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Խ. Ա բով յա նի ան վան ՀՊՄՀ Վ. Պար տի զու նու ան վան հայ նոր եւ
նո րա գույն գրա կա նութ յան եւ նրա դա սա վանդ ման մե թո դի կա յի ամ բիոն
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գրութ յուն, ազ դե ցութ յուն:
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Ս տե փան Ա լա ջաջ յան. հայ գրա կա նութ յան յու րօ րի նակ դեմ քե րից 
մե կը, ում կեն սագ րութ յունն ու գրա կան ան ցած ճա նա պար հը մեր ազ-
գա յին կյան քի խայ տաբ ղետ մի խճան կար են հի շեց նում: Ար մատ նե-
րով՝ զեյ թուն ցի, պան դուխտ հա յի զա վակ, ծնվել է Հա լե պում, ներ գաղ-
թել Ե րեւան, վեր ջին հանգր վա նը՝ Լոս Ան ջե լես: Նա աշ խար հով մեկ 
սփռված հա յու բե կոր նե րից մեկն է, ում ու ղին նման է այն հա զա րա վոր 
սփյուռ քա հա յե րի կյան քին, ո րոնք, իր իսկ պատ կե րա վոր բնու թագր-
մամբ, «օ տար եր կիր չտա րան ի րենց հայ րե նի քից ո՛չ ինչք, ո՛չ գանձ, 
ո՛չ ժա ռան գութ յուն, ո՛չ ի րա վունք, ո՛չ էլ նույ նիսկ քա ղա քա ցիութ յուն, այլ 
տա րան հու շեր, ազ գա յին սո վո րույթ ներ, օ րո րո ցա յին եր գեր, մի քա նի 
մա գա ղաթ, բայց ա մե նից շատ տա ռա պանք եւ հուշ»1:

 Պա տա նե կան տա րի նե րի վեր հու շով Հայ կա շեն Ու զուն յանն այս պես 
է բնու թագ րում ըն կե րո ջը. «Ըն կե րու թեան մէջ քո հե զա համ բոյր, զգայ-
նու թեամբ լե ցուն յա րա բե րե լու շնորհդ, բայց ազ գա յին քա ղա քա կան 
1  Ալաջաջյան Ստ., Հին արմատներ, նոր արմատներ» // «Սովետական Հայաստան» 

ամսագիր, Եր., 1981, թիվ 2, էջ 24: 
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խլրտում նե րուն մէջ քու ըմ բոս տա ցող նկա րա գիրդ, որ հա ւա նա բար 
ժա ռան գած էիր առ հա ւա կան կեր պով քո նա խա հայ րե րուդ բնօր րա նէն, 
քեզ դար ձու ցած էին մեր բո լո րին սի րե լի ու փնտռուած ըն կե րա կի ցը»2:

Ա լա ջաջ յա նի հա մար բե կում նա յին էր 1953 թվա կա նը: Լույս տե սավ 
նրա «Ա նա պա տում» վե պը: «Այն միան գա մից ան հայ տութ յու նից գրա-
կան աս պա րե զի վրա դրեց մի շնոր հա լի ա նուն»3,– գրել է Ս. Սա րին-
յա նը: Բո լո րո վին նոր թե մա, մարդ կա յին բնա վո րութ յան նոր աշ խարհ, 
թարմ, ինք նա տիպ գրե լա ձեւ եւ ոճ: Ա լա ջաջ յա նը շա րու նա կեց հայ ար-
ձա կի դա սա կան ա վանդ նե րը, հայ րե նի գրա կա նութ յուն բե րեց նոր 
շունչ ու ո գի՝ ազ գա յին եւ եվ րո պա կան բարձր ար ժեք նե րի հա մադ րութ-
յամբ: Չու շա ցան նաեւ գրող նե րի, գրա կա նա գետ նե րի ար ձա գանք նե րը:

Ի րար էին հա ջոր դում նրա Հա յաս տան հայ րե նի քով շա ղախ ված, 
ե ղեռ նի չսպիա ցած վեր քե րով թա թախ ված, հա յի ա նո րոշ ա պա գա յով, 
պատ մա կան-քա ղա քա կան, գո յա պայ քա րի, անձ նա կան կյան քի ող բեր-
գա կան է ջե րի բա ցա հայտ մամբ, ներ գաղ թի թե մա նե րով գե ղար վես-
տա կան եր կե րը. «Ա նա պա տում», «Պար տութ յուն», «Ե ղեգ նե րը չխո-
նարհ վե ցին», «Փ յու նիկ», «Ա ռանց հայ րե նի քի», «Վի րա վոր եղ ջե րուն», 
«Ա նա ռա գաստ նա վակ ներ», «Ա պա ռաժ ներն ար տաս վել գի տեն», 
«Չսպիա ցած վերք», ո րոնք ճա նա չում բե րե ցին հե ղի նա կին հայ րե նի-
քում եւ Սփ յուռ քում: Այս հար ցադ րում նե րը տեղ գտան նաեւ տար բեր 
ա ռիթ նե րով կար դա ցած ե լույթ նե րում, հոդ ված նե րում:

 Հա մա ժո ղովր դա կան չսպիա ցող վեր քը ժայթ քեց եւ դար ձավ մի 
հրա շա լի գե ղար վես տա կան երկ, որն իր ծնուն դով հաս տա տեց՝ «ե ղեգ-
նե րը չեն խո նարհ վում»: Ա լա ջաջ յա նի հա մար «Ե ղեգ նե րը չխո նարհ-
վե ցին» վե պը սոսկ գե ղար վես տա կան երկ չէ. այն իր նախ նի նե րի՝ 
զեյ թուն ցի նե րի պատ մութ յունն է՝ հիմն ված ի րա կան դեպ քե րի ու փաս-
տե րի վրա: Ծ նող նե րի կորց րած հայ րե նի քը, ա կա նա տես նե րի հի շո-
ղութ յուն նե րը, կա րո տը, ժո ղովր դի ա նընկ ճե լի կամ քը ար տա ցոլ վե ցին 
վե պում (1966-1967): Վե պը Զեյ թու նի վեր ջին հե րո սա մար տի գե ղար-
վես տա կան տա րեգ րութ յունն է, որն իս կա պես նվա ճում էր Ա լա ջաջ-
2  «Ալաջաջեան Ստեփան-70» / մատեան յարգանքի եւ գնահատանքի // Թէքեան 

Մշակութային Միութիւն, Լոս Անջելըսի մասնաճիւղ, 1995, էջ 25: 
3  Սարինյան Ս., Ալաջաջյանի «Պարտություն» վեպը // «Սովետական Հայաստան», Եր., 

14 հունիսի, 1958: 
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յա նի գրա կան ճա նա պար հին: «Այ լեւս չկայ պատ մա կան Զէյ թու նը, որ 
այժմ կոչ ւում է Սու լէյ մա նիէ եւ կան այն տեղ ա ւե րակ ներ ու մի քա նի 
տուն, որ քան ցա ւա լի է... Մեր կեան քը ե ղել է ա զա տա մարտ կամ հե րո-
սա մարտ, ո րի փայ լուն օ րի նա կը Զէյ թունն է, նրա կեն սագ րու թիւ նը»4: 
Վեպն իր վրա կրում է ար ձա կագ րի հա սու նութ յան ու վար պե տութ յան 
դրոշ մը, ակ նա ռու տա ղան դը, գրա կան ան հա տա կա նութ յան դի մա գի-
ծը: Վե պում ե ղեռ նից փրկված բե կոր-հե րոս նե րը վե րա դար ձան Կի լի-
կիա՝ հայ կա կան ինք նա վար պե տա կա նութ յուն ստեղ ծե լու ակն կա լի քով, 
ու խաբ վե ցին եվ րո պա կան դի վա նա գի տութ յու նից, ա պա 1921 թվա կա-
նին հե րո սա կան կռիվ մղե լով թուր քե րի դեմ՝ ա պաս տան գտան Մեր-
ձա վոր Ա րեւել քի հյու րըն կալ ժո ղո վուրդ նե րի մոտ:

Ա լա ջաջ յանն իբ րեւ պատ մութ յան տա րե գիր ար ձա նագ րում է փաս-
տը, ո րից հե տո ներ կա յաց նում այն շի կա ցած մթնո լոր տը, ո րը պետք 
է կան խո րո շեր զեյ թուն ցի նե րի հե տա գա ճա կա տա գի րը: Սա գրո ղից 
պա հան ջում էր կյան քի փորձ, ժո ղովր դի բնա վո րութ յան խոր ըն կա-
լում ներ, նրա պատ մութ յան, ազ գագ րութ յան ի մա ցութ յուն: Այս ա մենն 
ար ձա կա գի րը կա րո ղա ցավ ի րա կա նաց նել փաս տա կան նյու թի, կեն-
սա կան տպա վո րութ յուն նե րի ու ժո ղովր դա կան ե րեք կեր պար նե րի՝ 
Փա ռե նի, Ա րա մի, Կա րո յի կա տար յալ մարմ նա վո րում նե րով, նրանց 
տար բեր տե սա կետ նե րի յու րօ րի նակ մեկ նա բա նութ յուն նե րով, բայց 
բո լո րին միա վո րող զո րեղ հայ րե նա սի րութ յամբ: Տա րա գիր ժո ղո վուր-
դը, կրկին վե րա դառ նա լով մոխ րա կույ տի վե րած ված իր բնա կա վայ րը, 
ուզում է վե րագտ նել ի րեն:

Այս ե րեք կեր պար նե րի մտա ծե լա կեր պում ճշմա րիտ խոսք կա, բայց 
ժո ղո վուր դը ինքն է իր բախ տի տե րը, եւ ո րո շու մը նրանն է՝ ում հե տեւի: 
Հե ղի նա կը, քիչ է ա սել, թե ապ րում է զեյ թուն ցի նե րի ճա կա տագ րով: 
Վի պա սա նի գրչի ներ քո հառ նում են զեյ թուն ցի վրի ժա ռու նե րի հե րո-
սա կան կեր պար նե րը՝ ի րենց ողջ հմայ քով, ինք նա տիպ խառն ված քով, 
հայ րե նի հո ղը պաշտ պա նե լու վճռա կա նութ յամբ: Փա ռե նը ինքն էլ քայ-
լող պատ մութ յուն է, ո րի մեջ ժո ղովր դի ի մաս տութ յունն է ամ փոփ ված. 

4  Ալաջաջեան Ստ., Հայ մամուլի էջերում (1957-2005), Քալիֆորնիա, 2008, էջ 125: 



124

«Դա վա ճան է նա, ով հա յին խրա տում է ան զեն մնալ...»5: Ա րամն այլ 
հա մոզ ման է. նա գտնում է, որ այ լեւս չի կրկնվի սպան դը, եւ պետք է 
մտա ծել ոչ թե զեն քի, այլ հո ղի մշակ ման, ա վե րակ նե րի վե րաց ման մա-
սին: Կա րո յի կար ծի քով, ա վեր ված երկ րում հա յի հա մար գերխն դի րը 
վրեժն է. «Վ րե ժը սրբա զան է, կռիվ է պետք, զեն քը հա յի բար ձը պի տի 
լի նի, փոքր ժո ղովր դի բար ձը»6: Ե րեքն էլ յու րո վի ճիշտ են, բայց ար-
ձա կա գի րը Փա ռե նի հետ է կա պում իր հույ սե րը. նա հե ռա տես է, ա վե-
լի սթափ է նա յում ի րա դար ձութ յուն նե րի զար գաց մա նը. «Սր բա զան ու 
հե րո սա կան կռիվ մղե ցին Վաս պու րա կանն ու Ֆն դի ճա քը, Մու սա լե ռը, 
Ուր ֆան ու Շա պին Գա րա հի սա րը, իսկ այն վայ րե րում, ուր զենք չկար 
ու մար դիկ պատ րաստ չէին, թշնա մին շատ հեշ տութ յամբ ու ա վե լի 
վայ րա գո րեն դա տաս տան տե սավ: Զե՛նք գնիր, Ա րա՛մ, զի նի՛ր ժո ղովր-
դին,– հոր դո րում է նա:

Կա րոն ե՛ւ վրի ժա ռու է, ե՛ւ ինք նա մո ռաց սի րում է շա րա կան ներ եր-
գել: Ն րա մեջ նաեւ հո ղին, ցան քին, հա տիկ նե րի սքան չե լի բույ րին կա-
րո տած մարդն է խո սում. «Ամ բողջ հար թա վայ րը կցա նեմ, բուռ առ բուռ 
կնե տեմ ցո րե նը եւ կհամ բու րեմ...»7:

Ար ձա կա գի րը Փա ռե նի կեր պա րում խտաց նում է ժո ղովր դի մի ամ-
բողջ հատ վա ծի հա վա քա կան բնա վո րութ յու նը: Փա ռե նը դառ նում է 
հա վա տար մա տար, ու ղեւոր վում Ա դա նա՝ Կի լի կիա յի ընդ հա նուր վի ճա-
կը պար զե լու, զեյ թուն ցի նե րի հե տա գա ա նե լիք նե րը ո րո շե լու հա մար: 
Գ րա կան այս հնա րան քով Ա լա ջաջ յա նը պատ կե րում է Զեյ թու նի, Մա-
րա շի, Ա դա նա յի, ողջ Կի լի կիա յի ող բեր գութ յու նը:

 Վե պում հե ղի նա կը ներ կա յաց րել է կեր պար նե րի մի ողջ պատ-
կե րաս րահ, նրան ցից յու րա քանչ յու րին բնու թագ րել ինք նա տիպ մա-
կա նուն նե րով՝ Բու Մա նուկ, Ժանգ Սեդ րակ, Ծե րու նի Թու մաս, Ան հոգ 
Տր դատ, ո րոնք հե րո սին ու ղեկ ցում են ծննդից մին չեւ մահ: Այս կեր-
պար նե րից ա մեն մե կը հան դես է գա լիս յու րօ րի նակ հայ րե նա սի րութ-
յամբ: Ծե րու նի Թու մա սը զեն քեր է կռում, նռե նու շի վեր ու լո լի կի սա-

5  Նույնը, Եղեգները չխոնարհվեցին, Եր., «Սովետական գրող», 1984, էջ 366: 
6  Նույն տեղում, էջ 77: 
7  Ն ոյն տեղում, էջ 212: 
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ծիլ ներ տնկում՝ ձուլ ված հո ղին, նրա նից ան բա ժան, չի մա նա լով, որ 
«մոխ րա ցել է Զեյ թու նի վեր ջին մաս նի կը, եւ ին քը վեր ջին զեյ թուն ցին է, 
որ մնա ցել է հա րա զատ ու օ տա րա ցած հո ղում»: Ան հոգ Տր դատն էլ նա-
խընտ րում է կռի վը. «Նո րա ծին տղա յիս չեմ տե սել, երդ վում եմ, որ չեմ 
նա յե լու նրա ե րե սին մին չեւ...»8:

 Յու րա քանչ յուր զեյ թուն ցու նշա նա բանն է՝ «Զեյ թուն ցին կմեռ նի, 
բայց չի կա րող հան դուր ժել բռնութ յու նը, զեյ թուն ցի առ յուծ նե րը լալ չգի-
տեն, մռնչալ գի տեն»9:

Ա զա տագ րա կան պայ քա րի թե ման դարձ նե լով վե պի ա տաղ ձը՝ գրո-
ղը ծա վա լա յին ընդգր կում նե րով ստեղ ծում է մի հո յա կապ ասք-պա-
տում, ո րը հա րա զատ եզ րեր ու նի Ֆ րանց Վեր ֆե լի «Մու սա լե ռան քա-
ռա սուն օ րը» ստեղ ծա գոր ծութ յան հետ:

Ա լա ջաջ յա նի գրա կան ան դաս տա նում իր մնա յուն տեղն ու նի 
«Չսպիա ցած վեր քը»: Խորհր դան շա կան ան վա նու մը պա տա հա կան 
չի ընտր վել: Այդ վեր քը բույն դրեց պա տա նու սրտում, երբ զեյ թուն-
յան ա զա տագ րա կան կռիվ նե րում մարտն չած վեր ջին բե կոր նե րից մե-
կի՝ հոր հետ 1939 թ. ե ղավ Դեր Զո րում10: Այդ ու ղեւո րութ յու նը տակն 
ու վրա ա րեց նե րաշ խար հը: Տաս նամ յակ ներ հե տո նա նո րից այ ցե լեց 
Եփ րա տի ա փին գտնվող այդ դժոխ քը: Մ ռայլ տպա վո րութ յուն նե րը, 
ցա վը, հո գու խռով քը դար ձան հու զա խառն պատմ վածք ներ եւ վե պեր, 
վի պակ ներ ու հրա պա րա կա խո սա կան հոդ ված ներ՝ նա խա պատ րաս-
տե լով «Չս պիա ցած վերք»-ի ծնուն դը: Վե պի սկիզ բը մեկ ան գամ 
եւս հաս տա տում է այն միտ քը, որ ին քը հա րա զատ զա վակն է իր ժո-
ղովրդի: «Մի՛ այ պա նեք ինձ, որ մերթ ընդ մերթ ու ժեղ զգաց մունք նե-
րի մի ջամ տութ յու նը գե րա դա սե լի եմ հա մա րել, քան հան դարտ շա րա-
դրան քը, գե ղար վես տա կան պա տու մը: Դ րանք ա ռա ջա ցել են դա րեր 
շա րու նակ իմ ժո ղովր դի ա նի րավ ված լի նե լու զգաց մուն քից: Այդ ա նի-
րավ ված ժո ղովր դի զա վակն եմ ես, եւ այդ զա վա կի պարտ քի հա տու-
ցումն է այս վե պը»11:

8  Նույն տեղում, էջ 68: 
9  Նույն տեղում, էջ 288: 
10  Քէշիշեան Օ., Ստ. Ալաջաջեան, Վաստակաւոր եւ արգասաբեր գրագէտը, Լոս 

Անճելըս, 2009, էջ 17: 
11  Ալաջաջյան Ստ., Չս պիացած վերք, հ. 1, Եր., «Լուսակն», 2019, էջ 47: 
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Ա լա ջաջ յա նի հա մար «Չս պիա ցած վեր քը» իր հո գու պատ մութ յունն 
է, իր ժո ղովր դի, տոհ մի պատ մութ յու նը, որ տա րի ներ շա րու նակ հյու-
սել է իր մտքում եւ թղթին հանձ նել եւ ամ փո փել ե րեք հա տոր նե րում` 
«Օ ձապ տույտ եր կա թու ղին», «Հո վիտ ներս ա մա յա ցան», «Ան տառ նե-
րի անձ րեւա հար սը»: Վե պի նյու թը բազ մա բո վան դակ ու խո րը ընդգր-
կում ու նի, այն նե րա ռում է 1912-1915 թվա կան նե րին կա տար ված դեպ-
քերն ու ի րա դար ձութ յուն նե րը: Այն ազ գա յին, պատ մա-քա ղա քա կան 
հար ցեր շո շա փող գե ղար վես տա կան երկ է, ո րը գրե լիս հե ղի նակն 
օգ տա գոր ծել է փաս տա կեն սագ րա կան պա տա ռիկ ներ, ա կա նա տես-
նե րի վկա յութ յուն ներ, ֆրան սիա կան, թուր քա կան, անգ լիա կան եւ 
ռու սա կան պատ մա կան փաս տաթղ թեր, ո րոնք բա ցա հայ տում են դա-
ռը ի րա կա նութ յու նը: Ա լա ջաջ յա նի վկա յութ յամբ՝ «Չս պիա ցած վեր քը» 
գրե լու մտահ ղաց ման շար ժա ռիթ նե րը ե ղել են Հա լե պի Սուրբ Քա ռա-
սուն Ման կանց ե կե ղե ցու ար խի վում իր մեծ հոր ու նրա եղ բայր նե րի՝ 
Հա լե պի հո գեւոր ա ռաջ նոր դին ուղղ ված օգ նութ յան գի րը հայտ նա բե-
րե լը, ա պա հայ գրող նե րի ու մտա վո րա կան նե րի հետ իր՝ Ս տամ բուլ այ-
ցե լութ յան ժա մա նակ Բալ կան յան ու Հա մաշ խար հա յին ա ռա ջին պա-
տե րազմ նե րի տա րի նե րի մի քա նի թուր քա կան ա րա բա տառ թեր թե րի 
նյու թե րին ծա նո թա նա լը. «Իմ նոր վե պի՝ «Չս պիա ցած վեր քի» մտա-
հղա ցումն այդ օրն էր, ա ռի թը այդ փոք րիկ, մա տի տով գրված նա մակն 
ու Վոս փո րի ա փի այս տե սա րա նը»12: Չ նա յած որ ա մե նեւին էլ զար-
մա նա լի չէր այս թե մա յին անդ րա դար ձը, ազ գա յին հիմ նախն դիր նե րի 
նկատ մամբ նրա հե տեւո ղա կան «չխո նարհ վող ե ղեգ նե րի» կեց ված քով 
մո տե ցու մը միշտ էլ ա ռանձ նա ցել է կեն սու նա կութ յամբ ու ճշմար տա-
ցիութ յամբ: Վե պը ներ կա յա նում է ժա մա նա կի ի րա դար ձութ յուն նե րի՝ 
հատ կա պես մեծ տե րութ յուն նե րի քա ղա քա կան դա վադ րութ յուն նե րի 
եւ դի վա նա գի տա կան խար դա վանք նե րի, թուր քա կան բռնա կա լութ յան 
ստոր էութ յան, ա րեւմ տա հայ ի րա կա նութ յան ճշգրիտ ներ կա յաց մամբ 
ու մեկ նա բան մամբ:

Դժ վա րին գործ է ստանձ նել հե ղի նա կը, գրել ե ղեռ նի, աք սո րի մա-
սին, ա սել է թե՝ նո րից վե րապ րել այդ ա մե նը: Ա լա ջաջ յա նի վե պի 
ա տաղ ձը ի րա կան-պատ մա կան է՝ Բեռ լին- Բոս ֆոր- Բաղ դադ եր կա թու-
12  Նույնը, Հայ մամուլի էջ երում, էջ 26 9:



127

ղու կա ռու ցու մը, բայց զու գա հեռ հե ղի նա կի նպա տակն է ներ կա յաց նել 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի, Թուր քիա յի մայ րա քա ղա քում 
տե ղի ու նե ցող քա ղա քա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի, ինչ պես նաեւ Կի լի-
կիա յի հա յաբ նակ մի փոք րիկ գյու ղի` Ֆն դի ճա քի ա զա տա մար տի ար-
տա ցո լու մը, ե րիտ թուր քե րի պա րագ լուխ նե րի հա յատ յաց քա ղա քա կա-
նութ յունն ու ցե ղաս պա նութ յունն ի րա կա նաց րած Թա լեա թի, Էն վե րի, 
Ջե մա լի ու նրանց հա մա խոհ նե րի կեր պար նե րի բա ցա հայ տու մը: Հե-
ղի նա կը հստակ ներ կա յաց նում է, որ կա ռուց վե լիք եր կա թու ղու ան վան 
տակ շատ պե տութ յուն ներ շա հա դի տա կան նպա տակ ներ են հե տապն-
դել: Այս ա մե նի ինք նա տիպ անդ րա դարձն են հե ղի նա կի մտո րում նե-
րը. «Հայրս կի լի կիա ցի էր, եւ իմ ծննդա վայ րը պետք է լի ներ Կի լի կիան: 
Ես ծնվել եմ Հա լե պում: Իմ եւ հորս ծննդա վայ րե րի տար բե րութ յան 
պատ ճա ռը ե ղել է աշ խար հը վե րա բա ժա նող ա հա վոր մի պա տե րազմ, 
որ մղել են հզոր պե տութ յուն նե րը, բայց պա տե րազ մից ա մե նից շատ 
տու ժել է դա րե րի ճամ փորդ, կեն սու նակ եւ փոք րա թիվ մի ժո ղո վուրդ: 
Հայրս այդ ժո ղովր դի զա վակն էր, իսկ ես՝ հորս: Այս վե պը հա մաշ-
խար հա յին այդ պա տե րազ մի, իմ ժո ղովր դի, հորս եւ իմ պատ մութ յան 
կեն սա պատ կե րի մի մասն է»13: Ար ձա կա գի րը պատ մա կան դեպ քե րի, 
քա ղա քա կան հա մոզ մունք նե րի մի ջո ցով ցույց է տա լիս, որ Թուր քիան, 
օգտ վե լով ստեղծ ված ի րա վի ճա կից, հնա րա վո րութ յուն ստա ցավ նոր 
թա փով ի րա կա նաց նել իր դա վա դիր քա ղա քա կա նութ յու նը՝ ոչ միայն 
սահ մա նա փա կել ու ոտ նա հա րել թուր քա կան կայս րութ յան մեջ ապ րող 
ա րեւմ տա հա յութ յան ի րա վունք նե րը, այ լեւ ի րա կա նաց նել «Թուր քիան՝ 
թուր քե րին» եւ ա ռա ջին հեր թին` «Թուր քիան՝ ա ռանց հա յե րի» վա ղուց 
փայ փա յած մար դատ յաց ու ազ գատ յաց քա ղա քա կա նութ յու նը:

 Թուր քե րին բա ցա հայտ ա ջակ ցում էր Գեր մա նիան, քո ղարկ ված 
ձեւե րով նպաս տում էին ինչ պես ցա րա կան Ռու սաս տա նի, այն պես էլ 
Անգ լիա յի ու Ֆ րան սիա յի պե տա կան շրջա նակ նե րը: Եվ րո պա կան տե-
րութ յուն նե րը ա րեւմ տա հա յութ յան հան դեպ ի րա կա նաց վող թուր քա-
կան ոճ րա գոր ծութ յուն նե րի նկատ մամբ Ա լա ջաջ յա նի գու նեղ ար տա-
հայ տութ յամբ` «ար ձա նիկ նե րի կեց վածք» էին ըն դու նել, ար ձա նիկ ներ, 
ո րոն ցից մե կի ա նու նը Անգ լիա էր, մյու սի նը` Ֆ րան սիա: Ինչ պես գրում 
13  Նույնը, Չս պի ացած վերք, հ. 1, էջ 4: 
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է վե պի հե ղի նա կը, «...ձայն չլսող, բան չտես նող, չզգա ցող, չմտա ծող 
ան շարժ ար ձա նիկ ներ»14: Հայ կա կան կո տո րած նե րի այդ մշտա կան 
«հան դի սա տես-դի տորդ նե րը» եր բեմն էլ «մի ջամ տել» են, բայց կո տո-
րած նե րի ա վար տից հե տո, միշտ լա րել ո րո գայթ ներ: Թուր քե րը լավ 
գի տեն, որ ոչ մի ազ դե ցիկ պե տութ յուն, նույ նիսկ Ռու սաս տա նը, հա յի 
պատ ճա ռով ի րենց հետ չի պա տե րազ մի: Ա լա ջաջ յա նը, քննե լով դեպ-
քե րի հա ջոր դա կա նութ յու նը, կա տա րում է ճշգրիտ հե տեւութ յուն ներ. 
Անգ լիան Դար դա նե լում կռվում էր ոչ թե այն գրա վե լու, այլ ռուս նե րին 
Բոս ֆո րը գրա վե լու հնա րա վո րութ յու նից զրկե լու հա մար: Իսկ Ֆ րան-
սիան գրավ ված Կի լի կիան հե տո պի տի Թուր քիա յին նվի րեր: 1914 թ. 
փետր վա րի 8-ին ստո րագր վեց «Բա րե նո րո գում նե րի օ րեն քը», ո րի հա-
մա ձայն Եվ րո պա յից ու ղարկ ված վե րահս կիչ-կա ռա վա րիչ նե րը տա սը 
տա րով պի տի ընտր վեին հա յաբ նակ գա վառ նե րի կա ռա վա րիչ ներ:

Ար ձա կա գի րը ման րա մաս նութ յամբ ներ կա յաց նում է ե ղեռ նին նա-
խոր դած տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում թուր քե րի ծրա գի րը. «Ով 
թուր քի հա վատք չու նի, թուր քի ար յուն չու նի, չու նի նրա լե զուն՝ չպետք 
է ապ րի «այս հո ղի վրա: Մեզ պետք են այն պի սի քա ղա քա ցի ներ, 
ո րոնք ու զում են մնալ թուրք, ապ րել եւ աշ խա տել որ պես թուրք: Սա 
ալ լա հի պատ գամն է»15: «Օ րեն քով» ամ րագր ված, քո ղարկ ված «փո-
խադ րել այ լուր» ան վան տակ նրանք ի րա կա նաց րին ի րենց հրե շա վոր 
ծրա գի րը, ան մարդ կա յին չար չա րանք նե րով սպան վեց, հո շոտ վեց ու 
իր բնօր րա նից ար տաքս վեց մի ողջ ժո ղո վուրդ: Ա լա ջաջ յա նը, կորս տի 
ցավն ու զգա ցում նե րը հո գում խեղ դե լով, ներ կա յաց նում է ե ղե րա կան 
մղձա վան ջը: Ի րա վա ցի է նրա նկա տա ռու մը, որ Թուր քիան միշտ նույն 
Թուր քիան է թե՛ իր պահ ված քով, թե՛ վա րած քա ղա քա կա նութ յամբ: Հե-
ղի նակն ի րար է հա կադ րում պե տա կան այ րե րի՝ վար չա պետ Մահ մուդ 
Շեւ քեթ փա շա յի եւ Մա ղա քիա ար քե պիս կո պոս Օր ման յա նի ի րա րա-
մերժ, այն քան տար բեր ցան կութ յուն նե րը. «Մեջ քիդ զորք ու դրամ ու նե-
նաս, սե փա կան քա ղա քա կա նութ յուն վա րես: Ու րիշ պե տութ յուն նե րից 
պարտ քով քա ղա քա կա նութ յուն չմու րաս, ոչ էլ` փո խա ռութ յուն»16:

14  Նույն ը, Չսպիացած վերք, հ. 2, Եր., «Լուսակն» , 2019, էջ 588: 
15  Նույնը, Չսպիացած վերք, հ. 1, էջ 431: 
16  Նույն տեղում, էջ 221: 
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«Մի պա տառ հող ու նե նաս, որ քո նը լի նի, մեջ քին լեռ ու բլուր ու նե-
նա: Ներ քեւում ձոր լի նի, մի ջով գե տակ անց նի: Իջ նես ձո րը, ջուր բե-
րես դույ լով, կժով, ջրես հո ղը` ա կոս առ ա կոս, միայն թե մի պա տառ 
սե փա կան հող ու նե նաս»17:

Ա լա ջաջ յա նը վե պում հա ճախ է անդ րա դար ձել հայ կա կան տո նախմ-
բութ յուն նե րին՝ դրանց հա կադ րե լով թուր քե րի գա զա նա բա րո գոր ծո-
ղութ յուն նե րը:

 Վե պում օգ տա գործ ված պատ մա կան վա վե րաթղ թե րից հի շա տա-
կենք 1914 թ. հոկ տեմ բե րի 13-ին հայ տա րար ված ջի հա դը. երկ րում մո-
լեգ նում էին հա յե րի հան դեպ ա տե լութ յունն ու քա րո զը, որն ու ղեկց վում 
էր հա յե րի զի նա թափ մամբ, հար կե րի բարձ րաց մամբ, թեր թե րի փակ-
մամբ, խրա խուս վում էր հա յաս պա նութ յու նը՝ «Հայ սպա նե լը դրախտ 
գնա լու ու ղիղ ճա նա պարհ է» կար գա խո սով:

 Մի այլ փաս տա թուղթ վկա յում է 1915 թ. մա յի սի 20-ին ըն դուն ված 
«Ժա մա նա կա վոր օ րենք»-ի մա սին (խոս քը վե րա բե րում է թուր քա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի կող մից հա յե րին ի րենց բնա կա վայ րե րից տե ղա հա-
նե լուն), ո րի հա մա ձայն՝ հանձ նա րար վում էր պատ ժել բո լոր ընդ դի մա-
ցող նե րին:

Ա լա ջաջ յա նը Մե ռոն յան նե րի գեր դաս տա նի պատ մութ յան խոր քի 
վրա ընդ հան րաց նում է ե րեւույ թը՝ հա յե րի զրկանք ներն ու խոշ տան-
գում նե րը: Ֆն դի ճա քի հե րո սա կան ա զա տագ րա կան պայ քա րը քննե-
լով՝ հե ղի նակն այն հա մոզ ման է, որ ար դար են ա զա տագ րա կան կռիվ-
նե րը, որ մղե ցին Զեյ թու նը, Մու սա լե ռը, Ա մա նո սը, Ֆն դի ճա քը, քա նի որ 
որ տեղ չկռվե ցին, կրկնա կի մահ ըն դու նե ցին:

«Չս պիա ցած վեր քը» գիրք է հայ ժո ղովր դի հան դեպ ի րա կա նաց ված 
նող կա լի հան ցա գոր ծութ յան մա սին, որն առ այ սօր չի ստա ցել իր ար-
ժա նի գնա հա տա կա նը: Վե պը մեկ ան գամ եւս հաս տա տում է ար ձա-
կագ րի ա հա զան գող խոս քը. հա յը պի տի դա սեր քա ղի անց յա լի սխալ-
նե րից, իր լեզ վի, մշա կույ թի, հո գեւոր ար ժեք նե րի կող քին սի րի զեն քը, 
պայ քա րի ու մա քառ ման մեջ տես նի իր փրկութ յու նը, հույ սը իր վրա 
դնի եւ ու նե նա դաշ նա կից բա րե կամ ներ:
17  Նույն տեղում, էջ 220: 
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Ս տե փան Ա լա ջաջ յա նի գրա կա նութ յու նը դեռ եր կար ճա նա պարհ 
ունի դե պի ըն թեր ցո ղը, իսկ դրա գաղտ նի քը պետք է փնտրել գրո ղի 
տո ղե րում. «Հո գուդ թե լը քո հո ղի հետ պետք է լի նի, սրտիդ թե լը քո 
ժո ղովր դի, մտքիդ թե լը ամ բողջ աշ խար հի»18:

SUMMARY

STEPAN ALAJAJYAN’S NOVELS AS EVIDENCE 
OF DOCUMENTARY MATERIAL

Armenuhi Muradyan

In this article is discussed the creative path of the famous writer, prose 
writer, translator Stepan Alajajyan. His works with its problems are actual 
today. Genocide has a special place in S. Alajajyan’s prose. The vriter’s 
thoughts, memories, disappointements are reflected in these works.

18  Նույնը, Ոսկեգույն ծիրկաթին, «Սովետական գրող», Եր., 1981, էջ 130: 


