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Ժո ղո վա ծուն տպագ րու թյան է ե րաշ խա վոր վել Խ. Ա բո վյա նի 
ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա-
նի բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի խորհր դի կող մից 

 
 Խմ բա գիրª բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 

  պրո ֆե սոր Մար տին Գի լա վյան

Խա չատ րյան Նաի րա Ա րա րա տի , Ու ղե կից նե րիս եր թու ղի նե-
րով. գրականագիտական հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու / Ն.Ա. Խա-
չատ րյան, Եր., Հրատ., 104 էջ/

 Ժո ղո վա ծուն բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, սա-
հյա նա գետ, ՀՊՄՀ հայ նոր և նո րա գույն գրա կա նու թյան և նրա 
դա սա վանդ ման մե թո դի կայի ամ բի ո նի դո ցենտ Նաի րա Խա չատ-
րյա նի հին գե րորդ գիրքն է, ո ւր ներ կա յաց ված են վեր ջին տաս-
նա մյա կում տար բեր ամ սագ րե րում և թեր թե րում տպագր ված և 
ան տիպ գի տա կան հոդ ված ներª նվիր ված դա սա կան և ժա մա նա-
կա կից հայ գրա կա նու թյա նը: Գիր քը հաս ցե ագր ված է բա նա սեր-
նե րին, ու սա նող նե րին, ու սու ցիչ նե րին և ը նդ հան րա պես հայ գրա-
կա նու թյամբ հե տաքրքր վող ան ձանց:
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 Մենք խա մա ճիկ ե նք խեղ կա տակ կյան քի ան փույթ ձեռ քե րում,
 Մեր դե րերն ա ռածª գի շեր ու ցե րեկ ան գիր ե նք ա նում: 
Եր ջա նիկ է նա, ո ւմ կարճ թե եր կար, բայց դեր է տր վում,
 Մարդ կանց մեծ մա սը սոսկ փուչ դե կո րի հա մար է ծն վում:

Նաի րա Խա չատ րյան
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Ա ր¢Ù տա հայ ա éա çին վեåը

XVIII դա րում հայ գրա կա նության 
մեջ լայ նո րեն տա րա ծում գտած 
դա սա կա նա պաշ տու թյան գե ղար վես - 
տա կան սկ½բունք նե րը ե թե մին չև XIX 
դա րի 50-ա կան թվա կան նե րը ո րոշ չա-
փով կա րող էին հար մար վել չա փա ծո յի 
ու դրա մա տուր գիա յի գրա կան ձևե րին, 
ա պա ար ձա կի ժան րա յին բնույ թին չէին 
հա մա պա տաս խա նում: Այս ե րևույթն 
ա վե լի շուտ ու շա դրու թյան ար ժա նա-
ցավ ա րևե լա հայ նոր գրա կա նու թյան 
մեջ, ո րը նկա տե լիո րեն ա րագ ըն թացք 
ու նե ցավ, քան ա րևմ տա հայ նոր գրա-
կա նու թյան սկ½բնա վո րու մը: ´ա րե բախ տա բար ա րևմ տա հայ 
գրա կա նա գի տա կան միտ քը գրա կա նու թյան ½ար գաց ման 
աս տի ճա նից ա ռաջ էր ան ցել: XIX դա րի 50-ա կան թվա կան նե-
րից ա րևմ տա հայ մա մու լի ու գրա կա նու թյան ո րոշ ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ փոր ձե ցին ըն դû րի նա կել Եվ րո պա յում ար դեն կա յուն 
ճա նա պարհ ան ցած ½գա ցա պաշ տու թյան գրա կան ուղ ղու թյան 
գե ղա գի տա կան ու գա ղա փա րա կան սկ½բունք նե րը: Պոլ սում ար-
դեն իսկ ձևա վոր վել էր ա ռա ջա դեմ մտա վո րա կան նե րի այն կո-
րի ½ը, ո րը մտա հոգ ված էր ա½ գի հո գևոր վե րածննդի հար ցե րով: 
Ա ռանց կողմ նա կի ա ռա ջա դի մա կան ա½ դե ցու թյուն նե րի մտա վո-
րա կա նու թյունն ի ½ո րու չէր ի րա կա նաց նել իր ծրագ րե րը, ուս տի 
Եվ րո պա յից ներ թա փան ցած ½գա ցա պաշ տու թյունն ա րևմ տա հայ 
գրա կա նու թյան մեջ դար ձավ հաս տա տունª մեր ժե լով մինչ այդ իշ-
խող դա սա կա նա պաշ տու թյան գրա կան ուղ ղու թյան դրույթ նե րը: 
Ա մե նա կա րևորն այն էր, որ ու շա դրու թյան կենտ րո նում հայտնվեց 
ան հատն իր նե րաշ խար հով: ¼գա ցա պաշ տու թյու նը որ դեգ րած 
հե ղի նակ նե րը շրջա պա տը, մարդ կա յին կյանքն իր ներ քին բո վան-
դա կու թյամբ ու ½գաց մուն քայ նու թյամբ, փոր ձում էին անց կաց նել 
ի րենց իսկ ան հա տա կան, հե ղի նա կա յին ըն կա լում նե րի ո լոր տով: 
Այս մա սին շատ դի պուկ է ա սել ռու սա կան ½գա ցա պաշ տու թյան 
խո շո րա գույն ներ կա յա ցու ցիչ Îա րամ ½ի նըª դե ռևս 1794 թվա կա-
նին գրված §Æ±նչ է անհ րա ժեշտ հե ղի նա կին¦ (“Что нужно автору?”) 
հոդ վա ծում: §Ты берешься за перо и хочешь быть автором:спроси 
же у сомого себя,наедине, без свидетелей, искренно: каков 
я? ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего.Читай 

Հովհաննես Հիսարյան
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историþ несчастий рода человеческого и если сердце твое не 
обольется кровию, оставь перо, или она изобразит нам хладную 
мрачность души твоей. Я уверен,что дурной человек не может 
быть хорошим автором¦25: Այս սկ½բուն քով մեր գրա կա նու թյան 
մեջ և° ա րևմ տա հայ, և° ա րևե լա հայ թևե րում սկսե ցին ստեղ ծա-
գոր ծել մի շարք հե ղի նակ ներ: ¼գա ցա պաշ տու թյու նը (սեն տի-
մեն տա լի½ մը) ծա գել է 18-րդ դա րում Անգ լիա յում: Èո րեն êթեր-
նը üրան սիա յում կա տա րած իր ճա նա պար հոր դու թյու նը կո չել է 
սեն տի մեն տալ, ո րից էլ ան վան վել է գրա կան այս մե թո դը21: Այն 
հայ գրա կա նու թյուն ներ թա փան ցեց ա ռա ջին հեր թին ֆրան սիա-
կան գրա կա նու թյու նից, ո րի պա հան ջով և° չա փա ծո յում, և° ար ձա-
կում կա րևոր վեց բնա պաշ տա կան և մարդ կա յին ½գաց մունք նե-
րի պատ կե րու մը: ´ա րո յա խո սա կան-խրա տա կան ար ձա կի ձևով 
½գա ցա պաշ տու թյունն ա վե լի վաղ ար տա հայտ վեց ա րևմ տա հայ, 
քան ա րևե լա հայ գրա կա նու թյան մեջ: Îրո նա-դաս տիա րակ չա կան 
ար ձա կի այդ նմուշ ներն ա ռան ձին գրքե րով դե ռևս չէին տպագր-
վում, այլ սփռված էին ժա մա նա կա կից մա մու լի է ջե րում: Դրա 
վառ û րի նակ նե րից են Հով հան նես Մամբ րե Հի սա րյա նի §Խոս րով 
և Մաք րու հի¦ վե պը, որն էլ ա րևմ տա հայ ա ռա ջին վեպն է: Այն 
տպագր վել է Հ. Հի սա րյա նի խմբագ րած §´ա նա սեր¦ ամ սագ րի 
է ջե րում 1851 թվա կա նին: ¼գա ցա պաշ տու թյան գրա կան մե թո-
դով գրվել է նաև §Ան նի ձա սեր անպ սակ¦ վեր նագ րով ա նա վարտ 
գոր ծը, ո րը պատ կա նում է Ն.ê.Ն. ստո րագ րու թյամբ ան հայտ հե-
ղի նա կի գրչին:

Հ. Հի սա րյա նը XIX դա րի 50-60-ա կան թվա կան նե րի ա րևմ տա հայ 
հայտ նի մտա վո րա կան նե րից է և յու րû րի նակ ա½ դե ցու թյուն է ու-
նե ցել ա րևմ տա հայ նոր գրա կա նու թյան ½ար գաց ման գոր ծում: 
Ìնվել է 1827թ. հու նի սի 24-ին Îոս տանդ նու պոլ սում: êկ½բնա կան 
կրթու թյու նը ստա ցել է ծննդա վայ րում:23 

Հ. Ա սա տու րի վկա յու թյամբ5 ե ղել է ìե նե տի կի èա ֆա յե լյան 
վար ժա րա նի ա ռա ջին ա շա կերտ նե րից մե կը: 1847 թվա կա նին վե-
րա դար ձել է Î. Պո լիս և սկսել աշ խա տակ ցել §Հա յաս տան¦ պար-
բե րա կա նին: 1851 թվա կա նից Հովհ. Հի սա րյա նի խմբագ րու թյամբ 
շա րու նա կա բար սկսել է տպագր վել §´ա նա սեր¦ ամ սա գի րը, սա-
կայն նյու թա կան բա վա րար մի ջոց ներ չու նե նա լու պատ ճա ռով 
1852 թվա կա նից դա դա րել է տպագր վե լուց: 1859 թվա կա նին Հի-
սա րյա նը փոր ձել է վե րա կանգ նել §´ա նա սե րի¦ տպագ րու թյու-
նը, սա կայն հա ջող վել է լույս ըն ծա յել միայն մեկ հա մար: ´ա ցի 
խմբագ րա կան աշ խա տան քից, ա րևմ տա հայ մի շարք մտա վո-
րա կան նե րի նման, ողջ կյան քի ըն թաց քում ½բաղ վել է ու սուց չու-
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թյամբ: Նա ոչ միայն պա րա պում էր պե տա կան վար ժա րան նե-
րում, այ լև հա յե րե նի մաս նա վոր դա սեր էր տա լիս հայ հա րուստ 
ըն տա նիք նե րում: Եր կար տա րի ներ հա յե րեն է դա սա վան դել նաև 
թուր քա կան վար ժա րա նում: 

Æ. Ան րի Գա յոլ ա նու նով մի ֆրան սիա ցու տպա րա նում էր 
տպագր վում §´ա նա սեր¦ ամ սա գի րը, ո րի փակ վե լուց հե տոª 
1852 թվա կա նից Հի սա րյա նը գլխա վոր խմբա գիր է դառ նում նույն 
տպա րա նում տպագր վող §Journal Asiatique de Constantinople¦ 
խո րագ րով մի թեր թի: Þու տով, թող նե լով այդ աշ խա տան քը, նա 
½բաղ վում է միայն ու սուց չու թյամբ: Հ. Հի սա րյա նը մա հա ցել է 
Î.Պոլ սում 1916թ. û գոս տո սի 9-ին23:

Նա գրել է հրա պա րա կա խո սա կան բնույ թի հոդ ված ներ, վե-
պերª §Խոս րով և Մաք րու հի¦, §Նեռն կամ կա տա րած աշ խար հի¦, 
գրել է նաև §Դի վան որ է տա ղա րան¦ վեր նագ րով բա նաս տեղ-
ծու թյուն նե րի շարք, կա տա րել է թարգ մա նու թյուն ներ, ո րոն ցից 
ֆրան սիա ցի լու սա վո րիչ-վի պա սան ´եռ նար դեն դը êեն-Պիե ռի 
§Հնդկաս տա նի տնա կը¦ պատմ ված քը տպագ րել է §´ա նա սեր¦-ի 
է ջե րում:

Հ. Հի սա րյա նը լա վա տե սո րեն հա մո½ ված էր, որ մեր ա½գն 
³ÛÝ ³½ ·» ñÇó ã¿ §… áñ »ñ ¹áõÙ Á ñ³Í ¿ ³ã ù» ñÁ Ë÷» Éáõ, áñ å»ë ½Ç 
չտես նե լույ սը, ու ա կան ջը խցե լու, որ չլսե¦10: 

Նա հա մո½ ված էր, որ այդ չափ ½ար գա ցած և գրքի ու գրի հարգն 
ի մա ցող ժո ղովր դի կյան քում որ քան կա րևոր է գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյան դե րը, և պա կաս կա րևոր չէ այն լե ½ուն, ո րով այն 
մա տուց վե լու է ժո ղովր դին: Èի նե լով խիստ ա ռա ջա դեմ մտա ծո-
ղու թյան տերª նա ա ռանց երկմտե լու իր հան դե սը հրա տա րա կում 
է մա քուր աշ խար հա բար լե½ վով այն դեպ քում, երբ Îենտ րո նա-
կան Âուր քիա յում բա½ մա թիվ հայ պար բե րա կան նե րի և գրա կա-
նու թյան լե ½ուն հա յա տառ թուր քե րենն էր և գրա բա րը18: 

âնա յած աշ խար հա բա րի տա րած ման և կա րևո րու թյան դե-
րը գի տակ ցող նե րից ա ռա ջի նը չէր Հի սա րյա նը (դե ռևս 1846 
թ-ին §´ա½ մա վեպ¦-ի է ջե րում այդ մա սին գրել էր Ար սեն 
´ագ րա տու նին8), սա կայն ա ռա ջին կի րա ռող նե րից էր աշ խար-
հա բա րը որ պես վե պի լե ½ու: ´ա ցի լե½ վից Հի սա րյա նը կա րևո-
րում էր նաև մա մու լում տպագր վող նյու թե րի թե ման` այն պետք 
է ան պայ ման շար ժեր հա սա րա կու թյան հե տաքրքրու թյու նը և 
միև նույն ժա մա նակ ½վար ճու թյուն պատ ճա ռեր: êրա նով էր ըն-
թեր ցո ղը կապ վե լու գրա կա նու թյա նը, ո րը ա½ գի լու սա վո րու թյան, 
դաս տիա րա կու թյան և ա պա գա յի հիմքն էր լի նե լու: Îրթու թյուն 
ա սե լով Հի սա րյա նը ոչ միայն ի նկա տի ու ներ մտա վորը, այլ որ 
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այս շրջա նում, երբ սրվել էին կրո նա կան տա րա ձայ նու թյուն նե րը 
հայ լու սա վոր չա կան նե րի և կա թո լիկ նե րի մի ջև18,24, պա կաս կա-
րևոր չէր նաև հո գևոր կրթու թյու նը: Որ պես լու սա վո րիչ ար ձա-
կա գիրն էլ է գնում դե պի բնու թյու նը, ա պա վի նում նրա ի մաս տու-
թյա նը: §´ա նա սեր¦-ի 1851 թ. տպագր ված N 5-ի հոդ ված նե րից 
Ù» ÏáõÙ ·ñáõÙ ¿. §… ² Ù»Ý ·Çñù Ù³ñ ¹áõ ³ñ í»ëïÝ ¿, µ³Ûó µÝáõ
թյու նը Աստ ծո ար վեստն է¦:11

XIX դա րի կե սին ա րևմ տա հայ լու սա վո րա կան գրա կա նու-
թյա նը բնո րոշ էր կրո նա-բա րո յա խո սա կան բնույ թը, ո րից հե-
տա գա յում իր §Նեռն կամ կա տա րած աշ խար հի¦ վե պում Հի սա-
րյա նը բո լո րո վին հրա ժար վում է` տուրք տա լով հե տա դի մա կան 
գա ղա փա րա պաշ տու թյա նը: Նա այ լևս չի կա րևո րում նույ նիսկ 
աշ խար հա բա րի դե րը: ìի պագ րու թյան ½ար գաց ման ու ղի նե րում 
Հի սա րյա նը հակ վում է ի րա կա նու թյան ար տա ցոլ ման, մարդ կա յին 
ապ րում նե րի ու ½գաց մունք նե րի պատ կեր մա նը, ա ռû րյա ան ցու-
դար ձե րի գե ղար վես տա կան բա ցա հայտ ման ո րոն մա նը: øա նի 
որ մեր գրա կա նու թյան մեջ դե ռևս վի պա կան գոր ծե րի û րի նակ-
ներ չի տես նում, ա ռա ջար կում է ըն դû րի նա կել եվ րո պա կա նին: 
Նա հստա կո րեն ½ա նա ½ա նում է եվ րո պա կան վի պա սա նու թյան 
ե րեք տե սակª առտ նին կամ նկա րագ րա կան, քա ղա քա կան կամ 
ի մաս տա սի րա կան և բա րո յա կան: Այս ե րեք տե սա կի վի պա սա-
նու թյուն նե րի հիմքն էլ սերն է: Այս մա սին նա գրում է իր §Խոս րով 
և Մաք րու հի¦ վե պի ա ռա ջա բա նում9:

1851 թ. §´ա նա սեր¦ ամ սագ րի է ջե րում տպագր ված §Խոս րով 
և Մաք րու հի¦-ն ա րևմ տա հայ ա ռա ջին վեպն է: ìեր ջի նիս սյու ժեն 
ար կա ծա յին է: Այս տեղ հաս տատ վում է ճա կա տագ րի թե լա դրան-
քով կյան քի ըն թաց քի ան փո փո խե լիու թյան գա ղա փա րը, և ա ½ատ 
կամ քի խնդի րը դառ նում է ա նուժ ու ա վե լորդ4,17:

Öա կա տագ րա պաշ տու թյան ար դա րաց մանն էին հան գում 
նաև ա րևե լա հայ մի շարք հե ղի նակ ներ, ո րոնք ա ռաջ նորդ վում 
էին այն խրա տա կա նով, թե չի կա րե լի չա րու թյուն ա նել, քա նի որ 
այն հա տուց վում է: Այս պի սին էր §Ա րա րատ¦ շա բա թա թեր թում6 

տպագր ված §Ոչ ոք չէ կա րող նա խա սահ մա նու թյան կար գը փո-
խել¦ խո սուն վեր նագ րով վե պը: 

§Խոս րով և Մաք րու հի¦ վե պում ծա վալ վող գոր ծո ղու թյուն նե րը 
բա վա կա նին խառն ու ա վե լի շատ ե րևա կա յա կան են, քան ի րա-
կան: ìե պի գլխա վոր հե րոս նե րիª Խոս րո վի և Մաք րու հու մի ջև 
ան կեղծ, հով վեր գա կան սի րո ող բեր գա կան վախ ճանն ան խու սա-
փե լի է, ո րի դեմ, ըստ նրանց, պայ քա րելն ա նû գուտ է, քան ½ի նա-
խախ նա մու թյամբ այդ պես էր սահ ման ված:
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Մաք րու հու հորª պա րոն Տիգ րան Աստ վա ծա տուր êի սա-
կյա նի հա մար ճա կա տա գի րը եր ջան կու թյուն չէր սահ մա նել: 
Ա մուս նու թյու նից 2 տա րի անց նա կորց նում է սի րած էա կին: âդի-
մա նա լով մեծ վշտինª Տիգ րա նը հիաս թափ վում է կյան քից, թող-
նում մարդ կա յին հա սա րա կու թյու նը և փոք րիկ դստեր հետ գնում 
է ապ րե լու քա ղա քից հե ռու, բար ձուն քի վրաª ´ոս ֆո րի հիաս քանչ 
ա փին, հրա շա լի բնու թյան գրկում կա ռուց ված շքեղ ա պա րան քում: 
Հայրն ապ րում է միայն դստեր հա մար, ո չինչ չի խնա յում նրան, 
սա կայն Մաք րու հին կտրվում է մարդ կան ցից, հայ կա կան մի ջա-
վայ րից: Նա եվ րո պա կան կրթու թյուն է ստա նում, որն ըստ հե ղի-
նա կի ա ռա ջա դի մու թյուն էր: Ար ձա կա գի րը Մաք րու հու կեր պա րի 
մի ջո ցով փոր ձում է ա ռաջ քա շել և ո րո շա կիո րեն լու ծում տալ կա-
նանց դաս տիա րա կու թյան, լու սա վո րու թյան, կրթու թյան և բա րո-
յա կա նու թյան հար ցե րին: Մաք րու հին որ քան էլ կրթված, սա կայն 
կտրված է ի րա կան կյան քից, նա ապ րում է գրքե րի աշ խար հում, 
նրան կյանքն ան ծա նոթ է, ուս տի դա տարկ ու ա նի մաստ: Մաք րու-
հու կյան քին հա կադր վում է Խոս րո վի ման կու թյու նը: Որ բու թյան 
պատ ճա ռով նա դի մել է ա մեն մի ջո ցի: Þրջա գա յել է, շա րու նակ 
մա քա ռել գո յու թյան հա մար: Նա ե ղել է շատ երկրնե րում, շփվել է 
տար բեր մարդ կանց հետ: Հաղ թա հա րել է բո լոր դժվա րու թյուն նե-
րը բնա ծին խել քի ու ճարպ կու թյան շնոր հիվ: Խոս րո վը հա մակ րե լի 
է և պար կեշտ: Պա տա հա կան չէ, որ հա րուստ նե րը ûգ նել են նրան 
կրթու թյուն ստա նա լու: Նա հա սել է գրե թե ա մեն ին չի, սա կայն 
ո րո շում է թա փա ռելª հույս ու նե նա լով սո ցիա լա կան ան հա վա սա-
րու թյան, բռնու թյան, շո ղո քոր թու թյան, կեղ ծի քի և այլ ա րատ նե րի 
պատ ճա ռը գտնել: Նա իր խնա մա կալ Պո ղոս բե յի նա վով շրջա-
գա յում է Եվ րո պա յի, Ա սիա յի մի շարք երկրնե րով, իսկ վե րա դար-
ձին նա վը խոր տակ վում է, և նա խախ նա մու թյան հա մա ձայնª 
ծո վը նրան ափ է գցում, ուր ½բոս նում էր Մաք րու հին: ìեր ջինս 
նրան տես նե լովª հի շում է տա րի ներ շա րու նակ ե րա ½ում տե սած 
ե րի տա սար դին, և նրանց հա մակ րան քը փո խա դարձ վում է: Æ մա-
նա լով այդ հիաս քանչ սի րո մա սինª Մաք րու հու հայ րը հրճվե լու 
փո խա րեն տրտմում է: Ա հա թե ինչ է պար½ վում: Տիգ րան êի սա-
կյա նը մի ե գիպ տա ցու ûգ նա կան էր, ո րը վստա հում էր նրան ա մեն 
ին չում: Ե գիպ տա ցի ðի ½ա բե յը, ի մա նա լով Տիգ րա նի և իր սի րե լի 
Խայ րիեի կա պի մա սին, սպա նում է վեր ջի նիս: Նույն բե յի ½ոհն էր 
նաև Տիգ րա նի կի նըª êո փիան, ո րին ե գիպ տա ցին տա նում է իր 
հա րե մըª Տիգ րա նի դա վա ճա նու թյան դի մաց վրեժխնդիր լի նե լու: 
Խոս րո վը ðի ½ա բե յի և êո փիա յի որ դին էր: Երբ ե գիպ տա ցին եր կու 
կա նանց էլ սպա նում է, Տիգ րա նը վերց նում է աղջ կան, իսկ տղա-
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յին հանձ նում է մի ար տա տի րոջ: Խայ րիեն մա հից ա ռաջ խնդրում 
է Տիգ րա նին, որ ի րենց աղջ կա ա նու նը ի նշան մա քուր սի րո դնի 
Մաք րու հի և կրթի, դաս տիա րա կի, որ պես ½ի աղ ջի կը կյան քում 
ա ռաջ նորդ վի միշտ սի րով, լի նի ½գաց մունք նե րում ա ½ատ, սի րի 
ում ցան կա նա, բա ցի ե գիպ տա ցուց, ո րով հե տև ի րենց կոր ծա նո ղը 
ե գիպ տա ցի էր:

Մաք րու հին չի խախ տում մոր կտա կը: Խոս րո վը, չդի մա նա-
լով սի րո մերժ ման վշտին, նետ վում է ծո վը, իսկ Մաք րու հին 
վշտի ծան րու թյու նից ընկ նում է ան կո ղին և մեռ նումª հա վա տա-
ցած լի նե լով ճա կա տագ րի գո յու թյա նը և մար դու չնչի նու թյա-
նը: Հե րոս նե րը նման են մտա ծե լա կեր պով. եր կուսն էլ խոր շում 
են հա սա րա կու թյու նից և նա խընտ րում միայ նու թյուն բնու թյան 
գրկումª ա պա վի նե լով նրան: Նույ նիսկ Խոս րովն աշ խար հի հնա-
մե նի քա ղա քակր թու թյան կո թող նե րը դի տե լիս չի սքան չա նում 
կամ գնա հա տում գե ղեց կու թյու նը, այլ դրան ցում ևս մարդ կա-
յին փա ռա սի րու թյան հետ քեր է նշմա րում և էլ ա վե լի հիաս թափ-
վում: Մար դը միայն բնու թյան գրկում է ա ½ատ: ´նա պաշ տու-
թյու նը հաս նում է այն բարձ րա կե տին, որ Հի սա րյա նի հե րոս նե րը 
հան գում են աստ ծո գա ղա փա րին, ո րը և ստեղ ծել է ողջ բնու-
թյու նը: Գրողն ընկ նում է ճա կա տագ րա պաշ տա կան նա խա պա-
շա րում նե րի և միս տի ցի½ մի գիր կը: ìե պում հե րոս նե րը կրո նա-
կան նա խա պա շա րում նե րի ½ոհ են, նրանք որ քան էլ կա րևո րում 
են ա ½ա տու թյու նը, միև նույն է, ի րենց սի րո հա մար պայ քա րել, 
եր ջա նիկ լի նել ի վի ճա կի չեն:Îյան քի ճա նա պար հին պա տա հած 
ա ռա ջին իսկ խո չըն դո տից հիաս թափ վում են և փար վում հո գու 
ան մա հու թյան գա ղա փա րին: Æ րա կան կյան քում չկա մշտա-
կան եր ջան կու թյուն,մար դը կա րող է մեկ կանգ նած լի նել փառ քի 
գա գաթ նա կե տին, մեկ էլ գա հա վի ժել ան դունդ:

Հով հան նես Հի սա րյա նը, ստեղ ծե լով ա րևմ տա հայ ա ռա ջին վե-
պը, հա վա նա բար ըն դû րի նա կել է êո ֆոկ լե սի §¾ դի պոս ար քա¦ 
ող բեր գու թյա նը26, áñ ï»Õ ·ñíáõÙ ¿. §…àí Ù³Ñ Ï³ Ý³ óá°õ Ù³ñ¹, 
սպա սի°ր կյան քիդ վեր ջին ûր վան, մի° գո վա բա նիր ճա կա տա գիրդ, 
ոչ ո քի բախ տա վոր մի° հա մա րիր, մին չև գե րե½ ման կիջ նես ա ռանց 
դառն վիշտ տես նե լու¦4, ինչ պես նաև Գյո թեի §Ե րի տա սարդ ìեր-
թե րի տա ռա պանք նե րը¦ վե պին, Îա րամ ½ի նի §Դժբախտ Èի ½ա¦ 
վի պա կին և հա մաշ խար հա յին գրա կա նու թյան մի շարք այլ նմա-
նա տիպ հան րա հայտ եր կե րի, սա կայն կեր պար նե րը սոսկ ար տա-
քին տա ռա պան քով են նման: Հի սա րյա նը չի հա սել սո ցիալ-հո գե-
բա նա կան խոր ընդ հան րա ցում նե րի: §Խոս րով և Մաք րու հի¦ վե պը 
դժվար է հայ կա կան, ա½ գա յին կո չել, քան ½ի միայն ա նուն ներն են 
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հայ կա կան, իսկ մի ջա վայ րը, խնդիր նե րը, ա սե լի քը, ան գամ մտա-
ծե լա կեր պը û տար են: ´ա ցա կա յում է կյան քի ճշմար տա ցի պատ-
կե րը, այն իր սահ մա նա փա կու թյան պատ ճա ռով ան գամ կա րեկ-
ցանք չի ա ռա ջաց նում ըն թեր ցո ղի հո գում: 

ìեպն ու նի նաև դրա կան կող մեր: Հե րոս նե րը չնա յած ի րա կան 
մի ջա վայ րի ծնունդ չեն, սա կայն բնա կան ա րա րած ներ են, կա րող 
են խոր հել, ու նե նալ ½գաց մունք ներ, տա ռա պել կյան քի հար ված նե-
րից, ինչ-որ տեղ չհա մա ձայ նել ճա կա տագ րի հետ: Այս քանն ար դեն 
բա վա կան էր, որ ա րևմ տա հայ ար ձա կը դա սա կա նա պաշ տու թյան 
մեջ մի քայլ ա ռաջ գնար:

ìե պը հա րուստ է նաև բնու թյան պատ կեր նե րով, գե ղե ցիկ 
նկա րագ րու թյուն նե րով, ո րոն ցով ա ռա վել տպա վո րիչ է դառ նում 
հե րոս նե րի հու ½աշ խար հը: Այս ա մե նով հան դերձ վե պի ա մե նա- 
 բարձր ար ժա նիքն աշ խար հա բար լե ½ուն է: 

¶րա կա նու թյուն ¢ ծա նո թագ րու թյուն ներ

1. Ա լեք սա նյան ê. Գ., Հայ լու սա վո րա կան ռեա լի½ մը, Հայկ. êêՀ 
ԳԱ, 1980, Ե րևան:

2. Ա նա նյան Ն. ì., Ա րևմ տա հայ սեն տի մեն տալ վի պագ րու թյու նը 
և Հովհ. Հի սա րյա նը, Èրա բեր հաս. գիտ (ՀêêՀ ԳԱ), 1969, N 10, 
էջ 55-61:

3. Ա նա նյան Ն. ì., Ա րևմ տա հայ վի պագ րու թյուն, Ե րևան, ԳԱԱ 
հրատ.:

4. Ա ռա քե լյան Ա.Գ.,Հու նա կան գրա կա նու թյան պատ մու թյուն, 
Ե րևան,1968, էջ 256-276

5. Ա սա տուր Հ., Դի մաստ վեր ներ, Î. Պո լիս, 1921թ.:
6. §Ա րա րատ¦ պար բե րա կան,1850-1852թ., Âիֆ լիս
7. Ար փիա րյան Ա., Պատ մու թյուն XIX դա րու թուր քիո հա յոց գրա-

կա նու թյան, Îա հի րե, 1943թ.:
8. §´ա½ մա վեպ¦, ìե նե տիկ, 1846թ.,էջ196
9. §´ա նա սեր¦ամ սա գիր, 1851-1859 թթ., Î. Պո լիս, §Խոս րով և 

Մաք րու հի¦ վեպ, Հ. Հի սա րյան,1851թ.
10. §´ա նա սեր¦, Նա խա շա վիղ, Î.Պո լիս, 1951թ.էջ8 
11. §´ա նա սեր¦ N 5, §Ա½ գա յին բա րû րու թյուն¦, Î. Պո լիս,էջ226
12. Գյո թե, §Ե րի տա սարդ ìեր թե րի տա ռա պանք նե րը¦ վե պը
13. Դա նիե լյան ê., Ա րևմ տա հայ վե պի §Ա ռû րեա կան ճա նա պարհ- 

 նե րը¦, (լրա գիր), ՀՀ, 1994թ., 17 հու նի սի:
14. Ե րևա նի թատ րո նի և կի նո յի Պե տա կան ինս տի տուտ §Հան-

դես¦ N 10 (գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու), Ե րևան, 
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2010թ.:
15. Èեո Ելժ, հ.3, 4, Ե րևան, 1984թ.
16. Îա րամ ½ին Ն. Մ., §Դժբախտ Èի ½ա¦ վի պակ
17. Îուն Ն.,Հին Հու նաս տա նի լե գենդ ներն ու ա ռաս պել նե րը, Ե րե-

վան, 1979 թ.
18. Հայ նոր գրա կա նու թյան պատ մու թյուն, հ.1,2, Ե րևան, 1962թ.
19. Հի սա րյան Մ. Հ., Դի վան որ է տա ղա րան, Î. Պո լիս, տպ. Մյու-

հեն տի սյան, 1971, 20 սմ, մասն 1-74 էջ, մասն 2-75-127 էջ:
20. Հի սա րյան Մ. Հ., Նեռն կամ կա տա րած աշ խար հի, Î. Պո լիս, 

տպագր. Ա րա մյան, 1867թ., 17 սմ:
21. æրբա շյան ¾դ.,Մախ չա նյան Հ., Գրա կա նա գի տա կան բա ռա-

րան, Ե րևան 1972թ.
22. æրբա շյան ¾դ., Գրա կա նու թյան տե սու թյուն, Ե րևան 1980թ.
23. êêՀ հան րա գի տա րան, հ. 6, Ե րևան 1980թ. էջ 423
24. êարգսյան ê., Ա լի շան, Ե րևան 1978թ.
25. “Ка рамзин Н.М., Изб ран ные статьи и письма, Современник, 

1982г., ст.351
26. Софокл, Царь Эдип, Москва. 
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Îրո նա կան տա րա Óայ նու թյուն նե րը XIX 
դա րասկ ½ի հայ գրա կա նու թյան Ùեç /Ա գա åի/

 19-րդ դա րի սկ½բին լու սա վոր չա-
կան և կա թո լի կա կան կրոն նե րի մի-
ջև լար վա ծու թյունն ա վե լի է սրվում: 
Այս մռայլ û րե րին կա տա րյալ ող-
բեր գու թյուն էր û տար երկնքի տակ 
ապ րող, կրո նա կան հո ղի վրա մաս-
նատ ված հա յե րի ա նի մաստ պայ քա-
րը մի մյանց դեմ, որն, ի հար կե, թշնա-
մու սրտով էր: Ա մե նա ման րախն դիր 
ա ռû րեա կան անց քից մին չև ա մե - 
նան շա նա կա լի ի րա դար ձու թյուն կա - 
րող էր ա ռիթ դառ նալ վե ճերի և ան գամ 
կռվի: Îրո նա կան ան հան դուր ժո ղա կա-
նու թյու նը քա ղա քա կան ասպա րե ½ից 
թա փան ցել էր նաև բա րե կա մա կան մթնո լորտ, ա½ գակ ցա կան ու 
ըն տա նե կան մի ջա վայր: Ան գամ գե րե½ մա նո ցում տար բեր կրո նա-
կան ծի սե րին պատ կա նող հան գու ցյալ նե րին թաղ վե լու տեղ չէին 
տա լիս, մի մյանց մի ջև չէին կա յաց նում ա մուս նու թյուն ներ:

19-րդ դա րի կե սե րից սկսած հայ կա թո լիկ նե րի մո լե ռան դու թյու-
նը այն աս տի ժա նի է հաս նում, որ նրանք ի րենց հայ չէին հա մա-
րում, այլ սոսկ կա թո լիկ ներ, իսկ գա վա ռում կոչ վում էին ֆրանկ-
ներ` այ սինքն ֆրան սիա ցի ներ, ո րը պա տիվ էին հա մա րում: Հայ 
ա սե լով հաս կա նում էին միայն լու սա վոր չա կան հայ:

1828 թ-ին անգ լիա կան կա ռա վա րու թյան մի ջամ տու թյամբ, ո րը 
թրքա կան կա ռա վա րու թյան հետ միա սին վա խե նում է ֆրան սիա-
կան լրտե սա կան ցան ցի մե ծա ցու մից, սուլ թա նա կան կա ռա վա-
րու թյու նը հրա տա րա կում է êուլ թան Մահ մուդ ´-ի հրո վար տա կը, 
ըստ ո րի Âուր քիա յի սահ ման նե րում ապ րող բո լոր հայ կա թո լիկ-
նե րը դա տա պարտ վում են աք սո րի: Միայն Պոլ սից տե ղա հան վում 
է 12000-ից ա վե լի մարդ: Հատ կա պես շատ ա հա վոր էր 1829 թ-ի 
դեկ տեմ բե րի տե ղա հա նու թյու նը, որն ու ղեկց վում էր լա ցով ու ող-
բով: òրտին ու սո վին շա տե րը չէին դի մա նում: Þուրջ 400 ան մեղ 
ե րե խա իր մահ կա նա ցուն է կնքում այս մահ վան ճա նա պար հինª 
ան գամ գե րե½ մա նի չար ժա նա նա լով ան մար դաբ նակ հե ռաս տան-
նե րում: Միայն 1830 թ-ի հուն վա րի 16-ին êուլ թան Մահ մուդ ´-ի 
հրո վար տա կով կա թո լիկ նե րին նե րում շնոր հե լուց հե տո նրանք 
ի րա վունք են ստա նում վե րա դառ նա լու ի րենց նախ կին բնա կա-

Հովսեփ Վարդանյան
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վայ րե րը:
Îա թե լիկ նե րի և լու սա վոր չա կան նե րի պայ քա րը խիստ մտա-

հո գում էր ժա մա նա կի ա ռա ջա դեմ մտա վո րա կան նե րին: Âե ման 
իր ար տա հայ տումն էր գտնում գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ, ո րի ա պա ցույց նե րից է 1851թ. տպագր ված Հով սեփ ìար դա-
նյա նի թուր քե րեն հա յա տառ §Ա գա պի հի քեա յե սի¦ (§Ա գա պիի 
պատ մու թյու նը¦) վե պը:

ìեր ջի նիս հպան ցիկ ան դրա դարձ է կա տա րել Մի քա յել Նալ-
բան դյանն իր 1863-1864 թթ-ին գրած §Îրի տի կա êոս և ìար դի-
թե րի¦ նշա նա վոր հոդ վա ծում: Նա ցա վով է նշում, որ այդ վեպն 
ու նե նա լով բարձր ար ժա նիք ներ, գու ցե ա վե լի քան եվ րո պա կան 
§ա մե նա վուր վի պա սա նու թյուն նե րը¦, գրված է թրքե րե նով, և 
պոլ սա հայ հե ղի նակ ներն ան գամ թարգ մա նում են Ա լեք սանդր 
Դյու մա յի §Գո թա կա մա տու ռը¦, սա կայն այդ վե պը չեն փոր ձում 
հա յաց նել: §Մար գա րեն, իր գա վա ռի մեջ պա տիվ չու նի¦, - նշում է 
Նալ բան դյա նը և ա վե լաց նում, - §Ա վե լորդ է ա սել, որ միայն Տաճ-
կաս տա նի ա ռաջ նա կարգ հայ գրա գե տի բան է նո րան թարգ մա-
նե լը, չլի նի թե ռու սիա ցի հա յե րը փորձ փոր ձեն¦: Նալ բան դյա նը 
գու ցե նկա տի ու ներ, որ վեպն ա րևմ տա հա յե րե նով թարգ ման վի` 
հա վա տա րիմ մնա լու հա մար մի ջա վայ րին, սա կայն հա մա րյա 
100 տա րի ան հայ տու թյան մեջ մնա լուց հե տո միայն այն թարգ-
մա նեց Գ. êտե փա նյանն ա րևե լա հայ գրա կան լե½ վով և ծա վա-
լուն ա ռա ջա բա նով ու ծա նո թու թյուն նե րով տպագ րեց 1953 թ-ին, 
իսկ երկ րորդ ան գամ` 1979 թ-ին` ար դեն հստակ նշե լով նաև հե-
ÕÇ Ý³ ÏÇ` Ðáí ë»÷ ì³ñ ¹³ ÝÛ³ ÝÇ (1815Ã. ¨ 1879Ã.) ³ Ýáõ ÝÁ: ì»ñ
ջինս կա թո լի կա կան դա վա նան քին էր պատ կա նում, պե տա կան 
պաշ տո նյա էր, ուս տի ոչ միայն §Ա գա պի¦ վե պի, այ լև բա½ մա թիվ 
հրա պա րա կա խո սա կան հոդ ված նե րի և գե ղար վես տա կան եր կե-
րի տակ չի նշել իր ա նու նը, որ պես ½ի ի րա վա կան տե սա կե տից չե-
½ոք ե րևա, քան ½ի ժա մա նա կի սուր խնդիր նե րի էր ան դրա դառ-
նում: Միայն իր մա հից հե տո են մտե րիմ նե րը ի րա վունք ստա ցել 
հի շա տա կել նրա ա նու նը: âնա յած որ Հով սեփ ìար դա նյա նը տի-
րա պե տում էր մի շարք լե ½ու նե րի, քաջ գի տեր նաև հա յե րեն և 
կա րևո րում էր նրա դե րը ժո ղովր դի կյան քում և գրա կա նու թյան 
½ար գաց ման մեջ, իր բա½ մա թիվ ու բա½ մա ժանր եր կե րը գրել է 
թրքա լե ½ու` տուրք տա լով ժա մա նա կի պա հանջ նե րին:

Âուր քիա յի կենտ րո նա կան մա սե րում ապ րող ա րևմ տա հա յե րի 
լե ½ուն թուր քե րեն էր: Ան գամ գե ղար վես տա կան եր կե րի և պար-
բե րա կան նե րի լե ½ուն հա յերն չէր, սա կայն հա յա տառ էր: Հա-
յե րին պատ կա նող թուր քե րեն հա յա տառ գրա կա նու թյան մեջ 
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միայն այն բա ռե րը, ո րոնք ա½ գա յին և կրո նա կան գա ղա փար ներ 
էին ար տա հայ տում հա յե րեն էին ûգ տա գործ վում: §Ա գա պի¦ վե-
պը տպագր վե լուց ան մի ջա պես հե տո ի րա րա մերժ կար ծիք նե րի է 
ար ժա նա ցել: âնա յած, որ այն ա մե նաըն թերց ված վեպն էր իր ժա-
մա նա կի, չի ըն դուն վել կա թո լիկ նե րի կող մից: Հատ կա պես վե պին 
թշնա ման քով է վե րա բեր վել կա թո լիկ հա յե րի պատ րիարք Ան տոն 
Հա սու նյա նը, որն էլ ե րևի վե պի üա սի դյա նի կեր պա րում տե սել է 
ի րեն: Նրա թշնա մանքն այն քան է խո րա ցել, որ իր իշ խա նու թյան 
տակ գտնվող ե կե ղե ցի նե րում հա տուկ կոն դակ է ըն թեր ցել տվել, 
որ տեղ վե պը դիտ վել է որ պես ե րի տա սար դու թյա նը մո լո րեց նող և 
ան գամ կրո նա կան սկ½բունք նե րը ոտ նա հա րող երկ:

ìե պը, որ քան էլ թրքա լե ½ու, գրված է հա յե րի հա մար և շո շա-
փում է հայ կյան քի կա րևոր անց քե րը, ո րոնք սպառ նում էին ա½-
գի միա բա նու թյա նը, ուս տի և ա պա գա յին: Այն ծա վա լուն չէ. 16 
գլուխ նե րից յու րա քան չյուրն ու նի ի րեն բնո րոշ վե րևա գիր և նա-
խոր դի ու հա ջոր դի հետ սերտ կապ: ìե պում շատ են գոր ծո ղու-
թյուն նե րը, երկ խո սու թյուն նե րը, այն գրված է պար½ ու հաս կա նա-
լի, որն էլ պատ ճառ է հան դի սա ցել, որ սիր վի ու շատ ըն թերց վի, 
որ քան էլ կա թո լիկ ներն այն վա տա բա նել են և ան գամ ար գե լել 
տնե րում ու նե նալ:

Հով սեփ ìար դա նյա նը, լի նե լով ժա մա նա կի ա ռա ջա դեմ, ½ար - 
գա ցած մտա վո րա կան նե րից, գի տակ ցում էր, որ ա½ գա յին դաս - 
տիա րա կու թյան, միա բա նու թյան հա մար կա րևոր է գե ղար վես- 
 տա կան գրա կա նու թյան դե րը, ուս տի իր այս վե պով փոր ձել է 
ընդգծել կրո նա կան տա րա ձայ նու թյուն նե րի ու պա ռակ տու թյուն-
նե րի հրե շա վոր ա½ դե ցու թյունն ա ռանց այդ էլ û տա րի տի րա պե-
տու թյան տակ տանջ վող տա րա բախտ ժո ղովր դի կյան քում:

ìե պի կա րևոր ար ժա նիք նե րից է նաև կեր պար ներ կեր տե լու 
ար վես տը: Նարնք բո լորն էլ հա մո ½իչ են, հե տաքր քիր և ներ կա-
յաց նում են հա սա րա կու թյան գրե թե բո լոր շեր տե րի վար քը, կեն-
ցաղն ու մտա վոր դաս տիա րա կու թյան աս տի ճա նը: Դրան ցից են` 
բարձր հո գևո րա կան աս տի ճան ու նե ցող üրան սիա յից մին չև աղ-
քատ ծա ռա Նի կոլն ու դա յակ Ա նա թա ռա մը, կրթված ա ռա ջա դեմ 
Ա գա պին ու նրան հա կա ռակ Նի կո ղոս ա ղա յի կի նը` տգետ ու սահ-
մա նա փակ ìար դե նի տա տուն, ա½ նիվ ու նվիր ված Մար կոս եղ բո-
րից մին չև խար դախ ու նենգ ձկնորս Համ բար ձու մը, կրբա կիրթ ու 
½ար գա ցած Հա կո բից մին չև նրա հա կա պատ կեր ման կա միտ ու 
թե թևա բա րո èու բե նիկ ա ղան, բախ տախն դիր ու հար բե ցող վար-
ժա պետ ´առ նիկն ու աղ քատ, անգ րա գետ, բայց իր ի րա վունք նե-
րը ճա նա չող êո ֆին:
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ìե պի կենտ րա նա կան հե րոս ներն են կա թո լիկ ìի չեն ա ղա յի 
որ դի Հա կո բը և լու սա վոր չա կան ́ աղ դա սար ա ղա յի եղ բոր դուստ-
րը` Ա գա պին, ո րոնց շուրջն էլ ծա վալ վում են գոր ծո ղու թյուն նե րը: 
Նարնք եր կուսն էլ ½ար գա ցած են, կրթված: Հա կոբն ա մե նայն հա-
վա նա կա նու թյամբ §Հա մա½ գյաց¦ ըն կե րու թյան հա մա խոհ նե րից 
է, որն ակ նար կում է վե պում üա սին դյա նը, իսկ Ա գա պին սո վո րել է 
դաշ նա մուր նվա գել և ֆրան սե րեն կրթու թյուն է ստա ցել, սա կայն 
չի խոր շում հայ կա կա նից: Նրանց սե րը փո խա դարձ է, պատ րաստ 
են ի րենց կյան քը ½ո հա բե րե լու մեկ-մե կու հա մար: Նրանք ի րենց 
ա ռա ջա դի մա կան հա յացք նե րով հա մա խոհ են, սա կայն ի րա կա-
նու թյու նը ճիշտ ըն կա լե լով` կաս կա ծում են ի րենց եր ջա նիկ լի նե-
լուն: §Մեր դա վա նանք նե րի մի ջև ե ղած տար բե րու թյու նը, մեր ժո-
ղովր դի մեջ ե ղած ա նի մաստ ու շատ ծանր հե տևանք նե րով հղի 
ան միա բա նու թյունն այն պի սի հ½որ հե նա րան ներ ու նի, ո րոն ցից 
պետք է շատ վա խե նալ¦:

Այդ բռնի ու ժը հա կա ռակ է լու սա վո րու թյան, միա բա նու թյան 
ու սի րո և իր տգի տու թյամբ, թշնա ման քով մարդ կա յին հա սա րա-
կու թյանն ա ռել է իր կրնկի տակ: Այդ վա տա գույն ու ժե րի ի րա կան 
դեմքն է üա սի դյա նը, որն իր բո լոր չար գոր ծե րը քա ղար կում է 
աստ ծո ան վան տակ, իբ րև թե նրան §հա ճե լի լի նե լու հա մար¦: 
Æր հա վա տի մեջ ոչ այն քան մո լե ռանդ ìի չեն ա ղա յին սուտ սրտա-
ցա վու թյամբ խոր հուրդ է տա լիս. §Աշ խար հի բո լոր բա նե րը դա-
տարկ են, կա րևորն այն է, որ հան դեր ձյալ կյան քում լավ լի նի, երբ 
կփրկես որ դուդ հո գին, նոր միայն կա րող ես հա մո½ ված լի նել, որ 
կա տա րել ես հայ րա կան պար տա կա նու թյուն նե րը¦: 

Հե տա դեմ, սահ մա նա փակ ու սնա փառ գա ղա փա րա կան նե րի 
շար քը լրաց նում են կա թո լիկ ու լու սա վոր չա կան հա կա մարտ 
թևե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ ´աղ դա սար, Ան տոն, êար գիս, Նի կո-
ղոս ա ղա նե րը, ձկնորս Համ բար ձու մը:

ìե պում ա ռա ջին ան գամ ա րևմ տա հայ գրա կա նու թյան մեջ ու-
շա դրու թյան է ար ժա նա ցել նաև կա նանց ա ½ա տու թյան, ինք նու-
րույ նու թյան հար ցե րը:

Մեծ մա սամբ ա մուս նու թյուն նե րը կա յա նում էին փո խա դարձ 
շահ ու նե նա լով և սի րո վրա չէին հեն ված: Խնդիր էր կա նանց տա-
րի քով մեծ լի նելն ա մու սին նե րից. նման կեր պար էր ìար դե նի 
տա տուն: Ա մու սին նե րի մեծ մա սը սի րա յին ժա մանց էր փնտրում 
ըն տա նի քից դուրս` հա մա րե լով այն բնա կան ու գրե թե բո լո րի 
կող մից ըն դուն ված սո վո րույթ: Դժբախտ ա մուս նա կան ½ույ գեր են 
êո ֆին ու Համ բար ձու մը, Ան նան ու Պո ղո սը, դժբախտ են լի նե լու 
նաև üու լիկն ու èու բե նի կը, ո րով հե տև վեր ջինս §պսա կի ու ժով 
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իբր թե տեր դար ձավ üու լի կին¦: Եր գա նիկ կա րող էր լի նել միայն 
այն ըն տա նի քը, որն հիմն վե լու էր սի րո և փո խըմբռնման վրա, 
սա կայն Հա կո բի ու Ա գա պիի սե րը ևս կոր ծան վեց. Ա գա պին ինք-
նաս պան ե ղավ` թու նա վո րե լով ի րեն, իսկ Հա կո բը ծանր ապ րում-
նե րից մա հա ցավ, ո րով հե տև կրո նա կան շղար շի տակ թաքն ված 
չա րա նենգ ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը չէր կա րող ըն դու նել 
ա ռա ջա դի մա կան ո չինչ:

ìե պում պատ մա կան դեպ քե րով ու դրանց վե րա բե րյալ ա ռողջ 
դա տո ղու թյուն նե րով հա գեց ված է §Տի կին Ան նա¦ վեր նագ րով XII 
գլու խը: Այս տեղ հե ղի նա կը դժբախտ կնոջ` Ան նա յի կյան քի պատ-
մու թյա նը ½ու գըն թաց ներ կա յաց նում է կա թո լիկ նե րի տե ղա հա-
նու թյունն ու լու սա վոր չա կան նե րի տա րա ձայ նու թյուն նե րը, սա-
կայն հա մո½ ված է, որ ե թե միա վոր վեն հա յոց բո լոր ա ռա ջա դեմ 
ու ժե րը, ա պա ոչ մի թշնա մի չի կա րող ընկ ճել նրանց: Ան նա յի հոր` 
Գրի գոր ա ղա յի և Պո ղո սի մի ջև կրո նա կան հո ղի վրա ոչ մի վեճ 
չէր ա ռա ջա ցել և նրանք հա մե րաշխ էին ու միա բան: §Àնդ հա-
կա ռա կը, երբ ու րիշ նե րը այդ պի սի պատ ճառ նե րով թշնա մա նում 
էին մի մյանց հետ, ½ար մա նում էին և հա մա րում տգի տու թյան 
ար դյունք¦, - հի շում է տի կին Ան նա:

Ոչ միայն Հով սեփ ìար դա նյա նը, այ լև ժա մա նա կի մի շարք 
ա ռա ջա դեմ մտա վո րա կան ներ տո գոր ված էին ա½ գա յին հա մե-
րաշ խու թյան գա ղա փար նե րով, որն էլ լի նե լու էր ա½ գի պահ պան-
ման ար հա վատ չյան:

Մեկ տեղ հոգ նինք, մեկ տեղ ցա նենք,
Մեկ տեղ թա փենք մեր քրտինք ներ,
À½ հունձ բա րյաց յեր կինս հա նենք,
Որ կյանք առ նուն հա յոց դաշ տեր:
Àնդ աս տե ղոք ինչ կա սի րուն,
øան ½անձ կա լի եղ բայր ա նուն: 

Մկրտիչ Պե շիկ թաշյ լան

úգ տա գործ ված գրա կա նու թյուն

1. Հով սեփ ìար դա նյան §Ա գա պի¦, Ե րևան, 1953թ.:
2. Èեո ԵÈԺ, հ. 3, 4, Ե րևան, 1984թ.:
3. Հայ նոր գրա կա նու թյան պատ մու թյուն, հ. 1, 2, Ե րևան, 1962թ.:
4. ê. êարգսյան, Ա լի շան, Ե րևան, 1978թ.:
5. Մ. Նալ բան դյան, ԵÈԺ հ. 4, Ե րևան, 1984թ.:
6. Մ. Պե շիկ թաշյ լան, ´ա նաս տեղ ծու թյուն ներ:
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Հայոց գրերը ¢ Մեսրոå Մաշտոցի կերåարը 
հայ ժաÙանակակից գրականության Ùեç

øե½ ծնեց ա½գս,
Որ ան մա հու թյան առ ջևից գնար,
øե½ ծնեց ա½գս,
Որ նենգ սրի տեղ
Ու նե նար ա րև ու պայ ծառ քնար ...

   /È.Դու րյան/

Մես րոպ Մաշ տո ցի կեր պա րը և 
հա յոց գրե րի սրբա ½ան գյու տը մեր 
հո գևոր մշա կույ թի մշտամ նա թե մա-
նե րից են: êրան ցով է սկ½բնա վոր վել 
մեր ինք նու րույն գրա կա նու թյու նը, ո րի 
ա ռա ջին նմու շը Îո րյու նի §ìարք Մաշ-
տո ցի¦ մա տյանն է: Այս թե մա նե րը չեն 
հնա նում, ինչ պես չեն հնա նում ժո ղովր-
դի ե րա½ ներն ու վառ հույ սե րը, մա քառ-
ման ո գին ու ապ րե լու կո րո վը:

Մաշ տո ցի կեր պա րի և հայ գրե րի 
շուրջ տար բեր դարաշր ջան նե րում 
հյուս վել են նաև ա վան դու թյուն ներ, 
բա նա վոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, 
ո րոնց մի մա սի հե ղի նա կը ժո ղո վուրդն է, մյուս մա սի նը` ան հատ 
հե ղի նակ ներ: Ա վան դու թյուն նե րում և հին ու մի ջին դա րե րի մի 
շարք ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում Մաշ տո ցի կեր պա րը հան դես 
է գա լիս իբ րև հրա շա գործ, գերբ նա կան մե կը: Ոչ միայն հա յոց 
ե կե ղե ցին, այլ նաև ժո ղո վուր դը Մաշ տո ցին դա սել է սրբե րի կար-
գին ու երկրպա գել նրան: ´ո լոր դա րաշր ջան նե րում էլ կա րևոր վել 
է գրե րի գյու տի նշա նա կու թյու նը և գնա հատ վել ըստ ար ժան վույն: 
Մով սես Խո րե նա ցին այս պես է բնու թագ րել ու սուց չա պե տին. 
§Մտքով` ստեղ ծող, խոս քե րովª պայ ծառ, գոր ծե րով` համ բե րող, 
սի րով` ան կեղծ, սո վո րեց նե լու մեջ չձանձ րա ցող¦...

Մաշ տո ցի այ բու բե նը նաև ժա մա նա կա կից գրա կա նու թյան 
հիմ նա կան թե մա նե րից է: Հատ կա պես սերն դի հայ րե նա սի րա-
կան դաս տիա րա կու թյան, լե½ վի և մշա կույ թի պահ պան ման, 
ա½ գի գո յա պայ քա րի ա մե նաո գևո րիչ խթան նե րից է այն: êի րո և 
ար դա րաց ված հպար տու թյան հ½որ տա րերք կա մի շարք գրող-
նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում: Âե մա յին սի րով ան դրա դար ձել 

Մեսրոպ Մաշտոց
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են Պա րույր êևա կը, Հով հան նես Þի րա ½ը, êիլ վա Îա պու տի կյա նը, 
Գևորգ ¾ մի նը, Հա մո êա հյա նը, ա վե լի ուշ` èա ֆա յել Ôա ½ան չյա նը, 
Èյուդ վիգ Դու րյա նը, Հով հան նես Մել քո նյա նը, Մու շեղ Գալ շո յա նը, 
Մե տաք սեն, êուրեն Մուրադյանը, Úու րի êա հա կյա նը, Պատ վա-
կան Խա չատ րյա նը և շատ ու րիշ ներ:

Գևորգ ¾ մի նի հայ րե նա սի րա կան խո հե րում Մաշ տոցն ու 
հայ գրերն ու նեն ի րենց փա ռա պանծ տե ղը: Դրան ցից հատ կա-
պես §Մեր այ բու բե նը¦ բա նաս տեղ ծու թյու նը խտաց նում է հե-
ղի նա կի ակ նա ծան քը գրե րի գյու տի հան դեպ: Այս բա նաս տեղ-
ծու թյու նը Գևորգ ¾ մի նի հայ րե նա սի րա կան քնա րեր գու թյան 
ա մե նա հա ջող ված է ջե րից է, ին չո±ւ չէ նաև լա վա գույն նե րից մե կը 
հա յոց գրե րին նվիր ված բա ½ում եր կե րի շար քում:

Այ բու բեն չէ սա`
´երդ է ան մա տույց,
Գանձ է անն վաճ,
Դուռ է փրկու թյան,
Ելք, երբ հույս չկա,
¼ար թոն քի նվագ
¾ու թյունն է մեր,
Àն թացքն ու ու ղին,
Âագ ու ½ո րա վար,
Ժո ղո վող մի կանչ,
Æ մաս տուն խոր հուրդ
Èի նե լու հնար:

Այս թե մա յով են գրված նաև Գ.¾ մի նի §Մեր դպրու թյան 
Ա րա րատ լե ռը¦, §Ան մահ Մաշ տո ցը¦, §Տոն, որ միշտ մե½ հետ 
է¦ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը և նաև մի շարք հրա պա րա կա խո-
սա կան հոդ ված ներ, էս սե ներ: Հա յոց գրե րի` հա յոց ո գե ղեն ու-
ժի հրա շա լի ան դրա դարձ կա նաև §Úոթ երգ Հա յաս տա նի մա-
սին¦ էս սեում: Այս տեղ Հա յոց պատ մու թյան պատ մա կան ու ղին 
ու ճա կա տա գի րը ներ կա յաց նող յոթ խորհրդա նիշ նե րի շար քում 
/դար, քար, ջուր, հող, հուր, գիր, երգ/ իր ա ներկ բա տեղն ու նեն 
գիրն ու եր գը, ո րոն ցով էլ ապ րել է ու հա րա տևե լ է հա յը:

Մե տաք սեի §ճստիկ¦ կոչ ված հե րոս նե րից մե կը քաջ գի տակ-
ցում է այդ: Նա Մաշ տո ցին ար ժա նի հե տևորդ է, ուս տի ո գևոր ված 
ար տա սա նում է.

øո տա ռե րի լույ սը պես-պես
Ուժ է տա լիս հո գուս այն պես...
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... Որ սի րա սուն հողս հա յոց
Աչ քիս նման պա հեմ ան խոց,
øե½ պես սի րեմ ա½գս Հայ կյան,
Պաշ տեմ տու նը մեր Հա յաս տան...

´ա վա կա նին ինք նա տիպ է ու հե տաքր քիր ար ձա կա գիր Մու-
շեղ Գալ շո յա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում հեռ վում մնա ցած 
հայ րե նի §էրգ րի¦ թե ման: Այն կա րո տի երգ է, հա վա տի երգ: Հա-
վատ այն բա նի, որ քա նի կա հա յը իր հի շո ղու թյամբ, գրով, հո գով 
ու սրտով, չի խամ րե լու ե րա ½ան քը լու սա շող ա պա գա յի մա սին: 
Գալ շո յա նի §Մամփ րե ար քա¦ պատմ ված քում մեր հո գևոր ժա-
ռան գու թյան կե նա րար, ապ րեց նող ուժն է, ո րում էլ ամ բար ված 
է ժո ղովր դի ար դար պայ քարն ու ապ րե լու գաղտ նի քը: Այ բու բե նի 
տա ռե րը մեր պաշտ պան ½ին վոր ներն են, մեր գո յու թյան առ հա-
վատ չյան. §øան ½ի սուրբ Մաշ տոցն է իր սրտից հա նել ի լույս¦: 
Հա յոց գրե րի աս քը շա րու նակ վում է. ութ սու նա մյա Մամփ րեն 
թոռ նու հու ûգ նու թյամբ սո վո րում է գրել: Úու րա քան չյուր տառ 
ա ռան ձին ճա կա տա գիր ու նի, ո րը ձուլ վում է ժո ղովր դին ու հո-
ղին: Մամփ րեն Մաշ տո ցի գրե րի գաղտ նի քը մեկ նում է յու րո վի, 
ո րը հա մընկ նում է ժո ղովր դի մտա ծո ղու թյա նը: §Մաշ տո ցի գրե-
րը ½ին վոր ներն են... Գե ղեց կա դեմ, մա քուր, ½ու լալ և ա րի ½ին-
վոր ներ... Հա յոց երկ րի թշնա մոց դեմ կռվող հե րոս ½ին վոր ներ... 
Æսկ թա գա վո րը Մամփ րեն է, այ սինքն` նա, ով այդ ½ին վոր ներն 
ու նի իր հրա մա նի տակ և նրանց կա ռիվ է տա նում` հա նուն հայ-
րե նի քի, հա նուն ար դա րու թյան, հա նուն ճշմար տու թյան, հա նուն 
գե ղե ցի կի...¦:

Հա յոց գրե րը սո վո րե լը Մամփ րեի հա մար ծե րու նա կան կա-
մա կո րու թյուն չէ կամ գրա գետ դառ նա լու ձգտում, այլ պայ քա րի 
շա րու նա կու թյուն է §էր գի րը¦ խլող թա լան չի úս մա նի դեմ: Գի-
րը Մամփ րեի հա մար ½ին վոր-աս պետ է, ո րը դեմ է բո լոր կար գի 
կեղ ծիք նե րին: §Ա մեն հա ցա կեր հա յոց գրե րի գլխին հարկ չէ, որ 
ար քա դառ նա¦: Ու րեմն գիր սո վո րե լուն էլ պետք է ար ժա նի լի-
նել, ո րով հե տև այն սուտ գիր չէ, այլ ա½ գի պատ մու թյուն, դա րե րի 
քննու թյուն բռնած, բա ½ում փոր ձու թյուն ներ հաղ թա հա րած նախ-
նի նե րի ա վանդ ու նաև հաղ թա նա կի վկա յա գիր: §Մամփ րե ար-
քա¦ պատմ ված քը հայ րե նի քի, մեր լե½ վի ու սուրբ գրի ան մա հու-
թյան ûրհ ներգ է, հա րա տևու թյան հե րո սա կան ասք:

Նման մի հե րո սա պա տում է èա ֆա յել Ôա ½ան չյա նի §Այ բու բե-
նի վեր ջին տա ռը¦ պատմ ված քը: Ու սու ցի չը սո վո րեց նում է հա-
յոց այ բու բե նը: Տա ռե րը սա ղա վար տա վոր ½ին վոր ներ են, ո րոնք 
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հեր թա կան շար վել են` Այբ, ´են, Գիմ, Դա... Âուրք աս կյար նե րը 
ներ խու ժում են դպրոց, երբ հեր թը §ø¦-ին էր: ìի րա վոր ու սու ցիչն 
ա շա կեր տի մա տը թա թա խում է իր ա րյան մեջ ու գրում վեր ջին 
տա ռը` սո վո րեց նե լով §քաջ¦ բա ռը:

Խիստ հու ½իչ ու ու շագ րավ է Հով հան նես Մել քո նյա նի §Այ բու-
բե նը ա րո րի վրա¦ պատմ ված քը: Ա նû րեն թուր քե րը կտրում են 
Մաճ կալ ´ղա րի լե ½ուն` մտա ծե լով, թե կմեռ նի հա յե րե նը: êա կայն 
´ղարն ա րո րի վրա փո րագ րում է հա յոց գրե րը և սո վո րեց նում 
իր ա րա բա խոս Þա վարշ որ դուն: Մաճ կալ ´ղա րի և հե րոս նախ-
նի նե րի պատ վի րանն է սե րունդ նե րին` թշնա մուն հաղ թեն նաև 
գրով, պահ պա նեն մես րո պա տա ռը սրբո րեն, և այն ½ին վո րի պես 
կպաշտ պա նի մե½ û տար վե լուց:

Մաշ տո ցին և այ բու բե նին նվիր ված բա½ մա թիվ հա ջող ված 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի շար քում /êու րեն Մու րա դյա նի §Հա նե-
լուկ նե րով այ բու բեն¦, Պատ վա կան Խա չատ րյա նի §Ասք Մաշ տո ցի 
մա սին¦, Úու րի êա հա կյա նի §Այբ բե նա րա նի ու ղե կից¦, Գուր գեն 
Գաբ րիե լյա նի §Այ բու բեն եր գե րի մեջ¦ և այլն/ ա ռանձ նաց նենք 
Èյուդ վիգ Դու րյա նի §Մաշ տոց¦ պոե մը: Ա - նա խեր գան քից մին-
չև ø վեր ջեր գը ներ կա յաց վում են հա յոց 36 տառ-½ին վո րյալ նե րը, 
ո րոն ցով էլ ա պա հով վել է հա յե րիս գո յու թյու նը: Դա րե րի խոր-
քից են գա լիս 36 կտրիճ ½ին վոր նե րը և գնում են §դա րա հո լով 
ճա նա պար հով, որ սկի½բ ու նի, սա կայն չու նի վերջ¦:

Պոե մի վեր ջեր գը հնչում է որ պես Մես րոպ Մաշ տո ցի կեր պարն 
ամ բող ջաց նող ձոն:

Դու մի ա նուն չես Մաշ տոց ա նու նով,
Դու ամ բողջ ա½գ ես լցված ան հու նով,
Դու սփռված սեր, եր դում ան կա տար,
Դու սխրանք նե րի սե րու մով հա րուստ,
Դու քո տա ռե րով կա ռուց ված տա ճար,
Դու մեր ա րյու նը մաք րե լու պատ ճառ...
... Դու ա մեն հա յի պա հա պան ծնող,
... Դու հար ու սու ցիչ, մենք հար ա շա կերտ:

(È. Դուրյան)
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Հով հան նես Թու Ùա նյա նը հրա åա րա կա գիր

Úու րա քան չյուր ժո ղովր դի հա սուն 
գրա կա նու թյուն ու նի իր հա մար ե ½ա կի 
գրա կան խորհր դա նիշ-գ րող ներ, ո րոնց 
վաս տա կը ժա մա նա կի հետ չի հնա նում: 
Որ քան հե ռա նում ե նք նրան ցից, լույ սի 
նման ա վե լի են պայ ծա ռա նում ու ո րո-
շա կի դառ նումª տե սա նե լի դարձ նե լով 
նաև գրա կան այն մի ջա վայ րը,որ տեղ 
ձևա վոր վել ու ½ար գա ցել են ի րենք:

êե փա կան ժո ղովր դի կեն սա- 
գ րու թյու նից մե½ հայտ նի հա սա րա կա-
կան, սո ցի ա լա կան, պատ մա կան պայ-
ման նե րը պի տի որ ե րկ նե ին այն պի սի 
մե կին, ի նչ պի սին մի այն Âու մա նյա նը 
կա րող էր լի նել, ո ւս տի նրա հայտ նու թյու նը հայ գրա կա նու թյան, 
ին չո±ւ չէ, նաև հա սա րա կա կան կյան քում պատ ճա ռա բան ված էր 
ու սպաս ված:

Մե½ նից ա մեն մե կը Âու մա նա յա նի ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ 
ճա նա չեց ի րեն, վեր հի շեց ա½ գային ան ցյա լը, տե սավ տխուր ներ-
կան, հա վա տաց վաղ վա ûր վան:

 Ե րա նու թյուն էր խոս տա ցել հույսս ի նձ,
 êա կա յան չգ տա նրան կյան քի մեջ,
 ´այց չեմ վհա տել, ան սպառ մեկ ի ղձ
 Դեռ ի նձ մղում է դեպ հա ռաջ ան վերջ:
 Հա ռա¯ջ, կռ վե լով, և կգա մի ûր,
 Որ կընկ նի ներ կան վատշ վեր, դա ժան,
 Նրա ա վե րի վրա փա ռա վոր
 Ա պա գան լու սո կը կանգ նի նշան:1 

´ա վա կա նին ծանր ու հա կա սա կան էր հայ ժո ղովր դի վի ճա կը 
Âու մա նյա նին բա ժին ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: Մի կող մից 
պե տա կա նու թյուն չու նե ցող և ան գամ հայոց ե կե ղե ցու իշ խա նու-
թյունն ու ի րա վունք ներն աս տի ճա նա բար կորց նող մղ ձա վան-
ջային մթ նո լորտ, մյուս կող մից, սրան հա կա ռակ, սո ցի ալ-քա ղա-
քա կան ակ նա ռու փո փո խու թյուն ներ ու ա½ գային բուռն ½ար թոնք:

1 Հովհ. Âումանյան, ´անաստեղծություններ, øառյակներ, Երևան, 
2009, էջ 10:

Հովհաննես Թումանյան
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Ա մե նուր հա կադ րու թյուն էր, ա մե նուրª պայ քար: Æ րար է ին 
բախ վում ա½ գային հույ սերն ու հի աս թա փու թյուն նե րը, խո րա-
նում էր ան դուն դը վայելք նե րի ու ան կում նե րի միջև, շա րու նա կա-
բար ել ևէ ջում է ին պայ քարն ու պար տու թյու նը:Եվ շատ բնա կան 
է, որ այս թո հու բո հում ծն վեց Âու մա ն յա նի նման մե կը, ով հայ-
րե նի քի եր գի չը լի նե լուց ½ատ ու նե ցավ քա ղա քա ցի ա կան քա ջու-
թյունª վտան գի պա հին ա½ գային շա հի պաշտ պան նե րի շար քում 
կանգ նե լու:

Հայ րե նի քի բա նաս տեղ ծից հայ րե նի քի ½ին վո րի վե րա փոխ ված 
Մեծն Èո ռե ցին դի մում է հայ րե նա կից նե րին. §Ձե½ է ա պա վի նել հայ 
փախս տա կան ժո ղո վուր դը, և ա մեն տե ղից ձե½ է նա յում հայ ա½-
գի աչ քը: Հա վաք վե ցե°ք մեր մութ ան տառ նե րի նման, կանգ նե ցե°ք 
ան սա սան մեր սա րե րի նման, կրակ թա փե ցե°ք և ½ար կե ցե°ք մեր 
սա րե րի կայ ծակ նե րի նման: Âո°ղ թշ նա մին էլ տես նի, աշ խարհքն 
էլ, որ կա րե լի է ¾ ր½ րու մի վրայից էլ ան ցնել, Ôար սի վրայից էլ, 
բայց Èո ռու սա րե րից ան ցնել չի կա րե լի¦:2

Âու մա նյանն այն մե ծու թյուն նե րից էր, որ լի նե լով տա ղան-
դա շատ քնա րեր գու և û ժտ ված ար ձա կա գիր, չա ռանձ նա ցավ իր 
ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խար հում, չմ նաց սոսկ մու սայի գե րի, այլ 
դար ձավ հայ րե նի քի հա մար պայ քա րող մար տիկª իր հան րային 
հայտ նի գոր ծու նե ու թյամբ, հրա պա րա կա խո սա կան խոս քովª 
ա ռա ջա մար տի կի կամ քով վս տա հեց նե լով,որ հայ րե նի քին պի տա-
նի լի նե լուց ա ռա վել պարգև չկա ճշ մա րիտ բա նաս տեղ ծի հա մար:

Հով հան նես Âու մա նա յա նի հա մար հայ րե նա սի րա կան գոր-
ծու նե ու թյան կար ևո րա գույն մա սը կա½ մում է հրա պա րա կագ րու-
թյու նը: Նրան խիստ հու ½ում է ին հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 
կյան քի հար ցե րը, ո րոնց ա վե լի շատ ան դրա դար ձավ տա սա կան 
թվա կան նե րինª գրե լով հա րյու րա վոր գրա կան-հրա պա րա կա խո-
սա կան հոդ ված ներ ու տպագ րե լով ժա մա նա կա կից մա մու լի է ջե-
րում: Այս եր կե րը շո շա փում է ին բա½ մա թիվ խն դիր ներ, ո րոն ցով 
մտա հոգ ված էր մեծ բա նաս տեղ ծը: Դրանք վե րա բեր վում է ին մա-
մու լին, դպ րո ցին, դաս տի ա րա կու թյա նը, ժո ղովր դի պատ մա կան 
ճա կա տագ րին ու գրա կա նու թյա նը, քա ղա քա կան, մշա կու թային 
ի նք նու րույ նու թյան ի րա վուն քին: Այս եր կե րում հե ղի նա կը գե ղար-
վես տա կան պատ կե րա վոր ման հա րուստ մի ջոց նե րով ոչ մի այն 
ներ կա յաց նում է հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քի ո րո շա կի 
խն դիր ներ, այլև ա ռաջ է քա շում գ րա կան-փի լի սո փա յա կան հար-
ցադ րում ներ: Âու մա նյա նի հրա պա րա կա խո սա կան եր կե րը, գրո-
ղի ո ճին հա մապա տաս խան,ո ղող ված են գե ղար վես տա կան շն չով, 

2 Հովհ. Âումանյան, ԵÈԺ, հ.7, Երևան, 1995, էջ 354:
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ո րից էլ շա րադ րան քը դար ձել է հու ½ա կան ու ա ռա վել տպա վո րիչ: 
Ժա մա նա կա կից մա մու լին նվիր ված բա½ մա թիվ հոդ ված նե րի հե-
ղի նակ է Âու մա նյա նը ¥§Îեղ տոտ մա մուլ¦, §Ամ սագ րի կա րի քը¦, 
§Ար գելք ներ¦, §Մեր մա մուլն ու իր ըն թեր ցող նե րը¦, §Àնդ դի մա խո-
սու թյուն¦, §Մեր գրա կան վարք ու բար քից¦, § Մի եր կու խոր հուրդ 
Ù»ñ ·³ í³ ռ³ Ï³Ý Ù³ Ùáõ ÉÇÝ¦ և ³ÛÉÝ ¤:

1896 թվա կա նին գր ված §Ար գելք ներ¦ հոդ վա ծում Âու մա ն- 
յանն ա րդ րա դառ նում է §Մ շա կի¦ թիվ 104-ի ա ռաջ նոր դող հոդ-
վա ծինª §Ար գելք ներ կյան քի մեջ¦ վեր նագ րով: Հե ղի նա կը ցա վով 
է նշում, որ ա մեն ûր մեր կյան քում ա ռնչ վում ե նք գա ղա փա րի և 
ի րա կան կյան քի ան հաշ տու թյուն նե րին, ծրագ րե րի ու դրանց գոր-
ծադ րու թյան հա կա սու թյան նե րին: âնա յած հա ճախ ա ռա ջա դեմ, 
ու սյալ կոչ ված նե րը բո ղո քում են §ան կար գու թյան վնա սա կա րու-
թյու նից¦, ա նար դա րու թյու նից, կա շա ռա կե րու թյու նից, սա կայն 
ան մեղ ձևա նա լով, ոչ թե պայ քա րում են ա գահ քա հա նա նե րի ու 
տա նու տե րե րի դեմ, այլ ի րենք էլ են են թարկ վում նրանց տգետ ու 
դա ժան û րենք նե րին: Եր ևի թե կա շառք տվո ղը պա կաս մե ղա վոր 
չէ վերց նո ղից, գու ցե նրա նից էլ ա ռա վել է, քան ½ի, ե թե ե րկ րոր դը 
չի ըն դու նում իր մեղ քը, ա պա ա ռա ջի նը հա մո½ ված է, որ ա նար-
դար է, շեղ վում է û րեն քից, սա կայն կանգ չի առ նում: Եր կի մեջ 
վար ժա պետն ըն դա մե նը  բա վա րար վում է գյու ղա ցուն խղ ճա լով. 
ու րիշ ո չինչ: Âու մա նյա նը գտ նում է, որ ա ռա ջա դեմ կյան քի բնա-
կա նոն ըն թաց քի ա ռա ջին ար գել քը հենց սա է:

Հրա պա րա կա գի րը բա½ միցս ան դրա դար ձել է §Մշակ¦, 
§Մուրճ¦, §êուր հան դակ¦, §Èույս¦, § Հո րի ½ոն¦, § Նոր-դար¦ և մի 
շարք այլ պար բե րա կան նե րում տպագր ված նյու թե րին, դի պուկ 
քն նա դա տել, մեկ նա բա նել դրանք: Այ դու հան դերձ, Âու մա նյա նը 
հա վա տա ցած էր, որ գա վա ռա կան թեր թե րը ա հա գին գործ կա րող 
են կա տա րել ի նպաստ ա ռա ջա դի մու թյան: §Ձեր է ջե րում մշ տա-
կան տեղ հատ կաց րեք հայ րե նի ե րկ րի ժո ղովր դա կան բա նա վոր 
գրա կա նու թյա նը, նրա ա մեն տե սակ ա վան դու թյուն նե րին, հե քի-
աթ նե րին, ա ռակ նե րին, ա ռած նե րին, հա վա տա լիք նե րին, սո վո-
րու թյուն նե րին, և ա պա գա սե րուն դը, մա նա վանդ գրա կա նու թյու-
նը, շնոր հա կալ կլի նի¦:3 

3 Հովհ. Âումանյան, øննադատություն և հրապարակախոսություն, հ. 
4, մի երկու խորհուրդ մեր գավառական մամուլին, Երևան,1969, էջ 
85:
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Մի շարք հոդ ված նե րում4 Âու մա նյա նը բա վա կա նին բարձր, 
հի րա վի, ը ստ ար ժան վույն է գնա հա տել հայ մե ծե րինª Նա հա-
պետ øու չա կին, êա յաթ-Նո վային, ðաֆ ֆուն, Խա չա տուր Ա բո-
վյա նին, Ôևոնդ Ա լի շա նին, Մկր տիչ Պե շիկ թաշ լյա նին, Գա մառ-
øա թի պային, Ìե րեն ցին, Գաբ րի ել êուն դու կյա նին, Ա լեք սանդր 
Þիր վան ½ա դե ին և մի շարք այլ ան վա նի գրող նե րի: §Մեր գրա կան 
վարք ու բար քից¦5 հոդ վա ծում, գր ված 1899 թվին, հոդ վա ծա գի-
րը հեր քում է §Նոր-դա րի¦ է ջե րում սպր դած այն ան հիմն միտ քը, 
թե մեր նշա նա վոր գրող նե րը մի այն հայի վատ կող մերն են ներ-
կա յաց նում, ո րով հի աս թա փեց նում են ա½ գին և պա խա րա կում 
այլ ոց աչ քերում: Âու մա նյա նը, հա կադր վե լով այդ մտ քին, ցույց է 
տա լիս մեր գրա կա նու թյան մար դա սի րա կան, ա½ գափր կիչ դեմ-
քը: §Մեր գրող նե րը ի ծնե կոչ ված են գոր ծե րի ներ քին ի մաս տը 
թա փան ցե լու, սր տե րի գաղտ նի քը կար դա լու և այն տե ղից խո սե-
լու ժո ղովր դի հետ¦:

Մե ծե րի կող քին Âու մա նյա նը գնա հա տում է նաև ե րի տա սարդ 
հե ղի նակ նե րի մուտ քը և հոր դո րում §գրա կա նու թյուն սի րող ու 
հաս կա ցող ան հատ նե րին¦6 հո վա նա վո րել նրանց տն տե սա պես, 
ո րով և նրանք կխ րա խուս վեն նաև ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քում: 
Âու մա նյա նը կոչ է ա նում հայ գրող նե րին հա մախմբ վել և ի րենց 
տա ղանդն ի սպաս դնել ա½ գի բա րû րու թյա նը:

§Գու ցե մո տիկ է û րը, ե րբ հայ մար դը, որ ե րեկ-մյուս û րը ե կե ղե-
ցու շուրջն էր պտտ վում, այ նու հետև ան ցավ ու սում նա րան, գա լու 
է հաս նի և գրա կա նու թյանն ու ար վես տին¦:7  

§Գրա կա նու թյա նը ա½ գային պաշտ պա նու թյուն պետք է լի նի¦ 
ծա վա լուն հոդ վա ծում Հովհ. Âու մա նյա նը գրում է. §Գրա կա նու-
թյուն ու նե նա լու հա մար ժո ղո վուրդ նե րը պետք է ո չինչ չխ նայեն, և 
նույ նիսկ պաշտ պա նե լու դեպ քում էլ լավ ի մա նան, որ ի րենց պա-
հած նե րից ու պաշ տած նե րից տաս նից մինն է մի ջակ գրող դուրս 
գա լու, հա րյու րից մի նը տա ղան դա վոր և հա ½ա րից մե կըª հան ճա-
րեղ¦:8 

´ա ցի դպ րո ցի, գրա կա նու թյան ու կր թու թյան հար ցե րի քն նու-
թյու նը, Âու մա նյա նի հրա պա րա կա խո սա կան միտ քը ծա վալ վում 

4 Նույն տեղում, Մեր նախորդ շրջանի բանաստեղծները, էջ 35, ¼. 
Աղայանց, էջ 49, ìիրավորական հարգանք, էջ 57, Ուղղված §ìերք 
Հայաստանին¦, էջ 92, Þիրվան½ադեի հոբելյանը, էջ 118, êայաթ- 
Նովայի շիրիմը, էջ 158:

5 Նույն տեղում, §Մեր գրական վարք ու բարքից¦, էջ 32:
6 Նույն տեղում, §Հայ գրողներին¦, էջ 122:
7 Նույն տեղում, §Նորերի համար¦, էջ 114:
8 Նույն տեղում, էջ 254:
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է նաև ա½ գային ան ցյա լի ու ներ կայի շուրջ:
§ Հայ կա կան հարցն ու իր լու ծու մը¦, §Փոր ձիչ¦, §Ան գի տա կից 

թշ նա մի ներ¦, § Դե պի մեծ կյանք¦, §Պայ ծառ է ջեր¦9 և մի շարք այլ 
հոդ ված նե րում Âու մանյանն ը նդ գծում է հար ևան ա½ գե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նըª հատ կա պես կար-
ևո րե լով հայ ժո ղովր դի ռու սա կան կողմ նո րո շու մը որ պես փր կու-
թյան ա մե նա մոտ ու հա վա նա կան ճա նա պարհ:

Հու մա նիստ բա նաս տեղծն իր ո ղջ կյան քում ժո ղո վուրդ նե րի 
խա ղա ղու թյան, ա½ գե րի եղ բայ րու թյան և հա վա սա րու թյան հա-
մար պայ քա րող մար տիկ էր: Նա գտ նում էր, որ ա½ գե րին լավ ճա-
նա չե լու, նրանց միջև փո խա դարձ սեր ու հար գանք ստեղ ծե լու 
հա մար ա վե լի ա½ նիվ հող ու ա վե լի մեծ կապ չի կա րող լի նել, քան 
գրա կա նու թյունն է:

Ա մե նայն Հայոց բա նաս տեղ ծի բո լոր եր կե րում իշ խում է ժո-
ղովր դա կան ի մաս տու թյան հան ճա րեղ պար ½ու թյու նը: Նրա 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, նույ նիսկ ½ա նա ½ան ա ռû րե ա կան խն-
դիր նե րի մա սին խո սե լիս, եր բեք չեն կորց նում ի րենց թար մու-
թյունն ու ար դի ա կա նու թյու նը, ո ւս տի մեր սե րուն դը դեռ շատ բան 
ու նի սո վո րե լու նրա նից:

9 Հովհ. Âումանյան, հ. 4, øննադատություն և հրապարակախոսություն, 
Երևան, 1969:
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Խեղ ված ճա կա տագ րեր

Ան հա տի պաշ տա մուն քի տա րի նե րը, հատ կա պես 1937 թվա կա-
նը, հայ ժո ղովր դի հա մար դար ձավ ոճ րա լի: Այս նոր ե ղեռ նի ½ո հեր 
դար ձան բա½ մա թիվ մտա վո րա կան ներ: ìտան գա վոր էր ժա մա-
նա կաշր ջա նը, յու րա քան չյուր խոսք, միտք, ան գամ լռու թյուն կա-
րող էր մեկ նա բան վել իշ խա նու թյուն նե րի դեմ ու դա տա պարտ վել: 
Այդ տա րի նե րի գրա կան պայ քա րը դուրս ե կավ իր սահ ման նե րից 
և ըն դու նեց քա ղա քա կան բնույթª ող բեր գա կան հետ ևանք նե րով: 
´ոլշ ևիկ նե րի հետապն դում նե րից կա րո ղա նում է ին խու սա փել մի-
այն նրանք, ով քեր են թարկ վում է ին իշ խող նե րի կամ քին և ապ րում 
նրանց սկ½ բունք նե րով:

Տա ղան դի գնա հատ ման չա փա նիշն իշ խա նու թյուն նե րին հնա-
½անդ վե լու չափն էր: Այդ տա րի նե րին ող բեր գա կան ճա կա տագ րե-
րի ար ժա նա ցած գրող նե րից է ին Ե ղի շե âա րեն ցը, Ակ սել ´ա կուն-
ցը, Îա րեն Մի քայե լյա նը, ìա հան Âո թո վեն ցը, Գուր գեն Մա հա րին, 
ìա ղար շակ Նո րեն ցը, Èեռ Îամ սա րը, ìահ րամ Ա լա ½ա նը, ¼ա պել 
Ե սա յա նը, Մկր տիչ Ար մե նը, ´ոգ դան æա նյա նը և շատ ու րիշ ներ:

Նրանքª այն քան տար բեր ու այն քան նման. բո լորն էլ դա տա-
պարտ վե ցին որ պես §Ժո ղովր դի թշ նա մի¦ և տան ջանք նե րի ու 
նվաս տա ցում նե րի են թարկ վե լովª կա°մ սառ նասր տո րեն գն դա կա-
հար վե ցին, կա°մ աք սո րի տա ժա նա կիր տա րի ներ ան ցկաց րին հայ-
րե նի քից հե ռուª ան ծայ րա ծիր սի բի րյան ճամ բար նե րում: Îար միր 
սա տա նայի ո ճի րը չէր սահ մա նա փակ վում մարդ կային կո րուստ-
նե րով ու ան ձնա կան նվաս տաց մամբ, այլ շատ ա վե լի հե ռուն էր 
գնում, կա լա նա վոր վում և ար գել վում է ին բա½ մա թիվ ձե ռագ րեր 
և ան գամ վա ղուց տպագր ված գր քեր: Եր կիրն ա մա յա նում էր: 
Ա մա յա նում էր նաև մարդ կային միտ քը, ու ո գու սովն էր սպառ-
նում ա մե նուր: ´ոլշ ևի կյան կար միր սա տա նայի հրե շա վոր ո ւր վա-
կա նը սպառ նում էր լու սա վոր ու պայ ծառ ա պա գայի ե րա ½ան քին 
ան գամ: 

êտա լի նի մա հից հե տո վե րա նայ վե ցին այս հե ղի նակ նե րի գոր-
ծե րը և նոր լույ սով մեկ նա բան վե ցին, սա կայն այն, ին չը որ ժա մա-
նակն էր ա րելª կորս տի մատ նե լով նրանց ե րի տա սար դու թյունն ու 
ա ռող ջու թյու նը, հա ճախ նաև կյան քը, ան վե րագտ նե լի են:

Հայ գրա կա նու թյան մեջ պայ ծառ ու հու շիկ մի ա նունն է ìա հան 
Âո թո վենցը: 

§Ìի րա նա գույն վեր ջա լույս փայ փա յած¦ այս գրո ղի մայ րա-
մուտն, ա վա¯ղ, մռայլ էր ու ող բեր գա կան: 1937 թվա կա նի դեկ տeմ-
բե րի ու թին բա½ մա թիվ նվաս տա ցում նե րով ու խոշ տան գում նե րով 
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ըն թա ցող հե տաքն նու թյունն ա վարտ վեցª 
նրան ան հիմն մե ղադ րե լով ան գլի ա կան 
հե տա խու ½ու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցե-
լու, գրա կան ճա կա տում ի բրև թե վտան-
գա վոր գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու և 
Հա յաս տա նի հա կա խորհր դայիn, ա ջտ րոց-
կիս տա կան կա½ մա կեր պու թյանն ան դա-
մակ ցե լու հա մար: Խորհր դային իշ խա նու-
թյուն նե րի կող մից ո րակ վե լով §հայ րե նի քի 
դա վա ճան¦ª ìա հան Âո թո վեն ցը դա տա-
պարտ վում է ՀêêՀ քրե ա կան û րենսգր քի 
խս տա գույն պատ ժովª գն դա կա հա րու-
թյուն և գույ քի ա ռգ րա վում: Այս ան հե թեթ 
վճիռն ի րա կա նաց վում է 1938 թվա կա նի հու լի սի տաս նու թին:  
Պատ մում են, որ նա պա տին հասց րել է հա ½իվ նշ մա րե լի ար ձա-
նագ րել. §Îեց ցե հայ ժո ղո վուր դը¦:

1955 թվա կա նին հետ մա հու ìա հան Âո թո վեն ցի գոր ծը վե րա-
նայ վում է: 1956 թվա կա նի փետր վա րի տասն մե կին ¼ին վո րա կան 
գլ խա վոր դա տա խա ½ու թյու նը կա յաց նում է ո րո շում. §ìա հան 
Հով հան նե սի Âո թո վեն ցը մե ղադր վել և դա տա պարտ վել է ան հիմն: 
Ար դա րաց նել¦:

Àն դա մե նը այս քա նը, և շա տե րը, գո հու նա կու թյամբ խո սելով 
խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րի մա սին, մի ամ տա բար պի տի ա սե-
ին. §Îեց ցե° ար դա րու թյու նը¦, այն ար դա րու թյու նը, ո րն ու շա ցած 
է, ո րը գու ցեև մի նոր կեղ ծի քի ու չա րու թյան հիմք էր դառ նա լու: 
Æ սկ ո±վ պա տաս խան կտա կո րած մի կյան քի հա մար, տա պալ ված 
ճա կա տագ րի ու մթագ նած ե րա½ նե րի հա մար: Âո թո վեն ցի կյան քի 
վեր ջին տա րի նե րըª 1936-38 թվա կան նե րը, ե րբ նրա ու ժե րի ծաղկ-
ման, հա սում ջա հե լու թյան, սա կայն վա ղա ժամ մայ րա մու տի մթին, 
դա ժան մղ ձա վան ջի հետ հա մըն կան, գու ցե մեր գրա կա նու թյան 
հա մար ամ նե նա բեղմ նա վորն էր լի նե լու: Մահ վան հետ ի վեր ջո 
հաշտ վում են, գն դա կա հա րու թյամբ, ի նչ պես Âո թո վեն ցը, ´ա կուն-
óÁ…, Ã» ³Ý ÏáÕ ÝáõÙª ÑÇ í³Ý ¹áõ ÃÛáõ ÝÇó, µá Éá ñÇ í»ñջÝ ¿ ¹³, µ³Ûó 
նման գրող նե րի դեպ քում հաշտ վելն ան հնա րին է. չէ± որ կի սատ 
մնաց ստեղ ծա գոր ծա կան ու ղին, մտահ ղա ցած, բայց չգրված բա½-
մա թիվ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, ո րոնք այդ պես էլ մե րը չդարձան:

ìա հան Âո թո վեն ցի մա սին պատ մում են, որ վեր ջին ան գամ 
ցան կա ցել է տես նել որ դունª Èևո նի կին: øն նիչ նե րը թույ լատ րել են: 
Նա ծն կի էր ե կել որ դու ա ռջև, գր կել նրա գլուխն ու ի նչ-որ եր կա¯ր-
եր կա¯ր շշն ջա ցել նրա ա կան ջին, հե տո համ բու րել էր տաք, ար-
óáõÝ ùáï, Ï³ ñá ï³ ·ÇÝ, Ñ» ïá Ýá ñÇó շշÝ ջ³ ó»É, Ñ³Ù µáõ ñ»É… ÙÇÝãև 

Վահան Թոթովենց
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որ դժ բախտ հո րը և նույն քան դժ բախտ որ դուն ու ժով բա ժա նել էին 
ի րա րից: Որ դինª քսա նա մյա Èևոն Âո թո վեն ցը, մի քա նի տա րի ան ց 
½ոհ վել է Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րա½ մում: Դժ բախտ 
ա վարտ Âո թո վեն ցի տոհ մին, սա կայն հա րատ ևում նրա գրա կան 
ժա ռան գու թյանը:

Ես սի րե ցի այս կյան քին բո լոր բա նե րը, ա տե ցի,  
 եր գե ցի և հար բե ցա:
Ես ծուն կի ե կա քա րե րու վրա, ա ղո թե ցի Ա ստ ծո  
 ու հայ հոյե ցի ա նոր:
Ես լսե ցի աշ խար հի խոս քը և տե սա գոր ծը:
Հի մա պատ րաստ եմ ես մահ վան:
Îեր թամ մերկ ու դա տարկ ձեռ քե րով, որ պես ½ի 
 հոն սկ սիմ կա ռու ցա նել ու ստեղ ծել:
Ես ապ րե ցա մի այն այս աշ խար հին հա մար:
Îը թո ղում ա մեն ի նչ այս տեղ:

Նույն քան տա ղան դա շատ ու նույն-
քան ող բեր գա կան մի ան ձնա վո րու թյուն 
էր նաև ¼ա պել Ե սա յա նը ¥Æ ½ա բե լա Հով-
Ñ³Ý ÝÇ ëÛ³Ý¤ª ³ ñևÙ ï³ Ñ³Û ·ñ³ Ï³ Ýáõ
թյան այն մո հի կան նե րից մե կը, ո րին վի-
ճակ ված էր ապ րել 19-րդ դա րի վեր ջի և 
20-րդ դա րի ա ռա ջին տաս նա մյակ նե րի 
ող բեր գա կան ի րա դար ձու թյուն նե րով լի 
ժա մա նակ նե րը, տես նել 90-900-ա կան 
թվա կան նե րի հա մի դյան ջար դե րը, 1909 
թվա կա նին ե րիտ թուր քե րի կա½ մա կեր-
պած կի լի կյան հայե րի կո տո րա ծը, 1915-
23 թվա կան նե րի Մեծ ե ղեռ նի հետ ևան քով 
ա րևմ տա հայե րի տե ղա հան ման ու բնաջնջ ման, Ա րևմ տա հա յաս-
տա նի ա մա յաց ման ½ար հու րե լի ոճ րա գոր ծու թյուն նե րը և լի նել 
ան ձի պաշ տա մուն քի տա րի նե րի նա հա տակ մտա վո րա կան: Èի-
նել և° ա րևմ տա հայ և° սփյուռ քա հայ և° խորհր դա հայ: ¼ա պել Ե սա-
յանն իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում ոչ մի այն հայ ա½ գին հու ½ող  
խն դիր ներ է ար ծար ծում, այլև ո ղջ քա ղա քա կիրթ մարդ կու թյան: 
Նրա գրա կան մտա ծո ղու թյու նըª ա½ գային և եվ րո պա կան ձևե րի 
հա մադ րու մով, հայ հո գե բա նա կան-ռե ա լիս տա կան ար ձա կը մղում 
էր դե պի ո րա կա կան նոր մա կար դակ:

Ար դեն ճա նաչ ման ու հռ չա կի հա սած ¼ա պել Ե սա յա նը 1933 
թվա կա նին Խորհր դային Հայաս տա նի կա ռա վա րու թյան հրա վե-

Զապել Եսայան
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րով տա ղա փոխ վում է Եր ևան և աշ խա տան քի ան ցնում պե տա կան 
հա մալ սա րա նի ար տա սահ մա նյան գրա կա նու թյան ամ բի ո նում: 
Նրա շնոր հիվ է ա պես բա րե լավ վում է ար տա սահ մա նյան գ րա կա-
նու թյան դա սա վան դու մը: Ե սա յանն ապ րում էր բուռն ստեղ ծա գոր-
ծա կան կյան քով: Մի կող մից մաս նակ ցում էր ժա մա նա կի գրա կան 
կյան քին, մյուս կող մից ստեղ ծում էր սե փա կան գրա կա նու թյուն և 
իր ի սկ թարգ մա նու թյամբ դա սա վան դում ֆրան սա կան գրա կա-
նու թյուն: Նրա այս ա ռա վե լու թյուն ներն ու ան ցյա լի ա½ գան վեր 
գոր ծու նե ու թյու նը 30-ա կան թվա կան նե րին չէ ին կա րող ան հետ-
ևանք մնալ:  Âեև Ե սա յա նը գի տակ ցում էր մթ նո լոր տի լար վա ծու-
թյու նը և տես նում, թե ի նչ էր կա տար վում շուր ջը, սա կայն մի այն 
ի նք նա պաշտ պա նա կան նկա տա ռում նե րով փոր ձում էր փա ռա-
բա նել խորհր դային կար գերն ու ա ռաջ նորդ նե րին: êա կայն նա, 
ևս շր ջա պատ ված լի նե լով լր տե սա կան ցան ցով, ո րը ½ր պարտ-
չա կան մի մե քե նա էր, իր ն ման շա տե րի պես որ պես §ա½ գի թշ-
նա մի¦ ձեր բա կալ վում է: 1938 թվա կա նին ¼ա պել Ե սա յա նըª ի բրև 
ար տա սահ մա նյան հե տա խու ½ու թյան գոր ծա կալ և հա կա հե ղա-
փո խա կան-տ րոց կիս տա կան խմ բի ան դամ, դա տա պարտ վում է 
գն դա կա հա րու թյան: Æ րա կա նում նրա կյանքն ը նդ հատ վել է դրա-
նից 4-5 տա րի հե տո: Եր ևա նի բան տե րում նրան տան ջե լով չէ ին 
բա վա րար վել, հա յու թյան դատն աշ խար հով մեկ պաշտ պա նե լու և 
թր քե րի ոճ րա գոր ծու թյուն նե րը դա տա պար տե լու հա մար նա §ին-
տեր նա ցի ո նա լի½ մի¦ պա հան ջով և բոլշ ևի կյան §ար դար¦ կամ քով 
չար չար վել է ´աք վի բան տե րում և սպան վել խորհր դային թր քե րի 
ձեռ քովª են թարկ վե լով ա նա սե լի նվաս տա ցում նե րի ու պատ ժաձ-
ևե րի: òա վա լի է, բայց փաստ: âնա յած 1957 թվա կա նի հուն վա րի 
9-ին հետ մա հու ար դա րաց վել է, սա կայն այն կո րուստ նե րը, ո րոնք 
Ïñ»ó Ñ³ Û³½ ·Ç ï³ Õ³Ý ¹³ շ³ï ¹áõëï ñÁ, ³Ý í» ñ³ ¹³ռ Ý³ ÉÇ » Ý…

Þա տե րի հետ իր չկա տա րած մեղ քե րի 
հա մար դա տա պարտ վեց նաև Մկր տիչ Ար-
մե նը: Նա չգն դա կա հար վեց, այլ աք սոր վեց 
êի բիր: 

§Պատ վի րե ցին հանձ նել ձե½¦ պատմ-
վածք նե րի ժո ղո վա ծուն այդ տա րի նե րի 
տխուր տա րեգ րու թյունն է: Ա ռա ջա բա նում 
գրում է. §Այս գիր քը պատ վի րե ցին հանձ-
նել ձե½ ձեր հայ րե րը, եղ բայր նե րը և ½ա-
վակ նե րը, ո րոնց հետ ես հան դի պե ցի 1937-
ին և դրա նից հե տո ու թը տա րի շա րու նակ 

Մկրտիչ Արմեն
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ճամ բա րում ի նքս էլ ե ղա նրանց պես մի կա լա նա վոր¦: 
Խորհր դային իշ խա նու թյունն ա մեն կերպ փոր ձում էր դառ նաց-

նել և դժ վա րաց նել նրանց ա ռանց այդ էլ դժ վար կյան քը: Îա լա-
նա վոր նե րը հա տուկ հրա մա նով շա րու նակ տե ղա փոխ վում է ին 
ճամ բա րից ճամ բար, որ պես ½ի չհար մար վե ին մի տե ղի և չմ տեր-
մա նային, ի բրև թե դրա նով խու սա փում է ին հե տա գա քա ղա քա-
կան բար դու թյուն նե րից: Մկր տիչ Ար մե նը աք սո րի ո ւթ տա րի նե րի 
ըն թաց քում տե ղա փոխ վել է 60 ան գամ: êա կայն իր ի սկ վկա յու-
թյամբ, որ քան էլ ½ար մա նա լի թվա, չնե տեց հա վա տի բարձր պա-
հող ջա հը ե ղև նու խե ժով պա տած իր ձեռ քե րից: 

ìե րա դար ձից հե տո գրում է այս գիր քը որ պես մնա յուն մի հու-
շար ձան ան ցած տա րի նե րի ող բեր գա կան պատ մու թյան: §Պատ-
վի րե ցին հանձ նել ձե½¦ ժո ղո վա ծուն կա½մ ված է քսա նութ նո-
րա վե պից, ո րոնք բո լորն էլ վե րա բեր վում են աք սո րա կան նե րի 
կյան քին: ´ո լո րի մեջ գրե թե նույնն է ճամ բա րի ա ռû րյան, նույ նը 
մարդ կային տա ռա պանքն ու կա րո տը, ու րա խու թյունն ու հի աս-
թա փու թյու նը. մի ան ման ան շուք ու մռայլ բա րաք ներ, ցուրտ,  
ան ձր ևոտ կամ ձյու նա պատ ան տառ, ան բույր, ան տեսք, ան շունչ, 
ան հյու րըն կալ, այն աս տի ճան նող կա լի, որ եր ևի գն դա կա հա րու-
թյունն ա վե լի մեղմ պա տիժ էր, քան այս պես ա մեն ûր մեռ նելն ու 
ո ղջ մնա լը:

Փոք րա ծա վալ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մեջ հե ղի նա կին հա-
ջող վել է տալ կյան քի, ժա մա նա կի լայն ու խոր հո գե բա նա կան 
պատ կեր ներ ու խտաց ված կեր պար ներ: 1964 թվա կա նին §Գրա-
Ï³Ý Ã»ñ ÃáõÙ¦ ¥ ÃÇí 30, Ñáõ ÉÇ ëÇ 24 ¤ ïå³·ñ í³Í § ՍÛáõ ժ» և ճշ Ù³ñ
տու թյուն¦ հոդ վա ծով Մկր տիչ Ար մե նը ա պա ցու ցեց ու հա մո ½եց 
քն նա դա տու թյա նը, որ այս շար քը ժա մա նա կի թե լադ րանքն է, այն 
հա մար ձակ է, ա½ նիվ, գր ված է գե ղար վես տա կան բարձր ճա շա-
կով: Ար մե նի գրե թե բո լոր հե րոս նե րի ոգ ևո րու թյու նը հա ճախ նրա-
նում է, որ բախ վում են եր ևա կա յա կանն ու ի րա կա նը: 

Այս պեսª եր ևա կա յա կա նի, ե րա ½այի նի ու ի րա կան կյան քի բա-
խու մից էր ծն վել նաև այս տա րի նե րի ա ռա ջա դեմ, հա մար ձակ 
մտա վո րա կան նե րի ող բեր գու թյու նը: Æ րա կա նում իշ խա նու թյուն-
նե րը չէ ին ստեղ ծում այն եր կիրն ու մի ջա վայ րը, ո րը ե րա ½ային 
ու ցան կա լի էրª խոս տաց ված բոլշ ևիկ նե րի կող մից: Նման պայ-
թու նավ տանգ ժա մա նա կաշր ջա նում ստեղ ծա գոր ծելն ու ան գամ 
ապ րե լը դառ նում են վտան գա վոր ու ան հնա րին: Ե թե 1953 -իցª 
êտա լի նի մա հից հե տո, ան հիմն դա տա պարտ ված նե րից շա տերն 
ար դա րաց վե ցին հան ցան շան ներ չու նե նա լու պատ ճա ռով,ա-
պա նրան ցից շա տե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մի ստ վար մա-
սը մինչև այ սûր էլ ան հայ տու թյան մեջ է: Հենց âա րեն ցիª թվում 
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է, թե ա մե նաու սում նա սիր ված հե ղի նա կի 1935-1937 թթ. գրա կան 
ժա ռան գու թյան շատ է ջեր կո րած են: ´ա նաս տեղ ծի ձեր բա կա լու-
թյու նից, ա պա և կնոջª Æ ½ա բե լայի կա լա նա վո րու մից հե տո դրանց 
մի մա սը տար բեր ճա նա պարհ նե րով ըն կել է ա ռան ձին ան ձանց 
ձեռ քը, և գրա կա նա գի տու թյունն այս ո ւղ ղու թյամբ դեռևս ու սում-
նա սի րու թյուն նե րի պա հանջ ու նի:

Ìա նո թա նա լով ու պատ կե րաց նե լով ան հիմն ձեր բա կալ ված 
մտա վո րա կան նե րի« գրող նե րի ա նե լա նե լի ծանր վի ճա կինª սկսում 
ես ա վե լի ու ա վե լի գնա հա տել ա ½ա տու թյու նը« և կյան քը նոր 
ի մաստ ու բո վան դա կու թյուն է ստա նում£ Ձեր բա կալ ված նե րից յու-
րա քան չյու րը են թարկ վել է մարդ կա յին ա նա սե լի տա ռա պանք նե-
րի« ստո րաց վել ու ա նարգ վել« կորց րել այն« ին չը ոչ մի մե ղան չու-
մով ու ար դա րաց մամբ չես վե րա կանգ նի£ Այս թե մա յով խոր հե լիս 
շա րու նակ հի շում ես âա րեն ցի դե ռևս 1920 թվին գրված §Մահ վան 
տե սի լի¦ հե տև յալ տո ղե րը« ո րը կա րող է հա մար վել յու րա քան չյուր 
նա հա տա կի վեր ջին խոսք©

Âող ո°չ մի ½ոհ չպա հանջ վի ինձ նից բա ցի«
Ու րիշ ոտ քեր կա խա ղա նին թող մոտ չգան«
Եվ թող տես նեմ իմ աչ քե րի մեջ կախ վա ծի«
Æմ բո°րբ եր կիր« լու սապ սակ քո ա պա գան£

1936-37 թվա կան նե րի մռայլ մղձա-
վանջն ան գամ չկա րո ղա ցավ լռեց նել âա-
րեն ցի նման ան հա տին« քա ղա քա ցուն ու 
բա նաս տեղ ծին£

1936 թվա կա նի սեպ տեմ բեր-հոկ տեմ-
բե րին §Æ ջել է այ սûր Հե լի կոնն ամ բողջ¦ 
բա նաս տեղ ծու թյան մեջ գրում է©

Հնա րա վո±ր է ար դյոք մի ամ բողջ
Ժո ղովր դի երգ դա տա րան տա նել
Եվ որ պես մի խեղճ«  
 հան ցա պարտ ամ բոխ
Ե°վ խա րա ½ա նել« և° ամ բաս տա նել©©©
Îա րո±ղ է ար դյոք մի ժո ղովր դի
Երգն ամ բող ջո վին« դպրու թյու նը ողջ
Èի նել հան ցա վոր©©©

âա րեն ցը հա մո½ ված էր« որ եր բևի ցե ար դա րաց վե լու են և° ին քը 

Եղիշե Չարենց
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և° իր մյուս ըն կեր ներն ու հա մա խոհ նե րը£ âա րենցն իր ըն կեր նե րի 
ճա կա տին տե ղա ցող պա տիժ նե րից չի խու սա փում և պատ րաստ 
է վերց նե լուª

Նրանց կա տա րած հան ցա գոր ծու թյան
Ìան րու թյունն ամ բողջ« և կրել ա նահ
Ձեր բա կա լու թյուն« և° աք սոր« և° մահ«
Ոչ իբ րև տա ժանք« այլª սուրբ խնդու թյուն©©©

Եր կար խոշ տան գում նե րից« նվաս տա ցում նե րից« û րեր« ա միս - 
ներ տևած հար ցաքն նու թյուն նե րից չընկճվեց ա րի բա նաս տեղ-
ծի ո գին« սա կայն վերջ նա կա նա պես քայ քայ վեց նրա ա ռանց այդ 
էլ հի վանդ մար մի նը£ Ե ղի շե âա րեն ցը վախ ճան վեց 1937թ© նո-
յեմ բե րի 27-ի ա ռա վո տյան ժա մը 7-ին Ե րևա նի բան տի հի վան-
դա նո ցում£ Մա հա ցա ծի բժշկա կան ակ տում գրված է« որ նա 
տա ռա պում էր խո րաց ման բարձր աս տի ճա նի հաս նող մոր ֆի-
նի½ մով« ա ղես տա մոք սա յին ու ղու խիստ քայ քայ մամբ, լյար դի« 
ե րի կամ նե րի« թո քե րի ½ա նա ½ան հի վան դու թյուն նե րով£ øննու-
թյան ժա մա նակ պար½ վեցª §Տղա մար դու դիակª մի ջի նից ցածր 
հա սա կի« խիստ նի հա րած£ Ձախ նա խա բա½ կի ներ քին մա կե րե սին 
կա դաջ վածքª §1927թ© հուն վար ա միս« Ա© â©¦ գրու թյամբ£ Եր կու 
ա½ դրե րինª սրսկման հետ քեր©©©« սիր տըª դիա կի բռունց քի չափ©©©¦:

Այն սիր տը« որն իր իսկ բնու թագր մամբ որ պես վառ ատ րու շան 
պա հեց վառ£ Եվ ե թե նա այս պիսի ող բեր գա կան վախ ճան ու նե-
ցավ որ պես մահ կա նա ցուª ճղճիմ մահ կա նա ցու նե րի ձեռ քով« ա պա 
նրա տա ղան դի ար գա սի քըª գրա կան ժա ռան գու թյու նը« ապ րե լու է 
և կապ րեց նի դեռ շատ ու շատ սե րունդ նե րի£ 

Մեկ ան գամ չէ պատ մու թյունն ա պա ցու ցել, որ ճշմար տու թյու-
նը եր կար բան տարկ վել չի կա րող և վաղ թե ուշ բա ցա հայտ վե լու 
է£ êա կայն այդ ապ րող նե րի հա մար« իսկ նա հա տակ նե րին մնում է 
միայն սկ½ բուն քի հա մար կոր ծան վե լու հ պար տու թյու նը:10

10 Այս հարցերի մասին ավել հանգամանորեն տեսª Դ. Գասպարյան, 
§Փակ դռների գաղտնիքտ¦, Ե., 1994:  Տես նաև նույն հեղինակի 
§Եղիշե âարենց: Հայոց բանաստեղծության մայրաքաղաքը¦., Ե., 
1996, §Ակսել ´ակունց: Îյանքը և ստեղծագործությունը¦, /Եր., 2009/ 
գրքերը: Հարցերի վրա լույս են սփռում նրա աշխատասիրած Եղիշե 
âարենցի §Նորահայտ էջեր¦ / Ե., 1996/ գիրքըª  ծանոթագրությունների 
ընդարձակ բաժնով և մի շարք այլ հրապարակումներª §Հոսող 
ժամանակը և մնացող պատմությունը¦ / §Ա½գ¦, 2008, թիվ 50, 15 
մարտ/, §Գրականությունը որպես ուղիղ ճանապարհ¦ / §Ժամանակի 
միտքը¦, 2008, թիվ 16, 8-14 հուլիս/:
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Îա րեն Մի քայե լյա նի փոքր ար Óա կը

§Գրում եմ ցա վով...¦11

Î. Մի քա յե լյան

Ան հա տի պաշ տա մուն քի տա րի նե րին 
ան հիմն բռնա դատ ված մտա վո րա կան-
նե րից է Îա րեն (Գե րա սիմ) Մի քա յե լյա նը 
(27.04.1883 ¨ 13.12.1941): ÎÛ³Ý ùÇ Ç ñ»Ý 
բա ժին ըն կած ճա նա պար հը սկսել է Նա-
խի ջևա նի (úր դու բա դի) ìե րին Ա գու լիս 
գյու ղից: Հայ մտա վո րա կա նի դա սա կան 
կեր պար է: êո վո րել է Âիֆ լի սի Ներ սի-
սյան դպրո ցում, ե ղել ա ½ատ ունկնդիր 
Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նում, այ նու հե տև 
կրթու թյան պա կա սը լրաց րել է Գեր մա-
նիա յում` ա վար տե լով Ե նա յի հա մալ սա-
րա նի փի լի սո փա յու թյան ֆա կուլ տե տը: 
Տի րա պե տում էր հա յե րեն, ռու սե րեն, 
անգ լե րեն, ֆրան սե րեն, գեր մա նե րեն, թուր քե րեն լե ½ու նե րին: Îա-
րեն Մի քա յե լյա նը տա ղան դա վոր ար ձա կա գիր էր, թարգ մա նիչ, 
գրա կան ու հան րա յին գոր ծիչ: Որ պես ա ռա ջա դեմ մտա վո րա կան 
ետ չէր մնում քա ղա քա կան տե ղա շար ժե րից: 1903 թվա կա նից հա-
րել է հե ղա փո խա կա նո րեն տրա մադր ված խմբակ նե րին, Î. Հ½ո-
րյան ստո րագ րու թյամբ թղթակ ցել §Þա վիղ¦ թեր թին: Մտե րիմ և 
հա մա խոհ է ե ղել ժա մա նա կի մի շարք հայտ նի մտա վո րա կան նե-
րի և քա ղա քա կան դեմ քե րի, այդ թվում` ì. Տե րյա նի, Պ. Մա կին-
ցյան, Ալ. Մյաս նի կյան, Գ. Èևո նյան...

1910-12 թվա կան նե րին ե ղել է Մոսկ վա յում տպագր վող §Գա-
րուն¦ գրա կան-գե ղար վես տա կան ալ մա նա խի խմբա գիր նե րից: 
Հատ կա պես մտե րիմ էր ´րյու սո վին, ո րի խմբագ րու թյամբ լույս 
տես նող հայ պոե ½իա յի ան թա լո գիա յի թարգ մա նա կան աշ խա-
տանք նե րին է մաս նակ ցել (1916թ.): 1936-ին ռու սաց լե½ վով 
§Հա յաս տա նի պոե ½իան¦ նոր ժո ղո վա ծուի աշ խա տանք նե րի 
կա½ մա կեր պիչն էր, որն էլ պատ ճառ նե րից մեկն է դառ նում հա-
կապ րո լե տա րա կան, նա ցիո նա լիստ գրող կո չե լունª գտնե լով, որ 

11 Այս նախադասությամբ է սկսվում Î. Միքայելյանի §Գրական ե½րա- 
կացության¦ դեմ փետրվարի քսաներեքին գրված 14 էջանոց 
բացատրության մեջ, ուր իրեն մեղադրում էին` հորջորջելով 
§հակահեղափոխական գրող¦:

Կարեն Միքայելյան
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նա §ար տա հայ տում է մանր բուր ժուա կան քաղ քե նիա կան մտո-
րում ներ¦: Այս պեսª Մի քա յե լյա նը իր նա խա տե սած հայ պոե ½իա-
յի ան թա լո գիա յի մեջ ի րա վա ցիո րեն տեղ չէր հատ կաց րել մի 
շարք իր կար ծի քով ա պաշ նորհ գրող նե րի, այդ թվում գրող նե րի 
միու թյան այն ժա մա նակ ված քար տու ղար Գուր գեն ´ո րյա նին, 
§Խորհրդա յին Հա յաս տան¦ û րա թեր թի խմբագ րի տե ղա կալ ´աբ-
կեն Îա րա պե տյա նին: Եվ գրա կան գործ չից վրեժ լու ծե լու հա մար, 
պա հը չկորց նե լով, ան հա ջող գրող նե րը Մի քա յե լյա նի գրա կան 
վաս տա կը ո րա կում են հա կաա½ գա յին, իսկ ի րեն §բուր ժուա կան-
դաշ նակ ցա կան տա կանք նե րից սեր ված¦: Դրա նով ա ռանց այդ 
էլ որ պես աջ-տրոց կիս տա կան կա½ մա կեր պու թյան ան դամ §քա-
ղա քա կա նա պես ան հու սա լի տար րի¦ ձեր բա կալ ված ա½ գան վեր 
գրո ղի §հան ցանքն¦ ա վե լի խո րաց նե լով: Îա րեն Մի քա յե լյա նը 
Ա½ գու թյուն նե րի գոր ծե րի ժո ղովր դա կան կո մի սա րիա տի աշ խա-
տա կից էր: 1925-27 թվա կան նե րին որ պես Հա յաս տա նի Îար միր 
խա չի ըն կե րու թյան և ՀúÎ-ի պատ վի րա կու թյան ան դամª շրջա-
գա յել էր Եվ րո պա յում, ԱՄՆ-ում` լի նե լով աշ խար հի 96 քա ղա քա-
նե րում, ա մե նուր փոր ձե լով պի տա նի լի նել հայ ժո ղովր դին: 1926 
թվա կա նի Èե նի նա կա նի երկ րա շար ժի հե տևանք նե րի վե րաց ման 
հա մար Փա րի ½ում կա½ մա կեր պում է հան գա նա կու թյուն, ո րով 
մեծ û գուտ է տա լիս հայ րե նա կից նե րին: êա կայն ժա մա նա կաշր-
ջանն այն քան վտան գա վոր էր, որ լավ գոր ծի հա մար ա վե լի հա-
ճախ խա րա ½ան վում էին և ոչն չաց վում: òան կա ցած ան հատ չէր, 
որ կա րող էր իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հու սա լի դիտ վել, այլ 
միայն ո րոշ ընտրյալ ներ, ո րոնց ան մա քուր ձեռ քե րով էր պտտվում 
պե տա կան ողջ ա պա րա տը: Úու րա քան չյուր գործ, խոսք, միտք, 
ան գամ լռու թյուն կա րող էր մեկ նա բան վել իշ խա նու թյուն նե րի դեմ 
և դա տա պարտ վել: Այդ տա րի նե րին ակ տի վա ցած գրա կան պայ-
քա րը ստա ցավ քա ղա քա կան բնույթ` իր ող բեր գա կան հե տևանք-
նե րով: Տա ղան դի գնա հատ ման չա փա նիշն իշ խա նու թյուն նե րին 
հնա ½անդ վե լով էր բնու թագր վում: Միայն մարդ կա յին կո րուստ նե-
րով ու անձ նա կան նվաս տաց մամբ չէր սահ մա նա փակ վում կար-
միր սա տա նա յի ո ճի րը, այլ շատ ա վե լի հե ռուն էր գնում, կալա-
նա վոր վում և ար գել վում էին բա½ մա թիվ գրքեր, բռնագ րավ վում 
ու ոչն չաց վում ձե ռագ րեր: Եր կիրն ա մա յա նում էր, ա մա յա նում էր 
նաև մարդ կա յին միտ քը, ու ո գու սովն էր թևա ծում ա մե նուր: ´ոլ-
շևի կյան կար միր սա տա նա յի հրե շա վոր ուր վա կա նը սպառ նում 
էր լու սա վոր ու պայ ծառ ա պա գա յի ե րա ½ան քին ան գամ: Եր բեմն 
§բա րի¦ էին գտնվում և ո րոշ ա ½ա տա½րկված հե ղի նակ նե րի թույլ 
էին տա լիս ½բաղ վել գրա կան գոր ծու նեու թյամբ: Î. Մի քա յե լյանն 
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այդ §եր ջա նիկ նե րից¦ էր: Նա Ե րևա նի բան տում 1941 թվա կա նի 
ապ րիլ-հու նիս ա միս նե րին գրել է §Ան մա հու թյուն¦ նո վել նե րի ժո-
ղո վա ծուն, ո րը մին չև այժմ նրա §Երբ ես խե լա գար էի¦ 1927թ-ին 
գրված քա ղա քա կան հա լա ծանք նե րը ներ կա յաց նող վե պի հետ 
մեկ տեղ սպա սում է տպագ րու թյան:

Îա րեն Մի քա յե լյա նը ոչ այն քան հա վաս տի տվյալ նե րով մա հա-
ցել է սրտի կաթ վա ծից 1941թ-ի դեկ տեմ բե րի 13-ին որ պես աք սո-
րա կան ìո լոգ դա յում` Ու սո լյեի ճամ բար չհա սած:

Æ հար կե, 1956-ի փետր վա րի 14-ի ո րոշ մամբ Î. Մի քա յե լյա-
նը որ պես քաղ բան տար կյալ ար դա րաց վել է, կար ծես թե վե րա-
կանգնվել է նրա ա½ նիվ ա նու նը, սա կայն նվաս տա ցում նե րի, 
հիաս թա փու թյան, հո գե կան ծանր ապ րում նե րի, ֆի ½ի կա կան 
ճնշում նե րի, հու սա հա տու թյան ու կո րած ե րա½ նե րի հա մար ոչ ոք 
և եր բեք պա տաս խան տալ չի կա րող: Մնում է միայն Մի քա յե լյա նի 
գրա կան վաս տա կը գնա հա տե լով, ինչ-որ չա փով նրա մտքե րին, 
խո հե րին հա ղոր դա կից լի նե լով ջնջել անջրպե տը մեր և նրա մի ջև, 
մեկ ան գամ ևս ապ րել տալ, այս ան գամ որ պես գրող ու մտա ծող, 
որ պես խո հեր ու ե րա½ ներ ու նե ցող հա վեր ժի ճամ փորդ` մռայ լի 
գրկում թող նե լով մարդ-մահ կա նա ցուի կյան քի տխուր դրա ման:

Îա րեն Մի քա յե լյա նի պատմ վածք նե րի և պատ կեր նե րի 
ան դրա նիկ ժո ղո վա ծուն` §¼րկան քի հույ ½եր¦ վեր նագ րով (213 էջ) 
հրա տա րակ վել է 1907-ին Âիֆ լի սում: Հե ղի նա կը գիր քը կա½ մել 
է նույն թվա կա նի գար նա նը Գեր մա նիա յում: Այս տեղ ամ փոփ ված 
են §Ա ռա ջա բա նի տեղ¦ հատ վա ծը և թվով յոթ ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն ներ: Դրան ցից §Հաց թուխ êի մոն¦, §ìրեժ¦ պատմ վածք նե-
րը կեղծ ստո րագ րու թյամբ նա խա պես տպագր վել էին 1904-ին 
§Մուրճ¦ ամ սագ րի եր կու հա մար նե րում, իսկ §Փոր ձու թյան ժա-
մին¦ պատմ ված քը հայտ նի էր ըն թեր ցո ղին §Îյանք¦ շա բա թա-
թեր թի է ջե րից: Մյուս չոր սը` §¾ վուլ լա¦, §Մար տա կոչ¦, §Մա-
հակ-Âու մա նը¦ և §Îեց ցեն հաղթ ված նե րը¦ հրա տա կար վում էին 
ա ռա ջին ան գամ: II ժո ղո վա ծուն` §Ձմռան ե րե կո¦ խո րագ րով լույս 
տե սավ 1912-ին Մոսկ վա յում: Այն կա½մ ված է §Նա հանջ¦, §Îա-
խա ղա նի վրա¦, §ìեր ջին հոր ձանք ներ¦, §Ձմռան ե րե կո¦, §ìար-
դա նանց պա տե րա½ մը¦, §êա քու լի խում բը¦, §Ա ռա ջին վիշտ¦, 
§Հայ-թուր քա կան կո տո րած¦ պատմ վածք նե րից:

1926-ին Փա րի ½ում Î. Մի քա յե լյա նը տպագ րում է մեկ գոր ծո-
ղու թյամբ §Գյու ղա կան հե ռա խոս¦ պատ կե րը, ո րի նյու թը վերց-
ված էր ժա մա նա կա կից Հա յաս տա նի կյան քից:

ՀúÎ-ի հրա տա րա կու թյամբ Î. Մի քա յե լյա նը 1928-ին Մոսկ-
վա յում լույս է ըն ծա յում ար տա սահ մա նյան շրջա գա յու թյուն նե րի 
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ըն թաց քում կա տա րած իր ու սում նա սի րու թյուն նե րից մե կը` §Հայ 
ժո ղովր դա կան հարս տու թյուն ներն ար տա սահ մա նում¦ գրույ քը, 
ո րով ման րա մասն տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում հա յոց կտակ-
նե րի, նվի րատ վու թյուն նե րի, հա սա րա կա կան գու մար նե րի վե րա-
բե րյալ, ո րոնք այն ժա մա նակ ար դեն անց նում էին տաս նյակ մի-
լիոն ռուբ լուց:

Î. Մի քա յե լյա նի պատմ վածք նե րի III ժո ղո վա ծուն ա մե նա- 
 ծա վա լունն է (138 էջ) և կրում է §Majestic¦ (§Մա ժես տիկ¦) վեր նա-
գի րը, ուր ամ փոփ ված են թվով 23 ա մե րի կյան կարճ պատմ վածք-
ներ: Գիր քը լույս է տե սել Մոսկ վա յում 1928-ին, շար վել է Մա նուկ 
Աբ գա րյա նի ձեռ քով և պտագր վել ՀêԽՀ Պետհ րա տի 3-րդ տպա-
րա նում 15.000 û րի նակ: Ժո ղո վա ծուն կա½ մող հե տաքրքրա շարժ 
եր կե րից են §Մեր գաղտ նի քը¦, §èու սաս տա նի սի րա հա րը¦, §Հա-
յաս տա նի քար տե ½ը¦, §Ան կախ Հա յաս տան¦, §À սեք` գրա բա ռը 
չմոռ նան¦, §Èու սա րա րը¦ և այլն:

Պատմ վածք նե րի IV ժո ղո վա ծուն վեր նագր ված է §Գույ նե րի 
կռի վը¦, ո րը կրկին հրա տա րակ վել է Մոսկ վա յում 1929-ին: Այն 
կա½ մող ա ռա ջա բա նը §Գույ նե րի կռի վը¦ ալ լե գո րիան և թվով 5 
պատմ վածք նե րը` §Հո րեղ բոր հար սա նի քը¦, §Ե րա ½ը վան քում¦, 
§Ա ռա քե լը¦, §Հե քա½ բա ջին¦ և §Հան ցա վոր տու նը¦ բա վա կա նին 
հա ջող ված ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ են և հաս տա տում են Î. Մի-
քա յե լյա նի ար ձա կի ծան րակ շի ռու թյունն ու խո սում նրա վար պե-
տու թյան, տա ղան դի մա սին:

Î. Մի քա յե լյա նին հետ մա հու ար դա րաց նե լուց հե տո մա սամբ 
վե րա նայ վեց նաև նրա թո ղած գրա կան ժա ռան գու թյու նը և 1961-
ին Ե րևա նում տպագր վեց §Îեց ցեն հաղթ ված նե րը¦ պատմ վածք-
նե րի ժո ղո վա ծուն: Այն կա½ մող 12 պատմ վածք նե րը վերց ված 
են նախ կի նում պտագր ված ժո ղո վա ծու նե րից: Գիր քը կա½ մել և 
խմբագր վել է ê. Պա յա ½ա տի ջան քե րով: Այն տպագր վել է 5.000 
û րի նա կով, սա կայն Î. Մի քա յե լյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մի 
հսկա յա կան մաս վե րատպ ման են ար ժա նի, իսկ շատ ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն ներ դեռ ան տիպ են: Գրա կա նա գի տու թյան մեջ շատ 
քիչ է խոս վել Î. Մի քա յե լյա նի մա սին, իսկ նրա ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րը ու սում նա սի րու թյան նե րի չեն ար ժա նա ցել և հա մես տո-
րեն սպա սում են դրան:

Նա խորդ դա րասկ½բին հայ գրա կա նու թյան մեջ իշ խող էր 
դար ձել փոքր ար ձա կը, և պա տա հա կան չէ, որ Î. Մի քա յե լյանն 
էլ է նա խա պատ վու թյու նը տա լիս այս ձևե րին, ո րոն ցով ա ռա վել 
ամ բող ջա կան են դառ նում և պար ½ո րոշ ցու ցադր վում ար ձա - 
կագ րի գրա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը, վար պե տու թյունն ու ճա-
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շա կը: Մի քա յե լյա նը քա ջա ծա նոթ էր ի րեն նա խոր դած գրա կան 
ա վանդ նե րին, ո րոն ցից ժա ռան գեց հա կիրճ, սեղմ պատ մե լաո ճը, 
դի պուկ, միև նույն ժա մա նակ ա ռանց սե թևե թան քի, պար½ խոս քը: 
Հատ կա պես ու շագ րավ են նրա քնա րա կան շնչով գրված պատմ-
վածք նե րը (§Ձմռան ե րե կո¦, §¾ր ֆուր տի ծրա գիր¦, §ìար դա նանց 
պա տե րա½ մը¦, §êա քու լի խում բը¦, §Ա ռա ջին վիշտ¦, §Îեց ցեն 
հաղթ ված նե րը¦, §ìրեժ¦,) ուր բնու թյան շքե½ պատ կեր նե րի կող-
քին ներ կա յաց վում են մարդ կա յին հո գե կան ապ րում նե րի` սի րո, 
ա տե լու թյան, հիաս թա փու թյան, հույ ½ի ու կա րո տի գե ղե ցիկ ½ու-
գա հե ռում ներ:

Î. Մի քա յե լյա նը հա մա խոհն ու գոր ծըն կերն էր ì. Տե րյա նի, Ալ. 
Մյաս նի կյա նի, Պ. Մա կին ցյա նի, Գ. Èևո նյա նի և ժա մա նա կի մի 
շարք այլ ա ռա ջա դեմ մտա վո րա կան նե րի, ուս տի նրա աշ խար հ- 
ըն կա լու մը, հատ կա պես լե½ վի, ար վես տի, գա ղա փա րի տե սան-
կյու նից մո տե նում, եր բեմն էլ հա ճախ նույ նա նում է Տե րյա նի հետ, 
հե տո ար դեն ´ա կուն ցի, Հա մաս տե ղի, ո րոշ ի մաստ նե րով նաև 
մոտ է êտ. ¼ո րյա նին ու Դ. Դե միր ճյա նին: Տե րյա նի, ´ա կուն ցի և 
Մի քա յե լյա նի ստեղ ծա գո րու թյուն նե րում մեծ է ընդ հան րու թյու նը, 
հատ կա պես նրանց հու ½ա կան աշ խարհ նե րի մի ջև: Ա մե նուր գրե-
թե նույն քնա րա կան-բա նաս տեղ ծուա կան շունչն է, լուռ, ա ռանց 
ա վե լորդ խոս քե րի ու ջղաձ գում նե րի ա նա մոք թա խի ծը, ա վե լի 
շատ աս վա ծի մեջ քո ղարկ ված չաս ված ի րո ղու թյու նը, ինչ պես 
նաև ա մե նû րյա ան տար բե րու թյան, սո վո րա կա նի մեջ խնամ-
քով ծպտված ան սո վո րի հմայ քը, որն էլ հենց գրո ղի տա ղան դի, 
նրբան կատ ո գու ու քնա րա կան-փի լի սո փա յա կան մտքի վկան է:

Հե տաքր քիր ու գրա վիչ է Î. Մի քա յե լյա նի գրե լաո ճը: Այն 
ան կեղ ծու թյուն է ներշնչում: Àն թա նում է եր բեմն ½րույ ցի, ա սող 
լսո ղի, երկ խո սու թյան ան մի ջա կա նու թյամբ, եր բեմն էլ վեր հու շի 
կամ հե ղի նա կի կող մից քո ղարկ ված` իբ րև թե եր րորդ մար դու տե-
սան կյու նից: Այս ձևե րից յու րա քան չյուրն ու նի իր գրավ չու թյու նը 
և հա մա պա տաս խա նում է ընտրված թե մա յինª մատ չե լի, պար½ 
ու ան կեղծ դարձ նե լով ա սե լի քը: Այս է պատ ճա ռը, որ ըն թեր ցո ղը 
հե ղի նա կին հա մա րում է իր մտե րի մը, ան վե րա պա հո րեն հա վա-
տում նրա ա մեն մի խոս քին, դառ նում հե ղի նա կի ու նրա ստեղ ծած 
հե րոս նե րի կա րե կի ցը: êա Îա րեն Մի քա յե լյա նի ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րը գնա հա տե լու հա մար բա ցա հայտ ա ռա վե լու թյուն է:

Մի քա յե լյա նը, լի նե լով հա սա րա կա կան ակ տիվ գոր ծիչ, քաջ 
գի տակ ցում էր խորհրդա յին եր կիր ստեղ ծե լու դժվա րու թյուն նե-
րը և գրե թե հա մո½ ված էր, որ հայ ժո ղովր դի ճա կա տագ րում այն 
թարմ, ցա վոտ ա կոս է բա ցե լու: Âշվառ հայ րե նի քի ող բեր գա կան 
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ան ցյա լը, ծանր ներ կան ու ա նո րոշ ա պա գան դառ նում են այն 
ա½ դակ նե րը, ո րոնց հի ման վրա ծնվում են հայ րե նի քի թե մա յով 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը (§Հա յաս տա նի քար տե ½ը¦, §Ան կախ 
Հա յաս տան¦,և այլն):

Ար ձա կա գիր Î. Մի քա յե լյա նը հա յոց մեծ ող բեր գու թյան` տա-
րագ րու թյան կող քով ան տար բեր անց նել չէր կա րող: Նա ներ կա-
յաց նում է û տար ա փե րում ապ րող հե յե րի, ո րոնք ֆի ½ի կա պես 
ապ րում են, սա կայն հո գի նե րում դա տար կու թյուն է: Ան ցյա լի ող-
բեր գու թյունն ա մա յաց րել է նրանց հո գի նե րը և ուր վա կա նի պես 
հե տևում է ա մեն քայ լա փո խի: ú տար ա փե րում որ պես հայ ի րենց 
կորց րած մարդ կանց հո գե կան ծանր ապ րում ներն ու եր բեմն 
ար տաք նա պես ան հոգ թվա ցող մղձա վան ջա յին կյան քը Մի քա յե-
լյա նը ներ կա յաց նում է ա ռանց ա վե լորդ հրճվան քի, ողջ թշվա ռու-
թյամբ ու մռայ լու թյամբ:

Հե տաքր քիր կեր պար ներ են այս շրջա նում մեր գրա կա նու-
թյան մեջ նմա նը չու նե ցող, ան պետք, ան բան, ոչ մի լավ բա նի 
ա նըն դու նակ կեր պա նե րը (§¾ վուլ լա¦, §Նա հանջ¦): ìեր ջին ներս 
սփյուռ քա հա յու թյան այն û տա րա ցող սե րունդ ներն են, ո րոնք ե թե 
նախ նի նե րով, ան ցյա լի հի շո ղու թյուն նե րով հայ են, ա պա ի րենց 
մտա ծե լա կեր պով, վար քա գծով ոչ մի ընդ հա նուր բան չու նեն 
հա յի իս կա կան տե սա կի հետ, ուս տի ա պա գա յում ո չինչ են հա-
յի և հայ րե նի քի հա մար: Դրանք տո թա կե½ ա վա ½ի մեջ շո գիա ցող 
ջրի վեր ջին կա թիլ ներն են, ո րոնց հա մար հե ղի նա կը մեծ ցավ է 
ապ րում: Այս ող բեր գու թյան ար մա տը հա յե րի տե ղա հա նու թյունն 
է ու ե ղեռ նը, ո րը չնա յած չի պատ կեր վում, սա կայն սե րունդ նե րի 
այս ապ րե լա ձևը դրա ան մի ջա կան հե տևանքն է:

Նախ կին սո ցիա լիստ Ար սեն èոս տո մյա նը (§Նա հանջ¦) ըն դու-
նակ չէ աշ խա տե լու. ար հեստ չու նի, ապ րել է ան գա ղա փա րա-
կից ու րիշ նե րի հաշ վին և երբ նրան ցից գու մար ստա նա լու հույ սը 
կորց նում է, ա նի մաստ է դառ նում նաև ապ րե լը: Նա ոչ սե փա կան 
ե րա ½անք ու նի, ոչ նպա տակ, ոչ կամք, իսկ թու լա մոր թից հան ցա-
գործ կես քայլ է, և նա դառ նում է մար դաս պան: §´ութ մատ նե րի 
հաստ ե ղունգ նե րը սեղ մե լով կնոջ փա փուկ պա րա նո ցը¦ª 12 կար-
ծես փոր ձում է խեղ դել նաև իր ան ցած §փա փուկ¦ կյանքն ու փուչ, 
ա նի մաստ սե փա կան գո յու թյու նը:

§¾ վուլ լա¦ պատմ ված քի հե րոսն ապ րում է միայն մի հան դուգն 
÷Ç ÉÇ ëá ÷³ Ûáõ ÃÛ³Ùµ. §¾ë ³շ Ë³Ñ ùÁ Õû ã³ ÕÇ Ù»Û ¹³Ý ¿… ÐÁ՜Ù, ïû(, 
á±í ½³ íû ¹áõÙ ³շ Ë³ ï» Éáí Ù³ñ¹ ¹³ñ Ó³í… â¿, ³Ë å»ñ, ÇÙ µ³ ÝÁ 

12 ¼րկանքի հույ½եր, Նահանջ, Âիֆլիս, 1907, էջ



39

ãÇ…¦13, և ո րո շում է իր գլու խը պա հել ա ռանց շատ տանջ վե լու և 
քրտինք թա փե լու, ո րին ին քը սո վոր չէ: Նա հե տապն դում է սրճա-
րա նում հար բած նե րին, թա լա նում և ան հոգ հե ռա նում:

êրա միտ թա խի ծով հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է û տար ա փե րում 
ապ րող նե րի, ո րոն ցից մի մա սը, ե թե կորց րել է հա յի իր դի մա գի ծը, 
ա պա մի մասն էլ կա րո տով ու պար ծան քով է հե տևում Հա յաս տա-
նի հ½ո րաց մանն ու շե նաց մա նը (§Խա ղա ղա կա նի ա փե րին¦, §Մի-
սի սի պի գե տի պղտոր ջրե րը¦, §Հա յաս տա նի քար տե ½ը¦ և այլն): 
§Ան կախ Հա յաս տան¦ պատմ ված քում այն քան են հայ րե նա կից-
նե րը հպար տա նում Հա յաս տա նի նո րաս տեղծ ան կա խու թյամբ, 
որ ա մե րի կա ցի լրագ րո ղը նկա տում էª ե թե ու նենք պե տու թյուն 
ու պե տա կան բյու ջե, ու րեմն §կա րող եք վճա րել ձեր պարտ քե րը, 
այն, որ ա րավ Ա մե րի կա յում ձեր նախ կին կա ռա վա րու թյու նը¦14:

Մարդ կա յին հա սա րա կու թյու նից միշտ էլ ան բա ժան է ող բեր-
գու թյու նը, սա կայն դրա գի տակ ցումն է տար բեր Մի քա յե լյա-
նի կեր տած հե րոս նե րի մոտ: êրա նում է հենց թաքն ված կյան քի 
հար ցե րի հար ցը, ա ռանց ո րի չէին լի նի հա կա դրու թյուն ներ, ուս-
տի և կյան քը կդա դա րեր գո յու թյուն ու նե նա լուց: Մի շարք պատմ-
վածք նե րում պատ կեր ված է քա ղա քաբ նակ նե րի կյան քը, փո ղի 
գե րիշ խա նու թյու նը, ա ռû րյա պայ քարն ա նի րավ աշ խար հի դեմ, 
որ տեղ ա մեն ինչ û տար է մարդ կա յին ա½ նիվ հո գուն, և մար դու 
ան տար բե րու թյու նը մար դու նկատ մամբ տա նում է դե պի կոր ծա-
նում: §Հաց թուխ êի մոն¦ պատմ ված քում այդ բութ ան տար բե րու-
թյունն է, որ տա պալ վո ղի մոտ ծնում է չա րու թյուն և ա տե լու թյուն: 
Աստ ծո ստեղ ծած մար դիկ պետք է ո ղոր մած ու կա րե կից լի նեն 
ի րար: êի մո նը շա րու նակ փոր ձել էր գտնել լավ, բա րե կե ցիկ կյան-
քի բա նա լին, ո րը նրան եր բեք չի հա ջող վել: Հեշտ վաս տակ վող 
փո ղի ու ա պա հով կյան քի ե տևից գնա ցել էր քա ղաք, տե ղա փո խել 
նաև ըն տա նի քը, սա կայն չդի մա նա լով նոր պայ ման նե րինª հի վան-
դա ցել ու մա հա ցել էին կինն ու ե րե խա նե րը: Հա մո½ ված լի նե լով, 
որ քա ղաքն է մե ղա վոր, êի մոնն այլ տեղ էր գնա ցել, և փոր ձե լով 
հար մար վել ճա կա տագ րինª դար ձել էր հաց թուխ ու ապ րել ûր վա 
հոգ սովª ա ռանց պայ քա րի, ա ռանց տրտնջա լու: Æսկ կյան քի մայ-
րա մու տին, երբ հի վանդ էր, սո ված ու ա նûգ նա կան, գտնում էր, որ 
սխալ քայլ էր կա տա րել տե ղից տեղ գնա լով և փոր ձե լով հար մար-
վել թշվառ ճա կա տագ րին` մտա ծե լով, որ §Աշ խար հումս հո բո լորն 
էլ եր ջա նիկ չեն լի նի, այն ժա մա նակ իս կի աշ խարհս էլ աշ խարհ 
ãÇ ÉÇ ÝÇ…¦: ¶áõ ó» ³Ûë Ñ³ Ùá½ Ù³Ùµ ¿É ÙÝ³ñ ՍÇ Ùá ÝÁ, » Ã» շñջ³ å³

13 ¼րկանքի հույ½եր, ¾վուլլա, Âիֆլիս, 1907, էջ
14 Majestic, Անկախ Հայաստան, Մոսկվա, 1928, էջ 33
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տի ան տար բե րու թյու նը չփո խեր նրա վե րա բեր մուն քը կյան քի ու 
ճա կա տագ րի հան դեպ: ´ո լորն էլ գտնում էին, որ §ճա կա տա գիրն 
էր այդ պի սին¦: §ìաղն էլ կընկնի ու կմեռ նի¦15, և ա ռանց մի նշույլ 
կա րեկ ցանքի ու ափ սո սան քի կուշտ ու ա պա հով մար դիկ կա սեն. 
§ÆÝ ãáõ± Ù» ռ³í, ãÏ³ ñá Õ³ ó³í ³å ñ»É, Ù» ռ³í, Ñ³՜, Ñ³՜, Ñ³՜…¦16, 
ո րով հե տև ապ րել բո լո րը չէ, որ կա րող են:

Æր ողջ կյան քում բա րի, հե½ ու խո նարհ հաց թու խը մա հից 
ա ռաջ դառ նում է դժգոհ ու ըմ բոստ և ան տար բե րու թյու նից ու 
ար հա մար հան քից ծնված չա րու թյամբ վեր ջին շնչում ½ղջում է, որ 
թույն չի խառ նել այն հա ցին, ո րը տա րի ներ շա րու նակ թխել է ու-
րիշ նե րի հա մար:

Հե ղի նա կը փոր ձում է շեշ տը դնել ան տար բե րու թյան վրաª 
գտնե լով, որ աշ խար հի ա մե նա մեծ չա րիք նե րը դրա նից են ծնվում: 
Մար դիկ պետք է բա րե գութ լի նեն մի մյանց հան դեպ, հատ կա պես 
ծե րե րի ու հի վանդ նե րի նկատ մամբ, ո րոնք դրա կա րիքն ա վե լի ու-
նեն:

Հո գե բա նա կան նման բարդ ապ րում ներ են ներ կա յաց ված 
Մի քա յե լյա նի գրե թե բո լոր պատմ վածք նե րում: Նրա հե րոս ներն 
ա վե լի շատ խոր հում են, մտո րում, տվայտ վում ի րենց վեր հու շե-
րի ծանր ապ րում նե րից (§ìրեժ¦, §Հե քա½ բա ջին¦) քան գոր ծում, 
ինչ-որ բան ա նում:

Մեկ այլ ճա նա պար հով է ըն թա նում բեռ նա կիր ìար դա նի կյան-
քը: Նա ևս դժգոհ էր. §Þան կամ կատ վի չափ տեր չենք մեր կյան-
քին¦:17

ìար դա նը հա կադր վում է կյան քի հար ված նե րին, հա մա միտ է 
ըն կե րոջ` Ար շա կի ա սա ծին, թե §Գու ցե մեր ճա կա տա գիրն էլ այս 
է¦18: Գա ղա փա րա պես ա ռա ջա դեմ լի նե լով հաց թուխ êի մո նից 
ªìար դա նը գտնում է իր տե ղը կյան քում, դառ նում հե ղա փո խա-
կան. §Մին չև այժմ բեռ նա կիր եմ ե ղել, հի մա էլ պի տի դրո շա կա-
կիր դառ նում¦:19

Ժա մա նա կի գրա կա նու թյան խնդիրն էր պատ կե րել նոր մար-
դուն, գա ղա փա րա պես հա սու նա ցած, իր ի րա վունք նե րը ճա նա չող 
ան հա տին, ո րը հա կադր վել էր հին, դա ժան կյան քին: Մի քա յե-
լյանն ու նի մի շարք ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, ո րոնց հե րոս նե րը 
այդ վե րա փոխ ված մար դիկ են:

15 Հացթուխ êիմոնը, Âիֆլիս, 1907, էջ 20
16 Նույն տեղում
17 Îեցցեն հաղթողները, Մարտակոչ, Երևան, 1961, էջ 43
18 Նույն տեղում, էջ 46
19 Նույն տեղում, էջ 52
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´ա վա կա նին հե տաքր քիր, մյուս նե րից խիստ տար բեր վող վե-
րա բեր մունք ու նեն Մի քա յե լյա նի ո րոշ կեր պար ներ հայ-թուր քա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի և ընդ հան րա պես Հա յաս տա նի ան ցյա-
լի ու ա պա գա յի վե րա բե րյալ (§Փոր ձու թյան ժա մին¦, §Ան կախ 
Հա յաս տան¦, §Հա յաս տա նի քար տե ½ը¦): §Փոր ձու թյան ժա մին¦ 
պատմ ված քի հե րոս նե րը ի րա րա մերժ կար ծիք ներ են հայտ նում 
հայ-թուր քա կան կո տո րած նե րից: Հե րոս նե րից մե կը ել նում է 
§թուր քը, որ ոս կի էլ դառ նա, գրպանդ մի դիր¦ կար գա խո սից և 
թուր քե րի դեմ կռվե լու, վրեժ լու ծե լու կոչ է ա նում. §Պետք է կո տո-
ñ»É… î³ë ÝÛ³Ï ¹³ ñ» ñáí ¹ñ³Ýù Ù»ñ ³ ñÛáõ ÝÁ ÍÍ» óÇÝ, Ù»ñ áë Ïá ñÁ 
քա մե ցին: Ե թե նրանց յո թը պորտ պա պի փո րը պատ ռես, հա յի 
Ñ³ó áõ Ñ³ ÛÇ ³ ñÛáõÝ ¹áõñë Ï·³… ²ÛժÙ ¿É Ñ³ í³ ï³ ñÇÙ Ç ñ»Ýó å³
պե րի ա վան դին, շա րու նա կում են նրանց սկսած գոր ծըª բա վա-
կան է, որ քան համ բե րե ցինք: Պետք է, որ մենք էլ միա նանք որ պես 
մի մարդ և նրանց ա րա ծով նրանց պա տաս խա նենք¦20: Æսկ մյու-
սը` ե րի տա սարդ ու սու ցիչը գտնում է, որ բա րե կա մա նան, ի րար 
չկո տո րեն, քա նի որ և° հայն է տու ժել և° թուր քը այդ ա նընդ մեջ 
կռիվ նե րից:

Ժա մա նա կի թե լա դրան քով Մի քա յե լյա նը ներ կա յաց նում է բոլ-
շևի կյան գա ղա փար ներ, սա կայն ½գու շա նա լով սե փա կան խոսք 
ա սե լուց, հե րո սի բե րա նով ներ կա յաց նում է նաև թուր քե րից վրեժ 
լու ծե լու գա ղա փա րը:

§Հա յաս տա նի քար տե ½ը¦ փոք րիկ պատմ ված քում հեր թա կան 
ան գամ Ա մե րի կա յում տպագր վող հայ կա կան թեր թում տես նե լով 
ծո վից ծով Հա յաս տա նի քար տե ½ըª վրդով վում է. §Երբ պի տի վերջ 
տան այս սին ի լյու ½իա նե րին: Այս պի սի ան միտ քար տե½ նե րով 
միայն մո լո րեց նում են մե½ և գրգռում մեր հա րևան նե րին¦21: Հե ղի-
նա կը հոր դո րում է ապ րել ներ կա յով և ոչ թե ան ցյա լը շա հար կել: 
Մ.թ.ա. գո յու թյուն ու նե ցած ծո վից ծով Հա յաս տա նով, ո րը միֆ է, 
ցա վոք, հա յերն ա վե լի են ո գևոր վում, քան փոքր, բայց ի րա կան 
Հա յաս տա նով:

Մի քա յե լյանն իր պատմ վածք նե րում ան դրա դար ձել է նաև հայ 
մար դու հե տամ նաց բարք երին, ա վան դա կան ապ րե լա կեր պին, 
սո վո րույթ նե րին` ի րենց ողջ հմայ քով և եր բեմն էլ կոր ծա նա րար 
հե տևանք նե րով (§Հո րեղ բոր հար սա նի քը¦, §Հե քա½ բա ջին¦ և 
այլն):

Îա րեն Մի քա յե լյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, ո րոնք դեռ 
շատ ու սում նա սի րու թյուն նե րի ա ռիթ են դառ նա լու, ժա մա նա կի 

20 Majestic, Փորձության ժամին, Մոսկվա, 1928, էջ 30
21 Majestic, Հայաստանի քարտե½ը, Մոսկվա, 1928, էջ 27
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գրա կա նու թյան պա հանջ նե րին տուրք տա լով` մի կող մից պատ-
կե րում են նա խա հե ղա փո խա կան հայ աշ խա տա վո րու թյան ծանր 
վի ճակն ու նոր մար դու ձևա վո րու մը` իր գա ղա փա րա կան տե-
ղա շար ժե րով, մյուս կող մից էլ` սփյուռ քա հա յու թյան û տա րա ցող 
բարք րեը և հայ մար դու գե րա գույն բաղ ձան քը` հ½որ հայ րե նիք 
ու նե նա լու ե րա ½ան քը:

Մի քա յե լյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, ժա մա նա կի խո րը 
կնիքն ի րենց վրա ու նե նա լով հան դերձ, հայ նո րա գույն գրա կա-
նու թյան հե տաքր քիր է ջե րից են` ի րենց եր բեմն ոչ ընդունված 
մտա ծե լա կեր պով և դի պուկ հար ցա դրում նե րով:

¶ րա կա նու թյուն

1. Î. Մի քայե լյան, ¼ր կան քի հույ ½եր, Âիֆ լիս, 1907
2. Î. Մի քայե լյան, Ձմ ռան ե րե կո, Մոսկ վա, 1912
3. Î. Մի քայե լյան, Գյու ղա կան հե ռա խոս, Փա րի½, 1926
4. Î. Մի քայե լյան, Majestic, Մոսկ վա, 1928
5. Î. Մի քայե լյան, Գույ նե րի կռի վը, Մոսկ վա, 1929
6. Î. Մի քայե լյան, Îեց ցեն հաղթ ված նե րը, Եր ևան, 1961
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§Պայ ծաé հա Ùաս տե ղու թյուն¦ 
 չխաÙ րող աստղաբույլը Վա չե Պար տի ½ու նու  

հա Ùա նուն ժո ղո վա ծո ւուÙ

âա րեն ցը սի րում էր կրկ նել ար ևե-
լյան հետ ևյալ ա սույ թը` §Ա ստ ված տվել 
է, էլ մար գա րեն ի ±նչ ա նի¦: Մար գա րե-
ին մնում է մի այն հաս տա տել ա ստ ծո 
տվա ծը. պետք է են թադ րել, որ տվյալ 
դեպ քում` մար գա րեն գրաքն նա դատն 
է: Հա ջող ված գրաքն նա դատ լի նե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է լավ գրող լի նե լու 
ըն դու նա կու թյուն: 

Գեր մա նա ցի դրա մա տուրգ üրիդ-
րիխ ìոլ ֆի խոս քե րով. §øն նա դա տու-
թյու նը գրա կան ճա նա չո ղու թյան մայրն 
է¦: Գրա կա նու թյան ճա նաչ ման ու ա րժ-
ևոր ման մեջ մեծ տեղ ու նի գրաքն նա դա տը, ո րին ոչ մի այն բնա-
տուր տա ղան դի առ կա յու թյունն է պար տա դիր, այլև բա½ մա կող-
մա նի գի տե լիք նե րը, կյան քի դա սերն ու հա րուստ կեն սա փոր ձը: 
Գրող լի նե լու հա մար բա վա կան է ծն վել տա ղան դա վոր, սա կայն 
գրա կա նա գետ դառ նա լու հա մար տա ղան դից ½ատ շատ կար ևոր 
է նաև տք նա ջա ն աշ խա տա սի րու թյու նը:

ìա չե Պար տի ½ու նին հայ քն նա դատ նե րի և գրա կա նա գետ նե րի 
ա մե նա հայտ նի դեմ քե րից է: Նա ան ցել է խո չըն դոտ նե րով լե ցուն 
ճա նա պարհ. գրա կան մի ջա վայր մտ նե լով 30-ա կան թվա կան նե-
րի մռայլ ժա մա նա կաշր ջա նում` ան ցել ե րկ րին ու ժո ղովր դին պա-
տու հա սած դժ վա րին ու հե տաքրք րա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի 
թո հու բո հով, ո րն էլ գրա կա նա գի տա կան մտ քի հա սու նու թյան, 
աշ խար հա յաց քի ձևա վոր ման ու ա ռա ջա դի մու թյան հիմ նա կան 
ա½ դակն է: 

Պար տի ½ու նին բեղմ նա վոր գրիչ ու նե ցող գրա կա նա գետ է, 
նրա հե տա ½ո տու թյուն նե րի ո լորտ նե րը բա½ մա ½ան են և չեն սահ-
մա նա փակ վում գրա կա նու թյան պատ մու թյան մի շր ջա փու լի կամ 
ո րոշ հե ղի նակ նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ու սում նա սիր մամբ: 

Պա տա հա կան չէ, որ գի տա կան հոդ ված նե րի վեր ջին ժո ղո վա-
ծու նե րից մեկն ու նի §Պայ ծառ հա մաս տե ղու թյուն¦ խո րա գի րը, 
ո ւր ան դրա դարձ է կա տար վել հայ գրա կա նու թյան աս տե ղային 
այն հա մաս տե ղու թյու նը, ո րը գրա կա նա գե տի հե տաքրք րու թյուն-

Վաչե Պարտիզունի
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նե րի մեծ ա ռանցքն է կա½ մում: 
Այն ը նդ գր կում է գրա կա նու թյան պատ մու թյան հե ղի նա կա վոր 

մի շարք գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ: ìա չե Պար տի ½ու-
նուն ա ռա վե լա պես հե տաքրք րում է ին նոր և նո րա գույն գրա կա-
նու թյան նշա նա վոր դեմ քեր ` Խ. Ա բո վյան, Մ. Նալ բան դյան, Մու-
րա ցան, Þիր վան ½ա դե, Հովհ. Âու մա նյան, Ավ. Æ սա հա կյան, Ն. 
¼ա րյան, ì. Տե րյան, Ե. âա րենց, սա կայն ա մե նա մեծ նվի րու մով և 
խո րու թյամբ ու սում նա սի րել է ìա հան Տե րյա նի կյանքն ու ստեղ-
ծա գոր ծու թյու նը, ո րն էլ գրա կա նա գե տի ա մե նա մեծ նվա ճում նե-
րից է: 

ìա չե Պար տի ½ու նու §Պայ ծառ հա մաս տե ղու թյուն¦ ժո ղո վա-
ծուն հրա տա րակ վել է 1987 թվա կա նին, ծնն դյան 70-ա մյա կի ա ռի-
թով և ներ կա յաց նում է 60-80-ա կան թվա կան նե րին գր ված մի ջին 
և փոքր ծա վա լի ու սում նա սի րու թյուն ներն ու հոդ ված նե րը: Ժո-
ղո վա ծո ւում տեղ գտած նյու թե րի ½գա լի մասն ան տիպ էր: Ո րոշ-
նե րը տպագր ված են ե ղել պար բե րա կան մա մու լի է ջե րում կամ 
ա ռան ձին աշ խա տու թյուն նե րի մեջ: Նախ կի նում տպագր ված նե-
րը մաս նա կի վե րամ շակ ման են են թարկ վել: Այս ժո ղո վա ծո ւում 
տեղ գտած գի տա կան հոդ ված նե րը հատ կա պես ար ժե քա վոր են 
աղ բյու րային հղում նե րի ա ռա տու թյամբ, ո րոնք վկա յում են, որ 
ցան կա ցած նյու թի ան դրա դառ նա լիս կա տար վել է հետ ևո ղա կան 
աշ խա տանք, ու սում նա սիր վել են մա տե նա գի տա կան տվյալ ներ, 
ար խի վային փաս տաթղ թեր, գի տա կան հե տա ½ո տու թյուն նե րի 
բա½ մա տե սակ շտե մա րան, ո րոնք նպաս տել են գրա կա նա գի տա-
կան հիմ նա վո րում նե րի ու բա ցա հայ տում նե րի գի տա կան հիմ քե-
րը կա յու նաց նե լու և դրան ցից հնա րա վո րինս հա վաս տի հետ ևու-
թյուն նե րի հան գե լու հա մար: 

Գրա կա նու թյան պատ մու թյան շա ռա վի ղը Պար տի ½ու նու գրա-
կա նա գի տա կան փոք րա ծա վալ հոդ ված նե րում բա վա կա նին ըն-
դար ձակ է, ո ւր տեղ գտած տար բեր նա խա սի րու թյուն նե րի ու 
ո ճե րի հե ղի նակ նե րից կա½մ վել է մի պայ ծառ հա մաս տե ղու թյուն` 
կողք կող քի ½ու գադ րե լով Âու մա նյան ու Տե րյան, Æ սա հա կյան ու 
Տե րյան, Տե րյան ու âա րենց, նշ մա րե լով գե ղար վես տա կան հին 
ա վանդ ներն ու նոր ժա մա նակ նե րի շուն չը: 

Մեծ լու սա վոր չի` Խ. Ա բո վյա նի պայ ծառ կեր պա րին Պար տի-
½ու նին ան դրա դար ձել է վա ղուց` ամ բող ջաց նե լով նյու թե րը 1952 
թվա կա նին տպագր ված §Խա չա տուր Ա բո վյան¦ աշ խա տու թյան 
մեջ: êույն ժո ղո վա ծո ւի §êր բա ½ան պատ գամ¦ և §§ìերք Հա յաս-
տա նի¦ վե պի ժան րի պրոբ լե մը¦ հոդ ված նե րում կր կին քն նու թյան 
են են թարկ վում ա բո վյա նա կան խնդ րի ներ, ո րոն ցից կար ևոր վում 
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է հատ կա պես §Ա բո վյա նը և èու սաս տա նը¦ գերխն դի րը: Գրա կա-
նա գե տի բա րո յա կա նու թյա նը հա տուկ սթափ մտա ծո ղու թյամբ 
քն նու թյան է են թարկ վել ո րոշ ա բո վյա նա գետ նե րի ` մեծ լու սա-
վոր չին ցա րա մոլ հա մա րե լու փաս տը, սա կայն նշ վել է, որ նրան-
ցից շա տե րը տուրք են տվել ժա մա նա կաշր ջա նի քա ղա քա կան 
պա հանջ նե րին: Պար տի ½ու նին վկա յա կո չում է ա մե նայն հայոց 
բա նաս տեղ ծի ` Հովհ. Âու մա նյա նի վե րա բեր մունքն Ա բո վյա նին` 
նշե լով, որ §ìերք Հա յաս տա նի¦ վե պով մեծ լու սա վո րի չը ներ կա-
յաց նում է ո ղջ հայ ժո ղովր դի տենչ-ե րա ½ան քը` տես նել Ար ևե լյան 
Հա յաս տա նը èու սաս տա նին մի ա ցած: 

Պար տի ½ու նին քն նու թյան է են թար կել նաև §ìերք Հա յաս տա-
նի¦ վե պի շուրջ ծա գած ժան րային պատ կա նե լու թյան հար ցե րը և 
բա½ մա թիվ հա մո ½իչ փաս տարկ նե րով հա մալ րել վե պի այդ հար-
ցով մտա հոգ ված այն ան ձանց շար քը, ո րոնք եր կը հա մա րել են 
ժա մա նա կա կից- ար դի ա կան, ո ւր հե ղի նա կին մտա հո գող խն դիր-
նե րը չեն տե ղա վոր վում գրա կա նու թյան տե սու թյան դա սագր քե րի 
սահ մա նած û րենք նե րում, և ի րենց ա սե լի քի պա հանջ նե րի թե լադ-
րան քին հետ ևե լով` խախ տում են ժան րային պար տա դիր û րենք-
նե րը:

§Մի քայել Նալ բան դյա նը և ա րև մուտ քը¦ հոդ վա ծում Պար տի-
½ու նին ներ կա յաց նում է Ա բո վյա նի ան մի ջա կան հա ջոր դի` հե ղա-
փո խա կան դե մոկ րա տի` ա րև մուտ քի հան դեպ ու նե ցած քն նա-
դա տու թյու նը, ո րը բարձր աս տի ճա նի է հաս նում Նալ բան դյա նի 
եր կե րում: Ա մեն կար գի բռ նու թյան թշ նա մին ա րև մուտ քը գի տեր 
ա կա նա տե սի լա վա տե ղյա կու թյամբ, ո րով էլ պայ մա նա վոր ված է 
աշ խա տու թյուն նե րի բարձ րար ժե քու թյու նը: Պար տի ½ու նին նշում 
է, որ Նալ բան դյա նն ի րեն հա տուկ նպա տա կաս լա ցու թյամբ 1862 
թվա կա նին Փա րի ½ում հրա տա րա կած §Ե րկ րա գոր ծու թյու նը որ-
պես ու ղիղ ճա նա պարհ¦ հրա պա րա կա խո սա կան եր կում պատ-
կե րում է ա րևմ տյան ե րկր նե րում բռնկ ված տն տե սա կան ճգ նա-
ժա մը, ո րն ամ բողջ դա ժա նու թյամբ ծան րա ցել էր աշ խա տա վոր 
ժո ղովր դի ու սե րին, ի սկ û րե ցûր հարս տա ցող բուր ժո ւա ½ի ան 
պա տու հաս էր դար ձել ոչ մի այն սե փա կան, այլև գա ղու թաց ված 
ժո ղո վուրդ նե րի գլ խին` փոր ձե լով իր հա կա մարդ կային գոր ծո-
ղու թյուն նե րը քո ղար կել §մար դա սի րու թյան¦ և §քա ղա քակր թու-
թյուն տա րա ծե լու¦ կեղծ կար գա խոս նե րի ներ քո: Պար տի ½ու նին 
հատ կա պես ը նդ գծել է Նալ բան դյա նի ան սահ ման ա տե լու թյու նը 
Ա րև մուտ քի բուր ժո ւա կան պե տու թյուն նե րի հայ կա կան գոր ծե րին 
մի ջամ տե լու մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ և նշել, որ հե ղա փո խա կան- 
դե մոկ րա տը, լի նե լով հայ ի րա կա նու թյան մեջ ա ռա ջի նը, դեռևս 
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19-րդ դա րի կե սե րին հայ ժո ղովր դի ա ½ա տու թյան հար ցը կա պեց 
հե ղա փո խա կան èու սաս տա նի հետ: Æ հար կե, գրա կա նա գե տը 
ըն դու նում է, որ բուր ժո ւա կան Ա րև մուտ քի ա նո ղոք քն նա դա տի` 
Նալ բան դյա նի վե րա բեր մուն քը ող ջա խոհ է ու հա մա կող մա նի: 
Նա, բա ցա հայ տե լով հան դերձ բուր ժո ւա կան հա սա րա կու թյան 
ա րատ ներն ու հա կա սու թյուն նե րը, չի ան տե սում ա րև մուտ քի  
տն տե սա կան նվա ճում նե րը, մշա կույթն ու գի տու թյու նը: §Հայ-
րե նի ան ձու կով այր ված, տո չոր ված¦ հոդ վա ծում Պար տի ½ու նին 
ը ստ ար ժան վույն գնա հա տել է Նալ բան դյա նի հե ղա փո խա կան-
հայ րե նա սի րա կան գոր ծու նե ու թյունն ու ա նու րա նա լի նվի րու մը 
սե փա կան ա½ գի բա րû րու թյան հա մարª նրան ո րա կե լով §ա ½ա-
տու թյան ½ին վոր¦ պատ վա նու նով: 

ìա չե Պար տի ½ու նին §Պայ ծառ հա մաս տե ղու թյուն¦ գր քի §Ար-
վեստի հ½որ ու ժով¦ հոդ վա ծը նվի րել է Ա լեք սանդր Þիր վան ½ա-
դե րի ստեղ ծա գոր ծու թյան քն նու թյա նըª նրան ո րա կե լով կյան քը 
խո րը թա փան ցած և ժա մա նա կի կոր ծա նիչ ա½ դե ցու թյան հետ 
§հաշ վի չնս տող¦ մեծ ար վես տա գետ, ո րի գրա կան դի ման կա րը չի 
խամ րում ժա մա նա կի ըն թաց քում: 

Æ նք նա տիպ գրա կա նա գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ են 
սույն գր քում տեղ գտած §Հովհ. Âու մա նյա նը և ì. Տե րյա նն¦, §Ավ. 
Æ սա հա կյա նը ì. Տե րյա նի մեկ նա բա նու թյամբ¦, §ì. Տե րյաը և Ե. 
âա րեն ցը¦ ½ու գադ րու թյուն նե րը, ո րոնք հրա տա րակ վել են նաև 
Պար տի ½ու նու 60 ա մյա կին նվիր ված §Տա ղան դի ու ժը¦ ժո ղո վա-
ծո ւում: Հատ կա պես կանգ առ նենք §ì. Տե րյա նը և Ե. âա րեն ցը¦ 
հոդ վա ծին, ո րը գրա կա նա գի տու թյա նը և մաս նա վո րա պես Պար-
տի ½ու նուն հու ½ող û րա կար գային հարց էր ժա մա նա կաշր ջա նի 
գրաքն նա դա տու թյան մեջ` ն կա տի ու նե նա լով, որ գրա կա նու թյան 
պատ մու թյու նը նաև գրող նե րի հա րա բե րու թյուն նե րի ու ա ռն չու-
թյուն նե րի պատ մու թյունն է: Պար տի ½ու նին ա մե նաընդ հա նուր 
Óևáí Ã» Ù³Ý µ³ ժ³ Ý»É ¿ » ñ»ù Ñ³ñ ó» ñÇ` ²/ î» ñÛ³Ý ¨ â³ ñ»Ýó 
գրա կան ա ռն չու թյուն նե րը, ´/ Տե րյա նը âա րեն ցի մա սին և Գ/ âա-
րեն ցը Տե րյա նի մա սին: Âե ման խո րու թյամբ քն նու թյան է ա ռն վել 
20-րդ դա րի հայ գրա կա նու թյան ա ռա ջին տաս նա մյա կի հա մա-
պատ կե րում: Պար տի ½ու նին հա մո½ ված է, որ âա րեն ցը դուրս է 
ե կել Տե րյա նի պոե տա կան դպ րո ցից, հատ կա պես վաղ շր ջա նի 
եր կե րում, սա կայն ի րա վա ցի ո րեն գտ նում է ,որ չի կա րե լի հար ցը 
չա փա ½անց նել և այն վե րագ րել âա րեն ցի մինչ հոկ տեմ բե րյան ո ղջ 
ստեղ ծա գոր ծու թյա նը: 

Տե րյա նը âա րեն ցի հա մար ե րի տա սար դու թյան ար ձա գանքն է, 
ան ցյա լի կա րոտ նե րի ու նվի րա կան հու շե րի ո գե ղեն ա նուրջ նե րի 
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մու սան, ո րի ա½ դե ցու թյու նը կրել է ան գամ կյան քի վեր ջին տա-
րում գր ված ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում: Տե րյա նա կան մե ղե դի-
նե րը սար սուռ ներ են ցա նում բա նաս տեղ ծի հո գում, ո ւր ծն վում է 
կա րո տի եր գը. 

 Այլ ե րգ չու նի էլ հո գին իմ, լոկ, ե րբ կար դում եմ Տե րյա նը,-
 Èոկ ման կա կանն ու նաի րյա նը,- Ôարսն է հի շում իմ հո գին: 

Տա րի նե րի հեռ վից հեշտ է հետ ևու թյուն ներ ա նել, հա մա ձայն-
վել կամ կաս կա ծե լի հա մա րել ցան կա ցած, թե կու½ և ճշ մա րիտ գի-
տա կան նո րույթ ու ան գամ հիմ նա վո րում, սա կայն պետք է եր բեք 
չմո ռա նալ մարդ կային մտ քի ծան րա բեռն վա ծու թյան, տա րի նե րի 
տևա կան ու հա մառ ջան քե րի մա սին, ո րոնց ար դյուն քում է ծն վում 
ցան կա ցած ար ժե քա վոր գործ: ´նա կա նա բար ան հնար է ան տե-
սել նաև մարդ կային գոր ծո նը, ո րը գրա կա նա գի տա կան ու սում-
նա սի րու թյուն նե րի ա մե նա կար ևոր և ո րո շիչ հիմ նա քա րե րից է:

Èայն ը նդ գր կում նե րի գրա կա նա գետ է ìա չե Պար տի ½ու նին: 
Նա ոչ մի այն գրա կա նու թյան հմուտ պատ մա բան է, այլև լուրջ 
գրա կան քն նա դատ: Նրա հար ցա սի րու թյուն նե րի ո լորտն ը նդ գր-
կե լով 19-20-րդ դա րե րի նշա նա վոր գրող նե րինª ի հայտ է բե րում 
տվյալ թե մա նե րի ու նյու թե րի հա½ վա գյուտ կենտ րո նա ցում և 
գրա կա նա գե տի իր խո րա թա փանց դի տո ղա կա նու թյամբ նշ ված 
հե ղի նակ նե րի հետ մի ա սին կա½ մում է հայ գրա կա նու թյան ա ստ-
ղա բույ լի մի պայ ծառ հա մաս տե ղու թյուն, ո րը տե սա նե լի է ան գամ 
տի ե ½ե րա կան հե ռա վո րու թյու նից: 

 



48

Հով հան նես Շի րա ½ը ¢ 
ա½ գային ող բեր գու թյու նը

òե ղաս պա նու թյան վտան գա ծին է ու-
թյան բա ցա հայ տու մը ոչ մի այն հայ, 
այլև բա½ մա թիվ û տար հե ղի նակ նե-
րի գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րի նյութ է դար ձել, ո րոնք հան-
րու թյան ի րա ½եկ ման հա մար ոչ պա կաս 
կար ևոր են պատ մա գիտա կան աշ խա-
տու թյուն նե րից, ա վե լին` ½գաց մուն-
քային են և տպա վոր վող պատ կեր նե րով 
դաջ վող գի տակ ցու թյան մեջ: Հո ղագն դի 
շա րու նա կա կան պտույ տի նման պատ-
մու թյունն էլ է կրկն վում, ո ւս տի մեր խն-
դի րը ոչ թե կուրծք ծե ծելն ու ան ցյա լի 
ո ղբն է, այլ վե րա հաս վտան գից, ո րը 
կան խա տե սե լի ո րեն ա մեն ûր մեր դուռն է թա կում, ո րոշ չա փով 
ա պա հո վագր ված լի նե լու հա մար մարդ կու թյան հի շո ղու թյու նը 
միշտ թարմ պա հելն է: Այս գոր ծում բա½ մա թիվ այլ մի ջոց նե րի կող-
քին իր պա տաս խա նա տու դերն ու նի գրա կա նու թյու նը: ´ո լո րո վին 
էլ մեր մեղ քը չէ, որ հայ գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում որ-
պես մշ տա կան թե մա է հաս տատ վել հայ րե նի ե րկ րի ու հա րա ½ատ 
ժո ղովր դի ող բեր գա կան կորս տի կս կի ծը: 

âեր չի լի ցի նիկ ան կեղ ծաց ման. § Մո սու լի նավթն ա վե լի թանկ է, 
քան հայե րի ա րյու -նը¦, Հիտ լե րի կար ճա միտ ա պա հո վագ րու թյան. 
§Ո±վ է այ սûր հի շում հայոց կո տո րած նե րի մա սին¦ և նո րû րյա գեր-
տե րու թյուն նե րի խուլ ու համ րի կար գա վի ճա կից բա½ մա½ բաղ ու 
գոր ծու նյա, ա ռա ջա դեմ ու դի վա նա գի տո րեն ի մաս տուն ձևա նա լու 
բար դույթ նե րի միջև տար բե րու թյու նը քիչ է: Պա տա հա կան չէ, որ 
20-րդ դա րի պա տա նի քն քուշ քնա րեր գուն ` Հով հան նես Þի րա ½ը, 
ոչ թե ըն դա մե նը բարձ րա ձայ նում է, այլ §մռն չում¦. §ա ½ա տու թյուն 
Մա սի սին¦: Ան ցյա լի ան խոր հուրդ ան դա տա պար տե լի ու թյու նը, 
լռու թյունն ու ա պա գայի տագ նապ նե րը նրան հան գիստ չէ ին տա-
լիս: 

Մեղք կա` դա րեր էլ հնա նա` չի փրկ վի` կխա չեմ, 
Æմ սուրբ ցե ղին ե ղեռ նո ղին մե ղացն ամ ու ժամ չկա, 
Հա ½ար տար վա իր սև մեղքն էլ ով չքա վի` կխա չեմ:22  

22 Հովհաննես Þիրա½,Երկեր,հ. 1, Ե., 1981,էջ 328: 

Հովհաննես Շիրազ
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20-րդ դա րի մո լո րու թյուն նե րի, սահ մա նա փա կում նե րի, ան-
ձնա պաշ տու թյան, ան տե ղի կո րուստ նե րի, գա հա վեժ ան կում նե րի 
ու նաև եր բեմն կայ ծա կող վե րելք նե րի խաչ մե րու կում հայտն ված 
Þի րա½-եր ևույ թի մար գա րե ա կան խոս քը ե րեկ վա նից ա ռա վել հն-
չեղ է այ սûր, ա ռա վել պա հանջ ված:

Միշտ չես մնա մի բուռ ա ծու, իմ նո րա շիվ Հա յաս տան,
Ìաղ կիր` ը նդ դեմ խուլ ա ստ ծու, գի շեր ու տիվ, Հա յաս տան,
²ÛÝ å»ë Í³Õ ÏÇ, áñ Ó³ ·» ñÇ¹ µáõÛ ÝÁ ¹Ý»ë Մ³ ëÇ ëÇÝ…23 

Þի րա½ն իր ստեղ ծա գոր ծու թյամբ փոր ձել է ա½ գի ա պա հո վու-
թյան, պաշտ պա նու թյան, շա հե րի, պատ մա կան հայ րե նի քի ա ½ա-
տագր ման ու ար դա րու թյան հաս տատ ման հա մար ու ղի ներ նշել:

1.  Ժո ղովր դի հի շո ղու թյան մեջ պա հել պատ մա կան Հա յաս-
տանն իր տե ղա նուն նե րով, շա րու նակ հի շեց նել Ա րևմ տյան Հա-
յաս տա նի` հայե րի հնա մե նի բնûր րան լի նե լու փաս տը, ճա նա չել 
տալ Հա յաս տանն իր ամ բող ջու թյան մեջ և քա րո ½ել հայ րե նա սի-
րու թյուն: Պա տա հա կան չէ, որ մի շարք ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե-
րում բա նաս տեղ ծը հի շեց նում է հայոց լեռ նե րի, գե տե րի, լճե րի 
³ ÝáõÝ Ý» ñÁ, ³ í³՜Õ…

Ե րա ½իս մեջ ìա նա ծո վը, êա սունն ու ìա նը տե սա,
Ա պա րան ջան աղ բյուր ներս նո րից մեր տա նը տե սա,
Ե լա Մա սիսն համ բու րե ցի, բայց ե րբ խին դից ½արթ նե ցի`
Լ³ óÇ… ù³Ý ½Ç ÙÇ ³ÛÝ ÙÇ µáõռ É³ óáÕ Սև³ ÝÁ ï» ë³:24 

2.  ́ ա նաս տեղ ծը հոր դո րում է քաջ լի նել և միշտ պատ րաստ` 
ջախ ջա խե լու նա խա հար ձակ թշ նա մուն`

ìար դան վե լով` այս էլ ա հա տասն ու վեց դար ան դա դար
Մա սիս վել է,- ա հա ին չու չի մա հա նում հայ ո գին:25 

3. Ե ղեռ նա պա տու մը հայ նոր և նո րա գույն գրա կա նու թյան մշ-
տամ նա թե մա նե րից է, ո րն ի րեն ե ղեռ նա ծին հա մա րող բա նաս-
տեղ ծի` Հով հան նես Þի րա ½ի պոե ½ի ա յում ի լուր աշ խար հի հն չում 
է ա ռա վել բարձ րա գոչ ու ա հե ղա ձայն` դուրս գա լով ա½ գային նեղ 
սահ ման նե րից:

23 Նույն տեղում, էջ 322:
24 Նույն տեղում, ¾ջ 320:
25 Նույն տեղում, ¾ջ 320:
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 Ես հան գիստ չու նեմ, քա նի չեն կար դում  
  աշ խար հե-աշ խարհ

 Հո գե հան գիս տը կո տո րած նե րի հայոց ան հա մար, 
Ո րոնք մորթ վե ցին բաց աչ քի ա ռաջ ան հո գի մարդ կանց:26

4. Þի րա½ն ա ռա ջար կում է մի ջա½ գային դատ պա հան ջել մեծ 
ոճ րա գոր ծու թյան մե ղա վոր նե րին պատ ժե լու հա մար, որ պես ½ի 
այն ե րբ ևի ցե չկրկն վի: Ե ղեռ նը քա նի դեռ չի ստա ցել հա մար ժեք 
գնա հա տա կան շա րու նակ վում է: Աշ խար հը որ պես դաս պի տի 
սեր տի հայե րի նկատ մամբ կա տար վա ծը, որ պես հա կա նիշ ըն-
դուն վի ա½ գե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի ապ րե լու ի րա վուն քի հան դեպ: 
´ա½ մա թիվ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի միտ քը խտաց ված է հատ-
կա պես § Հայոց դան թե ա կա նը¦ դա տաս տա մա տյա նում, ո ւր հայ-
րե նա սեր բա նաս տեղ ծը ոչ մի այն վկա յա կո չում է հայ ժո ղովր դին 
պա տու հա սած ցե ղաս պա նու թյան սահմռ կե ցու ցիչ տե սա րան-
նե րը, այլև դա տա պար տում է աշ խար հի ա ռա ջա դեմ հա մար վող 
մարդ կու թյա նը լռե լու հա մար: ´ա նաս տեղ ծը հա մո½ ված է, որ 
ո ճի րի, ցա վի հան դեպ ան տար բեր լի նե լը նույն քան մեղ սա լի է, որ-
քան այն ի րա գոր ծե լը: Հայ րե նա պա տու մի քա ռյակ նե րից մե կում 
գրում է.

ìշ տի ոչ մի կն ճիռ չկա ա րև մուտ քի ճա կա տին,-
Æն չո±վ ամ պեմ,որ կայ ծակ վեմ սուլ թան նե րի ճա կա տին,
Îես դար ան ցավ, բայց մա հի կը դեռ չի հան վել կա խա ղան,
Մ³ ëÇë, ·»Ã ÙÇ ù³ñ ïáõñ` Ë÷»Ù ³ ñև Ùáõï ùÇ ճ³ Ï³ ïÇÝ…27  

Þի րա ½ը ոչ թե բա նաս տեղ ծին հա տուկ հու ½ա կան-ք նա րա կան 
ապ րում ներ է ներ կա յաց նում պատ մա կան կոնկ րետ փաս տե րի 
վե րա բե րյալ, այլ քա ղա քացի ա կան ճշգ րիտ մեկ նա բա նու թյուն նե-
րի է հան գում և պա հան ջում ար դա րա ցի վե րա բեր մունք ե ղա ծի և 
կա տար վա ծի ի րա վա կան մե ղան չու մով:

Հեռ վից û տար բոռն ու մե ղուն, ե րբ մեր ծաղ կանց հոտն ա ռան`
Ե կան, ե լան մեր լեռ նե րը, ե րկ րիս մեղ րա հորդն ա ռան,-
Ա սին, դրախտն այս է որ կա, ու բույն դրին յոթ նա հող,
´այց լռե ցին ա ստ ված ներն էլ, ե րբ իմ հայոց բոթն ա ռան:28   

26 Նույն տեղում, էջ 314:
27 Հովհաննես Þիրա½, Երկեր, հ. 1, Ե., 1981,էջ 330:
28 Նույն տեղում, էջ 330:
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5. Ոճ րա գործ ոհ մա կի դեմ մի այ նակ մնա լու փաս տը որ պես 
պատ մա կան դաս պար տադ րում է լի նել մի աս նա կան:

âէ ինք բեկ վի թե` չորս կող մից հրո սա կը չլի ներ,-
Âե մի ա բան ա½ գի մարմ նում իր քո սա կը չլի ներ,-
Տես` ո րդն կեր խն ձո րի ո րդն իր մի ջից է, ա ստ ված իմ,
²ÛժÙ Ù»ñÝ ¿ñ ² í³ ñ³ÛñÝ ¿É, Ã» ì³ ë³ ÏÁ ãÉÇ Ý»ñ…29  

´ա նաս տեղ ծը հատ կա պես խոսքն ո ւղ ղում է սփյուռ քա հայե-
րին, ո րոնք խաբ ված ջրե րի նման û տար ա փեր են շտա պում`

Ա նուշ է թվում ձե½ կան չող հե ռուն,
´այց դուք կկոր չեք ծո վե րում û տար,
Դար ձեք` ծո վա նա թող հայոց ա ռուն,
ՄÇ± Ã» Ùáñ ·Çñ ÏÁ Ý»Õ ¿ Ó»½ Ñ³ Ù³ñ…30 

Մե½ ան հրա ժեշտ է մի ա բան վել, որ պես ½ի հաղ թա հա րենք ա½-
գային մեծ ող բեր գու թյան հետ ևանք նե րից գո նե ան ջատ ու ան մի-
ա բան ապ րե լու ա նեծ քը: ´ա նաս տեղ ծի գե րա գույն ե րա ½անքն է 
տես նել հայ ժո ղովր դին Մա սի սի շուր ջը բո լո րած, հա վա քա կան ու 
հա յա լե ½ու: 

Պառ կում` ա կանջս դնում եմ հո ղին` իմ սերն է խո սում,
Æմ հե ռու ìա նա ժայ ռի մեջ գոց ված Մհերն է խո սում,
-Այն ժամ` դուրս կգամ, ե րբ մի ա բան վի իմ ա ½գն սփյուռք ված, 
Եñµ ÇÙ µ³Ý ï³ñÏ í³Í Մ³ ëÇëÝ Ç Ù³ Ý³` Çñ ï»ñÝ ¿ Ëá ëáõÙ…31  

òե ղաս պա նու թյունն ան հեր քե լի, ան քն նար կե լի ի րո ղու թյուն 
է, և աշ խար հաս փյուռ հա յու թյան բե կոր նե րի հա մար այն ան-
ցյա լը հի շեց նող ցա վա լի հու շից բա ցի գո յու թյան ան տրո հե լի բա- 
 ղադ րիչ է: 

Գի տեմ ին չու այս քան բարձր է  
  Մա սիս սա րը հույ սիս պես,

Աշ խար հի ո ղջ ծայ րե րին հա սած  
  պան դուխտ հայեր կան պես-պես,

Մա սիսն այս քան բարձր է կանգ նել, որ ա մեն քին եր ևա,
Որ տես նի հայն ու հայ մնա, ի նչ պես Մա սիսն իր այս վես:32   

29 Նույն տեղում, էջ 332:
30 Հովհաննես Þիրա½, øնար Հայաստանի, գիրք 2, Ե., 1964, էջ 160:
31 Հովհաննես Þիրա½, Երկեր, հ. 1, Ե., 1981, էջ 322:
32 Հովհաննես Þիրա½, øնար Հայաստանի, գիրք 2, Ե., 1964, էջ 137:
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6. Öա նա չել ու գնա հա տել եր կիրն ու պե տա կա նու թյու նը, աչ քի 
լույ սի պես պահ պա նել լե ½ուն, կրոնն ու մշա կույ թը, ո րի շնոր հիվ`

Îհաս նի հայ ցեղն իր հայր Մա սի սին,
Եվ հայ գրե րը ոչ թե ա վա ½ին,
²ÛÉ ² ñ³ ñ³ ïÇ ճ³ Ï³ ïÇÝ Ï· ñ»Ýù… 33 

7. Եր բեք չկաս կա ծել, որ Հա յաս տա նը հա րատ ևե լու է, ի սկ 
հայոց մեծ ող բեր գու թյու նը ոչ թե պետք է մնա մեր քնա րի մշ տան-
վագ լա րը, այլ ըն դա մե նը հի շո ղու թյու նը պահ պա նե լու այն ու ժը, 
ո րն ապ րե լու և հ½ո րա նա լու կո րով է նե րար կե լու: 

Ե ղեռ նա ½արկ էլ ե ղանք, բայց նո րեն
Հայերն ապ րել են, ապ րում են, կապ րեն:34  

Ող բեր գու թյան թե մային վե րա բեր վող գոր ծե րում հայ րե-
նի գրա կա նու թյան մեջ ա ռանձ նա նում է Հով հան նես Þի րա ½ի 
քնա րեր գու թյու նը: Ե ղեռ նի թե ման ը նդ գծող եր գե րում կար ևոր 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից է հա մար ձա կու թյու նը, ո րի ա ռա ջին 
ար տա հայ տու թյու նը ժա մա նա կաշր ջա նի մռայլ մթ նո լոր տում լռե-
լու փո խա րեն ա վե լի վճ ռա կան լի նելն է: 1942 թվա կա նի դժ նի û րե-
րին շի րա ½յան խի ½ա խում նե րից են § ́ ա նաս տեղ ծի ձայ նը¦ ժո ղո-
վա ծո ւի` մեծ հայ րե նա կա նի ա ռա ջին û րե րին գր ված, բա½ մա½գ 
ու խորհր դային եղ բայ րա կան ժո ղո վուրդ նե րի` ֆա շի½ մի դեմ 
ո ւղղ ված բո ցա շունչ, կո չային ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի կող քին 
հայոց ե ղեռ նին վե րա բեր վող քերթ ված նե րը: § Îանգ նած տրտ մում 
է կա նաչ ե ղև նին¦ բա նաս տեղ ծու թյան ա ռա ջին տո ղե րում ամ բող-
ջո վին քո ղարկ ված է կա նաչ ե ղև նու պատ կե րը, սա կայն բա նաս-
տեղծն ա ռանց վա րա նե լու բա ցա հայ տում է միտ քը` 

Þուր ջը թն դում է ու րախ Նոր տա րին,
Մար դիկ խմում են, և ան հոգ պա րում,
Այ նինչ` լա լիս է Հայոց ե ղև նին,
ՄáñÃ í³Í ³Ý ï³ռÝ ¿ Ý³ Ùï³ µ» ñáõÙ…35  

Հով հան նես Þի րա ½ի հայ րե նա սի րա կան քնա րեր գու թյան մեջ 
ա½ գային ող բեր գու թյան թե ման բա½ մաբ նույթ է: Հա յաս տա նի 
պատ մա կան ճա կա տա գի րը, ան ցյա լի մղ ձա վան ջը, ան ցած ճա-
նա պար հը չեն վրի պել բա նաս տեղ ծի ու շադ րու թյու նից, ո րի վրա 

33 Հովհաննես Þիրա½, Հայոց դանթեականը,Ե., 1991, էջ 290:
34 Հովհաննես Þիրա½, Երկեր, հ. 1, Ե., 1981,էջ 112:
35 Հովհաննես Þիրա½, Երկեր, հ. 1, Ե., 1981,էջ 113:
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էլ հեն ված են դրան ցից բխող մյուս թե մա նե րը` Հա յաս տա նի վե-
րածնն դի ե րա ½ան քը, û տար ա փե րում ապ րող հա յու թյան ճա կա-
տա գի րը, ե ղեռ նի ճա նա չումն ու դա տա պար տու մը, հայի տե սա կի` 
ա ռա քի նի կեր պա րին, հայոց լե½ վին ու մշա կույ թին հա վա տա րիմ 
մնա լու պա հան ջը, ի նչ պես նաև ան ցյա լի հի շո ղու թյուն նե րը և հայ-
րե նի քի հաղ թա կան ա պա գայի հան դեպ ու նե ցած հա վա տը: 

úս մա նյան Âուր քի այի հան դեպ ան սահ ման ա տե լու թյա նը ½ու-
գա հեռ` Հ. Þի րա ½ը, որ քան էլ կա րող է տա րû րի նակ թվալ, չի այ-
րում հայ և թուրք ժո ղո վուրդ նե րի միջև ե ղած բո լոր կա մուրջ նե-
րը, այլ դի վա նա գի տա կան սթափ ժես տով ը նդ գծում է հա սա րակ 
ժո ղովր դի և հա յա տյաց կա ռա վա րու թյան հա յացք նե րի և շա հե րի 
հա կադ րու թյու նը: § Հայոց դան թե ա կա նը¦ պոե մում թուրք կինն 
ա ղա ղա կում է.

Ա խր, էր մա նին դուշ ման չէր մե ½ի,
... Մեր վ½ին ûձ է մեղ քը Ել դի ½ի,
Որ դովս եմ ե րդ վում` սրանք մեղք չու նեն,
Ìո վեց ա րյու նը խեղճ հայ տղայոց,
Ա նեծ քը թոկ է վ½ին մեր որ դոց,
òեղ են մոր թում, ցե¯ղ, այն էլ գա րու նով,
Ե É¹½, Ë»Õ ¹Á í»՜ë ¿ë Íáí ³ ñÛáõ Ýáí…36 

Մի ջա½ գային ի րա վա կան դաշ տում, որ տեղ այ սûր էլ ո ւժն է թե-
լադ րում ի րա վունք, որ պես ½ի չխ լաց վի ճշ մար տու թյան ձայ նը, մե½ 
ան հրա ժեշտ են շի րա ½յան պոե ½ի այի լա վա տե սա կան նո տան ու 
մինչև հաղ թա նակ գնա լու ան հաղթ ո գին: Ա½ գային ող բեր գու թյան 
թե ման ար դեն ի սկ թե լադ րում է կո չային, պա թո սային, հրա պա րա- 
կա խո սա կան լից քեր, ո րից ըմ բոստ պոե տի պոե ½ի ան ոչ թե տու-
ժում է ,այլ ստա նում ի րեն բնու թագ րող ե րան գա վո րում: Հատ կա-
պես հա տու է աշ խար հին ո ւղղ ված հոր դոր-նա խա տին քը`

Աշ խարհ, դու ի նձ մի նայիր,
Æմ ո ղջ ա½ գին փայ փայիր:
ìա խե նում եմ, թե նրան
Դու պարտք մնաս հա վի տյան:37  

Þի րա ½ը հայ րե նա ցա վով տա ռա պել է իր ստեղ ծա գոր ծա կան 
ճա նա պար հի ո ղջ ըն թաց քում,ան գամ ծն ված û րից մինչև մահ: 
Դրա վկա յու թյուն ներն են. §Ես  ծն վել եմ ձո րե րում,/ Ե ղեռ նի սև 

36 Հովհաննես Þիրա½, Հայոց դանթեականը, Ե., 1992, էջ 56:
37 Հովհաննես Þիրա½, Երկեր, հ. 1, Ե., 1981,էջ 9:
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û ñ» ñáõÙ…¦  ÙÇÝãև` §î»ë Ý»Ù ² ÝÇÝ áõ Ýáñ  Ù»ռ Ý»Ù… ¦ ëï»Õ Í³ ·áñ
ծու թյուն նե րը:  Մա սամբ ի րա կա նաց վեց նաև նրա կտա կը` թաղ-
վե լու Մա սի սի լան ջե րին:

Եվ ե թե հայտ նի ճշ մար տու թյուն է, որ պատ մու թյու նը նն ջե-
ցյալ նե րի, ող ջե րի և դեռ չծն ված նե րի սր բա ½ան դա շինքն է, ապ-
րող ներս չմա րած պարտ քեր ու նենք հա տու ցե լու ան ցյա լի մեր 
հի շա տակ նե րին ու գա լիք սե րունդ նե րին: Այ սûր ե թե շատ ո ւշ չէ, 
ա պա ճիշտ ժա մա նակն է ար դա րա ցի ներ կա յաց նե լու ցե ղաս պա-
նու թյան հա րյու րա մյա ո ճի րը, ո րը քա նի դեռ չի դա տա պարտ վել, 
շա րու նակ վում է: Æ սկ ե ղեռ նա ծին բա նաս տեղ ծի ա½ գային ող բեր-
գու թյան ու ցա վի եր գը դա սա գիրք կդառ նա § մա նուկ մարդ կու-
թյան սե ղա նի վրա¦: 

¶րա կա նու թյուն

1. Հով հան նես Þի րա½, øնար Հա յաս տա նի, 3 գր քով, Ե., 1958-74:
2. Հով հան նես Þի րա½, Եր կեր: 5 հա տո րով, հհ. 1-4,Ե., 1981-1986:
3.  Հով հան նես Þի րա½, Հայոց դան թե ա կա նը, Ե., 1990,1991,1992:
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Երկ խո սու թյուն ե րկն քից.  
ՀամոՍահյան¨ՄարիաՀակոբյան

 Նրանք եր կու ըն կեր է ին ,
 Նույն ե րա մի եր կու թռ չյուն, 
 Մե կը մե կից թև էր առ նում,
 Մե կը` մե կի թևով թռ չում:38

/ Մա րի ա Հա կո բյան/39

Ան մեկ նե լի են գոր ծե րը Ա ստ ծո: Æ սկ 
սե րը, որ ճշ մար տու թյան ճշ մար տու-
թյունն է, բա ցա հայտ ման մտա վա խու-
թյուն չու նի: Այն ծն վում է ան սպա սե լի և 
եր բեք չի լքում, չի հե ռա նում, այլ մնում 
է քե½ հետ` ի նչ պես քո սե փա կան է ու-
թյունն ու ստ վե րը: §Æ±նչ է պետք մար-
դուն, / êի րո գաղտ նի քը,/ Èույ սի, ստ-
վե րի հրա շա լի քը:/ ìկա է Ա ստ ված,/ 
´նու թյունն ին քը,/ ´աց չա նեք հան կարծ 
/ ՍÇ ñá ·³Õï ÝÇ ùÁ…¦40

êա կայն սեր ու նե նալու եր ջան կու-
թյու նը բո լո րին չէ, որ տր վում է, ո ւս տի 
պետք է գնա հա տել ու պահ պանել, հա-
կա ռակ դեպ քում ոչ թե կհե ռա նա, այլ ճա կա տագ րի ծանր խա չի 
նման կհե տևի ո ղջ կյան քում: Æս կա կան կե սին հան դի պելն ու նկա-
տե լը ևս եր ջան կու թյուն է: Հին ար ևե լյան ա վան դույթն է ա սում. 
§ Èեյ լի ին սի րե լու հա մար` Մեջ լու մի աչ քերն են պետք¦: Æ սկ êա-
հյա նը գրում է.

Տա րû րի նակ է սե րը բա րե կամ,
Ոչ ոք նրա նից բան չի հաս կա նում ,
Հա ճախ այն տեղ է նա հաս կա հա նում,
Ո ւր չի գի շե րում քա րա քոսն ան գամ:
Մտ նում է հա ճախ ա նա պատ ու շամբ,
Ìաղ կում է ճահ ճում ան մշա կե լի, - 

38 Մարիա Հակոբյան, Ոսկի տերևաթափ, Ե., 1973, էջ 23:
39 Մարիա Հակոբյանը Համո êահյանի 1-ին կինն էր, բժշկուհի էր, 

բանաստեղծուհի, ամուսիններ են եղել 1945-1979 թթ., 1946-ին  ծնվել 
է ավագ որդին` Նաիրին, 1954-ին կրտսերը` Արայիկը:

40 Մ. Հակոբյան, Ոսկի տերևաթափ, Ե., 1978, էջ 92:

Համո Սահյան  
և Մարիա Հակոբյան
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Հա ճախ թոշ նում է մա նու շակ նե րի 
àõ Ñ³ë ÙÇÏ Ý» ñÇ Ñ³ñ և³ Ýáõ ÃÛ³Ùµ…41  

Ե րկ րային կյան քում սի րո մեջ եր ջա նիկ կա րող էր հա մար վել 
Հա մո êա հյան և Մա րի ա Հա կո բյան ½ույ գը, ո րին Ա ստ ված մեծ 
շնորհ էր ա րել. բա ցի բա նաս տեղ ծա- կան ձիր քից նաև համ բու-
րել էր ճա կատ ներն ու սի րո ան բա ցատ րե լի լույս տվել: Նրանց 
մի ու թյու նը, դա տե լով ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րից, մարդ-
կային ո րա կից ու խառն ված քից, եր բեք չէր խա թար վե լու: òա-
վոք, ե րկ րային կյան քում այն տևեց ըն դա մե նը 34 տա րի, սա կայն 
շա րու նակ վում է ապ րել հա վեր ժու թյան մեջ: Դրա վկա յու թյունն 
է նրանց ստեղ ծած գրա կա նու թյու նը, ո րը պեր ճա խոս ե րկ խո սու-
թյուն է ե րկն քից: Æ նչ պես վկա յում է նրանց որ դին` Նաի րի êա հյա-
նը, այս եր կու ան հա տա կանու թյուն նե րը բա վա կա նին նման է ին 
ի րար. եր կուսն էլ տա ղան դա վոր, ու ժեղ, ա½ նիվ, հ½որ,իսկ հայտ-
նի ճշ մար տու թյուն է,որ նման նե րը դժ վար են լե ½ու գտ նում: ´ա ցի 
այդ, շր ջա պա տի գորշ մթ նո լոր տը, բան սար կու թյուն ներն ու չկա-
մու թյու նը, ի նչ-որ տեղ նաև նեն գա վոր թյու րի մա ցու թյու նը, ի րենց 
բա ցա սա կան ա½ դե ցու թյունն ու նե ցան նրանց ճա կա տագ րե րում:

Ոչ ու րիշ նե րի ½ր պար տու թյու նը,
Ոչ քո ը նկճ ված հպար տու թյու նը,
Ոչ հաղ թա նա կած քո պար տու թյու նը,
Եվ ոչ էլ պարտ ված քո հաղ թու թյու նը,
Եր կու սիս այս մեծ դժ բախ տու թյու նը
Հար կա վոր չէ ին ոչ ի նձ, ոչ էլ քե½:42  

Այս եր կու բա նաս տեղծ նե րի ի րա կան աշ խար հի ը մբռ նումն ու 
հոգ ևոր-մ շա կութային յու րա ցու մը սնունդ է ին առ նում միև նույն 
մի ջա վայ րից, ո րի ար դյուն քում ½ար մա նա լի չէ, որ նրանց գե-
ղա գի տա կան ըն կա լում ներն ու պատ կե րա ցում նե րը բա½ մա թիվ 
հար ցե րում հա մըն կան: âնա յած ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ա ռա-
ջին հայաց քից թվա ցող հե տաքրք րա շարժ նմա նու թյա նը` բա ռա-
պա շա րի, հան գի, ան կեղ ծության, մի շարք գե ղար վես տա կան 
ար ժա նիք նե րի, նրանք նաև տար բեր են հատ կապես քնա րա կան 
հե րո սի, կյան քի ու մահ վան, լի նե լու ու կա յա նա լու ո րոն ման մեջ: 
Æ նչ պես Þչորս Դավ թյանն է նշել. § Մա րի ա Հա կո բյա նը Հա մո êա-
հյա նի բա ցած հու նով չի քայ լում, քան ½ի ին քը վա ղուց բա ցել է 

41 Հ. êահյան, Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 2 Ե., 1984, էջ 58:
42 Նույն տեղում, հ. 1, էջ 194:
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թեև հա մեստ, սա կայն ի նք նու րույն ա րա հետ:¦43  
Մա րի ա Հա կո բյա նի ½ուտ կա նա ցի, քն քուշ պոե ½ի ան հն չում է 

շատ մտեր միկ: Այն վս տա հե լի, հա րա ½ատ մե կին շշու կով սր տինդ 
հայտ նե լու ան կեղ ծու թյունն ու նի, ո րից ըն թեր ցո ղին փո խա դարձ 
հա մակ րանք ու սր տա ցա վու թյուն է փո խանց վում: Նրա պոե ½ի-
ան իր ե րա½ կուն հո գու ճիշտ պատ ճենն է և այն քան է նուրբ, որ 
իր խոս քե րով ա սած § մա նու շա կա գույն բա րակ մո ւա րից թաշ կի-
նակ¦ է պետք, որ կո պիտ մատ նա հետ քեր չդ րոշմ վեն վրան, ու վա-
ղոր դյան շո ղից, ար ցուն քի ցո ղից, շուր թե րի դո ղից չխո նա վա նան 
ու չխախ տեն տո ղե րի տակ թաքն ված ա ռինք նող մի ամ տու թյունը: 

Ե րկ նային լույս սե րը եր կու սի հո գում էլ ծն վում է ան նկատ, 
այն պես, ի նչ պես բնության մեջ ներ դաշ նա կո րեն ա ճող ու ծաղ կող 
ա մենը, ի նչ վեր է գի տակ ցու թյու նից ու քար կա նոն նե րից: §Ես է ու-
թյամբ դար ձա դու,/ Դու է ու թյամբ դար ձար ես, / Խառն վեցին եր կու 
ես/ Ու դար ձան մեկ` ես ու դու¦44 կամ §Ե ղել է ար դեն ե րա նե լին,/
Այս ի °նչ հրաշ քով ի րար գտանք,/ ´ախ տից չեմ ու ½ում ես ա վե լին,/ 
Մի այն գտա ծը ձեռ քից չտանք¦, - գրում է êա հյա նը, ի սկ Մա րի ա 
Հա կո բյա նը կար ծես շա րու նա կում`§Ոչ ո րո նել եմ, ու ոչ ե րա ½ել, / 
Դու ե րկն քից ես ի նձ բա ժին հա սել:¦45  

Ե թե Մ. Հա կո բյա նի պոե ½ի ան ամ բող ջո վին սի րո տա րաբ նույթ 
ե րգ է հի շեց նում, ա պա Հա մո êա հյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը 
դի տար կե լիս թվում է` սի րո ե րգն ան նշ մար է: êա կայն այն ա մե-
նուր է. բնու թյան ու մար դու, հայ րե նի քի, կյան քի ու մահ վան, խո-
հա փի լի սո փա յա կան եր գե րում, ո րոնց հա մար սի րո բերկ րանքն 
ու ա վե լի շատ տա ռա պանք - ցա վը հիմք են հան դի սա ցել` նոր 
ի մաստ հա ղոր դե լով ա սե լի քին:§Æմ տխուր տո ղերն ա րդյոք չե°ն 
հեր քում,/Որ քո ա նու նը չեմ հի շել եր գում:¦46 / Հ. êա հյան / Մա րի ա 
Հա կո բյա նին թվում է` իս կա կան սերն այն քան էլ նման չէ ե րա ½ա-
ծին, այն ա վե լի շատ իր հո րի նածն է: Æ սկ ե րբ շո շա փե լի են դառ-
նում տար բե րու թյուն նե րը, հի աս թա փու թյու նը չի ու շա նում.

Ես քե½ ա րա րե ցի սի րո եր գի նման,
øե½ կյանք նվի րե ցի ու ե րա½ ներ ան վերջ,
òո լե րի փունջ ա ռա իմ աչ քե րից վառ ման, 
Թ³ ùáõÝ շ³Õ ïí» óÇ ùá ëև ³ã ù» ñÇ Ù»ջ…47 

43 Þչորս Դավթյան, Èուսապսակ հավերժի ճանապարհին, Մ. Հակոբյանի 
§Մարինե վանքում¦ գրքի առաջաբանը, Ե., 2004, էջ 3:

44 Հ. êահյան, Երկեր 2 հատորով, հ. 2, Ե., 1984, էջ 132:
45 Մ. Հակոբյան,Մարինե վանքում, Ե., 2004, էջ 27:
46 Հ. êահյան, Երկեր 2 հատորով, հ. 2, Ե.,1984, էջ 255:
47 Մ.Հակոբյան, Մարինե վանքում, Ե.,2004,էջ 100:
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Եվ ½ար մա նա լի չէ. որ քան էլ եր գի նման ա րար վի սե րը և վա-
րար ու ան համ բեր գա րուն հի շեց նի, միև նույն է, ե թե հո րին ված է, 
մնա լու է ան հաս: Եվ մի± թե գաղտ նիք ե նք բա ցա հայ տե լու նկա տե-
լով, որ սե րը շին ծու չի կա րող լի նել: Ուղ ղա կի ան հրա ժեշտ է նկա-
տել ան կեղծ ½գաց մուն քը և ըն դու նել այն պի սին, ի նչ պի սին կա: 
Հ. êա հյա նը մի շարք բա նաս տեղ ծու թյուն նե րե րում տա լիս է այս 
ան հիմն նա խա տին քի պա տասխա նը: §Փնտ րում ես դու ի նչ-որ 
հան ցանք,/ Հեգ նում ես ի նձ ու չես նե րում, / ́ այց կա ի նչ-որ մի կա-
րեկ ցանք / øո հեգ նա կան ժպիտ նե րում:¦48 øա նի դեռ նրանց միջև 
ըն դա մե նը ժա մա նա կա վոր ան հաշ տու թյուն է` հեգ նա կան ժպիտ-
նե րում կա րեկ ցանք կա, դառ նա գին խոս քե րում ան գամ քաղց-
րու թյուն, և նկատ վում է քնք շու թյուն նույ նիսկ ա նո ղոք ձևա ցող 
դեմ քին, ու րեմն հան ցան քը բա ցա հայտ չէ, և հաշ տու թյան միտքն 
ա վե լի ծան րակ շիռ դեր կա րող է ու նե նալ:§ Մերթ փար վում ես ի նձ 
հո վի պես, / Մերթ հող մի պես ի նձ չար չա րում,/ Ա¯խ, ե րբ այդ պես 
սի րել գի տես,/ ¾լ ին չու± ես ցավ պատ ճա ռում:¦49 / Հ. êա հյան/ 

Խիստ ½գաց մուն քային ու մի ա միտ է կա նա ցի է ու թյու նը, որ քան 
էլ որ վշ տա նա, կաս կա ծի ու չա րա նա, մի թեթև ակ նար կից, մի կի-
սաքն քուշ հան դի մա նան քից ան գամ նո րից շա րու նա կում է հա վա-
տալ, ի սկ ½ղջ ման ու սի րո խոս տո վա նու թյան դրս ևո րումնե րը չեն 
ու շա նում:§¾լ չեմ ա նի, էլ չեմ ա նի,/ øե½ ին ձա նից էլ չեմ վա նի,/ ¾լ 
չեմ գնա, որ չգ նաս,/ âեմ հե ռա նա` չհե ռա նաս, / Îհա վա տամ, որ 
հա վա տաս:¦/ Մ. Հա կո բյան/ Այս տեղ ար դեն սի րո, ի նք նան վի րու-
մի գա գաթ նա կետն է, գլ խապ տույտ ա ռա ջաց նող հու ½ում այն աս-
տի ճա նի, որ կնոջ սե րը գե րա ½ան ցում է ի նքն ի րեն, ան գամ,/ մե ղա 
քե½, Ա ստ ված/, բա րի կա մե նում ի րե նից հե ռա ցող սի րե ցյա լին. §Ու 
թե գնաս, ու թե գնաս, / Öա նա պարհդ թող կա նա չի:¦50  

Îյան քի հա վեր ժա կան հո լո վույ թի մեջ սի րո մի ա կն թարթն 
ու մի տե սա կը չէ, որ հա րա ½ատ է Հա մո êա հյա նի հո գուն: Նա 
ապ րում է պա տա նե կան սի րո ա նո րոշ ½գա ցու մից մինչև հա սուն 
սի րո վայելք, ոգ ևո րու թյուն ու հի աս թա փու թյուն, սի րո պատ ճա-
ռած թով չանք ու ցա վա գին տան ջանք: êա կայն բո լոր դեպ քե րում 
էլ մնում է ի րեն հա վա տա րիմ` ըն դու նե լով սե րը որ պես ե րկ նային 
պարգև` բնու թյան նման ան քն նե լի ու տա րո ղու նակ,ո րի ար մա տը 
սն վում է ի նք նան վի րու մից: Ան գամ մեր ժումն ու ու րա ցու թյու նը 
սի րո կրա կը մա րել չեն կա րող: êա է ա ռեղծ ված նե րի ա ռեղծ վա-
ծը,և Հա մո êա հյան-Մա րի ա Հա կո բյան սի րային դա շին քի հա վեր-

48 Հ. êահյան, øարե պատարագ, ե., 1999, էջ 70:
49 Նույն տեղում:
50 Մ. Հակոբյան, Մարինե վանքում, Ե., 2004, էջ 106:
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ժու թյան ան մեկ նե լի հրաշքի հմայ քը: § Հա ճախ շատ սի րե լուց` 
ï³Ý ջáõÙ »ë,/ ԼռáõÙ áõ Ý» ñáõÙ »Ù ¨ åá»ï »ë¦51,- ան կեղ ծա նում է 
Մ. Հա կո բյա նը: Գու ցեև իս կա կան սե րը հենց դա է. կա րող ես քե½ 
նե ղել, ան տե սել ան գամ, մի այն թե մնաս նրա կող քին:

Դու ու ½ե ցիր, որ ես քե½ տի րու թյուն ա նեմ 
Ու ես ան տեր մնամ.
Ա մեն-ա մեն ի նչ տամ, տե ղը ո չինչ չառ նեմ 
Ու քե½ ըն կեր մնամ:52  

êա հյա նա կան սի րո այս յու րû րի նակ տե սա կը մի կրա վո րա-
կան ½գա ցում է, ե րբ պատ րաստ ես ա մեն ի նչ տա լու` փո խա րե նը 
չպա հան ջե լով ո չինչ:  Նե րել, լռել, համ բերել` ըն դու նե լով սե փա կան 
ան կա տա րե լու թյու նը, և եր բեք չհաս նել ան նյու թե ղեն ե րա½ վա ծի 
աս տի ճա նին: §Ես այն եմ ե ղել, ի նչ որ ե ղել եմ, / âեմ հա սել եր բեք 
քո ո րո նո ծին,/ øո ո րո նածն ան նյու թե ղեն էր, /Æսկ ես հո ղե ղեն, հո-
ղոտ, հո ղա ծին:¦53 

Տղա մար դուն հա տուկ կար ճամ տու թյամբ բա նաս տեղ ծին 
թվում է` սի րա ծին կող քին պա հե լու հա մար հրա շա գործ պի տի լի-
Ý»É: § …Եë Ï³ ñáÕ ¿ Ç/ ²Ý í»ñ ջ³ Ý³ ÉÇ ÇÙ Ïá ñáõëï Ý» ñáí/ ¶Ý»É Ñ³ñ
դա գողն ու տալ քե½ նվեր:/ Դու հար դա գո ղի կա րիք չու նե իր,/ øե½ 
լոկ մի խա վոտ ու ղե գորգ էր պետք` /ì րան քան դակ ված/ Æմ ոտ-
նա հետ քը տես նե լու հա մար:¦54  

Æ սկ ի նչ է ե րա ½ում կի նըª դժ վար չէ հաս կա նալ: Ե թե սր տում իս-
կա կան սեր է, գտն ված ե րա½, այն նյու թա պաշտ չէ, այլ ըն դա մե նը 
ափ սո սում է, որ §Ամ բողջ կյան քում մե կը չե ղավ,/  Հոգ նած ու սով 
հեն վե ի¦55, որ չտագ նա պեր սիր տը սի րուց, ձեռ քե րին իջ ներ մի ûգ-
նող ձեռք, և եր գե րի դո ղը չմա րեր: ´ա նաս տեղ ծը ևս հա մո½վում 
է դրա նում. 

øե½ մի մեղ րա միս, մի մեղ րա տա րի
Եվ մի ար ծա թե հար սա նիք էր պետք, 
øո բախ տի վրա և ու սիդ վրա 
Æմ հաս նող ձեռ քը տես նե լու հա մար:56  

51 Նույն տեղում, էջ 79:
52 Հ. êահյան, Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, Ե., 1984, էջ 191:
53 Նույն տեղում, էջ 191:
54 Հ. êահյան, Տոհմի կանչը, Ե., 1981, էջ 319:
55 Մ. Հակոբյան, Ոսկի տերևաթափ, Ե., 1978, էջ 16:
56 Հ. êահյան, Տոհմի կանչը, Ե., 1981, էջ 320:
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Այ սինքնª ըն դա մե նը հաս կա նալ ու գնա հա տել է պետք: Հա ճախ 
ա ռû րյա կյան քի հոգ սե րի ետ ևից ըն կած չենք էլ նկա տում, թե որ-
քան ե նք կարծ րա նում ու ան տար բեր դառ նում, ան գամ ա մե նա հա-
րա ½ա տի հան դեպ, ո րին կորց նե լուց հե տո կյան քը ի մաստա½րկ-
վում է: § ́ ախտ ա սած բա նից բան չհաս կա ցանք,/Ն րա խոր հուր դը 
µÝ³í ãµ³ óÇÝù…/ Բ³Ë ïÁ Ù»½ Ñ³ ճ³Ë Ñ» ռ³ íáñ ÙÇ ·³ÝÓ,/ Ð³
ճախ թռ չուն է թվում ոս կեթև/, Եվ դու մտ քե րիդ ետ ևից ըն կած/ 
Փնտ րում ես նրան յոթ սա րի ե տև:¦57 /Հ. êա հյան/

Եր բեմն սի րող ½ույ գե րի միջև ան հաղ թա հա րե լի ար գելք ներ 
են լի նում, ո րոնք սո վո րա կան աչ քով հնա րա վոր չէ տես նել, հո-
գու տե սո ղու թյուն է պետք: Մ. Հա կո բյանը գրում է. §Æմ և քո միջև 
/ ́ ա րակ մի պատ էր,/ Փոք րիկ մի դուռ էր հա յա լա պատված,/ Ո րը 
միշտ փակ էր:¦58 Եվ այդ հայե լու մեջ յու րա քան չյուրն իր սե փա-
կան ար տա ցո լանքն էր տես նում, ի նքն ի րեն խղ ճում ու խնա յում, 
á ñÇó ¿É ÍÝ íáõÙ ¿ñ »ñ ·» ñÇ Ëռáí ùÁ, í»ճÝ áõ » ñ³½ ¨ ï»Ý ã» ñÇ Ïáñ
ծան ման ցա վը, մինչ դեռ` § Հի շում ես, ե °րբ էր, / Æ նձ ա սում է իր` / 
Թ» áñ ¹áõ ïË ñ»ë, / ÎÑÇ í³Ý ¹³ Ý³Ù…/ Եë áõ ñ³Ë, ³Ý Ñá·/ Թռã Ïá
տում է ի:¦ Ա վե լին` §Ե թե հի վան դա նաս, կմա հա նամ,/ Ե թե մա հա-
Ý³ë` Ïù³ ñ³ Ý³Ù, / Ð³ í³ ïáõÙ ¿ Ç…¦59  / Մ. Հա կո բյան / 

Հա վա տի կո րուստն ա մե նա մեծ ցավն է, որ կա րող է ու նե նալ 
սի րող սիր տը: Այդ գի տակ ցե լովª բա նաս տեղ ծը փոր ձում է ա նել 
ան կա րե լին` հոգ նու թյան թույ նից հա վա տը փր կե լու հա մար:

Ա րար աշ խար հից ես ի նձ կ½ր կեմ, 
Îգամ,գ լուխս քա րե րին տա լով, 
Որ իմ հա վա տով հա վատդ փր կեմ,
Եվ նո րից գր կեմ քե½` հա վա տա լով:60  

êա կայն դժ վար է վե րա կանգ նել նախ կի նում ե ղած սի րո ու 
նվի րու մի ½գա ցու մը, և մի այն հա րա ½ատ աչ քերն են, որ նկա տում 
»Ý, Ã» Ç Ýã å»ë ¿ ëÇ ñ» ÉÇÝ Ï³ Ù³ó Ù» Õ³ íá ñÇ ÝÙ³Ý íáõÙ: §… Բ³Ûó 
այն քան լավ եմ ճա նա չում ես քե½./ Որ նա յում հա ճախ ու չեմ ½ար-
մա նում, /Որ դու մե ղա վոր մար դու ես նման:¦ /Մ. Հա կո բյան/ 

Պար տա դիր չէ հան ճար լի նել հաս կա նա լու հա մար, որ ան-
կեղ ծու թյու նից բա ցի ա մեն ի նչ ա վե լորդ է սի րո մեջ: Հ. êա հյա նը 
գրում է. §Հար կա վոր չէ ին ոչ ի նձ, ոչ էլ քե½ / Ոչ իմ ան հա մեստ 
հա մես տու թյու նը, / Ոչ իմ ա նի մաստ ի մաս տու թյու նը, / Ոչ այս քան 

57 Հ. êահյան, Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, Ե. 1984, էջ 244:
58 Մ. Հակեբյան, Մարինե վանքում, Ե., 2004, էջ 14:
59 Նույն տեղում, էջ 12:
60 Հ. êահյան, Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, Ե., 1975, էջ 287:
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փխ րուն իմ խս տու թյու նը, / Ոչ էլ եր կու սիս նվաս տու թյու նը:¦61

  êի րո ար դեն ա լե կոծ ծո վում տա րու բեր վում են սի րող սր տե րը, 
տա տան վում, և փո խա դարձ վս տա հու թյու նը ա նէ ա նում է: 

Մեր ա րան քով մթին հե ղեղ ներ են ան ցել ու գնա ցել: 
Եր կու հան դի պա կաց քա րափ ներ են դար ձել ու մնա ցել: 
Ա վաղ, ոչ ե րբ ևէ հան դի պել ե նք կա րող,ոչ հե ռա նալ: 
àõ Ý³ ÛáõÙ » Ýù Ç ñ³ñ… 
Ոչ հի շել ե նք կա րող, 
Ոչ մո ռա նալ:62

    /Հ. êա հյան/ 

Գու ցե ա մեն ի նչ դեռ կո րած չէ, և կա րե լի է վե րա կանգ նել 
խարխլ ված հա րա բերու թյուն նե րը, չէ± որ մեջ տե ղում դեռ սեր 
Ï³:§ÆÝÓ ³ ë» Éáõ á ãÇÝã ãáõ Ý»±ë, / ¶áõ ó» ¿É ã»Ýù Ñ³Ý ¹Ç å» Éáõ… / … 
Դáõ ÑÇ շ» Éáõ á ãÇÝã ãáõ Ý»±ë,/ à ãÇÝã ãáõ Ý»±ë Ñ³ñó Ý» Éáõ… /… Դáõ ½Õ
ջ³ Éáõ á ãÇÝã ãáõ Ý»±ë…¦63 /Մ. Հա կո բյան/

êա կայն այլևս պա տա նե կան վախ վո րած կամ ե րի տա սար դա-
կան կրակ սե րը չէ, ո րը կա րող է թեթև քա մի խան դից նո րից բո ցա-
վառ վել: Այս դեպ քում վի րա վո րանքն այն քան է խոր, որ սկս վում է 
մի ան բա ցատ րե լի ու տա տաս կոտ ու ղի` չհե ռա նա լով- կորց նե լու, 
սոսկ հու շե րում ու ե րա½ նե րում ի րար վե րագտ նե լու, և որ ա մե նա-
ցա վա լին է, û տա րա նա լու կս կի ծով:

…Ð³ ½³ñ ù³ ñ»ñ ÷շ ñ» Éáí ճ³ Ý³ å³ñ ÑÇÝ Ù»ñ Ñ» ռáõ` 
Փշր վե ցինք քա րե րին և փշ րե ցինք ի րա րու: 
Ìո վին հա սանք և գտանք, ի նչ որ բախտն էր մե½ տա լու, 
´այց չի մա ցանք, որ ար դեն կորց րել ե նք ի րա րու:64

    /Հ. êա հյան/

Այս ա մե նից հե տո սի րա հա րը կանգ նում է  ճշ մար տու թյան 
ա ռջև մի այ նակ` ի նքն է ու ին քը, ու ե րբ կույր աչ քե րը բաց վում են 
ու ա ½ատ վում է սի րո թմ րեց նող թույ նի ա½ դե ցու թյու նից, նկա-
տում է իր ե սի կո րուս տը, տար րա լու ծու մը ա նո րո շի մեջ: Մա րի ա 
Հա կո բյա նը գրում է. § Դու կոտ րե ցիր իմ մեջ / Æմ վե հու թյու նը, / 
Աշ խար հին նայե լու /Æմ պար ½ու թյու նը:¦65 Ար դյուն քում փշր ված 
կամք է ու հա վա տի կո րուստ: ´նա կա նա բար, սրան պի տի հետե- 

61 Հ. êահյան,Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, էջ 194:
62 Հ. êահյան, Երկեր երկու հատորով, հ. 2, Ե., 1984, էջ 49:
63 Մ. Հակոբյան, Մարինե վանքում, Ե., 2004, էջ 17:
64 Հ.êահյան, Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, էջ 193:
65 Մ. Հակոբյան, Մարինե վանքում, Ե., 2004, էջ 13:
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վեր ա մե նա ցա վա լին. § Դու կոտ րե ցիր իմ մեջ / øե½ հա մար ապ-
ñ» Éáõ / ÆÙ ó³Ý Ïáõ ÃÛáõ ÝÁ…¦66 Îա տար վածն այն քան է շեշ տա կի, 
որ ան գամ հար վա ծի պա հին սուր ցավ չի պատ ճա ռում,  սա կայն 
½գաց նել է տա լիս իր մա սին, ե րբ դար ձել է փաստ` սառ նու թյուն, 
û տա րա ցում, ո րին պի տի հետ ևի ան դուն դին հա սած ին քնա կոր-
ծան քայ լը, նոր ½գաց մուն քի, մե կի ու սին հեն վե լու, նե ցուկ փնտ-
րե լու մեղ սա վոր քայ լը:§ Մե կը լի նի, /Ն րան սի րով իմ ½ար դա րեմ, /
Որ սի րե լուց, տա ռա պե լուց, / Ե րգ գրե լուց չդա դա րեմ:¦67 /Մ. Հա-
կո բյան/ 

êա կայն ա պր ված սե րը այն քան նվա½ չէ, որ խան դի հո վից 
հանգ չի ան հետ, և ծն վում են ներ ման, ½ղջ ման եր գեր, ո րոնք գա-
լիս են հա վաս տե լու, որ մեղ քը եր կուստեք է: êա կայն սա էլ չի 
սփո փում, քան ½ի վեր է ած վում մի կեղծ ½գաց մուն քի, ո րը սի րո 
ա նա ղարտ ա ռա քե լու թյան հետ ե½ րեր չու նի: §Æմ սր տով սի րածն 
ÇÙ ë»ñÝ ³ í» ñ»ó…/ …àõ »ë Ý» ñ» óÇ… Բ³Ûó ³Ù µáÕջ ÏÛ³Ý ùáõÙ / Ն»
րե լուս հա մար նա ի նձ չնե րեց:¦68 /Հ. êա հյան /

Ու ժեղ հողմ էր պետք, կոր ծա նիչ մի ո ւժ սի րո ա նա ռա գաստ մա-
կույ կը ծո վում խոր տա կե լու հա մար, ո րը դեռ հա մա ռում էր փո թոր-
կուն ծով-հո գու չա րա գույժ ա լիք նե րին: Եվ վրա է հաս նում խան-
դից ծն ված տա ռա պան քի 9 - րդ ա լի քը: Մ. Հա կո բյա նը գրում է. 

Մեջ տեղ է ե կել ան ցա ծը հի մա, 
Æմ ու քո միջև վի հեր ա րա րել, 
øե½ այդ պես ան վերջ նե րե լու հա մար, 
âեմ կա րո ղա նում ի նքս ի նձ նե րել:69  

Հա մա տեղ կյան քը դառ նում է տա ռա պանք, ա մե նû րյա ի նք նա-
մեր ժում, ո ւր շա րու նակ ներ կա է մեղ քի գի տակ ցու մը, ո րը ցան-
կա ցած չն չին ա րար քից կա րող է ա ռաջ վա նից ա վե լի թու նոտ 
հոր դել, և ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը ոչ թե հնու թյունից թունդ 
գի նի է դառ նում, այլ թթ ված քա ցախ, ու կա րող է լի նել պայ թյու-
նավ տանգ: Ան խու սա փե լի է բա ժա նու մը: Ան գամ սի րո կո րուս տը 
թվում է ե րկ րոր դա կան: Ա վե լի ող բեր գա կան է մի մյանց չգ նա հա-
տե լու ½գա ցու մը: 

âես էլ ու ½ում մի հարց նել,
Æն չի±ց է, որ քնած տե ղը 

66 Նույն տեղուն:
67 Նույն տեղում, էջ 60:
68 Հ. êահյան, Երկեր երկու հատորով, հ. 2, Ե., 1984,էջ 382:
69 Մ. Հակոբյան, Ոսկի տերևաթափ, Ե., 1978, էջ 37:
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Մար դը հան կարծ բաց է լի նում,
Եվ ի նչ վերք է, ո րի ցա վից 
Նս տում մեկ-մեկ լաց է լի նում:70

     / Հ.êա հյան/ 

êա կայն բո լոր բա ժա նում նե րը չէ, որ սի րո ա վարտ են նշա-
նա կում: Öա նա պարհնե րը ո լո րան նե րով են թե ո ւղ ղա դիր, քար-
քա րոտ են թե ո ղորկ, միև նույն է, ե րբ ևի ցե հատ վում են: Գա լիս 
է մի պահ, որ ան ցնում են վի րա վո րանք, քեն ու դավ, և պղ տոր 
ջրե րը, ե րբ պար½ վում են, ա լե կոծ հո գի նե րի ան հա տակ ծո վում 
պար ½ո րոշ նշ մարվում են մար գար տա փայլ հա կինթ նե րը` սի րո 
ա ռեղծ ված ներ ան վա նու մով: Եր բեք հա վեր ժա կան հաղ թար շա վը 
չի ը նդ հատ վում, թե կու½ ոչ հա մա քայլ, այն շա րունակ վում է: âնա-
յած բա նաս տեղ ծը նկա տում է, որ § հավ քը ձեռ քից որ թռավ, էլ ետ 
չի գա լիս¦, հա մար ձակ վում է խոս տո վա նել:

ԹáÕ ÙáõÃÝ Á ÝÏ Ý»ñ… ³Ý ï³ ռÇ Ù»ջ ÙÇ Ñ» ռáõ
Մ»Ýù Ññ³շ ùáí Ñ³Ý ¹Ç å» ÇÝù Ç ñ³ ñáõ…
Ա կն թար թը հա վա սար վեր մի տա րու,
âան ջատ վե ինք, չտան ջե ինք ի րա րու:71  

Ð»ռ íÇó Ï³ ñá ï»É, ³÷ ëá ë³É áõ ëå³ ë»É… Սå³ ë»É áã Ã» Ñáõ
շե րում կամ ե րա ½ի մեջ այ ցի գա լու, այլ ե րկն քում, հա վեր ժու-
թյան մեջ հա րատ ևե լու հա մար: Եր կու բա նաս տեղծ նե րի մոտ էլ 
ե րկ րային կյան քը ճա նա պար հի սկի½բ է, ե րկ նային մի լա վա գույն 
կյան քի խոս տումª վեր մարդ կային ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու-
նից, ½ր պար տան քից ու նա խան ձից հե ռու, ո ւր ե րկ խո սում են 
նրանք ի րենց քն քուշ եր գե րով:

Մեր սի րո տու նը ար ևին մոտ էր,
Ար ևա հար էր ու ար ևոտ էր,
Ե րա ½ից հյուս ված ե րգ ու վրան էր,
Æ ÙÝ áõ Ýñ³ÝÝ ¿ ñ…72 
    / Մ. Հա կո բյան/ 

70 Հ.êահյան,Երկեր 2 հատորով, հ. 1, Ե., էջ 328:
71 Նույն տողում, էջ 185 :
72 Մ. Հակոբյան, Մարինե վանքում, Ե., 2004, էջ 140:
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Մենքապրելուենք…

Մեր ժա մա նա կա կից դա սա կան նե-
րից թերևս Հա մո êա հյանն ա մե նա քա-
ջա տե ղյակն էր Ôա րա բա ղյան խնդ րին: 
20 տա րի ապ րե լով ´աք վում, աշ խա-
տակ ցե լով հայ կա կան պար բե րա կան-
նե րինª ծա նոթ էր ղա րա բաղ ցու կյան քի 
ման րա մաս նե րին, Ա դր բե ջա նի իշ խա-
նու թյուն նե րի վե րա բեր մուն քին, և ա մեն 
ան գամ վր դով վում էր, ե րբ խոսք էր լի-
նում Ôա րա բա ղը Ա դր բե ջա նին բռ նակ-
ցե լու տխ րահռ չակ ի րո ղու թյան և նրա 
դժ նի հետ ևանք նե րի մա սին: 

Մե½ ա սում են.- Դուք մե րը չեք,
Մինչև ան գամ դուք ձե րը չեք,
Ձեր տե ղը չեք, ձեր տե րը չեք,
Դուք տե րը չեք ձեր եր դե րի,
Տա ճար նե րի ու բեր դե րի:
Մ»½ Ù»ñ ó³íÝ »Ý ÃáÕ ÝáõÙ Ù» Ý³Ï…73 /էջ 140/

êա հյա նը միշտ էլ այդ հար ցի վե րա բե րյալ ու ներ իր հս տակ վե-
րա բեր մուն քը, ո րն էլ նոր ծի լեր տվեց ա½ գային ½ար թոն քի, Հա-
յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չակ ման և Ôա րա բա ղյան պա տե րա½-
մի ժա մա նա կա հատ վա ծում:

Դեռ 1988 թվա կա նից ա ռաջ էլ, մինչև հա մա ժո ղովր դա կան 
շար ժու մը, քա ղա քա կա նու թյան մեջ չխո րա ցող բա նաս տեղ ծին 
մտա հո գում էր Ար ցա խի ճա կա տա գի րը, սա կայն հա մա½ գային 
շարժ ման ա լի քի ½ո րա նա լուն ½ու գըն թաց, նրա հո գում հ½որ տե-
ղա շար ժեր նկատ վե ցին,և Ար ցա խյան հար ցի հա յան պաստ վեր-
ջա բա նի տես լա կա նը կյան քի խա չու ղի նե րում ի մաս տա ցած, 
7 տաս նա մյա կը վա ղուց հա տած բա նաս տեղ ծին հույ սի կե րոն 
թվաց:

 Տղերք կան պինդ, պն դա կուռ,
 à õÙ ï»ë Ý»ëª ÙÇ Ս³ë Ý³ Íáõռ…
 …Ðá· Ý³Í áõ ËÙ³Í ¿ ÇÝù,

73 Համո êահյան, Æնձ բացակա չդնեք, Եր., 1997: Այսուհետ բանաստեղ- 
ծական բոլոր մեջբերումները կատարվելու են այս գրքից, ուստի 
կնշվեն միայն էջերը:

Համո Սահյան
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 Խաբ ված ու քնած է ին,
 Ա րթ նա ցանք, էլ քուն չու նենք: / էջ 141 /

Այս ոգ ևո րու թյունն էր պատ ճառ նե րից մե կը, ո րի ար դյուն քում, 
դեռ 1989 թվա կա նին Ա մե րի կյան ե լույթ նե րից մե կում Հա յաս տա-
նի ան կա խու թյու նը §կա խա ղա նի սյուն¦ հա մա րող êա հյա նը, մի 
ûր էլ փոր ձեց û պե րային թատ րո նի հար թա կից խո սել հա րա ½ատ 
ժո ղովր դի հետ: êա հայն, նախ ապ շեց, ի սկ հե տո հի աս թա փու-
թյուն ապ րեց այն բա նից, որ հա վաք ված նե րը չէ ին լսում ի րեն, 
ի սկ ա վե լի ճիշտª ամ բոխ ված ժո ղովր դին ին քը ո չինչ ա սել չէր կա-
րող: Փոր ձե լով մեկ նել ի րա կա նու թյու նըª բա նաս տեղծն իր հա մար 
բա ցա հայ տում է . §Ժո ղո վուրդն ա վե լի շատ իր պաշ տա մունքն է 
պաշ տում, քան այդ պաշ տա մուն քի ա ռար կա Ար ցա խը¦74: Նույն 
շփո թու թյունն ու հու ½ու մի ա լիքն էր, որ հան ճա րեղ, բայց տվյալ 
պա րա գա յում մի ա միտ բա նաս տեղ ծին էկ րա նի այն կող մից ժո-
ղովր դին դի մե լու, նոր ը նտ րու թյուն նե րի հա մար կողմ նո րո շե լու 
հար կադ րանքն ու նե ցավ: êթափ վե լուց հե տո պի տի մար գա րե ա-
նարª ե րկ րի ա պա գայի հե ռան կա րը սար սա փով կան խա½ գա լու 
ցա վից:

 Փնտ րե ցինք տաք մի հո վիտ,
 Ե Ï³Ýù áõ ¹»Ù ³ ռ³Ýù óñ ïÇÝ…
 Եվ հի մա ես ի±նչ ա սեմª
 Æմ խաբ ված ու խաչ ված սր տին: / էջ 119 /

Այս ան սո վոր ի րա դար ձու թյուն նե րի ար ձա գանքն են բա նաս-
տեղ ծի վեր ջինª §Æ նձ բա ցա կա չդ նեք¦ ժո ղո վա ծո ւի մի շարք բա-
նաս տեղ ծու թյուն ներ, ո րոնք ան ցել են նրա նե րաշ խար հով, ցա-
վոտ հետք են թո ղել հո գում ու դար ձել տագ նա պոտ հարց:

…Ե±ñµ åÇ ïÇ í³ Ý»Ýù Ù» ½³ ÝÇó Ñ» ռáõ
²Ûë Ã³ÝÓ ñ³ Ã³ ËÇÍ ÙշáõշÝ ûñ Ñ³ ëÇ…
Æ±նչ է լի նե լու, պա րոն êա տա նա, 
Ես ի±նչ ի մա նամ, սա տա նան գի տի: /էջ 213/

Æ բրև խո րա թա փանց ար վես տա գետª êա հյա նը տես նում էր, որ 
եր կար սպաս ված ան կա խու թյունն իր հետ բե րել էր նաև ան ցան-
կա լի եր ևույթ ներ, ո րոնք չկան խե լու դեպ քում կա րող է ին ե րկ րի ու 
ժո ղովր դի հա մար ա ղե տա լի հետ ևանք ներ ու նե նալ:

74 Þչորս Դավթյան, Համո êահյան հանրագիտարան, Եր., 2012թ., էջ 
115:
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Գնանք û տա րի դռ նե րը բա խենք,
Թ»ñ Ù³óù Ý»ñ Ùáõ ñ³Ýù, áñ ëá íÁ Ã³ Õ»±Ýù… 
Ա վե լի լավ չէ ±, որ մե½ ա½ գո վի 
Այս ան կա խու թյան պա րա նով կա խենք: / էջ 235 /

Հա մո êա հյա նը, բա նաս տեղծ լի նե լուց ½ատ, նաև իր ե րկ րի 
շար քային քա ղա քա ցին էր և իր ու սե րին ու սր տին ½գում էր û րե-
րի ծան րու թյու նը, դժ գո հում դրա նից, սա կայն հի աս թա փու թյան 
այս շեշ տե րը որ պես պա հի ան ցո ղիկ ա նակն կալ նե րի հետ ևանք, 
նրա կեն սա սեր խառն ված քին ու բա նաս տեղ ծա կան հա վա տամ-
քին թույլ չտ վե ցին, որ խա թար վեր հա վա տը գա լիք ե րա նե լի ժա-
մա նակ նե րի հան դեպ: êա հյա նը 1990 թվա կա նի հուն վա րի մե կյան 
շնոր հա վո րա կան ու ղեր ձում նկա տում է . §ìեր ջին եր կու տա րին 
շատ բան խլեց մե ½ա նից, բայց, փառք ա ստ ծո, տվա ծը խլա ծից 
շատ է: Մենք սկ սե ցինք մե½ ճա նա չել, մեր ու ժին ու մեր պն դու թյա-
նը հա վա տալ¦:75  

Æ նքն ի րեն եր բեք չկեղ ծող բա նաս տեղ ծը ոգ ևոր ված էր Հա-
յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չակ մամբ, վեր ջա պես ի րա կա նա ցել 
էր ո ղջ ա½ գի եր կար ու ձիգ դա րե րի ե րա ½ան քը: ´ա նաս տեղ ծը 
պատ վի րում է չընկր կել ցր տի ու սո վի չա րա գույժ ա ղե տի ա ռջև, 
այլ սն վել հույ սի մեղր ու կա րա գով, որ պես ½ի մեր խրոխտ եր թի 
դեմ չք վի ցր տի, սո վի, թուր քի դա շին քը:

Îտա քա նանք մեր սր տի կրա կով,
Îր քի պա շա րով դեռ հան դուր ժե լի: 
Ար ցախ կտա նենք մեր վրեժն ա րյան,
ú րե րի ո գին մեր փետր վա րյան:
Îմեր ժենք ան լուր այ ցը հա ճույ քի,
êպառ նա լի քը կհեգ նենք թուր քի: / էջ 213 /

Ար ցա խյան պա տե րա½ մի հաղ թա նակ նե րի ու հատ կա պես Þու-
շի ի ա ½ա տագր ման ցն ծու թյու նը ո ւղ ղա կի կեն դա նու թյուն է ին 
պարգ ևում ար դեն հի վանդ ու աշ խար հի հետ իր պարտ քե րը վա-
ղուց մա րած բա նաս տեղ ծին: §Ո ւժս նե րեր, կռ վի դաշտ կիջ նե ի 
½են քով: Èացս գա լիս է, որ ջա հել չեմ, որ կա րո ղա նամ ի մաստ տալ 
ոչ այն քան կյան քիս, որ քան մա հիս¦:76  

Հա մո êա հյա նի ա մե նա հա մար ձակ ու հե ռա հար մտ քի ար-
տա հայ տու թյուն նե րից է §Մի աղ բյուր կա Գյուլս տա նում¦ բա-

75 Համո êահյան, Գրչի, խոսքի, խղճի կշիռը, Ե., 2003, էջ 60:
76 Þչորս Դավթյան, Համո êահյան հանրագիտարան, Եր., 2012թ., էջ 
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նաս տեղ ծու թյու նը / էջ 233 /: Æր ժա մա նա կին ðաֆ ֆին èա փայել 
Պատ կա նա յա նի §Ա րաք սի ար տա սու քը¦ բա նաս տեղ ծու թյու նը 
ո րա կեց § հայ րե նա սի րա կան քնա րեր գու թյան թա գու հի¦, այ սûր 
Հա մո êա հյա նի վե րը նշ ված բա նաս տեղ ծու թյունն ա ռանց վա րա-
նե լու կա րող ե նք հա մա րել Ար ցա խյան պա տե րա½ մի, հայոց նո րû-
րյա ½ար թոն քի ու հաղ թա նակ նե րի ար քա յա½ն, ո րի թա գադ րու մը 
շատ չի ու շա նա լու: ´ա նաս տեղ ծու թյու նը մի գողտ րիկ ½րույց է 
հայոց պատ մա կան Գյուլս տա նի / այժմ Þա հու մյան,ո րը Ա դր բե-
ջա նի կա½ մում է / գեր ված աղ բյու րի ու հայ րե նա սեր բա նաս տեղ-
ծի միջև: êև սա տա նի բա ժին դա ռած, ½ու լալ ջու րը լե ղի կտ րած 
Գյու լիս տա նի գե րի աղ բյու րը պատ վի րում է հայոց բա նաս տեղ-
ծին. §Ա չքդ, ա սեմ, ո ւր էլ գնաս,/ Հեռ վից-հե ռու պա հես վրաս¦: 
Æ սկ գյուլս տա նյան ան մա հա կան ջրին պա պակ բա նաս տեղ ծը հո-
գու խոր քում հա վա տում է աղ բյու րի ե րա ½ան քին.§Աչ քա լու սանք 
կտանք շու տով/ Ես ցուրտ, ի սկ դու տաք շշու կով¦: âհա վա տա լու 
պատ ճառ չու նենք, որ հան ճա րեղ բա նաս տեղ ծի այս ե րա ½անքն էլ 
է ի կա տար ած վե լու .§Ա ստ ված ի ջել Գյուլս տա նում,/ Մեր հին û րն 
է մե½ խոս տա նում¦, ի սկ ա ռայժմª Գյուլս տա նի գեր ված աղ բյու րը, 
ո րի § կա րո տը մարդ կս պա նի¦, §Îան չում ու չի հանգս տա նում¦: 
´ա նաս տեղ ծը գեր ված ժո ղովր դի տա ռա պանքն ա ռա վել ը նդ գծե-
լու հա մար շն չա վո րել է հայ րե նի աղ բյու րը: Ա վե լի հա մո ½իչ ու կեն-
դա նի, հու ½իչ ու սր տա բուխ հնա րա վոր չէր ար տա հայ տել հայ րե-
նա սի րա կան խոս քը, քան ստեղծ ման û րից ի վեր հայ ժո ղովր դի 
հա մար սր բաց ված ու հ½ո րու թյուն ա ռա քող հայ րե նի ջրի կի կեր-
պա րով:

Հե տաքր քիր հե ռա½ գա ցու թյուն ու շատ քա ղա քա գետ նե րից 
ա ռա վել խո րա թա փանց միտք ու նի բա նաս տեղծ êա հյա նը:

Եվ կրկն վում է պատ մու թյունն է լի,
Եվ մե նակ ես դու վայ րի ցե ղե րի
Պղ տոր հե ղե ղի հոր ձանք նե րի դեմ,
ՄáõÃ,³ Ý³ÏÝ Ï³É ÷áñ Ó³Ýù Ý» ñÇ ¹»Ù…
Մեկ է, քե½ պի տի հա վա տով ½ի նես,
Ð³ í³ ïáí, áñ Ï³ë áõ åÇ ïÇ ÉÇ Ý»ë… /¿ջ 160 /

Պատ մու թյունն, ի րոքմ կրկն վում է. ան ցյալ դա րի 90-ա կան 
թվա կան նե րի և դրան էլ նա խոր դող պատ մա կան դեպ քերն ու 
հայե րիս ճա կա տա գի րը ժա մա նակ նե րի շա րու նա կա կան հո լո վույ-
թում կր կին դար ձել է գերխն դիր: Նո րից թա փառ մի ցեղ փոր ձում 
է մե½ խլել մե ½ա նից, ի սկ աշ խար հի §մեր հույս¦ պե տու թյուն նե րը 
ո խով փոր ձում են մեղ քեր փնտ րել մեր մեջ:
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Մե ½ա նից ի±նչ են ու ½ում,
Ա խր մենք ու±մ ե նք վնա սել,
Եղ բայր ներ շատ ու նե ինք,
ÆÝ ãáõ± » Ýù Ù» Ý³Ï ÙÝ³ ó»É… /¿ջ118 /

´ա նաս տեղ ծի բնո րոշ մամբ §êաս նա ծուռ Հա յաս տա նը¦ կր կին 
հա մախմբ վել է, ցա վոք, այս ան գամ էլ ժո ղովր դի հա մար ûր հա-
սա կան լի նել-չ լի նե լու ճա կա տագ րա կան պա հին և պատ րաստ է 
ան գամ որ դի նե րի ա րյան գնով հաղ թա նակ տա նել:

ìաչ կա տուն ներ դուք մե րû րյա,
 Âող մոտ չգան խաշ նե րը ձեր,
 Դեռ էն գլ խից դրախ տա վայր,
 Դրախ տի դուռ Հա յաս տա նին:
 øան ½իª
 Խան ձա րուր էլ դեռ չու նե իք,
 Ե րբ ծա նոթ էր աշ խարհն ա րար
 Մես րո պի լույս, Ôևոն դի խաչ,
 ìար դա նի թուր Հա յաս տա նին: / էջ 138 /

ìա ղուց թվում է, թե փոխ վել են ռուս-հայ կա կան ան ցյալ դա-
րի 90-ա կան թվա կան նե րի հա րա բե րու թյուն նե րը, և մենքª հայերս, 
կի կին նե րել ե նք ու § մո ռաց նե լու տվել¦ ան ցյա լի տխուր ի րո ղու-
թյուն նե րը, սա կայն êա հյա նի քա ղա քա կան սթափ մեկ նու թյունն 
ու հար ցի ճշ մա րիտ բա ցա հայ տու մը, կար ծես ար ված են մեր û րե-
րի հե ռա վո րու թյու նից:

§ìեր ջա պես ա½ գո վի գլ խի ըն կանք, որ ա վագ եղ բայ րը խորթ 
է ե ղել: Մենք հայ քրիս տո նյա ե նք և միշտ թույ լին ե նք պաշտ պա-
նում և ար դա րու թյան կողմն ե նք: Âվում էրª մեր ա վագն էլ նույն-
պի սին պի տի լի նի: ´այց ա վա գը մե½ խա բեց ու դեռ շա րու նա կում 
է խա բել: Նա ան ցավ ու ժե ղի կող մը, ար հա մար հեց մեր ար դար 
պա հան ջը, փոր ձեց ու դեռ փոր ձում է աշ խար հի հա մար ե րեք հա-
½ար տա րի տներ շի նած մի ա½ գի հա վա սա րեց նել ե րեկ վա վաչ-
կա տուն ցե ղե րին¦: 77 

Èա վա տես լի նենք բա նաս տեղ ծի նման ու հպարտ ձայ նենք աշ-
խար հով մեկ.

§â¿°, ³Û¹ ãÇ ÉÇ Ý» Éáõ, Ç Ýã å»ë ³ ëáõÙ »Ý, í»ñևÝ ² ëï í³Í Ï³…¦78

Ե կե°ք հույս ներս դնենք Ա ստ ծո, և որ նունն է, ի նք ներս մե½ վրա, 
մեր ½ին վո րի ու սե փա կան բա½ կի վրա և չկաս կա ծենք մեր կող քից 

77 Համո êահյան, Գրչի, խոսքի, խղճի կշիռը, Եր., 2003, էջ 60:
78 Նույն տեղում:



69

եր բեք չբա ցա կայող բա նաս տեղ ծի մար գա րե ա կան խոս քին.

Մեր հո ղի վրա մերն ե նք լի նե լու,
Մեր ան տեր գլ խի տեևն ե նք լի նե լու,
Մենք ապ րե լու ե նք, ի նչ էլ պա տա հի:
… Մ»ñ Ñá ÕÇ íñ³ Ù»ñÝ » Ýù ÉÇ Ý» Éáõ: / ¿ջ 63 /

Այ սûր, ա ռա վել քան ե րբ ևէ, ան հրա ժեշտ են սա հյա նա կան 
սթա փեց նող պատ վի րան նե րը, և հա մախմբ վե լով մեծ մար գա րե ի 
գա ղա փա րի շուր ջը, մի վեր ջին ու հուժ կու հար վա ծով պի տի հաս-
տա տենք ի վե րուստ մե½ տր ված տե ղը աշ խար հի վրա և ի լուր 
ա մեն քի հայ տա րա րենք.

Ե լի°ր, ան ½են իմ ժո ղո վուրդ,
 ́ արձ րա ցիր քո լեռ նե րը լուրթ, 
Եվ թո°ղ աշ խարհն ա կանջ ա նի, /էջ 140 / 

áñ ²ñ ó³ ËÁ »ë »Ù, Ս³ ÑÛ³ ÝÁ »ë »Ù, »ë Ñ³Û »Ù …
 
ìխ տում են շուրջդ նո րից, 
Ք»½ Ýá ñÇó á Ëáí Ñá ïá ïáõÙ…
´այց մեկ է, կուլ չես գնա,
Îմ նաս նրանց կո կոր դում: /էջ 119 /
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Ան վան ար ժա նա åատ վու թյունն ու  
ստո րագ րու թյան åա տի վը

¾ս քի ½ի են թա ժանրն իր մեջ ամ փո-
փում է խո րի մաստ լր ջու թյուն: øիչ չի 
պա տա հում, որ այն մնա իր ստեղծ ման 
ժա մա նա կի և մի ջա վայ րի մեջ, եր բեմն 
նույ նիսկ ժա մա նա կից հետ մնա, բայց 
ա ռաջ գնալ, ա պա գայի նը լի նել հա½-
վա գյուտ եր ևույթ է: Èրագ րո ղա կան այս 
սո վո րա կան թվա ցող ժան րը ըն դար ձա-
կում է իր սահ ման նե րը, ձեռք է բե րում 
խո րու թյուն, վեր լու ծա կան հնա րա վո-
րու թյուն ներ, նյու թեր, դեմ քեր, ա րարք-
ներ նե րա ռում իր մեջ, և ìարդ գես Պետ-
րո սյա նի ու րույն մտա ծե լա կեր պի ու 
ո ճի շնոր հիվ դառ նում լի ար ժեք գրա կա-
նու թյուն:

 ìարդ գես Պետ րո սյա նի § Հայկա կան էս քի½ նե րը¦ կա րող ե նք 
այդ հա½ վա գյուտ նե րից մե կը հա մա րել` իր նյու թով, խո հե րով: 
Ա սե լի քի պար ½ու թյամբ ու միև նույն ժա մա նակ խո րու թյամբ այն 
մնա յուն է ան ցյալ, ներ կա և ե կող ժա մա նա կի մեջ:

 Ժա մա նա կի պա հան ջը գրա կա նու թյու նից եր բեք չի փոխ-
վում, այն կյան քը, ի րա կա նու թյու նը պատ կե րե լու ար վեստն է: 
§ Հայ կա կան էս քի½ նե րում¦ ոչ թե փոխ վել է եր կի ա սե լի քը, այլ այն 
ա սե լու ձևը: Ներ կա յաց վող նյու թը խիստ բա½ մա ½ան է, բայց կա 
գլ խա վո րը, հիմ նա կա նը, ո րը հայ րե նիք կոչ վածն է: Հա յաս տա նը 
հայի տունն է, ան ցյալ, ներ կա ու ա պա գա ու նե ցող հայի, աշ խար-
հով մեկ սփռ ված, բայց հա յաս տա նոտ, հա յաս տա նա կա րոտ հայի 
հայ րե նի քը:

 Ժան րային ա ռանձ նա հատ կու թյու նից ել նե լով` էս քի½ նե րում 
բա½ մա ½ան են նաև կեր պար նե րը, սա կայն մեկն է հա մակ րե լի 
հե ղի նա կին: Այն մտա ծող, խոր հող, ½գաց մուն քով ա ռաջ նորդ վող 
ան հատն է, ո րը ե թե դառ նա բա½ մա թիվ, մո լո րա կաբ նակ, Հա յաս-
տա նը գու ցեև դառ նա մո լո րա կա տեր: Եր կը, հե ղի նա կի խոս քե րով 
աս ված, լու սա մուտ է դե պի մեր եր կիրն ու ժո ղո վուր դը: 

Հու ½իչ է Îա րե լի այից ստաց ված մի սո վո րա կան ըն թեր ցո-
ղի`ա½ գու թյամբ ռուս կնոջ նա մակն ո ւղղ ված ìարդ գես Պետ րո-
սյա նին. §Æմ աչ քե րը կար ծես թե բաց վե ցին կար դա լով էս քի½ նե-

Վարդգես Պետրոսյան



71

րը, ես սի րե ցի ձեր եր կի րը, ձեր ժո ղովր դին, սի րե ցի մի ան գա մից և 
ան վե րա պահ¦:79 

 Մեր ժո ղովր դի ճա կա տա գի րը մի բարդ հա վա սա րում է բա½-
մա թիվ ան հայտ նե րով, ո րի բա ցա հայ տու մը հս կա յա կան ջան քեր 
ու նվի րում է պա հան ջում:

§ Մեր ժո ղո վուրդն ի մն է, ի նչ պես իմ վիշ տը¦80, գրում է ì. 
Պետ րո սյա նը: Մեծ լրագ րո ղի բո լոր գր քե րը և մաս նա վո րա պես 
§ Հայ կա կան էս քի½ նե րը¦ ի րենց վրա կրում են Պետ րո սյա նի տա-
ղան դի դրոշ մը, և դժ վար է տար բե րա կել, թե որ տեղ է վեր ջա նում 
հրա պա րա կագ րու թյու նը և սկս վում գե ղար վես տա կան գրա կա-
նու թյու նը: Գրո ղի ու սու ցիչն իր ապ րած կյան քի փորձն է, իր տե-
սածն ու ½գա ցա ծը, ո րն ան ցնե լով սե փա կան ½գա յա րան նե րի 
մի ջովª ½տ վում է ու ներ կա յաց վում ըն թեր ցո ղին որ պես մա քուր, 
գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն:

 Հա յաս տանն ու հայը էս քի½ նե րում պատ կեր վում են ìարդ գես 
Պետ րո սյան հայի աչ քե րով ու մեկ նա բա նու թյամբ: Âվում է, թե 
այս թե մայի մա սին շատ և բա½ մաձև է խոս վել, սա կայն Պետ րո-
սյա նը ոչ թե կրկ նում է մինչ այդ ե ղած հայ րե նա սի րա կան թե մայի 
հպարտ կամ ող բեր գա կան հույ ½ը, այլ փոր ձում է սո վո րեց նել 
հաս կա նալ մի մյանց, սի րել, ûգ տա կար ու կա րե կից լի նել, ո րն էլ 
հ½որ ու ա պա գա քայ լող հայ րե նիք ու նե նա լու գաղտ նիքն է: Ո ւմ 
և ին չի մա սին էլ գրում է հե ղի նա կը, ա սե լի քը պտտ վում է մեկ 
գա ղա փա րի շուրջ` ճա նա չել հային, գնա հա տել նրա լավ տե սա-
կը: Եր բեմն էլ ոչ թե հի ա նում է ու հպար տա նում, այլ բար կա նում 
այն պես, ի նչ պես մտե րի միդ, հա րա ½ա տիդ, թե կու½ ան գի տա կից 
կա տա րած ½ան ցան քի հա մար, ան ճա րու թյու նից ու սրտ նե ղու-
թյու նից կա րող ես նա խա տել: Գր քի է ջե րում շա րու նակ ո րոն վող 
հայն ու Հա յաս տա նը փո փո խա կան են, տար բեր ու հա կա սա կան. 
կա րող է լի նել եր բեք չմո ռաց վող պատ մա կան ա վան դու թյուն 
կամ մո ռա ցու թյան մատն ված դամ բա րան, ո ւր այդ ա վան դու թյան 
ի րա կան հե րոս ներն ու հայոց հպար տու թյուն թա գա վոր ներն են 
թաղ ված: Մի կող մից հայի ճա կա տագ րի ա նո ղոք հար ված նե րից 
առ նա կա նա ցած ու Հա յաս տան պա հող, Հա յաս տա նի û րով ու 
հոգ սով ապ րող ան հատ, թե կու½ և û տար ա փե րում, մյուս կող-
մից` ա ½գն ու հայ րե նի քը մեր ժած ո մն, ո րը կա րող է նյու թա կա նի  
ետ ևից գնալ ապ րե լու ան գամ êտամ բուլ` իր գո յու թյամբ մեր ժե լով 
հայ կա կա նու թյու նը: Եվ շատ դի պուկ է այս տեղ ì. Պետ րո սյա նի 

79 Պետրոսյան  ì., Հավասարում բա½մաթիվ անհայտներով, Եր., 1977, 
էջ 474:

80 ì. Պետրոսյանի վերջին գրքի խորագիրն է:
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խո սուն լռու թյու նը, ան տար բեր ձևա ցող սրտ նե ղու թյու նը, հե րո սի 
հան դեպ ամ փոփ ված ա տե լու թյու նը: Նա հա մո½ ված է, որ հայ րե-
նի քից հե ռա նալ ցան կա ցո ղի մնա լուց ի նչ û գուտ կա, որ գնա լուց 
ի նչ վնաս լի նի:

§ Հայ կա կան էս քի½ նե րի¦ ա ռա ջին տպագ րու թյու նից ան ցել է 
շուրջ կես դար81, սա կայն մինչև û րս այն չի կորց րել իր այժ մե ա կա-
նու թյու նը: Այ սûր էլ հայ րե նա դարձ վում են ժա մա նա կա վոր կամ 
մշ տա կան բնա կու թյանª մի այլ ե րկ րից փախ չե լու, պատս պար վե-
լու կամ հայ րե նի քը սի րե լու ու այն շե նաց նե լու մտադ րու թյամբ: 
òա վոք, քիչ չեն այն պի սիք, ո րոնք էս քի ½ի հե րո սի նման դժ գոհ են 
հայ րե նի քից, և դժ գո հու թյան պատ ճառ նե րը շատ ան հե թեթ են, չն-
ãÇÝ. §… Çñ Ýáñ ëï³ ó³Í µÝ³ Ï³ ñ³ ÝáõÙ ¹ռ Ý» ñÁ áã µ³ó íáõÙ »Ý, 
ոչ փակ վում, թե Եր ևա նի շու կա յում դժ վար է թարմ միս ճա րել շա-
µ³Ã û ñ» ñÇÝ, Ã» ïñ³Ù í³Û Ý» ñÁ ³ ռ³ íá ïÛ³Ý ÉÇùÝ »Ý ÉÇ ÝáõÙ…¦82:

Ն րանց մի այն մի պատ վի րան է տա լիս Պետ րո սյա նը` եր բեք 
§Ան տու նին¦ չեր գեն: Æ սկ հար ցին. §Æնչ է, դուք ա ±լ չեք քա ջա լե րի 
ո րո շումս¦83, ար հա մար հանքն է պա տաս խան: Պա տաս խա նը մեկ 
այլ էս քի ½ի հե րոս Հո վա կիմ Âու թուն ջյա նը կտա, ո րը ան դա մա-
լույ ծի ձեռ նա սայ լա կին գամ վածª Èոս-Ան ջե լե սից ե կել է հայ րե նիք: 
Նա ան ցորդ նե րի հար ցե րին ու հա յացք նե րին ան հա ղորդ է, հմայ-
ված է շեն քե րով, հայ րե նա կից նե րով, ան գամ հայ րե նի քի û դով: 

ìարդ գես Պետ րո սյա նի § Հայ կա կան էս քի½ նե րը¦ հայ րե նա սի-
ñáõ ÃÛ³Ý ¹³ ë³ ·Çñù ¿ ÙÇ ժá Õáíñ ¹Ç, á ñÇ å³ï Ùáõ ÃÛ³Ý ·Çñ ùÁ §… 
դեռ չի դար ձել գրա պա հա րա նի վե րին դա րա կի գիրք, որ հա նում 
են հինգ-վեց տա րին մեկ, այն մե½ հա մար դեռ ոչ մի այն գրա սե ղա-
նի, հա ճախ ճա շա սե ղա նի գիրք է, գր պա նի գիրք է, ճամ փոր դու-
թյան ու ղե կից, մի խոս քով` մե½ հետ է ի նչ պես մեր հո դա ցա վը, մեր 
ստ վե րը, մեր ան ձնա գի րը¦84: Ո ւս տի շատ կար ևոր է հայոց պատ-
մու թյան և Հա յաս տա նի մա սին սե րունդ նե րին ճիշտ ա սելն ու հե-
րոս նե րի ո գով դաս տի ա րա կե լը, հա կադ րե լը դա վա ճան նե րին, որ 
ա պա գա յում չմո լոր վենք ճիշտ ու սխալ ա րարք նե րի միջև:

¾ս քի½ ներն ի րենց մեջ բո վան դա կում են ման րա պա տու մային, 
կյան քի որ ևէ դր վա գի մի քիչ վա վե րագ րա կան, մի քիչ ակ նար-
կային պատ կեր, սա կայն ի րենց ար վես տով, ոչ այն քան գե ղար-
վես տա կան պատ կե րա վոր ման մի ջոց նե րի առ կա յու թյամբ, այլ 

81 Պետրոսյան ì., §Հայկականէսքի½ներ¦-ը տպագրվել են 3 առանձին 
գրքերով` 1964, 1983, 1984թթ., Եր.:

82 Պետրոսյան ì., Ապրած և չապրած տարիներ, Եր., 1970, էջ 250:
83 Նույն տեղում, էջ 250:
84 Նույն տեղում, էջ 265:
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ո ւղ ղա կի պա տու մով հու ½ա կան են և ճշ մա րիտ գե ղար վես տա կան 
ար ժեք են ներ կա յաց նում: Հե ղի նա կը որ ևէ եր ևույ թի դեմ կռիվ 
տա լու նպա տա կով մի փոքր խտաց րել է գույ նե րը, խո շոր գծե րով 
ներ կա յաց րել թե րու թյուն նե րը, ո րով հետև բա ցա սա կա նի հա ջող 
պատ կեր նե րով ա վե լի շատ է նպաս տում դրա կա նի ը նդ գծ մա նը: 
ìա տի մա սին հեշտ է կր քով խո սե լը, և ըն թեր ցո ղի մոտ եր կար 
ժա մա նակ նստ վածք է տա լիս նող կա լի ի քն նա դա տու թյու նը: Æն քը 
ևս կյան քի եր ևույթ նե րին նա յում է ա վան դա պահ հայի խս տա բա-
րո հա յաց քով, ի սկ դրա նից կա տար ված ոչ մի շե ղում չի վրի պում 
նրա ա մե նա տես աչ քից:

 üե լիքս ´ախ չի նյանն իր §Հի շիր, որ դու չես վեր ջա նում, որ դու 
åÇ ïÇ í»ñëÏë í»ë Ã» Ïáõ½ í³ ÕÁ¦ Ñá¹ í³ ÍáõÙ ·ñáõÙ ¿. § …Æñ ³Ý
ցած, ապ րած տա րի նե րի պա հո ցից հա նել է իր հույ ½ե րը, ցա վե-
րը, ա հերն ու ապ րում նե րը, ո րոնք ժրա ջան մե ղու նե րի նման նրան 
հան գիստ չէ ին տա լիս և կեր տել է § Հայ կա կան էս քի½ նե րը¦85: 

Այս տեղ խտաց ված են հե ղի նա կի հույ ½ե րը, խո հե րը, ոգ ևո-
րու թյուն ներն ու հի աս թա փու թյուն նե րը, ե րա ½անք ներն ու կա-
րոտ նե րը հայի ու Հա յաս տա նի մա սին, որոնք հա ճախ այն քան են  
ոգ ևո րում հե ղի նա կին, որ քնա րա կան շունչ են ստա նում: Հայի ու 
Հա յաս տա նի մի կող մը, մի տե սա կը չէ, որ դար ձել է հե ղի նա կի հու-
½ում նե րի պատ ճա ռը, այլ բա½ մա ½ան ու բա½ մաբ նույթ, տար բեր 
կող մե րից ու տար բեր հար թու թյուն նե րում: Îա րե լի է ա սել Պետ-
րո սյանն էլ êևա կի նման իր ա փի մեջ է ա ռել այս ան գամ հային իր 
հայ րե նի քով` հին ու նոր Հա յաս տա նով: 

¾ս քի½ նե րի գլ խա վոր ա սե լի քը հան գում է կա տար սի սի: Այս 
գիր քը ան ցյա լի հա րուստ պատ մու թյուն ու նե ցող ժո ղովր դի, ե րկ-
րի ճշ մա րիտ պատ կերն է ներ կա յաց նում, տա լիս հայ մար դու հո-
գե բա նու թյան նր բե րանգ նե րը: 

Գր քի կա ռուց վածքն ա վան դա կան չէ: Այն կա½ մող ման րա պա-
տում նե րը որ քան էլ տար բեր են ի րենց ա սե լի քով, կեր պար նե րով, 
շո շա փում են միև նույն նպա տա կը` հայի ու Հա յաս տա նի թե ման, 
ո րը հե ղի նա կը ո րո նեց եր կար ու ցա վա գին, գտավ հա ½ար ան-
գամ ու կորց րեց: Հա յաս տա նը միֆ չէ, այն ա ներ ևույթ կամ թե կու½ 
տե սա նե լի մի գոյ չէ, ո րին կա րե լի է կույր պաշ տել, կամ ա տել, 
³ÛÝ ³ Ù» Ýáõñ ¿, ³ Ù»Ý Ñ³ÛÇ Ù»ջ, Պ»ï ñá ëÛ³ ÝÁ Ï³ ë»ñ` §… Ð³Ûáó 
կա թո ղի կոս նե րի ա ղոթք նե րում ու ա մեն հայի հայ հո յան քի մեջ, 
իմ ա ղջ կա դպ րո ցա կան ա ռա ջին տետ րի մեջ և Մա տե նա դա րա նի 
մա գա ղաթ նե րում¦86:

85 ´ախչինյան üելիքս, Մեր տանելու խաչը, Եր., 2008թ.: 
86 Պետրոսյան ì., Ապրած և չապրած տարիներ, Եր., 1970, էջ 327 :
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 Հային ու Հա յաս տա նին համե մա տում է ա վե րա կի պա տին 
ա ճած ծի րա նի ծա ռի հետ, ո րը հրաշ քով ոչ թե մի այն ամ րա ցել է 
ու ա ճել, այլ ծաղ կել է ու պտուղ տվել: Հայը ծա ռի նման կդի մա նա 
և որ քան էլ ճյու ղա կո տոր, է լի կծաղ կի գար նա նը և կտա ա նու շա-
համ պտուղ ներ: §Ե±րբ, ո±վ մեր ժո ղովր դի սեր մը շաղ տվեց այս 
քա րաս տա նում, որ սխալ մամբ ար տա սան վում է Հա յաս տան: 
Ե ±րբ, ո±վ այդ քն քուշ ծա ռի ար մատ նե րին պող պա տա լա րի ամ րու-
թյուն, հույ սի եր կա րու թյուն և մոր համ բե րու թյուն տվեց, որ նրանք 
ծա կե ցին-ան ցան քա րափ նե րը, գա լար-գա լար տա րած վե ցին, պն-
դա ցան և ապ րե ցին¦87:

ì. Պետ րո սյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը հա մակ սեր է հայ րե նի-
քի, հայի և մար դու հան դեպ:

 Պետ րո սյա նը սի րա հար ված էր կյան քին, իր ե րկ րին ու ժո ղովր-
դին, և այդ սե րը դրս ևոր վում էր նրա բո լոր եր կե րում, կյան քի ու 
գոր ծու նե ու թյան մեջª §սկ սած §Եր կիր Նաի րի ի¦ ցա վա տանջ 
փնտր տու քից մինչև իր վեր ջին գտա ծոն` §Եր կիր Նաի րի¦ շա բա-
թա թեր թը¦88:

ì. Պետ րո սյա նի հրա պա րա կագ րու թյան, գրա կան խորհր դա-
ծու թյուն նե րի և վա վե րագ րա կան ար ձա կի է ջե րում § Հայ կա կան 
էս քի½ նե րի¦ թե մա ներն ու կեր պար նե րից շա տե րի նա խա տի պերն 
ար դեն ի սկ ներ կա յաց ված են:

 Պետ րո սյա նը հա մո½ ված է, որ գրո ղը §այն ժա մա նակ չի գրում, 
ե րբ նս տում է սպի տակ թղ թե րի ա ռաջ, գրում է մինչև այդ¦89: Þատ 
մտ քեր, դեմ քեր, ի րա դար ձու թյուն ներ հե ղի նա կի գի տակ ցու թյան 
մեջ կա րող են ապ րել տա րի նե րով և հան կարծ, ե րբ ժա մա նա կը 
գա, ա րթ նա նան: Այդ պես էլ տա րի նե րի փոր ձի, ½գա ցա ծի, հու-
½ում նե րի ու ապ րում նե րի խտա ցում է §Հայ կա կան էս քի½ նե րը¦, 
այդ է պատ ճա ռը, որ այն այդ քան ա պր ված է, թրծ ված, և հային 
բնու թագ րե լու, մարդ ա րա րա ծին ներ կա յաց նե լու տե սա կե տից 
կա տա րյալ: Ա վե լորդ ո չինչ չկա այս գր քում: Գե ղար վես տա կան 
եր կի կա նոն նե րին հա կա ռակ Պետ րո սյա նի հե րոս նե րից շա տե րը 
ներ կա յա նում են ի րա կան ա նուն ա½ գա նու նով, ու նեն տուն, հաս-
ցե, սա կայն այն քան են ½երծ ա ռû րե ա կան ման րուք նե րից, հա-
մակ ված ½գաց մուն քայ նու թյամբ և գե ղար վես տա կան ե րանգ նե-
րով, որ դրա նից էս քի½ նե րի գե ղար վես տա կան ար ժեքն ա վե լի է 
բարձ րա նում: 

87 Նույն տեղում, էջ 326:
88 Անանյան È., Դիմակայություն, Եր.,2006, էջ 150:
89 Պետրոսյան ì., Հավասարում բա½մաթիվ անհայտներով, Եր., 1977, 

էջ 474:
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Ա ռանց հու½ մուն քի չես կա րող կար դալ էս քի ½ը մի փոք րիկ հո-
վիվ տղայի մա սին, ո րը Մեք սի կայից ե կած հա րուստ հայ շր ջա-
գայո ղից քաղց րա վե նիք չվերց րեց90: Նա հպարտ ½ո րա վա րի էր 
նմանª իր ա րար քով հաղ թե լով հայի խեղ ճու թյուն ու ը նկճ վա ծու-
թյուն ամ փո փող թշ նա մի ½որ քին: Եվ դժ վար էր հա մո ½ել մեք սի-
կա ցի հային, որ տղային ոչ ոք ո չինչ չէր սո վո րեց րել, այլ հենց դա է 
հայի բնա տուր, հայ կյան տե սա կը, ո րով և ապ րում է ի րա կան հայն 
ու Հա յաս տա նը, և ոչ թե իր նման նե րով, ով քեր հյուր են հայ րե նի-
քում: Մի էս քի ½ում գրում է. §Ես սի րում եմ աշ խար հի ճա նա պարհ-
նե րը, ո րով հետև վեր ջին հաշ վով նրանք հայ րե նիք են բե րում¦91: 
òա վոք, շատ հայե րի ճա նա պարհ ներ ոչ թե ½ու գա հեռ վում, այլ 
խաչ վում են ա մայի ճամ փա նե րին ու ա վե լի û տա րաց նում նրանց: 
Պետ րո սյա նը ցա վով է պատ մում կա նա դա հայ Ալ բեր Մար տի կյա-
նի մա սին92, ո րը û տար ճամ փա նե րում վթա րից մի կերպ փրկ վե-
լով, û տար լե½ վով եր կար վի ճում է մե ղա վոր վա րոր դի հետ, ան-
գամ ոս տի կան կան չում և վեր ջում մի այն, ա½ գա նու նը հու շում է, 
որ իր ա խո յա նը հայ է: êա կայն հայե րը մի այն մի մյանց կորց նե լով 
չէ, որ ապ րում են, այլ նաև Ա րաք սի այն ա փի ա վե րակ նե րի մի ջից 
պար կապ ½ու կով քո չա րի նվա գող հայե րով, ո րը չէր վա խե նում 
սահ մա նա պահ նե րից, և իր նվա գով ½ո րակ ցում է պա րող հայե-
րին: Եր կու դեպ քում էլ û տա րու թյան մեջ հայե րը հան դի պե ցին, 
սա կայն չի կա րե լի ա սել, թե եր կու դեպ քում էլ գտան ի րար: Ա ռա-
ջին դեպ քում վա րորդ ներն ա վե լի û տա րա ցան, դար ձան ա խո յան, 
ի սկ ե րկ րորդ դեպ քում` քո չա րու ե րաժշ տու թյունն ու պա րը կտ րեց 
ան ցավ Ա րաքսն ու կա մուրջ դար ձավ նրանց միջև. ա հա թե որ տեղ 
է հե ղի նա կի հա մակ րան քը:

 Մա յա կովս կու §Ես այն տեղ եմ, որ տեղ ցավն է:¦ հան րա հայտ 
միտ քը ì. Պետ րո սյա նը շա րու նա կում է այս պես. § Մենք այն տեղ 
ե նք, որ տեղ նաև ու րա խու թյունն է¦93:

 Մի± թե իս կա կան ու րա խու թյուն չէ բժիշկ Նա սի բյա նի94 նման 
հայեր ու նե նա լը, ով ար հա մար հե լով սե փա կան տկա րու թյու նըª 
կյան քի վեր ջին û րե րին իր մեջ ո ւժ է գտ նում և մա հից փր կում հար-
ևան գյու ղում ապ րող մի հի վանդ տղայի: Նրա տե սա կը չէր կա րող 
ան տար բեր լի նել ու րի շի նկատ մամբ, եր բեք սե փա կան ցա վը չէր 
մթագ նի ու րի շին ûգ նե լու պատ րաս տա կա մու թյա նը: Եվ ար դա-

90 Պետրոսյան ì., Ապրած և չապրած տարիներ, Եր., 1970, էջ 327:
91 Նույն տեղում, էջ 295:
92 Նույն տեղում, էջ 293:
93 Պետրոսյան ì., Հավասարում բա½մաթիվ անհայտներով, Եր., 1977, 

էջ 464:
94 Պետրոսյան ì., Ապրած և չապրած տարիներ, Եր., 1970, էջ 300:
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րա ցի է, որ հա մա գյու ղա ցի նե րը նրա գե րե½ մա նին լույս են վա-
ռում: Նա ա ստ ծո լույսն էր, ով իր գո յու թյամբ, իր գոր ծով ցրում 
էր մարդ կային կյան քի խա վա րը, և ե թե Նա սի բյան նե րի նման նե-
րը բա½ մա պատկ վեն, Հա յաս տա նը հո գու պայ ծառ լույ սե րից հա-
վերժ կփայ լի ու կջեր մա նա: Æ հար կե, հե ղի նա կը ցա վով է նշում 
նաև այն ան տար բեր նե րին, ո րոնք Մա սիս նե րի կե նացն են խմում, 
պատ մու թյամբ հպար տա նում, սա կայն ա վե րում են հայոց հի նա-
վուրց գե րե½ ման նե րը, կա ռու ցում խա նութ ու ցան կա պատ` հիմք 
դարձ նե լով ա մուր, դի մաց կուն խաչ քա րե րը95: Հա ճախ էր ì. Պետ-
րո սյա նը շր ջում գե րե½ ման նե րում ու կար դում հի նա վուրց, փո շե-
ծածկ խաչ քա րե րի մա կագ րու թյուն ներն ու ը նկ նում մտած մունք-
նե րի գիր կը: Պա տա հա կան չէ, որ այդ մա սին հի շա տակ վում է մի 
շարք էս քի½ նե րում: Հին æու ղայի գե րե½ ման նե րի ու խաչ քա րե րի 
ա վեր ման հար ցը, ո րը վեր ջին ժա մա նակ ներս այս քան հն չեղ դար-
ձավ, ì. Պետ րո սյա նին մտա հո գել է դեռ վա ղուց և դար ձել էս քի ½ի 
նյութ: § Մենք կա նի բալ չենք¦. ի լուր աշ խար հի հայ տա րա րում է 
էս քի½ նե րի հե ղի նա կը, հատ կա պես գոհ լի նե լով, որ û տա րերկ րա-
ցին ծա նո թա նա լով հայի պատ մու թյանն ու մշա կույ թին` հա մո½-
վում է դրա նում:

Պետ րո սյան հայի տե սա կը բա ցա հայ տող կեր պար ներ են այն 
ծե րու նի նե րը, ով քեր հա ճա խում են հայ կա կան դպ րոց և սր տի թր-
թի ռով սո վո րում հայոց տա ռե րը, կամ մթագ նած ու ղե ղով պա ռավ 
Մա րա նը, ո րը վա ռել էր ա մա յա ցած գյու ղի բո լոր û ջախ նե րը, որ 
եր դիկ նե րից ծուխ բարձ րա նա այն պես, ի նչ պես ա մեն ա ռա վոտ, 
ե րբ հաց է ին թխում, ու շեն թվա գյու ղը: Տխուր, բայց խո րի մաստ 
է նաև ìա հան Պաս կա սի96 կյան քը, մարդ, ո րն ապ րեց ու մե ռավ 
հյու րա նո ցում, իր ե րկ րից դուրս, լավ թե վատª ի նչ նշա նա կու թյուն 
ու նի: ú տար եր կի րը նման է հյու րա նո ցի. որ քան էլ ու ½ում է շքեղ 
լի նի, քո նը չէ, ի սկ ապ րե լու հա մար մար դուն տուն է հար կա վոր. 
ափ սոս, որ ìա հան Պաս կա սը ո ւշ էր հաս կա ցել: Հայ րե նի հո ղը, 
եր կի րը մի ա նա սե լի ո ւժ է տա լիս մար դուն, այդ է վկա յում ´եյ-
րու թի êա հա կյան վար ժա րա նի մա սին պատ մող էս քի ½ը97: Հենց 
բե մի կենտ րո նում մի քար էր դր ված, ո րը բեր ված էր Հա յաս տա-
նից: Այն վար ժա րա նի սր բու թյունն էր: Ով պի տի խո սեր հայ րե նի-
քի մա սին, կանգ նում էր այդ քա րին, և ոտ քի տակ Հա յաս տանն էր 
½գում ու ½ո րա նում: Հին հու նա կան դի ցա բա նու թյան հե րոս Ան-
թեյը և մեկ էլ հայոց թա գա վոր Ար շա կը գի տե ին, որ կանգ նե լով 

95 Նույն տեղում, էջ 272:
96 Նույն տեղում, էջ 275: 
97 Նույն տեղում, էջ 282:
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հայ րե նի հո ղին կա րե լի է ո ւժ ստա նալ: Ե րա նի¯ բո լոր հայերն էլ 
այդ հաս կա նային: Որ քան տխուր է Âուր քի այի Հու սեյ նիկ գյու ղի 
պատ մու թյու նը: Այն տեղ ապ րող թր քա ցած հայե րը խոս տո վա նում 
են. §Æսկ մենք հա վա տա ցած է ինք, որ մե½ նից բա ցի աշ խար հում 
áã ÙÇ Ñ³Û ã¿ñ ÙÝ³ ó»É…¦98: êա կայն ան գամ այն հայե րը, ո րոնք 
ճա կա տագ րի կա մոք կորց րել են լե ½ուն ու կրո նը, հո գում ի նչ-որ 
հույս են պա հել` ե րբ ևի ցե ա կունք նե րին հաս նե լու: Այդ պի սին է 
նաև էս քի½ նե րից մե կի հե րո սը, ո րը հայե րեն չի խո սում, սա կայն 
շա րու նակ փնտ րում է հոր եր գած եր գը, ո րը նրա ա կանջ նե րում է 
ա նընդ հատ, ի սկ գտ նե լուց հե տո չգի տի ու րա խա նա, որ գտել է, 
թե տխ րի, որ հոր սի րած եր գը տխուր է:

§Հայ կա կան էս քի½ ներ¦-ո ւմ պատ կեր ված կեր պար նե րը չեն 
կրկն վում: Նրանք շաղ կապ ված են ի րար և ա ռան ձին գո յու թյուն 
ու նե նալ չեն կա րող: 

 ìարդ գես Պետ րո սյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյունն ան կեղծ ե րկ խո-
սու թյուն է ըն թեր ցո ղի հետ, ո ւր չկան նյար դային ջղաձ գում ներ, 
այլ ½րույց է կար ծես ի նքն իր հետ, իր խո հե րի, մտ քե րի, սե փա կան 
ե սի բա ցա հայ տում ու փո խա դարձ հաս կաց վա ծու թյան ա կն կա-
լում: Ա մեն ի նչ չէ, որ բա ցատր վում ու մեկ նա բան վում է, բա վա-
կան է մի բա ռը, ար տա հայ տու թյու նը, և ըն թեր ցո ղը հաս կա նում է 
նրան, վա րակ վում հայ րե նա սի րու թյամբ:

Գ րո ղի վաս տա կի ի րա կան ճա նա չու մը սկս վում է ետ մա հու: Ետ-
ևում են մնում ե րկ րային կյան քի հույ ½երն ու հի աս թա փու թյուն նե-
րը, եր ջան կու թյունն ու դժ բախ տու թյու նը, և գա լիս է տա ղան դին 
գնա հա տե լու ան վեր ջա նա լի ճա նա պար հը` հա վեր ժու թյան ու ղեգ-
րով: Պետ րո սյանն այդ ճամ փի ար ժա նի ո ւղ ևորն է: Նրա ապ րած 
տա րի նե րի շղ թան մեծ նյութ կու տա կեց և ե ղավ այն քան ի մաս-
տա լից, որ չապ րած նե րի տեղն էլ լրաց րեց: Ան գամ տա րի ներ ան ց 
նա պա հում է իր ստո րագ րու թյան պա տի վը և տո ղա վեր ջում ա½-
գա նու նը գրե լու ար ժա նա պատ վու թյու նը:

 ìարդ գես Պետ րո սյա նը Æ սա հա կյա նի ծնն դյան 100-ա մյա կին 
ար տա սա նած ճա ռում վկա յա կո չում է վե րած նու թյան տի տան նե-
րից մե կի` Պետ րար կայի խոս քե րը, ո րը պատ գա մել էր, որ գրե ին 
իր գե րե½ մա նին` § Նա այս տեղ չէ, փնտ րե ցեք նրան ապ րող նե րի 
մեջ¦: Այս խոս քե րը կա րե լի է ա սել ì. Պետ րո սյա նի հա մար. նա 
մեր մեջ է, յու րա քան չյուր հայի լա վա տե սա կան հույ ½ե րում, ծե րու-
նի նե րի ի մաս տուն մտ քե րում ու մա նուկ նե րի ա պա գան կեր տող 
ե րա½ նե րի մեջ:

98 Նույն տեղում, էջ 269:
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րով, Եր.,1977թ.:
5. Պետ րո սյան ìարդ գես, Հայ կա կան էս քի½ ներ, Եր., 

1983թ.,1984թ.: 
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 Իր ժա Ùա նա կի տա րե գի րը.  
Հրանտ Մաթ ¢ո սյան

Ա մե նա բարդ գործն ա րա րելն է: Մի-
այն ա ստ ված գի տի, թե ի նչ ջան քե րով 
ու ի նչ ան հայ տից աշ խարհն աշ խարհ 
բե րեց ու աշ խար հի, իր կեր տած աշ-
խար հի հոգսն ու բախ տը չափ սո սաց, 
հանձ նեց ա մե նա տես ու ա մե նա գետ, 
ա մե նա տենչ մար դուն:

Ա ստ ծո ստեղ ծած աշ խարհն աշ-
խարհ դառ նա լու հա մար ի րա կա նու-
թյու նը բա վա րար չէր, ե րա ½ան քի ու 
եր ևա կա յու թյան, կա րո տի ու հու ½ա կա-
նու թյան շա ղախն էր պա կաս, ու ա րա-
րի չը թույլ տվեց, որ ստեղծ վի ի րա կան 
աշ խար հին ½ու գա հեռ եր ևա կա յա կա-
նը,ա վե լի մե րը` մարդ կայի նը, ստեղծ վի գրա կա նու թյու նը, ծն վի 
գրո ղը, ո րն իր ա րար ման պա հին, իր ո ղջ է ու թյամբ ա րա րիչ է:

§Ա ստ ծուն հա վա սար ա րա րիչ է գրա կա նու թյու նը: Գրա կա նու-
թյու նը մարդ կու թյան կա րոտն է կյան քին¦ [ 1, 31],- այս պես է բա-
նաձ ևում գրա կա նու թյան դե րը Հրանտ Մաթ ևո սյա նը:

Ա ստ ված մարդ կանց մեղ քե րի հա մար կյան քով փոխ հա տու-
ցեց, ի րենն էր, ի րե նից պի տի գնար, ի րեն էր ցավ պատ ճա ռե լու: 
Այդ պես էլ յու րա քան չյուր գրող իր ստեղ ծած աշ խար հի պա տաս-
խա նա տուն է, տերն ու ծա ռան: Ա ստ ված իր պատ կե րով ստեղ-
ծեց մար դուն, գրողն էլ իր ե րա ½ան քով, իր հո գուց է ստեղ ծում և 
պա տաս խա նա տու է նրա ճա կա տագ րի հա մար: Æ նչ պի սին գրողն 
է, այն պի սին էլ իր ստեղ ծած աշ խարհն է: Æր ստեղ ծած կեր պար-
ներն իր բուն է ու թյու նից շատ հե ռու չեն կա րող լի նել: 

Մաթ ևո սյանն իր կեր տած աշ խար հում տեր ու տի րա կալ է, և իր 
ստեղ ծածն այն քան է մաթ ևո սյա նա կան, որ ոչ մե կի հետ շփո թել 
հնա րա վոր չէ:Ար ձա կա գիրն իր ստեղ ծա գոր ծու թյամբ սե փա կան 
ԾÙ³ Ïáõï ¨ ³շ Ë³ñÑ ¿ ëï»Õ Í»É áõ µÝ³ Ï»ó ñ»É` Ù³Ý Ïáõ ÃÛáõ ÝÇó 
ե կող հե րոս նե րի կող քին նո րե րը ստեղ ծե լով: § Þատ կու ½ե նայի` որ 
իմ հո վի տը մեծ ու ար ևոտ լի ներ, կու ½ե նայի` որ նրա բնա կիչ նե րը 
մի այն լավ մար դիկ լի նե ին և վա տե րի հա մար իմ հով տում տեղ 
չլի ներ, որ իմ մարդ կանց կյան քը ծաղ կեր լավ ժա մա նակ նե րում 
և պա տե րա½մն ու խեղճ թշ նա ման քը իմ հո վիտ խու ժե լու մի ջոց 

Հրանտ Մաթևոսյան
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չու նե նային, բայց ստիպ ված եմ լի նել իմ ժա մա նա կի տա րե գի րը¦[ 
1, 6]:

Հրանտ Մաթ ևո սյան մար դու ու գրո ղի տե սա կային ար մա տը 
սնունդ է առ նում ա րա րող, ստեղ ծող, տք նող ու չար չար վող ան-
հատ նե րի կեն սա դաշ տից: Նա հե րոս ներ չի փնտ րում, չի հո րի նում 
նրանց, այլ տես նում է կյան քի սո վո րա կան ըն թաց քի մեջ: Մաթև-
սյա նի բո լոր հե րոս ներն ու նեն ի րենց նա խա տի պե րը, ո րոնք իր շր-
ջա պա տից են, նրանց մեջ ծն վել ու մե ծա ցել է ին քը: Նրանք, կա սեր 
Մաթ ևո սյա նը. §Մար դիկ են, է լի, ի րենց գոր ծին: ´ո լորն էլ նշա նա-
վոր, և դրա հա մար էլ ոչ ոք չի ա ռանձ նա նում¦ [2,93]: Ո ւս տի բո-
լորն էլ հա վա սա րա չափ կա րող են գրա կան կեր պար նե րի հա վակ-
նել: Ա ռանձ նա կի հա յաց քը նրանց կյան քի ա ռû րե ա կան թվա ցող 
խղ ճուկ ըն թաց քին ար դեն դարձ նում է հա սա րակ մահ կա նա ցո ւին 
գրա կան կեր պար: Մաթ ևո սյա նը ան տե սում, ան գամ եր բեմն դա-
տա պար տում է սո վո րա կա նը` դարձ նե լով այն ան սո վոր: Îեր պար-
նե րը ի րենց մեջ նման նե րին խտաց նող, հա վա քա կան, եր բեմն` 
սյու ժե ից սյու ժե թա փա ռող, ե ½ա կի կամ կրկն վող, ա ռանձ նա նում 
են ½գաց մուն քայ նու թյան ա ռա տու թյամբ, ան գամ, ե րբ թվում է, թե 
ան տար բեր են: Նրանք գտն վում են §սահ մա նային ի րա վի ճակ նե-
րում¦, ո րոնք են` տա ռա պան քը, պայ քա րը, աշ խար հի ա նո ղո քու-
թյա նը և թշ նա ման քին դի մա կայե լու ու ղի ներ ո րո նե լը, ո րն էլ, ը ստ 
էք ½իս տեն ցի ալ փի լի սո փա յու թյան / Úաս պերս /, ի մաս տա վո րում 
է մար դու գո յու թյու նը [3]: 20-րդ դա րի սկ½ բին ձևա վոր ված, ժա-
մա նա կա կից փի լի սո փա յու թյան ա մե նաա½ դե ցիկ հո սանք նե րից 
Ù» ÏÇ` ¿ù ½Çë ï»Ý óÇ ³ ÉÇ½ ÙÇ / É³ ïÇ Ý» ñ»Ý exsistentia ¨ ·á Ûáõ ÃÛáõÝ / 
հա մար ա ռաջ նայի նը մարդն է, նրա նե րաշ խար հը, ½գաց մունք նե-
րը, ո րո շում նե րը: Æ սկ որ քան շատ է մար դը տա ռա պում, այն քան 
շուտ է հաս նում կա տար սի սի / հո գե մաք րում /: 

Հրանտ Մաթ ևո սյանն այն հա½ վա գյուտ գրող նե րից է, որ 
կեն դա նու թյան û րոք դար ձավ դա սա կան: Պերճ ¼եյ թուն ցյա նի 
գնա հատ մամբ §Ահ նի ձոր տա նող ան հրա պույր, քար քա րոտ ճա-
նա պար հը դար ձավ մեր գրա կա նու թյան ա մե նահ րա շա լի մայ րու-
ղի նե րից մե կը¦ [ 4 ]:

Եր րորդ կուր սի ու սա նո ղի` §եր կու խմ բա գիր հե ռաց նող մեկ ակ-
նար կով¦ [ 5, 4 ] և դրան հա ջոր դող գոր ծե րով Ìմա կուտ- Ահ նի ձոր 
¨ ² É³ í»ñ ¹Ç ¨ Ð³ Û³ë ï³ÝÝ Çñ ï» ÕÁ óáõÛó ïí»ó ù³ñ ï» ½Ç íñ³, 
ո րի մա սին, ը ստ Մաթ ևո սյա նի, Ա նաս տաս Մի կո յա նը եր ևի թե կա-
սեր. §Ա լա վեր դին Ա մե րի կայի ետ ևից ար դեն հա սել է¦ [ 2, 93 ]: 

âնա յած կու սակ ցա կան ու կա ռա վա րա կան նեն գա վոր հե-
տապն դում նե րին և ըն թեր ցո ղի հա մար եր բեմն լե½ վի ու մտ քի 
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խր թի նու թյա նը, նա սիր վեց ու գնա հատ վեց, ըն դուն վեց ժո ղովր-
դի կող մից ` ըն կալ վե լով դար ձավ նրա հոգ ևոր ար ժեք նե րից ու 
ճշ մար տու թյան ճա նա պար հի ու ղե ցույց նե րից մե կը: Հա ճախ դժ-
վա րա մարս են ներ կա յաց վող նյու թե րը, սյու ժե նե րը խր թին և ճյու-
ղա վոր ված, բա½ մա տարր, սա կայն դրա նից ստեղ ծա գոր ծու թյան 
մեջ ա վե լի ճշ մար տան ման է դառ նում ա սե լի քը,ա վե լի հա վաս տի: 
§Ե թե սյու ժեն հա ջող ված է, այն եր բեք կա տա րյալ կարգ ու կա նոն, 
կա տա րյալ պար ½ու թյուն չի բե րում, պետք է պահ պան վի սկ½բ-
նա կան ո րոշ ան կար գու թյու նը, բա½ մա տար րու թյունն ու բար դու-
թյու նը, հա կա ռակ դեպ քում սյու ժե ի մեջ կյանք չի մնա¦ [ 6,13 ]: 
Հար ցին, թե ին չու± չես այն պես գրում, որ բո լոր ըն թեր ցող նե րը քե½ 
ըն կա լեն ամ բող ջու թյամբ, տվել է մաթ ևո սյա նա կան սրա միտ պա-
տաս խան. §Æմ բաս տուր ման ես կծու եմ ա նում, ո ւմ դուր է գա լիս, 
Ãá°Õ áõ ïÇ, áí ÏÍáõ ãÇ ëÇ ñáõÙ…¦[ 5, 5 ]: Եí Ù³Ã ևá ëÛ³ Ý³ Ï³Ý ÏÍáõ 
գրա կա նու թյու նը, ժա մա նա կի հի վանդ ստա մոքս-մթ նո լոր տում 
ցա վի նո պա ներ ա ռա ջաց նե լով, ախ տո րո շեց ու բուժ ման դե ղա-
տոմս ա ռա ջար կեց: Æր գրա կա նու թյամբ §նա նշա նա վո րեց մի ամ-
բողջ հե ղա փո խու թյուն մեր ա½ գային գե ղար վես տա կան մտա ծո-
ղու թյան մեջ¦ [ 6, 97 ]:

Հրանտ Մաթ ևո սյա նի` դե պի չեր ևա ցող հե ռու նե րը գնա ցող 
գրա կան ճա նա պար հը սկի½բ է ա ռել ման կու թյու նից: Հետ պա-
տե րա½ մյան տա րի նե րին, մո տա վո րա պես 1947 թվա կա նին, Ահ-
նի ձոր գյու ղի Öրագ թաթ հան դա մա սում թուրք խաշ նա րած նե րի 
հետ վե ճի ժա մա նակ սպան վել են գյու ղից եր կու ե րի տա սարդ 
` øա ռյան Գի քորն ու Ա վե տի քը: Դեպ քը ցն ցել է ո ղջ գյու ղը, ո րն էլ 
պի ե սի նյութ է դար ձել 5 - 6 -րդ դա սա րան ցի Հրանտ Մաթ ևո սյա նի 
հա մար: Հա մա գյու ղա ցի նե րի, դա սըն կեր նե րի և հա րա ½ատ նե րի 
վկա յու թյամբ այն բե մադր վել է ա շա կերտ նե րի ջան քե րով, գյու ղի 
ա կում բին կից գոր ծող թա տե րա կան խմ բա կում: òա վոք, պի ե սի 
ձե ռագ րե րը չեն պահ պան վել:

À ստ Հրանտ Մաթ ևո սյա նի կնոջ` ìեր ժի նե Մով սի սյա նի, մեծ 
գրո ղի ա ռա ջին գե ղար վես տա կան լուրջ գոր ծը ու սա նո ղա կան 
տա րի նե րին գր ված §Ìաղ րա ծու նե րի մեր տոհ մը¦ պատմ վածքն 
է: êտեղ ծա գոր ծու թյու նը ման կու թյան տպա վո րու թյուն նե րի վրա 
է հյուս ված: Հե ղի նա կը պատ մում է. §Ա վե տիք պա պիս մեծ ըն-
տա նի քը հա վաք վում էր` հարս նե րը և տա լե րը: Մենք` ե րե խե քով, 
ներ կա է ինք լի նում և լսում գյու ղի ամ բողջ թա տե րաց ված կյան քը 
հարս նե րի կա տար մամբ: Ամ բողջ գյու ղի տնա½ն ա նում, ամ բողջ 
գյու ղը ներ կա յաց նում է ին: Þար ժում նե րից բո լո րը ճա նաչ վում է ին: 
Եվ հենց այդ տեղ ստեղծ վում էր դրա ման, կո մե դի ան¦ [9,516]: 
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Պատ մու թյան մեջ ի րե րի և մարդ կանց, նրանց ա րարք նե րի ըն-
կա լու մը մեկ կեր պա րի հա յաց քով ներ կա յաց նե լը մաթ ևո սյա նա-
կան ար ձա կի յու րû րի նակ դրս ևո րում նե րից է, ո րն էլ ըն կած է այս 
պատմ ված քի հիմ քում:Անն կատ, էջ առ էջ, խո րա սու½ վե լով բո-
վան դա կու թյան մեջ, սկ սում ես խոր հել ու ան գամ դա տել գրո ղի 
հա մակ րած կեր պար նե րի ի մաս տա սի րու թյամբ: Ե րբ տար բե րու-
թյուն նե րը հերս նե րի սպա սե լիք նե րի և բա ցա հայ տա ծի, ա կն կա-
լիք նե րի և ստա ցա ծի, պատ րան քի և ի րա կա նու թյան միջև նկա տե-
լի են դառ նում, ծն վում է ցա վը, և սկի½բ է առ նում հե րո սի հո գե կան 
դրա ման, ո րը դեռ չի սպի ա ցել և ա մեն քայ լա փո խի հի շեց նում է իր 
մա սին: Աշ խար հի մեր կա ցած նյար դը լի նե լով` Մաթ ևո սյան գրո ղը 
պար տա վոր վում է մա տը դնել ա րյու նող վեր քի վրա, ցավ պատ-
ճա ռե լով ո րո նել բուժ ման մե թոդ ներ: §Գրո ղը բժշ կի նման ցա վի 
մաս նա գետ է¦ [6, 166]: Եվ նրա նման §Փո շու վրայով գլոր վող ջրի 
հու շի կու թյամբ իմ մեջ մի բան ո ւռ չում է, վա րա կե լով ամ բողջ մար-
մինս: Եվ բջիջ ներս տե ղի են տա լիս¦ [ 2, 7 ]: Պատմ ված քի հե րո սը 
մե½ փո խադ րում է գյուղ, ո ւր մենք շր ջա պատ ված ե նք տոհ մե ցի-
նե րով: Նրանք բո լորն էլ ծաղ րա ծու ներ են, ա մեն մե կը մի գյուղ 
կծի ծա ղեց նի, և ե թե մի ա նան, կծի ծա ղեց նեն աշ խար հի բո լոր գյու-
ղե րին: Այդ ծի ծա ղը գյու ղում պա տե պատ է խփ վում, ա մպ րո պի 
ար ձա գանք տա լիս: §Մարդ է ծն վում մեր տոհ մում, մարդ է մա հա-
ÝáõÙ ¨ áã áù ãÇ Ç Ù³ ÝáõÙ ³Û¹. ·áõ ó» և Ç Ù³ ÝáõÙ »Ý, µ³Ûó Éáõñջ ã»Ý 
հա մա րում, թատ րո նի պես մի բան են հա մա րում¦ [ 2, 14 ]: Պատմ-
ված քի` ա ռա ջին դեմ քով պատ մող հե րո սը չնա յած մի այ նակ չէ, 
կան այլ հե րոս ներ, խո սում է ամ բողջ տոհ մի ա նու նից, ո րն իր մի-
ջո ցով շա րու նակ ներ կա է և ներ հայե ցո ղու թյամբ / ի նտ րո պեկ ցի ա 
/ բա ցա հայ տում է իր սե փա կան գո յու թյու նը: Æ նքն ի րեն հան դի-
å»É ¨ ¹Ç ï³ñ Ï» Éáí `³ ռ³ÝÓ Ý³ ÝáõÙ ¿ Á Ý¹ Ñ³ Ýáõ ñÇó և Çñ » ëÇ Ù»ջ 
խտաց նում տոհ մի դրա մա տիկ ճա կա տա գի րը:

âհաս կաց ված, չգ նա հատ ված, խորթ չա փա նիշ ներ դա վա նող 
շր ջա պա տում իր նման մտա ծող, գոր ծող, ա ռաջ նորդ վող ան հատ-
նե րի բա ցա կա յու թյու նը ստի պում է պատմ ված քի §ծաղ րա ծու¦ 
հե րո սին ½բաղ վել հա վի տե նա կան մե նա խո սու թյամբ, ո րը դառ-
նում է սփո փան քի մի ձև` ե րկ խո սու թյուն իր և իր միջև, ես-ի մեջ 
կա րե կից, ½րու ցա կից, հո գե կից ո րո նե լու ու գտ նե լու հայտ նա գոր-
ծու թյուն:

Ìաղ րա ծու նե րը մի այ նակ չեն, տոհ մով են, ո րոն ցից ա մեն մե կը 
մի գյուղ կծի ծա ղեց նի, սա կայն. §Դժ բախ տու թյունն այն է, որ աշ-
խար հը լուրջ է, մտա ծում է, մտա ծե լու ջիղն է ½ար գաց րել ըմ բի շի 
թի կուն քի պես, ի սկ ծի ծա ղի ջի ղը դար ձել է ճգ նա վո րի թև¦ [ 2, 11 ]: 
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Եվ չնա յած տոհ մա կից նե րը ծի ծա ղում են աշ խար հի վրա, նրանց 
ծի ծա ղը վշ տից է ծն ված: Úու րո վի դժ բախտ է և° Մա ցա կը, ո րի խե-
լո քու թյու նը մար դիկ չհասց րե ցին նկա տել, և° հա մալ սա րան չսո-
վո րե լու մտ քի հետ հաշտ վող ìախ թան գը, և° § պա տե րա½ մին ո ղջ 
Եվ րո պան ոտ քի տակ տված¦, բայց ½½ վե լի խեղ ճու թյու նից մի 
բուռ դար ձած հո րեղ բայ րը, և° §պա տե րա½ մում ախ պոր յոթ տղա, 
մեկ ախ պեր, չորս որ դի ու տասն մեկ թոռ¦[ 2, 21 ] կորց րած տա-
տը, ո րն §ի րեն պինդ է պա հում, որ հի շո ղու թյուն նե րը քսա նե րե քի 
մա սին ա պաս տա րան ու նե նան¦ [ 2, 22 ], և° ին քը` պատ մող- հե րո-
սը, ո րն ար դեն յո թե րորդ դա սա րա նում է և գի տի, որ §աք սի ո մա-
նե րը ա պա ցուց ման կա րիք չեն ½գում¦[ 2, 16 ]: Ե թե ո չինչ փո խել 
չես կա րող, մնում է լի ա թոք ծի ծա ղել, ու §տրե խը կո շիկ է թվում¦ 
[ 2, 23 ]: Այդ պես ա ռա ջորդ վում է թա լա նող նե րին նայող, ան միտ 
ծի ծա ղող նե րի ո ղջ տոհ մը, ո րը ան ½ո րու թյու նից աշ խար հին դեմ է 
տա լիս իր ծի ծա ղը:

Հետ պա տե րա½ մյան տա րի նե րի դրա մա տիկ պատ մու թյուն ներ 
են ըն կած Հրանտ Մաթ ևո սյա նի §ìե րա դարձ¦, §Âռու ցիկ համ-
բույր ներս¦ պատմ վածք նե րի հիմ քում, ո րոնք §Ահ նի ձո րի¦ շուրջ 
բարձ րաց ված §աղ մու կից¦ և հե ղի նա կի հար կադ րյալ լռու թյու նից 
հե տո ´եյ րու թի դաշ նակ ցա կան բյու րոյի ան դամ դոկ տոր Փա փա-
½յա նի շնոր հիվ հրա տա րակ վե ցին սփյուռ քի հա մար տպագր վող 
§ êո վե տա կան Հա յաս տան¦ ամ սագ րում 1962 թվա կա նին [9, 500]: 
Æ նչ պես Մաթ ևո սյա նի բո լոր գոր ծե րը, այն պես էլ § ìե րա դարձ¦ 
պատմ ված քը, ո րը հե ղի նակն իր ա ռա ջին լուրջ գործն է հա մա-
րել և տպագ րել § Հով սե փը վե րա դառ նում է բա նա կից¦ [6] վեր-
նագ րով, ի րա կան հիմք ու նի [ 9, 498-500 ]: Պա տա նե կան սի րո, 
հու½ մուն քի ար տա հայ տու թյուն է այն, հի շո ղու թյան ծալ քե րում 
խնամ քով պահ տվա ծի վե րաի մաս տա վոր ված կա րոտ և յու րû րի-
նակ հար գան քի տուրք պա տե րա½ մում ½ոհ ված շատ սի րե լի փոքր 
հո րեղ բո րը` Ե րա նո սին: Մաթ ևո սյանն ան կեղծ և հա½ վա դեպ պա-
տա հող հի աց մուն քով է խո սում պատմ ված քի մա սին. §Փոքր գործ 
է, բայց շատ կար ևոր է ի նձ հա մար¦[ 9, 498] և ա վե լաց նում. §Հի-
մա ե թե տպեմ` §ìե րա դարձ¦ կդ նեմ վեր նա գի րը¦ [ 9,499]:

Ման կու թյու նից ե կող տպա վո րու թյուն նե րի սուբյեկ տը հենց 
ի նքն է` հե ղի նա կը: ìեր ջին ան գամ հի շում էր հո րեղ բո րը, ե րբ 
ի րենց դռա նը կով է ին մոր թում, ի սկ ին քը չորս տա րե կան էր: üին-
նա կան պա տե րա½ մի ա վար տից հե տո չէր հասց րել ½ո րացր վել և 
մաս նակ ցե լով Ե րկ րորդ հա մաշ խար հայի նին` ½ոհ վել էր: Գյու ղում 
մնա ցած դուստ րը մա հա ցել էր հի վան դու թյու նից, ի սկ կի նը եր կար 
չե մու չու մից հե տո ա մուս նա ցել էր ու գնա ցել Դսեղ:Ն րանց կի սա-
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կա ռույց տան փլա տակ նե րը վկա յում է ին ե րի տա սարդ ըն տա նի քի 
կորս տյան մոր մո քը: Այս մա սին Մաթ ևո սյա նը գրել է նաև §Ահ-
նի ձոր¦ ակ նար կի §Ե րե խա նե րը¦ վեր նագ րով հատ վա ծում, ո րը 
տպագր վեց §Գրա կան թեր թի¦ 08.04.2011-ի հա մա րում [ 10, 19]: 
êո վո րա կան թվա ցող պատ մու թյուն, ո րի մեկ û րի նակ չէր, որ գի-
տեր թե կու½և Ահ նի ձո րի նման փոքր գյու ղը: 

Մի այն կեն սագ րա կան փաս տը կամ հի շո ղու թյան չխամ րող 
պատ կեր նե րը որ պես հա ջող ված ստեղ ծա գոր ծու թյան նյութ բա-
վա կան չեն կեր պար նե րի հույ ½ե րը, կյան քը ներ կա յաց նե լու հա-
մար: Ան ցյա լի հու շին գու մար վում է հե ղի նա կի եր ևա կա յու թյու նը, 
այն ին չը բա ցա կա յում էր ի րա կան կյան քում, գե ղար վես տա կան 
եր կում դառ նում է հիմ նա կան ա սե լիք: Եվ քա նի դեռ ան ցյա լը 
մաս նա կիցն է ներ կայի ապ րու մին, ան հրա ժեշտ է ներ քին կյանքն 
ա վե լի դրա մա տի կաց նել, որ պես ½ի ար դյուն քում ը ստ ´երգ սո-
նի տես նենք §շա րու նա կա կա նու թյու նը լի նե լի ու թյան, որ ապ րող 
ի րա կա նու թյունն է¦ [ 11,231]: Հե ղի նա կը հա մա ձայն չէր, որ հե-
րո սը սպան ված լի ներ, և մաթ ևո սյա նա կան աշ խար հում Հով սեփ 
դար ձած Ե րա նո սը չի ½ոհ վում, այլ վե րա դառ նում է: §Այդ վե րա-
դարձն իմ վե րա դարձն էր: Ես, տասն հինգ տա րե կան, ե կել է ի Եր-
ևան և ա մեն ան գամ մտ քով, այդ ճա նա պար հով դար ձյալ հայ րե նի 
ïáõÝ ¿ Ç ·ÝáõÙ: Նñ³ í» ñ³ ¹³ñ Óáí ÇÙ í» ñ³ ¹³ñÓÝ ¿ Ç ï»ë ÝáõÙ…¦ 
[ 9, 499]: Հե ղի նա կը չի կեղ ծում, այլ իր ½գաց մունք նե րից, հույ ½ե-
րից ու ե րա½ նե րից ստեղ ծում է մի եր ևա կա յա կան աշ խարհ, ո ւր 
ա մեն ի նչ ըն թա նում է իր նա խընտ րած ճա նա պար հով: Öշ մա րիտ 
գրո ղը չի կա րող գրել ի րեն ան ծա նոթ եր ևույթ նե րի ու ½գա ցում-
նե րի մա սին: §Æ նչ պե±ս ա սել, որ մեռ նող գն դա պե տի հա մար աշ-
խար հը խլա ցավ ու կու րա ցավ` ե րբ ես մե ռած չկամ¦,- ան կեղ ծա-
նում է Մաթ ևո սյա նը[ 1, 32]: 

Îեր պար նե րին ներ կա յաց նե լիս հե ղի նա կը պեր ճա խոս չէ: 
§Հով սե փը կտ րիճ տղա էր, բա նակ գնաց մի կա տա ղած հո վա տա-
կի վրա¦ [ 2,24 ]: Îար ծես ա մեն ի նչ աս ված է կեր պա րի մա սին` 
կտ րիճ և կա տա ղած հո վա տակ սան ձող, սա կայն պա տե րա½ մը 
ո ւժ ու քա ջու թյուն հաշ վի չի առ նում: Þա տե րի նման գա լիս է նրա 
§սև թուղ թը¦: ¾մ մայի կեր պա րը ևս ա վե լորդ լրա ցում նե րով չի 
ա ռանձ նա նում: ´ա վա կան է, որ §նա իր վշ տի մեջ գե ղե ցիկ էր ու 
հպարտ¦ [ 2,24 ]: Îեր պար նե րը սե փա կան ա րարք նե րով ու ան-
ցյա լի հի շո ղու թյամբ բա ցա հայ տում են ի րեք ի րենց: §Մարդն այն 
է, ի նչ նա հի շում է¦ [ 6, 256 ]: Ոչ մի գրող կեր պա րի ան ցած կյան քի 
ամ բող ջա կան պատ կերն այն պես սպա ռիչ, ման րա մասն և միև-
նույն ժա մա նակ այն պես ի մի ջի այ լոց, խոս քի մեջ չի տվել, ի նչ պես 
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Հրանտ Մաթ ևո սյա նը: Նա ող ջամ տո րեն բաց է պա հում ան ցյա լի 
և ներ կայի միջև գո յու թյուն ու նե ցող ու ղի նե րը, և հենց ան ցյա լի 
հուշն է, սի րո ու քնք շան քի, փո խա դարձ հո գա տա րու թյան մի գի-
շեր, որ փր կում է հե րոս նե րի ներ կան: 

Պա տե րա½ մա կան ցուրտ գի շեր նե րին ¾մ ման հա ճախ էր հի-
շում և հե կե կում ա նûգ նա կան ե րե խայի պես §Աչ քե րի ա ռաջ ա ղի 
ճա շի և բր դե ֆու ֆայ կայի գի շե րը¦ [ 2,30 ]: Ա մուս նու` բր դե հաստ 
վ½ով հին ֆու ֆայ կան, ո րն ը ստ ¾մ մայի ա մե նա շատն էր սա ½ում 
նրան, և տա սը հատ ու նե նա լու փո խա րեն մաշ վել է, ար մունկ նե-
րը մի քիչ քանդ վել, բայց մնում է: ¾մ ման խնամ քով սար քել է այն, 
ո րն իր տա քուկ հու շե րի ա ռանցքն է, ա մուս նուն հի շեց նող ու նաև 
իր փափ կու թյամբ սիրտ փափ կեց նող հու շը: Հով սե փի հա մար էլ 
ա մե նա կար ևորն այն է, որ թե կու½ և կար կա տած, բայց մնում է: 
¾մ ման էլ մի քիչ §ան մա քուր¦, մի քիչ կուչ ե կած ու բար կա ցած 
իր ու ո ղջ աշ խար հի վրա, ի րենն է, իր հա րա ½ա տը, ի նչ պես բր դե 
ֆու ֆայ կան, դեղ նած դդու մը, ´ո բը, կա նա ցի թույլ ձեռ քե րով պո-
կո տած հին կոճ ղը, չո րա ցած քի վը, տեր ևա թափ այ գին, ցան կա-
պա տը, թի թե ղյա վա ռա րա նը, սպի տակ սփ ռո ցով սե ղա նը, ի րենց 
հար սա նե կան նկարն ու պա տի խա լին` շր ջա պատ ված ձե ռա գործ 
կատ վով իր յոթ ձա գե րի հետ, ո րոնք կար ծես հս կում է ին դռ նից 
ներս մտ նող նե րին: Æ րենն էր նաև սե նյա կի ան կյու նի ան կող նա-
կա լը, ո րն ա ռաջ վա նման ծածկ ված էր ո ւղ տի բր դից հյուս ված 
կա նա չա վուն ծած կո ցով ու վրան ա կանջ նե րը ցցած մի ակ բար-
ձով: Այս ա մե նի հետ ի րենն էր նաև ¾մ ման, ո րին գր կե լով Հով-
սե փը խորն ու ան բա ցատ րե լի ½գա ցում ապ րեց: §Նման բա ներ 
է լի ե ղել են Հով սե փի հետ. պա տա հել է ` գր կած տա նե լիս է ե ղել 
վի րա վոր սա նի տա րու հու, մա հա ցել է թևե րի վրա, նրան թո ղել է, 
տա րել մի ու րիշ վի րա վո րի¦ [ 2, 30 ]: Եվ Հով սե փը փոր ձում էր մո-
ռա նալ, որ աշ խար հում շեկ գլ խով ֆին բաժ նի տե սուչ կա, տա նը 
û տար ա ռար կա` ըն դա մե նը մոխ րա ման, կամ եր կու հո գի մի ա սին 
են քնել: Նա տուն է մտ նում պա տե րա½մ հի շեց նող սա պոգ նե րը 
հա նած, ո րը ոչ մի կապ չէր կա րող ու նե նալ նոր ու խա ղաղ կյանք 
խորհր դան շող, սու սու փուս ա ճած դե ղին դդու մի, ½ու գա րան տա-
նող ա րա հե տի, տան ձե նու կար միր տերև նե րի ու վաղ վա մի ա միտ 
ûր վա հետ. չէ± որ աշ խար հում այն քան կեղտ կա և այն քան կեղ-
տոտ ներ: Նրա հո գում կեն դա նա ցած պա տե րա½ մի պատ կեր նե րի` 
կեղ տի, ½½ վան քի, սար սա փի, ճեր մակ ժա պա վե նը գլ խին` որ պես 
խա ղա խու թյան ա ղավ նի, սո վից ու ցր տից եր կու սու կես տա րե-
կա նում մա հա ցած դս տեր, մայի սի ին նին ½ոհ ված կա պի տան êո-
բոլ ևի հայ հո յան քի ,ափ սո սան քի ու լա ցի դի մաց հառ նեց խեղ ճու-
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թյու նը, ո րը կար տանն ու այ գում գտն վող ի րեն հա րա ½ատ բո լոր 
ա ռար կա նե րի մեջ: Ու±մ վրա գո ռար, ի±ն չը ջար դեր, ու±մ հայ հոյեր: 
Æ սկ ¾մ ման խեղ ճու թյան իս կա կան մարմ նա ցում էր, ան գամ, ե րբ 
կտ րուկ, չոր-չոր ու թշ նա ման քով խոս տո վա նեց. §Նա ° սկ սեց, բայց 
ե թե ես ա ռիթ չտայի, չէր սկ սի¦ [ 2,28 ]: §Նա / ¾մ ման/ փոք րիկ 
էր, տա կից կար կա տած շո րեր էր հագ նում, ձեռ քին ձվեր կային, 
փոքր-ի նչ կուչ ե կած էր, կարմ րած, թաց կո պե րով էր, և նրա մեջ 
չկար այն դևը,ո րի վրա շպր տե իր մար մա րե մոխ րա մա նը¦ [ 2,34 ]: 
Եվ կո րուստ ներ ճա շա կած Հով սե փի հա մար բա րո յա կա նու թյան 
այդ քան փոքր խա թա րու մը չէր կա րող ա վե լին լի նել, քան տու նը, 
լռու թյու նը, խա ղա ղու թյու նը, ժպ տա ցող տա քու թյունն ու իր կող քի 
ա թո ռին, վեր մա կի ծայ րը ձեռ քին քնած ¾մ ման: Այս ա մե նի հա մար 
ա մեն ի նչ կտար պա տե րա½ մով ան ցած մեկ այլ հե րոս` Մաճ կա-
լանց Դա վի թը` êտե փան ¼ո րյա նի §Պա տե րա½մ¦ պատմ ված քից 
[12,418 ]: 

Հով սե փը ¾մ մայի հա մար սոսկ մե կը չէր, ո րի հետ կա րող էր 
ան կո ղին կի սել, և ի ½ուր չէր, որ տե սու չի հետ վի ճե լուց հե տո ան-
½ո րու թյու նից կա տա ղած լաց էր ե ղել ու սպառ նա ցել. §Դու սպա-
ëÇ՜ñ, » Ã» Ðáí ë» ÷Á » Ï³í, » Ã» Ý³ » Ï³՜í… ²Ë ·³ñ, ¿ ÉÇ, ·³°ñ…¦ 
[ 2,24 ]: Այդ պես մտա ծում են եղ բոր մա սին, ա մե նամ տե րի մի, հա-
րա ½ա տի մա սին: Պա տա հա կան չէ, որ §¾մ մայի մեջ նրա գլու խը, 
մինչև գոտ կա տե ղը, տաք ջրով լվա նա լու ցան կու թյուն ա ռա ջա-
ցավ: Հե տո կլ վա նար նրա մա ½ոտ ոտ քե րը. շալ վա րը կքշ տեր ծնկ-
նե րից վեր ու տաք ջրով կտ րո րեր: Îա սեր. §Դու ծխիր, մեռ նե¯մ 
քե½, ես կլ վա նամ¦, և ոչ մի ու րիշ բան չէր ա նի¦ [ 2,30 ]: 

Նրանց միջև ե ղա ծը մի ան բա ցատ րե լի կապ էր, ո րը մեր ժում էր 
պա տե րա½մ ու ցավ, հի աս թա փու թյուն ու դա վա ճա նու թյուն: Այն 
ի մաս տա վո րում է այն վե րա դար ձը, ո րով գա լու է մյուս ûր վա բա-
րի լույ սը, ու կար ծես ո չինչ էլ չի ե ղել, նույն կյանքն է, նույն տու նը, 
նույն ճամ փան. §Նրանք գնում է ին` Հով սե փը շի նե լը ու սե րին ու 
դրա նից ա վե լի թիկ նեղ ու բարձ րա հա սակ եր ևա ցող, ¾մ ման` նրա 
թևի մոտ մի քիչ կուչ ե կած ու բա րա լիկ:  Îա նայք նայե ցին, մինչև 
նրանք փոք րա ցան, դար ձան մի մար մին¦ [ 2,26 ]:

§Âռու ցիկ համ բույր ներս¦ է ջու կե սա նոց փոք րիկ պատմ ված քի 
ա սե լի քը մաթ ևո սյա նա կան գրե լաո ճին հա մա ձայն բա վա կա նին 
խիտ է ներ կա յաց ված: Մի քա նի կարճ նա խա դա սու թյուն նե րով 
հե ղի նա կին հա ջող վել է տալ պա տե րա½ մյան տա րի նե րի թշ վառ 
պատ կե րը, ո րը կես կի լո յա նո ցով մեղ րի նման բո լո րինն էր: Îյան-
քի ծանր բեռն ու թշ վա ռու թյու նը մարդ կանց հո գի նե րը կոշ տաց-
նե լու փո խա րեն սի րո ու կապ վա ծու թյան ան բա ցատ րե լի գաղտ-
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նիք ներ են բա ցա հայ տում: §Դա նշա կում է, որ կա բո լո րո վին մի 
ու րիշ աշ խարհ, գրա գի տու թյան աշ խար հը, որ տեղ կան այն բո լոր 
բա ռերն ու մտ քե րը, որ մայրս հո գում ու նի հորս հա մար, դա նշա-
նա կում է, որ մայրս հորս շատ է կա րո տել, բո լո րո վին ու րիշ կերպ 
է կա րո տել, և այդ կա րո տը պետք է աս վի բո լո րո վին ու րիշ բա ռե-
րով¦ ու ան գամ §թռու ցիկ¦ համ բույր նե րով [ 2,37 ]:

60-ա կան թվա կան նե րի սո ցի ալ-տն տե սա կան տե ղա շար ժե րի 
ար դյուն քում գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցը թա փան ցել էր 
կյան քի բո լոր ո լորտ նե րը` չբա ցա ռե լով ո րո շա կի ո րեն իր կա յու-
նու թյունն ու ան դոր րը պահ պա նող գյու ղը: Հրանտ Մաթ ևո սյան 
գրողն իր ստեղ ծա գոր ծու թյան հիմ նա կան ա սե լի քը վերց նում է 
գյու ղից` նրա մարդ կանց, հոգ սի ու խն դիր նե րի վա վե րա գիրն ու 
ար ձա նագ րո ղը լի նե լուց ½ատ դառ նա լով խորհր դա տուն ու ցա-
վի տե րը: §Գրա կա նու թյու նը գրո ղա կան ե սի ար ծար ծումն է, ե թե 
դու մարդ ես, գրող ես, քսա նե րորդ դա րի ե րկ րորդ կե սի հայ գրող 
ես, ե թե իս կա պես գրող ես, կամ քո գր վածք նե րը ցող ված են ա մե-
նաչն չին ի սկ ան կեղ ծու թյամբ, ա պա չի կա րող պա տա հել, որ քո 
ծնած մար դիկ լի նեն տասնյո թե րորդ դա րի շվեդ ներ¦ [ 1, 36]: Եվ 
» Ã» §…³ Ù»°Ý, ³ Ù»Ý ÇÝ ãÇ Ï³ ñáïÝ ¿ ·ñ³ Ï³ Ýáõ ÃÛáõ ÝÁ¦ [ 1, 42], 
Մաթ ևո սյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը հա մակ կա րո տի խտա ցում 
է դե պի ման կու թյան աշ խարհ, դե պի ար մատ ներ: §Ա¯խ, տես նես 
ի±նչ է ա նում,/ Ով, որ չու նի աշ խար հում/ Հայ րե նա կան տուն¦ [13, 
8]:

§Գրո ղը, ո րի ման կու թյունն ան ցել է գյու ղում, ի նք նա բե րա բար 
աշ խա տում է իր պատ կե րաց ման մեջ §պա հա ծո յաց նել¦ ան ձնա-
պես ի րեն հո գե հա րա ½ատ կյան քը այն պի սի ձևե րում, ի նչ պես այն 
ըն կա լել է ման կա կան տա րի քում¦ [14, 61]: 

§Մե ռե լա լույս¦ ան տիպ պատմ ված քը Մաթ ևո սյա նը հա վա նա-
բար գրել է 1969 թվա կա նին, քա նի որ պատմ ված քի մեջ հի շա-
տա կում է Հով հան նես Âու մա նյա նի 100- ա մյա կի տո նա հան դե-
սը: Դպ րո ցի տնû րենը` Ôևան տի քույր Ա նու շը, §Ա ղու նի տղային 
Դսեղում, Հով հան նես Âու մա նյա նի հա րյու րա մյա կի տո նա հան-
դե սին ա սաց. §Մեր էս Âու մա նյա նը իս կա պե±ս լավ բա նաս տեղծ 
է, թե էն պես- տնե ցի նե րով տո նում ե նք¦¦ [ 15, 19]: Գլ խա վոր հե-
ñá ëÁ`² Õáõ ÝÁ, ÑÇ շáõÙ ¿. §… Ù»ñ á ñµ Ù³Ý Ïáõ ÃÛáõ ÝÇó áõ Ñ³Û ñ³
կան տնից հե ռա նում, սի րում, ա տում, ծեծ վում, ծն վում, սն վում, 
կո ղոպտ վում ե նք, բայց մի քայլ էլ չենք հե ռա նում մե ½ա նից, դեռ 
կանգ նած ե նք ìան քե րի դպ րո ցի դռա նը, աշ նան տգեղ ցուրտ է, 
մեր խորթ մայ րը դպ րո ցից մե½ հա նել է, դա սա տուն մե½ ներս չի 
կան չում, քա նի որ հա մա ձայ նել է Դար պա սե ցուն, թե մենք ա նըն-
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դու նակ ե նք, ի սկ դա սա րա նում կար դում են` §Նա նի ջան, նա նի, 
էն սա րի լան ջին ի նչ քան ավ լուկ է տա լիս կա նա չին, նա նի ջան, 
նա նի, թող գնամ քա ղեմ, քա ղեմ ու հյու սեմ, էն սա րի լան ջին ջան 
գյու լում կան չեմ¦ [15, 16]: 

§Նա նա իշ խա նու հու կա մուր ջը¦ վի պա կի գոր ծո ղու թյուն նե-
ñÁ Í³ í³É íáõÙ »Ý 1918 ¨ 20³ Ï³Ý Ãí³ Ï³Ý Ý» ñÇó ÙÇÝãև 1960 ¨ 
ա կան թվա կան նե րի սկի½ բը: Հա րուստ պատ կեր նե րի, դեպ քե րի 
ա ռա տու թյան, մարդ կային մի քա նի սե րունդ նե րի ու ըն տա նիք-
նե րի կյան քի նկա րագ րու թյամբ, ½ու գա հեռ ըն թա ցող սյու ժե նե րի 
ու սյու ժե ից սյու ժե թա փա ռող կեր պար նե րի շնոր հիվ հե ղի նա կին 
հա ջող վել է ներ կա յաց նել մեր ե րկ րի ու ժո ղովր դի կյան քի ա մե նա-
բարդ ժա մա նա կա հատ վա ծի ամ բող ջա կան պատ կե րը: ìե պում 
հան դի պող հե րոս նե րը` Æշ խա նը, նրա հայրն ու որ դի նե րը, կինն 
ու քույ րը, դուստրն ու փե սան, վեր ջա պես նրան շր ջա պա տող աշ-
խարհն ու նաև Ìմա կու տը, շա րու նակ վում են § Ìաղ րա ծու նե րի 
մեր տոհ մը¦, §Մե ռե լա լույս¦, §ú գոս տոս¦, §Աշ նան ա րև¦, §Æ սկ½-
բա նե էր բանն¦ և ընդ հան րա պես Մաթ ևո սյա նի ո ղջ ստեղ ծա գոր-
ծու թյան մեջ: 

§Տա փաս տա նում¦ ակ նար կը տպագր վել է 1959 թվա կա նի 
հու լի սին և ներ կա յաց նում է ու սա նո ղա կան խմ բի հետ ¼աû½յոր-
ÝÇ áõÙ ¥â» ÉÛ³ µÇÝëÏ¤ ³շ Ë³ ï» Éáõ ³Ý ÙÇ ջ³ Ï³Ý ïå³ íá ñáõ ÃÛáõÝ
նե րը:Ակ նար կի հիմ նա կան գա ղա փա րը բա½ մա½գ ե րկ րի ի րա-
վա հա վա սար քա ղա քա ցի նե րի աշ խա տանքն է, նրանց չար քաշ 
խո պա նային ա ռû րյան, դժ վա րու թյուն նե րը, մահն ու ծն նուն դը: 
Հե րոս նե րը` ղա ½ախ ու ռուս, հայ ու ո ւկ րաի նա ցի, կին ու տղա-
մարդ, ե րի տա սարդ ու ծեր հա վա սար աշ խա տում է ին, ու նե ին 
նույն հոգսն ու ե րա ½ան քը, և ոչ մի այն ի րենք է ին մշա կում տա-
փաս տա նը, այլև տա փաս տա նը ի րենց [19 ]: 

êտեղ ծա գոր ծա կան վաղ շր ջա նում գր ված պատմ վածք նե-
րում`§øն նու թյան¦ [16] ,§Èեռ ներս թո ղե ցի վեր ևում¦ [17], ո րը 
1967 թվա կա նին տպագր վեց §ú գոս տոս¦ ժո ղո վա ծո ւում §Þնե-
րը¦ վեր նագ րով [18, 133], ներ կա յաց վում են պա տա նե կու թյան 
տա րի նե րի ան մար հու շեր, ան ջն ջե լի տպա վո րու թյուն ներ, որ-
տեղ գեղ ջուկ տղա նե րը բնու թագր վում են կյան քի ½ար մա նա լի 
ճա նա չո ղու թյամբ, ի սկ գլ խա վոր հե րո սը, ո րն ին քը հե ղի նակն է, 
ա ռանձ նա նում է իր գի տե լիք նե րով և ար դեն ձևա վոր ված կա յուն 
ի նք նագ նա հա տա կա նով . §Ու սու ցիչ ներս ա սում է ին, որ ես ըն դու-
նակ տղա եմ, և հա մալ սա րա նի ցան կա ցածդ ֆա կուլ տե տի կոն-
կուր սի տակ ե ղած հի սու նից ա ռա ջին տեղն ի նձ է ին տվել¦[16, 42]: 
§øն նու թյան¦ պատմ ված քում պա տա նի հե րոս նե րի հա մար չա փի 
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½գա ցո ղու թյան դաս տի ա րա կու թյու նը ա մե նա կար ևորն է ա վան-
դա կան ½սպ վա ծու թյամբ ու բա րո յա կա նու թյամբ ապ րող մի ջա-
վայ րում:Ա մեն ա ռա վոտ դա սի գնա լուց ա ռաջ տա տի կի սա փակ 
սուն դու կից չիր հա նե լու հա մար պետք է ձեռ քը մտց ներ կա փա րի-
չի տա կից, ո րն û ղակ նե րով էր փակ ված: Ու թե րոր դում` հինգ բուռ, 
ին նե րոր դում` հինգ բուռ, տաս նե րոր դում` է լի հինգ բուռ, մի այն 
բռե րի մե ծա նա լու հետ ա վե լա նում է ին û ղակ նե րը, և չրի չա փը 
հա մա պա տաս խա նում էր տա րի քին: Ե թե փոր ձեր տա սը բուռ հա-
նել շատ չսեղ մած բռե րով, կու շա նար ըն կեր նե րից ու դա սից, ի սկ 
մի ան գա մից շատ լց րած բու ռը կլռ վեր կա փա րի չի տակ, մնում էր 
են թարկ վել ու բա վա րար վել ե ղած չա փով`  միշտ հինգ բուռ և ոչ 
ա վե լին: Այս պի սովª մա նուկ հա սա կից ա վան դա պահ գյու ղա ցին 
ե րե խայի մեջ դաս տի ա րա կում է չա փի գի տակ ցու թյու նը, ո րը հս-
կե լու էր նրան ո ղջ կյան քի ըն թաց քում:  Նույն փի լի սո փա յու թյամբ 
է ապ րում նաև Գի գոլ պա պը, ո րը թույլ է տա լիս ծի րան ու տել այ-
գում, սկ½ բից չտես նե լու է տա լիս, սա կայն հե տո, ի բրև թե բար կա-
նում է` թույլ չտա լով չափն ան տե սել: Պատմ ված քում հո լով վում է 
5 թի վը` 5 բուռ չիր, գյու ղից 5 հո գով են գնում քա ղաք, 5-ն ա մե նա-
բարձր գնա հա տա կանն է, հա մալ սա րա նի բա կում կաղ èու բի կի 
մե քե նան 5 ան գամ ա½ դան շան է տա լիս, քն նու թյան ըն թաց քում 
դա սա խո սը 5 ան գամ սր բում է ճա կա տի քր տին քը, հա մալ սա րան 
դի մած գյու ղա ցի տղա նե րը հե ռա ձայ նով տե ղե կաց նում են նա-
խա գա հին, որ 5 ûր ման են գա լու, նա խա գա հը տա լիս է 5 ժամ: 
êա նշա նա կում է, որ չա փի ½գա ցո ղու թյունն ա մե նա մեծ ար ժա-
նիքն է պա տա նի նե րի հա մար, ո րոնք ի րենց ան գրա գետ ու աղ-
քատ գյու ղա ցի ծնող նե րից ա ռա ջին հեր թին հենց այդ են ստա նում 
որ պես ժա ռան գու թյուն:

Մաթ ևո սյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում ա վագ սերն դի կեր-
պար նե րի հա մար ա ռա վել բնո րոշ է ներ քին ե րկ վու թյու նը: Մի կող-
մից որ դի նե րի ա պա գան ա վե լի պայ ծառ տես նելն է ` կր թու թյուն 
ստա նա լը, ա վե լի հեշտ ու մա քուր թվա ցող մի ջա վայ րում ապ րե լը, 
ի նչ պես §Èեռ ներս թո ղե ցի վեր ևում¦ [17 ] պատմ ված քը ,ո րը կա րե-
լի է ½ու գա հե ռել Հով հան նես Âու մա նյա նի §Գի քո րը¦ պատմ ված-
քի հետ [ 20,261 ]: Մյուս կող մից տան հոգ սի ու թշ վառ կյան քի ա½-
դե ցու թյամբ որ դի նե րին գյու ղում պա հելն ու նրանց աշ խա տան քի 
շնոր հիվ հոգ սը թեթ ևաց նելն է: Այդ պի սի հե րոս նե րի մի ամ բողջ 
պատ կե րաս րահ ու նի Մաթ ևո սյա նը, հենց մի այն իր վաղ շր ջա նի 
եր կե րում` § Ìաղ րա ծու նե րի մեր տոհ մը¦ [2 ] պատմ ված քում ìախ-
թան գի հայ րը, ո րն իր հա շիվ նե րում շատ նման է Հով հան նես Âու-
մա նյա նի §Æմ ըն կեր Նե սոն¦[20,330 ] պատմ ված քի Նե սոյի հո րը: 
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Îար ծես այս ա մե նի ամ փո փումն է §øն նու թյան¦[16] պատմ ված-
քի վեր ջում մոր ար ցունք նե րին ան տար բեր թվա ցող հոր խոս քը . 
§Գնա լիս ծի րան գո ղա ցա±ք: ìե րա դար ձին գա լե±թ բե րիք պա հա-
կի հա մար: Հար ցե րը գի տե իր, բայց չու ½ե ցի±ր ու սա նող դառ նալ: 
Դար չի նով թեյը շատ լավն է¦ [16,49]: Հե տաքր քիր է ա վան դա պահ 
գյու ղա ցու կյան քի փի լի սո փա յու թյու նը. այն ա նընդ հատ տուր ու 
առ էª խոս քի դրա կան ու բա ցա սա կան դրս ևո րում նե րով: Հայ րը 
հա մո½ ված է, բայց կր կին ստու գում է որ դու սեր տած ա մե նա կար-
ևոր դա սը` լա վին լա վով պա տաս խա նե լու, շնոր հա կալ լի նե լու 
կա րո ղու թյու նը: Գնա լիս Գի գոլ պա պը թույլ տվեց, որ ծի րան §գո-
ղա նան¦, ետ դար ձին §գա լեթ¦ ստա ցավ, ի սկ հա մալ սա րան չըն-
դուն վելն այն քան էլ մեծ ող բեր գու թյուն չէ:

àÕ µ»ñ ·áõ ÃÛáõ ÝÁ Ðñ³Ýï Մ³Ã ևá ëÛ³ ÝÇ å³ï Ï» ñ³ó ñ³Í §… 
ծա ռու ղում նս տած, իմ գիր քը ծնկ նե րին դրած կար դա ցող ա ղջ կա 
բա ցա կա յու թյունն է¦ [9, 459], ո րը մտա հո գում էր գրո ղինª ցա վոք, 
պատ ճառ դառ նա լով կյան քի վեր ջին տաս նա մյա կում գե ղար-
վես տա կան նոր եր կեր չս տեղ ծե լուն ¥բա ցա ռու թյամբ` §Ե½ րով¦ 
³Ý ïÇå íÇ å³ ÏÇ¤: ²ñ Ó³ Ï³ ·ÇñÝ Çñ á Õջ ëï»Õ Í³ ·áñ Íáõ ÃÛ³Ùµ 
խի ½ա խել է ի րա կա նու թյու նը տես նել այն պես, ի նչ պես այն գո-
յու թյուն ու նի: Նա, իր ժա մա նա կի տա րե գի րը լի նե լով հան դերձ, 
նաև վա վե րագ րո ղը լի նե լու քա ջու թյունն ու նի:Հ րանտ Մաթ ևո սյա-
նի թո ղած գրա կան ժա ռան գու թյու նը բա րո յա կա նու թյան դա սեր 
տա լու յու րû րի նակ հան րա գի տա րան է, ո րի կա րիքն ու նի այ սûր-
վա մարդն ու քա ղա քա ցին:
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Î նոç կեր åա րի ո րոշ ա éանÓ նա հատ կու թյուն
ներ Ա լիս Հով հան նի սյա նի ար Óա կուÙ 

§Îնոջ հո գու մեջ ե թե հրեշ տա կը գրե թե միշտ մրա փած է,  
խո հա րա րու հին միշտ ար թուն է: Îա նանց գրա կա նու թյու նը 

 սե ռա յին թե րու թյան ար դյունք է¦:  
  /Îոս տան ¼ա րյան/

Âե ին չի և ում ա½ դե ցու թյան տակ 
է ար տա հայտ վել Îոս տան ¼ա րյա նը, 
այ սûր դժվար է մեկ նել, սա կայն մի 
բան պար½ է, որ նա հնա րա վո րու թյուն 
չու ներ ծա նոթ լի նե լու մի շարք հա-
յու հի գրող նե րի և, մաս նա վո րա պես, 
Ա լիս Հով հան նի սյանի ստեղ ծա գոր ծու-
թյուննե րին:

Հա սա րա կու թյան մեջ կա նայք ի րենց 
ա ռանձ նա հատ կու թյուննե րով, ի հար կե, 
խիստ տար բեր վում են տղա մարդ կան-
ցից: ´նա կա նա բար, կին գրող նե րը ևս 
պետք է ու նե նան ի րենց սե ռա յին տար-
բե րու թյու նից բխող վե րա բեր մուն քը 
նաև ար վես տում, հատ կա պես գրա կա նու թյան մեջ: 

Îնոջ կեր պա րի կեր տու մը, նրա պա հանջ նե րի, սկ½բունք նե րի, 
խնդիր նե րի ար ծար ծու մը ժա մա նա կա կից հայ ար ձա կի հիմ նա-
կան խնդիր նե րից է, ո րով հե տև այ սûր գաղտ նիք չէ, որ պե տու թյան 
½ար գաց ման, և ին չո±ւ չէ, ա½ գի պահ պան ման հա մար նրա դերն ու 
տեղն ա ռա վել նկա տե լի է: Հատ կա պես հե տերկ րա շար ժյան ի րա-
կա նու թյան մեջ: 

Îա նա ցի կեր պար նե րի մի հե տաքր քիր փունջ ու նի Ա լիս Հով-
հան նի սյա նը (Հո վո յի կի նը, Նու նի կը, Þու շա նի կը, Եղ սա բե թը...)

Նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում ա ռանձ նա հա տուկ է սե փա-
կան վե րա բեր մուն քը աշ խար հի նկատ մամբ, վեր ջի նիս ամ բող-
ջու թյու նը իր իսկ ½գա ցո ղու թյուն նե րի մեջ հնա րա վո րու թյան 
սահ ման նե րում ար տա ցո լե լու ձգտու մը: Ա լիս Հով հան նի սյա նի 
ար ձակն այն քան ճշգրիտ է ներ կա յաց նում ի րա կա նու թյու նը, որ 
նրա չափ ման միա վո րը նույ նա նում է կյան քի հետ: Նրա ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րում բա ցա կա են մարդ կա յին այն ան հատ նե րը, 
ո րոնք միայն բարձր կամ ցածր ա ռա քի նու թյուն ների կրող ներ են, 
որն ա պա ցու ցում է գրո ղի հո գե բան լի նե լու փաս տը: êտեղ ծա գոր-

Ալիս Հովհաննիսյան
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ծու թյուն նե րում հան դես է գա լիս կյան քի մար դը, ո րը ե թե ան գամ 
չար է, նա խանձ, թու նոտ կամ §լա չառ¦ (§Հո վո յի կնոջ կյան քի մի 
û րը¦ պատմ ված քումª սկես րայ րըª ìա րա½ դա տը, սկե սու րը և ու-
րիշ ներ), ա պա նա û տար չէ շրջա պա տին և ներ կա յաց ված է կյան-
քի բնա կա նոն ըն թաց քի մեջ: 

Ար ձա կագ րին հա ջող վել է մարդ կանց հո գե վեր լու ծու թյան 
նուրբ ½գա ցո ղու թյամբ կեր տե լ իր կեր պար նե րինª ûժ տե լով նրանց 
այն պի սի բա րո յա կան ըմբռնում նե րով և չա փա նիշ նե րով, ո րոնք 
դար ձել են նրանց բնա վո րու թյուն նե րի դրսևոր ման գոր ծոն: §Úու-
րա քան չյու րը տերն է իր ա րա ծի և ծա ռանª ա նե լի քի¦. հենց այս 
փի լի սո փա յու թյամբ է ա ռաջ նորդ վում §Հո վո յի կնոջ կյան քի մի 
û րը¦ պատմ ված քի հե րո սու հին, որն ան գամ անձ նա նուն չու նի, այլ 
պար ½ա պես Հո վո յի կին: Հենց այս գի տակ ցու թյամբ էլ ապ րում ու 
գոր ծում է նա: 

Æր կա տա րած յու րա քան չյուր քայ լի, ան գամ լուռ կա նա ցիա-
կան մտո րում նե րի մեջ ել նում է այս տե սան կյու նից: Հե րո սու հին 
բա վա րար վում է միայն ըն տա նի քի մայր և ա մուս նու հա մար կին 
լի նե լով: Ան գամ իր հանգստի պա հե րին պար տա կա նու թյուն նե րը 
հան գիստ չեն տա լիս, և ինքն ի րեն քննա դա տում է, սթա փեց նում. 
§Ախ չի°, դու ի րա վունք ու նե±ս բա½ կա թո ռի մեջ եր կու րո պե նստե-
լու. աչ քերդ փա կե ցիր-բա ցիր, ե րե խե քը դպրո ցից տուն են գա լու, 
հե տո դա սե րը, հե տո ե րաժշ տա կան դպրոց¦ և այդ պես ûր û րի: 
Îա նա ցի բնա½դն ու ինք նա գի տակ ցու թյու նը թույլ չեն տա լիս եր-
կար խղճա լու ինքն ի րենª իր խամ րած կյան քի հա մար: Եվ Հո վո յի 
կի նը վճռա կան ո րո շում է կա յաց նում, որ հա ½ար ան գամ ա վե լի 
լավ է ան գույն ձևով ապ րել, քան բո լո րի ու իր մեջ ե ղած ստից տա-
պակ վել: §Եվ հե տո ի±նչ է ե ղել որ,- ինքն ի րեն հույս է տա լիս հե րո-
սու հին,- մեջ տե ղը քննե լու բան էլ չկա¦: Նա հար մար վել է կյան քի 
իր դե րին, իր կեր պա րին, իր տա նը, ½ա վակ նե րին, ա մուս նուն, ինչ-
պես ´ա կուն ցի հե րոս ներն էին. §Îի նը հար մար վել էր ա մուն սուն 
այն պես, ինչ պես ձին ա խո ռին¦, և շա րու նա կում է §ապ րել¦: 

§Ե րևի û դի մեջ գտնվող û տա րու թյունն է, որ հան գիստ չի տա-
լիս ի րեն¦:

Îնոջ ½գաց մուն քա յին դրսևո րում ներն ու հո գե բա նա կան այն 
տե ղա շար ժե րը, որ ապ րում է Հով հան նի սյա նի հե րո սու հին, փոր-
ձում են բա ցա հայ տել հե ղի նա կին մշտա պես ½բա ղեց նող հիմ-
նախն դիր նե րից մե կըª կնոջ ա ռեղծ վա ծա յին ան հա տա կա նու թյու նը:

Այս պատմ ված քում շո շափ վում է կնոջ ըն տա նե կան դիր քի, հա-
սա րա կա կան գոր ծու նե րու թյուն ծա վա լե լու խնդիր նե րը, այն հան-
գա մանք նե րը, ո րոնք խթա նում կամ խան գա րում են նրանց ինք նա-
հաս տատ մանն ու ինք նադր սևոր մա նը: Հե րո սու հին ակ նա ծան քով 
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ու թա քուն նա խան ձով է վե րա բեր վում տղա յի դաշ նա մու րի ու-
սուչց չու հունª Գա լի նա êե մյո նով նա յին, իր տա լինª Գե ղե ցի կին, որն 
անգ լե րե նի դա սա խոս է:

Նրանք ոչ միայն ա նուն ու նեն, այ լև դիրք, բա ցի կին, մայր լի-
նե լուց,նաև հա սա րա կու թյան մեջ դեմք ու նեն ու նպա տակ: Հո վո յի 
կի նը, չնա յած նա հա պե տա կան û րենք նե րի հլու հպա տակ չէ, սա-
կայն ինք նար ժևո րումն այս տեղ նա հան ջում է: Նա ա մեն ին չում, 
սկսած դպրո ցա կան տա րի նե րից, ա ռաջ նորդ վում է վա ղուց մե-
ռած տա տի պատ վի րան նե րով. §Տղա մար դը, որ տուն գա, պետք է 
ա մեն ինչ տե ղը տե ղին գտնի¦: 

Եվ որ քան էլ դժգո հում է դրա դեմ, միև նույնն է, կաշ վից դուրս է 
գա լիս` ա մեն ինչ տե ղը տե ղին հասց նե լու հա մար, և գոհ է դրա նից:

Æնք նա ½ո հա բեր վե լու, ինք նան վիր ման այս խոր հուրդն ու նի 
նաև Ա լիս Հով հան նի սյա նի §êակ րա վո ներ¦ պատմ ված քը, որ տեղ 
աս վում է.§Հեշտ չէ հայ լի նել և ծե րու նի դառ նա լը: Ե թե ծե րուկ կամ 
ե րե խա ու նենք, մե½ ար գել վում է մեր մա սին հո գա լը. հրա ման է 
գա լիս մո ռա նալ մե½, և մենք չենք փորձում հա կա ռակ վել հրա մա-
նին¦: §Հո վո յի կնոջ մեկ û րը¦ պատմ ված քի հե րո սու հին իս կա պես 
ժո ղովր դա կան խառն վածք է`նե րող ու հա մա կերպ վող` չխախ-
տե լով ար ժա նա պատ վու թյան սահ ման նե րը. §Արթ նա ցավ վի րա-
վո րան քից, ու վի րա վո րան քը դեռ մնում էր ...Հե տո վի րա վո րան-
քը հալ վեց ... ձուլ վեց ա մուս նուն աշ խա տան քի ճա նա պար հե լու 
ա մե նû րյա գոր ծո ղու թյուն նե րին ու մի քա նի բա ռի մեջ...¦

Հե տաքր քիր է նաև Հո վո յի կեր պա րը, որն ամ բող ջաց նում է 
կնոջ, ըն տա նի քի, հա րա ½ատ նե րի մի ջա վայ րը: ´ան վո րից մա տու-
ցո ղի փոխ ված տղա մար դու և նրան ա պա կան ված կյան քից փրկող 
կնոջ մի ջև իս կա կան, ½գաց մուն քա յին սեր կոչ վա ծը ոչ միայն չքա-
ցել էր, այ լև ե րևի չէր էլ ե ղել, պա տա հա կան չէ, որ կի նը ½գաց, որ 
§ինքն էլ է տգեղ, պա ղած, կար ծես տա նը ցուրտ լի նի, այ նինչ վաղ 
ա շուն էր, շոգ էր դեռ¦: Եվ այս ա մե նի մեջ Հո վո յի կի նը տես նում է 
իր մեղ քը. §Խեղճ մար դուն էն քան դաս տիա րա կե ցի, մի բուռ դա-
ռավ¦, ու ապ րում է այս գի տակ ցու մով:

Մի բուռ դար ձած տղա մար դու կեր պարն ա վար տուն է դառ նում 
հե ղի նա կի մի դի պուկ նկա րագ րու թյամբ. §Îլվաց վի, սրբի չը կքսի 
դեմ քին, իբր սրբվեց, կմտնի շալ վա րի մեջ (ո րը, ի դեպ, տղա մարդ 
լի նե լու խորհրդա նիշն է), փո ղո ցում գրպա նից կհա նի սան րը, կքսի 
մա ½ե րին, իբր սանր վեց և կգնա¦:

Ա հա այդ §իբր¦ տղա մարդն է իր ան մեղ թվա ցող գո յու թյամբ 
կաս կա ծի տակ դրել Հո վո յի կնոջ հա վա տար մու թյան-ան հա վա-
տար մու թյան ա ռեղծ վա ծը:
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§Ա մուս նա ցած կնոջ աչ քե րին նա յելն է թի կա չէ¦. կար գա խո սով 
ապ րո ղի մեջ արթ նա նում է կի նըª Հո վո յիª Èե նինգ րա դից ե կած հո-
րեղ բոր նկատ մամբ ու նե ցած ½գաց մուն քի տես քով: Այս ան գամ նա 
ար դեն չէր խաբ վել, հրա պուր վել էր ոչ թե սև, գան գուր մա ½ե րով և 
հար բա ծի աչ քե րի ամ բար տա վան փայ լով, այ լև նուրբ ճա շա կով ու 
խե լա ցի բար քով մե կին:

Եվ Հո վո յից, երբ գոհ է ու ցան կա նում է նրան, ոչ մի ան գամ 
հո րեղ բոր մա սին մտքե րը չեն խռո վում ի րեն, սա կայն, երբ ½այ րա-
նում է, չի կա րո ղա նում ի րեն ետ պա հել նրաª ի րենց տանն ապ րած 
ե րա նե լի û րե րը վեր հի շե լու հա ճույ քից:

Հո վո յի կի նը սի րում է ա մուս նուն որ պես հարկն է, հա վա տար-
մո րեն ծա ռա յում լոկ իբ րև կին և հպարտ է, որ շրջա պա տի մար դիկ 
ի րեն հա մա րում են û րի նա վոր ու հիա նում տան մաք րու թյամբ ու 
ե րե խա նե րի կո կի կու թյամբ:

êա կայն մի տա րû րի նակ, իր հա մար ան գամ û տա րո տի ու 
ան բա ցատ րե լի ½գա ցում ½նդա նած կրծքումª լուռ, միայն ի րեն 
ի մա նա լի ցա վով տանջ վում է: Նա ½գա ցա կան ի մաս տով հա ½ար 
ան գամ դա վա ճա նել է ա մուս նուն, բայց բա նա կա նու թյու նը տա-
սը հա ½ար ան գամ սաս տել է սրտի թե լա դրան քը և ստի պել ա մեն 
վայրկյան մտա ծել իր տա տի պա հան ջած հա մա վոր կին լի նե լու 
մա սին: 

Այն քան էլ վառ ե րևա կա յու թյուն պետք չէ` հաս կա նա լու, որ այն 
ա մե նը, ինչ կա տա նը, ընդ հուպ մին չև բյու րե ղա պա կե սկու տե ղը, 
§շատ տխուր հան գա մանք նե րում¦ է ձեռք բեր վել: âնա յած ի րե-
նը լի նե լու փաստն ար դեն իսկ սփո փող է, սա կայն ա նա խորժ հի-
շո ղու թյուն ներ են ա ռա ջաց նում այն աս տի ճան, որ եր բեմն թշնա-
մանք է ½գում դրանց հան դեպ:

Տար բեր է միայն հո րեղ բոր` Հնդկաս տա նից բե րած ½ար դա տու-
փը, ո րի ½ար դա նախ շե րը շո յե լիս սի րում է իր մատ նե րը: 

§Եր ջան կու թյունն այն է, երբ ½գում ես քո մար մի նը¦. այս փի լի-
սո փա յու թյամբ է ա ռաջ նորդ վում Հո վո յի կի նը` չնա յած վեր ջին ան-
գամ ման կու թյու նից հե տո իր մար մինն ½գա ցել է Հո վո յին փրկել-
սի րե լու իր ո գևո րո վո րու թյան û րե րին միայն, շա¯տ վա ղուց...

êա կայն սա Հո վո յի կնոջ մեկ ûրն է, շատ նման մյուս û րե րին և 
միև նույն ժա մա նակ տար բեր նրան ցից:

§¾շ ես, էշ, քե½ հա վա քի°ր¦, §ìա ղը բուրդս կթրջեմ, կլվա նամ¦,-
սթա փեց նում է ինքն ի րեն, կտրվում ½գա ցա կան աշ խար հից, վե-
րա դառ նում ի րա կա նու թյուն և ապ րում ի րեն բա ժին ըն կած կյան-
քըª ար տա քուստ հպարտ քայլ քով ըն թա նա լով դե պի նոր ûր, նոր 
ա ռա վոտ, որ պես ½ի արթ նա նա ու քթի տակ ինքն ի րեն ծի ծա ղե լովª 
շա րու նա կի ապ րել...
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Ա մե նա կա րևո րը կյան քում ժա մա նա կին ապ րելն է, այն ½գա լը, 
շո շա փե լը: Ժա մա նա կից ու շա ցար, կկորց նես ա մեն ինչ, և §Դարձ 
նա վա հան գիստ¦ պատմ ված քի հե րոս թռչու նը հենց եր ջա նիկ է 
դրա նով, որ ին քը ճիշտ պա հին է հայտնվել նա վա հանգստում և 
ճիշտ տե ղումª ú շի նի ու սին. §Îա րող էի գի շե րը թռչել և կամ լույ սը 
բաց վե լուն պես...բայց կա տա րյալ չէր լի նի այն վա յել քը, որ ու ½ում 
էի պար գևել նրան¦: Âե կու½ վախ ճան, բայց ժա մա նա կին, եր ջա-
նիկ պա հին, տե ղին: 

êի րո քնքուշ մի հե քիաթ է պատմ վում Ա լիս Հով հան նի սյա նի հա-
մա նուն պատմ ված քում (§êի րո քնքուշ հե քիաթ¦), ուր հե րո սու հինª 
գա ճաճ Մա րիե տան, ո րի հա մար պատ րաստ էր կյան քը տալ նրա 
ա մու սին Úա շան, ա սում է. §Ա մեն, ա մեն ինչ այս տան մեջ ա ռել 
ենք քո վաս տա կով: Ես ի±նչ եմ որ: Ես մե նակ քե½ սի րողն եմ¦,-ան-
մե ղո րեն չպատ կե րաց նե լով, որ հենց դրա նում է եր ջան կու թյու նը:

Þա մի րա մը չկա րո ղա ցավ վե րա կեն դա նաց նել Ա րա յին, բայց 
այդ խեղճ ու կրակ գեղջ կու հին կյանք տվեց բնու թյան ու ա րար չի 
կող մից ան գամ ան տես ված խեղճ գա ճա ճինª Úա շա յին: Նմա նը 
գտավ նմա նին- սա է սի րո գո յու թյան ու կյան քը հրաշք հե քիա թի 
վե րա ծե լու գաղտ նի քը:

Միշտ չէ, որ Ա լիս Հով հան նի սյա նի հե րոս նե րը կա նայք են, 
նրանք ուղ ղա կի ան հատ ներ են, ո րոնց հա մար կեն ցա ղա յին 
ա մե նա սո վո րա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը կա րող են դառ նալ ինք-
նա վեր լուծ ման, ինք նա հաս տատ ման, ինք նար դա րաց ման և ինք-
նա ձաղկ ման փի լի սո փա յու թյուն: Հե տաքրքրա կան և շատ բնա կան 
է, որ Ա լիս Հով հան նի սյա նի գրե թե բո լոր հե րոս նե րը քա ջա տե ղյակ 
են ի րենց թե րու թյուն նե րին ու թու լու թյուն նե րին, ուղ ղա կի կյան քի 
ո րո շա կի հան գա մանք ներ ստի պել են լի նել այն պի սին, ինչ պի սին 
ե րևում են ու րիշ նե րի աչ քում: §êուրբ Գևոր գի այ ցը¦ պատմ ված քի 
հե րո սու հի Նու նի կը մտո րում է ինքն իր մա սին. §Փնթփնթան պա-
ռավ, էդ ե±րբ էիր էս քան ա նուշ է ղե: Æ±նչ կլի ներ, որ 62 տար վա մեջ 
գո նե եր կու ûր էս պես ա նուշ էղ նեիր: Îե րար հարս նե րիդ, տղոցդ, 
խնա մոցդ կե րար: ¾լ ո±նց ա սեն, թե Նու նի կը լավ կնիկ է¦: Այս կեր-
պարն ûգ նում է գնա հա տել կյան քի ըն թաց քին ու ղեկ ցող այն չնչին 
թվա ցող ման րուք նե րը, ա ռանց ո րոնց ապ րել հնա րա վոր չէր: 

Մի հրա շա գործ ու ժի ա նե րևա կա յե լի ա½ դե ցու թյամբ, որն էլ 
Մար տի նի կեր պա րից է ծնվում, կյան քի ման րունք նե րին ար դեն 
շատ ուշք չդարձ նող Նու նի կը դառ նում է այն պի սին, ինչ պի սին 
պետք է որ լի ներ: Գու ցե պատմ ված քը գա լիս է լրաց նե լու Հով հան-
նի սյա նի այն կեր պար նե րի պատ կե րաս րա հը, որ տեղ վատ ու լավ 
ան հատ ներ չկան, այլ կյան քի հան գա մանք ներն են նրանց ստի-
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պում լի նել այդ պի սին: Նա յած, թե ով երբ կգտնի ի րե նը, այն կա-
րևո րը, ո րով վե հա նում է ին քը: 

Îյան քի ա մե նա բա½ մա ½ան կող մե րը Ա լիս Հով հան նի սյա նի հա-
մար դար ձել են գե ղար վես տա կան եր կի նյութª ար տա ցոլ վե լով 
մարդ կա յին բնա վո րու թյուն նե րի, ա րարք նե րի ու ապ րում նե րի մեջ, 
ո րոնք û տար չեն, այլ հաս կա նա լի ու ըն կա լե լի են յու րա քան չյու րիս: 

§êուրբ Գևոր գի այ ցը¦ պատմ ված քի հե րո սու հու կյան քին են 
½ու գա հեռ վում նաև §Պա տա ռիկ ներ մեր փուչ կյան քից¦ պատմ-
ված քի հե րո սու հի նե րիª թո շա կա ռու բժշկու հի Þու շա նի կի և Եղ սա-
բեթ տա տի ճա կա տագ րե րը: Նրանք շատ տար բեր են մի մյան ցից, 
բայց միև նույն ժա մա նակ շատ նման: Այս հե րո սու հի նե րը հի շեց-
նում են, որ կա նայքª աղջ նա կից մին չև ծեր, ու նեն նույն ե րա½ ներն 
ու հե քիաթ նե րը, և նրան ցից հա ջող ված կհա մար վի նա, ում ա վե լի 
շուտ կհան դի պի հե քիա թի ե րա ½ա յին աս պե տը, և հե րո սու հի նե-
րից մե կի խոս քե րով աս վածª §պար տա դիր չէ, որ ծո վա կալ լի նի¦: 
Îի նը եր բեք հո գով չի ծե րա նում, իսկ վաթ սուն տա րին, ո րի սահ-
մա նը հա տել են Ա լիս Հով հան նի սյա նի հե րոս նե րից շա տե րը, դեռ 
աղջ կա կան հույ ½եր ու նեն, և դա բնա կան է: 

Îյանք կոչ վող ա մե նաա րագ մի ջո ցից ու շա նա լու, ժա մա նա կը 
ճիշտ չըմբռնե լու մոր մո ք կա նաև §Տե սի լա ժա մեր¦ ստեղ ծա գոր-
ծու թյան մեջ:

Ե րի տա սարդ տա րի նե րին, թվում է, թե ա մեն ինչ առ ջևում է և 
դեռ կհասց նես: Միայն մեկ վայրկյան. §Հենց հի մա կիջ նեմ, մի քիչ 
սպա սիր, սան րեմ խռիվ մա ½ե րիս հոծ թնջուկ նե րը, մի վայրկյան 
էլ տուր, որ փո խեմ խամ րած ու թոշ նած հին այս ½գես տը, մի 
վայրկյան էլ տուր ...¦, ու հա ճախ չքա նում է ե րա ½ը, և ապ րե լու էլ 
ո չինչ չի մնում...

Ուս տի պետք է շո շա փել պա հը, ½գալ վայրկյա նի խոր հուր-
դը և ա ղա ղա կել ֆաուս տյան հան րա հայտ խոս քե րը. §Îանգ առ 
վայրկյան, դու չքնաղ ես...¦:

Ա լիս Հով հան նի սյան-ար ձա կա գիրն ու նի իր ըն թեր ցող նե րը, 
ո րոնք հա վա տում են նրան և սպա սում նո րա նոր ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րի:

¶րականություն

1. Ա լիս Հով հան նի սյան, §êի րո քնքուշ հե քիաթ¦, Ե րևան, 1994թ.
2. Ա լիս Հով հան նի սյան, §Պա տա ռիկ ներ մեր փուչ կյան քից¦, 

§Նար ցիս¦, N 4, 2008թ. 
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 Բա նաս տեղ ծի դա վա նան քը

 èա½ միկ Դա վո յա նը հայտն վեց ժա-
մա նա կա կից գրա կա նու թյան հին ու 
նոր սե րունդ նե րի գրա կան խաչ մե րու-
կում: Æր ստեղ ծա գոր ծա կան ճա նա-
պար հը սկ սեց Պա րույր êևա կի, Հա մո 
êա հյա նի, ìա հագն Դավ թյա նի, Հրա չյա 
Հով հան նի սյա նի, êիլ վա Îա պու տի կյա-
նի, Գևորգ ¾ մի նի ստեղ ծա գոր ծա կան 
վե րել քի հետ և շա րու նա կեց գրա կան 
նոր սերն դի` 70-ա կան նե րի բա նաս-
տեղծ նե րի հետ: Ժա մա նա կի եր ևե լի նե-
րի շար քում իր ա ռանձ նա հա տուկ տեղն 
ու նի èա½ միկ Դա վո յա նը, ո րի ստեղ ծա-
գոր ծու թյու նը հա րա բե րա կա նո րեն հին 
ու նոր պոե ½ի ա նե րի միջև կա մուրջ կա րող է լի նել: Նա հա ջող քն-
նու թյուն էր բռ նել` ստա նա լով նա խորդ նե րի գնա հա տու մը որ պես 
û րհ նու թյուն, ի սկ գրա կան նոր սերն դի հա մար պոե ½ի այի ա վանդ-
նե րի շա րու նա կող է ու հարս տաց նող: Âերևս իր ժա մա նա կա կից 
բա նաս տեղծ նե րից շա տե րի հետ èա½ միկ Դա վո յա նը տա րե կից է, 
սա կայն գրա կա նու թյան մեջ կար ևոր է ճա նաչ ման, ա ռա ջին գր-
քի տպագր ման փաս տը, ո րով և Դա վո յա նը ներ կա յա ցավ դեռևս 
60-ա կան նե րին ու ան մի ջա պես էլ նկատ վեց որ պես կա յա ցած 
բանաս տեղծ:

 Նա 3 տաս նյա կի հաս նող բա½ մա ժանր գր քե րի հե ղի նակ է, կա-
տա րել է հրա շա լի  թարգ մա նու թյուն ներ, գրել է ակ նարկ ներ, ար-

Ռազմիկ Դավոյան

 Դու` բաց վող ûր 
Մա քու¯ր, մա քուր: 
Ես` մա մուռ ներ,
 Մա շած մա տուռ:
 Դու` ե րգ, դու ե ռք,
Â ռիչք ու ջանք, 
Ես` ա վեր ված 
Ո րոտ նա վանք:
 Դու` հոր ձա նուտ,
 Îա մուրջ ու ե րթ,

Ես` ջուրն ըն կած 
Ո րոտ նա բերդ:
 Դու`եր կին քով
Èց ված մի լիճ: 
Ես` ցա մա քած 
Ո րոտ նա կիրճ:
 Դու` նո րե րի 
Ա ղոթք ու խիղճ: 
Ես` ան ցյա լի
 Ք³ ñ» Õ»Ý ճÇã…
     (Հա մո êա հյան)
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ձակ և չա փա ծո գե ղար վես տա կան գոր ծեր, ար ձա կից` § Âո րոս 
èոս լին¦ վի պա կը, § êահ ման¦ գե ղար վես տա կան ակ նար կը, վեր-
ջին տա րի նե րին գր ված §Ե թե Ա ստ ված կա մե նա¦ վե պը, ո րը այժ-
մե ա կան կյան քի պատ մա կան փո փո խու թյուն նե րի ար տա ցո լումն 
է, չա փա ծոյից` բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի բա½ մա թիվ ժո ղո վա ծու-
ներ, § Խա չե րի ջար դը¦, §Եր ևա նյան ա շուն¦, § Խոս տո վա նանք¦, 
§Ո տից գլուխ¦ պոեմ նե րը, գրել է նաև §Ու±ր են մնա ցյալ դե րա-
սան նե րը¦ չա փա ծո ող բեր գու թյու նը âա րեն ցի մա սին և այլն:

 Դա վո յա նը տպագր վել է և շա րու նա կում է տպագր վել ժա մա-
նա կա կից մա մու լի է ջե րում, հա սա րա կա կան և հատ կա պես գրա-
կան գոր ծու նե ու թյամբ նպաս տում մեր հայ րե նի քի ա ռա ջըն թա ցին:

§Ես ծն վել եմ¦ բա նաս տեղ ծու թյան մեջ այս պես է ներ կա յաց-
նում իր դա վա նան քը.

-Պի տի շռայ լո րեն ապ րեմ, 
Ապ րեմ ե րկ րիս բախ տով, 
Ապ րեմ ձե½ նով, 
Æնձ նով, 
Ապ րեմ, քա նի դեռ կամ: 
Æսկ թե պետք է մեռ նել
 Դա վա նան քի ճշ մար տու թյան հա մար, 
Այդ դեպ քում հա վա տը կու ½ե կու½ թող չգա
 Մեր ետ ևից,
 Մեր կո խած հո ղում տրոր վե լով 
Եվ եր բեմն ի մաս տուն,
 Հա ճախ ա նի մաստ մեր խոս քե րից 
ú րոր վե լով:

Նրա պոե ½ի ան շար ժուն է, այն ձգ տում է քա րա ցա ծու թյուն նե-
րից դե պի ըն թացք, շար ժում: Այս ա ռու մով հու ½ա կան տաղտ կու-
թյունն ու պար փակ վա ծու թյու նը նա հան ջում են, ի սկ ա ռար կա-
ներն ու եր ևույթ նե րը գծագր վում են ոչ մի ա կերպ, այլ բա½ մա ½ան 
դրս ևո րում նե րով ու այլ ևայլ հա րա բե րու թյուն նե րում: Հենց սրա-
նով է հե ղի նա կը § բա ցում նյու թի կեղ ևը¦, սու½ վում ա ռû րե ա կան 
մտա ծո ղու թյու նից վեր, ան հա սա նե լի ու ա ռեղծ վա ծային գոյի ըն-
դեր քը:

 ́ աց քո կեղ ևը, ծա°ռ, 
Ա°ռ ի նձ կեղ ևիդ մեջ...
Այս ան ծա ղիկ դա րում 
Ես կձուլ վեմ քե½ հետ` 
Որ պես փոք րիկ գա րուն:
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§è. Դա վո յա նը բա նաս տեղ ծա կան ան հա տա կա նու թյուն է, - 
վս տա հեց նում է êու րեն Ա ղա բա բյա նը, - նա բա նաս տեղ ծու թյա-
նը նա յում է ի բրև դժ վար, հո գե կան  մա քա ռում պա հան ջող գոր ծի, 
մեր քնա րեր գու թյան մեջ բե րե լով հե ռան կա րային ո րոշ սկ½ բունք-
ներ¦: 

Æնչ պես ցան կա ցած կա յա ցած ար վես տա գե տի` այն պես էլ 
Դա վո յա նի ստեղ ծա գոր ծա կան ան հա տա կա նու թյու նը մինչև մեծ 
աշ խար հի ու հա սա րա կու թյան կեն սագ րու թյան բա ցա հայ տու մը 
սկս վում է ի նք նա ճա նա չու մից, ան ցած կյան քի ըն թաց քից, հայ րե-
նի ե ½եր քից ու սե փա կան միկ րոաշ խար հի հայտ նա բե րու մից.

Ե րեկ տխուր, այ սûր ու րախ, 
Ա լի քի պես ծափ եմ տա լիս, 
Ե րեկ` դե պի ան հայ տու թյուն, 
Այ սûր դե պի ափ եմ գա լիս...
... Æ նձ բաշ խում եմ ան մնա ցորդ,
... Ìի ծա ղիս մեջ ա մեն ան ցորդ
 Հոգ նած հո գին է լվա նում...

Գո յու թյան ան վեր ջա նա լի պայ քա րի մեջ ա մեն ոք ու նի իր լի-
նե լու պատ ճա ռա բա նու թյու նը: Úու րա քան չյու րը փոր ձում է ի նք-
նաար տա հայտ մամբ դրս ևո րել ի րեն` ի հար կե ներ դաշ նա կու թյան 
պատ նեշ նե րը չփշ րե լով:

 Հենց այդ բնա կան ներ դաշ նա կու թյան ½գա ցո ղու թյունն է, որ 
½գում ես Դա վո յա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն ըն թեր ցե լիս, չէ± որ 
նրան ցում բա նաս տեղծն ան կեղ ծա նում է.

 Մայ րա մու տի պես հրա հալ եմ ես 
Եվ մայ րա մու տի նման ան նկուն:

§ Ներ դաշ նա կու թյան ½գա ցո ղու թյու նը, որ նրա բա նաս տեղ ծու-
թյուն նե րի մի ջուկն է, դար ձել է նաև նրա ծա վա լուն ի նք նաար տա-
հայ տում նե րի է ու թյու նը¦:- նկա տում է Դա վիթ Գաս պա րյա նը:

§ Պոե ½ի այի դե րը չի փոխ վում, ի նչ պես չեն փոխ վում ար վես տի 
մյուս ճյու ղե րի, հա ցի, ջրի, հա գուս տի դե րե րը: Ու րեմն պոե ½ի այի 
դե րը մնում է մար դուն ա ½ն վաց նե լը, գե ղեց կաց նե լը¦: Եվ èա½ միկ 
Դա վո յա նի պոե ½ի ան փոր ձում է հա վա տա րիմ մնալ սա հյա նա-
կան այս բնո րոշ մա նըª ի հար կե բա նաս տեղ ծա կան աշ խարհ բե րե-
լով դա վո յա նա կան ի նք նա տիպ մտա ծո ղու թյուն ու ոճ: 

Փի լի սո փա յա կան խտաց ված միտք ու խո րը հենք կան Դա վո-
յա նի այն ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում, ո ւր նա ու շադ րու թյան է 
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ար ժա նաց նում մե ղա վոր ու դա ժան աշ խար հում իր գո յու թյու նը 
կյանք դարձ նող ան հա տի ճա կա տագ րին: Եվ չի սխալ վում բա-
նաս տեղ ծը, ե րբ մար դուն ան հատ դարձ նե լու բա նաձ ևը առ նում 
է մայր բնու թյու նից` բա րու թյան ու հա մա չա փու թյան դա սեր յու-
րաց նե լով նրա նից:

 Դեռ ա ռա վոտ է, և ցողն ու շա ղը
 Ìաղ կա թեր թե րին ժպ տում են, լա լիս,
 Մի ա լիք ճեղ քում է շա ման դա ղը,
 Մյու սը ... կա րե լով է գա լիս: 
Ես ծո վի ա փին նս տել, կար դում ե մ
 Èի - ´ոի տա ղը` աշ նան մա սին, 
Եվ ան ցորդ նե րը տես նում են հան կարծ 
Æնձ` ա ռանց պատ ճա ռի ժպ տա լիս:

 Հեշտ չէ ըն թա նում ստեղ ծա գոր ծող ան հա տի կյան քի ու ղին, չէ± 
որ նա ½գում ու նկա տում է ար տա սո վո րը, այն, ի նչ ան նկա տե լի 
է չûժտ ված մար դուն: ´արդ ու պա տաս խա նա տու է նաև ա րա-
ծը, ի սկ ա սա ծը պատ ճա ռա բան ված ար դա րա ցում է պա հան ջում: 
Դա վո յա նը §որ պես բա նաս տեղծ ու հա վատ քի քուրմ¦ ա մե նից 
շատ հա վա տում է եր գի ա մե նա ½որ ու ժին, փոր ձում մեկ նել ու 
կար ևո րել բա նաս տեղ ծու թյան, եր գի ար ժե քը ա½ գի, ժո ղովր դի ու 
հա սա րա կու թյան կյան քում` պա հա ջե լով բա նաս տեղծ նե րից.

Ա պա ե ղե°ք հ½որ, 
Ա պա ե ղե°ք վսեմ, 
Ա պա թույլ մի° տվեք, 
Որ û տար մա կույկ նե րը նա վե րի հա վակ նու թյամբ
 Նա վեն ձեր հա վատ քի վրա:

 Հա վա տա րիմ մնա լով փի լի սո փա յա կան` ի րեն դեռ վա ղուց 
բնո րոշ տա րեր քին, Դա վո յա նը ամ բող ջաց նում է լճաց ման ժա-
մա նա կաշր ջա նի § սե փա կան պոե տա կան մո դե լը¦` խի ½ա խո րեն 
նկա տե լով, ո ր

 Մի մեծ գլ խի ստ վեր,
 Մի եր կիր է ծած կում ,
Ե թե այն դր վում է
 Հենց լույ սի ճեղ քում:
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´ա նաս տեղ ծի այս դի պուկ բնու թագ րու մը հրա պա րա կա խո-
սա կան լից քե րով է սն վում, եր բեմն կորց նե լով նաև իր քնա րա կա-
նու թյու նը:

 Հե տաքր քիր է Դա վո յա նի վե րա բեր մուն քը նո րին մե ծու թյուն 
բա ռի ա րժ ևոր ման հար ցում, ու § թեև այն ½գաց մունք նե րի խեղ-
դող ա լի քից խոս տո վա նան քի հա մար է ծն վում ու շա հա տա կա նու-
թյան շու կա նե րի մեջ¦.

... êա կայն ի նչ - որ տեղ`
 Հո գու ծալ քե րում ի մաս տուն նե րի, 
²å ñáõÙ ¿ Բ³ ռÁ, և ³Ý í»ñջ ÃñÍ íáõÙ…
... Þարժ վում է դե պի հա վի տե նու թյուն...

Æսկ բա նաս տեղ ծի բա ռի ու եր գի գո յու թյու նը պատ ճա ռա բան-
ված էª ծա ռայե լով սե փա կան ժո ղովր դին, հայ րե նի քին ու նաև ո ղջ 
մարդ կու թյան լու սա վոր գա լի քի հա վի տե նու թյա նը: Ու չնա յած 
բա նաս տեղ ծը սար սա փով է նկատ վում, որ դեռ 

Աշ խար հը լիքն է կոր ծա նում նե րով
Աշ խար հը լիքն է տագ նա պով վայ րի,
Մար դա սի րու թյան խենթ սա մում նե րով
Մ³ñ ¹ÇÏ ù³Ý ¹áõÙ »Ý ïáõ ÝÁ ³շ Ë³ñ ÑÇ…

 êա կայն ա վե լի քան հա վա տա ցած է, որ .

Îա աշ խար հում բարձ րիկ մի Հա յաս տան աշ խարհ, 
Որ իր լաջ վարդ, լա ½ուր լեռ ներն ու նի, 
Եվ իր դաշ տերն ու նի - ա սես նշ խար:
Îա աշ խար հում բարձ րիկ մի Հա յաս տան աշ խարհ: 
Եվ կլի նի հա վերժ:

¶ րա կա նու թյուն

1. è. Դավոյան, Æմ աշ խար հը, 1963թ.
2. è. Դավոյան, êտվեր նե րի մի ջով, 1967թ.
3. è. Դավոյան, èեք վիեմ, 1969թ.
4. è. Դավոյան, Խա չե րի ջար դը, 1972թ.
5. è. Դավոյան, Մեղ րա հաց, 1973թ.
6. è. Դավոյան, Îե ղևդ բաց ա րա, 1975թ.
7. è. Դավոյան, Տաք սա լեր, 1978թ.
8. è. Դավոյան, Պղնձե վարդ, 1983թ.
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9. è. Դավոյան, ¾ պոս պա տա նու թյան, 1984թ.
10. è. Դավոյան, Հան ճար և հի շո ղու թյուն, 1986թ.
11. è. Դավոյան, øա րե հաց, 1989թ.
12. è. Դավոյան, Ե թե աստ ված կա մե նա, 2005թ.



Նաի րա Ա րա րա տի Խա չատ րյան 
 
 

Ու ղե կից նե րիս եր թու ղի նե րով 

գրականագիտական հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու

êրբագրիչª Îարինե Գալոյան
Համակարգչային շարվածքըª êտելլա ´ուռնուչյան

Þապիկի ձևավորումըª ______ 

Տպագրվել էª _____


