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Նա յում ես 10-ա կան նե րի՝ յատ կա պէս երկ րորդ կէ սի թու-
մա նեա նա կան յայտ նի լու սան կար նե րին, ու քեզ, ե թէ հո գե-
հա րա զատ ես ապ րած իր մեծ թախ ծին, պա տում է դառ նա գին 
տրտմու թիւ նը. յի րա ւի, ին չո՞ւ եւ ինչ պէ՞ս վրայ պրծաւ նրա այս 
վա ղա հաս ծե րա ցու մի ան բա ժան ու անբ նա կան դա ժան խա ղը: 
Մինչ դեռ ին քը գի տակ ցում ու նա խա պատ րաստ ւում էր դի մա-
գծե րի այ սօ րի նակ ձեւա փո խու մին՝ «լոյս խոր շոմ նե րի» մուտ քին, 
ի մաս տուն ծե րու նու ծա ւա լուող խռո վիչ արթ նու թեա նը իր դեռ 
խլիրտ նե րով ան հան գիստ մարմ նում: Քա ռա սու նու թը նոր բո լո-
րած եր գի չը ըն թեր ցո ղի սե ղա նին 1917-ին սրու թեամբ դնում էր 
«ծե րու թիւ նից» այս կողմ թաք նուած, ա մէն վայր կեան ներ խուժ-
ման պատ րաստ դա ւա դիր հի ւան դու թիւնն ու մա հը դի մա ւո րե-
լու իր «խեւ-դեւ» սրտի խոս տո վա նու թիւն-քա ռեա կը: Քա ռեա կի 
պահ պա նուած ե րեք ինք նագ րե րից մէ կը, ո րը ա ռա ւել խորն է 
բա ցել բա նաս տեղ ծի հո գեաշ խար հում ծա ւա լուող Ան հու նի դար-
պաս նե րը, դստեր՝ Նուար դի ալ բո մում թո ղած բնա գիրն է.

Քա նի՜ մահ կայ իմ սըր տում,
Թա փուր գահ կայ իմ սըր տում,
Չէ՞, դու էլ ես մա հա ցու.
Մա հի ահ կայ իմ սըր տում 1:

Յովհ. Թու մա նեա նը տա ռա պան քի ող բեր գա կան հանգրուան-
նե րով անց նող ժո ղովր դի հետ էր, եւ նրա շի տակ երկ խօ սու թեան 
կեր պը ստի պում է մեզ խո նար հուել հան ճա րի ո գե զի նու թեան առ-
ջեւ՝ «դէ պի Ան հու նը» ձգուող վեր ջին, ա մե նա վեր ջին տագ նա պի 
ա ռաջ, ե՛ւ ժո ղովր դի ապ րած գե րա գոյն ող բեր գու թեան ըն թաց-
քում, ե՛ւ դրա նից ան մի ջա պէս յե տոյ:

1   Թումանեան Յովհ., Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով (վերա խմբա
գրուած հրատ.), հատոր երկրորդ / քառեակներ, բալլադներ, թարգմանութիւններ, Եր., 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղեանի ան. Գրականութեան Ինստիտուտ, 2018, էջ 16: 
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ԹՈՒՄԱՆԵԱՆԻ «ԱՆՀՈՒՆԻ» ԽՈՐՈՒԹԻՒՆԸ
բ.գ.դ., Պ րօֆ. ՍՈՒՐԷՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ

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 բիո նի վա րիչ
«Ս փիւռք» Գի տաու սում նա կան Կենտ րո նի տնօ րէն

Բա նա լի բա ռեր՝ Յով հան նէս Թու մա նեան, ժո ղովր դի եւ գրո ղի ճա-
կա տա գիր, «ան հուն»ի գե ղա րուես տա կան ըմբռ նում, «Վերնատուն», 
գրա կան յանձ նա ռու թիւն, բա նաս տեղ ծա կան երկ խօ սու թիւն ժո ղովր դի 
եւ Աստ ծոյ հետ, «Ա նուշ» պօէմ, բա նաս տեղ ծա կան ի դէալ, կեր պար ներ:

Key words: Hovhannes Tumanyan, the fate of nation and writer, artistic 
“infinity”, “Vernatun”, literary commitment, poetic dialogue with nation 
and God, poem “Anush”, poetic ideal, characters.

Ключевые слова: Ованес Туманян, судьба народа и поэта, ху до-
жествен ная “беспредельность”, литера тур  ные задачи, “Вернатун”, 
диалог поэта с наро дом и с Богом, поэма “Ануш”, поэтический  
идеал, образы.

Ապ րած տա րի նե րի ֆի զի քա կան բե ռով Յով հան նէս Թու մա-
նեանն այդ պէս էլ չծե րա ցաւ, չէր էլ մօ տե ցել տա րի քի՝ կեն սա բա-
նօ րէն յատ կան շե լի ու րուագ ծու մին, սա կայն ակ նե րեւ էր, որ նա-
խախ նա մու թեան տնօ րին մամբ, տա րի քի թուա ցեալ ե րեւոյ թից 
ա ռա ւել, աշ խար հըն կա լու մը, խո րունկ ցաւն ու ափ սո սան քը, որ-
պէս տա ռա պան քից ծնուած կեն սա փորձ, տա լիս էին նրան տա-
րի քին ան հա մե մատ՝ ծե րու թեան նշան, ո րը աչ քի հա մար մնում է 
խա բու սիկ՝ ան կախ այն բա նից՝ կեան քում թէ՞ լու սան կար նե րից 
ես որ սա ցել նոյն խաբ կան քը:
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որ ես եր բեք ու նե նա լու չեմ եւ միշտ թա փա ռե լու է իմ հո գին» 
(ընդգ ծում նե րը հե ղի նա կինն են – Ս.Դ.)2: «Ան յայ տը» բա նաս տեղ-
ծի գերն պա տակն է դէ պի հան ճա րը, խան գա րիչ պա րա գա նե-
րը՝ ա ռօ րեան, «հա ճոյ քը», կի նը՝ «քու րի կը», երկ րի քա ղա քա կան 
«խա ւար» վի ճակ նե րը:

Այս առ ժա մեայ թե րա կար ծու թեան մէջ է խմոր ւում ա րուես-
տա գէ տի մե ծու թիւ նը, նրա՝ ժո ղովր դի եւ իր խո րը տա ռա պան քի 
զգա յա չա փը ցմրուր ապ րած ու պար զած զօ րու թիւ նը. «դրսում» 
1904-ի կի զիչ Օ գոս տոսն է: Էլ ո՜ւմ է խա բե լու, ու մից փախ չե լու: 
Ինքն է, չէ՞, որ գրում է՝ «Զուր եմ փախ չում, ինձ խա բում, / Հա զար 
կապ է ինձ կա պում...»3:

Բայց հաս նե լո՜ւ է այդ Ան յայ տին՝ փրթե լով հնա րա ւոր ու ան-
հնար «կա պե րը»: Տա նե լու է իր հետ ժո ղովր դի կեն սա կան հա-
ւա տը, ժո ղովր դի հո գեւոր զօ րու թիւ նը՝ իբ րեւ ի րեն ա պա ւէն: Իսկ 
կի՞ նը. «քու րի կին» մնում է ճշմար տու թեան ճամ բայ ե լած բա նաս-
տեղ ծի «...գա զա զած հո գու խօսք»ը՝ «Դու քո ճամ բէն գնա՛...»4 
հան գա նա կը: Հան ճա րի լի նե լու թեան՝ միա՛յն «փշէ պսակ» բե րող 
ճա նա պար հը: Ա հա՛ թու մա նեա նա կան «դը ժար» լու ծու մը:

Յովհ. Թու մա նեանն այ սօր էլ երկ խօ սու թեան ճա նա պար հին 
է, իր ժո ղովր դի հետ, այլ զու գա հե ռով՝ ապ րում է նո րոգ հայ րե-
նի քով, հայ րե նի քի հետ: Այ սինքն՝ յա ւեր ժող ժո ղովր դին իր խօս-
քը դեռ ա ւար տուն չէ: Են թա խոր քը շա րու նա կում է շերտ առ շերտ 
բա ցուել: Սա դեռ 150 տա րուայ բե րած մէկ հանգ րուանն է: Այ սօր 
աչ քի պէս պարզ, աչ քի պէս բարդ բա նաս տեղ ծը Ա րեւել քի ի մաս-
տուն ծե րու նի նե րի նման կանգ նել է ողջ հա սա կով՝ կան խա-

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

3  Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր երկրորդ, էջ 20: 
4  Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով (վերախմբագրուած 

հրատ.), հատոր առաջին / բանաստեղծութիւններ, Եր., ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղեանի ան. 
Գրականութեան Ինստիտուտ, 2018, էջ 214: 

Յովհ. Թու մա նեանն ար դէն 20-րդ դա րասկզ բից, 1903-ի թիֆ-
լի սեան լա ւա գոյն ժո ղո վա ծուի հրա տա րա կու թեամբ մտել էր 
Ան հու նի ծալ քե րը: Այս ու յա ջոր դող եր կու տաս նա մեակ նե րի 
բա նաս տեղ ծի ապ րած փո թոր կա յոյզ ստեղ ծա գոր ծա կան շրջա-
նը հա մազ գա յին բա նա հիւ սա կան ար ժէք նե րի վե րի մաս տա ւո-
րու մով նե րա ռում է ընդ հան րաց ման հզօր նե րուժ, որն սկսւում 
է յատ կա պէս ազ գագ րա գէտ Ե րուանդ Լա լա յեան ցի «Ջա ւախ քի 
բուր մունք» շռնդա լի հա տո րի՝ Վար ձիա յի աշ խար հի գե ղա րուես-
տա կան մշա կում նե րի շնոր հիւ:

Ու շա դիր աչ քը այ սօ րուայ բար ձուն քից կա րող է տե սա նել 
խորհր դան շա կան մի ե րեւոյթ է պո սից ե կող հո գե հա րա զատ 
պատ կե րով. ի՛նքն է, որ ա ռաս պե լա կան հսկա յի պէս մար տա-
հրա ւէ րի աս պա րէզ նե տուած գրա կան գուր զը բռնել է օ դի մէջ, 
բա նաս տեղ ծու թեան, պօէ մի, քա ռեա կի եւ փի լի սո փա յու թեան 
փէ շին կառ չած՝ սլա ցել ժա մա նա կի մէջ ան մա հա նա լու եւ ժո-
ղովր դի ապ րե լու ի րա ւուն քը Աստ ծոյ ճա կա տին խա րա նե լու: 
Ս տեղ ծա գոր ծա կան ա ւիւ նի փո թոր կոտ թուա կան նե րը հա մազ-
գա յին ող բեր գա կան խորհր դի բա ցա յայ տու մով պա րու նա կում 
են ընդ հան րաց ման հզօր նե րուժ՝ բա ցե լով հա մայն աշ խար-
հի հետ երկ խօ սու թեան բա նաս տեղ ծի բա նա ձեւե րից հան ճա րի 
դռնե րին հասց նող ճռնչա ցող դար պա սը, ո րը, թւում է, զերծ է 
այ լեւս երկ րա յին նկա րագ րու թեան, շա րադ րան քի շա պիկ նե րից: 
Հո գու կեն սագ րու թեան առ հա ւատ չեան է սա, ին չը մեզ հասց-
նում է Ան յայ տի, ա սել է թէ՝ Վե րի, Հե ռուի ծննդոց-յայտ նու թեա-
նը, ին չը Փի լի պոս Վար դա զա րեա նին ուղ ղուած նա մակ նե րից 
մէ կում բա ցատ րում է հե տեւեալ կերպ. «Այդ ան յայ տը, կամ ա ւե-
լի ճիշդ՝ իմ ան յայ տը, գու ցէ հենց այն «Վերն է», որ ես մե ծա տա-
ռով յի շա տա կել եմ «Ըն կե րիս» ո տա նա ւո րի մէջ...:

... 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, 
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մար դու եւ Աստ ծու հետ: Երկ խօ սու թիւ նը տար բեր ուղ ղու թեան աս-
տի ճան ներ ու նի նրա պա րա գա յին: Դա ճա նա պարհ է, նախ, դէ պի 
ին քը, ինք նա ճա նա չում, ինք նա սու զում, ել ման ու ժե րի ստու գա տես: 
Դ րա նից ան մի ջա պէս յե տոյ, դա րասկզ բին, Ք րիս տո սի տա րի քին 
հա սած, ի մաստ նա ցած Յովհ. Թու մա նեա նը դի մում է ազ գա յին 
բա նաս տեղ ծա կան մտքի նա խորդ տի րա կան դէմ քե րին՝ Մի քա-
յէլ Նալ բան դեան, Ռա փա յէլ Պատ կա նեան, Պետ րոս Դու րեան եւ 
միւս ներ, դի մում է հա կա դար ձու թեան հա մե մա տա կան քննու թեան 
լու սար ձա կով՝ հեգ նե լով իր ու իր ժա մա նա կի գե րա գոյն ցա ւը, 
երբ այ լեւս ին քը չէր ապ րում «հա յի փըր կու թեան» եր բեմ նի «ոս-
կի ե րա զը», երբ վե հա պանծ, բայց վի րա ւոր, բայց գե րի հայ րե նի-
քի տե սի լը գու ցէ դեռ թեւա ծում էր «գա լոց օ րե րի» ռո ման տի կա յով 
լցուած բա նաս տեղծ նե րի եր գե րում, բայց քսա նե րորդ դա րի շե մին 
ինքն է, որ գու ժում է նա խորդ նե րի՝ «մի րա ժի նման մեր ա նա պա-
տում չքա ցած» «ոս կի ե րազ նե րը»: Եւ ո՞ւր է «այն» հայ րե նի քը.

Ա՜խ, նա յօ շո տուեց մեր աչ քի առ ջեւ
Եւ մեր ըզ գա յուն սըր տերն ի րեն հետ,
......................................................................
Եւ մենք, խոր տա կուած մեր կեան քի ծէ գից,
Ան յոյս ու դա լուկ, ճա կատ նե րըս ցած,
Ընկ նում է քը նար մեր մա տաղ ձեռ քից,
Ընկ նում են սըր տից ե՛ւ երգ, ե՛ւ Աս տուած8:

Խո րազ գած է բա նաս տեղ ծի սիր տը վշտա հար ձայ նից այն 
կողմ. կեան քի ար շա լոյ սից ար դէն՝ խոր տա կուած յոյ սեր, խո-
նարհ ճա կատ ներ, ըն կած քնար: Միշտ լա ւա տես Թու մա նեա նի 
ա մէ նից յու սա հատ տո ղերն են սրանք. էլ սի՞րտ կը մնայ, էլ ե՞րգ 
կը հնչի, էլ Աս տուա՞ծ կը գթայ:

Երկ խօ սու թիւ նը Ա րուես տա գէ տի ան վեր ջա նա լի տո ղանցքն 
է լու սա ւոր ե րա զով տո գո րուած ե րե խա նե րից դէ պի ըն թեր ցո ղը, 
8   Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր առաջին, էջ 223:  

զգա լով, որ գրա կա նու թեան ազ գա յին մի ջանցք նե րում ի րեն էր 
տրուած ա ւան դա կան ու նո րա րար բա նաս տեղ ծու թեան ճա նա-
պար հի քար տէ սը նա խան շե լու ու ա ռաջ նոր դե լու ա ռա քե լու թիւ նը:

Ու պի տի գայ հա նուր կեան քի ար շա լոյ սը վառ հա գած,
Հա զա՜ր հա զար լու սա պայ ծառ հո գի նե րով ճա ռա գած,
Ու երկ նա հաս քո բար ձուն քին, Ա րա րա տի սուրբ լան ջին,
Կեն սա ժը պիտ իր շո ղե րը պի տի ժըպ տան ա ռա ջին,
Ու պօէտ ներ, որ չեն պըղ ծել ի րենց շուր թերն ա նէծ քով,
Պի տի գո վեն քո նոր կեան քը նոր եր գե րով, նոր խօս քով,

Իմ նո՜ր հայ րե նիք,
Հը զօ՜ր հայ րե նիք... 5:

Ս րանք «աղմ կոտ» լա ւա տե սա կան տո ղեր չէին այ լեւս: Փաս-
տօ րէն բա նաս տեղ ծը մե զա նում նմա նը չու նե ցող Վեր նա տան 
փոր ձա ռու թիւ նից մէ կու կէս-եր կու տաս նա մեակ յե տոյ իր ուսե-
րին զգում է հա մա ժո ղովր դա կան ա ռաջ նոր դի մտքի ծանր հա-
ւաք բեռն ու ներ քին հպար տու թիւ նը, դպրոց, որն այ սօր էլ 
շա րու նա կում է ուղ ղոր դել մեզ գե ղա րուես տա կան մտքի ո լորք-
նե րում, ժա մա նա կին Խ. Ա բո վեա նի սկզբնա ւո րած եր թով: 
Նո՛յնն են Աստ ծու եւ Ա րուես տա գէ տի նժար նե րը, պարտքն ու 
տա ռա պան քը ու սա պար կում են, հո գին՝ ծա րաւ «...ա ռատ, ան-
հատ՝ Աստ ծու նը ման»6 ա րա րե լու, տե ղա լու ար դիւ նա ւոր յոգ-
նու թեամբ, իր գտած մի այլ պատ կե րով՝ «նիւ թից զա տուած... 
վե րա դառ նալ դէպ’ ի րեն»7: Եւ ի րա ւունք ու նի ա ռաջ նոր դո ղի լուռ 
հպար տու թեամբ ներք նա ձայ նե լու, որ ի՛նքն է Ա մե նայն Հա յոց 
Բա նաս տեղ ծը, նաեւ՝ հա յոց ա պա գան տե սա նող նե րից մէ կը:

Յովհ. Թու մա նեա նի ամ բող ջա կան ստեղ ծա գոր ծու թիւ նը 
Ա րուես տա գէ տի ան ժա ման ցե լի երկ խօ սու թիւնն է ժա մա նա կի, 
5  Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր առաջին, էջ 289:  
6  Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր երկրորդ, էջ 49: 
7  Նոյն տեղում, էջ 82: 
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քից շատ բան չհաս կա ցած դա սըն կե րը, մե՛րթ Օ հան նայ վան քի 
քա հա նան, ո րը Ք րիս տո սի պէս կա րող էր ջրե րի վրա յով քայ-
լել, դառ նալ ա նօ րէն  Լենկ թե մու րին հա կադ րո ւող ժո ղովր դա կան 
բա րո յա կա նու թեան պաշտ պան ու ժը: Եւ  Յովհ.  Թու մա նեա նը 
ձգտում էր հա ւա տա րիմ մնալ, հպա տա կո ւել ա կա նա տես կեր-
պա րի ըն կա լու մի եւ վեր լու ծու թեան պատ մա կան սահ մա նա-
փա կում նե րի աս տի ճա նին, որն ինք նին պայ մա նա կա նու թեան 
ծնունդ է:  Հե ղի նա կը շատ «հե ռու չէ», թէ կուզ դրո ւա գա յին հե րո-
սի թի կուն քում. ստո ւե րի մէջ պահ պա նում է ե րե ւոյ թի ի րա տես 
կան խազ գաց ման ու բա ցա յայտ ման նա խա պայ մա նը:

 Մա տուց ման այս պի սի միջ նոր դա ւո րու մը  Յովհ.  Թու մա նեա-
նի ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րում դառ նում է կեն սա կա նու թեան եւ 
դէպ քե րի կան խա հա սու թեան ըն կալ ման կա յուն նա խա սի րու-
թիւն, իսկ հե ղի նա կա յին կեր պա րը սիւ ժե տա յին ա ռանց քում ինչ-
որ ա ռու մով՝ փրկա րար ճշմա րիտ աղ բիւր: Ն կա տի ու նենք այն, 
որ բա նաս տեղ ծը իջ նում է ժո ղովր դի պար զու թեան աս տի ճա-
նին, ձեռք մեկ նում նրան, բարձ րա նում՝ բարձ րաց նե լով, յա ճախ 
գայ թում հե րո սի պէս՝ բռնե լով գա հա վէժ ան դունդ նե րը, մեր ժե-
լով տա ռա պող հե րո սի հետ կա րե կիր երկ խօ սու թեան ճա նա-
պար հին հե ղի նա կի խօս քի ո լոր-մո լոր, մա նո ւա ծա պատ ե րանգ-
նե րը, ժո ղովր դի տա րե րա յին մտքից ա ւե լի խե լա ցի ե րե ւա լու 
այս րո պէա կան գայ թակ ղու թիւ նը:

 Պարզ լի նե լը դեռ բա ւա րար չէ. ժո ղովր դի հետ շի տակ լի-
նելն է կա րե ւո րը, թէ չէ նիւ թի մա տուց ման ձե ւը այդ պէս էլ կը 
մնայ «խաղ»:  Տիե զե րա կան հո գի դնելն է ճշմա րիտ ճամ բան, 
զանգուա ծին հաս կա նա լի դառ նա լու նեղ լիկ ա րա հետ բա ցե լու 
զօ րա ւոր գաղտ նի քը:

Եւ դա  Թու մա նեանն է: Այ սինքն՝  Լե ւոն  Շան թը չէ՝  Վեր  նա տան 
մէջ այս հար ցում բա նաս տեղ ծի գլխա ւոր ընդ դի մա խօ սը, ո րը 
գտնում էր, թէ բո լո րո վին էլ գրո ղը չէ, որ պի տի իջ նի դէ պի ժո-
ղովր դի պարզ կեկ, ա ւան դա կան մտա ծե լա կեր պը, օգ նի յաղ թա-

դէ պի գրո ղա կան հա մայն քը, երկ խօ սու թիւ նը կրնկի վրայ բաց 
պա տու հան է դէ պի Ա րեւել քի եւ դէ պի Ա րեւ մուտ քի փի լի սո փա-
յա կան հա մա կար գե րը, հա մաշ խար հա յին հին ու նոր գրա կան 
ժա ռան գու թեան հետ փոխ կանչ, ինչ պէս կ’աս էր Ե. Չ ար ենց ը՝ 
«սեղ ան նստել ու» հրաւ էր: Եւ, ինչպ էս իր սիր ած հէք եաթն եր ի 
սիր ու ած կրտսեր որդ ին, երկխ օս ութ իւն ը դարձ է ի շրջանս իւր, 
դէպ ի իր տառ ապ ակ ոծ ժող ով ուրդ ը, ուլ իս ես եան վեր ադ արձ, 
ինքն իր հետ, ինքն իր մէջ ներփ ակ ու ել ու անդ ուլ բաղձ անք, ինքն 
ու «տիեզ եր ակ ան իր հոգ ին»:

Ընդ ո րում՝ այդ երկ խօ սու թեա նը նա տե ւա կա նօ րէն մաս նա-
կից է դարձ րել ժո ղովր դին՝ որ պէս ըն թեր ցո ղա կան շա հագրգիռ 
լսա րան:  Խոր քի մէջ  Յովհ.  Թու մա նեա նի ի րա պաշ տա կան 
յատ կա նիշ նե րի մէջ նկա տո ւել է լու սա ւո րա կան հե տե ւո ղա կան 
հակո ւա ծու թիւն: Եր բեմն բա նաս տեղ ծը հե տե ւում է ժո ղովր դա-
կան մտքի սլաց քին եւ ուղ ղու թեա նը (« Հա ռա չանք», «Թմ կա բեր-
դի ա ռու մը», «Ա ղաւ նու վան քը», « Մի կա թիլ մեղ րը», « Մա րօն»), 
յա ճախ փոր ձում է «թաք նո ւել» ա կա նա տե սի քօ ղով՝ մնալ ա նե-
րե ւոյթ, հե ռո ւից թե թեւ հպու մով ուղ ղոր դել քեր թո ւա ծի, բալ լա դի, 
պօէ մի միտք բա նին:  Գա ղա փա րա կան ա ռա ջադ րոյ թը նե տե լով 
աս պա րէզ՝ նա ան հան գիստ աչ քը քթթել է ետ. ար դեօք հե ղի-
նա կա յին խօս քի ներ թա քոյց զսպա նակ նե րին, պատ կե րի են թա-
խոր քին հա սո՞ւ է ժո ղովր դա կան պարզ կեկ միտ քը, թա փան ցո՞ւմ 
է այն ըն կե րա յին-հայ րե նա սի րա կան պատ կեր նե րի՝ իր հետա-
պն դած նպա տակ նե րի մէջ:

 Հե տապն դած կենտ րո նա կան գա ղա փա րը, յա ճախ նաեւ՝ 
փի լի սո փա յու թիւ նը,  Յովհ.  Թու մա նեա նը հա ղոր դում է միջ նոր-
դա ւո րո ւած, ժո ղովր դի հա յեաց քը պար զող, ժո ղովր դի մի ջից 
ընտ րո ւած տի պար նե րի պատ մա կան ըն կալ ման պար զու թեան 
ընդ մէ ջէն. ին քը մե՛րթ մար դու գոր ծի մէջ չարն ու բա րին վեր-
դիր ա նող ա շուղն է, մե՛րթ « Հա ռա չանք»ի ծե րու նու ի մա ցա կան 
քա ղա քա կան կան խա հա սու թեան կրո ղը, մե՛րթ  Մա րո յի ա րար-
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սո ցիա լա կան՝ վե րից պա տո ւի րո ւած մեկ նու թիւ նը ե ղել է գայ-
թակղու թեան քար, քա նի որ պի տի են թար կո ւէին գա ղա փա րա-
խօ սու թեան կոյր խա ղին, ինչն ա ւե լի կա րե ւոր էր, քան  Յովհ.  Թու-
մա նեա նի լու ծու մի յու շա րար պատ կե րը:  Վեր ջին հա շո ւով, ո՞վ էր 
ան կոտ րում «մար դաս պա նը», ո րը, այ նու հան դերձ, չգի տես չա-
կերտ նե րից դուրս թող նես թէ նե րա ռես ա ռար կա յա կան ձե ւի մէջ.

Ու մարդ ասպ ան ը դուրս եկ աւ ձոր ից,
Դ էմք ը այլ այլ ու ած, քայլ ու ածք ը՝ մոլ որ,
Ս արս ափ է կաթ ում արն ոտ աչք եր ից,
Եւ կերպ ար անք ը փոխ ու ած է բոլ որ10:

 Տա րի ներ պի տի անց նէին, որ հաս կա նա յինք, թէ ա կա մայ 
մար դաս պա նի նման ներ կա յա ցու մով վրեժխնդ րու թեան մո լուց-
քը չէ, որ  Յովհ.  Թու մա նեա նը բարձ րաց նում էր ա ռա ջին գիծ, այլ 
 Սա րո յի վճռի, յե տոյ նրա ու նոր  Մո սու հո գե բա նա կան ող բեր գա-
կան վի ճակ նե րի հա մադ րա կան հան ճա րեղ քննու թեան նո րա-
րա րա կան գիւ տը հայ բա նաս տեղ ծու թեան մէջ՝ իբ րեւ հան ճա րի 
տե սո ղա կան մուտք, իբ րեւ սի րոյ մէջ զո հա բե րու թեան ե րա կի 
ամ րագ րում:

Մէկ թռու ցիկ հա յեացք էլ պօէ մի վեր ջեր գի թու մա նեա նա կան 
մեկ նու թեան՝ պատ մու թեան մէջ ե ղած յայտ նի ա ղա ւա ղում նե-
րին: Դ րանք յան գում էին ի մաստ նե րի, ո րոնք չէին բխում բա-
նաս տեղ ծի գե ղա գի տա կան ակն կա լու թիւն նե րից, գե ղա րո ւես-
տա կան նիւ թի մա տուց ման իր պատ կե րա ցու մից: Դ րանք մեզ 
յա ճախ հրամ ցո ւել են ծուռ հա յե լի նե րի դրո ւագ նե րով, ին չի հե-
տե ւան քով ժա մա նա կի մէջ ան հա մե մատ յա պա ղել ենք, ու շա ցու-
մով ենք անդ րա դար ձել, որ շե ղո ւել ենք հան ճա րի ուղ ղու թիւ նից, 
վրի պել ենք «աս տո ւա ծա յի նի ան հաս խոր հր դի» մեկ նու թեան 
բա նաս տեղ ծի ըն ձե ռած հնա րա ւո րու թիւ նից:

10  Նոյն տեղում, էջ 106: 

հա րել ե ղած ներ գոր ծուն ազ գա յին դա րա ւոր կարծ րա տի պե րը: 
Ա րե ւել քի ու Ա րեւ մուտ քի քա ղա քակր թա կան բե ւե ռա ցո ւած սահ-
մա նագ ծե րին կանգ նած եր կու ա ռաջ նա կարգ ա րո ւես տա գէտ նե-
րի հա յեաց քի բա ժա նա րար հա սո ղու թիւ նը այ սօր էլ ու նի վի ճար-
կու մի իր կողմ նա կից ներն ու տա րա կարծ նե րը:  Լաւն այն է, որ 
պատ րաս տի պա տաս խան նե րը ըն դու նե լի չեն: Եր կու գրող նե րը 
մեկ նա կան տար բեր աղ բիւր նե րից են ջուր խմում:

 Բայց կայ ու րիշ, պար զու թիւ նից վեր բարձ րա ցող, շա տե րին 
քիչ թէ շատ «ան ծա նօթ»  Թու մա նեա նը, ժո ղովր դի աչ քա չա փով 
պար զու թեան կող քին՝ մտքի պատ կե րա յին կա ռոյ ցի տա րա շերտ 
բար դու թեան, դեռ ո րոշ չա փով ան լու ծե լի «մնա ցած» փի լի սո-
փայ, հեշտ չտրո ւող բա նաս տեղ ծը, որ պա հում է ստեղ ծա գոր ծա-
կան թռիչք նե րի ան հա սե լի կա խար դան քը՝ «Էն չըք նաղ երկ րի 
կա րօ տը ան քուն», դէ պի ուր «թե ւերն ա հա փը ռած տի րա բար, / 
 Թըռ չում է հո գիս, թըռ չում դէ պի տուն»9:

 Խօս քը «Ա նուշ» պօէ մի մա սին է, ո րը հա մա ժո ղովր դա կան սի-
րոյ վկա յու թիւն է, ճա նա չո ւած, լայն քով ու խոր քով պար զո ւած 
կար ծես:  Բայց ա րի ու տես ժո ղովր դի ըն կա լում նե րում թէ գի-
տա կան հան րու թեան մէջ ու նենք բնագ րի ի մաստ նե րից «փախ-
չող» թու մա նեա նա կան սխալ ըմբռ նո ւած տո ղեր, պատ կեր ներ, 
ո րոնց մեկ նու թեան, բիւ րե ղա ցու մի ճամ բան միշտ չէ, որ յստակ է 
ե ղել:  Բե րենք պօէ մի նիւ թի ճա նաչ ման սիրտ կոտ տող տխուր ըն-
թացք նե րից մէկ-եր կու սը ետ թու մա նեա նա կան շրջա նում:  Միայն 
 Սա րո յի ու  Մո սիի բա խու մը խորհր դա յին դա սագր քե րի հա մար 
սո ցիո լո գիա կան կարծ րա տի պի տխուր փոր ձա քար էր, երբ պար-
տադ րո ւած էին լի նում մեկ նել, թէ  Մո սին ու նրա հայ րը բա ցա սա-
կան տի պեր են, ան գամ Ար մէն  Գու լա կեա նի՝ ե րես նա կան, նաեւ 
50-ա կան թթ. վեր ջին օ պե րա յին բե մադ րու թիւն նե րի հա մար այդ 

9  Նոյն ը, Երկերի լիակատար ժողոված ու  տաս ը հատորով ( վերախմբագրուած հրատ.), 
հա տոր երրորդ / պօէմներ, Եր., ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղեանի ան. Գրականութեան Ինստի
տուտ, 2019, էջ 82: 
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ծու թիւ նը կարճ շնչով: Ու հայ պօէ մը հասց րեց ազ գա յին բա նաս-
տեղ ծու թեան մա կար դա կին, դարձ րեց նրան մրցա կից՝ նե րուժ 
հա ղոր դե լով հենց գե ղա րո ւես տա կան ըն կալ ման տե սա կէ տից: 
 Բա նաս տեղ ծի այս դե րա կա տա րու թիւ նը խո րա գոյնս զգա ցին 
հա մե մա տա բար կրտսեր ժա մա նա կա կից նե րը:  Պա տա հա կա՞ն 
հա մա րել, որ երբ  Յովհ.  Թու մա նեա նի մա հից յե տոյ Ե.  Չա րեն-
ցին վստա հո ւեց կազ մե լու եր կե րի երկ հա տո րեա կը, վեր ջինս, 
խախ տե լով եր կե րի հրա տա րա կու թեան ժա մա նա կագ րա կան 
ու ժան րա յին ըն դու նո ւած ա ւան դոյ թը, բա ցեց այն պօէմ նե րով՝ 
հաս տա տե լով պօէ մի ժան րի յաղ թա կան ա ռա ջըն թա ցը ազ գա-
յին գրա կան զար գա ցում նե րում եւ ա ւագ սերն դակ ցի պա րա-
գային:

Եւ խնդիրն այն չէր, որ  Թու մա նեան բա նաս տեղ ծը յա ճախ ըն-
թեր ցո ղից «փախ չում էր» պատ կե րի ու բա ռի ճա նա չո ղու թեան 
նկա րագ րա կան, ժո ղովր դա կան ան գամ պարզ ըն կա լում նե րում. 
օ րի նակ, երբ «Ա նուշ» շար ժա պատ կերն էինք նա յում, ծեր պերն 
հե ւի հեւ մագլ ցող շներն էին «ա ռաջ ընկ նում», իսկ գա ղա փա-
րի խոր քը կոր չում էր, երբ բնա գի րը կար դա ցո ղի հե ղի նա կա յին 
խօս քում ու նրա հետ միա սին բնագ րա յին նպա տա կադ րու մից 
հե ռու խմբա գիր նե րը հեղ ան գամ ու շադ րու թիւն չէին դարձ նում, 
թէ ինչ պի տի նշա նա կէր «հեզ համ բոյ րը», եւ կա՞յ այդ պի սի բան 
ար դեօք:  Պար զա պէս «հեղն» ու «հե զը» շփոթ էին ա ռա ջաց նում 
ա րե ւե լա հայ ի մաստ նե րում, ին չը, ցա ւօք, յա ճախ նաեւ ուշ հրա-
տա րա կու թիւն նե րում, չէր յաղ թա հա րո ւել:  Մինչ դեռ նոյն  Թու-
մա նեանն ուղ ղոր դում էր «Ա նուշ»ի շա րու նա կա կան վե րըն թաց 
ճա նա պար հը՝ «կո պիտ ու ցած էս կեան քից» դէ պի «հո գիա ցած 
ապ րու մի մար դը»13, դէ պի Ա րո ւես տի տի րա կա լու թիւ նը:

 Կեան քի վեր ջին տա րի նե րին, երբ  Պո լիս էր ե կել, իր բա րե-
կամ նե րին ո գե շունչ խոս տո վա նում էր ստեղ ծա գոր ծա կան նո-
րոգ ծրագ րե րը:  Յա կոբ  Սի րու նին իր  Պուք րէ շում խմբագ րած 
13   Նոյն տեղում: 

 Մինչ դեռ «բո վան դակ Նը րա սուրբ գթով» ո ղո ղո ւե լու պատ-
գա մը պօէ մի ա ռաջ նա յին բո վան դա կու թիւնն է, ու շա ցած թէ 
շուտ, ո րին հասց նում են  Համ բարձ ման գի շե րո ւայ՝  Թու մա-
նեա նի սի րա տենչ հե րոս նե րը:  Հա ւա նա բար, 900-ա կան թթ. 
բա նաս տեղծն ա նակն կալ վե րա դառ նում է իր «դա լար» Ա նու-
շի կեր պա րին ու պօէ մի բարձ րագ նայ թե մա յին, «ուր լոկ վե րին 
կա րեկ ցու թեան շողն է»11, ըստ էու թեան՝ հա մար ժէք «բո վան դակ 
սուրբ գթով» պատ կե րին:  Վե րա դառ նում է եր գի չը՝ այս ան գամ 
ա նակն կա լը գրչի ծայ րին, գա ղա փա րին ներ հիւ սե լով ան դե նա-
կա նը «հրա թեւ անց նող» իր կեր պա րը, ճիշդ ինչ պէս իր կեր տած 
եր կու սի րա հար նե րը՝ երկ րից հե ռու, «էն վեհ վայր կե նին չքնաղ 
գի շե րի», այ սինքն՝ «ա ւա՜ղ կար ճա տեւ», նոր խմբագր մամբ՝

Ո՜վ, դու մանկ ուց քաջ ած ան օթ
Էդ լոյս ճամբ ին երկն աճ եմ,
Ք ան ի անգ ամ հըր աթեւ
Անց ել եմ ես, ոտն երս ամպ ոտ,
Հ աս ել աշխ արհքն էն եդ եմ –
Բ այց միշտ, աւ ա՜ղ, կարճ ատեւ12:

 Յովհ.  Թու մա նեա նը չափչ փել է «ման կուց քա ջա ծա նօթ» այս 
ճամ բան  Սա րո յից եւ Ա նու շից դեռ շատ ա ռաջ:  Յի շո ղու թիւ նը 
ա մէ նից նո ւի րա կան, «սրբա զան շունչն է ո գե ւո րու թեան»:

Ե թէ հա մե մա տա բար հպան ցիկ աչք նե տե լու լի նենք ազ գա-
յին պօէ մի ժան րում նրա բե րած վիթ խա րի տե ղա շար ժին, ա ռա-
ջի նը կը նկա տենք, որ ա նե րե ւա կա յե լի կա տա րե լու թեան հասց-
րեց ե րէ կո ւայ պօէ մի խղճուկ վի ճա կը, հայ նոր գրա կա նու թեան 
ցա նու ցիր ճա նա պարհ նե րին կտրեց ան ցաւ Ա լեք սանդր  Պուշ կի-
նից,  Մի խա յիլ  Լեր մոն տո վից ձգո ւող ժան րա յին ա նեզր տա րա-
11  Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր առաջին, էջ 434: 
12   Նոյն տեղում: 
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« Հա զար տա րո ւայ», «հա զար դա րի» մեկ նար կը տրո ւել է 150 
տա րի ա ռաջ: 1909-ին քա ռաս նա մեա կի առ թիւ գնա հա տան քի 
լա ւա գոյն եւ ի մաս տուն խօս քը ի րենն էր, երբ « Յո բե լեան նե րի 
դէմ» յօ դո ւա ծում վեր էր բե րել գրո ղի ար ժե ւոր ման հա մազ գա յին 
իր նա խա պայ մա նը. «Ազ գո վին յո բե լեան, ես հաս կա նում եմ, երբ 
տօ նում են մէ կի յո բե լեա նը, ո րին պսա կե լիս՝ ամ բողջ ազ գը կա-
րող <է> ա սել. թէ քեզ պսա կե լով, միեւ նոյն է, թէ ինձ եմ պսա-
կում: [Որ ոչ միայն] որ դուրս է ե կել ու վեր է բարձ րա ցել իր ժո-
ղովր դի մա կե րե ւոյ թից էն քան, որ գլու խը ե րե ւում է ա մէն երկ րից 
եւ յար գանք ու հիա ցում է ազ դել ա մէն տեղ»16:

Այ սօր  Յով հան նէս  Թու մա նեա նը ե րե ւում է «ա մէն տե ղից»: 
 Մեր ինք նու թեան, լայն շի հպար տու թեան ցու ցիչն է:  Մենք մեզ 
ար ժե ւո րում ենք, մենք մեզ ճա նա չում ենք նախ եւ ա ռաջ ի րե նով:

Ա ւե լի լաւ հնա րա ւոր չէր ա սել՝ 1869-ին հա յոց ար գան դը, յի-
րա՛ ւի, սրբօ րէն բե ղուն էր...

SUMMARY
THE DEPTH OF TUMANYAN’S “INFINITY”

SUREN DANIELYAN

In the beginning of 20th century Hovhannes Tumanyan in his 
social and literary work tried to guess political destiny of his nation, 
to recognize philosophical questions of life and death. Searching of 
God and desire of nation are appeared in his different genre works.

The author of article thinks that there is no other writer in 
Armenian Literature who could be show the tragedy of national fate 
and poetical pain with this kind of poetical force like Tumanyan.
16  Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր վեցերորդ / քննա

դա տութիւն եւ հրապարակախօսութիւն. 18871912, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտութիւն» հրատ.,  
1994, էջ 512: 

« Նա ւա սարդ»ի է ջե րում գրում է այդ օ րե րին՝ 1921-ի աշ նա նը, 
ի րենց հա մա կած գրա կան նոր եղ բայ րակ ցու թեան մա սին, երբ 
 Յովհ.  Թու մա նեանն ի րենց մէջ էր,  Պոլ սում, որ տեղ տպագ րո ւե-
լու ըն թաց քի մէջ էր բա նաս տեղ ծի կեն դա նու թեան օ րօք վեր ջին 
ժո ղո վա ծուն. «Ու մտե րիմ խօ սակ ցու թեանց ա տեն՝ ան խան-
դա վա ռու թեամբ կը պատ մէր տե սիլք նե րը որ ձեւ կ’առ նէին իր 
ուղե ղին մէջ, օր մը գա լու հա մար իր քնա րին վրայ: Ան կը խօ-
սէր դիւ ցազ ներ գու թեան մը մա սին՝ որ պի տի գար ստո ւե րի մէջ 
ձգե լու իր « Սա սուն ցի  Դա ւիթ»ը:  Վեր ջին տա րի նե րուն՝ ան ո րո-
ներ էր: Ու գտեր էր նոր գե ղեց կու թիւն ներ՝ իր ցե ղին ա ւան դու-
թեանց մէջ ու իր հո գիին խո րը: Կ ՚ու զէր մար մին տալ ա նոնց»14: 
 Յովհ.  Թու մա նեա նը խօ սել էր « Հա զա րան բլբուլ»ի մտայ ղաց-
ման մա սին որ պէս ստեղ ծա գոր ծա կան բարձ րա կէ տի, ո րի հում 
նիւ թը ար դէն ու րո ւա գիծ էր իր հա մար, ո րին տեն չում էր՝ վստահ 
մա տուց ման նոր ե ղա նա կին:  Սա կայն ճա կա տա գի րը կան խա-
դրել էր ու րիշ ըն թացք. ի՛ն քը պի տի դառ նար մեր գրա կա նու-
թեան «հա զա րան բլբու լը», ի՛ն քը պի տի բարձ րա ձայ նէր իր յայտ-
նու թիւ նը՝ իբ րեւ ծաղ կած այ գու ան դուլ մշակ, ո րի մնա յուն ու 
մշտահ մայ ան ցորդ ներն էին իր կեր տած բազ մա դէմ կեր պար նե-
րը, եւ ա ռա ջին հեր թին՝  Սա րօն ու Ա նու շը:

 Յով հան նէս  Թու մա նեա նը քա ռեակ նե րից մէ կում հաս տա-
տում էր ժա մա նակ նե րի եւ իր յա ջոր դա կան հո լո վոյ թը բա նաս-
տեղ ծա կան ու ղեծ րում, թէ՝

 Հա զար տա րով, հա զար դա րով ա ռաջ թէ ետ, ի՜նչ կայ որ,
Ես ե ղել եմ, կա՜մ, կը լի նեմ յար ու յա ւէտ, ի՜նչ կայ որ,
 Հա զար էս պէս ձե ւեր փո խեմ, ձե ւը խաղ է ան ցա ւոր,
Ես միշտ հո գի, տիե զեր քի մեծ հո գու հետ, ի՜նչ կայ որ... 15:

14  «Նաւասարդ» / պարբերական գրականութեան եւ արուեստի, Պուքրէշ, 1923, Նոր 
շրջան, Ա. հատոր, Ա. պրակ, էջ 20: 

15  Թումանեան Յովհ., Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հատոր 
առաջին, էջ 53: 



22 23

ԹՈՒՄԱՆԵԱՆԸ ՀԱՅ ԿՈՄՊՈԶԻՏՈՐՆԵՐԻ 
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՄ

ա.թ. ԾՈՎԻՆԱՐ ՄՈՎՍԻՍԵԱՆ
Երեւա նի Կո մի տա սի  ան. Պե տա կա ն Երաժշտանոցի 

գիտա կա ն գծով պրօռե կտո ր

Բա նա լի  բառե ր` Յո վհա ննէ ս Թումա նե ան, երա ժշտա կա ն բեմա-
կա նա ցում, սիմֆո նի կ վոկա լ, վոկա լ-կամե րա յի ն ժանրե ր, երգե ր, 
ռոմա նսնե ր, խմբերգե ր, գրակա ն աղբի ւրնե ր, երա ժշտա կա ն 
մարմնա ւո րումնե ր:

Key words: Hovhannes Tumanyan, stage-musical, vocal-symphonic, 
vocal-chamber genres, songs, romances, choral cycles, literary sources, 
musical embodiment.

Ключевые скова: Ованес Туманян, музыкально-сценические, 
вокально-симфонические, вокально-камерные произведения, пес ни, 
романсы, хоры, литературные первоисточники, музыкальное вопло-
щение.

2019-ին նշւում է հայ մեծ բա նաս տեղ ծի 150-ա մեայ յո բե լեա նը: 
 Տա րին ու ղեկց ւում է թու մա նեա նա կան ըն թեր ցում նե րով, յո բե լե-
նա կան մեծ ու փոքր հան դի սու թիւն նե րով:  Սա լա ւա գոյն ա ռիթ 
է 21-րդ  դա րասկզ բի պատ մամ շա կու թա յին հա մա տեքս տում նո-
րո վի ար ժե ւո րե լու մար դու, մտա ւո րա կա նի, ա րո ւես տա գէ տի 
կեանքն ու գոր ծը, փոր ձե լու բա ցա յայ տել նրա գրա կան ժա ռան-
գու թեան գե րող ու ժի ան բա ցատ րե լի ա ռեղ ծո ւա ծը:  Հենց այդ 
գե րող ուժն է ո գեշն չել տար բեր ժա մա նակ նե րի, տար բեր ո ճե-
րի եւ ուղ ղու թիւն նե րի կոմ պո զի տոր նե րի ստեղ ծե լու ե րաժշտա-
կան մեծ ու փոքր եր կեր՝ սե րո ւած թու մա նեա նա կան բա նա ս 
տեղ ծու թեան ան հուն գան ձա րա նից: Ս խա լո ւած չենք լի նի, ե թէ 

РЕЗЮМЕ
ГЛУБИНА ТУМАНЯНСКОЙ “БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ”

СУРЕН ДАНИЕЛЯН

В начале 20-ого века Ованес Туманян в общественной 
деятельности и в художественном творчестве всегда пытался 
предугадать политическую судьбу своего народа, представить 
вопросы жизни и смерти в обобщенном философском в дении. 
Поиски Божественного и волевых устремлений народа проя ви-
лись в произведениях разных жанров.

Автор считает, что в армянской литературе нет другого 
художника, который с такой поэтической силой раскрыл бы 
трагичность судьбы народа и боль художника.


