րում ներ են հա մար ւում: Բա նաս-
տեղ ծը, վկա յա կո չե լով Հայն րիխ Հայ նէին, նկա տում է, որ որ քան 
էլ ա ներկ բայ է, որ բա նաս տեղ ծը կա պուած է իր ժա մա նա կի, 
հա սա րա կու թեան հետ ան թիւ, ան տե սա նե լի թե լե րով, կա պե-
րով, միեւ նոյն է, ա նըն դու նե լի է, որ ճշմա րիտ ար ժէք ներ ստեղ-
ծող մէ կը իր հա յեացք նե րը քա ղա քա կա նաց նի: Եւ կա րիք չկայ 
բռնի կեր պով մի միտք, մի գա ղա փար առ նել եւ դառ նալ նրա 
քա րո զի չը գե ղա րուես տի ձեւով՝ ա նու նը հրա պա րա կա խօ սու-
թիւն դնե լով, թէ կուզ եւ այդ միտ քը կամ գա ղա փա րը շատ հրա-
տապ խնդրի շուրջ լի նի եւ յու զի ժա մա նա կի հան րու թեա նը: Եւ 

7  Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր եօթերորդ, էջ 244: 
8   «Թումանեանը ժամանակակիցների յուշերում», էջ 45:
9   Թումանեան Յովհ., Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր վեցե

րորդ, էջ 479 («Դժբախտ աստղի տակ ծնուած մարդը» յօդուածը): 
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րա կան նե րի հետ հան դի պում ներ: Յովհ. Թու մա նեա նը շատ էր 
սի րում քէ ֆեր– կե րու խում ներ, նա յա ճախ օրն անց էր կաց նում 
որ պէս սե ղա նա պետ, թա մա դա, սի րում էր ճոխ եւ յատ կա պէս 
ըն կեր նե րով շրջա պա տուած սե ղան ներ, զրոյց, ծի ծաղ ու ու րա-
խու թիւն: Յովհ. Թու մա նեա նի տու նը հա րա զատ նե րի, ըն կեր նե-
րի ու ան գամ պա տա հա կան օ տար նե րի հա մար վեր էր ա ծուել 
վան քի, շա րու նակ կրկնուող տօ նախմ բու թիւն նե րի, յա րա տեւ 
տե սակ ցու թիւն նե րի, խօս քի, զրոյ ցի ու ու րա խու թեան ան փո-
խա րի նե լի սրբա վայ րի: Դե րե նիկ Դէ միր ճեանն ափ սո սան քով 
նկա տում է. «Նա քիչ գրեց եւ գրեց ի մի ջի այ լոց կար ծես: Ն րան 
խան գա րում էր բազ մազ բաղ կեան քը եւ նիւ թա կա նի կազ մա կեր-
պու մը»15: Երբ բա րե կամ ներն ակ նար կում էին, թէ նրա նից շատ 
ժա մա նակ են խլում քէ ֆե րը, Յովհ. Թու մա նեա նը պա տաս խա-
նում էր. «Ախ պէ՜ր, ա մէն մարդ մի յատ կու թիւն ու նի, ո րի մա սին 
խօ սում են, ինձ նից յե տոյ թող իմ մա սին ա սեն, թէ էն մար դը լաւ 
քէֆ ա նող էր»16:

 Յովհ. Թու մա նեա նի կազ մա կեր պած այդ բազ մա թիւ քէ ֆերն 
ի րա կան գրա կան հա ւա քոյթ ներ էին եւ լրաց նում էին գրող նե-
րի միու թիւն չու նե նա լու պա կա սը: Դ. Դէ միր ճեա նը յի շում է. 
«Թու մա նեա նը հիւ րա մոլ էր եւ չէր յանձն ւում՝ մին չեւ մէ կին չէր 
բե րում տուն՝ նստեց նե լու իր սե ղա նի շուր ջը»17: Իր աշ խու ժու-
թեան ու կեն սա սի րու թեան վա րա կիչ յատ կու թեամբ Ա մե նայն 
Հա յոց Բա նաս տեղ ծը թո վեց նաեւ ողջ հայ գրա կա նու թիւնն ու 
հա սա րա կա կան կեան քը՝ դառ նա լով մեր նոր քեր թու թեան ան-
հաս Ա րա րա տը եւ վե րից, միայն ի րեն յա տուկ թու մա նեա նա կան 
ա ռեղ ծուա ծա յին ժպի տով ե րա նու թեամբ հսկում է՝ չընդ մի ջուող 
ու յա րա տեւ դա սեր տա լով սե րունդ նե րին:

15   «Թումանեանը ժամանակակիցների յուշերում», էջ 45:
16   Նոյն տեղում: 
17   Նոյն տեղում: 

 Բա ցի դպրո ցի, գրա կա նու թեան ու կրթու թեան հար ցե րի 
քննու թիւ նից՝ Յովհ. Թու մա նեա նի հրա պա րա կա խօ սա կան միտ-
քը ծա ւալ ւում է նաեւ ազ գա յին ան ցեա լի ու ներ կա յի շուրջ: Նա 
փոր ձում է ճշմար տու թեան դա ռը հա բե րով բու ժել հայ րե նա սի-
րու թիւ նը, թոյլ չտալ, որ այն տգի տու թեան, անձ նա կան շա հե-
րի, թիւ րի մա ցու թիւն նե րի զո հը դառ նայ. «Եր կիր ու նենք – չենք 
ճա նա չում, պատ մու թիւն ու նենք – չենք ճա նա չում, ժո ղո վուրդ 
ունենք – չենք ճա նա չում, գրա կա նու թիւն ու նենք – չենք ճա նա-
չում, լե զու ու նենք – չենք ի մա նում»13:

 Հու մա նիստ բա նաս տեղծն իր ողջ կեան քում ժո ղո վուրդ նե-
րի խա ղա ղու թեան, ազ գե րի եղ բայ րու թեան եւ հա ւա սա րու թեան 
հա մար պայ քա րող մար տիկ էր, նա գտնում էր, որ ազ գե րին լաւ 
ճա նա չե լու, նրանց մի ջեւ փո խա դարձ սէր ու յար գանք ստեղ ծե-
լու հա մար ա ւե լի ազ նիւ հող ու ա ւե լի մեծ կապ չի կա րող լի նել, 
քան ազ գա յին գրա կա նու թիւնն է: «Հին յու նա կան բա նաս տեղծ-
նե րի Պե գա սը խմում էր... վճիտ աղ բիւ րից եւ ապ րում էր... մեր 
Սա սուն ցի Դաւ թի հրե ղէն ձին իր հօ րեղ բայր Ձէ նով Օ հա նը կա-
պել է ա խո ռում...»14,– մտա հոգ ւում է Յովհ. Թու մա նեա նը: Նա 
կոչ է ա նում հայ գրող նե րին հա մախմ բուել եւ ի րենց տա ղանդն ի 
սպաս դնել ազ գի բա րօ րու թեա նը:

Իր իւ րօ րի նակ մարդ կա յին տե սա կով պա կաս ու շագ րաւ չէ 
ու բա ցա յայտ ման կա րօ տու թիւն ու նի նաեւ Յովհ. Թու մա նեան 
ան հատ– մար դը, որ կա րող է բնու թագ րել մի ողջ ազ գի բնա ւո-
րու թիւն ու մտա ծո ղու թիւն: Իր խառ նուած քով Յովհ. Թու մա նեա-
նը սի րում էր ըն կե րա կան աշ խոյժ մի ջա վայր, ա սու լիս, զրոյց: 
Ն րա բնու թագր մամբ՝ Թիֆ լի սը «մեծ հար սան քա տուն» էր, իսկ 
իր բնա կա րա նի հիւ րաս րահն այս տրա մա բա նու թեամբ յի րա-
ւի հա ւա քա տե ղի էր ու մէջ լիս, ուր քննարկ ւում էին մշա կու թա յին 
ու ազ գա յին խնդիր ներ, կազ մա կերպ ւում գրող նե րի ու մտա ւո-
13   Նոյն տեղում, էջ 174 («Մեծ ցաւը»): 
14   Նոյն տեղում, էջ 409 («Գրողի նամակները»): 
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современной прессы. Своими передовыми взглядами он 
способствовал развитию армянской публицистики: в ряде 
своих статей - художественным-эмоциональным отношением 
и глубоким анализом, объединив публицистику и научное 
исследование. Великой миссией Туманяна, как критика, является 
классификация литературных ценностей, начиная с переоценки 
работ известных и классических авторов до познания-
классификации новоявленных писателей.

Поэт гуманист в течение всей своей жизни являлся борцом 
за мир, братство и равенство народов и считал, что для 
полного познания наций, создания взаимной любви и уважения 
более честной почвой и большей связью быть не может, чем 
литература.

SUMMARY
ON TUMANYAN’S LITERARY CRITICISM AND PUBLICITY

NAIRA KHACHATRYAN

The most important part of the patriotic activity of Hovhannes 
Tumanyan is his publicistic work. He was very worried about the 
issues of socio-political life, which he touched upon more in the 
tenth years, writing hundreds of literary and publicistic articles 
and publishing them on the pages of the modern press. With his 
progressive views, he contributed to the development of Armenian 
publicistics: in a number of his articles – with an artistic-emotional 
attitude and deep analysis, having unified publicisitics and scientific 
research. Tumanyan’s great mission, as a critic, is the classification of 
the literary values, starting with reestimation of the works of famous 
and classical authors to cognition-classification of the new writers.

The poet humanist throughout his life was a fighter for peace, 
fraternity and equality of peoples and believed that for a complete 
cognition of nations, the creation of mutual love and respect, more 
honest soil and a greater connection could not be than literature.

РЕЗЮМЕ
О ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ 

ТУМАНЯНА

НАИРА ХАЧАТРЯН

Наиважнейшей частью патриотической деятельности Ова-
неса Туманяна составляет публицистика. Его сильно волновали 
вопросы общественно-политической жизни, которых он боль-
ше коснулся в десятых годах, написав сотни литературно- 
пуб лицистических статей и опубликовав их на страницах 
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Դ ժուա րին էին Յովհ. Թու մա նեա նի հա մար թբի լի սեան տա-
րի նե րը: Չ նա յած դրան՝ նա չէր կա րող չհմա յուել այս քա ղա-
քի իւրա յա տուկ կեն ցա ղով: «Զուռ նա, դհոլ, դա յի րա, նա ղա րա, 
ծափ, ծի ծաղ, պար, երգ... էն էլ ոչ թէ տնե րում, այլ դուր սը, դռնե-
րին, կտուր նե րին, մա նա ւանդ ի րիկ նա պա հե րին: Կի րա կի ու տօն 
օ րե րը հո, գլուխ բեր, որ դի մա նաս: Զու գուած, զար դարուած 
չրխկում ու զրնգում էր ամ բողջ քա ղա քը: Տես նո ղը զար մա-
նում էր, թէ էս մար դիկ ե՞րբ են աշ խա տում, որ էս պէս շա րու նակ 
ուրա խա նում են ու պար գա լիս»1, – գ րում է նա: Իր ան մահ «Գի-
քոր»ում եւս տա լիս է հին Թիֆ լի սի գու նեղ պատ կե րը՝ ի րար 
ե տեւից սլա ցող կառ քեր, ուղ տե րի սայ լեր, կա նա չի բար ձած 
ա ւա նակ ներ, թա բախ նե րը գլխնե րին կին տօ ներ, կա պիկ ման 
ա ծող պար սիկ, մրգով լի քը խա նութ ներ, դէ զե րի նման դար սած 
գոյնզ գոյն չի թեր, տե սակ տե սակ խա ղա լիք ներ... Թու մա նեա-
նը սի րեց այդ քա ղաքն ու դրան տօն տուող վրա ցա կան զուարթ 
ո գին: Եւ ոչ միայն քա ղա քը, այ լեւ ողջ Վ րաս տա նը:

 Մի ա ռի թով Ա բաս թու մանն ա նուա նում է «փոք րիկ գե ղե ցիկ 
հո վիտ», որն անջն ջե լի ու հա ճե լի էջ է կազ մել նրա յի շո ղու թեան 
մէջ: «Ճշմա րիտ որ սի րե լի Ա բաս թու ման..., «այն քան թան կա գին 
ցնորք նե րի ու զգաց մունք նե րի հետ... կա պուած...»2,– գրում է բա-
նաս տեղ ծը:

 Յովհ. Թու մա նեա նը Թ բի լի սիում է սկսում իր գրա կան գոր-
ծու նէու թիւ նը:

Ա մուս նու թիւ նից յե տոյ ըն տա նե կան ան թիւ հոգ սեր, բնա կա րա-
նա յին ծանր պայ ման ներ: Նա ստի պուած է ե ղել յա ճախ փո խել 
բնա կա րա նը. սկզբում ապ րել է Հավ լա բա րում, ազ գա կա նի մօտ, 
յե տոյ՝ Պ լե խա նո վի պո ղո տա յի նեղ լիկ ու խոր մի նկու ղում, այ նու հե-
1  Թումանեան Յովհ., Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր 

եօթերորդ / քննադատութիւն եւ հրապարակախօսութիւն. 19131922, Եր., ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտութիւն» հրատ., 1995, էջ 28: 

2  Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր տասներորդ / 
նամակներ. 19051922, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտութիւն» հրատ., 1999, էջ 82: 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆԸ ԵՒ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

բ.գ.թ., Պ րօֆ. ԷՄՄԱ ԱԽՏԵԱՆ
«Հայ կա կան Գի տա հե տա զօ տա կան Ա սո ցիա ցիա Վ րաս տա նում» 

ՀԿ նա խա գահ

 Բա նա լի բա ռեր՝ Վ րաս տան, հա յեր, վրա ցի ներ, ժո ղո վուրդ, բա րե-
կա մու թիւն, հաշ տու թիւն, Հա յար տուն, Վեր նա տուն:

Ключевые слова: Грузия, армяне, грузины, люди, дружба, прими-
ре ние, Айартун, Вернатун.

Key words: Georgia, Armenians, Georgians, people, friendship, recon-
ciliation, Hayartun, Vernatun.

Ա ռանց ժո ղո վուրդ նե րի կա պի, փոխ ներ գոր ծու թեան չկայ 
մշա կոյթ, գրա կա նու թիւն: Աշ խար հի մեծ գրա կա նու թիւն նե րի 
ու գրող նե րի հարս տու թեան գաղտ նի քը նա խեւա ռաջ այն է, որ 
նրանք նե րա ռել են ի րենց եւ ու րիշ շատ ժո ղո վուրդ նե րի հա մա-
մարդ կա յին բիւ րե ղա ցած հարս տու թիւն նե րը:

Այդ հար ցը շօ շա փե լիս ա ռա ջին պլան է մղւում հայ գրա կա-
նու թեան խո շոր ներ կա յա ցու ցի չը՝ Յով հան նէս Թու մա նեա նը՝ թէ՛ 
իր էու թեամբ, թէ՛ իր կա տա րած գոր ծով եւ թէ՛ գրչով: Դ ժուար է 
այդ ե րե քից ո րեւէ մէ կին ա ռա ւե լու թիւն տալ, քան զի նա իբ րեւ 
մարդ, հա սա րա կա կան գոր ծիչ ու բա նաս տեղծ անկրկ նե լի է:

Անկրկ նե լի է Յովհ. Թու մա նեա նը եւ իբ րեւ մեր եր կու ժո ղո-
վուրդ նե րի՝ հա յե րի ու վրա ցի նե րի բա րե կա մու թեան ջա տա գով, 
որն առ այ սօր լու սա ւո րում է մեր հո գեւոր կեան քի ո լորտ նե րը, 
ա ռա ւել եւս՝ վի րա հայ գրա կան աշ խար հը:

 Մեծ Լո ռե ցին Թ բի լի սիում էր դե ռեւս 1883-ից, 14 տա րե կան 
հա սա կում, ուր ե կել էր սո վո րե լու նպա տա կով: Ներ սի սեան 
դպրո ցը շատ էր գրա ւում նրան:
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ո րի մէջ Հա յոց Հայ րե նակ ցա կան Միու թիւն նե րի կենտ րո նա-
կան խորհր դի ա նու նից յայ տա րար ւում է վճռա կան բո ղոք կա-
տա րուող ա րիւ նա յե ղու թեան դէմ ու պա հանջ ւում է ան մի ջա պէս 
դա դա րեց նել թշնա մա կան գոր ծո ղու թիւն ներն ու գու մա րել հայ-
վրա ցա կան կոն ֆե րանս՝ խա ղաղ ու հաշտ ճա նա պար հով վերջ 
տա լու կոր ծա նա րար հե տեւանք նե րով յղի այս բա խում նե րին:

Վ րաց հա սա րա կա կան եւ գրա կան գոր ծիչ նե րի հետ միա սին 
նա ստի պուած է լի նում բա նակ ցու թիւն ներ վա րել այն ժա մա-
նակուայ վրա ցա կան կա ռա վա րու թեան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, 
միայն թէ խա ղա ղու թիւն հաս տա տուի: «Թշ նա մու թիւ նը, – գ րում է 
Յովհ. Թու մա նեա նը,– որ ստեղ ծուած է մեր ժո ղո վուրդ նե րի մէջ, 
ար հես տա կան է, իսկ սէրն ու եղ բայ րու թեան զգաց մուն քը բնա-
կան եւ շատ ա ւե լի ու ժեղ, քան թէ կար ծում են մե զա նում»4:

 Պա տե րազ մի ու խա ղա ղու թեան հար ցը եր կու ժո ղո վուրդ նե րի 
մի ջեւ միշտ գտնուել է Յովհ. Թու մա նեա նի ու շադ րու թեան կենտ-
րո նում, եւ ջա նում էր ա նար ձա գանգ չթող նել վի ճար կող կող մե-
րին թշնա մաց նե լու նպա տա կով բա նա ւոր ու գրա ւոր բան սար-
կու թիւն նե րը, չա րա միտ մեկ նա բա նու թիւն նե րը: Այ դու հան դերձ, 
Յովհ. Թու մա նեանն այդ ճա կա տում գրե թէ մե նակ էր: Ա հա ինչ 
է գրում նրա ժա մա նա կա կից դրա մա տուրգ Շալ վա Դա դիա-
նին. «Երբ Վ րաս տա նում եւ Հա յաս տա նում ի րար դէմ թշնա մա-
կան ժա նիք ներ էին սրում, մտա ւո րա կա նու թեան շրջա նում Թու-
մա նեա նի նման քչե րը կա յին: Մե նակ էր Յով հան նէ սը. որբ էր 
մնա ցել այս ան վե հեր մարդն այն տխուր ու մռայլ օ րե րին՝ ժո ղո-
վուրդ նե րի եղ բայ րու թեան քա րո զով... Սր տանց ցան կա նում էիր, 
որ շա՜տ շա տերն այդ որ բի նման լի նէին, նրա կող քին, բազ մա-
նա յին թէ՛ մե զա նում, թէ՛ մեր իւ րա յին նե րի մէջ, բայց այդ տխուր 
օ րե րին դա միայն ե րա զել կա րե լի էր»5:

4  Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր եօթերորդ, էջ 390: 
5  «Ուղեցոյց աստղը» / վրաց մտաւորականները Յովհաննէս Թումանեանի մասին, 

կազմեց, վրացերէնից թարգմանեց եւ ծանօթագրեց Հրաչեայ Բայրամեանը, Եր., 
1999, էջ 9394:

տեւ Խար փուխ թա ղա մա սում, ա մուս նու թիւ նից յե տոյ՝ կնոջ ծնող նե-
րի բնա կա րա նում, ա պա՝ Էն գել սի փո ղո ցում, եւ վեր ջին 14 տա րին՝ 
Սո լո լա կում, այժմ՝ Ա մաղ լե բա փո ղոց, որ տեղ եւ այ սօր նրա ա նուան 
գի տամ շա կու թա յին կենտ րոնն է՝ «Թու մա նեա նի տու նը»:

 Յովհ. Թու մա նեա նը ե րի տա սարդ հա սա կից պատ մա կան 
դէպ քե րի յոր ձա նու տում էր: Հայ-թուր քա կան կռիւ նե րի, ազ գա-
յին կու սակ ցու թիւն նե րի հրահ րած հայ–վ րա ցա կան բա խում նե րի, 
ժո ղովր դա կան բազ մա թիւ յու զում նե րի ա կա նա տեսն իր ու նե ցած 
հե ղի նա կու թեամբ հնա րա ւո րինս զսպում էր դրանց դրսեւո րում-
նե րը: Յի շար ժան է այն, որ երբ 1905-ին Լո ռու եւ Ղա զա խի շրջան-
նե րում, Շու լա վե րում սկսւում են հայ-թուր քա կան ընդ հա րում-
նե րը, օգ նու թեան հա մար ժո ղո վուր դը դի մում է բա նաս տեղ ծին: 
Նա հա ւա քում է 100 ձիա ւոր, յեծ նե լով Մարս ձին, շրջում է գիւ ղից 
գիւղ, հա յաբ նակ ու թուր քաբ նակ վայ րե րը խա ղա ղու թեան կո չով: 
Մի ա ռի թով գրում է. «Ա մէն ջանք շա րու նակ գործ եմ դրել մեր 
գա ւառ նե րում խա ղա ղու թիւ նը պա հե լու եւ կո տո րած նե րի ա ռաջն 
առ նե լու: Եւ այ սօր ես այն քան գոհ չեմ, որ գրա կա նու թեան մէջ մի 
ո րեւէ բան եմ ա րել, որ քան գոհ եմ, որ ակ նե րեւ կա րո ղա ցայ ի րար 
դէմ կանգ նած ժո ղո վուրդ նե րի սրե րը պա տեան դնել տալ եւ շատ 
ու շատ ան մեղ նե րի ա զա տել այս գա զա նա կան կո տո րա ծից»3:

Իր հո գու բո լոր թե լե րով աշ խա տա ւոր ժո ղովր դի հետ 
կապուած գրո ղը վրդո վուած էր 1918-ի Դեկ տեմ բե րի հայ-
վրացա կան ընդ հա րու մից, ին չը մեն շեւի կեան եւ դաշ նակ ցա կան 
ու ժե րի շո վի նիս տա կան քա ղա քա կա նու թեան ար դիւնք էր:

Այդ օ րե րին «Թիֆ լիսս կի լիս տոկ» թեր թում տպագ րում է 
յօդուած՝ ուղ ղուած այդ «սոս կա լի ան միտ եւ ա ղա ղա կող» ընդ-
հար ման դէմ: Նա այդ թիւ րի մա ցու թիւ նը վերջ տա լու կոչ է 
ա նում եւ ա ռա ջին օ րի նակն ին քը ցոյց տա լիս: 1918 թ. Դեկ տեմ-
բե րի 1-ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թեան կա ռա վա րու թեա նը 
գրու թիւն է ու ղարկ ւում Յովհ. Թու մա նեա նի ստո րագ րու թեամբ, 
3  Նոյն տեղում, էջ 1415:
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 Յովհ. Թու մա նեա նը մտայ ղա ցել էր կազ մել ժո ղո վա ծու՝ 
նուիրուած եր կու ժո ղո վուրդ նե րի փո խա դարձ կա պին ու եղբայ-
րու թեա նը: Նա սկսում է հա ւա քել նիւ թեր, փաս տեր: 1919 թ. 
մամու լում նիւ թե րի հա մախմբ ման ցան կու թեամբ յայ տա րա րու-
թիւն է տպագ րում:

Ա յո՛, սի րե լի էր Յովհ. Թու մա նեա նի հա մար Վ րաս տա նը, բա-
զում փոր ձու թիւն նե րի բո վով ան ցած նրա բո վան դա կա լից ու հե-
տաքր քիր ճամ բան:

Վ րաց ա նուա նի բա նաս տեղծ Տի ցիան Տա բի ձէն Յովհ. Թու-
մա նեա նին, իբ րեւ հայ եւ վրա ցի ժո ղո վուրդ նե րի մշա կու թա յին 
մեր ձեց ման հա մար պայ քա րո ղի, ա նուա նել է ռահ վի րա: Եւ զար-
մա նա լի չէ, որ նրա յիս նա մեա կին նուի րուած հան դէս նե րը Թիֆ-
լի սում շա րու նա կուել են շուրջ մէկ ա միս եւ վե րա ծուել հա մա ժո-
ղովր դա կան ցոյ ցե րի՝ յա նուն ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թեան:

Իսկ բա նաս տեղ ծի յու ղար կա ւո րու թիւ նը վեր է ա ծուել Անդր-
կով կա սի ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թեան վիթ խա րի ցոյ ցի: Տե-
ղին է մէջ բե րել Իո սէբ Գ րի շաշ վի լու բա նաս տեղ ծու թեան տո ղե րը.

Գ նում ես... Ա հա ան ցեա լը քեզ հետ,
 Սա կայն ոչ թէ հին փառ քը տա նե լով.
Եր կինքն ամ պե րով ա հա լու սա ւէտ
 Կը քաղց րա նայ քո լոյս ժպիտ նե րով9:

 Յովհ. Թու մա նեանն իր հայ րե նա կից նե րին ա նուա նում էր 
«եղ բայ րու թեան ու սի րոյ էն քան կա րօտ ժո ղո վուրդ»:

 Բա նաս տեղ ծը մի ա ռի թով գրել է. «Ես հա ւա տում եմ, գա լու 
է այն օ րը, որ բո լոր շո վի նիստ նե րի ջան քե րին հա կա ռակ, յաղ-
թա նա կե լու է ժո ղո վուրդ նե րի միու թեան ու եղ բայ րու թեան գա-
ղա փա րը, ա զա տու թեան մէջ ա ւե լի ու ա ւե լի են ամ րա նա լու մեր 
դա րա ւոր եղ բայ րա կան կա պե րը եւ մեր ինք նու րոյ նու թիւ նը, շքեղ 

9  «Ուղեցոյց աստղը», էջ 89:

Այս ա ռի թով գրա ւիչ են Ե ղի շէ Չա րեն ցի գնա հա տա կան նե րը. 
«Նա Թիֆ լի սում, այդ բազ մա ցեղ քա ղա քում, Ա րեւել քի եւ Ա րեւ-
մուտ քի այդ երփ նե րանգ խառ նա րա նում, դար ձել էր միջ ցե ղա յին 
մեր ձեց ման աշ տա րակ, այ լա զան մշա կոյթ նե րի սին թե տիկ դէմք... 
Ա մէն ժո ղովր դի ու ցե ղի պօէտ, ա մէն մշա կոյ թի տի պա կան ներ-
կա յա ցու ցիչ նրա շուրջն էին խմբւում, հա րա զա տա նում նրան...»6:

Ու սում նա սի րե լով վրաց պատ մու թիւնն ու գրա կա նու թիւ նը՝ 
Յովհ. Թու մա նեա նը գա լիս է այն հա մոզ ման, որ Վ րաս տա նը 
թէ՛ հնում, թէ՛ նոր ժա մա նակ նե րում միշտ էլ գտնուել է ա ռա ջա-
ւոր ժո ղո վուրդ նե րի շար քում, որ իր ազ նիւ մա քա ռում նե րի, վսեմ 
ձգտում նե րի եւ սրտի պար զու թեան հա մար ար ժա նի է լա ւա գույն 
օ րե րի: Այդ ժո ղովր դի գրա կա նու թեան մէջ ա ռա ջին տե ղը, ի րա-
ւամբ, նա տա լիս է Շո թա Ռուս թա վե լուն, իսկ նրա քնա րը հա մա-
րում ոս կե հար: Նա Ռուս թա վե լուն դա սում է հա մաշ խար հա յին 
գրա կա նու թեան մեծ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թուին:

Իո սէբ Գ րի շաշ վի լին յի շում է, որ գրա կան աշ խա տան քի շուրջ 
զրոյ ցից յե տոյ Յով հան նէ սը յայտ նեց. «Ա պա քի նուե լուն պէս պի-
տի թարգ մա նեմ Ռուս թա վե լի, Ֆիր դու սի եւ Հո մե րոս»7: Սա-
կայն ա նո ղոք հի ւան դու թիւ նը խան գա րեց:

Ըստ Յովհ. Թու մա նեա նի՝ «վրա ցու ան մի ջա կան ու սրտա-
բաց բնա ւո րու թիւ նը, բնա կան մաք րու թիւնն ու ա նա րա տու թիւ-
նը, սրտի ազ նուու թիւ նը, ա զա տու թիւնն ու գե ղեց կու թեան սէ րը, 
այս բո լորն ա մէն կող մից լու սա ւո րուած է կեան քի սի րով ու նուրբ 
վշտով Ռուս թա վե լու մօտ, նա իր ամ բողջ էու թեամբ վրա ցի բա-
նաս տեղծ է»8, եւ այս յատ կու թիւն նե րը, որ ներ դաշ նա կօ րէն 
մարմ նա ւո րուած են «Վագ րե նա ւոր»ում, բնո րոշ են բո լոր ժո ղո-
վուրդ նե րի հա մար:

6   Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու, հատոր վեցերորդ, Եր., 1967, էջ 9394: 
7  «Ուղեցոյց աստղը», էջ 81:
8  Թումանեան Յովհ., Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր եօթե

րորդ, էջ 400: 
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РЕЗЮМЕ
ОВАНЕС ТУМАНЯН И ГРУЗИЯ

ЕММА АХТЯН

Ованес Туманян - выдающийся сторонник дружбы двух 
народов, армян и грузин. У него было столько авторитета и 
власти, сколько он мог, чтобы остановить армяно-турецкие 
войны, армяно-грузинские столкновения, спровоцированные 
национальными партиями. “Вражда,– как писал Туманян,– 
созданная в наших народах, искусственна, а любовь и братство 
естественны и намного сильнее, чем они думают в нас”.

Ованес Туманян считал, что только наука, литература и 
искусство способны преодолеть пропасть, которая разделяет 
народы, и что они одни могут создать лучшую жизнь будущего 
и реального человека.

ու ինք նա տիպ, ծաղ կե լու է մեր գե ղա րուես տի ու գրա կա նու թեան 
մէջ: Եւ Վ րաս տա նը, որ չքնաղ է ե ղել նոյ նիսկ իր դժբախ տու-
թեան օ րե րում, ա զատ Կով կա սի, ա զատ ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ-
րու թեան մէջ պէտք է դառ նայ ա ւե լի չքնաղ ու ա ւե լի սի րե լի»10:

 Յովհ. Թու մա նեա նի՝ Վ րաս տա նի նկատ մամբ տա ծած յար-
գան քի ու սի րոյ մա սին ա մե նա վառ ա պա ցոյցն ըստ իս բա նաս-
տեղ ծի կտակն է՝ իր ա ճիւ նը յու ղար կա ւո րե լու իր այն քան սի րած 
Թիֆ լի սում:

Ն րա ցան կու թիւ նը կա տա րուեց: Ու մենք՝ վի րա հա յերս, հնա-
րա ւո րու թիւն ու նենք մեծ սի րով ու հպար տու թեամբ այ ցե լե լու 
մեր հայ րե նակ ցին (մենք նրան միշտ կեն դա նի ենք զգում)՝ Ա մե-
նայն Հա յոց Բա նաս տեղ ծին, եւ իր սի րե լի Վ րաս տա նի բու րում-
նա ւէտ ծա ղիկ նե րը խո նար հե լու նրա շիր մին:

SUMMARY
HOVHANNES TUMANYAN AND GEORGIA

EMMA AKHTYAN

Hovhannes Tumanyan is an outstanding supporter of the 
friendship of two nations, Armenians and Georgians. He had as 
much authority and power as he could to stop the Armenian-Turkish 
struggles, the Armenian-Georgian clashes provoked by national 
parties. “Enmity,– as Tumanyan wrote,– created in our peoples, is 
artificial, and love and brotherhood are natural and much stronger 
than they think in us”.

Hovhannes Tumanyan believed that only science, literature and 
art are capable of overcoming the abyss that divides peoples and that 
they alone can create the best life of the future and the real person.
10  Թումանեան Յովհ., Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր եօթե

րորդ, էջ 386387: 
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պատ մու թեան ու յի շո ղու թիւն նե րի մէջ: Ան շուշտ, իր ե րե խա նե-
րի գե ղա գի տա կան դաս տիա րա կու թեան հար ցում մեծ դեր ու նէր 
գրո ղը՝ իր հա րուստ կեն սա փոր ձով, խո րի մաստ պատ գամ նե րով, 
ինչ պէս նաեւ գրա կան այն մի ջա վայ րը, ուր ձեւա ւոր ւում էին նրանց 
ճա շակն ու հե տաքրք րու թիւն նե րը: Յովհ. Թու մա նեանն ան չափ 
ուշա դիր էր իր զա ւակ նե րի հան դէպ: Ն րան ցից իւ րա քան չիւ րի մէջ 
փնտռում էր իր տա ղան դի ար ձա գան գը. «Ես կ’ու զէի ա մէն մէ կիդ 
մէջ տես նել իմ շուն չը, իմ հո գու մի մա սը...»1: Զա ւակ նե րը բո լորն 
էլ ծա նօթ էին ի րենց հօր ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րին, գրե լու, թարգ-
մա նե լու փոր ձեր էին ա րել եւ բա նաս տեղ ծի խորհր դին հե տեւե լով՝ 
ո րոշ ժա մա նակ պա հում էին օ րա գիր– յի շա տա կա րան:

 Չոր րորդ զա ւա կը Ար տա ւազդն էր (1894-1918), ո րի գրա կան-
յու շագ րա կան նիւ թե րը պահ պա նուել են նրա անձ նա կան հա-
րուստ ար խի ւում: Այն հա մա պար փակ ներ կա յաց նում է շնոր հա լի 
ե րի տա սար դի հե տաքրք րու թիւն նե րը, ձգտում ներն ու ծրագ րե-
րը: Ա կա նա տես նե րի վկա յու թեամբ՝ նա նման էր հօ րը թէ՛ ար տա-
քի նով, թէ՛ բնա ւո րու թեամբ: Ար տա ւազ դը Վա հան Թո թո վեն ցի 
յու շե րում հե տեւեալ բնու թագ րումն ու նի. «Թու մա նեա նի բո լոր 
զա ւակ նե րի մէջ Ար տա ւազդն էր շատ նման իր հօ րը՝ ար տա քին 
ֆոր մա նե րով, ժպի տով, ձայ նի տո նով, շար ժում նե րով ու գոյ նե-
րով: Նա ու նէր չա փա զանց գրա կան հա կում, փոր ձում էր պիէս-
ներ գրել, ան սահ ման սէր ու նէր դէ պի մա նուկ նե րը»2:

 Յովհ. Թու մա նեա նի թան գա րա նի գի տա կան անձ նա կազ մը, 
ու սում նա սի րե լով մեծ գրո ղի ըն տա նե կան ար խի ւը, տա րի ներ 
ա ռաջ նա խա ձեռ նեց «Թու մա նեա նի զա ւակ նե րը» մա տե նա շա րի 
լոյ սըն ծա յու մը, ո րի սկիզ բը դրուեց 2011 թ. տպագ րուած «Աշ խէն. 
յու շեր եւ ըն տա նե կան պատ մու թիւն ներ» ժո ղո վա ծուով, ո րին հե-
տեւեց Ար տա ւազդ Թու մա նեա նի նա մա կա նին:

1   Սաֆրազբեկեան Իրմա, Թումանեանի ընտանիքի կեանքի էջերից, Թումանեան – 
140, Եր., 2009, էջ 119:

2   «Թումանեանը ժամանակակիցների յուշերում», Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1969, էջ 138։

ԹՈՒՄԱՆԵԱՆԻ ՇԱՌԱՒԻՂՆԵՐԸ. 
ԱՐՏԱՒԱԶԴ

բ.գ.թ., դո ցենտ ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՄՈՒՐԱԴԵԱՆ
Խ. Ա բո վեա նի ան. ՀՊՄՀ Վ. Պար տի զու նու ա ն. Հայ նոր եւ նո րա գոյն 

գրա կա նու թեան եւ նրա դա սա ւանդ ման մե թո դի կա յի ամ բիոն

 Բա նա լի բա ռեր՝ ճա կա տա գիր, ժո ղո վուրդ, յի շո ղու թիւն, տխրու-
թիւն, Թու մա նեա նի զա ւակ նե րը:

Key words: fate, people, memory, sadness, Tumanyan’s children.

Ключевые слова: судьба, народ, воспоминание, тоска, дети 
Туманяна.

Ու ղեկ ցում ես բո լո րին՝ ման կու թիւ նից ծե րու թիւն,
Ինքդ մնում ես յա ւէտ՝ Ա րա րա տի պէս կան գուն:

 Սու րէն Մու րա դեան

Ա մէն մի հայ իր հո գու խոր քում Թու մա նեան ու նի: Նա կար-
ծես մեր մի մաս նիկն է, որ վաղ ման կու թիւ նից թա փան ցում է 
մեր էու թեան մէջ, հա րա զա տի նման մտեր մա նում, եւ ամ բողջ 
կեան քում մենք մնում ենք նրա կա խար դա կան գե րու թեան մէջ, 
նրա ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րի հետ մե ծա նում, ի մաստ նա նում 
եւ փոր ձում գրո ղի խորհր դով աշ խար հին նա յել բա րի սրտով ու 
պայ ծառ հա յեաց քով:

 Յովհ. Թու մա նեա նի կեան քի ու ստեղ ծա գոր ծու թեան մա սին 
հա զա րա ւոր յօ դուած ներ, ու սում նա սի րու թիւն ներ են գրուել ու կը 
գրուեն, եւ եր բեք էլ չի սպա ռուի հե տաքրք րու թիւ նը մեծ գրո ղի, 
ինչ պէս նաեւ նրա ան բա ժա նե լի մա սը կազ մող զա ւակ նե րի հան-
դէպ: Ն րանք բո լորն էլ օժ տուած էին վեհ ար ժա նիք նե րով, իսկ որ-
դի ներն ի րենց տխուր ճա կա տագ րե րով կը մնան մեր ժո ղովրդի 
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ւազ դին ներշն չել, զօ րա վիգ է ե ղել Ար մէն Տիգ րա նեա նի քոյ րը՝ 
Ար մե նու հին, ո րին ե րի տա սար դը յա ճախ դժգո հում էր գորշ ի րա-
կա նու թիւ նից, չհաս կա ցուած լի նե լուց: Իսկ պա տաս խան նա մակ-
նե րում կա րե լի է հան դի պել խոս տում նա լից ա րուես տա գէ տի հո-
գին խա ղա ղեց նող, պարզ ու գե ղե ցիկ տո ղե րի. «Ես լաւ, շատ լաւ 
եմ հաս կա նում քեզ եւ այն ներ քին փո թո րի կը, ինչ-որ կա տար ւում 
է քո ներ սը: Աստ ծոյ տա ճար է քո հո գին, նա ծաղ կում է ան մեղ 
ծա ղիկ նե րով, բայց մար դիկ սառն են խօ սում քեզ հետ:

Ոչ ոք չկայ, ա՜խ, ոչ ոք, որ քեզ մտեր մա կան ձեռ քով գրկէր, որ 
կա մա ցուկ շշնջար «քեզ, իմ մտե րիմ, ես հաս կա նում եմ»4:

 Հա մապ րու մի նմա նա տիպ պա հեր է ապ րել Յովհ. Թու մա-
նեա նը. «Մարդ միշտ ու նի մի քնքուշ էա կի հետ գե ղե ցիկ, գե-
ղարուես տա կան կա պե րով կա պուած լի նե լու կա րօ տը, ե րա զա-
յին կեան քով եր բեմն ապ րե լու տեն չը»5:

Ար տա ւազ դի սէ րը թատ րո նի, դրա մա տուր գիա յի հան դէպ պաշ-
տա մուն քի էր հաս նում, չկար ոչ մի ներ կա յա ցում, որ բաց թող-
նէր: Ն րա գրած պիէս նե րից յի շա տա կե լի են «Ըն կե րը», «Փան ձե-
լի»ն, «Նա նէ»ն, ո րոնց մէջ հե րոս նե րը տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի 
եւ ժա մա նակ նե րի հռչա կա ւոր ա րուես տա գէտ ներ էին՝ Ռա ֆա յէլ, 
Ռու բենս, Տի ցիան, Վան Դեյկ, Լէօ նար դօ դա Վին չի: Պիէս նե րից 
«Վան Դեյ կը» տպագ րուել է «Հաս կեր»ում 1911 թ., իսկ «Ռու բեն-
սը»՝ «Պա տա նի» ալ մա նա խում եւ 1912 թ. բե մա դրուել: Ար տա ւազ դը 
մեծ սի րա հար էր հայ ճար տա րա պե տու թեան: Սի րում էր ճամ բոր-
դել, հե տաքրքր ւում էր ճար տա րա պե տա կան յու շար ձան նե րի, կո-
թող նե րի, ե կե ղե ցի նե րի պատ մու թեամբ: Այդ են վկա յում բա նա սէր, 
հնա գէտ, յե տա գա յում Մե ծի Տանն Կի լի կիոյ Կա թո ղի կոս Գա րե-
գին Յով սէ փեա նին ուղ ղուած նա մակ նե րը, որ տեղ խնդրում է ի րեն 
ընդգր կել հնա գի տա կան ար շա ւախմ բում: Եւ շատ չան ցած՝ ստա-
4  «Թումանեանի զաւակները. Արտաւազդ Թումանեան. նամականի», Գիրք Ա., Եր., 

«Մուղնի» հրատ., 2013, էջ 6970։
5  Թումանեան Յովհ., Ասոյթներ, թեւաւոր խօսքեր, կենսագրական եւ մատե նա գրա կան 

տեղեկութիւններ, Եր., 1969, էջ 114։

 Գիր քը խօ սուն փաս տե րով, ժա մա նա կագ րա կան կար գով եւ 
ման րա մաս նօ րէն ներ կա յաց նում է տա ղան դա ւոր Ար տա ւազ-
դի կեան քի ճա նա պար հը: Բա ւա կա նա չափ հա րուստ է նա մա-
կա նին, բազ մաբ նոյթ բո վան դա կու թեամբ՝ ուղ ղուած տար բեր 
մշա կոյ թի գոր ծիչ նե րի, գրող նե րի, նկա րիչ նե րի, հա րա զատ նե-
րի: Գր քում ընդգր կուած մտեր միկ, ան կեղծ յա րա բե րու թիւն ներ 
վկա յող նա մակ նե րի ընտ րա նին ա ռա ջին հա յեաց քից կա րող է 
նեղ անձ նա կան տպա ւո րու թիւն թող նել, բայց ըն թերց ման ժա-
մա նակ բա ցա յայտ ւում է Թու մա նեա նի որ դին՝ իբ րեւ ա րուես տա-
գէտ՝ օժ տուած գրե լու եւ նկա րե լու շնոր հով: Նուրբ ու զգա յուն 
է նրա նե րաշ խար հը: Տո ղե րի ա րան քում ան կա րե լի է չնկա տել 
ե րի տա սար դի ան սահ ման սէ րը հա րա զատ նե րի, հայ րե նի ե զեր-
քի, հո գեւոր ար ժէք նե րի հան դէպ:

 Ման կա կան տա րի նե րից փոք րիկ Ար տի կը, ինչ պէս մտեր մա-
բար ա նուա նում էին մտե րիմ նե րի շրջա նում, աչ քի էր ընկ նում 
իր աշ խու ժու թեամբ. իր ու ժե րով փոք րիկ գրքոյկ ներ էր կազ մում, 
խմբագ րում, ձեւա ւո րում, «հրա տա րա կում»: 1907 թ., երբ ըն դա-
մէ նը 13 տա րե կան էր, Դ. Մա մին- Սի բի րեա կի «Քաջ նա պաս-
տա կը» փո խադ րում է հա յե րէ նի եւ տպագ րում «Հաս կեր»ում: 
Դ սե ղում բե մադ րուել է նրա՝ պիէ սի վե րա ծած «Գի քո րը», ո րի 
ժա մա նակ խա ղա ցել է Համ բո յի դե րը եղ բօր՝ Համ լի կի հետ: Բե-
մադ րու թեա նը ներ կայ է ե ղել հայ րը:

Ար տա ւազ դի Ներ սի սեան դպրո ցի դա սըն կեր, յե տա գա յում 
բա նաս տեղծ, դե րա սան Պա հա րէն յի շում է ինչ պէս էին եր կու սով 
ձե ռա գիր ամ սա գիր հրա տա րա կում «Թո թո վանք» խո րագ րով3:

 Մի ա ռան ձին գուր գու րան քով են ո ղո ղուած հայ ժո ղովր դա կան 
դե րա սա նու հի Յաս մի կի նա մակ նե րը՝ ան սահ ման հո գա տա րու-
թիւն, ան հանգս տու թիւն՝ նրա ա պա գայ ծրագ րե րի ի րա կա նաց-
ման հա մար եւ մեծ հա ւատ: Իր բա րի խոր հուրդ նե րով Ար տա-
3  «Թումանեանը ժամանակակիցների յուշերում», Եր., «Էդիթ Պրինտ», 2009, էջ 676 

(Պահարէ. «Թու մա նեանը սկսնակների բարեկամ»)։
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գնա հա տուեց Է դուարդ Ջր բա շեա նի եւ կեր պա րուես տա գէտ Մա-
նիա Ղա զա րեա նի կող մից: 

Ե րի տա սար դի հա մար 1913 – 1914 թթ. շատ եր ջա նիկ տա րի ներ 
էին:  Բայց սկսւում է Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը: 
Վե րա դառ նա լով Թիֆ լիս՝ նա զօ րա կոչ ւում է բա նակ եւ պար տա-
դիր զի նուո րա կան ծա ռա յու թիւ նից յե տոյ կա մա ւոր մնում աշ խա-
տե լու «Մի ջազ գա յին Կար միր Խա չի Հա մա ռու սա կան Քա ղաք-
նե րի Միու թեան» կով կա սեան կո մի տէում: Ար տա ւազ դը լուրջ 
աշ խա տան քա յին գոր ծու նէու թիւն է ծա ւա լում «Հայ Ե րի տա-
սարդ նե րի Կո մի տէ»ում (1915 – 1918 թթ.): 1916 թ. նշա նակ ւում է 
Վա նի լիա զօր ներ կա յա ցու ցիչ:

1917 թ. Վա նում ե ղած ժա մա նակ Ար տի կը մաս նակ ցել է գիտ-
նա կան ներ Ն. Ա դոն ցի եւ Ա. Քա լան թա րի հնա գի տա կան ար-
շա ւախմ բի աշ խա տանք նե րին: Ու սում նա սի րե լով Աղ թա մա րի 
ձե ռագ րե րը՝ յայտ նա բե րել է Գ րի գո րիս Գե ղե ցի կի տա ղե րը, ար-
տագ րել՝ փրկե լով դրանք ոչն չա ցու մից:

«Թու մա նեա նի զա ւակ նե րը. Ար տա ւազդ Թու մա նեան. նա մա-
կա նի» գրքում մեծ տեղ է յատ կա ցուած ռազ մա ճա կա տից նրա 
ու ղար կած նա մակ նե րին, ո րոն ցում ար տա ցո լուած են 20–րդ դա-
րասկզ բին Ա րեւմ տեան Հա յաս տա նում հայ ժո ղովր դին բա ժին 
հա սած ող բեր գա կան դէպ քե րը: Նա սրտա ցա ւու թեամբ կա տա-
րում է ի րեն վստա հուած գոր ծը, հայ գաղ թա կան նե րին ա պա հո-
վում սննդով, բու ժօգ նու թեամբ, բա ցում ժա մա նա կա ւոր կա ցա-
րան ներ, հի ւան դա նոց ներ: Ան գամ մար տի դաշ տում ան տար բեր 
չէ հայ րե նի բնաշ խար հի հան դէպ, քրո ջը՝ Նուար դին հաս ցէա-
գ րած մի նա մա կում գրում է. «Ա պա թէ ի մա նաս ինչ գե ղե ցիկ, 
սրբա զան վայ րե րով եմ ան ցել, բա ւա կան է տամ Ա ւա րայ րի 
դաշ տի ա նու նը... ինչ սքան չե լի է... էս դաշ տե րով, ճամ բա նե րով 
ի՜նչ թա գա ւոր ներ, իշ խան ներ, ի՜նչ դէմ քեր են ան ցել: Մ նա ցել եմ 
զար մա ցած Րաֆ ֆու վրայ, թէ ինչ վար պե տօ րէն, ճիշդ եւ գե ղե-
ցիկ է նկա րագ րել ա մէն ման րա մաս նու թիւն, ինչ թախ ծոտ աչ քեր 

նում է այն քան սպա սուած նա մա կը, ուր գիտ նա կա նը հա մա ձայ-
նու թիւն էր տա լիս եւ հիաց մուն քի խօս քեր ուղ ղում ե րի տա սար դին. 
«Յով հան նէս Թու մա նեա նի որ դին չէր կա րող ան տար բեր լի նել դէ-
պի ան ցեա լի սրբա զան մնա ցորդ նե րը, ի սրտէ ու րախ եմ, ոչ այն 
պատ ճա ռով, որ ինձ օգ նել կա րող էք, այլ որ Ձեր մէջ այդ պի սի սէր 
եւ ձգտում կայ»6:

Ար տա ւազ դին գնա հա տում ու փո խա դարձ մտեր մու թեամբ 
վա յե լում էին նրա բա րե կա մու թիւ նը Մ. Սա րեա նը, Վ. Տէ րեա նը, 
Ղ. Ա ղա յեա նը, Ալ. Շիր վան զա դէն, Պ. Մա կին ցեա նը, Ս. Գո րո-
դեց կին, Ռ. Մե լի քեա նը եւ ու րիշ ներ:

 Յովհ. Թու մա նեա նի աչ քից չի վրի պում Ար տի կի բնա տուր 
տա ղան դը նկար չու թեան աս պա րէ զում: Կեր պա րուես տի ա ռա-
ջին դա սերն Ար տա ւազդն ա ռել է նկա րիչ Ե ղի շէ Թա դէո սեա նից: 
Մեծ դժուա րու թեամբ գրո ղը հայ թայ թում է անհ րա ժեշտ գու մա-
րը եւ որ դուն ու ղար կում Մոս կուա՝ սո վո րե լու ռուս նկա րիչ Կե-
լի նի ա րուես տա նո ցում: Ակն բախ է Ար տա ւազ դի ու րա խու թիւնն 
այս ա ռի թով. «Վեր ջա պէս ուշ քի ե կայ ե րա զած քա ղա քի ե րազ-
նե րից եւ քեզ գրում եմ ա ռա ջին նա մակս: Չեմ կար ծում, մի այլ 
քա ղա քում էս քան լաւ տե ղա ւո րուէի, էս քան լա՜ւ զգալ, ինչ պէս 
Մոս կուա յում: Չ նա յած դեռ չեմ մտել դպրոց, ա րուես տա գէտ նե րի 
շրջան, թատ րոն եւ այլն... բա ւա կա նի ու նեմ էն պի սի բա րե կամ-
ներ, որ պի սին են Վա հանն ու Մա կին ցեա նը...»7:

Ար տա ւազ դին Մոս կուա յում իր խոր հուրդ նե րով, մշտա պէս օգ-
նե լու պատ րաս տա կա մու թեամբ սա տա րում էր Մ. Սա րեա նը, գնա-
հա տում նրա բնա տուր տա ղան դը, ու սում նա տենչ ո գին: Այս մտեր-
մու թեան ար դիւն քում, ինչ պէս նաեւ գրող ու նկա րիչ Մ. Վո լո շի նի՝ 
Մ. Սա րեա նին նուի րուած յօ դուա ծի ան մի ջա կան տպա ւո րու թեան 
տակ, Ար տա ւազ դը գրում է մի ար ժէ քա ւոր ու սում նա սի րու թիւն՝ 
«Մար տի րոս Սա րեան» խո րագ րով8, ո րը յե տա գա յում բարձր 
6 «Թումանեանի զաւակները. Արտաւազդ Թումանեան. նամականի», Գիրք Ա., էջ 60։
7  Նոյն տեղում, էջ 81: 
8   «Գրական թերթ», Եր., 1980, Մայիսի 23: 
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մէջ, ափ սոս նրա սիր տը, որ լե ցուն էր թու մա նեա նա կան ջերմ 
ա րեամբ: Ար տա ւազ դին ծաղ կում էր սպաս ւում...»11: Իսկ սգա-
կիր հօրն ուղ ղուած տո ղե րում կար դում ենք. «Իմ վիշ տը թւում է 
փոք րիկ մի մթնշաղ Ձեր վշտի ահ ռե լի գի շե րի հան դէպ... Ձեզ 
հետ միա սին նա յում եմ դա տար կուած աշ խար հին ու սպա սում 
այն պա հին, երբ մեր հա յեաց քը կը դարձ նենք դէ պի յա ւեր ժա-
կան աստ ղեր, որ տեղ այժմ գտնւում է Ար տի կի հո գին»12:

 Շիր վան զա դէն իր «Բա նաս տեղծն ու հայ րը» յօ դուա ծում 
(1933) յի շում է Թու մա նեա նի հո գե ցունց խօս քե րը՝ ա սուած իր յի-
սուն ա մեա կի օ րը. «Բայց հա ւա տա, այ սօր ես իմ բո լոր ստեղ ծա-
գոր ծու թիւն նե րը կրա կին կը նուի րէի, միայն թէ վե րա դարձ նէին 
ինձ իմ կո րած որ դուն...

 Նա չէր դա դա րում եւ մին չեւ մա հուան ժա մը չդա դա րեց ող բալ 
իր այն ա մէ նից սի րուած որ դուն, որ իմ պե րիա լիս տա կան պա տե-
րազ մի ան մեղ զո հե րից մէ կը դար ձաւ, եւ ո րին նա փայ փա յել էր 
իր զգա յուն հո գու ամ բողջ զօ րու թեամբ»13:

 Տա րի ներ յե տոյ Էդ. Ջր բա շեա նը «Պօէ տի որ դին» յօ դուա-
ծում պէտք է գրէր. «Մեծ ըն տա նի քից ա ռա ջի նը զո հուեց Ար տա-
ւազ դը, իր հետ տա նե լով տա ղան դա ւոր ա րուես տա գէ տի խոր-
տակուած ա պա գան, Թու մա նեա նի կեան քի վեր ջին տա րի նե րը 
լցնե լով ան փա րա տե լի վշտով»14:

Ար տա ւազդ Թու մա նեա նի թո ղած թան կա գին մա սունք նե-
րը՝ գրա կան եր կեր, կտաւ ներ, ար ժէ քա ւոր ու սում նա սի րու թիւն-
ներ, վկա յում են եւ հաս տա տում պօէ տի տո ղե րը՝ «Ի՜նչ քան ծա-
ղիկ պի տի բուս նէր, որ չը բու սաւ էս հո ղին»15, ե թէ ճա կա տա գիրն 
ա նո ղոք չգտնուէր իս կա տիպ ա րուես տա գէ տի հան դէպ:
11   Նոյն տեղում, էջ 15: 
12   Գորոդեցկի Ս., Հայաստանի եւ հայ կուլտուրայի մասին, Եր., 1980, էջ 282286: 
13   Շախկեան Գ., Թումանեանի ընտանեկան աշխարհը, Եր., 2011, էջ 132: 
14   «Գարուն», Եր., 1977, թիւ 9, էջ 4547: 
15  Թումանեան Յովհ., Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով (վեր ախմբա գրուած 

հրատարակութիւն), հատոր երկրորդ / քառեակներ, բալլադաներ, թարգ մա նութիւններ, 
Եր., ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղեանի ան. Գրականութեան Ինստիտուտ, 2018, էջ 59: 

է ու նե ցել էդ «ան հան գիստ հո գին», ի՜նչ զգաց մունք նե րով է փայ-
փա յել ա մէն մի գրե լիք տո ղը...»9:

 Նա մակ նե րի մէջ ա ռանձ նա նում են Ար տի կի կեան քի ան-
յայտ է ջե րը բա ցա յայ տող, պա տա նե կան սի րով գրուած տո ղե րը՝ 
ուղղուած անգ լու հի Է լի զա բէթ Արմսթ րոն գին: Վեր ջինս աշ խա-
տան քի բե րու մով Մի ջազ գա յին Կար միր Խա չի գթու թեան քոյր, 
այդ օ րե րին ծա նօ թա նում է Ար տա ւազ դի հետ եւ նրան սո վո րեց-
նում անգ լե րէն: Թեր թում ես նա մակ նե րը, ո րոնք պատ մում են 
մա քուր ու ան բիծ սի րոյ, ան կա տար ե րազ նե րի մա սին, իսկ բա-
նաս տեղ ծա կան տո ղե րը սի րոյ ինք նա տիպ խոս տո վա նու թեան 
դրսեւո րում ներ են.

 Քո ձայ նը, ա սես հէ քեա թում լի նի,
Երբ լուռ է ա մէ նը, ա մէ նը ի քուն:
 Խա ղաղ գի շե րը, դիւ թա կան... գի նի...
 Դու օ տար աղ ջիկ իմ հայ րե նի քում:
Եր կուսս էլ լռում ենք, օ տար լե զու ներ,
Ժ պի տով ենք խօ սում, լռու թեամբ սի րում,
Ա՜խ, ա մէն մէկս որ քան սէր ու նէր
Ի րար պատ մե լու, ի րար ա սե լու10:

Ա ռանց յուզ մուն քի ան կա րե լի է կար դալ Ար տա ւազ դի Վա նից 
ու ղար կուած նա մակ նե րը հա րա զատ նե րին, ուր, թւում է, կան-
խազ գում էր ի րեն մօ տե ցող մա հուան վտան գը:

Եւ իս կա պէս. Վա նի երկ րորդ նա հան ջի ժա մա նակ զոհ ւում է: 
Ն րա մա հը Յովհ. Թու մա նեա նի անձ նա կան մե ծա գոյն ող բեր-
գու թիւնն էր, ո րից այդ պէս էլ ուշ քի չե կաւ:

 Սեր գէյ Գո րո դեց կին՝ Յովհ. Թու մա նեա նի ըն տա նի քի հա ւա-
տա րիմ բա րե կամն ու Ար տա ւազ դի ըն կե րը, ան հուն ցա ւով գրել 
է. «Ինչ քան շատ ստեղ ծա գոր ծա կան ու ժեր խոր տա կուե ցին նրա 

9  «Թումանեանի զաւակները. Արտաւազդ Թումանեան. Նամականի», Գիրք Ա., էջ 159: 
10  Նոյն տեղում / յաւելուած, բանաստեղծութիւններ նուիրուած Է. Արմսթրոնգին, էջ 263: 
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ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆԸ՝
ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԵԱՆ  

ՈՍԿԷ ՕՂԱԿ

ԿԱՐԻՆԷ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ
Վ րաս տա նի Մ շա կոյ թի, Կր թու թեան, Գի տու թեան եւ 

Ս պոր տի Նա խա րա րու թեան աշ խա տա կից

 Բա նա լի բա ռեր՝ Յով հան նէս Թու մա նեան, Գ րի գոլ Ռո բա քի ձէ, Տի-
ցիան Տա բի ձէ, Իո սէբ Գ րի շաշ վի լի, Թիֆ լիս, Հա յաս տան, Վ րաս-
տան, վրաց ժո ղո վուրդ, բա րե կա մու թեան ջա տա գով, հայ-վրա ցա-
կան գրա կան կա պեր, վրա ցա կան մա մուլ:

Key words: Hovhannes Tumanyan, Grigol Robakidze, Titsian Tabidze, 
Ioseb Grishashvili, Tiflis, Armenia, Georgia, Georgian people, friendship 
preacher, Armenian-Georgian literary relations, Georgian print media.

Ключевые слова: Ованес Туманян, Григол Робакидзе, Тициан 
Табидзе, Иосеб Гришашвили, Тифлис, Армения, Грузия, грузинский 
народ, проповедник дружбы, армяно-грузинские литературные 
связи, грузинская пресса.

 Հայ-վրա ցա կան գրա կան-թարգ մա նա կան շփում նե րը սկսուել 
են 5-րդ դա րից, երբ գրե թէ միա ժա մա նակ հիմք է դրուել եր կու 
ժո ղո վուրդ նե րի գրա ւոր մշա կոյթ նե րին: Վաղ եւ ուշ միջ նա դա-
րից մեզ են հա սել հա յե րէ նից վրա ցե րէն եւ վրա ցե րէ նից հա յե-
րէն թարգ մա նուած վար քագ րա կան, քե րա կա նա կան, պատ-
մա կան ու գրա կան տաս նեակ յու շար ձան ներ: Սա կայն եր կու 
ժո ղո վուրդ նե րի գրա կան եւ թարգ մա նա կան կա պե րը բուռն կեր-
պով զար գա ցել են 19-րդ դա րում: Դա այն ժա մա նա կաշր ջանն 
էր, երբ Թիֆ լիսն ա րեւե լա հայ հո գեւոր-մշա կու թա յին խո շոր 
կենտ րո նի էր վե րա ծուել: Նո րո վի էր կա րեւոր ւում գրա կա նու-

SUMMARY
TUMANYAN’S CHILDREN: ARTAVAZD

ARMENUHI MURADYAN

Among Tumanyan’s children Artavazd was the best like a talented 
artist with a good talent of writing and painting. His tragic death was 
irreversible loss for Tumanyan.

РЕЗЮМЕ
ДЕТИ ТУМАНЯНА: АРТАВАЗД

АРМЕНУИ МУРАДЯН

Среди детей Туманяна Артавазд отличается с болшим 
талантом к письму и живописи как талантливый художник. Его 
трагическая смерть стала необратимой потерей для Туманяна.
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տեւեալ տո ղե րին. «Էն մի ա ռան ձին, իւ րա տե սակ աշ խարհք էր, 
ո րի մէջ ե կել միա ցել էին կով կա սեան ժո ղո վուրդ նե րը, ա մէնքն 
ի րենց ա ռանձ նա յա տուկ կեան քով ու ե րան գով եւ յօ րի նել էին 
ազ գե րի մի վե րին աս տի ճա նի գրա ւիչ ու հե տաքր քիր խառ նուրդ 
ու կեանք: Եւ ո րով հե տեւ էդ կեան քին տօն տուո ղը վրա ցա կան 
զուարթ ո գին էր, էդ պատ ճա ռով էլ հին Թիֆ լի սը խորթ տար րե-
րի էթ նօգ րա ֆիկ մի ժո ղո վա ծու չէր հան դի սա նում, այլ մի ու րախ 
հար սան քա տուն, ուր հրա ւի րուած էին Կով կա սի բո լոր ազ գերն 
ու ցե ղե րը քէֆ քա շե լու»1:

Վ րաս տա նը Յովհ. Թու մա նեա նի երկ րորդ հայ րե նի քը դար-
ձաւ, ո րին նա նուի րուեց սի րա ռատ սրտի ողջ ու ժով: Նա ստեղ-
ծա գոր ծա կան ժա ռան գու թեան մէջ ու րոյն տեղ յատ կաց րեց 
Վ րաս տա նի թե մա յին: Ջերմ սի րոյ ար տա յայ տու թիւն են «Հաշ-
տու թիւն» (1893), «Ն. Բա րա թաշ վի լու դամ բա նի վե րայ» (1893), 
«Վ րաս տա նի մա սին» (1916), «Վ րաս տա նի պօէտ նե րին» (1919), 
«Վ րաս տա նի ո գին» (1919), «Նուէր Վ րաս տա նի բա նաս տեղծ նե-
րին» (1919) եւ այլ գոր ծեր:

Մ. Փա լիաշ վի լուն ուղ ղուած նա մա կում Յովհ. Թու մա նեա նը 
գրում է. «Հա ւա տաց նում եմ Ձեզ, որ ինչ քան թանկ են ինձ հա-
մար Վ րաս տա նը եւ սքան չե լի վրա ցա կան հո գին, նոյն քան թանկ 
են այն մար դիկ, ո րոնք հան դի սա նում են այդ հո գու կրող ներն ու 
մեկ նա բան նե րը այդ հո գու»2:

 Խորն ու ա մուր էր բա նաս տեղ ծի կա պը վրաց ժո ղովր դի հետ 
եւ ան չափ մեծ՝ նրա սէրն ու յար գան քը վրա ցի նե րի հան դէպ: 
«Վ րա ցին ար դէն պօէտ է, իսկ վրա ցա կան պօէ տը՝ կրկնա կի 
պօէտ»3,– նկա տում է նա:
1   Թումանեան Յովհ., Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր եօթե

րորդ / քննադատութիւն եւ հրապարակախօսութիւն. 19131922, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գի
տութիւն» հրատ., 1995, էջ 27: 

2   Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր տաս ներորդ, Եր., ՀՀ 
ԳԱԱ հրատ., 1999, էջ 700: 

3  Նոյն տեղում, էջ 701: 

թեան, թարգ մա նու թեան, ե րաժշ տա կան ե րե կո նե րի, հայ-վրա-
ցա կան գրա կան ա ռըն չու թիւն նե րի, գի տա կան ու սում նա սի րու-
թիւն նե րի նշա նա կու թիւ նը: Մեծ էր յատ կա պէս մա մու լի դե րը, 
ո րի է ջե րում լու սա բան ւում էին եր կու ժո ղո վուրդ նե րի թէ՛ մշա-
կու թա յին, թէ՛ գրա կան ի րա դար ձու թիւն նե րը: Այդ պի սի հրա տա-
րա կու թիւն նե րից էին «Կ ռունկ հա յոց աշ խար հի» ամ սա գի րը, 
«Մ շակ», «Ար ձա գանգ», «Ի վե րիա», «Դ րոե բա» («Ժա մա նակ»), 
«Կ վա լի» («Հետք»), «Գ րա կա նու թիւն եւ կեանք», «Մե ղու Հա-
յաս տա նի» թեր թե րը, ա ւե լի ուշ՝ «Գ րա կան հան դէս» ամ սա գի-
րը, «Խորհր դա յին Վ րաս տան» (այժմ՝ «Վ րաս տան»), «Լի տե րա-
տու րու լի Սա քարթ վե լօ» («Գ րա կան Վ րաս տան»), «Կո մու նիստ» 
թեր թե րը, «Կա մուրջ» տա րե գիր քը, ո րոն ցից այ սօր շա րու նա կում 
են հրա տա րա կուել միայն «Վ րաս տա ն»ը եւ «Կա մուր ջ»ը:

Մ շա կու թա յին յա րա բե րու թիւն նե րի զար գաց ման ա ռու մով պա-
կաս կա րեւոր չէր հայ գրող ներ ու մշա կոյ թի գոր ծիչ ներ Խ. Ա բո-
վեա նի, Յովհ. Թու մա նեա նի, Աւ. Ի սա հա կեա նի, Դ. Դէ միր ճեա նի, 
Ե. Չա րեն ցի եւ վրաց գրող ներ Ի. Գ րի շաշ վի լու, Կ. Գամ սա խուր-
դիա յի, Տ. Տա բի ձէի, Գ. Լէօ նի ձէի, Գ. Տա բի ձէի, Ի. Նո նեշ վի լու եւ 
այ լոց մտեր մու թիւնն ու ստեղ ծա գոր ծա կան սերտ փոխ գոր ծակ-
ցու թիւ նը:

 Ժա մա նա կի հայ-վրաց գրա կան փոխ յա րա բե րու թիւն նե րի հո-
գեւոր միաս նու թեան «լու սա ւոր բար ձուն քը», սա կայն, մեր մե ծա-
գոյն բա նաս տեղծ Յով հան նէս Թու մա նեանն էր:

 Շուրջ 40 տա րի Յովհ. Թու մա նեա նի բեղմ նա ւոր ստեղ ծա գոր-
ծա կան, հա սա րա կա կան աշ խա տանքն ըն թա ցել է Թիֆ լի սում: 
Բա նաս տեղ ծը յա ճախ է անդ րա դար ձել հո գե հա րա զատ քա ղա-
քին («Սա յեաթ- Նո վա յի եր գե րի բո վան դա կու թիւ նը», «Վրաց 
բա նաս տեղ ծու թիւ նը» յօ դուած ներ, «Սա յեաթ- Նո վան – Դա ւիթ 
ե պիս կո պոս եւ ա ռաջ նորդ Հաղ պա տայ թե մի» զե կու ցում) եւ 
միշտ էլ հիաց մուն քով խօ սել այդ ինք նա տիպ բնա կա վայ րի մա-
սին: «Եր կու մեծ թիֆ լի սե ցի ներ» յօ դուա ծում հան դի պում ենք հե-
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որ պէս ժո ղո վուրդ նե րի մի ջեւ կա պի «ա մե նավ սեմ» մի ջոց նե րից 
մէ կը: Իր յար կի տակ յա ճախ է հիւ րըն կա լել վրաց գրչա կից նե րին, 
մտո րել գրա կա նու թեան, ա րուես տի, Կով կա սի ժո ղո վուրդ նե րի 
ճա կա տագ րի շուրջ: Ու շադ րու թեամբ հե տեւել է վրաց մշա կոյ թի 
զար գաց մա նը եւ ակ տի ւօ րէն մաս նակ ցել բո լոր յի շար ժան մի ջո ցա-
ռում նե րին ու տօ նա կա տա րու թիւն նե րին, ձգտել է խո րա մուխ լի նել 
վրաց ժո ղովր դի կեան քի բո լոր ման րա մաս նե րի մէջ: Այս ա ռու մով 
ու շագ րաւ է հե տեւեալ փաս տը. 1893-ի Ապ րի լի 25-ին վրաց հա սա-
րա կայ նու թիւ նը Գան ձա կից Թիֆ լիս էր տե ղա փո խում բանաս-
տեղծ Նի կո լոզ Բա րա թաշ վի լու ա ճիւ նը: Ի. Ճավ ճա վա ձէի,  
Ա. Ծե րե թե լիի, Գ. Ծե րե թե լիի եւ ու րիշ նե րի հետ ե կել էր իր յար-
գան քը մա տու ցե լու Յով հան նէս Թու մա նեա նը, որ տեղ յու զիչ խօսք 
է ա սում: Այս պէս սկսեց ճա նա չել Վ րաս տա նը իր նոր բա րե կա մին:

 Բա ցի գրա կան ե րե կոյթ նե րից, անձ նա կան կա պե րից ու ծա-
նօ թու թիւն նե րից՝ Յովհ. Թու մա նեա նը մեծ կա րեւո րու թիւն էր 
տա լիս թարգ մա նա կան գոր ծին: Նա գտնում էր, որ այդ ճա նա-
պար հով ժո ղո վուրդ նե րը կա րող են ա ւե լի մօ տի կից ի րար ճա-
նա չել: Ճիշդ է, Թու մա նեա նը վրաց գրա կա նու թիւ նից շատ քիչ է 
թարգ մա նել, յայտ նի են 1907 թ. Ի. Ճավ ճա վա ձէի մա հուան ա ռի-
թով նրա «Գա րուն», «Է լե գիա» բա նաս տեղ ծու թիւն նե րի հիա նա-
լի թարգ մա նու թիւն նե րը, սա կայն հայ գրող նե րին խրա խու սել է 
զբա ղուել թարգ մա նու թեամբ:

 Մեծ ա րուես տա գէ տը շատ բարձր է գնա հա տել այն գրող նե-
րին, ո րոնք ի րենց ստեղ ծա գոր ծու թեամբ նպաս տել են հայ եւ 
վրաց ժո ղո վուրդ նե րի մեր ձեց մա նը: Այս ի մաս տով բա ցա ռիկ 
նշա նա կու թիւն է տուել Սա յեաթ- Նո վա յին եւ մե ծա պէս օ ժան դա-
կել է Ի. Գ րի շաշ վի լու «Սա յեաթ- Նո վա» մե նագ րու թեան ու վրա-
ցե րէն եր գե րի գրքոյ կի հրա տա րակ մա նը:

Վ րաց հա սա րա կու թեան հե տաքրք րու թիւ նը Յովհ. Թու մա-
նեա նի եր կե րի հան դէպ սկսւում է 90-ա կան նե րից: Այն պայ մա-
նա ւո րուած էր գրո ղի ստեղ ծա գոր ծա կան բազ մա զա նու թեամբ 

19-րդ դա րի 80-ա կան նե րի վեր ջից սկսւում է Յովհ. Թու մա-
նեա նի լայն հա սա րա կա կան գոր ծու նէու թիւ նը: Նա, ինչ պէս գե-
ղա րուես տա կան գոր ծե րում, այն պէս էլ հրա պա րա կա խօ սու-
թեամբ բազ միցս անդ րա դար ձել է հայ եւ վրաց ժո ղո վուրդ նե րի 
բա րե կա մու թեան ամ րապնդ ման խնդրին: Մեծ մար դա սէ րը եր-
կիւ ղա ծու թեամբ էր վե րա բեր ւում ու անձ նու րա ցա բար պաշտ-
պա նում եր կու ժո ղո վուրդ նե րի մի ջեւ եղ բայ րա կան յա րա բե րու-
թիւն նե րը: Բա նաս տեղ ծը գտնում էր, որ նոր ժա մա նակ նե րում էլ 
չպար տուե լու հա մար անհ րա ժեշտ է միաս նա կան լի նել, որ եր կու 
էթ նոս նե րի բա րօ րու թեան կա րեւոր պայ մա նը հաշ տու թիւնն է... 
«Այս տեղ տուր ձեռքդ, մօ տե ցիր ըն կեր, / Մի նա յիր ե տեւ, ինչ է 
կա տար ւում... / Մենք հո եղ բայր ենք դա րե րից ի վեր, / Մեզ հո 
միեւ նոյն կրակն է այ րում»4:

 Յովհ. Թու մա նեանն իր հրա պա րա կա խօ սու թեան հիմ-
քում դրել է ազ գե րի փոխ ճա նաչ ման հար ցը, ուր կա րեւոր է մի-
մեանց մշա կոյթ նե րին հա ղոր դա կից լի նե լը՝ թարգ մա նու թեան, 
դա սա խօ սու թիւն նե րի եւ այլ ճա նա պարհ նե րով: Նա ան ձամբ 
ու սում նա սի րել է վրաց գրա կա նու թիւնն ու ա րուես տը եւ իր գի-
տե լիք ներն ի սպաս դրել վրաց մշա կոյ թի քա րոզ չու թեա նը: Այդ 
նպա տա կով նա Հայ Գրող նե րի Ըն կե րու թեան մի ջո ցով կազ մա-
կեր պում էր վրաց գրա կա նու թեա նը նուի րուած ե րե կոյթ ներ, ուր 
հան դէս էր գա լիս զե կու ցում նե րով:

 Խո րը հայ րե նա սի րու թիւ նը չխան գա րեց Յովհ. Թու մա նեա նին 
նոյն ան կեղ ծու թեամբ սի րել նաեւ Վ րաց աշ խար հը: Մեծ մար դա-
սէ րը վստա հեց նում է. «... Հա ւա տա ցած ե ղէք, որ ա մե նա լաւ վրա-
ցու հետ ես կը մրցեմ դէ պի Վ րաս տա նը տա ծած իմ ան կեղծ ու 
խոր սի րով»5: Նա յատ կա պէս կա րեւո րել է գրա կա նու թեան դե րը՝ 

4  Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով (վերախմբագրուած հրատա
րակութիւն), հատոր առաջին / բանաստեղծութիւններ, Եր., ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղեանի 
ան. Գրականութեան Ինստիտուտ, 2018, էջ 478: 

5  “Борьба”, Тифлис, 29 Ноября, 1919.
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 Տի ցիան Տա բի ձէի այ րին՝ Նի նօ Տա բի ձէն բա նաս տեղ ծի 
մահուան ա ռի թով փաս տում է. «... Յու ղար կա ւո րու թիւ նը վե-
րածուեց անդր կով կա սեան ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րու թեան հսկա-
յա կան ցոյ ցի: Ես չեմ յի շում, որ այ լազ գի բա նաս տեղծ նե րը այդ-
պի սի կսկի ծով ո րեւէ մէ կին վեր ջին հանգ րուան ու ղեկ ցէին»7:

 Մեծ պօէ տին, մարդ կա յին լա ւա գոյն յատ կա նիշ նե րով 
օժտուած հայ րե նա սէր քա ղա քա ցուն, իր կտա կի հա մա ձայն, 
յու ղար կա ւո րե ցին այն քա ղա քում, ո րի հետ կա պուած էր հո-
գու հա զար ու մի թե լե րով: Եւ, յի րա ւի, այդ Լու սե ղէն ան հա տի 
մահուամբ չսպա ռուեց այն մեծ սէ րը, որ դրսեւո րում էր նա սե-
փա կան ժո ղովր դի ու եղ բայր վրաց ազ գի հան դէպ: Այ սօր էլ Խո-
ջի վան քի բար ձուն քից նա շա րու նա կում է ան սահ ման լոյս ու սէր 
սփռել իր եր կու հայ րե նիք նե րի վրայ:

SUMMARY
HOVHANNES TUMANYAN - THE GOLDEN RING  

OF ARMENIAN-GEORGIAN FRIENDSHIP

KARINE MANUKYAN

The paper “Hovhannes Tumanyan - the Golden Ring of 
Armenian-Georgian Friendship” is a story about the activity of 
Hovhannes Tumanyan - the great Armenian poet, writer, publicist, 
national public figure in the field of strengthening the Armenian-
Georgian friendship and the development of relations in literature.

The poet of genius spent most of his life in Georgia, namely in 
Tbilisi. The pan-Armenian poet showed unfailing love towards Georgia, 
the Georgian people and its culture. His literary and social activities 
significantly contributed to the strengthening of centuries-old friendship 
and the convergence of literature between two nations.
7  Նոյն տեղում, էջ 67:

ու մեծ մար դա սի րու թեամբ: 1908 թ. «Նա կա դու լի» («Ա ռուակ») 
ման կա կան ամ սագ րում տպագ րուել է «Սու տա սա նը», իսկ 1911-
ին «Ջե ջիլ» («Արտ») ամ սագ րում՝ «Բա րե կեն դա նը» (եր կու սի 
թարգ մա նիչն էլ Ղ. Կա րա պե տեանն էր):

 Յովհ. Թու մա նեա նին վրա ցե րէ նով թարգ մա նե լու գոր ծում մեծ 
ա ւանդ ու նի Ի. Գ րի շաշ վի լին: Նա 1924 թ. Թ բի լի սիում հրա տա րա-
կել է բա նաս տեղ ծի ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րի հա տըն տի րը:

1950-ա կան թթ. Յովհ. Թու մա նեա նի կեան քի ու գոր ծու նէու-
թեան մա սին ծա ւա լուն յօ դուա ծով հան դէս է ե կել Ալ. Բա րա մի ձէն:

Վ րաց հան ճա րեղ քնա րեր գու Տի ցիան Տա բի ձէն Յովհ. Թու մա-
նեա նին նուի րուած «Պօէտ նե րի ե րա զան քը» բա նաս տեղ ծու թեան 
մէջ նրան հա մա րել է հա րեւան ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րա կան 
միաս նու թիւ նը, ազ նիւ ձգտում նե րը մարմ նա ւո րող. «Յով հան նէս 
Թու մա նեա նը մե րօ րեայ ի րա կա նու թեան մէջ փայ լուն անձ նա-
ւո րու թիւն էր: Այդ անձ նա ւո րու թեան մէջ մարդ կա յին մեծ հմայք 
կար, ո րով հրա պուր ւում էր եւ յա ւերժ նրա բա րե կամն էր դառ նում 
իւ րա քան չիւր ոք, ում հետ նա զրու ցում էր»6,– գրում է նա:

 Յովհ. Թու մա նեա նի մա հը խո րա պէս սգա ցել է վրաց ժո ղո վուր-
դը: Վ րաց գոր ծիչ ներն ու ստեղ ծա գոր ծող նե րը յար գան քի բազ-
մա թիւ խօս քեր են յղել ու ներ բող ներ հիւ սել՝ Ս. Փիրց խա լա վա յի 
բնո րոշ մամբ՝ «հայ ժո ղովր դի վե հանձ նա գոյն զա ւա կի եւ վրաց ժո-
ղովր դի ա մե նա սի րե լի բա րե կա մի» մա հուան կա պակ ցու թեամբ: 
Մէջ բե րենք վրաց ա նուա նի գրող, դրա մա տուրգ, ա րուես տա բան 
Գ րի գոլ Ռո բա քի ձէի «Ռու բի կո նի» շա բա թա թեր թի 1923 թ. Ապ րի-
լի 8-ի հա մա րում զե տե ղուած «Յով հան նէս լու սե ղէն» վեր նագ րով 
յու շե րից մի հա տուած. «... Շատ մեծ է մեր վիշ տը, ո րով հե տեւ Յով-
հան նէ սը Մարդ էր: Յով հան նէ սը Բա նաս տեղծ էր: Յով հան նէ սը 
Բա րե կամ էր: Եւ ա մէն ին չում կա տա րե լա պէս լու սե ղէն...»:

6  «Ուղեցոյց աստղը» / վրաց մտաւորականները Յովհաննէս Թումանեանի մասին, 
կազ մեց, վրացերէնից թարգմանեց եւ ծանօթագրեց Հրաչեայ Բայրամեանը, Եր., 
1999, էջ 59:
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«ԱՆՅԱՅՏ»ԻՑ ԴԷՊԻ ՀԱՅՐԵՆԻՔ
(«ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ ՀԵՏ»)

բ.գ.թ., դո ցենտ ՔՆԱՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
Խ. Ա բո վեա նի ան. ՀՊՄՀ Վ. Պար տի զու նու ա ն. Հայ նոր եւ նո րա գոյն 

գրա կա նու թեան եւ նրա դա սա ւանդ ման մե թո դի կա յի ամ բիոն
«Ս փիւռք» Գի տաու սում նա կան Կենտ րո նի մե թո դիստ

 Բա նա լի բա ռեր՝ Յով հան նէս Թու մա նեան, «Հայ րե նի քիս հետ», 
բա նաս տեղ ծու թիւն, երկ խօ սու թիւն, «Ան յայտ», փի լի սո փա յա կան 
խոհ, ող բեր գա կան ճա կա տա գիր, 20-րդ դա րասկզ բի բա նաս տեղ-
ծու թիւն, միջ տեքս տայ նու թիւն, նա խորդ շրջա նի բա նաս տեղծ ներ, 
յա ջորդ ներ:

Key words: Hovhannes Tumanyan, “With My Homeland”, poem, 
dialogue, “Unknown”, philosophical thought, tragic fate, the poetry of 
20th century, intertextuality, poets of the previous period, descendants.

Ключевые слова: Ованнес Туманян, “С моей Родиной”, сти хо тво-
рение, диалог, “Неизвестный”, философский замысел, траги ческая 
судьба, интертекстуальность, поэты прошлой эпохи, последователи.

 Հայ րե նի քի մա սին գրե լը գայ թակ ղու թիւն ու միա ժա մա նակ 
փոր ձա քար է հին ու նոր բա նաս տեղծ նե րի հա մար, յա ճախ 
պատ րաս տի ձեւա կեր պում նե րով նիւթ, ո րը, սա կայն, կար ծում 
ենք, ա մէ նից դժուար յաղ թա հա րե լի տե ղա մա սե րից մէկն է: Նիւ-
թի «դի մադ րու թիւնն» ակն բախ է ճա կա տագ րա կան պա հե-
րին, ին չը եր բեմն տա րա կու սան քի առ ջեւ է բե րում հենց ի րենց՝ 
ա րուես տա գէտ նե րին: Այս ա ռու մով թե րեւս ա մէ նից բնո րո շը ան-
ցեալ դա րի 10-ա կան թուա կան ներն էին, երբ հայ կա կան տես-
լա կա նը ո րո նե լու ե լաւ գրա կան սե րուց քը՝ Տէ րեան, Վա րու ժան, 
Սիա ման թօ, Ռ. Սեւակ, Չա րենց:

The paper presents a high assessment of Hovhannes Tumanyan 
as a person, public and literary figure, a true friend of the Georgian 
people by the outstanding Georgian literary figures.

РЕЗЮМЕ
“ОВАНЕС ТУМАНЯН – ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО АРМЯНО-

ГРУЗИНСКОЙ ДРУЖБЫ”

КАРИНЕ МАНУКЯН

Статъя “Ованес Туманян – золотое кольцо армяно-гру-
зинской дружбы” представляет собой повествование о дея-
тель ности великого армянского поэта, писателя, публициста, 
национального общественного деятеля Ованеса Туманяна в 
области укрепления армяно-грузинской дружбы и развития 
взаимоотношений в литературном направлении.

Гениальный поэт почти большую часть своей жизни провел 
в Грузии, особенно в Тбилиси. Всеармянский поэт проявлял 
безграничную любовь по отношению к Грузии, грузинскому 
народу и его культуре. Своей литературно-общественной дея-
тель ностью значительно содействовал укреплению многове ковой 
дружбы и сближению литературы двух народов.

В статье излагается высокая оценка выдающихся грузинских 
литературных деятелей Ованеса Туманяна как личности, об-
щест вен ного и литературного деятеля, верного друга гру зин ско-
го народа.
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ա նուշ...»ի մեկ նու թեան ճա նա պար հին3: Եր բեմն մէկ բա նաս-
տեղ ծու թիւ նը բա ւա կան է՝ ընդ հան րաց նե լու հե ղի նա կի մտա-
սեւե ռու մը:

 Յովհ. Թու մա նեա նի «Հայ րե նի քիս հետ» բա նաս տեղ ծու թիւ-
նը4 հայ գրա կա նու թեան պատ մու թեան նշա նա կա լից ե րեւոյթ-
նե րից է, ու թւում է, դպրո ցա կան ծա նօ թու թեամբ ա ռանձ նա-
կի դժուա րու թիւն չի ստեղծ ւում մեկ նա կան ճա նա պարհ նե րին: 
Թ ւում է՝ ա մէն ինչ ա փիդ մէջ է. «դրսում» 1915-ն է, եւ ա սե լի քի 
գլխա ւոր ուղ ղու թիւ նը այս տե ղից պի տի ծա ւա լուի: Ի րա կա նու-
թիւնն այն է, որ պարզ, ա ռա ջին հա յեաց քից թաք նա խօ սու թիւն 
չպա րու նա կող, վեր ջա պէս է պի քա կան հան դար տու թեամբ աչ քի 
ընկ նող տո ղե րում մտքի բո վան դա կա յին շեր տը տրւում է զար-
մա նա լի գերխ տա ցու մով, ո րի փոր ձա ռու թիւ նը թէ՛ բա նաս տեղ ծի, 
թէ՛ ըն թեր ցո ղի հա մար գա լիս է դե ռեւս դա րասկզ բին իբ րեւ «Հին 
կռի ւը» պօէ մի երկ րորդ մա սի «Նա խեր գանք» յղա ցուած «Հա յոց 
լեռ նե րում» բա նաս տեղ ծու թիւ նից, թէ պէտ ոչ նոյն ու ժա կա նու-
թեամբ, ինչ պէս «Հայ րե նի քիս հետ» քեր թուա ծի պա րա գա յին է:

 Բա նաս տեղ ծու թեան ա ռա ջին իսկ տո ղե րից ե րեւան է գա լիս 
քեր թո ղի շի տակ երկ խօ սու թիւ նը, որ տեղ «Ան յայ տի», «հե ռուի» 
ու «Ան հու նի» խտա ցու մով (իսկ դրանք ա մե նա տար բեր դրսեւո-
րում նե րի մէջ կա յուն ներ կա յու թիւն են եւ հա մա կար գա յին բնոյթ 
ու նեն) կար ծես փոքր-ինչ «դժգո հու թիւն է յայտ նում» ազ գա յին 
նիւ թից: Դեռ բա նաս տեղ ծու թեան գրու թիւ նից մօտ մէկ տաս-
նա մեակ ա ռաջ է նա փոր ձել բա ցատ րել այս հաս կա ցու թիւն նե-
րի ծա ւա լում նե րը իր տե սա բա նա կան հա յեաց քի սահ ման նե-
րում. «Այդ ան յայ տը, կամ ա ւե լի ճիշդ՝ իմ ան յայ տը, գու ցէ հենց 

3  Տե՛ս՝ Ջրբաշեան Էդ., Չորս գագաթ / Թումանեան, Իսահակեան, Տէրեան, Չարենց, 
Եր., «Սովետական գրող», 1982, էջ 411463 («Տասնվեց տող» յօդուածը): 

4  Թումանեան Յովհ., Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով 
(վերախմբագրուած հրատարակութիւն), հատոր առաջին / բանաստեղծութիւններ, 
Եր., ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղեանի ան. Գրականութեան Ինստիտուտ, 2018, էջ 288289:

Այս շա րա կար գու թեան մէջ ա ռա ջին նե րից՝ Ա մե նայն Հա-
յոց Բա նաս տեղ ծը: Այդ գեր լա րու մի ար դիւն քում ծնուեց նրա 
«Հայ րե նի քիս հետ» հան ճա րեղ բա նաս տեղ ծու թիւնն ու ամ բող-
ջա ցաւ հա մա նուն քեր թո ղա գիր քը: Ու շագ րաւն այս տեղ խո րա-
գ րի ընտ րու թիւնն էր, ո րը ու ղեն շա յին պի տի լի նի մեզ հա մար 
բա նաս տեղ ծի ստեղ ծա գոր ծա կան յանձ նա ռու թիւ նը հաս կա-
նա լու տե սա կէ տից: Փոք րիկ ակ նարկն ան գամ գրո ղի՝ ժո ղո-
վա ծու ներ վեր նագ րե լու ա ւան դոյ թին (կար ծես ա ռանձ նա կի նա-
խան ձախնդ րու թիւն չի ցու ցա բե րում այս հար ցում. նրա գրքե րը 
կոչ ւում էին «Բա նաս տեղ ծու թիւն ներ» կամ «Դաշ նակ ներ» եւ 
նե րա ռում էին նաեւ մեծ կտա ւի ստեղ ծա գոր ծու թիւն ներ) ցոյց է 
տա լիս բա նաս տեղ ծի յա ւակ նոտ մօ տե ցու մը:

1916-ին, ան մի ջա պէս ա ղէ տին յա ջոր դած տա րում լոյս տե սած 
«Հայ րե նի քիս հետ» ժո ղո վա ծուն հան րա գու մարն է Յովհ. Թու-
մա նեա նի՝ ազ գա յին նիւ թին նուի րուած շուրջ ե րեք տաս նեակ 
տա րի նե րի վրայ ձգուող ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի՝ «Մի 
հա ռա չանք»ից (1894) մին չեւ «Հո գե հան գիստ» ու «Հայ րե նի-
քիս հետ» (1915), ո րոն ցից վեր ջի նի քննու թեանն էլ նուի րուած է 
յօդուա ծը:

 Մէկ գոր ծի շուրջ վեր լու ծա կան աշ խա տանք կա տա րե լու փոր-
ձա ռու թիւ նը նոր չէ գրա կա նա գի տու թեան մէջ. այդ պէս վա րուել 
են Նի կոլ Աղ բա լեա նը՝ դի մե լով Սա յեաթ- Նո վա յի «Ի՞նչ կ’օ նիմ 
հէ քի մըն, ի՞նչ կ’օ նիմ ջա րէն» բա նաս տեղ ծու թեա նը1, Յա կոբ 
Օ շա կա նը՝ մէկ ամ բողջ ու սում նա սի րու թեան հա մար քննու թեան 
նիւթ դարձ նե լով նոյն հե ղի նա կի «Մէկ խօսք ու նիմ իլ թի մա-
զով» եր կը2, Է դուարդ Ջր բա շեա նը՝ Ե ղի շէ Չա րեն ցի «Ես իմ 

1  Տե՛ս՝ Աղբալեան Ն., «ՍայեաթՆովայի սէրը» // «Ազդարար» / շաբաթաթերթ, Պէյրութ, 
1944, Բ. տարի, 11 Մարտ, Շաբաթ, թիւ 71 եւ 18 Մարտ, Շաբաթ, թիւ 72: 

2  Տե՛ս՝ Օշական Յ., Երբ հիները կը կարդանք, Պէյրութ, տպ. «Ալթափրէս», 1983, էջ 43
124: 
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 Փի լի սո փա յա կան խո հին ան մի ջա պէս յա ջոր դում է ազ գի ներ-
կայ վի ճա կի քննու թիւ նը, որն ա ռա ջին հեր թին կապ ւում է Ա րեւմ-
տա հա յաս տա նի ող բեր գա կան ճա կա տագ րի հետ: Չ մո ռա նանք, 
այդ շրջա նում նա եր կու ան գամ ե ղել է այն տեղ, մաս նա ւո րա բար 
Վա նում եւ Ա լաշ կեր տում: Ժո ղովր դա կան զան գուած նե րի հետ 
ան մի ջա կան շփում ներ ու նե նա լով՝ հա մազ գա յին սար սափ նե րին 
ա կա նա տես բա նաս տեղ ծը 1917-ին տպա ւո րուած խոս տո վա նում 
է, որ մինչ այդ բա ւա րար ճա նա չո ղու թիւն չի ու նե ցել «կեն դա նի 
Հա յաս տա նի» մա սին. «Ես ինչ քան քիչ տե ղե կու թիւն եմ ու նե ցել 
է սօ րուայ կեն դա նի Հա յաս տա նից, ես, որ հա մար ւում եմ նրան 
ճա նա չող նե րից մի նը, ես, որ միշտ կար ծիք եմ յայտ նել ու շատ 
թէ քիչ գոր ծել նրա հա մար...»9:

Չ մո ռա նանք նաեւ, որ 1915-ի ամ ռա նը նա գտնւում էր Ս. Էջ-
միած նում եւ զբաղ ւում էր Մու շից, Ա լաշ կեր տից, Վաս պու րա կա-
նից ե կած հայ գաղ թա կան նե րի խնա մա կա լու թեամբ:

Իսկ ար դէն քննու թեան ա ռար կայ «Հայ րե նի քիս հետ» բա նաս-
տեղ ծու թեան մէջ նա դառ նում է հենց այդ «կեն դա նի Հա յաս տա-
նի» կեն դա նագ րո ղը: Ն րա մղկտա ցող սիր տը «ստիպուած է» 
«գիւ ղե րից ու շէ նե րից զար կուած» ու դրա ար դիւն քում «գիւ ղե րից 
ու շէ նե րից զրկուած» հայ րե նի քի պատ կե րը տես նել: Հե տաքր քիր 
կա ռոյց ու նեն նաեւ տներն ա ւար տող երկ տո ղե րը, ո րոնք թէ՛ կապ-
ւում են ան մի ջա պէս նա խոր դող տան մտքի հետ եւ թէ՛ միա ժա մա-
նակ պատ կե րա յին ա ւար տուն միա ւոր ներ են:

 Բա նաս տեղ ծի «մտքի առ ջեւով» տո ղան ցում են դա րե րի 
մէջ ա նընդ հատ մեզ ոչն չաց նել փոր ձող «ան հա մար բա նակ նե-
րը», ո րոնք «տրո րում են քո ե րե սը, քո դաշ տե րը ծաղ կա վառ»: 
Տ պա ւո րիչ է պատ կե րա կա ռուց ման հա մա կար գը. կրկնա կի ցաւ 
է ապ րում բա նաս տեղ ծը, ֆի զի քա կան տա ռա պան քի կող քին՝ 

9  Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր եօթերորդ / 
քննադատութիւն եւ հրապարակախօսութիւն. 19131922, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտութիւն» 
հրատ., 1995, էջ 323324: 

այն «Վերն է», որ ես մե ծա տա ռով յի շա տա կել եմ «Ըն կե րիս» 
ո տա նա ւո րի մէջ...: Բայց հենց դա էլ շատ է ա նո րոշ, կամ ինչ պէս 
ո տա նա ւորն ինքն է ա սում.

 Բայց, ա՜խ, նա այն քան, այն քա՜ն է հե ռու...
Այդ հե ռու-ին հաս նե լը կամ այդ խա ւա րը պար զե լը հնա րա-

ւոր է, ի հա՛ր կէ, միայն զար գա ցու մով, այն պի սի զար գա ցու մով, 
որ ես եր բեք ու նե նա լու չեմ եւ միշտ թա փա ռե լու է իմ հո գին»5 
(ընդգ ծում նե րը հե ղի նա կինն են - Ք. Ա.):

 Մի տե սակ հա կադ րու թիւն ենք տես նում իր՝ «դէ պի լա ւա գոյն 
աշ խարհ նե րը ո լիմ պիա կան, վսեմ, ար հա մար հոտ թռիչ քի»6 ու 
«կա րօ տով ա մէն ան գամ» հայ րե նի քի թե մա յին դար ձի մի ջեւ:

Ընդգ ծենք, որ 10-ա կան նե րին նոյն եր կուու թիւնն էր ար տա-
յայ տում նաեւ Վա հան Տէ րեա նը Պետ րոգ րա դից Նուարդ Թու-
մա նեա նին ուղ ղուած նշա նա ւոր նա մա կում. «...Սկ սում եմ գալ 
այն եզ րա կա ցու թեան, որ մեր հայ րե նի քի ցա ւը մեզ այն պէս է 
մա շում, ջլա տում, կե ղե քում, որ մենք դառ նում ենք ա նըն դու նակ 
ու րիշ բան հաս կա նա լու կամ ա նե լու: Դա մի հի ւան դա գին սէր է, 
դա մի ան յաղ թե լի մո լու թիւն է – դ րա պրիզ մա յով է բաց ւում մեր 
առ ջեւ աշ խար հը – այդ չա փով ենք մօ տե նում մենք ա մէն ին չին 
եւ գու ցէ դրա հա մար ան զօր ենք դառ նում...»7:

Ինչ մնում է Յովհ. Թու մա նեա նին, նա ու զում է իր սի րե լի 
Հայ նէի նման իր՝ «բա նաս տեղ ծի սիր տը աշ խար հի կենտ րոն»8 
դարձ նել, ին չի հնա րա ւո րու թիւ նը, սա կայն, հայ րե նի քի վիշ տը չի 
տա լիս: Մի աժա մա նակ վիշ տը չի խան գա րում հայ րե նի քի ցա ւե-
րի մի ջով անց կաց նել մար դու ու մարդ կա յի նի իր ըմբռ նու մը:

5  Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր իններորդ / 
նամակներ. 18851904, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտութիւն» հրատ., 1997, էջ 439: 

6  Նոյն տեղում, էջ 289: 
7   Տէրեան Վ., Երկերի ժողովածու 4 հատորով, հ. 4, Եր., «Սովետական գրող», 1979, էջ 

175176:
8  Թումանեան Յովհ., Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր իննե

րորդ, էջ 289: 
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Լոյ սի Հայ րե նի՜ք...»11: Ան վե րա պահ հա ւա տար մու թիւն թու մա-
նեա նա կան պատ կե րին:

 Վե րա դառ նա լով թու մա նեա նա կան պատ կեր նե րին՝ ար դէն 
եր րորդ տան մէջ նո րից յայտն ւում է բա նաս տեղ ծի լա ւա տե սա-
կան խո հը: Նո րից իր նա խընտ րած «հնի ու նո րի», «է սի ու է նի» 
սահ մա նագ ծում յայտն ւում է հայ րե նի քի պատ կե րը, ո րը նա րե-
կեան շնչով «հա ռա չան քով սրտի խոր քից խօսք է խօ սում Աստ-
ծոյ հետ» ու տան ջանք նե րի մի ջից խոր հում «խո րին խոր հուրդ»: 
Իսկ այդ խորհր դով բաց ւում է այն ճամ բան, ո րը տա նե լու է ու րիշ 
ժո ղո վուրդ նե րի հետ երկ խօ սու թեան, դառ նա լու այն պի սի եր-
կիր, ո րը նաեւ բա նաս տեղ ծի ու բո լո րիս «հո գու հայ րե նիքն» է:

Մ տո րու մը շի կա ցու մի է հաս նում վեր ջին՝ չոր րորդ տան մէջ: 
Բա նաս տեղ ծը պար զա պէս յայ տա րա րում է «հա նուր կեան-
քի ար շա լոյ սի»12 մա սին, ո րը ա մէ նից ա ռաջ գե ղա գի տա կան 
հա ւա տամք է իր հա մար, ո րը բա ցում է 20-րդ դա րասկզ բի մեր 
բա նաս տեղ ծու թեան ըմբռ նու մը Սիա ման թո յից, Ռ. Սեւա կից, 
Վա րու ժա նից, Տէ րեա նից մին չեւ Թու մա նեան, մին չեւ Չա րենց: 
Պա տա հա կան չէ այս հա մաբ նագ րում 1918-ին, Ա ռա ջին աշ-
խար հա մար տի ա ւար տին, բա նաս տեղ ծի՝ «Ե րա զի մէջ եր ջա նիկ 
հաշտ ու խա ղաղ մարդ կու թեան» մաղ թան քը: Սա է թու մա նեա-
նա կան բա նա ձեւը, ո րը նաեւ ա րուես տա գէ տի մե ծու թեան ու բա-
ցա ռի կու թեան խոր հուրդն է, աշ խար հում ա մէն բան փի լի սո փա-
յա կան «բարձ րից», «վե րին ա յե րից» քննե լու ու ժը:

 Յովհ. Թու մա նեա նի հա մար ազ գա հա ւա քի, խա ղաղ կե ցու թեան 
ժա մադ րա վայ րը, ի հա՛ր կէ, սրբա զան լե րան՝ Ա րա րա տի լանջն է: 
Եւ հնչում է այս տան մէջ թե րեւս ա մէ նից կա րեւոր պատ գա մը՝

11  Ահարոնեան Աւ., Երկերի ժողովածու, հ. եօթներորդ, ՎենետիկՍ. Ղազար, 1948, էջ 366: 
12  Թումանեան Յովհ., Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով (վերախմբա

գրուած հրատարակութիւն), հատոր երկրորդ / քառեակներ, բալլադներ, թարգմա
նութիւններ, Եր., ՀՀ ԳԱԱ Գրականութեան Ինստիտուտ, 2018, էջ 30: 

ի րեն կե ղե քում է ա նար գան քը, որն ար դէն յու շում է ար ժա նա-
պա տուու թեան կո րուս տը10, ին չը դարձ նում է հայ րե նի քը «սեւ ու 
սու գի հո վիտ», ա րեւմ տա հայ աշ խար հի թարգ ման մէկ այլ հե ղի-
նակ՝ Ա ւե տիս Ա հա րո նեա նը կ ’ա սէր «ար ցուն քի հո վիտ» (1907), 
յատ կան շուող «խեղճ ու լալ կան եր գե րով» եւ «հա յեացք նե րով 
անժ պիտ»: Սա այն ե զա կի դէպ քե րից է, երբ Յովհ. Թու մա նեա-
նը պաշտ պան է կանգ նում ա հա րո նեա նա կան գե ղա գի տու թեան 
գնա հա տու թեա նը, այն ժա մա նակ, երբ աջ ու ձա խից դա տա փե-
տում էին վեր ջի նիս:

 Դա գրո ղա կան բնազ դով զգաց նաեւ Աւ. Ա հա րո նեա նը, երբ 
մի քա նի տա րի անց փո խա դար ձեց «Հայ րե նի քիս հա մար» յու-
շագ րու թիւն-ակ նար կի (Բոս տոն, 1920)՝ նա մակ յի շեց նող «Հայ-
րե նիքդ իմ, նե րիր ինձ» հա տուա ծով, որ տեղ խո շո րա գոյն պե-
տա կան գոր ծի չը աչք է քթթում Ա մե նայն Հա յոց Բա նաս տեղ ծի 
տո ղե րին ու սրտա յոյզ ար ձա գան գում. «Հա ւա տա՛, Հայ րե նիք, 
վի րա ւոր ու ա րիւ նա քամ, դու դար ձեալ պի տի ապ րիս, վասն 
զի ա նա պատ նե րի բո լոր ոռ նա ցող խու ժան ներն իսկ ան զօր են 
սպա նել Լոյ սը, որ մի բա րի աս տուած, մի գթոտ աս տուած մի օր 
քո կար կա ռուն բա զուկ նե րի մէջ դրեց, ո՜վ դու Յոյ սի Հայ րե նի՜ք, 
10  Նոյնայանգ պատկերային լուծումով է ներկայանում նաեւ հայրենիքի ու 

արուեստագէտի յարաբերութիւնը մեկնող եւ աւելի վաղ գրուած «Մեր նախորդներին» 
(1902) բանաստեղծութեան տողը.

Եւ մենք խորտակուած մեր կեանքի ծէգից,
Անյոյս ու դալուկ, ճակատներըս ցած...

(Թումանեան Յովհ., Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր 
առաջին, էջ 223): – Ընդգծումը մերն է – Ք. Ա.:

Հենց այդ անարգանքն էր, որ խոցոտում էր Վ. Տէրեանի՝ Երկիր Նաիրիի երգչի սիրտը.

Ու թող գայ, թէ կայ, աւելի չար բօթ,
Մեխուի զոհ֊երկրիս անարգուած սրտին («Իջնում է գիշերն անգութ ու մթին...»):

կամ՝

Մեր հին հոգին համր ու մոլոր,
Ա՜խ, եւ անզօ՛ր, եւ անարգուա՛ծ... («Հայրենիքում իմ արնաներկ...»):

(Տէրեան Վ., Երկերի ժողովածու 4 հատորով, հ. 1, Եր., «Հայաստան», 1972, էջ 241242): 
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եր թում), ով քեր պի տի նոր եր գեր ու նոր խօս քեր գտնեն հայ րե-
նի քը գո վեր գե լու հա մար, իսկ այդ նոր եր գի ճա նա պար հին ինքն 
ա ղօ թա րարն է, ինչ պէս դի պուկ բնո րո շում է Ա լեք սանդր Խա տի-
սեա նին 1919-ի Մար տի 3-ին ուղ ղուած նա մա կում, ո րը մի տե սակ 
խտա ցում-ամ փո փումն է բա նաս տեղ ծի՝ հայ րե նա կա նի չընդ-
հատուող փնտռտու քի. «Էս ան գամ էլ, ա ռաս պե լա կան ֆե նիք սի 
նման, [ Հա յաս տա նը] պի տի յառ նի իր օ ճախ նե րի մո խիր նե րից 
նոր կեան քով ու ա ւե լի տա ղան դա ւոր բա նաս տեղծ նե րի զուարթ 
եր գե րով: Եւ ե թէ բա նաս տեղ ծի ա ղօթք էք ու զում դուք ին ձա նից, 
ա պա ես միայն մի ա ղօթք ու նեմ նրա հա մար, որ նա, հայ ժո ղո-
վուր դը, կեն դա նի մնայ ֆի զի քա պէս, մնա ցա ծը ձեռք կը բե րի 
ին քը. ին քը, որ կանգ նած է աշ խարհ նե րի մէջ տե ղը, Հա յաս տա-
նի երկ նա հաս բարձ րա ւան դա կին, երկ նից էն քան մօ տիկ, իր խո-
հուն ճա կա տը դէմ տուած աշ խար հի բո լոր փո թո րիկ նե րին՝ պայ-
ծառ նա յում է դէ պի իր մեծ ու լու սա ւոր ա պա գան»17:

 Թու մա նեա նա գէտ Էդուարդ Ջր բա շեա նի բնու թագ րու թեամբ՝ 
«Այս տո ղե րը (վեր ջին տու նը – Ք. Ա.) դար ձան հայ ազ գա յին մեծ 
բա նաս տեղ ծի ազ նիւ ու պայ ծառ պատ գա մը, ո րը հայ րա կան 
ի մաս տու թեամբ ու գո րո վան քով ու ղեկ ցում է հայ գրող նե րի նո-
րա նոր սե րունդ նե րին»18: Եւ այդ «նո րե րի մէջ»՝ ա ռա ջին բնա-
գծե րում Ե ղի շէ Չա րենցն19 ու Պա րոյր Սեւա կը, Յովհ. Շի րազն ու 
Զ. Խ րա խու նին:

17  Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր տասներորդ / 
նամակներ. 19051922, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտութիւն» հրատ., 1999, էջ 659660: 

18   Ջրբաշեան Էդ., Չորս գագաթ, էջ 43: 
19  Կարծում ենք, բոլորովին էլ անհող չէ Ե. Չարենցի «...Թումանեա՛նն է անհաս 

Արարատը մեր նոր քերթութեան» հաւաստումը (Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու, 
հ. 4, Եր., ՀՀ ԳԱ հրատ., 1968, էջ 417), որտեղ պատկերն անմիջապէս տանում է 
«երկնահաս բարձունքի» թումանեանական ձեւակերպմանը: Նոյնը կարելի է ասել 
նաեւ «Ես իմ անուշ...»ի «Ինչպէս անհաս փառքի ճամբայ՝ ես իմ Մասիս սա՛րն եմ 
սիրում» տողի մասին (Նոյնը, Երկերի ժողովածու, հ. 1, Եր., ՀՀ ԳԱ հրատ., 1962, 
էջ 247), որը յետագայում պիտի անցնէր պոլսահայ նորագոյն շրջանի բանաստեղծ  
Զ. Խրախունու «Լեռն ի վեր» քերթուածին: 

Ու պօէտ ներ, որ չեն պղծել ի րենց շուր թերն ա նէծ քով,
 Պի տի գո վեն քո նոր կեան քը նոր եր գե րով, նոր խօս քով:

 Չա փա զանց տա րո ղու նակ է խօս քի սրու թիւ նը. մի կող մից 
այն բա նա վէճ-երկ խօ սու թիւն է բո լոր այն պօէտ նե րի հետ, ո րոնք 
ե ղել են իր «նա խորդ նե րը», եւ ո րոնք, չնա յած ու նե ցել են մարդ-
կայ նու թեան ու սի րոյ մեծ ըմբռ նում, այ նուա մե նայ նիւ ազ գա յին 
տա ռա պան քից չեն կա րո ղա ցել վեր կանգ նել եւ պա հի ազ դե ցու-
թեամբ «պղծել են ի րենց շուր թերն ա նէծ քով»: Դա վե րա բե րում 
է ա ռա ջին հեր թին Թու մա նեա նի հա մար ոչ այն քան հա մակ րե լի 
Պետ րոս Դու րեա նին (յի շենք «Թող ա նէծք մ ’ըլ լամ ու կո ղըդ խը-
րիմ»13 տո ղը), դա վե րա բե րում է Մի քա յէլ Նալ բան դեա նի ռազ-
մա շունչ շեշ տե րին («Ա րի՛ւն ու կրա՛կ թշնա մու վե րայ / Այս պի տի 
լի նի խոր հուրդ մեր կեան քին»14), «թրքաց մայ րե րին» ար ցունք 
խոս տա ցող Մկր տիչ Պէ շիկ թաշ լեա նին («Թր քաց մայ րեր թող 
լան, ու դուն / Ու րախ լու րեր տար ի Զէյ թուն»15)16:

 Միւս կող մից հե ղի նա կը իր դռնե րը կրնկի վրայ բաց է պա-
հում այն յա ջորդ նե րի հա մար (ի րեն դի տե լով մի ջան կեալ այս 
13  Դուրեան Պ., Երկերի լիակատար ժողովածու երկու հատորով, հ. 1, Եր., ՀՀ ԳԱ 

հրատ., 1971, էջ 61: 
14  Նալբանդեան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու վեց հատորով, հ. 1, Եր., ՀՀ ԳԱ 

հրատ., 1979, էջ 104: 
15  Պէշիկթաշլեան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, Եր., ՀՀ ԳԱ հրատ., 1987, էջ 44:
16  Այս առիթով յիշենք 1899ին գրուած «Մեր նախորդ շրջանի բանաստեղծները» յօդուա

ծը, որտեղ բանաստեղծը բերում է այն ոգեւորութիւնը, որ ապրել էին այդ արուես տա
գէտները. «Այդ մեր նոր կեանքի արշալոյսն էր, որի նշոյլները հենց որ սլա ցան մեր 
խաւար կեանքում – ազատարար կոչնակի նման Ռուսաստանի հիւսի սային ծայրից 
լսուեց ազգային վերածնութեանը յառաջընթաց բանաստեղծի ձայնը.

Յառա՜ջ հայութիւն, յառա՜ջ ազգութիւն,
Լուսաւոր դարուս գաղափարներով:

(Ս. Շահազիզ)

Այդ բոլորովին նոր երգ էր, նոր խօսքերով ու եղանակով» (Թումանեան Յովհ., Եր կե
րի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր վեցերոդ / քննադատութիւն եւ հրա
պարակախօսութիւն. 18871912, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտութիւն» հրատ., 1994, էջ 122123):

Մի քանի տարի անց արդէն բոլորովին այլ շեշտ է ստանում բանաստեղծի խօսքը 
վերը նշուած «Մեր նախորդներին» բանաստեղծութեան մէջ: 
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SUMMARY
FROM THE “UNKNOWN” TO THE HOMELAND

(“WITH MY HOMELAND”)

KNARIK ABRAHAMYAN

The author emphasizes Hovhannes Tumanyan’s cognition of 
homeland and nation fate trough poem “With my homeland”. This 
poem on one hand shows understanding of art and artistic way 
connected with his conception of the “Unknown”, on the other hand 
it shows the issue of patriotism in which he investigates the history 
of his own nation and the same time opens the conversation with the 
way of patriotic poetry.

РЕЗЮМЕ
ОТ “НЕИЗВЕСТНОГО” К РОДИНЕ

(“С РОДИНОЙ”)

КНАРИК АБРААМЯН

Автор статьи попытался выявить восприятие судьбы Родины 
и народа на примере комментария стихотворения Ованеса 
Туманяна “С Родиной”. С одной стороны, это стихотворение 
показывает восприятие искусства и искусствоведа, которое 
связывается с представленными исканиями “Неизвестного”. С 
другой стороны, показано распространение патриотических 
мотивов, на основе которых исследуется история народа, а 
также реализуется диалог с путем, пройденным патрио ти-
ческими стихотворениями.

Այս եւ նա խոր դած գրա կան երկ խօ սու թիւն նե րը միջ տեքս տայ-
նու թեան (ին տեր տեքստ) հե տաքր քիր ու բազ մա տե սակ դրսեւո-
րում ներ ու նեն Յովհ. Թու մա նեա նի ստեղ ծա գոր ծու թեան մէջ. մի 
դէպ քում դրանք ներ հե ղի նա կա յին են, ինչ պէս բա նաս տեղ ծու-
թիւն-յօ դուած-նա մակ ժան րա յին փո խան ցում նե րում, միւս դէպ-
քում՝ տար բեր ա րուես տա գէտ նե րի հետ, ընդ ո րում՝ թէ՛ դէ պի 
ի րեն ե կող, թէ՛ ի րե նից ա ծան ցուող, ին չը թոյլ է տա լիս բա նաս-
տեղ ծու թիւ նը տես նել հայ քնա րեր գու թեան զար գաց ման գրա-
պատ մա կան կեռ ման նե րում:

Ամ փո փե լով՝ նշենք, որ թու մա նեա նա կան գնա հա տու թիւն-
նե րի ա ռու մով մեզ հա մար ծրագ րա յին նշա նա կու թիւն ու նի 
Պ. Սեւա կի «Թու մա նեա նի հետ» յօ դուա ծը, որ տեղ հե ղի նա կը, 
պար զա բա նե լով խո րագ րի ընտ րու թիւ նը, շահ նու րեան ա ռար-
կու թիւն չվերց նող տօ նով յայ տա րա րում է. «Այն լուրջ պատ ճա-
ռով, որ Թու մա նեա նը հենց նա է, ում հետ ենք մենք ա մէնքս 
կա մայ թէ ա կա մայ, գի տու թեամբ թէ ան գի տու թեամբ»20: Թու-
մա նեա նի 100 ա մեա կին նուի րուած իր այս զե կու ցում-յօ դուա ծում 
Պ. Սեւա կը նրա պոե զիան բա ժա նել է ե րեք հա տուա ծի՝ Հա ռա-
չանք, Հայ րե նի քիս հետ, Դէ պի Ան հու նը: Փոքր ինչ սրբագ րե լով 
դա սա կա նին՝ ար ձա նագ րենք, որ «Հայ րե նի քիս հետ» բա նաս-
տեղ ծու թիւ նը այս ե րեք պայ մա նա կան հաս կա ցոյթ նե րի միա-
ձու լումն է. այն բա նաս տեղ ծի ա մէ նից ուժ գին «հա ռա չանքն է» 
հայ րե նի քի ու ժո ղովր դի ճա կա տագ րից ծնուած, ո րը միա ժա մա-
նակ նրա ան ցա գիրն է դէ պի իր այն քան ձգտած «ան հու նը»:

20  Սեւակ Պ., Երկերի ժողովածու վեց հատորով, հ. 5 / գրականագիտութիւն, քննա դա
տութիւն, Եր., «Հայաստան» հրատ., 1974, էջ 349:
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