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²ñ¢Ùï³Ñ³Û ³é³çÇÝ í»åը
XVIII ¹³ñáõÙ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ù»ç É³ÛÝáñ»Ý ï³ñ³ÍáõÙ ·ï³Í
¹³ë³Ï³Ý³å³ßïáõÃÛ³Ý ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ »Ã» ÙÇÝã¢ XIX
¹³ñÇ 50-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ áñáß ã³
÷áí Ï³ñáÕ ¿ÇÝ Ñ³ñÙ³ñí»É ã³÷³ÍáÛÇ
áõ ¹ñ³Ù³ïáõñ·Ç³ÛÇ ·ñ³Ï³Ý Ó¢»ñÇÝ,
³å³ ³ñÓ³ÏÇ Å³Ýñ³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇÝ ã¿ÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ: ²Ûë »ñ¢áõÛÃÝ
³í»ÉÇ ßáõï áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ³Ý³
ó³í ³ñ¢»É³Ñ³Û Ýáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ù»ç, áñÁ ÝÏ³ï»ÉÇáñ»Ý ³ñ³· ÁÝÃ³óù
Հովհաննես Հիսարյան
áõÝ»ó³í, ù³Ý ³ñ¢Ùï³Ñ³Û Ýáñ ·ñ³
Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µÝ³íáñáõÙÁ: ´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ ³ñ¢Ùï³Ñ³Û
·ñ³Ï³Ý³·Çï³Ï³Ý ÙÇïùÁ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
³ëïÇ×³ÝÇó ³é³ç ¿ñ ³Ýó»É: XIX ¹³ñÇ 50-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»
ñÇó ³ñ¢Ùï³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áñáß Ý»ñÏ³Û³
óáõóÇãÝ»ñ ÷áñÓ»óÇÝ ÁÝ¹ûñÇÝ³Ï»É ºíñáå³ÛáõÙ ³ñ¹»Ý Ï³ÛáõÝ
×³Ý³å³ñÑ ³Ýó³Í ½·³ó³å³ßïáõÃÛ³Ý ·ñ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ý
·»Õ³·Çï³Ï³Ý áõ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ: äáÉëáõÙ ³ñ
¹»Ý ÇëÏ Ó¢³íáñí»É ¿ñ ³é³ç³¹»Ù Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ÛÝ Ïá
ñÇ½Á, áñÁ Ùï³Ñá·í³Í ¿ñ ³½·Ç Ñá·¢áñ í»ñ³ÍÝÝ¹Ç Ñ³ñó»ñáí:
Աé³Ýó ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³é³ç³¹ÇÙ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùï³íá
ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ Ç ½áñáõ ã¿ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Çñ Íñ³·ñ»ñÁ, ոõëïÇ
ºíñáå³ÛÇó Ý»ñÃ³÷³Ýó³Í ½·³ó³å³ßïáõÃÛáõÝÝ ³ñ¢Ùï³Ñ³Û
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹³ñÓ³í Ñ³ëï³ïáõÝª Ù»ñÅ»Éáí ÙÇÝã ³Û¹ Çß
ËáÕ ¹³ë³Ï³Ý³å³ßïáõÃÛ³Ý ·ñ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ:
²Ù»Ý³Ï³ñ¢áñÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ Ñ³ÛïÝí»ó
³ÝÑ³ïÝ Çñ Ý»ñ³ßË³ñÑáí: ¼·³ó³å³ßïáõÃÛáõÝÁ áñ¹»·ñ³Í
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ßñç³å³ïÁ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÝ Çñ Ý»ñùÇÝ µáí³Ý
¹³ÏáõÃÛ³Ùµ áõ ½·³óÙáõÝù³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, ÷áñÓáõÙ ¿ÇÝ ³ÝóÏ³óÝ»É
Çñ»Ýó ÇëÏ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý, Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ ÁÝÏ³ÉáõÙÝ»ñÇ áÉáñïáí:
²Ûë Ù³ëÇÝ ß³ï ¹ÇåáõÏ ¿ ³ë»É éáõë³Ï³Ý ½·³ó³å³ßïáõÃÛ³Ý
Ëáßáñ³·áõÛÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã Î³ñ³Ù½ÇÝÁª ¹»é¢ë 1794 Ãí³Ï³
ÝÇÝ ·ñí³Í §Æ±Ýã ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ¦ (“Что нужно автору?”)
Ñá¹í³ÍáõÙ: §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
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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: ²Ûë ëÏ½µáõÝùáí Ù»ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ù»ç ¢° ³ñ¢Ùï³Ñ³Û, ¢° ³ñ¢»É³Ñ³Û Ã¢»ñáõÙ ëÏë»óÇÝ ëï»ÕÍ³
·áñÍ»É ÙÇ ß³ñù Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ: ¼·³ó³å³ßïáõÃÛáõÝÁ (ë»ÝïÇ
Ù»Ýï³ÉÇ½ÙÁ) Í³·»É ¿ 18-ñ¹ ¹³ñáõÙ ²Ý·ÉÇ³ÛáõÙ: Èáñ»Ý êÃ»ñ
ÝÁ üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ Ï³ï³ñ³Í Çñ ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÁ Ïáã»É ¿
ë»ÝïÇÙ»Ýï³É, áñÇó ¿É ³Ýí³Ýí»É ¿ ·ñ³Ï³Ý ³Ûë Ù»Ãá¹Á21: ²ÛÝ
Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ý»ñÃ³÷³Ýó»ó ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ýñ³ÝëÇ³
Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, áñÇ å³Ñ³Ýçáí ¢° ã³÷³ÍáÛáõÙ, ¢° ³ñÓ³
ÏáõÙ Ï³ñ¢áñí»ó µÝ³å³ßï³Ï³Ý ¢ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½·³óÙáõÝùÝ»
ñÇ å³ïÏ»ñáõÙÁ: ´³ñáÛ³Ëáë³Ï³Ý-Ëñ³ï³Ï³Ý ³ñÓ³ÏÇ Ó¢áí
½·³ó³å³ßïáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ í³Õ ³ñï³Ñ³Ûïí»ó ³ñ¢Ùï³Ñ³Û,
ù³Ý ³ñ¢»É³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ÎñáÝ³-¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý
³ñÓ³ÏÇ ³Û¹ ÝÙáõßÝ»ñÝ ³é³ÝÓÇÝ ·ñù»ñáí ¹»é¢ë ã¿ÇÝ ïå³·ñ
íáõÙ, ³ÛÉ ë÷éí³Í ¿ÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù³ÙáõÉÇ ¿ç»ñáõÙ: ¸ñ³
í³é ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇó »Ý ÐáíÑ³ÝÝ»ë Ø³Ùµñ» ÐÇë³ñÛ³ÝÇ §Êáëñáí
¢ Ø³ùñáõÑÇ¦ í»åÁ, áñÝ ¿É ³ñ¢Ùï³Ñ³Û ³é³çÇÝ í»åÝ ¿: ²ÛÝ
ïå³·ñí»É ¿ Ð. ÐÇë³ñÛ³ÝÇ ËÙµ³·ñ³Í §´³Ý³ë»ñ¦ ³Ùë³·ñÇ
¿ç»ñáõÙ 1851 Ãí³Ï³ÝÇÝ: ¼·³ó³å³ßïáõÃÛ³Ý ·ñ³Ï³Ý Ù»Ãá
¹áí ·ñí»É ¿ Ý³¢ §²ÝÝÇÓ³ ë»ñ ³Ýåë³Ï¦ í»ñÝ³·ñáí ³Ý³í³ñï
·áñÍÁ, áñÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ Ü.ê.Ü. ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ ³ÝÑ³Ûï Ñ»
ÕÇÝ³ÏÇ ·ñãÇÝ:
Ð. ÐÇë³ñÛ³ÝÁ XIX ¹³ñÇ 50-60-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ñ¢Ùï³Ñ³Û
Ñ³ÛïÝÇ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇó ¿ ¢ ÛáõñûñÇÝ³Ï ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ áõ
Ý»ó»É ³ñ¢Ùï³Ñ³Û Ýáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ:
ÌÝí»É ¿ 1827Ã. ÑáõÝÇëÇ 24-ÇÝ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëáõÙ: êÏ½µÝ³Ï³Ý
ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ëï³ó»É ¿ ÍÝÝ¹³í³ÛñáõÙ:23
Ð. ²ë³ïáõñÇ íÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ5 »Õ»É ¿ ì»Ý»ïÇÏÇ è³ý³Û»ÉÛ³Ý
í³ñÅ³ñ³ÝÇ ³é³çÇÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: 1847 Ãí³Ï³ÝÇÝ í»
ñ³¹³ñÓ»É ¿ Î. äáÉÇë ¢ ëÏë»É ³ßË³ï³Ïó»É §Ð³Û³ëï³Ý¦ å³ñ
µ»ñ³Ï³ÝÇÝ: 1851 Ãí³Ï³ÝÇó ÐáíÑ. ÐÇë³ñÛ³ÝÇ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ
ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ ëÏë»É ¿ ïå³·ñí»É §´³Ý³ë»ñ¦ ³Ùë³·ÇñÁ, ë³
Ï³ÛÝ ÝÛáõÃ³Ï³Ý µ³í³ñ³ñ ÙÇçáóÝ»ñ ãáõÝ»Ý³Éáõ å³ï×³éáí
1852 Ãí³Ï³ÝÇó ¹³¹³ñ»É ¿ ïå³·ñí»Éáõó: 1859 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÐÇ
ë³ñÛ³ÝÁ ÷áñÓ»É ¿ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É §´³Ý³ë»ñÇ¦ ïå³·ñáõÃÛáõ
ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³çáÕí»É ¿ ÉáõÛë ÁÝÍ³Û»É ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï Ñ³Ù³ñ: ´³óÇ
ËÙµ³·ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇó, ³ñ¢Ùï³Ñ³Û ÙÇ ß³ñù Ùï³íá
ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÝÙ³Ý, áÕç ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ½µ³Õí»É ¿ áõëáõóãáõ
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ÃÛ³Ùµ: Ü³ áã ÙÇ³ÛÝ å³ñ³åáõÙ ¿ñ å»ï³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÝ»
ñáõÙ, ³ÛÉ¢ Ñ³Û»ñ»ÝÇ Ù³ëÝ³íáñ ¹³ë»ñ ¿ñ ï³ÉÇë Ñ³Û Ñ³ñáõëï
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ: ºñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ Ñ³Û»ñ»Ý ¿ ¹³ë³í³Ý¹»É Ý³¢
Ãáõñù³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝáõÙ:
Æ. ²ÝñÇ ¶³ÛáÉ ³ÝáõÝáí ÙÇ ýñ³ÝëÇ³óáõ ïå³ñ³ÝáõÙ ¿ñ
ïå³·ñíáõÙ §´³Ý³ë»ñ¦ ³Ùë³·ÇñÁ, áñÇ ÷³Ïí»Éáõó Ñ»ïáª
1852 Ãí³Ï³ÝÇó ÐÇë³ñÛ³ÝÁ ·ÉË³íáñ ËÙµ³·Çñ ¿ ¹³éÝáõÙ ÝáõÛÝ
ïå³ñ³ÝáõÙ ïå³·ñíáÕ §Journal Asiatique de Constantinople¦
Ëáñ³·ñáí ÙÇ Ã»ñÃÇ: Þáõïáí, ÃáÕÝ»Éáí ³Û¹ ³ßË³ï³ÝùÁ, Ý³
½µ³ÕíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ áõëáõóãáõÃÛ³Ùµ: Ð. ÐÇë³ñÛ³ÝÁ Ù³Ñ³ó»É ¿
Î.äáÉëáõÙ 1916Ã. û·áëïáëÇ 9-ÇÝ23:
Ü³ ·ñ»É ¿ Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñ, í»
å»ñª §Êáëñáí ¢ Ø³ùñáõÑÇ¦, §Ü»éÝ Ï³Ù Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ñÑÇ¦,
·ñ»É ¿ Ý³¢ §¸Çí³Ý áñ ¿ ï³Õ³ñ³Ý¦ í»ñÝ³·ñáí µ³Ý³ëï»Õ
ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñù, Ï³ï³ñ»É ¿ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝóÇó
ýñ³ÝëÇ³óÇ Éáõë³íáñÇã-íÇå³ë³Ý ´»éÝ³ñ¹»Ý ¹Á ê»Ý-äÇ»éÇ
§ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÇ ïÝ³ÏÁ¦ å³ïÙí³ÍùÁ ïå³·ñ»É ¿ §´³Ý³ë»ñ¦-Ç
¿ç»ñáõÙ:
Ð. ÐÇë³ñÛ³ÝÁ É³í³ï»ëáñ»Ý Ñ³Ùá½í³Í ¿ñ, áñ Ù»ñ ³½·Ý
³ÛÝ ³½·»ñÇó ã¿ §… áñ »ñ¹áõÙ Áñ³Í ¿ ³ãù»ñÁ Ë÷»Éáõ, áñå»ë½Ç
ãï»ëÝ» ÉáõÛëÁ, áõ ³Ï³ÝçÁ Ëó»Éáõ, áñ ãÉë»¦10:
Ü³ Ñ³Ùá½í³Í ¿ñ, áñ ³Û¹ã³÷ ½³ñ·³ó³Í ¢ ·ñùÇ áõ ·ñÇ Ñ³ñ·Ý
ÇÙ³óáÕ ÅáÕáíñ¹Ç ÏÛ³ÝùáõÙ áñù³Ý Ï³ñ¢áñ ¿ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ, ¢ å³Ï³ë Ï³ñ¢áñ ã¿ ³ÛÝ É»½áõÝ, áñáí ³ÛÝ
Ù³ïáõóí»Éáõ ¿ ÅáÕáíñ¹ÇÝ: ÈÇÝ»Éáí ËÇëï ³é³ç³¹»Ù Ùï³Íá
ÕáõÃÛ³Ý ï»ñ՝ Ý³ ³é³Ýó »ñÏÙï»Éáõ Çñ Ñ³Ý¹»ëÁ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ
¿ Ù³ùáõñ ³ßË³ñÑ³µ³ñ É»½íáí ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Î»ÝïñáÝ³
Ï³Ý ÂáõñùÇ³ÛáõÙ µ³½Ù³ÃÇí Ñ³Û å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ¢ ·ñ³Ï³
ÝáõÃÛ³Ý É»½áõÝ Ñ³Û³ï³é Ãáõñù»ñ»ÝÝ ¿ñ ¢ ·ñ³µ³ñÁ18:
âÝ³Û³Í ³ßË³ñÑ³µ³ñÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý ¢ Ï³ñ¢áñáõÃÛ³Ý ¹»
ñÁ ·Çï³ÏóáÕÝ»ñÇó ³é³çÇÝÁ ã¿ñ ÐÇë³ñÛ³ÝÁ (¹»é¢ë 1846
Ã-ÇÝ §´³½Ù³í»å¦-Ç ¿ç»ñáõÙ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ·ñ»É ¿ñ ²ñë»Ý
´³·ñ³ïáõÝÇÝ8), ë³Ï³ÛÝ ³é³çÇÝ ÏÇñ³éáÕÝ»ñÇó ¿ñ ³ßË³ñ
Ñ³µ³ñÁ áñå»ë í»åÇ É»½áõ: ´³óÇ É»½íÇó ÐÇë³ñÛ³ÝÁ Ï³ñ¢á
ñáõÙ ¿ñ Ý³¢ Ù³ÙáõÉáõÙ ïå³·ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ Ã»Ù³Ý` աÛÝ å»ïù
¿ ³Ýå³ÛÙ³Ý ß³ñÅ»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ ¢
ÙÇ¢ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ½í³ñ×áõÃÛáõÝ å³ï×³é»ñ: êñ³Ýáí ¿ñ ÁÝ
Ã»ñóáÕÁ Ï³åí»Éáõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, áñÁ ³½·Ç Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý,
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¢ ³å³·³ÛÇ ÑÇÙùÝ ¿ñ ÉÇÝ»Éáõ: ÎñÃáõÃÛáõÝ
³ë»Éáí ÐÇë³ñÛ³ÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ç ÝÏ³ïÇ áõÝ»ñ Ùï³íáñը, ³ÛÉ áñ
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³Ûë ßñç³ÝáõÙ, »ñµ ëñí»É ¿ÇÝ ÏñáÝ³Ï³Ý ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ñ³Û Éáõë³íáñã³Ï³ÝÝ»ñÇ ¢ Ï³ÃáÉÇÏÝ»ñÇ ÙÇç¢18,24, å³Ï³ë Ï³
ñ¢áñ ã¿ñ Ý³¢ Ñá·¢áñ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ: àñå»ë Éáõë³íáñÇã ³ñÓ³
Ï³·ÇñÝ ¿É ¿ ·ÝáõÙ ¹»åÇ µÝáõÃÛáõÝÁ, ³å³íÇÝáõÙ Ýñ³ ÇÙ³ëïáõ
ÃÛ³ÝÁ: §´³Ý³ë»ñ¦-Ç 1851 Ã. ïå³·ñí³Í N 5-Ç Ñá¹í³ÍÝ»ñÇó
Ù»ÏáõÙ ·ñáõÙ ¿. §… ²Ù»Ý ·Çñù Ù³ñ¹áõ ³ñí»ëïÝ ¿, µ³Ûó µÝáõ
ÃÛáõÝÁ ²ëïÍá ³ñí»ëïÝ ¿¦:11
XIX ¹³ñÇ Ï»ëÇÝ ³ñ¢Ùï³Ñ³Û Éáõë³íáñ³Ï³Ý ·ñ³Ï³Ýáõ
ÃÛ³ÝÁ µÝáñáß ¿ñ ÏñáÝ³-µ³ñáÛ³Ëáë³Ï³Ý µÝáõÛÃÁ, áñÇó Ñ»
ï³·³ÛáõÙ Çñ §Ü»éÝ Ï³Ù Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ñÑÇ¦ í»åáõÙ ÐÇë³
ñÛ³ÝÁ µáÉáñáíÇÝ Ññ³Å³ñíáõÙ ¿` ïáõñù ï³Éáí Ñ»ï³¹ÇÙ³Ï³Ý
·³Õ³÷³ñ³å³ßïáõÃÛ³ÝÁ: Ü³ ³ÛÉ¢ë ãÇ Ï³ñ¢áñáõÙ ÝáõÛÝÇëÏ
³ßË³ñÑ³µ³ñÇ ¹»ñÁ: ìÇå³·ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñáõÙ
ÐÇë³ñÛ³ÝÁ Ñ³ÏíáõÙ ¿ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñï³óáÉÙ³Ý, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
³åñáõÙÝ»ñÇ áõ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÇ å³ïÏ»ñÙ³ÝÁ, ³éûñÛ³ ³Ýóáõ
¹³ñÓ»ñÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý áñáÝÙ³ÝÁ: ø³ÝÇ
áñ Ù»ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹»é¢ë íÇå³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ ûñÇÝ³Ï
Ý»ñ ãÇ ï»ëÝáõÙ, ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ÁÝ¹ûñÇÝ³Ï»É »íñáå³Ï³ÝÇÝ:
Ü³ Ñëï³Ïáñ»Ý ½³Ý³½³ÝáõÙ ¿ »íñáå³Ï³Ý íÇå³ë³ÝáõÃÛ³Ý
»ñ»ù ï»ë³Ïª ³éïÝÇÝ Ï³Ù ÝÏ³ñ³·ñ³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³Ù
ÇÙ³ëï³ëÇñ³Ï³Ý ¢ µ³ñáÛ³Ï³Ý: ²Ûë »ñ»ù ï»ë³ÏÇ íÇå³ë³
ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙùÝ ¿É ë»ñÝ ¿: ²Ûë Ù³ëÇÝ Ý³ ·ñáõÙ ¿ Çñ §Êáëñáí
¢ Ø³ùñáõÑÇ¦ í»åÇ ³é³ç³µ³ÝáõÙ9:
1851 Ã. §´³Ý³ë»ñ¦ ³Ùë³·ñÇ ¿ç»ñáõÙ ïå³·ñí³Í §Êáëñáí
¢ Ø³ùñáõÑÇ¦-Ý ³ñ¢Ùï³Ñ³Û ³é³çÇÝ í»åÝ ¿: ì»ñçÇÝÇë ëÛáõÅ»Ý
³ñÏ³Í³ÛÇÝ ¿: ²Ûëï»Õ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ ×³Ï³ï³·ñÇ Ã»É³¹ñ³Ý
ùáí ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùÇ ³Ý÷á÷áË»ÉÇáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ, ¢ ³½³ï
Ï³ÙùÇ ËÝ¹ÇñÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ³ÝáõÅ áõ ³í»Éáñ¹4,17:
Ö³Ï³ï³·ñ³å³ßïáõÃÛ³Ý ³ñ¹³ñ³óÙ³ÝÝ ¿ÇÝ Ñ³Ý·áõÙ
Ý³¢ ³ñ¢»É³Ñ³Û ÙÇ ß³ñù Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ, áñáÝù ³é³çÝáñ¹íáõÙ
¿ÇÝ ³ÛÝ Ëñ³ï³Ï³Ýáí, Ã» ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ã³ñáõÃÛáõÝ ³Ý»É, ù³ÝÇ áñ
³ÛÝ Ñ³ïáõóíáõÙ ¿: ²ÛëåÇëÇÝ ¿ñ §²ñ³ñ³ï¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃáõÙ6
ïå³·ñí³Í §àã áù ã¿ Ï³ñáÕ Ý³Ë³ë³ÑÙ³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·Á ÷á
Ë»É¦ ËáëáõÝ í»ñÝ³·ñáí í»åÁ:
§Êáëñáí ¢ Ø³ùñáõÑÇ¦ í»åáõÙ Í³í³ÉíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
µ³í³Ï³ÝÇÝ Ë³éÝ ու ³í»ÉÇ ß³ï »ñ¢³Ï³Û³Ï³Ý »Ý, ù³Ý Çñ³
Ï³Ý: ì»åÇ ·ÉË³íáñ Ñ»ñáëÝ»ñÇª ÊáëñáíÇ ¢ Ø³ùñáõÑáõ ÙÇç¢
³ÝÏ»ÕÍ, Ñáíí»ñ·³Ï³Ý ëÇñá áÕµ»ñ·³Ï³Ý í³Ë×³ÝÝ ³ÝËáõë³
÷»ÉÇ ¿, áñÇ ¹»Ù, Áëï Ýñ³Ýó, å³Ûù³ñ»ÉÝ ³Ýû·áõï ¿, ù³Ý½Ç Ý³
Ë³ËÝ³ÙáõÃÛ³Ùµ ³Û¹å»ë ¿ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í:
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Ø³ùñáõÑáõ Ñáñª å³ñáÝ îÇ·ñ³Ý ²ëïí³Í³ïáõñ êÇë³
ÏÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ×³Ï³ï³·ÇñÁ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ ã¿ñ ë³ÑÙ³Ý»É:
²ÙáõëÝáõÃÛáõÝÇó 2 ï³ñÇ ³Ýó Ý³ ÏáñóÝáõÙ ¿ ëÇñ³Í ¿³ÏÇÝ: â¹Ç
Ù³Ý³Éáí Ù»Í íßïÇÝª îÇ·ñ³ÝÁ ÑÇ³ëÃ³÷íáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇó, ÃáÕ
ÝáõÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¢ ÷áùñÇÏ ¹ëï»ñ Ñ»ï ·ÝáõÙ
¿ ³åñ»Éáõ ù³Õ³ùÇó Ñ»éáõ, µ³ñÓáõÝùÇ íñ³ª ´áëýáñÇ ÑÇ³ëù³Ýã
³÷ÇÝ, Ññ³ß³ÉÇ µÝáõÃÛ³Ý ·ñÏáõÙ Ï³éáõóí³Í ßù»Õ ³å³ñ³ÝùáõÙ:
Ð³ÛñÝ ³åñáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ¹ëï»ñ Ñ³Ù³ñ, áãÇÝã ãÇ ËÝ³ÛáõÙ Ýñ³Ý,
ë³Ï³ÛÝ Ø³ùñáõÑÇÝ ÏïñíáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³
í³ÛñÇó: Ü³ »íñáå³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ, áñÝ Áëï Ñ»ÕÇ
Ý³ÏÇ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ ¿ñ: ²ñÓ³Ï³·ÇñÁ Ø³ùñáõÑáõ Ï»ñå³ñÇ
ÙÇçáóáí ÷áñÓáõÙ ¿ ³é³ç ù³ß»É ¢ áñáß³ÏÇáñ»Ý ÉáõÍáõÙ ï³É Ï³
Ý³Ýó ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý, ÏñÃáõÃÛ³Ý և µ³ñá
Û³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ: Ø³ùñáõÑÇÝ áñù³Ý ¿É ÏñÃí³Í, ë³Ï³ÛÝ
Ïïñí³Í ¿ Çñ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇó, Ý³ ³åñáõÙ ¿ ·ñù»ñÇ ³ßË³ñÑáõÙ,
Ýñ³Ý ÏÛ³ÝùÝ ³ÝÍ³ÝáÃ ¿, áõëïÇ ¹³ï³ñÏ áõ ³ÝÇÙ³ëï: Ø³ùñáõ
Ñáõ ÏÛ³ÝùÇÝ Ñ³Ï³¹ñíáõÙ ¿ ÊáëñáíÇ Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÁ: àñµáõÃÛ³Ý
å³ï×³éáí Ý³ ¹ÇÙ»É ¿ ³Ù»Ý ÙÇçáóÇ: Þñç³·³Û»É ¿, ß³ñáõÝ³Ï
Ù³ù³é»É ·áÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ü³ »Õ»É ¿ ß³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ, ß÷í»É ¿
ï³ñµ»ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï: Ð³ÕÃ³Ñ³ñ»É ¿ µáÉáñ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»
ñÁ µÝ³ÍÇÝ Ë»ÉùÇ áõ ×³ñåÏáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí: ÊáëñáíÁ Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ
¿ ¢ å³ñÏ»ßï: Պ³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ Ñ³ñáõëïÝ»ñÁ û·Ý»É »Ý Ýñ³Ý
ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ: Ü³ Ñ³ë»É ¿ ·ñ»Ã» ³Ù»Ý ÇÝãÇ, ë³Ï³ÛÝ
áñáßáõÙ ¿ Ã³÷³é»Éª ÑáõÛë áõÝ»Ý³Éáí ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ÝÑ³í³ë³
ñáõÃÛ³Ý, µéÝáõÃÛ³Ý, ßáÕáùáñÃáõÃÛ³Ý, Ï»ÕÍÇùÇ ¢ ³ÛÉ ³ñ³ïÝ»ñÇ
å³ï×³éÁ ·ïÝ»É: Ü³ Çñ ËÝ³Ù³Ï³É äáÕáë µ»ÛÇ Ý³íáí ßñç³
·³ÛáõÙ ¿ ºíñáå³ÛÇ, ²ëÇ³ÛÇ ÙÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñáí, ÇëÏ í»ñ³¹³ñ
ÓÇÝ Ý³íÁ Ëáñï³ÏíáõÙ ¿, ¢ Ý³Ë³ËÝ³ÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª
ÍáíÁ Ýñ³Ý ³÷ ¿ ·óáõÙ, áõñ ½µáëÝáõÙ ¿ñ Ø³ùñáõÑÇÝ: ì»ñçÇÝë
Ýñ³Ý ï»ëÝ»Éáí՝ ÑÇßáõÙ ¿ ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï »ñ³½áõÙ ï»ë³Í
»ñÇï³ë³ñ¹ÇÝ, ¢ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÁ ÷áË³¹³ñÓíáõÙ ¿: ÆÙ³
Ý³Éáí ³Û¹ ÑÇ³ëù³Ýã ëÇñá Ù³ëÇÝª Ø³ùñáõÑáõ Ñ³ÛñÁ Ññ×í»Éáõ
÷áË³ñ»Ý ïñïÙáõÙ ¿: ²Ñ³ Ã» ÇÝã ¿ å³ñ½íáõÙ: îÇ·ñ³Ý êÇë³
ÏÛ³ÝÁ ÙÇ »·Çåï³óáõ û·Ý³Ï³Ý ¿ñ, áñÁ íëï³ÑáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý ³Ù»Ý
ÇÝãáõÙ: º·Çåï³óÇ ðÇ½³ µ»ÛÁ, ÇÙ³Ý³Éáí îÇ·ñ³ÝÇ ¢ Çñ ëÇñ»ÉÇ
Ê³ÛñÇ»Ç Ï³åÇ Ù³ëÇÝ, ëå³ÝáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë: ÜáõÛÝ µ»ÛÇ ½áÑÝ ¿ñ
Ý³¢ îÇ·ñ³ÝÇ ÏÇÝÁª êá÷Ç³Ý, áñÇÝ »·Çåï³óÇÝ ï³ÝáõÙ ¿ Çñ
Ñ³ñ»ÙÁª îÇ·ñ³ÝÇ ¹³í³×³ÝáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³ó íñ»ÅËÝ¹Çñ ÉÇÝ»Éáõ:
ÊáëñáíÁ ðÇ½³ µ»ÛÇ ¢ êá÷Ç³ÛÇ áñ¹ÇÝ ¿ñ: ºñµ »·Çåï³óÇÝ »ñÏáõ
Ï³Ý³Ýó ¿É ëå³ÝáõÙ ¿, îÇ·ñ³ÝÁ í»ñóÝáõÙ ¿ ³ÕçÏ³Ý, ÇëÏ ïÕ³
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ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝáõÙ ¿ ÙÇ ³ñï³ïÇñáç: Ê³ÛñÇ»Ý Ù³ÑÇó ³é³ç ËÝ¹ñáõÙ
¿ îÇ·ñ³ÝÇÝ, áñ Çñ»Ýó ³ÕçÏ³ ³ÝáõÝÁ Ç Ýß³Ý Ù³ùáõñ ëÇñá ¹ÝÇ
Ø³ùñáõÑÇ ¢ ÏñÃÇ, ¹³ëïÇ³ñ³ÏÇ, áñå»ë½Ç ³ÕçÇÏÁ ÏÛ³ÝùáõÙ
³é³çÝáñ¹íÇ ÙÇßï ëÇñáí, ÉÇÝÇ ½·³óÙáõÝùÝ»ñáõÙ ³½³ï, ëÇñÇ
áõÙ ó³ÝÏ³Ý³, µ³óÇ »·Çåï³óáõó, áñáíÑ»ï¢ Çñ»Ýó ÏáñÍ³ÝáÕÁ
»·Çåï³óÇ ¿ñ:
Ø³ùñáõÑÇÝ ãÇ Ë³ËïáõÙ Ùáñ Ïï³ÏÁ: ÊáëñáíÁ, ã¹ÇÙ³Ý³
Éáí ëÇñá Ù»ñÅÙ³Ý íßïÇÝ, Ý»ïíáõÙ ¿ ÍáíÁ, ÇëÏ Ø³ùñáõÑÇÝ
íßïÇ Í³ÝñáõÃÛáõÝÇó ÁÝÏÝáõÙ ¿ ³ÝÏáÕÇÝ ¢ Ù»éÝáõÙª Ñ³í³ï³
ó³Í ÉÇÝ»Éáí ×³Ï³ï³·ñÇ ·áÛáõÃÛ³ÝÁ ¢ Ù³ñ¹áõ ãÝãÇÝáõÃÛ³
ÝÁ: Ð»ñáëÝ»ñÁ ÝÙ³Ý »Ý Ùï³Í»É³Ï»ñåáí. »ñÏáõëÝ ¿É ËáñßáõÙ
»Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó ¢ Ý³ËÁÝïñáõÙ ÙÇ³ÛÝáõÃÛáõÝ µÝáõÃÛ³Ý
·ñÏáõÙª ³å³íÇÝ»Éáí Ýñ³Ý: ÜáõÛÝÇëÏ ÊáëñáíÝ ³ßË³ñÑÇ ÑÝ³
Ù»ÝÇ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ÏáÃáÕÝ»ñÁ ¹Çï»ÉÇë ãÇ ëù³Ýã³ÝáõÙ
Ï³Ù ·Ý³Ñ³ïáõÙ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ ¹ñ³ÝóáõÙ ¢ë Ù³ñ¹Ï³
ÛÇÝ ÷³é³ëÇñáõÃÛ³Ý Ñ»ïù»ñ ¿ ÝßÙ³ñáõÙ ¢ ¿É ³í»ÉÇ ÑÇ³ëÃ³÷
íáõÙ: Ø³ñ¹Á ÙÇ³ÛÝ µÝáõÃÛ³Ý ·ñÏáõÙ ¿ ³
½³ï: ´Ý³å³ßïáõ
ÃÛáõÝÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ ³ÛÝ µ³ñÓñ³Ï»ïÇÝ, áñ ÐÇë³ñÛ³ÝÇ Ñ»ñáëÝ»ñÁ
Ñ³Ý·áõÙ »Ý ³ëïÍá ·³Õ³÷³ñÇÝ, áñÁ ¢ ëï»ÕÍ»É ¿ áÕç µÝáõ
ÃÛáõÝÁ: ¶ñáÕÝ ÁÝÏÝáõÙ ¿ ×³Ï³ï³·ñ³å³ßï³Ï³Ý Ý³Ë³å³
ß³ñáõÙÝ»ñÇ ¢ ÙÇëïÇóÇ½ÙÇ ·ÇñÏÁ: ì»åáõÙ Ñ»ñáëÝ»ñÁ ÏñáÝ³
Ï³Ý Ý³Ë³å³ß³ñáõÙÝ»ñÇ ½áÑ »Ý, Ýñ³Ýù áñù³Ý ¿É Ï³ñ¢áñáõÙ
»Ý ³½³ïáõÃÛáõÝÁ, ÙÇ¢ÝáõÛÝ ¿, Çñ»Ýó ëÇñá Ñ³Ù³ñ å³Ûù³ñ»É,
»ñç³ÝÇÏ ÉÇÝ»É Ç íÇ×³ÏÇ ã»Ý:ÎÛ³ÝùÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ å³ï³Ñ³Í
³é³çÇÝ ÇëÏ ËáãÁÝ¹áïÇó ÑÇ³ëÃ³÷íáõÙ »Ý ¢ ÷³ñíáõÙ Ñá·áõ
³ÝÙ³ÑáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÇÝ: Æñ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ ãÏ³ Ùßï³
Ï³Ý »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ,Ù³ñ¹Á Ï³ñáÕ ¿ Ù»Ï Ï³Ý·Ý³Í ÉÇÝ»É ÷³éùÇ
·³·³ÃÝ³Ï»ïÇÝ, Ù»Ï ¿É ·³Ñ³íÇÅ»É ³Ý¹áõÝ¹:
ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÐÇë³ñÛ³ÝÁ, ëï»ÕÍ»Éáí ³ñ¢Ùï³Ñ³Û ³é³çÇÝ í»
åÁ, Ñ³í³Ý³µ³ñ ÁÝ¹ûñÇÝ³Ï»É ¿ êáýáÏÉ»ëÇ §¾¹Çåáë ³ñù³¦
áÕµ»ñ·áõÃÛ³ÝÁ26, áñï»Õ ·ñíáõÙ ¿. §…àí Ù³ÑÏ³Ý³óá°õ Ù³ñ¹,
ëå³ëÇ°ñ ÏÛ³ÝùÇ¹ í»ñçÇÝ ûñí³Ý, ÙÇ° ·áí³µ³ÝÇñ ×³Ï³ï³·Çñ¹,
áã áùÇ µ³Ëï³íáñ ÙÇ° Ñ³Ù³ñÇñ, ÙÇÝã¢ ·»ñ»½Ù³Ý ÏÇçÝ»ë ³é³Ýó
¹³éÝ íÇßï ï»ëÝ»Éáõ¦4, ÇÝãå»ë Ý³¢ ¶ÛáÃ»Ç §ºñÇï³ë³ñ¹ ì»ñ
Ã»ñÇ ï³é³å³ÝùÝ»ñÁ¦ í»åÇÝ, Î³ñ³Ù½ÇÝÇ §¸Åµ³Ëï ÈÇ½³¦
íÇå³ÏÇÝ ¢ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ ÝÙ³
Ý³ïÇå Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï »ñÏ»ñÇ, ë³Ï³ÛÝ Ï»ñå³ñÝ»ñÁ ëáëÏ ³ñï³
ùÇÝ ï³é³å³Ýùáí »Ý ÝÙ³Ý: ÐÇë³ñÛ³ÝÁ ãÇ Ñ³ë»É ëáóÇ³É-Ñá·»
µ³Ý³Ï³Ý Ëáñ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óáõÙÝ»ñÇ: §Êáëñáí ¢ Ø³ùñáõÑÇ¦ í»åÁ
¹Åí³ñ ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý, ³½·³ÛÇÝ Ïáã»É, ù³Ý½Ç ÙÇ³ÛÝ ³ÝáõÝÝ»ñÝ »Ý
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Ñ³ÛÏ³Ï³Ý, ÇëÏ ÙÇç³í³ÛñÁ, ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ³ë»ÉÇùÁ, ³Ý·³Ù Ùï³
Í»É³Ï»ñåÁ ûï³ñ »Ý: ´³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇ ×ßÙ³ñï³óÇ å³ï
Ï»ñÁ, ³ÛÝ Çñ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí ³Ý·³Ù Ï³ñ»Ï
ó³Ýù ãÇ ³é³ç³óÝáõÙ ÁÝÃ»ñóáÕÇ Ñá·áõÙ:
ì»åÝ áõÝÇ Ý³¢ ¹ñ³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñ: Ð»ñáëÝ»ñÁ ãÝ³Û³Í Çñ³Ï³Ý
ÙÇç³í³ÛñÇ ÍÝáõÝ¹ ã»Ý, ë³Ï³ÛÝ µÝ³Ï³Ý ³ñ³ñ³ÍÝ»ñ »Ý, Ï³ñáÕ
»Ý ËáñÑ»É, áõÝ»Ý³É ½·³óÙáõÝùÝ»ñ, ï³é³å»É ÏÛ³ÝùÇ Ñ³ñí³ÍÝ»
ñÇó, ÇÝã-áñ ï»Õ ãÑ³Ù³Ó³ÛÝ»É ×³Ï³ï³·ñÇ Ñ»ï: ²Ûëù³ÝÝ ³ñ¹»Ý
µ³í³Ï³Ý ¿ñ, áñ ³ñ¢Ùï³Ñ³Û ³ñÓ³ÏÁ ¹³ë³Ï³Ý³å³ßïáõÃÛ³Ý
Ù»ç ÙÇ ù³ÛÉ ³é³ç ·Ý³ñ:
ì»åÁ Ñ³ñáõëï ¿ Ý³¢ µÝáõÃÛ³Ý å³ïÏ»ñÝ»ñáí, ·»Õ»óÇÏ
ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝóáí ³é³í»É ïå³íáñÇã ¿ ¹³éÝáõÙ
Ñ»ñáëÝ»ñÇ Ñáõ½³ßË³ñÑÁ: ²Ûë ³Ù»Ýáí Ñ³Ý¹»ñÓ í»åÇ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ³ñÅ³ÝÇùÝ ³ßË³ñÑ³µ³ñ É»½áõÝ ¿:

¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¢ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
1. ²É»ùë³ÝÛ³Ý ê. ¶., Ð³Û Éáõë³íáñ³Ï³Ý é»³ÉÇ½ÙÁ, Ð³ÛÏ. êêÐ
¶², 1980, ºñ¢³Ý:
2. ²Ý³ÝÛ³Ý Ü. ì., ²ñ¢Ùï³Ñ³Û ë»ÝïÇÙ»Ýï³É íÇå³·ñáõÃÛáõÝÁ
¢ ÐáíÑ. ÐÇë³ñÛ³ÝÁ, Èñ³µ»ñ Ñ³ë. ·Çï (ÐêêÐ ¶²), 1969, N 10,
¿ç 55-61:
3. ²Ý³ÝÛ³Ý Ü. ì., ²ñ¢Ùï³Ñ³Û íÇå³·ñáõÃÛáõÝ, ºñ¢³Ý, ¶²²
Ññ³ï.:
4. ²é³ù»ÉÛ³Ý ².¶.,ÐáõÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ,
ºñ¢³Ý,1968, ¿ç 256-276
5. ²ë³ïáõñ Ð., ¸ÇÙ³ëïí»ñÝ»ñ, Î. äáÉÇë, 1921Ã.:
6. §²ñ³ñ³ï¦ å³ñµ»ñ³Ï³Ý,1850-1852Ã., ÂÇýÉÇë
7. ²ñ÷Ç³ñÛ³Ý ²., ä³ïÙáõÃÛáõÝ XIX ¹³ñáõ ÃáõñùÇá Ñ³Ûáó ·ñ³
Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Î³ÑÇñ», 1943Ã.:
8. §´³½Ù³í»å¦, ì»Ý»ïÇÏ, 1846Ã.,¿ç196
9. §´³Ý³ë»ñ¦³Ùë³·Çñ, 1851-1859 ÃÃ., Î. äáÉÇë, §Êáëñáí ¢
Ø³ùñáõÑÇ¦ í»å, Ð. ÐÇë³ñÛ³Ý,1851Ã.
10. §´³Ý³ë»ñ¦, Ü³Ë³ß³íÇÕ, Î.äáÉÇë, 1951Ã.¿ç8
11. §´³Ý³ë»ñ¦ N 5, §²½·³ÛÇÝ µ³ñûñáõÃÛáõÝ¦, Î. äáÉÇë,¿ç226
12. ¶ÛáÃ», §ºñÇï³ë³ñ¹ ì»ñÃ»ñÇ ï³é³å³ÝùÝ»ñÁ¦ í»åÁ
13. ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ê., ²ñ¢Ùï³Ñ³Û í»åÇ §²éûñ»³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ¦, (Éñ³·Çñ), ÐÐ, 1994Ã., 17 ÑáõÝÇëÇ:
14. ºñ¢³ÝÇ Ã³ïñáÝÇ ¢ ÏÇÝáÛÇ ä»ï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï §Ð³Ý
¹»ë¦ N 10 (·Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ), ºñ¢³Ý,
10

2010Ã.:
15. È»á ºÉÅ, Ñ.3, 4, ºñ¢³Ý, 1984Ã.
16. Î³ñ³Ù½ÇÝ Ü. Ø., §¸Åµ³Ëï ÈÇ½³¦ íÇå³Ï
17. ÎáõÝ Ü.,ÐÇÝ ÐáõÝ³ëï³ÝÇ É»·»Ý¹Ý»ñÝ áõ ³é³ëå»ÉÝ»ñÁ, ºñ»
í³Ý, 1979 Ã.
18. Ð³Û Ýáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, Ñ.1,2, ºñ¢³Ý, 1962Ã.
19. ÐÇë³ñÛ³Ý Ø. Ð., ¸Çí³Ý áñ ¿ ï³Õ³ñ³Ý, Î. äáÉÇë, ïå. ØÛáõ
Ñ»ÝïÇëÛ³Ý, 1971, 20 ëÙ, Ù³ëÝ 1-74 ¿ç, Ù³ëÝ 2-75-127 ¿ç:
20. ÐÇë³ñÛ³Ý Ø. Ð., Ü»éÝ Ï³Ù Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ñÑÇ, Î. äáÉÇë,
ïå³·ñ. ²ñ³ÙÛ³Ý, 1867Ã., 17 ëÙ:
21. æñµ³ßÛ³Ý ¾¹.,Ø³Ëã³ÝÛ³Ý Ð., ¶ñ³Ï³Ý³·Çï³Ï³Ý µ³é³
ñ³Ý, ºñ¢³Ý 1972Ã.
22. æñµ³ßÛ³Ý ¾¹., ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ, ºñ¢³Ý 1980Ã.
23. êêÐ Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³Ý, Ñ. 6, ºñ¢³Ý 1980Ã. ¿ç 423
24. ê³ñ·ëÛ³Ý ê., ²ÉÇß³Ý, ºñ¢³Ý 1978Ã.
25. “Карамзин Н.М., Избранные статьи и письма, Современник,
1982г., ст.351
26. Софокл, Царь Эдип, Москва.
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ÎñáÝ³Ï³Ý ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ XIX
¹³ñ³ëÏ½Ç Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç /Ագապի/
19-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ Éáõë³íáñã³
Ï³Ý ¢ Ï³ÃáÉÇÏ³Ï³Ý ÏñáÝÝ»ñÇ ÙÇ
ç¢ É³ñí³ÍáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ ¿ ëñíáõÙ:
²Ûë Ùé³ÛÉ ûñ»ñÇÝ Ï³ï³ñÛ³É áÕ
µ»ñ·áõÃÛáõÝ ¿ñ ûï³ñ »ñÏÝùÇ ï³Ï
³åñáÕ, ÏñáÝ³Ï³Ý ÑáÕÇ íñ³ Ù³ë
Ý³ïí³Í Ñ³Û»ñÇ ³ÝÇÙ³ëï å³Ûù³
ñÁ ÙÇÙÛ³Ýó ¹»Ù, áñÝ, ÇÑ³ñÏ», ÃßÝ³
Ùáõ ëñïáí ¿ñ: ²Ù»Ý³Ù³Ýñ³ËÝ¹Çñ
³éûñ»³Ï³Ý ³ÝóùÇó ÙÇÝã¢ ³Ù»Ý³Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ñ ³éÇÃ ¹³éÝ³É í»×»ñÇ ¢ ³Ý·³Ù
Հովսեփ Վարդանյան
ÏéíÇ: ÎñáÝ³Ï³Ý ³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³
ÝáõÃÛáõÝÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ëå³ñ»½Çó
Ã³÷³Ýó»É ¿ñ Ý³¢ µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñï, ³½·³Ïó³Ï³Ý áõ
ÁÝï³Ý»Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ: ²Ý·³Ù ·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ ï³ñµ»ñ ÏñáÝ³
Ï³Ý ÍÇë»ñÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ Ñ³Ý·áõóÛ³ÉÝ»ñÇÝ Ã³Õí»Éáõ ï»Õ ã¿ÇÝ
ï³ÉÇë, ÙÇÙÛ³Ýó ÙÇç¢ ã¿ÇÝ Ï³Û³óÝáõÙ ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝÝ»ñ:
19-ñ¹ ¹³ñÇ Ï»ë»ñÇó ëÏë³Í Ñ³Û Ï³ÃáÉÇÏÝ»ñÇ ÙáÉ»é³Ý¹áõÃÛáõ
ÝÁ ³ÛÝ ³ëïÇÅ³ÝÇ ¿ Ñ³ëÝáõÙ, áñ Ýñ³Ýù Çñ»Ýó Ñ³Û ã¿ÇÝ Ñ³Ù³
ñáõÙ, ³ÛÉ ëáëÏ Ï³ÃáÉÇÏÝ»ñ, ÇëÏ ·³í³éáõÙ ÏáãíáõÙ ¿ÇÝ ýñ³ÝÏ
Ý»ñ` ³ÛëÇÝùÝ ýñ³ÝëÇ³óÇÝ»ñ, áñÁ å³ïÇí ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ: Ð³Û
³ë»Éáí Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ÙÇ³ÛÝ Éáõë³íáñã³Ï³Ý Ñ³Û:
1828 Ã-ÇÝ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ùµ, áñÁ
Ãñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ í³Ë»ÝáõÙ ¿ ýñ³ÝëÇ³
Ï³Ý Éñï»ë³Ï³Ý ó³ÝóÇ Ù»Í³óáõÙÇó, ëáõÉÃ³Ý³Ï³Ý Ï³é³í³
ñáõÃÛáõÝÁ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ ¿ êáõÉÃ³Ý Ø³ÑÙáõ¹ ´-Ç Ññáí³ñï³ÏÁ,
Áëï áñÇ ÂáõñùÇ³ÛÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³åñáÕ µáÉáñ Ñ³Û Ï³ÃáÉÇÏ
Ý»ñÁ ¹³ï³å³ñïíáõÙ »Ý ³ùëáñÇ: ØÇ³ÛÝ äáÉëÇó ï»Õ³Ñ³ÝíáõÙ
¿ 12000-Çó ³í»ÉÇ Ù³ñ¹: Ð³ïÏ³å»ë ß³ï ³Ñ³íáñ ¿ñ 1829 Ã-Ç
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÝ áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ñ É³óáí áõ áÕ
µáí: òñïÇÝ áõ ëáíÇÝ ß³ï»ñÁ ã¿ÇÝ ¹ÇÙ³ÝáõÙ: Þáõñç 400 ³ÝÙ»Õ
»ñ»Ë³ Çñ Ù³ÑÏ³Ý³óáõÝ ¿ ÏÝùáõÙ ³Ûë Ù³Ñí³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ՝
³Ý·³Ù ·»ñ»½Ù³ÝÇ ã³ñÅ³Ý³Ý³Éáí ³ÝÙ³ñ¹³µÝ³Ï Ñ»é³ëï³Ý
Ý»ñáõÙ: ØÇ³ÛÝ 1830 Ã-Ç ÑáõÝí³ñÇ 16-ÇÝ êáõÉÃ³Ý Ø³ÑÙáõ¹ ´-Ç
Ññáí³ñï³Ïáí Ï³ÃáÉÇÏÝ»ñÇÝ Ý»ñáõÙ ßÝáñÑ»Éáõó Ñ»ïá Ýñ³Ýù
Çñ³íáõÝù »Ý ëï³ÝáõÙ í»ñ³¹³éÝ³Éáõ Çñ»Ýó Ý³ËÏÇÝ µÝ³Ï³
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í³Ûñ»ñÁ:
Î³Ã»ÉÇÏÝ»ñÇ ¢ Éáõë³íáñã³Ï³ÝÝ»ñÇ å³Ûù³ñÁ ËÇëï Ùï³
Ñá·áõÙ ¿ñ Å³Ù³Ý³ÏÇ ³é³ç³¹»Ù Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: Â»Ù³Ý
Çñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙÝ ¿ñ ·ïÝáõÙ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ù»ç, áñÇ ³å³óáõÛóÝ»ñÇó ¿ 1851Ã. ïå³·ñí³Í Ðáíë»÷ ì³ñ¹³
ÝÛ³ÝÇ Ãáõñù»ñ»Ý Ñ³Û³ï³é §²·³åÇ ÑÇù»³Û»ëÇ¦ (§²·³åÇÇ
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ¦) í»åÁ:
ì»ñçÇÝÇë Ñå³ÝóÇÏ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ¿ Ï³ï³ñ»É ØÇù³Û»É Ü³É
µ³Ý¹Û³ÝÝ Çñ 1863-1864 ÃÃ-ÇÝ ·ñ³Í §ÎñÇïÇÏ³ êáë ¢ ì³ñ¹Ç
Ã»ñÇ¦ Ýß³Ý³íáñ Ñá¹í³ÍáõÙ: Ü³ ó³íáí ¿ ÝßáõÙ, áñ ³Û¹ í»åÝ
áõÝ»Ý³Éáí µ³ñÓñ ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñ, ·áõó» ³í»ÉÇ ù³Ý »íñáå³Ï³Ý
§³Ù»Ý³íáõñ íÇå³ë³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦, ·ñí³Í ¿ Ãñù»ñ»Ýáí, ¢
åáÉë³Ñ³Û Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÝ ³Ý·³Ù Ã³ñ·Ù³ÝáõÙ »Ý ²É»ùë³Ý¹ñ
¸ÛáõÙ³ÛÇ §¶áÃ³Ï³ Ù³ïáõéÁ¦, ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ í»åÁ ã»Ý ÷áñÓáõÙ
Ñ³Û³óÝ»É: §Ø³ñ·³ñ»Ý, Çñ ·³í³éÇ Ù»ç å³ïÇí ãáõÝÇ¦, - ÝßáõÙ ¿
Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÁ ¢ ³í»É³óÝáõÙ, - §²í»Éáñ¹ ¿ ³ë»É, áñ ÙÇ³ÛÝ î³×
Ï³ëï³ÝÇ ³é³çÝ³Ï³ñ· Ñ³Û ·ñ³·»ïÇ µ³Ý ¿ Ýáñ³Ý Ã³ñ·Ù³
Ý»ÉÁ, ãÉÇÝÇ Ã» éáõëÇ³óÇ Ñ³Û»ñÁ ÷áñÓ ÷áñÓ»Ý¦: Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÁ
·áõó» ÝÏ³ïÇ áõÝ»ñ, áñ í»åÝ ³ñ¢Ùï³Ñ³Û»ñ»Ýáí Ã³ñ·Ù³ÝíÇ`
Ñ³í³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÇç³í³ÛñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ù³ñÛ³
100 ï³ñÇ ³ÝÑ³ÛïáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÝ³Éáõó Ñ»ïá ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Ã³ñ·
Ù³Ý»ó ¶. êï»÷³ÝÛ³ÝÝ ³ñ¢»É³Ñ³Û ·ñ³Ï³Ý É»½íáí ¢ Í³í³
ÉáõÝ ³é³ç³µ³Ýáí áõ Í³ÝáÃáõÃÛáõÝÝ»ñáí ïå³·ñ»ó 1953 Ã-ÇÝ,
ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù` 1979 Ã-ÇÝ` ³ñ¹»Ý Ñëï³Ï Ýß»Éáí Ý³¢ Ñ»
ÕÇÝ³ÏÇ` Ðáíë»÷ ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ (1815Ã. ¨ 1879Ã.) ³ÝáõÝÁ: ì»ñ
çÇÝë Ï³ÃáÉÇÏ³Ï³Ý ¹³í³Ý³ÝùÇÝ ¿ñ å³ïÏ³ÝáõÙ, å»ï³Ï³Ý
å³ßïáÝÛ³ ¿ñ, áõëïÇ áã ÙÇ³ÛÝ §²·³åÇ¦ í»åÇ, ³ÛÉ¢ µ³½Ù³ÃÇí
Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ¢ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý »ñÏ»
ñÇ ï³Ï ãÇ Ýß»É Çñ ³ÝáõÝÁ, áñå»ë½Ç Çñ³í³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ã»
½áù »ñ¢³, ù³Ý½Ç Å³Ù³Ý³ÏÇ ëáõñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¿ñ ³Ý¹ñ³¹³é
ÝáõÙ: ØÇ³ÛÝ Çñ Ù³ÑÇó Ñ»ïá »Ý Ùï»ñÇÙÝ»ñÁ Çñ³íáõÝù ëï³ó»É
ÑÇß³ï³Ï»É Ýñ³ ³ÝáõÝÁ: âÝ³Û³Í áñ Ðáíë»÷ ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ ïÇ
ñ³å»ïáõÙ ¿ñ ÙÇ ß³ñù É»½áõÝ»ñÇ, ù³ç ·Çï»ñ Ý³¢ Ñ³Û»ñ»Ý ¢
Ï³ñ¢áñáõÙ ¿ñ Ýñ³ ¹»ñÁ ÅáÕáíñ¹Ç ÏÛ³ÝùáõÙ ¢ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ç, Çñ µ³½Ù³ÃÇí áõ µ³½Ù³Å³Ýñ »ñÏ»ñÁ ·ñ»É ¿
Ãñù³É»½áõ` ïáõñù ï³Éáí Å³Ù³Ý³ÏÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:
ÂáõñùÇ³ÛÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ë»ñáõÙ ³åñáÕ ³ñ¢Ùï³Ñ³Û»ñÇ
É»½áõÝ Ãáõñù»ñ»Ý ¿ñ: ²Ý·³Ù ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý »ñÏ»ñÇ ¢ å³ñ
µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ É»½áõÝ Ñ³Û»ñÝ ã¿ñ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Û³ï³é ¿ñ: Ð³
Û»ñÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ Ãáõñù»ñ»Ý Ñ³Û³ï³é ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç
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ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ µ³é»ñÁ, áñáÝù ³½·³ÛÇÝ ¢ ÏñáÝ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñ
¿ÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ Ñ³Û»ñ»Ý ¿ÇÝ û·ï³·áñÍíáõÙ: §²·³åÇ¦ í»
åÁ ïå³·ñí»Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá Çñ³ñ³Ù»ñÅ Ï³ñÍÇùÝ»ñÇ ¿
³ñÅ³Ý³ó»É: âÝ³Û³Í, áñ ³ÛÝ ³Ù»Ý³ÁÝÃ»ñóí³Í í»åÝ ¿ñ Çñ Å³
Ù³Ý³ÏÇ, ãÇ ÁÝ¹áõÝí»É Ï³ÃáÉÇÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: Ð³ïÏ³å»ë í»åÇÝ
ÃßÝ³Ù³Ýùáí ¿ í»ñ³µ»ñí»É Ï³ÃáÉÇÏ Ñ³Û»ñÇ å³ïñÇ³ñù ²ÝïáÝ
Ð³ëáõÝÛ³ÝÁ, áñÝ ¿É »ñ¢Ç í»åÇ ü³ëÇ¹Û³ÝÇ Ï»ñå³ñáõÙ ï»ë»É ¿
Çñ»Ý: Üñ³ ÃßÝ³Ù³ÝùÝ ³ÛÝù³Ý ¿ Ëáñ³ó»É, áñ Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý
ï³Ï ·ïÝíáÕ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ Ñ³ïáõÏ ÏáÝ¹³Ï ¿ ÁÝÃ»ñó»É ïí»É,
áñï»Õ í»åÁ ¹Çïí»É ¿ áñå»ë »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³ÝÁ ÙáÉáñ»óÝáÕ ¢
³Ý·³Ù ÏñáÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ áïÝ³Ñ³ñáÕ »ñÏ:
ì»åÁ, áñù³Ý ¿É Ãñù³É»½áõ, ·ñí³Í ¿ Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¢ ßáß³
÷áõÙ ¿ Ñ³Û ÏÛ³ÝùÇ Ï³ñ¢áñ ³Ýóù»ñÁ, áñáÝù ëå³éÝáõÙ ¿ÇÝ ³½
·Ç ÙÇ³µ³ÝáõÃÛ³ÝÁ, áõëïÇ ¢ ³å³·³ÛÇÝ: ²ÛÝ Í³í³ÉáõÝ ã¿. 16
·ÉáõËÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ áõÝÇ Çñ»Ý µÝáñáß í»ñ¢³·Çñ ¢ Ý³
Ëáñ¹Ç áõ Ñ³çáñ¹Ç Ñ»ï ë»ñï Ï³å: ì»åáõÙ ß³ï »Ý ·áñÍáÕáõ
ÃÛáõÝÝ»ñÁ, »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÛÝ ·ñí³Í ¿ å³ñ½ áõ Ñ³ëÏ³Ý³
ÉÇ, áñÝ ¿É å³ï×³é ¿ Ñ³Ý¹Çë³ó»É, áñ ëÇñíÇ áõ ß³ï ÁÝÃ»ñóíÇ,
áñù³Ý ¿É Ï³ÃáÉÇÏÝ»ñÝ ³ÛÝ í³ï³µ³Ý»É »Ý ¢ ³Ý·³Ù ³ñ·»É»É
ïÝ»ñáõÙ áõÝ»Ý³É:
Ðáíë»÷ ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ, ÉÇÝ»Éáí Å³Ù³Ý³ÏÇ ³é³ç³¹»Ù, ½³ñ·³ó³Í Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇó, ·Çï³ÏóáõÙ ¿ñ, áñ ³½·³ÛÇÝ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, ÙÇ³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¢áñ ¿ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ, áõëïÇ Çñ ³Ûë í»åáí ÷áñÓ»É ¿
ÁÝ¹·Í»É ÏñáÝ³Ï³Ý ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ å³é³ÏïáõÃÛáõÝ
Ý»ñÇ Ññ»ß³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ³é³Ýó ³Û¹ ¿É ûï³ñÇ ïÇñ³å»
ïáõÃÛ³Ý ï³Ï ï³ÝçíáÕ ï³ñ³µ³Ëï ÅáÕáíñ¹Ç ÏÛ³ÝùáõÙ:
ì»åÇ Ï³ñ¢áñ ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÇó ¿ Ý³¢ Ï»ñå³ñÝ»ñ Ï»ñï»Éáõ
³ñí»ëïÁ: Ü³ñÝù µáÉáñÝ ¿É Ñ³Ùá½Çã »Ý, Ñ»ï³ùñùÇñ ¢ Ý»ñÏ³
Û³óÝáõÙ »Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·ñ»Ã» µáÉáñ ß»ñï»ñÇ í³ñùÁ, Ï»Ý
ó³ÕÝ áõ Ùï³íáñ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ: ¸ñ³ÝóÇó »Ý`
µ³ñÓñ Ñá·¢áñ³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý áõÝ»óáÕ üñ³ÝëÇ³ÛÇó ÙÇÝã¢ ³Õ
ù³ï Í³é³ ÜÇÏáÉÝ áõ ¹³Û³Ï ²Ý³Ã³é³ÙÁ, ÏñÃí³Í ³é³ç³¹»Ù
²·³åÇÝ áõ Ýñ³Ý Ñ³Ï³é³Ï ÜÇÏáÕáë ³Õ³ÛÇ ÏÇÝÁ` ï·»ï áõ ë³Ñ
Ù³Ý³÷³Ï ì³ñ¹»ÝÇ ï³ïáõÝ, ³½ÝÇí áõ ÝíÇñí³Í Ø³ñÏáë »Õµá
ñÇó ÙÇÝã¢ Ë³ñ¹³Ë áõ Ý»Ý· ÓÏÝáñë Ð³Ùµ³ñÓáõÙÁ, Ïñµ³ÏÇñÃ áõ
½³ñ·³ó³Í Ð³ÏáµÇó ÙÇÝã¢ Ýñ³ Ñ³Ï³å³ïÏ»ñ Ù³ÝÏ³ÙÇï áõ
Ã»Ã¢³µ³ñá èáõµ»ÝÇÏ ³Õ³Ý, µ³Ëï³ËÝ¹Çñ áõ Ñ³ñµ»óáÕ í³ñ
Å³å»ï ´³éÝÇÏÝ áõ ³Õù³ï, ³Ý·ñ³·»ï, µ³Ûó Çñ Çñ³íáõÝùÝ»
ñÁ ×³Ý³ãáÕ êáýÇÝ:
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ì»åÇ Ï»Ýïñ³Ý³Ï³Ý Ñ»ñáëÝ»ñÝ »Ý Ï³ÃáÉÇÏ ìÇã»Ý ³Õ³ÛÇ
áñ¹Ç Ð³ÏáµÁ ¢ Éáõë³íáñã³Ï³Ý ´³Õ¹³ë³ñ ³Õ³ÛÇ »Õµáñ ¹áõëï
ñÁ` ²·³åÇÝ, áñáÝó ßáõñçÝ ¿É Í³í³ÉíáõÙ »Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Ü³ñÝù »ñÏáõëÝ ¿É ½³ñ·³ó³Í »Ý, ÏñÃí³Í: Ð³ÏáµÝ ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³
í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ §Ð³Ù³½·Û³ó¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ËáÑÝ»ñÇó
¿, áñÝ ³ÏÝ³ñÏáõÙ ¿ í»åáõÙ ü³ëÇÝ¹Û³ÝÁ, ÇëÏ ²·³åÇÝ ëáíáñ»É ¿
¹³ßÝ³Ùáõñ Ýí³·»É ¢ ýñ³Ýë»ñ»Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ó»É, ë³Ï³ÛÝ
ãÇ ËáñßáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÇó: Üñ³Ýó ë»ñÁ ÷áË³¹³ñÓ ¿, å³ïñ³ëï
»Ý Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÁ ½áÑ³µ»ñ»Éáõ Ù»Ï-Ù»Ïáõ Ñ³Ù³ñ: Üñ³Ýù Çñ»Ýó
³é³ç³¹ÇÙ³Ï³Ý Ñ³Û³óùÝ»ñáí Ñ³Ù³ËáÑ »Ý, ë³Ï³ÛÝ Çñ³Ï³
ÝáõÃÛáõÝÁ ×Çßï ÁÝÏ³É»Éáí` Ï³ëÏ³ÍáõÙ »Ý Çñ»Ýó »ñç³ÝÇÏ ÉÇÝ»
ÉáõÝ: §Ø»ñ ¹³í³Ý³ÝùÝ»ñÇ ÙÇç¢ »Õ³Í ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ, Ù»ñ Åá
Õáíñ¹Ç Ù»ç »Õ³Í ³ÝÇÙ³ëï áõ ß³ï Í³Ýñ Ñ»ï¢³ÝùÝ»ñáí ÑÕÇ
³ÝÙÇ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝåÇëÇ Ñ½áñ Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñ áõÝÇ, áñáÝóÇó
å»ïù ¿ ß³ï í³Ë»Ý³É¦:
²Û¹ µéÝÇ áõÅÁ Ñ³Ï³é³Ï ¿ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý, ÙÇ³µ³ÝáõÃÛ³Ý
áõ ëÇñá ¢ Çñ ï·ÇïáõÃÛ³Ùµ, ÃßÝ³Ù³Ýùáí Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³
ÏáõÃÛ³ÝÝ ³é»É ¿ Çñ ÏñÝÏÇ ï³Ï: ²Û¹ í³ï³·áõÛÝ áõÅ»ñÇ Çñ³Ï³Ý
¹»ÙùÝ ¿ ü³ëÇ¹Û³ÝÁ, áñÝ Çñ µáÉáñ ã³ñ ·áñÍ»ñÁ ù³Õ³ñÏáõÙ ¿
³ëïÍá ³Ýí³Ý ï³Ï, Çµñ¢ Ã» Ýñ³Ý §Ñ³×»ÉÇ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ¦:
Æñ Ñ³í³ïÇ Ù»ç áã ³ÛÝù³Ý ÙáÉ»é³Ý¹ ìÇã»Ý ³Õ³ÛÇÝ ëáõï ëñï³
ó³íáõÃÛ³Ùµ ËáñÑáõñ¹ ¿ ï³ÉÇë. §²ßË³ñÑÇ µáÉáñ µ³Ý»ñÁ ¹³
ï³ñÏ »Ý, Ï³ñ¢áñÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ñ³Ý¹»ñÓÛ³É ÏÛ³ÝùáõÙ É³í ÉÇÝÇ, »ñµ
Ï÷ñÏ»ë áñ¹áõ¹ Ñá·ÇÝ, Ýáñ ÙÇ³ÛÝ Ï³ñáÕ »ë Ñ³Ùá½í³Í ÉÇÝ»É, áñ
Ï³ï³ñ»É »ë Ñ³Ûñ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦:
Ð»ï³¹»Ù, ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï áõ ëÝ³÷³é ·³Õ³÷³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ
ß³ñùÁ Éñ³óÝáõÙ »Ý Ï³ÃáÉÇÏ áõ Éáõë³íáñã³Ï³Ý Ñ³Ï³Ù³ñï
Ã¢»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ ´³Õ¹³ë³ñ, ²ÝïáÝ, ê³ñ·Çë, ÜÇÏá
Õáë ³Õ³Ý»ñÁ, ÓÏÝáñë Ð³Ùµ³ñÓáõÙÁ:
ì»åáõÙ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ³ñ¢Ùï³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç áõ
ß³¹ñáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³Ý³ó»É Ý³¢ Ï³Ý³Ýó ³½³ïáõÃÛ³Ý, ÇÝùÝáõ
ñáõÛÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÁ:
Ø»Í Ù³ë³Ùµ ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ÇÝ ÷áË³¹³ñÓ
ß³Ñ áõÝ»Ý³Éáí ¢ ëÇñá íñ³ ã¿ÇÝ Ñ»Ýí³Í: ÊÝ¹Çñ ¿ñ Ï³Ý³Ýó ï³
ñÇùáí Ù»Í ÉÇÝ»ÉÝ ³ÙáõëÇÝÝ»ñÇó. ÝÙ³Ý Ï»ñå³ñ ¿ñ ì³ñ¹»ÝÇ
ï³ïáõÝ: ²ÙáõëÇÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ ëÇñ³ÛÇÝ Å³Ù³Ýó ¿ñ ÷ÝïñáõÙ
ÁÝï³ÝÇùÇó ¹áõñë` Ñ³Ù³ñ»Éáí ³ÛÝ µÝ³Ï³Ý áõ ·ñ»Ã» µáÉáñÇ
ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í ëáíáñáõÛÃ: ¸Åµ³Ëï ³ÙáõëÝ³Ï³Ý ½áõÛ·»ñ »Ý
êáýÇÝ áõ Ð³Ùµ³ñÓáõÙÁ, ²ÝÝ³Ý áõ äáÕáëÁ, ¹Åµ³Ëï »Ý ÉÇÝ»Éáõ
Ý³¢ üáõÉÇÏÝ áõ èáõµ»ÝÇÏÁ, áñáíÑ»ï¢ í»ñçÇÝë §åë³ÏÇ áõÅáí
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Çµñ Ã» ï»ñ ¹³ñÓ³í üáõÉÇÏÇÝ¦: ºñ·³ÝÇÏ Ï³ñáÕ ¿ñ ÉÇÝ»É ÙÇ³ÛÝ
³ÛÝ ÁÝï³ÝÇùÁ, áñÝ ÑÇÙÝí»Éáõ ¿ñ ëÇñá ¢ ÷áËÁÙµéÝÙ³Ý íñ³,
ë³Ï³ÛÝ Ð³ÏáµÇ áõ ²·³åÇÇ ë»ñÁ ¢ë ÏáñÍ³Ýí»ó. ²·³åÇÝ ÇÝù
Ý³ëå³Ý »Õ³í` ÃáõÝ³íáñ»Éáí Çñ»Ý, ÇëÏ Ð³ÏáµÁ Í³Ýñ ³åñáõÙ
Ý»ñÇó Ù³Ñ³ó³í, áñáíÑ»ï¢ ÏñáÝ³Ï³Ý ßÕ³ñßÇ ï³Ï Ã³քÝí³Í
ã³ñ³Ý»Ý· ³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ã¿ñ Ï³ñáÕ ÁÝ¹áõÝ»É
³é³ç³¹ÇÙ³Ï³Ý áãÇÝã:
ì»åáõÙ å³ïÙ³Ï³Ý ¹»åù»ñáí áõ ¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É ³éáÕç
¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ñ³·»óí³Í ¿ §îÇÏÇÝ ²ÝÝ³¦ í»ñÝ³·ñáí XII
·ÉáõËÁ: ²Ûëï»Õ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ¹Åµ³Ëï ÏÝáç` ²ÝÝ³ÛÇ ÏÛ³ÝùÇ å³ï
ÙáõÃÛ³ÝÁ ½áõ·ÁÝÃ³ó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ï³ÃáÉÇÏÝ»ñÇ ï»Õ³Ñ³
ÝáõÃÛáõÝÝ áõ Éáõë³íáñã³Ï³ÝÝ»ñÇ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ë³
Ï³ÛÝ Ñ³Ùá½í³Í ¿, áñ »Ã» ÙÇ³íáñí»Ý Ñ³Ûáó µáÉáñ ³é³ç³¹»Ù
áõÅ»ñÁ, ³å³ áã ÙÇ ÃßÝ³ÙÇ ãÇ Ï³ñáÕ ÁÝÏ×»É Ýñ³Ýó: ²ÝÝ³ÛÇ Ñáñ`
¶ñÇ·áñ ³Õ³ÛÇ ¢ äáÕáëÇ ÙÇç¢ ÏñáÝ³Ï³Ý ÑáÕÇ íñ³ áã ÙÇ í»×
ã¿ñ ³é³ç³ó»É ¢ Ýñ³Ýù Ñ³Ù»ñ³ßË ¿ÇÝ áõ ÙÇ³µ³Ý: §ÀÝ¹Ñ³
Ï³é³ÏÁ, »ñµ áõñÇßÝ»ñÁ ³Û¹åÇëÇ å³ï×³éÝ»ñáí ÃßÝ³Ù³ÝáõÙ
¿ÇÝ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï, ½³ñÙ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ¢ Ñ³Ù³ñáõÙ ï·ÇïáõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝù¦, - ÑÇßáõÙ ¿ ïÇÏÇÝ ²ÝÝ³:
àã ÙÇ³ÛÝ Ðáíë»÷ ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ, ³ÛÉ¢ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÙÇ ß³ñù
³é³ç³¹»Ù Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñ ïá·áñí³Í ¿ÇÝ ³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù»
ñ³ßËáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí, áñÝ ¿É ÉÇÝ»Éáõ ¿ñ ³½·Ç å³Ñå³Ý
Ù³Ý ³ñÑ³í³ïãÛ³Ý:
Ø»Ïï»Õ Ñá·ÝÇÝù, Ù»Ïï»Õ ó³Ý»Ýù,
Ø»Ïï»Õ Ã³÷»Ýù Ù»ñ ùñïÇÝùÝ»ñ,
À½ÑáõÝÓ µ³ñÛ³ó Û»ñÏÇÝë Ñ³Ý»Ýù,
àñ ÏÛ³Ýù ³éÝáõÝ Ñ³Ûáó ¹³ßï»ñ:
ÀÝ¹ ³ëï»Õáù ÇÝã Ï³ ëÇñáõÝ,
ø³Ý ½³ÝÓÏ³ÉÇ »Õµ³Ûñ ³ÝáõÝ:
ØÏñïÇã ä»ßÇÏÃ³ßÛÉ³Ý

ú·ï³·áñÍí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ðáíë»÷ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý §²·³åÇ¦, ºñ¢³Ý, 1953Ã.:
È»á ºÈÄ, Ñ. 3, 4, ºñ¢³Ý, 1984Ã.:
Ð³Û Ýáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, Ñ. 1, 2, ºñ¢³Ý, 1962Ã.:
ê. ê³ñ·ëÛ³Ý, ²ÉÇß³Ý, ºñ¢³Ý, 1978Ã.:
Ø. Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý, ºÈÄ Ñ. 4, ºñ¢³Ý, 1984Ã.:
Ø. ä»ßÇÏÃ³ßÛÉ³Ý, ´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ:
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Հայոց գրերը և Մեսրոպ Մաշտոցի կերպարը
հայ ժամանակակից գրականության մեջ
ø»½ ÍÝ»ó ³½·ë,
àñ ³ÝÙ³ÑáõÃÛ³Ý ³éç¢Çó ·Ý³ñ,
ø»½ ÍÝ»ó ³½·ë,
àñ Ý»Ý· ëñÇ ï»Õ
àõÝ»Ý³ñ ³ñ¢ áõ å³ÛÍ³é ùÝ³ñ ...
			/È.¸áõñÛ³Ý/
Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ Ï»ñå³ñÁ ¢
Ñ³Ûáó ·ñ»ñÇ ëñµ³½³Ý ·ÛáõïÁ Ù»ñ
Ñá·¢áñ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ùßï³ÙÝ³ Ã»Ù³
Ý»ñÇó »Ý: êñ³Ýóáí ¿ ëÏ½µÝ³íáñí»É
Ù»ñ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÇ
³é³çÇÝ ÝÙáõßÁ ÎáñÛáõÝÇ §ì³ñù Ø³ß
ïáóÇ¦ Ù³ïÛ³ÝÝ ¿: ²Ûë Ã»Ù³Ý»ñÁ ã»Ý
ÑÝ³ÝáõÙ, ÇÝãå»ë ã»Ý ÑÝ³ÝáõÙ ÅáÕáíñ
¹Ç »ñ³½Ý»ñÝ áõ í³é ÑáõÛë»ñÁ, Ù³ù³é
Ù³Ý á·ÇÝ áõ ³åñ»Éáõ ÏáñáíÁ:
Ø³ßïáóÇ Ï»ñå³ñÇ ¢ Ñ³Û ·ñ»ñÇ
ßáõñç ï³ñµ»ñ ¹³ñ³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ
Մեսրոպ Մաշտոց
ÑÛáõëí»É »Ý Ý³¢ ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ,
µ³Ý³íáñ
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ,
áñáÝó ÙÇ Ù³ëÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿, ÙÛáõë Ù³ëÇÝÁ` ³ÝÑ³ï
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ: ²í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¢ ÑÇÝ áõ ÙÇçÇÝ ¹³ñ»ñÇ ÙÇ
ß³ñù ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ø³ßïáóÇ Ï»ñå³ñÁ Ñ³Ý¹»ë
¿ ·³ÉÇë Çµñ¢ Ññ³ß³·áñÍ, ·»ñµÝ³Ï³Ý Ù»ÏÁ: àã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ûáó
»Ï»Õ»óÇÝ, ³ÛÉ Ý³¢ ÅáÕáíáõñ¹Á Ø³ßïáóÇÝ ¹³ë»É ¿ ëñµ»ñÇ Ï³ñ
·ÇÝ áõ »ñÏñå³·»É Ýñ³Ý: ´áÉáñ ¹³ñ³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ¿É Ï³ñ¢áñí»É
¿ ·ñ»ñÇ ·ÛáõïÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ¢ ·Ý³Ñ³ïí»É Áëï ³ñÅ³ÝíáõÛÝ:
Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇÝ ³Ûëå»ë ¿ µÝáõÃ³·ñ»É áõëáõóã³å»ïÇÝ.
§Øïùáí` ëï»ÕÍáÕ, Ëáëù»ñáí՝ å³ÛÍ³é, ·áñÍ»ñáí` Ñ³Ùµ»ñáÕ,
ëÇñáí` ³ÝÏ»ÕÍ, ëáíáñ»óÝ»Éáõ Ù»ç ãÓ³ÝÓñ³óáÕ¦...
Ø³ßïáóÇ ³Ûµáõµ»ÝÁ Ý³¢ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ã»Ù³Ý»ñÇó ¿: Ð³ïÏ³å»ë ë»ñÝ¹Ç Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³
Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, É»½íÇ ¢ Ùß³ÏáõÛÃÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý,
³½·Ç ·áÛ³å³Ûù³ñÇ ³Ù»Ý³á·¢áñÇã ËÃ³ÝÝ»ñÇó ¿ ³ÛÝ: êÇñá ¢
³ñ¹³ñ³óí³Í Ñå³ñïáõÃÛ³Ý Ñ½áñ ï³ñ»ñù Ï³ ÙÇ ß³ñù ·ñáÕ
Ý»ñÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: Â»Ù³ÛÇÝ ëÇñáí ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É
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»Ý ä³ñáõÛñ ê¢³ÏÁ, ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÞÇñ³½Á, êÇÉí³ Î³åáõïÇÏÛ³ÝÁ,
¶¢áñ· ¾ÙÇÝÁ, Ð³Ùá ê³ÑÛ³ÝÁ, ³í»ÉÇ áõß` è³ý³Û»É Ô³½³ÝãÛ³ÝÁ,
ÈÛáõ¹íÇ· ¸áõñÛ³ÝÁ, ÐáíÑ³ÝÝ»ë Ø»ÉùáÝÛ³ÝÁ, Øáõß»Õ ¶³ÉßáÛ³ÝÁ,
Ø»ï³ùë»Ý, Սուրեն Մուրադյանը, ÚáõñÇ ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁ, ä³ïí³
Ï³Ý Ê³ã³ïñÛ³ÝÁ ¢ ß³ï áõñÇßÝ»ñ:
¶¢áñ· ¾ÙÇÝÇ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ËáÑ»ñáõÙ Ø³ßïáóÝ áõ
Ñ³Û ·ñ»ñÝ áõÝ»Ý Çñ»Ýó ÷³é³å³ÝÍ ï»ÕÁ: ¸ñ³ÝóÇó Ñ³ïÏ³
å»ë §Ø»ñ ³Ûµáõµ»ÝÁ¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ Ëï³óÝáõÙ ¿ Ñ»
ÕÇÝ³ÏÇ ³ÏÝ³Í³ÝùÁ ·ñ»ñÇ ·ÛáõïÇ Ñ³Ý¹»å: ²Ûë µ³Ý³ëï»Õ
ÍáõÃÛáõÝÁ ¶¢áñ· ¾ÙÇÝÇ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ùÝ³ñ»ñ·áõÃÛ³Ý
³Ù»Ý³Ñ³çáÕí³Í ¿ç»ñÇó ¿, ÇÝãá±õ ã¿ Ý³¢ É³í³·áõÛÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ
Ñ³Ûáó ·ñ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í µ³½áõÙ »ñÏ»ñÇ ß³ñùáõÙ:
²Ûµáõµ»Ý ã¿ ë³`
´»ñ¹ ¿ ³ÝÙ³ïáõÛó,
¶³ÝÓ ¿ ³ÝÝí³×,
¸áõé ¿ ÷ñÏáõÃÛ³Ý,
ºÉù, »ñµ ÑáõÛë ãÏ³,
¼³ñÃáÝùÇ Ýí³·
¾áõÃÛáõÝÝ ¿ Ù»ñ,
ÀÝÃ³óùÝ áõ áõÕÇÝ,
Â³· áõ ½áñ³í³ñ,
ÄáÕáíáÕ ÙÇ Ï³Ýã,
ÆÙ³ëïáõÝ ËáñÑáõñ¹
ÈÇÝ»Éáõ ÑÝ³ñ:
²Ûë Ã»Ù³Ûáí »Ý ·ñí³Í Ý³¢ ¶.¾ÙÇÝÇ §Ø»ñ ¹åñáõÃÛ³Ý
²ñ³ñ³ï É»éÁ¦, §²ÝÙ³Ñ Ø³ßïáóÁ¦, §îáÝ, áñ ÙÇßï Ù»½ Ñ»ï
¿¦ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¢ Ý³¢ ÙÇ ß³ñù Ññ³å³ñ³Ï³Ëá
ë³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñ, ¿ëë»Ý»ñ: Ð³Ûáó ·ñ»ñÇ` Ñ³Ûáó á·»Õ»Ý áõ
ÅÇ Ññ³ß³ÉÇ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ Ý³¢ §ÚáÃ »ñ· Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³
ëÇÝ¦ ¿ëë»áõÙ: ²Ûëï»Õ Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý áõÕÇÝ
áõ ×³Ï³ï³·ÇñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÛáÃ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ
/¹³ñ, ù³ñ, çáõñ, ÑáÕ, Ñáõñ, ·Çñ, »ñ·/ Çñ ³Ý»ñÏµ³ ï»ÕÝ áõÝ»Ý
·ÇñÝ áõ »ñ·Á, áñáÝóáí ¿É ³åñ»É ¿ áõ Ñ³ñ³ï¢»É ¿ Ñ³ÛÁ:
Ø»ï³ùë»Ç §×ëïÇÏ¦ Ïáãí³Í Ñ»ñáëÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ù³ç ·Çï³Ï
óáõÙ ¿ ³Û¹: Ü³ Ø³ßïáóÇÝ ³ñÅ³ÝÇ Ñ»ï¢áñ¹ ¿, áõëïÇ á·¢áñí³Í
³ñï³ë³ÝáõÙ ¿.
øá ï³é»ñÇ ÉáõÛëÁ å»ë-å»ë
àõÅ ¿ ï³ÉÇë Ñá·áõë ³ÛÝå»ë...
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... àñ ëÇñ³ëáõÝ ÑáÕë Ñ³Ûáó
²ãùÇë ÝÙ³Ý å³Ñ»Ù ³ÝËáó,
ø»½ å»ë ëÇñ»Ù ³½·ë Ð³ÛÏÛ³Ý,
ä³ßï»Ù ïáõÝÁ Ù»ñ Ð³Û³ëï³Ý...
´³í³Ï³ÝÇÝ ÇÝùÝ³ïÇå ¿ áõ Ñ»ï³ùñùÇñ ³ñÓ³Ï³·Çñ Øáõ
ß»Õ ¶³ÉßáÛ³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ»éíáõÙ ÙÝ³ó³Í
Ñ³Ûñ»ÝÇ §¿ñ·ñÇ¦ Ã»Ù³Ý: ²ÛÝ Ï³ñáïÇ »ñ· ¿, Ñ³í³ïÇ »ñ·: Ð³
í³ï ³ÛÝ µ³ÝÇ, áñ ù³ÝÇ Ï³ Ñ³ÛÁ Çñ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ùµ, ·ñáí, Ñá·áí
áõ ëñïáí, ãÇ Ë³Ùñ»Éáõ »ñ³½³ÝùÁ Éáõë³ßáÕ ³å³·³ÛÇ Ù³ëÇÝ:
¶³ÉßáÛ³ÝÇ §Ø³Ù÷ñ» ³ñù³¦ å³ïÙí³ÍùáõÙ Ù»ñ Ñá·¢áñ Å³
é³Ý·áõÃÛ³Ý Ï»Ý³ñ³ñ, ³åñ»óÝáÕ áõÅÝ ¿, áñáõÙ ¿É ³Ùµ³ñí³Í
¿ ÅáÕáíñ¹Ç ³ñ¹³ñ å³Ûù³ñÝ áõ ³åñ»Éáõ ·³ÕïÝÇùÁ: ²Ûµáõµ»ÝÇ
ï³é»ñÁ Ù»ñ å³ßïå³Ý ½ÇÝíáñÝ»ñÝ »Ý, Ù»ñ ·áÛáõÃÛ³Ý ³éÑ³
í³ïãÛ³Ý. §ø³Ý½Ç ëáõñµ Ø³ßïáóÝ ¿ Çñ ëñïÇó Ñ³Ý»É Ç ÉáõÛë¦:
Ð³Ûáó ·ñ»ñÇ ³ëùÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿. áõÃëáõÝ³ÙÛ³ Ø³Ù÷ñ»Ý
ÃáéÝáõÑáõ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ëáíáñáõÙ ¿ ·ñ»É: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³é
³é³ÝÓÇÝ ×³Ï³ï³·Çñ áõÝÇ, áñÁ ÓáõÉíáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹ÇÝ áõ Ñá
ÕÇÝ: Ø³Ù÷ñ»Ý Ø³ßïáóÇ ·ñ»ñÇ ·³ÕïÝÇùÁ Ù»ÏÝáõÙ ¿ ÛáõñáíÇ,
áñÁ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹Ç Ùï³ÍáÕáõÃÛ³ÝÁ: §Ø³ßïáóÇ ·ñ»
ñÁ ½ÇÝíáñÝ»ñÝ »Ý... ¶»Õ»óÏ³¹»Ù, Ù³ùáõñ, ½áõÉ³É ¢ ³ñÇ ½ÇÝ
íáñÝ»ñ... Ð³Ûáó »ñÏñÇ ÃßÝ³Ùáó ¹»Ù ÏéíáÕ Ñ»ñáë ½ÇÝíáñÝ»ñ...
ÆëÏ Ã³·³íáñÁ Ø³Ù÷ñ»Ý ¿, ³ÛëÇÝùÝ` Ý³, áí ³Û¹ ½ÇÝíáñÝ»ñÝ
áõÝÇ Çñ Ññ³Ù³ÝÇ ï³Ï ¢ Ýñ³Ýó Ï³éÇí ¿ ï³ÝáõÙ` Ñ³ÝáõÝ Ñ³Û
ñ»ÝÇùÇ, Ñ³ÝáõÝ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý, Ñ³ÝáõÝ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý, Ñ³ÝáõÝ
·»Õ»óÇÏÇ...¦:
Ð³Ûáó ·ñ»ñÁ ëáíáñ»ÉÁ Ø³Ù÷ñ»Ç Ñ³Ù³ñ Í»ñáõÝ³Ï³Ý Ï³
Ù³ÏáñáõÃÛáõÝ ã¿ Ï³Ù ·ñ³·»ï ¹³éÝ³Éáõ Ó·ïáõÙ, ³ÛÉ å³Ûù³ñÇ
ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ ¿ §¿ñ·ÇñÁ¦ ËÉáÕ Ã³É³ÝãÇ úëÙ³ÝÇ ¹»Ù: ¶Ç
ñÁ Ø³Ù÷ñ»Ç Ñ³Ù³ñ ½ÇÝíáñ-³ëå»ï ¿, áñÁ ¹»Ù ¿ µáÉáñ Ï³ñ·Ç
Ï»ÕÍÇùÝ»ñÇÝ: §²Ù»Ý Ñ³ó³Ï»ñ Ñ³Ûáó ·ñ»ñÇ ·ÉËÇÝ Ñ³ñÏ ã¿, áñ
³ñù³ ¹³éÝ³¦: àõñ»ÙÝ ·Çñ ëáíáñ»ÉáõÝ ¿É å»ïù ¿ ³ñÅ³ÝÇ ÉÇ
Ý»É, áñáíÑ»ï¢ ³ÛÝ ëáõï ·Çñ ã¿, ³ÛÉ ³½·Ç å³ïÙáõÃÛáõÝ, ¹³ñ»ñÇ
ùÝÝáõÃÛáõÝ µéÝ³Í, µ³½áõÙ ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ³Í Ý³Ë
ÝÇÝ»ñÇ ³í³Ý¹ áõ Ý³¢ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ íÏ³Û³·Çñ: §Ø³Ù÷ñ» ³ñ
ù³¦ å³ïÙí³ÍùÁ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ, Ù»ñ É»½íÇ áõ ëáõñµ ·ñÇ ³ÝÙ³Ñáõ
ÃÛ³Ý ûñÑÝ»ñ· ¿, Ñ³ñ³ï¢áõÃÛ³Ý Ñ»ñáë³Ï³Ý ³ëù:
ÜÙ³Ý ÙÇ Ñ»ñáë³å³ïáõÙ ¿ è³ý³Û»É Ô³½³ÝãÛ³ÝÇ §²Ûµáõµ»
ÝÇ í»ñçÇÝ ï³éÁ¦ å³ïÙí³ÍùÁ: àõëáõóÇãÁ ëáíáñ»óÝáõÙ ¿ Ñ³
Ûáó ³Ûµáõµ»ÝÁ: î³é»ñÁ ë³Õ³í³ñï³íáñ ½ÇÝíáñÝ»ñ »Ý, áñáÝù
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Ñ»ñÃ³Ï³Ý ß³ñí»É »Ý` ²Ûµ, ´»Ý, ¶ÇÙ, ¸³... Âáõñù ³ëÏÛ³ñÝ»ñÁ
Ý»ñËáõÅáõÙ »Ý ¹åñáó, »ñµ Ñ»ñÃÁ §ø¦-ÇÝ ¿ñ: ìÇñ³íáñ áõëáõóÇãÝ
³ß³Ï»ñïÇ Ù³ïÁ Ã³Ã³ËáõÙ ¿ Çñ ³ñÛ³Ý Ù»ç áõ ·ñáõÙ í»ñçÇÝ
ï³éÁ` ëáíáñ»óÝ»Éáí §ù³ç¦ µ³éÁ:
ÊÇëï Ñáõ½Çã áõ áõß³·ñ³í ¿ ÐáíÑ³ÝÝ»ë Ø»ÉùáÝÛ³ÝÇ §²Ûµáõ
µ»ÝÁ ³ñáñÇ íñ³¦ å³ïÙí³ÍùÁ: ²Ýûñ»Ý Ãáõñù»ñÁ ÏïñáõÙ »Ý
Ø³×Ï³É ´Õ³ñÇ É»½áõÝ` Ùï³Í»Éáí, Ã» ÏÙ»éÝÇ Ñ³Û»ñ»ÝÁ: ê³Ï³ÛÝ
´Õ³ñÝ ³ñáñÇ íñ³ ÷áñ³·ñáõÙ ¿ Ñ³Ûáó ·ñ»ñÁ ¢ ëáíáñ»óÝáõÙ
Çñ ³ñ³µ³Ëáë Þ³í³ñß áñ¹áõÝ: Ø³×Ï³É ´Õ³ñÇ ¢ Ñ»ñáë Ý³Ë
ÝÇÝ»ñÇ å³ïíÇñ³ÝÝ ¿ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ` ÃßÝ³ÙáõÝ Ñ³ÕÃ»ն Ý³¢
·ñáí, å³Ñå³Ý»ն Ù»ëñáå³ï³éÁ ëñµáñ»Ý, ¢ ³ÛÝ ½ÇÝíáñÇ å»ë
Ïå³ßïå³ÝÇ Ù»½ ûï³ñí»Éáõó:
Ø³ßïáóÇÝ ¢ ³Ûµáõµ»ÝÇÝ ÝíÇñí³Í µ³½Ù³ÃÇí Ñ³çáÕí³Í
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ /êáõñ»Ý Øáõñ³¹Û³ÝÇ §Ð³Ý»
ÉáõÏÝ»ñáí ³Ûµáõµ»Ý¦, ä³ïí³Ï³Ý Ê³ã³ïñÛ³ÝÇ §²ëù Ø³ßïáóÇ
Ù³ëÇÝ¦, ÚáõñÇ ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇ §²Ûµµ»Ý³ñ³ÝÇ áõÕ»ÏÇó¦, ¶áõñ·»Ý
¶³µñÇ»ÉÛ³ÝÇ §²Ûµáõµ»Ý »ñ·»ñÇ Ù»ç¦ ¢ ³ÛÉÝ/ ³é³ÝÓÝ³óÝ»Ýù
ÈÛáõ¹íÇ· ¸áõñÛ³ÝÇ §Ø³ßïáó¦ åá»ÙÁ: ² - Ý³Ë»ñ·³ÝùÇó ÙÇÝ
ã¢ ø í»ñç»ñ·Á Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Ñ³Ûáó 36 ï³é-½ÇÝíáñÛ³ÉÝ»ñÁ,
áñáÝóáí ¿É ³å³Ñáíí»É ¿ Ñ³Û»ñÇë ·áÛáõÃÛáõÝÁ: ¸³ñ»ñÇ Ëáñ
ùÇó »Ý ·³ÉÇë 36 ÏïñÇ× ½ÇÝíáñÝ»ñÁ ¢ ·ÝáõÙ »Ý §¹³ñ³ÑáÉáí
×³Ý³å³ñÑáí, áñ ëÏÇ½µ áõÝÇ, ë³Ï³ÛÝ ãáõÝÇ í»ñç¦:
äá»ÙÇ í»ñç»ñ·Á ÑÝãáõÙ ¿ áñå»ë Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ Ï»ñå³ñÝ
³ÙµáÕç³óÝáÕ ÓáÝ:
¸áõ ÙÇ ³ÝáõÝ ã»ë Ø³ßïáó ³ÝáõÝáí,
¸áõ ³ÙµáÕç ³½· »ë Éóí³Í ³ÝÑáõÝáí,
¸áõ ë÷éí³Í ë»ñ, »ñ¹áõÙ ³ÝÏ³ï³ñ,
¸áõ ëËñ³ÝùÝ»ñÇ ë»ñáõÙáí Ñ³ñáõëï,
¸áõ ùá ï³é»ñáí Ï³éáõóí³Í ï³×³ñ,
¸áõ Ù»ñ ³ñÛáõÝÁ Ù³ùñ»Éáõ å³ï×³é...
... ¸áõ ³Ù»Ý Ñ³ÛÇ å³Ñ³å³Ý ÍÝáÕ,
... ¸áõ Ñ³ñ áõëáõóÇã, Ù»Ýù Ñ³ñ ³ß³Ï»ñï:
(Լ. Դուրյան)
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Հովհաննես Թումանյանը հրապարակագիր
Յուրաքանչյուր ժողովրդի հասուն
գրականություն ունի իր համար եզակի
գրական խորհրդանիշ-գրողներ, որոնց
վաստակը ժամանակի հետ չի հնանում:
Որքան հեռանում ենք նրանցից, լույսի
նման ավելի են պայծառանում ու որո
շակի դառնումª տեսանելի դարձնելով
նաև գրական այն միջավայրը,որտեղ
ձևավորվել ու զարգացել են իրենք:
Սեփական
ժողովրդի
կենսագրությունից մեզ հայտնի հասարակա
կան, սոցիալական, պատմական պայ
Հովհաննես Թումանյան
մանները պիտի որ երկնեին այնպիսի
մեկին, ինչպիսին միայն Թումանյանը
կարող էր լինել, ուստի նրա հայտնությունը հայ գրականության,
ինչո±ւ չէ, նաև հասարակական կյանքում պատճառաբանված էր
ու սպասված:
Մեզնից ամեն մեկը Թումանայանի ստեղծագործության մեջ
ճանաչեց իրեն, վերհիշեց ազգային անցյալը, տեսավ տխուր ներ
կան, հավատաց վաղվա օրվան:
Երանություն էր խոստացել հույսս ինձ,
Սակայան չգտա նրան կյանքի մեջ,
Բայց չեմ վհատել, անսպառ մեկ իղձ
Դեռ ինձ մղում է դեպ հառաջ անվերջ:
Հառա¯ջ, կռվելով, և կգա մի օր,
Որ կընկնի ներկան վատշվեր, դաժան,
Նրա ավերի վրա փառավոր
Ապագան լուսո կըկանգնի նշան:1
Բավականին ծանր ու հակասական էր հայ ժողովրդի վիճակը
Թումանյանին բաժին ընկած ժամանակահատվածում: Մի կողմից
պետականություն չունեցող և անգամ հայոց եկեղեցու իշխանու
թյունն ու իրավունքներն աստիճանաբար կորցնող մղձավան
ջային մթնոլորտ, մյուս կողմից, սրան հակառակ, սոցիալ-քաղա
քական ակնառու փոփոխություններ ու ազգային բուռն զարթոնք:
1

Հովհ. Թումանյան, Բանաստեղծություններ, Քառյակներ, Երևան,
2009, էջ 10:
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Ամենուր հակադրություն էր, ամենուրª պայքար: Իրար էին
բախվում ազգային հույսերն ու հիասթափությունները, խորա
նում էր անդունդը վայելքների ու անկումների միջև, շարունակա
բար ելևէջում էին պայքարն ու պարտությունը:Եվ շատ բնական
է, որ այս թոհուբոհում ծնվեց Թումանյանի նման մեկը, ով հայ
րենիքի երգիչը լինելուց զատ ունեցավ քաղաքացիական քաջու
թյունª վտանգի պահին ազգային շահի պաշտպանների շարքում
կանգնելու:
Հայրենիքի բանաստեղծից հայրենիքի զինվորի վերափոխված
Մեծն Լոռեցին դիմում է հայրենակիցներին. §Ձեզ է ապավինել հայ
փախստական ժողովուրդը, և ամեն տեղից ձեզ է նայում հայ ազ
գի աչքը: Հավաքվեցե°ք մեր մութ անտառների նման, կանգնեցե°ք
անսասան մեր սարերի նման, կրակ թափեցե°ք և զարկեցե°ք մեր
սարերի կայծակների նման: Թո°ղ թշնամին էլ տեսնի, աշխարհքն
էլ, որ կարելի է Էրզրումի վրայից էլ անցնել, Ղարսի վրայից էլ,
բայց Լոռու սարերից անցնել չի կարելի¦:2
Թումանյանն այն մեծություններից էր, որ լինելով տաղան
դաշատ քնարերգու և օժտված արձակագիր, չառանձնացավ իր
ստեղծագործական աշխարհում, չմնաց սոսկ մուսայի գերի, այլ
դարձավ հայրենիքի համար պայքարող մարտիկª իր հանրային
հայտնի գործունեությամբ, հրապարակախոսական խոսքովª
առաջամարտիկի կամքով վստահեցնելով,որ հայրենիքին պիտա
նի լինելուց առավել պարգև չկա ճշմարիտ բանաստեղծի համար:
Հովհաննես Թումանայանի համար հայրենասիրական գոր
ծունեության կարևորագույն մասը կազմում է հրապարակագրու
թյունը: Նրան խիստ հուզում էին հասարակական-քաղաքական
կյանքի հարցերը, որոնց ավելի շատ անդրադարձավ տասական
թվականներինª գրելով հարյուրավոր գրական-հրապարակախո
սական հոդվածներ ու տպագրելով ժամանակակից մամուլի էջե
րում: Այս երկերը շոշափում էին բազմաթիվ խնդիրներ, որոնցով
մտահոգված էր մեծ բանաստեղծը: Դրանք վերաբերվում էին մա
մուլին, դպրոցին, դաստիարակությանը, ժողովրդի պատմական
ճակատագրին ու գրականությանը, քաղաքական, մշակութային
ինքնուրույնության իրավունքին: Այս երկերում հեղինակը գեղար
վեստական պատկերավորման հարուստ միջոցներով ոչ միայն
ներկայացնում է հասարակական-քաղաքական կյանքի որոշակի
խնդիրներ, այլև առաջ է քաշում գրական-փիլիսոփայական հար
ցադրումներ: Թումանյանի հրապարակախոսական երկերը, գրո
ղի ոճին համապատասխան,ողողված են գեղարվեստական շնչով,
2

Հովհ. Թումանյան, ԵԼԺ, հ.7, Երևան, 1995, էջ 354:
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որից էլ շարադրանքը դարձել է հուզական ու առավել տպավորիչ:
Ժամանակակից մամուլին նվիրված բազմաթիվ հոդվածների հե
ղինակ է Թումանյանը ¥§Կեղտոտ մամուլ¦, §Ամսագրի կարիքը¦,
§Արգելքներ¦, §Մեր մամուլն ու իր ընթերցողները¦, §Ընդդիմախո
սություն¦, §Մեր գրական վարք ու բարքից¦, §Մի երկու խորհուրդ
մեր գավառական մամուլին¦ և այլն ¤:
1896 թվականին գրված §Արգելքներ¦ հոդվածում Թումանյանն արդրադառնում է §Մշակի¦ թիվ 104-ի առաջնորդող հոդ
վածինª §Արգելքներ կյանքի մեջ¦ վերնագրով: Հեղինակը ցավով
է նշում, որ ամեն օր մեր կյանքում առնչվում ենք գաղափարի և
իրական կյանքի անհաշտություններին, ծրագրերի ու դրանց գոր
ծադրության հակասությաններին: Չնայած հաճախ առաջադեմ,
ուսյալ կոչվածները բողոքում են §անկարգության վնասակարու
թյունից¦, անարդարությունից, կաշառակերությունից, սակայն
անմեղ ձևանալով, ոչ թե պայքարում են ագահ քահանաների ու
տանուտերերի դեմ, այլ իրենք էլ են ենթարկվում նրանց տգետ ու
դաժան օրենքներին: Երևի թե կաշառք տվողը պակաս մեղավոր
չէ վերցնողից, գուցե նրանից էլ առավել է, քանզի, եթե երկրորդը
չի ընդունում իր մեղքը, ապա առաջինը համոզված է, որ անար
դար է, շեղվում է օրենքից, սակայն կանգ չի առնում: Երկի մեջ
վարժապետն ընդամենը բավարարվում է գյուղացուն խղճալով.
ուրիշ ոչինչ: Թումանյանը գտնում է, որ առաջադեմ կյանքի բնա
կանոն ընթացքի առաջին արգելքը հենց սա է:
Հրապարակագիրը բազմիցս անդրադարձել է §Մշակ¦,
§Մուրճ¦, §Սուրհանդակ¦, §Լույս¦, §Հորիզոն¦, §Նոր-դար¦ և մի
շարք այլ պարբերականներում տպագրված նյութերին, դիպուկ
քննադատել, մեկնաբանել դրանք: Այդուհանդերձ, Թումանյանը
հավատացած էր, որ գավառական թերթերը ահագին գործ կարող
են կատարել ի նպաստ առաջադիմության: §Ձեր էջերում մշտա
կան տեղ հատկացրեք հայրենի երկրի ժողովրդական բանավոր
գրականությանը, նրա ամեն տեսակ ավանդություններին, հեքի
աթներին, առակներին, առածներին, հավատալիքներին, սովո
րություններին, և ապագա սերունդը, մանավանդ գրականությու
նը, շնորհակալ կլինի¦:3
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Հովհ. Թումանյան, Քննադատություն և հրապարակախոսություն, հ.
4, մի երկու խորհուրդ մեր գավառական մամուլին, Երևան,1969, էջ
85:
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Մի շարք հոդվածներում4 Թումանյանը բավականին բարձր,
հիրավի, ըստ արժանվույն է գնահատել հայ մեծերինª Նահա
պետ Քուչակին, Սայաթ-Նովային, Րաֆֆուն, Խաչատուր Աբո
վյանին, Ղևոնդ Ալիշանին, Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանին, ԳամառՔաթիպային, Ծերենցին, Գաբրիել Սունդուկյանին, Ալեքսանդր
Շիրվանզադեին և մի շարք այլ անվանի գրողների: §Մեր գրական
վարք ու բարքից¦5 հոդվածում, գրված 1899 թվին, հոդվածագի
րը հերքում է §Նոր-դարի¦ էջերում սպրդած այն անհիմն միտքը,
թե մեր նշանավոր գրողները միայն հայի վատ կողմերն են ներ
կայացնում, որով հիասթափեցնում են ազգին և պախարակում
այլոց աչքերում: Թումանյանը, հակադրվելով այդ մտքին, ցույց է
տալիս մեր գրականության մարդասիրական, ազգափրկիչ դեմ
քը: §Մեր գրողները ի ծնե կոչված են գործերի ներքին իմաստը
թափանցելու, սրտերի գաղտնիքը կարդալու և այնտեղից խոսե
լու ժողովրդի հետ¦:
Մեծերի կողքին Թումանյանը գնահատում է նաև երիտասարդ
հեղինակների մուտքը և հորդորում §գրականություն սիրող ու
հասկացող անհատներին¦6 հովանավորել նրանց տնտեսապես,
որով և նրանք կխրախուսվեն նաև ստեղծագործական կյանքում:
Թումանյանը կոչ է անում հայ գրողներին համախմբվել և իրենց
տաղանդն ի սպաս դնել ազգի բարօրությանը:
§Գուցե մոտիկ է օրը, երբ հայ մարդը, որ երեկ-մյուս օրը եկեղե
ցու շուրջն էր պտտվում, այնուհետև անցավ ուսումնարան, գալու
է հասնի և գրականությանն ու արվեստին¦:7
§Գրականությանը ազգային պաշտպանություն պետք է լինի¦
ծավալուն հոդվածում Հովհ. Թումանյանը գրում է. §Գրականու
թյուն ունենալու համար ժողովուրդները պետք է ոչինչ չխնայեն, և
նույնիսկ պաշտպանելու դեպքում էլ լավ իմանան, որ իրենց պա
հածներից ու պաշտածներից տասնից մինն է միջակ գրող դուրս
գալու, հարյուրից մինը տաղանդավոր և հազարից մեկըª հանճա
րեղ¦:8
Բացի դպրոցի, գրականության ու կրթության հարցերի քննու
թյունը, Թումանյանի հրապարակախոսական միտքը ծավալվում
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Նույն տեղում, Մեր նախորդ շրջանի բանաստեղծները, էջ 35, Զ.
Աղայանց, էջ 49, Վիրավորական հարգանք, էջ 57, Ուղղված §Վերք
Հայաստանին¦, էջ 92, Շիրվանզադեի հոբելյանը, էջ 118, ՍայաթՆովայի շիրիմը, էջ 158:
Նույն տեղում, §Մեր գրական վարք ու բարքից¦, էջ 32:
Նույն տեղում, §Հայ գրողներին¦, էջ 122:
Նույն տեղում, §Նորերի համար¦, էջ 114:
Նույն տեղում, էջ 254:
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է նաև ազգային անցյալի ու ներկայի շուրջ:
§Հայկական հարցն ու իր լուծումը¦, §Փորձիչ¦, §Անգիտակից
թշնամիներ¦, §Դեպի մեծ կյանք¦, §Պայծառ էջեր¦9 և մի շարք այլ
հոդվածներում Թումանյանն ընդգծում է հարևան ազգերի հետ
համագործակցության անհրաժեշտությունըª հատկապես կար
ևորելով հայ ժողովրդի ռուսական կողմնորոշումը որպես փրկու
թյան ամենամոտ ու հավանական ճանապարհ:
Հումանիստ բանաստեղծն իր ողջ կյանքում ժողովուրդների
խաղաղության, ազգերի եղբայրության և հավասարության հա
մար պայքարող մարտիկ էր: Նա գտնում էր, որ ազգերին լավ ճա
նաչելու, նրանց միջև փոխադարձ սեր ու հարգանք ստեղծելու
համար ավելի ազնիվ հող ու ավելի մեծ կապ չի կարող լինել, քան
գրականությունն է:
Ամենայն Հայոց բանաստեղծի բոլոր երկերում իշխում է ժո
ղովրդական իմաստության հանճարեղ պարզությունը: Նրա
ստեղծագործությունները, նույնիսկ զանազան առօրեական խն
դիրների մասին խոսելիս, երբեք չեն կորցնում իրենց թարմու
թյունն ու արդիականությունը, ուստի մեր սերունդը դեռ շատ բան
ունի սովորելու նրանից:
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Հովհ. Թումանյան, հ. 4, Քննադատություն և հրապարակախոսություն,
Երևան, 1969:
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Խեղված ճակատագրեր
Անհատի պաշտամունքի տարիները, հատկապես 1937 թվակա
նը, հայ ժողովրդի համար դարձավ ոճրալի: Այս նոր եղեռնի զոհեր
դարձան բազմաթիվ մտավորականներ: Վտանգավոր էր ժամա
նակաշրջանը, յուրաքանչյուր խոսք, միտք, անգամ լռություն կա
րող էր մեկնաբանվել իշխանությունների դեմ ու դատապարտվել:
Այդ տարիների գրական պայքարը դուրս եկավ իր սահմաններից
և ընդունեց քաղաքական բնույթª ողբերգական հետևանքներով:
Բոլշևիկների հետապնդումներից կարողանում էին խուսափել մի
այն նրանք, ովքեր ենթարկվում էին իշխողների կամքին և ապրում
նրանց սկզբունքներով:
Տաղանդի գնահատման չափանիշն իշխանություններին հնա
զանդվելու չափն էր: Այդ տարիներին ողբերգական ճակատագրե
րի արժանացած գրողներից էին Եղիշե Չարենցը, Ակսել Բակուն
ցը, Կարեն Միքայելյանը, Վահան Թոթովենցը, Գուրգեն Մահարին,
Վաղարշակ Նորենցը, Լեռ Կամսարը, Վահրամ Ալազանը, Զապել
Եսայանը, Մկրտիչ Արմենը, Բոգդան Ջանյանը և շատ ուրիշներ:
Նրանքª այնքան տարբեր ու այնքան նման. բոլորն էլ դատա
պարտվեցին որպես §Ժողովրդի թշնամի¦ և տանջանքների ու
նվաստացումների ենթարկվելով՝ կա°մ սառնասրտորեն գնդակա
հարվեցին, կա°մ աքսորի տաժանակիր տարիներ անցկացրին հայ
րենիքից հեռուª անծայրածիր սիբիրյան ճամբարներում: Կարմիր
սատանայի ոճիրը չէր սահմանափակվում մարդկային կորուստ
ներով ու անձնական նվաստացմամբ, այլ շատ ավելի հեռուն էր
գնում, կալանավորվում և արգելվում էին բազմաթիվ ձեռագրեր
և անգամ վաղուց տպագրված գրքեր: Երկիրն ամայանում էր:
Ամայանում էր նաև մարդկային միտքը, ու ոգու սովն էր սպառ
նում ամենուր: Բոլշևիկյան կարմիր սատանայի հրեշավոր ուրվա
կանը սպառնում էր լուսավոր ու պայծառ ապագայի երազանքին
անգամ:
Ստալինի մահից հետո վերանայվեցին այս հեղինակների գոր
ծերը և նոր լույսով մեկնաբանվեցին, սակայն այն, ինչը որ ժամա
նակն էր արելª կորստի մատնելով նրանց երիտասարդությունն ու
առողջությունը, հաճախ նաև կյանքը, անվերագտնելի են:
Հայ գրականության մեջ պայծառ ու հուշիկ մի անունն է Վահան
Թոթովենցը:
§Ծիրանագույն վերջալույս փայփայած¦ այս գրողի մայրա
մուտն, ավա¯ղ, մռայլ էր ու ողբերգական: 1937 թվականի դեկտeմ
բերի ութին բազմաթիվ նվաստացումներով ու խոշտանգումներով
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ընթացող հետաքննությունն ավարտվեցª
նրան անհիմն մեղադրելով անգլիական
հետախուզության հետ համագործակցե
լու, գրական ճակատում իբրև թե վտան
գավոր գործունեություն ծավալելու և
Հայաստանի հակախորհրդայիn, աջտրոց
կիստական կազմակերպությանն անդա
մակցելու համար: Խորհրդային իշխանու
թյունների կողմից որակվելով §հայրենիքի
դավաճան¦ª Վահան Թոթովենցը դատա
պարտվում է ՀՍՍՀ քրեական օրենսգրքի
Վահան Թոթովենց
խստագույն պատժովª գնդակահարու
թյուն և գույքի առգրավում: Այս անհեթեթ
վճիռն իրականացվում է 1938 թվականի հուլիսի տասնութին:
Պատմում են, որ նա պատին հասցրել է հազիվ նշմարելի արձա
նագրել. §Կեցցե հայ ժողովուրդը¦:
1955 թվականին հետմահու Վահան Թոթովենցի գործը վերա
նայվում է: 1956 թվականի փետրվարի տասնմեկին Զինվորական
գլխավոր դատախազությունը կայացնում է որոշում. §Վահան
Հովհաննեսի Թոթովենցը մեղադրվել և դատապարտվել է անհիմն:
Արդարացնել¦:
Ընդամենը այսքանը, և շատերը, գոհունակությամբ խոսելով
խորհրդային իշխանությունների մասին, միամտաբար պիտի ասե
ին. §Կեցցե° արդարությունը¦, այն արդարությունը, որն ուշացած
է, որը գուցեև մի նոր կեղծիքի ու չարության հիմք էր դառնալու:
Իսկ ո±վ պատասխան կտա կորած մի կյանքի համար, տապալված
ճակատագրի ու մթագնած երազների համար: Թոթովենցի կյանքի
վերջին տարիներըª 1936-38 թվականները, երբ նրա ուժերի ծաղկ
ման, հասում ջահելության, սակայն վաղաժամ մայրամուտի մթին,
դաժան մղձավանջի հետ համընկան, գուցե մեր գրականության
համար ամնենաբեղմնավորն էր լինելու: Մահվան հետ ի վերջո
հաշտվում են, գնդակահարությամբ, ինչպես Թոթովենցը, Բակուն
ցը…, թե անկողնումª հիվանդությունից, բոլորի վերջն է դա, բայց
նման գրողների դեպքում հաշտվելն անհնարին է. չէ± որ կիսատ
մնաց ստեղծագործական ուղին, մտահղացած, բայց չգրված բազ
մաթիվ ստեղծագործություններ, որոնք այդպես էլ մերը չդարձան:
Վահան Թոթովենցի մասին պատմում են, որ վերջին անգամ
ցանկացել է տեսնել որդունª Լևոնիկին: Քննիչները թույլատրել են:
Նա ծնկի էր եկել որդու առջև, գրկել նրա գլուխն ու ինչ-որ երկա¯րերկա¯ր շշնջացել նրա ականջին, հետո համբուրել էր տաք, ար
ցունքոտ, կարոտագին, հետո նորից շշնջացել, համբուրել… մինչև
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որ դժբախտ հորը և նույնքան դժբախտ որդուն ուժով բաժանել էին
իրարից: Որդինª քսանամյա Լևոն Թոթովենցը, մի քանի տարի անց
զոհվել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում: Դժբախտ
ավարտ Թոթովենցի տոհմին, սակայն հարատևում նրա գրական
ժառանգությանը:
Ես սիրեցի այս կյանքին բոլոր բաները, ատեցի,
երգեցի և հարբեցա:
Ես ծունկի եկա քարերու վրա, աղոթեցի Աստծո
ու հայհոյեցի անոր:
Ես լսեցի աշխարհի խոսքը և տեսա գործը:
Հիմա պատրաստ եմ ես մահվան:
Կերթամ մերկ ու դատարկ ձեռքերով, որպեսզի
հոն սկսիմ կառուցանել ու ստեղծել:
Ես ապրեցա միայն այս աշխարհին համար:
Կը թողում ամեն ինչ այստեղ:
Նույնքան տաղանդաշատ ու նույն
քան ողբերգական մի անձնավորություն
էր նաև Զապել Եսայանը ¥Իզաբելա Հով
հաննիսյան¤ª արևմտահայ գրականու
թյան այն մոհիկաններից մեկը, որին վի
ճակված էր ապրել 19-րդ դարի վերջի և
20-րդ դարի առաջին տասնամյակների
ողբերգական իրադարձություններով լի
ժամանակները, տեսնել 90-900-ական
թվականների համիդյան ջարդերը, 1909
թվականին երիտթուրքերի կազմակեր
Զապել Եսայան
պած կիլիկյան հայերի կոտորածը, 191523 թվականների Մեծ եղեռնի հետևանքով
արևմտահայերի տեղահանման ու բնաջնջման, Արևմտահայաս
տանի ամայացման զարհուրելի ոճրագործությունները և լինել
անձի պաշտամունքի տարիների նահատակ մտավորական: Լի
նել և° արևմտահայ և° սփյուռքահայ և° խորհրդահայ: Զապել Եսա
յանն իր ստեղծագործություններում ոչ միայն հայ ազգին հուզող
խնդիրներ է արծարծում, այլև ողջ քաղաքակիրթ մարդկության:
Նրա գրական մտածողությունըª ազգային և եվրոպական ձևերի
համադրումով, հայ հոգեբանական-ռեալիստական արձակը մղում
էր դեպի որակական նոր մակարդակ:
Արդեն ճանաչման ու հռչակի հասած Զապել Եսայանը 1933
թվականին Խորհրդային Հայաստանի կառավարության հրավե
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րով տաղափոխվում է Երևան և աշխատանքի անցնում պետական
համալսարանի արտասահմանյան գրականության ամբիոնում:
Նրա շնորհիվ էապես բարելավվում է արտասահմանյան գրակա
նության դասավանդումը: Եսայանն ապրում էր բուռն ստեղծագոր
ծական կյանքով: Մի կողմից մասնակցում էր ժամանակի գրական
կյանքին, մյուս կողմից ստեղծում էր սեփական գրականություն և
իր իսկ թարգմանությամբ դասավանդում ֆրանսական գրակա
նություն: Նրա այս առավելություններն ու անցյալի ազգանվեր
գործունեությունը 30-ական թվականներին չէին կարող անհետ
ևանք մնալ: Թեև Եսայանը գիտակցում էր մթնոլորտի լարվածու
թյունը և տեսնում, թե ինչ էր կատարվում շուրջը, սակայն միայն
ինքնապաշտպանական նկատառումներով փորձում էր փառա
բանել խորհրդային կարգերն ու առաջնորդներին: Սակայն նա,
ևս շրջապատված լինելով լրտեսական ցանցով, որը զրպարտ
չական մի մեքենա էր, իր նման շատերի պես որպես §ազգի թշ
նամի¦ ձերբակալվում է: 1938 թվականին Զապել Եսայանը՝ իբրև
արտասահմանյան հետախուզության գործակալ և հակահեղա
փոխական-տրոցկիստական խմբի անդամ, դատապարտվում է
գնդակահարության: Իրականում նրա կյանքն ընդհատվել է դրա
նից 4-5 տարի հետո: Երևանի բանտերում նրան տանջելով չէին
բավարարվել, հայության դատն աշխարհով մեկ պաշտպանելու և
թրքերի ոճրագործությունները դատապարտելու համար նա §ին
տերնացիոնալիզմի¦ պահանջով և բոլշևիկյան §արդար¦ կամքով
չարչարվել է Բաքվի բանտերում և սպանվել խորհրդային թրքերի
ձեռքովª ենթարկվելով անասելի նվաստացումների ու պատժաձ
ևերի: Ցավալի է, բայց փաստ: Չնայած 1957 թվականի հունվարի
9-ին հետմահու արդարացվել է, սակայն այն կորուստները, որոնք
կրեց հայազգի տաղանդաշատ դուստրը, անվերադառնալի են…
Շատերի հետ իր չկատարած մեղքերի
համար դատապարտվեց նաև Մկրտիչ Ար
մենը: Նա չգնդակահարվեց, այլ աքսորվեց
Սիբիր:
§Պատվիրեցին հանձնել ձեզ¦ պատմ
վածքների ժողովածուն այդ տարիների
տխուր տարեգրությունն է: Առաջաբանում
գրում է. §Այս գիրքը պատվիրեցին հանձ
նել ձեզ ձեր հայրերը, եղբայրները և զա
վակները, որոնց հետ ես հանդիպեցի 1937ին և դրանից հետո ութը տարի շարունակ
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Մկրտիչ Արմեն

ճամբարում ինքս էլ եղա նրանց պես մի կալանավոր¦:
Խորհրդային իշխանությունն ամեն կերպ փորձում էր դառնաց
նել և դժվարացնել նրանց առանց այդ էլ դժվար կյանքը: Կալա
նավորները հատուկ հրամանով շարունակ տեղափոխվում էին
ճամբարից ճամբար, որպեսզի չհարմարվեին մի տեղի և չմտեր
մանային, իբրև թե դրանով խուսափում էին հետագա քաղաքա
կան բարդություններից: Մկրտիչ Արմենը աքսորի ութ տարիների
ընթացքում տեղափոխվել է 60 անգամ: Սակայն իր իսկ վկայու
թյամբ, որքան էլ զարմանալի թվա, չնետեց հավատի բարձր պա
հող ջահը եղևնու խեժով պատած իր ձեռքերից:
Վերադարձից հետո գրում է այս գիրքը որպես մնայուն մի հու
շարձան անցած տարիների ողբերգական պատմության: §Պատ
վիրեցին հանձնել ձեզ¦ ժողովածուն կազմված է քսանութ նո
րավեպից, որոնք բոլորն էլ վերաբերվում են աքսորականների
կյանքին: Բոլորի մեջ գրեթե նույնն է ճամբարի առօրյան, նույնը
մարդկային տառապանքն ու կարոտը, ուրախությունն ու հիաս
թափությունը. միանման անշուք ու մռայլ բարաքներ, ցուրտ,
անձրևոտ կամ ձյունապատ անտառ, անբույր, անտեսք, անշունչ,
անհյուրընկալ, այն աստիճան նողկալի, որ երևի գնդակահարու
թյունն ավելի մեղմ պատիժ էր, քան այսպես ամեն օր մեռնելն ու
ողջ մնալը:
Փոքրածավալ ստեղծագործությունների մեջ հեղինակին հա
ջողվել է տալ կյանքի, ժամանակի լայն ու խոր հոգեբանական
պատկերներ ու խտացված կերպարներ: 1964 թվականին §Գրա
կան թերթում¦ ¥թիվ 30, հուլիսի 24 ¤ տպագրված §Սյուժե և ճշմար
տություն¦ հոդվածով Մկրտիչ Արմենը ապացուցեց ու համոզեց
քննադատությանը, որ այս շարքը ժամանակի թելադրանքն է, այն
համարձակ է, ազնիվ, գրված է գեղարվեստական բարձր ճաշա
կով: Արմենի գրեթե բոլոր հերոսների ոգևորությունը հաճախ նրա
նում է, որ բախվում են երևակայականն ու իրականը:
Այսպեսª երևակայականի, երազայինի ու իրական կյանքի բա
խումից էր ծնվել նաև այս տարիների առաջադեմ, համարձակ
մտավորականների ողբերգությունը: Իրականում իշխանություն
ները չէին ստեղծում այն երկիրն ու միջավայրը, որը երազային
ու ցանկալի էր՝ խոստացված բոլշևիկների կողմից: Նման պայ
թունավտանգ ժամանակաշրջանում ստեղծագործելն ու անգամ
ապրելը դառնում են վտանգավոր ու անհնարին: Եթե 1953 -իցª
Ստալինի մահից հետո, անհիմն դատապարտվածներից շատերն
արդարացվեցին հանցանշաններ չունենալու պատճառով,ա
պա նրանցից շատերի ստեղծագործությունների մի ստվար մա
սը մինչև այսօր էլ անհայտության մեջ է: Հենց Չարենցիª թվում
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է, թե ամենաուսումնասիրված հեղինակի 1935-1937 թթ. գրական
ժառանգության շատ էջեր կորած են: Բանաստեղծի ձերբակալու
թյունից, ապա և կնոջª Իզաբելայի կալանավորումից հետո դրանց
մի մասը տարբեր ճանապարհներով ընկել է առանձին անձանց
ձեռքը, և գրականագիտությունն այս ուղղությամբ դեռևս ուսում
նասիրությունների պահանջ ունի:
Ì³ÝáÃ³Ý³Éáí áõ å³ïÏ»ñ³óÝ»Éáí ³ÝÑÇÙÝ Ó»ñµ³Ï³Éí³Í
Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ« ·ñáÕÝ»ñÇ ³Ý»É³Ý»ÉÇ Í³Ýñ íÇ×³ÏÇÝ՝ ëÏëáõÙ
»ë ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ ·Ý³Ñ³ï»É ³½³ïáõÃÛáõÝÁ« ¢ ÏÛ³ÝùÁ Ýáñ
ÇÙ³ëï áõ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ£ Ò»ñµ³Ï³Éí³ÍÝ»ñÇó Ûáõ
ñ³ù³ÝãÛáõñÁ »ÝÃ³ñÏí»É ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³Ý³ë»ÉÇ ï³é³å³ÝùÝ»
ñÇ« ëïáñ³óí»É áõ ³Ý³ñ·í»É« Ïáñóñ»É ³ÛÝ« ÇÝãÁ áã ÙÇ Ù»Õ³Ýãáõ
Ùáí áõ ³ñ¹³ñ³óÙ³Ùµ ã»ë í»ñ³Ï³Ý·ÝÇ£ ²Ûë Ã»Ù³Ûáí ËáñÑ»ÉÇë
ß³ñáõÝ³Ï ÑÇßáõÙ »ս â³ñ»ÝóÇ ¹»é¢ë 1920 ÃíÇÝ ·ñí³Í §Ø³Ñí³Ý
ï»ëÇÉÇ¦ Ñ»ï¢Û³É ïáÕ»ñÁ« áñÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ù³ñí»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
Ý³Ñ³ï³ÏÇ í»ñçÇÝ Ëáëù©
ÂáÕ á°ã ÙÇ ½áÑ ãå³Ñ³ÝçíÇ ÇÝÓÝÇó µ³óÇ«
àõñÇß áïù»ñ Ï³Ë³Õ³ÝÇÝ ÃáÕ Ùոï ã·³Ý«
ºí ÃáÕ ï»ëÝ»Ù ÇÙ ³ãù»ñÇ Ù»ç Ï³Ëí³ÍÇ«
ÆÙ µá°ñµ »ñÏÇñ« Éáõë³åë³Ï ùá ³å³·³Ý£
1936-37 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ùé³ÛÉ ÙÕÓ³
í³ÝçÝ ³Ý·³Ù ãÏ³ñáÕ³ó³í Éé»óÝ»É â³
ñ»ÝóÇ ÝÙ³Ý ³ÝÑ³ïÇÝ« ù³Õ³ù³óáõÝ áõ
µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ£
1936 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñ-ÑáÏï»Ù
µ»ñÇÝ §Æç»É ¿ ³Ûëûñ Ð»ÉÇÏáÝÝ ³ÙµáÕç¦
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ñáõÙ ¿©
ÐÝ³ñ³íá±ñ ¿ ³ñ¹Ûáù ÙÇ ³ÙµáÕç
ÄáÕáíñ¹Ç »ñ· ¹³ï³ñ³Ý ï³Ý»É
ºí áñå»ë ÙÇ Ë»Õ×«
	Ñ³Ýó³å³ñï ³ÙµáË
º°í Ë³ñ³½³Ý»É« ¢° ³Ùµ³ëï³Ý»É©©©
Î³ñá±Õ ¿ ³ñ¹Ûáù ÙÇ ÅáÕáíñ¹Ç
ºñ·Ý ³ÙµáÕçáíÇÝ« ¹åñáõÃÛáõÝÁ áÕç
ÈÇÝ»É Ñ³Ýó³íáñ©©©

Եղիշե Չարենց

â³ñ»ÝóÁ Ñ³Ùá½í³Í ¿ñ« áñ »ñµ¢Çó» ³ñ¹³ñ³óí»Éáõ »Ý ¢° ÇÝùÁ
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¢° Çñ ÙÛáõë ÁÝÏ»ñÝ»ñÝ áõ Ñ³Ù³ËáÑÝ»ñÁ£ â³ñ»ÝóÝ Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ
×³Ï³ïÇÝ ï»Õ³óáÕ å³ïÇÅÝ»ñÇó ãÇ Ëáõë³÷áõÙ ¢ å³ïñ³ëï
¿ í»ñóÝ»Éáõª
Üñ³Ýó Ï³ï³ñ³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý
Ì³ÝñáõÃÛáõÝÝ ³ÙµáÕç« ¢ Ïñ»É ³Ý³Ñ
Ò»ñµ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ« ¢° ³ùëáñ« ¢° Ù³Ñ«
àã Çµñ¢ ï³Å³Ýù« ³ÛÉª ëáõñµ ËÝ¹áõÃÛáõÝ©©©
ºñÏ³ñ Ëáßï³Ý·áõÙÝ»ñÇó« Ýí³ëï³óáõÙÝ»ñÇó« ûñ»ñ« ³ÙÇëÝ»ñ ï¢³Í Ñ³ñó³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ãÁÝÏ×í»ó ³ñÇ µ³Ý³ëï»Õ
ÍÇ á·ÇÝ« ë³Ï³ÛÝ í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë ù³Ûù³Ûí»ó Ýñ³ ³é³Ýó ³Û¹
¿É ÑÇí³Ý¹ Ù³ñÙÇÝÁ£ ºÕÇß» â³ñ»ÝóÁ í³Ë×³Ýí»ó 1937Ã© Ýá
Û»Ùµ»ñÇ 27-Ç ³é³íáïÛ³Ý Å³ÙÁ 7-ÇÝ ºñ¢³ÝÇ µ³ÝïÇ ÑÇí³Ý
¹³ÝáóáõÙ£ Ø³Ñ³ó³ÍÇ µÅßÏ³Ï³Ý ³ÏïáõÙ ·ñí³Í ¿« áñ Ý³
ï³é³åáõÙ ¿ñ Ëáñ³óÙ³Ý µ³ñÓñ ³ëïÇ×³ÝÇ Ñ³ëÝáÕ ÙáñýÇ
ÝÇ½Ùáí« ³Õ»ëï³Ùáùë³ÛÇÝ áõÕáõ ËÇëï ù³Ûù³ÛÙ³Ùµ, լÛ³ñ¹Ç«
»ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ« Ãáù»ñÇ ½³Ý³½³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñáí£ øÝÝáõ
ÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï å³ñ½í»óª §îÕ³Ù³ñ¹áõ ¹Ç³Ï՝ ÙÇçÇÝÇó ó³Íñ
Ñ³ë³ÏÇ« ËÇëï ÝÇÑ³ñ³Í£ Ò³Ë Ý³Ë³µ³½ÏÇ Ý»ñùÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÇÝ
Ï³ ¹³çí³Íù՝ §1927Ã© ÑáõÝí³ñ ³ÙÇë« ²© â©¦ ·ñáõÃÛ³Ùµ£ ºñÏáõ
³½¹ñ»ñÇÝª ëñëÏÙ³Ý Ñ»ïù»ñ©©©« ëÇñïÁª ¹Ç³ÏÇ µéáõÝóùÇ ã³÷©©©¦:
²ÛÝ ëÇñïÁ« áñÝ Çñ ÇëÏ µÝáõÃ³·ñÙ³Ùµ áñå»ë í³é ³ïñáõß³Ý
å³Ñ»ó í³é£ ºí »Ã» Ý³ ³Ûëåիսի áÕµ»ñ·³Ï³Ý í³Ë×³Ý áõÝ»
ó³í áñå»ë Ù³ÑÏ³Ý³óáõª ×Õ×ÇÙ Ù³ÑÏ³Ý³óáõÝ»ñÇ Ó»éùáí« ³å³
Ýñ³ ï³Õ³Ý¹Ç ³ñ·³ëÇùÁª ·ñ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ« ³åñ»Éáõ ¿
¢ Ï³åñ»óÝÇ ¹»é ß³ï áõ ß³ï ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ£
Մեկ անգամ չէ պատմությունն ապացուցել, որ ճßÙ³ñïáõÃÛáõ
ÝÁ »ñÏ³ñ µ³Ýï³ñÏí»É ãÇ Ï³ñáÕ ¢ í³Õ Ã» áõß µ³ó³Ñ³Ûïí»Éáõ
¿£ ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ³åñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ« ÇëÏ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇÝ ÙÝáõÙ ¿
ÙÇ³ÛÝ սկզբունքի համար կործանվելու հպարտությունը:10
10 Այս հարցերի մասին ավել հանգամանորեն տեսª Դ. Գասպարյան,
§Փակ դռների գաղտնիքտ¦, Ե., 1994: Տես նաև նույն հեղինակի
§Եղիշե Չարենց: Հայոց բանաստեղծության մայրաքաղաքը¦., Ե.,
1996, §Ակսել Բակունց: Կյանքը և ստեղծագործությունը¦, /Եր., 2009/
գրքերը: Հարցերի վրա լույս են սփռում նրա աշխատասիրած Եղիշե
Չարենցի §Նորահայտ էջեր¦ / Ե., 1996/ գիրքըª ծանոթագրությունների
ընդարձակ բաժնով և մի շարք այլ հրապարակումներª §Հոսող
ժամանակը և մնացող պատմությունը¦ / §Ազգ¦, 2008, թիվ 50, 15
մարտ/, §Գրականությունը որպես ուղիղ ճանապարհ¦ / §Ժամանակի
միտքը¦, 2008, թիվ 16, 8-14 հուլիս/:
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Կարեն Միքայելյանի փոքր արձակը
§¶ñáõÙ »Ù ó³íáí...¦11
Î. ØÇù³Û»ÉÛ³Ý
²ÝÑ³ïÇ å³ßï³ÙáõÝùÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ
³ÝÑÇÙÝ µéÝ³¹³ïí³Í Ùï³íáñ³Ï³Ý
Ý»ñÇó ¿ Î³ñ»Ý (¶»ñ³ëÇÙ) ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ
(27.04.1883 ¨ 13.12.1941): ÎÛ³ÝùÇ Çñ»Ý
µ³ÅÇÝ ÁÝÏ³Í ×³Ý³å³ñÑÁ ëÏë»É ¿ Ü³
ËÇç¢³ÝÇ (úñ¹áõµ³¹Ç) ì»ñÇÝ ²·áõÉÇë
·ÛáõÕÇó: Ð³Û Ùï³íáñ³Ï³ÝÇ ¹³ë³Ï³Ý
Ï»ñå³ñ ¿: êáíáñ»É ¿ ÂÇýÉÇëÇ Ü»ñëÇ
ëÛ³Ý ¹åñáóáõÙ, »Õ»É ³
½³ï áõÝÏÝ¹Çñ
ØáëÏí³ÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ, ³ÛÝáõÑ»ï¢
ÏñÃáõÃÛ³Ý å³Ï³ëÁ Éñ³óñ»É ¿ ¶»ñÙ³
ÝÇ³ÛáõÙ` ³í³ñï»Éáí ºÝ³ÛÇ Ñ³Ù³Éë³
Կարեն Միքայելյան
ñ³ÝÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÁ:
îÇñ³å»ïáõÙ ¿ñ Ñ³Û»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý,
³Ý·É»ñ»Ý, ýñ³Ýë»ñ»Ý, ·»ñÙ³Ý»ñ»Ý, Ãáõñù»ñ»Ý É»½áõÝ»ñÇÝ: Î³
ñ»Ý ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ ï³Õ³Ý¹³íáñ ³ñÓ³Ï³·Çñ ¿ñ, Ã³ñ·Ù³ÝÇã,
·ñ³Ï³Ý áõ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áñÍÇã: àñå»ë ³é³ç³¹»Ù Ùï³íáñ³Ï³Ý
»ï ã¿ñ ÙÝáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ»ñÇó: 1903 Ãí³Ï³ÝÇó Ñ³
ñ»É ¿ Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ýáñ»Ý ïñ³Ù³¹ñí³Í ËÙµ³ÏÝ»ñÇÝ, Î. Ð½á
ñÛ³Ý ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ ÃÕÃ³Ïó»É §Þ³íÇÕ¦ Ã»ñÃÇÝ: Øï»ñÇÙ ¢
Ñ³Ù³ËáÑ ¿ »Õ»É Å³Ù³Ý³ÏÇ ÙÇ ß³ñù Ñ³ÛïÝÇ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»
ñÇ ¢ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹»Ùù»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ì. î»ñÛ³ÝÇ, ä. Ø³ÏÇÝ
óÛ³Ý, ²É. ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý, ¶. È¢áÝÛ³Ý...
1910-12 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ »Õ»É ¿ ØáëÏí³ÛáõÙ ïå³·ñíáÕ §¶³
ñáõÝ¦ ·ñ³Ï³Ý-·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ³ÉÙ³Ý³ËÇ ËÙµ³·ÇñÝ»ñÇó:
Ð³ïÏ³å»ë Ùï»ñÇÙ ¿ñ ´ñÛáõëáíÇÝ, áñÇ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ ÉáõÛë
ï»ëÝáÕ Ñ³Û åá»½Ç³ÛÇ ³ÝÃ³Éá·Ç³ÛÇ Ã³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý ³ßË³
ï³ÝùÝ»ñÇÝ ¿ Ù³ëÝ³Ïó»É (1916Ã.): 1936-ÇÝ éáõë³ó É»½íáí
§Ð³Û³ëï³ÝÇ åá»½Ç³Ý¦ Ýáñ ÅáÕáí³ÍáõÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ ¿ñ, áñÝ ¿É å³ï×³éÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ ¹³éÝáõÙ Ñ³
Ï³åñáÉ»ï³ñ³Ï³Ý, Ý³óÇáÝ³ÉÇëï ·ñáÕ Ïáã»ÉáõÝ՝ ·ïÝ»Éáí, áñ
11	²Ûë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ùµ ¿ ëÏëíáõÙ Î. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ §¶ñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý¦ ¹»Ù ÷»ïñí³ñÇ քսաներեքին գñí³Í 14 ¿ç³Ýáó
µ³ó³ïñáõÃÛ³Ý Ù»ç, áõñ Çñ»Ý Ù»Õ³¹ñáõÙ ¿ÇÝ` Ñáñçáñç»Éáí
§Ñ³Ï³Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý գñáÕ¦:
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Ý³ §³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ù³Ýñ µáõñÅáõ³Ï³Ý ù³Õù»ÝÇ³Ï³Ý Ùïá
ñáõÙÝ»ñ¦: ²Ûëå»ë՝ ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ Çñ Ý³Ë³ï»ë³Í Ñ³Û åá»½Ç³
ÛÇ ³ÝÃ³Éá·Ç³ÛÇ Ù»ç Çñ³í³óÇáñ»Ý ï»Õ ã¿ñ Ñ³ïÏ³óñ»É ÙÇ
ß³ñù Çñ Ï³ñÍÇùáí ³å³ßÝáñÑ ·ñáÕÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ ·ñáÕÝ»ñÇ
ÙÇáõÃÛ³Ý ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïí³Í ù³ñïáõÕ³ñ ¶áõñ·»Ý ´áñÛ³ÝÇÝ,
§ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñÇ ï»Õ³Ï³É ´³µ
Ï»Ý Î³ñ³å»ïÛ³ÝÇÝ: ºí ·ñ³Ï³Ý ·áñÍãÇó íñ»Å ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
å³ÑÁ ãÏáñóÝ»Éáí, ³ÝÑ³çáÕ ·ñáÕÝ»ñÁ ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ ·ñ³Ï³Ý
í³ëï³ÏÁ áñ³ÏáõÙ »Ý Ñ³Ï³³½·³ÛÇÝ, ÇëÏ Çñ»Ý §µáõñÅáõ³Ï³Ý¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý ï³Ï³ÝùÝ»ñÇó ë»ñí³Í¦: ¸ñ³Ýáí ³é³Ýó ³Û¹
¿É áñå»ë ³ç-ïñáóÏÇëï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù §ù³
Õ³ù³Ï³Ý³å»ë ³ÝÑáõë³ÉÇ ï³ññÇ¦ Ó»ñµ³Ï³Éí³Í ³½·³Ýí»ñ
·ñáÕÇ §Ñ³Ýó³ÝùÝ¦ ³í»ÉÇ Ëáñ³óÝ»Éáí: Î³ñ»Ý ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ
²½·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍ»ñÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñÇ³ïÇ ³ßË³
ï³ÏÇó ¿ñ: 1925-27 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ áñå»ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Î³ñÙÇñ
Ë³ãÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¢ ÐúÎ-Ç å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù՝ ßñç³
·³Û»É ¿ñ ºíñáå³ÛáõÙ, ²ØÜ-áõÙ` ÉÇÝ»Éáí ³ßË³ñÑÇ 96 ù³Õ³ù³
Ý»ñáõÙ, ³Ù»Ýáõñ ÷áñÓ»Éáí åÇï³ÝÇ ÉÇÝ»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ: 1926
Ãí³Ï³ÝÇ È»ÝÇÝ³Ï³ÝÇ »ñÏñ³ß³ñÅÇ Ñ»ï¢³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ö³ñÇ½áõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Ñ³Ý·³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, áñáí
Ù»Í û·áõï ¿ ï³ÉÇë Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñ
ç³ÝÝ ³ÛÝù³Ý íï³Ý·³íáñ ¿ñ, áñ É³í ·áñÍÇ Ñ³Ù³ñ ³í»ÉÇ Ñ³
×³Ë Ë³ñ³½³ÝíáõÙ ¿ÇÝ ¢ áãÝã³óíáõÙ: ò³ÝÏ³ó³Í ³ÝÑ³ï ã¿ñ,
áñ Ï³ñáÕ ¿ñ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñáõë³ÉÇ ¹Çïí»É, ³ÛÉ
ÙÇ³ÛÝ áñáß ÁÝïñÛ³ÉÝ»ñ, áñáÝó ³ÝÙ³ùáõñ Ó»éù»ñáí ¿ñ åïïíáõÙ
å»ï³Ï³Ý áÕç ³å³ñ³ïÁ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍ, Ëáëù, ÙÇïù,
³Ý·³Ù ÉéáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ñ Ù»ÏÝ³µ³Ýí»É ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù
¢ ¹³ï³å³ñïí»É: ²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³ÏïÇí³ó³Í ·ñ³Ï³Ý å³Û
ù³ñÁ ëï³ó³í ù³Õ³ù³Ï³Ý µÝáõÛÃ` Çñ áÕµ»ñ·³Ï³Ý Ñ»ï¢³Ýù
Ý»ñáí: î³Õ³Ý¹Ç ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
ÑÝ³½³Ý¹í»Éáí ¿ñ µÝáõÃ³·ñíáõÙ: ØÇ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»
ñáí áõ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ýí³ëï³óÙ³Ùµ ã¿ñ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ Ï³ñ
ÙÇñ ë³ï³Ý³ÛÇ á×ÇñÁ, ³ÛÉ ß³ï ³í»ÉÇ Ñ»éáõÝ ¿ñ ·ÝáõÙ, ÏաÉ³
Ý³íáñíáõÙ ¢ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ÇÝ µ³½Ù³ÃÇí ·ñù»ñ, µéÝ³·ñ³ííáõÙ
áõ áãÝã³óíáõÙ Ó»é³·ñ»ñ: ºñÏÇñÝ ³Ù³Û³ÝáõÙ ¿ñ, ³Ù³Û³ÝáõÙ ¿ñ
Ý³¢ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÙÇïùÁ, áõ á·áõ ëáíÝ ¿ñ Ã¢³ÍáõÙ ³Ù»Ýáõñ: ´áÉ
ß¢ÇÏÛ³Ý Ï³ñÙÇñ ë³ï³Ý³ÛÇ Ññ»ß³íáñ áõñí³Ï³ÝÁ ëå³éÝáõÙ
¿ñ Éáõë³íáñ áõ å³ÛÍ³é ³å³·³ÛÇ »ñ³½³ÝùÇÝ ³Ý·³Ù: ºñµ»ÙÝ
§µ³ñÇ¦ ¿ÇÝ ·ïÝíáõÙ ¢ áñáß ³½³ï³½ñÏí³Í Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÃáõÛÉ
¿ÇÝ ï³ÉÇë ½µ³Õí»É ·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ: Î. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÝ
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³Û¹ §»ñç³ÝÇÏÝ»ñÇó¦ ¿ñ: Ü³ ºñ¢³ÝÇ µ³ÝïáõÙ 1941 Ãí³Ï³ÝÇ
³åñÇÉ-ÑáõÝÇë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ·ñ»É ¿ §²ÝÙ³ÑáõÃÛáõÝ¦ Ýáí»ÉÝ»ñÇ Åá
Õáí³ÍáõÝ, áñÁ ÙÇÝã¢ ³ÛÅÙ Ýñ³ §ºñµ »ë Ë»É³·³ñ ¿Ç¦ 1927Ã-ÇÝ
·ñí³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ í»åÇ Ñ»ï
Ù»Ïï»Õ ëå³ëáõÙ ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý:
Î³ñ»Ý ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ áã ³ÛÝù³Ý Ñ³í³ëïÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí Ù³Ñ³
ó»É ¿ ëñïÇ Ï³Ãí³ÍÇó 1941Ã-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 13-ÇÝ áñå»ë ³ùëá
ñ³Ï³Ý ìáÉá·¹³ÛáõÙ` àõëáÉÛ»Ç ×³Ùµ³ñ ãÑ³ë³Í:
ÆÑ³ñÏ», 1956-Ç ÷»ïñí³ñÇ 14-Ç áñáßÙ³Ùµ Î. ØÇù³Û»ÉÛ³
ÝÁ áñå»ë ù³Õµ³Ýï³ñÏÛ³É ³ñ¹³ñ³óí»É ¿, Ï³ñÍ»ë Ã» í»ñ³
Ï³Ý·Ýí»É ¿ Ýñ³ ³½ÝÇí ³ÝáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ Ýí³ëï³óáõÙÝ»ñÇ,
ÑÇ³ëÃ³÷áõÃÛ³Ý, Ñá·»Ï³Ý Í³Ýñ ³åñáõÙÝ»ñÇ, ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
×ÝßáõÙÝ»ñÇ, Ñáõë³Ñ³ïáõÃÛ³Ý áõ Ïáñ³Í »ñ³½Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ áã áù
¢ »ñµ»ù å³ï³ëË³Ý ï³É ãÇ Ï³ñáÕ: ØÝáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ
·ñ³Ï³Ý í³ëï³ÏÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáí, ÇÝã-áñ ã³÷áí Ýñ³ Ùïù»ñÇÝ,
ËáÑ»ñÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ÉÇÝ»Éáí çÝç»É ³Ýçñå»ïÁ Ù»ñ ¢ Ýñ³ ÙÇç¢,
Ù»Ï ³Ý·³Ù ¢ë ³åñ»É ï³É, ³Ûë ³Ý·³Ù áñå»ë ·ñáÕ áõ Ùï³ÍáÕ,
áñå»ë ËáÑ»ñ áõ »ñ³½Ý»ñ áõÝ»óáÕ Ñ³í»ñÅÇ ×³Ù÷áñ¹` Ùé³ÛÉÇ
·ñÏáõÙ ÃáÕÝ»Éáí Ù³ñ¹-Ù³ÑÏ³Ý³óáõÇ ÏÛ³ÝùÇ ïËáõñ ¹ñ³Ù³Ý:
Î³ñ»Ý ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇ ¢ å³ïÏ»ñÝ»ñÇ
³Ý¹ñ³ÝÇÏ ÅáÕáí³ÍáõÝ` §¼ñÏ³ÝùÇ ÑáõÛ½»ñ¦ í»ñÝ³·ñáí (213 ¿ç)
Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ 1907-ÇÝ ÂÇýÉÇëáõÙ: Ð»ÕÇÝ³ÏÁ ·ÇñùÁ Ï³½Ù»É
¿ ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ·³ñÝ³ÝÁ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ: ²Ûëï»Õ ³Ù÷á÷í³Í
»Ý §²é³ç³µ³ÝÇ ï»Õ¦ Ñ³ïí³ÍÁ ¢ Ãíáí ÛáÃ ëï»ÕÍ³·áñÍáõ
ÃÛáõÝÝ»ñ: ¸ñ³ÝóÇó §Ð³óÃáõË êÇÙáÝ¦, §ìñ»Å¦ å³ïÙí³ÍùÝ»
ñÁ Ï»ÕÍ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³å»ë ïå³·ñí»É ¿ÇÝ 1904-ÇÝ
§Øáõñ×¦ ³Ùë³·ñÇ »ñÏáõ Ñ³Ù³ñÝ»ñáõÙ, ÇëÏ §öáñÓáõÃÛ³Ý Å³
ÙÇÝ¦ å³ïÙí³ÍùÁ Ñ³ÛïÝÇ ¿ñ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ §ÎÛ³Ýù¦ ß³µ³Ã³
Ã»ñÃÇ ¿ç»ñÇó: ØÛáõë ãáñëÁ` §¾íáõÉÉ³¦, §Ø³ñï³Ïáã¦, §Ø³
Ñ³Ï-ÂáõÙ³ÝÁ¦ ¢ §Î»óó»Ý Ñ³ÕÃí³ÍÝ»ñÁ¦ Ññ³ï³Ï³ñíáõÙ ¿ÇÝ
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù: II ÅáÕáí³ÍáõÝ` §ÒÙé³Ý »ñ»Ïá¦ Ëáñ³·ñáí ÉáõÛë
ï»ë³í 1912-ÇÝ ØáëÏí³ÛáõÙ: ²ÛÝ Ï³½Ùí³Í ¿ §Ü³Ñ³Ýç¦, §Î³
Ë³Õ³ÝÇ íñ³¦, §ì»ñçÇÝ ÑáñÓ³ÝùÝ»ñ¦, §ÒÙé³Ý »ñ»Ïá¦, §ì³ñ
¹³Ý³Ýó å³ï»ñ³½ÙÁ¦, §ê³ùáõÉÇ ËáõÙµÁ¦, §²é³çÇÝ íÇßï¦,
§Ð³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ïáïáñ³Í¦ å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇó:
1926-ÇÝ ö³ñÇ½áõÙ Î. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ ïå³·ñáõÙ ¿ Ù»Ï ·áñÍá
ÕáõÃÛ³Ùµ §¶ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ»é³Ëáë¦ å³ïÏ»ñÁ, áñÇ ÝÛáõÃÁ í»ñó
í³Í ¿ñ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏÛ³ÝùÇó:
ÐúÎ-Ç Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ùµ Î. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ 1928-ÇÝ ØáëÏ
í³ÛáõÙ ÉáõÛë ¿ ÁÝÍ³ÛáõÙ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ßñç³·³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
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ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñ³Í Çñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ` §Ð³Û
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ¦ ·ñáõÛùÁ,
áñáí Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ñ³Õáñ¹áõÙ Ñ³Ûáó Ïï³Ï
Ý»ñÇ, ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áõÙ³ñÝ»ñÇ í»ñ³
µ»ñÛ³É, áñáÝù ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ³ñ¹»Ý ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ ï³ëÝÛ³Ï ÙÇ
ÉÇáÝ éáõµÉáõó:
Î. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇ III ÅáÕáí³ÍáõÝ ³Ù»Ý³Í³í³ÉáõÝÝ ¿ (138 ¿ç) ¢ ÏñáõÙ ¿ §Majestic¦ (§Ø³Å»ëïÇÏ¦) í»ñÝ³
·ÇñÁ, áõñ ³Ù÷á÷í³Í »Ý Ãíáí 23 ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ï³ñ× å³ïÙí³Íù
Ý»ñ: ¶ÇñùÁ ÉáõÛë ¿ ï»ë»É ØáëÏí³ÛáõÙ 1928-ÇÝ, ß³ñí»É ¿ Ø³ÝáõÏ
²µ·³ñÛ³ÝÇ Ó»éùáí ¢ åï³·ñí»É ÐêÊÐ ä»ïÑñ³ïÇ 3-ñ¹ ïå³
ñ³ÝáõÙ 15.000 ûñÇÝ³Ï: ÄáÕáí³ÍáõÝ Ï³½ÙáÕ Ñ»ï³ùñùñ³ß³ñÅ
»ñÏ»ñÇó »Ý §Ø»ñ ·³ÕïÝÇùÁ¦, §èáõë³ëï³ÝÇ ëÇñ³Ñ³ñÁ¦, §Ð³
Û³ëï³ÝÇ ù³ñï»½Á¦, §²ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³Ý¦, §Àë»ù` ·ñ³µ³éÁ
ãÙáéÝ³Ý¦, §Èáõë³ñ³ñÁ¦ ¢ ³ÛÉÝ:
ä³ïÙí³ÍùÝ»ñÇ IV ÅáÕáí³ÍáõÝ í»ñÝ³·ñí³Í ¿ §¶áõÛÝ»ñÇ
ÏéÇíÁ¦, áñÁ ÏñÏÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ ØáëÏí³ÛáõÙ 1929-ÇÝ: ²ÛÝ
Ï³½ÙáÕ ³é³ç³µ³ÝÁ §¶áõÛÝ»ñÇ ÏéÇíÁ¦ ³ÉÉ»·áñÇ³Ý ¢ Ãíáí 5
å³ïÙí³ÍùÝ»ñÁ` §Ðáñ»Õµáñ Ñ³ñë³ÝÇùÁ¦, §ºñ³½Á í³ÝùáõÙ¦,
§²é³ù»ÉÁ¦, §Ð»ù³½ µ³çÇÝ¦ ¢ §Ð³Ýó³íáñ ïáõÝÁ¦ µ³í³Ï³ÝÇÝ
Ñ³çáÕí³Í ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ¢ Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý Î. ØÇ
ù³Û»ÉÛ³ÝÇ ³ñÓ³ÏÇ Í³Ýñ³ÏßÇéáõÃÛáõÝÝ áõ ËáëáõÙ Ýñ³ í³ñå»
ïáõÃÛ³Ý, ï³Õ³Ý¹Ç Ù³ëÇÝ:
Î. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇÝ Ñ»ïÙ³Ñáõ ³ñ¹³ñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá Ù³ë³Ùµ
í»ñ³Ý³Ûí»ó Ý³¢ Ýñ³ ÃáÕ³Í ·ñ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ ¢ 1961ÇÝ ºñ¢³ÝáõÙ ïå³·ñí»ó §Î»óó»Ý Ñ³ÕÃí³ÍÝ»ñÁ¦ å³ïÙí³Íù
Ý»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ: ²ÛÝ Ï³½ÙáÕ 12 å³ïÙí³ÍùÝ»ñÁ í»ñóí³Í
»Ý Ý³ËÏÇÝáõÙ åï³·ñí³Í ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÇó: ¶ÇñùÁ Ï³½Ù»É ¢
ËÙµ³·ñí»É ¿ ê. ä³Û³½³ïÇ ç³Ýù»ñáí: ²ÛÝ ïå³·ñí»É ¿ 5.000
ûñÇÝ³Ïáí, ë³Ï³ÛÝ Î. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ
ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ù³ë í»ñ³ïåÙ³Ý »Ý ³ñÅ³ÝÇ, ÇëÏ ß³ï ëï»ÕÍ³
·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ¹»é ³ÝïÇå »Ý: ¶ñ³Ï³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ß³ï
ùÇã ¿ Ëáëí»É Î. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ, ÇëÏ Ýñ³ ëï»ÕÍ³·áñÍáõ
ÃÛáõÝÝ»ñÁ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³ÝÝ»ñÇ ã»Ý ³ñÅ³Ý³ó»É ¢ Ñ³Ù»ëïá
ñ»Ý ëå³ëáõÙ »Ý ¹ñ³Ý:
Ü³Ëáñ¹ ¹³ñ³ëÏ½µÇÝ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÇßËáÕ ¿ñ
¹³ñÓ»É ÷áùñ ³ñÓ³ÏÁ, ¢ å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ Î. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÝ
¿É ¿ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³ÉÇë ³Ûë Ó¢»ñÇÝ, áñáÝóáí ³é³í»É
³ÙµáÕç³Ï³Ý »Ý ¹³éÝáõÙ ¢ å³ñ½áñáß óáõó³¹ñíáõÙ ³ñÓ³Ï³·ñÇ ·ñ³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, í³ñå»ïáõÃÛáõÝÝ áõ ×³
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ß³ÏÁ: ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ ù³ç³Í³ÝáÃ ¿ñ Çñ»Ý Ý³Ëáñ¹³Í ·ñ³Ï³Ý
³í³Ý¹Ý»ñÇÝ, áñáÝóÇó Å³é³Ý·»ó Ñ³ÏÇñ×, ë»ÕÙ å³ïÙ»É³á×Á,
¹ÇåáõÏ, ÙÇ¢ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ³é³Ýó ë»Ã¢»Ã³ÝùÇ, å³ñ½ ËáëùÁ:
Ð³ïÏ³å»ë áõß³·ñ³í »Ý Ýñ³ ùÝ³ñ³Ï³Ý ßÝãáí ·ñí³Í å³ïÙ
í³ÍùÝ»ñÁ (§ÒÙé³Ý »ñ»Ïá¦, §¾ñýáõñïÇ Íñ³·Çñ¦, §ì³ñ¹³Ý³Ýó
å³ï»ñ³½ÙÁ¦, §ê³ùáõÉÇ ËáõÙµÁ¦, §²é³çÇÝ íÇßï¦, §Î»óó»Ý
Ñ³ÕÃí³ÍÝ»ñÁ¦, §ìñ»Å¦,) áõñ µÝáõÃÛ³Ý ßù»½ å³ïÏ»ñÝ»ñÇ ÏáÕ
ùÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñá·»Ï³Ý ³åñáõÙÝ»ñÇ` ëÇñá,
³ï»ÉáõÃÛ³Ý, ÑÇ³ëÃ³÷áõÃÛ³Ý, ÑáõÛ½Ç áõ Ï³ñáïÇ ·»Õ»óÇÏ ½áõ
·³Ñ»éáõÙÝ»ñ:
Î. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ Ñ³Ù³ËáÑÝ áõ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ ¿ñ ì. î»ñÛ³ÝÇ, ²É.
ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ, ä. Ø³ÏÇÝóÛ³ÝÇ, ¶. È¢áÝÛ³ÝÇ ¢ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÙÇ
ß³ñù ³ÛÉ ³é³ç³¹»Ù Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ, áõëïÇ Ýñ³ ³ßË³ñÑÁÝÏ³ÉáõÙÁ, Ñ³ïÏ³å»ë É»½íÇ, ³ñí»ëïÇ, ·³Õ³÷³ñÇ ï»ë³Ý
ÏÛáõÝÇó Ùáï»ÝáõÙ, »ñµ»ÙÝ ¿É Ñ³×³Ë ÝáõÛÝ³ÝáõÙ ¿ î»ñÛ³ÝÇ Ñ»ï,
Ñ»ïá ³ñ¹»Ý ´³ÏáõÝóÇ, Ð³Ù³ëï»ÕÇ, áñáß ÇÙ³ëïÝ»ñáí Ý³¢
Ùáï ¿ êï. ¼áñÛ³ÝÇÝ áõ ¸. ¸»ÙÇñ×Û³ÝÇÝ: î»ñÛ³ÝÇ, ´³ÏáõÝóÇ ¢
ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ù»Í ¿ ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ,
Ñ³ïÏ³å»ë Ýñ³Ýó Ñáõ½³Ï³Ý ³ßË³ñÑÝ»ñÇ ÙÇç¢: ²Ù»Ýáõñ ·ñ»
Ã» ÝáõÛÝ ùÝ³ñ³Ï³Ý-µ³Ý³ëï»ÕÍáõ³Ï³Ý ßáõÝãÝ ¿, Éáõé, ³é³Ýó
³í»Éáñ¹ Ëáëù»ñÇ áõ çÕ³Ó·áõÙÝ»ñÇ ³Ý³Ùáù Ã³ËÇÍÁ, ³í»ÉÇ
ß³ï ³ëí³ÍÇ Ù»ç ùáÕ³ñÏí³Í ã³ëí³Í ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë
Ý³¢ ³Ù»ÝûñÛ³ ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý, ëáíáñ³Ï³ÝÇ Ù»ç ËÝ³Ù
ùáí Íåïí³Í ³ÝëáíáñÇ ÑÙ³ÛùÁ, áñÝ ¿É Ñ»Ýó ·ñáÕÇ ï³Õ³Ý¹Ç,
Ýñµ³ÝÏ³ï á·áõ áõ ùÝ³ñ³Ï³Ý-÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ÙïùÇ íÏ³Ý ¿:
Ð»ï³ùñùÇñ áõ ·ñ³íÇã ¿ Î. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ ·ñ»É³á×Á: ²ÛÝ
³ÝÏ»ÕÍáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñßÝãáõÙ: ÀÝÃ³ÝáõÙ ¿ »ñµ»ÙÝ ½ñáõÛóÇ, ³ëáÕ
ÉëáÕÇ, »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ³ÝÙÇç³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, »ñµ»ÙÝ ¿É í»ñÑáõßÇ
Ï³Ù Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó ùáÕ³ñÏí³Í` Çµñ¢ Ã» »ññáñ¹ Ù³ñ¹áõ ï»
ë³ÝÏÛáõÝÇó: ²Ûë Ó¢»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ áõÝÇ Çñ ·ñ³íãáõÃÛáõÝÁ
¢ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ÁÝïñí³Í Ã»Ù³ÛÇÝ՝ Ù³ïã»ÉÇ, å³ñ½
áõ ³ÝÏ»ÕÍ ¹³ñÓÝ»Éáí ³ë»ÉÇùÁ: ²Ûë ¿ å³ï×³éÁ, áñ ÁÝÃ»ñóáÕÁ
Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ Çñ Ùï»ñÇÙÁ, ³Ýí»ñ³å³Ñáñ»Ý Ñ³í³
ïáõÙ Ýñ³ ³Ù»Ý ÙÇ ËáëùÇÝ, ¹³éÝáõÙ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ áõ Ýñ³ ëï»ÕÍ³Í
Ñ»ñáëÝ»ñÇ Ï³ñ»ÏÇóÁ: ê³ Î³ñ»Ý ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõ
ÃÛáõÝÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ µ³ó³Ñ³Ûï ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ ¿:
ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ, ÉÇÝ»Éáí Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³ÏïÇí ·áñÍÇã, ù³ç
·Çï³ÏóáõÙ ¿ñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ »ñÏÇñ ëï»ÕÍ»Éáõ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»
ñÁ ¢ ·ñ»Ã» Ñ³Ùá½í³Í ¿ñ, áñ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ×³Ï³ï³·ñáõÙ ³ÛÝ
Ã³ñÙ, ó³íáï ³Ïáë ¿ µ³ó»Éáõ: Âßí³é Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ áÕµ»ñ·³Ï³Ý
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³ÝóÛ³ÉÁ, Í³Ýñ Ý»ñÏ³Ý áõ ³Ýáñáß ³å³·³Ý ¹³éÝáõÙ »Ý ³ÛÝ
³½¹³ÏÝ»ñÁ, áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³ ÍÝíáõÙ »Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ã»Ù³Ûáí
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (§Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³ñï»½Á¦, §²ÝÏ³Ë
Ð³Û³ëï³Ý¦,¢ ³ÛÉÝ):
²ñÓ³Ï³·Çñ Î. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ Ñ³Ûáó Ù»Í áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý` ï³
ñ³·ñáõÃÛ³Ý ÏáÕùáí ³Ýï³ñµ»ñ ³ÝóÝ»É ã¿ñ Ï³ñáÕ: Ü³ Ý»ñÏ³
Û³óÝáõÙ ¿ ûï³ñ ³÷»ñáõÙ ³åñáÕ Ñ»Û»ñÇ, áñáÝù ýÇ½ÇÏ³å»ë
³åñáõÙ »Ý, ë³Ï³ÛÝ Ñá·ÇÝ»ñáõÙ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝ ¿: ²ÝóÛ³ÉÇ áÕ
µ»ñ·áõÃÛáõÝÝ ³Ù³Û³óñ»É ¿ Ýñ³Ýó Ñá·ÇÝ»ñÁ ¢ áõñí³Ï³ÝÇ å»ë
Ñ»ï¢áõÙ ¿ ³Ù»Ý ù³ÛÉ³÷áËÇ: úï³ñ ³÷»ñáõÙ áñå»ë Ñ³Û Çñ»Ýó
Ïáñóñ³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñá·»Ï³Ý Í³Ýñ ³åñáõÙÝ»ñÝ áõ »ñµ»ÙÝ
³ñï³ùÝ³å»ë ³ÝÑá· Ãí³óáÕ ÙÕÓ³í³Ýç³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁ ØÇù³Û»
ÉÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³é³Ýó ³í»Éáñ¹ Ññ×í³ÝùÇ, áÕç Ãßí³éáõ
ÃÛ³Ùµ áõ Ùé³ÛÉáõÃÛ³Ùµ:
Ð»ï³ùñùÇñ Ï»ñå³ñÝ»ñ »Ý ³Ûë ßñç³ÝáõÙ Ù»ñ ·ñ³Ï³Ýáõ
ÃÛ³Ý Ù»ç ÝÙ³ÝÁ ãáõÝ»óáÕ, ³Ýå»ïù, ³Ýµ³Ý, áã ÙÇ É³í µ³ÝÇ
³ÝÁÝ¹áõÝ³Ï Ï»ñå³Ý»ñÁ (§¾íáõÉÉ³¦, §Ü³Ñ³Ýç¦): ì»ñçÇÝÝ»ñë
ë÷Ûáõéù³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ûï³ñ³óáÕ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÝ »Ý, áñáÝù »Ã»
Ý³ËÝÇÝ»ñáí, ³ÝóÛ³ÉÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ñ³Û »Ý, ³å³ Çñ»Ýó
Ùï³Í»É³Ï»ñåáí, í³ñù³·Íáí áã ÙÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³Ý ãáõÝ»Ý
Ñ³ÛÇ ÇëÏ³Ï³Ý ï»ë³ÏÇ Ñ»ï, áõëïÇ ³å³·³ÛáõÙ áãÇÝã »Ý Ñ³
ÛÇ ¢ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³Ýù ïáÃ³Ï»½ ³í³½Ç Ù»ç ßá·Ç³óáÕ
çñÇ í»ñçÇÝ Ï³ÃÇÉÝ»ñÝ »Ý, áñáÝó Ñ³Ù³ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Ù»Í ó³í ¿
³åñáõÙ: ²Ûë áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý ³ñÙ³ïÁ Ñ³Û»ñÇ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝÝ
¿ áõ »Õ»éÝÁ, áñÁ ãÝ³Û³Í ãÇ å³ïÏ»ñíáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ
³Ûë ³åñ»É³Ó¢Á ¹ñ³ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ñ»ï¢³ÝùÝ ¿:
Ü³ËÏÇÝ ëáóÇ³ÉÇëï ²ñë»Ý èáëïáÙÛ³ÝÁ (§Ü³Ñ³Ýç¦) ÁÝ¹áõ
Ý³Ï ã¿ ³ßË³ï»Éáõ. ³ñÑ»ëï ãáõÝÇ, ³åñ»É ¿ ³Ý·³Õ³÷³ñ³
ÏÇó áõñÇßÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ ¢ »ñµ Ýñ³ÝóÇó ·áõÙ³ñ ëï³Ý³Éáõ ÑáõÛëÁ
ÏáñóÝáõÙ ¿, ³ÝÇÙ³ëï ¿ ¹³éÝáõÙ Ý³¢ ³åñ»ÉÁ: Ü³ áã ë»÷³Ï³Ý
»ñ³½³Ýù áõÝÇ, áã Ýå³ï³Ï, áã Ï³Ùù, ÇëÏ ÃáõÉ³ÙáñÃÇó Ñ³Ýó³
·áñÍ Ï»ë ù³ÛÉ ¿, ¢ Ý³ ¹³éÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹³ëå³Ý: §´áõÃ Ù³ïÝ»ñÇ
Ñ³ëï »ÕáõÝ·Ý»ñÁ ë»ÕÙ»Éáí ÏÝáç ÷³÷áõÏ å³ñ³ÝáóÁ¦՝ 12 Ï³ñ
Í»ë ÷áñÓáõÙ ¿ Ë»Õ¹»É Ý³¢ Çñ ³Ýó³Í §÷³÷áõÏ¦ ÏÛ³ÝùÝ áõ ÷áõã,
³ÝÇÙ³ëï ë»÷³Ï³Ý ·áÛáõÃÛáõÝÁ:
§¾íáõÉÉ³¦ å³ïÙí³ÍùÇ Ñ»ñáëÝ ³åñáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ÙÇ Ñ³Ý¹áõ·Ý
÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ùµ. §¾ë ³ßË³ÑùÁ Õûã³ÕÇ Ù»Û¹³Ý ¿… ÐÁ՜Ù, ïû(,
á±í ½³íû¹áõÙ ³ßË³ï»Éáí Ù³ñ¹ ¹³ñÓ³í… â¿, ³Ëå»ñ, ÇÙ µ³ÝÁ
12 ¼ñÏ³ÝùÇ ÑáõÛ½»ñ, Ü³Ñ³Ýç, ÂÇýÉÇë, 1907, ¿ç
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ãÇ…¦13, ¢ áñáßáõÙ ¿ Çñ ·ÉáõËÁ å³Ñ»É ³é³Ýó ß³ï ï³Ýçí»Éáõ ¢
ùñïÇÝù Ã³÷»Éáõ, áñÇÝ ÇÝùÁ ëáíáñ ã¿: Ü³ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ¿ ëñ×³
ñ³ÝáõÙ Ñ³ñµ³ÍÝ»ñÇÝ, Ã³É³ÝáõÙ ¢ ³ÝÑá· Ñ»é³ÝáõÙ:
êñ³ÙÇï Ã³ËÇÍáí Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ûï³ñ ³÷»ñáõÙ
³åñáÕÝ»ñÇ, áñáÝóÇó ÙÇ Ù³ëÁ, »Ã» Ïáñóñ»É ¿ Ñ³ÛÇ Çñ ¹ÇÙ³·ÇÍÁ,
³å³ ÙÇ Ù³ëÝ ¿É Ï³ñáïáí áõ å³ñÍ³Ýùáí ¿ Ñ»ï¢áõÙ Ð³Û³ëï³
ÝÇ Ñ½áñ³óÙ³ÝÝ áõ ß»Ý³óÙ³ÝÁ (§Ê³Õ³Õ³Ï³ÝÇ ³÷»ñÇÝ¦, §ØÇ
ëÇëÇåÇ ·»ïÇ åÕïáñ çñ»ñÁ¦, §Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³ñï»½Á¦ ¢ ³ÛÉÝ):
§²ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³Ý¦ å³ïÙí³ÍùáõÙ ³ÛÝù³Ý »Ý Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó
Ý»ñÁ Ñå³ñï³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ýáñ³ëï»ÕÍ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ùµ,
áñ ³Ù»ñÇÏ³óÇ Éñ³·ñáÕÁ ÝÏ³ïáõÙ ¿՝ »Ã» áõÝ»Ýù å»ïáõÃÛáõÝ
áõ å»ï³Ï³Ý µÛáõç», áõñ»ÙÝ §Ï³ñáÕ »ù í×³ñ»É Ó»ñ å³ñïù»ñÁ,
³ÛÝ, áñ ³ñ³í ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ Ó»ñ Ý³ËÏÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ¦14:
Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó ÙÇßï ¿É ³Ýµ³Å³Ý ¿ áÕµ»ñ
·áõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³ ·Çï³ÏóáõÙÝ ¿ ï³ñµ»ñ ØÇù³Û»ÉÛ³
ÝÇ Ï»ñï³Í Ñ»ñáëÝ»ñÇ Ùáï: êñ³ÝáõÙ ¿ Ñ»Ýó Ã³ùÝí³Í ÏÛ³ÝùÇ
Ñ³ñó»ñÇ Ñ³ñóÁ, ³é³Ýó áñÇ ã¿ÇÝ ÉÇÝÇ Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áõë
ïÇ ¢ ÏÛ³ÝùÁ Ï¹³¹³ñ»ñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éáõó: ØÇ ß³ñù å³ïÙ
í³ÍùÝ»ñáõÙ å³ïÏ»ñí³Í ¿ ù³Õ³ù³µÝ³ÏÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÁ, ÷áÕÇ
·»ñÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³éûñÛ³ å³Ûù³ñÝ ³ÝÇñ³í ³ßË³ñÑÇ ¹»Ù,
áñï»Õ ³Ù»Ý ÇÝã ûï³ñ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³½ÝÇí Ñá·áõÝ, ¢ Ù³ñ¹áõ
³Ýï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹áõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ï³ÝáõÙ ¿ ¹»åÇ ÏáñÍ³
ÝáõÙ: §Ð³óÃáõË êÇÙáÝ¦ å³ïÙí³ÍùáõÙ ³Û¹ µáõÃ ³Ýï³ñµ»ñáõ
ÃÛáõÝÝ ¿, áñ ï³å³ÉíáÕÇ Ùáï ÍÝáõÙ ¿ ã³ñáõÃÛáõÝ ¢ ³ï»ÉáõÃÛáõÝ:
²ëïÍá ëï»ÕÍ³Í Ù³ñ¹ÇÏ å»ïù ¿ áÕáñÙ³Í áõ Ï³ñ»ÏÇó ÉÇÝ»Ý
Çñ³ñ: êÇÙáÝÁ ß³ñáõÝ³Ï ÷áñÓ»É ¿ñ ·ïÝ»É É³í, µ³ñ»Ï»óÇÏ ÏÛ³Ý
ùÇ µ³Ý³ÉÇÝ, áñÁ Ýñ³Ý »ñµ»ù ãÇ Ñ³çáÕí»É: Ð»ßï í³ëï³ÏíáÕ
÷áÕÇ áõ ³å³Ñáí ÏÛ³ÝùÇ »ï¢Çó ·Ý³ó»É ¿ñ ù³Õ³ù, ï»Õ³÷áË»É
Ý³¢ ÁÝï³ÝÇùÁ, ë³Ï³ÛÝ ã¹ÇÙ³Ý³Éáí Ýáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ՝ ÑÇí³Ý
¹³ó»É áõ Ù³Ñ³ó»É ¿ÇÝ ÏÇÝÝ áõ »ñ»Ë³Ý»ñÁ: Ð³Ùá½í³Í ÉÇÝ»Éáí,
áñ ù³Õ³ùÝ ¿ Ù»Õ³íáñ, êÇÙáÝÝ ³ÛÉ ï»Õ ¿ñ ·Ý³ó»É, ¢ ÷áñÓ»Éáí
Ñ³ñÙ³ñí»É ×³Ï³ï³·ñÇÝ՝ ¹³ñÓ»É ¿ñ Ñ³óÃáõË áõ ³åñ»É ûñí³
Ñá·ëáí՝ ³é³Ýó å³Ûù³ñÇ, ³é³Ýó ïñïÝç³Éáõ: ÆëÏ ÏÛ³ÝùÇ Ù³Û
ñ³ÙáõïÇÝ, »ñµ ÑÇí³Ý¹ ¿ñ, ëáí³Í áõ ³Ýû·Ý³Ï³Ý, ·ïÝáõÙ ¿ñ, áñ
ëË³É ù³ÛÉ ¿ñ Ï³ï³ñ»É ï»ÕÇó ï»Õ ·Ý³Éáí ¢ ÷áñÓ»Éáí Ñ³ñÙ³ñ
í»É Ãßí³é ×³Ï³ï³·ñÇÝ` Ùï³Í»Éáí, áñ §²ßË³ñÑáõÙë Ñá µáÉáñÝ
¿É »ñç³ÝÇÏ ã»Ý ÉÇÝÇ, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÇëÏÇ ³ßË³ñÑë ¿É ³ßË³ñÑ
ãÇ ÉÇÝÇ…¦: ¶áõó» ³Ûë Ñ³Ùá½Ù³Ùµ ¿É ÙÝ³ñ êÇÙáÝÁ, »Ã» ßñç³å³
13 ¼ñÏ³ÝùÇ ÑáõÛ½»ñ, ¾íáõÉÉ³, ÂÇýÉÇë, 1907, ¿ç
14 Majestic, ²ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³Ý, ØáëÏí³, 1928, ¿ç 33
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ïÇ ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ã÷áË»ñ Ýñ³ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ÏÛ³ÝùÇ áõ
×³Ï³ï³·ñÇ Ñ³Ý¹»å: ´áÉáñÝ ¿É ·ïÝáõÙ ¿ÇÝ, áñ §×³Ï³ï³·ÇñÝ
¿ñ ³Û¹åÇëÇÝ¦: §ì³ÕÝ ¿É ÏըÝÏÝÇ áõ ÏÙ»éÝÇ¦15, ¢ ³é³Ýó ÙÇ ÝßáõÛÉ
Ï³ñ»Ïó³Ýùի áõ ³÷ëáë³ÝùÇ Ïáõßï áõ ³å³Ñáí Ù³ñ¹ÇÏ Ï³ë»Ý.
§ÆÝãáõ± Ù»é³í, ãÏ³ñáÕ³ó³í ³åñ»É, Ù»é³í, Ñ³՜, Ñ³՜, Ñ³՜…¦16,
áñáíÑ»ï¢ ³åñ»É µáÉáñÁ ã¿, áñ Ï³ñáÕ »Ý:
Æñ áÕç ÏÛ³ÝùáõÙ µ³ñÇ, Ñ»½ áõ ËáÝ³ñÑ Ñ³óÃáõËÁ Ù³ÑÇó
³é³ç ¹³éÝáõÙ ¿ ¹Å·áÑ áõ ÁÙµáëï ¢ ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÇó áõ
³ñÑ³Ù³ñÑ³ÝùÇó ÍÝí³Í ã³ñáõÃÛ³Ùµ í»ñçÇÝ ßÝãáõÙ ½ÕçáõÙ ¿, áñ
ÃáõÛÝ ãÇ Ë³éÝ»É ³ÛÝ Ñ³óÇÝ, áñÁ ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ÃË»É ¿ áõ
ñÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
Ð»ÕÇÝ³ÏÁ ÷áñÓáõÙ ¿ ß»ßïÁ ¹Ý»É ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý íñ³՝
·ïÝ»Éáí, áñ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ã³ñÇùÝ»ñÁ ¹ñ³ÝÇó »Ý ÍÝíáõÙ:
Ø³ñ¹ÇÏ å»ïù ¿ µ³ñ»·áõÃ ÉÇÝ»Ý ÙÇÙÛ³Ýó Ñ³Ý¹»å, Ñ³ïÏ³å»ë
Í»ñ»ñÇ áõ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, áñáÝù ¹ñ³ Ï³ñÇùÝ ³í»ÉÇ áõ
Ý»Ý:
Ðá·»µ³Ý³Ï³Ý ÝÙ³Ý µ³ñ¹ ³åñáõÙÝ»ñ »Ý Ý»ñÏ³Û³óí³Í
ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ ·ñ»Ã» µáÉáñ å³ïÙí³ÍùÝ»ñáõÙ: Üñ³ Ñ»ñáëÝ»ñÝ
³í»ÉÇ ß³ï ËáñÑáõÙ »Ý, ÙïáñáõÙ, ïí³ÛïíáõÙ Çñ»Ýó í»ñÑáõß»
ñÇ Í³Ýñ ³åñáõÙÝ»ñÇó (§ìñ»Å¦, §Ð»ù³½ µ³çÇÝ¦) ù³Ý ·áñÍáõÙ,
ÇÝã-áñ µ³Ý ³ÝáõÙ:
Ø»Ï ³ÛÉ ×³Ý³å³ñÑáí ¿ ÁÝÃ³ÝáõÙ µ»éÝ³ÏÇñ ì³ñ¹³ÝÇ ÏÛ³Ý
ùÁ: Ü³ ¢ë ¹Å·áÑ ¿ñ. §Þ³Ý Ï³Ù Ï³ïíÇ ã³÷ ï»ñ ã»Ýù Ù»ñ ÏÛ³Ý
ùÇÝ¦:17
ì³ñ¹³ÝÁ Ñ³Ï³¹ñíáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³րí³ÍÝ»ñÇÝ, Ñ³Ù³ÙÇï ¿
ÁÝÏ»ñáç` ²ñß³ÏÇ ³ë³ÍÇÝ, Ã» §¶áõó» Ù»ñ ×³Ï³ï³·ÇñÝ ¿É ³Ûë
¿¦18: ¶³Õ³÷³ñ³å»ë ³é³ç³¹»Ù ÉÇÝ»Éáí Ñ³óÃáõË êÇÙáÝÇó
՝ì³ñ¹³ÝÁ ·ïÝáõÙ ¿ Çñ ï»ÕÁ ÏÛ³ÝùáõÙ, ¹³éÝáõÙ Ñ»Õ³÷áË³
Ï³Ý. §ØÇÝã¢ ³ÛÅÙ µ»éÝ³ÏÇñ »Ù »Õ»É, ÑÇÙ³ ¿É åÇïÇ ¹ñáß³Ï³
ÏÇñ ¹³éÝáõÙ¦:19
Ä³Ù³Ý³ÏÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ ¿ñ å³ïÏ»ñ»É Ýáñ Ù³ñ
¹áõÝ, ·³Õ³÷³ñ³å»ë Ñ³ëáõÝ³ó³Í, Çñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ×³Ý³ãáÕ
³ÝÑ³ïÇÝ, áñÁ Ñ³Ï³¹ñí»É ¿ñ ÑÇÝ, ¹³Å³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ: ØÇù³Û»
ÉÛ³ÝÝ áõÝÇ ÙÇ ß³ñù ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó Ñ»ñáëÝ»ñÁ
³Û¹ í»ñ³÷áËí³Í Ù³ñ¹ÇÏ »Ý:
15	Ð³óÃáõË êÇÙáÝÁ, ÂÇýÉÇë, 1907, ¿ç 20
16	ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ
17 Î»óó»Ý Ñ³ÕÃáÕÝ»ñÁ, Ø³ñï³Ïáã, ºñև³Ý, 1961, ¿ç 43
18	ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 46
19	ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 52
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´³í³Ï³ÝÇÝ Ñ»ï³ùñùÇñ, ÙÛáõëÝ»ñÇó ËÇëï ï³ñµ»ñíáÕ í»
ñ³µ»ñÙáõÝù áõÝ»Ý ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ áñáß Ï»ñå³ñÝ»ñ Ñ³Û-Ãáõñù³
Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝóÛ³
ÉÇ áõ ³å³·³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É (§öáñÓáõÃÛ³Ý Å³ÙÇÝ¦, §²ÝÏ³Ë
Ð³Û³ëï³Ý¦, §Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³ñï»½Á¦): §öáñÓáõÃÛ³Ý Å³ÙÇÝ¦
å³ïÙí³ÍùÇ Ñ»ñáëÝ»ñÁ Çñ³ñ³Ù»ñÅ Ï³ñÍÇùÝ»ñ »Ý Ñ³ÛïÝáõÙ
Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇó: Ð»ñáëÝ»ñÇó Ù»ÏÁ »ÉÝáõÙ ¿
§ÃáõñùÁ, áñ áëÏÇ ¿É ¹³éÝ³, ·ñå³Ý¹ ÙÇ ¹Çñ¦ Ï³ñ·³ËáëÇó ¢
Ãáõñù»ñÇ ¹»Ù Ïéí»Éáõ, íñ»Å ÉáõÍ»Éáõ Ïáã ¿ ³ÝáõÙ. §ä»ïù ¿ Ïáïá
ñ»É… î³ëÝÛ³Ï ¹³ñ»ñáí ¹ñ³Ýù Ù»ñ ³ñÛáõÝÁ ÍÍ»óÇÝ, Ù»ñ áëÏáñÁ
ù³Ù»óÇÝ: ºÃ» Ýñ³Ýó ÛáÃÁ åáñï å³åÇ ÷áñÁ å³ïé»ë, Ñ³ÛÇ
Ñ³ó áõ Ñ³ÛÇ ³ñÛáõÝ ¹áõñë Ï·³… ²ÛÅÙ ¿É Ñ³í³ï³ñÇÙ Çñ»Ýó å³
å»ñÇ ³í³Ý¹ÇÝ, ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ýñ³Ýó ëÏë³Í ·áñÍÁ՝ µ³í³
Ï³Ý ¿, áñù³Ý Ñ³Ùµ»ñ»óÇÝù: ä»ïù ¿, áñ Ù»Ýù ¿É ÙÇ³Ý³Ýù áñå»ë
ÙÇ Ù³ñ¹ ¢ Ýñ³Ýó ³ñ³Íáí Ýñ³Ýó å³ï³ëË³Ý»Ýù¦20: ÆëÏ ÙÛáõ
ëÁ` »ñÇï³ë³ñ¹ áõëáõóÇãը ·ïÝáõÙ ¿, áñ µ³ñեÏ³Ù³Ý³Ý, Çñ³ñ
ãÏáïáñ»Ý, ù³ÝÇ áñ ¢՛ Ñ³ÛÝ ¿ ïáõÅ»É ¢՛ ÃáõñùÁ ³Û¹ ³ÝÁÝ¹Ù»ç
ÏéÇíÝ»ñÇó:
Ä³Ù³Ý³ÏÇ Ã»É³¹ñ³Ýùáí ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ µáÉ
ß¢ÇÏÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ ½·áõß³Ý³Éáí ë»÷³Ï³Ý Ëáëù
³ë»Éáõó, Ñ»ñáëÇ µ»ñ³Ýáí Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ý³¢ Ãáõñù»ñÇó íñ»Å
ÉáõÍ»Éáõ ·³Õ³÷³ñÁ:
§Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³ñï»½Á¦ ÷áùñÇÏ å³ïÙí³ÍùáõÙ Ñ»ñÃ³Ï³Ý
³Ý·³Ù ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ ïå³·ñíáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã»ñÃáõÙ ï»ëÝ»Éáí
ÍáíÇó Íáí Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³ñï»½Á՝ íñ¹áííáõÙ ¿. §ºñµ åÇïÇ í»ñç
ï³Ý ³Ûë ëÇÝ ÇÉÛáõ½Ç³Ý»ñÇÝ: ²ÛëåÇëÇ ³ÝÙÇï ù³ñï»½Ý»ñáí
ÙÇ³ÛÝ ÙáÉáñ»óÝáõÙ »Ý Ù»½ ¢ ·ñ·éáõÙ Ù»ñ Ñ³ñ¢³ÝÝ»ñÇÝ¦21: Ð»ÕÇ
Ý³ÏÁ Ñáñ¹áñáõÙ ¿ ³åñ»É Ý»ñÏ³Ûáí ¢ áã Ã» ³ÝóÛ³ÉÁ ß³Ñ³ñÏ»É:
Ø.Ã.³. ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Í ÍáíÇó Íáí Ð³Û³ëï³Ýáí, áñÁ ÙÇý ¿,
ó³íáù, Ñ³Û»ñÝ ³í»ÉÇ »Ý á·¢áñíáõÙ, ù³Ý ÷áùñ, µ³Ûó Çñ³Ï³Ý
Ð³Û³ëï³Ýáí:
ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÝ Çñ å³ïÙí³ÍùÝ»ñáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ Ý³¢ Ñ³Û
Ù³ñ¹áõ Ñ»ï³ÙÝ³ó µ³ñùեñÇÝ, ³í³Ý¹³Ï³Ý ³åñ»É³Ï»ñåÇÝ,
ëáíáñáõÛÃÝ»ñÇÝ` Çñ»Ýó áÕç ÑÙ³Ûùáí ¢ »ñµ»ÙÝ ¿É ÏáñÍ³Ý³ñ³ñ
Ñ»ï¢³ÝùÝ»ñáí (§Ðáñ»Õµáñ Ñ³ñë³ÝÇùÁ¦, §Ð»ù³½ µ³çÇÝ¦ ¢
³ÛÉÝ):
Î³ñ»Ý ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ¹»é
ß³ï áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÇÃ »Ý ¹³éÝ³Éáõ, Å³Ù³Ý³ÏÇ
20 Majestic, Փորձության ժամին, Մոսկվա, 1928, էջ 30
21 Majestic, Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³ñï»½Á, ØáëÏí³, 1928, ¿ç 27
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·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ïáõñù ï³Éáí` ÙÇ ÏáÕÙÇó å³ï
Ï»ñáõÙ »Ý Ý³Ë³Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý Ñ³Û ³ßË³ï³íáñáõÃÛ³Ý Í³Ýñ
íÇ×³ÏÝ áõ Ýáñ Ù³ñ¹áõ Ó¢³íáñáõÙÁ` Çñ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ï»
Õ³ß³ñÅ»ñáí, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ¿É` ë÷Ûáõéù³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ûï³ñ³óáÕ
µ³ñùñ»Á ¢ Ñ³Û Ù³ñ¹áõ ·»ñ³·áõÛÝ µ³ÕÓ³ÝùÁ` Ñ½áñ Ñ³Ûñ»ÝÇù
áõÝ»Ý³Éáõ »ñ³½³ÝùÁ:
ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Å³Ù³Ý³ÏÇ ËáñÁ
ÏÝÇùÝ Çñ»Ýó íñ³ áõÝ»Ý³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ, Ñ³Û Ýáñ³·áõÛÝ ·ñ³Ï³
ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ç»ñÇó »Ý` Çñ»Ýó »ñµ»ÙÝ áã ընդունված
Ùï³Í»É³Ï»ñåáí ¢ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñáí:

Գրականություն
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Կ. Միքայելյան, Զրկանքի հույզեր, Թիֆլիս, 1907
Կ. Միքայելյան, Ձմռան երեկո, Մոսկվա, 1912
Կ. Միքայելյան, Գյուղական հեռախոս, Փարիզ, 1926
Կ. Միքայելյան, Majestic, Մոսկվա, 1928
Կ. Միքայելյան, Գույների կռիվը, Մոսկվա, 1929
Կ. Միքայելյան, Կեցցեն հաղթվածները, Երևան, 1961
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§Պայծառ համաստեղություն¦
չխամրող աստղաբույլը Վաչե Պարտիզունու
համանուն ժողովածուում
Չարենցը սիրում էր կրկնել արևե
լյան հետևյալ ասույթը` §Աստված տվել
է, էլ մարգարեն ի՞նչ անի¦: Մարգարե
ին մնում է միայն հաստատել աստծո
տվածը. պետք է ենթադրել, որ տվյալ
դեպքում` մարգարեն գրաքննադատն
է: Հաջողված գրաքննադատ լինելու
համար անհրաժեշտ է լավ գրող լինելու
ընդունակություն:
Գերմանացի դրամատուրգ Ֆրիդ
րիխ Վոլֆի խոսքերով. §Քննադատու
Վաչե Պարտիզունի
թյունը գրական ճանաչողության մայրն
է¦: Գրականության ճանաչման ու արժ
ևորման մեջ մեծ տեղ ունի գրաքննադատը, որին ոչ միայն բնա
տուր տաղանդի առկայությունն է պարտադիր, այլև բազմակող
մանի գիտելիքները, կյանքի դասերն ու հարուստ կենսափորձը:
Գրող լինելու համար բավական է ծնվել տաղանդավոր, սակայն
գրականագետ դառնալու համար տաղանդից զատ շատ կարևոր
է նաև տքնաջան աշխատասիրությունը:
Վաչե Պարտիզունին հայ քննադատների և գրականագետների
ամենահայտնի դեմքերից է: Նա անցել է խոչընդոտներով լեցուն
ճանապարհ. գրական միջավայր մտնելով 30-ական թվականնե
րի մռայլ ժամանակաշրջանում` անցել երկրին ու ժողովրդին պա
տուհասած դժվարին ու հետաքրքրական իրադարձությունների
թոհուբոհով, որն էլ գրականագիտական մտքի հասունության,
աշխարհայացքի ձևավորման ու առաջադիմության հիմնական
ազդակն է:
Պարտիզունին բեղմնավոր գրիչ ունեցող գրականագետ է,
նրա հետազոտությունների ոլորտները բազմազան են և չեն սահ
մանափակվում գրականության պատմության մի շրջափուլի կամ
որոշ հեղինակների ստեղծագործությունների ուսումնասիրմամբ:
Պատահական չէ, որ գիտական հոդվածների վերջին ժողովա
ծուներից մեկն ունի §Պայծառ համաստեղություն¦ խորագիրը,
ուր անդրադարձ է կատարվել հայ գրականության աստեղային
այն համաստեղությունը, որը գրականագետի հետաքրքրություն
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ների մեծ առանցքն է կազմում:
Այն ընդգրկում է գրականության պատմության հեղինակավոր
մի շարք գրողների ստեղծագործություններ: Վաչե Պարտիզու
նուն առավելապես հետաքրքրում էին նոր և նորագույն գրակա
նության նշանավոր դեմքեր ` Խ. Աբովյան, Մ. Նալբանդյան, Մու
րացան, Շիրվանզադե, Հովհ. Թումանյան, Ավ. Իսահակյան, Ն.
Զարյան, Վ. Տերյան, Ե. Չարենց, սակայն ամենամեծ նվիրումով և
խորությամբ ուսումնասիրել է Վահան Տերյանի կյանքն ու ստեղ
ծագործությունը, որն էլ գրականագետի ամենամեծ նվաճումնե
րից է:
Վաչե Պարտիզունու §Պայծառ համաստեղություն¦ ժողովա
ծուն հրատարակվել է 1987 թվականին, ծննդյան 70-ամյակի առի
թով և ներկայացնում է 60-80-ական թվականներին գրված միջին
և փոքր ծավալի ուսումնասիրություններն ու հոդվածները: Ժո
ղովածուում տեղ գտած նյութերի զգալի մասն անտիպ էր: Որոշ
ները տպագրված են եղել պարբերական մամուլի էջերում կամ
առանձին աշխատությունների մեջ: Նախկինում տպագրվածնե
րը մասնակի վերամշակման են ենթարկվել: Այս ժողովածուում
տեղ գտած գիտական հոդվածները հատկապես արժեքավոր են
աղբյուրային հղումների առատությամբ, որոնք վկայում են, որ
ցանկացած նյութի անդրադառնալիս կատարվել է հետևողական
աշխատանք, ուսումնասիրվել են մատենագիտական տվյալներ,
արխիվային փաստաթղթեր, գիտական հետազոտությունների
բազմատեսակ շտեմարան, որոնք նպաստել են գրականագիտա
կան հիմնավորումների ու բացահայտումների գիտական հիմքե
րը կայունացնելու և դրանցից հնարավորինս հավաստի հետևու
թյունների հանգելու համար:
Գրականության պատմության շառավիղը Պարտիզունու գրա
կանագիտական փոքրածավալ հոդվածներում բավականին ըն
դարձակ է, ուր տեղ գտած տարբեր նախասիրությունների ու
ոճերի հեղինակներից կազմվել է մի պայծառ համաստեղություն`
կողք կողքի զուգադրելով Թումանյան ու Տերյան, Իսահակյան ու
Տերյան, Տերյան ու Չարենց, նշմարելով գեղարվեստական հին
ավանդներն ու նոր ժամանակների շունչը:
Մեծ լուսավորչի` Խ. Աբովյանի պայծառ կերպարին Պարտի
զունին անդրադարձել է վաղուց` ամբողջացնելով նյութերը 1952
թվականին տպագրված §Խաչատուր Աբովյան¦ աշխատության
մեջ: Սույն ժողովածուի §Սրբազան պատգամ¦ և §§Վերք Հայաս
տանի¦ վեպի ժանրի պրոբլեմը¦ հոդվածներում կրկին քննության
են ենթարկվում աբովյանական խնդրիներ, որոնցից կարևորվում
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է հատկապես §Աբովյանը և Ռուսաստանը¦ գերխնդիրը: Գրակա
նագետի բարոյականությանը հատուկ սթափ մտածողությամբ
քննության է ենթարկվել որոշ աբովյանագետների ` մեծ լուսա
վորչին ցարամոլ համարելու փաստը, սակայն նշվել է, որ նրան
ցից շատերը տուրք են տվել ժամանակաշրջանի քաղաքական
պահանջներին: Պարտիզունին վկայակոչում է ամենայն հայոց
բանաստեղծի ` Հովհ. Թումանյանի վերաբերմունքն Աբովյանին`
նշելով, որ §Վերք Հայաստանի¦ վեպով մեծ լուսավորիչը ներկա
յացնում է ողջ հայ ժողովրդի տենչ-երազանքը` տեսնել Արևելյան
Հայաստանը Ռուսաստանին միացած:
Պարտիզունին քննության է ենթարկել նաև §Վերք Հայաստա
նի¦ վեպի շուրջ ծագած ժանրային պատկանելության հարցերը և
բազմաթիվ համոզիչ փաստարկներով համալրել վեպի այդ հար
ցով մտահոգված այն անձանց շարքը, որոնք երկը համարել են
ժամանակակից- արդիական, ուր հեղինակին մտահոգող խնդիր
ները չեն տեղավորվում գրականության տեսության դասագրքերի
սահմանած օրենքներում, և իրենց ասելիքի պահանջների թելադ
րանքին հետևելով` խախտում են ժանրային պարտադիր օրենք
ները:
§Միքայել Նալբանդյանը և արևմուտքը¦ հոդվածում Պարտի
զունին ներկայացնում է Աբովյանի անմիջական հաջորդի` հեղա
փոխական դեմոկրատի` արևմուտքի հանդեպ ունեցած քննա
դատությունը, որը բարձր աստիճանի է հասնում Նալբանդյանի
երկերում: Ամեն կարգի բռնության թշնամին արևմուտքը գիտեր
ականատեսի լավատեղյակությամբ, որով էլ պայմանավորված է
աշխատությունների բարձրարժեքությունը: Պարտիզունին նշում
է, որ Նալբանդյանն իրեն հատուկ նպատակասլացությամբ 1862
թվականին Փարիզում հրատարակած §Երկրագործությունը որ
պես ուղիղ ճանապարհ¦ հրապարակախոսական երկում պատ
կերում է արևմտյան երկրներում բռնկված տնտեսական ճգնա
ժամը, որն ամբողջ դաժանությամբ ծանրացել էր աշխատավոր
ժողովրդի ուսերին, իսկ օրեցօր հարստացող բուրժուազիան
պատուհաս էր դարձել ոչ միայն սեփական, այլև գաղութացված
ժողովուրդների գլխին` փորձելով իր հակամարդկային գործո
ղությունները քողարկել §մարդասիրության¦ և §քաղաքակրթու
թյուն տարածելու¦ կեղծ կարգախոսների ներքո: Պարտիզունին
հատկապես ընդգծել է Նալբանդյանի անսահման ատելությունը
Արևմուտքի բուրժուական պետությունների հայկական գործերին
միջամտելու մեթոդների վերաբերյալ և նշել, որ հեղափոխականդեմոկրատը, լինելով հայ իրականության մեջ առաջինը, դեռևս
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19-րդ դարի կեսերին հայ ժողովրդի ազատության հարցը կապեց
հեղափոխական Ռուսաստանի հետ: Իհարկե, գրականագետը
ընդունում է, որ բուրժուական Արևմուտքի անողոք քննադատի`
Նալբանդյանի վերաբերմունքը ողջախոհ է ու համակողմանի:
Նա, բացահայտելով հանդերձ բուրժուական հասարակության
արատներն ու հակասությունները, չի անտեսում արևմուտքի
տնտեսական նվաճումները, մշակույթն ու գիտությունը: §Հայ
րենի անձուկով այրված, տոչորված¦ հոդվածում Պարտիզունին
ըստ արժանվույն գնահատել է Նալբանդյանի հեղափոխականհայրենասիրական գործունեությունն ու անուրանալի նվիրումը
սեփական ազգի բարօրության համար՝ նրան որակելով §ազա
տության զինվոր¦ պատվանունով:
Վաչե Պարտիզունին §Պայծառ համաստեղություն¦ գրքի §Ար
վեստի հզոր ուժով¦ հոդվածը նվիրել է Ալեքսանդր Շիրվանզա
դերի ստեղծագործության քննությանը՝ նրան որակելով կյանքը
խորը թափանցած և ժամանակի կործանիչ ազդեցության հետ
§հաշվի չնստող¦ մեծ արվեստագետ, որի գրական դիմանկարը չի
խամրում ժամանակի ընթացքում:
Ինքնատիպ գրականագիտական ուսումնասիրություններ են
սույն գրքում տեղ գտած §Հովհ. Թումանյանը և Վ. Տերյանն¦, §Ավ.
Իսահակյանը Վ. Տերյանի մեկնաբանությամբ¦, §Վ. Տերյաը և Ե.
Չարենցը¦ զուգադրությունները, որոնք հրատարակվել են նաև
Պարտիզունու 60 ամյակին նվիրված §Տաղանդի ուժը¦ ժողովա
ծուում: Հատկապես կանգ առնենք §Վ. Տերյանը և Ե. Չարենցը¦
հոդվածին, որը գրականագիտությանը և մասնավորապես Պար
տիզունուն հուզող օրակարգային հարց էր ժամանակաշրջանի
գրաքննադատության մեջ` նկատի ունենալով, որ գրականության
պատմությունը նաև գրողների հարաբերությունների ու առնչու
թյունների պատմությունն է: Պարտիզունին ամենաընդհանուր
ձևով թեման բաժանել է երեք հարցերի` Ա/ Տերյան ¨ Չարենց
գրական առնչությունները, Բ/ Տերյանը Չարենցի մասին և Գ/ Չա
րենցը Տերյանի մասին: Թեման խորությամբ քննության է առնվել
20-րդ դարի հայ գրականության առաջին տասնամյակի համա
պատկերում: Պարտիզունին համոզված է, որ Չարենցը դուրս է
եկել Տերյանի պոետական դպրոցից, հատկապես վաղ շրջանի
երկերում, սակայն իրավացիորեն գտնում է ,որ չի կարելի հարցը
չափազանցնել և այն վերագրել Չարենցի մինչհոկտեմբերյան ողջ
ստեղծագործությանը:
Տերյանը Չարենցի համար երիտասարդության արձագանքն է,
անցյալի կարոտների ու նվիրական հուշերի ոգեղեն անուրջների
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մուսան, որի ազդեցությունը կրել է անգամ կյանքի վերջին տա
րում գրված ստեղծագործություններում: Տերյանական մեղեդի
ները սարսուռներ են ցանում բանաստեղծի հոգում, ուր ծնվում է
կարոտի երգը.
Այլ երգ չունի էլ հոգին իմ, լոկ, երբ կարդում եմ Տերյանը,Լոկ մանկականն ու նաիրյանը,- Ղարսն է հիշում իմ հոգին:
Տարիների հեռվից հեշտ է հետևություններ անել, համաձայն
վել կամ կասկածելի համարել ցանկացած, թեկուզ և ճշմարիտ գի
տական նորույթ ու անգամ հիմնավորում, սակայն պետք է երբեք
չմոռանալ մարդկային մտքի ծանրաբեռնվածության, տարիների
տևական ու համառ ջանքերի մասին, որոնց արդյունքում է ծնվում
ցանկացած արժեքավոր գործ: Բնականաբար անհնար է անտե
սել նաև մարդկային գործոնը, որը գրականագիտական ուսում
նասիրությունների ամենակարևոր և որոշիչ հիմնաքարերից է:
Լայն ընդգրկումների գրականագետ է Վաչե Պարտիզունին:
Նա ոչ միայն գրականության հմուտ պատմաբան է, այլև լուրջ
գրական քննադատ: Նրա հարցասիրությունների ոլորտն ընդգր
կելով 19-20-րդ դարերի նշանավոր գրողներին՝ ի հայտ է բերում
տվյալ թեմաների ու նյութերի հազվագյուտ կենտրոնացում և
գրականագետի իր խորաթափանց դիտողականությամբ նշված
հեղինակների հետ միասին կազմում է հայ գրականության աստ
ղաբույլի մի պայծառ համաստեղություն, որը տեսանելի է անգամ
տիեզերական հեռավորությունից:
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Հովհաննես Շիրազը և
ազգային ողբերգությունը
Ցեղասպանության վտանգածին էու
թյան բացահայտումը ոչ միայն հայ,
այլև բազմաթիվ օտար հեղինակնե
րի գեղարվեստական ստեղծագործու
թյունների նյութ է դարձել, որոնք հան
րության իրազեկման համար ոչ պակաս
կարևոր են պատմագիտական աշխա
տություններից, ավելին` զգացմուն
քային են և տպավորվող պատկերներով
դաջվող գիտակցության մեջ: Հողագնդի
շարունակական պտույտի նման պատ
մությունն էլ է կրկնվում, ուստի մեր խն
Հովհաննես Շիրազ
դիրը ոչ թե կուրծք ծեծելն ու անցյալի
ողբն է, այլ վերահաս վտանգից, որը
կանխատեսելիորեն ամեն օր մեր դուռն է թակում, որոշ չափով
ապահովագրված լինելու համար մարդկության հիշողությունը
միշտ թարմ պահելն է: Այս գործում բազմաթիվ այլ միջոցների կող
քին իր պատասխանատու դերն ունի գրականությունը: Բոլորովին
էլ մեր մեղքը չէ, որ հայ գրողների ստեղծագործություններում որ
պես մշտական թեմա է հաստատվել հայրենի երկրի ու հարազատ
ժողովրդի ողբերգական կորստի կսկիծը:
Չերչիլի ցինիկ անկեղծացման. §Մոսուլի նավթն ավելի թանկ է,
քան հայերի արյու -նը¦, Հիտլերի կարճամիտ ապահովագրության.
§Ո՞վ է այսօր հիշում հայոց կոտորածների մասին¦ և նորօրյա գեր
տերությունների խուլ ու համրի կարգավիճակից բազմազբաղ ու
գործունյա, առաջադեմ ու դիվանագիտորեն իմաստուն ձևանալու
բարդույթների միջև տարբերությունը քիչ է: Պատահական չէ, որ
20-րդ դարի պատանի քնքուշ քնարերգուն `Հովհաննես Շիրազը,
ոչ թե ընդամենը բարձրաձայնում է, այլ §մռնչում¦. §ազատություն
Մասիսին¦: Անցյալի անխորհուրդ անդատապարտելիությունը,
լռությունն ու ապագայի տագնապները նրան հանգիստ չէին տա
լիս:
Մեղք կա` դարեր էլ հնանա` չի փրկվի` կխաչեմ,
Իմ սուրբ ցեղին եղեռնողին մեղացն ամ ու ժամ չկա,
Հազար տարվա իր սև մեղքն էլ ով չքավի` կխաչեմ:22
22 Հովհաննես Շիրազ,Երկեր,հ. 1, Ե., 1981,էջ 328:
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20-րդ դարի մոլորությունների, սահմանափակումների, ան
ձնապաշտության, անտեղի կորուստների, գահավեժ անկումների
ու նաև երբեմն կայծակող վերելքների խաչմերուկում հայտնված
Շիրազ-երևույթի մարգարեական խոսքը երեկվանից առավել հն
չեղ է այսօր, առավել պահանջված:
Միշտ չես մնա մի բուռ ածու, իմ նորաշիվ Հայաստան,
Ծաղկիր` ընդդեմ խուլ աստծու, գիշեր ու տիվ, Հայաստան,
Այնպես ծաղկի, որ ձագերիդ բույնը դնես Մասիսին…23
Շիրազն իր ստեղծագործությամբ փորձել է ազգի ապահովու
թյան, պաշտպանության, շահերի, պատմական հայրենիքի ազա
տագրման ու արդարության հաստատման համար ուղիներ նշել:
1. Ժողովրդի հիշողության մեջ պահել պատմական Հայաս
տանն իր տեղանուններով, շարունակ հիշեցնել Արևմտյան Հա
յաստանի` հայերի հնամենի բնօրրան լինելու փաստը, ճանաչել
տալ Հայաստանն իր ամբողջության մեջ և քարոզել հայրենասի
րություն: Պատահական չէ, որ մի շարք ստեղծագործություննե
րում բանաստեղծը հիշեցնում է հայոց լեռների, գետերի, լճերի
անունները, ավա¯ղ…
Երազիս մեջ Վանա ծովը, Սասունն ու Վանը տեսա,
Ապարանջան աղբյուրներս նորից մեր տանը տեսա,
Ելա Մասիսն համբուրեցի, բայց երբ խինդից զարթնեցի`
Լացի… քանզի միայն մի բուռ լացող Սևանը տեսա:24
2. Բանաստեղծը հորդորում է քաջ լինել և միշտ պատրաստ`
ջախջախելու նախահարձակ թշնամուն`
Վարդանվելով` այս էլ ահա տասն ու վեց դար անդադար
Մասիսվել է,- ահա ինչու չի մահանում հայ ոգին:25
3. Եղեռնապատումը հայ նոր և նորագույն գրականության մշ
տամնա թեմաներից է, որն իրեն եղեռնածին համարող բանաս
տեղծի` Հովհաննես Շիրազի պոեզիայում ի լուր աշխարհի հնչում
է առավել բարձրագոչ ու ահեղաձայն` դուրս գալով ազգային նեղ
սահմաններից:
23 Նույն տեղում, էջ 322:
24 Նույն տեղում, Էջ 320:
25 Նույն տեղում, Էջ 320:
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Ես հանգիստ չունեմ, քանի չեն կարդում
		
աշխարհե-աշխարհ
Հոգեհանգիստը կոտորածների հայոց անհամար,
Որոնք մորթվեցին բաց աչքի առաջ անհոգի մարդկանց:26
4. Շիրազն առաջարկում է միջազգային դատ պահանջել մեծ
ոճրագործության մեղավորներին պատժելու համար, որպեսզի
այն երբևիցե չկրկնվի: Եղեռնը քանի դեռ չի ստացել համարժեք
գնահատական շարունակվում է: Աշխարհը որպես դաս պիտի
սերտի հայերի նկատմամբ կատարվածը, որպես հականիշ ըն
դունվի ազգերի ու ժողովուրդների ապրելու իրավունքի հանդեպ:
Բազմաթիվ ստեղծագործությունների միտքը խտացված է հատ
կապես §Հայոց դանթեականը¦ դատաստամատյանում, ուր հայ
րենասեր բանաստեղծը ոչ միայն վկայակոչում է հայ ժողովրդին
պատուհասած ցեղասպանության սահմռկեցուցիչ տեսարան
ները, այլև դատապարտում է աշխարհի առաջադեմ համարվող
մարդկությանը լռելու համար: Բանաստեղծը համոզված է, որ
ոճիրի, ցավի հանդեպ անտարբեր լինելը նույնքան մեղսալի է, որ
քան այն իրագործելը: Հայրենապատումի քառյակներից մեկում
գրում է.
Վշտի ոչ մի կնճիռ չկա արևմուտքի ճակատին,Ինչո՞վ ամպեմ,որ կայծակվեմ սուլթանների ճակատին,
Կես դար անցավ, բայց մահիկը դեռ չի հանվել կախաղան,
Մասիս, գեթ մի քար տուր` խփեմ արևմուտքի ճակատին…27
Շիրազը ոչ թե բանաստեղծին հատուկ հուզական-քնարական
ապրումներ է ներկայացնում պատմական կոնկրետ փաստերի
վերաբերյալ, այլ քաղաքացիական ճշգրիտ մեկնաբանություննե
րի է հանգում և պահանջում արդարացի վերաբերմունք եղածի և
կատարվածի իրավական մեղանչումով:
Հեռվից օտար բոռն ու մեղուն, երբ մեր ծաղկանց հոտն առան`
Եկան, ելան մեր լեռները, երկրիս մեղրահորդն առան,Ասին, դրախտն այս է որ կա, ու բույն դրին յոթնահող,
Բայց լռեցին աստվածներն էլ, երբ իմ հայոց բոթն առան:28 

26 Նույն տեղում, էջ 314:
27 Հովհաննես Շիրազ, Երկեր, հ. 1, Ե., 1981,էջ 330:
28 Նույն տեղում, էջ 330:
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5. Ոճրագործ ոհմակի դեմ միայնակ մնալու փաստը որպես
պատմական դաս պարտադրում է լինել միասնական:
Չէինք բեկվի թե` չորս կողմից հրոսակը չլիներ,Թե միաբան ազգի մարմնում իր քոսակը չլիներ,Տես` որդնկեր խնձորի որդն իր միջից է, աստված իմ,
Այժմ մերն էր Ավարայրն էլ, թե Վասակը չլիներ…29
Բանաստեղծը հատկապես խոսքն ուղղում է սփյուռքահայե
րին, որոնք խաբված ջրերի նման օտար ափեր են շտապում`
Անուշ է թվում ձեզ կանչող հեռուն,
Բայց դուք կկորչեք ծովերում օտար,
Դարձեք` ծովանա թող հայոց առուն,
Մի՞թե մոր գիրկը նեղ է ձեզ համար…30
Մեզ անհրաժեշտ է միաբանվել, որպեսզի հաղթահարենք ազ
գային մեծ ողբերգության հետևանքներից գոնե անջատ ու անմի
աբան ապրելու անեծքը: Բանաստեղծի գերագույն երազանքն է
տեսնել հայ ժողովրդին Մասիսի շուրջը բոլորած, հավաքական ու
հայալեզու:
Պառկում` ականջս դնում եմ հողին` իմ սերն է խոսում,
Իմ հեռու Վանա ժայռի մեջ գոցված Մհերն է խոսում,
-Այն ժամ` դուրս կգամ, երբ միաբանվի իմ ազգն սփյուռքված,
Երբ իմ բանտարկված Մասիսն իմանա` իր տերն է խոսում…31
Ցեղասպանությունն անհերքելի, անքննարկելի իրողություն
է, և աշխարհասփյուռ հայության բեկորների համար այն ան
ցյալը հիշեցնող ցավալի հուշից բացի գոյության անտրոհելի բաղադրիչ է:
Գիտեմ ինչու այսքան բարձր է
		
Մասիս սարը հույսիս պես,
Աշխարհի ողջ ծայրերին հասած
		
պանդուխտ հայեր կան պես-պես,
Մասիսն այսքան բարձր է կանգնել, որ ամենքին երևա,
Որ տեսնի հայն ու հայ մնա, ինչպես Մասիսն իր այս վես:32 

29
30
31
32

Նույն տեղում, էջ 332:
Հովհաննես Շիրազ, Քնար Հայաստանի, գիրք 2, Ե., 1964, էջ 160:
Հովհաննես Շիրազ, Երկեր, հ. 1, Ե., 1981, էջ 322:
Հովհաննես Շիրազ, Քնար Հայաստանի, գիրք 2, Ե., 1964, էջ 137:
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6. Ճանաչել ու գնահատել երկիրն ու պետականությունը, աչքի
լույսի պես պահպանել լեզուն, կրոնն ու մշակույթը, որի շնորհիվ`
Կհասնի հայ ցեղն իր հայր Մասիսին,
Եվ հայ գրերը ոչ թե ավազին,
Այլ Արարատի ճակատին կգրենք… 33
7. Երբեք չկասկածել, որ Հայաստանը հարատևելու է, իսկ
հայոց մեծ ողբերգությունը ոչ թե պետք է մնա մեր քնարի մշտան
վագ լարը, այլ ընդամենը հիշողությունը պահպանելու այն ուժը,
որն ապրելու և հզորանալու կորով է ներարկելու:
Եղեռնազարկ էլ եղանք, բայց նորեն
Հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն:34 
Ողբերգության թեմային վերաբերվող գործերում հայրե
նի գրականության մեջ առանձնանում է Հովհաննես Շիրազի
քնարերգությունը: Եղեռնի թեման ընդգծող երգերում կարևոր
առանձնահատկություններից է համարձակությունը, որի առաջին
արտահայտությունը ժամանակաշրջանի մռայլ մթնոլորտում լռե
լու փոխարեն ավելի վճռական լինելն է: 1942 թվականի դժնի օրե
րին շիրազյան խիզախումներից են §Բանաստեղծի ձայնը¦ ժողո
վածուի` մեծ հայրենականի առաջին օրերին գրված, բազմազգ
ու խորհրդային եղբայրական ժողովուրդների` ֆաշիզմի դեմ
ուղղված բոցաշունչ, կոչային ստեղծագործությունների կողքին
հայոց եղեռնին վերաբերվող քերթվածները: §Կանգնած տրտմում
է կանաչ եղևնին¦ բանաստեղծության առաջին տողերում ամբող
ջովին քողարկված է կանաչ եղևնու պատկերը, սակայն բանաս
տեղծն առանց վարանելու բացահայտում է միտքը`
Շուրջը թնդում է ուրախ Նոր տարին,
Մարդիկ խմում են, և անհոգ պարում,
Այնինչ` լալիս է Հայոց եղևնին,
Մորթված անտառն է նա մտաբերում…35
Հովհաննես Շիրազի հայրենասիրական քնարերգության մեջ
ազգային ողբերգության թեման բազմաբնույթ է: Հայաստանի
պատմական ճակատագիրը, անցյալի մղձավանջը, անցած ճա
նապարհը չեն վրիպել բանաստեղծի ուշադրությունից, որի վրա
33 Հովհաննես Շիրազ, Հայոց դանթեականը,Ե., 1991, էջ 290:
34 Հովհաննես Շիրազ, Երկեր, հ. 1, Ե., 1981,էջ 112:
35 Հովհաննես Շիրազ, Երկեր, հ. 1, Ե., 1981,էջ 113:
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էլ հենված են դրանցից բխող մյուս թեմաները` Հայաստանի վե
րածննդի երազանքը, օտար ափերում ապրող հայության ճակա
տագիրը, եղեռնի ճանաչումն ու դատապարտումը, հայի տեսակի`
առաքինի կերպարին, հայոց լեզվին ու մշակույթին հավատարիմ
մնալու պահանջը, ինչպես նաև անցյալի հիշողությունները և հայ
րենիքի հաղթական ապագայի հանդեպ ունեցած հավատը:
Օսմանյան Թուրքիայի հանդեպ անսահման ատելությանը զու
գահեռ` Հ. Շիրազը, որքան էլ կարող է տարօրինակ թվալ, չի այ
րում հայ և թուրք ժողովուրդների միջև եղած բոլոր կամուրջնե
րը, այլ դիվանագիտական սթափ ժեստով ընդգծում է հասարակ
ժողովրդի և հայատյաց կառավարության հայացքների և շահերի
հակադրությունը: §Հայոց դանթեականը¦ պոեմում թուրք կինն
աղաղակում է.
Ախր, էրմանին դուշման չէր մեզի,
... Մեր վզին օձ է մեղքը Ելդիզի,
Որդովս եմ երդվում` սրանք մեղք չունեն,
Ծովեց արյունը խեղճ հայ տղայոց,
Անեծքը թոկ է վզին մեր որդոց,
Ցեղ են մորթում, ցե¯ղ, այն էլ գարունով,
Ելդզ, խեղդըվե¯ս էս ծով արյունով…36
Միջազգային իրավական դաշտում, որտեղ այսօր էլ ուժն է թե
լադրում իրավունք, որպեսզի չխլացվի ճշմարտության ձայնը, մեզ
անհրաժեշտ են շիրազյան պոեզիայի լավատեսական նոտան ու
մինչև հաղթանակ գնալու անհաղթ ոգին: Ազգային ողբերգության
թեման արդեն իսկ թելադրում է կոչային, պաթոսային, հրապարակախոսական լիցքեր, որից ըմբոստ պոետի պոեզիան ոչ թե տու
ժում է ,այլ ստանում իրեն բնութագրող երանգավորում: Հատկա
պես հատու է աշխարհին ուղղված հորդոր-նախատինքը`
Աշխարհ, դու ինձ մի նայիր,
Իմ ողջ ազգին փայփայիր:
Վախենում եմ, թե նրան
Դու պարտք մնաս հավիտյան:37
Շիրազը հայրենացավով տառապել է իր ստեղծագործական
ճանապարհի ողջ ընթացքում,անգամ ծնված օրից մինչև մահ:
Դրա վկայություններն են. §Ես ծնվել եմ ձորերում,/ Եղեռնի սև
36 Հովհաննես Շիրազ, Հայոց դանթեականը, Ե., 1992, էջ 56:
37 Հովհաննես Շիրազ, Երկեր, հ. 1, Ե., 1981,էջ 9:
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օրերում…¦ մինչև` §Տեսնեմ Անին ու նոր մեռնեմ… ¦ ստեղծագոր
ծությունները: Մասամբ իրականացվեց նաև նրա կտակը` թաղ
վելու Մասիսի լանջերին:
Եվ եթե հայտնի ճշմարտություն է, որ պատմությունը ննջե
ցյալների, ողջերի և դեռ չծնվածների սրբազան դաշինքն է, ապ
րողներս չմարած պարտքեր ունենք հատուցելու անցյալի մեր
հիշատակներին ու գալիք սերունդներին: Այսօր եթե շատ ուշ չէ,
ապա ճիշտ ժամանակն է արդարացի ներկայացնելու ցեղասպա
նության հարյուրամյա ոճիրը, որը քանի դեռ չի դատապարտվել,
շարունակվում է: Իսկ եղեռնածին բանաստեղծի ազգային ողբեր
գության ու ցավի երգը դասագիրք կդառնա §մանուկ մարդկու
թյան սեղանի վրա¦:

Գրականություն
1. Հովհաննես Շիրազ, Քնար Հայաստանի, 3 գրքով, Ե., 1958-74:
2. Հովհաննես Շիրազ, Երկեր: 5 հատորով, հհ. 1-4,Ե., 1981-1986:
3. Հովհաննես Շիրազ, Հայոց դանթեականը, Ե., 1990,1991,1992:
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Երկխոսություն երկնքից.
Համո Սահյան ¨ Մարիա Հակոբյան
Նրանք երկու ընկեր էին ,
Նույն երամի երկու թռչյուն,
Մեկը մեկից թև էր առնում,
Մեկը` մեկի թևով թռչում:38
/Մարիա Հակոբյան/39
Անմեկնելի են գործերը Աստծո: Իսկ
սերը, որ ճշմարտության ճշմարտու
թյունն է, բացահայտման մտավախու
թյուն չունի: Այն ծնվում է անսպասելի և
երբեք չի լքում, չի հեռանում, այլ մնում
է քեզ հետ` ի
նչ
պես քո սե
փա
կան է
ու
թյունն ու ստվերը: §Ի՞նչ է պետք մար
դուն, / Սի
րո գաղտ
նի
քը,/ Լույ
սի, ստ
վերի հրաշալիքը:/ Վկա է Աստված,/
Բնությունն ինքը,/ Բաց չանեք հանկարծ
/ Սիրո գաղտնիքը…¦40
Սակայն սեր ունենալու երջանկու
Համո Սահյան
թյունը բոլորին չէ, որ տրվում է, ուստի
և Մարիա Հակոբյան
պետք է գնահատել ու պահպանել, հա
կառակ դեպքում ոչ թե կհեռանա, այլ ճակատագրի ծանր խաչի
նման կհետևի ողջ կյանքում: Իսկական կեսին հանդիպելն ու նկա
տելը ևս երջանկություն է: Հին արևելյան ավանդույթն է ասում.
§Լեյլիին սիրելու համար` Մեջլումի աչքերն են պետք¦: Իսկ Սա
հյանը գրում է.
Տարօրինակ է սերը բարեկամ,
Ոչ ոք նրանից բան չի հասկանում ,
Հաճախ այնտեղ է նա հասկահանում,
Ուր չի գիշերում քարաքոսն անգամ:
Մտնում է հաճախ անապատ ու շամբ,
Ծաղկում է ճահճում անմշակելի, 38 Մարիա Հակոբյան, Ոսկի տերևաթափ, Ե., 1973, էջ 23:
39 Մարիա Հակոբյանը Համո Սահյանի 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:
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Հաճախ թոշնում է մանուշակների
Ու հասմիկների հարևանությամբ…41
Երկրային կյանքում սիրո մեջ երջանիկ կարող էր համարվել
Համո Սահյան և Մարիա Հակոբյան զույգը, որին Աստված մեծ
շնորհ էր արել. բացի բանաստեղծա- կան ձիրքից նաև համբու
րել էր ճակատներն ու սիրո անբացատրելի լույս տվել: Նրանց
միությունը, դատելով անհատական հատկանիշներից, մարդ
կային որակից ու խառնվածքից, երբեք չէր խաթարվելու: Ցա
վոք, երկրային կյանքում այն տևեց ընդամենը 34 տարի, սակայն
շարունակվում է ապրել հավերժության մեջ: Դրա վկայությունն
է նրանց ստեղծած գրականությունը, որը պերճախոս երկխոսու
թյուն է երկնքից: Ինչպես վկայում է նրանց որդին` Նաիրի Սահյա
նը, այս երկու անհատականությունները բավականին նման էին
իրար. երկուսն էլ տաղանդավոր, ուժեղ, ազնիվ, հզոր,իսկ հայտ
նի ճշմարտություն է,որ նմանները դժվար են լեզու գտնում: Բացի
այդ, շրջապատի գորշ մթնոլորտը, բանսարկություններն ու չկա
մությունը, ինչ-որ տեղ նաև նենգավոր թյուրիմացությունը, իրենց
բացասական ազդեցությունն ունեցան նրանց ճակատագրերում:
Ոչ ուրիշների զրպարտությունը,
Ոչ քո ընկճված հպարտությունը,
Ոչ հաղթանակած քո պարտությունը,
Եվ ոչ էլ պարտված քո հաղթությունը,
Երկուսիս այս մեծ դժբախտությունը
Հարկավոր չէին ոչ ինձ, ոչ էլ քեզ:42
Այս երկու բանաստեղծների իրական աշխարհի ըմբռնումն ու
հոգևոր-մշակութային յուրացումը սնունդ էին առնում միևնույն
միջավայրից, որի արդյունքում զարմանալի չէ, որ նրանց գե
ղագիտական ընկալումներն ու պատկերացումները բազմաթիվ
հարցերում համընկան: Չնայած ստեղծագործությունների առա
ջին հայացքից թվացող հետաքրքրաշարժ նմանությանը` բառա
պաշարի, հանգի, անկեղծության, մի շարք գեղարվեստական
արժանիքների, նրանք նաև տարբեր են հատկապես քնարական
հերոսի, կյանքի ու մահվան,լինելու ու կայանալու որոնման մեջ:
Ինչպես Շչորս Դավթյանն է նշել. §Մարիա Հակոբյանը Համո Սա
հյանի բացած հունով չի քայլում, քանզի ինքը վաղուց բացել է
41 Հ. Սահյան, Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 2 Ե., 1984, էջ 58:
42 Նույն տեղում, հ. 1, էջ 194:
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թեև համեստ, սակայն ինքնուրույն արահետ:¦43
Մարիա Հակոբյանի զուտ կանացի, քնքուշ պոեզիան հնչում է
շատ մտերմիկ: Այն վստահելի, հարազատ մեկին շշուկով սրտինդ
հայտնելու անկեղծությունն ունի, որից ընթերցողին փոխադարձ
համակրանք ու սրտացավություն է փոխանցվում: Նրա պոեզի
ան իր երազկուն հոգու ճիշտ պատճենն է և այնքան է նուրբ, որ
իր խոսքերով ասած §մանուշակագույն բարակ մուարից թաշկի
նակ¦ է պետք, որ կոպիտ մատնահետքեր չդրոշմվեն վրան, ու վա
ղորդյան շողից, արցունքի ցողից, շուրթերի դողից չխոնավանան
ու չխախտեն տողերի տակ թաքնված առինքնող միամտությունը:
Երկնային լույս սերը երկուսի հոգում էլ ծնվում է աննկատ,
այնպես, ինչպես բնության մեջ ներդաշնակորեն աճող ու ծաղկող
ամենը, ինչ վեր է գիտակցությունից ու քար կանոններից: §Ես էու
թյամբ դարձա դու,/ Դու էությամբ դարձար ես, /Խառնվեցին երկու
ես/ Ու դարձան մեկ` ես ու դու¦44 կամ §Եղել է արդեն երանելին,/
Այս ի՛նչ հրաշքով իրար գտանք,/ Բախտից չեմ ուզում ես ավելին,/
Միայն գտածը ձեռքից չտանք¦, - գրում է Սահյանը, իսկ Մարիա
Հակոբյանը կարծես շարունակում`§Ոչ որոնել եմ, ու ոչ երազել, /
Դու երկնքից ես ինձ բաժին հասել:¦45
Եթե Մ. Հակոբյանի պոեզիան ամբողջովին սիրո տարաբնույթ
երգ է հիշեցնում, ապա Համո Սահյանի ստեղծագործությունները
դիտարկելիս թվում է`սիրո երգն աննշմար է: Սակայն այն ամե
նուր է. բնության ու մարդու, հայրենիքի, կյանքի ու մահվան, խո
հափիլիսոփայական երգերում, որոնց համար սիրո բերկրանքն
ու ավելի շատ տառապանք - ցավը հիմք են հանդիսացել` նոր
իմաստ հաղորդելով ասելիքին:§Իմ տխուր տողերն արդյոք չե՛ն
հերքում,/Որ քո անունը չեմ հիշել երգում:¦46 / Հ. Սահյան / Մարիա
Հակոբյանին թվում է` իսկական սերն այնքան էլ նման չէ երազա
ծին, այն ավելի շատ իր հորինածն է: Իսկ երբ շոշափելի են դառ
նում տարբերությունները, հիասթափությունը չի ուշանում.
Ես քեզ արարեցի սիրո երգի նման,
Քեզ կյանք նվիրեցի ու երազներ անվերջ,
Ցոլերի փունջ առա իմ աչքերից վառման,
Թաքուն շաղ տվեցի քո սև աչքերի մեջ…47
43	Շչորս Դավթյան, Լուսապսակ հավերժի ճանապարհին, Մ. Հակոբյանի
§Մարինե վանքում¦ գրքի առաջաբանը, Ե., 2004, էջ 3:
44 Հ. Սահյան, Երկեր 2 հատորով, հ. 2, Ե., 1984, էջ 132:
45 Մ. Հակոբյան,Մարինե վանքում, Ե., 2004, էջ 27:
46 Հ. Սահյան, Երկեր 2 հատորով, հ. 2, Ե.,1984, էջ 255:
47 Մ.Հակոբյան, Մարինե վանքում, Ե.,2004,էջ 100:
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Եվ զարմանալի չէ. որքան էլ երգի նման արարվի սերը և վա
րար ու անհամբեր գարուն հիշեցնի, միևնույն է, եթե հորինված է,
մնալու է անհաս: Եվ մի±թե գաղտնիք ենք բացահայտելու նկատե
լով, որ սերը շինծու չի կարող լինել: Ուղղակի անհրաժեշտ է նկա
տել անկեղծ զգացմունքը և ընդունել այնպիսին, ինչպիսին կա:
Հ. Սահյանը մի շարք բանաստեղծություններերում տալիս է այս
անհիմն նախատինքի պատասխանը: §Փնտրում ես դու ինչ-որ
հանցանք,/ Հեգնում ես ինձ ու չես ներում, / Բայց կա ինչ-որ մի կա
րեկցանք /Քո հեգնական ժպիտներում:¦48 Քանի դեռ նրանց միջև
ընդամենը ժամանակավոր անհաշտություն է` հեգնական ժպիտ
ներում կարեկցանք կա, դառնագին խոսքերում անգամ քաղց
րություն, և նկատվում է քնքշություն նույնիսկ անողոք ձևացող
դեմքին, ուրեմն հանցանքը բացահայտ չէ, և հաշտության միտքն
ավելի ծանրակշիռ դեր կարող է ունենալ:§Մերթ փարվում ես ինձ
հովի պես, / Մերթ հողմի պես ինձ չարչարում,/ Ա¯խ, երբ այդպես
սիրել գիտես,/ Էլ ինչու՞ ես ցավ պատճառում:¦49 / Հ. Սահյան/
Խիստ զգացմունքային ու միամիտ է կանացի էությունը, որքան
էլ որ վշտանա, կասկածի ու չարանա, մի թեթև ակնարկից, մի կի
սաքնքուշ հանդիմանանքից անգամ նորից շարունակում է հավա
տալ, իսկ զղջման ու սիրո խոստովանության դրսևորումները չեն
ուշանում:§Էլ չեմ անի, էլ չեմ անի,/Քեզ ինձանից էլ չեմ վանի,/ Էլ
չեմ գնա, որ չգնաս,/Չեմ հեռանա` չհեռանաս, / Կհավատամ, որ
հավատաս:¦/ Մ. Հակոբյան/ Այստեղ արդեն սիրո, ինքնանվիրու
մի գագաթնակետն է, գլխապտույտ առաջացնող հուզում այն աս
տիճանի, որ կնոջ սերը գերազանցում է ինքն իրեն, անգամ,/ մեղա
քեզ, Աստված/,բարի կամենում իրենից հեռացող սիրեցյալին. §Ու
թե գնաս, ու թե գնաս, / Ճանապարհդ թող կանաչի:¦50
Կյանքի հավերժական հոլովույթի մեջ սիրո մի ակնթարթն
ու մի տեսակը չէ, որ հարազատ է Համո Սահյանի հոգուն: Նա
ապրում է պատանեկան սիրո անորոշ զգացումից մինչև հասուն
սիրո վայելք, ոգևորություն ու հիասթափություն, սիրո պատճա
ռած թովչանք ու ցավագին տանջանք: Սակայն բոլոր դեպքերում
էլ մնում է իրեն հավատարիմ` ընդունելով սերը որպես երկնային
պարգև` բնության նման անքննելի ու տարողունակ,որի արմատը
սնվում է ինքնանվիրումից: Անգամ մերժումն ու ուրացությունը
սիրո կրակը մարել չեն կարող: Սա է առեղծվածների առեղծվա
ծը,և Համո Սահյան-Մարիա Հակոբյան սիրային դաշինքի հավեր
48 Հ. Սահյան, Քարե պատարագ, ե., 1999, էջ 70:
49 Նույն տեղում:
50 Մ. Հակոբյան, Մարինե վանքում, Ե., 2004, էջ 106:
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ժության անմեկնելի հրաշքի հմայքը: §Հաճախ շատ սիրելուց`
տանջում ես,/ Լռում ու ներում եմ ¨ պոետ ես¦51,- անկեղծանում է
Մ. Հակոբյանը: Գուցեև իսկական սերը հենց դա է. կարող ես քեզ
նեղել, անտեսել անգամ, միայն թե մնաս նրա կողքին:
Դու ուզեցիր, որ ես քեզ տիրություն անեմ
Ու ես անտեր մնամ.
Ամեն-ամեն ինչ տամ, տեղը ոչինչ չառնեմ
Ու քեզ ընկեր մնամ:52
Սահյանական սիրո այս յուրօրինակ տեսակը մի կրավորա
կան զգացում է, երբ պատրաստ ես ամեն ինչ տալու` փոխարենը
չպահանջելով ոչինչ: Ներել, լռել,համբերել` ընդունելով սեփական
անկատարելությունը, և երբեք չհասնել աննյութեղեն երազվածի
աստիճանին: §Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ, / Չեմ հասել երբեք
քո որոնոծին,/ Քո որոնածն աննյութեղեն էր, /Իսկ ես հողեղեն, հո
ղոտ, հողածին:¦53
Տղամարդուն հատուկ կարճամտությամբ բանաստեղծին
թվում է` սիրածին կողքին պահելու համար հրաշագործ պիտի լի
նել: §…Ես կարող էի/ Անվերջանալի իմ կորուստներով/ Գնել հար
դագողն ու տալ քեզ նվեր:/ Դու հարդագողի կարիք չունեիր,/ Քեզ
լոկ մի խավոտ ուղեգորգ էր պետք` /Վրան քանդակված/ Իմ ոտ
նահետքը տեսնելու համար:¦54
Իսկ ինչ է երազում կինը՝ դժվար չէ հասկանալ: Եթե սրտում իս
կական սեր է, գտնված երազ, այն նյութապաշտ չէ, այլ ընդամենը
ափսոսում է, որ §Ամբողջ կյանքում մեկը չեղավ,/ Հոգնած ուսով
հենվեի¦55, որ չտագնապեր սիրտը սիրուց, ձեռքերին իջներ մի օգ
նող ձեռք, և երգերի դողը չմարեր: Բանաստեղծը ևս համոզվում
է դրանում.
Քեզ մի մեղրամիս, մի մեղրատարի
Եվ մի արծաթե հարսանիք էր պետք,
Քո բախտի վրա և ուսիդ վրա
Իմ հասնող ձեռքը տեսնելու համար:56
51
52
53
54
55
56

Նույն տեղում, էջ 79:
Հ. Սահյան, Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, Ե., 1984, էջ 191:
Նույն տեղում, էջ 191:
Հ. Սահյան, Տոհմի կանչը, Ե., 1981, էջ 319:
Մ. Հակոբյան, Ոսկի տերևաթափ, Ե., 1978, էջ 16:
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Այսինքն՝ ընդամենը հասկանալ ու գնահատել է պետք: Հաճախ
առօրյա կյանքի հոգսերի ետևից ընկած չենք էլ նկատում, թե որ
քան ենք կարծրանում ու անտարբեր դառնում, անգամ ամենահա
րազատի հանդեպ, որին կորցնելուց հետո կյանքը իմաստազրկ
վում է: §Բախտ ասած բանից բան չհասկացանք,/Նրա խորհուրդը
բնավ չբացինք…/ Բախտը մեզ հաճախ հեռավոր մի գանձ,/Հա
ճախ թռչուն է թվում ոսկեթև/, Եվ դու մտքերիդ ետևից ընկած/
Փնտրում ես նրան յոթ սարի ետև:¦57 /Հ. Սահյան/
Երբեմն սիրող զույգերի միջև անհաղթահարելի արգելքներ
են լինում, որոնք սովորական աչքով հնարավոր չէ տեսնել, հո
գու տեսողություն է պետք: Մ. Հակոբյանը գրում է. §Իմ և քո միջև
/Բարակ մի պատ էր,/ Փոքրիկ մի դուռ էր հայալապատված,/ Որը
միշտ փակ էր:¦58 Եվ այդ հայելու մեջ յուրաքանչյուրն իր սեփա
կան արտացոլանքն էր տեսնում, ինքն իրեն խղճում ու խնայում,
որից էլ ծնվում էր երգերի խռովքը, վեճն ու երազ ¨ տենչերի կոր
ծանման ցավը, մինչդեռ` §Հիշում ես, ե՛րբ էր, / Ինձ ասում էիր` /
-Թե որ դու տխրես, / Կհիվանդանամ…/ Ես ուրախ, անհոգ/ Թռչկո
տում էի:¦ Ավելին` §Եթե հիվանդանաս, կմահանամ,/ Եթե մահա
նաս` կքարանամ, /Հավատում էի…¦59 / Մ. Հակոբյան /
Հավատի կորուստն ամենամեծ ցավն է, որ կարող է ունենալ
սիրող սիրտը: Այդ գիտակցելով՝ բանաստեղծը փորձում է անել
անկարելին` հոգնության թույնից հավատը փրկելու համար:
Արար աշխարհից ես ինձ կզրկեմ,
Կգամ,գլուխս քարերին տալով,
Որ իմ հավատով հավատդ փրկեմ,
Եվ նորից գրկեմ քեզ` հավատալով:60
Սակայն դժվար է վերականգնել նախկինում եղած սիրո ու
նվիրումի զգացումը, և միայն հարազատ աչքերն են, որ նկատում
են, թե ինչպես է սիրելին կամաց մեղավորի նմանվում: §…Բայց
այնքան լավ եմ ճանաչում ես քեզ./ Որ նայում հաճախ ու չեմ զար
մանում, /Որ դու մեղավոր մարդու ես նման:¦ /Մ. Հակոբյան/
Պարտադիր չէ հանճար լինել հասկանալու համար, որ ան
կեղծությունից բացի ամեն ինչ ավելորդ է սիրո մեջ: Հ. Սահյանը
գրում է. §Հարկավոր չէին ոչ ինձ, ոչ էլ քեզ / Ոչ իմ անհամեստ
համեստությունը, / Ոչ իմ անիմաստ իմաստությունը, / Ոչ այսքան
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Հ. Սահյան, Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, Ե. 1984, էջ 244:
Մ. Հակեբյան, Մարինե վանքում, Ե., 2004, էջ 14:
Նույն տեղում, էջ 12:
Հ. Սահյան, Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, Ե., 1975, էջ 287:
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փխրուն իմ խստությունը, / Ոչ էլ երկուսիս նվաստությունը:¦61
 Սիրո արդեն ալեկոծ ծովում տարուբերվում են սիրող սրտերը,
տատանվում, և փոխադարձ վստահությունը անէանում է:
Մեր արանքով մթին հեղեղներ են անցել ու գնացել:
Երկու հանդիպակաց քարափներ են դարձել ու մնացել:
Ավաղ, ոչ երբևէ հանդիպել ենք կարող,ոչ հեռանալ:
Ու նայում ենք իրար…
Ոչ հիշել ենք կարող,
Ոչ մոռանալ:62
				/Հ. Սա
հյան/
Գուցե ամեն ինչ դեռ կորած չէ, և կարելի է վերականգնել
խարխլված հարաբերությունները, չէ՞ որ մեջտեղում դեռ սեր
կա:§Ինձ ասելու ոչինչ չունե՞ս, / Գուցե էլ չենք հանդիպելու… / …
Դու հիշելու ոչինչ չունե՞ս,/ Ոչինչ չունե՞ս հարցնելու… /… Դու զղ
ջալու ոչինչ չունե՞ս…¦63 /Մ. Հակոբյան/
Սակայն այլևս պատանեկան վախվորած կամ երիտասարդա
կան կրակ սերը չէ, որը կարող է թեթև քամի խանդից նորից բոցա
վառվել: Այս դեպքում վիրավորանքն այնքան է խոր, որ սկսվում է
մի անբացատրելի ու տատասկոտ ուղի` չհեռանալով- կորցնելու,
սոսկ հուշերում ու երազներում իրար վերագտնելու, և որ ամենա
ցավալին է, օտարանալու կսկիծով:
…Հազար քարեր փշրելով ճանապարհին մեր հեռու`
Փշրվեցինք քարերին և փշրեցինք իրարու:
Ծովին հասանք և գտանք, ինչ որ բախտն էր մեզ տալու,
Բայց չիմացանք, որ արդեն կորցրել ենք իրարու:64
				/Հ. Սա
հյան/
Այս ամենից հետո սիրահարը կանգնում է ճշմարտության
առջև միայնակ` ինքն է ու ինքը, ու երբ կույր աչքերը բացվում են
ու ազատվում է սիրո թմրեցնող թույնի ազդեցությունից, նկա
տում է իր եսի կորուստը,տարրալուծումը անորոշի մեջ: Մարիա
Հակոբյանը գրում է. §Դու կոտրեցիր իմ մեջ / Իմ վեհությունը, /
Աշխարհին նայելու /Իմ պարզությունը:¦65 Արդյունքում փշրված
կամք է ու հավատի կորուստ: Բնականաբար, սրան պիտի հետե61
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Հ. Սահյան,Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, էջ 194:
Հ. Սահյան, Երկեր երկու հատորով, հ. 2, Ե., 1984, էջ 49:
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Մ. Հակոբյան, Մարինե վանքում, Ե., 2004, էջ 13:
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վեր ամենացավալին. §Դու կոտրեցիր իմ մեջ / Քեզ համար ապ
րելու / Իմ ցանկությունը…¦66 Կատարվածն այնքան է շեշտակի,
որ անգամ հարվածի պահին սուր ցավ չի պատճառում, սակայն
զգացնել է տալիս իր մասին, երբ դարձել է փաստ` սառնություն,
օտարացում, որին պիտի հետևի անդունդին հասած ինքնակոր
ծան քայլը, նոր զգացմունքի, մեկի ուսին հենվելու, նեցուկ փնտ
րելու մեղսավոր քայլը:§Մեկը լինի, /Նրան սիրով իմ զարդարեմ, /
Որ սիրելուց, տառապելուց, / Երգ գրելուց չդադարեմ:¦67 /Մ. Հա
կոբյան/
Սա
կայն ա
պր
ված սե
րը այն
քան նվազ չէ, որ խանդի հո
վից
հանգչի անհետ, և ծնվում են ներման, զղջման երգեր, որոնք գա
լիս են հավաստելու, որ մեղքը երկուստեք է: Սակայն սա էլ չի
սփոփում, քանզի վեր է ածվում մի կեղծ զգացմունքի, որը սիրո
անաղարտ առաքելության հետ եզրեր չունի: §Իմ սրտով սիրածն
իմ սերն ավերեց…/ …Ու ես ներեցի…Բայց ամբողջ կյանքում / Նե
րելուս համար նա ինձ չներեց:¦68 /Հ. Սահյան /
Ուժեղ հողմ էր պետք, կործանիչ մի ուժ սիրո անառագաստ մա
կույկը ծովում խորտակելու համար, որը դեռ համառում էր փոթոր
կուն ծով-հոգու չարագույժ ալիքներին: Եվ վրա է հասնում խան
դից ծնված տառապանքի 9 - րդ ալիքը: Մ. Հակոբյանը գրում է.
Մեջտեղ է եկել անցածը հիմա,
Իմ ու քո միջև վիհեր արարել,
Քեզ այդպես անվերջ ներելու համար,
Չեմ կարողանում ինքս ինձ ներել:69
Համատեղ կյանքը դառնում է տառապանք, ամենօրյա ինքնա
մերժում, ուր շարունակ ներկա է մեղքի գիտակցումը, որը ցան
կացած չնչին արարքից կարող է առաջվանից ավելի թունոտ
հորդել, և անհանդուրժողականությունը ոչ թե հնությունից թունդ
գինի է դառնում, այլ թթված քացախ, ու կարող է լինել պայթյու
նավտանգ: Անխուսափելի է բաժանումը: Անգամ սիրո կորուստը
թվում է երկրորդական: Ավելի ողբերգական է միմյանց չգնահա
տելու զգացումը:
Չես էլ ուզում մի հարցնել,
Ինչի՞ց է, որ քնած տեղը
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Նույն տեղուն:
Նույն տեղում, էջ 60:
Հ. Սահյան, Երկեր երկու հատորով, հ. 2, Ե., 1984,էջ 382:
Մ. Հակոբյան, Ոսկի տերևաթափ, Ե., 1978, էջ 37:
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Մարդը հանկարծ բաց է լինում,
Եվ ինչ վերք է, որի ցավից
Նստում մեկ-մեկ լաց է լինում:70
					/ Հ.Սա
հյան/
Սակայն բոլոր բաժանումները չէ, որ սիրո ավարտ են նշա
նակում: Ճանապարհները ոլորաններով են թե ուղղադիր, քար
քարոտ են թե ողորկ, միևնույն է, երբևիցե հատվում են: Գալիս
է մի պահ, որ անցնում են վիրավորանք, քեն ու դավ, և պղտոր
ջրերը, երբ պարզվում են, ալեկոծ հոգիների անհատակ ծովում
պարզորոշ նշմարվում են մարգարտափայլ հակինթները` սիրո
առեղծվածներ անվանումով: Երբեք հավերժական հաղթարշավը
չի ընդհատվում, թեկուզ ոչ համաքայլ, այն շարունակվում է: Չնա
յած բանաստեղծը նկատում է, որ §հավքը ձեռքից որ թռավ, էլ ետ
չի գալիս¦, համարձակվում է խոստովանել:
Թող մութն ընկներ… անտառի մեջ մի հեռու
Մենք հրաշքով հանդիպեինք իրարու…
Ակնթարթը հավասարվեր մի տարու,
Չանջատվեինք, չտանջեինք իրարու:71
Հեռվից կարոտել, ափսոսալ ու սպասել… Սպասել ոչ թե հու
շերում կամ երազի մեջ այցի գալու, այլ երկնքում, հավերժու
թյան մեջ հարատևելու համար: Երկու բանաստեղծների մոտ էլ
երկրային կյանքը ճանապարհի սկիզբ է, երկնային մի լավագույն
կյանքի խոստում՝ վեր մարդկային անհանդուրժողականությու
նից, զրպարտանքից ու նախանձից հեռու, ուր երկխոսում են
նրանք իրենց քնքուշ երգերով:
Մեր սիրո տունը արևին մոտ էր,
Արևահար էր ու արևոտ էր,
Երազից հյուսված երգ ու վրան էր,
Իմն ու նրանն էր…72
				/ Մ. Հա
կո
բյան/

70 Հ.Սահյան,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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Մենք ապրելու ենք…
Մեր ժամանակակից դասականնե
րից թերևս Համո Սահյանն ամենաքա
ջատեղյակն էր Ղարաբաղյան խնդրին:
20 տարի ապրելով Բաքվում, աշխա
տակցելով հայկական պարբերական
ներին՝ ծանոթ էր ղարաբաղցու կյանքի
մանրամասներին, Ադրբեջանի իշխա
նությունների վերաբերմունքին, և ամեն
անգամ վրդովվում էր, երբ խոսք էր լի
նում Ղարաբաղը Ադրբեջանին բռնակ
ցելու տխրահռչակ իրողության և նրա
դժնի հետևանքների մասին:

Համո Սահյան

Մեզ ասում են.- Դուք մերը չեք,
Մինչև անգամ դուք ձերը չեք,
Ձեր տեղը չեք, ձեր տերը չեք,
Դուք տերը չեք ձեր երդերի,
Տաճարների ու բերդերի:
Մեզ մեր ցավն են թողնում մենակ…73 /էջ 140/
Սահյանը միշտ էլ այդ հարցի վերաբերյալ ուներ իր հստակ վե
րաբերմունքը, որն էլ նոր ծիլեր տվեց ազգային զարթոնքի, Հա
յաստանի անկախության հռչակման և Ղարաբաղյան պատերազ
մի ժամանակահատվածում:
Դեռ 1988 թվականից առաջ էլ, մինչև համաժողովրդական
շարժումը, քաղաքականության մեջ չխորացող բանաստեղծին
մտահոգում էր Արցախի ճակատագիրը, սակայն համազգային
շարժման ալիքի զորանալուն զուգընթաց, նրա հոգում հզոր տե
ղաշարժեր նկատվեցին,և Արցախյան հարցի հայանպաստ վեր
ջաբանի տեսլականը կյանքի խաչուղիներում իմաստացած,
7 տասնամյակը վաղուց հատած բանաստեղծին հույսի կերոն
թվաց:
Տղերք կան պինդ, պնդակուռ,
Ում տեսնեսª մի Սասնա ծուռ…
…Հոգնած ու խմած էինք,
73 Համո Սահյան, Ինձ բացակա չդնեք, Եր., 1997: Այսուհետ բանաստեղծական բոլոր մեջբերումները կատարվելու են այս գրքից, ուստի
կնշվեն միայն էջերը:
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Խաբված ու քնած էին,
Արթնացանք, էլ քուն չունենք: / էջ 141 /
Այս ոգևորությունն էր պատճառներից մեկը, որի արդյունքում,
դեռ 1989 թվականին Ամերիկյան ելույթներից մեկում Հայաստա
նի անկախությունը §կախաղանի սյուն¦ համարող Սահյանը, մի
օր էլ փորձեց օպերային թատրոնի հարթակից խոսել հարազատ
ժողովրդի հետ: Սահայն, նախ ապշեց, իսկ հետո հիասթափու
թյուն ապրեց այն բանից, որ հավաքվածները չէին լսում իրեն,
իսկ ավելի ճիշտª ամբոխված ժողովրդին ինքը ոչինչ ասել չէր կա
րող: Փորձելով մեկնել իրականությունըª բանաստեղծն իր համար
բացահայտում է . §Ժողովուրդն ավելի շատ իր պաշտամունքն է
պաշտում, քան այդ պաշտամունքի առարկա Արցախը¦74: Նույն
շփոթությունն ու հուզումի ալիքն էր, որ հանճարեղ, բայց տվյալ
պարագայում միամիտ բանաստեղծին էկրանի այն կողմից ժո
ղովրդին դիմելու, նոր ընտրությունների համար կողմնորոշելու
հարկադրանքն ունեցավ: Սթափվելուց հետո պիտի մարգարեա
նարª երկրի ապագայի հեռանկարը սարսափով կանխազգալու
ցավից:
Փնտրեցինք տաք մի հովիտ,
Եկանք ու դեմ առանք ցրտին…
Եվ հիմա ես ի±նչ ասեմª
Իմ խաբված ու խաչված սրտին: / էջ 119 /
Այս անսովոր իրադարձությունների արձագանքն են բանաս
տեղծի վերջինª §Ինձ բացակա չդնեք¦ ժողովածուի մի շարք բա
նաստեղծություններ, որոնք անցել են նրա ներաշխարհով, ցա
վոտ հետք են թողել հոգում ու դարձել տագնապոտ հարց:
…Ե±րբ պիտի վանենք մեզանից հեռու
Այս թանձրաթախիծ մշուշն օրհասի…
Ի±նչ է լինելու, պարոն Սատանա,
Ես ի±նչ իմանամ, սատանան գիտի: /էջ 213/
Իբրև խորաթափանց արվեստագետª Սահյանը տեսնում էր, որ
երկար սպասված անկախությունն իր հետ բերել էր նաև անցան
կալի երևույթներ, որոնք չկանխելու դեպքում կարող էին երկրի ու
ժողովրդի համար աղետալի հետևանքներ ունենալ:
74	Շչորս Դավթյան, Համո Սահյան հանրագիտարան, Եր., 2012թ., էջ
115:
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Գնանք օտարի դռները բախենք,
Թերմացքներ մուրանք, որ սովը թաղե±նք…
Ավելի լավ չէ ±, որ մեզ ազգովի
Այս անկախության պարանով կախենք: / էջ 235 /
Համո Սահյանը, բանաստեղծ լինելուց զատ, նաև իր երկրի
շարքային քաղաքացին էր և իր ուսերին ու սրտին զգում էր օրե
րի ծանրությունը, դժգոհում դրանից, սակայն հիասթափության
այս շեշտերը որպես պահի անցողիկ անակնկալների հետևանք,
նրա կենսասեր խառնվածքին ու բանաստեղծական հավատամ
քին թույլ չտվեցին, որ խաթարվեր հավատը գալիք երանելի ժա
մանակների հանդեպ: Սահյանը 1990 թվականի հունվարիմեկյան
շնորհավորական ուղերձում նկատում է . §Վերջին երկու տարին
շատ բան խլեց մեզանից, բայց, փառք աստծո, տվածը խլածից
շատ է: Մենք սկսեցինք մեզ ճանաչել, մեր ուժին ու մեր պնդությա
նը հավատալ¦:75
Ինքն իրեն երբեք չկեղծող բանաստեղծը ոգևորված էր Հա
յաստանի անկախության հռչակմամբ, վերջապես իրականացել
էր ողջ ազգի երկար ու ձիգ դարերի երազանքը: Բանաստեղծը
պատվիրում է չընկրկել ցրտի ու սովի չարագույժ աղետի առջև,
այլ սնվել հույսի մեղր ու կարագով, որպեսզի մեր խրոխտ երթի
դեմ չքվի ցրտի, սովի, թուրքի դաշինքը:
Կտաքանանք մեր սրտի կրակով,
Կրքի պաշարով դեռ հանդուրժելի:
Արցախ կտանենք մեր վրեժն արյան,
Օրերի ոգին մեր փետրվարյան:
Կմերժենք անլուր այցը հաճույքի,
Սպառնալիքը կհեգնենք թուրքի: / էջ 213 /
Արցախյան պատերազմի հաղթանակների ու հատկապես Շու
շիի ազատագրման ցնծությունը ուղղակի կենդանություն էին
պարգևում արդեն հիվանդ ու աշխարհի հետ իր պարտքերը վա
ղուց մարած բանաստեղծին: §Ուժս ներեր, կռվի դաշտ կիջնեի
զենքով: Լացս գալիս է, որ ջահել չեմ, որ կարողանամ իմաստ տալ
ոչ այնքան կյանքիս, որքան մահիս¦:76
Համո Սահյանի ամենահամարձակ ու հեռահար մտքի ար
տահայտություններից է §Մի աղբյուր կա Գյուլստանում¦ բա
75 Համո Սահյան, Գրչի, խոսքի, խղճի կշիռը, Ե., 2003, էջ 60:
76	Շչորս Դավթյան, Համո Սահյան հանրագիտարան, Եր., 2012թ., էջ
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նաստեղծությունը / էջ 233 /: Իր ժամանակին Րաֆֆին Ռափայել
Պատկանայանի §Արաքսի արտասուքը¦ բանաստեղծությունը
որակեց §հայրենասիրական քնարերգության թագուհի¦, այսօր
Համո Սահյանի վերը նշված բանաստեղծությունն առանց վարա
նելու կարող ենք համարել Արցախյան պատերազմի, հայոց նորօ
րյա զարթոնքի ու հաղթանակների արքայազն, որի թագադրումը
շատ չի ուշանալու: Բանաստեղծությունը մի գողտրիկ զրույց է
հայոց պատմական Գյուլստանի / այժմ Շահումյան,որը Ադրբե
ջանի կազմում է / գերված աղբյուրի ու հայրենասեր բանաստեղ
ծի միջև: Սև սատանի բաժին դառած, զուլալ ջուրը լեղի կտրած
Գյուլիստանի գերի աղբյուրը պատվիրում է հայոց բանաստեղ
ծին. §Աչքդ, ասեմ, ուր էլ գնաս,/ Հեռվից-հեռու պահես վրաս¦:
Իսկ գյուլստանյան անմահական ջրին պապակ բանաստեղծը հո
գու խորքում հավատում է աղբյուրի երազանքին.§Աչքալուսանք
կտանք շուտով/ Ես ցուրտ, իսկ դու տաք շշուկով¦: Չհավատալու
պատճառ չունենք, որ հանճարեղ բանաստեղծի այս երազանքն էլ
է ի կատար ածվելու .§Աստված իջել Գյուլստանում,/ Մեր հին օրն
է մեզ խոստանում¦, իսկ առայժմª Գյուլստանի գերված աղբյուրը,
որի §կարոտը մարդ կսպանի¦, §Կանչում ու չի հանգստանում¦:
Բանաստեղծը գերված ժողովրդի տառապանքն առավել ընդգծե
լու համար շնչավորել է հայրենի աղբյուրը: Ավելի համոզիչ ու կեն
դանի, հուզիչ ու սրտաբուխ հնարավոր չէր արտահայտել հայրե
նասիրական խոսքը, քան ստեղծման օրից ի վեր հայ ժողովրդի
համար սրբացված ու հզորություն առաքող հայրենի ջրիկի կեր
պարով:
Հետաքրքիր հեռազգացություն ու շատ քաղաքագետներից
առավել խորաթափանց միտք ունի բանաստեղծ Սահյանը:
Եվ կրկնվում է պատմությունն էլի,
Եվ մենակ ես դու վայրի ցեղերի
Պղտոր հեղեղի հորձանքների դեմ,
Մութ,անակնկալ փորձանքների դեմ…
Մեկ է, քեզ պիտի հավատով զինես,
Հավատով, որ կաս ու պիտի լինես… /էջ 160 /
Պատմությունն, իրոքմ կրկնվում է. անցյալ դարի 90-ական
թվականների և դրան էլ նախորդող պատմական դեպքերն ու
հայերիս ճակատագիրը ժամանակների շարունակական հոլովույ
թում կրկին դարձել է գերխնդիր: Նորից թափառ մի ցեղ փորձում
է մեզ խլել մեզանից, իսկ աշխարհի §մեր հույս¦ պետությունները
ոխով փորձում են մեղքեր փնտրել մեր մեջ:
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Մեզանից ի±նչ են ուզում,
Ախր մենք ու±մ ենք վնասել,
Եղբայրներ շատ ունեինք,
Ինչու± ենք մենակ մնացել… /էջ118 /
Բանաստեղծի բնորոշմամբ §Սասնա ծուռ Հայաստանը¦ կրկին
համախմբվել է, ցավոք, այս անգամ էլ ժողովրդի համար օրհա
սական լինել-չլինելու ճակատագրական պահին և պատրաստ է
անգամ որդիների արյան գնով հաղթանակ տանել:
Վաչկատուններ դուք մերօրյա,
Թող մոտ չգան խաշները ձեր,
Դեռ էն գլխից դրախտավայր,
Դրախտի դուռ Հայաստանին:
Քանզիª
Խանձարուր էլ դեռ չունեիք,
Երբ ծանոթ էր աշխարհն արար
Մեսրոպի լույս, Ղևոնդի խաչ,
Վարդանի թուր Հայաստանին: / էջ 138 /
Վաղուց թվում է, թե փոխվել են ռուս-հայկական անցյալ դա
րի 90-ական թվականների հարաբերությունները, և մենքª հայերս,
կիկին ներել ենք ու §մոռացնելու տվել¦ անցյալի տխուր իրողու
թյունները, սակայն Սահյանի քաղաքական սթափ մեկնությունն
ու հարցի ճշմարիտ բացահայտումը, կարծես արված են մեր օրե
րի հեռավորությունից:
§Վերջապես ազգովի գլխի ընկանք, որ ավագ եղբայրը խորթ
է եղել: Մենք հայ քրիստոնյա ենք և միշտ թույլին ենք պաշտպա
նում և արդարության կողմն ենք: Թվում էրª մեր ավագն էլ նույն
պիսին պիտի լինի: Բայց ավագը մեզ խաբեց ու դեռ շարունակում
է խաբել: Նա անցավ ուժեղի կողմը, արհամարհեց մեր արդար
պահանջը, փորձեց ու դեռ փորձում է աշխարհի համար երեք հա
զար տարի տներ շինած մի ազգի հավասարեցնել երեկվա վաչ
կատուն ցեղերին¦: 77
Լավատես լինենք բանաստեղծի նման ու հպարտ ձայնենք աշ
խարհով մեկ.
§Չէ°, այդ չի լինելու, ինչպես ասում են, վերևն Աստված կա…¦78
Եկե°ք հույսներս դնենք Աստծո, և որ նունն է, ինքներս մեզ վրա,
մեր զինվորի ու սեփական բազկի վրա և չկասկածենք մեր կողքից
77 Համո Սահյան, Գրչի, խոսքի, խղճի կշիռը, Եր., 2003, էջ 60:
78 Նույն տեղում:
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երբեք չբացակայող բանաստեղծի մարգարեական խոսքին.
Մեր հողի վրա մերն ենք լինելու,
Մեր անտեր գլխի տեևն ենք լինելու,
Մենք ապրելու ենք, ինչ էլ պատահի:
… Մեր հողի վրա մերն ենք լինելու: / էջ 63 /
Այսօր, առավել քան երբևէ, անհրաժեշտ են սահյանական
սթափեցնող պատվիրանները, և համախմբվելով մեծ մարգարեի
գաղափարի շուրջը, մի վերջին ու հուժկու հարվածով պիտի հաս
տատենք ի վերուստ մեզ տրված տեղը աշխարհի վրա և ի լուր
ամենքի հայտարարենք.
Ելի°ր, անզեն իմ ժողովուրդ,
Բարձրացիր քո լեռները լուրթ,
Եվ թո°ղ աշխարհն ականջ անի, /էջ 140 /
որ Արցախը ես եմ, Սահյանը ես եմ, ես հայ եմ …
Վխտում են շուրջդ նորից,
Քեզ նորից ոխով հոտոտում…
Բայց մեկ է, կուլ չես գնա,
Կմնաս նրանց կոկորդում: /էջ 119 /
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Անվան արժանապատվությունն ու
ստորագրության պատիվը
Էսքիզի ենթաժանրն իր մեջ ամփո
փում է խո
րի
մաստ լր
ջու
թյուն: Քիչ չի
պատահում, որ այն մնա իր ստեղծման
ժամանակի և միջավայրի մեջ, երբեմն
նույնիսկ ժամանակից հետ մնա, բայց
առաջ գնալ, ապագայինը լինել հազ
վագյուտ երևույթ է: Լրագրողական այս
սովորական թվացող ժանրը ընդարձա
կում է իր սահմանները, ձեռք է բերում
խորություն, վերլուծական հնարավո
րություններ, նյութեր, դեմքեր, արարք
ներ ներառում իր մեջ, և Վարդգես Պետ
Վարդգես Պետրոսյան
րոսյանի ուրույն մտածելակերպի ու
ոճի շնորհիվ դառնում լիարժեք գրակա
նություն:
Վարդգես Պետրոսյանի §Հայկական էսքիզները¦ կարող ենք
այդ հազվագյուտներից մեկը համարել` իր նյութով, խոհերով:
Ասելիքի պարզությամբ ու միևնույն ժամանակ խորությամբ այն
մնայուն է անցյալ, ներկա և եկող ժամանակի մեջ:
Ժամանակի պահանջը գրականությունից երբեք չի փոխ
վում, այն կյանքը, իրականությունը պատկերելու արվեստն է:
§Հայկական էսքիզներում¦ ոչ թե փոխվել է երկի ասելիքը, այլ այն
ասելու ձևը: Ներկայացվող նյութը խիստ բազմազան է, բայց կա
գլխավորը, հիմնականը, որը հայրենիք կոչվածն է: Հայաստանը
հայի տունն է, անցյալ, ներկա ու ապագա ունեցող հայի, աշխար
հով մեկ սփռված, բայց հայաստանոտ, հայաստանակարոտ հայի
հայրենիքը:
Ժանրային առանձնահատկությունից ելնելով` էսքիզներում
բազմազան են նաև կերպարները, սակայն մեկն է համակրելի
հեղինակին: Այն մտածող, խորհող, զգացմունքով առաջնորդվող
անհատն է, որը եթե դառնա բազմաթիվ, մոլորակաբնակ, Հայաս
տանը գուցեև դառնա մոլորակատեր: Երկը, հեղինակի խոսքերով
ասված, լուսամուտ է դեպի մեր երկիրն ու ժողովուրդը:
Հուզիչ է Կարելիայից ստացված մի սովորական ընթերցո
ղի`ազգությամբ ռուս կնոջ նամակն ուղղված Վարդգես Պետրո
սյանին. §Իմ աչքերը կարծես թե բացվեցին կարդալով էսքիզնե
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րը, ես սիրեցի ձեր երկիրը, ձեր ժողովրդին, սիրեցի միանգամից և
անվերապահ¦:79
Մեր ժողովրդի ճակատագիրը մի բարդ հավասարում է բազ
մաթիվ անհայտներով, որի բացահայտումը հսկայական ջանքեր
ու նվիրում է պահանջում:
§Մեր ժողովուրդն իմն է, ինչպես իմ վիշտը¦80, գրում է Վ.
Պետրոսյանը: Մեծ լրագրողի բոլոր գրքերը և մասնավորապես
§Հայկական էսքիզները¦ իրենց վրա կրում են Պետրոսյանի տա
ղանդի դրոշմը, և դժվար է տարբերակել, թե որտեղ է վերջանում
հրապարակագրությունը և սկսվում գեղարվեստական գրակա
նությունը: Գրողի ուսուցիչն իր ապրած կյանքի փորձն է, իր տե
սածն ու զգացածը, որն անցնելով սեփական զգայարանների
միջով՝ զտվում է ու ներկայացվում ընթերցողին որպես մաքուր,
գրական ստեղծագործություն:
Հայաստանն ու հայը էսքիզներում պատկերվում են Վարդգես
Պետրոսյան հայի աչքերով ու մեկնաբանությամբ: Թվում է, թե
այս թեմայի մասին շատ և բազմաձև է խոսվել, սակայն Պետրո
սյանը ոչ թե կրկնում է մինչ այդ եղած հայրենասիրական թեմայի
հպարտ կամ ողբերգական հույզը, այլ փորձում է սովորեցնել
հասկանալ միմյանց, սիրել, օգտակար ու կարեկից լինել, որն էլ
հզոր ու ապագա քայլող հայրենիք ունենալու գաղտնիքն է: Ում
և ինչի մասին էլ գրում է հեղինակը, ասելիքը պտտվում է մեկ
գաղափարի շուրջ` ճանաչել հային, գնահատել նրա լավ տեսա
կը: Երբեմն էլ ոչ թե հիանում է ու հպարտանում, այլ բարկանում
այնպես, ինչպես մտերիմիդ, հարազատիդ, թեկուզ անգիտակից
կատարած զանցանքի համար, անճարությունից ու սրտնեղու
թյունից կարող ես նախատել: Գրքի էջերում շարունակ որոնվող
հայն ու Հայաստանը փոփոխական են, տարբեր ու հակասական.
կարող է լինել երբեք չմոռացվող պատմական ավանդություն
կամ մոռացության մատնված դամբարան, ուր այդ ավանդության
իրական հերոսներն ու հայոց հպարտություն թագավորներն են
թաղված: Մի կողմից հայի ճակատագրի անողոք հարվածներից
առնականացած ու Հայաստան պահող, Հայաստանի օրով ու
հոգսով ապրող անհատ, թեկուզ և օտար ափերում, մյուս կող
մից` ազգն ու հայրենիքը մերժած ոմն, որը կարող է նյութականի
ետևից գնալ ապրելու անգամ Ստամբուլ` իր գոյությամբ մերժելով
հայկականությունը: Եվ շատ դիպուկ է այստեղ Վ. Պետրոսյանի
79 Պետրոսյան Վ., Հավասարում բազմաթիվ անհայտներով, Եր., 1977,
էջ 474:
80	Վ. Պետրոսյանի վերջին գրքի խորագիրն է:
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խոսուն լռությունը, անտարբեր ձևացող սրտնեղությունը, հերոսի
հանդեպ ամփոփված ատելությունը: Նա համոզված է, որ հայրե
նիքից հեռանալ ցանկացողի մնալուց ինչ օգուտ կա, որ գնալուց
ինչ վնաս լինի:
§Հայկական էսքիզների¦ առաջին տպագրությունից անցել է
 ա
շուրջ կես դար81, սակայն մինչև օրս այն չի կորցրել իր այժմեակ
նությունը: Այսօր էլ հայրենադարձվում են ժամանակավոր կամ
մշտական բնակության՝ մի այլ երկրից փախչելու, պատսպարվե
լու կամ հայրենիքը սիրելու ու այն շենացնելու մտադրությամբ:
Ցավոք, քիչ չեն այնպիսիք, որոնք էսքիզի հերոսի նման դժգոհ են
հայրենիքից, և դժգոհության պատճառները շատ անհեթեթ են, չն
չին. §… իր նոր ստացած բնակարանում դռները ոչ բացվում են,
ոչ փակվում, թե Երևանի շուկայում դժվար է թարմ միս ճարել շա
բաթ օրերին, թե տրամվայները առավոտյան լիքն են լինում…¦82:
Նրանց միայն մի պատվիրան է տալիս Պետրոսյանը` երբեք
§Անտունին¦ չերգեն: Իսկ հարցին. §Ինչ է, դուք ա՞լ չեք քաջալերի
որոշումս¦83, արհամարհանքն է պատասխան: Պատասխանը մեկ
այլ էսքիզի հերոս Հովակիմ Թութունջյանը կտա, որը անդամա
լույծի ձեռնասայլակին գամված՝ Լոս-Անջելեսից եկել է հայրենիք:
Նա անցորդների հարցերին ու հայացքներին անհաղորդ է, հմայ
ված է շենքերով, հայրենակիցներով, անգամ հայրենիքի օդով:
Վարդգես Պետրոսյանի §Հայկական էսքիզները¦ հայրենասի
րության դասագիրք է մի ժողովրդի, որի պատմության գիրքը §…
դեռ չի դարձել գրապահարանի վերին դարակի գիրք, որ հանում
են հինգ-վեց տարին մեկ, այն մեզ համար դեռ ոչ միայն գրասեղա
նի, հաճախ ճաշասեղանի գիրք է, գրպանի գիրք է, ճամփորդու
թյան ուղեկից, մի խոսքով` մեզ հետ է ինչպես մեր հոդացավը, մեր
ստվերը, մեր անձնագիրը¦84: Ուստի շատ կարևոր է հայոց պատ
մության և Հայաստանի մասին սերունդներին ճիշտ ասելն ու հե
րոսների ոգով դաստիարակելը, հակադրելը դավաճաններին, որ
ապագայում չմոլորվենք ճիշտ ու սխալ արարքների միջև:
Էսքիզներն իրենց մեջ բովանդակում են մանրապատումային,
կյանքի որևէ դրվագի մի քիչ վավերագրական, մի քիչ ակնար
կային պատկեր, սակայն իրենց արվեստով, ոչ այնքան գեղար
վեստական պատկերավորման միջոցների առկայությամբ, այլ
81 Պետրոսյան Վ., §Հայկականէսքիզներ¦-ը տպագրվել են 3 առանձին
գրքերով` 1964, 1983, 1984թթ., Եր.:
82 Պետրոսյան Վ., Ապրած և չապրած տարիներ, Եր., 1970, էջ 250:
83 Նույն տեղում, էջ 250:
84 Նույն տեղում, էջ 265:
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ուղղակի պատումով հուզական են և ճշմարիտ գեղարվեստական
արժեք են ներկայացնում: Հեղինակը որևէ երևույթի դեմ կռիվ
տալու նպատակով մի փոքր խտացրել է գույները, խոշոր գծերով
ներկայացրել թերությունները, որովհետև բացասականի հաջող
պատկերներով ավելի շատ է նպաստում դրականի ընդգծմանը:
Վատի մասին հեշտ է կրքով խոսելը, և ընթերցողի մոտ երկար
ժամանակ նստվածք է տալիս նողկալիի քննադատությունը: Ինքը
ևս կյանքի երևույթներին նայում է ավանդապահ հայի խստաբա
րո հայացքով, իսկ դրանից կատարված ոչ մի շեղում չի վրիպում
նրա ամենատես աչքից:
Ֆելիքս Բախչինյանն իր §Հիշիր, որ դու չես վերջանում, որ դու
պիտի վերսկսվես թեկուզ վաղը¦ հոդվածում գրում է. §…Իր ան
ցած, ապրած տարիների պահոցից հանել է իր հույզերը, ցավե
րը, ահերն ու ապրումները, որոնք ժրաջան մեղուների նման նրան
հանգիստ չէին տալիս և կերտել է §Հայկական էսքիզները¦85:
Այստեղ խտացված են հեղինակի հույզերը, խոհերը, ոգևո
րություններն ու հիասթափությունները, երազանքներն ու կա
րոտները հայի ու Հայաստանի մասին, որոնք հաճախ այնքան են
ոգևորում հեղինակին, որ քնարական շունչ են ստանում: Հայի ու
Հայաստանի մի կողմը, մի տեսակը չէ, որ դարձել է հեղինակի հու
զումների պատճառը, այլ բազմազան ու բազմաբնույթ, տարբեր
կողմերից ու տարբեր հարթություններում: Կարելի է ասել Պետ
րոսյանն էլ Սևակի նման իր ափի մեջ է առել այս անգամ հային իր
հայրենիքով` հին ու նոր Հայաստանով:
Էսքիզների գլխավոր ասելիքը հանգում է կատարսիսի: Այս
գիրքը անցյալի հարուստ պատմություն ունեցող ժողովրդի, երկ
րի ճշմարիտ պատկերն է ներկայացնում, տալիս հայ մարդու հո
գեբանության նրբերանգները:
Գրքի կառուցվածքն ավանդական չէ: Այն կազմող մանրապա
տումները որքան էլ տարբեր են իրենց ասելիքով, կերպարներով,
շոշափում են միևնույն նպատակը` հայի ու Հայաստանի թեման,
որը հեղինակը որոնեց երկար ու ցավագին, գտավ հազար ան
գամ ու կորցրեց: Հայաստանը միֆ չէ, այն աներևույթ կամ թեկուզ
տեսանելի մի գոյ չէ, որին կարելի է կույր պաշտել, կամ ատել,
այն ամենուր է, ամեն հայի մեջ, Պետրոսյանը կասեր` §… Հայոց
կաթողիկոսների աղոթքներում ու ամեն հայի հայհոյանքի մեջ,
իմ աղջկա դպրոցական առաջին տետրի մեջ և Մատենադարանի
մագաղաթներում¦86:
85	Բախչինյան Ֆելիքս, Մեր տանելու խաչը, Եր., 2008թ.:
86 Պետրոսյան Վ., Ապրած և չապրած տարիներ, Եր., 1970, էջ 327 :
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Հային ու Հայաստանին համեմատում է ավերակի պատին
աճած ծիրանի ծառի հետ, որը հրաշքով ոչ թե միայն ամրացել է
ու աճել, այլ ծաղկել է ու պտուղ տվել: Հայը ծառի նման կդիմանա
և որքան էլ ճյուղակոտոր, էլի կծաղկի գարնանը և կտա անուշա
համ պտուղներ: §Ե՞րբ, ո±վ մեր ժողովրդի սերմը շաղ տվեց այս
քարաստանում, որ սխալմամբ արտասանվում է Հայաստան:
Ե՞րբ, ո±վ այդ քնքուշ ծառի արմատներին պողպատալարի ամրու
թյուն, հույսի երկարություն և մոր համբերություն տվեց, որ նրանք
ծակեցին-անցան քարափները, գալար-գալար տարածվեցին, պն
դացան և ապրեցին¦87:
Վ. Պետրոսյանի ստեղծագործությունը համակ սեր է հայրենի
քի, հայի և մարդու հանդեպ:
Պետրոսյանը սիրահարված էր կյանքին, իր երկրին ու ժողովր
դին, և այդ սերը դրսևորվում էր նրա բոլոր երկերում, կյանքի ու
գործունեության մեջ՝ §սկսած §Երկիր Նաիրիի¦ ցավատանջ
փնտրտուքից մինչև իր վերջին գտածոն` §Երկիր Նաիրի¦ շաբա
թաթերթը¦88:
Վ. Պետրոսյանի հրապարակագրության, գրական խորհրդա
ծությունների և վավերագրական արձակի էջերում §Հայկական
էսքիզների¦ թեմաներն ու կերպարներից շատերի նախատիպերն
արդեն իսկ ներկայացված են:
Պետրոսյանը համոզված է, որ գրողը §այն ժամանակ չի գրում,
երբ նստում է սպիտակ թղթերի առաջ, գրում է մինչև այդ¦89: Շատ
մտքեր, դեմքեր, իրադարձություններ հեղինակի գիտակցության
մեջ կարող են ապրել տարիներով և հանկարծ, երբ ժամանակը
գա, արթնանան: Այդպես էլ տարիների փորձի, զգացածի, հու
զումների ու ապրումների խտացում է §Հայկական էսքիզները¦,
այդ է պատճառը, որ այն այդքան ապրված է, թրծված, և հային
բնութագրելու, մարդ արարածին ներկայացնելու տեսակետից
կատարյալ: Ավելորդ ոչինչ չկա այս գրքում: Գեղարվեստական
երկի կանոններին հակառակ Պետրոսյանի հերոսներից շատերը
ներկայանում են իրական անուն ազգանունով, ունեն տուն, հաս
ցե, սակայն այնքան են զերծ առօրեական մանրուքներից, հա
մակված զգացմունքայնությամբ և գեղարվեստական երանգնե
րով, որ դրանից էսքիզների գեղարվեստական արժեքն ավելի է
բարձրանում:
87 Նույն տեղում, էջ 326:
88 Անանյան Լ., Դիմակայություն, Եր.,2006, էջ 150:
89 Պետրոսյան Վ., Հավասարում բազմաթիվ անհայտներով, Եր., 1977,
էջ 474:
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Առանց հուզմունքի չես կարող կարդալ էսքիզը մի փոքրիկ հո
վիվ տղայի մասին, որը Մեքսիկայից եկած հարուստ հայ շրջա
գայողից քաղցրավենիք չվերցրեց90: Նա հպարտ զորավարի էր
նման՝ իր արարքով հաղթելով հայի խեղճություն ու ընկճվածու
թյուն ամփոփող թշնամի զորքին: Եվ դժվար էր համոզել մեքսի
կացի հային, որ տղային ոչ ոք ոչինչ չէր սովորեցրել, այլ հենց դա է
հայի բնատուր, հայկյան տեսակը, որով և ապրում է իրական հայն
ու Հայաստանը, և ոչ թե իր նմաններով, ովքեր հյուր են հայրենի
քում: Մի էսքիզում գրում է. §Ես սիրում եմ աշխարհի ճանապարհ
ները, որովհետև վերջին հաշվով նրանք հայրենիք են բերում¦91:
Ցավոք, շատ հայերի ճանապարհներ ոչ թե զուգահեռվում, այլ
խաչվում են ամայի ճամփաներին ու ավելի օտարացնում նրանց:
Պետրոսյանը ցավով է պատմում կանադահայ Ալբեր Մարտիկյա
նի մասին92, որը օտար ճամփաներում վթարից մի կերպ փրկվե
լով, օտար լեզվով երկար վիճում է մեղավոր վարորդի հետ, ան
գամ ոստիկան կանչում և վերջում միայն, ազգանունը հուշում է,
որ իր ախոյանը հայ է: Սակայն հայերը միայն միմյանց կորցնելով
չէ, որ ապրում են, այլ նաև Արաքսի այն ափի ավերակների միջից
պարկապզուկով քոչարի նվագող հայերով, որը չէր վախենում
սահմանապահներից, և իր նվագով զորակցում է պարող հայե
րին: Երկու դեպքում էլ օտարության մեջ հայերը հանդիպեցին,
սակայն չի կարելի ասել, թե երկու դեպքում էլ գտան իրար: Առա
ջին դեպքում վարորդներն ավելի օտարացան, դարձան ախոյան,
իսկ երկրորդ դեպքում` քոչարու երաժշտությունն ու պարը կտրեց
անցավ Արաքսն ու կամուրջ դարձավ նրանց միջև. ահա թե որտեղ
է հեղինակի համակրանքը:
Մայակովսկու §Ես այնտեղ եմ, որտեղ ցավն է:¦ հանրահայտ
միտքը Վ. Պետրոսյանը շարունակում է այսպես. §Մենք այնտեղ
ենք, որտեղ նաև ուրախությունն է¦93:
Մի՞թե իսկական ուրախություն չէ բժիշկ Նասիբյանի94 նման
հայեր ունենալը, ով արհամարհելով սեփական տկարությունը՝
կյանքի վերջին օրերին իր մեջ ուժ է գտնում և մահից փրկում հար
ևան գյուղում ապրող մի հիվանդ տղայի: Նրա տեսակը չէր կարող
անտարբեր լինել ուրիշի նկատմամբ, երբեք սեփական ցավը չէր
մթագնի ուրիշին օգնելու պատրաստակամությանը: Եվ արդա
90
91
92
93

Պետրոսյան Վ., Ապրած և չապրած տարիներ, Եր., 1970, էջ 327:
Նույն տեղում, էջ 295:
Նույն տեղում, էջ 293:
Պետրոսյան Վ., Հավասարում բազմաթիվ անհայտներով, Եր., 1977,
էջ 464:
94 Պետրոսյան Վ., Ապրած և չապրած տարիներ, Եր., 1970, էջ 300:
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րացի է, որ համագյուղացիները նրա գերեզմանին լույս են վա
ռում: Նա աստծո լույսն էր, ով իր գոյությամբ, իր գործով ցրում
էր մարդկային կյանքի խավարը, և եթե Նասիբյանների նմաննե
րը բազմապատկվեն, Հայաստանը հոգու պայծառ լույսերից հա
վերժ կփայլի ու կջերմանա: Իհարկե, հեղինակը ցավով է նշում
նաև այն անտարբերներին, որոնք Մասիսների կենացն են խմում,
պատմությամբ հպարտանում, սակայն ավերում են հայոց հինա
վուրց գերեզմանները, կառուցում խանութ ու ցանկապատ` հիմք
դարձնելով ամուր, դիմացկուն խաչքարերը95: Հաճախ էր Վ. Պետ
րոսյանը շրջում գերեզմաններում ու կարդում հինավուրց, փոշե
ծածկ խաչքարերի մակագրություններն ու ընկնում մտածմունք
ների գիրկը: Պատահական չէ, որ այդ մասին հիշատակվում է մի
շարք էսքիզներում: Հին Ջուղայի գերեզմանների ու խաչքարերի
ավերման հարցը, որը վերջին ժամանակներս այսքան հնչեղ դար
ձավ, Վ. Պետրոսյանին մտահոգել է դեռ վաղուց և դարձել էսքիզի
նյութ: §Մենք կանիբալ չենք¦. ի լուր աշխարհի հայտարարում է
էսքիզների հեղինակը, հատկապես գոհ լինելով, որ օտարերկրա
ցին ծանոթանալով հայի պատմությանն ու մշակույթին` համոզ
վում է դրանում:
Պետրոսյան հայի տեսակը բացահայտող կերպարներ են այն
ծերունիները, ովքեր հաճախում են հայկական դպրոց և սրտի թր
թիռով սովորում հայոց տառերը, կամ մթագնած ուղեղով պառավ
Մարանը, որը վառել էր ամայացած գյուղի բոլոր օջախները, որ
երդիկներից ծուխ բարձրանա այնպես, ինչպես ամեն առավոտ,
երբ հաց էին թխում, ու շեն թվա գյուղը: Տխուր, բայց խորիմաստ
է նաև Վահան Պասկասի96 կյանքը, մարդ, որն ապրեց ու մեռավ
հյուրանոցում, իր երկրից դուրս, լավ թե վատ՝ ինչ նշանակություն
ունի: Օտար երկիրը նման է հյուրանոցի. որքան էլ ուզում է շքեղ
լինի, քոնը չէ, իսկ ապրելու համար մարդուն տուն է հարկավոր.
ափսոս, որ Վահան Պասկասը ուշ էր հասկացել: Հայրենի հողը,
երկիրը մի անասելի ուժ է տալիս մարդուն, այդ է վկայում Բեյ
րութի Սահակյան վարժարանի մասին պատմող էսքիզը97: Հենց
բեմի կենտրոնում մի քար էր դրված, որը բերված էր Հայաստա
նից: Այն վարժարանի սրբությունն էր: Ով պիտի խոսեր հայրենի
քի մասին, կանգնում էր այդ քարին, և ոտքի տակ Հայաստանն էր
զգում ու զորանում: Հին հունական դիցաբանության հերոս Ան
թեյը և մեկ էլ հայոց թագավոր Արշակը գիտեին, որ կանգնելով
95 Նույն տեղում, էջ 272:
96 Նույն տեղում, էջ 275:
97 Նույն տեղում, էջ 282:
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հայրենի հողին կարելի է ուժ ստանալ: Երանի՜ բոլոր հայերն էլ
այդ հասկանային: Որքան տխուր է Թուրքիայի Հուսեյնիկ գյուղի
պատմությունը: Այնտեղ ապրող թրքացած հայերը խոստովանում
են. §Իսկ մենք հավատացած էինք, որ մեզնից բացի աշխարհում
ոչ մի հայ չէր մնացել…¦98: Սակայն անգամ այն հայերը, որոնք
ճակատագրի կամոք կորցրել են լեզուն ու կրոնը, հոգում ինչ-որ
հույս են պահել` երբևիցե ակունքներին հասնելու: Այդպիսին է
նաև էսքիզներից մեկի հերոսը, որը հայերեն չի խոսում, սակայն
շարունակ փնտրում է հոր երգած երգը, որը նրա ականջներում է
անընդհատ, իսկ գտնելուց հետո չգիտի ուրախանա, որ գտել է,
թե տխրի, որ հոր սիրած երգը տխուր է:
§Հայկական էսքիզներ¦-ում պատկերված կերպարները չեն
կրկնվում: Նրանք շաղկապված են իրար և առանձին գոյություն
ունենալ չեն կարող:
Վարդգես Պետրոսյանի ստեղծագործությունն անկեղծ երկխո
սություն է ընթերցողի հետ, ուր չկան նյարդային ջղաձգումներ,
այլ զրույց է կարծես ինքն իր հետ, իր խոհերի, մտքերի, սեփական
եսի բացահայտում ու փոխադարձ հասկացվածության ակնկա
լում: Ամեն ինչ չէ, որ բացատրվում ու մեկնաբանվում է, բավա
կան է մի բառը, արտահայտությունը, և ընթերցողը հասկանում է
նրան, վարակվում հայրենասիրությամբ:
Գրողի վաստակի իրական ճանաչումը սկսվում է ետմահու: Ետ
ևում են մնում երկրային կյանքի հույզերն ու հիասթափություննե
րը, երջանկությունն ու դժբախտությունը, և գալիս է տաղանդին
գնահատելու անվերջանալի ճանապարհը` հավերժության ուղեգ
րով: Պետրոսյանն այդ ճամփի արժանի ուղևորն է: Նրա ապրած
տարիների շղթան մեծ նյութ կուտակեց և եղավ այնքան իմաս
տալից, որ չապրածների տեղն էլ լրացրեց: Անգամ տարիներ անց
նա պահում է իր ստորագրության պատիվը և տողավերջում ազ
գանունը գրելու արժանապատվությունը:
Վարդգես Պետրոսյանը Իսահակյանի ծննդյան 100-ամյակին
արտասանած ճառում վկայակոչում է վերածնության տիտաննե
րից մեկի` Պետրարկայի խոսքերը, որը պատգամել էր, որ գրեին
իր գերեզմանին` §Նա այստեղ չէ, փնտրեցեք նրան ապրողների
մեջ¦: Այս խոսքերը կարելի է ասել Վ. Պետրոսյանի համար. նա
մեր մեջ է, յուրաքանչյուր հայի լավատեսական հույզերում, ծերու
նիների իմաստուն մտքերում ու մանուկների ապագան կերտող
երազների մեջ:
98 Նույն տեղում, էջ 269:
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Օգտագործված գրականություն
1. Անանյան Լևոն, Դիմակայություն, Եր., 2006թ.:
2. Բախչինյան Ֆելիքս, Մեր տանելու խաչը, Եր., 2008թ.:
3. Պետրոսյան Վարդգես, Ապրած և չապրած տարիներ, Եր.,
1970թ.:
4. Պետրոսյան Վարդգես, Հավասարում բազմաթիվ անհայտնե
րով, Եր.,1977թ.:
5. Պետրոսյան
Վարդգես,
Հայկական
էսքիզներ,
Եր.,
1983թ.,1984թ.:
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Իր ժամանակի տարեգիրը.
Հրանտ Մաթևոսյան
Ամենաբարդ գործն արարելն է: Մի
այն աստված գիտի, թե ինչ ջանքերով
ու ինչ անհայտից աշխարհն աշխարհ
բե
րեց ու աշ
խար
հի, իր կեր
տած աշ
խարհի հոգսն ու բախտը չափսոսաց,
հանձնեց ամենատես ու ամենագետ,
ամենատենչ մարդուն:
Աստծո ստեղծած աշխարհն աշ
խարհ դառնալու համար իրականու
թյունը բավարար չէր, երազանքի ու
երևակայության, կարոտի ու հուզակա
նության շաղախն էր պակաս, ու արա
Հրանտ Մաթևոսյան
րիչը թույլ տվեց, որ ստեղծվի իրական
աշխարհին զուգահեռ երևակայակա
նը,ավելի մերը` մարդկայինը, ստեղծվի գրականությունը, ծնվի
գրողը, որն իր արարման պահին, իր ողջ էությամբ արարիչ է:
§Աստծուն հավասար արարիչ է գրականությունը: Գրականու
թյունը մարդկության կարոտն է կյանքին¦ [ 1, 31],- այսպես է բա
նաձևում գրականության դերը Հրանտ Մաթևոսյանը:
Աստված մարդկանց մեղքերի համար կյանքով փոխհատու
ցեց, իրենն էր, իրենից պիտի գնար, իրեն էր ցավ պատճառելու:
Այդպես էլ յուրաքանչյուր գրող իր ստեղծած աշխարհի պատաս
խանատուն է, տերն ու ծառան: Աստված իր պատկերով ստեղ
ծեց մարդուն, գրողն էլ իր երազանքով, իր հոգուց է ստեղծում և
պատասխանատու է նրա ճակատագրի համար: Ինչպիսին գրողն
է, այնպիսին էլ իր ստեղծած աշխարհն է: Իր ստեղծած կերպար
ներն իր բուն էությունից շատ հեռու չեն կարող լինել:
Մաթևոսյանն իր կերտած աշխարհում տեր ու տիրակալ է, և իր
ստեղծածն այնքան է մաթևոսյանական, որ ոչ մեկի հետ շփոթել
հնարավոր չէ:Արձակագիրն իր ստեղծագործությամբ սեփական
Ծմակուտ ¨ աշխարհ է ստեղծել ու բնակեցրել` մանկությունից
եկող հերոսների կողքին նորերը ստեղծելով: §Շատ կուզենայի` որ
իմ հովիտը մեծ ու արևոտ լիներ, կուզենայի` որ նրա բնակիչները
միայն լավ մարդիկ լինեին և վատերի համար իմ հովտում տեղ
չլիներ, որ իմ մարդկանց կյանքը ծաղկեր լավ ժամանակներում
և պատերազմն ու խեղճ թշնամանքը իմ հովիտ խուժելու միջոց
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չունենային, բայց ստիպված եմ լինել իմ ժամանակի տարեգիրը¦[
1, 6]:
Հրանտ Մաթևոսյան մարդու ու գրողի տեսակային արմատը
սնունդ է առնում արարող, ստեղծող, տքնող ու չարչարվող ան
հատների կենսադաշտից: Նա հերոսներ չի փնտրում, չի հորինում
նրանց, այլ տեսնում է կյանքի սովորական ընթացքի մեջ: Մաթև
սյանի բոլոր հերոսներն ունեն իրենց նախատիպերը, որոնք իր շր
ջապատից են, նրանց մեջ ծնվել ու մեծացել է ինքը: Նրանք, կասեր
Մաթևոսյանը. §Մարդիկ են, էլի, իրենց գործին: Բոլորն էլ նշանա
վոր, և դրա համար էլ ոչ ոք չի առանձնանում¦ [2,93]: Ուստի բո
լորն էլ հավասարաչափ կարող են գրական կերպարների հավակ
նել: Առանձնակի հայացքը նրանց կյանքի առօրեական թվացող
խղճուկ ընթացքին արդեն դարձնում է հասարակ մահկանացուին
գրական կերպար: Մաթևոսյանը անտեսում, անգամ երբեմն դա
տապարտում է սովորականը` դարձնելով այն անսովոր: Կերպար
ները իրենց մեջ նմաններին խտացնող, հավաքական, երբեմն`
սյուժեից սյուժե թափառող, եզակի կամ կրկնվող, առանձնանում
են զգացմունքայնության առատությամբ, անգամ, երբ թվում է, թե
անտարբեր են: Նրանք գտնվում են §սահմանային իրավիճակնե
րում¦, որոնք են` տառապանքը, պայքարը, աշխարհի անողոքու
թյանը և թշնամանքին դիմակայելու ուղիներ որոնելը, որն էլ, ըստ
էքզիստենցիալ փիլիսոփայության / Յասպերս /, իմաստավորում
է մարդու գոյությունը [3]: 20-րդ դարի սկզբին ձևավորված, ժա
մանակակից փիլիսոփայության ամենաազդեցիկ հոսանքներից
մեկի` էքզիստենցիալիզմի / լատիներեն exsistentia ¨ գոյություն /
համար առաջնայինը մարդն է, նրա ներաշխարհը, զգացմունքնե
րը, որոշումները: Իսկ որքան շատ է մարդը տառապում, այնքան
շուտ է հասնում կատարսիսի / հոգեմաքրում /:
Հրանտ Մաթևոսյանն այն հազվագյուտ գրողներից է, որ
կենդանության օրոք դարձավ դասական: Պերճ Զեյթունցյանի
գնահատմամբ §Ահնիձոր տանող անհրապույր, քարքարոտ ճա
նապարհը դարձավ մեր գրականության ամենահրաշալի մայրու
ղիներից մեկը¦ [ 4 ]:
Երրորդ կուրսի ուսանողի` §երկու խմբագիր հեռացնող մեկ ակ
նարկով¦ [ 5, 4 ] և դրան հաջորդող գործերով Ծմակուտ- Ահնիձոր
¨ Ալավերդի ¨ Հայաստանն իր տեղը ցույց տվեց քարտեզի վրա,
որի մասին, ըստ Մաթևոսյանի, Անաստաս Միկոյանը երևի թե կա
սեր. §Ալավերդին Ամերիկայի ետևից արդեն հասել է¦ [ 2, 93 ]:
Չնայած կուսակցական ու կառավարական նենգավոր հե
տապնդումներին և ընթերցողի համար երբեմն լեզվի ու մտքի
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խրթինությանը, նա սիրվեց ու գնահատվեց, ընդունվեց ժողովր
դի կողմից ` ընկալվելով դարձավ նրա հոգևոր արժեքներից ու
ճշմարտության ճանապարհի ուղեցույցներից մեկը: Հաճախ դժ
վարամարս են ներկայացվող նյութերը, սյուժեները խրթին և ճյու
ղավորված, բազմատարր, սակայն դրանից ստեղծագործության
մեջ ավելի ճշմարտանման է դառնում ասելիքը,ավելի հավաստի:
§Եթե սյուժեն հաջողված է, այն երբեք կատարյալ կարգ ու կանոն,
կատարյալ պարզություն չի բերում, պետք է պահպանվի սկզբ
նական որոշ անկարգությունը, բազմատարրությունն ու բարդու
թյունը, հակառակ դեպքում սյուժեի մեջ կյանք չի մնա¦ [ 6,13 ]:
Հարցին, թե ինչու± չես այնպես գրում, որ բոլոր ընթերցողները քեզ
ընկալեն ամբողջությամբ, տվել է մաթևոսյանական սրամիտ պա
տասխան. §Իմ բաստուրման ես կծու եմ անում, ում դուր է գալիս,
թո°ղ ուտի, ով կծու չի սիրում…¦[ 5, 5 ]: Եվ մաթևոսյանական կծու
գրականությունը, ժամանակի հիվանդ ստամոքս-մթնոլորտում
ցավի նոպաներ առաջացնելով, ախտորոշեց ու բուժման դեղա
տոմս առաջարկեց: Իր գրականությամբ §նա նշանավորեց մի ամ
բողջ հեղափոխություն մեր ազգային գեղարվեստական մտածո
ղության մեջ¦ [ 6, 97 ]:
Հրանտ Մաթևոսյանի` դեպի չերևացող հեռուները գնացող
գրական ճանապարհը սկիզբ է առել մանկությունից: Հետպա
տերազմյան տարիներին, մոտավորապես 1947 թվականին, Ահ
նիձոր գյուղի Ճրագթաթ հանդամասում թուրք խաշնարածների
հետ վեճի ժամանակ սպանվել են գյուղից երկու երիտասարդ
`Քառյան Գիքորն ու Ավետիքը: Դեպքը ցնցել է ողջ գյուղը, որն էլ
պիեսի նյութ է դարձել 5 - 6 -րդ դասարանցի Հրանտ Մաթևոսյանի
համար: Համագյուղացիների, դասընկերների և հարազատների
վկայությամբ այն բեմադրվել է աշակերտների ջանքերով, գյուղի
ակումբին կից գործող թատերական խմբակում: Ցավոք, պիեսի
ձեռագրերը չեն պահպանվել:
Ըստ Հրանտ Մաթևոսյանի կնոջ` Վերժինե Մովսիսյանի, մեծ
գրողի առաջին գեղարվեստական լուրջ գործը ուսանողական
տարիներին գրված §Ծաղրածուների մեր տոհմը¦ պատմվածքն
է: Ստեղծագործությունը մանկության տպավորությունների վրա
է հյուսված: Հեղինակը պատմում է. §Ավետիք պապիս մեծ ըն
տանիքը հավաքվում էր` հարսները և տալերը: Մենք` երեխեքով,
ներկա էինք լինում և լսում գյուղի ամբողջ թատերացված կյանքը
հարսների կատարմամբ: Ամբողջ գյուղի տնազն անում, ամբողջ
գյուղը ներկայացնում էին: Շարժումներից բոլորը ճանաչվում էին:
Եվ հենց այդտեղ ստեղծվում էր դրաման, կոմեդիան¦ [9,516]:
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Պատմության մեջ իրերի և մարդկանց, նրանց արարքների ըն
կալումը մեկ կերպարի հայացքով ներկայացնելը մաթևոսյանա
կան արձակի յուրօրինակ դրսևորումներից է, որն էլ ընկած է այս
պատմվածքի հիմքում:Աննկատ, էջ առ էջ, խորասուզվելով բո
վանդակության մեջ, սկսում ես խորհել ու անգամ դատել գրողի
համակրած կերպարների իմաստասիրությամբ: Երբ տարբերու
թյունները հերսների սպասելիքների և բացահայտածի, ակնկա
լիքների և ստացածի, պատրանքի և իրականության միջև նկատե
լի են դառնում, ծնվում է ցավը, և սկիզբ է առնում հերոսի հոգեկան
դրաման, որը դեռ չի սպիացել և ամեն քայլափոխի հիշեցնում է իր
մասին: Աշխարհի մերկացած նյարդը լինելով` Մաթևոսյան գրողը
պարտավորվում է մատը դնել արյունող վերքի վրա, ցավ պատ
ճառելով որոնել բուժման մեթոդներ: §Գրողը բժշկի նման ցավի
մասնագետ է¦ [6, 166]: Եվ նրա նման §Փոշու վրայով գլորվող ջրի
հուշիկությամբ իմ մեջ մի բան ուռչում է, վարակելով ամբողջ մար
մինս: Եվ բջիջներս տեղի են տալիս¦ [ 2, 7 ]: Պատմվածքի հերոսը
մեզ փոխադրում է գյուղ, ուր մենք շրջապատված ենք տոհմեցի
ներով: Նրանք բոլորն էլ ծաղրածուներ են, ամեն մեկը մի գյուղ
կծիծաղեցնի, և եթե միանան, կծիծաղեցնեն աշխարհի բոլոր գյու
ղերին: Այդ ծիծաղը գյուղում պատեպատ է խփվում, ամպրոպի
արձագանք տալիս: §Մարդ է ծնվում մեր տոհմում, մարդ է մահա
նում ¨ ոչ ոք չի իմանում այդ. գուցե և իմանում են, բայց լուրջ չեն
համարում, թատրոնի պես մի բան են համարում¦ [ 2, 14 ]: Պատմ
վածքի` առաջին դեմքով պատմող հերոսը չնայած միայնակ չէ,
կան այլ հերոսներ, խոսում է ամբողջ տոհմի անունից, որն իր մի
ջոցով շարունակ ներկա է և ներհայեցողությամբ / ինտրոպեկցիա
/ բացահայտում է իր սեփական գոյությունը: Ինքն իրեն հանդի
պել ¨ դիտարկելով `առանձնանում է ընդհանուրից և իր եսի մեջ
խտացնում տոհմի դրամատիկ ճակատագիրը:
Չհասկացված, չգնահատված, խորթ չափանիշներ դավանող
շրջապատում իր նման մտածող, գործող, առաջնորդվող անհատ
ների բացակայությունը ստիպում է պատմվածքի §ծաղրածու¦
հերոսին զբաղվել հավիտենական մենախոսությամբ, որը դառ
նում է սփոփանքի մի ձև` երկխոսություն իր և իր միջև, ես-ի մեջ
կարեկից, զրուցակից, հոգեկից որոնելու ու գտնելու հայտնագոր
ծություն:
Ծաղրածուները միայնակ չեն, տոհմով են, որոնցից ամեն մեկը
մի գյուղ կծիծաղեցնի, սակայն. §Դժբախտությունն այն է, որ աշ
խարհը լուրջ է, մտածում է, մտածելու ջիղն է զարգացրել ըմբիշի
թիկունքի պես, իսկ ծիծաղի ջիղը դարձել է ճգնավորի թև¦ [ 2, 11 ]:
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Եվ չնայած տոհմակիցները ծիծաղում են աշխարհի վրա, նրանց
ծիծաղը վշտից է ծնված: Յուրովի դժբախտ է և° Մացակը, որի խե
լոքությունը մարդիկ չհասցրեցին նկատել, և° համալսարան չսո
վորելու մտքի հետ հաշտվող Վախթանգը, և° §պատերազմին ողջ
Եվրոպան ոտքի տակ տված¦, բայց զզվելի խեղճությունից մի
բուռ դարձած հորեղբայրը, և° §պատերազմում ախպոր յոթ տղա,
մեկ ախպեր, չորս որդի ու տասնմեկ թոռ¦[ 2, 21 ] կորցրած տա
տը, որն §իրեն պինդ է պահում, որ հիշողությունները քսաներեքի
մասին ապաստարան ունենան¦ [ 2, 22 ], և° ինքը` պատմող- հերո
սը, որն արդեն յոթերորդ դասարանում է և գիտի, որ §աքսիոմա
ները ապացուցման կարիք չեն զգում¦[ 2, 16 ]: Եթե ոչինչ փոխել
չես կարող, մնում է լիաթոք ծիծաղել, ու §տրեխը կոշիկ է թվում¦
[ 2, 23 ]: Այդպես առաջորդվում է թալանողներին նայող, անմիտ
ծիծաղողների ողջ տոհմը, որը անզորությունից աշխարհին դեմ է
տալիս իր ծիծաղը:
Հետպատերազմյան տարիների դրամատիկ պատմություններ
են ընկած Հրանտ Մաթևոսյանի §Վերադարձ¦, §Թռուցիկ համ
բույրներս¦ պատմվածքների հիմքում, որոնք §Ահնիձորի¦ շուրջ
բարձրացված §աղմուկից¦ և հեղինակի հարկադրյալ լռությունից
հետո Բեյրութի դաշնակցական բյուրոյի անդամ դոկտոր Փափա
զյանի շնորհիվ հրատարակվեցին սփյուռքի համար տպագրվող
§Սովետական Հայաստան¦ ամսագրում 1962 թվականին [9, 500]:
Ինչպես Մաթևոսյանի բոլոր գործերը, այնպես էլ §Վերադարձ¦
պատմվածքը, որը հեղինակն իր առաջին լուրջ գործն է համա
րել և տպագրել §Հովսեփը վերադառնում է բանակից¦ [6] վեր
նագրով, իրական հիմք ունի [ 9, 498-500 ]: Պատանեկան սիրո,
հուզմունքի արտահայտություն է այն, հիշողության ծալքերում
խնամքով պահ տվածի վերաիմաստավորված կարոտ և յուրօրի
նակ հարգանքի տուրք պատերազմում զոհված շատ սիրելի փոքր
հորեղբորը` Երանոսին: Մաթևոսյանն անկեղծ և հազվադեպ պա
տահող հիացմունքով է խոսում պատմվածքի մասին. §Փոքր գործ
է, բայց շատ կարևոր է ինձ համար¦[ 9, 498] և ավելացնում. §Հի
մա եթե տպեմ` §Վերադարձ¦ կդնեմ վերնագիրը¦ [ 9,499]:
Մանկությունից եկող տպավորությունների սուբյեկտը հենց
ինքն է` հեղինակը: Վերջին անգամ հիշում էր հորեղբորը, երբ
իրենց դռանը կով էին մորթում, իսկ ինքը չորս տարեկան էր: Ֆին
նական պատերազմի ավարտից հետո չէր հասցրել զորացրվել և
մասնակցելով Երկրորդ համաշխարհայինին` զոհվել էր: Գյուղում
մնացած դուստրը մահացել էր հիվանդությունից, իսկ կինը երկար
չեմուչումից հետո ամուսնացել էր ու գնացել Դսեղ:Նրանց կիսա
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կառույց տան փլատակները վկայում էին երիտասարդ ընտանիքի
կորստյան մորմոքը: Այս մասին Մաթևոսյանը գրել է նաև §Ահ
նիձոր¦ ակնարկի §Երեխաները¦ վերնագրով հատվածում, որը
տպագրվեց §Գրական թերթի¦ 08.04.2011-ի համարում [ 10, 19]:
Սովորական թվացող պատմություն, որի մեկ օրինակ չէր, որ գի
տեր թեկուզև Ահնիձորի նման փոքր գյուղը:
Միայն կենսագրական փաստը կամ հիշողության չխամրող
պատկերները որպես հաջողված ստեղծագործության նյութ բա
վական չեն կերպարների հույզերը, կյանքը ներկայացնելու հա
մար: Անցյալի հուշին գումարվում է հեղինակի երևակայությունը,
այն ինչը բացակայում էր իրական կյանքում, գեղարվեստական
երկում դառնում է հիմնական ասելիք: Եվ քանի դեռ անցյալը
մասնակիցն է ներկայի ապրումին, անհրաժեշտ է ներքին կյանքն
ավելի դրամատիկացնել, որպեսզի արդյունքում ըստ Բերգսո
նի տեսնենք §շարունակականությունը լինելիության, որ ապրող
իրականությունն է¦ [ 11,231]: Հեղինակը համաձայն չէր, որ հե
րոսը սպանված լիներ, և մաթևոսյանական աշխարհում Հովսեփ
դարձած Երանոսը չի զոհվում, այլ վերադառնում է: §Այդ վերա
դարձն իմ վերադարձն էր: Ես, տասնհինգ տարեկան, եկել էի Եր
ևան և ամեն անգամ մտքով, այդ ճանապարհով դարձյալ հայրենի
տուն էի գնում: Նրա վերադարձով իմ վերադարձն էի տեսնում…¦
[ 9, 499]: Հեղինակը չի կեղծում, այլ իր զգացմունքներից, հույզե
րից ու երազներից ստեղծում է մի երևակայական աշխարհ, ուր
ամեն ինչ ընթանում է իր նախընտրած ճանապարհով: Ճշմարիտ
գրողը չի կարող գրել իրեն անծանոթ երևույթների ու զգացում
ների մասին: §Ինչպե±ս ասել, որ մեռնող գնդապետի համար աշ
խարհը խլացավ ու կուրացավ` երբ ես մեռած չկամ¦,- անկեղծա
նում է Մաթևոսյանը[ 1, 32]:
Կերպարներին ներկայացնելիս հեղինակը պերճախոս չէ:
§Հովսեփը կտրիճ տղա էր, բանակ գնաց մի կատաղած հովատա
կի վրա¦ [ 2,24 ]: Կարծես ամեն ինչ ասված է կերպարի մասին`
կտրիճ և կատաղած հովատակ սանձող, սակայն պատերազմը
ուժ ու քաջություն հաշվի չի առնում: Շատերի նման գալիս է նրա
§սև թուղթը¦: Էմմայի կերպարը ևս ավելորդ լրացումներով չի
առանձնանում: Բավական է, որ §նա իր վշտի մեջ գեղեցիկ էր ու
հպարտ¦ [ 2,24 ]: Կերպարները սեփական արարքներով ու ան
ցյալի հիշողությամբ բացահայտում են իրեք իրենց: §Մարդն այն
է, ինչ նա հիշում է¦ [ 6, 256 ]: Ոչ մի գրող կերպարի անցած կյանքի
ամբողջական պատկերն այնպես սպառիչ, մանրամասն և միև
նույն ժամանակ այնպես իմիջիայլոց, խոսքի մեջ չի տվել, ինչպես
84

Հրանտ Մաթևոսյանը: Նա ողջամտորեն բաց է պահում անցյալի
և ներկայի միջև գոյություն ունեցող ուղիները, և հենց անցյալի
հուշն է, սիրո ու քնքշանքի, փոխադարձ հոգատարության մի գի
շեր, որ փրկում է հերոսների ներկան:
Պատերազմական ցուրտ գիշերներին Էմման հաճախ էր հի
շում և հեկեկում անօգնական երեխայի պես §Աչքերի առաջ աղի
ճաշի և բրդե ֆուֆայկայի գիշերը¦ [ 2,30 ]: Ամուսնու` բրդե հաստ
վզով հին ֆուֆայկան, որն ըստ Էմմայի ամենաշատն էր սազում
նրան, և տասը հատ ունենալու փոխարեն մաշվել է, արմունկնե
րը մի քիչ քանդվել, բայց մնում է: Էմման խնամքով սարքել է այն,
որն իր տաքուկ հուշերի առանցքն է, ամուսնուն հիշեցնող ու նաև
իր փափկությամբ սիրտ փափկեցնող հուշը: Հովսեփի համար էլ
ամենակարևորն այն է, որ թեկուզ և կարկատած, բայց մնում է:
Էմման էլ մի քիչ §անմաքուր¦, մի քիչ կուչ եկած ու բարկացած
իր ու ողջ աշխարհի վրա, իրենն է, իր հարազատը, ինչպես բրդե
ֆուֆայկան, դեղնած դդումը, Բոբը, կանացի թույլ ձեռքերով պո
կոտած հին կոճղը, չորացած քիվը, տերևաթափ այգին, ցանկա
պատը, թիթեղյա վառարանը, սպիտակ սփռոցով սեղանը, իրենց
հարսանեկան նկարն ու պատի խալին` շրջապատված ձեռագործ
կատվով իր յոթ ձագերի հետ, որոնք կարծես հսկում էին դռնից
ներս մտնողներին: Իրենն էր նաև սենյակի անկյունի անկողնա
կալը, որն առաջվա նման ծածկված էր ուղտի բրդից հյուսված
կանաչավուն ծածկոցով ու վրան ականջները ցցած միակ բար
ձով: Այս ամենի հետ իրենն էր նաև Էմման, որին գրկելով Հով
սեփը խորն ու անբացատրելի զգացում ապրեց: §Նման բաներ
էլի եղել են Հովսեփի հետ. պատահել է ` գրկած տանելիս է եղել
վիրավոր սանիտարուհու, մահացել է թևերի վրա, նրան թողել է,
տարել մի ուրիշ վիրավորի¦ [ 2, 30 ]: Եվ Հովսեփը փորձում էր մո
ռանալ, որ աշխարհում շեկ գլխով ֆինբաժնի տեսուչ կա, տանը
օտար առարկա` ընդամենը մոխրաման, կամ երկու հոգի միասին
են քնել: Նա տուն է մտնում պատերազմ հիշեցնող սապոգները
հանած, որը ոչ մի կապ չէր կարող ունենալ նոր ու խաղաղ կյանք
խորհրդանշող, սուսուփուս աճած դեղին դդումի, զուգարան տա
նող արահետի,տանձենու կարմիր տերևների ու վաղվա միամիտ
օրվա հետ. չէ± որ աշխարհում այնքան կեղտ կա և այնքան կեղ
տոտներ: Նրա հոգում կենդանացած պատերազմի պատկերների`
կեղտի, զզվանքի, սարսափի, ճերմակ ժապավենը գլխին` որպես
խաղախության աղավնի, սովից ու ցրտից երկուսուկես տարե
կանում մահացած դստեր, մայիսի իննին զոհված կապիտան Սո
բոլևի հայհոյանքի ,ափսոսանքի ու լացի դիմաց հառնեց խեղճու
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թյունը, որը կար տանն ու այգում գտնվող իրեն հարազատ բոլոր
առարկաների մեջ: Ու±մ վրա գոռար, ի±նչը ջարդեր, ու±մ հայհոյեր:
Իսկ Էմման խեղճության իսկական մարմնացում էր, անգամ, երբ
կտրուկ, չոր-չոր ու թշնամանքով խոստովանեց. §Նա ° սկսեց, բայց
եթե ես առիթ չտայի, չէր սկսի¦ [ 2,28 ]: §Նա / Էմման/ փոքրիկ
էր, տակից կարկատած շորեր էր հագնում, ձեռքին ձվեր կային,
փոքր-ինչ կուչ եկած էր, կարմրած, թաց կոպերով էր, և նրա մեջ
չկար այն դևը,որի վրա շպրտեիր մարմարե մոխրամանը¦ [ 2,34 ]:
Եվ կորուստներ ճաշակած Հովսեփի համար բարոյականության
այդքան փոքր խաթարումը չէր կարող ավելին լինել, քան տունը,
լռությունը, խաղաղությունը, ժպտացող տաքությունն ու իր կողքի
աթոռին, վերմակի ծայրը ձեռքին քնած Էմման: Այս ամենի համար
ամեն ինչ կտար պատերազմով անցած մեկ այլ հերոս` Մաճկա
լանց Դավիթը` Ստեփան Զորյանի §Պատերազմ¦ պատմվածքից
[12,418 ]:
Հովսեփը Էմմայի համար սոսկ մեկը չէր, որի հետ կարող էր
անկողին կիսել, և իզուր չէր, որ տեսուչի հետ վիճելուց հետո ան
զորությունից կատաղած լաց էր եղել ու սպառնացել. §Դու սպա
սի¯ր, եթե Հովսեփը եկավ, եթե նա եկա¯վ… Ախ գար, էլի, գա°ր…¦
[ 2,24 ]: Այդպես մտածում են եղբոր մասին, ամենամտերիմի, հա
րազատի մասին: Պատահական չէ, որ §Էմմայի մեջ նրա գլուխը,
մինչև գոտկատեղը, տաք ջրով լվանալու ցանկություն առաջա
ցավ: Հետո կլվանար նրա մազոտ ոտքերը. շալվարը կքշտեր ծնկ
ներից վեր ու տաք ջրով կտրորեր: Կասեր. §Դու ծխիր, մեռնե¯մ
քեզ, ես կլվանամ¦, և ոչ մի ուրիշ բան չէր անի¦ [ 2,30 ]:
Նրանց միջև եղածը մի անբացատրելի կապ էր, որը մերժում էր
պատերազմ ու ցավ, հիասթափություն ու դավաճանություն: Այն
իմաստավորում է այն վերադարձը, որով գալու է մյուս օրվա բա
րի լույսը, ու կարծես ոչինչ էլ չի եղել, նույն կյանքն է, նույն տունը,
նույն ճամփան. §Նրանք գնում էին` Հովսեփը շինելը ուսերին ու
դրանից ավելի թիկնեղ ու բարձրահասակ երևացող, Էմման` նրա
թևի մոտ մի քիչ կուչ եկած ու բարալիկ:Կանայք նայեցին, մինչև
նրանք փոքրացան, դարձան մի մարմին¦ [ 2,26 ]:
§Թռուցիկ համբույրներս¦ էջուկեսանոց փոքրիկ պատմվածքի
ասելիքը մաթևոսյանական գրելաոճին համաձայն բավականին
խիտ է ներկայացված: Մի քանի կարճ նախադասություններով
հեղինակին հաջողվել է տալ պատերազմյան տարիների թշվառ
պատկերը, որը կեսկիլոյանոցով մեղրի նման բոլորինն էր: Կյան
քի ծանր բեռն ու թշվառությունը մարդկանց հոգիները կոշտաց
նելու փոխարեն սիրո ու կապվածության անբացատրելի գաղտ
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նիքներ են բացահայտում: §Դա նշակում է, որ կա բոլորովին մի
ուրիշ աշխարհ, գրագիտության աշխարհը, որտեղ կան այն բոլոր
բառերն ու մտքերը, որ մայրս հոգում ունի հորս համար, դա նշա
նակում է, որ մայրս հորս շատ է կարոտել, բոլորովին ուրիշ կերպ
է կարոտել, և այդ կարոտը պետք է ասվի բոլորովին ուրիշ բառե
րով¦ ու անգամ §թռուցիկ¦ համբույրներով [ 2,37 ]:
60-ական թվականների սոցիալ-տնտեսական տեղաշարժերի
արդյունքում գիտատեխնիկական առաջընթացը թափանցել էր
կյանքի բոլոր ոլորտները` չբացառելով որոշակիորեն իր կայու
նությունն ու անդորրը պահպանող գյուղը: Հրանտ Մաթևոսյան
գրողն իր ստեղծագործության հիմնական ասելիքը վերցնում է
գյուղից` նրա մարդկանց, հոգսի ու խնդիրների վավերագիրն ու
արձանագրողը լինելուց զատ դառնալով խորհրդատուն ու ցա
վի տերը: §Գրականությունը գրողական եսի արծարծումն է, եթե
դու մարդ ես, գրող ես, քսաներորդ դարի երկրորդ կեսի հայ գրող
ես, եթե իսկապես գրող ես, կամ քո գրվածքները ցողված են ամե
նաչնչին իսկ անկեղծությամբ, ապա չի կարող պատահել, որ քո
ծնած մարդիկ լինեն տասնյոթերորդ դարի շվեդներ¦ [ 1, 36]: Եվ
եթե §…ամե°ն, ամեն ինչի կարոտն է գրականությունը¦ [ 1, 42],
Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը համակ կարոտի խտացում
է դեպի մանկության աշխարհ, դեպի արմատներ: §Ա¯խ, տեսնես
ի±նչ է անում,/ Ով, որ չունի աշխարհում/ Հայրենական տուն¦ [13,
8]:
§Գրողը, որի մանկությունն անցել է գյուղում, ինքնաբերաբար
աշխատում է իր պատկերացման մեջ §պահածոյացնել¦ անձնա
պես իրեն հոգեհարազատ կյանքը այնպիսի ձևերում, ինչպես այն
ընկալել է մանկական տարիքում¦ [14, 61]:
§Մեռելալույս¦ անտիպ պատմվածքը Մաթևոսյանը հավանա
բար գրել է 1969 թվականին, քանի որ պատմվածքի մեջ հիշա
տակում է Հովհաննես Թումանյանի 100- ամյակի տոնահանդե
սը: Դպրոցի տնօրենը` Ղևանտի քույր Անուշը, §Աղունի տղային
Դսեղում, Հովհաննես Թումանյանի հարյուրամյակի տոնահան
դեսին ասաց. §Մեր էս Թումանյանը իսկապե±ս լավ բանաստեղծ
է, թե էնպես- տնեցիներով տոնում ենք¦¦ [ 15, 19]: Գլխավոր հե
րոսը`Աղունը, հիշում է. §… մեր որբ մանկությունից ու հայրա
կան տնից հեռանում, սիրում, ատում, ծեծվում, ծնվում, սնվում,
կողոպտվում ենք, բայց մի քայլ էլ չենք հեռանում մեզանից, դեռ
կանգնած ենք Վանքերի դպրոցի դռանը, աշնան տգեղ ցուրտ է,
մեր խորթ մայրը դպրոցից մեզ հանել է, դասատուն մեզ ներս չի
կանչում, քանի որ համաձայնել է Դարպասեցուն, թե մենք անըն
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դունակ ենք, իսկ դասարանում կարդում են` §Նանի ջան, նանի,
էն սարի լանջին ինչքան ավլուկ է տալիս կանաչին, նանի ջան,
նանի,թող գնամ քաղեմ, քաղեմ ու հյուսեմ, էն սարի լանջին ջան
գյուլում կանչեմ¦ [15, 16]:
§Նանա իշխանուհու կամուրջը¦ վիպակի գործողություննե
րը ծավալվում են 1918 ¨ 20-ական թվականներից մինչև 1960 ¨
ական թվականների սկիզբը: Հարուստ պատկերների, դեպքերի
առատության, մարդկային մի քանի սերունդների ու ընտանիք
ների կյանքի նկարագրությամբ, զուգահեռ ընթացող սյուժեների
ու սյուժեից սյուժե թափառող կերպարների շնորհիվ հեղինակին
հաջողվել է ներկայացնել մեր երկրի ու ժողովրդի կյանքի ամենա
բարդ ժամանակահատվածի ամբողջական պատկերը: Վեպում
հանդիպող հերոսները` Իշխանը, նրա հայրն ու որդիները, կինն
ու քույրը, դուստրն ու փեսան, վերջապես նրան շրջապատող աշ
խարհն ու նաև Ծմակուտը, շարունակվում են §Ծաղրածուների
մեր տոհմը¦, §Մեռելալույս¦, §Օգոստոս¦, §Աշնան արև¦, §Ի սկզ
բանե էր բանն¦ և ընդհանրապես Մաթևոսյանի ողջ ստեղծագոր
ծության մեջ:
§Տափաստանում¦ ակնարկը տպագրվել է 1959 թվականի
հուլիսին և ներկայացնում է ուսանողական խմբի հետ Զաօզյոր
նիում ¥Չելյաբինսկ¤ աշխատելու անմիջական տպավորություն
ները:Ակնարկի հիմնական գաղափարը բազմազգ երկրի իրա
վահավասար քաղաքացիների աշխատանքն է, նրանց չարքաշ
խոպանային առօրյան, դժվարությունները, մահն ու ծննունդը:
Հերոսները` ղազախ ու ռուս, հայ ու ուկրաինացի, կին ու տղա
մարդ, երիտասարդ ու ծեր հավասար աշխատում էին, ունեին
նույն հոգսն ու երազանքը, և ոչ միայն իրենք էին մշակում տա
փաստանը, այլև տափաստանը իրենց [19 ]:
Ստեղծագործական վաղ շրջանում գրված պատմվածքնե
րում`§Քննության¦ [16] ,§Լեռներս թողեցի վերևում¦ [17], որը
1967 թվականին տպագրվեց §Օգոստոս¦ ժողովածուում §Շնե
րը¦ վերնագրով [18, 133], ներկայացվում են պատանեկության
տարիների անմար հուշեր, անջնջելի տպավորություններ, որ
տեղ գեղջուկ տղաները բնութագրվում են կյանքի զարմանալի
ճանաչողությամբ, իսկ գլխավոր հերոսը, որն ինքը հեղինակն է,
առանձնանում է իր գիտելիքներով և արդեն ձևավորված կայուն
ինքնագնահատականով . §Ուսուցիչներս ասում էին, որ ես ընդու
նակ տղա եմ, և համալսարանի ցանկացածդ ֆակուլտետի կոն
կուրսի տակ եղած հիսունից առաջին տեղն ինձ էին տվել¦[16, 42]:
§Քննության¦ պատմվածքում պատանի հերոսների համար չափի
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զգացողության դաստիարակությունը ամենակարևորն է ավան
դական զսպվածությամբ ու բարոյականությամբ ապրող միջա
վայրում:Ամեն առավոտ դասի գնալուց առաջ տատի կիսափակ
սունդուկից չիր հանելու համար պետք է ձեռքը մտցներ կափարի
չի տակից, որն օղակներով էր փակված: Ութերորդում` հինգ բուռ,
իններորդում` հինգ բուռ, տասներորդում` էլի հինգ բուռ, միայն
բռերի մեծանալու հետ ավելանում էին օղակները, և չրի չափը
համապատասխանում էր տարիքին: Եթե փորձեր տասը բուռ հա
նել շատ չսեղմած բռերով, կուշանար ընկերներից ու դասից, իսկ
միանգամից շատ լցրած բուռը կլռվեր կափարիչի տակ, մնում էր
ենթարկվել ու բավարարվել եղած չափով` միշտ հինգ բուռ և ոչ
ավելին: Այսպիսով՝ մանուկ հասակից ավանդապահ գյուղացին
երեխայի մեջ դաստիարակում է չափի գիտակցությունը, որը հս
կելու էր նրան ողջ կյանքի ընթացքում: Նույն փիլիսոփայությամբ
է ապրում նաև Գիգոլ պապը, որը թույլ է տալիս ծիրան ուտել այ
գում, սկզբից չտեսնելու է տալիս, սակայն հետո, իբրև թե բարկա
նում է` թույլ չտալով չափն անտեսել: Պատմվածքում հոլովվում է
5 թիվը` 5 բուռ չիր, գյուղից 5 հոգով են գնում քաղաք, 5-ն ամենա
բարձր գնահատականն է, համալսարանի բակում կաղ Ռուբիկի
մեքենան 5 անգամ ազդանշան է տալիս, քննության ընթացքում
դասախոսը 5 անգամ սրբում է ճակատի քրտինքը, համալսարան
դիմած գյուղացի տղաները հեռաձայնով տեղեկացնում են նա
խագահին, որ 5 օր ման են գալու, նախագահը տալիս է 5 ժամ:
Սա նշանակում է, որ չափի զգացողությունն ամենամեծ արժա
նիքն է պատանիների համար, որոնք իրենց անգրագետ ու աղ
քատ գյուղացի ծնողներից առաջին հերթին հենց այդ են ստանում
որպես ժառանգություն:
Մաթևոսյանի ստեղծագործություններում ավագ սերնդի կեր
պարների համար առավել բնորոշ է ներքին երկվությունը: Մի կող
մից որդիների ապագան ավելի պայծառ տեսնելն է ` կրթություն
ստանալը, ավելի հեշտ ու մաքուր թվացող միջավայրում ապրելը,
ինչպես §Լեռներս թողեցի վերևում¦ [17 ]պատմվածքը ,որը կարե
լի է զուգահեռել Հովհաննես Թումանյանի §Գիքորը¦ պատմված
քի հետ [ 20,261 ]: Մյուս կողմից տան հոգսի ու թշվառ կյանքի ազ
դեցությամբ որդիներին գյուղում պահելն ու նրանց աշխատանքի
շնորհիվ հոգսը թեթևացնելն է: Այդպիսի հերոսների մի ամբողջ
պատկերասրահ ունի Մաթևոսյանը, հենց միայն իր վաղ շրջանի
երկերում` §Ծաղրածուների մեր տոհմը¦ [2 ] պատմվածքում Վախ
թանգի հայրը, որն իր հաշիվներում շատ նման է Հովհաննես Թու
մանյանի §Իմ ընկեր Նեսոն¦[20,330 ] պատմվածքի Նեսոյի հորը:
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Կարծես այս ամենի ամփոփումն է §Քննության¦[16] պատմված
քի վերջում մոր արցունքներին անտարբեր թվացող հոր խոսքը .
§Գնալիս ծիրան գողացա±ք: Վերադարձին գալե±թ բերիք պահա
կի համար: Հարցերը գիտեիր, բայց չուզեցի±ր ուսանող դառնալ:
Դարչինով թեյը շատ լավն է¦ [16,49]: Հետաքրքիր է ավանդապահ
գյուղացու կյանքի փիլիսոփայությունը. այն անընդհատ տուր ու
առ է՝ խոսքի դրական ու բացասական դրսևորումներով: Հայրը
համոզված է, բայց կրկին ստուգում է որդու սերտած ամենակար
ևոր դասը` լավին լավով պատասխանելու, շնորհակալ լինելու
կարողությունը: Գնալիս Գիգոլ պապը թույլ տվեց, որ ծիրան §գո
ղանան¦, ետդարձին §գալեթ¦ ստացավ, իսկ համալսարան չըն
դունվելն այնքան էլ մեծ ողբերգություն չէ:
Ողբերգությունը Հրանտ Մաթևոսյանի պատկերացրած §…
ծառուղում նստած, իմ գիրքը ծնկներին դրած կարդացող աղջկա
բացակայությունն է¦ [9, 459], որը մտահոգում էր գրողին՝ ցավոք,
պատճառ դառնալով կյանքի վերջին տասնամյակում գեղար
վեստական նոր երկեր չստեղծելուն ¥բացառությամբ` §Եզրով¦
անտիպ վիպակի¤: Արձակագիրն իր ողջ ստեղծագործությամբ
խիզախել է իրականությունը տեսնել այնպես, ինչպես այն գո
յություն ունի: Նա, իր ժամանակի տարեգիրը լինելով հանդերձ,
նաև վավերագրողը լինելու քաջությունն ունի:Հրանտ Մաթևոսյա
նի թողած գրական ժառանգությունը բարոյականության դասեր
տալու յուրօրինակ հանրագիտարան է, որի կարիքն ունի այսօր
վա մարդն ու քաղաքացին:
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Կնոջ կերպարի որոշ առանձնահատկություն
ներ Ալիս Հովհաննիսյանի արձակում
§ÎÝáç Ñá·áõ Ù»ç »Ã» Ññ»ßï³ÏÁ ·ñ»Ã» ÙÇßï Ùñ³÷³Í ¿,
ËáÑ³ñ³ñáõÑÇÝ ÙÇßï ³ñÃáõÝ ¿: Î³Ý³Ýó ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ
ë»é³ÛÇÝ Ã»ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿¦:
		
/Îáëï³Ý ¼³ñÛ³Ý/
Â» ÇÝãÇ ¢ áõÙ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï
¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É Îáëï³Ý ¼³ñÛ³ÝÁ,
³Ûëûñ ¹Åí³ñ ¿ Ù»ÏÝ»É, ë³Ï³ÛÝ ÙÇ
µ³Ý å³ñ½ ¿, áñ Ý³ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ
ãáõÝ»ñ Í³ÝáÃ ÉÇÝ»Éáõ ÙÇ ß³ñù Ñ³
ÛáõÑÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ¢, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë,
²ÉÇë ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ýի ëï»ÕÍ³·áñÍáõ
ÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:
Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³Ý³Ûù Çñ»Ýó
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ÇÑ³ñÏ»,
ËÇëï ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ý
óÇó: ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ, ÏÇÝ ·ñáÕÝ»ñÁ ¢ë
Ալիս Հովհաննիսյան
å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý Çñ»Ýó ë»é³ÛÇÝ ï³ñ
µ»ñáõÃÛáõÝÇó µËáÕ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ
Ý³¢ ³ñí»ëïáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç:
ÎÝáç Ï»ñå³ñÇ Ï»ñïáõÙÁ, Ýñ³ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ,
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³ñÍ³ñÍáõÙÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û ³ñÓ³ÏÇ ÑÇÙÝ³
Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¿, áñáíÑ»ï¢ ³Ûëûñ ·³ÕïÝÇù ã¿, áñ å»ïáõÃÛ³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý, ¢ ÇÝãá±õ ã¿, ³½·Ç å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýñ³ ¹»ñÝ áõ
ï»ÕÝ ³é³í»É ÝÏ³ï»ÉÇ ¿: Ð³ïÏ³å»ë Ñ»ï»ñÏñ³ß³ñÅÛ³Ý Çñ³
Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç:
Î³Ý³óÇ Ï»ñå³ñÝ»ñÇ ÙÇ Ñ»ï³ùñùÇñ ÷áõÝç áõÝÇ ²ÉÇë Ðáí
Ñ³ÝÝÇëÛ³ÝÁ (ÐáíáÛÇ ÏÇÝÁ, ÜáõÝÇÏÁ, Þáõß³ÝÇÏÁ, ºÕë³µ»ÃÁ...)
Üñ³ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ¿ ë»÷³
Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ³ßË³ñÑÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, í»ñçÇÝÇë ³ÙµáÕ
çáõÃÛáõÝÁ Çñ ÇëÏ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ó·ïáõÙÁ: ²ÉÇë ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ
³ñÓ³ÏÝ ³ÛÝù³Ý ×ß·ñÇï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñ
Ýñ³ ã³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ ÝáõÛÝ³ÝáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇ Ñ»ï: Üñ³ ëï»Õ
Í³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ µ³ó³Ï³ »Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ այն անհատները,
որոնք ÙÇ³ÛÝ µ³ñÓñ Ï³Ù ó³Íñ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñի ÏñáÕներ են,
áñÝ ³å³óáõóáõÙ ¿ ·ñáÕÇ Ñá·»µ³Ý ÉÇÝ»Éáõ ÷³ëïÁ: êï»ÕÍ³·áñ
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ÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë ÏÛ³ÝùÇ Ù³ñ¹Á, áñÁ »Ã» ³Ý·³Ù
ã³ñ ¿, Ý³Ë³ÝÓ, ÃáõÝáï Ï³Ù §É³ã³é¦ (§ÐáíáÛÇ ÏÝáç ÏÛ³ÝùÇ ÙÇ
ûñÁ¦ å³ïÙí³ÍùáõÙª ëÏ»ëñ³ÛñÁª ì³ñ³½¹³ïÁ, ëÏ»ëáõñÁ ¢ ու
րիշներ), ³å³ Ý³ ûï³ñ ã¿ ßñç³å³ïÇÝ ¢ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ÏÛ³Ý
ùÇ µÝ³Ï³ÝáÝ ÁÝÃ³óùÇ Ù»ç:
²ñÓ³Ï³·ñÇÝ Ñ³çáÕí»É ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñá·»í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý
Ýáõñµ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ Ï»ñï»É Çñ Ï»ñå³ñÝ»ñÇÝª ûÅï»Éáí Ýñ³Ýó
³ÛÝåÇëÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý ÁÙµéÝáõÙÝ»ñáí ¢ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí, áñáÝù
¹³ñÓ»É »Ý Ýñ³Ýó µÝ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ñë¢áñÙ³Ý ·áñÍáÝ: §Úáõ
ñ³ù³ÝãÛáõñÁ ï»ñÝ ¿ Çñ ³ñ³ÍÇ ¢ Í³é³Ýª ³Ý»ÉÇùÇ¦. Ñ»Ýó ³Ûë
÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ùµ ¿ ³é³çÝáñ¹íáõÙ §ÐáíáÛÇ ÏÝáç ÏÛ³ÝùÇ ÙÇ
ûñÁ¦ å³ïÙí³ÍùÇ Ñ»ñáëáõÑÇÝ, áñÝ ³Ý·³Ù ³ÝÓÝ³ÝáõÝ ãáõÝÇ, ³ÛÉ
å³ñ½³å»ë ÐáíáÛÇ ÏÇÝ: Ð»Ýó ³Ûë ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ùµ ¿É ³åñáõÙ áõ
·áñÍáõÙ ¿ Ý³:
Æñ Ï³ï³ñ³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³ÛÉÇ, ³Ý·³Ù Éáõé Ï³Ý³óÇ³
Ï³Ý ÙïáñáõÙÝ»ñÇ Ù»ç »ÉÝáõÙ ¿ ³Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: Ð»ñáëáõÑÇÝ
µ³í³ñ³ñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ÁÝï³ÝÇùÇ Ù³Ûñ ¢ ³ÙáõëÝáõ Ñ³Ù³ñ ÏÇÝ
ÉÇÝ»Éáí: ²Ý·³Ù Çñ Ñ³Ý·ëïÇ å³Ñ»ñÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ñ³Ý·Çëï ã»Ý ï³ÉÇë, ¢ ÇÝùÝ Çñ»Ý ùÝÝ³¹³ïáõÙ ¿, ëÃ³÷»óÝáõÙ.
§²ËãÇ°, ¹áõ Çñ³íáõÝù áõÝ»±ë µ³½Ï³ÃáéÇ Ù»ç »ñÏáõ ñáå» Ýëï»
Éáõ. ³ãù»ñ¹ ÷³Ï»óÇñ-µ³óÇñ, »ñ»Ë»ùÁ ¹åñáóÇó ïáõÝ »Ý ·³Éáõ,
Ñ»ïá ¹³ë»ñÁ, Ñ»ïá »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáó¦ ¢ ³Û¹å»ë ûñ ûñÇ:
Î³Ý³óÇ µÝ³½¹Ý áõ ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ã»Ý ï³ÉÇë »ñ
Ï³ñ ËÕ×³Éáõ ÇÝùÝ Çñ»Ýª Çñ Ë³Ùñ³Í ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ: ºí ÐáíáÛÇ
ÏÇÝÁ í×é³Ï³Ý áñáßáõÙ ¿ Ï³Û³óÝáõÙ, áñ Ñ³½³ñ ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ
É³í ¿ ³Ý·áõÛÝ Ó¢áí ³åñ»É, ù³Ý µáÉáñÇ áõ Çñ Ù»ç »Õ³Í ëïÇó ï³
å³Ïí»É: §ºí Ñ»ïá Ç±Ýã ¿ »Õ»É áñ,- ÇÝùÝ Çñ»Ý ÑáõÛë ¿ ï³ÉÇë Ñ»ñá
ëáõÑÇÝ,- Ù»çï»ÕÁ ùÝÝ»Éáõ µ³Ý ¿É ãÏ³¦: Ü³ Ñ³ñÙ³ñí»É ¿ ÏÛ³ÝùÇ
Çñ ¹»ñÇÝ, Çñ Ï»ñå³ñÇÝ, Çñ ï³ÝÁ, ½³í³ÏÝ»ñÇÝ, ³ÙáõëÝáõÝ, ÇÝã
å»ë ´³ÏáõÝóÇ Ñ»ñáëÝ»ñÝ ¿ÇÝ. §ÎÇÝÁ Ñ³ñÙ³ñí»É ¿ñ ³ÙáõÝëáõÝ
³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ÓÇÝ ³ËáéÇÝ¦, ¢ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ §³åñ»É¦:
§ºñ¢Ç û¹Ç Ù»ç ·ïÝíáÕ ûï³ñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ Ñ³Ý·Çëï ãÇ ï³
ÉÇë Çñ»Ý¦:
ÎÝáç ½·³óÙáõÝù³ÛÇÝ ¹ñë¢áñáõÙÝ»ñÝ áõ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³ÛÝ
ï»Õ³ß³ñÅ»ñÁ, áñ ³åñáõÙ ¿ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ Ñ»ñáëáõÑÇÝ, ÷áñ
ÓáõÙ »Ý µ³ó³Ñ³Ûï»É Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ Ùßï³å»ë ½µ³Õ»óÝáÕ ÑÇÙ
Ý³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁª ÏÝáç ³é»ÕÍí³Í³ÛÇÝ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
²Ûë å³ïÙí³ÍùáõÙ ßáß³÷íáõÙ ¿ ÏÝáç ÁÝï³Ý»Ï³Ý ¹ÇñùÇ, Ñ³
ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»ñáõÃÛáõÝ Í³í³É»Éáõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ³ÛÝ Ñ³Ý
·³Ù³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù ËÃ³ÝáõÙ Ï³Ù Ë³Ý·³ñáõÙ »Ý Ýñ³Ýó ÇÝùÝ³
Ñ³ëï³ïÙ³ÝÝ áõ ÇÝùÝ³¹ñë¢áñÙ³ÝÁ: Ð»ñáëáõÑÇÝ ³ÏÝ³Í³Ýùáí
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áõ Ã³ùáõÝ Ý³Ë³ÝÓáí ¿ í»ñ³µ»ñíáõÙ ïÕ³ÛÇ ¹³ßÝ³ÙáõñÇ áõ
ëáõãóãáõÑáõÝª ¶³ÉÇÝ³ ê»ÙÛáÝáíÝ³ÛÇÝ, Çñ ï³ÉÇÝª ¶»Õ»óÇÏÇÝ, áñÝ
³Ý·É»ñ»ÝÇ ¹³ë³Ëáë ¿:
Üñ³Ýù áã ÙÇ³ÛÝ ³ÝáõÝ áõÝ»Ý, ³ÛÉ¢ ¹Çñù, µ³óÇ ÏÇÝ, Ù³Ûñ ÉÇ
Ý»Éáõó,Ý³¢ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹»Ùù áõÝ»Ý áõ Ýå³ï³Ï: ÐáíáÛÇ
ÏÇÝÁ, ãÝ³Û³Í Ý³Ñ³å»ï³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÑÉáõ Ñå³ï³Ï ã¿, ë³
Ï³ÛÝ ÇÝùÝ³ñÅ¢áñáõÙÝ ³Ûëï»Õ Ý³Ñ³ÝçáõÙ ¿: Ü³ ³Ù»Ý ÇÝãáõÙ,
ëÏë³Í ¹åñáó³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇó, ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ í³Õáõó Ù»
é³Í ï³ïÇ å³ïíÇñ³ÝÝ»ñáí. §îÕ³Ù³ñ¹Á, áñ ïáõÝ ·³, å»ïù ¿
³Ù»Ý ÇÝã ï»ÕÁ ï»ÕÇÝ ·ïÝÇ¦:
ºí áñù³Ý ¿É ¹Å·áÑáõÙ ¿ ¹ñ³ ¹»Ù, ÙÇ¢ÝáõÛÝÝ ¿, Ï³ßíÇó ¹áõñë ¿
·³ÉÇë` ³Ù»Ý ÇÝã ï»ÕÁ ï»ÕÇÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ¢ ·áÑ ¿ ¹ñ³ÝÇó:
ÆÝùÝ³½áÑ³µ»ñí»Éáõ, ÇÝùÝ³ÝíÇñÙ³Ý ³Ûë ËáñÑáõñ¹Ý áõÝÇ
Ý³¢ ²ÉÇë ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ §ê³Ïñ³íáÝ»ñ¦ å³ïÙí³ÍùÁ, áñï»Õ
³ëíáõÙ ¿.§Ð»ßï ã¿ Ñ³Û ÉÇÝ»É ¢ Í»ñáõÝÇ ¹³éÝ³ÉÁ: ºÃ» Í»ñáõÏ Ï³Ù
»ñ»Ë³ áõÝ»Ýù, Ù»½ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ Ù»ñ Ù³ëÇÝ Ñá·³ÉÁ. Ññ³Ù³Ý ¿
·³ÉÇë Ùáé³Ý³É Ù»½, ¢ Ù»Ýù ã»Ýù ÷áրÓáõÙ Ñ³Ï³é³Ïí»É Ññ³Ù³
ÝÇÝ¦: §ÐáíáÛÇ ÏÝáç Ù»Ï ûñÁ¦ å³ïÙí³ÍùÇ Ñ»ñáëáõÑÇÝ ÇëÏ³å»ë
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ë³éÝí³Íù ¿`Ý»ñáÕ áõ Ñ³Ù³Ï»ñåíáÕ` ãË³Ë
ï»Éáí ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ. §²ñÃÝ³ó³í íÇñ³
íáñ³ÝùÇó, áõ íÇñ³íáñ³ÝùÁ ¹»é ÙÝáõÙ ¿ñ ...Ð»ïá íÇñ³íáñ³Ý
ùÁ Ñ³Éí»ó ... ÓáõÉí»ó ³ÙáõëÝáõÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ×³Ý³å³ñÑ»Éáõ
³Ù»ÝûñÛ³ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ ÙÇ ù³ÝÇ µ³éÇ Ù»ç...¦
Ð»ï³ùñùÇñ ¿ Ý³¢ ÐáíáÛÇ Ï»ñå³ñÁ, áñÝ ³ÙµáÕç³óÝáõÙ ¿
ÏÝáç, ÁÝï³ÝÇùÇ, Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ ÙÇç³í³ÛñÁ: ´³ÝíáñÇó Ù³ïáõ
óáÕÇ ÷áËí³Í ïÕ³Ù³ñ¹áõ ¢ Ýñ³Ý ³å³Ï³Ýí³Í ÏÛ³ÝùÇó ÷ñÏáÕ
ÏÝáç ÙÇç¢ ÇëÏ³Ï³Ý, ½·³óÙáõÝù³ÛÇÝ ë»ñ Ïáãí³ÍÁ áã ÙÇ³ÛÝ ãù³
ó»É ¿ñ, ³ÛÉ¢ »ñ¢Ç ã¿ñ ¿É »Õ»É, å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ÏÇÝÁ ½·³ó, áñ
§ÇÝùÝ ¿É ¿ ï·»Õ, å³Õ³Í, Ï³ñÍ»ë ï³ÝÁ óáõñï ÉÇÝÇ, ³ÛÝÇÝã í³Õ
³ßáõÝ ¿ñ, ßá· ¿ñ ¹»é¦: ºí ³Ûë ³Ù»ÝÇ Ù»ç ÐáíáÛÇ ÏÇÝÁ ï»ëÝáõÙ ¿
Çñ Ù»ÕùÁ. §Ê»Õ× Ù³ñ¹áõÝ ¿Ýù³Ý ¹³ëïÇ³ñ³Ï»óÇ, ÙÇ µáõé ¹³
é³í¦, áõ ³åñáõÙ ¿ ³Ûë ·Çï³ÏóáõÙáí:
ØÇ µáõé ¹³ñÓ³Í ïÕ³Ù³ñ¹áõ Ï»ñå³ñÝ ³í³ñïáõÝ ¿ ¹³éÝáõÙ
Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÙÇ ¹ÇåáõÏ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛ³Ùµ. §ÎÉí³óíÇ, ëñµÇãÁ ÏùëÇ
¹»ÙùÇÝ, Çµñ ëñµí»ó, ÏÙïÝÇ ß³Éí³ñÇ Ù»ç (áñÁ, Ç ¹»å, ïÕ³Ù³ñ¹
ÉÇÝ»Éáõ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿), ÷áÕáóáõÙ ·ñå³ÝÇó ÏÑ³ÝÇ ë³ÝñÁ, ÏùëÇ
Ù³½»ñÇÝ, Çµñ ë³Ýñí»ó ¢ Ï·Ý³¦:
²Ñ³ ³Û¹ §Çµñ¦ ïÕ³Ù³ñ¹Ý ¿ Çñ ³ÝÙ»Õ Ãí³óáÕ ·áÛáõÃÛ³Ùµ
Ï³ëÏ³ÍÇ ï³Ï ¹ñ»É ÐáíáÛÇ ÏÝáç Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛ³Ý-³ÝÑ³í³
ï³ñÙáõÃÛ³Ý ³é»ÕÍí³ÍÁ:
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§²ÙáõëÝ³ó³Í ÏÝáç ³ãù»ñÇÝ Ý³Û»ÉÝ ¿ÃÇÏ³ ã¿¦. Ï³ñ·³Ëáëáí
³åñáÕÇ Ù»ç ³ñÃÝ³ÝáõÙ ¿ ÏÇÝÁª ÐáíáÛÇª È»ÝÇÝ·ñ³¹Çó »Ï³Í Ñá
ñ»Õµáñ ÝÏ³ïÙ³Ùµ áõÝ»ó³Í ½·³óÙáõÝùÇ ï»ëùáí: ²Ûë ³Ý·³Ù Ý³
³ñ¹»Ý ã¿ñ Ë³µí»É, Ññ³åáõñí»É ¿ñ áã Ã» ë¢, ·³Ý·áõñ Ù³½»ñáí ¢
Ñ³ñµ³ÍÇ ³ãù»ñÇ ³Ùµ³ñï³í³Ý ÷³ÛÉáí, ³ÛÉ¢ Ýáõñµ ×³ß³Ïáí áõ
Ë»É³óÇ µ³ñùáí Ù»ÏÇÝ:
ºí ÐáíáÛÇó, »ñµ ·áÑ ¿ áõ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý, áã ÙÇ ³Ý·³Ù
Ñáñ»Õµáñ Ù³ëÇÝ Ùïù»ñÁ ã»Ý ËéáíáõÙ Çñ»Ý, ë³Ï³ÛÝ, »ñµ ½³Ûñ³
ÝáõÙ ¿, ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Çñ»Ý »ï å³Ñ»É Ýñ³ª Çñ»Ýó ï³ÝÝ ³åñ³Í
»ñ³Ý»ÉÇ ûñ»ñÁ í»ñÑÇß»Éáõ Ñ³×áõÛùÇó:
ÐáíáÛÇ ÏÇÝÁ ëÇñáõÙ ¿ ³ÙáõëÝáõÝ áñå»ë Ñ³ñÏÝ ¿, Ñ³í³ï³ñ
Ùáñ»Ý Í³é³ÛáõÙ ÉáÏ Çµñ¢ ÏÇÝ ¢ Ñå³ñï ¿, áñ ßñç³å³ïÇ Ù³ñ¹ÇÏ
Çñ»Ý Ñ³Ù³ñáõÙ »Ý ûñÇÝ³íáñ áõ ÑÇ³ÝáõÙ ï³Ý Ù³ùñáõÃÛ³Ùµ áõ
»ñ»Ë³Ý»ñÇ ÏáÏÇÏáõÃÛ³Ùµ:
ê³Ï³ÛÝ ÙÇ ï³ñûñÇÝ³Ï, Çñ Ñ³Ù³ñ ³Ý·³Ù ûï³ñáïÇ áõ
³Ýµ³ó³ïñ»ÉÇ ½·³óáõÙ ½Ý¹³Ý³Í ÏñÍùáõÙª Éáõé, ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ý
ÇÙ³Ý³ÉÇ ó³íáí ï³ÝçíáõÙ ¿: Ü³ ½·³ó³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí Ñ³½³ñ
³Ý·³Ù ¹³í³×³Ý»É ¿ ³ÙáõëÝáõÝ, µ³Ûó µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ï³
ëÁ Ñ³½³ñ ³Ý·³Ù ë³ëï»É ¿ ëñïÇ Ã»É³¹ñ³ÝùÁ ¢ ëïÇå»É ³Ù»Ý
í³ÛñÏÛ³Ý Ùï³Í»É Çñ ï³ïÇ å³Ñ³Ýç³Í Ñ³Ù³íáñ ÏÇÝ ÉÇÝ»Éáõ
Ù³ëÇÝ:
²ÛÝù³Ý ¿É í³é »ñ¢³Ï³ÛáõÃÛáõÝ å»ïù ã¿` Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ, áñ ³ÛÝ
³Ù»ÝÁ, ÇÝã Ï³ ï³ÝÁ, ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã¢ µÛáõñ»Õ³å³Ï» ëÏáõï»ÕÁ,
§ß³ï ïËáõñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ¦ ¿ Ó»éù µ»ñí»É: âÝ³Û³Í Çñ»
ÝÁ ÉÇÝ»Éáõ ÷³ëïÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ë÷á÷áÕ ¿, ë³Ï³ÛÝ ³Ý³ËáñÅ ÑÇ
ßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ³é³ç³óÝáõÙ ³ÛÝ ³ëïÇ×³Ý, áñ »ñµ»ÙÝ ÃßÝ³
Ù³Ýù ¿ ½·áõÙ ¹ñ³Ýó Ñ³Ý¹»å:
î³ñµ»ñ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ñáñ»Õµáñ` ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÇó µ»ñ³Í ½³ñ¹³ïáõ
÷Á, áñÇ ½³ñ¹³Ý³Ëß»ñÁ ßáÛ»ÉÇë ëÇñáõÙ ¿ Çñ Ù³ïÝ»ñÁ:
§ºñç³ÝÏáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, »ñµ ½·áõÙ »ë ùá Ù³ñÙÇÝÁ¦. ³Ûë ÷ÇÉÇ
ëá÷³ÛáõÃÛ³Ùµ ¿ ³é³çÝáñ¹íáõÙ ÐáíáÛÇ ÏÇÝÁ` ãÝ³Û³Í í»ñçÇÝ ³Ý
·³Ù Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá Çñ Ù³ñÙÇÝÝ ½·³ó»É ¿ ÐáíáÛÇÝ ÷ñÏ»ÉëÇñ»Éáõ Çñ á·¢áñáíáñáõÃÛ³Ý ûñ»ñÇÝ ÙÇ³ÛÝ, ß³¯ï í³Õáõó...
ê³Ï³ÛÝ ë³ ÐáíáÛÇ ÏÝáç Ù»Ï ûñÝ ¿, ß³ï ÝÙ³Ý ÙÛáõë ûñ»ñÇÝ ¢
ÙÇ¢ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ï³ñµ»ñ Ýñ³ÝóÇó:
§¾ß »ë, ¿ß, ù»½ Ñ³í³ùÇ°ñ¦, §ì³ÕÁ µáõñ¹ë ÏÃñç»Ù, ÏÉí³Ý³Ù¦,ëÃ³÷»óÝáõÙ ¿ ÇÝùÝ Çñ»Ý, ÏïñíáõÙ ½·³ó³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇó, í»
ñ³¹³éÝáõÙ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¢ ³åñáõÙ Çñ»Ý µ³ÅÇÝ ÁÝÏ³Í ÏÛ³Ý
ùÁª ³ñï³ùáõëï Ñå³ñï ù³ÛÉùáí ÁÝÃ³Ý³Éáí ¹»åÇ Ýáñ ûñ, Ýáñ
³é³íáï, áñå»ë½Ç ³ñÃÝ³Ý³ áõ ùÃÇ ï³Ï ÇÝùÝ Çñ»Ý ÍÇÍ³Õ»Éáíª
ß³ñáõÝ³ÏÇ ³åñ»É...
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²Ù»Ý³Ï³ñ¢áñÁ ÏÛ³ÝùáõÙ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ³åñ»ÉÝ ¿, ³ÛÝ ½·³ÉÁ,
ßáß³÷»ÉÁ: Ä³Ù³Ý³ÏÇó áõß³ó³ñ, ÏÏáñóÝ»ë ³Ù»Ý ÇÝã, ¢ §¸³ñÓ
Ý³í³Ñ³Ý·Çëï¦ å³ïÙí³ÍùÇ Ñ»ñáë ÃéãáõÝÁ Ñ»Ýó »ñç³ÝÇÏ ¿
¹ñ³Ýáí, áñ ÇÝùÁ ×Çßï å³ÑÇÝ ¿ Ñ³ÛïÝí»É Ý³í³Ñ³Ý·ëïáõÙ ¢
×Çßï ï»ÕáõÙª úßÇÝÇ áõëÇÝ. §Î³ñáÕ ¿Ç ·Çß»ñÁ Ãéã»É ¢ Ï³Ù ÉáõÛëÁ
µ³óí»ÉáõÝ å»ë...µ³Ûó Ï³ï³ñÛ³É ã¿ñ ÉÇÝÇ ³ÛÝ í³Û»ÉùÁ, áñ áõ½áõÙ
¿Ç å³ñ·¢»É Ýñ³Ý¦: Â»Ïáõ½ í³Ë×³Ý, µ³Ûó Å³Ù³Ý³ÏÇÝ, »ñç³
ÝÇÏ å³ÑÇÝ, ï»ÕÇÝ:
êÇñá ùÝùáõß ÙÇ Ñ»ùÇ³Ã ¿ å³ïÙíáõÙ ²ÉÇë ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ Ñ³
Ù³ÝáõÝ å³ïÙí³ÍùáõÙ (§êÇñá ùÝùáõß Ñ»ùÇ³Ã¦), áõñ Ñ»ñáëáõÑÇÝª
·³×³× Ø³ñÇ»ï³Ý, áñÇ Ñ³Ù³ñ å³ïñ³ëï ¿ñ ÏÛ³ÝùÁ ï³É Ýñ³
³ÙáõëÇÝ Ú³ß³Ý, ³ëáõÙ ¿. §²Ù»Ý, ³Ù»Ý ÇÝã ³Ûë ï³Ý Ù»ç ³é»É
»Ýù ùá í³ëï³Ïáí: ºë Ç±Ýã »Ù áñ: ºë Ù»Ý³Ï ù»½ ëÇñáÕÝ »Ù¦,-³Ý
Ù»Õáñ»Ý ãå³ïÏ»ñ³óÝ»Éáí, áñ Ñ»Ýó ¹ñ³ÝáõÙ ¿ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ:
Þ³ÙÇñ³ÙÁ ãÏ³ñáÕ³ó³í í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÝ»É ²ñ³ÛÇÝ, µ³Ûó
³Û¹ Ë»Õ× áõ Ïñ³Ï ·»ÕçÏáõÑÇÝ ÏÛ³Ýù ïí»ó µÝáõÃÛ³Ý áõ ³ñ³ñãÇ
ÏáÕÙÇó ³Ý·³Ù ³Ýï»ëí³Í Ë»Õ× ·³×³×ÇÝª Ú³ß³ÛÇÝ: ÜÙ³ÝÁ
·ï³í ÝÙ³ÝÇÝ- ë³ ¿ ëÇñá ·áÛáõÃÛ³Ý áõ ÏÛ³ÝùÁ Ññ³ßù Ñ»ùÇ³ÃÇ
í»ñ³Í»Éáõ ·³ÕïÝÇùÁ:
ØÇßï ã¿, áñ ²ÉÇë ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ Ñ»ñáëÝ»ñÁ Ï³Ý³Ûù »Ý,
Ýñ³Ýù áõÕÕ³ÏÇ ³ÝÑ³ïÝ»ñ »Ý, áñáÝó Ñ³Ù³ñ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ
³Ù»Ý³ëáíáñ³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ¹³éÝ³É ÇÝù
Ý³í»ñÉáõÍÙ³Ý, ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïÙ³Ý, ÇÝùÝ³ñ¹³ñ³óÙ³Ý ¢ ÇÝù
Ý³Ó³ÕÏÙ³Ý ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝ: Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¢ ß³ï µÝ³Ï³Ý
¿, áñ ²ÉÇë ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ ·ñ»Ã» µáÉáñ Ñ»ñáëÝ»ñÁ ù³ç³ï»ÕÛ³Ï
»Ý Çñ»Ýó Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ ÃáõÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áõÕÕ³ÏÇ ÏÛ³ÝùÇ
áñáß³ÏÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ ëïÇå»É »Ý ÉÇÝ»É ³ÛÝåÇëÇÝ, ÇÝãåÇëÇÝ
»ñ¢áõÙ »Ý áõñÇßÝ»ñÇ ³ãùáõÙ: §êáõñµ ¶¢áñ·Ç ³ÛóÁ¦ å³ïÙí³ÍùÇ
Ñ»ñáëáõÑÇ ÜáõÝÇÏÁ ÙïáñáõÙ ¿ ÇÝùÝ Çñ Ù³ëÇÝ. §öÝÃ÷ÝÃ³Ý å³
é³í, ¿¹ »±ñµ ¿Çñ ¿ëù³Ý ³Ýáõß ¿Õ»: Æ±Ýã ÏÉÇÝ»ñ, áñ 62 ï³ñí³ Ù»ç
·áÝ» »ñÏáõ ûñ ¿ëå»ë ³Ýáõß ¿ÕÝ»Çñ: Î»ñ³ñ Ñ³ñëÝ»ñÇ¹, ïÕáó¹,
ËÝ³Ùáó¹ Ï»ñ³ñ: ¾É á±Ýó ³ë»Ý, Ã» ÜáõÝÇÏÁ É³í ÏÝÇÏ ¿¦: ²Ûë Ï»ñ
å³ñÝ û·ÝáõÙ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùÇÝ áõÕ»ÏóáÕ ³ÛÝ ãÝãÇÝ
Ãí³óáÕ Ù³ÝñáõùÝ»ñÁ, ³é³Ýó áñáÝó ³åñ»É ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ñ:
ØÇ Ññ³ß³·áñÍ áõÅÇ ³Ý»ñ¢³Ï³Û»ÉÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ, áñÝ ¿É
Ø³ñïÇÝÇ Ï»ñå³ñÇó ¿ ÍÝíáõÙ, ÏÛ³ÝùÇ Ù³ÝñáõÝùÝ»ñÇÝ ³ñ¹»Ý
ß³ï áõßù ã¹³ñÓÝáÕ ÜáõÝÇÏÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇÝ, ÇÝãåÇëÇÝ
å»ïù ¿ áñ ÉÇÝ»ñ: ¶áõó» å³ïÙí³ÍùÁ ·³ÉÇë ¿ Éñ³óÝ»Éáõ ÐáíÑ³Ý
ÝÇëÛ³ÝÇ ³ÛÝ Ï»ñå³ñÝ»ñÇ å³ïÏ»ñ³ëñ³ÑÁ, áñï»Õ í³ï áõ É³í
³ÝÑ³ïÝ»ñ ãÏ³Ý, ³ÛÉ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÝ »Ý Ýñ³Ýó ëïÇ
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åáõÙ ÉÇÝ»É ³Û¹åÇëÇÝ: Ü³Û³Í, Ã» áí »ñµ Ï·ïÝÇ Çñ»ÝÁ, ³ÛÝ Ï³
ñ¢áñÁ, áñáí í»Ñ³ÝáõÙ ¿ ÇÝùÁ:
ÎÛ³ÝùÇ ³Ù»Ý³µ³½Ù³½³Ý ÏáÕÙ»ñÁ ²ÉÇë ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ Ñ³
Ù³ñ ¹³ñÓ»É »Ý ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý »ñÏÇ ÝÛáõÃª ³ñï³óáÉí»Éáí
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µÝ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ñ³ñùÝ»ñÇ áõ ³åñáõÙÝ»ñÇ Ù»ç,
áñáÝù ûï³ñ ã»Ý, ³ÛÉ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ áõ ÁÝÏ³É»ÉÇ »Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇë:
§êáõñµ ¶¢áñ·Ç ³ÛóÁ¦ å³ïÙí³ÍùÇ Ñ»ñáëáõÑáõ ÏÛ³ÝùÇÝ »Ý
½áõ·³Ñ»éíáõÙ Ý³¢ §ä³ï³éÇÏÝ»ñ Ù»ñ ÷áõã ÏÛ³ÝùÇó¦ å³ïÙ
í³ÍùÇ Ñ»ñáëáõÑÇÝ»ñÇª Ãáß³Ï³éáõ µÅßÏáõÑÇ Þáõß³ÝÇÏÇ ¢ ºÕë³
µ»Ã ï³ïÇ ×³Ï³ï³·ñ»ñÁ: Üñ³Ýù ß³ï ï³ñµ»ñ »Ý ÙÇÙÛ³ÝóÇó,
µ³Ûó ÙÇ¢ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ß³ï ÝÙ³Ý: ²Ûë Ñ»ñáëáõÑÇÝ»ñÁ ÑÇß»ó
ÝáõÙ »Ý, áñ Ï³Ý³Ûùª ³ÕçÝ³ÏÇó ÙÇÝã¢ Í»ñ, áõÝ»Ý ÝáõÛÝ »ñ³½Ý»ñÝ
áõ Ñ»ùÇ³ÃÝ»ñÁ, ¢ Ýñ³ÝóÇó Ñ³çáÕí³Í ÏÑ³Ù³ñíÇ Ý³, áõÙ ³í»ÉÇ
ßáõï ÏÑ³Ý¹ÇåÇ Ñ»ùÇ³ÃÇ »ñ³½³ÛÇÝ ³ëå»ïÁ, ¢ Ñ»ñáëáõÑÇÝ»
ñÇó Ù»ÏÇ Ëáëù»ñáí ³ëí³Íª §å³ñï³¹Çñ ã¿, áñ Íáí³Ï³É ÉÇÝÇ¦:
ÎÇÝÁ »ñµ»ù Ñá·áí ãÇ Í»ñ³ÝáõÙ, ÇëÏ í³ÃëáõÝ ï³ñÇÝ, áñÇ ë³Ñ
Ù³ÝÁ Ñ³ï»É »Ý ²ÉÇë ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ Ñ»ñáëÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ, ¹»é
³ÕçÏ³Ï³Ý ÑáõÛ½»ñ áõÝ»Ý, ¢ ¹³ µÝ³Ï³Ý ¿:
ÎÛ³Ýù ÏáãíáÕ ³Ù»Ý³³ñ³· ÙÇçáóÇó áõß³Ý³Éու, Å³Ù³Ý³ÏÁ
×Çßï ãÁÙµéÝ»Éáõ ÙáñÙáù Ï³ Ý³¢ §î»ëÇÉ³Å³Ù»ñ¦ ëï»ÕÍ³·áñ
ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç:
ºñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ, ÃíáõÙ ¿, Ã» ³Ù»Ý ÇÝã ³éç¢áõÙ ¿ ¢
¹»é ÏÑ³ëóÝ»ë: ՄÇ³ÛÝ Ù»Ï í³ÛñÏÛ³Ý. §Ð»Ýó ÑÇÙ³ ÏÇçÝ»Ù, ÙÇ ùÇã
ëå³ëÇñ, ë³Ýñ»Ù ËéÇí Ù³½»ñÇë ÑáÍ ÃÝçáõÏÝ»ñÁ, ÙÇ í³ÛñÏÛ³Ý
¿É ïáõñ, áñ ÷áË»Ù Ë³Ùñ³Í áõ ÃáßÝ³Í ÑÇÝ ³Ûë ½·»ëïÁ, ÙÇ
í³ÛñÏÛ³Ý ¿É ïáõñ ...¦, áõ Ñ³×³Ë ãù³ÝáõÙ ¿ »ñ³½Á, ¢ ³åñ»Éáõ ¿É
áãÇÝã ãÇ ÙÝáõÙ...
àõëïÇ å»ïù ¿ ßáß³÷»É å³ÑÁ, ½·³É í³ÛñÏÛ³ÝÇ ËáñÑáõñ
¹Á ¢ ³Õ³Õ³Ï»É ý³áõëïÛ³Ý Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï Ëáëù»ñÁ. §Î³Ý· ³é
í³ÛñÏÛ³Ý, ¹áõ ãùÝ³Õ »ë...¦:
²ÉÇë ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý-³ñÓ³Ï³·ÇñÝ áõÝÇ Çñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ,
áñáÝù Ñ³í³ïáõÙ »Ý Ýñ³Ý ¢ ëå³ëáõÙ Ýáñ³Ýáñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõ
ÃÛáõÝÝ»ñÇ:

¶րականություն
1. ²ÉÇë ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý, §êÇñá ùÝùáõß Ñ»ùÇ³Ã¦, ºñ¢³Ý, 1994Ã.
2. ²ÉÇë ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý, §ä³ï³éÇÏÝ»ñ Ù»ñ ÷áõã ÏÛ³ÝùÇó¦,
§Ü³ñóÇë¦, N 4, 2008Ã.
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Բանաստեղծի դավանանքը
Դու` բացվող օր
Մաքու¯ր, մաքուր:
Ես` մամուռներ,
Մաշած մատուռ:
Դու` երգ, դու եռք,
Թռիչք ու ջանք,
Ես` ավերված
Որոտնավանք:
Դու` հորձանուտ,
Կամուրջ ու երթ,

Ես` ջուրն ընկած
Որոտնաբերդ:
Դու`երկինքով
Լցված մի լիճ:
Ես` ցամաքած
Որոտնակիրճ:
Դու` նորերի
Աղոթք ու խիղճ:
Ես` անցյալի
Քարեղեն ճիչ…
(Համո Սահյան)

Ռազմիկ Դավոյանը հայտնվեց ժա
մանակակից գրականության հին ու
նոր սերունդների գրական խաչմերու
կում: Իր ստեղծագործական ճանա
պարհը սկսեց Պարույր Սևակի, Համո
Սահյանի, Վահագն Դավթյանի, Հրաչյա
Հովհաննիսյանի, Սիլվա Կապուտիկյա
նի, Գևորգ Էմինի ստեղծագործական
վերելքի հետ և շարունակեց գրական
նոր սերնդի` 70-ականների բանաս
տեղծների հետ: Ժամանակի երևելինե
րի շարքում իր առանձնահատուկ տեղն
Ռազմիկ Դավոյան
ունի Ռազմիկ Դավոյանը, որի ստեղծա
գործությունը հարաբերականորեն հին
ու նոր պոեզիաների միջև կամուրջ կարող է լինել: Նա հաջող քն
նություն էր բռնել` ստանալով նախորդների գնահատումը որպես
օրհնություն, իսկ գրական նոր սերնդի համար պոեզիայի ավանդ
ների շարունակող է ու հարստացնող: Թերևս իր ժամանակակից
բանաստեղծներից շատերի հետ Ռազմիկ Դավոյանը տարեկից է,
սակայն գրականության մեջ կարևոր է ճանաչման, առաջին գր
քի տպագրման փաստը, որով և Դավոյանը ներկայացավ դեռևս
60-ականներին ու անմիջապես էլ նկատվեց որպես կայացած
բանաստեղծ:
Նա 3 տասնյակի հասնող բազմաժանր գրքերի հեղինակ է, կա
տարել է հրաշալի թարգմանություններ, գրել է ակնարկներ, ար
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ձակ և չափածո գեղարվեստական գործեր, արձակից` §Թորոս
Ռոսլին¦ վիպակը, §Սահման¦ գեղարվեստական ակնարկը, վեր
ջին տարիներին գրված §Եթե Աստված կամենա¦ վեպը, որը այժ
մեական կյանքի պատմական փոփոխությունների արտացոլումն
է, չափածոյից` բանաստեղծությունների բազմաթիվ ժողովածու
ներ, §Խաչերի ջարդը¦, §Երևանյան աշուն¦, §Խոստովանանք¦,
§Ոտից գլուխ¦ պոեմները, գրել է նաև §Ու՞ր են մնացյալ դերա
սանները¦ չափածո ողբերգությունը Չարենցի մասին և այլն:
Դավոյանը տպագրվել է և շարունակում է տպագրվել ժամա
նակակից մամուլի էջերում, հասարակական և հատկապես գրա
կան գործունեությամբ նպաստում մեր հայրենիքի առաջընթացին:
§Ես ծնվել եմ¦ բանաստեղծության մեջ այսպես է ներկայաց
նում իր դավանանքը.
-Պիտի շռայլորեն ապրեմ,
Ապրեմ երկրիս բախտով,
Ապրեմ ձեզնով,
Ինձնով,
Ապրեմ, քանի դեռ կամ:
Իսկ թե պետք է մեռնել
Դավանանքի ճշմարտության համար,
Այդ դեպքում հավատը կուզեկուզ թող չգա
Մեր ետևից,
Մեր կոխած հողում տրորվելով
Եվ երբեմն իմաստուն,
Հաճախ անիմաստ մեր խոսքերից
Օրորվելով:
Նրա պոեզիան շարժուն է, այն ձգտում է քարացածություննե
րից դեպի ընթացք, շարժում: Այս առումով հուզական տաղտկու
թյունն ու պարփակվածությունը նահանջում են, իսկ առարկա
ներն ու երևույթները գծագրվում են ոչ միակերպ, այլ բազմազան
դրսևորումներով ու այլևայլ հարաբերություններում: Հենց սրա
նով է հեղինակը §բացում նյութի կեղևը¦, սուզվում առօրեական
մտածողությունից վեր, անհասանելի ու առեղծվածային գոյի ըն
դերքը:
Բաց քո կեղևը, ծա՛ռ,
Ա՛ռ ինձ կեղևիդ մեջ...
Այս անծաղիկ դարում
Ես կձուլվեմ քեզ հետ`
Որպես փոքրիկ գարուն:
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§Ռ. Դավոյանը բանաստեղծական անհատականություն է, վստահեցնում է Սուրեն Աղաբաբյանը, - նա բանաստեղծությա
նը նայում է իբրև դժվար, հոգեկան մաքառում պահանջող գործի,
մեր քնարերգության մեջ բերելով հեռանկարային որոշ սկզբունք
ներ¦:
Ինչպես ցանկացած կայացած արվեստագետի` այնպես էլ
Դավոյանի ստեղծագործական անհատականությունը մինչև մեծ
աշխարհի ու հասարակության կենսագրության բացահայտումը
սկսվում է ինքնաճանաչումից, անցած կյանքի ընթացքից, հայրե
նի եզերքից ու սեփական միկրոաշխարհի հայտնաբերումից.
Երեկ տխուր, այսօր ուրախ,
Ալիքի պես ծափ եմ տալիս,
Երեկ` դեպի անհայտություն,
Այսօր դեպի ափ եմ գալիս...
... Ինձ բաշխում եմ անմնացորդ,
... Ծիծաղիս մեջ ամեն անցորդ
Հոգնած հոգին է լվանում...
Գոյության անվերջանալի պայքարի մեջ ամեն ոք ունի իր լի
նելու պատճառաբանությունը: Յուրաքանչյուրը փորձում է ինք
նաարտահայտմամբ դրսևորել իրեն` իհարկե ներդաշնակության
պատնեշները չփշրելով:
Հենց այդ բնական ներդաշնակության զգացողությունն է, որ
զգում ես Դավոյանի ստեղծագործություններն ընթերցելիս, չէ՞ որ
նրանցում բանաստեղծն անկեղծանում է.
Մայրամուտի պես հրահալ եմ ես
Եվ մայրամուտի նման աննկուն:
§Ներդաշնակության զգացողությունը, որ նրա բանաստեղծու
թյունների միջուկն է, դարձել է նաև նրա ծավալուն ինքնաարտա
հայտումների էությունը¦:- նկատում է Դավիթ Գասպարյանը:
§Պոեզիայի դերը չի փոխվում, ինչպես չեն փոխվում արվեստի
մյուս ճյուղերի, հացի, ջրի, հագուստի դերերը: Ուրեմն պոեզիայի
դերը մնում է մարդուն ազնվացնելը, գեղեցկացնելը¦: Եվ Ռազմիկ
Դավոյանի պոեզիան փորձում է հավատարիմ մնալ սահյանա
կան այս բնորոշմանը՝ իհարկե բանաստեղծական աշխարհ բերե
լով դավոյանական ինքնատիպ մտածողություն ու ոճ:
Փիլիսոփայական խտացված միտք ու խորը հենք կան Դավո
յանի այն ստեղծագործություններում, ուր նա ուշադրության է
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արժանացնում մեղավոր ու դաժան աշխարհում իր գոյությունը
կյանք դարձնող անհատի ճակատագրին: Եվ չի սխալվում բա
նաստեղծը, երբ մարդուն անհատ դարձնելու բանաձևը առնում
է մայր բնությունից` բարության ու համաչափության դասեր յու
րացնելով նրանից:
 եռ առավոտ է, և ցողն ու շաղը
Դ
Ծաղկաթերթերին ժպտում են, լալիս,
Մի ալիք ճեղքում է շամանդաղը,
Մյուսը ... կարելով է գալիս:
Ես ծովի ափին նստել, կարդում եմ
Լի - Բոի տաղը` աշնան մասին,
Եվ անցորդները տեսնում են հանկարծ
Ինձ` առանց պատճառի ժպտալիս:
Հեշտ չէ ընթանում ստեղծագործող անհատի կյանքի ուղին, չէ՞
որ նա զգում ու նկատում է արտասովորը, այն, ինչ աննկատելի
է չօժտված մարդուն: Բարդ ու պատասխանատու է նաև արա
ծը, իսկ ասածը պատճառաբանված արդարացում է պահանջում:
Դավոյանը §որպես բանաստեղծ ու հավատքի քուրմ¦ ամենից
շատ հավատում է երգի ամենազոր ուժին, փորձում մեկնել ու
կարևորել բանաստեղծության, երգի արժեքը ազգի, ժողովրդի ու
հասարակության կյանքում` պահաջելով բանաստեղծներից.
Ապա եղե°ք հզոր,
Ապա եղե°ք վսեմ,
Ապա թույլ մի° տվեք,
Որ օտար մակույկները նավերի հավակնությամբ
Նավեն ձեր հավատքի վրա:
Հավատարիմ մնալով փիլիսոփայական` իրեն դեռ վաղուց
բնորոշ տարերքին, Դավոյանը ամբողջացնում է լճացման ժա
մանակաշրջանի §սեփական պոետական մոդելը¦` խիզախորեն
նկատելով, որ
Մի մեծ գլխի ստվեր,
Մի երկիր է ծածկում,
Եթե այն դրվում է
Հենց լույսի ճեղքում:
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Բանաստեղծի այս դիպուկ բնութագրումը հրապարակախո
սական լիցքերով է սնվում, երբեմն կորցնելով նաև իր քնարակա
նությունը:
Հետաքրքիր է Դավոյանի վերաբերմունքը նորին մեծություն
բառի արժևորման հարցում, ու §թեև այն զգացմունքների խեղ
դող ալիքից խոստովանանքի համար է ծնվում ու շահատականու
թյան շուկաների մեջ¦.
... Սակայն ինչ - որ տեղ`
Հոգու ծալքերում իմաստունների,
Ապրում է Բառը, և անվերջ թրծվում…
... Շարժվում է դեպի հավիտենություն...
Իսկ բանաստեղծի բառի ու երգի գոյությունը պատճառաբան
ված է՝ ծառայելով սեփական ժողովրդին, հայրենիքին ու նաև ողջ
մարդկության լուսավոր գալիքի հավիտենությանը: Ու չնայած
բանաստեղծը սարսափով է նկատվում, որ դեռ
Աշխարհը լիքն է կործանումներով
Աշխարհը լիքն է տագնապով վայրի,
Մարդասիրության խենթ սամումներով
Մարդիկ քանդում են տունը աշխարհի…
Սակայն ավելի քան հավատացած է, որ .
Կա աշխարհում բարձրիկ մի Հայաստան աշխարհ,
Որ իր լաջվարդ, լազուր լեռներն ունի,
Եվ իր դաշտերն ունի - ասես նշխար:
Կա աշխարհում բարձրիկ մի Հայաստան աշխարհ:
Եվ կլինի հավերժ:

Գրականություն
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ռ. Դավոյան, ÆÙ ³ßË³ñÑÁ, 1963Ã.
Ռ. Դավոյան, êïí»ñÝ»ñÇ ÙÇçáí, 1967Ã.
Ռ. Դավոյան, è»ùíÇ»Ù, 1969Ã.
Ռ. Դավոյան, Ê³ã»ñÇ ç³ñ¹Á, 1972Ã.
Ռ. Դավոյան, Ø»Õñ³Ñ³ó, 1973Ã.
Ռ. Դավոյան, Î»Õ¢¹ µ³ó ³ñ³, 1975Ã.
Ռ. Դավոյան, î³ù ë³É»ñ, 1978Ã.
Ռ. Դավոյան, äÕÝÓ» í³ñ¹, 1983Ã.
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9. Ռ. Դավոյան, ¾åáë å³ï³ÝáõÃÛ³Ý, 1984Ã.
10. Ռ. Դավոյան, Ð³Ý×³ñ ¢ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ, 1986Ã.
11. Ռ. Դավոյան, ø³ñ» Ñ³ó, 1989Ã.
12. Ռ. Դավոյան, ºÃ» ³ëïí³Í Ï³Ù»Ý³, 2005Ã.
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Նաիրա Արարատի Խաչատրյան

Ուղեկիցներիս երթուղիներով
գրականագիտական հոդվածների ժողովածու

Սրբագրիչ՝ Կարինե Գալոյան
Համակարգչային շարվածքը՝ Ստելլա Բուռնուչյան
Շապիկի ձևավորումը՝ ______

Տպագրվել է՝ _____

