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 ԼԱՈՒՐԱ  ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

ՂԵՎՈՆԴ  ԱԼԻՇԱՆ – 200 

<<Մեծ հայրենասեր մը, մեծ միտք մը, մեծ սուրբ մը…>> 

Ղևոնդ Ալիշանի անձն ու գործը Արփիար Արփիարյանի արժևորմամբ 

 

Արևմտահայ նոր քնարերգության ռահվիրա, մեծ մտածող Ղևոնդ Ալիշանի 200-ամյա 

հոբելյանը ևս մի առիթ է՝ նոր հրապարակումներով իմաստավորելու և ամբողջացնելու նրա 

գրական և գիտական ժառանգությունը, բացառիկ անհատականության հզոր երևույթը: 

Ալիշանի կյանքն ու գործը լուսաբանող հոդվածների ու հուշերի շարքում առանձնակի 

նշանակություն ունի նրա երախտագետ սաներից Արփիար Արփիարյանի արժևորող խոսքը:  

Հոդվածում բերվող փաստերի օրինակներով ներկայացվում է Ալիշանի ազդեցությունն 

ու դերը գրող, քննադատ, հրապարակախոս Արփիարյանի՝ իբրև քաղաքացի գործչի 

ձևավորման ուղիներում: Իր բազմաթիվ հոդվածներում և հուշերում Արփիարյանն ընդգծել է 

Ալիշանի պատմական բացառիկ ավանդը, գրական, հասարակական ազգանվեր 

գործունեության արգասավոր ընթացքը: Ալիշան-Արփիարյան հոգևոր գաղափարական 

աղերսները գալիս են մեկ անգամ ևս հաստատելու մեծ հայրենասերի, փիլիսոփա-

բանաստեղծի գործի հեռանկարայնությունը, պատմական և արդիական առաքելության 

արժեքայնությունը: 

   Բանալի բառեր. Ղևոնդ Ալիշան, Արփիար Արփիարյան, արևմտահայ նոր քնարերգություն, 

ազգային ինքնաճանաչողություն, հայրենասիրության դաս-պատվիրաններ, պատմական և 

արդիական արժևորում:     

   Արևմտահայ նոր քնարերգության ռահվիրա, փիլիսոփա, պատմաբան, բնագետ, մեծ 

հայրենասեր, իսկատիպ հանրագիտակ, ֆրանսիական ակադեմիայի պատվո լեգեոնի 

դափնեկիր, Ենայի փիլիսոփայական ակադեմիայի պատվավոր անդամ, դոկտոր Ղևոնդ 

Ալիշանի հսկայածավալ գրական, գիտական ժառանգությունը, նրա բացառիկ 

անհատականության հզոր երևույթը իմաստավորվել ու արժևորվել է և՛ ժամանակակիցների, 

և՛ հետագա ազգային գործիչների կողմից: Ուսումնասիրողների կողմից հատկապես 

կարևորվել է Նահապետի տիեզերական մտքի և գեղարվեստական խոսքի հազվագյուտ 

ներդաշնակ միասնությունը հուզական ապրումի և բանականության գիտակցված ընթացքի 

տարերքում, որտեղ առանցքային էր մնում հայրենիքի  և ազգի գաղափարը: 

Հայրենասիրության իր հավատամքը Նահապետն առաջադրել է  իր բազում հոդվածներում ու 

աշխատություններում, բանաստեղծական անկրկնելի էջերում՝ իբրև ուղեցույց, ծրագիր, 

կեցության անառարկելի պայման. <<Այլ ես սիրեմ և առավել սիրեմ զՀայաստան հայրենիքս 

իմ, և զնոյն սեր անխիղճ քարոզեմ ամենեցուն և ասեմ. պարտք են ձեզ, որդիք Հայկայ, 

ճանաչել զինչ են հայրենիք… Ճանաչել և պահել անվթար զսեփական շնորհս ազգիս, զլեզու 

նորա, զպատմութիւն նորա, զստորացուածս նորա և զփառս անուան նորա>>:1 
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   Ազգանվեր գործչի կյանքի ու ստեղծագործության ուսումնասիրությունն ամբողջացնող 

գործերում իրենց ուրույն տեղն ունեն նաև ժամանակակիցների հուշապատումները, որտեղ 

բացահայտվում են նրա բազմաշերտ կենսագործունեության նորանոր էջեր:  

    Ալիշանի կյանքն ու գործը լուսաբանող հոդվածների ու հուշերի շարքում առանձնակի 

նշանակություն ունի նրա երախտագետ սաներից Արփիար Արփիարյանի արժևորող խոսքը: 

Նրա գրությունները կարևորում ենք, քանզի դրանք շատ ավելին են, քան երախտագիտության 

ջերմ հիշատակումները, որովհետև Ալիշանի արժանավոր աշակերտը՝ Արփիարյանը, 19-րդ 

դարի 80-ականների իրապաշտ գրականության առաջատարն էր, ականավոր գրող, 

քննադատ, գրականության պատմաբան, հրապարակախոս և հասարակական-քաղաքական 

գործիչ: 

   Նրա կյանքի նշանաբանն էր պայքարը հանուն իր ժողովրդի քաղաքական ու տնտեսական 

ազատության և գրական-հասարակական առաջընթացի: Դժվարին էր այդ կյանքի ուղին, 

բուռն էր ու արգասավոր իր բովանդակությամբ, ազնիվ՝ հավատի անանձնական նվիրումով: 

Հատկանշական է, որ Հակոբ Օշականը գրողի կենսագրությունը դիտում է իբրև խորհրդանիշ 

իր ժողովրդի կյանքի պատմության՝ հար և նման նրա պատմական ճակատագրին: Եվ այստեղ 

առաջնային է դարձել Ղևոնդ Ալիշանի  ազդեցությունն ու նշանակությունը Արփիարյանի 

ինքնաճանաչման, իբրև քաղաքացի գործչի ձևավորման ուղիներում: Վանական 

խստությունները, իշխող կրոնական մթնոլորտը չեն խաթարում այն հզոր ներգործությունը, 

որ գալիս էր մեծ հայրենասեր Նահապետի, գիտնականի ու մարդու ամենօրյա արարիչ ներ-

կայությունից: 

   Իր հուշերում, հոդվածներում բազմիցս անդրադառնալով Ալիշանի բազմածավալ գործերի 

արժևորմանը՝ Արփիարյանն ամբողջացրել է  հզոր անհատականության պատմական 

բացառիկ ծառայությունը, ազգանվեր գործունեության անխախտ ընթացքը, որով ներշնչվում 

էին ոչ միայն նրա սաները, այլև ողջ մի ժողովուրդ: Հետագայում իր <<Օրվան կյանքը>> 

քրոնիկներից մեկում նա գրում է. <<Մեր պատանեկության օրերու ամենեն մեծ հրճվանքն էր 

մեր տեսուչը, որ ոչ միայն մեծ հայրենասեր մ′էր, մեծ միտք մը, այլ նաև մեծ սուրբ մը>>2: 

Խորաթափանց դիտողականությամբ և արդիականության սուր զգացողությամբ հատկանշվող 

գրողի խոսքը, առօրյա փաստերից նպատակամղվելով, ի հայտ էր բերում դրանց մեջ պահվող 

պատմական-հասարակական արժեքները: 

   Արփիարյանը Վենետիկի Մխիթարյանների Մուրատ – Ռափայելյան վարժարան է 

ընդունվել 1867թ.: Բազմաթիվ առիթներով անդրադառնալով Վենետիկի Մխիթարյան 

հայրերի գործունեությանը՝ նա բարձր է գնահատել օտար հողի վրա ազգության ոգին, 

հայրենիքի սուրբ գաղափարը շարունակաբար պահելու ազնիվ ջանքերը՝ նրանց մեջ 

առանձնացնելով իր մեծ ուսուցչին՝ Ալիշանին: Պաշտոնական դասախոսություններից, 

քարոզներից բացի աշակերտներն իրենց ուսուցչի հետ  հաղորդակցվում էին ամենօրյա 

հանդիպումների, զրույցների ընթացքում, ունկնդիր լինում նրա խոհերին ու 

մտահոգություններին: Եվ այդպես էր, որ նրանք կրթվում, դաստիարակվում էին ոչ միայն 

անցյալի ներշնչող դասերով, հիմնավորապես ճանաչում հայոց պատմությունն ու 

գրականությունը, այլև հասու լինում արդիականության իրադարձերին, կողմնորոշվում 
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ազգային խնդիրների լուծման ուղիներում: <<Ուր քաղաքացիք չիք՝ չկան և հայրենիք>>՝ սա էր 

Ալիշանի համոզումների ուղղորդող սկզբունքը: Նրա ձգտումն էր՝ պատրաստել հայրենանվեր 

գործիչներ ժողովրդի առաջընթացի համար՝ կրթելով նրանց ազգային ինքնագիտակցության, 

ազգային միասնականության գաղափարի գործնական նպատակադրումներով: <<Բուն իսկ 

հայրենիք մեք եմք, անձն յուրաքանչիւր և լավութիւնք  մեր նեցուկ են նորա>>3՝ ալիշանական 

այս պատգամներն ուղեցույց ունենալով էր, որ նրա սաների մեջ արմատանում են 

գիտակցված հայրենասիրական ոգին, ազգապահպանման ըմբռնման անհրաժեշտությունը: 

Դրա հիմնավոր հաստատումներից էր Արփիարյանի գործունեությունը, և պատահական չէր, 

որ գրական-հասարակական ասպարեզ մտնելով իբրև հրապարակախոս՝ իր անդրանիկ 

հոդվածը՝ <<Մուրատեան վարժարան>> վերնագրով, երիտասարդ Արփիարյանը գրել է 

Փարիզի Մուրատ – Ռափայելյան վարժարանի բացման առիթով4: <<Մասիսը>> իր 

ընթերցողների ուշադրությանը տեղին է գտնում ներկայացնել <<Վենետիկում ուսում առած 

հայ պատանու մը խորհրդածությունը>>, որն իրապես ուշագրավ էր արծարծվող հարցերի 

հասարակական ուղղվածության և քաղաքացիական դիրքորոշման ընդգծված 

բովանդակությամբ: Հոդվածը խիստ բնութագրական էր Արփիարյանի ազգային հայեցության 

ըմբռնումների բանաձևման առումով՝ կրոնի, կրթության մասին ժամանակի պահանջներից 

ելնող դրույթներով: Քաջատեղյակ Մխիթարյանների վարժարանի գործունեությանը՝ 

երիտասարդ հրապարակախոսը դպրոցի առաքելությունն է համարում ազգային 

համերաշխության գաղափարների արմատավորումն այստեղ՝ անկախ կրոնական 

դավանանքից: Կրթությունն ու կրոնը, ըստ հրապարակախոսի, կոչված են նպաստելու 

ազգային պաշտպանության  գործին և պետք է ծառայեն այդ գերխնդրին. <<Մեք ազգության 

վրա մի մեծ գաղափար ունիմք և Հայ անունը կրոնական դավանության մը 

պաշտպանությանը չեմք հանձներ: Լուսավորչադավան, Հռովմեադավան, բողոքական Հայք 

միշտ հայ են և իրարու եղբարք, թեև այս սկզբունքն ավելի փիլիսոփայական է, քան թե 

քաղաքագիտական>>5: 

   Արփիարյանի հասարակական հայեցության ուղեգծումներում իրագործվել են մեծ ուսուցչի՝ 

Ալիշանի դաս-պատվիրանները՝ դառնալով գործունեության նշանաբան, պարտադիր 

սկզբունք: Նոր սերնդի կրթությունն ու դաստիարակությունը նպատակամիտելով ազգային  

գաղափարաբանության պահանջներին՝ Ալիշանը գործնական նախագծումներով ձևավորում 

և զարգացնում էր պետականությունից զուրկ ժողովրդի մտավորականության 

քաղաքացիական նկարագիրը: 

   Արփիարյանի հուշերի առանձին դրվագներից հառնում է հեռահայաց մտածողի, իր 

ժողովրդի կենսական հրատապ խնդիրներով ապրող գործչի կերպարը, երախտագետ սերն ու 

ջերմ խանդաղատանքը, որոնցով լցված էին պատանիների հոգիներն իրենց մեծ ուսուցչի 

հանդեպ: <<68 թվականին, երբ Վենետիկի Ռափայելյան վարժարանն աշակերտ էի, ամրան 

մի երեկո մեր սքանչելի պարտեզին մեջ կը զբոսնուինք, մեզ մոտ եկավ մեր տեսուչն՝ Հ. Ղևոնդ 

Վ, Ալիշան. կճեմեինք, կխոսակցեինք…, - վերհիշում է Արփիարյանը: - Այդ երեկո Հ. Ղևոնդ Վ. 

Ալիշանի դեմքին վրա արտաքո կարգի տխրութիւն մը կար, չկրցավ դիմանալ, սիրտը բացավ 

                                                            
3 <<Բազմավեպ>>, Վենետիկ, 1845, N22, էջ 343: 
4 Մինչև վերջերս Արփիարյանի հրապարակախոսական գործունեության սկիզբը համարում էին 1878թ., երբ նա սկսել էր 

թղթակցել Թիֆլիսի <<Մշակ>>-ին: <<Մուրատեան վարծարան>> հոդվածը տպագրվել է 1877 թ. Պոլսի <<Մասիս>> 

շաբաթաթերթի հ.2007-ում՝ Արփիար Արփիարյան ստորագրությամբ: 
5 <<Մասիս>>, Պոլիս, 1877, N2007: 
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մեզ, երկու, երեք ընկերներ էինք - կհիշե՞ն արդյոք: Պոլիս Հասունյանց և Հակահասունյանց 

կռիվները կային և Հռոմ յուր խստութիւններն ի գործ կդներ ընդդեմ Վենետկո 

Մխիթարեանց… 

…Մխիթարեանք, փոխանակ կրոնասեր աշակերտներ տալու, ազգին հայրենասեր  

աշակերտներ կուտային. ոճիր մ′էր այս: Եվ Հռոմ կհրամայեր Մխիթարեանց, որ այլևս 

աշակերտներուն ազգութեան և հայրենասիրութեան հորդորներ չտան: Կխոցեր այդ հրամանն 

Ալիշանի սիրտն. ի՜նչ մտածութիւններ պաշարեցին յուր միտքը: Իսկ մենք թեթև ժպիտ մը 

ունեցանք: Ապրիլ Ալիշանի հետ, ծծել անոր հետ միևնույն օդն և անտարբե՜ր հայ լինիլ. այդ 

ենթադրելը պարզապես տխմարութիւն էր: Հասունն ալ անցավ, Պիոսն ալ անցավ, շատերն ալ 

անցան, և Ալիշան կմնա միշտ հայութեան համար>>6: 

   Ալիշան գրողին Արփիարյանն անդրադարձել է քննադատի  և գրականության պատմաբանի 

հայացքով՝ ուրույն, դիպուկ գծերով ներկայացնելով արևմտահայ նոր քնարերգության 

առաջատարի ստեղծագործական դիմանկարը: Արփիարյանն իմաստավորում է գրողի 

երկերը ազգային գրականության հեռանկարային միտումներով, դրանց կենսունակության 

խորաթափանց ընկալմամբ՝ հոգևոր վերածննդի բարենպաստ արդյունքով: <<Բանաստեղծ 

լինելու համար կան օրենքներ, զորս առանց գոհացնելու չէ կարելի ժողովրդի մը սրտին և 

հոգվույն տիրել>>: Այդ օրենքներից կարևոր է դիտվում ընթանալ ժամանակին համաքայլ, 

զգայուն՝ նրա  շարժման ելևէջներին. <<Ալիշան, Գամառ-Քաթիպա, Րաֆֆի…նոքա միայն 

կրցած են Ազգին սրտի բաբախմանց բանաստեղծները լինիլ>>7: Հատկանշական է, որ իրա-

պաշտության ջատագով Արփիարյանը կարողացել է պատմականորեն ճիշտ գնահատել 

ռոմանտիզմի ուղղության բարձր գեղարվեստական արժեքները՝ դրանց դասական 

դրսևորումները դիտելով հասարակական հնչողության և գաղափարական լիցքի 

բանաստեղծական մարմնավորման նմուշներ: 

   Մեծ ուսուցչի դաս-պատվիրաններում մտավորականությանն էր վերապահվում ազգային 

ինքնագիտակցության արթնացման, նրան գոյապայքարի մղելու առաքելությունը: Իսկ այդ 

գործում Ալիշանն առաջնահերթ էր դիտում ինքնաքննության, բարոյական անաչառ 

ինքնավերլուծման անհրաժեշտությունը: Իր երկհատոր պատմագեղարվեստական <<Հուշիկք 

Հայրենեաց Հայոց>> երկում նա գրում էր. <<Ո՜վ Հայկակ, ո՛վ հայ պատանիք, աղեկ քաղաքացի 

ըլլալու համար պետք է քննել սորվիլ զհայրենիս: Քննեցեք և սորվեցեք ուրեմն այդ ազնիվ և 

բարեբեր Հայաստանը, իբրև հայրենիք ձեր և դայակ ամենայն աշխարհի, քննեցեք այդոր 

բարոյականը, քննեցեք այդոր բարգավաճումն ի հարուստ լեզվին, որ ապահով գրավական մ′է 

բազմատեսակ հարվածներով հնձված գրականութեանը և իր ծիսից   վայելչութեանը մեջ: Այդ 

քննութիւնքդ, այդ ուսմունքդ հորդոր ըլլան ձեզի ավելի քան զավելի հարգելու զհայրենիս և 

մշակելու զայն ըստ ամենայն նշանակութեան բանիս>>8: 

   Ալիշանյան դասերի անվերապահ ընկալման արգասավորությունն ակնհայտ էր 

պաշտամունքի հասնող նվիրումի այն մոգական ներշնչումներից, որ ներարկում էր նրա 

տիեզերական իմաստությունը: Արփիարյանի համար Ալիշանի անհատականության և նրա 

գործի չմարող ազդեցության վճռորոշ վկայությունն է այն փաստը, որ նա իր 

                                                            
6 <<Մասիս>>, 1887, N3875: 
7 <<Արևելք>>, 1884, N159: 
8 Ղևոնդ Ալիշան, Հուշիկք հայրենեաց հայոց, հ.1, Վենետիկ, 1920, էջ71: 
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հրապարակախոսական լավագույն էջերը ստորագրել է <<Հայկակ>> և <<Հրազդան>> գրական 

անուններով: Հիշենք, որ Հայկակը <<Հուշիկք Հայրենեաց Հայոց>> պատմագեղարվեստական 

երկի խորհրդանշական հերոս պատանին էր: Հրազդանը հայրենի բնաշխարհը խորհրդանշող 

այն տեղանուններից էր, որ Ալիշանի գրչով նվիրագործվեց <<Նահապետի երգերի>> 

լավագույն բանաստեղծություններից մեկում՝ <<Հրազդան>> վերնագրով: Այդ առթիվ կա 

Արփիարյանի վկայությունը Լեոյին ուղղված նամակում: Խոսելով <<Մշակին>> իր 

թղթակցության սկզբնավորման մասին՝ նա գրում է. <<…նամակներս կը ստորագրեի 

<<Հայկակ>>, որ ինծի քաղցր հիշատակ մըն էր Վենետիկին, երբ Ալիշանին <<Հուշիկները>> կը 

տպագրեին, ու մենք ալ փորձերը կը կարդայինք>>9: Ուշագրավ է, որ Ալիշանը  նույնպես 

առանձնակի ուշադրությամբ է վերաբերվել պատանի Արփիարին: Նկատելով իր սանի 

բացառիկ ունակությունները՝ նա նախատեսել էր հրավիրել նրան՝ ծառայելու միաբա-

նությունում, սակայն ընտանեկան հանգամանքների բերումով Արփիարը ստիպված էր 

հրաժարվել սիրելի ուսուցչի հրավերից: Հոր մահվանից հետո նրա ուսերին էր ծանրացել մոր 

և երկու կրտսեր եղբայրների խնամքի հոգսը և մի կողմ դնելով իր ծրագրերն ու փայփայած 

հույսերը, ավարտելով Մուրատ-Ռափայելյան վարժարանը՝ Արփիարը վերադառնում է 

Պոլիս: Ինչպես պարզվեց հետագայում, այստեղ էլ հենց նրա համար բացվեց ազգային  

հրատապ խնդիրների լայն ասպարեզ, որտեղ նրան առաջնորդող սկզբունք էին դառնալու 

ալիշանյան գաղափարական նախագծումները: Դրա լավագույն ապացույցն էին և՛ նրա 

գրական-հրապարակախոսական, և՛ ազգային-քաղաքական գործերը, որոնք 

մարտահրավերներ էին ազգային կյանքի բոլոր ոլորտներում: 

   Ալիշանյան ոգորումների բովում հասունացած գրող – հրապարակախոսի գործնական 

ծրագրերում առաջնահերթ է մնում ազգային – ազատագրական շարժման կարևոր գործոնը: 

Իր բազմաթիվ հրապարակումներում,  որոնք դարձել են ազատագրական պայքարի 

յուրօրինակ սխրալի տարեգրությունը, Զեյթունի, Սասունի հերոսամարտերն 

իմաստավորվում են իբրև պատմության մի նոր դաս՝ դնելով դրանք իտալական 

ազատագրական շարժման զուգահեռում: Ինքը՝ Ալիշանը ևս հայրենիքի ազատագրության 

ծրագրերում իբրև օրինակ ու գործունեության ազդակ էր դիտել իտալական պայքարի ու 

հաղթանակի ժամանակակից դրվագները: Բռնակալության դեմ հակամարտության նրա 

արձագանքները հնչում էին իբրև պայքարի կոչ, ազատասիրական ձգտումները բորբոքող 

ոգեշունչ խորհուրդ: Իր հայրենանվեր գործով Նահապետը պատրաստում ու կազմակերպում 

էր նոր սերնդի մարտիրոսացման պատմությունը: Նրա ազդեցությունն անպայմանորեն 

առկա է այն պատմական նախադրյալների շղթայում, որոնք գալիս էին զարկ տալու բուն 

ազատագրական պայքարի ծավալմանը: Այդ հանգամանքը նկատի ուներ Արփիարյանը, երբ 

գրում էր. <<Ալիշանի աշխատությունները մեր քաղաքական կյանքին կը պատկանին>>10: 

   Կարևոր է, որ նույն համոզումն է ունեցել և Արշակ Չոպանյանը՝ ընդգծելով, որ Ալիշանը 

<<…եթե ոչ <<ուղղակի>>, բայց շատ հզորապես նպաստած է  հայ ազատագրական պայքարի  

շարժման ծննդյանն ու աճմանը արդի հայ մտքին մեջ, որովհետև ժողովուրդ մը, երբ 

գիտակցութիւնը կունենա անցյալին մեջ մեծ ու ազատ եղած ըլլալուն, չի կրնար երկարորեն 

                                                            
9 Լեո, Գրիգոր Արծրունի, հ. 3, Թիֆլիս, 1905, էջ 93: 
10 <<Մասիս>>, Պոլիս, 1990, N 3142: 
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հանդուրժել ստրկական անարգ կացութեան մը մեջ կապկպված մնալու և կը շտապե ամեն 

զոհողութիւն թափել՝ այդ գեղեցիկ անցյալը դրականապես վերանորոգելու համար>>11: 

   Արփիարյանի՝ <<Մշակ>>-ին  ուղղվող թղթակցության լայն ընդունելությունը ընթերցողների 

շրջանում մեծապես պայմանավորված էր ժամանակի պատմական կարևոր 

իրադարձությունների, քաղաքական լարված իրադրությամբ ստեղծված շարժառիթներով և 

իհարկե, ոչ պակաս կարևոր էր նաև թարմ մտածողությամբ, եռանդուն խառնվածքով ու 

տաղանդավոր գրչով օժտված հրապարակախոսի անհատականությունը: Արժևորելով 

<<Մշակի>> 70-80-ական թվականների աննախընթաց հասարակական նշանակությունը՝ 

Լեոն թերթի հեղինակության կտրուկ աճը բացատրել է Գր. Արծրունու, Րաֆֆու և 

Արփիարյանի  համագործակցությամբ: Մասնավորապես անդրադառնալով Արփիարյանին՝ 

նա գրում էր՝. <<Հայկակի պես անխոնջ, լավատեղյակ, տաղանդավոր թղթակից երբեք ոչ մի 

հայ թերթ չէ ունեցել: …Երրորդ խոշոր ուժը, որի վրա հիմնվում էր <<Մշակի>> 

հեղինակությունը, ժողովրդականությունը, անշուշտ, Հայկակն էր իր մանրամասն, միշտ 

հետաքրքրական, միշտ գրավիչ թղթակցություններով, որոնց մեջ ընդարձակ 

լուսաբանության էին ենթարկվում Կ. Պոլսի և առհասարակ թուրքահայերի բոլոր 

փոքրիշատե աչքի ընկնող գործերը>>12:  

   Ազգային կյանքի կենսական հրատապ խնդիրների արծարծումներում հրապարակախոս 

Արփիարյանը շարունակում էր առաջնորդվել մեծ ուսուցչի ուղեգծած տեսլականով՝ նրա 

գործունեության արժևորմամբ հաստատելով բացառիկ անհատի անանց դերն ու 

նշանակությունը: Այդպիսի բովանդակությամբ է հատկանշվում Ալիշանի հոբելյանի  

լուսաբանությունը  <<Մշակի>> էջերում: Արդեն իբրև մասնակից՝ Արփիարյանը, մանրամասն 

նկարագրելով հանդիսությունը Վենետիկում, խորացնում է հոբելյանի իմաստը՝ գրելով. 

<<Հայր Ալիշանի հոբելյանի հանդեսն ակներև նշանակ մըն է մեր ազգային բնավորութեան 

բարոյական փոփոխումին, կամ ավելի ճիշտ՝ բարեփոխումին: Այդ հանդես ամեն տեսակետով 

հաղթանակն է Ազգայնութեան գաղափարին>>13: Կարդալով հանդիսության ժամանակ 

պոլսահայերի ողջույնի ուղերձը՝ Արփիարյանը ներկայացնում է դա իբրև ժողովրդի 

միասնական կամքի ու գիտակցության արտահայտություն: 

   Հանդիսությունը հրապարակախոսի կողմից լուսաբանվել է նաև Պոլսում՝  <<Մասիսի>> և 

<<Արևելքի>> էջերում14: Նա լայն բովանդակությամբ է բնութագրում <<ազգային մեծ 

տոնախմբության խորհուրդը>>՝ դիտելով այն իբրև <<ազգային առաջադիմության և 

զարգացումի գրավական>>:  

   Հոդվածներում մանրամասն նկարագրություններով, հուզական ջերմ շեշտով փոխանցվում 

է Ս. Ղազարում տիրող համազգային զգացումներով շնչող ոգևորիչ մթնոլորտը, բերվում են 

հատվածներ Ալիշանին ուղղված բազմաթիվ շնորհավորական ուղերձներից, հեռագրեր, 

որոնց աշխարհագրական շարքն արդեն խորհրդանշում էր ազգային  միասնության 

գաղափարը: 

                                                            
11 Արշակ Չոպանյան, Դեմքեր, Փարիզ, 1924թ., էջ 100: 
12 Լեո, Գրիգոր Արծրունի, հ. 3, էջ 95-96: 
13 <<Մշակ>>, 1890, N59: 
14 <<Արևելք>> և <<Մասիսի>> Արփիարյանի թղթակցությունների այս շարքը որոշ կրճատումներով տպագրվել է <<Ալիշանը 

ժամանակակիցների հուշերում>> գրքում: Կազմող՝ Ս. Շտիկյան, Երևան, 1974, էջ 43-66: 



7 
 

   Հոբելյանն առիթ է դառնում հրապարակախոսի խորհրդածությունների համար՝ 

համազգային գաղափարադրույթի, ժողովրդի միասնական քաղաքական ընթացքի, հանրային 

մտածողության ընդհանուր բարեշրջման վերաբերյալ: 

   Ոււշագրավ է, որ Ալիշանի հոբելյանի հետ Արփիարյանը տեղին է գտնում հիշատակել նաև  

Գր. Արծրունու 25-ամյա հրապարակախոսական գործունեության տարեդարձը՝ միավորելով 

ազգային երկու գործիչների նշանակության ընդհանրական իմաստը : Ժամանակակից 

առաջադիմության ուղեգծումները, որոնց զինվորագրվել էր Արծրունին իր նոր 

գաղափարախոսությամբ, հրապարակախոսի համոզմամբ շարունակում էին Ալիշանի  

հայրենանվեր գործը: <<Հակասութիւն մը չենք ըրած իրարու քով դնելով Ալիշան, որ կը 

ներկայացնե հնութիւն, և Արծրունի, որ նորութիւնն ինքն է, - գրում է Արփիարյանը: - Ալիշան 

և Արծրունի դաշնակիցներ են, ինչպես որ դաշնակիցներ են հին կյանքն ու նոր կյանքը>>15: 

Ազգային գաղափարախոսության նույն հետագծով արժևորելով հայության վերընթացին 

ծառայող գործիչների ավանդը՝ հրապարակախոսն ընդլայնում էր ժամանակի քաղաքական 

ու հոգևոր կացության իրական պատկերը՝ կրկին շեշտելով ազգային համերաշխության, 

միասնության գործնական վերջնարդյունքի բովանդակությունը:  

   Ալիշան – Արփիարյան հոգևոր, գաղափարական աղերսների դրսևորումները գալիս են մեկ 

անգամ ևս հաստատելու գիտնական և բանաստեղծ Նահապետի գործի արգասավոր 

հեռանկարայնությունը, նրա բացառիկ հանճարի պատմական և արդիական առաքելության 

անանց նշանակությունը: 

  

    ГЕВОНД АЛИШАН – 200. “ВЕЛИКИЙ ПАТРИОТ, ВЕЛИКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ, ВЕЛИКИЙ 

СВЯТОЙ…”  ЛИЧНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕВОНДА АЛИШАНА В ОЦЕНКЕ АРПИАРА 

АРПИАРЯНА - ЛАУРА МУРАДЯН - 200-летний юбилей корифея новой западноармянской 

поэзии, великого мыслителя Гевонда Алишана  - еще один повод, чтобы переосмыслить и 

обытожить новыми публикациями литературное и научное наследие мощного явления этой 

уникальной личности.  

Среди статей и воспоминаний , посвященных жизни и деятельности Алишана, особо 

выделяется оценка одного из преданных его учеников – Арпиара Арпиаряна. На примере 

фактов, приведенных в статье, выявляется роль и влияние Алишана в процессе формирования 

писателя, критика и публициста Арпиаряна - как деятеля-гражданина. В своих 

многочисленных статьях и воспоминаниях Арпиарян подчеркивал уникальную историческую 

заслугу, плодотворный путь его  литературной, общественной деятельности. Духовно-

идеологические связи – еще одно доказательство бесценной миссии деятельности великого 

патриота, философа, поэта в исторической и современной перспективе. 

Ключевые слова:  Гевонд Алишан, Арпиар Арпиарян, новая западноармянская поэзия, 

уроки-заповеди национального самосознания, патриотизма, историческая и современная 

оценка. 

                                                            
15 <<Մասիս>>, 1890, N 3142: Արծրունու 25-ամյա գործունեության հանդիսությունը կայացել էր 1890թ մայիսի 6-ին Թիֆլիսում, 

իսկ Ալիշանի հոբելյանը՝ մայիսի 13-ին Վենետիկում: 
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    GHEVOND ALISHAN – 200 “ONE GREAT PATRIOT, ONE GREAT INTELLECTUAL, ONE 

GREAT SAINT…” GHEVOND ALISHAN’S PERSONALITY AND WORK, VALUATED BY ARPIAR 

ARPIARYAN -LAURA MURADYAN - 200 years Anniversary of the pioneer of the Western 

Armenian new lyric poetry, great intellectual Ghevond Alishan is another occasion to valuate and 

complete his literary and academic heritage with new publications, to commemorate the powerful 

phenomenon of his exceptional personality. 

The valuation words of Arpiar Arpiaryan, who was one of his grateful students, play an 

outstanding role in the range of series of articles and memoirs, which illustrate Alishan’s work and 

life. The facts and examples mentioned in the article showcase Alishan’s  role and impact on the 

writer, critic, publicist Arpiaryan’s work in the period of formation of his personality as a citizen 

figure. Arpiaryan emphasized Alishan’s historical contribution, fruitful process of his literary, social, 

patriotic activities in his multiple articles and memoirs. The moral ideological connections are yet 

another proof of valuation of modern and historical mission, providence and actuality of the work of 

the great patriot, philosopher and poet. 

Key Words:  Ghevond Alishan, Arpiar Arpiaryan, Western Armenian new lyric poetry, 

national self-identification, patriotic message-commendment, historical and modern valuation. 

 


