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ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 
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մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամ 

 
Խմբագրական խորհուրդ՝ 
 

Ռ.Կ. Միրզախանյան (նախագահ), 
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Ա. Հ. Հակոբյան, Վ. Գ. Համբարձումյան, Ա. Ա. Մակարյան,  

Է. Ս. Մկրտչյան, Ս. Պ. Մուրադյան,  
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Գրանցման վկայական՝ 211.200.00182 

Գրանցման տարեթիվը՝ 26.03.2003 թ. 

Պարբերականությունը՝ եռամսյա 

 

Բոլոր նյութերն ուղարկվում են գրախոսության: 

Հոդվածները տպագրվում են անվճար: Ցանկացողները հանդեսը 
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Արտատպության դեպքում հղումը «Հայագիտական հանդես»-ին 

պարտադիր էֈ  

 

 

Մեր հասցեն՝ Երևան, Ալեք Մանուկյան փ. 13, հեռախոս՝ 55-60-30 (1-20) 

Էլեկտրոնային փոստ՝ hayagitakanhandes@gmail.com 
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ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ԱՌԹԻՎ 

 

Ի սրտե շնորհավորում եմ Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

«Հայագիտական հանդեսի» 50-րդ՝ հոբելյանական համարի հրատարակման 

առթիվ: 

Յուրաքանչյուր պարբերականի ծնունդն ու շարունակականությունը 

բուհական գործընթացների արդյունավետ իրականացմանը նոր ընթացք են 

հաղորդում՝ գիտական վերլուծությունների նոր ու հետաքրքիր բացա-

հայտումներով: Այդ տեսանկյունից «Հայագիտական հանդեսը»՝ հանձին 

գլխավոր խմբագիր Մարտին Գիլավյանի, իր ուրույն տեղն է գրավում 

Մանկավարժական համալսարանի հրատարակվող պարբերականների 

շարքում: 

Հայագիտական հանդեսի ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԳՐԱԿԱՆԱ-

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ բաժիններում զետեղված հոդվածները տարիների 

գիտական պրպտումների արդյունք են, դասախոսների և ուսանողների, 

ասպիրանտների և հայցորդների համար գիտական նոր մոտեցումներին  ու 

միտումներին ծանոթանալու հնարավորություն:  

Շնորհավորում եմ համալսարանական պարբերականի խմբագրա-

կազմին՝ հոբելյանական համարի հրատարակման առիթով՝ մաղթելով 

երկարատև արդյունավետ գործունեություն հայագիտական ոլորտի 

զարգացմանը նպաստելու շնորհակալ աշխատանքում: 

  

 

     ՌՈՒԲԵՆ  ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ռեկտոր 

  Պատմ.  գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
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«ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ».  

ՆՈՐ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ, ԴԻՄԱԳԻԾ ԵՒ ՀԱՄԲԱՒ 

 

Խ. Աբովեանի անուան Հայկական Պետական Մանկավարժական 

Համալսարանը մեթոդական իր գործունէութեան բերումով, այսինքն՝ 

գիտակրթական ճանաչողութեան զարգացման տեսանկիւնից, թւում է, 

երկար տարիներ գիտական ընթացքներից ետ է  գտնուել` մնալով 

հարցադրումների ստուերի տակ:  

Վերջին քսան տարիներին, սակայն, իրավիճակը կտրուկ փոխուել է: 

Մեզ մօտ, կարելի է ասել, հայագիտական մեթոդաբանական մօտեցումները 

եւ գիտական աւանդական ընկալումների նժարները նոր փոփո-

խութիւնների առջեւ են կանգնել: Եւ սա՝ մեր համալսարանի 

ղեկավարութեան հետեւողական գիտական-մեթոդական տեսանելի 

ջանքերի շնորհիւֈ Դա է վկայում հանդէսի յիսուն համարների տեւական 

լոյսընծայումը: Սրա կողքին գնահատելի է նրա դերը հանրակրթական 

դպրոցի ուսուցիչների մեթոդական աջակցութեան, դպրոց-մանկավարժ  

կապի տեսակէտիցֈ Գնահատելի է, որ «Հայագիտական հանդէս»ը ընդգրկած 

յօդուածների մեթոդական ուղղութեամբ ձգտել է լաւագոյնս արձագանգել 

նոր փոփոխութիւններին՝ ուսուցչին միշտ պահելով գիտական 

հետաքրքրութիւնների, մանկավարժական փորձի, թեմատիկ նորոյթների 

ոլորտումֈ  

Արդէն երկու տասնամեակ այն խմբագրելու պատիւն ունի բ.գ.դ., 

Պրօֆ. Մարտին Գիլաւեանը, որը իր աշխատանքում, ելնելով 

հայագիտութեան կրթական այսօրուայ պահանջներից, ապահովում է 

գիտամեթոդական ընդունելի մակարդակ՝ նախեւառաջ ուսումնական 

ծրագրերի մէջ ստեպ-ստեպ հանդիպող փոփոխութիւնների 

յաջորդականութեան եւ մատչելիութեան սահմաններում, մերձեցնելով 

արեւելահայ եւ արեւմտահայ գրական եւ լեզուական միասնական 

ընկալման դաշտը, փորձելով դուրս բերել այն տարանջատ քննութեան 

խորհրդային գաղափարախօսութեան տխուր աւանդոյթից, պաշտպանելով 

հայագիտական հարցադրումների ազգային փորձառութեան վրայ յենուած 

գիտական համակարգըֈ  

Այս առումով ողջունելի է հայրենիքի եւ Սփիւռքի կրթական 

առաջատար ուժերի համագործակցութիւնը, հանդէսի հետ նրանց 

խորհրդատուական կապերի զօրացումը, որոնց գործունէութեան 

արդիւնաւորութիւնը ի յայտ է գալիս կրթական փորձի փոխանակման 

շնորհիւ, հայրենի առաջատար մանկավարժների՝ Սփիւռքի տարբեր 

կրթօջախներին մեթոդական ամբողջական աջակցութեամբֈ 
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Թերեւս այս ամէնը հասցնում է մեզ տեսողութեան այն սահմանին, որ 

մեր համալսարանում լոյս տեսնող գիտական պարբերականի անցած յիսուն 

համարները ստեղծել են մասնագիտական ճանաչում, դիմագիծ եւ համբաւ: 

 

 

ՍՈՒՐԷՆ  ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ 

Խաչատուր Աբովեանի անուան ՀՊՄՀ  

Վ. Պարտիզունու ան. հայ  նոր եւ նորագոյն գրականութեան եւ նրա 

դասաւանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտօնակատար 

Բան. գիտ. դոկտոր, Պրօֆեսոր 
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«ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍԻ»  ՄԵԾ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ 

   

 Այսօր արդեն «Հայագիտական հանդեսը» հրատարակում է հոբելյա-

նական 50-րդ համարըֈ Այն  լույս է  տեսնում   մեր  ազգի  բախտորոշ 

օրերին, երբ համայն  հայությունն  ոտքի  է  կանգնել  պաշտպանելու  իր  

ազգային անկախության ու հարատևելու իրավունքըֈ  

 «Հայագիտական հանդեսը» իր պատվավոր տեղն է զբաղեցնում 2015-

ին Հայկական հանրագիտարանի հրատարակած «Հայ գրատպություն և  

գրքարվեստ»  հանրագիտարանում (էջ 563)ֈ Նրանում նշվում է, որ հանդեսի 

հիմնադիր գլխավոր խմբագիրն է բանասիրական գիտությունների  դոկտոր,  

պրոֆեսոր Մարտին Գիլավյանը, և հանդեսը հիմնադրվել է 2003 թվականինֈ 

Բազմաճյուղ բովանդակություն ունի հանդեսը՝ բանասիրություն, 

մանկավարժություն, լեզվաբանություն,  գրականագիտություն, պատմա-

գիտություն, մշակույթ և այլնֈ 

«Հայագիտական  հանդեսն» ունեցել է  և  կունենա  հոբելյանական 

համարներին կից գրքույկներ, որոնք նվիրված են հայ նշանավոր գրողներին 

և առաջնակարգ  հայագետներինֈ  Շատ  եմ կարևորում դերը  երիտասարդ 

մասնագետներ պատրաստելու գործումֈ Ասպիրանտներ, հայցորդներ 

ոչ միայն մեր բուհից, այլև Հայաստանի ուրիշ բուհերից ու ակադեմիական 

ինստիտուտներից իրենց  թեմատիկ հոդվածներն  են  տպագրում 

«Հայագիտական հանդեսի» էջերում,  որով հանդեսը ստանում է համա-

հայկական արժեքֈ 

Եվ,  որ  բացառիկ կարևոր է, բանասիրական ֆակուլտետի դասա-

խոսներն երբեմն հանդես են գալիս գիտական ձիրք  ունեցող ուսանողների  

հետ միասնական հոդվածներովֈ 

Սրտանց ողջունում եմ հանդեսի 50-րդ համարի հրապարակ գալըֈ 

Համոզված եմ, որ հանդեսի հայագիտական ուղղվածությունը նպաստելու է 

հայագիտության զարգացմանը, որն այսօր և հետագայում ունենալու է 

գիտական, մանկավարժական, ազգապահպան նշանակությունֈ  

Մաղթում եմ մեր հրաշալի մանկավարժական մայր բուհի օրինակելի 

հանդեսին երանելի երկարակեցությունֈ  

 

ԱԵԼԻՏԱ   ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ 

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ 

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
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ՇՆՈՐՀԱՎՈ՛Ր ՀՈԲԵԼՅԱՆԴ, ՍԻՐԵԼԻ՛ «ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ» 

Հումանիտար բնագավառի տարաբնույթ հանդեսների շարքում 

յուրահատուկ  առաքելություն է որդեգրել ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդեսը», 

որի հոբելյանական` 50-րդ համարը արդեն հրապարակի վրա էֈ 

Իր կենսագրության տարբեր հանգրվաններում հանդեսն արծարծել է 

տարաբնույթ խնդիրներ` կապված հայոց լեզվի կառուցվածքի, մանկա-

վարժության, լեզվաբանության, գրականագիտության, պատմության, 

մշակույթի և հումանիտար այլ գիտությունների առանցքային հարցերի  և 

դրանց ուսուցման ժամանակակից մեթոդների հետֈ 

«Հայագիտական հանդեսը» ճանապարհ է հարթել սկսնակ հետա-

զոտողների համար` նպաստելով նրանց գիտական վերելքին, էջեր է 

հատկացրել  կայացած գիտնականների հրապարակումներին, արտերկրի 

մասնագետներին, աջակցել է ասպիրանտներին, մագիստրոսներին, 

ուսուցիչներինֈ  

«Հայագիտական հանդեսը» մանկավարժական համալսարանի 

կարևոր գիտական օրգաններից է. այն կարող է մրցունակ լինել հանրա-

պետության տարաբնույթ գիտական պարբերականների համատեքստումֈ 

Արծարծած խնդիրների հրատապությամբ, թեմաների գիտական խորու-

թյամբ, հանրակրթության և բուհական համակարգին մատուցած կարևոր 

հանձնարարականներով հանդեսը, իրավամբ, մնայուն տեղ է գրավում 

մանկավարժական համալսարանի գիտական տարեգրության ծիրումֈ 

«Հայագիտական հանդեսը» հիմնադրել է դոցենտ Ս. Սահակյանը, որի 

երկրային կյանքի ավարտից հետո խմբագրական պատվաբեր և պատաս-

խանատու գործը ստանձնել և շարունակում է պրոֆեսոր Մ. Գիլավյանըֈ 

Հանդեսի հոբելյանական` 50-րդ համարի լույսընծայման շեմին նրա 

խմբագրակազմին մաղթում ենք նորանոր ձեռքբերումներ, հանդեսի 

թղթակցողներին` գիտական բեղուն գործունեություն` ի շահ հայա-

գիտության, հանուն դպրոցական և բուհական կրթության առաջընթացի և ի 

փառս մանկավարժական համալսարանիֈ 

Բարի երթ և հոբելյանական նորանոր հանգրվաններ  ենք մաղթում 

սիրելի «Հայագիտականին»ֈ 

 

ԼԱԼԻԿ  ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ  

Լեզվաբանական հետազոտությունների  

գիտական լաբորատորիայի վարիչ 

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
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ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՄ 

 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկա-

վարժական համալսարանում արդեն տասնհինգ տարի անընդմեջ և 

կանոնավոր պարբերականությամբ հրատարակվում է «Հայագիտական 

հանդեսը»:  

Անցած տարիներին հանդեսը պատվով է կատարել իր առաքե-

լությունը և լուրջ նպաստ բերել արդի հայագիտության զարգացմանն ու 

գիտական երիտասարդ հերթափոխի պատրաստմանը: Նրա էջերում 

հայերենով, ռուսերենով և անգլերենով տպագրվում են արդի հայերենին ու 

ուրիշ լեզուներին, հայ գրականության տարբեր դրսևորումներին, 

ընդհանուր լեզվաբանությանն ու հայոց լեզվի պատմությանը, հայոց 

պատմությանն ու մշակույթին, քաղաքագիտությանը, ազգագրությանը 

նվիրված հոդվածներ և ուսումնասիրություններ: 

         Բավական ընդարձակ է նրա հեղինակային կազմը՝ ՀՀ ԳԱԱ տարբեր 

ինստիտուտների, ԵՊՀ,  Հայաստանի և Արցախի մյուս բուհերի անվանի 

հայագետներից  մինչև տարբեր բուհերի ասպիրանտներ ու հայցորդներ:  

ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից ընդունված հանդեսն իրոք դարձել է երիտասարդ 

գիտնականների հուսալի օրգաններից մեկը, որի էջերում նրանք տպագրում 

են գիտական աստիճան ստանալու համար անհրաժեշտ հրապա-

րակումները: 

Լույս է տեսել «Հայագիտական հանդեսի» հոբելյանական 50-րդ 

համարը: Այս առթիվ շնորհավորում եմ ողջ աշխատակազմին ու 

խմբագրական խորհրդին, հեղինակներին ու բոլոր ընթերցողներին և 

հաջողություն մաղթում հանդեսին հետագա հայրենանվեր գործունեության 

մեջ ի շահ հայագիտության զարգացման:  

 

 

ՍԱՄՎԵԼ  ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարան 

Հր. Թամրազյանի անվ. հայ գրականության  

պատմության ամբիոնի վարիչ, 

Բան.  գիտ. դոկտոր, պոֆեսոր,  

ՀՀ   գիտության վաստակավոր գործիչ 
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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԼԱԼԻԿ  ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ  

Լեզվաբանական հետազոտությունների  

գիտական լաբորատորիայի վարիչ 

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

lingualal51@mail.ru 

 

ՀԱՐԱԲԵՐՅԱԼՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԲԱՌԵՐԻ ՇՐՋՈՒՆ 

ՇԱՐԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ 

     

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. շարահյուսական կառուցա-

տիպ, հետադաս շարադասություն, խնդիր-լրացում, հարաբերական բառեր, 

հարաբերյալներ, երկրորդական նախադասություն, նախադասության 

տրոհված  անդամներ 

Ключевые слова и выражения: синтаксический структурный тип, 

постпозиционный  порядок слов, дополнение, относительные слова, 

соотносительные слова, второстепенные предложения, обособленные члены 

предложения. 

 Key words and expressions: syntax structural type, postposition word order,   

object, relative words, correlative words, secondary members of sentence, 

dependant members of sentence. 

 

Հոդվածում քննարկվում են հին հայերենի շարահյուսական մակար-

դակում հարաբերական բառերով ձևավորված այն բարդ նախադասու-

թյունները, որոնց արտահայտության պլանում գլխավոր նախադասության 

հարաբերյալները գտնվում են երկրորդական նախադասության մեջֈ 

Այդպիսի նախադասություններում հարաբերյալները կատարում են 

շարահյուսական զանազան գործառույթներ. որոշակի յուրահատկություն 

են դրսևորում այն կառույցները, որոնց հարաբերյալ բառերը կատարում են 

խնդրային գործառույթֈ  

 Այդ կարգի կառույցների նկատմամբ կարելի է ցուցաբերել ձևի և 

բովանդակության հարաբերակցված քննություն. դրանք վերլուծելու 

տարբեր մեկնակետեր կան. 

 1. Ըստ հարաբերական բառերի տեսակի և արտահայտություն պլանի. 
 ա) իբրև  հարաբերականներ՝ հանդես են գալիս որ, ուր, ուստի  այլ 

բառերը, 

mailto:lingualal51@mail.ru
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 բ) հարաբերականները հանդես են գալիս ուղիղ (որ) կամ թեք ձևերով 

(զորմէ, որով) և այլնֈ 

2. Ըստ հարաբերյալ բառերի շարադասական դիրքի.   
ա) գլխավոր նախադասության հարաբերյալները գտնվում են 

երկրորդական նախադասության մեջ, 

բ)  հարաբերյալները հաջորդում են միջադաս նախադասությանըֈ 

Հին հայերենում շրջուն (հետադաս) հարաբերյալները՝ խնդիրներ-

լրացումների դերով, կարելի է դիտարկել արտահայտության ձևի 

տեսակետից և, ըստ այդմ,  առանձնացնել հետևյալ տեսակները` բառային և 
բառակապակցականֈ 

Ուսումնասիրությունները ցույց են  տալիս, որ հետադաս 

հարաբերյալներով կառույցները հին հայերենում հանդիպում են ինչպես 

Աստվածաշնչի  թարգմանական գրքերում, այնպես էլ ինքնուրույն 

մատենագրական երկերումֈ  

 Կանոնավոր շարադասության դեպքում սովորաբար 

հարաբերյալներին հաջորդում են երկրորդական նախադասության 

համապատասխան հարաբերական բառերը1ֈ Հմմտ.  

 Առաքեալքն արբուցին տիեզերաց երկուք բաժակօք` որք կամեցան 

ըմպել զինչ կամեցանն (Ագաթ., 254). առաքեալքն .... որքֈ Նա և նոքին իսկ, 

որ չարքն կարծին անմտաց, երբէք երբէք օգտակար լինին և զերծուցիչք ի 

մահուանէ (Եզն., 63). նոքին ... որֈ Եթէ բազումք և հոլովք, որք յենթակաէ 

միայնոյ են… ոչ գոն կատարեալք (Անյ., 48). բազումք և հոլովք ... որքֈ 
 Հին հայերենի թարգմանական և ինքնուրույն մատենագրական 

երկերում  հանդիպում են նաև այնպիսի նախադասություններ, որոնց 

արտահայտության պլանում երկրորդական նախադասության անդամները 

միջարկված են լինում մեկ այլ երկրորդական նախադասությամբ, կամ որոշ 

դեպքերում գլխավոր նախադասության անդամները զետեղված են լինում 

երկրորդական նախադասությունների մեջֈ Հմմտ. 

 Զիա՞րդ պաշտիցեմք զարեգակն, որ մերթ կոչի իբրեւ զծառայ առ ի 

սպասն՝ յոր կարգեցաւ՝ հասանելոյ (Եզն., 14)ֈ Այստեղ առ ի սպասն 
հասանելոյ պարագայական  կապակցությունը միջարկվել է յոր կարգեցա 
երկրորդական նախադասությամբ, որ հանդես է եկել միջադաս 

շարադասությամբֈ 

                                                           

1 Տես Հ.Ավետիսյան, Ռ.Ղազարյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Ե., «Լույս» հրատ., 1976, էջ 

205-206ֈ Լ.Խաչատրյան, Գ.Թոսունյան, Գրաբարի դասագիրք, Ե., «Զանգակ - 97», 

2004, էջ 297-298ֈ 
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Հմմտ. նաև՝ Բազումք ի ձէնջ լաւագոյնք էք քան զիս արութեամբ (Եղ., 

101)ֈ Փխն. Բազումք ի ձէնջ լաւագոյնք էք արութեամբ, քան զիսֈ  

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Աստվածաշնչի թարգ-

մանական գրքերում2 և հին հայերենի մատենագրության մեջ հանդիպում են 

նախադասության այդպիսի կառուցատիպեր, որոնց գլխավոր նախա-

դասության հարաբերյալները գտնվում են երկրորդական նախադասու-

թյունների մեջ կամ  միջարկված են լինում այլ նախադասություններով. այլ 

կերպ ասած` հարաբերականները նախորդում են հարաբերյալ բառերին3ֈ  

 Համեմատենք հետևյալ նախադասություններում հարաբերյալների և 

հարաբերական բառերի շարադասական յուրահատկություններըֈ Ընդ 

որում՝ հարաբերյալների շարահյուսական պաշտոնները տվյալ դեպքում 

էական դեր չեն կատարումֈ 

 Հմմտ. Զի արժանի զգերութիւն ընկալցի, որ առ ի քէն քան զամենայն 

առաւել պատուական էր երկիրն (Իմաս. ԺԲ. 7)ֈ (Փխն. Զի արժանի 

զգերութիւն ընկալցի երկիրն, որ առ ի քէն քան զամենայն առաւել 

պատուական էր). (ենթակա)ֈ Ո՞ւր է, որ ծնաւ արքայն Հրէից  (Մատ. Բ. 2)ֈ 

(Փխն.` Ո՞ւր է արքայն Հրէից,  որ ծնաւ). (ենթակա)ֈ 

 Երթ, տուեալ լիցի քեզ որ ինչ յինէս խնդրեցէր փոխանակաց քոց 

(Բուզ., 174)ֈ (Փխն.՝  Երթ, տուեալ լիցի քեզ զինչ, որ յինէս խնդրեցէր 

փոխանակաց քոց). (խնդիր)ֈ  

Դագաղք էին, ասէ, ոսկեղէնք… և պատմուճանն որ մարմնովն՝ 

ոսկեթել (Խոր., 190)ֈ (Փխն.՝ Դագաղք էին, ասէ, ոսկեղէնք… և պատմուճանն 

ոսկեթել, որ մարմնովն). (որոշիչ)ֈ  

Քաջաջ սարկաւագ, ուստի եպիսկոպոսն էր՝ յՌշտունեաց (Եղ., 179)ֈ 

(Փխն. Քաջաջ սարկաւագ յՌշտունեաց, ուստի եպիսկոպոսն էր). (պարագա)ֈ 

                                                           

2 Քննության բնագիր ենք ընտրել Հայաստանի աստվածաշնչային ընկերության՝ 

1997-ի հրատարակած մատյանը՝  «Աստուածաշունչ մատեան հին և նոր 

կտակարանաց» (տպագրված Մեծ Բրիտանիայում)ֈ Բնագրային օրինակները՝ ըստ 

հետևյալ աշխատության՝ «Համաբարբառ հին և նոր կտակարանաց, աշխա-

տասիրութիւն  Թադէոս վարդապետի Աստուածատուրեան Արապկերցւոյ», 

Երուսաղէմ, Տպարան Առաքելական աթոռոյ Սրբոց Յակովբեանց, 1895ֈ 
3 Հին հայերենի շրջանակներում այս իրողությանը մասնակիորեն անդրադարձել է 

Ա.Բագրատունին՝ կապված որ հարաբերական դերանվան շարադասության հետ 

(տես Ա.Բագրատունի, Հայերէն քերականութիւն ի պէտս զարգացելոց, Վենետիկ, 

Ս.Ղազար, 1852, էջ 367), ինչպես նաև Վ.Առաքելյանը՝ Եզնիկի երկի լեզուն և ոճը 

քննելիս (տես Վ.Առաքելյան, Ակնարկներ հայոց գրական լեզվի պատմության, Ե., 

ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն,1981, էջ 124)ֈ  
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 Լեզվական փաստերի քննությունը ցույց է տալիս, որ համատիպ 

նախադասություններում հարաբերական բառերին գերազանցապես 

հաջորդում է գլխավոր նախադասության հարաբերյալի դեր կատարող 

ենթական4. նրան վիճակագրորեն հաջորդում են խնդիր և պարագա 

լրացումներըֈ 

 Սույն հոդվածի շրջանակներում կդիտարկենք այն բարդ 

նախադասությունները, որոնց գլխավոր նախադասության հարաբեր-
յալները, իբրև խնդիր-լրացումներ՝ գտնվում են երկրորդական նախա-

դասության մեջ՝ հաջորդելով հարաբերական բառերինֈ 

 Այդպիսի նախադասության հետադաս հարաբերյալները հանդես են 

գալիս երկու դիրքով. մի դեպքում հարաբերյալը գտնվում է երկրորդական 
նախադասության մեջ, երկրորդ դեպքում՝ գլխավոր նախադասության 
հարաբերյալն ու մյուս  անդամները միջարկված են  լինում երկրորդական 
նախադասությամբֈ 
 Դիտարկենք այդ դեպքերն առանձին-առանձինֈ 
 Ա) Գլխավոր նախադասության  հարաբերյալը գտնվում է երկրոր-
դական նախադասության մեջ. 
 Այս կարգի բարդ նախադասությունների արտահայտության պլանում 

հարաբերականով կապակցվող երկրորդական նախադասությունները 

միջադաս դիրք են գրավում՝ գտնվելով գլխավոր նախադասության 

ենթակայի և ստորոգյալի միջևֈ Հմմտ.  

 *Եւ զայլ ամենայն որ այր կռուոյ յաշխարհի գտանէր, ցանեցի, 

ցրուեսցի5ֈ (Փխն.՝ Եւ զայլ ամենայն այր կռուոյ ցանեցի, ցրուեսցի, որ 
յաշխարհի գտանէր). այր կռուոյ, որֈ 
 *Դու որ յառաջ զանօրէնութիւնսն գործէին հսկայս … ջնջեցէրֈ  (Փխն.՝ 

Դու ջնջեցէր զհսկայս, որ յառաջ զանօրէնութիւնսն գործէին). զհսկայս, որֈ 
*Դու որ գործէին զամբարտաւանութիւն զսոդոմացիսն խայտա-

ռակեցերֈ (Փխն.՝ Դու խայտառակեցեր զսոդոմացիսն, որ գործէին 

զամբարտաւանութիւն). զսոդոմացիսն, որֈ 
 Երբեմն հանդիպում են որոշակի կառուցատիպի նախադասու-

թյուններ, որոնց երկրորդական նախադասությունները վերջադաս դիրք են 

                                                           

4 Հին հայերենում ենթակայի դերով հարաբերյալ բառերի հետադաս 

շարադասության մասին տես մեր հոդվածը՝ «Հին հայերենի շարահյուսական մեկ 

կառուցատիպի մասին», Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, 

Գիտական աշխատություններ, Գյումրի, N 1, 2020, էջ 199-210)ֈ  
5 Ա. Բագրատունու աշխատությունից վկայած օրինակները տալիս ենք 

աստղանիշովֈ 
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գրավում գլխավոր նախադասության նկատմամբ. հարաբերյալները 

դարձյալ գտնվում են երկրորդական նախադասությունների մեջֈ Հմմտ. 

 Կորոյս զոր առնէր զփառս անմահութեան (Եղ., 37)ֈ (Փխն.՝ Կորոյս 

զփառս, զոր առնէր անմահութեան)ֈ 
 Այսպիսի նախադասությունների շարքում որոշակի կշիռ ունեն այն 

կառուցատիպերը, որոնք սկսվում են հարաբերական դերանունովֈ Հմմտ.  

 Զորմէ գրեաց Մովսէս յօրենսն և մարգարէքն, գտաք զՅիսուս (Յովհ. Ա. 
45)ֈ (Փխն.՝ զՅիսուս,  զորմէ գրեաց Մովսէս յօրենսն և մարգարէքն, գտաք)ֈ 

  *Զոր նախնեացն ձերոց մեծաւ աշխատութեամբ գտեալ էր, դա ի միում 

ամի կորոյս զերկիրն ամենայնֈ (Փխն.՝ Զերկիրն, զոր նախնեացն ձերոց 

մեծաւ աշխատութեամբ գտեալ էր, դա ի միում ամի կորոյս ամենայն)ֈ 

*Զոր մարգարէն նշանակաւ զբանն խօսեցաւ և առակաւ, սոքա առեալ 

պարզ և ուղիղ ի վերայ վիմին մեկնեցինֈ  (Փխն.՝ Զբանն,  զոր մարգարէն 

նշանակաւ խօսեցաւ և առակաւ, սոքա առեալ պարզ և ուղիղ ի վերայ վիմին 

մեկնեցին)ֈ 

*Զոր  բազում սպառնացաւ թագաւորն՝ զամենայն չարիսն կամի 

անցուցանել ընդ աշխարհն Հայոց (Եղ., 49)ֈ (Փխն.՝ Զամենայն չարիսն, զոր 
բազում սպառնացաւ թագաւորն՝ կամի անցուցանել ընդ աշխարհն Հայոց)ֈ 

*Եւ որք խաչեցան յերկուց աւազակացն մին ապաշխարեացֈ  (Փխն.՝ Եւ 
յերկուց աւազակացն, որք խաչեցան՝ մին ապաշխարեաց)ֈ 

*Ապա զոր ունիցին ևս զբարիսն հանէ ի նոցանէ (Փխն.՝ Ապա 

զբարիսն, զոր ունիցին, ևս հանէ ի նոցանէ)ֈ 

Որոշակի դեպքերում հետադաս հարաբերյալը կարող է լինել նաև 

նախադրության  խնդիրֈ Հմմտ.  

Լուաւ ի նմանէ վասն, որ ի Քրիստոս Յիսուս հաւատոցն (Գործ. ԻԴ. 

24)ֈ (Փխն.՝ Լուաւ ի նմանէ վասն հաւատոցն, որ ի Քրիստոս Յիսուս)ֈ  

 Ելնելով այն հանգամանքից, որ հարաբերական բառերը հարա-

բերակցում են հարաբերյալներով արտահայտված խնդիր-լրացումներին՝ 

կարելի է այդ կարգի  լրացումները դիտարկել տարբեր մոտեցումներով՝ 

միօրինակությունից խուսափելու նպատակովֈ Ըստ այդմ՝ խնդրային լրա-

ցում հարաբերյալները կարելի է դիտարկել արտահայտման ձևի 

տեսակետից՝ առանձնացնելով բառային և բառակապակցական 
տեսակներըֈ 
 ա) Բառային արտահայտությամբ հարաբերյալներ. 
 Բառային հարաբերյալները խնդիր-լրացումներ են, որոնք հանդես են 

գալիս ինչպես ուղիղ, այնպես էլ թեք հոլովներովֈ Այսպիսի կառուցա-

տիպերում հարաբերական բառերով կապակցվող երկրորդական 

նախադասությունները նախադաս դիրք ունենֈ Հմմտ. 
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 Այլ զոր օրէնս տէրս ձեր ունի, զնոյն և դուք կալարուք (Եղ., 26)ֈ (Փխն.՝ 

Այլ օրէնս, զոր տէրս ձեր ունի, զնոյն և դուք կալարուք)ֈ  

Զոր արդարև Բանն Աստուած հաստատէ (Փարպ., 33)ֈ (Փխն.՝ Զբանն, 
զոր արդարև Աստուած հաստատէ)ֈ  

Զոր  Բանն Աստուած հրեշտակօք բացեալ յայտնէր զինքն 

հաւատացելոց յանուն նորա (Փարպ., 93)ֈ (Փխն.՝ Զբանն, զոր  Աստուած 

հրեշտակօք բացեալ յայտնէր զինքն հաւատացելոց յանուն նորա)ֈ  

Զոր պատուական և մեծարգո համարէաք զմահն այնպիսի քան 

զամենայն 

զփառս և զմեծութիւնս աշխարհիս (Փարպ., 105)ֈ (Փխն.՝ Զմահն,  զոր 

պատուական և մեծարգո համարէաք այնպիսի քան զամենայն զփառս և 

զմեծութիւնս աշխարհիս)ֈ  

Զոր սկիզբն արարեալ էր բանիցն իւրոց առաջնոց` զնոյն յաճախեալ 

բազմացուցանէր (Ագաթ., 103)ֈ (Փխն.՝ Զնոյն, զոր սկիզբն արարեալ էր 

բանիցն իւրոց առաջնոց, յաճախեալ բազմացուցանէր)ֈ  

Որոց  էութիւնքն զանազանք են, այսոցիկ և կատարելութիւնք 

զանազանք գոն (Անյ., 80)ֈ (Փխն.՝ Այսոցիկ, որոց էութիւնքն զանազանք են, և 

կատարելութիւնք զանազանք գոն)ֈ  

Որովք կերպարանի աստուծայինն, նոքիմբք կերպարանի և 

կատարեալ իմաստասէրն (Անյ., 82)ֈ (Փխն.՝ Նոքիմբք, որովք կերպարանի 

աստուծայինն, կերպարանի և կատարեալ իմաստասէրն)ֈ 

 Որ անպիտանք են` զնոսա տանջանօք և կորստեամբ լցցէ (Ագաթ., 

266)ֈ (Փխն.՝   Զնոսա, որ անպիտանք են, տանջանօք և կորստեամբ լցցէ)ֈ  

 Որոշակի կառուցատիպերում երկրորդական նախադասությունները 

վերջադաս դիրք ունենֈ Հմմտ.  

 Երթ, տուեալ լիցի քեզ որ ինչ յինէս խնդրեցէր փոխանակաց քոց 

(Բուզ., 174)ֈ (Փխն.՝   Երթ, տուեալ լիցի քեզ զինչ, որ յինէս խնդրեցէր 
փոխանակաց քոց). զինչ, որֈ 
 Թեք հոլովներով հարաբերյալները հանդես են գալիս սեռական, 

հայցական և գործիական հոլովներով. բնականաբար նույն հոլովներով են 

արտահայտվում համապատասխան հարարաբական բառերըֈ 

բ) Բառակապակցական հարաբերյալներ. 
Շրջուն շարադասությամբ հարաբերյալները արտահայտված են 

լինում նաև բառակապակցությամբ. հանդիպում են ինչպես սովորական, 

այնպես էլ հատկանվանական կապակցություններֈ  

Սովորական կապակցությունները զգալի տեսակարար կշիռ ունեն 

մատենագրական երկերումֈ Հմմտ. 

Ոչ այլ ինչ նշանակէ երեւութիցս շարժումն, եթէ ոչ որ ի Հայկազնեանն 

Տիրանայ հասանելոց է մեզ բռնութեան յարձակումն (Խոր., 77)ֈ (Փխն.՝ Ոչ այլ 
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ինչ նշանակէ երեւութիցս շարժումն, եթէ ոչ բռնութեան յարձակումն, որ ի 

Հայկազնեանն Տիրանայ հասանելոց է մեզ). բռնութեան յարձակումն, որֈ  
Եւ զոր արտաքոյ քան զամուրսն գտանէին զբազմութիւն մարդկանն, 

վարեցին ի գերութիւն (Եղ., 126)ֈ (Փխն.՝ Եւ զբազմութիւն մարդկանն, զոր 

արտաքոյ քան զամուրսն գտանէին, վարեցին ի գերութիւն). զբազմութիւն 
մարդկանն, զորֈ  

Զոր ոչ միայն առաջի ձեր Արեաց, այլ և ի կայսեր դրանն և յայլ ազգս 

պատմեսցի համբաւն այն (Փարպ., 55)ֈ (Փխն.՝ Համբաւն այն, զոր ոչ միայն 

առաջի ձեր Արեաց, այլ և ի կայսեր դրանն և յայլ ազգս պատմեսցի). 

համբաւն այն, զորֈ  
Զոր լուեալ արքային Հազկերտի զկոտորումն լաւ արանց … յահաւոր 

սուգ ընկղմանել խռովէր (Փարպ., 73)ֈ (Փխն.՝ Զկոտորումն լաւ արանց,  զոր 

լուեալ արքային Հազկերտի … յահաւոր սուգ ընկղմանել խռովէր). 

զկոտորումն լաւ արանց,  զորֈ  
Զոր իբրև տեսեալ երանելեաց քահանայիցն Խորենայ և Աբրահամու 

զբռնաբար դահճաց արգելուլն զնոսա անդէն ի շահաստանին `մեծապէս 

խռովեալք տրտմէին (Փարպ., 94)ֈ (Փխն.՝ Զարգելուլն զնոսա, զոր իբրև 

տեսեալ երանելեաց քահանայիցն Խորենայ և Աբրահամու զբռնաբար 

դահճաց անդէն ի շահաստանին`մեծապէս խռովեալք տրտմէին). 

զարգելուլն զնոսա, զորֈ  
Յորս մատուցեալք դարբինքն … և ոչ կարացին կտրել զստուարութիւն 

բևեռացն (Փարպ., 92)ֈ (Փխն.՝ Զստուարութիւն բևեռացն, յորս մատուցեալք 

դարբինքն … և ոչ կարացին կտրել). զստուարութիւն բևեռացն, յորսֈ  
Որ յաստիճան եպիսկոպոսութեան ձեռնադրեցան ի նմանէ` աւելի 

քան զչորեքհարիւր եպիսկոպոս (Ագաթ., 448)ֈ (Փխն.՝ Աւելի քան 
զչորեքհարիւր եպիսկոպոս,  որ  յաստիճան եպիսկոպոսութեան 

ձեռնադրեցան ի նմանէ). աւելի քան զչորեքհարիւր եպիսկոպոս, որֈ 
Զայս և այսպիսի ինչ, և որ ինչ այսմիկ նման էին բանք, խօսէր 

հանապազ (Բուզ., 67)ֈ (Փխն.՝ Զայս և այսպիսի զինչ բանս, և որ ինչ այսմիկ 

նման էին, խօսէր հանապազ). զինչ բանս, որֈ  
Զի որ զայն անունն ունիցին, մի՛ գտցի ոսկւոյ կամ արծաթոյ զանակ 

առ ումեք (Բուզ., 85)ֈ (Փխն.՝ Զի զայն անունն, որ ունիցին, մի՛ գտցի ոսկւոյ 

կամ արծաթոյ զանակ առ ումեք). զայն անունն, որֈ  
Զայս և այսպիսի և որ ինչ նման է այս բանից, աւելի և բազում քան 

զսոյն խօսեցաւ (Բուզ., 166)ֈ (Փխն.՝ Զայս և զայսպիսի ինչ, և որ նման է այս 

բանից, աւելի և բազում քան զսոյն խօսեցաւ). զայսպիսի ինչ, որֈ  
Զայս և այսպիսի և որ ինչ նման են այսպիսի բանք, խօսեցաւ (Բուզ., 

166)ֈ (Փխն.՝ Զայս և զայսպիսի ինչ և որ նման են այսպիսի բանք, խօսեցաւ). 

զայսպիսի ինչ, որֈ   
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Զայս և այսպիսի և որ ինչ այս բանից նման են բանք, խօսեցաւ (Բուզ., 

218)ֈ (Փխն.՝ Զայս և զայսպիսի ինչ և որ այս բանից նման են բանք, խօսեցաւ). 

զայսպիսի ինչ, որֈ   
Մեր ընտրանքում հատկանվանական կապակցությունները 

համեմատաբար սակավ ենֈ Օրինակներ՝  

Նախ եւ առաջին փոխարէն բարեացն հատուցանելով առնն 

զօրավարի և իմաստնոյ, որ ի Հրէիցն՝ Շամբատայ Բագարատ (Խոր., 104)ֈ 

(Փխն.՝ Նախ  եւ առաջին փոխարէն բարեացն հատուցանելով առնն 

զօրավարի և իմաստնոյ, Շամբատայ Բագարատ, որ ի Հրէիցն). Շամբատայ 
Բագարատ, որֈ  

Եւ աղերսեալ որ ի Հրէիցն՝ Շամբատայ Բագարատ (Խոր., 117)ֈ (Փխն.՝ 

Եւ աղերսեալ Շամբատայ Բագարատ, որ ի Հրէիցն). Շամբատայ Բագարատ, 
որֈ  

Զոր մատնեալ Աստուծոյ ի  ձեռս արանց զօրուն  Վահանայ 

Մամիկոնէի… զիշխանն Սիւնեաց զԳդիհոն … ներէր խնայելով (Փարպ., 

152)ֈ (Փխն.՝ Զիշխանն Սիւնեաց  զԳդիհոն, զոր մատնեալ Աստուծոյ ի ձեռս 

արանց զօրուն  Վահանայ Մամիկոնէի… … ներէր խնայելով). զիշխանն 
Սիւնեաց  զԳդիհոն,  զորֈ   

Այս կարգի հետադաս հարաբերյալների հարցը քննելիս անհրաժեշտ 

է որոշակի վերապահում ցուցաբերել. հանդիպում են այնպիսի կառույցներ, 

որոնց հարաբերյալները երկրորդական նախադասություններում 

ուղղականաձև ենթականեր են. բուն շարադասության դեպքում դրանք 

«վերադառնում են» հայցական հոլովինֈ   

Հմմտ. Զի որ միանգամ գտցին անդ գիրք ասացեալ նոցին սրբոց 

հարցն առաջնոց՝ թարգմանեալ ի մեր լեզուս բերցեն փութով (Խոր., 341)ֈ 

(Փխն.՝ Զի զգիրս, որ միանգամ գտցին անդ ասացեալ նոցին սրբոց հարցն 

առաջնոց՝ թարգմանեալ ի մեր լեզուս բերցեն փութով)ֈ  

 Ժողովէ զբազմութիւն ընտանի արանց քաջաց և աղեղնաւորաց, և որք 

ի տէգ նիզակի կամակարողք, նորատիք (Խոր., 43)ֈ (Փխն.՝ Ժողովէ 

զբազմութիւն ընտանի արանց քաջաց և աղեղնաւորաց, և զնորատիս,  որք ի 

տէգ նիզակի կամակարողք)ֈ  

 Եւ որ ի վերայ բագնին և սեանն կային պատկերքն՝ ծածկեալ 

պատեցին եղեգամբ (Խոր., 152)ֈ (Փխն.՝ Եւ զպատկերսն, որ ի վերայ բագնին 

և սեանն կային, ծածկեալ պատեցին եղեգամբ)ֈ  

Զոր նահատակն և առաքեալն Հայոց Գրիգորիոս բազում և մեծամեծ 

վիշտս կրելով… արհամարհեալ մերժէր յինքենէ անօրէնն Վարազվաղան 

(Փարպ., 39)ֈ (Փխն.՝ Զնահատակն և զառաքեալն Հայոց Գրիգորիոս, զոր 
բազում և մեծամեծ վիշտս կրելով… արհամարհեալ մերժէր յինքենէ 

անօրէնն Վարազվաղան)ֈ  
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 Բ) Գլխավոր նախադասության հարաբերյալը մյուս անդամներից 
միջարկված է  երկրորդական նախադասությամբ. 
 Այդպիսի կառույցներում հարաբերականով կապակցվող երկրոր-

դական նախադասությունները հանդես են գալիս ինչպես դիմավոր, այնպես 

էլ անդեմ կառուցատիպերովֈ 

 Այսպես, հետևյալ նախադասություններում երկրորդական նախա-

դասությունները դիմավոր բնույթի են, որոնց արտահայտության գծային 

պլանում գտնվում են հարաբերյալներըֈ Հմմտ.  

*Ի մէջ առնու և զոր Հիմենոս և Փիլետոս յարուցին ամբոխումնֈ (Փխն.՝  

Ի մէջ առնու և զամբոխումն, զոր Հիմենոս և Փիլետոս յարուցին)ֈ  

*Ոչ հնձես, զոր ոչ արկեր զսերմանսֈ (Փխն.՝ Ոչ հնձես զսերմանս, զոր 

ոչ արկեր)ֈ 

Որոշ դեպքերում երկրորդական նախադասությունը միջադաս դիրք 

ունիֈ Հմմտ.  

*Զոգեկանն՝ որ ի յառաքինութենէն է՝ պինդ պահիցեմք զազատութիւնֈ 
(Փխն.՝ Զազատութիւն ոգեկանն՝ որ ի յառաքինութենէն է՝  պինդ պահիցեմք)ֈ 

Անդեմ բնույթի երկրորդական նախադասությունները համեմատա-

բար սակավ են հանդիպում, ինչպես՝  

*Ըստ  մարգարէին, որ առ քահանայսն Իսրայելի ամբաստանութեանֈ 
(Փխն.՝ Ըստ  մարգարէին ամբաստանութեան, որ առ քահանայսն Իսրայելի)ֈ   

Այսպիսով, հին հայերենի մատենագրական երկերի լեզվական 

քննությունը ցույց է տալիս, որ հին հայերենում հանդիպում են որոշակի 

կառուցատիպի բարդ ստորադասական նախադասություններ, որոնց 

արտահայտության պլանում հարաբերյալ բառերը հանդես են  գալիս 

ինչպես գլխավոր, այնպես էլ երկրորդական նախադասությունների մեջֈ Հին 

հայերենի շարադասության օրինաչափությունն այն է, որ հարաբերյալ 

բառերը նախորդում են հարաբերական բառերին, սակայն հանդիպում են 

զգալի թվով կառույցներ, որտեղ հարաբերական բառերն են նախորդում 

հարաբերյալներինֈ Այլ կերպ ասած՝ հարաբերյալ բառերը, հանդես գալով 

հետադաս դիրքում, կամ գտնվում են երկրորդական նախադասության մեջ, 

կամ գլխավոր նախադասության մյուս անդամներից տրոհված են լինում 

երկրորդական նախադասությամբֈ  

Հին հայերենի ինքնուրույն մատենագրական երկերում և 

Աստվածաշունչ մատյանում հետադաս (շրջուն շարադասությամբ) 

հարաբերյալները կատարում են շարահյուսական տարբեր պաշտոններ. 

որոշակի յուրահատկություն են դրսևորում այն կառույցները, որոնց 

արտահայտության պլանում հարաբերյալները կատարում են խնդրային  

գործառույթֈ  
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Անշուշտ, հին հայերենի մատենագրական երկերի համաժամանակյա 

ուսումնասիրությունը կարող է նորանոր իրողություններ ի հայտ բերել, 

սակայն դիտարկված բնագրային վկայությունները որոշակի գաղափար 

տալիս են խնդրի գործառույթով հարաբերյալ բառերի հետադաս 

շարադասության վերաբերյալֈ Տվյալ իրողության տարժամանակյա 

ուսումնասիրությունը կարող է բացահայտել համատիպ կառույցների 

շարադասության պատմական փոփոխությունների ընթացքը և այդպիսով 

ամբողջացնել շարադասության տարժամանակյա գործընթացի գիտական 

նկարագրությունըֈ 

 

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ա) Գրաբարի բնագրային օրինակների սկզբնաղբյուրներ. 

 

1. Ագաթ. – Ագաթանգեղայ Պատմութիւն Հայոց, Տփխիս, 1909ֈ 

2. Անյ. –  Դաւիթ Անյաղթ,  Սահմանք իմաստասիրութեան, Եր., 1960ֈ  

3. Բուզ. - Փաւստոսի Բիւզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Թիֆլիս, 

1913ֈ 

4. Եզն. – Եզնկայ Կողբացւոյ Բագրեւանդայ եպիսկոպոսի Եղծ 

աղանդոց, Վենետիկ, 1826ֈ 

5. Եղ. – Եղիշէի վարդապետի Վասն Վարդանայ եւ Հայոց 

պատերազմին, Եր., 1957ֈ 

6. Խոր. – Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Տփխիս, 1913ֈ 

7. Փարպ. -Ղազարայ Փարպեցւոյ Պատմութիւն Հայոց եւ Թուղթ առ 

Վահան Մամիկոնեան, Տփխիս, 1904ֈ 

 

Բ) Աստուածաշունչ մատեան հին և նոր կտակարանաց 

(Հայաստանի աստուածաշնչային ընկերութիւն, Մեծ Բրիտանիա, 1997).   

 

 Իմաս.- Իմաստութիւն Սողոմոնիֈ 

 Մատ. – Աւետարան ըստ Մատթէոսիֈ 

 Յովհ. – Յայտնութիւն Յովհաննուֈ 

 Գործ. – Գործք Առաքելոցֈ 
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Լալիկ  Խաչատրյան 

Հարաբերյալների և հարաբերական բառերի շրջուն  

շարադասությունը հին հայերենում 

Ամփոփում 

Հին հայերենի շարահյուսական մակարդակում նախադասության 

յուրահատուկ տիպ են ձևավորում այն կառույցները, որոնց արտա-

հայտության պլանում հարաբերյալները հաջորդում են հարաբերական 

բառերինֈ  

Այդ կարգի կառույցները  վերլուծելու տարբեր հայեցակետեր կան. 

ա) ըստ հարաբերական բառերի (որ, ուր, ուստի և այլն),  

բ) ըստ հարաբերական բառերի արտահայտման եղանակի` ուղիղ 

կամ թեք (որ,  զորմէ, որով) և այլն)ֈ 

Շրջուն (հետադաս) հարաբերյալները հանդես են գալիս շարադա-

սական տարբեր կառուցատիպերով. 

ա) գլխավոր նախադասության հարաբերյալները գտնվում են 

երկրորդական նախադասությունների մեջ, 

բ) հարաբերյալները հաջորդում են միջադաս նախադասություն-

ներինֈ 

 Հին հայերենում շրջուն (հետադաս) հարաբերյալները, ըստ 

արտահայտման ձևերի, բաժանվում են երկու խմբի` բառային և 

բառակապակցականֈ 

 Շրջուն (հետադաս) հարաբերյալների ուսումնասիրությունը ցույց է 

տալիս, որ հին հայերենում դրանք հանդիպում են ոչ միայն Աստվածաշնչի 

թարգմանական գրքերում, այլև ինքնուրույն մատենագրական երկերումֈ 

 

 

Лалик Хачатрян 

Инверсированный порядок относительных и соотносительных слов в  

древнеармянском языке   

Резюме 

В синтаксическом строе древнеармянского языка особый структурный  

тип формируют те предложения, в которых соотносительне слова следуют 

относительным словам. 

Существуют разные  аспекты  для анализа таких конструкций. 

а. по относительным слова  (որ, ուր, ուստի),  

б. по форму выражения относительных слов – прямой или косвенной (որ, 

զորմէ, որով) 

Обособленные соотносительные слова имеют разный порядок; 
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а. соотносительные слова главного предложения находятся в второстепенном 

предложении, 

б. соотносительные слова следуют постпозитивным предложениям. 

Обособленные дополнения по форме разделяются на две группы; 

лексический и сочетаемый. 

Исследование показывает, что конструкции с обособленными 

относительными словами древенеармянского языка встречаются не только в 

переводческих книгах Библии но и в самостоятельных библиографических 

трудах. 

  

       Lalik  Khachatryan 

The inversely syntax of relative and correlative 

words in old Armenian language 

Summary 

 In the syntax structure of Old Armenian language unique structural type 

have such sentences where relative words are put before correlative words. 

Certain uniqueness show such structures where correlative words have function of 

object. 

There are different aspects to analize  that structuresֈ 

 according to relative words (որ, ուր, ուստի), 

 according to form of relative words – direct and oblique (որ, զորմէ, 

որով). 

Isolated correlative words have the following postionsֈ 

 correlative words of principal clause are in dependant sentence, 

 correlative words are put after interposition sentence. 

 Isolated correlative words from the point of view of form can be divided in 

two groups – lexical and word-combination. 

 The surveys show that structures with isolated correlative words in Old 

Armenian are  testified or in translation books of the Bible either in independent 

bibliographical works. 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  20.12.2020թ. 
Հանձնարարվել է գրախոսության  20.01.2021թ. 
Տպագրության է հանձնարարվել 03. 02. 2021թ. 
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ՍԻՐԱՐՓԻ  ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ  

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

Բան. գիտ. թեկն., ասիստենտ 

sirarpikarapetyan@ysu.am 

 

«ԹԱՎՇՅԱ» ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԱՅԻՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. «թավշյա հեղա-

փոխություն», բառակապակցություն, բարդություն, ածանցում, դարձվա-

ծային միավորներ, բառ-ձուլույթներ, հապավումներ, փոխառություններ, 

կաղապար, համադրական, վերլուծական: 

Ключевые слова и выражения: ''барxатная революция'', 

словосочетание, сложное слово, аффиксация, фразеологические единицы, 

словослияния, аббревиатуры, заимствования, модель, синтетический, 

аналитический.   

Key words and expressions: ''velvet revolution'', compound word, 

affixation, phraseological units, blends, abbreviations, borrowings, patterns, 

synthetic, analytical. 

 

Հայաստանյան «թավշյա հեղափոխությունն» իր արձագանքն ունեցավ 

ամբողջ աշխարհում: «Թավշյա հեղափոխությունը» կամ այսպես կոչված 

«բաց ձեռքերով հեղափոխությունը» առանձնահատուկ էր ոչ միայն իր 

տեսակով, այլև բառապաշարային յուրահատկություններով: Հեղափոխու-

թյան օրերին և մինչ այժմ հայկական մամուլը և հատկապես դիմագիրքը 

(ֆեյսբուքը) հեղեղված է բազմազան և բազմիմաստ  նորակազմ բառերով ու 

բառակապակցություններով, դարձվածքներով ու զանազան այլ բառային 

միավորներով:  

Քաջ հայտնի է, որ թե՛ ներլեզվական և թե՛ արտալեզվական որևէ 

իրողություն անպայմանորեն իր արտացոլումն է ունենում բառապա-

շարում` հարստացնելով այն նոր բառերով ու արտահայտություններով: 

Լեզուն անընդհատ զարգացող և բառային նոր միավորներով 

համալրվող համակարգ է: Սրա պատճառն այն է, որ  «մարդն իր 

գործունեության ընթացքում, կենցաղային, հոգեկան պահանջների 

բավարարման և այլ նպատակների համար միշտ մտքերի կարիք ունի: Այդ 

մտքերը կարող են վերաբերել առարկաների, անձերի, երևույթների, 

գործողությունների, այլ կերպ` ամեն բանի, ինչ գոյություն ունի 

աշխարհում, տիեզերքում, մեր հոգեկանում, ինչ կարող է երևակայել, 

երազել մարդը: Եվ այդ բոլորն անվանում են բառերով... Ամեն մի բառ 

mailto:sirarpikarapetyan@ysu.am
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մարդու աշխարհաճանաչման ու ինքնաճանաչման ճանապարհին մի 

աստիճանիկ է, մարդկային կյանքի ու մտածողության զարգացման 

յուրահատուկ վկայություն ու դրսևորում»1: 

Սույն հոդվածում անդրադարձել ենք հեղափոխության և դրան 

հաջորդող օրերի բառապաշարին, բազմաթիվ դիպվածային 

նորակազմություններին, որոնց մեծ մասը հակված է դառնալու ամենօրյա 

ժողովրդական խոսքի բաղկացուցիչ: Դիպվածային բառերը «...լեզվաբա-

նական գրականության մեջ գործ են ածվում նաև տարբեր անվանումներով, 

ինչպես` անհատական բառեր, անհատական-հեղինակային նորաբանու-

թյուններ կամ` պարզապես օկազիոնալ բառեր: Հայերենի «դիպվածային» 

անվանումը պայմանավորված է հենց լատիներենի occasio (օկազիո) 

իմաստով, որ նշանակում է «առիթ, դիպված»2: 

Հոդվածում նորահայտ ենք համարել ոչ միայն այն բառերը, որոնք այդ 

շրջանում առաջացան, այլև նրանք, որոնք լեզվում արդեն գոյություն ունեին, 

բայց ձեռք բերեցին նոր իմաստներ:  Բառապաշարային մեր ընտրած 

կազմություններն առանձնացրել և քննել ենք ըստ բառակազմական, 

իմաստային, ձևաբանական և այլ առանձնահատկությունների: Ըստ 

բառապաշարային միավորների տարատեսակների՝ մեզ հանդիպած 

օրինակները բաժանել ենք մի քանի հիմնական խմբերի՝ բառակապակ-
ցություններ, դարձվածային արտահայտություններ, փոխաբերական 
իմաստով կիրառված բառեր, շրջասություններ, հապավումներ,  բարդ ու 
ածանցավոր կազմություններ, բայական, առդրական, շաղկապական  

հարադրություններ և այլն: 

Հարկ է նշել, որ հոդվածում ընդգրկված բառերից, անշուշտ, ոչ բոլորն 

են պատկանում գրական լեզվին և բնավ չեն հավակնում դրա մի մասը 

դառնալու, ուստի մեր հոդվածի նպատակը դրանց ներկայացումն է,  ոչ թե 

պարտադրումը կամ հանրայնացումը: «Ոչինչ լեզվի մեջ մուտք չի գործում 

առանց նախօրոք խոսքում փորձարկվելու, և էվոլյուցիոն բոլոր երևույթների 

հիմքը անհատի ոլորտն է: ... Լեզուն պահպանում է խոսքում ստեղծված 

նորակազմությունների լոկ չնչին մասը: Բայց նրանք, որոնք հարատևում են, 

բավականին մեծ թիվ են կազմում, այնպես որ մի շրջանից մյուսը նոր ձևերի 

ամբողջությունը կերպարանափոխում է բառապաշարն ու քերականու-

թյունը…Ամեն անգամ, երբ որևէ նորակազմություն վերջնականապես 

                                                           

1 Աբրահամյան Ս., Հայոց լեզու. բառ և խոսք, Եր., 1978, էջ 5: 
2 Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Եր., 2003, Էջ 140: 
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հաստատվում  է և դուրս մղում իր մրցակցին, իսկապես ինչ-որ նոր բան է 

ստեղծվում, ու դեն նետվում ինչ-որ հին բան...»3: 

Այլ կերպ ասած` նման նորակազմությունները սովորաբար 

ստեղծվում են այս կամ այն խոսքային իրադրությունում, և հնարավոր է, որ 

հետագայում բոլորովին դուրս գան գործածությունից: Դրանք «...այն 

նորակազմություններն են, որոնք գործ են ածվում բանավոր-խոսակցական 

լեզվում, հրապարակախոսության մեջ, գեղարվեստական ոճում և հատ-

կապես մամուլում, խոսքային տվյալ իրավիճակում նյութի թելադրանքով 

կամ հեղինակի ոճական որոշակի նպատակադրումով խոսքն ավելի 

համոզիչ, պատկերավոր դարձնելու համար»4: 

Կան նաև այնպիսի նորակազմություններ, որոնք հասարակական 

կյանքի փոփոխությունների և տեղաշարժերի ազդեցության ներքո դառնում 

են պատմաբառեր կամ հնաբանություններ5:  

Տարբեր հեղինակներ բառակապակցությունը սահմանում են տարբեր 

կերպ:  Ըստ Է. Աղայանի՝ «...երկու և ավելի բառերի ամեն մի կապակ-

ցություն, որի մեջ մեկը գերադաս է, իսկ մյուսը կամ մյուսները 

ստորադասված են դրան, բառակապակցություն է»6:                    

Ա. Աբրահամյանի սահմանմամբ «Բառակապակցությունն առնվազն 

երկու բառից կազմված կապակցություն է, որն արտահայտում է բաղադրիչ-

ների շարահյուսական հարաբերություն: Ընդ որում բառակապակցությամբ 

արտահայտվում է մի ամբողջական, թեև անդամազատ հասկացություն»7:  

Մեր ընտրանքում բառակապակցություններն* առանձնացրել ենք 

ըստ բաղադրիչների ծագման.  

ա)  հայերեն բառ + հայերեն բառ`  

ազնիվ ապուշ, այլմոլորակային համակարգ, զավթարարների 
իշխանություն, կենցաղային հայրենասեր, կուսական արդարադատություն, 
հավաքական հայաստանցի, հարսանիքակնունքային խրախճանք, 
հհկական մսխում, հհկական տերմինաբանություն, հուդայական գործա-
կատարներ,  ղազագրաց արշավանք («խաչակրաց արշավանք»-ի նմանու-

                                                           

3 Ֆ. Դը Սոսյուր, Ընդհանուր լեվաբանության դասընթաց, Եր., 2008, էջ 258-259: 
4 Եզեկյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 140: 
5 Պետրոսյան Հ., Հայերենագիտական բառարան, Եր., 1987, Էջ 485: 
6 Աղայան է., Լեզվաբանության հիմունքներ, Եր., 1987, էջ 541:  
7 Աբրահամյան Ս., Առաքելյան Վ., Քոսյան Վ., Հայոց լեզու, II մաս, 

Շարահյուսություն, Եր., 1975, էջ 3: 

*Բառակապակցությունների շարքին ենք դասել նաև այն կազմությունները, որոնց 

առաջին բաղադրիչները հայ քաղաքական գործիչների անուններն են` կիրառված 

իբրև հասարակ անուններ: 
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թյամբ), սերժահհկական տերմինաբանություն, վատահամբավ պաշ-
տոնյա,Վերգոների հպատակապետություն  և այլն: 

բ) հայերեն բառ+օտար բառ 8` 

ազնվազարմ ակտորներ (սահմանադրական դատարան), խոհա-
նոցային անտուրաժ, խոսքի սկվազնյակ, կոյուղային պրոպագանդա, նազիկ 
տուշոնկուհի, քաղաքական լակոտություն և այլն: 

գ) օտար բառ+հայերեն բառ` բյուջետային ներարկում, դիվանի հերոս, 
լութոկրատական իշխանություն, նիկոլի ասպետ, նիկոլի թիվ, պոտենցիալ 
անմահ,  պոտենցիալ մահկանացու և այլն: 

դ) օտար բառ+օտար բառ` գեբելսակապիկյան վիրուս, խրոնիկ շիզո, 
կրիմինալ աբշակ, պաթոսյալ ռեպլիկ, պաթոսախեղդ պոպուլիզմ  և այլն: 

Հանդիպում են նաև շրջասություններ՝ աչքը տուշոնկի մեջ մնացած, 
փոխաբերական իմաստով կիրառված բառեր՝ ալբանացի, ակորդեոն 
(հիմար-հիմար խոսողի մասին՝ ծաղրական իմաստով), դիվանագետ, 
խավարասեր, մուննաթ, կաչաղակ (տարբեր քաղաքական գործիչների 
վերաբերյալ) և այլն:  

Դարձվածային արտահայտություններ: Հիշեցնենք, որ «դարձվածային 

են այն կայուն բառակապակցությունները, որոնք իրենց առաջացմամբ 

կապվում են խոսքի հետ, այսինքն՝ նախապես եղել են սովորական 

շարահյուսական կապակցություններ, և հետագայում, գործածվելով 

փոխաբերաբար, աստիճանաբար վերածվել են ինքնուրույն բառակապակ-

ցության ու ստացել բառային իմաստ հենց այդ փոխաբերական 

նշանակությամբ՝ ձեռք բերելով բառին հատուկ անվանողական դեր»9:  

Մամուլից՝ մասնավորապես  դիմագրքից  մենք առանձնացրել ենք 

հետևյալ դարձվածքները՝ արյունոտ հրաման, բրենդով մարդ, բրնձոտ խոսք, 
դեբիլական լոզունգ, թավշյա հեղափոխություն, թավշյա հոգի, թուրքա-
բեթար կառավարություն, խավարասերների կուսակցություն, հուդայական 
գործակատարներ, պոլի շոր սահմանադրություն, ջերմոցային քաղաքական 
գործիչ և այլն:  

Առանձնացրել ենք նաև բայական հարադրություններ: «... հարադիր 

բայերը կամ բայական հարադրությունները հայերենին առանձնապես 

հատուկ, հայերենի համակարգում համադրականներից ոչ նվազ լեզվական-

քերականական դեր ու արժեք ունեցող բայական միավորներ են և կազմում 

                                                           

8 Որպես «օտար բառ»` մենք նկատի ենք ունեցել ոչ միայն բառակապակցության 

ամբողջական բաղադրիչը, այլև այդ բաղադրիչի մի մասը, օրինակ` 

լութոկրատական և այլն: 
9 Աղայան Է., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Եր., 1984, էջ 237: 
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են նրա մի շատ կարևոր ու բաղկացուցիչ բաժինը...»10: Հայերենի 

բառակազմական կարևոր եղանակներից մեկը հարադրությունն է, որ միշտ 

էլ մեծ դեր է խաղացել մեր լեզվի բառապաշարի հարստացման գործում11: 

Բայական հարադրություններից են, օրինակ՝ ասֆալտին փռել, լայքախեղդ 
անել և այլն:                                

Առդրական վերլուծական բաղադրություններ՝ ասֆալտ-մնգո, 
դիտավոր-մանիպուլատիվ, ճոռո-աֆերիստ, սադրանք-փաստ, տոտա-
տոյոտա և այլն: 

Առանձնացրել ենք նաև համադրական յուրօրինակ  բարդություններ՝ 

իրենց երկու խմբով՝ ա/ հոդակապավոր բարդություններ՝  ալբանասելջուկ,  
բալայախառն, թուրքաբեթար,  թուրքազավր (դինոզավրի նմանությամբ), 
կրեմլափորձագետ, ղազապետ, մարազմազրույց12, նախանձահայուհի, 
պիցցայակեր, ֆեյսբուքահայ, ֆեյսբուքահայություն,  քոչարյանասերժական, 
մարդահուշտ, ռսամեռ և այլն:  Բ/ անհոդակապ բարդություններ` 
գյալմաբեխաբար, գյալմապիցցառու, լայքարժան, լափաման, 
լիսկահայություն, կորոնահավատք, կուսակցամբոխ, մարազմասուլիս, 
մեդիահարճ, պողոսպետություն, ռոբհեղափոխական և այլն: Հանդիպել է 

նաև կցական բարդություն՝ տունուգարաժ:  
Սրանց մեջ նույնպես  կան  տարբեր ծագման բաղադրիչներով 

կազմություններ. ա) հայերեն բառ + օտար բառ` թուրքաբեթար, նիկոլացավ, 
փղիկալեգեոն, քայլառաստ և այլն, բ) հայերեն բառ+հայերեն բառ` 

այլանդակապետություն, ստավճար, վարձկանագրիչ, քննազտում, օդուժա-
թափ, տնփիսո, փրկիչահերոսական և այլն, գ) օտար բառ+հայերեն բառ` 

դուխովապաշտ, զոմբոբանակ, լայքահավաք, պաթոսահոսք, քոմենթահայ, 
քոմենթահայություն, քոմենթահայուհի, ֆեյքաբանակ, ֆեյքանախիր, 
ֆլեշմոբապետություն և այլն, դ) օտար բառ+օտար բառ` գյալմաբեխաբար, 
զոմբոլենդ, ինֆոտեռոր, ջհուդամասսոն, ռեստորանաթամադա, 
սորոսաթայֆա, ֆեյքազոմբի, ֆեյքամանյակ (մանյակ - ռուս.= մոլագար, 
մտագար), ֆեյքանախիր և այլն:  Մեզ հանդիպել են նաև եռաբաղադրիչ 

բարդություններ, ինչպես` ինչորբանամետ, սուպերինքնիշխան, սուպեր-
ինքնավստահ, ֆեյքալրահոս, և բազմաբաղադրիչ բարդություններ, ինչպես` 

նիկոլասերժառոբերտալևոնապաշտ: Հետաքիքիր են մեզ հանդիպած մեդիա 
բաղադրիչով նորաբանությունները, որոնց մեջ կարելի է առանձնացնել 

ինչպես հիբրիդային կազմություններ, օրինակ` մեդիագիքոր, 

                                                           

10 Մարգարյան Ա., Հայերենի հարադիր բայերը, Եր., 1966, էջ 6: 
11 Տե´ս նույն տեղում, էջ 8: 
12 Տե´ս https://www.facebook.com/levon.barseghyan 

https://www.facebook.com/levon.barseghyan
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մեդիադաշնակ, մեդիաերկիր, մեդիաթերթ, մեդիակենտրոն, մեդիահինգ, 
մեդիապորտ, մեդիաչորս, մեդիամոլ, մեդիատգետ13, մեդիապաշտպան, 
մեդիատերտեր, այնպես էլ` օտար բառ+օտար բառ բաղադրություններ`  
մեդիամիշիկ, մեդիանյուզ, մեդիառոբ, մեդիասորոս և այլն:  

Վերոնշյալ բարդություններից ըստ բաղադրիչների խոսքիմասային 

պատկանելության՝ կարելի է առանձնացնել հետևյալ կաղապարով 

կառույցներ. գոյական+գոյական` առնետավազք, առնետավարք, բանդաժա-
հայ, դուխոմետր, թուլափայ, հրեշամանուկ, ֆեյքաժեխ, գոյական+բայ՝ 

բողազաքրքիր, գահակործան, դիվանահառաչ, մանվելապաշտ, նիկոլա-
պաշտ, պետականաքանդ, պիցցայակեր, սերժածին, գոյական + ածական` 
հանրապետականամերձ, հարսանիքառեստորանային, հրեշամեծ, ռսամոլ, 
ածական+գոյական` մանրահավաք, ածական+բայ` այլասերվածապաշտ, 
չարաթափ, ձախավեր, դերանուն+գոյական` ինքնագնահատում, ինքնա-
հարցազրույց, մակբայ+գոյական` հեռահայրենասիրություն, բայ+գոյական` 
թալանահայ:  

 Ըստ բաղադրիչների միջև եղած շարահյուսական կապի` հանդիպում 

են հատկացուցիչ-հատկացյալ կապակցությամբ բաղադրություններ, 

ինչպես`գողապետություն, կերակրատաշտ, ռսահպատակ, սորոսացավ, 
որոշիչ-որոշյալ կապակցությամբ բաղադրություններ, ինչպես`դավա-
դրացավ, թամադայաաջափսանդալ, թիթիզահայուհի,  ստանդարտա-
հայուհի14  և այլն: 

Հապավումներից մեզ հանդիպել է ա) տառային հապավում՝ ՀՖՀ, որ 

ժողովրդական բացատրությամբ նշանակում է Հայաստանի Ֆեյսբուքյան 
Հանրապետություն: Բ) վանկաբառային հապավումներ՝ բամբասբյուրո, 

քաղխառնակիչ, քաղհանցագործ և այլն:  
Հայերենի համար հետաքրքիր կառույցներ են նաև ռուսուլման և 

պղտորսորդ բառերը, որոնք բառ-ձուլույթի (անգլ. blending) օրինակ են` 

ռուս+մուսուլման=ռուսուլման, պղտոր+որսորդ=պղտորսորդ: Բառ-

ձուլույթների դեպքում երկու բառեր սերտորեն միանում են իրար, և դրանց 

բաղադրիչները հաճախ այնպես են ձուլվում, որ առաջին հայացքից 

անհասկանալի է դառնում, թե որ բառերից է հոդված տվյալ բառը: Թեև 

հայերենում բառակազմական նման եղանակ չկա, սակայն, ինչպես տեսնում 

ենք,   անգլերենին հատուկ բառակազմական եղանակի համաբանությամբ 

մեր լեզվում  նույնպես մուտք է գործում այս երևույթը:  

                                                           

13 Տե'ս https://www.facebook.com/vasak.darbinyan 
14 Տե´ս https://www.facebook.com/davyeghishyan?ref=br_rs 

*Վերջածանցների մեջ նույնպես կան օտար ածանցներ:  

https://www.facebook.com/vasak.darbinyan
https://www.facebook.com/davyeghishyan?ref=br_rs
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Մեր ընտրանքում  հաճախադեպ են սերող հիմք+վերջածանց* կաղա-

պարով նորակազմությունները. դա, անշուշտ, բխում է հայերենի բառա-

կերտման առանձնահատկություններից, որտեղ վերջածանցումն ավելի 

կենսունակ է:  Զգալիորեն արդյունավետ են արմատ+վերջածանց, ար-

մատ+վերջածանցավոր բառ մասնակաղապարները՝ հետևյալ վերջածանց-

ներով՝  

-(ա) գար՝ իշխանագար 

-ական՝իմքայլական, մանվելգրիգորյանական, նիկոլական, ոչմիթիզական, 
ուսխորհրդական 

-ացիա` սորոսիզացիա 
-ացու` վարչապետացու 
-ել` բոմբել, բոյկոտել, ինքնօրորվել, լոգվել (լոգո բառից), ռեստարտել, 

սապոնվել  
-իզմ` մանվելիզմ, սովետիզմ, քաջնազարիզմ 
-իկ` զոմբիկ, պայքար(չ)իկ, սապոն(չ)իկ 

-իստ՝ բարգավաճիստ, բհկիստ, գյալմաբեխաբարիստ, եսիմինչիստ, 
իմքայլիստ, լայվիստ, լևոնիստ, հեղափոխիստ, պայքարիստ, 
պիցցիստ, ծռիստ, քայլիստ 

-յան` ավանակյան  
-ոիդ` նիկոլոիդ 
-ով` դուխով  
-ոտ` կայֆոտ  
-ոցի` հաշիվմաքրոցի  
- չի (խսկց.)` խայտառակչի, հարամչի, ստատուսչի, ֆեյսբուքչի  
-ստան` զոմբիստան, ֆեյքաստան 
-ություն`բարեփոխամոլություն, դավադրապաշտություն,  
 մամայականություն, պապայականություն, ոչմիթիզականություն, 

ֆլեշմոբապետություն 
-ուհի` զոմբուհի, պողոսուհի, ֆեյքուհի  

Կան նաև նախածանց+արմատ մասնակաղապարին պատկանող 

բառեր, ինչպես` ամենավանդալ, և նախածանցավերջածանցավոր կազմուԷ-
թյուններ, ինչպես` անցնցում, ապալեգիտիմություն, չիրավապետություն: 

Բարդածանցավորներ`հայդատական, պիցցայակերուհի, ոչմիթիզ-
հողական, ֆեյքաբարո  և այլն:   
 Հետաքրքիր օրինակներ են նաև հունարենից կամ լատիներենից 

փոխառյալ բաղադրիչներ ունեցող քվազիօլիգարխ, քվազիքաղաքական15 

                                                           

15 «Քվազի» լատինական ծագմամբ բաղադրիչը նշանակում է` «ասես, ինչպես»: 
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բառերը:  

Վերոնշյալ բառերից շատերի բաղադրիչները, ինչպես նշել ենք, ունեն 

օտար ծագում, փոխառություններ են այլ լեզուներից, օրինակ` բոյկոտել 
բառի հիմքը բոյկոտ բառն է, որ փոխառություն է անգլերենից և նշանակում է 

«քաղաքական և տնտեսական պայքարի ձև` միջոց, որի էությունը 

հարաբերությունների դադարեցումն է որևէ պետության, կազմա-

կերպության հետ»16: Բրենդով մարդ բառակապակցության մեջ «բրենդը» ևս 

փոխառություն է անգլերենից, որ նշանակում է «ձեռնարկության 

ապրանքանիշ, որը նաև գովազդում է այդ ձեռնարկությունը»17: Սապոնչիկ, 
սապոնվել բառերում առաջին բաղադրիչը լատիներենից փոխառություն է, 

որ հայերենին է անցել ռուսերենի միջոցով` լատիներեն sapo, saponis բառից: 

Այս պարագայում սապոնվել բառն ունի «շողոքորթել, քծնել» իմաստը:  

Հեղափոխությանը բնորոշ բառապաշարային առանձնահատ-

կություններից է նաև հատուկ անուններիի կիրառումը իբրև հասարակ 

անուններ, ինչպես՝ մանվելներ, պիպոներ, նժդեհներ և այլն: 

Հարկ է նշել, որ մեր ընտրանքում կան այնպիսի բառեր, որոնք 

իմաստափոխվել են, չեն կիրառվում իրենց նախնական իմաստներով, 

ինչպես, օրինակ` ասֆալտ, նախկիններ, հներ, նորեր, քայլել  և այլն:  

Այսպիսով, «Յուրաքանչյուր բառ մեկ ինքնուրույն միավոր է: Սակայն 

շատ հաճախ բառի որոշակի իմաստը խոսքից դուրս որոշելը դժվար է կամ 

նույնիսկ անկարելի: Եվ բառն իր բոլոր կողմերով, մանավանդ իմաստային 

տեսակետից ճանաչելու համար կարիք է լինում այն վերցնել խոսքի մեջ, 

հաշվի առնել խոսքը: Դրա պատճառն այն է, որ բառն իր գոյությունը 

պահպանում է խոսքի մեջ, իմաստային երանգներ է ստանում խոսքի 

շնորհիվ»18: 

 

Սիրարփի Կարապետյան 

«Թավշյա» հեղափոխության բառապաշարային  

առանձնահատկությունները 

Ամփոփում 

Հոդվածում քննվում է  հայաստանյան «թավշյա հեղափոխության» 

բառապաշարը: Բառապաշարային միավորները բաժանվում են ըստ 

տարբեր տեսակների` բառակապակցություններ, դարձվածային բառեր, 

արտահայտություններ, շրջասություններ, բառ-ձուլույթներ, հապավումներ, 

                                                           

16 Հայրապետյան Ա., Օտար բառերի բառարան, Եր., 2011, Էջ 103: 
17 Տե´ս նույն տեղում, էջ 107: 
18 Աբրահամյան Ս., Հայոց լեզու. բառ և խոսք, Եր., 1978, Էջ 7:  
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համադրական բարդություններ և վերլուծական բաղադրություններ, 

բայական հարադրություններ: Ըստ անհրաժեշտության` անդրադարձ է 

արվում նաև նշված բաղադրությունների բաղադրիչների իմաստներին, 

ինչպես նաև բարդությունների ձևաբանական և կաղապարային 

առանձնահատկություններին, բաղադրիչների միջև եղած շարահյուսական 

կապին: Բարդությունների բաղադրիչներից շատերը փոխառյալ բառեր են: 

 

Сирарпи  Карапетян 

Лексические особенности ''барxатной революции'' 

Резюме 

В статье представлена лексика армянской ''барxатной революции''. 

Анализируемые лексические единицы делятся на группы по разным типам: 

словосочетания, фразеологические единицы, фразеологические выражения, 

перифразы, слова формируемые в резулытате словослияния, синтетические 

сложные слова, аналитические сложные слова, глагольные сопоставления. По 

мере необxодимости, автор рассматривает также значения составляющиx 

компонентов сложныx слов, иx морфологические особенности, особенности 

иx моделей и синтаксические связи между компонентами.  Многие из 

компонентов сложныx слов являются заимствованиями. 

 

Sirarpi  Karapetyan 

Lexical peculiarities of ''velvet revolution'' 

Summary 

The article examines the vocabulary of ''velvet revolution'' in Armenia. 

The vocabulary units which are brought in the article are divided into various 

groups, according to different types- word-combinations/collocations, 

phraseological units, phraseological expressions, circumlocutions, blended words, 

abbreviations, synthetic compounds, analytical structures, phrasal verbs. Out of 

necessity, the author has also touched upon the meanings of the components of 

the mentioned compounds as well as their morphological peculiarities, 

peculiarities of their patterns, the syntactic relations between the constituents. 

Many of the constituents of the compounds are loan words.  

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  11.11.2020թ. 
Հանձնարարվել է գրախոսության  12.12.2020թ. 
Տպագրության է հանձնարարվել 03. 02. 2021թ.  

 

 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

----------------------------------------------------------------------------- 

30 

 

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՍԱՄՎԵԼ  ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարան 

Հայ գրականության պատմության ամբիոնի վարիչ 

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր  

muradyan.samvel45@gmail.com 

 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՇԻՐԱԶԻ «ՀԱՅՈՑ ԴԱՆԹԵԱԿԱՆԸ»   

ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՄԱՏՅԱՆ – ՊՈԵՄԸ1 

 (Նոր, ամբողջական վերահրատարակության առթիվ) 

 

 Բանալի բառեր և արտահայտություններ. ցեղասպանություն, 

բանաստեղծություն, ժանր, Դանթե, Սիամանթո, Չարենց, Շիրազ, Դանթեի 

ըմբռնում, հիշողությունների նավ, «Հայոց դանթեականը», մտացածին 

ճանապարհորդություն, դժոխք, զոհեր, պատկեր, հիմնական աղբյուր: 

Ключевые слова и выражения: Геноцид, поэма, жанр, Данте, Сиаманто, 

Чаренц, Шираз, понимание дантийского, корабль воспоминаний, 

воображаемое путешествие, ад, жертвы, изображение, образ, первоисточник. 

 Key words and expressions: Genocide, poem, genre, Dante, Siamanto, 

Charents, Shiraz, understanding of Dantian, ship of memories, ―Armenian 

Dantian‖ , imaginary journey, hell, victims, picture, image, original source. 

 

1. 

Արդիականությունը: Հովհ. Շիրազը բանաստեղծ էր հռչակվել դեռ 

պատանի տարիքից՝ «Գարնանամուտ» , «Սիամանթո և Խջեզարե»  գրքերով, 

«Երգ Հայաստանի», «Բանաստեղծի ձայնը», «Երգերի գիրք», «Բիբլիական», 

«Լիրիկա», «Քնար Հայաստանի» երեք հատորները, ձեռքեձեռք շրջող 

բանաստեղծություններն ու պոեմները է՛լ ավելի զորացրին ճշմարիտ 

ժողովրդական բանաստեղծի նրա համբավը: Բայց նա, այնուամենայնիվ,  իր 

կյանքի «գլխավոր գիրքն»  էր համարում «Հայոց դանթեականը»  ողբամռունչ 

դատաստանամատյան – պոեմը (սա երկի ժանրի հեղինակային բնորոշումն 

է): Հայոց մեծ ողբերգության միջոցով համաշխարհային չարիքը, ավերիչ 

պատերազմներն ու մարդկության դեմ գործված մեծագույն ոճիրները՝ 

                                                           

1 Չորս տարբերակների համեմատությամբ վերականգնված մասերով 

հրատարակվելիք «Հայոց դանթեականը»  պոեմի առաջաբանն է, որ պագրվում է 

կրճատումներով: 

https://e.mail.ru/compose?To=muradyan.samvel45@gmail.com
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ցեղասպանությունները, կանխելու և հայոց հայրենապահանջությունը 

անկարելի ժամանակներում բարձրաձայնելու նրա պատմական առաքելու-

թյունը այսօր ավելի քան արդիական է: Մեծ երկերը թեև ստեղծվում են 

որոշակի ժամանակաշրջանում կատարված դեպքերի գեղարվեստակա-

նացումով, սակայն նրանց հարակայությունը և ներգործությունը տևական է 

դառնում արվեստի ուժով, և անցյալում ստեղծված գեղարվեստական 

պատկերները կարող են վերաբերել համանման կենսական նորագույն 

երևույթներին: Դասական արվեստն այդպես է մնում միշտ արդիական և 

դառնում գալիքների սեփականությունը: 

Այս պոեմում անցյալ դարասկզբի՝ այժմ միջազգայնորեն դատապար-

տվող հայոց վավերական ցեղասպանությունը գեղարվեստականացված է 

անսանձ, հզոր երևակայությամբ, անմրցելի պատկերավորությամբ ու 

արվեստով: Ցեղասպան թուրքերին ու նրանց անմիջականորեն կամ 

լռությամբ մեղսակցող ազգերին նշավակելու, եղեռնազարկ «փոքր»  

ժողովուրդներին արդար հատուցմամբ սփոփելու, պատմական արդարու-

թյունը վերականգնելու և աշխարհում կայուն խաղաղություն հաստատելու 

իր ազնիվ ու մոլեգին քարոզչությամբ այն հայկական համամարդ-

կայնության բարձրագույն դրսևորումներից է: Եվ եթե 20-րդ դարի առաջին 

ցեղասպանությունը դատապարտված ու հանցագործ Թուրքիան ժամա-

նակին միջազգային ու աստվածային Ահեղ դատաստանին ենթարկված 

լիներ, նմանատիպ ոճիրները չէին կրկնվի: 

  Հայաստանում այս պոեմն առանձին գրքով լույս տեսավ գրվելուց 

շուրջ կես դար՝ 48 տարի հետո՝ 1990թ., խորհրդային կարգերի մայրա-

մուտին՝ նրա փլուզման և արցախյան ազատագրական շարժման եռուն 

օրերի ներգործությամբ: Պոեմի հրատարակությունից անցել է ավելի քան 

երեք տասնամյակ. այս ընթացքում կատարվեցին հերոսական ու  

ողբերգական շատ իրադարձություններ՝ Սումգայիթի, Բաքվի, Նախիջևանի, 

Գանձակ-Գյանջա-Կիրովաբադի և Ադրբեջան հորջորջումով արհեստածին 

նորելուկ թուրքական պետությանը բռնակցված երբեմնի հայաբնակ 

տարածքների իսպառ հայաթափում, ազատագրված Արցախի Հանրա-

պետության հռչակում, 1992-1994 թթ. մեզ պարտադրված պատերազմում 

հաղթանակ և Արցախի ու  հարակից երբեմնի հայկական տարածքների՝ 

որպես նրա անվտանգության գոտու,  ազատագրում, ամենօրյա սողացող 

պատերազմ, իսկ 2016 և մանավանդ 2020 թթ. մեզ համար ծանր ու 

կորստաբեր, ողբերգական հետևանքներով նոր ավերիչ պատերազմներ, ուր 

կրեցինք ցավալի պարտություն՝ ողբերգական հետևանքներով: Արդիական 

ու կարծես հենց այս օրերում է գրվել շիրազյան այս բանաձևը, որ, մեղմ 

ասած, պետք է իմանա հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվող 

ամեն մեկը. 
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Թուրքն հայ արնից ձեռքերը հանում, 
Աստծու արցունքի մեջ է լվանում, 
Սրբում սրբիչով ազգերի տված,  
Ցնծում լռությամբ նրանց անաստված… 

Իր անպատժելիությունից քաջալերված ոճրագործը ոչ միայն ճգնում է 

հերքել պատմական ցավալի իրողությունը, այլև ավելի քան հարյուր տարի 

հետո  Թուրքիայի այսօրվա նախագահ Էրդողանի բերանով անօրինակ 

լպիրշությամբ, ցեղասպանության նոր սպառնալիքով հոխորտում է Մեծ 

Թուրան ստեղծելու նկրտումն իրագործելու ճանապարհի միակ 

խոչընդոտի՝ հայության ֆիզիկական բնաջնջումն ավարտին հասցնելու իր 

հանցագործ նախնիների և հատկապես Էնվեր փաշայի կիսատ թողած 

ծրագիրը: Այդ նպատակով էլ եղեռնագործ Թուրքիան, որը «Ոչ մի խնդիր 

հարևանների հետ»  փարիսեցիական կեղծ կարգախոսով քողարկում է իր 

նկրտումները, բոլոր ուղղություններով ու բոլոր հարևանների հետ 

զավթողական պատերազմի մեջ է: Անթաքույց է կովկասյան տարածա-

շրջանում ամրապնդվելու, Ղրիմին տիրելու, Կասպից ծովով, Վոլգայի 

ափերով ու միջինասիական թյուրքալեզու երկրների միավորումով, Սիբիրի 

բռնազավթումով մինչև Չինաստանի ույղուրների երկիրը հասնելու նրա 

ձգտումը: 

Արդեն նա գերտերությունների թողտվությամբ անհագ վիշապի նման 

կլանել է ողջ Արևմտյան Հայաստանն ու Արևելյան Հայաստանի 

արաքսամերձ տարածքները, իսկ նրա հարկադրմամբ արհեստականորեն 

ստեղծված Ադրբեջան հորջորջումով նորելուկ թուրքական երկրորդ 

պետությունը հայաթափել ու խժռել է իր խնամակալությանը հանձնված 

երբեմնի հայկական Նախիջևանը, Դաշտային Ղարաբաղն ու Լեռնային 

Ղարաբաղի զգալի մասը,  տնտեսապես կուլ է տվել հարևան Վրաստանը: 

Թուրքիան  է հրահրել արցախյան բոլոր պատերազմները՝ Արցախի 

բռնազավթումը բացեիբաց համարելով իր պետական քաղաքականության 

ծրագրային բաղադրիչը: Ագրեսոոր ու ցեղասպան Թուրքիան, որն 

ընդամենը մեկ-երկու տարի առաջ իրեն Ադրբեջանի հետ երկու 

պետությամբ մեկ ազգ էր հորջորջում, այսօր արդեն հանդես է գալիս «Մեկ 

ազգ, մեկ պետություն, մեկ բանակ» կարգախոսով և 21-րդ դարում, 

նախապես թուրք հանրություններին ներարկելով անորակելի հայ-

ատյացության թույնը,  համադաշնելով թագաժահր-կորոնավիրուսի և լոկ 

տնտեսական ու քաղաքական շահերով առաջնորդվող մի շարք համակիր 

մահմեդական ու քրիստոնյա պետությունների՝  Անգլիայի, Աֆղանստանի, 

Ուկրաինայի, Բելառուսի, Պակիստանի, Թուրքմենիայի, Ղազախստանի, 

Իսրայելի և աշխարհի մյուս մութ ուժերի հետ, օգտագործելով նաև 

իսլամական հազարավոր վարձկանների, որոնց հայի գլուխ կտրելու 
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համար խոստացել էին նաև 100 դոլար հավելավճար, գերհզոր տերություն-

ներից մեկի՝ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի ռազմաքաղաքական 

դաշնակցության պայմաններում իրագործեցին իրենց անմարդկային 

դաժանությանը բնորոշ ահաբեկչական պատերազմ, որը շարունակությունն 

էր մեկ դար  առաջ «անավարտ»  թողած պանթուրանական ծրագրի: 

Աշխարհաքաղաքական իրադարձությունների մեջ ճարպկորեն 

կողմնորոշվող Թուրքիան սովորաբար ընտրում է իր զավթողական 

ծրագրերն իրականացնելու հարմարագույն պահը. արևմտահայության 

ցեղասպանությունը նա իրագործեց 1915թ. արդեն սկսված Առաջին 

համաշխարհային պատերազմի նպաստավոր ժամանակում, իսկ Արցախի 

հայության, Հայաստանի ու ողջ քաղաքակրթության դեմ 2020 թ. 

սեպտեմբերի 27-ից մեկուկես ամիս տևած պատերազմը սանձազերեց, երբ 

ամբողջ աշխարհի գլխավոր մտահոգությունը կովիդի համավարակի դեմ 

պայքարն էր, և Ամերիկան զբաղված էր նաև նախագահական 

ընտրություններով: Ադրբեջանը, որ 1994 թ. պարտությունից ու մայիսյան 

զինադադարից ի վեր չէր հանդգնում Արցախի դեմ լայնածավալ ռազմական 

գործողություններ սկսել, այս ընթացքում ոչ միայն նախապատրաստվեց՝ 

տարբեր պետություններից գնելով զանգվածային ոչնչացման ամենա-

արդիական զինտեսակներ, այլև ութ-ինը պետությունների ռազմական 

նորագույն տեխնիկայի ներառումով, երեք թուրք գեներալների 

հրամանատարությամբ, 200 թուրք ռազմական մասնագետ հրահանգիչ-

ներով և հատուկջոկատայիններով, տասը պետություններից վարձկան 

ահաբեկիչներով համալրված ադրբեջանական բանակը հուլիս-օգոստոսին 

տավուշյան դեպքերից ու համատեղ զորավարժությունից հետո սկսեց նոր 

հանցագործ պատերազմ: Միջազգայնորեն արգելված հրթիռային 

կայանքներով, կասետային ու ֆոսֆորային ռումբերով, տանկերով, 

ռազմական ինքնաթիռներով, հարվածային անօդաչու սարքերով 

հարձակվեց ոչ միայն Արցախի պաշտպանության բանակի դիրքերի, այլև 

հայ խաղաղ բնակչության, Ստեփանակերտի ու մշակութային մայրաքաղաք 

Շուշիի, Արցախի գրեթե բոլոր բնակավայրերի քաղաքացիական 

կառույցների, մշակույթի կենտրոնների, եկեղեցիների ու պատմա-

մշակութային հուշարձանների, դպրոցների ու մանկապարտեզների, անգամ 

հիվանդանոցների ու ծննդատների վրա, թունավորեց, հրդեհեց անտառ-

ները՝ ջանալով ամայացնել Արցախի տարածքը,  դարձնել հայերի 

բնակության համար ոչ պիտանի:  

«Քաղաքակիրթ»  միջազգային հանրության աչքի առաջ ծեր ու 

մանուկ, կին ու հաշմանդամ երեխա թշնամաբար սպանելը, զոհվածների 

դիակները հոշոտելով դիվաքրքիջ հրճվելը, ռազմագերիներին ամենա-

տմարդի եղանակներով տանջելն ու նվաստացնելը թուրքի ազգային 
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բնավորությունն է ու հայտնի ձեռագիրը: Արցախի տարածքն առանց հայերի 

թողնելը բացահայտ ցեղասպանությունից բացի ուրիշ անուն տալու համար 

մի նոր Ռաֆայել Լեմկին է պետք: Այսօր Երևանը, Էջմիածինը, Սյունիքը, 

Սևանը և մյուս մարզերը ադրբեջանական հողատարածք համարելը ոչ 

միայն  Ի. Ալիևի ու Էրդողանի ծավալապաշտական զառանցանքն է, այլև 

թուրք ակադեմիկոս «պատմաբանների» կողմից վավերացված գործու-

նեության ծրագիր, որով այժմ առաջնորդվում են միավորյալ թուրք բանակ-

ները՝ նոր զավթողական պատերազմ սանձազերծելով Հայաստանի դեմ: 

Ցեղասպանությունն ուրիշ ի՞նչ կերպ է լինում, ինչո՞վ է սա 

տարբերվում անցյալ դարասկզբի արևմտահայության ցեղասպանությունից 

և Հայաստանի պատմական տարածքները պարտադրված համաձայնագրով 

թուրքերին նվիրաբերելու հարյուրամյա քաղաքականությունից: Սա, իրոք, 

թուրքական հին ձեռագիրն է, միայն գործադրած զենքերն են տարբեր. 

յաթաղանը փոխարինվել է 21-րդ դարի հրթիռային և հարվածային 

անօդաչու զենքերով: Նույն կոպիտ, բռի, ոսկի և ադամանդ ջարդուփշուր 

անող գիշատիչ ու վայրենի խժռող ուժը՝ իր գոյության համար օրհասական 

պայքարի ելած, հերոսաբար կռվող մի բուռ ժողովրդի դեմ, որին իսպառ 

բնաջնջման նենգասպառնալիքով ռազմավարական դաշնակիցն անգամ 

պարտադրում է ստորագրել ստորացուցիչ կապիտուլյացիոն փաստա-

թղթեր, ու դա ներկայացնում է որպես բարեգործություն ու  փրկություն: Եվ 

այսքանից հետո Եվրամիությունը, փոխանակ սանձելու և պատժելու 

հանցագործ Ադրբեջանին, պարգևատրում է նրան, որ հաջողությամբ 

պայքարի համավարակի դեմ…  
Համազգային ողբերգության այս օրերին, տեսնելով իրենց տուն ու 

տեղը կրակի տված, հայրենի սրբությունները, հարազատների գերեզման-

ները կսկիծով լքած, գաղթի ճանապարհը բռնած մեր ազգակիցներին, ցավի 

ու վիրավորանքի մեջ ամենևին չշրջանցելով մեր ապիկար ու անձեռնհաս 

ղեկավարության մեղքը, մեր դասալիքներին, այլևս չենք զարմանում, թե 

քաղաքակիրթ աշխարհի աչքի առաջ 1915 թ. ինչպե՛ս է կատարվել 

միլիոնավոր հայերի ցեղասպանությունը: Իր պատմական հայրենիքից բնիկ 

մի ողջ ազգի բնաջնջումն ու տեղահանությունը, հազարամյակներով 

ստեղծած մշակութային արժեքների ոչնչացումն ու հողատարածքների 

բռնազավթումը հարյուր տարի առաջ եղել է ճիշտ այնպես, ինչպես այսօր և 

ինչպես պատկերված է Արամ Անտոնյանի «Մեծ ոճիրը», «Այն սև օրերուն», 

Վահան Մինախորյանի «1915 թվական. Արհավիրքի օրեր», Պոլսո 

պատրիարք Զավեն Տեր-Եղիայանի «Պատրիարքական հուշերս», 

Կարապետ Գաբիկյանի «Եղեռնապատում Փոքուն Հայոց և նորին մեծի 

մայրաքաղաքին Սեբաստիո», Թեոդիկի «Հայ հոգևորականության 

Գողգոթան», «Հուշարձան ապրիլ 11-ի», Վահան Թոթովեցի «Զորավար 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

----------------------------------------------------------------------------- 

35 

 

Անդրանիկ և իր պատերազմները», Եր. Օտյանի «Արյունոտ հիշատակներ» 

ու մանավանդ «Անիծյալ տարիներ» հուշավավերական գրքերում և Հովհ. 

Շիրազի «Հայոց դանթեականը»  դատաստանամատյան-պոեմում:  

Շուրջ չորս տարի շարունակ եղեռնի զարհուրանքները տեսած Եր. 

Օտյանն էլ հետո պիտի խոստովաներ, թե «իր սկզբնավորության մեջ չէի 

պատկերացներ աղետին ահռելի մեծությունը» և այն գրեթե ամբողջությամբ 

տեսնելուց հետո պիտի ըմբռներ թուրքերի կողմից անմեղ հայերի անասելի 

տանջանքների գերազանցությունը Դանթեի «Դժոխքի»  երևակայական 

պատկերներից: Բավական «Անիծյալ տարիներ»  հուշագրությունից, որ 

Շիրազը կարդացել էր մամուլում, մատնանշել միայն Օսմանիեից Իսլահիե 

կառքով ճանապարհվելիս Եր. Օտյանի  տեսածն ու նկարագրածը, և 

պատկերը պարզ կդառնա. «Այս ճամփուն վրա տեսանք տարագիրներու 

քարավաններուն աննկարագրելի խեղճությունը: Հազարավոր կիներ, 

աղջիկներ, տղաք, իրենց բեռներուն տակ կքած ոգեսպառ ու ցավատանջ կը 

քալեն ելևէջավոր քարոտ ու ցեխոտ ճամփաներե՝ ողբ ու կոծի աղաղակներ 

բարձրացնելով: Դիակներ հոս ու հոն, գիշատիչ թռչուններե, շուներե ու 

բորենիներե հոշոտված: Հիվանդներ, որոնք ծառերու տակ կը հեծեծեն 

անօգնական: Նորածիններ լքված, որոնք կը ճվան անոթի: Ափհափո, գեշ 

թաղված մեռյալներ որոնց սրունքը կամ թևը դուրս մնացած է... դժոխային 

ահռելի տեսարան զոր ո՛չ մեկ Դանթե կրցած է երևակայել»2  (ընդգծ. մերն 

են՝ Ս. Մ.):  

Տարաբնույթ այս ստեղծագործությունները նույն շարքում դնելը 

պատահական չէ: «Հայոց դանթեականը», գեղարվեստական լինելով, 

նույնքան վավերական է, որքան պատմագիտական ու հուշագրական հիշյալ 

երկերն ու հայոց ողջ եղեռնապատումի գրականության մյուս էջերը: 

Գեղարվեստական երկում էլ հեղինակը ցեղասպանության տեսարանները 

պատկերելիս նույն  իրական փաստերն ու վկայություններն է գործածել, 

կերպավորած իրական և երևակայական հերոսներին  ներկայացրել է 

պատկերավոր լեզվով, որը նույնքան ճշմարտապատում ու հավաստի է, 

որքան  գիտական ուսումնասիրություններն ու  վավերական պատումները:  

Ավելին. «Հայոց դանթեականի» տարբերակների քննությունը ցույց է 

տալիս, որ  պոեմի գլուխների սկզբում Հովհ. Շիրազը որպես բնաբան 

նախապես դրած է եղել այս կամ այն վկայությունը՝  նշելով ճշգրիտ 

աղբյուրը: Այսպես, տարբերակներից մեկում առաջին գլխի բնաբանը 

հետևյալ լրագրային տեղեկույթն է. «Պատերազմի նախօրյակին Բուխարես-

տում գերման դեսպանատանը տեղի ունեցած թուրք-գերմանական 

                                                           

2 Եր. Օտյան, Անիծյալ տարիներ, «Նաիրի», 2004, էջ 193-194ֈ  



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

----------------------------------------------------------------------------- 

36 

 

բարձրաստիճան զինվորականների խորհրդակցությունում արդեն որոշվել  

էր Օսմանյան կայսրության արևելյան վեց վիլայեթների, Կիլիկիայի ու մյուս 

հայաշատ վայրերի հայությանը տեղահանել ու ոչնչացնել: Այդ 

խորհրդակցությունում քննարկվել էին Բաղդադի երկաթուղու երկայնքով 

գերմանական գաղթավայրեր ստեղծելու, հայերին նույնպես այնտեղ... 

ղրկելու... ուր այրող անապատում սովից ու ծարավից...  

Գերմանացիք խոստանում էին օգնել Թուրքիային՝  նվաճելու 

Անդրկովկասը, Իրանը, Աֆղանստանը և դրանք կցել Օսմանյան 

կայսրությանը»  («Արև» , 24.04.1963, 13493, էջ Ժ, Կահիրե): 

Մեկ ուրիշ վկայություն, որ եղել է գլուխներից մեկի բնաբանը. «Ահա և 

մեկ ուրիշը՝ թուրք փեղամբարը խոստովանեց եղեռնից հետո թուրք 

դատարանում. 

- Մերոնք, բռնակալության բոլոր ձևերով՝ հայ կանանց, այո՛, 

բռնաբարում էին, ապա բնաջնջում, կտրտում էին մանկանց թաթիկներ՝ որ 

ճչում էին թլփատվելիս, կամ նավակներով ծովն էին սուզում, հազար ու 

հազար անմեղ հայերի քշում էին անապատները, Դեր-Զորը տեսեք... Կամ 

վառում էին երեխաներին՝ նավթով... կատարվեցին չլսված ոճիրներ հին 

դարերում չլսված»: (Մուստաֆա Աթա Թուրք)  

Մեկ ուրիշ գլխի բնաբան. «Եվ ահա սևով սպիտակի վրայինը. – 

Թուրքը վճռեց ամբողջ հայ ժողովրդին բնաջնջել և բնաջնջեց»  («Նոր 

աշխարհ» , թ. 3, հոկտեմբեր, 1922): 

Հովհ. Շիրազի օգտագործած վավերական փաստերն ու լուսա-

նկարները, որոնք դարձել են գեղարվեստական պատկերի հիմք (ի դեպ, 

լուսանկարներից 10-ը  դրված են 1990 թ. առաջին հրատարակության 

վերջում՝ «Փաստագրական ֆոտոներ»  բաժնում) հետագայում հանվել են 

հեղինակի ձեռքով և փոխարինվել աշխարհի տարբեր ժողովուրդներին 

ուղղված հեղինակային դիմումներով: Թե՛ հուշագրողը, թե՛ պատմագրողը և 

թե՛ գեղագետ գրողը հետապնդում են ցեղասպան չարագործին 

դատապարտելու միևնույն նպատակը: Բայց եթե առաջինները իրենց 

ընկալումով դեպքերը ներկայացրել են եղածին պես կամ  գիտական ոճի 

թելադրանքով՝ դրանց պատճառահետևանքային հարաբերությունների մեջ, 

ապա բանաստեղծն իր ստեղծագործական հզոր երևակայությամբ, 

պատկերավոր տպավորիչ խոսքով, կերպարաստեղծման բարձր արվեստով 

հասնում է գեղարվեստական ու փիլիսոփայական լայն ընդհանրա-

ցումների, որոնք  անհարիր են գիտական ոճին: 

2. 

Վերահրատարակման անհրաժեշտությունը: Հովհ. Շիրազի այս երկը, 

որ 1990 թ., տպագրվել է 200 000 տպաքանակով և ունեցել վերահրատարա-

կություններ, ամբողջական չէ. այն իրականացվել է խորհրդային գաղա-
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փարական պարտադրանքների վերջին տարիներին՝ թեկուզ թուլացած ու 

արդեն որոշ զիջումներ հանդուրժող, բայց դեռևս ամենատես գլավլիտի3 

հսկողությամբ, որի պատճառով էլ, ինչպես ստորև պիտի տեսնենք, պոեմից 

դուրս են թողնվել աշխարհի լռությունը դատապարտող ու թուրքի էությունը 

բնորոշող, քաղաքական արդիական  հնչեղություն ունեցող տողեր ու 

հատվածներ, որոնց բացակայությունն աղճատում է թե՛ հեղինակային 

մտահղացումը և թե՛ պոեմի պատկերային համակարգն ու գեղար-

վեստական ամբողջությունը:  

Պոեմի նոր հրատարակությանը ձեռնամուխ եղանք՝ նկատի 

ունենալով նրա հույժ արդիական բովանդակությունը: Կրճատված մասերի  

վերականգնումն էլ անհրաժեշտ համարեցինք այն գիտակցությամբ, որ 

Հովհ. Շիրազը գրական երկի կուռ կառուցվածք և գեղարվեստական 

ամբողջություն էր ստեղծել բոլոր մասերի օրգանական շաղկապումով. այդ 

միասնականությունից  որևէ մասի բացակայությունը բացասաբար էր 

անդրադառնալու նրա   գեղարվեստական որակի և ամբողջության վրա:  

«Հայոց դանթեականի» պարագայում, ցավոք, իրականացավ իր 

յուրաքանչյուր պատկերի, գաղափարի, տողի համար գլավլիտի և 

հրատարակիչների հետ կռիվ տվող բանաստեղծի մռայլ կանխատեսումը: «-

Գիտե՞ս, երբեմն ասում էր նա հասկանալի տխրությամբ, ինձի հո չե՞ն ըսե 

թե՝ Շիրա՛զ, պոեմդ չենք տպե, հակառակը՝ «Անի»   պոեմիս պես նույնիսկ 

հրատարակչական պլանների մեջ կընդգրկեն, բայց դիտմամբ կձգձգեն, 

պլանից պլան կտեղափոխեն, որ իմ մահից հետո ինչպես ուզենան 

խմբագրեն, կրճատեն ու էնպես տպեն»:  

Դժբախտաբար այդպես էլ եղավ: Բանաստեղծի մահից վեց տարի 

հետո՝ 1990 թ., Հարություն Ֆելեքյանն ու Համլետ Կարճիկյանը4 հանդգնեցին 

իրականացնել պոեմի՝ այն ժամանակներում հնարավոր ամբողջական 

տպագրությունը՝ «նվազագույն»  կրճատումներով (Հ. Ֆելեքյանի 

հաշվումներով՝ տպագրվածը 8 000 տող է): Սակայն փաստ է, որ դեռևս 

գործող գլավլիտի պարտադրանքով պոեմից կրճատվել են ոչ միայն 

առանձին դարձվածներ ու արտահայտություններ, այլև ամբողջական 

                                                           

3 Խորհրդային ժամանակներում գրաքննությունն իրականացվում էր 

գրահրատարակչության, մամուլի, ռադիոյի և հեռուստատեսության, կերպարվեստի 

բնագավառներում պետական գաղտնիքների պահպանության գլխավոր 

վարչության՝ գլավլիտի և նրա ստորաբաժանումների միջոցով: 
4 Խմբագիրը՝ բանաստեղծ  Հ. Կարճիկյանը, 2001 թ. մի առիթով մեզ է նվիրել պոեմի 

1991 թ. հրատարակության մի օրինակը հետևյալ մակագրությամբ. «Սիրելի՛ Սամվել, 

գիտեմ, որ դու ունես այս գիրքը, գիտեմ, որ տասնամյակներ առաջ երկրորդ մարդը 

դու էիր (հեղինակից հետո), որ անգիր գիտեր Հայոց այս դանթեականը…» : 
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հատվածներ, որոնք  ընթերցողը տեսնել չի կարող: Մեզ համար դա պարզ 

դարձավ 2005 թ. Դեր-Զոր ուխտագնացությունից հետո՝ Հալեպի Նազարյան 

սրահում Հովհ. Շիրազի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ բանախոսելիս: 

Դերզորյան տպավորություններն արթնացրել էին Հովհ. Շիրազի պոեմի 

վաղեմի հիշողությունը, կենտրոնացանք սիրիական անապատներում  

հայության բնաջնջումը պատկերող տեսարաններին՝ զարմանք հայտնելով, 

թե ինչպե՛ս է  Գոնիա, Եփրատ, Իսլահիե, Սեպիլ, Հոմս, Մեսքենե, Դեր-Զոր 

ու Մարքադե չտեսած Շիրազը ճշգրտորեն պատկերել դրանք, երբ 

ներկաներից մեկը, թափահարելով գիրքը, ընդհատեց հարցումով. 

- Սակայն պարո՛ն, մեր գիտցած «Հայոց դանթեականին»  մեջ այդ 

սքանչելի կտորները, որ հիմա ձեզմե կը լսենք, հոս՝ այս գիրքին մեջ չիկան, 

ուրկե՞ առեր եք անոնք...  

Ասացի, որ ես Հովհ. Շիրազի ինքնագիր-ձեռագիրը գիտեմ և 

տպագրվածի հետ համեմատելու առիթ դեռ չեմ ունեցել: Խոստացա, որ 

Երևան վերադառնալուս պես կկատարեմ այդ համեմատությունը:  

Համեմատելիս հիշողությամբ վերականգնվեցին նաև գրքից բացակա 

հարյուրավոր տողեր, բայց այդքանը բավարար չէր պոեմի ամբողջացման  

համար: Հարկավոր էր գտնել բանաստեղծի՝ հրատարակչությանը հանձնած 

վերջին տարբերակը, որ ամենից ամբողջականն էր, բայց մեր որոնումները, 

ցավոք, արդյունք չտվին: 

 Ուրեմն՝ պետք է բավարարվենք եղած ձեռագիր ու մեքենագիր 

տարբերակների համեմատական քննությամբ,  որոնց մեջ են կրճատված 

տողերն ու հատվածները:  

3. 

Վավերական հիմքերն ու նախադրյալները. գրական ավանդներ և 

ազգակցություն: Հովհ. Շիրազի՝ կենսական հարուստ նյութի և գերհզոր 

ստեղծագործական երևակայությամբ գրված «Հայոց դանթեականը»  պոեմ-

դատաստանամատյանը հիմնված է հայոց պատմության ու մշակույթի խոր 

իմացության, մեր ազգային ճակատագրի շուրջ քաղաքացիական խոր 

մտահոգությունների, իրական փաստերի ու եղելությունների վրա և ունի 

անհերքելի վավերական հիմքեր5: Նրա բուն ներշնչանքի աղբյուրը մեր 

                                                           

5 «Հայոց դանթեականը»  պոեմի ստեղծագործական պատմության, կառուցվածքային 

ու գեղրվեստական յուրահատկությունների, հայ և համաշխարհային գրականության 

նա-խորդների հետ առնչությունների, նրա հրատարակման, ժանրային բնույթի, 

բովանդա-կության արդիականության, կերպարային համակարգի մասին առավել 

հանգամանորեն տե՛ս մեր «Հովհաննես Շիրազ, բանաստեղծը, մարդը» , գիրք Ա, 

մենագրություն, Եր., 2012, էջ 454 - 571: 
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ժողովրդի մոտիկ անցյալի համազգային մեծ ողբերգությունն էր ու մեր 

բզկտված, թուլացած, մեզ պարտադրված, անգամ առանց մեզ կնքված 

միջազգային ստոր ու ցավալի պայմանագրերով բռնազավթված հայրենիքի 

անորոշ ճակատագիրը:  

Գրական որոշակի ավանդույթներով ուղղորդված հեղինակն 

օգտագործել է վիթխարի հուշագրական, գեղարվեստական ու գիտական 

գրականություն, ցեղասպանության տեսարանների լուսանկարներ, 

ականատեսների հիշողություններ ու վկայություններ, աշխարհի մեծ 

մարդասերների, նշանավոր հանրային գործիչների ու մտավորականների 

ասույթներ, որոնք քաղել է մամուլից ու արխիվներից, զանազան տպագիր 

աղբյուրներից: Դրանք էլ եղել են պոեմի գրության ու լրամշակման ողջ 

ընթացքում բանաստեղծին ներշնչող ազդակներն ու անմրցելի գեղար-

վեստական պատկերների վավերական հիմքերը: 

«Կարմիր լուրեր բարեկամես»  գրքի6 «Թթենին»  քերթվածում 

Սիամանթոն հայ նոր քնարերգության մեջ առաջինն է բերել Դանթեի 

«Դժոխքի»  հետ զուգահեռը. 
Մինչ մահերու և մոխիրներու մեր տանդեական ճանապարհին 

Ինձ ուղեկցող մտերմուհիս մանկան մը պես սկսավ լալ… 

Ե. Չարենցը, որ Դանթեին դիմել է տարբեր առիթներով, 1915-16 թթ. 

ռազմաճակատային անմիջական տպավորություններով գրած իր պոեմը 

վերնագրեց «Դանթեական առասպել», իսկ 1933 թ. գրած «Մահվան տեսիլ» 

պոեմում` պատկերած Եղեռնի դժոխքով անդրշիրիմյան տեսլային, 

«մտածումի նավով» ճամփորդության ընթացքում, իրեն առաջնորդ էր 

ընտրել Դանթեին:  
Հովհ. Թումանյան էլ 1916 թ. գրեց «Դժոխքի հանդեպ» 

բանաստեղծությունը, որում դարձյալ ակնհայտ է Դանթեի պատկերած 

դժոխքի հետ անմիջական զուգահեռը:  

Ա՛յս է եղել մինչև Հ. Շիրազը եղած դանթեական վկայակոչումների 

պատկերը հայ նոր ու նորագույն գրականության մեջ: Այս ամենը, սակայն, 

անգամ Չարենցի «Դանթեական առասպել» ու «Մահվան տեսիլ» պոեմները, 

որոնց էջերում անմիջականորեն պատկերված են հայկական Եղեռնի 

տեսարաններ, ակնհայտորեն չեն բավարարել բանաստեղծին, թեև նյութի 

գեղարվեսական մարմնավորման համար նախորդները ստեղծել էին 

ավանդներ ու մատնանշել իտալացի հանճարին հայոց ողբերգության 

պատկերման միջոց դարձնելու հնարավորությունը: Այս հիմքի վրա էլ Հովհ. 

                                                           

6 Սիամանթոյի այս քերթողագրքի բանաստեղծությունների վավերական հիմքը Զ. 

Եսայան բարեկամի «կարմիր լուրերն»  են: 
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Շիրազը դիմել է «Դժոխքի» Վարպետ Դանթեին, պաղատելով նրան «բերել» 

է հայ իրականություն՝ աշխարհի ուրիշ մեծերի ոգիների հետ 

ցեղասպնության դժոխքի իրական պատկերը ցույց տալու և ոճրագործին 

դատի կանչելու ազնիվ նպատակադրմամբ:   

«Քերթության ոլորապտույտ ճանապարհներով» Դանթեի և «անցյալի 

վսեմ քերթողահայրերի, Մտքի ու Հանճարի գագաթների, Քերթության 

պետերի»` իբրև թե «մանկական հեքիաթի պես» հերոսների մահը երգած 

«անհույզ, մարմարյա Հոմերոսի», լատինական փառքի հռչակը ավետող, 

«հելլեն հանճարների հետքով ընթացած դյուցազնական ու բարբարոս 

Վիրգիլի», «արեգակնական հանճար, շռայլորեն փարթամ» Ֆիրդուսու 

ուղեկցությամբ «մտածումի նավով» ճամփորդության գյուտը Չարենցինն էր: 

Նրանց ստեղծագործությունը Չարենցն արժևորել է որպես «հանճարափայլ 

պարգև` մեզ տրված հին դարերի տքնությունից ազնիվ»:    

Երկու հայ բանաստեղծներն էլ` թե՛ Չարենցը, թե՛ Շիրազը, դիմել են 

իտալացի Դանթեին` որպես հարազատի` իրենց ծանրագույն վշտի մեջ 

«մենակ ու անօգնական» զգալով: Սակայն Չարենցը, որ Դանթեի հետ 

ՙհավասարի իրավունքով» ներկայանում էր որպես «մարդկությաներկու 

տարբեր հասակ» և այդպիսով  կամրջում էր հին դարերը նորագույն 

ժամանակներին,  իր նպատակը պարզորոշ չի բացահայտել. Դանթեին 

դիմումի մեջ նա իրեն համակած ցավն ու համազգային մտահոգությունն 

արտահայտել է բնորոշ մի արտահայտությամբ.   

Լեզվիս վրա կսկիծ, և՛ ջերմություն, և՛ վահր` 
Աչքերս հառել եմ անցյալին` ապագայի նժույգը նստած... 

Մենք երբևէ չենք էլ պարզել  Լեզվիս վրա կսկիծ, և՛ ջերմություն, և՛ 

վահր  տողում ընդգծված բառերի իմաստն ու բովանդակությունը,  ինչի՞ 

հետևանք էին դրանք և ի՛նչ էին նշանակում «ըղձյալ ապագայի երգիչ» 

Չարենցի համար: Իսկ ընդգծված տողի էության մեջ, խոստովանենք, 

անհրաժեշտ չափով չենք խորացել: Հիշյալ երևույթների մասին նա նույն 

երկի մեջ արտահայտվել է փոքր-ինչ ուշ՝ որոշակի նախադրյալներ ու 

հիմքեր ստեղծելուց հետո: Եղեռն հասկացությունը, որ  հայ կոմունիստ 

Չարենցն արդեն գործածել էր նախորդ երկերում7, այս պոեմում 

համաշխարհային մեծությունների միջոցով  ներկա սեունդներին ու ողջ 

մարդկությանը ճանաչելի դարձնելու համար ընդգծել է այդ սոսկալի 

ողբերգության բուն էությունը 

 Մեր դեմից անցնում էին արդ մանուկներ մեռյալ և ծերեր,     

                                                           

7 Հիշենք թեկուզ «Արյո՛ւն է եղել աշխարհում: — Եղել է եղեռն ու կռիվ» տողը 1929 թ. 

գրած «Մ.Մ.»  բանաստեղծությունից, 
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 Հաշմանդամ սերունդներ ամբողջ` Եղեռնի հնձանին ընծա… 
 Եվ անցնում էին զորքերից ոտնակոխ արված պարտեզներ, 
Հրդեհից մոխրացած հյուղեր, քաղաքներ մեռյալ և շեներ,  
Սրածված սերունդներ էին արդ անցնում, քաղաքներ  քանդած,       
Հեղեղի պես պրծած գնում էր տեղահան  երկիր մի ամբողջ.— 
Անցնում էր արմատից պոկած, անխնա կտրած մի անտառ,- 
Սարսափած նախիրի նման` սպանդից փախած մի ամբոխ…8 

«Եղեռնի հնձանին ընծա» մեռյալ մանուկների ու ծերերի, սրածված 

հաշմանդամ սերունդների, մոխրացած գյուղերի ու քանդած քաղաքների, 

արմատից անխնա կտրած անտառի այս ողբերգական պատկերներն, 

իհարկե, չկան և չէին կարող լինել «Դանթեական առասպելում», ուր 

Դանթեն ինքն էլ անմիջականորեն ներկա չէր: 

«Մահվան տեսիլ» պոեմում Եղեռնի պատկերն ավելի քան որոշակի է 

և չի կարող այլ մեկնաբանությունների արժանանալ: Այստեղ, սակայն, 

այլաբանորեն ներկայացված բոլոր հերոսները, գաղտնագրված 

ծածկանուններով են, և հնարավոր է ճանաչել միայն նրանց 

գործունեության հեղինակային դիպուկ բնորոշումներով:  

«Դժոխքի» հեղինակ Ալիգիերի Դանթեն`«Մահվան աշխարհի 

Վարպետը», ամբողջ պոեմում գրեթե չի խոսում. թվում է՝ հայոց 

ողբերգության նկատմամբ անտարբեր դիտորդ է նա և անմիջական  

վերաբերմունք չի արտահայտում Չարենցի պոեմում: Փոխարենը 

արտահայտվում են այլաբանական մշուշով պարուրված հայազգի մյուս 

հերոսներր և ասում դաժանագույն ճշմարտություններ: Սակայն այդ 

թվացյալ անտարբերությունը հերքվում է, երբ Վարպետը արևմտահայ 

նահատակ բանաստեղծների առիթով արտահայտվում է «առաջին ու 

վերջին անգամ»:   

Դանթեականի մյուս և առայժմ վերջին ըմբռնումը կապված է Հովհ. 

Շիրազի անվան հետ: Բայց այդ երկու ըմբռնումները թեև չեն հակասում 

կամ հակադրվում, սակայն որոշակի ընդհանրություններով հանդերձ ունեն 

երկու հեղինակների նպատակադրումներով և գեղարվեստական մտա-

ծողության յուրահատկություններով պայմանավորված էական տարբերու-

թյուններ: Չարենցն ու Շիրազը, թեև որոշ իմաստով մոտավոր ժամանա-

կակից, սակայն  բանաստեղծական տարբեր սերունդներ են և նույնպես 

«մարդկության երկու տարբեր հասակներ»:  Արտաքուստ կարող է թվալ, թե 

չարենցյան «դանթեականից» հետո Շիրազին  անելու և ասելու շատ բան չէր 

մնում, բայց դա խաբուսիկ տպավորություն է: Որքան էլ Հովհ. Շիրազը մեծ 

                                                           

8  Ընդգծ. մերն են՝ Ս. Մ.ֈ  
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ասելիք ունենար, Չարենցից հետո չափազանց դժվար էր լինելու Դանթեի 

կերպարին անդրադարձը` այն էլ միևնույն Եղեռնի թեմայի շրջանակ-

ներում:  

Կատարված ողբերգությունից դառնացած, մինչև հոգու խորքը 

աշխարհից ու մարդկությունից վիրավորված  Չարենցի հիմնանպատակը, 

անշուշտ,  Եղեռնի պատկերումն էր, բայց նա իր ժամանակում համազգային 

այդ մեծ աղետը չէր կարող դարձնել հիմնաթեմա, ուղղակիորեն պատկերել 

չէր կարող, ուստի պետք է անդրադառնար  կողմնակիորեն, ի շարս այլ 

բաների: 19-րդ դ. վերջերի և 20-րդ դարասկզբի հայ ազատագրական ու 

գրական մտքի մի խումբ ներկայացուցիչների` Ղ. Ալիշանի, Ռ. 

Պատկանյանի, Րաֆֆու, Խրիմյան Հայրիկի, Քրիստափոր Միքայելյանի և 

ուրիշների կերպարները (իսկ ծավալով դրանք կազմում են պոեմի 

մեծագույն մասը) կերտելիս նա չէր էլ կարող անդրադառնալ Եղեռնին. 

անմիջապես կհետևեր քաղաքական մահացու մեղադրանքը: Դա կարող էր 

անել  միայն նահատակ գրողների` Սիամանթոյի ու Վարուժանի առիթով:  

Սակայն Չարենցը 1937-ից մինչև 1954 թ.` այսինքն` Հ. Շիրազի  

«Հայոց դանթեականը» պոեմը գրելու շրջանում, պետականորեն արգելված 

հեղինակ էր, և բացի այդ, Չարենցի` մանավանդ «Մահվան տեսիլ» պոեմում 

դրսևորած գեղարվեստական բարդ մտածողությունն ու այլաբանական 

պատկերների համակարգը մատչելի չէին ընթերցող լայն շրջաններին, 

նույնիսկ գրականագիտական բազմաթիվ վեճերի առիթ են դարձել և այսօր 

էլ դժվարընկալելի են առանց մեկնաբանությունների: 1930-ական թթ. չկար 

բացախոսություն, և չարենցյան ազգային բովանդակությամբ երկերը չէին 

կարող դառնալ հրապարակային քննության առարկա: Նրա այս 

ստեղծագործություններով`«Դանթեական առասպելով», մանավանդ 

«Մահվան տեսիլ» պոեմով Եղեռնի իրողությունը դեռևս հնարավոր չէր 

լրիվությամբ ճանաչելի դարձնել նոր սերունդներին և մարդկությանը:  

 Ուրեմն, իսկապես, Եղեռնի էությունը համակողմանիորեն և 

բացասացությամբ պատկերող մեծակտավ երկի անհրաժեշտությունը 

հասունացել էր, բայց նոր ժամանակ ու հնարավորություններ, նոր 

հանգամանքներ ու նոր խոսք ասելու ունակ հեղինակ էր պետք նախ՝ 

սիամանթոյական, թումանյանական, չարենցյան ավանդները յուրացնելու և 

ապա` նույն թեմայով գեղարվեստական նոր որակի խոսք ասել 

կարողանալու համար:  

Դրանք շուտով ներկայացան:  

     Հիտլերի հրամանները հար և նման էին Համիդի, Թալեաթի, Էնվերի, 

Ջեմալի ու Քեմալի, Էրդողանի ու Ալիևի հրամաններին և գործադրվում էին 

նույն հետևողականությամբ: Կիևին մոտ գտնվող Բաբի Յար կոչված 

քարաժայռից, ճիշտ ու ճիշտ թուրքերի նման, ֆաշիստները անդունդն էին 
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գլորել տասնյակ հազարավոր խորհրդային մարդկանց` առանց ազգության, 

սեռի ու տարիքի խտրականության: Իսկ Նոր Նախիջևանի Մեծ Սալա 

հայաբնակ գյուղում հղի մոր որովայնը պատռել էին և երեխային սրածելով 

նետել վառվող թոնիրը: Ֆաշիստների այս և մյուս բարբարոսությունները 

Հովհ. Շիրազին հիշեցրել էին թուրքերի վայրագություններն ու հայոց 

ցեղասպանությունը, և նա, այդ ժամանակներից սկսած՝ գրեթե մինչև իր 

կյանքի վերջը, «դանթեականի» նոր ըմբռնումով սկսեց գրել այս պոեմը` 

ձգտելով իր նպաստը բերել հայոց Եղեռնի համաշխարհային ճանաչման 

գործընթացին, ավելի ճիշտ` ինքը խորհրդային իրականության մեջ եղավ  

այդ գործընթացը սկզբնավորողներից մեկը:  

          Դիմելով «Դժոխքի» Վարպետին` Հ. Շիրազը առաջին իսկ գլխի 

արձակ առաջաբանում նա գրել է. «Թե չչորանային մնացած հայ մայրերի ու 

որբ մանկանց արցունքները, այժմ արցունքասույզ կաներին հայոց վշտի 

դեմ մշտալուռ այս հողագունդը: Եվ ի՞նչ մեծ ազգ կարող է իր մեծ վշտերով 

չափվել այս փոքրիկի մեծ վշտերի հետ. ի՞նչ դժոխք կարող է չափվել հայ 

կոտորածների արնածովի հետ. ո՞ւր ես, ո՛վ մռայլ Դանթե, դու, որ 

Վիրգիլիոսի հետ այցելեցիր դժոխքի կպրե ու կրակե մշուշները, դու, որ 

տեսար աստվածային պատժով պատժվածների հավիտենական 

տանջանքները և սոսկացիր, ի՞նչ կասես, թե ի՛մը տեսնես, իմ ազգի՛նը: 

Հայտնվի՛ր, հայը իմ, անիրականից իրականը տանեմ քեզ, ո՛վ այժմ 

դրախտի մենակյացդ, բե՛ր գեթ աչքերդ, որ իմ հայոց վշտի կշեռքը 

դարձնեմ»ֈ  

«Դանթեականի» չարենցյան ու շիրազյան ըմբռնումների էական 

տարբերությունն այն է, որ Հովհ Շիրազը հենց սկզբից Դանթեին հրավիրում 

է հայոց եղեռնադժոխք` նրան «անիրականից իրականը» տանելով և ցույց 

տալով «կոտորածների եղեռնադաշտերն հազարամռայլ», ուր «մեղքն` 

անպատիժ, ու վիշտն է դեռ ծով»ֈ     

Հովհ. Շիրազի համար էլ, ինչպես Չարենցի, Դանթեն Հայր է, Ուսուցիչ 

ու Վարպետ, բայց մեծ իտալացու կերպարում խտացված են իտալական 

ժողովուրդն ու ողջ Եվրոպան, որով էլ ստեղծվել է մեր վշտի դեմ մշտալուռ 

Դանթե-Եվրոպա փոխաբերական համեմատությունը:  

Դանթեն իր մտքի ծնունդ «Դժոխքում», Վիրգիլիոսի հետ ճամփոր-

դելով, պատկերել էր «աստվածային պատժով պատժվածների հավիտե-

նական տանջանքները»: Հիմա անհրաժեշտ էր նույն Դանթեին ու նրա հետ 

միասին հայ և համաշխարհային մեծությունների ոգիներին «բերել» հայոց 

Եղեռնի իրական դժոխքը, որ տեսնեն ու դատապարտեն մարդկության դեմ 

գործած առաջին ցեղասպանական ոճիրը և Ահեղ դատաստանն աշխարհ 

բերեն: 
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Հովհ. Շիրազն իր պոեմի բոլոր գլուխներն սկսել է  արձակ 

առաջաբաններով, որոնք, շիրազյան բանաստեղծական արձակի բացառիկ 

հետաքրքիր նմուշներ լինելով, իրականացնում են բազմակի դեր. դրանք 

Երկիր մոլորակի բոլոր ժողովուրդներին, աշխարհի մեծ մարդասերներին 

ուղղված դիմումներ լինելով, ուղղորդում են պոեմի երևակայական 

գործողությունների ընթացքը և հայոց ծանրագույն ողբերգությունը 

հեղինակի իսկ ժանրային բնորոշմամբ` ողբամռունչ 

դատաստանամատյանում գնահատում որպես համաշխարհային երևույթ: 

Փոքր Հովհաննես հեղինակի պաղատանքով հայտնվում են աշխարհի 

մեծերի ոգիները և ճամփորդում Եղեռնի գիշերվա մեջ: Թերևս սա է 

թելադրել պոեմի գլուխների վերնագրերում գիշեր բաղադրիչի 

ներկայությունը՝ «Գողգոթայի գիշեր», «Գիշեր խաչելության», 

«Տիեզերավշտի գիշեր», «Պառնասախեղդ գիշեր», «Գիշեր խաչելության», 

«Դժոխադուռ գիշեր», «Մեծ մռունչի գիշեր», «Վերջին գիշեր»  և այլն:  

«Հուշերի նավով» այս «համր ու ուրվաքայլ» ուղևորությունը մի գերագույն 

նպատակով է իրագործվում. աշխարհի հին ու նոր մեծերի առջև բացվում է 

հայոց վշտի վարագույրը, պատկերվում է Ցեղասպանության՝ ամեն 

երևակայությունից վեր իրական  եղեռնադժոխքը:  

Պատկերների հիմքում համիդյան, երիտթուրքական ու քեմալական 

շրջանների հայրականությունն է, որոնց  ուխտավոր  դիտորդ 

ուրվականները սկզբում թերահավատ են, բայց տեսնելով իրողությունը` 

դատապարտում են ոճրագործներին:  

Նարեկացու հետ համաքայլ շրջող «Դժոխքի» Վարպետը Շիրազի 

պոեմում էլ միայն մեկ անգամ է խոսում: Սկզբում նա ևս անտարբեր էր իր 

երկրի ու ողջ Եվրոպայի նման, բայց հայոց ՙկոտորածների լաբիրինթոսում» 

նա աստիճանաբար ճանաչում է իրողությունը, ըմբռնում բուն ճշմար-

տությունը Եղեռնի մասին: Իր՝ Դանթեի  «Դժոխքում» մեղավորներն էին 

տանջվում, այստեղ` անմեղները, և այն էլ այնպիսի զարհուրատեսիլ 

ձևերով, որ իր երևակայությունից վեր էր: Լուռ ու անխոս ոգին հայոց 

դժոխքի պարունակներով անցնելով ու տմարդ ոճրագործների աներևա-

կայելի պատժաձևերը տեսնելով՝ աստիճանաբար շուրթերն է շարժում, 

ցավից մեջքն է ծռվում, աչքերը շաղվում են, խելահեղվում է և նա, ի վերջո, 

զարհուրած փախչում է դեպի քավարան, որովհետև տեսնելն անգամ մեղք 

էր: Փոքր Հոովհաննես-հեղինակի` 

- Օ¯, կանգնի՛ր Վարպե՜տ, դեպի ո՞ւր այդպես,- 
հարցին հեռացող Դանթեն իր միակ ու վերջին խոսքով դատապարտում է 
իր ազգի ու ողջ  աշխարհի լռությունը. 

   «– Դեպի քավարան... 
Քանզի մարդ էի, և ինչ որ տեսա` 
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Իմ դժոխքից էլ ժանտ է ու դժխեմ, 
Տեսնելն էլ մեղք էր, դարձս մի՛ հուսա9,  
Մեղքից են շաղվում աչքերս, գիտեմ: 
Օ¯, տեսնելն անգամ մեղք է աչքերիս, 
Ես նզովում եմ նրանց, որ այդպես` 
Գործով են մրցել գրած դժոխքիս՝ 
Մահաճամբարներ երկնելով ասքան, 
Ես նզովում եմ լռությունն ազգիս...»ֈ 

 Պոեմում շիրազյան պատկերները ձեռք են բերում գաղափարական 

ու գեղարվեստական ընդհանրացման ընդգրկուն ու մեծ ուժ, մասնավոր - 

անհատականից վերաճում համամարդկային – ընդհանրականի՝ Դանթե - 

Եվրոպայի, որը նոր-նոր է նիրհից արթնանում` իմանալով բուն 

ճշմարտությունը Եղեռնի մասին, բայց դեռ հայտնի չէ համաշխարհային մեծ 

աղետի հանդեպ նրա հստակ դիրքորոշումը: 

Համաշխարհային կարծիքը բուն խնդրից շեղելու և մարդկությանն 

ապակողմնորոշելու համար Թուրքիան իր եղբայրակից Ադրբեջանի հետ 

միասին հայության դեմ ծավալել է տեղեկատվական անամոթ պատերազմ` 

համաշխարհային ԶԼՄ-ները և կայքէջերը լցնելով բացարձակ ստերով ու 

կեղծիքներով:        

150 հազարանոց Արցախը հերոսաբար կռվեց 83 միլիոնանոց 

Թուրքիայի, 10 միլիոնանոց Ադրբեջանի, և հազարավոր վարձու 

մարդասպանների ու նրանց 300 միլիոն համակիրների  դեմ: Հայությունը 

դիմեց «քաղաքակիրթ» աշխարհին և ստացավ միայն պատերազմող 

կողմերին ուղղված անորոշ  կոչեր ու հորդորներ: 105 տարի հետո 

աշխարհի և Հովհ. Շիրազի բնորոշմամբ՝ «երկնքի թուրքի լիրբ աչքի առաջ» 

իրականացել և այսօր էլ շարունակվում է հայոց ցեղասպանությունը և 

արժանանում մեծ տերությունների ղեկավարների հայության ողբերգու-

թյան հանդեպ «լիրբ լռությանը»ֈ Համաշխարհային տիրապետության 

ձգտող, Մեծ Թուրան ստեղծելու պանթուրքական տեսլականով ու 

պատմական ախորժակով ոգևորված Թուրքիան իրողույունը 

ներկայացնում է գլխիվայր շրջված: Այսօր էլ համառորեն ջանում է 

աշխարհին ապացուցել, թե Արևմտյան Հայաստանի տեղաբնիկ 

միլիոնավոր հայերին ի՛նքը չի կոտորել և տեղահանել, նրանց հայրենիքն 

ի՛նքը չի բռնազավթել, այսօրվա սփյուռքահայերի նախնիներին ի՛նքը չի 

վտարել նրանց պատմական բնօրրանից ու պապենական հողերից, և 

                                                           

9 Ընդգծվածը Դանթեի՝ «Այստեղ մտնողը դարձի հույս չունենա» արտահայտության 

արձագանքն էֈ 
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Արցախն էլ ադրբեջանական տարածք է: Իսկ պատմության ու այս 

ողբերգության լուռ վկաները` այնտեղ գտնվող ավերված, կիսականգուն ու 

դեռ կանգուն պատմամշակութային հազարավոր հուշարձաններն էլ 

իրե՛նց՝ թուրքերի ու նրանց նախահայրերի ստեղծածն են, և միակ 

ապացույցը  այսօր իրենց սահմաններում հայտնված հայ քրիստոնեական 

կառույցների վրա եղած «մատնիչ» պատկերաքանդակները, խաչերն ու 

մեսրոպատառ վիմագրերը ջնջել-քերել-վերացնելն է ու նրանց վրա 

կիսալուսին դրոշմելը,  թուրքական դրոշ ծածանելը, ավղանական 

համարելը կամ վերանորոգելով՝ նրանց թուրքական տեսք տալը և,  որ 

առավել բնորոշ է, Նախիջևանի խաչքարերի նման իսպառ ոչնչացնելը:  

Ցեղասպանությունը համառորեն ուրացող Թուրքիան, միանգամայն 

նպատակադրված, չի էլ պատասխանում հետևյալ հիմնահարցերին՝ 

ա) ի՞նչ եղան նախքան Եղեռնը օսմանյան կայսրության 

սահմաններում ապրած միլիոնավոր հայերը, 

բ) ո՞ր պետության տարածքում են այսօր գտնվում Աստվածաշնչի ու 

Հայոց սրբազան Արարատ լեռը, պատմական Մեծ Հայքն ու ողջ Արևմտյան 

Հայաստանը,  

գ) որտե՞ղ են այսօր Տարոն գավառն ու նրա Հացեկաց ու Խորոնք կամ 

Խորնի գյուղերը, ուր ծնվել են հայ գրերի հանճարեղ գյուտարար Մեսրոպ 

Մաշտոցն ու պատմահայր Մովսես Խորենացին, ո՞ւր է Վասպուրական 

աշխարհն իր Վանով ու Վանա ծովով, Աղթամարով, Վարագավանքով, 

Նարեկավանքով, Նարեկ ու Խառակոնիս գյուղերով, ուր ծնվել են 

տիեզերական վարդապետ հանճարեղ Գրիգոր Նարեկացին, Գրիգորիս 

Աղթամարցին ու Նահապետ Քուչակը, և ուր միջնադարում՝ թուրքերի՝ այս 

տարածաշրջան մուտքից առաջ, գործել է նարեկյան հռչակավոր գրական-

փիլիսոփայական դպրոցը, 

դ) ո՞ւր է Կիլիկիան՝ միջնադարյան հայ տաղերգության, 

մանրանկարչության, գիտական ու հոգևոր կյանքի բազմակենտրոն 

տարածքը, 

ե) ո՞ւր են Սեբաստիայի նահանգն իր Բրգնիքով, որտեղ Դանիել 

Վարուժանն է ծնվել, Խարբերդն իր Բինկյանով, որ Մեծարենցի ծննդավայրն 

է, որտե՞ղ է Ակն-Էգինը՝ հայ ժողովրդական անտունիների ու Սիամանթոյի 

ծննդավայրը, ո՞ւր են Եղիշե Չարենցի ծննդավայր Կարսը, մեր հանճարեղ 

էպոսը ստեղծած ժողովրդի բնօրրան Սասունը՝ Խաչիկ Դաշտենցի 

ծննդավայր Դաշտադեմ գյուղով, ո՞ւր են Մնձուրու Արմտանը, Ավետիս 

Ահարոնյանի Իգդիրմավան... 

Եվ, վերջապես, ո՞ւր է այսօր Արևելյան Հայաստանում ապաստանած 

և Երկրագնդի լայնքով ու երկայնքով տարածված սփյուռքահայության 

պատմական բնօրրանը:  
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Բոլորը, այսինքն՝ ողջ Արևմտյան Հայաստանն ու Արևելյան 

Հայաստանի մի զգալի մասը՝ այսօրվա ամենակուլ Թուրքիայում:  

Հայության պատմական կենսատարածքի, նրա հայրենիքի լեռների, 

ձորահովիտների ու կիրճերի,  սարահարթերի ու  դաշտավայրերի, մեծ ու 

փոքր լճերի, գետերի, խիստ մոտավոր հաշվումներով՝ շուրջ 3 000 

բնակավայրերի և ավելի քան 10000 պատմամշակութային հոգևոր ու 

աշխարհիկ հուշարձանների բռնազավթում, յուրացում կամ ոչնչացում... 

Մի՞թե սա կատարված ու այսօր էլ շարունակվող ազգաբանական, 

մարդաբանական, մշակութային, ժողովրդագրական, իրական 

ցեղասպանություն չէ և դեռ ապացուցման կարիք ունի:  

Այս ամենը միայն իրեն հատուկ անօրինակ ցինիզմով ջանում է 

հերքել մեր և մյուս քրիստոնյաների ունեցածը հափշտակած թուրքը և իր 

բռնազավթումներն ու յուրացումներն արդարացնել միայն ու միայն իրե՛ն 

բնորոշ ուրացումով:   

Իհարկե, պատմական ճշմարտությունը երբևէ հաղթանակելու է, և 

թուրքական ոճրագործությունն ու  կեղծիքը արդեն իսկ դատապարտվում 

են ու դատապարտվելու են ոչ միայն քաղաքակիրթ մարդկության, այլև 

ողջամիտ թուրքերի կողմից, և դրա նախանշաններն արդեն կան: Սակայն 

Թուրքիան դեռևս ապավինում է իր շահանյութամոլ զորեղ հովանա-

վորներին ու պաշտպաններին, որոնք բանականության, արդարամտության 

ու ճշմարտության փոխարեն առաջնորդվում են մի՛միայն իրենց 

աշխարհաքաղաքական ու տնտեսական շահերով: Թուրքերի՝ նո՛ւյն այդ 

անգլոամերիկյան, հրեական, գերմանական և իսլամական աշխարհի մյուս 

պաշտպանները շատ էլ լավ գիտեն իրողությունն ու պատմական 

ճշմարտությունը, բայց այնքանով են անբարոյական, որ դա պահում են 

որպես հաղթաթուղթ` միայն առանձնահատուկ դեպքերի համար… 

Ուրեմն գերտերություններն իսկապե՜ս ամեն ինչ գիտեն և 

իրականում պարզապես չիմանալու են տալիս ամենը, ինչ հակասում է 

իրենց տնտեսական ու աշխարհաքաղաքական շահերին: 

 Ա՛յս է աշխարհի գերտերերի բարոյականությունը: 

Հայոց ցեղասպանության համաշխարհային ճանաչման ու դատա-

պարտման առջև, սակայն, դեռևս կան զորեղ խոչընդոտներ. թուրքերի ու 

նրանց համակիրների ապատեղեկատվական զորեղ քարոզչության դեռևս 

կարողանում է որոշ ոլորտներում հաղթող դուրս գալ և ապակողմնորոշել 

միջազգային բարձր ատյաններին ու համաշխարհային հանրությանը:  

 Հույսներս դրած մարդկային խղճի ու բանականութան, ակնհայտ ու 

անհերքելի իրողությունների՝  նորօրյա քաղաքակիրթ մարդկության կողմից 

անվերապահ ճանաչման ու ընդունման վրա՝ միամտաբար կարծում ենք, թե 

երեկվա գազանաբարո, «մարդակեր անբանը», կեղծավոր ու երեսպաշտ 
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թուրքն այսօր արդեն քաղաքակրթվել ու մարդացել է, մինչդեռ վերջին 

դեպքերը ցույց են տալիս, որ անգլոա-մերիկյան հովանավորությունից ու իր 

անպատժելիությունից քաջալերված թուրք պետությունն ու հանրությունը 

դեռևս քաջություն չունեն պատմական ճշմարտության երեսին շիտակ 

նայելու:  

Զարգացումից թուրքը քաղաքակրթվել է  միայն  արտաքուստ և այդ 

դիմակով մարդկության համար դարձել է առավել վտանգավոր պատուհաս՝ 

ընդունակ նորանոր ոճրագործությունների: Աշխարհում իր քանակով, 

զինվածությամբ ու ռազմատենչությամբ չորրորդ բանակն ունեցող 

Թուրքիան ու Ադրբեջանը այսօր էլ կատարում են իրենց  վերահսկողության 

տակ  անցած քրիստոնեական արժեքների բնաջնջման, Հայաստանի շուրջ 

երեք տասնամյակ տևող թշնամական շրջափակման ու նրա հանդեպ 

անպատժելի դահճի իրենց պաշտոնը:  

Ահա ինչ է գրում 1990 թ. Բաքվի  հունվարյան դեպքերին ականատես 

ռուս սպան իր «Սև հունվար» գրքում. «Ճանապարհին մենք տեսանք` 

ինչպես էին գործում ջարդարարները:  20 - 30 մարդուց կազմված 

երիտասարդ ադրբեջանցիների զինված խմբերը խուժում էին հայերի 

բնակարանները, գազանաբար ծեծում էին տանտերերին` հաշվի չառնելով 

սեռ ու տարիք, այնուհետև սկսում էին թալանն ու կողոպուտը: Նրանց 

միանում էին զոհերի խանդավառ հարևանները, տեղնուտեղը զավթում 

ազատված բնակարանները, ծեծկռտում էին միմյանց` իրար չզիջելով 

կողոպուտից որևէ բան: Հայերի դիակները շպրտում էին պատուհաններից և 

փողոցում շարունակում էին ծանակել նրանց: Կանանց ու երեխաներին 

սպանելուց առաջ հերթով բռնաբարում էին բոլորի աչքի առաջ: Երեխաները 

հետ չէին մնում մեծերից. իրենց ծնողների խրախուսող ճիչերի ներքո 

քաշում էին ամենը, ինչ կարողանում էին տանել: Ուկրաինայի 

հրապարակում մոտ հարյուրը այդ գազաններից,  իրար փոխարինելով, 

բռնաբարում էին տասնհինգամյա մի հայ աղջկա` իրենց իսկ կանանց ու 

երեխաների հրահրող հիացական ծաղրուծանակի ներքո: ...«Շաֆագ» 

կինոթատրոնի մոտ խարույկի վրա ողջ-ողջ այրում էին կենդանի 

մարդկանց»10 (ընդգծ.– Ս. Մ.): Ա՛յս  է 20-րդ դարավերջի «զարգացած» ազերի-

թուրքերի մարդկային ու ցեղային նկարագիրը, եթե կուզեք` բուն ազգային 

մասնագիտությունը:  

                                                           

10 Տե՛ս Евгений Сафаров. Черный январь, Воспоминания русского морского офицера о 

бакинскoй резни 1991 года, Продолжение Геноцида армян. Азер¬байджан; Конец 20-

ого века, Ереван, 2006, էջ 29: 
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Ինչո՞վ են այսօրվա դեպքերը տարբեր օսմանյան թուրքերի՝ 1890 - 

1920-ական թթ. գործած վայրագություններից շուրջ մեկ դար հետո, 

նկատվո՞ւմ է արդյոք նրանց ցեղային բնավորության դույզն-ինչ բարեշրջում, 

մարդկայնացում կամ բարեկրթության դրսևորում: Ընդհակառակը, հայերիս 

հանդեպ անընդհատ ու անընդմեջ բորբոքվող նպատակասլաց 

ատելությունն այնքան է զորեղ, որ Բուդապեշտում 2004 թ. հայ սպա 

Գուրգեն Մարգարյանին քնած տեղում կացնահարելով սառնասրտորեն 

սպանած ոմն Ռամիլ Սաֆարովին (որն, անշուշտ, սեփական կենդանական 

բնազդածին մղումներից ու խարդախ մարդասպանի իր ազգային 

մասնագիտությունից  բացի` պետական հանձնարարություն էր կատարել) 

Ադրբեջանում այսօր հռչակված է հայրենասեր ու ազգային հերոս և իրենց 

նորածին լամուկներին կոչում նրա անունով, որ մեծանան ու նոր 

ռամիլսաֆարովներ դառնան... Նաև ա՛յս է այսօրվա թուրքը, որ ինքնիրենով 

անընդհատ վերարտադրվող մշտավտանգ պատուհաս է լինելու 

քաղաքակիրթ մարդկության համար: 

Հին կամ նոր թուրքերին ցեղասպան որակելու համար ուրիշ էլ ի՞նչ 

հատկանիշներ ու հանցանշաններ են պակասում: Մարդասպանությունն ու 

մարդակերությունը հնուց ի վեր թուրք ցեղին բնորոշ ոչ միայն բնազդային, 

այլև ազգային գլխավոր մասնագիտություն է, և Հայոց մեծ եղեռնից հետո այլ 

ժողովուրդների նկատմամբ ցեղասպանություն իրագործողները թուրքերի 

ժառանգներն են կա՛մ ծագումնաբանորեն, կա՛մ դաստիարակությամբ: Մեր 

երբեմնի բարելից ու շեն հայրենիքն այդ  չարագործների ձեռքով է նախ 

հայաթափվելով  ամայացել, ապա՝ բռնազավթվել.  

Սիրո առաջին գիշերվա հույսով 
Հարսանքատան պես շենշող էր Վանը, 
Հայ գինու հնձան իր մայր Արազով 
Խրախճանում էր հայ Նախճավանը, 
Տարոնից մինչև դաշտերը Տայոց, 
Այս Ղարաբաղն էլ Արցախն էր Հայոց 
Ի հուշ Արտաշես Աշրհակալին, 
Եվ հայ կռանն էր զնգում հայ սալին, 
Ինչպես իմ կրծքից իմ սիրտն անբաժան, 
Բայց պոռնկացավ մեր բախտը դաժան… 

 Մեծ տերությունների աչքի առաջ Ցեղասպանություն-եղեռնը 

Նախիջևանում ավարտվել է ոչ վաղ անցյալում, այսօր շարունակվում է 

Արցախում: Ուրեմն՝ իսկապես արդիական է Հովհ. Շիրազի «Հայոց 

դանթեականը»: Վերջին ցեղասպան պատերազմում էլ մեծ տերությունների 

հայտարարությունները խոսքից ու անօգուտ կոչերից այն կողմ չանցան, և 

մեկուկես ամիս  խաղաղ հայ բնակչության դեմ զարհուրելի ոճիրը 
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կասեցնող և չարագործի ձեռքը բռնող չեղավ: Լկտիացած ու հղփացած 

ազերի-թուրքերի վայրագություններով, խիստ կասկածելի սահմանազա-

տումներով հարյուր տարի առաջ կատարված  նույն ողբերգությունն է այսօր 

կրկնվում Արցախում և Հայաստանում, և հենց դա է պատկերված «Հայոց 

դանթեկանըե պոեմում: Ուստի ժամանակին հենց այս երկն էր պետք ոչ 

միայն առաջնահերթ հրատարակել, այլև թարգմանել աշխարհի հնարավոր 

բոլոր լեզուներով և առաջին հերթին՝ թուրքերենով, թեկուզ այն արգելվեր 

Թուրքիայում, ուր իրապես վախենում են պատմական ճշմարտությունից: 

Ավելին, հետևողականորեն հալածում են նաև այն հատուկենտ թուրք 

մտավորականներին, որոնք Եղեռնի իրողությունը ամբողջությամբ կամ 

մասնակի ընդունելու քաջությունն ունեն: Թաներ Աքչամին, Օրհան 

Փամուկին ու սրանց նմաններին հենց վերջերս պետականորեն հալածելու և 

դատապարտելու օրինակը, թերևս, ամենախոսուն փաստերից մեկն է: 

 Հովհ. Շիրազի այս ողբամատյան-դատաստանամատյան պոեմը 

գրելու ժամանակներում դեռևս ոչ մի տերություն չէր ճանաչել ցեղա-

սպանությունն ու չէր դատապարտել. կային միայն մեծ մարդասերների 

կարեկցական խոսքեր, ինչպես պոեմի բնաբաններից մեկը՝ Անատոլ 

Ֆրանսի «Հայերի դատը մարդկության դատն է» արտահայտությունը: Ուստի 

այս ամենը կռահող ու կանխատեսող բանաստեղծը, բնականաբար, իր 

դատաստանամատյանում պիտի դիտարկեր Հայաստան-աշխարհ և 

հայություն - աշխարհի ժողովուրդներ հարաբերությունը և զգուշացներ. 

                   Այսօր մեզ հասավ  ձեռքով անասնի, 
                     Վաղը, իմացե՛ք, ձեզ պիտի հասնի... 

Առաջին համաշխարհային պատերազմին ու Հայոց ցեղասպանու-

թյանը հաջորդած Երկրորդ համաշխարհային ու մյուս պատերազմները և  

այսօր աշխարհով մեկ մեծաքանակ մարդկային զոհեր խլող ահաբեկչական 

գործողությունները, Համիդի ու երիտթուրքերի, Լենինի ու Կոբա – 

Ստալինի, Բերիայի ու Եժովից, Հիտլերի, Հեբելսի ու Գյորինգի, Պինոչետի ու 

Պոլ Պոտի, Շամիլ Բասաևի ու Բեն Լադենի, Էրդողանի ու Ալիևի ու մյուս 

համաշխարհային դահիճների ոճրագործությունները ճանաչող ոչ ոք չի 

կարող կասկածել Հովհ. Շիրազի հարցադրումների և կանխատեսումների 

արդարացիությանն ու իրավացիությանը: Մեր գրականության մեջ այս 

համադրական պոեմ-դատաստանամատյանը, փաստորեն, առաջին 

ամենածավալուն և ընդգրկուն չափածո երկն է, որը գրվել է հատուկ Եղեռնը 

պատկերելու և դատապարտելու, հայության ողբամռունչն արտահայտելու 

հստակ նպատակադրումով և այսօր էլ ունի հույժ արդիական հնչեղություն: 

4. 

 Հարկադիր  կրճատումները: Դեռ չտպագրված՝ պոեմի առանձին 

հատվածներ ու ամբողջական կոմպոզիցիաներ արտասանվում էին 
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բեմերից` հուզումնալից պահեր պարգևելով հանրությանը և բացահայտելով 

պետականորեն թաքցվող Եղեռնի էությունը, նրա ձեռագիրն արտագրվելով 

փոխանցվեց ձեռքից ձեռք, արժանացավ բանավոր ու գրավոր բարձր 

գնահատականների: Սակայն նրա համառոտված տարբերակը, որ 

«Սովետական գրականություն» ամսագիրը պետք է տպագրեր 

Ցեղասպանության 50-ամյակի առթիվ 1965-ի ապրիլյան համարում, 

չարժանացավ լույսընծայման բախտին: Ամսագրի սպասված համարը լույս 

տեսավ Եղեռնի մասին մի ուրիշ հեղինակի պոեմով, իսկ Հովհ. Շիրազի 

պոեմի համառոտված ձեռագիրը հեղինակից բոլորովին անկախ (Հովհ. 

Շիրազի գիտությամբ՝ պոեմն ամբողջությամբ կանցներ արտասահման) 

հայտնվեց Թեհրանի «Ալիք» թերթի խմբագրությունում, որից հետո 

ամբողջական պոեմի տեղ թարգմանվեց, տպագրվեց՝ արտասահմանում՝ 

ունենալով մի քանի նկարազարդված հրատարակություններ: Հայաս-

տանում, սակայն, այդ պոեմը Եղեռնի ո՛չ 50-ամյակի, ո՛չ 60-ամյակի, ո՛չ 70-

ամյակի առիվ այդպես էլ լույս չտեսավ:  

«Հայոց դանթեականը» գրելու և լրամշակելու տարիներին Հովհ. 

Շիրազն իր մտածողությամբ շատ առաջ էր անցել ժամանակից ու 

հրատարակիչներից և արտահայտում էր այնպիսի մտքեր, որոնք դժվար էին 

անցնում գրաքննության մաղով կամ բնավ չէին անցնում: Անկաշկանդ 

գործում էր գլավլիտային մկրատը, որը կրճատում - հանում էր 

ազատախոհության ամեն դրսևորում, ամեն շեղում, որ անհարիր էր իշխող 

գաղափարախոսությանը:  

Թե ինչ են կրճատել պոեմից և ինչպես՝ հասկանալու համար բերենք 

միայն մի քանի բնորոշ օրինակ: Հովհ. Շիրազի «Հայոց դանթեականը», 

ինչպես Չարենցի հիշյալ պոեմները, ունի և պետք է ունենար Դանթեի 

«Դժոխքի» հետ արտաքին որոշ նմանություններ ու կառուցվածքային 

ընդհանրություններ. այսինքն՝ սա Դանթեի պատկերած երևակայական  

դժոխքն է, սա էլ՝ հայկականը: Բայց այդ տեսանելի նմանությունները 

գլավլիտի հրահանգով կրճատվել են: Որտեղո՞վ էին «Աստվածային 

կատակերգության» հեղինակ Դանթեն ու անտիկ աշխարհի Վիրգիլիոսը 

մուտք գործում դժոխք՝ իրականացնելու իրենց երևակայական 

ճամփորդությունը. - Դժոխքի դռնով, որի կամարաձև վերնամասում  մի 

խորհրդավոր մակագրություն կար. 

     «Իմ դռնով անցնողը դարձի  հույս չփնտրե...» 

Հայ բանաստեղծը կարծես կռահել է, թե Նախիջևանը Հայաստանից 

կտրելով և Խորհրդային Ադրբեջանի խնամակալությնը հանձնելու 

պայմանագրի հարյուրամյակի լրանալու տարում ինչ լարվածություն է 

առաջանալու, աշխարհաքաղաքական ի՛նչ վեճեր են ծագելու Հայաստանի, 
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Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև: Ղարաբաղ-Արցախի և 

Նախիջևանի վերադարձման հարցը կա պոեմի առաջին տարբերակներից:  

Որտեղո՞վ պիտի հայոց եղեռնի դժոխք մտներ «պառնասալեռ 

Մասիսի առջև» հավաքված աշխարհի և հայ  մեծերի ուրվականներից 

կազմված ուխտավորների ոգեխումբը Հովհ. Շիրազի պոեմում - 

Նախիջևանով Արևմտյան Հայաստան: Ահա ինչու է կրճատված 

Նախիջևանին վերաբերող հատվածը, որն էլ  հենց այս հարցի պատասխանն 

է: Դատավոր-ուխտավորների ոգեխումբը եղեռնադժոխք է մտնում 

Հայաստանից խլված երբեմնի պատմական Գողթան գավառով՝ 

Նախիջևանով՝ Գայլադրունք (Волчье ворота) կոչված դարպասով, որն 

իսկսպես էլ չունի Դանթեի պատկերած դժոխքի դռան  վերևի 

մակագրությունը: Նրանք ուխտի են գնում՝ 

Օծելու համար թաղվածներն անճար, 
Մեր յոթնամիլիոն զոհերին բախտի, 
Մի ողջ սուրբ ազգի նահատակն անճառ: 
Եվ այսպես հասանք իմ ձյունակուռքին, 
Որ շղթայված էր զոհերիս նման, 
Եվ ահա հասանք Գայլի դրունքին, 
Ինչպես հեզ Դանթեն՝ դժոխքի դռան. 
Եվ ուխտի էինք ելնում՝ դատ – ուխտի… 

«Հայոց դանթականը» պոեմից կրճատված են ոչ միայն այս, այլև 

խորհրդային ժամանակներում քաղաքականապես կասկածելի   այլ 

հատվածներ ևս, ինչպես, օրինակ, ստորև բերվողը, որը բացահայտում է հայ 

և համաշխարհային մեծերի՝ Հոմերոսի, Խորենացու, Նարեկացու, Դանթեի, 

Կոմիտասի ու մյուս «խղճի ասպետների» ոգիներին դիմելու և 

եղեռնադժոխքում  «մտածումի նավով» ճամփորդելու բուն նպատակն ու 

ապահովում պատմական ժամանակների ու ներկայի կապը: Այդպես 

Դանթեն իր «Դժոխքում» «ճամփորդում» էր Վիրգիլիոսի, Չարենցը «Մահվան 

տեսիլ» պոեմում՝ Հոմերոսի, Դանթեի, Ֆիրդուսու և 19-20-րդ դդ. հայ 

քաղաքական ու գեղարվեստական մտքի հսկաների հետ, և ահա «Հայոց 

դանթեականը» պոեմում Շիրազն էլ «հուշերի նավով» Արաքսն անցնելով՝ 

Նախիջևանով  հայոց եղեռնադժոխք է մտնում իր կերպավորած ընտրյալ 

ոգիների հետ, պատկերում «զարհուրատեսիլ ու քստմնամեծ» 

ցեղսպանությունը և գնահատում այն մեծ մարդասերների վերաբերմունքով.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Գեն սպանող է հայտնվել, ո՛վ նեռ, 
Զորանա՝ ձեզ էլ կանի սերմնամեռ, 
Ձեր մանկանց օլոքն հովերի շուրթին սրինգներ կանի, 
Ինչպես անում է մատաղ օլոքներն իմ Հայաստանի: 
Օ՜, գնանք, Դանթե, հա՛յր Նարեկացի, 
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Դու էլ հայտնվիր, հա՛յր Խորենացի, 
Դո՛ւք էլ, մեծամեծ ոգիներդ սուրբ, 
Խղճի ասպետներ՝ աստղեր անասուպ, 
Տեþս, հայտնվեց արքան մեր անզույգ երգի, 
Սուրբ Կոմիտասը՝ վկան այս վերքի, 
Որ դեռ գալու է աչքը մեզ վրա, 
Սրտով դեռ զինված, մտքով անզրահ... 

«Այս նոր Կայենի ցեղը վայրենի» տողից հետո հանվել է հետևյալ 

ամբողջական հատվածը, որը թուրքի էության բանաձևային բնորոշում է և 

բոլոր ազգերին ուղղված մարդասիրական պատգամախոսություն՝ հույժ 

արդիական հնչողություն. 

Որ թե կարենա, ո՛վ ազգեր, ձեր էլ աչքը կհանի, 
Ձեր դիերն անգամ մինչև ամայի Լուսին կվանի... 
Ո՜վ դուք մեծ թվեր, Լուսին չէ, թեկուզ և հասնեք Մարսին, 
Գայլ ու վագրեր եք, քանի դեռ հույս չեք Նոյյան Մասիսին, 
Այն սրբալեռան՝ ում վեհ գագաթը տապանով Նոյի 
Երրորդ մայր Եվան եղավ մարդկության փրկության, գոյի, 
Տապանով հայոց նահապետ Նոյյան, որ վեր մասիսված՝ 
Վհատ նայում էր երկրին իր կիսված: 
Բայց հիմա Մասիս ձեր փրկիչն ինքը գերի է, ազգե՛ր, 
Մինչ դուք լռում եք դառած նոր Հազկերտ 
Ու հայ լեզուն եք կլանել ուզում, 
Բայց տեսեք՛, թե Նոյն էլ ի՛նչ է ասում.  
- Ձեր խղճի անխիղճ ու տղմաթաղուկ լաբիրինթոսում 
Եղեռնից խեղված ուղեղիս ողբով, երգով իմ ոգու 
Ինչպես էլ շանթեմ անունն Աստծու, անունն Արարչի՝ 
Իմացե՛ք՝ նա կա, ու վաղն էլ շանթով, խղճով ահարկու 
Ահեղ դատաստանն աշխարհ է գալու, հայը չի կորչի... 
Նա, ով մեզ փրկեց տապանով հայոց նահապետ Նոյան՝ 
Կազատվի, ինչպես ազատվեց Գոյան: 
Կազատվի՝ որպես մի նոր Երևան, նոր Երուսաղեմ, 
Եվ ձեր լռությունն այն լռին Լուսնի վրա կթաղեմ: 
Այն Լուսնին, որին ձգտում եք հասնել, 
Այնտեղից ոչ թե Աստծուն տեսնել, 
Այլ գեհեն թափել աշխարհիս վրա, 
Ո՛վ անաստվածներ՝ հին ու նորօրյա... 

Երբեմն հարկադրված ենք լսել նորօրյա խիկար-իմաստունների 

բամբասանք - տրտունջներ, թե իբր Շիրազը հնացած է, «մուղամներ 

կլկլացնող»: Բայց այդ «հնացած» Շիրազն այնքան է նոր ու արդիական, որ 
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կարծես Արարատի գագաթին թաղված իր սրտի աչքերով աստվածամոտ 

բարձունքից տեսնում է ամբողջ աշխարհում և Թուրքիայում կատարվող 

մերօրյա իրադարձությունները, խաբված քրդերի ու թուրքերի 

խժդժություններն ու բախումները: Տասնամյակներ առաջ նա մար-

գարեաբար կռահել է այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում ազգային 

փոքրամասնությունների ու մանավանդ հայերի դահիճ Թուրքիայում. 

 Բայց հիմա, քույր իմ, հայոց մեղրի ու հացի են կարոտ 
Այնտեղ Սիփանա բոլոր մոլորված գազաններն արնոտ՝ 
Խաբված քրդի նիզակը սուր 
Թուրքի սիրտը կխրվի սուր... 
Ախ կքաշե դեռ յոթնամեղ, 
Որ հայտնվենք հայերս այնտեղ, 
Որ փեթակվեն՝ ըննդեմ վայոց՝ 
Անապատված այն հողն հայոց, 
Որ չսատկեն մեղրակարոտ 
Զույգ մեղավոր ցեղն արյունոտ: 
................................................ 
Խաբված քրդի նիզակն էլ – օր 
Թուրքի սիրտը կխրվի խոր... 

Ցեղասպանության հետևանքով սփյուռք ունեցող ժողովրդի բանաս-

տեղծը, հայոց հողերի վրա հայության ազգահավաքի պատգամախոսը չէր 

կարող անտարբեր մնալ հազար փորձությունների ենթակա աշխարհացիր 

հայության ճակատագրի հանդեպ: Մանավանդ հեռավոր սփյուռքում դրսի 

հայությանն սպառնում էր ձուլման վտանգը (վերացե՞լ է արդյոք այն) Հովհ. 

Շիրազն այդ ահազանգը հնչեցրել է գրեթե ողջ ստեղծագործական կյանքում 

ու մանավանդ սփյուռքահայությանն ուղղված «Երևանն է կանչում» (1946) 

պոեմում: «Հայոց դանթականն» էլ գրված է այդ տագնապի սուր 

զգացողությամբ, և եթե ընթերցողը տպագրված պոեմում չգտնի հետևյալ 

տողերը, թող հեղինակին չմեղադրի. 

Կարմիր ջարդն անցավ եղեռնով պես-պես, 
Հիմա էլ ճերմակ ջարդն է ջնջում մեզ 
Ե՛վ աստ և թե ա՛նդ, և՛ անդ և թե ա՛ստ, 
Այս էլ եղեռն է մի նոր, գաղտնասաստ: 

Հանված են հատկապես այն հատվածները, որոնք վերաբերում են 

գերված ողջ Արևմտյան Հայաստանին և անզեն ու անպաշտպան 

հայությանը, թեկուզ այլաբանորեն տագնապ ու վտանգ են արտահայտում 

նրա բնաջնջման կամ ձուլման առթիվ, մեծ ոճիրը չկանխելու համար 

կշտամբում են նաև աշխարհի քրիստոնյա ժողովուրդներին, ակնարկում են 

ճերմակ ջարդն ու մեծ տերությունների խարդավանքները, «երկու գլխանի 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

----------------------------------------------------------------------------- 

55 

 

արծվի կտուցն էլ արնոտ էր թվում» կամ նրա երկդիմի խաղերը, որոնք 

նույնպես մեզ պատճառեցին ազգային անդառնալի կորուստներ:  

Եթե որևէ լեզվաբան-ոճագետ ուզենա փնտրել փոխանունության կամ 

համըմբռնման օրինակներ, լավագույնները կհամարի շիրազյան այս 

հանճարեղ փայլատակումները, որոնք նույնպես  հանված են. 

Նիագարայի հազարանժույգ, կայծակնանման 
Ճերմակ ձիերի բաշից մի մազ էլ չեկավ օգնության, 
Երկու գլխանի արծիվն էլ զինված՝ նայում էր գահից՝ 
Տեսնում Եղեռնը՝ չէր տխրում փոքրիկ մի ազգի մահից... 

  Փորձում ենք արդարացում գտնել այս տեսակ կրճատումների 

համար: Կարելի է մի պահ մտածել, թե խորհրդային հրատարակիչն այլ 

կերպ չէր էլ կարող վարվել. ուզեր-չուզեր՝ այս հատվածը պիտի կրճատեր, 

որովհետև Նիագարայով Ամերիկա պիտի հասկացվեր, իսկ երկու գլխանի 

արծվով՝ թեկուզ ցարական Ռուսաստան. չկրճատեր, բա ի՞նչ աներ: Սակայն 

ոչ մի արդարացում չունեն այն կրճատումները, որոնք հեռու են 

քաղաքական վտանգավորությունից և հեղինակի քնարական մենա-

խոսությունն են՝ գեղարվեստական ընդհանրացման ահռելի ուժով, ինչպես 

այս մեկը.  

Ելավ լուսինը ամպի զնդանից, 
Ինչպես բանաստեղծն իր գերեզմանից, 
Ու մենք բարձրացանք այն բլուրն ի վեր 
Ու տեսանք շիրիմն իմ սևամարմար, 
Որ, ա՜խ, փշրված ու պղծված էր, 
Ու ոսկորների մեջ գանգս չկար... 
Բայց շիրմաքարիս բեկորի ճակտին 
Գրված էր. «Քանի լուսին կա՝ ես կամ»: 
Օ՜, բանաստեղծ էր, դո՛ւ կանգնիր, լուսին, 
Անմահ այս ոգուն որպես մահարձան, 
Եվ թող հառաչե մեր ոսոխը սին՝ 
Անմահ են հայը, երգն ու լուսանկան: 
Հայկ նահապետն է Մասիսը լռին, 
Իսկ Սիսը՝ որպես նիզակն իր ձեռին... 

Շա՞տ են գրվել այսպիսի գլուխգործոցներ, որ հանվել են գրչի մի 

հարվածով: Բայց չէ՞ որ բանաստեղծն այս պատկերում նկատի ունի հայ 

գրողին ընդհանրապես՝ իր մեջ մարմնացած Վարուժանին ու 

Սիամանթոյին, Գրիգոր Զոհրապին ու Ռուբեն Սևակին, անգերեզման 

Չարենցին ու Բակունցին... Իսկ ի՞նչ պիտի մտածենք պոեմի «Մի բուռ 

մայրեր կան, որ ծով են ծնում» տողից հետո բացակայող սույն հատվածն 

ընթերցելիս. լա՛վ, հանողները Նարեկացո՞ւ դեմ ինչ ունեին. 
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... Ինչքան մեծ՝ այնքան ամուլ եք մնում՝ 
Բայց հայն առյուծ է, թե այժմ նրան 
 Իր զորքն իրեն տաք... Ի՞նչ եք ապշանում,- 
Ով կույր թրքուհի՝ բացաչք վագրուհիք, 
Թե խղճի ձայնը մի թուր էլ դառնա, 
Ձեր սրտի կեղևն հազիվ թե մտնի՝ 
Մտնի էլ՝ այնտեղ վիշապ կգտնի,- 
Ա՜խ, կերան որպես մութ հոտենտոտեն, 
Հոտենտոտենե՛ր, ձեր աչքը վկա՝ 
Ցեղասպանի մեջ կես մարդ էլ չկա... 
Կերան, կշտացան և այժմ, անշուշտ, 
Ողջ Հայաստանն են խժռում անկուշտ, 
Ո՞ր մեղքի համար մեծ սուրբ Նարեկի, 
Ձեր սուրբ Նարեկի ո՞ր մեղքի համար. 
Լուռ պատարագվեց հայ գենն իմ ազգի՝  
Մեր յոթնանարեկ ազգի սիրարար: 
Ով հարավուհիք,  
Ծով հյուսիսուհիք, 
Գոնե նզովքի շանթով խոսեիք.... 
 Ա¯խ, կկոտրվի խղճի թուրը խեղճ 
Ձեր քարե, ժայռե, ժայռե կրծքի մեջ.... 

Ինչպես համոզվում ենք, հանված այս և մյուս հատվածներն 

անհրաժեշտ է վերականգնել  իրենց տեղերում: Այսպիսով, նախքան Հովհ. 

Շիրազի Երկերի լիակատար ժողովածուի գիտական հրատարակությունը, 

կունենանք համեմատաբար ամբողջական Հայոց դանթեականը:  

    Հայոց ցեղասպանությունը որևէ գրական երկում չի արտացոլված 

այնքան խոր ու համակողմանի, այնքան պատկերավոր ու հիմնավոր,  

որքան շիրազյան այս պոեմում, որը, գեղարվեստականի հետ ունի նաև 

պատմաճանաչողական անգնահատելի արժեք ոչ միայն հայության համար: 

Այս դատաստանամատյան-պոեմը՝ որպես մարդասիրության քարոզ ու 

հրովարտակ, բանաստեղծը հասցեագրել է համաշխարհային ընթերցողին, 

«աշխարհի բազում ազգերի երջանիկ բանաստեղծներինե, որոնք պիտի 

դառնան «դատավորն ահավոր դահճի»: 
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Սամվել Մուրադյան 

Հովհաննես Շիրազի «Հայոց դանթեականը» դատաստանամատյան-պոեմը 

(Նոր, ամբողջական վերահրատարակության առթիվ) 

Ամփոփում 

 

            Հոդվածը մի հատված է Հովհաննես Շիրազի «Հայոց դանթեականը»  

բանաստեղծության նոր, ամբողջական հրատարակության առաջաբանից: 

Այս ստեղծագործությունը գրվել է 1942 թվականին և զտվել բանաստեղծի 

ողջ կյանքի ընթացքում: Լույս է տեսել բանաստեղծի մահից 6 տարի անց 

Գլավլիտի և խմբագիրների մշակումներով: Պահպանելով սկզբնական 

աղբյուրը՝ համեմատելով տարբերակները՝ հեղինակը վերստեղծում է 

կրճատված մասեր և ներկայացնում բանաստեղծության ավելի ամբող-

ջական տարբերակ՝ բնութագրելով դրա արդիականությունը, կառուցվածքը, 

գաղափարական արժեքը և գեղարվեստական առանձնահատկությունները: 

 

 

 

Самвел Мурадян 

Поэма Ованеса Шираза «Армянская дантийская»  

(В связи с новой, полной переизданием) 

Резюме 

        Статья отрывок из предисловия нового, полного издания поэмы 

Ованеса Шираза «Армянская дантийская» . Эта работа была написана в 1942 

году и доработана на протяжении всей жизни поэта. Печатался через 6 лет 

после смерти поэта с сокращениями Главлита и редакторов. Сохраненный 

первоисточник- по сопоставлению версий, автор воссоздает сокращенные 

части и представляет более полную версию поэмы, характеризуя ее 

актуальность, структуру, идеологическую ценность и художественные 

особенности. 

 

 

Samvel  Muradyan 

 ―Armenian Dantian‖ poem by Hovhannes Shiraz  

 (On the occasion of the New, complete reissue) 

Summary 

      The article is an excerpt from the пreface of a new, complete edition of the 

poem of Hovhannes Shiraz ―Armenian Dantian‖. This work was written in 1942 

and refined throughout the poet's life. It was published 6 years after the poet's 

death with abbreviations of Glavlit and editors. Saved primary source-by 
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comparing the versions, the author recreates the abridged parts and presents a 

more complete version of the poem, describing its relevance, structure, ideological 

value and artistic features. 

 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  20.12.2020թ. 
Հանձնարարվել է գրախոսության  18.01.2021թ. 
Տպագրության է հանձնարարվել  03. 02. 2021թ. 
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ՍՈՒՐԷՆ  ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ 

Հայ  նոր եւ նորագոյն գրականութեան եւ նրա դասաւանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտօնակատար 

Բան. գիտ. դոկտոր, Պրօֆեսոր 

danielyansuren21@aspu.am 

 

ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ «ԿՆՔԱՀԱՅՐՈՒԹԵԱՆ» ՀԵՏՔԵՐՈՎ 

(Յակոբ Օշականի «Կայսերական յաղթերգութիւն»  

պատմուածաշարի ազգային-քաղաքական շերտերը) 

 

Բանալի բառեր եւ արտայայտութիւններ. Յակոբ Օշական, 

պատմուածք, «Կայսերական յաղթերգութիւն», Վիլհելմ Երկրորդ, շարք, 

այլաբանական պատկեր, Պօղոս Սնապեան, նատուրալիստական  հակում, 

«Ճակատամարտ» օրաթերթ: 

Ключевые слова и выражения: Акоп Ошакан, цикл рассказов 

''Победоносный марш императора'', Вильгельм Второй, аллегорический 

образ, Погос Снапян, натуралистический подход, ежедневная газета 

―Сражение‖  (―Чакатамарт‖). 

Key words and expressions: Hagop Oshagan, tale, ―Imperialistic March‖, 

Wilhelm II, series, allegorical image, Poghos Snapian, naturalistic tendency, 

―Battle‖ (―Chakatamart‖) daily newspaper. 

 

Յ. Օշականի «Խորհուրդներու մեհեանը» երկրորդ գրքի (1922) 

հրատարակութեան ծանօթագրութեան մէջ նշւում էր, որ պատմուածքների 

երրորդ ժողովածուն պատրաստ է եւ շուտով հրապարակ կ‘իջնի, որի մաս 

պիտի կազմի «Կայսերական յաղթերգութիւն»ըֈ Սակայն այդ «շուտովը» 

ձգուեց աւելի քան ...վաթսուն տարիֈ Այն դարձաւ գրողի ծննդեան 100-

ամեակի առթիւ 1983-ին լոյս տեսած գրքերից մէկը՝ Պօղոս Սնապեանի 

խմբագրութեամբֈ Վերջինս նորովի  հրատարակած «Կայսերական...»ում 

ներմուծել է իր հայեցողութեամբ լրացումներ, պայմանական 

յաւելագրումներ, որոնք, այսօրուայ տեսակէտից թւում են գիրկընդխառն1ֈ 

Այդ մասին մատենագիտական բարեխղճութեամբ մատնանշել է Մարկ 

                                                           

1 Բանն այն է, որ «Կայսերական յաղթերգութիւն» ընդհանուր խորագրի տակ 

զետեղուած էին երկու ուրիշ շարքեր, որոնց թեմատիկ առընչութիւնները, սակայն, 

քաղաքական ենթահող չունէինֈ Այնտեղ գիւղաշխարհ եւ անհատի ներաշխարհ 

բացող պատմուածքներ ու հէքեաթներ էին՝ «Հինէն ու նորէն», «Երբ պզտիկ են» ոչ 

կարգաւորուած բաժանումներովֈ 

mailto:danielyansuren21@aspu.am
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Նշանեանը՝ ընդգծելով աղբիւրների եւ թուականների իր տեսած թերիներըֈ 

Մատենագէտը, ըստ կարգի, այստեղ մասնաւորել է ասելիքը՝ առանձ-

նացնելով յիշեալ ժողովածուի շփոթ առաջացրած ենթաբաժանումները2: 

«Կայսերական յաղթերգութիւն»ը մտել է 2020-ին Երեւանում մեր 

կազմած եւ լոյս ընծայած «Ամբողջական գործեր»ի քննական առաջին 

հատորի մէջ3՝ մատենագիտական ճշգրտումներով, սկզբնաղբիւրների 

ներգրաւումով ու համեմատութեամբ, գիտական ծանօթագրումներով: Ըստ 

էութեան՝ սա թուով երրորդ հրատարակութիւնն է:   

Շարքը շատ աւելի վաղ, դեռ 1920-ի Յունուարից, Շաւարշ 

Միսաքեանի խմբագրած Պոլսի «Ճակատամարտ» օրաթերթի էջերում Յակոբ 

Օշականի կարճ արձակի նոր, արդէն ազգային-քաղաքական խորքով 

շնչառութիւնն էֈ 

Հարկ է նաեւ նշել, որ 1920-ին միայն Պոլսոյ «Ոստան»ում Յ. Օշականը 

տպագրում է տասնեակ գործեր՝ պատմուածք, հէքեաթ, պատկեր եւ, ի 

հա՛րկէ, քննադատական յօդուածներֈ Լաւագոյն հունձքը, սակայն, ինչ խօսք, 

«Ճակատամարտ»ում էր, Պօղոս Սնապեանի հաշուարկներով, երկու 

տարուայ ընթացքում (1920-1922)՝ շուրջ վեց տասնեակ ծանրակշիռ 

գրութիւններ4ֈ Պատմուածագիրն ու քննադատը՝ միասնական զօրական 

շնչովֈ 

Ինչ վերաբերում է հարիւրամեակի հրատարակութիւնների տարին 

լոյս տեսած «Կայսերական յաղթերգութիւն» շարքին, այն իսկապէս 

նշանակալի մշակութային իրադարձութիւն էֈ Ցաւօք, մեզանում, անգամ 

արեւելահայ ետանկախ միջավայրում, 21-րդ դարաշեմին, գրականագէտ 

Դաւիթ Գասպարեանի «թեթեւ գրչով», պատմուածքների այս շարքը, չգիտես 

ինչու, դիտուել է ծաւալուն «վէպ», որը «Ճակատամարտ»ում լոյս է տեսել, եւ 

այն էլ՝ ոչ այս, ոչ այն՝ անհամեմատ աւելի ուշ, 1922-1924 թթ., ժամանակների 

ու ժանրի առնուազն չորս տարուայ «փոքրիկ» խախտումով ու շփոթով5ֈ 

                                                           

2 Տե՛ս՝ «Յակոբ Օշականի մատենագիտութիւն» կազմեց Մարկ Նշանեան, Արտաշէս 

Տէր Խաչատուրեանի պատրաստուած նախագիծի հիման վրայ, Լոս Անճելըս, 1999, 

էջ 32ֈ  
3 Տե՛ս՝ Յակոբ Օշական, Ամբողջական գործեր, հատոր առաջին/ 

բանաստեղծութիւններ, պատմուածքներ, հէքեաթներ, պատկերներ, գլխ. խմբագիր 

Ս. Դանիէլեան, պատ. խմբագիր՝ Ք. Աբրահամեան, Եր., «Զանգակ», 2020, 832 էջ: 
4 «Բագին» / ամսագիր գրականութեան եւ արուեստի, Պէյրութ, 1984, ԻԳ. տարի, 

Յունուար-Փետրուար, թիւ 1-2, էջ 13ֈ 
5 Տե՛ս՝ Դաւիթ Գասպարեան, Հայ գրականութիւն / մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 

«Զանգակ-97», 2000, էջ 40ֈ 
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Ժամանակին շարքի՝ առանձին գրքով չտպագրելու պատճառն աւելի 

քան առարկայական էր եւ մեծ մասամբ պայմանաւորուած քաղաքական 

դրդապատճառներովֈ Բանն այն է, որ վրայ հասած քեմալական նոր 

հալածանքների հետեւանքով շիջում է յունական Մուդրուս նաւահանգստի 

մէջ կնքուած Զինադադարի առկայծ ոգեւորութիւնը, եւ մեր գրագէտների 

ստուար մի մաս նորէն լքում է արեւմտահայ գրական հինաւուրց եւ 

հիմնարար ոստանըֈ  

Ուշագրաւ է, որ Պոլսից վերջնականապէս հեռանալուց յետոյ Յ. 

Օշականը երբեւէ տպագրութեան չներկայացրեց նիւթըֈ Ընդ որում՝ Պ. 

Սնապեանն ինքն էլ չի կարողացել ճշգրտել, թէ բացի հինգ գործերից՝ ուրիշ 

ինչ պատմուածքներ էր մտայղացելֈ 1977-ին «Բագին»ի էջերում կազմողից 

ուշագրաւ խմբագրական կարճառոտ նօթ կայ շարքի ստեղծագործական 

պատմութիւնից, երբ սեպտեմբերեան համարում հրապարակում է 

«Արծիւները» պատմուածքը, ինչի առթիւ ընթերցողին փորձում է համոզել, թէ 

անաւարտ է ոչ միայն այս ստեղծագործութիւնը, այլ նաեւ կիսատ մնացած՝ 

«Վրդովուած խղճմտանքը» եւ «Խթման գիշերը»ֈ «Հնարաւոր չեղաւ ճշդել,- 
գրում է նա,- թէ մեծանուն գրագէտը ե՞րբ գրի առած է այդ էջերը եւ ինչո՞ւ 
այդքան արագ վերջ դրած կայսերական իր ա՛յս յաղթերգութեան»6ֈ 

Փաստօրէն գրքի խմբագիրը դեռեւս 1920-1921 թթ. «Ճակատամարտ»ում 

լոյս տեսած աւարտուն, ամբողջացած երկու պատմուածք-պատկերներից 

տեղեակ չէր, որոնք 1983-ին արդէն ներառել է հատորի մէջ, քանի որ, ինչպէս 

ինքն է խոստովանում, Յ. Օշականի հարազատները նոր նոր իր 

տրամադրութեան տակ են դրել գրողի «անտիպ թուղթերուն մէջ ...քանի մը 
էջնոց տետրակ մը..., սեւագրուած ...երեք կարճ գրութիւններ»7ֈ Այլապէս 

բարեխիղճ մատենագէտը կը յիշեցնէր անմիջապէս Պոլսոյ «Ճակատամարտ»ի 

փաստարկումը եւ չէր շտապի այն դիտելու իբրեւ անտիպի յայտնութիւնֈ 

Թերեւս ողջ ստեղծագործական շրջանում «Կայսերական յաղթերգու-
թիւն» շարքը եղերական նիւթի գեղարուեստական մշակման միակ 

գայթակղութիւնն էր, որի ներքին ընդգրկումներից, յատկապէս 

նատուրալիստական սրուած հակումներից հեղինակն ինքը կարող էր 

այնքան էլ գոհ չլինելֈ 

Այս կարգի գրութիւնները հիմնականում տպագրւում էին 

«Ճակատամարտ»ի 1920 եւ 1921 թթ. կիրակնօրեայ համարներումֈ Մնացեալ 

օրերին, ստեպ-ստեպ հրապարակւում էին գրական, երբեմն 

                                                           

6 «Բագին», Պէյրութ, 1977, ԺԵ.-ԺԶ. տարի, Սեպտեմբեր, թիւ 9, էջ 1: – Ընդգծումը՝ 

բնագրում – Ս.Դ.ֈ  
7 Նոյն տեղումֈ 
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քննադատական յօդուածներ, ինչպէս ասենք, «Գեղի պատկերներ»ը, կամ 

խմբագրականի դեր խաղացած «Գեղի մեր տղոց» խոհագրութիւնների 

շարքը, որոնք ինքը սիրում էր յաճախ առանձնացնել ընդհանուր 

ենթախորագրերի տակ8ֈ 

Ահա այսպէս, 1920-ի «Ճակատամարտ»ի յունուարեան համարներից 

սկսեալ, լոյս տեսան «Կայսերական յաղթերգութեան» շարքի առաջին 

գործերը՝ «Յառաջաբանի տեղ» փառահեղ մուտքը, «Արծիւները» 

պատմուածքը՝ շարունակաբար, ինչպէս նաեւ շարքի միւս 

պատմուածքներըֈ 

Ընդհանուր խորագրի մէջ հեղինակը որսացել եւ ամբողջացրել էր 

թուրքական ոճիրի գերմանական ենթահողը պարզող ձեռագիրըֈ Նա 

խտացրել էր պետութիւնների քաղաքական շահերի խորքերում ծուարած, 

բայց շատ արագ ջրի երես ելած յայտնի դիւանագիտութեան անբարոյ քօղը՝ 

ուղղուած հայութեան ջարդերը խրախուսող գերմանական կայսրութեան 

բացորոշ դրսեւորումներին, որոնք ծրագրային որոշակի իրենց ընկալումով 

յստակեցրին Յ. Օշականի հայեացքի սուր ուղղութիւնը արեւմտահայ գրա-

կան զարգացումներումֈ 

Շարքի սկիզբը ազդարարում էր Յ. Օշականի գրականութեան մէջ 

ազգային-քաղաքական զգայաչափի մուտքը, որը առաջին հայեացքից 

կարող էր թուալ անսպասելի, պատկերի հռետորական ենթախորքի 

անակնկալ ներխուժումի իրական «վտանգով»ֈ Ինչո՞ւ իրական. այն 

բացատրելի է գեղարուեստական համակարգի կտրուկ անցումով դէպի 

քաղաքական գնահատութիւնների տիրոյթ, որտեղ ազգային 

մտահոգութիւնների պատճառ-հետեւանքային քննութիւնը փոխում է 

զգացականութեան հունըֈ 

Արձակագիրը շարքի մուտքին իսկ յայտարարում է նոր հայեացքի 

անցնելու գրական քայլի մասին՝ դատապարտելու է գերմանական 

կայսրութեան, Վիլհելմ կայսեր թուրքամերձ վարքագիծը, որը շփացրեց 

երիտթուրք պարագլուխների ախորժակըֈ Հիւանդագին կայսրը 

«…հանդուրժեց – չըսելու համար փառաբանեց - ոճիրներուն ամէնէն 
անորակելին», որի դիմաց ունեցաւ, ստացաւ իր ետեւից «այնքան 
վայրագօրէն նահատակուած մեր ցեղին մեծ ու պզտիկ բոլոր, բայց բոլոր 
հոգիներուն արգահատանքը...»9ֈ  

                                                           

8 Տե՛ս՝ «Ճակատամարտ» / օրաթերթ, Կ. Պոլիս, Նոր շրջան, տասներորդ տարի, 1920, 

8 Օգոստոս, Կիրակի, թիւ 523ֈ 
9 Նոյնը, 1920, 18 Յունուար, Կիրակի, թիւ 358ֈ 
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Արգահատանքը, ի հա՛րկէ, ուժի թուլութեան նշան չէֈ Կորովն ու 

դիմադրական ոգին են առաջնորդել պետականութեան դռների մօտ 

կանգնած հային, եւ պատմութիւնն ու միջազգային իրաւունքը ողջունել են 

հայկական պետութեան վերածնունդը, դարեր անց նրա նորոգ, թէկուզ 

առժամեայ «կարճատեւ» վերադարձըֈ 

Արգահատանքը, սակայն, չի վերաբերում գերմանական խրախոյսի 

գործօնին կառչած թուրք հաւաքական կոյր զանգուածի երազանքին, որ 

այդպէս էլ չփորձեց առերեսուել պատմական ճշմարտութեանըֈ 

Հինգ տարի էր անցել ընդամէնը եղերական սպանդից, որ Յ. Օշականի 

վաւերական գրչի տակ դարձել էր պատմական աղաղակող փաստի 

գեղարուեստական բարձր արձանագրում եւ այն էլ հենց՝ Պոլսոյ հայագիր 

օրաթերթում, որի խորագիրն անգամ յուշում էր՝ «ճակատամարտը» 

շարունակական էֈ 

Եւ հեղինակի հետեւութիւնը. «...Մեր ցեղը չի հեգներֈ Չի կրնար ատելֈ 
Իր պատմութեան մէջ ան ամէնէն աւելի մեղքցած էֈ  

Ու ցեղին շառաւիղը պիտի չմերժէր իր աւանդութիւնը»10ֈ 

Ընդ որում՝ հեղինակը չի մանրամասնում, թէ ինչի հետեւանք է այդ 

հեգնութիւնը՝ հաւաքական ուժի, դիմակայութեան անհնարին թուացող 

ելքերի թէ՞ ժողովրդի պատմական յիշողութիւնից ատելութեան սերմի ի 

սպառ արտաքսմանֈ Գուցէ եւ Առաջին համաշխարհայինում դաժան 

պարտութիւնից յետոյ Վիլհելմ Բ.-ի փառասիրական եւ դրա հետեւանքով 

քաղաքական անվերադարձ փլուզո՞ւմը, որ 1918-ին արժեցաւ կայսեր 

շնորհազրկումը եւ յաջորդ տարիներին ձեռք բերած ծանրագոյն 

հիւանդութիւնը՝ հենց «յաղթերգութեան» շրջուած իմաստների 

իրատեսութիւնըֈ 

Նրանք՝ հայեր եւ թուրքեր, զոհեր եւ անասնական բնազդով շարժուող 

վայրագներ, ներկայանում են հաւաքական խորհուրդների 

մանրամասներով՝ որպէս խեղճութեան ու չարութեան ծայրաթեւերֈ Որոշա-

կի էր գրողական նպատակը՝ ընդգծել ոճիրը՝ որպէս գերմանական 

կառավարող շրջանների թելադրուած «յաղթերգութիւն» եւ դրան հակադրել 

հայութեան՝ մահուան համատարած դատապարտուածութիւնը, միւս 

կողմից՝ անհատ «ասպատակների»՝ իւրատեսակ «ետֆիդայիների»՝ 

փրկութեան ելքեր փնտռող նախանձախնդրութիւնը, ինչը գրողը զօրացնելու 

էր արդէն երեսնական թուականներին «Մնացորդաց» վիպաշարում եւ 

յատկապէս «Հաճի Մուրատ» վէպումֈ  

                                                           

10 Նոյն տեղում: 
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«Արծիւները», որով բացւում էր շարքը, այլաբանական խորհուրդ ու-

նէր. հովիտների մէջ եղեռնի չարագուշակ պատկերը տրւում է արծիւների 

«տեսողութեամբ», որտեղ անթաղ մեռելների շուրջ նրանց խրախճանքը ար-

դէն «յաղթերգութեան» նախադուռ էֈ Դրանից զատ՝ արծիւների տագնապը 

կայ, երբ «...լեռներու կուշտին դիակները, մաքուր արտաբուրման մը մէջ, կը 
յաջողէին իրենց գոյութիւնը ծածկել անոնց աչքերուն փայլակէն»11ֈ 

Ու այս ամէնից առաջ եւ յետոյ հեղինակի անհանգիստ հայեացքի 

արձագանգումն է. ինչո՛ւ ժողովրդի այդօրինակ համակերպութիւնը 

«...երկրի մը մէջ, ուր այդքան անվրդով երազելու համար մարդիկ արծիւ 
ծնելու չափ խելացի չէին եղած»12ֈ 

Ուրեմն՝ տարբեր բաներ են արծուենի հայեացքը եւ արծիւների 

«խելացիութիւնը»ֈ Կոտորածի դժնդակ ու խելացնոր պատկերը վերաճում է 

օքսիմորոնի. սկզբում մեծ արծիւը գուժում է միւսներին այն, ինչ յայտնի է 

իրեն հեռահար տեսողութեամբ գիւղերից, որոնք դատարկւում են. 

մահախուճապ կարաւանները ճանապարհ են ընկնում, երբ գիշերային 

խեղուած լռութիւնը ստիպում է սարսափից «քակել իրենց մագիլներուն 
ցանցը, լարել իրենց թեւերուն սանդուխը եւ փորերնուն քաշել իրենց 
ոտքերը»13ֈ  

Իսկ յետոյ գալու էր սպասումի՛ խրախճանքը, երբ սուիններն ու 

հրացանների կոթերը լռեցնում էին ընկնողների ճիչերը, ու երբ այդ 

«մարդերը կը քաշուէին կորսուելու իրենց եկած ճամբէն»: Այդժամ պիտի 

իջնէին արծիւները՝ լայն բացած իրենց ռունգերը, «մեծ սարսուռի մը պէս 
դողալով իրենց ցանկութենէն, ...տաք արիւնէն զգլխած...», պիտի փնտռէին 

«խենդի պէս... դիակները»14ֈ Եւ դա՝ օրեր շարունակ, ինչն ուղղակի 

արծիւներին դարձնելու էր յափրացած, հեղգ ու նաեւ՝ ծանրաթռիչֈ    

Մեր կարծիքով, այս երկը պատմուածքից դէպի պատկեր ժանրային 

անցումի մէջ հոգեբանական նատուրալիստական խտացումի աներեւոյթ 

վկայութիւն է, ուր չկան որոշարկուած կերպարներ եւ գործողութիւնֈ 

Պատկերի աւարտին անակնկալ գեղարուեստական լուծում է ապահովել Յ. 

Օշականը՝ մտովի վերակերտելով Սիամանթոյի «Պարը» քերթուածը, 

արձակագրի արտայայտութեամբ՝ տարողունակ «կրկէսի» հին ու նոր 

ընդգրկումովֈ 

                                                           

11 Նոյն տեղումֈ 
12 Նոյնը, 25 Յունուար, Կիրակի, թիւ 363ֈ 
13 Նոյն տեղումֈ 
14 Նոյն տեղումֈ 
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Սիամանթոյի մօտ գծւում է թուրք խուժանի «յաղթերգութիւնը»՝ 

մերկացրած քսան հարսներին մահուան պարի մղելու «քստմնելի դրուագը», 

որ ոչ պատահականութեամբ պիտի արձանագրէր «մեր սարսափին 
ականատես գերմանուհին»15: Նա նրբօրէն արձանագրում է իր խնամած 

գեղադէմ հայուհու տառապալից, բայց անակնկալ մահը (բնագրում 

գերմանուհին սահմռկած է՝ «Ա՜հ, ես ո՜րչափ նախանձեցայ իմ դրացի 
վիրաւորիս»)16: Իրեն թւում էր, թէ փրկել է կոյսին, մինչդեռ վերջինս 

«...հռնդիւնով մը հանդարտ /Տիեզերքն անիծելէն»17, «...իր՝ տատրակի շուշան 
հոգուն դէպի աստղերը թեւ»18, թռիչք տալ է կարողանում՝ իր մահով 

միանալով քսան քոյրերինֈ 

Յ. Օշականին պատկերի առումով գրաւում է Սիամանթոյի 

նկարագրած ոչ միայն «տատրակի հոգի» աղջնակի մահը, այլեւ այն, որ 

բանաստեղծական պատկերին զուգահեռ կառուցում է ահազարհուր 

պատկերով գծուած արծիւների՝ դէպի վար խոյահարումի պարը՝ 

գեղարուեստական հեռակայ խաղի մէջ մտնելով բանաստեղծի հետ. իր 

ներկայացրած «...պարը կը դառնար, հետզհետէ լրջացած, հետզհետէ 
տխրագին, ու երկինքին հոտն առնող արծիւները չէին կրնար դիմադրել 
զիրենք վար ուզող մեծ Ոգիին, ոճիրին ու արիւնին իր բնազդներուն մէջ՝ 
այնքան հոյակապօրէն ինքնատիպ այդ ցեղինֈ 

Ա՜խ, այդ արծիւնե՜րըֈ Գոնէ մեր դիակներուն վրայ անոնց պարը շատ 
չտեսնող աստուածութիւն մը արդեօք պահա՞ծ է իր խորհուրդներուն 
անբաւութեանը ծոցը ուրիշ պար մը, պարը հսկայական, որուն երազը 
կ‘այցելէ իմ մտքիս, եւ որուն պատկերը տրուած չէ ինծի հարազատօրէն 
արտագրել»19ֈ 

Հաւատա՞նք, որ այդպէս է, թէ՞ Յ. Օշականին յուզմունքն է 

«խանգարում»ֈ 

Երազը, ըստ բանաստեղծի՝ «Մեռելական պարը» խորագրուած 

քերթուածի տարբերակը, գալիս է Սիամանթոյի յիշատակովֈ 

 Իրականում շարքում զետեղուած գործերը պատմուածքներ չէին, այլ 

սահմռկեցուցիչ  պատկերների վաւերական-հոգեբանական կառոյց ունէին՝ 

գծուած արեան ներքին դառը յիշողութեամբ, յաճախ անորոշ, երբեմն 

                                                           

15 Սիամանթօ, Ամբողջական գործը, հատոր առաջին, Պոսթըն, տպ. «Հայրենիք», Մէս., 

Մ. Ն. Ամերիկա, 1910, էջ 143ֈ 
16 Նոյն տեղում, էջ 145ֈ  
17 Նոյն տեղումֈ 
18 Նոյն տեղումֈ 
19 «Ճակատամարտ», 25 Յունուար, Կիրակի, թիւ 363ֈ 
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նատուրալիստական սրուած տպաւորութեամբֈ Գործողութիւնները 

յատկանշւում էին ողբերգութեան անմիջական թարմ հետքի մեկնութեամբ, 

բայց փիլիսոփայական հեռահար հակումով՝ մորթողներն ու մորթուողները 

մշուշոտ պատկերներից կարծես ելած սիմվոլներ էին՝ առանց անունների եւ 

տեղանունների «բեռի», առանց «հասցէական» որոշակիութեանֈ 

Շարքի պատմուածքների թւում էր «Վրդովուած խղճմտանքը»20, որի 

նիւթը նոյնպէս վերաբերում է սպանդի դրուագներին, որոնց սահմռկեցուցիչ 

արձագանգները անպաշտպան Պրուսայից առանձնապէս չեն ամբողջացել 

մեր վաւերական եւ գեղարուեստական գրականութեան մէջֈ Նշենք ոչ 

անկարեւոր թուացող ստեղծագործական մի հանգամանք, որ Յ. Օշականը 

«դժոխային ճամբով» գրական պատկերային նկարագրութիւնից փորձել է 

խուսանաւել որքան հնարաւոր է, իսկ այստեղ ինքը վկայում է՝ ականատես 

է, եթէ տրուենք իր ընդունած խաղի այլաբանութեանը՝ աղբիւրի 

յիշողութիւնը պահողըֈ 

Այստեղ պրուսական գիւղն է՝ վերին եւ դաշտային հատուածներով, 

որոնք իրարից բաժանւում են աշխարհի ու մարդու հանդէպ տարբեր 

ընկալումով, մտածողութեամբ, հոգեբանութեամբ, կրօնով, այս պարագային՝ 

նաեւ աշխարհագրական դիրքովֈ Սարի գլխին թառել էր թուրքական 

փոքրիկ համայնքը, որն ըստ ամենայնի՝ պատրաստւում էր իրագործելու 

ստորոտում ապրող բնակչութեան նախճիրըֈ Իսկ հայութեան իմաստները 

ամփոփւում էին զանգակատնով ու յորդահոս աղբիւրովֈ 

Ամառային վաղ առաւօտ էր, երբ զինուած խուժանը բռնեց ստորոտ 

տանող ճանապարհը, մտաւ տները ու, առանց այլեւայլութեան, զոյգ զոյգ 

կապոտելով անակնկալի եկած, ծեր թէ ջահել գեղջուկներին ստիպեց 

շարժուել դէպի վերին գիւղ, դէպի նոր Գողգոթանֈ Նրանց մէջ՝ «...ամէնէն 
վերջը՝ ծերուկ քահանան՝ կապուած նոյնպէս ծերուկ ժամկոչին»21ֈ 

Զգացական բանաստեղծական յոյզերը Յ. Օշականը կապում է գիւղի 

աղբիւրի յաւերժական յիշատակին, ըստ էութեան՝ կերպաւորելով այնֈ 

Աղբիւրն իր կապուածութիւնն ու կեանքը ունի. պատահական չէ, որ 

հեղինակի կայուն խորհրդանիշի նախասիրութեամբ ամենատարբեր 

պատմուածքներում աղբիւրի յորձանքով հոսում է ժամանակը, եւ շարժւում 

են յաջորդող սերունդները, հիւսւում է ժողովրդի հեթանոս եւ ներկայ 

ընդհատ կենսագրութիւնը, փիլիսոփայութիւնը, իսկ վերջին շրջանին՝ նաեւ 

կսկիծըֈ  

                                                           

20 Նոյնը, 22 Փետրուար, Կիրակի, թիւ 385,  29 Փետրուար, Կիրակի, թիւ 391,  եւ 7 

Մարտ, Կիրակի, թիւ 397ֈ 
21 Նոյնը, թիւ 385ֈ 
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Յ. Օշականը գրում է. «Յիշողութի՛ւնը աղբիւրի մըֈ ...Անիկա կարօտով 
կ‘ուզէ իր ափերուն վրայ թարմութիւնը վարդի գոյն աղջիկներուն, այն 
տրտում ժպիտով, ճիտերնին նշանին ոսկիով ու հոգինին, իր ջուրերուն պէս 
միայնակ ու մաքուր աղջիկներուն, որոնք անոր առջեւ, երբ իրենց միսերուն 
սարսռուն համբոյրը կու տային անոր զուլալ, անոր խաղաղաբեր բերանին, 
հին, շատ հին սերունդի մը շնորհովը կը թրթռային»22ֈ 

Այսպիսով, աղբիւրը գեղարուեստական ոճաւորման առումով 

հոգեվիճակի երկու տարբեր խորհրդանշան ունի. եթէ հայերի հետ է շփումը, 

որպէս անցեալի յիշատակ, պայծառանում է («այդ օրե՛րը աղբիւրը երջանիկ 
էր»23), իսկ եթէ նկարագիրը  վերաբերում է թուրքերի վայրագութիւնների 

շարանին, մէկէն փոխւում է («Ջուրերը կը վախնան մութէնֈ Ու այն 
ցորեկները, որոնց մէջ չարութեան շունչը կարմիր փոթորիկի մը պէս 
թաւալագին կը սուրայ, աղբիւրները իրենց հոգիները կը քաշեն ներս»24)ֈ 

Հենց աղբիւրի մարմարներին թուրք խուժանը բերել է ժանգոտած 

տապարներ ու դանակներ «սրցնելու»ֈ Նրանց մէջ դանդաղ, հանդիսաւոր 

քայլքով յայտնւում է ալեփառ մի ծերունի՝ «վերէն վար ձիւներու պէս 
ճերմակ զգեստաւորուած»25, մէջքին՝ արծաթ կոթով մեծ դանակֈ Նրան դէպի 

աղբիւրի ակը ճամբայ են բացում ընդգծուած յարգանքովֈ Նրա մէջ 

ուրուագծւում է այս պատումի վայրագ գլխաւոր տիպարը՝ ոճիրի 

առաջնորդը, թերեւս ամենայետինը Յ. Օշականի ստեղծագործութիւնների 

մէջ ծուարած ոճրագործներից, «սարսռալից յաղթերգութիւնը» 

մարմնաւորող ուժըֈ  

Ընթերցողը Չարի ակունքների մօտ էֈ Հարցը գրագէտի 

խորհրդածութեան ու պատկերի հիւսման զուգահեռին կարող է ծագել 

ակամայ՝ որտեղի՞ց չարութեան գերկուտակումըֈ  

Ծերունին գործում է հաշուենկատ, «առանց խորհելու, թէ իր ոտքին 
տակ աշխարհ մը կ‘ընկղմէր, աշխարհը անհուն, աննման բարութեան, որուն 
վրայ դարերու ընթացքին օր մը անգամ չէ սաւառնած մարդ մորթելու 
հրէշային երգը»26ֈ Եւ նա դեռ մեղմութեամբ մրմնջում էր իր դանակի տակ 

ընկածներին, խաղաղօրէն յորդորում, որ «Հայր մեր» ասեն մորթուելուց 

առաջ, իրականում՝ չարախնդութեամբ, «կայսերական» խաղաղութեամբ 

առաջնորդում դէպի մահֈ 

                                                           

22 Նոյն տեղումֈ 
23 Նոյն տեղումֈ 
24 Նոյն տեղումֈ 
25 Նոյնը, թիւ 391ֈ 
26 Նոյն տեղումֈ 
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Յ. Օշականի անողոք նատուրալիզմը նահանջում է. ի վիճակի չէ 

գործողութեան լրումը աւարտին հասցնել, շրջանցում է  պատկերըֈ 

Դաժանութիւնն անցել է աբսուրդի սահմանները. ծոցուոր կանանց բաշխել 

էին յիսունն անց թուրք այրերին, որոնք յետոյ չծուլացան դանակի 

շողարձակումներով պատռելու նրանց որովայնները՝ դիմաւորելու համար 

մեռելածին մանուկներինֈ 

Հայութիւն չկայ այլեւս գիւղում. «Արեւը գացած էր փողոցներէնֈ 
Ապակիները շուտ մը վանդակներով տաճկացածֈ 

...Այսպէս, կէս օրը բաւ էր եղած, որ հայ գիւղին աւանդական 
բարութիւնը, սիրտբացութիւնը հալածուէին գուցէ անվերադարձ....»27ֈ  

Երեկոյանում էր, «վաստակած» ծերունին ելել էր դատարկուած 

գիւղում զբօսանքի, սակայն նրա ներքին խաղաղութիւնը վրդովուած է 

գիւղական փողոցի կենցաղային երկու դէպքերից. թուրք կանայք 

«անհաւատի կտորի» համար իրար ծանր խօսքեր էին նետել, իսկ խարտեաշ 

թուրք մի աղջնակ լաց էր կապել թարթիչները բռնած մազի  պատճառովֈ Դա 

արդէն բաւական էր, որ խաթարուէր երեկոն. «Ծերունին յուզուած էր, ու 
անոր խաղաղ խղճմտանքը վրդովուած»28ֈ 

Այստեղ է պատմուածքի մեխըֈ Ուրեմն իրեն՝ օրուայ «հերոսին», դեռ 

չէ՞ր յաջողուել թրքուհիների միջից ամբողջապէս դուրս նետել ծուէն ծուէն 

եղած խղճմտանքի նշոյլըֈ Ծերունուն «խաթարումի» ծանր ապրումից 

«փրկում է» փողոցում անակնկալ յայտնուած, միւսների արնակալած 

աչքերից ով գիտի ինչպէս վրիպած եւ գիւղ վերադարձած հայ որբուկըֈ Նրա 

կորուստներից տառապագին լացը սթափեցնում է գիշատչին. կռուազան 

թուրք կանանց առջեւ, փողոցի բանուկ մասում, արիւնռուշտ ծերունին խեղ-

դում է գիւղի հայ վերջին զոհինֈ  

Ողբերգական խորհրդով հարուստ աւարտական այս հատուածին Յ. 

Օշականը հաղորդում է պատկերի հեգնախառն սուր իմաստ՝ հնչեցնելով 

«յաղթերգութեան» առժամեայ զանգակները. «Ու կակաչի պէս, մատղաշ 
ցորենի հասկի մը պէս աղուոր այդ դիակը բաւական եղաւ խաղաղութիւնը 
բերելու վրդովուած խղճմտանքին»29ֈ 

Պէտք է ընդգծել ուշագրաւ, բայց ստուերի տակ մնացած քաղաքական 

ենթախորք պարունակող միտումը. ո՞ւր է հայորդու դիմակայութեան նշոյլըֈ 

Ինչո՞ւ է նա այդքան համակերպուած մահուան ելքինֈ Բանն այն է, որ այս 

պատմուածքը քննում է պրուսական փոքրիկ տարածքի մէջ փաստական 

                                                           

27 Նոյնը, թիւ 397ֈ  
28 Նոյն տեղումֈ 
29 Նոյն տեղումֈ 
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դրուագ, որով հեղինակը, ըստ էութեան, զօրացնում է նախճիրի 

պատմագեղարուեստական վկայութեան առաւել բարոյաբանական 

հետեւութիւնը, ուր թերեւս մատնանշում է հայութեան կրաւորական, 

անմռունչ համակերպութիւնը ճակատագրինֈ Զարմանալի է, անուղղակի 

յուշում է Յ. Օշականը, ընդվզման բացարձակ խուլ բացակայութիւն ենք 

տեսնում նահատակուող ժողովրդի վարքագծումֈ Ի դէպ, արձանագրենք, որ 

այն բացակայում է նաեւ շարքի «Արծիւները» պատկերումֈ 

Անտեսելու չէ հանդիպակաց հարցումը. ինչո՞վ բացատրել 

դիմադրական ոգու յապաղումը, երբ քաջ գիտենք Ուշագի դաշտի մէջ 

անհաշտ մարտնչումի օրինակներ, որոնք անհատական մաքառումի 

վկայութիւններ են՝ Զաքարենց Զաքարը, Սողոմենց Սողոմը, Հաճի 

Մուրատը եւ շատ ուրիշներ, որոնք նախընտրում էին արժանապատիւ 

մահը, եթէ այն անխուսափ էֈ 

Շարքի պատմուածքներից յիշատակենք հայ անոք որբուկի 

տաժանելի մենութիւնը յուշող «Տանտանը»՝ տպագրուած որբերի օրուայ 

առիթով30, երբ արտաքին հայեացքից կարող է թուալ, հեղինակի նպատակն 

է ցուցադրել մեր ազգային խեղճութիւնն ու անզօրութիւնըֈ Մինչդեռ նիւթը 

հեղինակը հասցնում է ուղղորդել ոգեղէն վերազարթումի 

գեղարուեստական նպատակինֈ   

Այլաբանութիւնները մէկից աւելին ենֈ Ահա՛ հինգ տարին հազիւ 

բոլորած տղեկը, որ կորցրել է մօրը ու հօրը սպանդի օրերին, քոյրերի ու 

եղբայրների հետ անցել տարագրութեան դժնդակ ճամբաներով.  «Անիկա կը 
քալէֈ Իր պզտիկ ուղեղին մէջ ժամանակը չափ չունի, բայց անիկա կ‘անցնի 
գեղերէ ու քաղաքներէֈ Ան կը բարձրանայ ապառաժ  ճամբաներէ ու ան 
կ‘իջնայ ձորերուն սիրտը, քարերուն կրկնակ պատին մէջտեղէնֈ 

Անոր քոյրերը օր օրի կը պակսին, ու անոր եղբայրները մէկիկ մէկիկ 
կը փռուին ճամբաներուն վրայֈ 

Անիկա կը քալէ...»31ֈ Տղեկը հիւանդ է, վեհերոտ, բայց առաջին 

ինքնուրոյն քայլերն է կատարում՝ նետւում է դէպի գիւղի տան աւազանի 

խորն ընկած պուպրիկը եւ պզտիկ առիւծը՝ իր խաղալիկները վերցնելու, 

այսինքն՝ ապրելու իրեն տրուած մանկութեան խեղուած բաժինըֈ Ապրելո՜ւֈ 

Կարեւորն այն է, որ ինքը գեղն է, լեռն է, տանն էֈ Կարեւորն այն է, որ 

ազգային ինքնութեան կոչնակները՝ եկեղեցու զանգերը, իր համար դարձել 

են ցանկալի եւ իմաստալիֈ Նա, որ 1915-ի ծնունդն է, դառնում է 

                                                           

30 Նոյնը, 27 Յունիս, Կիրակի, թիւ 487 եւ 4 Յուլիս, Կիրակի, թիւ 493ֈ  
31 Նոյնը, թիւ 487ֈ 
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հայաճանաչ, եկեղեցու զանգերին՝ «տանտանին» ընդառաջ գնացող 

ապրելո՛ւ մեր վաղուայ յոյսըֈ      

Դժնդակ պատկերներով է յատկանշւում նաեւ «Վրէժը»32 

ստեղծագործութիւնը: Սկզբնական մասերում տրւում է դէպի մահը 

ընթացող հայկական կարաւանը եւ նրա շուրջ աշխարհաքաղաքական 

թռուցիկ ակնարկը՝ գրեթէ բանաստեղծական խորհրդովֈ Այսպէս, սպանդի 

կարաւանի վրայով հեղինակը տարածում է տրտմագին, բայց «...ահաւոր 
այն հովը, որուն բացատրութեանը չկրցան հասնիլ ջարդուող 
ժողովուրդներու տարաբախտ արուեստագէտները»33ֈ Այդ ակնարկը բերւում 

է համամասնութեան նժարով՝ ցոյց տալու համար, թէ ինչպէս մահաբեր 

հովից փրկուած ժողովուրդների «բախտաւոր արուեստագէտները» 

վերապրեցին «չորցած աղմուկի մը» խղճմտանքը, բայց եւ «հեռու մնացին 
անոր անդուլ սարսափը երեւակայելէ»34ֈ Գութը կայ գուցէ, բայց՝ օդի մէջ. 

«Աշխարհ պիտի չհասկնայ այս ամէնը»35ֈ «Հասկնալու» եղանակը գրողի 

համար մնում է տարասփիւռ մահերի նատուրալիստական նկարագիրը՝ 

թուրք ուղեկից «կիրթ» զինուորականներին գալիս է փոխարինելու անօթի 

խուժանը, որ յարձակւում է մորթելու եւ տիրանալուֈ Ո՞ւր փախչէր 

կարաւանի մէջ գտնուողը, ո՞ր մահը «ընտրէր»՝ խուժանի բարբարոսութիւնը 

թէ՞ ուղեկից զինուորներինըֈ 

Սակայն Յ. Օշականն անակնկալ շրջում է ողբերգական պատկերը՝ 

հակադրուելով «Վրդովուած խղճմտանքը» պատմուածքի հպատակութեան 

վերջին խորհրդինֈ 

Պատասխանը չի ուշանում՝ ծնւում է հայի վրեժխնդիր 

հակադարձութիւնըֈ Նոյն իրավիճակն է կարծես, բայց այս անգամ 

կարաւանի սպանդից հրաշքով ողջ մնացած հայ որբուկը լացի փոխարէն 

բնազդով ընտրում է նահատակուած ծնողի արդար վրէժի ճամբանֈ Նա 

զարմանալի վճռականութեամբ խեղդում է կառքի մէջ մնացած թուրք 

լամուկին, որի մայրը, շահատակութեան մոլուցքով տարուած, կողոպուտը, 

իր թալանած ինչքը գիւղ էր փոխադրում՝ «...ծոցին զաւակը ձգած երեսի 
վրայ»36ֈ  

                                                           

32 Նոյնը, 3 Հոկտեմբեր, Կիրակի, թիւ 570, 10 Հոկտեմբեր, թիւ 576 եւ 17 Հոկտեմբեր, 

Կիրակի, թիւ 582ֈ 
33 Նոյնը, թիւ 570ֈ 
34 Նոյն տեղումֈ 
35 Նոյն տեղումֈ 
36 Նոյնը, թիւ 582ֈ 
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Հայ մանուկը գնում է իր ճակատագրին ընդառաջ, գնում է յուսադրիչ 

ճանապարհովֈ Յուսադրիչ՝ հայի վաղուայ օրուայ նշանառութեամբֈ Եւ 

լաւատեսական, իրականում ապրելու անկոտրում վճռականութամբ լեցուն 

թեւաւորիչ ու ընթերցողին թեւաւորող բուն հարցադրումը գալիս է առաջին 

գիծ. տղեկի այս արարքով արդեօք «...ցեղը կը լուծէ՞ր իր վրէժը»37ֈ 

Պատմուածքի եզրափակիչ պատկերը տպաւորիչ է ու ցնցող. «Նոր կորովով, 
ճեղքուած ճակատով, բայց թեթեւցած սիրտով ան իր քայլերը յանձնեց 
գիշերին ու մտաւ խորհուրդէն ներսֈ Ան ալ կ‘երթար իր ճակատագրին»38ֈ  

Մէկ տարի անց, 1921-ին, Յակոբ Օշականը լրումի է հասցնում 

«Կայսերական յաղթերգութիւն» շարքը՝ նոյն օրաթերթում հրատարակելով 

համանուն փոքրիկ պատմուածքը39ֈ  

Նկատելի է շարքի միատիպ կառուցողական երակը. անցեալի եւ 

ներկայի փոքր-ինչ յուզական-բանաստեղծական հակադրութիւնը, երբ 

բարին, բնութիւնը, հովիտը, գիւղը փոքրիկ հայակերտ աշխարհ էին 

ներկայացնում, ուր տիրական պարզ հոգիները բնութագրում էին 

կեցութեան ռոմանտիկ ընկալումըֈ Յ. Օշականի պատկերներն ունէին 

տրամաբանական ուղղագիծ շարունակութիւնֈ Նատուրալ 

մանրամասներին եզրափակիչ ընդգրկումներում յաջորդում են կա՛մ զուսպ, 

կա՛մ բարձր պաթետիզմով գրողական մեկնութիւններ, անգամ եթէ պիտի 

հնչեցնի եղերերգֈ Այս պաթետիզմին սերտաճում էր արդարացուած 

ողբերգականութիւնը, որը 1919 եւ 1920 թթ. տոգորւում է այն գիւղացի 

պատանիներով, որոնք պատրաստ են հայրենիք մեկնելու, երկիր 

պաշտպանելուֈ  

«Ան որ կը մեկնի» ենթաշարքի գործերն են սրանք, բուռն 

հայրենասիրական կտորները՝ նորանկախ Հայաստանի պաշտպանութեան 

խորքի վրայ, որոնք գալիս լուծւում են «Կայսերական յաղթերգութեան» 

պատկերներինֈ Ովքե՞ր են նրանք՝ Սէօլէօզից թէ հարեւան գիւղերից եկած 

պրուսացի նուիրական հայորդիներ, որոնք մեկնում են ճակատֈ   

«Կայսերական յաղթերգութիւն» պատկերում բոլորովին ուրիշ 

հարցադրում է՝ քաղաքակրթական մակարդակների անհամատե-

ղելիութեան կամ հայ եւ թուրք համատեղ հնարաւոր կեանքի պատրանքի 

քննութիւնը եւ հերքումըֈ Այս անգամ նման «հրաշքի» սպասումը, 

բնականաբար, զուգակցւում է պաթետիզմի հմտալի խաղարկումով, որը 

                                                           

37 Նոյն տեղումֈ 
38 Նոյն տեղումֈ 
39 Նոյնը, Կ. Պոլիս, Նոր շրջան, տասներորդ տարի, 1921, 29 Մայիս, Կիրակի,  թիւ 768ֈ 
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ինքնահեգնանքի ենթակառոյց ունի, ճիշդ ինչպէս Վ. Թէքէեանի «Երազ» 

հնչեակում (1917): 

Անցեալն իսկապէս հրաշապատում էր. «Մարդերը պարզ հոգիներ 
էին...ֈ  

...Հովիտը գեղեցիկ էր, սարսափի մէջ ծլած ծաղիկի նման, ու 
զաղփաղփո՛ւն, բոլոր այն բաներուն պէս, որոնց գլխին մահը կը կախուիֈ 

Գառները արածեր էին հոն անշուշտ դարերովֈ Ամէն տուն ունէր 
բարի ու միամիտ այդ ամբոխէն, որ կը սիրէ իր լեզուակը փորձել, համբոյրի 
համար, դանակէն ետքն ալֈ 

Բայց գայլե՞րըֈ Անոնք չէին պակսած լեռներէն ներս ու իջած էին վար 
գայլի պէս, բզկտելու, դարձեալ դարերով»40ֈ  

Յ. Օշական-Վ. Թէքէեան զուգահեռը գառների ու գայլերի պատմական 

հոլովոյթի ելագծով հետապնդում է բարութեան այլաբանական նուիրումը, 

որով մերձենում են երկու մեր արուեստագէտները տեսողութեամբ եւ 

գնահատութեան քայլերովֈ Մարգարէական պատգամն է առաջնորդում 

նրանցֈ 

Գայլերն ու գառները աստուածաշնչեան պատկերն էին 

խորհրդանշում նոյն երկրի մէջ. «առաջինները ...մոռցած էին ճիգը, որ 
ապրելու պայքարը կը դնէր իրենց վիզինֈ Ու անոնք կը ներէին, որ գառները 
անցնէին իրենց մօտիկէն՝ դունչերնին խոտի մը վրայ, երկարօրէն նայելովֈ 
...Ու կը մնային հոն միւսներուն հետ բոլոր կենդանիները դարձեալ՝ 
«միասին ճարակելու» քաղցր երազը ցուցադրելով աշխարհին»ֈ       

«…Աշխարհ պիտի հաւատա՞յ»41ֈ 

Տրիբունալում հնչող տառապակոծ հայութեան հզօրագոյն խօսքն է 

սա՝ գեղարուեստական, բայց եւ՝ խիստ վաւերականֈ 

 

 

 

                                                           

40 Նոյն տեղումֈ  
41 Նոյն տեղումֈ 

Ի դէպ, «Կայսերական յաղթերգութիւն»ի հեռաւոր արձագանգն է ընկած «Օրն 
օրերուն» թատերակի հիմքում, որը Յ. Օշականի վերջին շրջանի գործերից է, գրուած 

Երուսաղէմում, 1946-ինֈ Չլինի՞ Մարգարէն դեռ յուսադրում է բանաստեղծին ու 

արձակագրին սպասելու «օրն օրերուն», ինչպէս Աստծոյ Դատաստանի օրուան, 

սպասելու Չարի ի սպառ չքացման, թէկուզ ի գին «երազի» պատրանքի, «օրուայ»՝ 

նման թաւալումով գալուստին, որի մասին անձկութեամբ էին խօսում ու հաւատով 

սպասում լեռնական թափառական տղաքըֈ 

 Ուրեմն՝ ինչո՞ւ չտրուել խաբկանքինֈ 
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Սուրէն Դանիէլեան 

Գերմանական «Կնքահայրութեան» հետքերով 

(Յակոբ Օշականի «Կայսերական յաղթերգութիւն» պատմուածաշարի 

ազգային-քաղաքական շերտերը) 

Ամփոփում 

Յօդուածագիրը անդրադարձել է Յակոբ Օշականի՝ մեզանում քիչ 

քննուած «Կայսերական յաղթերգութիւն» պատմուածքների շարքին, որն 

ընդգրկում է գերմանական կայսեր Վիլհելմ Երկրորդի պրօթուրքական 

քաղաքականութեան՝ հայերի ճակատագրում ունեցած ողբերգական 

հետեւանքները: Խորքի մէջ դրանք հինգ պատմուածքներ են («Արծիւները», 

«Վրդովուած խղճմտանքը», «Տանտան»ը, «Վրէժը» եւ համանուն ծրագրային 

գործը՝ «Կայսերական յաղթերգութիւն»ը), որոնք բացում են 1915-1920 թթ. 

հայութեան կեցութեան եւ պայքարի գեղարուեստական տարեգրութիւնը: 

 

Сурен Даниелян 

По следам немецкого ''Крестного отца'' 

 (Национально-политические пласты цикла рассказов 

 А. Ошакана ''Победоносный марш императора'') 

Резюме 

В статье представлены трагические для судьбы армян последствия 

протурецкой политики Вильгельма Второго. По сути эти пять рассказов - 

''Орлы'', ''Смятенная совесть'', ''Дин-Дон'', ''Месть'' и одноименное 

программное произведение этого цикла – открывают художественную 

летопись жизни и борьбы армянского народа в 1915-1920 годы. 

 

Suren Danielyan 

Through tracks of German ―Godfatherness‖ 

 (The national-political lines of series ―Imperialistic march‖ by Hagop Oshagan) 

Summary 

The author of this article speaks about series ―Imperialistic march‖ by 

Hagop Oshagan which examination is insufficient. Series includes Cesar Wilhelm 

II‘s proturkish political directions that influenced in a tragic way on Armenians 

fate. In fact, there are five tales (―Eagles‖, ―The Indignant Conscience‖, ―Ding-

Dong‖, ―The Revenge‖ and finally ―Imperialistic march‖), which open the fiction 

chronology of Armenians living conditions and fighting from 1915 to 1920.  

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  25.12.2020թ. 
Հանձնարարվել է գրախոսության  25.01.2021թ. 
Տպագրության է հանձնարարվել  03. 02. 2021թ. 
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ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ  ՇԱՐՈՒՐՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարան 

Բան. գիտ. թեկն., դոցենտ 

hsharuryan@ysu.am 

 

ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ  

ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

(ԼՅՈՒ ՈՒՈԼԵՍ ԵՎ ԳՈՒՐԳԵՆ ԽԱՆՋՅԱՆ) 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. քրիստոնեություն, 

ամերիկյան և հայ գրականություն, Հիսուսի կերպար, Լյու Ուոլես, Գուրգեն 

Խանջյան, «Հեքիաթ Քրիստոսի մասին» վեպ, «Սպանել Փրկչին» վիպակ, 

երազների խորհրդանիշ, «Թատրոն - 301» պիեսֈ 

Ключевые слова и выражения: христианство, американская и 

армянская литература, образ Христа, Лью Уолес, Гурген Ханджян, роман 

«Сказка о Христе», повесть «Убить Спасителя», символика снов, пьеса «Театр – 

301». 

 Key words and expressions: Christianity; American and Armenian 

literature; Jesus‘s character; Lew Wallace; Gurgen Khanjyan; the novel ―A Tale of 

the Christ‖; novelette ―Kill the Savior‖; symbol of dreams; drama ―Theatre -301‖  

 

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին` ներկայիս գերհզոր երկրին, 

բնութագրում է ոչ միայն նյութական աննախադեպ, այլև հոգևոր բացառիկ 

մշակույթը, այդ թվում` գրականությունըֈ Այն, ճիշտ է, համեմատաբար 

երիտասարդ է և չունի հազարամյակների պատմություն (ներառում է 

ընդամենը չորս հարյուրամյակ` իրեն բնորոշ հինգ շրջափուլերով), բայց և 

այնպես առանց դրա այսօր արդեն անհնար է պատկերացնել 

համաշխարհային գրականությունըֈ 

Ամերիկյան գրականության ակունքները տանում են դեպի 1600-

ականները, երբ Անգլիայից եկած առաջին վերաբնակիչները «Mayflower» 

նավով հայտնվեցին անծանոթ մայրցամաքում և հիմք դրեցին այժմյան 

երկրի կազմավորմանըֈ Քանի որ Ամերիկա ժամանած առաջին 

եվրոպացիները պուրիտան ուխտավորներ էին, հետևաբար նրանց կերտած 

գրականությունն ուներ ավելի շատ ճանապարհորդական հաշվետվութ-

յունների ու կրոնական գրվածքների տեսքֈ Այսպես՝ Վիլյամ Բրեդֆորդը 

(1590-1657), որն Ամերիկա ներգաղթած անգլիացիների թվում էր և 

հետագայում հանրությանը հայտնի պիտի դառնար որպես Նոր 

մայրցամաքում հիմնադրված Պլիմուտ գաղութի նահանգապետ, 1620-1657 

թթ. ընկած ժամանակահատվածում «Պլիմուտի պլանտացիայի պատմու-

mailto:hsharuryan@ysu.am
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թյունը» իր հրատարակած ամսագրում պատկերում է այն սառն ընդունե-

լությունը, որ սպասում էր ուխտավորներին Ամերիկա ոտք դնելուց հետոֈ 

Այս շրջանի հետագա գրվածքներում հեղինակները հետապնդում էին մի 

նպատակ՝ Հին աշխարհից հիասթափվածներին ձգել դեպի Նոր աշխարհ՝ 

Ամերիկաֈ 

Ամերիկյան գրականության մեջ նոր էջ է բացում 1776 թ. 

անկախության հռչակումը, և հեղինակների գրվածքները դառնում են 

գալիքին ուղղված ուղերձներֈ Հիշյալ ժամանակաշրջանում` 1789-ին, երևան 

է գալիս վիպասան Ուիլյամ Հիլ Բրաունի (1765-1789) հեղինակած 

«Համակրանքի ուժը կամ բնության հաղթանակը» խորագրով ամերիկյան 

սենտիմենտալ առաջին վեպը, որտեղ կերպարները պատկերում են 

գայթակղվելու վտանգներն ու կրքին հագուրդ տալու որոգայթներըֈ Ըստ 

վիպասանի` նման պարագայում փրկությունը կանանց բարոյական 

կրթությունն է և բանական մտածելակերպըֈ Ուշարժան է, որ նշյալ վեպը, 

որը, ի դեպ, գրված է նամակագրական սիրավեպի տեսքով, սկզբում  

տպագրվել է անանունֈ Այն կարևորվում է նաև իր հստակ փաստագրա-

կանությամբ, արդիականությամբ և գաղափարական ուղերձով, քանի որ 

պատկերում էր այդ ժամանակներում լայն տարածում ստացած 

Մորթոնների ընտանիքին վերաբերող արյունապղծության ու ինքնա-

սպանության իրական պատմությունըֈ  

Զուտ ամերիկյան գրականությունը, սակայն, ըստ էության սկզբնա-

վորվեց 19-րդ դարի առաջին կեսին, երբ Միացյալ Նահանգները վերածվեց 

ընդարձակ երկրի և իր հերթին ծնունդ տվեց ինքանվստահ ազգին. լույս 

ընծայվող պատմվածքներն ու վեպերն աննախադեպ հստակությամբ 

պատկերում են ամերիկյան հասարակությունն ու բնապատկերներըֈ Ուստի 

Ջեյմս Ֆենիմոր Կուպերը (1789-1851), որը համարվում է ամերիկյան 

պատմավեպի հիմնադիրը, առաջինն անդրադարձավ, այսպես կոչված,  

«ծովային վեպերին». երևան է գալիս ամերիկյան «Արևմուտքի առասպելը», 

ընդգծվում են երգիծանքն ու այլասացությունըֈ Որպես հակադրություն 

«Արևմուտքի առասպելի»` ամերիկյան գրականության էջերում շուտով 

հայտնվում է «Հարավի առասպելը», որի հիմնադիրը գրող և գրաքննադատ 

Էդգար Ալլան Պոն է (1809-1849)ֈ Այս գրողի երկերում հայտնվում է հաճախ 

տառապող, պայմանականությունների դեմ մշտապես պայքարող ռոման-

տիկ հանճարըֈ «Հարավի առասպելը» դիտարկում էր անցյալի մեղքերն ու 

ծանր բեռը, լի էր երկմտանքով ու տագնապով և հայտարարում էր, որ 

լավագույնները հանրույթում մշտապես ենթարկվում են ծաղրի ու 

հալածանքներիֈ Ուշագրավ է, որ թե՛ «Արևմտյան առասպելի»  հայր 

Կուպերը և թե՛ «Հարավային առասպելի» սյունը դարձած Պոն գրում էին այն 

վայրերի մասին, ուր երբևէ անձնապես չէին եղել. Կուպերին անծանոթ էին 
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ամերիկյան Արևմուտքի տափաստանները, իսկ Պոն ծնվել էր Բոստոնում, և 

նրա երկերում Հարավին բնորոշ որևէ բնապատկեր չկաֈ  

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գրականության պատմության 

ուսումնասիրությունը բացահայտում է նաև յուրօրինակ էջեր, որոնք 

նվիրված են կրոնական գաղափարների արծարծմանը... Եվ ահա ասպա-

րեզում հայտնվում է Հիսուս Քրիստոսի գրական կերպարըֈ Ուշագրավ է, որ 

ամերիկյան գրականության մեջ Քրիստոսի կերպարին անդրադարձ է 

կատարվել դեռևս  1880 թվականին, երբ լույս է տեսնում ամերիկացի գրող, 

իրավաբան, պետական և քաղաքական գործիչ  Լյու Ուոլեսի (1827- 1905) 

«Հեքիաթ Քրիստոսի մասին» խորագրով վեպը, որը, ժամանակակիցների 

վկայությամբ, «19-րդ դարի քրիստոնեական ամենաազդեցիկ գիրքն էր»1: Այն 

գեղարվեստական առաջին երկն էր, որն արժանացել է անգամ Հռոմի պապի 

դրվատանքին: Նշելի է, որ մի առիթով Ուոլեսը նշում է. «Ես ավելի շուտ մեկ 

այլ գիրք կգրեմ, քան կգերադասեմ հարուստ լինել»2ֈ Սակայն կրոնի 

վերաբերյալ արձակագրի խոհերն առաջին անգամ  ձևակերպվում են նույն՝ 

1880-ին լույս ընծայված «Առաջին Ծննդյան տոները» խորագրով վեպում, 

որը փաստացի նախորդում է «Հեքիաթ Քրիստոսի մասին» երկին և մասամբ 

բացահայտում է Ուոլեսի դիրքորշումն այս հիմնախնդրի վերաբերյալֈ Նշյալ 

ստեղծագործությունն սկսվում է ամերիկացի գրող և հռետոր Ռոբերտ Գրին 

Բոբ Ինգրեսոլի (1833-1899) հետ զրույցով, որտեղ կարևորվում է կրոնական 

թեմայով երկ ստեղծելու անհրաժեշտությունըֈ Հատկանշական է, որ 

Ինգրեսոլը պատմության մեջ հայտնի է որպես 19-րդ դարակեսին լայն 

տարածում ստացած ազատ մտքի, ուրիշ խոսքով` Ոսկի դարի ներկայա-

ցուցիչ, որը սատարում էր ագնոստիցիզմը և հայտնի էր անգամ «մեծ ագ-

նոստիկ» անվամբֈ Ուստի բավական զարմանալի է, որ ագնոստիկի, ասել է 

թե` Աստծո գոյությունը կասկածի ենթարկողի և այդ գոյությունը 

հաստատողի՝ Ուոլեսի իրարամերժ զրույցից ծնունդ է առնում «Առաջին 

Ծննդյան տոները» երկըֈ Այն պատմում է Աստվածաշնչից քաջահայտ երեք 

իմաստունների այցելության մասին, մարդիկ, որոնք գալիս են երկրպագելու 

նորածին Հիսուսին, քանի որ վստահ են, որ լույս աշխարհ է եկել  համայն 

մարդկության փրկիչըֈ Եվ,  ի թիվս այլ խոհերի, նրանք անխուսափելիորեն 

զրուցում են նաև կրոնի, մարդու էության և աշխարհը բարեփոխելու 

անհրաժեշտության մասինֈ Այսպես՝ անդրադառնալով կրոնի թեմային` 

երեք իմաստուններից մեկը` ազգությամբ եգիպտացի, ասում է. «Կրոնը 

                                                           

1 Lifson Amy, ―Ben-Hur: the Book that Shook the World‖, Humanities, Washington D. C., 

2010, p 6 
2 https://www.ben-hur.com/meet-lew-wallace/author/ 
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սոսկ օրենք է, որը մարդուն կապում է իր Արարչի հետ»3, իսկ քիչ անց 

հավելում է. «Կատարելությունն Աստված է. պարզությունը կատարելություն 

է»4ֈ  

Ամերիկացի գրողի կարծիքով արարչագործությունը պարզության մեջ 

է, իսկ որևէ բարեփոխություն սկսելու համար պետք է ընկալել հարուստի ու 

աղքատի անջրպետը և սատարել վերջինինֈ Սա են վկայում մյուս՝ այս 

անգամ ազգությամբ հնդիկ  իմաստունի հետևյալ բառերը. «Բարեփոխու-

թյուն սկսելու համար այցելի՛ր ոչ թե մեծերի ու հարուստների 

բնակավայրերը, այլ ավելի շուտ գնա՛ նրանց մոտ, որոնց երջանկության 

գավաթները դատարկ են՝ աղքատների ու համեստների մոտ»5ֈ Իսկ ինչ 

վերաբերում է մարդու մասին գրողի մոտեցմանը, ապա բնավ պատա-

հական չէ, որ այս նույն հերոսը նաև հայտարարում է. «Մարդու թշնամին 

հենց մարդն է, եղբա՛յրս»6ֈ  

Ահա այսպիսի սաղմերից է նույն ժամանակաշրջանում ստեղծվում և 

ընթերցողի դատին հանձնվում գրողի հաջորդ վեպը, որը Լյու Ուոլեսին 

շուտով մեծ հռչակ է բերումֈ Ուշագրավ է, որ հեղինակն ինքը, հետագայում 

անդրադառնալով իր մեծ համարում ունեցող «Հեքիաթ Քրիստոսի մասին» 

վեպին, հայտարարում է. «Այժմ, երբ ես ի վերջո նստած եմ ծեր մարդու 

խալաթով ու հողաթափերով՝ օգնելով կատվին տաք պահել օջախը, հետ եմ 

նայում Բեն-Հուրին որպես իմ լավագույն կատարման...»7ֈ 

«Հեքիաթ Քրիստոսի մասին» վեպը պատկերում է 747 թ. Հռոմում տեղի 

ունեցող իրադարձությունները. այն ժամանակին՝ 1925-ին, վերածվել է համր 

կինոնկարի, ունեցել է նաև բեմականացված տարբերակֈ Վեպի գլխավոր 

հերոսը Հուդա Բեն-Հուրն է, որը Երուսաղեմում թե՛ արքայազն է, թե՛ 

վաճառական: Հատկանշական է, որ Բեն-Հուր անունը եբրայերենից 

թարգմանաբար նշանակում է «ճերմակ մետաքսների որդի»:  

Գլխավոր հերոսի մանկության ընկերը հռոմեական լեգեոնների 

փառապանծ սպա Մեսալան է, որը հավանաբար «Փրկիչ» բառի աղավաղ-

ված տարբերակն է: Վերջինիս հաղթական վերադարձի ժամանակ 

կազմակերպված շքերթի պահին Հուդայի տան աղյուսը պոկվում է, և Հռոմի 

կառավարիչը մահից մազապուրծ է լինում: Այս դրվագն էլ կանխորոշում է 

վեպի հետագա դիպաշարը. Մեսալայի ջանքերով  Հուդան առանց դատա-

                                                           

3 Wallace Lew, ―The First Christmas: From Ben-Hur‖,Harper & Brothers, 1899, p 37 
4 Նույն տեղումֈ 
5 Wallace Lew, ―The First Christmas: From Ben-Hur‖, p 44 
6 Նույն տեղումֈ 
7 https://www.ben-hur.com/meet-lew-wallace/ben-hur/ 
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վարության մեղավոր է ճանաչվում և դատապարտվում ցմահ թիապար-

տության, նրա մայրն ու քույրը բանտարկվում են, իսկ ունեցվածքը՝ բռնա-

գրավվում: Վիպական հյուսվածքի ընթացքում, սակայն, Հուդա Բեն-Հուրը 

կերպարանափոխվում է` վերածվելով վրեժխնդրության ծարավով լցված 

հերոսի: 

Նախախնամության քմահաճույքով Հուդային հաջողվում է կենդանի 

մնալ ու անգամ դառնալ հարուստ հռոմեացու որդեգիրըֈ Նա վերադառնում 

է Երուսաղեմ, որտեղ փորձում է վրեժխնդիր լինել մանկության երբեմնի 

ընկերոջից՝ վերջինիս մեղադրելով իր ընտանիքի կործանման մեջ: Հուդա 

Բեն-Հուրն իր տվայտանքներով լի կյանքի ճանապարհին հանդիպում է 

Հիսուսին, որը վեպում գործում է սոսկ որպես մարդկությանը փրկության 

ուղին ցույց տվող լույս: Ուշագրավ են գլխավոր հերոսի և Փրկչի հանդիպ-

ման տեսարանները. առաջին անգամ Հիսուսն ու Բեն-Հուրը հանդիպում են, 

երբ Փրկիչը` որպես Հովսեփի զավակ, հոր ձեռքից բռնած, շտապում էր 

դեպի քաղաք, իսկ ձերբակալված Հուդային հռոմեացի զինվորները տանում 

էին թիապարտության: Ծարավից տոչորվող Բեն-Հուրին ջուր է տալիս 

միայն մանուկ Հիսուսը: Երկրորդ հանդիպումը տեղի է ունենում արդեն 

խաչելության պահին, երբ Հուդան փորձում է ջուր տալ խաչի վրա ծարավից 

տառապող Հիսուսին, իսկ հռոմեացի բիրտ զինվորները նրան մի կողմ են 

հրում: Բայց այդ պահին անակնկալ տեղացող անձրևը Բեն-Հուրի մորն ու 

քրոջը մաքրում է բորոտությունից:  

Վեպն ունի բավական լավատեսական ավարտ. Փրկչի խաչելու-

թյունից հետո Հուդան բացահայտում է Հիսուսի առաքելության բուն ի-

մաստը, և ինքն էլ ընդունում է քրիստոնեությունն ու իր ամբողջ 

կարողությունն  ի սպաս դնում հռոմեացի կայսր Ներոնի հալածանքներից 

մազապուրծ եղած և կատակոմբներում ապաստան գտած քրիստոնյաների 

պաշտպանության սուրբ գործին: Ինչպես տեսնում ենք, Հիսուսն այստեղ 

հանդես չի գալիս որպես ակնհայտորեն առանցքային կերպար, սակայն լուռ 

ներկայությամբ և ամբոխի ուղեկցությամբ անցնելով քաղաքից քաղաք, 

գյուղից գյուղ` համամարդկային սիրո իր ուղերձն է հղում աշխարհին, որը 

ծլարձակում է Հուդա Բեն-Հուրի հոգում: 

Լյու Ուոլեսի` Հիսուսին և աստվածաշնչյան թեմաներին վերաբերող 

ուսումնասիրությունները չեն սահմանափակվում, սակայն, միայն վերո-

նշյալ երկերով. 1886-ին Harper‘s New Monthly ամսագրում լույս է տեսնում 

«Քրիստոսի պատանեկությունը» խորագրով երկըֈ Իրադարձությունները 

տեղի են ունենում Ծննդյան տոների նախօրեին, երբ մի խումբ 

երիտասարդներ հավաքվում են հորեղբայր Միդասի շուրջը՝ ունկնդրելու 

պատմություններ Քրիստոսի պատանեկան տարիների մասինֈ Ուշարժան է, 

որ այս պատմությունները ներկայացնողի և վերլուծողի կերպարը գրեթե 
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ինքնակենսագրական էֈ Հորեղբայր Միդասն ընթերցում է պարականոն 

ավետարանների հեղինակների գրվածքները Փրկչի մասին ու տալիս 

սեփական մեկնաբանումներըֈ Ի թիվս այլ պատմությունների, օրինակ, 

աղավնու մասին, որին Հիսուսը սկզբում պատրաստում է կավից, ապա 

կենդանություն հաղորդում, հեղինակն ընթերցողի առջև բացում է նաև 

Աստծո և իր Որդու մասին սեփական խոհերն ու նշում. «Ինչ վերաբերում է 

Աստծո հանդեպ իմ սիրուն, ապա այն չի օգնում ինձ դիմանալու Նրա 

վերաբերյալ անարտահայտելի մտքինֈ Նա այնքա՜ն վեր է իմ 

պատկերացումիցֈ Ինչ վերաբերում է Քրիստոսին, օ՜հ, ինչքա՜ն տարբեր է իմ 

զգացմունքըֈ Նա իմ ընկերն է, իմ եղբայրն էֈ Ես կկարողանամ նայել նրա 

դեմքինֈ Ես անգամ կարող եմ ձեռքս առանց վախենալու հպել նրա կրծքինֈ 

Ինչո՞ւֈ Որովհետև նա մարդ էր, մարդ, որն ընդունակ էր սերս մեծագույն 

չափով վերադարձնելու, այդ պատճառով էլ ավելի դյուրընկալելի է. մարդ, 

որն ի վերջո մահացավ հանուն ինձ, և որի մահանալու արդյունքում ես 

ավելի լավն եմ»8: Ասել է թե` վիպասանը դեռևս 1880-ականներին 

հանրությանն է ներկայացնում Հիսուսի էության վերաբերյալ իր սեփական 

տեսակետը՝ Քրիստոսն ամենից առաջ մարդ էֈ Սակայն, այդ ամենով 

հանդերձ, հեղինակը նրան անվանում է նաև «կախարդ»9ֈ  

Այս ստեղծագործության մեջ Լ. Ուոլեսն անդրադառնում է նաև 

պարականոն գրվածքներին և նույն կերպարի՝ հորեղբայր Միդասի միջոցով 

ասում. «Պատմությունները կարող են անհեթեթ լինել, բայց հավատը, որը 

դրանք արտահայտում է, գեղեցիկ է»10ֈ Այնուամենայնիվ, բավական 

ուշագրավ է ու անակնկալ «Քրիստոսի պատանեկությունը» երկի ավարտը, 

երբ հորեղբայր Միդասը հետաքրքրասեր երիտասարդներին բազում 

պատմություններ կարդալուց ու մեկնաբանելուց հետո հայտարարում է. «... 

Քրիստոսն ամենևին պատանեկություն չի ունեցել»11ֈ Այսինքն` Լյու Ուոլեսի 

հավատի համաձայն` Հիսուսը մարդ է, բայց ոչ սովորականֈ Ասվածի 

ապացույցը հենց այս ստեղծագործության սկզբում հեղինակի յուրօրինակ 

խոստովանությունն է, որտեղ նա բացատրում է աստվածաբան չլինելով 

հանդերձ` նման երկ գրելու պատճառը. «Ես սա գրեցի, որպեսզի ամրագրեմ 

այն տպավորությունը, որ կա իմ մտքումֈ ... Հիսուս Քրիստոսը, որին ես 

հավատում եմ կյանքի բոլոր փուլերում, մարդ է եղելֈ Աստվածայինը նրա 

                                                           

8 Wallace Lew, ―The Boyhood of Christ‖, New York, Harper & Brothers, 1889, p 27-28. 
9 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 67ֈ 
10 Նույն տեղում, էջ 53ֈ 
11 Նույն տեղում, էջ 101ֈ 
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ներսում պարփակված Հոգին է, իսկ Հոգին Աստված է»12ֈ Հատկանշական է 

նաև, որ այս վեպը հեղինակը ձոնել է մորը, որի հոգին հեղինակի 

հավաստմամբ` «գտնվում է օրհնյալների վերջնական կղզյակներում, քանի 

որ նա գիտեր ամեն ինչ, իսկ ես այս գրքի շնորհիվ  սոսկ երազում եմ»13ֈ  

Իբրև համաշխարհային գրականության բաղկացուցիչ մաս` հայ գրա-

կանությունը ևս անդրադարձել է Մարդ-Աստծո կերպարին և այդ 

հիմնախնդրին տվել բավական յուրօրինակ լուծումֈ Աշխարհում 

քիստոնեությունն առաջինն ընդունած ժողովրդի գրականությունը այն 

դիտարկել է նաև քրիստոնեության և հեթանոսության հակադրման 

տեսանկյունից, որի վառ ապացույցը հայ արձակագիր, դրամատուրգ և 

թարգմանիչ Գուրգեն Խանջյանի (ծնվ. 1950)` 2001 թ. լույս ընծայված 

«Սպանել Փրկչին» վիպակն էֈ Ստեղծագործության հիմքը պատմահայր 

Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմություն» աշխատության մեջ 

հիշատակված Աբգար արքայի (Ք.ա. 4 - մ. թ. 7 – մ. թ. 13-50) նամակն է, 

որտեղ,  ըստ ավանդության, քրիստոնյա առաջին արքան անվերապահորեն 

հավատում է Հիսուսի` մարդկանց բժշկելու գերբնական հատկություններին 

և խնդրում է նրան գալ ու ազատել իրեն տանջող բազում 

հիվանդություններիցֈ Եվ ահա քրմապետի հրամանով վիպակի գլխավոր 

հերոսը՝ Չունակը, ուղևորվում է Հրեաստան` սակայն ոչ թե նամակը 

հանձնելու, այլ Փրկչին սպանելու հրամանովֈ Բազում դեգերումների 

ընթացքում Չունակը հանդիպում է քրիստոնեության գրեթե բոլոր 

առանցքային կերպարներին (Հովհաննեսին, որը հայտնում է նրան 

մկրտելու մասին, հարություն առած Ղազարոսին, Հիսուսի եղբորը՝ 

Հակոբին, Մարիամ Մագթաղինեցուն և Տիրամորը), սակայն այդպես էլ չի 

կարողանում գտնել Հիսուսինֈ  

Ուշագրավ է, որ հոգեբանին բնորոշ նուրբ դիտողականությամբ 

արձակագրին հաջողվել է պատկերել գլխավոր հերոսի հոգեկան 

երկվությունը. մի կողմից նա պարտավոր էր կատարել հրամանը, մյուս 

կողմից՝ Փրկչի հետ առնչվող տարբեր մարդկանց հետ հանդիպումները 

մշտապես կասկածի սերմեր են նետում նրա հոգում, ստիպում վերանայել 

սեփական ստրկամիտ մոտեցումն արձակված հրամանի հանդեպֈ Այսպես՝ 

Փրկչի աշակերտներից մեկը՝ Թովման, Չունակի հետ հանդիպման 

ժամանակ կարծես կռահելով վերջինիս ծածուկ մտադրությունը, 

հայտարարում է. «Մի՛ անի մարդկանց այն, ինչ չես ցանկանա, որ մարդիկ 

անեն քեզֈ Սա շատ կարևոր է, սա ականջիդ օ՛ղ արա, մինչև նորից 

                                                           

12 Նույն տեղում, էջ 2ֈ 
13 Նույն տեղում, էջ 1ֈ 
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կհանդիպենքֈ Մինչ տեսություն»14ֈ Մինչդեռ Չունակի հոգին կրծող 

կասկածի որթը ժամանակավորապես հանդարտվում է միայն այն 

ժամանակ, երբ վերջինս, ի պատասխան մարդ սպանելու իրավունքի 

վերաբերյալ սեփական ներքին մտորումների, եզրահանգում է. «Ասված է՝ 

սպանել, ուրեմն՝ սպանել. պատասխանը թող քրմերը տանֈ Նրանք հենց 

դրա համար են կարգվածֈ Իսկ ես գործիք եմֈ Ես նույն այս դաշույնն եմ, 

միայն թե՝ գործողության ընդունակ»15ֈ  

Հատկանշական է, որ Չունակն ակամա ականատես է լինում և՛ 

Հուդայի մատնությանը, երբ վերջինս շտապում է տաճար՝ սև գործն 

իրականցնելու, և՛ դեպի Ձիթենու այգին շտապող հռոմեացի զինվորներին, 

բայց չի հանդիպում ո՛չ կենդանի, ո՛չ էլ մահացած Փրկչին, իսկ սեփական 

կասկածներին և իրեն արված հրահանգին վերջ է դնում հետևյալ 

պերճախոս արարքով, երբ իրենից հեռացնում է սպանության համար 

նախատեսված գործիքը՝ դաշույնը. «...զայրացած դուրս քաշեց ու շպրտեց 

մթան մեջ. շեղբը փայլատակեց իր սլացքում, ինչպես աստղ ընկներ 

երկնքով»16ֈ Նկատելի է, որ այս դրվագով հեղինակը շաղկապում է նաև 

վիպակի սկզբում հայտնված աստղի խորհրդանիշը, որն ընկնում է երկնքից 

այն պահին, երբ Չունակը փորձում է գտնել ու սպանել Փրկչինֈ Մեկ այլ 

խորհրդանիշ է նաև այդ նույն պահին վերջինիս գլխին ընկնող թզենու 

տերևը. ասել է թե` թեպետ, ըստ Աստվածաշնչի, Հիսուսը Բեթանիայից 

Երուսաղեմ վերադարձի ճանապարհին իր քաղցը չհագեցնելու պատճառով 

չորացնում է պտուղներ չտվող թզենուն, բայց Փրկչի կյանքին վտանգ 

սպառնալու պահին նրան փրկում է հենց այդ թզենինֈ  

«Սպանել Փրկչին» վիպակի մասին խոսելիս անհնար է զանց առնել 

երազների խորհրդանիշը, որը բավական մեծ դեր է կատարում այս երկումֈ 

Դրանցից առաջինը նախանշում է Չունակի հոգեկան երկվությունը. նա 

երազում տեսնում է դողդողացող հող, ահռելի ճիրաններով կենդանիներ ու 

նիզակներով զինված մարդիկֈ Այնուհետև նրա աչքի առաջ հայտնվում է մի 

քարանձավ, որի ներսում կրակ էր վառվում, և որտեղ պատսպարվում են 

փախչող մարդիկֈ Հանկարծ մարդիկ սկսում են ծնկաչոք աղոթել ու 

աղաղակել Փրկչի գալստյան մասինֈ Չունակն էլ ձայնակցում է նրանց ու գո-

ռում` «Գալու է Փրկիչը»17` այս կերպ ենթագիտակցորեն ժխտելով իրեն 

տրված հրամանի կատարումըֈ Իսկ երկրորդ երազում գլխավոր հերոսն 

                                                           

14 Խանջյան Գուրգեն, «Սպանել Փրկչին», «Նոր-Դար», Երևան, 2001, էջ 14ֈ 
15 Նույն տեղումֈ 
16 Նույն տեղում, էջ 40ֈ 
17 Նույն տեղում, էջ 22ֈ 
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իրեն տեսնում է մի պանդոկում նստած՝ տարօրինակ երգ լսելիս, իսկ 

երգողն էլ հիշեցնում է նրան Հիսուսի աշակերտ Թովմասինֈ Երգիչը 

բարձրաձայն արտաբերում էր. «Հայր մեր, որ երկնքում ես, էնտեղ էլ մնա, 

մի՛ սարսափեցրու քո վայրէջքով ահարկու»18ֈ Երգիչն այս բառերն ան-

վանում է կատակերգ ու հայտարարում, որ ճաշկերույթը նախատեսված է 

Փրկչին դիմավորելու համար. արթնանալով Չունակն իմանում է Փրկչի 

խաչելության մասին ու հեռանում է քաղաքիցֈ  

Քրիստոնեության գաղափարի արծարծմանն ենք ականատես լինում 

նաև Գուրգեն  Խանջյանի «Թատրոն - 301» երկու գործողությամբ 

դրամայում, որն առաջին անգամ հրատարակվել է 2008-ինֈ Ստեղծագործու-

թյան հիմքում ընկած է Գրիգոր Լուսավորչի կողմից քրիստոնեության 

հաստատման գաղափարըֈ Ի դեպ, այս թեման արծարծվում է 

թատերախաղի եկած դերասանների կերպարների միջոցով, որոնցից գլխա-

վորը Հիսուսի դերակատար Հուսիկն էֈ Վերջինս սոսկ դերասանական 

վարպետություն չէ, որ ցուցաբերում է, այլ գործում է` տոգորված հիսուսյան 

գաղափարներովֈ 

Քրիստոնեական գաղափարներն այնպես են արմատակալում 

Հուսիկի հոգում, որ նա ամբողջովին տոգորվում է Փրկչի էությամբ ու 

անգամ չի սահմանազատում բեմականացված խաղն ու իրականությունըֈ 

Անշուշտ նա Հիսուսի նման հրաշագործ չէֈ Քրիստոնեական այս անսահման 

ջերմեռանդությունը հարուցում է հեթանոս իշխանի և նրա շրջապատի 

զայրույթը. նրանք սկզբում ամեն կերպ ծաղր ու ծանակի են ենթարկում 

Հուսիկ-Հիսուսին, սակայն ծիծաղը շուտով վերածվում է անզուսպ 

կատաղության, երբ իշխանի կողմից ստորացումներին, զավեշտին ու 

արձակած այլ նսեմացուցիչ բառերին ի պատասխան` Հիսուսը սոսկ 

կրկնում է. «Դու՛ ասացիր»19ֈ Այսպիսին էր նաև իրական Հիսուսի 

պատասխանը Պիղատոսինֈ  

Սակայն հեղինակը ամենաազդեցիկ պատկերը կերտում է պիեսի 

ավարտին, երբ տուրք տալով մասամբ գերբնական պատկերներին` նկարա-

գրում է, թե ինչպես ինչ-որ ստվերներ հրում են Հուսիկ-Հիսուսին, որն 

ընկնում է Վրիվ իշխանի մերկացրած սրի վրա և նահատակվումֈ Այս 

առումով ևս նա նմանվում է իրական Հիսուսին, թեպետ կյանքը չի 

ավարտում խաչի վրաֈ Ապա դրամատուրգն ամբողջականացնում է հեթա-

նոսության և քրիստոնեության հակասության վերաբերյալ իր մոտեցումն ու 

կերտում է խորհրդանշական պատկեր. դրամայի ավարտին երկնքից լսվող 

                                                           

18 Նույն տեղում, էջ 41ֈ 
19 Խանջյան Գուրգեն,  «Թատրոն - 301», Երևան, ՀԳՄ հրատ., 2008, էջ 19ֈ 
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ձայներն ուժգնանում են, բեմը փլվում է, հեթանոս աստվածների 

քանդակները շրջվում են, և մթությունը պատում է չորսբոլորըֈ Ակնհայտ է, 

որ այս խորիմաստ տեսարանն ազդարարում է քրիստոնեության հաղթա-

նակի սկիզբըֈ  

Այսպիսով՝ երկու` ամերիկացի և հայ գրողների երկերի 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ եթե Լյու Ուոլեսը Հիսուսին 

դիտարկում է ավելի շատ որպես մահկանացու` սեփական կրոնական 

երկվություններն ու խոհերը հանգուցալուծելով մարդկայինի շեշտա-

դրմամբ, ապա Գուրգեն Խանջյանը դեպի Աստծո Որդին տանող ճանա-

պարհն ուրվագծում է հեթանոսության և քրիստոնեության արտահայտիչ 

հակադրմամբֈ  

     

 

 

Հայկանուշ  Շարուրյան 

Քրիստոնեության գաղափարական արտացոլումը  

ամերիկյան և հայ գրականության մեջ 

(Լյու Ուոլես և Գուրգեն Խանջյան) 

Ամփոփում 

 Համաշխարհային գրականությունն արդեն վաղուց ստեղծել է իր, 

այսպես կոչված, «Հիսուսյան վեպերը», որոնց մեջ գեղարվեստական ուրույն 

հանդերձանք են ստացել աստվածաշնչյան հայտնի պատումներըֈ Եվ ահա 

ներկայացվող հոդվածը փոքրիկ անդրադարձ է այդ դիպաշարերում 

շարունակաբար արծարծվող մի ուշագրավ թեմատիկայի` քրիստոնեության 

գաղափարական արտացոլմանըֈ 

Հոդվածագիրն ուշադրությունը հիմնականում բևեռել է երկու` 

ամերիկացի և հայ գրողների` Լյու Ուոլեսի և Գուրգեն Խանջյանի երկերում 

մարմնավորված Հիսուս Քրիստոսի մարդեղացված կերպարին` հանգելով 

այն գաղափարին, որ նրանցից առաջինը  Փրկչին դիտարկում է ավելի շատ 

որպես մահկանացու` սեփական կրոնական երկվություններն ու խոհերը 

հանգուցալուծելով մարդկայինի շեշտադրմամբ, իսկ երկրորդը դեպի 

Աստծո Որդին տանող ճանապարհն ուրվագծում է հեթանոսության և քրիս-

տոնեության արտահայտիչ հակադրմամբֈ  
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Айкануш  Шарурян 

Идейное отражение христианства в американской и армянской литературе  

(Лью Уолес и Гурген Ханджян) 

Резюме 

Мировая литература уже давно создала свои так называемые 

«Христовские романы», в которых известные библейские повествования 

получили своеобразное облачение. Представленная статья обращена к теме 

идейного отражения христианства, постоянно присутствующей в отмеченных 

циклах рассказов. 

Внимание автора статьи прежде всего обращено к очеловеченному 

образу Иисуса Христа в произведениях двух писателей: американского 

писателя Лью Уолеса и армянского – Гургена Ханджяна. В результате анализа 

автор приходит к той мысли, что первый из них рассматривает Спасителя 

больше как простого смертного, разрешая собственное религиозное 

раздвоение и размышления с позиций человеческой акцентации, второй же – 

путь к Сыну Божьему очерчивает выраженным противопоставлением 

язычества и христианства. 

 

             

                 Haykanush  Sharuryan 

Ideological Reflection of Christianity in American and Armenian Literature 

 (Lew Wallace and Gurgen Khanjyan) 

Summary 

The world literature has for a long time already created its so-called ―Jesus 

novels‖ in which the Biblical well-known narrations have got new clothing. Thus, 

the presented article is a small reference to an appealing theme constantly 

discussed in those plots, i.e., ideological reflection of Christianity.  

The author of the article has paid attention mainly to two writers- 

American Lew Wallace and Armenian Gurgen Khanjyan , in whose works the 

humanized character of Jesus Christ appears, coming to the conclusion that the 

first one observes the Savior mainly as a human being and resolves his own  

religious ambiguities and thoughts by emphasizing the human side, while the 

second one outlines the road to the Son of God through the expressive contrast of 

paganism and Christianity. 
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ՌՈՒԶԱՆ  ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարան 

Բան. գիտ. թեկն., դոցենտ 

ruzannaghazaryan59@gmail.com 

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ՄԱՅՔԼ ԱՌԼԵՆԻ «ԴԵՊԻ ԱՐԱՐԱՏ» 

 ՎԵՊԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. ազգային ինքնություն, 

Մայքլ Առլեն Կրտսեր, «Դեպի Արարատ» վեպ, հայերեն թարգմանություն, 

հոգու երկվություն, «ընտանիք», «հայրենիք», «տուն» հասկացություններ, 

լեզու, թարգմանական հավելումներֈ 

Ключевые слова и выражения: национальная идентичность, Майкл 

Арлен-младший, роман «Путешествие к Арарату», армянский перевод, 

двойственность души, понятия «семья», «родина», «дом», язык, дополнения к 

переводу.  

Key words and expressions: national identity, Michael Arlen Jr, novel 

‗Passage to Ararat‘, Armenian translation, soul dualism, concepts of ‗family‘, 

‗homeland‘, ‗home‘, language, additions in translation.            

 

Հայ գրականությունը պատմական դժբախտ հանգամանքների 

բերումով  բաժանվել է երկու` արևելահայ և արևմտահայ, իսկ Մեծ եղեռնից 

հետո` սփյուռքահայ գրականությանֈ Կան նաև օտարագիր հայ գրողներ, 

որոնք, ապրելով և ստեղծագործելով հայրենիքից հեռու, օգտագործել են 

օտար լեզուներ՝ փորձելով միաժամանակ պահպանել հայկական ոգինֈ 

Անշուշտ, այդպիսինների թվում առաջին հերթին պետք է հիշատակել 

ամերիկացի նշանավոր գրող Վիլյամ Սարոյանին, ապա Մայքլ Առլեն 

Ավագին ու Կրտսերին, ինչպես նաև Փիթեր Բալաքյանին... Բոլոր այս 

գրողներին միավորում է մեկ ընդհանոր գաղափար ու յուրատեսակ 

անհագստություն` ազգային ինքնության պահպանման գերագույն 

հիմնահարցըֈ 

Ազգային ինքնություն ասելով, անշուշտ, հասկանում ենք անհատի` 

մեկ պետության կամ ազգի պատկանելու զգացումը: Դա ազգի` որպես 

համախմբված ամբողջության, դիտարկումն է, որը զանազանվում է 

տարբերակիչ ավանդույթներով, մշակույթով ու լեզվով: Ազգային 

ինքնությունը կարող է վերաբերել նաև այն սուբյեկտիվ զգացողությանը, որը 

մարդը կիսում է մի ազգի նկատմամբ` անկախ իր կարգավիճակից որպես 

քաղաքացի: Ուստի հոգեբանական առումով այն կարելի է անգամ ընկալել 

որպես տարբերության գիտակցումֈ Իբրև ընդհանրացված երևույթ` այն 

mailto:ruzannaghazaryan59@gmail.com
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կարող է բխել անհատի կենսակերպում տեղ գտած քաջածանոթ տարրերից՝ 

ազգային խորհրդանիշներ, լեզու, պատմություն, մշակույթ ազգայինի 

գիտակցում և այլնֈ Գաղտնիք չէ, որ անհատի ինքնության լավագույն 

արտահայտությունը հայրենասիրությունն է, որը բնութագրվում է ազգային 

հպարտությամբ և լի է սեփական երկրի հանդեպ սիրո դրական հույզերով: 

Սակայն, ինչպես ցանկացած երևույթ, այս զագացմունքի չարաշահումը ևս 

ունի իր բացասական կողմը. ազգային ինքնության ծայրահեղ 

արտահայտումը շովինիզմն է, որը վերաբերում է երկրի գերակայության և 

սեփական երկրի նկատմամբ ծայրահեղ հավատարմության հաստատուն 

հավատքին: Ազգային ինքնությունը բնածին հատկություն չէ. այն ըստ 

էության կառուցված է սոցիալական հենքի վրա: Սոցիալական տարբեր 

ազդեցությունների ներքո անհատը ձևավորում է իր ուրույն ազգային 

ինքնությունը՝ ներառելով հավատալիքներ, արժեքներ, գաղափարներ և 

ակնկալիքներ, որոնք համահունչ են սեփական ազգային պատկերա-

ցումներին: Այդ համապատկերում վերոնշյալ հիմնահարցի քննությամբ 

առանձնանում է Մայքլ Առլեն Կրտսերի «Դեպի Արարատ» վեպ-էսսեն, որը 

այդ տեսակետից կարոտ է հատուկ ուսումնասիրության, ավելին՝ այդ 

խնդիրն առավել էական է դառնում, երբ քննության է առնվում դրա հայերեն 

թարգմանությանըֈ 

Անշուշտ, բազմիցս է անդրադարձ կատարավել  հայր և որդի 

Առլենների  գրական գործունեությանը, սակայն Մայքլ Առլեն Կրտսերի 

յուրօրինակ գրելաոճն ու երկերում արտացոլված գաղափարական 

հիմնախնդիրներն արժանի են հատուկ ուշադրությանֈ 

Մայքլ Ջոն Առլենը ամերիկացի գրող է, որն ստեղծագործել է 

հիմնականում հրապարակախոսական ոճով և արտացոլել է սեփական 

պատմությունըֈ Նրա առաջին գիրքը՝ «Պատերազմական ընդհանուր սենյակ» 

խորագրով, լույս է տեսել 1969թ.ֈ Ինչպես հետագայում հեղինակն  ինքն է 

բացատրում, այս վերնագրի արտառոցությունը կապված էր այդ պահին 

պատերազմի գործած ազդեցությամբ ամերիկյան կյանքի վրաֈ Էսսեների այս 

ժողովածուն անդրադառնում է հեռուստացույցի թողած ազդեցության 

խնդրինֈ 
Ամերիկուհի գրականագետ Մարգարեթ Պետրոսյանը (1925-2018) իր  

«Կախարդական սոճու մատանին. մշակույթը և երևակայությունը հայ-

ամերիկյան գրականության մեջ» աշխատության մեջ ի թիվս այլ գրողների 

անդրադառնում է նաև Մայքլ Առլեն Կրտսերի գրական գործունեությանն ու 

մասնավորապես նշում. «Որպես գրող` Մայքլ Առլենի տաղանդներից մեկն 

այն է, որ նա հաճախ օգտագործում է, ինչպես մեկնաբաններից մեկն է 

անվանում, «գրական» ոսպնյակը՝ մեկ լրատվամիջոցի կիրառմամբ լուսա-

բանելով մյուսըֈ Մի փոքր այլ կերպ է Առլենը իր երկու ինքնակենսագրական 
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վեպերում («Աքսորականներ», 1970, «Դեպի Արարատ», 1975) կիրառում 

սեփական ընտանիքի անցյալի և ամերիկյան անցյալի միմյանց հաջորդող 

ոսպնյակները, որպեսզի բացահայտի սեփական ճշմարտացի 

ինքնությունը»1ֈ 

 Ամերիկացի գրող, մշակութաբան և գրաքննադատ Բենջամին դե 

Մոթը (1924-2005), խոսելով Մայքլ Առլեն Կրտսերի ստեղծագործական 

մեթոդի մասին, այն անվանել է իմպրեսիոնիստական, իսկ ամերիկացի 

նշանավոր գրող Ջոն Ափդայքը (1932-2009) նշում է, որ վերջինս այնպես է 

գրում, կարծես միջատներ են սահում ջրի մակերևույթով, իսկ 

հեռուստացույցով կատարած նրա մեկնաբանությունները փաստացի, 

կյանքի, սիրո մասին սրտառուչ պատումներ են: 

Մայքլ Առլեն Կրտսերը սփյուռքահայ անգլիագիր գրող Տիգրան 

Գույումջյանի և նախկին կոմսուհի Ատլանտա Մերկատիի շառավիղն էֈ 20-

րդ դարասկզբին նա դարձավ հայտնի վիպասան և 1927-ին նույնիսկ  

հայտնվեց «Թայմ» ամսագրի շապիկինֈ Նա բավական ընդարձակ 

ստեղծագործական գործունեություն է ծավալել և հեղինակել  է ոչ միայն 

հոդվածներ ու էսսեներ, այլև վեպերֈ  

1975-ին Մայքլ Առլեն Կրտսերը հրատարակում է իր «Դեպի 

Արարատ» վեպը, որը մասամբ ինքնակենսագրական է և պատմում է 

հեղինակի ճամփորդության մասին դեպի հոր հայրենիք՝ Հայաստանֈ Այս 

ուղևորության ընթացքում նա քննում ու բացահայտում է իր նախնիների 

բնօրրանը, հայի` որպես ազգի, ինքնությունը, պատմական անցած դաժան 

ճանապարհըֈ Ուստի պատահական չէ, որ այս  երկը մեծ համարում է ձեռք 

բերել նաև ոչ հայ ընթերցողների շրջանում. թարգմանվել է 22 լեզուներով և  

1976-ին արժանացել Ազգային գիրք մրցանակինֈ   

Ուշագրավ է, որ խնդրո առարկա ստեղծագործությունը ծնունդ է առել 

Վիլյամ Սարոյանի խորհրդով  ու առաջարկությամբֈ Այս մասին են վկայում 

ամերիկացի գիտնականներ Լոուրենս Լին (1909-1978)  և Բարրի Գիֆֆորդն 

(1946) իրենց համահեղինակած  «Սարոյան. կենսագրություն» գրքումֈ 

Վերջիններս մանրամասնորեն անդրադառնում են Մայքլ Առլեն Ավագին 

դեպի հայկական ակունքներ դարձի բերելու Վիլյամ Սարոյանի խոստման 

ձախողմանն ու հավելում. «Սարոյանին չհաջողվեց կատարել իր 

առաջադրանքը, բայց նա ուրախանում էր, որ Առլեն Կրտսերն ինքն իր 

համար բացահայտեց իր սեփական հայկական ինքնությունը, որի 

վկայությունն են վերջինիս «Աքսորականներ»-ում և  «Դեպի Արարատ»-ում 

                                                           

1 Margaret Bedrosian, ―The Magical Pine Ring: Culture and the Imagination in Armenian-

American‖, Wayne State University Press, 1991, p 125 
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տեղ գտած  հիշողություններըֈ «Դեպի Արարատ»-ում երիտասարդ Առլենն 

արձանագրում է իր ուղևորությունը դեպի Խորհրդային Հայաստան` երկիր, 

որ նրա հայրը երբեք չէր տեսել, և անձամբ բախվում է թուրքական եղեռնի 

հրեշավորությանը»2ֈ 

Նշելի է, որ 1996թ. «Դեպի Արարատ» վեպի առաջաբանում կանադացի 

գրող Քլարք Բլեյզը (1940) գրում է. ««Դեպի Արարատ»-ում որդին մի ամբողջ 

շրջան է կատարում, որպեսզի ընկալի հոր անորսալի կերպարը, հասկանա 

սեփական թաքնված ընկճախտի պատճառները, ողբա պատմությունների 

համար և խորամուխ լինի արդի աշխարհում առկա ազգային ինքնության 

երկակիության մեջ»3ֈ Այսպիսով՝ ակնհայտ է, որ վերոնշյալ վեպ-էսսեն 

անդրադառնում է բազում հիմնախնդիրների մանրամասն քննմանըֈ 

Ուստի ամենևին էլ պատահական չէ, որ Առլեն Կրտսերը իր «Դեպի 

Արարատ» վեպ-էսսեի առաջաբանում առաջին հերթին անդրադառնում է  

հոր ազգության խնդրին. «Հայրս ծննդով հայ էր, սակայն մեծացել էր 

Անգլիայում ու կրթվել անգլիական դպրոցներումֈ Քաղաքացիությունն էլ 

անգլիական էր, ավելի ուշ՝ ամերիկյանֈ Կարճ ասած, կարծես թե ակնհայտ 

որևէ առնչություն  Հայաստանի հետ չուներֈ Տանը հայերեն երբեք չէր 

խոսումֈ Հայաստանի մասին խոսում էր խիստ հազվադեպֈ Մասնա-

գիտությամբ գրող էրֈ Նրա ռոմանտիկ երկերը հասցեագրված էին, 

հիմնականում, անգլիական հասարակությանը, Հայաստանի կամ հայերի 

մասին ոչինչ չի գրել՝ բացառությամբ մեկ կամ երկու դեպքիֈ Նշածս 

բացառություններն էլ խղճուկ են ու ծիծաղելիֈ Օրինակ, նա գրել է. «Ո՞վ 

կպնդի, թե ինքը հայ է, եթե իրականում հայ չէ»ֈ Այդպես էլ արեց. 21 տա-

րեկանում նա Տիգրան Գույումջյանից դարձավ Մայքլ Առլեն»4ֈ 

Իսկ քիչ անց անդրադառնալով իր սեփական ինքնության խնդրին` 

հեղինակը գրում է. «Անգլիական գիշերօթիկ դպրոցի իննամյա աշակերտ էի, 

երբ առաջին անգամ գիտակցեցի, որ ես էլ, այսպես թե այնպես, հայ եմ, կամ, 

առնվազն, կիսով չափ հայֈ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ 

Անգլիայից արտագաղթել էինք Եվրոպա՝ ապրում էինք Ֆրանսիայի 

հարավումֈ Այն ժամանակ, եթե անգամ մտածում էի ինքնությանս մասին, 

                                                           

2 Lawrence Lee and Barry Gifford, ―Saroyan: A Biography‖, University of California Press, 

Berkeley, Los Angeles, London, 1998, p.292 
3 Michael J. Arlen, ―Passage to Ararat‖, with a new introduction by Clark Blaise, Hungry 

Mind Press, 1996 
4 Առլեն Մ., «Դեպի Արարատ», Երևան, «Նաիրի», 2000, էջ 3ֈ 
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վստահ էի, որ անգլիացի եմֈ Անգլիացի ենքֈ Անգլերեն էինք խոսումֈ 

Անգլիական անձնագրերով էինք ճամփորդում» 5ֈ 

«Տարիների ընթացքում հաճախեցի տարբեր դպրոցներ,- իր պատումը 

շարունակում է տարաշխարհիկ հայորդինֈ - Պատերազմի հետևանքով, 

փաստորեն, արտագաղթեցինք Ամերիկա, որտեղ գնալով ամերիկականացա 

և, ի վերջո, 21 տարեկանում ընդունեցի ամերիկյան քաղաքացիությունֈ 

Առհասարակ, ինձ ամերիկացի էի զգում, կամ գուցե որոշ ժամանակ` 

անգլաամերիկացի, բայց, աներկբայորեն, ինչ-որ պակաս բանի զգացում էլ 

կարֈ Պակաս կամ հավելյալ բանիֈ Սկսեցի գիտակցել, որ ինձ մշտապես 

ուղեկցում է «հայությանս» ստվերը, որը մարդիկ երբեմն նկատում էին, 

ժամանակ առ ժամանակ՝ ցուցադրաբար ակնարկում այդ մասինֈ Ինչը, 

սակայն, ինչպես հայրս էր ասում, իրականում գոյություն չուներֈ Ուստի, ես 

էլ ասացի, թե այն գոյություն չունի»6ֈ Ինչպես տեսնում ենք, այս 

ստեղծագործությունը հեղինակի հոգում բուն դրած երփեղկվածության 

ծնունդ էֈ 

Այժմ վերոնշյալ վեպ-էսսեում արծարծված ազգային ինքնության 

գաղափարի վերաբերյալ առավել հստակ պատկերացում կազմելու 

նպատակով անդրադառնանք դրա`Լեոնիդ Զիլֆուգարյանի հայերեն 

թարգմանությանը և իրականացնել համեմատական վերլուծությունֈ 

Վեպի հենց առաջին տողերում ընթերցողին է փոխանցվում հեղինակի 

հոգեբանական երկակի դրությունը, որի ակունքները տանում էին դեպի 

սեփական ծնողը՝ հայրըֈ Դպրոցական տարիներին հրեա դասընկերոջ հետ 

ունեցած զրույցը ստիպում է Մայքլ Առլեն Կրտսերին գիտակցել այդ ազգի 

«տարբերությունը» մյուս ազգերից, սակայն նա ցավալիորեն դա վերագրում է 

նաև սեփական ժողովրդին ու նշում. «Սկսել էի աստիճանաբար հասկանալ, 

որ անգլոսաքսոնական որոշակի միջավայրում հրեա լինելը նշանակում էր 

«տարբեր» լինել, ասել է թե՝ խորթ ու անպաշտպան, նաև գիտեի, որ ինքս էլ 

«տարբեր» եմ, չնայած, կարծես թե, պաշտպանված էի ընդունված անգլոամե-

րիկյան վարվեցողության արտաքին քողովֈ ...Հայ լինելը, երևի թե, թեթև 

վտանգ կամ երկրորդ կարգին պատկանելիություն էր պարունակում. 

այլապես հայրս այդքան վճռական չէր լինի դրանից վեր բարձրանալու իր 

ձգտման մեջ: Այդպիսով, ես էլ, հասկանալով հորս, հետևեցի նրանֈ Ուրիշ, 

մեզնից զատ մարդիկ էին հայերը»7ֈ (―I had gradually become aware that to be 

Jewish in certain Anglo-Saxon milieus was to be ―different‖- that is to be alien and 

                                                           

5 Նույն տեղում, էջ 4ֈ 
6 Նույն տեղում, էջ 6ֈ 
7 Նույն տեղումֈ 
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unprotected – and I knew that I, too, was ―different‖, although I was somewhat 

protected by the camouflage of an accepted Anglo-American manner… There see-

med to be something slightly dangerous or second-rate in being Armenian, 

otherwise, my father would not have been so determined to move beyond it. And 

so I took the hint and followed him. Armenians were somebody else.‖ p 7) 

Այսպիսով՝ ուշադիր լինելու դեպքում ակնհայտ է, որ մի կողմից 

հեղինակն ինքը «տարբեր» բառը գործածում է չակերտների մեջ` նպատակ 

ունենալով շեշտադրել հայերի յուրօրինակությունը, բայց մյուս կողմից` 

համամիտ լինելով իրենց այլ ազգերից զանազանելու հոր միտումին` 

կարծես երկմտում է` խոսելով երկրորդ կարգին պատկանելության  մասինֈ 

Ուստի որոշակի ավելացում՝ Ուրիշ, մեզանից զատ մարդիկ էին հայերը, 

կատարելու միջոցով թարգմանիչը հայերենին է փոխանցում այս երկվութ-

յունը. տվյալ պարագայում զատվելու հանգամանքը կարելի է, անշուշտ, 

երկակի ընդունելֈ 

Հաջորդ խնդիրը, որին հանդիպում է ընթերցողը վեպի ընթերցման 

ճանապարհին, հայկական բնավորության և արտաքինի նկարագրումն է, 

որը կարծես ճանապարհ է հարթում դեպի ինքնության բացահայտումֈ 

Ուշարժան է, որ այդ բացահայտումը կատարում է հեղինակի հայրը, որը քիչ 

անց որդուն հայերեն չսովորեցնելու համար արժանանում է եղբոր 

նախատինքինֈ 

««Ինչո՞ւ են այդ հայերն ամեն բան բարդացնում»,- վրդովվում էր նա: 

Եվ՝ «Խնդրեմ՝ իսկական հայի բնավորություն»: Ակնհայտ էր, որ «իսկական 

հայը» Գրիգոր հորեղբայրս էր, և՝ որ հայրս այդպիսին չէր: Իրոք, երբ 

Գրիգորը վերջապես եկավ (կարճահասակ, ջլուտ մի տղամարդ, 

պատկառազդու քթով ու արգենտինյան արևից թխացած դեմքով), զգացի, որ 

տարբերվում էր հորիցս՝ ավելի թուխ էր, թերևս, ավելի «արևելյան»: Չնայած 

նույն հասակն ու կազմվածքն ունեին, նույն դիմագծերը (չհաշված 

հորեղբորս արգենտինյան թխությունը), և երկուսի անգլերենն էլ անթերի 

էր»8: (―Why can‘t these Armenians ever do things simply?‖ he said. And ―Now, 

isn‘t this just like an Armenian!‖ Evidently, Uncle Krikor was ―just like an 

Armenian‖; my father was something different. And, in fact, when Krikor finally 

arrived (a short, wiry man, with a definite nose and a face tanned by the 

Argentine sun) I felt him to be different from my father- darker, somehow more 

―Eastern‖ – although actually the two men were of the same size and build, had 

similar features, and spoke impeccable English. p 8) 

                                                           

8 Նույն տեղում, էջ 7ֈ 
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Այստեղ թարգմանիչն իր հոգեհարազատ թարգմանությամբ կարողա-

ցել է կերտել հայի տիպիկ արտաքին կերպարն ու միաժամանակ հող 

նախապատրաստել` եղբայրների տարբերությունն ընդգծելու համարֈ 

 Ազգային ինքնության առաջնային բաղադրիչներից են, անշուշտ, 

հայրենիքն ու ընտանիքըֈ Ուստի այս առումով բավական խոսուն է 

ճամփորդության ավարտին հեղինակին հանդիպած Թուրքիայում բնակվող 

հայի զրույցի ժամանակ հնչած հետևյալ նախադասությունը.  

«-Կյանքումս չեմ հանդիպել մարդկանց, ում համար տունն այդքան 

մեծ նշանակություն ունի, որքան հայերի համար»9ֈ (―I have never known any 

people to care so much about their homes as the Armenians10 p 230) 

Ակնհայտ է, որ տունն այստեղ խորհրդանշում է «ընտանիք» և 

«հայրենիք» հասկացությունները, քանի որ զրուցակիցները և մասնա-

վորապես այս նախադասությունն արտաբերողը գտնվում են հայրենիքից 

շատ հեռու՝ օտար ափերումֈ Ուստի թարգմանչին հաջողվել է փոխանցել այն 

լայն հասկացությունը, որ հայերենում պարունակում է իմաստաբանորեն 

ծանրաբեռնված մեկ հատիկ` «տուն» բառըֈ 

Մեկ այլ հատվածում հեղինակն անդրադառնում է ազգային 

ինքնության հաջորդ կարևոր հանգամանքին՝ լեզվին, ու գրում. «Կար նաև 

Զվարթնոցը: Ինքս ինձ շարունակ կրկնում էի՝ «Զվարթնոց, Զվարթնոց»: 

Այնքա՜ն հայերեն էր հնչում՝ ոչ մի լեզվում նման հնչողություն չէի լսել»11: 

(«There was also Zvartnots. I would say the name over and over to myself: 

―Zvartnots. Zvartnots.‖ It sounded somehow so Armenian: a sound not like any 

other. p 94) 

Այստեղ Մայքլ Առլեն Կրտսերն արտահայտում է սեփական 

հիացմունքը հայերենի հանդեպ. լեզու, որին ինքը բնավ չէր տիրապետումֈ 

Ավելին՝ նա անգամ ընդգծում է, որ հայրը երբեք չէր խոսել հայերենֈ Ուստի 

հայերեն թարգմանության մեջ մենք նկատում ենք որոշակի ավելացում. ոչ 

մի լեզվում նման հնչողություն չէի լսելֈ  Նման հմուտ հնարքի շնորհիվ 

թարգմանչին հաջողվել է ընթերցողին փոխանցել հեղինակի հիացմունքը, 

լեզվի եզակիությունն ու գեղեցկությունըֈ 
Վեպի ուշագրավ գաղափարներից է նաև հայ-թուրքական փոխհարա-

բերության խնդիրը, որը հեղինակն իրականացնում է երկու ազգերի 

համեմատության միջոցովֈ  

                                                           

9 Նույն տեղում, էջ 230ֈ 
10 All the examples are from Michael J. Arlen, Passage to Ararat, (1996, Hungry Mind Press) 
11 Նույն տեղում, էջ 76ֈ 
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«- Հայերը թուրքերից լավ էին: Թուրքերը ոչինչ չգիտեին: Նրանց միայն 

պատերազմելն էր հետաքրքրում, իսկ շուտով անգամ դա էլ չէին անում: 

Հայերը քաղաքակիրթ էին: Հայերն էին, որ այդ Օսմանյան կոչված 

կայսրությունում վարժ ու հմուտ էին վարչարարության մեջ, առևտրում, 

գործարարության մեջ, ճարտարապետության մեջ, հողագործության մեջ12:  

(―The Armenians were better than the Turks. The Turks knew nothing. All they 

cared about was making war, and soon they stopped even doing that. The 

Armenians were civilized. In this so-called Ottoman empire, it was the Armenians 

who knew about administration, who knew about business, who knew about 

architecture, and agriculture.‖ (p. 135)  
Ուշագրավ է, որ երկու ազգերի հակադրությունը շեշտելու, հայի 

բազմակողմանիությունն ընդգծելու նպատակով Լ. Զիլֆուգարյանը հայերեն 

տարբերակում ավելացրել է «առևտրում»  բառը, որը, սակայն, ոչ թե 

խաթարել, այլ ավելի շահեկան է դարձրել թարգմանությունըֈ 

Հայ-թուրքական հիմնախնդրի արծարծման ճանապարհին, անշուշտ, 

հեղինակը չէր կարող անմասն մնալ հայ ժողովրդի պատմության 

անագորույն էջին՝ Մեծ եղեռնին առնչվելուց, ուստի և անդրադառնալով այդ 

ողբերգական դրվագին` գրում է. 

«- Հայ լինելը նշանակում է հոգում կրել այս անտանելի վշտի 

ծանրությունը, - խոսեց Սարգիսը: - Այդպես է ասել մեր հայ 

բանաստեղծներից մեկը:  Դիպուկ է, չէ՞:  

Քիչ անց շարունակեց.  

- Հայերը երբեք չեն մոռանալու կատարվածը: Չեն կարող մոռանալ: 

Դա ցեղասպանություն էր: Գիտե՞ք, որ դա առաջին ցեղասպանությունն էր 

աշխարհում13: (―To be an Armenian is to have this intolerable weight of sadness 

on one‘s soul.  That is what one of our Armenian poets said. Is it not true?‖ In a 

moment, he said, ―Armenians can never forget what happened to them. 

Armenians must never forget. It was a genocide. Do you know, it was the world‘s 

first genocide?‖ p 70)ֈ  

Ինչպես տեսնում ենք, թարգմանիչը կատարելապես հայ  ընթերցողին 

է փոխանցում հայոց պատմության դաժան ոճիրը՝ եղեռնըֈ 

«Դեպի Արարատ» վեպում հայի ինքնության թեման, սակայն, իր 

գագաթնակետին է հասնում, երբ Մայքլ Առլեն Կրտսերը խոստովանում է. 

«Գաղտնիքն այն է, որ միշտ ատել եմ հայ լինելս: Ոչ թե անտեսել եմ դա կամ 

ամաչել դրա համար, այլ՝ ատել եմ: Որովհետև ինձ եվրոպական արժեքներ 

                                                           

12 Նույն տեղում, էջ 108ֈ 
13 Նույն տեղում, էջ 58ֈ  
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են տվել, իսկ նրանք արհամարհում են հայերին: Եվ հորս ատել եմ ոչ թե իր 

ուժեղ կամ հեղինակավոր դեմք լինելու համար..., այլ՝ նահանջելու և ինձ 

եվրոպացիներին տալու համար»14ֈ (My secret is that I have always hated being 

an Armenian. I haven‘t ignored it or been shy about it – I have hated it. Because I 

was given the values of the Europeans and they despised the Armenians. And I 

have hated my father not, as I have thought all these years, for being too strong a 

figure or too authoritarian but because he, so to speak, stepped back and gave me 

to the Europeans. p 102) 

Ակնհայտ է, որ հայերեն թարգմանությունը համարժեքաբար փոխան-

ցում է հեղինակին պարուրած դառնությունն ու ափսոսանքըֈ Բայց վեպի 

ավարտին ընթերցողն ականատես է լինում հեղինակի լիարժեք 

կերպարանափոխմանը, երբ նա, արդեն Ամերիկայում գտնվելով, հայտա-

րարում է. «Հայ լինելը նշանակել է հանգամանքների բերումով վեր 

բարձրանալ կամ վար իջնել պետականության ու սեփականության, այսպես 

կոչված, հրամայականներից և այդպիսով ազատ լինել սովորական կյանքի 

պայքարի փորձությունից, ունենալ ավելի համեստ իղձեր, ու ջանալ 

լավագույնս իրագործել դրանք»15ֈ (―To be an Armenian has meant that one has 

been compelled by circumstance to rise above or fall below – or, anyway, to skirt- 

these so-called imperatives of nationhood and property, and thus has been free to 

attempt the struggle of an ordinary life, and to dream more modest dreams, and to 

try to deal with one‘s dreams as best one could. p 292) 

Ակնհայտ է, որ մասնակի խմբագրումներ կատարելով հանդերձ` հայ 

թարգմանիչը կարողացել է ընթերցողին փոխանցել հեղինակի` իբրև հայի, 

նպատակասլացությունը և վերջինիս ազգային ինքնորոշման ամբողջա-

կանացումըֈ 

Այսպիսով՝ ուսումնասիրելով ամերիկացի գրող Մայքլ Առլեն 

Կրտսերի «Դեպի Արարատ» վեպ-էսսեի հայերեն թարգմանությունը` 

կարելի է որոշակիորեն նշել, որ թարգմանչին հաջողվել է հայ ընթերցողին 

փոխանցել հեղինակի հույզերը, սեփական ինքնության հայտնաբերման 

ճանապարհին կրած բազում ապրումները և որպես հայ կայանալու 

հոգեբանորեն բարդ հիմնախնդիրըֈ 

 

 

 

 

                                                           

14 Նույն տեղում, էջ 82ֈ 
15 Նույն տեղում, էջ 233ֈ 
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Ռուզան  Ղազարյան 

Ազգային ինքնության խնդիրը Մայքլ Առլենի «Դեպի Արարատ» վեպի 

հայերեն թարգմանության մեջ 

Ամփոփում 

Հոդվածը նվիրված է Մայքլ Առլեն Կրտսերի «Դեպի Արարատ» վեպի 

հայերեն թարգմանության մեջ արտացոլված ազգային ինքնության 

խնդիրների ընդգծումների քննությանըֈ Եզրակացվում է, որ խնդրո առարկա 

վեպի հայերենի թարգմանչին` Լեոնիդ Զիլֆուգարյանին, մեծապես 

հաջողվել է ստեղծել բնագրին համարժեք տեքստ` պահպանելով ոչ միայն 

վեպ-էսսեի բուն ոգին, այլև բազմաթիվ դեպքերում առանձին բառերի 

հավելադրումներով կամ «ընտանիք», «հայրենիք», «տուն» հասկացու-

թյունների իմաստաբանական արժեքների յուրօրինակ թանձրացումներով 

ու ընդգծումներով թափանցել օտարագիր հայ գրողի հոգեկան երկփեղկված 

աշխարհի և ազգային ինքնության ճանաչման բարդ, հակասական 

որոնումների մեջֈ  

Ուրիշ խոսքով` հայերեն թարգմանությունը համարժեքաբար 

փոխանցում է հեղինակին պարուրած դառնությունն ու ափսոսանքըֈ    

 

         

 

Рузан Казарян 

Проблема национальной идентичности в армянском переводе 

романа Майкла Арлена «Путешествие к Арарату» 

Резюме 

Статья посвящена исследованию проблем национальной 

идентичности, отраженных в армянском переводе романа Майкла Арлена-

младшего «Путешествие к Арарату». Делается вывод, что армянскому 

переводчику рассматриваемого романа, Леониду Зильфугаряну, во многом 

удалось создать текст, соответствующий оригиналу, сохранив не только дух 

романа-эссе, но и во многих случаях с добавлением отдельных слов или уни-

кальных коннотаций и акцентов таких семантических значений, как «семья», 

«родина», «дом», проникнуть в раздвоенный душевный мир иноязычного 

армянского писателя и сложный, противоречивый поиск признания 

национальной идентичности. 

Иными словами, армянский перевод полноценно передает горечь и 

сожаление, которые окутали автора. 
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        Ruzan  Ghazaryan  

The Problem of National Identity in the Armenian Translation of 

Michael Arlen's novel ‗Passage to Ararat‘ 

Summary 

The article is devoted to the study of the problems of national identity 

reflected in the Armenian translation of the novel by Michael Arlen Jr ‗Passage to 

Ararat‘. It is concluded that in many ways the Armenian translator of the novel in 

question, Leonid Zilfugaryan, has managed to create a text corresponding to the 

original, preserving not only the spirit of the novel-essay but also in many cases, 

with the addition of individual words or unique connotations and accents of 

semantic meanings such as ‗family‘, ‗homeland‘, ‗home‘, to penetrate into the 

bifurcated spiritual world of the foreign language Armenian writer and the 

complex, contradictory search for recognition of national identity. 

In other words, the Armenian translation fully conveys the bitterness and 

regret that have enveloped the author. 
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ԱՐՄԵՆ  ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 

ՀՀ  ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան 

գրականության ինստիտուտ 

Բան. գիտ. թեկն. 

armenavanesyan@inbox.ru 

 

ԷԿԶԻՍՏԵՆՑԻԱԼ ՇԵՐՏԵՐԸ  ՍԱՍՈՒՆԻԿ ԹՈՐՈՍՅԱՆԻ 

«ԳԻՇԵՐԸ» ԳՐՔՈՒՄ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. արձակը, փիլիսոփայական, 

մերժված, աքսորված, անհեթեթ գոյություն էկզիստենցիա, աբսուրդ, կենսա-

կան, կենտրոնաձիգ, արդիական, մոդել, սոցիալական, մշակութային, 

միջանձնային: 

Ключевые слова и выражения: проза, философское, отвергнутое, 

ссыльное, абсурдное существование, абсурдное, витальное, центробежное, 

современное, модель, социальное, культурное, межличностное 

Key words and expressions: prose, philosophical, rejected, exiled, absurd 

existence, absurd, vital, centrifugal, modern, model, social, cultural, interpersonal 

 

1970-ական թվականներից հետաքրքիր զարգացում ունեցավ հայ 

արձակը: Նոր գեղագիտական-փիլիսոփայական ընկալումները մի շարք 

աներևակայելի հեռանկարներ բացեցին հայ գրողի համար: Կար 

դարասկզբի կորուստների հիշողությունը, թարմ էին դարակեսի ավերիչ 

պատերազմի հետքերը և այդ ամենը տեսած ու ճանաչող մարդու համար 

գոյությունը կորցնում էր իր իմաստը: Նա դառնում էր մերժված, աքսորված, 

չհասկացված՝ փակվում ինքն իր ներսում և օտարվում: Փիլիսոփայական-

հոգեբանական այս հարցադրումները արդեն իսկ ի հայտ եկան 1970-

ականներին: Մասնավորապես Վահագն Գրիգորյանի «Տեղատվություն» 

վեպը (1976 թ.) այս մտայնության ցայտուն օրինակներից է: Ահա Սասունիկ 
Թորոյանի «Գիշերը» վիպակը, որը գրվել է նույն թվականին, մարդու 

մենության, օտարվածության, անհեթեթ գոյության փիլիսոփայական 

հարցադրումների գրողական մտածիրի արգասիք է: Վիպակն այսօր էլ 

արդիական է և տարակերպ մեկնությունների հնարավորություն է 

ընձեռում: Սույն դիտարկումը էկզիստենցիայից աբսուրդի հասնող փիլիսո-

փայության շերտերի բացահայտմանն է ուղղված: Սասունիկ Թորոսյանը 

1980-90 ականներին առավել հայտնի էր իր հրապարակագրությամբ, 

խոհագրությամբ և պատմվածքներով: Այնուհանդերձ, «Գիշերը» վիպակը 

գալիս է փաստելու, որ Սասունիկ Թորոսյանի արձակը օրգանապես 

mailto:armenavanesyan@inbox.ru
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հաղորդակից էր թե՛ ժամանակի արձակի զարգացման միտումներին և թե՛ 

համաշխարհային գրականության փորձին: 

Մարդակեր 20-րդ դարը ամբողջ աշխարհում շատ գրողների 

հանգեցրեց այն եզրակացության, որ մարդկային մենությունը հաղթա-

հարելու էկզիստենցիալ հեռանկարները ոչ միայն փիլիսոփայական հենք 

ունեն, այլև՝ կենսական նշանություն, քանզի կենտրոնաձիգ առանցք է 

դարձել մարդու գոյության խնդիրը: Այս առումով մենակության խորհուրդը 

առանձնահատուկ արդիականություն և նշանակություն ունի, քանի որ 

«մարդն իրեն զգում է և բնության անքակտելի մի մասը, բայցև՝ լքված է 

ինչպես անցանկալի երեխա, ինչ-որ առումով՝ մոլորված մարդկային 

աղմկոտ աշխարհի մեջ»1: Մարդուն էկզիստենցիալ իրավիճակի մեջ են 

դնում վախի, անհանգստության, հուսահատության, կարոտի, հույսի, 

ազատության, պատասխանատվության սրված իրավիճակները. «Այս մի 
ամսում ո՞վ է թաղվել, որ ես թաղվեմ»2: Նման դեպքերում մահը դառնում է 

գոյության շարունակության փիլիսոփայական այլընտրանք, քանզի 

անհատը կտրում է սոցիալական-հոգեբանական կապը հանրությունից: 

Մարդկության գոյության այս երևույթները կապող օղակը միայնությունն է: 

Որպես էկզիստենցիալ արձակ, Սասունիկ Թորոսյանը «Գիշերըե 

վիպակում ստեղծում է մարդու մենակության հետազոտական մոդել: Նրա 

գրական կերպարը զգում է տարբեր տեսակի ճնշումներ՝ տիեզերական, 

սոցիալական, մշակութային, միջանձնային: Գրողի ստեղծած կերպարի 

վարքը բազմազան և անգամ իրարամերժ դրսևորումներ ունի: Կերպարն 

ունի երկու հակադիր կենսազգացողություն. Մի կողմից՝ սա մենակության, 

մեկուսացման կամավոր ցանկություն է, մյուս կողմից՝ շփման անհրաժեշ-

տություն, լքվածությունից խուսափելու ցանկություն: Թորոսյանը իր 

կերպարին ընկղմել է այնպիսի իրավիճակում, որը թույլ է տալիս գրողին 

մոդելավորել հատուկ էկզիստենցիալ վիճակ՝ լքվածություն, վախ, 

անհանգստություն, հուսահատություն, սարսափ և այլն. «զգաց, որ իր մեջ 
արթնանում է աքցանը չգտնելու թաքուն հույսը» (էջ 78): Հեղինակը պետք է 

խստացներ հերոսի մենության իրավիճակը, որն էլ անում է, գործողությունը 

տեղավորելով գիշերվա մեջ՝ լքված ու գրեթե դատարկ տանը: Նման  կերպ 

նա կենտրոնանում է մարդկային գոյության հիմնարար անհեթեթության և 

ողբերգության վրա:  

                                                           

1 Бубер М. Проблема человека // Бубер М. Два образа веры. - М.: Республика, 1995. - С. 

228 (թարգմ. իմն է - Ա. Ա.): 
2 Թորոսյան Սասունիկ, Գիշերը, Երևան, 2020, էջ 70: Այսուհետ սույն գրքից 

մեջբերումների էջերը կնշվեն մեջբերումից հետո՝ փակագծերում: 
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«Գիշերը» վիպակի գեղարվեստական և փիլիսոփայական առանձնա-

հատկությունն է կոմպոզիցիայի մոնոկենտրիկ բնույթը, սյուժեի հարա-

բերական պարզությունը, իրադարձությունների սակավ զարգացումը: 

Հատկանշական է, որ հեղինակը հաճախ դիմում է առաջին դեմքի 

պատմությանը: Նարատիվի այս ձևը թույլ է տալիս լիարժեք բացահայտել 

կերպարի ներքին աշխարհը, նրա մտքերը, զգացմունքները և այլն: 

Հայդեգերյան այն պնդումը, թե. «Լեզուն տուն է: Մարդը բնակվում է լեզվի 

տնակում: Մտածողներն ու բանաստեղծները այդ տան խնամակալներն 

են...»3 կարծես թե Սասունիկ Թորոսյանի ընկալման ելակետը լինի: Վիպակի 

պատումը երկլեզու է՝ հեղինակային և կերպարային: Ուստի, կարելի է ասել, 

որ վիպակում երկու կերպար կա՝ հեղինակն ու կերպարը: Հեղինակն 

անընդհատ իշխում է կերպարի վրա, քանի որ նրա ճշմարտության 

հավասարաչափ կրողն է, ունի իր որոնումը մենակության հաղթահարման 

և գոյության զգացողությունը ձեռք բերելու ուղիներ է որոնում: Մենությունը 

մարդը զգում է արտաքին աշխարհի հետ բարդ և հակասական 

հարաբերությունների համատեքստում: Արտաքին աշխարհից իր բոլոր 

կապերը կտրած Սասունիկ Թորոսյանի անանուն կերպարը գնում է 

ինքնավատնումի, քանի որ մեկ ամիս առաջ մեծ արհավիրք է տեսել. «Այս մի 
ամիս ես ոչ որդի եմ, ոչ ծնող, անընդհատ իմ գլուխն էի ազատում» (էջ 94): 

Թերևս այստեղ կա 1915 թվականի եղեռնի արձագանքը: Եվ ահա գյուղում 

հայտնված մարդը, ում անտարբերության են մատնել գյուղում, 

խորհրդանշում է հայ ժողովրդին, որին էլ անտարբերության է մատնել 

աշխարհը: Թերևս սա է հիմնական պատճառը, որ կերպարն անանուն է: 

Ունենալով կյանքում իր տեղը գտնելու բոլոր հնարավորությունները՝ 

նա ընտրում է ինքն իր գլխին խնդիրներ ստեղծելու ճանապարհը: Նախ՝ 

հանգցնում է տնակի լույսը և ապա՝ չարչարվում այն նորից վառելու, ինչը 

նրան, բնականաբար, չի հաջողվում (հայ ժողովրդի կենսագրություն): 

Փչացնում է հագուստը, հրաժարվում ուտելիքից, որոնց համար քիչ անց 

զղջում է, բայց արդեն ուշ է (հայ ժողովրդի կենսագրություն): Հանգիստ 

քնելու փոխարեն դուրս ու ներս է անում, ընկնում անձրևի տակ (հայ 

ժողովրդի կենսագրություն): Տան՝ իրեն չվերաբերող անկյուններն ու 

ամբարներն է քրքրում և ի վերջո մի պարան է գտնում, որն էլ իր համար 

կախաղան է դառնում (հայ ժողովրդի կենսագրություն): Նման կերպ 

Սասունիկ Թորոսյանը ակնարկում է նաև պատմությունից դասեր չքաղելու 

հայկական մտախառնվածքը: Այսինքն հայ ժողովուրդը աշխարհի 

                                                           

3 Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления / Сост., пер. с нем. и комм. В.В. 

Бибихина. - М.: Республика, 1993. - С. 192 (թարգմ. իմն է - Ա. Ա.): 
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ժողովուրդների հետ անհաղորդ է, միայնություն է փնտրում և անընդհատ 

իր գլխին տեղացող արհավիրքների մի մասն էլ  ինքն է իր դեմ հրահրում: 

Թերևս սրա մեջ ճշմարտություն կա: 

Վերադառնանք կերպարի վարքաբանությանը: Մենակությունը 

հաղթահարելու համար նա հաղորդակցություն է ստեղծում իր հետ 

ինքնախոսության միջոցով: Վերացարկված ու երևակայական ձևով ստեղ-

ծում է սեր, ընտանիք, հարազատություն: Այդ պայմանական հնարավո-

րությունները, թվում է, թե պիտի հաղթեն ցավալի հուշին՝ «Բայց մենք յոթը 
եղբայրներ էինք, առավոտ շուտ, երբ արևը միայն Սև սարին էր կպնում, 
չորս գութան էր դուրս գալիս մեր տնից, մեր դռան առաջ մեծ ընկուզենի 
կար, մեր թոնրատան միջով առու էր անցնում, մենք լվացվում էինք այդ 
առվի մեջ, շատ սառն էր նրա ջուրը: Մեր առվի ձայնը հիմա էլ իմ ականջում 
է: Մեր գյուղի կենտրոնում սուրբ Սարգիսի եկեղեցին էր, մեր գյուղը մեծ էր 
ու ձեր գյուղից սիրուն» (էջ 101-102) (կորուստներ) և հաղթահարեն մեռնելու 

ցանկությունը: Սակայն դա այդպես չէ և միայնությունն ու կյանքի 

նկատմամբ անտարբերությունը մարդկային գոյությունը դարձնում են 

ապարդյուն ու անհեթեթ: Նրա բոլոր ջանքերը ի սկզբանե դատապարտված 

էին ձախողան. «Նա համարյա համոզված էր, որ միևնույն է, չի գտնելու» (էջ 

77)  Ուստի լուսադեմին իր ձեռքով առաստաղից կախված պարանից 

ճոճվում է կերպարն ու խռխռոցի միջից արտասանում «Փորձանքներից 
անցար, կրակներից անցար և եկար դու էլ այս բերեցիր գլխիդ, էշի մեկ» (էջ 

104): Սա արդեն իսկ գրողի դիրքավորումն է և գնահատանքը՝ առ կենսա-

սիրությունը: Ի տարբերություն Կաֆկայի, Քամյուի, Սարտրի աբսուր-

դայնությանը, որոնք շատ հաճախ կյանքի անհեթեթությանը նայում են իբրև 

գոյության անհնարինություն, Սասունիկ Թորոսյանը ուղենշում է մեկ այլ 

ճանապարհ՝ գոյության անհնարինությունից՝ դեպի անհեթեթ կյանք: 

Սրանով է պայմանավորված վիպակի հիմքում ընկած այն կենսականն ու 

ապրեցնողը, որը էկզիստենցյալ իրականության միջով տանում է դեպի 

գոյության անհեթեթություն, բայցև ուղղորդում է դեպի կյանք և դառնում ելք՝ 

դեպի լույս: 

 

Արմեն  Ավանեսյան 

Էքսզիստենցիալ շերտերը Սասունիկ Թորոսյանի «Գիշերը» գրքում 

Ամփոփում 

Սասունիկ Թորոսյանի «Գիշերը» վիպակը մարդու մենության, 

օտարվածության, անհեթեթ գոյության փիլիսոփայական հարցադրումների 

գրողական մտածիրի արգասիք է: Վիպակն այսօր էլ արդիական է և 

տարակերպ մեկնությունների հնարավորություն է ընձեռում: Սույն 
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հոդվածը էկզիստենցիայից աբսուրդի հասնող փիլիսոփայության շերտերի 

բացահայտմանն է ուղղված: 

Գրականության մեջ կենսականն ու ապրեցնող շերտերը 

էկզիստենցյալ իրականության միջով մարդուն տանում են դեպի գոյության 

անհեթեթություն, բայցև ուղղորդում դեպի կյանք և դեպի լույս ելքի 

հնարավորություն ընձեռում: 

 

 

Армен  Аванесян 

Слои бытия в книге Сасуника Торосяна «Ночь» 

Резюме 

Роман Сасуника Торосяна «Ночь» - произведение литературного 

мыслителя на человеческие вопросы одиночества, отчуждения, абсурдного 

существования. Роман актуален и сегодня, он дает возможность для разных 

интерпретаций. Данная статья направлена на выявление пластов философии, 

переходящих от существования к абсурду. В литературе витальный и 

животворный слои ведут человека через экзистенциальную реальность к 

абсурдности бытия, но направляют его к жизни, дают ему возможность выйти 

на свет. 

 

 

Аrmen Avanesyan 

Layers of being in Sasunik Torosyan‘s book ―Night‖  

Summary 

Sasunik Torosyan's novel "Night" is a work of a literary thinker on the 

human issues of loneliness, alienation, and absurd existence. The novel is still 

relevant today, it provides an opportunity for different interpretations. This article 

is aimed at identifying the layers of philosophy moving from existence to 

absurdity. In literature, the vital and life-giving layers lead a person through 

existential reality to the absurdity of being, but guide him to life, give him the 

opportunity to come out into the light.  

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  25.12.2020թ. 
Հանձնարարվել է գրախոսության  10.01.2021թ. 
Տպագրության է հանձնարարվել  03. 02. 2021թ. 
 

 

 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

----------------------------------------------------------------------------- 

101 

 

ՀԱՅԿ  ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

Հայաստանի ազգային արխիվի  
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ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԸ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. Զապել Եսայան, 

Խորհրդային Հայաստան, «Պրոմեթեոս ազատագրված», հուշագրություն, 

կենսագրական փաստեր, գեղարվեստ: 

       Ключевые слова и выражения: Запел Есаян, Советская Армения, 

―Освобожденный Прометеос‖, меморандум, биографические факты, 

изобразительное искусство. 

Key words and expressions: Zapel Yesayan, Soviet Armenia, ―Liberated 

Prometeos‖, memorandum, biographical facts, art. 

 

«Ի դեմս Խորհրդային Հայաստանի ես տեսել եմ հայերի հայրենիքը, 

հետևաբար նաև իմը և կարծել եմ, որ օգտակար կլինեմ հայ գրականության 

զարգացման ասպարեզում»1,- ահա այսպիսի անկեղծ և հուզիչ կերպով է 

1937թ. հունիսի 27-ին կալանավորված Զապել Եսայանը 1938թ. հունվարի 

26-ի հարցաքննության ընթացքում փորձել է արդարանալ հակա-

խորհրդային գործունեություն ծավալելու, ավելի կոնկրետ՝ ֆրանսիական 

լրտեսության գործակալ լինելու շինծու մեղադրանքից պաշտպանվելու 

համար՝ ի պատասխան այն հարցի, թե ինչու է որոշել այցելել հենց 

Խորհրդային Միություն:  

Զարմանալի խիզախ կենսագրությամբ աչքի ընկնող երևելի 

գրագիտուհին, որն անմիջական ականատեսն էր եղել Կիլիկիայի 

կոտորածի և ավերումի հետևանքներին, ընդգրկվել էր 1915թ. Մեծ եղեռնին 

զոհաբերվող հայ մտավորականության ցուցակում և փրկվել էր ոչ միայն 

պատահականության, այլև  իր հնարամտության ու խիզախության արդյուն-

քում, դեգերել և փառահեղ գործունեություն էր ծավալել Ֆրանսիայում, 

Բուլղարիայում, Վրաստանում և այլուր, արդեն առաջացած տարիքում զոհ 

գնաց Խորհրդային Միությունում մոլեգնող վայրագություններին: 

Եսայանի կենսագրությունից հայտնի է, որ նա առաջին անգամ 

Խորհրդային Հայաստան է եկել 1926 թվականին և այնտեղ մնացել է կարճ 

ժամանակ, իսկ 1933 թվականին՝ երկրորդ անգամ (ըստ որոշ տեղեկություն-

                                                           

1 Հայաստանի ազգային արխիվ, ֆ.1191, ց. 4, գ.1467, թ. 10, բնագիրը՝ ռուսերեն: 
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ների՝ 1932թ.)2, և նրան հաջողվել է վերջնական բնակություն հաստատել 

Խորհրդային Հայաստանում: Խորհրդային Միության մասին Եսայանը 

չհասցրեց շատ գրել, քանի որ իր երկրորդ այցի ընթացքում մեծապես 

զբաղված էր դասախոսական աշխատանքով և գրականության մասին 

հրապարակախոսական բնույթի աշխատանքներով: 1926թ. ԽՍՀՄ-ում իր 

տեսածն ու ապրած հույզերը Եսայանը շարադրել է 1928 թվականին 

Մարսելում հրատարակած «Պրոմեթեոս ազատագրված» հուշագրության 

մեջ:   

Նախ` քննվող ստեղծագործության ժանրի մասին. հեղինակը իր 

ստեղծագործությունն անվանել է «ճամփորդական նոթեր», ինչը 

ժամանակակից գրականագիտության մեջ անվանվում է ուղեգրությունֈ 

Գրականագետ Ս. Արզումանյանը, քննելով նշված ստեղծագործությունը, 

դժբախտաբար չի հստակեցնում ժանրը՝ այն անվանելով «ծավալուն գիրք»3, 

ինչը, մեր համոզմամբ, այնքան էլ գիտական ձևակերպում չէ: Հետևելով հայ 

և համաշխարհային գրականագիտության մեջ ժանրի սահմանման 

չափանիշներին՝ տեսնում ենք, որ առայժմ չկա ժանրի հստակ սահմանում, 

որով վերջնականապես ստեղծագործությանը կարող ենք տալ ժանրային 

հստակ պատկանելիություն, ավելին՝ որոշ ժանրեր էլ այնքան են սերտաճել, 

որ թվում է՝ դրանց դեպքում անիմաստ է ավելի նեղացնել ժանրային 

բնութագրի սահմանները. այդպիսի ժանրերից են, օրինակ, ուղեգրությունը 

և հուշագրությունը: Առաջինի ժամանակ անունը հուշում է, որ տվյալ 

ստեղծագործությունը գրվել է կոնկրետ ուղևորության ժամանակ տեսած 

դեպքերի առթիվ և պարունակում է ճամփորդական հուշեր, ինչը 

միանշանակ համընկնում է «Պրոմեթեոս ազատագրված» ստեղծագործու-

թյանը, սակայն պակաս ընդգրկուն չէ նաև հուշագրության ժանրը, որը 

ներկայացնում է հեղինակի տպավորությունները և վերաբերմունքը 

անցյալում կատարված դեպքերի նկատմամբ, իսկ այդ դեպքերին հեղինակը 

կարող է ականատես լինել նաև անցյալում կատարած իր ճամփորդու-

թյունների ժամանակ, ուստի միայն ճամփորդությունը բավարար չենք 

համարում ժանրի հստակեցման համար: 

Այս դեպքում ավելի նպատակահարմար կլինի հաշվի առնել պատմ-

վող դեպքերի բովանդակության ծավալը, ինչը հուշագրության մեջ առավել 

                                                           

2  Զ. Եսայանի դատական գործում մի քանի անգամ նշվում է 1932 թվականը, սակայն 

«Գրական թերթ»-ի` 1933 թ. ապրիլի 21–ի թիվ 7 համարում տպագրված ծանուցման 

մեջ ասվում է, որ Եսայանը Խորհրդային Հայստան է ժամանել 1933 թ. ապրիլի 19-ին: 

Հակված ենք  ճշգրիտ համարելու 1933 թվականը: 
3 Արզումանյան Ս., Զապել Եսայան, Երևան, 1965, էջ 239: 
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ընդգրկուն է. այն կարող է հեղինակի անձնական տպավորությունների 

օգնությամբ պատմել ժողովրդի համար ճակատագրական նշանակություն 

ունեցող իրադարձությունների, մարդկանց և ընդհանրապես ժամանակա-

շրջանի մասին, ուստի ուղեգրությունը, ինքնակենսագրությունը և այլ փոքր 

ժանրեր կարելի է համարել հուշագրության ճյուղերից: Պատահական չէ, ոչ 

ֆրանսիացի ժամանակակից փիլիսոփա և գեղագետ Ժան-Մարի Շեֆֆերը 

«Ի՞նչ է գրական ժանրը» աշխատության մեջ հավատացած է, որ գրակա-

նության տեսությունը կարող է մշակել նոր մոտեցումներ, որոնք լիովին 

կհամապատասխանեն ժամանակակից գիտության պահանջներին: Նրա 

կարծիքով ժանրերը ոչ թե մեկընդմիշտ տրված, այլ պատմականորեն 

առաջացած երևույթներ են, հետևաբար գրականագիտության խնդիրն է 

դասակարգել ոչ թե ժանրերը, այլ դրանց առաջացման տրամաբա-

նությունները4: 

Ժանրերի նման սահմանազատումը թողնելով գրականության տեսա-

բաններին՝ ասենք, որ ելնելով վերը շարադրվածից և հաշվի առնելով իր 

բովանդակության տարողունակությունը՝ նպատակահարմար ենք գտնում 

«Պրոմեթեոս ազատագրվածը»   համարել հուշագրություն: 

 1920-ականներին Եսայանը մամուլում և անձնական նամակներում 

բացառիկ ոգևորությամբ էր խոսում Խորհրդային Հայաստանի մասին՝ 

այնտեղ տեսնելով հայ ժողովրդի փրկության ուղին: Մի կողմ թողնելով այն 

տեսակետները, որ Եսայանի պես ճանաչված և լայնախոհ մտավորականը 

կարող էր ինչ-որ ժամանակ օգտագործվել թե՛ ԽՍՀՄ, թե՛ եվրոպական 

քաղաքական և հետախուզական շրջանակների կողմից, հատկապես, որ 

այս պահին մեր ձեռքի տակ չունենք դրա մասին վկայող որևէ հավաստի 

փաստաթուղթ, նկատենք, որ ԽՍՀՄ-ի նկատմամբ ունեցած այդ 

ոգևորությունը միանգամայն հասկանալի էր, քանի որ իր հակասական և 

քաոսային կյանքի ընթացքում գրագիտուհին տեսել էր պետականությունը 

վաղուց կորցրած սեփական ժողովրդի կոտորածն ու տեղահանումը, 

արժանապատվության ոտնահարումն ու ունեզրկումը, ինչին հետևել էր 

Առաջին հանրապետության անկումը, որն իր երկու տարվա գոյության 

ընթացքում պարզապես մխրճված էր հիվանդության և աղքատության մեջ, 

իսկ 1926թ. իրականությունն այլ էր. ի հակադրություն բազում չլուծված 

խնդիրների՝ սրանց կողքին Եսայանը տեսնում էր բարձրացող 

գործարաններ, տպագրվող գրքեր, գրական բանավեճեր և գրադարաններ, 

որոնք, բնական է, դրական ազդակներ էին ստեղծում գրողի հոգում, և 

այդպիսի դրամատիկ օրերում Եսայանը չէր կարող ըստ պատշաճի 

                                                           

4 Տե՛ս  Шеффер Ж.- М, Что такое литературный жанр? М., 2010. 
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գնահատել խորհրդային իշխանությունների՝ ինտերնացիոնալիզմի խոտոր 

ճամփեքով շարունակվող ընթացքը, մայր Հայաստանից բռանզավթված 

Արցախի հարցը, էլ չենք խոսում գեղարվեստազուրկ և ծայրաստիճան 

գաղափարականացված գրականության մասին, որին, չնայած իր անկեղծ 

դրվատանքին, Եսայանը չէր կարող հիմնավորապես տիրապետել, թեկուզ 

միայն այն պարզ պատճառով, որ ռուսերեն առհասարակ չգիտեր5, 

հետևաբար ԽՍՀՄ-ում իբրև հյուր ժամանած գրագիտուհին կարողացել էր 

տեսնել տեղի ունեցող երևույթների միայն արտաքին, տեսանելի կողմը՝ 

այդպիսով մակերեսային տպավորություն կազմելով երկրի մասին: 

 Չնայած իր հակասականությանը՝ ԽՍՀՄ-ն անջնջելի ազդեցություն է 

թողել հայ ժողովրդի վրա՝ տալով նրան աշխատանք, կրթություն, մշակույթ 

և առհասարակ ապրելու հնարավորություն, ուստի տեսնենք, թե 

Խորհրդային Հայաստանում հատկապես ինչո՞վ էր ոգևորված աշխարհի 

զանազան ծագերում ապրած գրագիտուհինֈ 

 Կինը Խորհրդային Հայաստանում ուներ ակտիվ դերակատարում, և 

պատահական չէ, որ Եսայանն իր հուշագրության առաջին մասը նվիրել է 

կնոջը՝ անթաքույց ուրախությամբ նշելով, որ նախկին անգրագետ տնային 

տնտեսուհուն փոխարինել էր գրադարաններում, խմբագրություններում 

աշխատող, հանրային կյանքում դերակատարում ունեցող և քաղաքա-

կանապես հասունացող կինը: Հեղինակը նկատում է, որ կնոջ ազատակա-

նացման և լուսավորման հարցը դրված է պետական հոգածության ներքո, 

սակայն միայն օրենքը բավարար չէ, և կինը պետք է ինքնուրույնաբար լուծի 

իր ներքին ազատականության հարցերը, ինչի ուղղությամբ էլ աշխատում 

են ժամանակակից կանայք, որոնք ավարտել են տեղի և տարածաշրջանի 

ուսումնական տարբեր հաստատություններ: 1920-ականներին Խորհրդային 

Հայաստանում կինն աչքի էր ընկնում նաև քաղաքային և գյուղական 

խորհուրդների կազմում իր մասնակցությամբ, ինչը ևս ուրախացնում է 

Եսայանին: 

 Երևանը ապրում էր իր կյանքի նոր փուլը. նկատենք, որ Եսայանը մի 

տեսակ շրջանցում է բնակչության ազգային պատկանելիության հարցը՝ 

չխոսելով այն  մասին, թե մարդկանց քանի տոկոսն էր ազգությամբ հայ, 

                                                           

5 Ի դեպ, ռուսերենին չտիրապետելու մասին Զապել Եսայանը խոսում է և՛ մեր 

խնդրո առարկա ստեղծագործության մեջ, և՛ դատական գործերում, որտեղ ասում է, 

որ իր ֆրանսիական լրտես լինելու մասին ինքնախոստովանական ցուցմունքը 

ստորագրել է՝ չտիրապետելով գործավարության լեզու համարվող ռուսերենին՝ ըստ 

ամենայնի անգամ հստակ չպատկերացնելով, թե ինչի մասին է եղել իր քրեական 

գործը: 
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թեպետ չենք բացառում, որ նա, ոգևորված լինելով ինտերնացիոնալիս-

տական գաղափարներով զարգացող կայսրությամբ, բնավ էլ կարևոր չէր 

համարել այս հարցը: Ֆրանսիայում ապրած հեղինակին միանգամից 

գրավում են Երևանում ծառայություն իրականացնող ոստիկանի մաքուր և 

կոկիկ հագած շորերը, նրա հայերենը: Խանութները զարդարող հայերեն 

պաստառները ևս ուրախացնում են Եսայանին, և այս տպավորությունների 

ազդեցությամբ առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում հեղինակի 

և լուսավորության ժողովրդական կոմիսար Ասքանազ Մռավյանի 

հանդիպումը, որտեղից պարզորոշ երևում է պետական պաշտոնյայի 

պատշաճ վերաբերմունքը արտասահմանից եկած հայ մտավորակա-

նության ներկայացուցչի հանդեպ: Հեղինակի աչքից չեն վրիպում 

վայելչակազմ պատանիները, խորհրդային կարգերին նվիրված տոնակա-

տարությունները, որոնք իրենց մշակութային արտահայտությունն էին 

գտնում անգամ Երևանի բանտում, որտեղ հեղինակի պատկերացմամբ 

չկային դասական իմաստով հանցագործներ, այլ ճիշտ ուղուց շեղված և 

այժմ ուղղիչ աշխատանքով զբաղվող ստեղծագործ մարդիկ: Ահա 

այսօրինակ զանազան երևույթներով է ներկայանում 1920-ական 

թվականների Երևանը, և պատկերվող երևույթներն էլ այսօր ունեն 

մեծամասամբ պատմական նշանակություն: 

 Շինարարությունը Խորհրդային կայսրությունը առաջ մղող 

հիմնական ուժն էր: Ավերումներ և «մոխիրներու վերածած հայրենք» տեսած 

Եսայանը, որը դեռ շարունակում էր Կիլիկիայի ավերակների ու մոխիրների 

մասին իր հուշերը պատմել աշխարհին, մեծ ոգևորություն էր ապրում՝ 

տեսնելով վեր բարձրացող շենքերն ու արտադրական միավորումները: 

Հիդրոշին կատարած այցի ընթացքում գեղագիտական բարձր ճաշակ 

ունեցող հեղինակը միանգամից նկատում է հայրենի շքեղ բնությունը՝ 

այնտեղ տեսնելով արևելյան շքեղ բնանկար. մի կողմից շառաչում է 

Զանգուն, մյուս կողմից բոցկլտում են դեղնակարմիր տերևները՝ ստեղծելով 

հրաշք տեսարան՝ «արժանի նկարիչներու ուշադրությանը»: 

  Պրոլետարական գրականությունը հիմնական երևույթն էր, որ գերել 

էր Եսայանին: Ինչպես արդեն ասացինք, նա չէր տիրապետում ռուսերենին, 

այդ իսկ պատճառով չէր կարող հիմնովին ուսումնասիրել պրոլետարական 

գրական կյանքը, այն էլ այդ կարճ ժամանակահատվածում, բայց Եսայանին 

ոգևորում էին տեղի ունեցող գրական բանավեճերը, տպագրվող գրքերի և 

մամուլի ծավալը, ինչպես նաև պետության հոգածությունը այդ ամենի 

նկատմամբ: Գրականության և արվեստի լավագույն գիտակը շատ լավ էր 

հասկանում այս գրականության տեսությունը՝ միանգամայն իրավացիորեն 

նշելով, որ արտասահմանում դա ընկալվում է իր հեղափոխական-

քանդողական նշանակությամբ, այսինքն՝ գեղարվեստի ուժով քանդում էր 
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անցյալի արժեքները, իսկ ներսում՝ հեղափոխական-կառուցողական, 

այսինքն՝ կառուցում էր նորը: Երևանում Եսայանը հանդիպում և ոգևորվում 

է պրոլետարական գրականության այնպիսի ներկայացուցիչներով, ինչ-

պիսիք են Ալազանը, Վշտունին, Աբովը, Ն. Զարյանը, որոնց գեղարվեստի և 

կենսագրության մասին այսօր պատմությունը տվել է սպառիչ գնահա-

տական: Այո՛, Եսայանը 1926 թվականին ծանոթ էր հայ գրականության 

մակարդակին, Խորհրդային Հայաստան կատարած իր երկրորդ այցի 

ժամանակ նա հիմնովին ճանաչեց և բարձր գնահատեց Բակունցին, 

Չարենցին՝ կարողանալով զանազանել իրական գեղարվեստը Վշտունու և 

Աբովի այսրոպեական ինչ-ինչ մտորումներից, ուր միտքն անգամ պարզ-

որոշ չէր երևում: Այն, որ Զապել Եսայանի պես գրականության հմուտ 

տեսաբանն ու բարձրաճաշակ գրողը չէր կարող լռել Չարենցի և Բակունցի 

հասցեին հնչող ամենատարբեր մեղադրանքների մասին, երևաց 1936թ. 

ԽՍՀՄ գրողների միությունում ունեցած իր ըմբոստ ելույթներից6, որոնք էլ 

դարձան հռչակավոր գրագիտուհու ողբերգական վախճանի պատճառ-

ներից: 

 Արխիվային տեղեկությունների համաձայն՝ Զապել Եսայանի առաջին 

հարցաքննությունը տեղի է ունեցել ձերբակալումից շուրջ կես տարի անց, 

ինչը այն ժամանակ հազվադեպ հանդիպող երևույթ էր, ուստի ենթադրում 

ենք, որ քննիչը պարզապես ժամանակ էր շահում քիչ թե շատ 

արժանահավատ մեղադրանք առաջադրելու համարֈ Մի կարևոր 

հանգամանք ևս. Եսայանի քրեական գործում չկա գեթ մեկ մեղադրական 

ցուցմունք, և սա այն դեպքում, երբ ժամանակակիցներից ցուցմունք կորզելը 

և դրանով մեղադրանքը առավել ամուր հիմքերի վրա դնելը հեշտությամբ 

իրագործվող գործողություններ էինֈ Այս երկու հանգամանքները գրավել են 

նաև գրականագետ Դ. Գասպարյանի ուշադրությունը, որը մեզանում 

առաջին փորձն է կատարել ծավալուն ուսումնասիրություն նվիրելու 

բռնադատված գրողների դատական գործերին7: Եսայանի նկատմամբ 

կայացած մահվան դատավճիռր փոխվել է 10 տարվա ազատազրկման՝ 5 

տարով քաղաքացիական իրավունքների սահմանափակմամբ և անձամբ 

իրեն պատկանող գույքի պետականացմամբ, սակայն կոնկրետ իր գործում 

չի նշվում աքսորավայրի անունը, բայց իր անձնական նամակներից 

իմանում ենք, որ կյանքի վերջին տարիներին եղել է Բաքվի բանտումֈ Թե 

ինչու է ընտրվել այդ բանտը, ինչու իր անձնական գործում չի նշվում 

                                                           

6 Զապել Եսայանի կյանքի այս հատվածը ներկա ուսումնասիրության մեջ հիմնովին 

չի քննվում, այն արժանի է առանձին ուսումնասիրման: 
7 Տե՛ս Գասպարյան Դ., Փակ դռների գաղտնիքը, Երևան, 1994: 
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աքսորավայրի անվանումը` այս հարցադրումները դուրս են մնացել Դ. 

Գասպարյանի ուշադրությունիցֈ Այս պահին կարող ենք միայն 

ենթադրություններ կատարել, հատկապես այն պարագայում, որ Եսայանի 

գործին կցված է մի տեղեկանք՝ թվագրված 26 դեկտեմբեր 1949 թ., ըստ որի՝ 

«1946 թվականի ջրհեղեղի հետևանքով Զ. Եսայանին գործը փչացել է» :  

 Փաստաթղթերից տեղեկանում ենք, որ մինչև 1940 թվականը Զապել 

Եսայանը եղել է Երևանի բանտում8, քրեական գործից իմանում ենք, որ 

գրագիտուհին, ըստ չճշտված տեղեկությունների, մահացել է 1945 թ. 

աքսորավայրումֈ Հայաստանի արխիվներում չի պահպանվել գրողի 

քրեական գործի ամբողջական տարբերակը, ուստի այլ տեղեկությունների 

այս պահին ուսումնասիրողը չի տիրապետում (խոսքը փաստաթղթերի 

մասին է), սակայն վստահորեն կարող ենք ասել, որ անգամ 1930-ականների 

դժնդակ օրերին Եսայանը դեռ ամբողջապես չէր կորցրել հավատը իր 

հայրենի իշխանությունների նկատմամբ, շարունակում էր արդարացման 

ուղիներ փնտրել. ի վերջո գնդակահարության դատավճռի բողոքարկումը և 

արդյունքի հասնելը հեշտ գործ չէր, հույս ուներ, որ տեսնելու է իր 

երեխաներին ու թոռներին: Նրա գործունեության ուսումնասիրման 

ընթացքում չենք տեսել հակախորհրդային գեթ մի գործունեություն, որն 

ունենար քաղաքական նշանակություն կամ ուղղորդված լիներ եվրոպական 

երկրների քաղաքական ուժերի կողմիցֈ Ուստի պատահական չէ, որ արդեն 

Եսայանի արդարացման՝ 1957 թվականի մարտի 27-ի որոշման 

նախապատրաստման համար 1956-ի հունիսին  Ստ. Զորյանը, Գ. Սարյանը 

և այլ մտավորականներ իրենց հարցաքննությունների ժամանակ ի դեմս 

Եսայանի տեսնում էին իրապես անմեղ ու խորհրդային կողմնորոշում 

ունեցող արվեստագետի9, որը պահպանում էր քաղաքական չեզոքություն և 

նպատակ ուներ պայքար ծավալելու բացառապես իր ժողովրդի 

գրականության ասպարեզում՝ փորձելով պաշտպանել իրական արժեքները 

և ճշմարիտ գեղարվեստը: 

    

 

 

 

 

 

 

                                                           

8 Հայաստանի ազգային արխիվ, ֆ. 1191,  ց. 4, գ. 68, թ. 29, 30: 
9 Նշվ. արխիվային գործը, թ. 56, 58: 
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 Հայկ   Հովհաննիսյան 

Խորհրդային Հայաստանը և Զապել Եսայանի գեղարվեստը 

Ամփոփում 

           Զապել Եսայանը Խորհրդայանին Հայաստան առաջին անգամ այցելել 

է 1926 թվականին: Այդ մասին 1928 թվականին գրել է Պրոմեթեոս 

ազատագրված հուշագրությունը: Այդ ընթացքում Եսայանը ոգևորված էր 

Սովետական Հայաստանով և բարձր էր գնահատում նրա դերը հայ 

ժողովրդի պատմության մեջ: Հոդվածը հիշյալ ստեղծագործության և 

տարիների մասին է: 

           Դրանից բացի՝ հոդվածում կան շատ կենսագրական և արխիվային 

փաստեր Եսայանի` Խորհրդային Հայաստանում ապրած տարիների, նրա 

անհիմն բռնադատման և աքսորի մասին: 

 

 

Айк  Оганнисян 

Советская Армения  и художественность Запела Есаяна 

Резюме          

             Первый раз Запел Есаян  посетила Советскую Армению в 1926 году. 

Про этого написала мемуары ―Освобожденный Прометеос‖ в 1928 году. В это 

время Есаян былa взволнована по вопросу Советского Союза, и похвалила его 

роль в истории армянского народа. В статье изучается создание.  

          Кроме того есть много  биографические и архивные факты o жизне 

Есаяна в Советскуой Армении, его необоснованное осуждение и изгнание. 

 

 

Hayk   Hovhannisyan 

Soviet Armenia and Zapel Yesayan's artisrty 

           Summary 

         For the first time Zapel Yesayan visited Soviet Armenia in 1926 . About this 

wrote memoirs ―Liberated Prometeos‖ in 1928. At that time Yesayan was thrilled 

on the issue the Soviet Union, and praised his role in the history of the Armenian 

people. Creation is being studied in the article.  

         Besides that there's a lot of biographical and archival facts about Yesayan's 

live in Soviet Armenia, his unwarranted condemnation and relegation. 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  05.12.2020թ. 
Հանձնարարվել է գրախոսության  25.01.2021թ. 
Տպագրության է հանձնարարվել  03. 02. 2021թ. 
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ԱՆՆԱ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ  

Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ 

anna-sargsyan-1995@mail.ru 

 

ՏԱՃԱՏ  ՉԱՐԸՔՅԱՆԻ ԵՎ ԲԱՐՍԵՂ ՍԱՐԳԻՍՅԱՆԻ ԿԵՐՊԱՐՆԵՐԻ 

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻ «ԿԵՂԾ  ՀԱՆՃԱՐՆԵՐ» - ՈՒՄ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ.Զապել Եսայան, հանճար, 

կեղծ, Տաճատ Չարըքյան, Բարսեղ Սարգիսյան, համեմատություն, 

կրթություն, խոչընդոտ: 

Ключевые слова и выражения: Запел  Есаян,  талант, Тачат Чарекян, 

Барсег Саргисян, сравнение, образование, препятствие.    

Key words and expressions: Zapel Yesayan, genius, phony, Tatshat 

Charekyan, Barsegh Sargisyan, comparison, education, obstacle. 

 

 Զապել Եսայանի վիպագրության մեջ մեծ հետաքրքրություն է 

ներկայացնում  «Կեղծ Հանճարներ» վեպը, որը նշանակալի ներդրում էր 

նրա գրական ժառանգությանը:  Այստեղ խորը երևացին գրողի կերպարա-

կերտման արվեստն ու աշխարհայացքը: Զապել Եսայանը 20-րդ 

դարասկզբի հայ ուսանողության փարիզյան կյանքից վերցված դրվագում 

ստեղծեց կենդանի կերպարներ, առաջ քաշեց ժողովրդի համար արդիական 

նշանակություն ունեցող հարցադրումներ, քանզի վստահ էր. «Թէեւ 

փոխադարձ, սակայն գրականութեան ազդեցութիւնը անհամեմատօրէն 

տիրական է ժողովուրդին վրայ»1:     

 Մինչ վեպի տպագրությունը2՝ 1903 թվականին «Ծաղիկ»-ում 

հրապարակվել էր Զապել Եսայանի «Անհատականութիւններ» հոդվածը, 

որտեղ հայ երիտասարդ նկարիչ Գևորգ Գաբամաճյանի մահվան լուրից, 

նրա նկատմամբ հասարակության անտարբերությունից ազդված՝ Զապել 

Եսայանն արտահայտել էր իր զարմանքը՝ ինչո՞ւ պետք է հայ 

մտավորականը, ով չունի կեղծավոր արվեստագետների պես հարուստ-

                                                           

1 Զ. Եսայան, Նոր կինը, «Ծաղիկ», 1903, թիւ 12, էջ 141: 
2 1905 թվականից լույս է տեսել  Իզմիրի «Արևելյան մամուլ»-ում( որոշ 

ընդհատումներով), առաջին անգամ  առանձին գրքով հրատարակվել 1910 

թվականին, երկորդ անգամ՝ 2019-ին: 

mailto:anna-sargsyan-1995@mail.ru
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ներին հաճոյանալու ունակություն, հպարտ չքավորության մեջ ապրելով, 

բռնի ինքնասպանության ուղին, ինչո՞ւ նրա մահվան լուրը պետք է տեղ 

գտնի թերթի հեռավոր սյունյակներում: Զապել Եսայանն արտահայտել էր 

իր բողոքը.«Գէորգ Գաբամաճեանի անձնասպնութիւնը կղզիացած դէպք մը 

չէ. ո և է արկած մը, անձնական յուսահատութիւն մը չէ՛. անիկա կը 

պատկերացնէ իմ աչքիս մեր համայնքին նողկալի ապականութիւնը, 

արժանիքի մը, արժանապատուութեան ուժով զգացումի մը հանդէպ 

խելայեղ շուարումը և անոնք տակաւ առ տակաւ ջնջելու համար 

գործածուած պզտիկ ու մեծ գձձութիւնները, կեղծիքը, քսութիւնը»3: Խոսքերի 

արտացոլումը տեսնում ենք  «Կեղծ Հարնճարներ»-ում: Հատկանշական է, որ 

գրողը վերոնշյալ հոդվածում գրաքննության պատճառով  չի անդրադարձել  

ինքնասպանության քաղաքական կողմին, համիդյան հալածանքներին, 

որոնք իրենց ազդեցությունը նույնպես թողել էին երիտասարդ նկարչի 

հոգում, այլ միայն  ակնարկել է՝  Փարիզից  վերադառնալուց հետո Պոլսում  

«նոր յոյսեր եւ նոր հոգեր ակօսած էին սիրտը»4: Նույն կերպ կաշկանդված է 

Եսայանը «Կեղծ Հանճարներու»-ում: Հատկանշական է, որ Գևորգ 

Գաբամաճյանի անկման խորքում Եսայանը տեսնում էր նաև այլ նպաստող 

պատճառներ, ուստի վստահ էր.«Ինչ որ ալ ըլլայ զինքը անձնասպանութեան 

մղող պատճառը, իր նկարագիրը ճանչցող մէկու մը համար յայտնի է թէ 

ատիկա վաղուց ի վեր կը պատրաստուէր իր մէջ եւ որուն անխղճօրէն, 

տմարդութեամբ նպաստած են շատերը…»5: «Շատեր»-ին առավել 

մանրամասն ուղղված անդրադարձ մենք գտնում ենք «Կեղծ Հանճարներ»-

ում: Ուշագրավ է, որ վեպի հերոսները նույնպես մեծ  հույսերով Փարիզ 

ուղևորվողներն էին, որոցից շատերի նպատակը նույնպես կատարելա-

գործվելն էր իրենց ընտրած ուղղության մեջ,  սակայն նրանց կողքին էին 

նաև ամեն գնով փառքին տիրանալու բուռն ցանկությամբ լցվածները. պետք 

էր ահազանգել՝ վտանգված էր հայ ուսանողության ապագան. դժվար՝ 

հաջողության հասնելն անհավասար պայքարում, հատկապես՝ օտա-

րության մեջ, առանց որևէ աջակցության:  

 Վեպն ունեցել է  մեկը մյուսին հավելող, երբեմն՝ հակասող մեկնաբա-

նություններ. գործ ունենք բարդ և խորը ստեղծագործության  հետ, քանզի 

ակնհայտ է կերպարների նմանությունը 20-րդ դարասկզբի հայ մտավորա-

                                                           

3 Զ. Եսայեան, Անհատականութիւններ, «Ծաղիկ», 1903, թիւ 18, էջ 209:  
4  Նույն տեղում, էջ 210: 
5 Նույն տեղում: 
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կաններից ոմանց  հետ6:     

 Վեպին անդրադարձել են Հակոբ  Օշականը, Սևակ Արզումանյանը,  

Պողոս Սնապյանը, Գրիգոր Պըլտյանը, Մարկ Նշանյանը, Գրիգոր 

Հակոբյանը և այլք: Ուսումնասիրությունների կենտրոնում հիմնականում 

Տաճատ Չարըքյանի կերպարն է,   ինչպես նաև  նրա առնչությունները 

Ինտրայի7 հետ: Վերջինս գրականգիտության մեջ համարվում է Տաճատ 

Չարըքյանի նախատիպը: Չանտեսելով որոշ ակնհայտ համընկնումները, 

Ինտրայի նախատիպ լինելու հանգամանքը՝ մենք առաջնային ենք համարել 

վեպում կերպարի քննությունը, քանզի նա անհատ Տիրան  Չրաքյանը չէ, այլ 

գրողի կողմից ստեղծված կերպար, որի մեջ Զապել Եսայանը խտացրել է   

կեղծ հանճարներին  բնորոշ հատկանիշներ, ինչպես գրել է Սևակ 

Արզումանյանը.«Մյուս կողմից՝ էականը, վերջին հաշվով, նախատիպի և 

գրական կերպարի հոգեհարազատությունը չէ, այլ հեղինակի կողմից 

իրական փաստի նուրբ դիտումն ու ընդհանրացումը»8, իսկ Վարզգեն 

Գաբրիելյանի գրքերից մեկում կարդում ենք. «Չէ՞ որ վերջապես 

գրականությունը կերպարի հոգու բացահայտման աստիճանով է 

գնահատվում»9: 

           Հոդվածի նպատակն է Տաճատ Չարըքյանի և Բարսեղ Սարգիսյանի 

կերպարների նման և հակադիր գծերի վերհանման միջոցով բացահայտել 

նրանց  գեղարվեստական նկարագրերը: Տաճատ Չարըքյանն իհարկե  

գտնվում է սյուժետային գործողությունների կենտրոնում, սակայն նրա 

կերպարը առավել խորը բացահայտվել կարող է միայն համեմա-

տությունների տիրույթում, իսկ այդ ճանապարհին անտեսել չենք կարող 

վեպում նույնքան կարևորություն  ունեցող կերպարի՝ Բարսեղ Սարգիսյանի 

դերը: Առանձնացվել են հետևյալ խնդիրները՝ ներկայացնել վեպի 

գաղափարական հիմնական ուղղվածությունը, համեմատել կերպարների՝ 

առավել էական կողմերը, ցույց տալ, թե ինչպես է  գրողը առարկայական 

հիմքերի վրա  դրել  իր նախնական հղացումները:    

                                                           

6 Վեպի նախատիպերին մանրամասն անդրադարձել է Պողոս Սնապյանը: Նրա 

ուսումնասիրությունն   ուղղվել  է ոչ թե կերպարների «կեղծ կամ անկեղծ 

յատկանիշները» պարզելուն, այլ՝ ««Կեղծ հանճարներ» վէպին մէջ էջ գրաւած 

հերոսներու նախատիպարներուն ինքնութիւնը» բացահայտելուն(Տե՛ս  Պ. 

Սնապեան, Վերծանումներ, Պէյրութ, 2011, էջ 16): 
7 Հատկանշական է, որ Տիրան Չրաքյանն իր նախատիպ լինելու հանգամանքին 

բավականին բուռն արձագանքել  է   նամակներից մեկում(Տե՛ս «Նայիրի» 

շաբաթաթերթ, Պէյրութ,  1 Մարտ 1964, թիւ 41, էջ 4-5): 
8 Ս. Արզումանյան, Զապել Եսայան (կյանքը և գործը), Ե., 1965,էջ 92: 
9 Վ. Գաբրիելյան, Պատմության խորհուրդը և ներկան, Ե., 2012, էջ 103: 
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           Ինչպես Եսայանի մնացյալ գործերում, այստեղ նույնպես սյուժետային 

գործողություններն իրենց տեղը զիջել են կերպարների արտաքին 

նկարագրությունների և նրանց ներաշխարհի պատկերմանը:  

          Հեղինակը վարպետությամբ ներկայացրել է Տաճատ Չարըքյանի 

«սիլուէթ»-ը, մանրամասն պատկերել նրա անցած ուղին, սակայն զուգահեռ 

կառուցել է Բարսեղ Սարգիսյանի նկարագիրը՝ համեմատելու հնարա-

վորություն տալով ընթերցողին: Պատկերելով Տաճատ Չարըքյանի 

գմբեթաձև և լայն  ճակատը, բարձր հասակը՝ գրողն ընդգծել է՝ սա արդեն 

բավական էր, որ հասարակությունը նրա մեջ տեսներ  ապագա հանճարին: 

Սակայն վեհ քայլվածքի, «հանճարի» պատկերն ունեցող երիտասարդի 

աչքերը մեկ անգամ չէ, որ  հեղինակի կողմից բնութագրվել են հետևյալ 

կերպ՝  «աչքերը աննշան, պզտիկ»10,  «աչքերը պզտիկ, անփայլ, աննշան»11, 

«անոր սովորաբար աննշան աչքերուն մէջ»12 : Անհերքելի է՝ Զապել 

Եսայանը մեծ կարևորություն էր տալիս իր կերպարների աչքերին, այնտեղ 

արտացոլված հույզերին. գեղեցիկ ու բազմախորհուրդ են նրա  դրական 

կերպարների աչքերը, նրանց հայացքում գրողը կարևորում է հոգու 

արտացոլանքը՝ այս կերպ չթաքցնելով իր վերաբերմունքը կերպարի 

նկատմամբ: Այլ է մոտեցումը Բարսեղ Սարգիսյանի դեպքում. ի 

տարբերություն Տաճատի՝ նրա հայացքի «մթին ու խոնավ» աչքերի 

խորքերում հեղինակը որսում է խորը զգացումներ՝ «…խորունկ անչափելի 

ցաւ, սաստիկ եւ անողոք որ ջղաձգօրէն թարթափել կուտար իր 

թարթիչները»13ֈ Պատահական չէ, որ նրա բազմախորհուրդ հայացքից, ճիշտ 

է, թեև կարճ ժամանակով, բայց Տաճատը ստիպված է լինում  գիտակցել իր  

անձի ունայնությունը: 

           Ընդգծելու համար Բարսեղ Սարգիսյանի կերպարի  ներքին-

արտաքին հակադրությունը՝ գրողը  մանրամասն ներկայացնում է էական 

կողմեր: Նկարչի պես ուրվագծում է շարունակական տաժանակիր 

աշխատանքից կերտված կերպարի՝ արտաքինից կոպիտ մարդու 

նկարագիրը: «Ձեռքերն ալ բնականաբար սեւցած եւ կոշկոռներով 

կարծրացած էին, եւ այնպիսի ծանր շարժումներ ունէին որ անկարելի էր 

աւելի անընդունակ ձեռքեր երեւակայել գեղարուեստի»14,-ասում է 

Եսայանը, բայց նաև այդ կերտվածքին համադրում է արվեստագետի հոգին: 

                                                           

10 Զ. Եսայեան, Կեղծ Հանճարներ, Ստանպուլ,  2019, էջ 16:   
11 Նույն տեղում, էջ 48:  
12 Նույն տեղում, էջ 78: 
13 Նույն տեղում, էջ 36: 
14 Նույն տեղում, էջ 30: 
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Ի տարբերություն Տաճատ Չարըքյանի, Բարսեղ Սարգիսյանի դեպքում 

ընդգծվում է՝ միջին հասակով, թիկնեղ, կորովրի մարդու հոգում կարող էր և 

ծնվել էր սերը արվեստի նկատմամբ, գտնվել ուժ և կամք՝ համադրելու 

ֆիզիկական ծանր աշխատանքն ու մտավորականի նրբազգաց հոգին, 

նկարիչ դառնալու, տեսած գեղեցկությունները մարդկությանը փոխանցելու 

ցանկությունը: 

 Զապել Եսայանը անդրադառնում է նրանց անցած ճանապարհի 

պատկերմանը: Ընդգծում է այն հանգամանքը, որ հասարակությունը մեկին 

տվել է հանճարի կոչում, խրախուսել, աջակցել, մյուսին՝ խոչընդոտել: 

Մեղադրանքի մեծ չափաբաժին է  գրողը տալիս հասարակությանը՝ 

«ընկերային ոճիրներ» համարելով  սխալ դաստիարակությամբ երեխաների 

մոտ ձևավորված նենգությունը, կեղծավորությունն ու եսասիրությունը15:   

Չանտեսելով  «կարճատես, դիւրահաւան եւ թեթեւութեամբ դատող 

ապիկարներու հիացումը»16՝  Զապել Եսայանը ինչ-որ տեղ նվազեցնում   է 

կեղծողների  պատասխանատվությունը:   

Գրողն անդրադառնում է կրթական համակարգին, մանրամասնում, 

թե ինչպես են այնտեղ ներվել հանճարի «սիլուէթ» ունցող Տաճատի 

թերությունները, հանդիմանվել շատերի կողմից ընդունված չափանիշներին 

չարժանացած սովորողները: Այստեղ կա ահազանգ՝ դեռևս կրթական 

միջավայրում արդեն սովորողների մաքուր սրտերում բույն է դրել   կեղծին 

նմանվելու ձգտումը, դեռևս սկզբնական շրջանում որոշակի 

ունակություններ ունեցող Տաճատը աստիճանաբար հեռացել է ճշմարիտ 

ուղուց: Հատկանշական է, որ  եսայանական ըմբռնումներն այս հարցի շուրջ 

համընկնման եզրեր ունեն մեծ մտավորական Կոմիտասի խոսքերի 

հետ.«Սխալ դաստիարակութեան արդիւնքն է, որ շատեր որոնք հանճարներ 

պիտի ըլլային, եղած են գողեր…»17: Ըստ Զապել Եսայանի՝ հետևանքներն 

առավել սասափելի կարող են լինել, երբ անհատն իր մեջ ի սկզբանե 

ունենում է իրեն բոլորից վեր դասելու հավակնություններ: Գրողը ցույց է 

տալիս, թե ինչպես է աստիճանաբար  Տաճատը հեռացել իրականությունից. 

«…Եւ վերէն կը նայէր իր ընկերներուն, իր ուսուցիչին, ամբողջ 

մարդկութեան, այդ օրերէն՝ դեռ հոգիով մաքուր եւ տղայ, տարտամօրէն 

զգաց թէ ինքը այն առանձնաշնորհեալ մարդերէն մէկն է որ դեր մը ունին 

կատարելիք աշխարհիս մէջ. թէ իր հանճարը նուիրական աւանդ մըն է զորս 

                                                           

15 Նույն տեղում, էջ 24: 
16 Նույն տեղում: 
17 Գրական նշխարք Կոմիտաս վարդապետի բեղուն գրչէն, Մոնթրէալ, 1994, էջ 213: 
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պահպանելու եւ որուն յաղթանակել տալու պարտական է ի՛նչ գնով որ 

ըլլայ…»18: 

Այստեղից հիմնավորվորում է այն հանգամանքը, որ Տաճատի՝ 

գրականություն ընտրելու հիմքերում  պետք է լիներ միայն իր ես-ի 

ներկայացումը: Հատկանշական է, որ Զապել Եսայանը նույնպես ունի 

գործեր, որտեղ մանրամասն ներկայացրել է  իր իսկ ներաշխարհը, սակայն 

Եսայանի ես-ը արտացոլանքն է բնության գեղեցկությունների,  նրա 

ներաշխարհում իր ուրույն տեղն ունի հայրենիքի ճակատագիրն ու հայ 

մտավորականը, և, ընդհանրապես, մի՞թե չկա «Կեղծ Հանճարներ»-ում 

Զապել Եսայանի ես-ը. Բարսեղ Սարգիսյանի աշխարհայացքում դժվար չէ 

նկատել եսայանական որոշ մտորումներ: Ի վերջո, ի՞նչը չէր ներում Տաճատ 

Չարըքյանի ներաշխարհում  Զապել Եսայանը. պատասխանը կարող ենք 

գտնել վեպում. «…Ինքզինքը իր միջավայրէն եւ ժամանակամիջոցէն դուրս 

եւ վեր կը գտնար, առանձնացած եւ մենաւորիկ իր գերազանցութեան մէջ»19:

  Կյանքի այլ ընթացք է կառուցում  գրողը  Բարսեղ Սարգիսյանի 

համար: Նրա ուղին պատկերում  է խոչընդոտների շարունակական 

հաղթահարման ճանապարհով՝ ամեն անգամ ստուգելով ու հաստատելով 

կերպարի անկեղծության աստիճանը: Բարսեղի համար կառուցվում է 

կյանք, որը չէր ապրել Տաճատ Չարըքյանը, շուրջը ստեղծվում 

վերաբերմունք, որին անծանոթ էր Տաճատ Չարընքյանի հոգին. նրան ոչ 

միայն չէին հավատում, այլ նաև կաթեցնում էին ականջին հավերժական 

պատճառաբանությունը մտավոր գործունեության մեջ նյութականը 

որոնողների և հոգևոր արժեքները մերժողների.«...Ոչ ոք, նոյն իսկ իր 

ազգականները չէին հանդուրժած որ իր գեղեցիկ երազը իրագործէ, ի՞նչ 

պիտի ընէր նկարիչ դառնալով. ահաւասիկ մայրաքաղաքացիի, անգործ 

մարդու զբաղումֈ Երբ մարդ ուտելու հաց չունի, կարկանդակին չը 

մտածեր… հէ՞…»20 :  

Սակայն Զապել Եսայանի ըմբռնմամբ հասարակությունը, 

սոցիալական կարգավիճակն անկարող էին մաքառող նկարագրի տեր 

անհատի մեջ սպանել գեղեցիկը տեսնելու ունակությունը և իրական 

արվեստագետի հոգին, ուստի Բարսեղ Սարգիսյանը պայքարում է հանուն 

իր նպատակի իրականացման. «Ինքը ոչ մէկ տրամաբանութեան չէր 

անսացած, աւելի ուժով եւ հզօր իր հոգիին մէջէն երգած էր արուեստի եւ 

                                                           

18 Զ. Եսայեան, Կեղծ Հանճարներ, Ստանպուլ,  2019, էջ 19: 
19 Նույն տեղում, էջ 105: 
20 Նույն տեղում, էջ 31: 
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գեղեցկութեան պէտքը եւ ինքը այդ նուիրական ձայնին մտիկ ըրած էր...»21: 

Արվեստի նկատմամբ ծնված իրական սիրո համար հեղինակը վեպում չի 

ճանաչում անգամ ժառանգականությունը՝ բացառելով Բարսեղի հարա-

զատների մեջ նման հակումները, հեղինակը նաև  ընդգծում է՝ բավական էր 

գեղեցիկը տեսնելու ունակությունն ու այն մարդկությանը փոխանցելու 

ցանկությունը:  

Փարիզ մեկնելու ճանապարհին է հատվում կերպարների ուղին: 

Եսայանն ընդգծում է՝ մեկը մեկնել էր 15 տարվա՝ սեփական ուժերով  

հավաքված գումարով, մյուսը՝ հոր դժվարությամբ ձեռքբերվածով: 

Այնուհետև Տաճատին «տեղավորում է»  երկրորոդ կարգում, Բարսեղ 

Սարգիսյանին՝ երրորդ, ընդգծելով սեփական ուժերով ձեռքբերվածի և 

հեշտությամբ տրվածի արժևվորման հակադրությունը: Չի համընկնում նաև 

նրանց  Փարիզ մեկնելու նպատակը:  Ի տարբերություն Տաճատի՝ Բարսեղի 

մոտ ընդգծվում է արվտեսի գաղտնիքներին հասնելու ձգտմամբ Փարիզ 

մեկնելու, կրթվելու ցանկությունը, Տաճատի դեպքում հեղինակն 

ակնարկում է. «…Իր այդ բուռն փափաքին մէջ բացատրեցինք թէ սորվելու, 

ուսումնասիրելու դիտաւորութեան հետքն իսկ չկար»22:  Հատկանշական է, 

որ Բարսեղը գնում է հմտանալու այն արվեստի մեջ, որը մերժվել էր Տաճատ 

Չարըքյանի կողմից:   

Դեռ Փարիզ չհասած՝ ի հայտ է գալիս  ևս մեկ տարբերություն. այլ 

դիտանկյունից են շրջապատող աշխարհին նայում կերպարները: Եթե  

Տաճատին վանում, զզվանք է պատճառում երրորդ կարգն իր թշվառ 

տեսքով, ապա Բարսեղի աչքերը անգամ սարսափելի պայմաններում 

որսում են գեղեցիկը. նա նկատում է Զապել Եսայանի սիրելի վերջալույսը, 

գրողը նրա միջոցով գեղանկարչական ուրույն լուծումներով փոխանցում է 

իրական արվեստագետին հատուկ զգացումներ՝ վերջալույսով հիացման 

վայրկյաններին ապրված.«Իրենց գլխուն վերեւ երկինքը կը կամարանար 

բոլորովին ծածկուած ճերմակ եւ ոսկեզօծ ամպերով եւ Բարսեղ հմայուած, 

իր խորշոմած եւ թխացած ճակատը կը դարձնէր չորս կողմ եւ ռնգունքը կը 

թրթռային այնքան փափուկ՝ իր կոպտացած դէմքին վրայ, ծաղկի թերթերու 

պէս»23: Այսքանով հանդերձ գրողը չի մոռանում Բարսեղի՝ գեղեցիկը 

տեսնող հայացքը բախել իրականությանը, չի խուսափում որսալ Տաճատի 

արհամարհական վերաբերմունքից  վիրավորված վայրկյանը Բարսեղի 

նկարագրում, այս կերպ ցույց տալով՝  թշվառության սովոր, բազում 

                                                           

21 Նույն տեղում: 
22 Նույն տեղում, էջ 29: 
23 Նույն տեղում, էջ 35: 
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խոչընդոտներ հաղթահարած, ֆիզիկական ծանր աշխատանքի դեմ 

անխոցելի Բարսեղը Տաճատի ընդամենը մի արհամարհական  շարժումից  

կարող է խոցվել: Ուշադրություն դարձնենք կարևոր մի հանգամանքի՝  

բնազդով է զգում իր թշվառ կացությունը Բարսեղը, ինչպես և հաճախ 

բնազդով իր կեղծ լինելն էր զգում Տաճատը, սակայն նրանց միավորում է 

կարևոր մի հատկություն. երկուսի մոտ էլ վայրկյաններ են տևում 

ընկրկումները, քանզի ինչպես Տաճատն է վերագտնում իր կեղծ նկարագրի 

ճշմարիտ լինելու հավատը, նույնքան շուտ իր հոգին կարողանում է ամոքել 

նպատակի ճանապարհին շարունակական խոչընդոտներ հաղթահարած 

Բարսեղը:        

Գրողը վերպում աստիճանաբար «պատրաստում» է կերպարներին՝   

երկխոսությունների դաշտում ներկայացնելուն, այստեղ էլ հնարա-

վորություն տալով կրկին համեմատելու: Որոշակի հարցեր են առաջ 

քաշվում, որտեղ քննության առարկա է դառնում հացադրումների 

ըմբռնումը «կեղծ»-ի ու «անկեղծ»-ի դիտանկյունից: Առանձնացնենք 

ազգային միասնականություն, գրականություն-նկարաչություն-գաղափար 
առնչությունները: Առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ հեղինակն արդեն 

նկատել է տալիս, որ, ի տարբերություն Տաճատի, հայրենակցի հանդեպ 

օտարություն չի զգում Բարսեղ Սարգիսյանը.«…Եղբայրաբար նայեցաւ 

ժպտելով Տաճատին»24: Տաճատ-Բարսեղ երկխոսության տիրույթում երևում 

է, որ անգամ օտարության մեջ կեղծ հանճարի համար մերժելի է 

հայրենակիցը. Բարսեղի  միասին լինելու  անկեղծ ցանկությանը հնչում է 

Տաճատի կտրուկ պատասխանը՝ ոչ25:    

Երկրորդ հարցի շուրջ հեղինակը կառուցում է «հուշող» երկ-

խոսություն. ինչպես  «Սկյուտարի վերջալուսյներ»-ում հեղինակ-հերոսի 

բարեկամը զուրկ էր տեսնում նկարչությունը գաղափարից, «Կեղծ 

Հանճարներում»-ում հարցի շուրջ նույնն է Տաճատի վերաբերմունքը. 

համեմատենք՝ Տաճատ Չարըքյանն ասում է.«…Դուն ի՞նչպէս կրնաս 

սահմանել քու թանձր գոյներովդ եւ չոր գիծերովդ, քու տաղանդդ որոշեալ 

գիծերու եւ երանգներու գերին է…»26 , իսկ  «Սկյուտարի վերջալույսներ»-ում 

հեղինակ-հերոսի բարեկամը նույն կարծիքին է.«…Նկաչութիւնը գիծերու եւ 

գոյներու արուեստն է, պէտք է հոն մնայ»27, սակայն եթե «Սկյուտարի 

                                                           

24 Նույն տեղում, էջ 34: 
25 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 39: 
26 Նույն տեղում, էջ 83: 
27 Զ. Եսայեան, Սկիւտարի վերջալոյսներ եւ այլ գրութիւններ(1895-1905), Իսթանպուլ, 

2009, էջ 45: 
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վերջալույսներ»-ում Զապել Եսայանը տալիս է  իր հստակ հերքող  պատաս-

խանը.«Բայց ի՞նչպէս կ‘ըլլայ, որ շատ մը նկարիչներ, ինչպէս Բիւվիւս տը 

Չավան, թե՛ գոյնի եւ ձեւի ներդաշնակութիւնն ունին եւ թէ խորհրդանշական 

գաղափար մը կը ներկայացնեն իրենց նկարներուն մէջ»28, ապա «Կեղծ 

Հանճարներ»-ում  Բարսեղը միայն հառաչում է. «Այլ սակայն լոյսը եւ 

ստուերը… ա՜հ…»29: Պատահական չէ այս պատասխանը, այն մեզ հուշում է՝ 

«Սկյուտարի վերջալույսներ»-ում տեսնում ենք արդեն որոշակի ճանապարհ 

անցած  մտավորականի նկարագիր, իսկ «Կեղծ Հանճարներ»-ում Բարսեղ 

Սարգիսյանի կերպարը դեռևս պետք է զարգանար աստիճանաբար, էջ առ 

էջ, որպեսզի մի օր արդեն եսայանական աչքերով նայեր կեղծ հանճարին, 

զգար այն նույն գթությունը, որի մասին նախաբանում ակնարկում էր 

հեղինակ-Եսայանը:    

Հատկանշական է, որ Փարիզում կարողանում են որոշակի 

հաջողությունների հասնել և՛ Տաճատը, և՛ Բարսեղը: Մեկն օգտվում է իր 

կեղծելու արվեստից, մյուսը՝ շնորհիվ անկոտրում կամքի և 

աշխատասիրության: Վերջինիս խորհուրդները՝ տրված Տաճատին, կարող 

ենք Եսայանի կողմից ուղերձ համարել ապագա սերունդներին.«…Կը 

տեսնա՞ս բարեկա՛մ, աշխատութիւնը կը նուիրագործէ ամէն բան, ապա թէ 

ոչ կը դառնաս այն շատ մը անուանական ուսանողներէ մէկը, որոնք դրամ 

կ՚առնեն եւ փոխարէն բան մը չեն ըներ… այդ պայմաններուն մէջ 

մուրացկանութիւն է… կ՚ընդունիմ. երբ մարդ բացարձակ վստահ չէ 

ինքզինքին վրայ, դարձեալ աւելի աղէկ է տասնըհինգ տարի բեռնակրութիւն 

ընել…»30: Խոսքերն ուղղված են այն անձնաց, որոնք հաջողության հասնելու 

ճանապարհին  սպասում են  որևէ աջակցության, իսկ անակնկալ 

օժանդակությունից  շփացած՝  դադարեցնում իրենց  աշխատանքը:  

Զարտուղի ճանապարհ է ընտրում Տաճատ Չարըքյանը: Գրողը  

ստեղծում է իրավիճակներ, որտեղ առավել ցայտուն է երևում Տաճատի՝ 

հաջողության հասնելու բանաձևը: Հաճախ Քաջ Նազարի բախտին է 

արժանանում Եսայանի կերտած կերպարը. բավական է հիշել, թե ինչ 

արձագանք է գտնում Տաճատի՝ ֆրանսերենին լավ չտիրապետելու 

պատճառով լռելը միջավայրում. թյուր պատկերացումները այն մասին, թե 

իրական մտավորականը չպետք է լինի հասարակ, թե նա որ նա  պետք է 

վեր դասի բոլորից, Տաճատին օգնում են առավել բարձր գնահատվել, 

հաճախ էլ միտումնավոր բարդ և անիմաստ բառերի շարքով նա 

                                                           

28 Նույն տեղում, էջ 45-46: 
29 Զ. Եսայեան, Կեղծ Հանճարներ, Ստանպուլ,  2019, էջ 83: 
30 Նույն տեղում, էջ 85: 
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կարողանում է  խճողել շատերին՝ հաստատելով իր՝ «իրական» հանճար 

լինելը: Հատկանշական է, որ միայն Բարսեղն է ունենում 

համարձակությունն ակնարկելու.«Բայց ատիկա մեր նիւթէն դուրս է 

բոլորովին եւ կամ թէ՝ ես բան մը չհասկցայ»31: Հեղինակը նրա 

համարձակությունը համարում է   «առողջ եւ պայծառ» միտք ունենլու 

արդյունք, քանզի կեղծ են նաև այն մարդիկ, որոնք  կասկածի տակ չդնելու 

համար իրենց չիմացությունը՝ լռում են, զարգանալու տեղ  տալիս 

անհասկանալիին ու անիմաստին: Այսպիսի միջավայրում Տաճատը 

հմտանում է հաջողության հասնելու կեղծ, բայց միաժամանակ հեշտ 

ուղիներում, գիտակցում՝ հաշվարկներ էին հարկավոր հաջողության 

հասնելու ճանապարհին, այլ ոչ՝ հանճար:    

Վեպի կարևոր հատվածներից է վերջին գլուխը. հայ ուսանողները 

համախմբվում են իրենց ընկերջ՝ Մանուկի առողջական վիճակի վատ-

թարացման պատճառով. նրանք գիտակցում են մահվան անխուսա-

փելիությունը: Այստեղ Տաճատին ու Բարսեղին  միավորում է  հայ 

ուսանողության դառը ճակատագրին արժանանալու սարսափելի 

տեսլականը: Տաճատի նկարագրում հեղինակն անգամ  որսում է 

մարդկայինը. մահամերձ ուսանողի խոսքերը՝ «մայրի՜կս, մայրի՜կս…»32, 

արթնացնում են նրա մեջ հոգուն անծանոթ մնացած զգացումներ.«Տաճատ 

Բարսեղին նայեցաւ փղձկուած. ճշմարիտ եւ մարդկային յուզմունքը մտած 

էր իր հոգւոյն մէջ»33: Սակայն ինչպես ինքնաճանաչման, այնպես էլ 

մարդկայնացման ապրումները նրա մոտ տևում են վայրկյաններ: Այլ է 

պատկերը Բարսեղի դեպքում:  Անցած լինելով  որոշակի կյանքի ուղի՝ նա 

արդեն համարձակություն է ունենում առավել առարկայորեն, հիմնավոր 

արտահայտելու իր բողոքը անարդարությունների դեմ: Այս գլխում առավել 

հստակ է երևվում նրա կերպարի զարգացումը:  Այստեղ այլևս երկչոտ 

Բարսեղ Սարգիսյանը չէ, այլ  հոգեվարքի մեջ գտնվող ընկերոջ մաճին 

նստելու սովոր անհատը, ով գիտակցում էր. «…Տուողներուն եւ 

արժանիներուն մէջ պիտի ըլլայ այդ հտպիտներու, սուտ խենդերու եւ սուտ 

հանճարներու ամբոխը որոնք իրենց աղմուկով եւ ունայն շարժուձեւերով 

պիտի խըղդեն միշտ միւսներուն արդար պահանջը»34:    

          

                                                           

31 Նույն տեղում, էջ 38: 
32 Նույն տեղում, էջ 127: 
33 Նույն տեղում: 
34 Նույն տեղում, էջ 156: 
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Ի վերջո գրողը հայ ուսանողներին կանգնեցնում է խնդրի առջև՝ գրել 

նամակ մահացած ընկերոջ մորը, որն անհամբեր սպասում էր տղայի 

վերադարձին: Պատահական չի ստեղծվում այս դրվագը: Բանաստեղծների, 

գրագետ անձանց  միջավայրում, Տաճատի բնորոշմամբ, գաղափարից զուրկ 

նկարչության արվեստին տիրապետող Բարսեղն է միայն կարողանում գրել 

նամակը:  Այստեղ Զապել Եսայանը օգտվում է հեղինակի ընձեռած 

հնարավորություններից, չի թաքցնում իր բողոքն ուղղված Տաճատ 

Չարըքյանին ու նրա ներաշխարհին.«…Իր մանուածապատ մտքովը միջոցը 

չէր գտնար այս ճշմարիտ եւ ուժգին դժբախտութիւնը արտայայտող մէկ 

քանի պարզ եւ պատշաճ բառեր գտնալ. երբ գրածը կարդաց, ամէնքն ալ 

գանգատեցան:-Խնդիրը գրականութիւն ընելու վրայ չէ, հիմա, ջանայիր 

պարզ ու բարի ըլլալ»35: Խոսքերի ենթատեքստում կարող ենք գտնել ոչ 

պատահական համընկնումներ. Մանուկը  Զապել Եսայանի համար 

«անտեսուած, չհասկցուած, տառապագին» հայ ուսանողության 

խորհրդանիշն էր վեպում, իսկ Զապել Եսայանը առաջ էր քաշում նրա 

կարգավիճակի գույժը փոխանցելու կարևորությունը: Խոսքերը հուշում են՝ 

Զապել Եսայանը  մարտահրավեր է ներտում Տաճատ Չարըքյանին, տվյալ 

դեպքում, ինչո՞ւ ոչ, նաև Տիրան Չրաքյանին. կարո՞ղ ես գրել պարզ ու 

հստակ, կարո՞ղ ես  այնպես գրել, ինչպես կարողացավ Բարսեղ 

Սարգիսյանը.«Երբ Բարսեղ նամակը գրեց ու կարդաց, ամէնքն ալ 

երկիւղածութեամբ մտիկ ըրին ու զգացին որ անդին Կէտիկփաշայի մէջ 

տարաբախտ մայրը այս տողերը կարդալով ճշմարիտ զգացումը պիտի 

ունենայ իր սեփական զաւկին վերջին րոպէներուն»36:  Ուշագրավ է՝ այս 

բախումը գալիս է դեռևս վեպի սկզբնամասից, երբ դեռ Փարիզ ուղևորվելու 

ճանապարհին Բարսեղ Սարգիսյանը պետք է ճամփորդների ներկայու-

թյամբ  նկարեր որևէ պատկեր: Հայացքը Եսայանի սիրելի վերջալույսին 

հառած Բարսեղը չի կարողանում երևակայական պատկեր նկարել, այնինչ 

խլում է նրանից վրձինը Տաճատ Չարըքյանը և վայրկյանների ընթացքում 

հաջողություն գրանցում:   Այստեղ կրկին առկա է որոշակի հակադրություն. 

սկզբնապես ընկճված, հետո  իրեն գտած Բարսեղն ակնարկում է. «…Ես 

երկայն մտածեցի քու նկարելու դիւրութեանդ վրայ եւ հասկցայ որ անոր 

համար դուն կրցար այն ծաղիկները շինել երկվայրկյանի մը մէջ, որովհետեւ 

այդպիսի ծաղիկներ ճշդիւ չկան ոչ մէկ կլիմայի տակ եւ դուն զանոնք տեսած 

չես կրնար ըլլալ»37, այնուհետև ավելացնում.«-Ես ալ այն ատեն 

                                                           

35 Նույն տեղում, էջ 160: 
36 Նույն տեղում, էջ 160-161: 
37 Նույն տեղում, էջ 45: 
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պարծենալով կ'ըսեմ թէ քու շնած ծաղիկնէրդ երբեք, երբեք չպիտի կրնամ 

շինել»38: Հատկանշական է, որ վեպի վերջնամասում Տաճատը, որը սկզբում 

խլել էր Բարսեղից վրձինը նկարելու համար, ինքն է զիջում իր գրիչը  

Բարսեղին, որպեսզի նա գրի: Բազմաշերտ է Բարսեղ Սարգիսյանի հոգին, 

նույնքան խորն է Տաճատ Չարըքյանի նկարագիրը: Իհարկե այսպիսի 

զուգահեռներում անտեսել չենք կարող Զապել Եսայան-Տիրան Չրաքյան 

առնչությունները, սակայն նաև անհերքելի է, որ նրանք  կենդանի և 

ամբողջական կերպարներ են, որոնց համեմատական բնութագրերում  

առավել ճանաչելի է դառնում Զապել Եսայանը՝ որպես դարասկզբի հայ 

մտավորական, ով կրողն է որոշակի աշխարհայացքի:   

Դեռևս 1908 թվականին Օննիկ Չիֆթե-Սարաֆի «Միամիտի մը 

արկածները» ստեղծագործության վերաբերյալ գրված հոդվածում Զապել 

Եսայանը գրում էր, թե ինչն է համարում հաջողված վեպի գրավական. 

կարևորն այն է, թե արդյո՞ք գրողի ներկայացրած իրադրությունների, 

միջավայրի և ներկայացված  խառնվածքի արդյունքն է ստացված տիպարը, 

թե՝ ոչ39: Այս տրամաբնությամբ է հեղինակը ստեղծել Բարսեղ Սարգիսյանի 

և Տաճատ Չարըքյանի նկարագրերը: Զապել Եսայանը ցույց է տվել 

միջավայրի ընդհանուր պատկեր, կառուցել համապատասխան 

իրադրություններ և ներկայացրել ընդգծված խառնվածք ունեցող 

կերպարների՝ հստակ կերպով նկարագրելով նրանց հոգեբանական 

առանձնահատկությունները:    

Զապել Եսայանը «Կեղծ Հանճարներ»-ում իրական արվեստագետին 

նետել է մարտահրավեր՝ ոչ շրջահայաց հասարակության մեջ հաճախ է 

հաջողության հասնում կեղծ հանճարը, կարո՞ղ ես հաղթել անհավասար 

պայքարում, թե կեղծ չես: Այս ճանապարհին էլ կերտվել են Բարսեղ 

Սարգիսյանի և  Տաճատ Չարըքյանի նկարագրերը:   

Չնայած վեպի՝ գրաքննության կապանքներով շղթայաված լինելուն, 

հեղինակը կարողացել է հաջողությամբ պատկերել  խորհրդանշական 6-րդ 

հարկում ապրող հայ ուսանողների առջև ծառացած խնդիրները, Բարսեղ 
Սարգիսյան-Տաճատ Չարըքյան զուգահեռներում ներկայացրել կեղծի ու 

ճշմարիտի զանազանման  եսայանական  ըմբռնումները:   

 

 

 

                                                           

38 Նույն տեղում: 
39 Տե՛ս Զ. Եսայեան, Վիպական Արուեստը Մեր Մէջ/ «Միամիտի մը 

արկախները»/,«Մասիս»,  թիվ 12-13, 1908,  էջ 240: 
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Աննա Սարգսյան 

 Տաճատ Չարըքյանի և Բարսեղ Սարգիսյանի կերպարների 

համեմատական բնութագիրը   Զապել Եսայանի «Կեղծ Հանճարներ»-ում 

Ամփոփում 

Տաճատ Չարըքյան-Բարսեղ Սարգիսյան զուգահեռներում գրողն 

ահազանգել է՝  վտանգված էր հայ ուսանողության ապագան. հասունանում 

և կայանում էին  կեղծ հանճարները, հաճախ ընկրկում շատերի համար 

այդպես էլ անծանոթ մնացած իրական մտավորականները: Եսայանը 

պատկերել է Տաճատի՝ անշրջահայաց միջավայրում կեղծելու միջոցով 

հեշտությամբ հաջողության հասնելու ուղին բռնած նկարագիրը, նույնքան 

հետևողականորեն կառուցել  Բարսեղի մաքառող կերպարն ու իրական 

արվեստագետի հոգին՝ հնարավորության տալով ընթերցողին համեմա-

տելու և եզրակացնելու՝ բարդ է ճշմարիտ արվեստագետի անցած  ուղին, 

իսկ անհավասար պայքարում արդար ճանապարհով հաջողության հաս-

նելու գրավականը անկոտրում կամք և աշխատասիրություն ունենալն  է: 

 

 

 

Анна Саргсян 

Сравнительное описание персонажей ТачатаЧарекяна и Барсега Саргисяна в 

«Фальшивые таланты» Забел Есянан 

Резюме 

В параллелях ТачатЧарекян-БарсегСаргисян писательница бьет в набат 

о том, чтобудущее армянской студенции находится под угрозой; созревали и 

состоялись фальшивые таланты,часто отступали оставшиеся неизвестными 

для многих настоящиеинтеллигенты. Есаян изобразила характер Тачата как 

лица, избравшего путь достижения успеха путем фальсификации в 

неосмотрительной среде, столь же последовательно она построила 

борющийся образ Барсегаи душу настоящегоартиста, давая возможность 

читателю сравнить и прийти к заключению о том, является ли сложным путь, 

прошедший настоящим артистом, азалог достижения успеха справедливым 

путем в неровной борьбе является наличие несгибаемой воли и трудолюбия.  
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Anna  Sargsyan 

Comparative description  of the characters of Tatshat Charekyan and 

Barsegh Sargisyan in "Phony Geniuses" of Zabel Yesyanan 

 Summary 

In the parallels of Tatshat Charekyan-Barsegh Sargisyan, the writer sings 

the alarm that the future of Armenian students is under threat;fake talents 

matured and took place, remaining unknown to many, real intellectuals often 

retreated.Yesayan portrayed Tatshat's character as a person who chose the path of 

achieving success through falsification in an imprudent environment, just as 

consistently she built the struggling image of Barsegh and the soul of a real artist, 

giving the reader the opportunity to compare and come to a conclusion about 

whether the path followed by a real artist is difficult or not, and the key to 

achieving success in a fair way in an uneven struggle is the presence of unbending 

will and hard work. 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  25.12.2020թ. 
Հանձնարարվել է գրախոսության  18.01.2021թ. 
Տպագրության է հանձնարարվել  03. 02. 2021թ. 
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ԿԱՐԵՆ  ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ  

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

 Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ 

098150411@mail.ru 

 

ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ԿԵՐՊԱՐԸ՝  ԻԲՐԵՎ ՎԵՊԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ  

ԿԱՊԱԿՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  

(ԳՈՒՐԳԵՆ ԽԱՆՋՅԱՆԻ «ԼՈՒՐ ՉԿԱ» ՎԵՊԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. վեպ, կառուցվածք, 

բացակայող կերպար, կապակցելիություն, նախադասություն, ենթակա, 

ստորոգյալ, խնդիրներ, լրացումներ: 

Ключевые слова и выражения:  роман, структура, недостающий 

персонаж, связность, предложение, предмет, сноска, проблемы, дополнения. 

Key words and expressions: novel, structure, missing figure,coherence, 

sentence, subject, predicative, objects, compliment. 

 

Գուրգեն Խանջյանի «Լուր չկա» վեպը լայնորեն ուսումնասիրվել է 

մամուլում: Գրվել են տարբեր գրախոսականներ և հոդվածներ, փորձեր են 

արվել ներկայացնելու վեպի գաղափարական բովանդակությունը, 

քրոնոտոպը, կերպարային համակարգը: Այս վեպի առաջին արձագանքը 

Հայկ Համբարձումյանի «Շան կյանք՝ լուրերի շարունակական 

բացակայության պայմաններում» գրախոսությունն է1: Այստեղ հեղինակն 

անդրադարձել է վեպի վերնագրին, կերպարային հարաբերություններին, 

միֆական շերտերին՝ հանգելով երբեմն վիճելի, բայց հետաքրքիր 

եզրակացությունների: Հատկապես ուշագրավ են վիպական ուղղահայաց 

տարածության մասին դիտարկումները: Հ. Համբարձումյանը գտնում է, որ 

հորիզոնական տարածության բացակայության պայմաններում գրողը 

դիմում է ներհայեցումների, որոնք արդյունք են տարածական այլ՝ 

ուղղահայաց չափումների: Հենց դա էլ ձևավորում է վեպի պատումի կերպը, 

որը, ի տարբերություն ավանդական կառույցների, գծային չէ:  

 «Լուր չկա» վեպի հաջորդ արձագանքն Արմեն Ավանեսյանի «Լուր 

կլինի» հոդվածն է: Հոդվածի վերնագիրն արդեն հուշում է, որ հատուկ 

ուշադրություն է դարձված խորագրի պոետիկային: Ա. Ավանեսյանն 

                                                           

1 Համբարձումյան Հ., Շան կյանք՝ լուրերի շարունակական բացակայության 

պայմաններում, տե՛ս «Գրական թերթ», 13.10.2006, էջ 6: 

mailto:098150411@mail.ru
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անդրադառնում է լուրերի տարբեր դրսևորումներին՝ դրանց հիմքում 

տեսնելով վախի, հավատի, սեռի և խղճի գոյացումները2: Ընդհանրացնելով 

ասվածը՝ հոդվածագիրը գրում է. «Ստացվում է, մարդն ամբողջ կյանքի 

ընթացքում մեծ իմաստով կամ վախենում է, կամ հավատում է, կամ սիրում 

է, կամ խղճում է, և անընդհատ նույնը կրկնվում է շրջապտույտի մեջ»3: Ա. 

Ավանեսյանն անդրադառնում է նաև  ներկա-անցյալ 

հարաբերություններին, բնագրում առկա բացահայտ և քողարկված 

հղումներին4: 

 Բավականին ուշագրավ է Արքմենիկ Նիկողոսյանի անդրադարձը: Ա. 

Նիկողոսյանը շատ դիպուկ կերպով է տվել Գ. Խանջյանի 

ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը. «Խանջյանի 

ստեղծագործությունն իմ ընկալումներում յուրահատուկ բարոմետր է, որ 

գրեթե անսխալ ցուցանում է նաև արդի հայ արձակի հիմնական 

միտումներն ու գերիշխող հատկականությունը….»5: Հոդվածում քննության 

են ենթարկվում «Լուր չկա» վեպի պատումի առանձնահատկությունները, 

Սուրեն-Դանդ Արշո հարաբերությունները, ազատության գաղափարի 

տարակերպ արտահայտությունները: Պատումի կերպն, ըստ Ա. 

Նիկողոսյանի, երկխոսական է. ««Լուր չկա» վեպն իբրև ներժանրային 

կառույց երկխոսական բնույթ ունի: Խանջյանը չի պատմում, այլ, եթե 

կարելի է այդպես ասել, զրուցում է վեպը: Հենց առաջին էջերում քննիչի ու 

հեռախոսի հիշատակումները խորհրդանշային են այդ առումով և 

նախապատրաստում են պատումի որոշակի կերպի, քանզի դրանք 

հասկացություններ են, որ անմիջաբար զուգորդվում են 

հարցուպատասխանի և զրույցի հետ»6: Հենց այդ երկխոսականության ֆոնի 

վրա էլ հեղինակը քննում է Սուրեն-Դանդ Արշո հարաբերությունները՝ 

հանգելով հոգեբանական ուշագրավ եզրակացությունների: Մեջբերելով 

Հայկ Համբարձումյանի՝ Սուրենին, Փառանձեմին և Մամոյին իբրև Արշոյի 

իդեալներ ընդունելու տեսակետը7՝ Ա. Նիկողոսյանը գտնում է, որ «Դանդն 

ավելի շատ Սուրենի բարդույթների մարմնացումն է, բարդույթներ, որոնք 

երիտասարդ տարիներին ազատասիրության քողի տակ կոծկվել են 

                                                           

2 Ավանեսյան Ա., տե՛ս Լուր կլինի, Գրեգիրք, Երևան, 2017, էջ 455: 
3 Նույն տեղում, էջ 456: 
4 Նույն տեղում: 
5 Նիկողոսյան Ա., Խոսքի տարածություն, Երևան, 2015, էջ 183: 
6 Նույն տեղում, էջ 185: 
7 Համբարձումյան Հ., Շան կյանք՝ լուրերի շարունակական բացակայության 

պայմաններում, էջ 6: 
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շրջապատողների աչքից»8: Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում նաև այլ 

տեքստերի հետ բանավեճերին, ազատագրման և հաղթահարման 

խնդիրներին, լեզվական առանձնահատկություններին, այսկողմնայինի և 

այնկողմնայինի հարաբերություններին9: 

 «Լուր չկա» վեպի՝ մեզ հայտնի վերջին արձագանքն Արամ 

Խաչատրյանի «Բազմաձայնությունը «Լուր չկա» վեպում»10 հոդվածն է: 

Միխայիլ Բախտինի տեսական մեթոդաբանության հիմքի վրա հեղինակը 

փորձել է ներկայացնել գլխավոր կերպարի «ես»-ի ներքին և արտաքին 

տրոհումները. «Այսպիսով, մենք վեպում գործ ունենք Սուրենի տրոհված 

«ես»-ի չորս տարբեր ձայների պոլիֆոնիայի հետ, որից երկուսը դրսևորվում 

է հերոսի ներսում, իսկ մյուս երկուսը տրոհվում»11: Այս հեղինակն էլ է 

հատուկ ուշադրություն դարձնում Դանդ Արշո-Սուրեն 

հարաբերություններին: Դրանք քննվում են բազմաձայնության լույսի տակ: 

Կերպարային այդ առնչությունները ներկայացվում են կանանց, քննիչի, 

Լինչի և մյուս կերպարների հետ ունեցած զանազան 

հարաբերակցությունների ֆոնի վրա:  

 Այսիպիսով՝ ինչպես նկատեցինք, «Լուր չկա» վեպի բովանդակային 

տիրույթը լայնորեն ուսումնասիրված է: Բոլոր հետազոտողներն էլ այս կամ 

այն կերպ անդրադարձել են Արշո-Սուրեն հոգեբանական 

առնչություններին, ներկա-անցյալ ժամանակային հարաբերություններին և 

գաղափարական բովանդակությանը: Մեզ համար փոքր-ինչ վիճելի են 

հոդվածագիրների՝ վեպի կերպարային հարաբերություններում և 

գործողություններում միֆակիրառություն տեսնելու փորձերը: Խոսքը Հայկ 

Համբարձումյանի՝ Արշո-Փառանձեմ հարաբերությունները պատմական 

Արշակ թագավորի և Փառանձեմ թագուհու հարաբերություններին 

զուգակցելու12 և Արմեն Ավանեսյանի՝ վեպի ֆինալային դրվագում Սուրենի 

հեռացման պատկերը Փոքր Մհերի՝ Ագռավաքարում փակվելու հետ 

նույնականացնելու միտումների մասին է13: 

 Մեր ուսումնասիրության նպատակը վեպի կառուցվածքային 

տիրույթում բացակայող կերպարի գործառույթներն ամբողջացնելն է: Վերը 

                                                           

8 Նիկողոսյան Ա., Խոսքի տարածություն, էջ 187: 
9 Նույն տեղում, էջ 186-187: 
10 Խաչատրյան Ա., Բազմաձայնությունը «Լուր չկա» վեպում, տե՛ս «Գրեթերթ», 

հուլիսի 14, 2017, էջ 8-9: 
11 Նույն տեղում, էջ 8: 
12 Համբարձումյան Հ., Շան կյանք՝ լուրերի շարունակական բացակայության 

պայմաններում, էջ 6: 
13 Ավանեսյան Ա., Լուր կլինի, էջ 455: 
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թվարկված հոդվածներում այս կամ այն կերպ ուշադրություն էր դարձվել 

այն փաստին, որ Դանդ Արշոյի ազդեցությունը տիրական է ողջ վեպում. 

«Գործողությունների հիմքը Արշոյի թողած վերջին նամակն է, որը կենդանի 

հերոսների կամքից անկախ բոլորին ներքաշում է իր իրականության մեջ: 

Նամակում հիշատակվող Սուրենը, Մամոն և Փառանձեմը հենց Արշոյի 

ժամանակն ամբողջացնող կերպարներ են: Այս դեպքում Արշոն դառնում է 

պատումի իրական հեղինակը և կենդանի-մեռած հերոսների ապագայի 

կերտողը»14: «....Սուրենի ներկան այլևս դադարում է իրենը լինելուց և Դանդ 

Արշոյի մեղադրական նամակից հետո, կարծես թե, նրա ներկայի 

գործողությունները և շրջապատի հետ հարաբերումը նախասահմանված 

ընթացք է ունենում՝ պայմանավորված Արշոյի թվացյալ ներկայությամբ»15: 

Բայց այդ հոդվածների հեղինակների ուշադրության կենտրոնում եղել են 

կերպարների հոգեբանական նկարագրերը: Մենք չենք հետապնդում 

կերպարների հոգեբանական դասակարգման նպատակ: Մենք 

ուշադրություն կդարձնենք կերպարների գործառութային հատկանիշներին: 

Գործառութային դասակարգումը ենթադրում է հոգեբանական 

հատկանիշների անտեսում: Կարճ ասած՝ կերպարն ուսումնասիրության 

տիրույթում ընկալվում է զուտ իբրև տեքստային մի դետալ, որ 

տեքստակառուցման գործում կատարում է որոշակի ֆունկցիա: 

Հետազոտությունը կատարելիս օգտվել ենք կառուցվածքաբանական և 

լեզվաբանական մեթոդներիցֈ  

 Գրականագիտական կառուցվածքաբանության ձևավորումը 

մեծապես պայմանավորված է կառուցվածքային լեզվաբանության 

նվաճումներով: Գրականագիտական այս ուղղության ձևավորման հիմքում  

Ֆերդինանդ դը Սոսյուրի «Ընդանուր լեզվաբանության դասընթաց» 

աշխատությունն է: Հենց այս աշխատության մեջ մշակված տեսական 

հիմնադրույթներն են դառնում կառուցվածքաբան գրականագետներին 

ուղղորդող ցուցիչներ: Խոսքը մասնավորապես հարացուցային և 

շարակարգային մակարդակների16, լեզու-խոսք տարբերակումների17, լեզվի՝ 

իբրև կառուցվածքի և համակարգի ըմբռնման հիմնավորումների մասին է18:  

                                                           

14 Համբարձումյան Հ., Շան կյանք՝ լուրերի շարունակական բացակայության 

պայմաններում, էջ 6: 
15 Խաչատրյան Ա., Բազմաձայնությունը «Լուր չկա» վեպում, էջ 8: 
16 Ֆ. Սոսյուրն օգտագործում է «շարակարգային» եւ «զուգորդային» եզրութները 

(տե՛ս Սոսյուր Ֆ., Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց, Երևան, 2008, էջ 190-194): 
17 Նույն տեղում, էջ 35-38: 
18 Այս մասին տե՛ս նաև Աղայան Է., Լեզվաբանության հիմունքներ, Երևան, 1987, էջ 

18-29: 
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 Հատկապես ուշագրավ են հարացուցային և շարակարգային 

հարաբերությունների սոսյուրյան բնորոշումները. «Շարակարգային 

հարաբերությունը առկա (in praesentia) հարաբերություն է: Այն հիմնվում է 

երկու կամ ավելի անդամների վրա, որոնք նույնպես իրական շարքում 

առկա են: Հակառակ դրան՝ զուգորդային հարաբերությունը բացակա (in 

absentia) անդամները միավորում է հիշողական ներունակ շարքում»19: Այս 

պատկերացումների փոխադրումը գրականագիտական հարթակ դառնում է 

կառուցվածքային գրականագիտության ձևավորման հիմքը: Գրական 

տեքստը դիտարկվում է իբրև լեզվաբանական կառույց, և նրա 

ուսումնասիրման գործում կիրառվում են լեզվաբանական մեթոդներ20: Սա 

նաև փորձ էր գրականագիտական վերլուծություններում հնարավորինս 

օբյեկտիվ, գիտական չափանիշներ հաստատելու. «Լեզվաբանական 
մեթոդների փոխադրումը  գեղարվեստական գրականության բնագավառ 

նշանավորեց գրականագիտական կառուցվածքաբանության սկզբնա-

վորումը, մի ուղղություն, որն իր նպատակը կապում է գրական երևույթների 

հիմքում ընկած խորքային համընդհանուր կառուցվածքի բացահայտման 

հետ»21: Այս պատկերացումները հիմք են դարձել գրականագիտական 

հետաքրքիր աշխատությունների, որոնց հիմքում լեզվաբանական 

եզրութաբանությունն է: Օ. Ն. Տուրիշևան դրանցից առանձնացնում է Կլոդ 

Լևի-Ստրոսի «Միֆի կառուցվածքը» ուսումնասիրությունը22: Վերջինս 

ուշագրավ է հատկապես այն տեսանկյունից, որ վերը նշված հարացուցային 

և շարակարգային հարաբերությունների լեզվական ըմբռնումը տեղա-

փոխում է առասպելի քննության հարթակ: Առասպելի կառույցը Կ. Լևի-

Ստրոսը ներկայացնում է հարացուցային և շարակարգային տարրերի 

ըմբռնումներով: Առասպելի տարբեր դրվագների ուղղահայաց դասավո-

րումներով Կ. Լևի-Ստրոսը կառուցում է հարացուցային շարքեր՝ ցույց 

տալով դրանց ներքին ընդհանրությունները23: Էդիպի առասպելը նման 

բաժանումների ենթարկելիս Կ. Լևի-Ստրոսը գրում է. «Մենք ունենք չորս 

(ուղղահայաց) սյունակ: Դրանցից յուրաքանչյուրի մեջ խմբավորված են 

հարաբերություններ, որոնք ունեն ընդհանուր կապ: Եթե մենք ուզում ենք 

պատմել առասպելը, մեզ պետք է կարդալ բառերի շարքերը ձախից աջ և 

                                                           

19 Սոսյուր Ֆ., Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց, էջ 189: 
20 Տուրիշևա Օ. Ն., Արտասահմանյան գրականագիտության տեսությունն ու 

մեթոդաբանությունը, Երևան, 2018, էջ 181-182: 
21 Նույն տեղում: 
22 Նույն տեղում, էջ 182-191: 
23 Леви-СтроссК., Структурная антропология, Москва, 2001, стр 222- 223. 
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վերևից ներքև՝ ուշադրություն չդարձնելով սյունակներին: Բայց եթե մենք 

ուզում ենք այն հասկանալ, ապա այս ուղղություններից մեկը, որը կապված 

է դիախրոնիայի հետ (վերևից ներքև), կորցնում է իր ֆունկցիոնալ 

նշանակությունը, և մենք կարդում ենք ձախից աջ, սյունակից սյունակ: Ընդ 

որում՝ ամեն մի սյունակը դիտարկում ենք որպես մեկ ամբողջություն»24: 

Սյունակներում դասավորված միավորներն արդյունք են հարացուցային 

հարաբերությունների: Սա լեզվաբանական մեթոդների գրականագիտական 

վերափոխման բավականին հետաքրքիր արտահայտություն է: Բայց մեր 

ուսումնասիրության տեսանկյունից առավել հետաքրքրական են Ալգիրդաս 

Ժյուլիեն Գրեյմասի աշխատությունները: Հենց այս աշխատություններում են 

ամրագրվում գրական տեքստը նախադասության մոդելով վերլուծելու 

հիմնադրույթները: Համաձայն այս ըմբռնման՝ գրական տեքստը կառուցված 

է նախադասության մոդելով և կարելի է վերլուծել լեզվաբանական 

եզրութաբանությամբ25: Օ. Ն. Տուրիշևան այսպես է ներկայացնում գրական 

ստեղծագործության նմանատիպ վերլուծության ընդհանուր կերպը. «Տվյալ 

մոդելը պատմողական ստեղծագործություն փոխադրելիս պատումի 

ենթական դառնում է գործող անձը, ստորոգյալը՝ պատումի այն դրվագները, 

որոնցում խոսվում է նրա արարքների և արկածների մասին, խնդիրը՝ այն 

անձը կամ այն առարկան, որին ուղղված է գործողության ենթակայի՝ 

ստեղծագործության գլխավոր հերոսի գործունեությունը»26: Մեր ուսումնա-

սիրության համար հատկապես մեծ կարևորություն է ներկայացնում Ա. 

Գրեյմասի «Խորհրդածություն ակտանտային մոդելների շուրջ» 

աշխատանքը: Սա հասկանալու համար նախ պետք է ամբողջացնել 

«ակտանտ» եզրույթի բնորոշումը: Այդ եզրույթը վերցված է լեզվաբա-

նությունից:  Այդպես են կոչվել ենթակաները կամ լրացումները: Եզրույթն 

առաջացել է ֆրանսերեն (actant) գործող բառից27: Ա. Գրեյմասի այս 

աշխատության մեջ, ըստ էության, ներկայացվում է «ակտանտ» եզրույթի 

գրականագիտական վերափոխումը: Գրականագիտութան մեջ «ակտանտ» 

եզրույթով են բնորոշվում գործող անձանց ընդհանրական տիպերը: 

Աշխատանքի սկզբնամասում հեղինակը ներկայացնում է առասպելաբանի՝ 

որևէ աստվածություն մեկնաբանելու երկու ուղիները: Ուշագրավ է 

հատկապես երկրորդ ուղին, որ ներկայացնում է նաև զուգահեռ համակար-

                                                           

24 Նույն տեղում, էջ 222: 
25 Տուրիշևա Օ. Ն., Արտասահմանյան գրականագիտության տեսությունն ու 

մեթոդաբանությունը, էջ 194-195: 
26 Նույն տեղում, էջ 195: 
27 Նույն տեղում, էջ 196: 
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գերի քննություն28: Այս աշխատության մեջ Գրեյմասն առանձնացնում է 

ակտանտային տարբեր մոդելներ (գործող անձանց և գործառույթների 

ընդհանրական տիպեր): 

 Քանի որ կառուցվածքային գրականագիտությանը բնորոշ է 

լեզվաբանական եզրութաբանության կիրառումը, մենք այստեղ անհրաժեշ-

տաբար կգործածենք նախադասության կառույցին վերաբերող առանձին 

հասկացություններ: Վեպի կառույցը պետք է ներկայացնենք նախադա-

սության մոդելով: Այսինքն՝ վեպը, ըստ տվյալ դիտարկման, ոչ այլ ինչ է, եթե 

ոչ մի ընդարձակ նախադասություն, և վեպի յուրաքանչյուր դետալ 

համապատասխանում է նախադասության կառույցի այս կամ այն 

միավորին: Այս դեպքում մեզ համար ուղենիշ է դառնում նախադասության 

աբեղյանական մոդելը: Ըստ Մ. Աբեղյանի՝ բայ-ստորոգյալն է 

նախադասության կենտրոնը, իսկ մյուս անդամները ստորադասվում են  

այդ կենտրոնին: Մանուկ Աբեղյանն «Աշխարհաբարի շարահյուսություն» 

աշխատության մեջ գրում է. «Բայն և լրացական բառերը, որոնցից կազմվում 

է խոսքը, կոչվում են խոսքի մասեր կամ նախադասության անդամներ: Բայը 

բուն խոսքն է կամ խոսքի էական մասը, իսկ լրացումները բայի նկատմամբ 

խոսքի ստորադաս մասերն են: 

 Բայի լրացումներն ևս իրենց կողմից կարող են լրացումներ ունենալ, 

որոնք կոչվում են խոսքի կողմնակի մասեր կամ կողմնակի լրացումներ»29: 

Բայի ամենակենտրոնության ըմբռնումը Մ Աբեղյանն արտահայտել է նաև 

«Հայոց լեզվի տեսություն» աշխատության մեջ. «Բառեր, որոնք ցույց են 

տալիս հատկանիշ և դեմք, միաժամանակ և ստորոգում, այսինքն 

հատկանիշի վերագրումը դեմքին: Այս բառերը մենակ կազմում են մի խոսք 

և կոչվում են ԲԱՅ»30: Այս վեպի դեպքում նմանատիպ կենտրոն է Դանդ 

Արշոյի կերպարը: Ի տարբերություն Ա. Գրեյմասի տեսության՝ մեր 

ստորոգյալը նույնպես կերպար է, այլ ոչ թե պատումի որոշակի դրվագ: 

Իհարկե, այդ առումով հատկանշական է նաև այն, որ տվյալ կերպարը 

գործողությունները և մյուս կերպարները կապակցող կենտրոնն է: Այսպես՝ 

եթե հոգեբանական մեթոդի դիրքերից կատարվող քննությունը ենթադրում է 

Դանդ Արշոյի թողած հոգեբանական ազդեցությունների ուսումնասի-

րություն, ապա տվյալ դեպքում արհեստականորեն հետ ենք մղում 

հոգեբանական հատկանիշները՝ թողնելով զուտ գործառութայինը: Գործա-

                                                           

28 Греймас А., Размышление об актантных моделях, см. Французская семиотика: От 

структурализма к постструктурализму, Москва, 2000, стр. 153: 
29 Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Զ, Երևան, 1974,  էջ 297-298: 
30 Նույն տեղում, էջ 106: 
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ռութային տեսանկյունից կարևորվում են Դանդ Արշոյի բացակայող և 

կապակցող լինելու հանգամանքները: Դանդ Արշոն վեպի կառուցվածքային 

մակարդակի նախադասության մոդելում ստորոգյալն է և այդ 

տեսանկյունից կարող է զուգահեռվել «Ենոքի աչքը» վեպի կերպար 

Ջիվանին: Հոգեբանական հատկանիշներով միմյանցից նկատելիորեն 

տարբերվող այս կերպարներն ունեն գործառութային ընդհանրություն: Այդ 

ընդհանրությունը պայմանավորված է բացակայության և ամենա-

կենտրոնության հատկանիշներով: Երկու դեպքում էլ ունենք վիպական 

գործողություններին ուղղակիորեն չմասնակցող, բայց վիպական կառույցի 

մյուս դետալների կապակցելիության կենտրոնը ներկայացնող կերպարներ: 

Ընդհանրությունն արտահայտվում է նաև մահ+նամակ կառույցով: Իհարկե, 

առաջին և երկրորդ դեպքերում նամակային միավորները նկատելիորեն 

տարբեր գործառույթ են իրականացնում: Եթե առաջին դեպքում նամակը 

կարելի է համարել վիպական գործողությունների ազդակ, ապա երկրորդ 

դեպքում նամակը, ըստ էության, ֆինալային պարզաբանման գործառույթն է 

իրականացնում: Միջանկյալ նշենք, որ բացակայող կերպարի գեղագիտու-

թյանն անդրարդարձել է Ժենյա Քալանթարյանը31: Հրանտ Մաթևոսյանի 

ստեղծագործությունների օրինակով գրականագետը ներկայացրել է 

արտաբեմական կերպարների գործառույթները: Հատկապես ուշագրավ են 

հոդվածի սկզբնահատվածի տեսական սեղմ դիտարկումները: Ժ. 

Քալանթարյանը նշում է, որ «արտաբեմական» եզրույթը կիրառվում է ոչ 

միայն դրամատիկական ստեղծագործությունների կերպարների 

կապակցությամբ: Այն օգտագործում են նաև չգործող էպիկական 

կերպարները վերլուծելիս: Սակայն արտաբեմականի գաղափարը զուտ 

դրամատուրգիայի հետ չկապելու համար Ժ. Քալանթարյանն առաջարկում 

է «բացակա» եզրույթը32: Նա հիշատակում է Նար-Դոսի «Մահը» վեպից 

Արմենակի և Մուրացանի «Գևորգ Մարզպետունի» վեպից Ասպրամի 

օրինակները: Արմենակի կերպարի համամատաբար անորոշ լինելու և 

Ասպրամի վառ արտահայտվածության հանգամանքները Ժ. 

Քալանթարյանը կապում է գրողների դավանած ուղղությունների հետ33: 

Իհարկե, գրողի դավանած ուղղությունը կարող է որոշակի ազդեցություն 

ունենալ այդ հանգամանքերի վրա, բայց միանշանակ կան նաև այլ 

                                                           

31 Քալանթարյան Ժ., «Բացակա» հերոսների գեղագիտական դերը Հրանտ 

Մաթևոսյանի արձակում, տե՛ս Մաթևոսյանական ընթերցումներ 3, Երևան, 2016, էջ 

34-60: 
32 Նույն տեղում, էջ 36: 
33 Նույն տեղում: 
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գործոններ: Բացակայող կերպարի առավել վառ կամ համեմատաբար 

աղոտ դրսևորվածությունը, ըստ մեզ, առավելապես պայմանավորված է 

կառուցվածքային դերով: Բացակայող կերպարի օրինակ է նաև Ա. 

Շիրվանզադեի «Քաոս» վեպից Մարկոս Ալիմյանը: Վերջինս ռեալիստական 

ստեղծագործության կերպար է, սակայն բավականին վառ արտահայտ-

վածություն ունի և, հիրավի, վեպի կառուցվածքային կենտրոնն է: 

Մահ+նամակ կառույցն այս դեպքում մահ+կտակ տեսքով է դրսևորվում, 

բայց գործառութային կողմը դարձյալ նույնն է: Բացակայող կերպարը 

դարձյալ վիպական գործողությունների կենտրոնն է, իսկ կտակը՝ 

գործողությունների ծավալման ազդակը:  Ժենյա Քալանթարյանը վերը 

նշված հոդվածում Հ. Մաթևոսյանի բացակա կերպարները քննում է տեքստի 

և համատեքստի հարաբերության միջավայրերում, մարդկային հիշողու-

թյունների տիրույթներում: Մեզ հետաքրքրող հարցի տեսանկյունից 

հատկապես կարևորվում են այն դեպքերը, երբ «բացակաները դառնում են 

այն շաղախը, միացնող այն գործոնը, որը միասնական հիշողություն, 

միասնական անցյալ է տալիս Ծմակուտի մարդկանց, նրանց դարձնում է 

իրականության չափ շոշափելի մարդկային հանրություն, համայնք»34: 

Այսպիսով՝ արդեն իսկ պարզ է, որ ըստ գործառութային 

հատկանիշների՝ Դանդ Արշոն բացակայող և կապակցող կերպարն է, որ 

վիպական կառույցի նախադասության մոդելում ստորոգյալի դերն է 

կատարում: Այսինքն՝ Ժենյա Քալանթարյանի նշած «միացնող շաղախն» է: 

Այժմ պետք է հասկանալ կապակցելիության տեխնիկայի առանձնահատ-

կությունները և վիպական պատկերաշինվածքում փորձել տեսնել մյուս 

միավորների «պաշտոնները»: Արդեն իսկ նշվեց, որ Արշոյի նամակը 

վիպական գործողությունների ծավալման սկզբնակետն է. «Որոշեցի, պիտի 

անեմ, հա, շատ եմ մտածել, բայց չեմ արել, բայց մի քանի դեպքեր էլ 

ավելացան.... Իզուր էլ գնացի կամավոր չաթոներիդ համար, էդպես էլ մի 

կարգին մարդ ռաստ չեկավ էս ոռային կյանքում: Չէ վայ Մուկուչ ջան 

կներես, մենակ Մուկուչս, մյուսները... մյուսներիդ ի՞նչ ասեմ, Տերը կասի: 

Մեղավորը... Ինչ-որ տեղ բոլորն էլ մեղավոր են, բայց կոնկրետ՝ էն ստից 

նկարիչը, էն գյոթ Սուրոն, Գրիգորյանը, իմ դասարանցին, մեկ էլ էն 

ախպորս կնիկը՝ Փառանձեմը, մեկ էլ հայաթի էն լակոտը՝ Մամիկոնը, որ 

Մամո են ասում....»35: Նամակում հիշատակված անձինք կառուցվածքային 

տեսանկյունից բավականին հետաքրքիր կերպով են հարաբերվում Արշո-

կենտրոնին: Այս նամակը փաստորեն դառնում է պատճառ սուբյեկ-

                                                           

34 Նույն տեղում, էջ 42: 
35 Խանջյան Գ., Լուր չկա, Երևան, 2016, էջ 14-15, ընդգծումները մերն են (Կ. Մ.): 
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օբյեկտային գործողությունների: Վեպի քերականական մակարդակում այն 

ապահովում է ենթակա-խնդիր հարաբերությունները: Սուրենը դառնում է 

վիպական տիրույթում ակտիվորեն գործող սուբյեկտ՝ նախադասության 

մոդելում համապատասխանելով ենթակայի պաշտոնին: Արշո-ստորոգյալ-

Սուրեն-ենթակա հարաբերությունները բերում են նաև ուղիղ և անուղղակի 

խնդիրների գոյության անհրաժեշտություն: Կարելի է առանձնացնել ուղիղ 

խնդիրների երկու խումբ՝ կերպարներ և պատկեր-առարկաներ: Առաջին 

խմբին են պատկանում Արշոյի նամակում հիշատակված անձանցից 

Մուկուչը, Փառանձեմը և Մամոն: Երկրորդ խմբին են պատկանում շունը, 

փոկը, Սուրենի նկարը, Արշոյի գրառումները: Արշո-ստորոգյալն է դառնում 

պատճառ, որ ունենանք ենթակա-խնդիր հետաքրքիր կոնտակտների 

արտահայտություններ՝ դրսևորված Սուրեն-Փառանձեմ, Սուրեն-Մուկուչ, 

Սուրեն-Մամիկոն, Սուրեն-Լինչ, Սուրեն-փոկ, Սուրեն-գրառումներ, Սուրեն 

նկար հարաբերություններում: Այդ երկու խմբի լրացումներն ընդհանրական 

են նրանով, որ ուղղակիորեն բխում են Արշոյից: Առաջինները Սուրենին են 

հարաբերվում Արշոյի նամակի միջոցով, երկրորդներն Արշոյի անձի 

տարբեր բաղադրիչներ են և դարձյալ արդյունք են ուղղակի անցումների: 

Այս կառույցում անուղղակի խնդրի գործառույթներով օժտված են Սառայի, 

Կարինեի, քննիչ Գասպարյանի, Սուրենի որոշ դասընկերների 

կերպարները: Ընդհանուր գործողությունների տիրույթում սրանք ուղիղ 

գծով չեն բխում Արշոյի կերպարից, բայց անուղղակի հանգամանքները 

դարձյալ պատճառ են դառնում, որ ներքաշվեն գործողությունների տիրույթ 

և որոշակիորեն նպաստեն բացակայող կերպարի ամենակենտրոնության 

դրսևորմանը: Թվում է՝ Սուրեն-Սառա կոնտակտում Դանդ Արշոն 

սկբնապատճառ չէ, սակայն վիպական գործողությունների ընթացքը այս 

կոնտակտին մշտապես հաղորդում է «արշոյական» գծեր՝ Սառային 

վերածելով նախադասության կառույցի մոդելի անուղղակի խնդրի. «-Լսի, 

Սուրո, հիշեցի քո էդ Դանդին: 

-Ի՞նչ Դանդ: 

-Դանդ չէ՞ր… Դե էն ընկերդ, էլի, որ կախվել ա: 

-Ես ընկեր չունեմ: 

-Բա ե՞ս… 

-Դու՞…Դու՝ հա: Ասեցիր Դանդը՞: 

-Հա: Լսի, հանկարծ պարզ հիշեցի, ոնց որ երեկ եղած լիներ, էն որ ասում 

էիր՝ մի երկու անգամ հետս բերել եմ-բան, տեղը չէի բերում, բայց էսօր մի 

դեպք հիշեցի՝ ամեն ինչ ընկավ տեղը: Մի անգամ, Երվանդենց նկուղում 

էինք, ես ու դու, դուռը կիսաբաց էր մնացել, մեկ էլ նայեմ՝ քո էդ Դանդը, 
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աչքերը չռած, նայում ա»36: Կարինե Ավետիսյանը գործողությունների մեջ է 

ներքաշվում ոչ թե նամակի, այլ անուղղակի հանգամանքերի պատճառով: 

Չունենք անմիջական բխեցման արտահայտություն: Նա այս համա-

տեքստում նույնպես կատարում է անուղղակի խնդրի գործառույթ. «Նկարի 

վերից կարմիր մատիտի գծած սլաքն իջնում էր մի աղջնակի վրա, կարդում 

եմ՝ Կարինե Ավետիսյան: Սլաքը սկզբնավորվում էր տետրի թղթից, ուր 

նեղլիկ տողում գրված էր՝ «Առաջին սեր»»37: Սուրեն-սուբյեկտի հարա-

բերությունները տարբեր օբյեկտների հետ  վերականգնում են անցյալի 

տիրույթին, այսինքն՝ Արշոյի ժամանակին պատկանող պատկեր-

գործողություններ, որոնք նախադասության կառույցի մոդելում համապա-

տասխանում են գոյականական անդամի տարբեր լրացումների՝ որոշիչների 

և բացահայտիչների: Դրանցից մեկն արդեն տեսանք վերը բերված 

հատվածում: Այդ հուշ-պատկերը Սառայի տիրույթում էր, հետևաբար 

քերականական մակարդակում ներկայացնում էր Սառա-անուղղակի 

խնդրի լրացումը: Սուրեն-ենթական ունի իր լրացումները, որոնք կարելի է 

բաժանել երկու խմբի: Բացահայտիչներ են այն պատկեր-

գործողությունները, որոնք ներկայացնում են զուտ Սուրենի անցյալը. այդ 

գործողություններում Արշոն որպես այդպիսին չկա, եթե չհաշվենք 

ամենակենտրոնության գործառույթը: Այդպիսին են հատկապես առաջին 

գլխում ներկայացվող հուշերը: Արշոն չկա այդ հիշողությունների 

տիրույթում, բայց ակնառու է «արշոյական» նախասկիզբը: Դանդի գործով 

զբաղվող քննիչի զանգն է դառնում սկզբնապատճառ, որ կողք կողքի 

շարվեն հուշ-պատկերները. «Հայրս է: Հարյուրավոր կիլոմետրեր մեքենայով 

անցել է, եկել… Կարո՞տ… Չեմ կարծում, կարոտը նրա բնույթին հարազատ 

չէ, պարզապես սիրտն արկած է ուզել: Հերթական անգամ խաբված՝ 

հավաքվեցինք, ուրախացանք, մտածում էի՝ հետո՞ ինչ է լինելու»38: «Հետո 

եկեղեցին: Չորս թե հինգ տարեկան էի՝ առաջին անգամ եկեղեցի մտա, մի 

մոլեռանդ հավատացյալ քեռի ունեի, նա՛ տարավ….»39: «Հա, մի 

հիշողություն էլ կա, որը երևի թե նույնպես հավակնում է լուր լինելու: 

Որքան էլ զարմանալի թվա՝ խոսքը վերաբերում է բաղնիքին. ծնողներս ինձ 

բաղնիք ուղարկեցին մեր մի տարեց հարևանուհու հետ- այդ կիրակի ուրիշ 

տանող չճարվեց»40: «Էլի մի բան հիշեցի՝ շան թուլան, արևելաեվրոպական 

                                                           

36 Նույն տեղում, էջ 37-38: 
37 Նույն տեղում, էջ 165: 
38 Նույն տեղում, էջ 3-4: 
39 Նույն տեղում, էջ 5: 
40 Նույն տեղում, էջ 6: 
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հովվաշան քառասուն օրական թուլան, մորաքույրս էր նվեր ստացել 

սահմանապահ զորքերում ծառայող իր ընկերոջից»41: Սրանք նախա-

դասության կառույցի մոդելում բացահայտիչների ֆունկցիան են կատա-

րում, քանի որ ներկայացնում են Սուրենի յուրօրինակ մասնավորե-

ցումները: Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ այս հուշերը ծավալվում են 

քննիչ-Սուրեն երկխոսությանը զուգընթաց: Վերջին հուշ-պատկերը 

բովանդակային տեսանկյունից մի փոքր ավելի է մոտենում Դանդ-Արշոյին, 

սակայն վերջինս դարձյալ չկա այդ գործողության տիրույթում: Հետևաբար 

լրացում-հուշ-պատկերը դարձյալ բացահայտիչների խմբին է պատկանում. 

«Սակայն ի՞նչը պարզենք, ես այդ Արշոներին վերջին անգամ հանդիպել եմ 

մի տասը տարի առաջ, համադասարանցիների հավաքին, դպրոցն 

ավարտելու ինչ-որ ամյակի առթիվ, որին իմ մասնակցությունը կես ժամից 

ավելի չտևեց- զոռով էին քարշ տվել, ուղղակի տանից. ես հավաքների 

սիրահար չեմ: Բայց Դանդը չկար ոնց որ… Հա, չկար»42: Որոշիչներ են այն 

պատկեր-գործողությունները, որոնցում Դանդ Արշոն, ազդակ լինելուց զատ, 

նաև կենտրոնական գործող անձ է՝ Սուրենի կերպարին որևէ հատկանիշ, 

հուշ, մտահոգություն հավելադրող: Այդպիսիք են հատկապես անցյալի 

դրվագները պատկերող այն հուշերը, որոնք ներկայացնում են Սուրեն-

Դանդ կոնտակտի տարբեր արտահայտություններ. «Մի անգամ նույնիսկ 

նկար առավ ինձնից, էսքպրեսիոնիստական ոճով արած ինքնանկար էր. 

նստած էր իմ սենյակում՝ ողորկ պատեր, մաքուր, ողորկ սեղան, մութ 

կոլորիտ, ես՝ միայնակ գայլի պես, նիհար, շեշտված, ցցուն դիմագծերով, 

վայրի հայացքով, խորթացած… Երևի իմ լավագույն նկարներից էր, տեսնես 

ի՞նչ է արել՝ ծախե՞լ է, վառե՞լ, պատռե՞լ, պահպանե՞լ»43: «Ահա, ուրեմն, 

գալիս էր Դանդը, ուստա Մխոյից ծամոն էր առնում, որպես անցաթուղթ, 

հետո վարանոտ թակում մեր դուռը, որ հարևանությամբ էր, մտնում էր, 

կանգնում կես պատշգամբ տարածությամբ իմ արվեստանոցում՝ միշտ 

այնպիսի դիրքով, որն իր ներկայությունը չպիտի կարևորեր, կանգնում էր, 

նայում նկարակալի կիսատ նկարին, պատերի նկարներին, «Այդաս» 

բազմաչարչար մագնիտոֆոնից հնչող ռոքը լսում ու այդպես էլ սուսուփուս 

գնում էր»44: Այս կառույցում որոշչի հետաքրքիր արտահայտություն է 

Սուրեն-Դանդ սրճարանային հուշ-պատկերը. «Ծառայության մեջ չէր, չէ, 

բայց համազգեստով էր. շարքային համազգեստ էր, արդեն հնացած-

                                                           

41 Նույն տեղում, էջ 7: 
42 Նույն տեղում, էջ 8: 
43 Նույն տեղում, էջ 24: 
44 Նույն տեղում, էջ 24-25: 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

----------------------------------------------------------------------------- 

135 

 

խունացած, ինքն էլ մի տեսակ կաշկանդված էր զգում իրեն համազգեստի 

մեջ, բայց հագել էր»45: Այս կառույցը հետաքրքրական է այնքանով, որ ունենք 

նաև որոշչի լրացումներ: Արշոյի պատերազմական հուշերն են 

ներկայացնում լրացումների հաջորդ մակարդակը: Այսպես՝ Արշո-Սուրեն 

հանդիպումը որոշիչն է, իսկ այդ հանդիպման շրջանակներում ծավալված 

հուշերը նոր մակարդակի տարրեր են՝ որոշչի լրացումներ. ««Թշնամու 

դատարկված գյուղում մի տուն մտա գիշերով, մտածեցի՝ տեղաշոր թողած 

կլնեն, մարդավարի քնեմ մի հատ. կարգին քնելուն կարոտ էի: Մտա, 

ախպեր, մեկ էլ տենամ մի ջահել քած, վախեցած կծկվել ա մի պուճախում, 

ոտը՝ գիպսի մեջ, չէր կարացե փախնի, ախր մենք անսպասելի վրա տվինք, 

սաղ գյուղն ափալ-թափալ թռել էր, էս խեղճ հայվանը մնացել: Սուրոյիս 

ասեմ՝ հո սեքս չէր, ապեր, հո կայֆ չէր….»»46: ««Ախպեր, մի սնայպեր 

վերցինք, հոգնել-քնել էր իրա քարի հետևում, մի ցենտր քած, ջահել, բոյով, 

ուկրաինացի էր, ջոգի՞ր…. Դրինք հերթի ագարկին, ապեր, հինգ հոգով էինք, 

էն երկուսը՝ հեչ, չուզին, չգիտեմ՝ վախցա՞ն, թե էդ գործում վաբշե 

չկան….»»47: Որոշչային և բացահայտչային հետաքրքիր գործառույթ են 

իրականացնում նաև տեսիլաերազային շերտի պատկերները: Խոսքը 

հատկապես Տիմոխայի հետ կապված երազի վարիատիվ տարբերակների 

մասին է: Հուշ-պատկեր-բացահայտիչ է երազի նախահիմքում ընկած 

իրադարձությունը, որ վերաբերում է Սուրենի բանակային անցյալին. 

«Բանակային պահակախմբի կազմում՝ «էտապ» էի ուղեկցում. Հանցա-

գործներով լեցուն գնացքը սլանում էր տայգայով.... Կալանավորները 

հուսալիորեն փակված էին ճաղապատ խցիկներում.... «Էյ, կանվոյ, էս կողմ 

նայի, Ես Նովոռոսիյսկցի Տիմոխան եմ, հասկացա՞ր»,-հոգուս հետ խաղում 

էր երկրորդ խցի խարտյաշ կալանավորը.... Տիմոխայի կապտականաչ, 

ծիծաղկոտ աչքերն ինձ էին նայում ճաղերի արանքից, ծնկի էր իջել, ափերի 

մեջ՝ արնածոր աղիները գոլորշի էին արձակում: Չհասկացա, նախ ինչ-որ 

սուր բանով ծակել էր փորն ու հետո՞ մատները մտցրած՝ պատռել, թե՞ հենց 

մատներով էլ ծակել-մտել էր»48: Դեպքի երազային վերափոխումն իր 

վարիատիվ տարբերակներով նույնպես բացահայտչային ֆունկցիա է 

կատարում. «Իսկ երազում պատահում է՝ ես եմ խցիկում հայտնվում 

Տիմոխայի փոխարեն, ես եմ պատռում որովայնս ու ծիծաղում, իսկ ինքը 

հրացանավոր պահակ է, պատահում է՝ երկուսով թեյ ենք խմում, ծխում, իսկ 
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խցիկում պահակախմբի հրամանատար սպան է տնքում՝ ջանալով 

մատները խցկել մազմզոտ փորի մեջ»49: Երազը ենթարկվում է հերթական 

վարիատիվ փոփոխման, և վերջնական տարբերակում արդեն Արշոն 

դառնում է գործող մասնակից՝ այս մակարդակում իր անհրաժեշտ 

հավելադրումն անելով. «Առավոտյան երազում Տիմոխան ընդհանրապես 

չկար, խցիկում՝ ես էի, ճաղերի այն կողմում՝ հրացանավոր Դանդը, նա 

բանալիների խուրձն էր շխկշխկացնում՝ փնտրելով հարկավոր բանալին, ու 

գոռում էր. «Համբերի, Սուր, հիմա, հիմա...»»50: Նախադասության կառույցի 

մոդելում այս երազն ունի որոշչային գործառույթ: Երազի տիրույթի 

պատկերները որոշչային և բացահայտչային խմբերի են բաժանվում նույն 

սկզբունքով: Արշոյի ներկայությունը որոշչային գործառույթ է հաղորդում 

երազ-պատկերին: Վեպում ունենք որոշչային երազների մի քանի այլ 

արտահայտություններ. «Եղել էր, ասենք, երազ, ուր ես ու Արշոն, ձեռք-

ձեռքի, ազատ ձեռքերով էլ դպրոցական պայուսակներ բռնած, մտել ենք 

հրուշակեղենի խանութ, վերցրել ենք խրթխրթան շաքարաբլիթներ, կաթով 

սուրճ, նստել ենք պատուհանի տակ, կերել ու ժպտացել միմյանց»51: Սուրեն-

ենթակայի հարաբերությունները խնդիրների հետ ծնում են անցյալի  

տիրույթին պատկանող հուշ-գործողություններ, որոնք ենթակայի կամ 

խնդիրների լրացումներն են: Եթե կոնտակտը հուշ է ծնում Սուրենի 

տիրույթում, ուրեմն այն ենթակայի լրացումն է՝ վերը ներկայացված որոշիչը 

կամ բացահայտիչը: Եթե հուշ-պատկեր-գործողությունը ծնվում է ուղիղ 

կամ անուղղակի խնդիրների գործառույթն իրականացնող կերպարների 

տիրույթներում, ապա համապատասխանաբար դառնում է դրանց 

լրացումը: Այս համատեքստում պարագաների գործառույթն են իրակա-

նացնում ժամանակային, տարածական, պատճառային, հետևանքային և այլ 

հանգամանքերը, որոնք գեղարվեստական տեքստի կառույցի անբաժանելի 

միավորներն են: Պարագայի ամենահստակ գործառույթ է իրականացնում 

Արշոյի նամակը: Այն և՛ յուրօրինակ տարածություն է, որ նախապատ-

րաստում է սուբյեկտ-օբյեկտային հարաբերությունները, և՛ գործողություն-

ների ծավալման պատճառ: 

 Այսպիսով՝ Գուրգեն Խանջյանի «Լուր չկա» վեպի կառուցվածքա-

բանական քննությունը թույլ է տալիս նաև լեզվաբանական մեթոդների 

հետևողական կիրառություն: Ուսումնասիրության այս կերպը հիմնված է 

Ա. Գրեյմասի աշխատության վրա, բայց մեր առանձնացրած մոդելը 
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նկատելիորեն տարբերվում է գրեյմասյան մոդելից: Լեզվաբանական 

տեսանկյունից մեզ առաջնորդողը նախադասության մանուկաբեղյանական 

մոդելն էր:  Այն դառնում է վեպի կառուցվածքաբանական տարրերը համա-

կարգող դաշտ, և բայ-ստորոգյալի ամենակենտրոնության գործառույթը 

կատարող բացակա կերպարը, մեր ընկալմամբ, դառնում է մյուս 

պատկերային միավորների հատման կիզակետը և, եթե կարելի է այսպես 

արտահայտվել, կառավարման կենտրոնը: Ըստ կերպարի գործառութային 

նկարագրի՝ Դանդ Արշոն համապատասխանում է Գ. Խանջյանի «Ենոքի 

աչքը» վեպի կերպար Ջիվանին: Խոսքը բացակայության և 

ամենակենտրոնության գործառույթների ընդհանրության մասին է: Երկու 

դեպքում էլ բացակայող կերպարի ամենակենտրոնությանը նպաստում է 

մահ+նամակ կաղապարը:  

 

 

 

 

Կարեն Մանուչարյան 

Բացակայող կերպարը՝ իբրև վեպի կառուցվածքային տարրերի 

կապակցելիության կենտրոն  

(Գուրգեն Խանջյանի «Լուր չկա» վեպի օրինակով) 

Ամփոփում 

Հոդվածում կառուցվածքաբանական, լեզվաբանական մեթոդների 

դիրքերից քննության է ենթարկվել Գուրգեն Խանջյանի «Լուր չկա» վեպըֈ 

Հետազոտության կենտրոնում Դանդ Արշոյի կերպարն էֈ Վերջինս 

ուսումնասիրվում է զուտ գործառութային կողմովֈ Հաշվի են առնվում նրա 

«բացակայության» և հատկապես ամենակենտրոնության հատկանիշներըֈ 

Այս տեսանկյունից բացակայող կերպարի կառուցվածքային դերը հար և 

նման է նախադասության մանուկաբեղյանական մոդելի բայ-ստորոգյալինֈ 

Վեպի կառույցի մյուս միավորները ներկայացվում են այդ մոդելին 

համապատասխանֈ Այսպիսով՝ վեպը վերացարկման մակարդակում դառ-

նում է ոչ այլ ինչ, եթե ոչ մի ընդարձակ նախադասություն, և վեպի կառույցի 

յուրաքանչյուր միավոր համապատասխանում է նախադասության այս կամ 

այն անդամինֈ 
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Карен Манучарян 

Отсутствующий образ как центр взаимосвязи структурных элементов романа  

(на примере романа Гургена Ханджяна «Нет новостей») 

Резюме 

В статье роман Гургена Ханджяна «Нет новостей» был рассмотрен с 

позиций структурного и лингвистического методов. 

В центре исследования - образ Данда Аршо. Последний изучается с 

чисто функциональной точки зрения. Учитываются особенности его 

«отсутствие»и   особенно центральность. С этой точки зрения структурная 

роль отсутствующего изображения аналогична глагольной сноске «манук-

абегианской» модели предложения. Остальные единицы новой структуры 

представлены в соответствии с этой моделью. Таким образом, роман 

становится ничем иным, как развернутым предложением на уровне 

абстракции, и в романе каждая единица структуры соответствует тому или 

иному члену предложения. 

 

 

Karen Manucharyan 

The missing figure as the interconnection center of the structural  

elements of the novel 

(with special reference to the novel ―There is no news‖ by Gurgen Khangyan) 

Summary 

The paper presents structural and linguistic analysis of Gurgen Khangyan‘s 

novelentitled ―There is no news‖. The center of the study is the figure of Dand 

Arsho. The latter is examined on pragmatic basis. In the article, the ‗absence‘ of 

the hero and particularly the features of  ‗most centered‘ are taken into account. 

From this point of view, the structural role of the missing figure is similar to the 

verb-predicative of the sentence model of Manuk Abeghyan. The other items of 

the novel are presented according to this model. So, on the level of abstraction the 

novel becomes nothing else than a complex sentence and any item of the novel 

structure coincides with this or that member of the sentence. 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  01.12.2020թ. 
Հանձնարարվել է գրախոսության  25.12.2020թ. 
Տպագրության է հանձնարարվել  03. 02. 2021թ. 
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ՎԱՐԴԱՆ   ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

Բուխարեստի պետական համալսարանի ասպիրանտ 

vardangev29@gmail.com 

 

«ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ» ԷՊՈՍԻ ԳՐԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐԻ  

ԸՆԴՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 (Հովհ. Թումանյանի  ու Ե. Չարենցի մշակումները) 

 

Բանալի բառեր և բառակապակցություններ. էպոս, Սասունցի Դավիթ, 

Հովհ. Թումանյան, Ե. Չարենց, տարբերակ, ընդհանրություն, տարբերու-

թյուն, համեմատական վերլուծություն, բարբառային բառեր: 

Ключевые слова и выражения: эпос, Давид Сасунский, Оганнес 

Туманян, Егише Чаренц, вариант, сходство, различие, сравнительный анализ, 

диалектные слова. 

Key words and expressions: epos, David Sasunsky, Hovhannes Tumanyan, 

Yeghishe Charents, variant, similarity, difference, comparative analysis, dialect 

words. 

 

Հոդվածում համեմատական վերլուծության միջոցով բացահայտվում 

են «Սասունցի Դավիթ» ճյուղի՝ Հովհաննես Թումանյանի և Ե. Չարենցի 

գրական մշակումների ընդհանրություններն ու տարբերությունները, 

առանձին հերոսների՝ նրանց բնութագրումները: Թեմայի համեմատական 

քննությունն ունի տեսական ու ճանաչողական կարևոր նշանակություն, 

որովհետև մշակողներից յուրաքանչյուրը անհատականության իր կնիքն է 

թողել, լեզվամտածողության, կերապրակերտման ու  պատկերաստեղծման 

իր յուրահատկությունները: 

Գրական մշակումներից լավագույնը, անտարակույս, Հովհաննես 

Թումանյանի մշակումն է, որտեղ մեծ բանաստեղծը հոգեհարազատ է 

մնացել էպոսի ոգուն, ներկայացրել հերոսներից յուրաքանչյուրի, 

հատկապես՝ Դավթի անհատականության ամենաբնորոշ կողմերը: 

Համադրելով էպոսի մի քանի տարբերակներ՝ Հովհաննես 

Թումանյանը ստեղծել է կոթողային մի գործ, որը հիմք է հանդիսացել մի 

շարք գրողների մշակումների համար, թարգմանվել աշխարհի բազմաթիվ 

լեզուներով: 

Մշակումներից առանձնանում է նաև Ե. Չարենցի «Գիրք 

ճանապարհի» ժողովածուում զետեղված «Սասունցի Դավիթ» պոեմը, 

որտեղ բանաստեղծը բոլորովին այլ տեսանկյունով է ներկայացնում մեր 

պատմության շարժընթացը, նրա շարունակականության ծիրում՝ էպոսի 

հերոսներին, հատկապես՝ Ձենով Օհանին: 

mailto:vardangev29@gmail.com
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Իր մշակման մեջ Հովհ. Թումանյանը հավատարիմ է մնացել էպոսի 

վերաբերյալ իր պատկերացումներին. «Ժողովուրդները ոչ մի բանի մեջ 

էնքան պարզ ու պայծառ չեն երևում, ինչքան իրենց էպոսի մեջ»1: 

Իր մշակման մեջ Հովհ. Թումանյանը, շեղվելով Գ. Սրվանձտյանի, Մ. 

Աբեղյանի և մի շարք ուրիշ տարբերակների սյուժետային զարգացումներից 

ու հերոսների բնութագրումներից, հեղինակային նոր ներմուծումների 

միջոցով և՛ էպոսի շունչն ու ոգին է պահպանում, և՛ պատումին համադրում 

պարզությունն ու մատչելիությունը: Բոլորովին ինքնատիպ մոտեցումներով 

է կառուցել իր մշակումը Ե. Չարենցը: Նա, անտարակույս, նույնպես ծանոթ 

էր մի շարք  գրառումների, ինչպես նաև Հովհ. Թումանյանի մշակմանը: 

Էպոսագիտության մեջ իրավացիորեն նշվել է, որ մի շարք հանգա-

մանքներով պայմանավորված, Ե. Չարենցի մշակումը չէր կարող  ունենալ 

«ի ծնե ֆոլկլորիստ»: Հովհ. Թումանյանի մշակման «պատմողական-

ասմունքային ոճի վառվռուն գույները», թեպետ որպես արվեստի ստեղծա-

գործություն, Ե. Չարենցի մշակումը նույնպես օժտված է գեղարվեստական 

բարձր արժանիքներով: 

Պատճառը թերևս այն է, որ Հովհ. Թումանյանը առաջադրում և 

լուծում է համամարդկային հնչեղության, իսկ Ե. Չարենցը՝ «կոնկրետ 

պատմական» խնդիրներ՝ պայմանավորված պատմության շարժընթացի 

վերաբերյալ խորհրդային գաղափարախոսության սկզբունքներով: 

Եթե ինչպես Գ. Սրվանձտյանն, Մ. Աբեղյանը, Հովհ. Թումանյանը 

իրենց գրառումներն ու մշակումը սկսում են  Առյուծ-Մհերի փառաբանու-

թյամբ, ապա Ե. Չարենցը, ի տարբերություն  նախորդների, մշակումը 

սկսում է նզովքով: 

Հովհ. Թումանյան. 

                                     Առյուծ-Մհերը զարմով դյուցազուն, 

                                     Քառասուն տարի իշխում էր Սասուն. 

                                     Իշխում էր ահեղ ու նրա օրով 

                                     Հավքն էլ չէր անցնում Սասմա սարերով: 

                                     Սասմա սարերից սարերից շատ ու շատ հեռու, 

                                     Թընդում էր նըրա  հռչակն ահարկու. 

                                     Խոսվում էր իր փառքն, արարքն  անվեհեր 

                                     Հազար բերան էր-մի Առյուծ-Մհեր2:  

Ե. Չարենցի մշակումը սկսվում  է նզովքով. 

                                                           

1 Թումանյան Հովհ., Երկերի լիակատար ժողովածու 10 հատորով, հ. 4, Եր., 1991, էջ 

392: 
2 Թումանյան Հովհ., Նույն տեղում,  էջ 9: Այսուհետ շարադրանքում կնշվի միայն էջը: 
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                                        Դառնանք-բարբառենք նզովք մենք նախ 

                                        Մսրա Մելիքին, թագավորին, 

                                        Դառնանք-բարբառենք նզովք ապա 

                                         Ձենով-Օհանին,  իշխանին նենգ: 

                                        Դառնանք-բարբառենք նզովք ապա 

                                        Այլ իշխաններին, բոլորին այն մեր, 

                                        Որ բերին մեզ մահ ու մուժ, ու նեռ3: 

Ապա նզովքին հակադրում է  փառաբանությունը. 

                                   Փառք փառաբանենք ապա մենք մեր 

                                   Առյուծ Մհերին, դյուցազնին քաջ, 

                                   Դավթին՝  նրա որդուն անմահ, 

                                   Ողջ ժողովրդին ապա  Սասմա, 

                                   Որ լուրթ լեռներում մի օր բազմած 

                                   Հորինեց  պայծառ զրույցն այս- 

                                   Եվ անցավ անհետ,  դարձավ երազ: 

                                   Սկսենք հանգով ապա ճարտար 

                                   Սասունցի Դավթի զրույցն արդար, 

                                   Որ մնալու է հավիտյան-հար 

                                   Զրույց իմաստուն և ոսկեբառ4: 

Թե՛ Հովհ. Թումանյանի, և թե՛ Ե. Չարենցի մշակումներում էպոսի 

գլխավոր հերոսներն իրարից չեն տարբերվում՝ ճշտապահ են, արիասիրտ, 

զուրկ մեծամտությունից ու ագահությունից: 

Էպոսի բոլոր գրառումներում ու մշակումներում առկա է արտատեր 

պառավի ու Դավթի հետ կապված միջադեպը՝ Մըսրա Մելիքի դեմ կռվի 

նախապատրաստվելուց առաջ: Այն այսպես է ներկայացնում Հովհ. 

Թումանյանը. 

                                      Ու գնաց Դավիթ ծանոթ պառավին. 

                                    - Նանի ջան, ասավ, ժանգոտած ու հին 

                                    Երկաթի կտոր,  անթարոց, շամփուր, 

                                    Ինչ ունես, չունես, հավաքիր, ինձ տուր, 

                                    Մի էշ էլ գտիր, որ վրեն նստեմ, 

                                    Կռիվ տի գնամ Մըսրա զորքի դեմ. 

                                    -Վայ, Դավիթ, ասավ մահը տանի քեզ 

                                    Դու պիտի էն հոր զավակը լինես, 

                                    Քու հերն ուներ կռվի համար 

                                                           

3 Չարենց Ե., Երկեր, Երևան, 1985, էջ 384: Այսուհետև  տեքստում  կնշվի էջը: 
4 Նույն տեղում: 
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                                    Հրեղեն ձի, ոսկե քամար 

                                    Ծալ-ծալ  կապեն, գուրզը պողպատ, 

                                    Թամբ սադափեն, կուռ  սաղավարտ, 

                                    Խաչ Պատերազմին իր աջ բազկին, 

                                    Զրահ շապիկ, Թուր-Կեծակին 

                                    Դու եկել ես, այ խենթ ու ծուռ 

                                    Ինձնից կուզես էշ ու շամփուր…(25) 

Եղիշե Չարենցի գրական մշակման մեջ նույն դրվագն իմաստային 

փոփոխության չի ենթարկվում, սակայն  ներկայացվում է նոր 

բառապաշարով: 

Տեսնելով նետ ու աղեղով զինված Դավթին՝ արտատեր պառավն 

ասում է նրան. 

                                  Պառավն ասաց. -Դավիթ ռամիկ, 

                                  Ինչքան ես անմիտ ու միամիտ, 

                                  Փուչ գլխիդ ունես լեռան քամի 

                                  Մարդ էլ գնա դարանամիտ 

                                 Մըսրա Մելիքի դեմ հարամի 

                                 Նետ աղեղով կռիվ անի՞: 

                                 - Բա ինչ անեմ,- Դավիթն ասաց 

                                 Ոչ զրահ ունեմ, ոչ զենք  հարուստ: 

                                 «Բա ի՞նչ անես,-պառավն ասաց,- 

                                  Բա չես իմանում Դավիթ անճար 

                                  Մհեր ուներ զենքեր անչափ 

                                  Մհեր ուներ նժույգ պայծառ 

                                  Մհեր ուներ և սուր-կայծակ» (396): 

Ե. Չարենց օգտագործում է ժամանակային համահունչ բառապաշար, 

որին չենք հանդիպի ոչ էպոսի գրառումներում, ոչ էլ Հովհ. Թումանյանի 

մշակման մեջ (ռամիկ, հարամի, ազատանի, խարազան, բառաբանել, 

դարանամիտ և այլն): 

Հովհ. Թումանյանն օգտվում է ժողովրդական բանահյուսության և 

ժողովրդախոսակցական լեզվի հարուստ բառապաշարից, բարբառային 

տարբեր շերտերից, իսկ Ե. Չարենցը՝ ժամանակակից հայերենի՝ ընդլայ-

նելով բառարանային իմաստները: Էպոսի սյուժետային կերպարներից են  

Քեռի Թորոսը ու Ձենով Օհանը: 

Եղիշե Չարենցն իր մշակման մեջ չի անդրադառնում Քեռի Թորոսին, 

ում Հովհ. Թումանյանը բնութագրում է որպես տոհմիկ  հայ կերպար՝ իր 

հսկայական ուժով, առաքինությամբ ու իմաստնությամբ: 

Հովհ. Թումանյանը խորությամբ է ներկայացնում Ձենով Օհանին, իսկ 

Ե. Չարենցը փորձում է «արդիականացնել» էպոսը, ինչը երևում է Ձենով 
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Օհանի կերպարի նրա մեկնաբանության մեջ: Հովհ. Թումանյանը Ձենով 

Օհանին ներկայացնում է որպես դյուցազնական  տոհմի  ներկայացուցիչ, 

ով  աչքի է ընկնում շրջահայեցողությամբ, կյանքի փորձառությոմբ, դրական 

այլ հատկանիշներով՝ որոշ թերություններով հանդերձֈ 

Ե. Չարենցի մշակման մեջ Ձենով Օհանը բոլորովին ուրիշ 

անձնավորություն է. 

                               Երբ մեռավ պապը՝ Մհերը ծեր 

                               Թողնելով մանկանն իր նորածին,  

                               Սասմա իշխաններ եկան ասին, 

                               Թե մերն է հիմա Մհերի ձին 

                                Եվ տեր կանգնեցին ու տիրեցին 

                              Մհերի ամբողջ ունեցածին- 

                              Եկան իշխաններն ու խլեցին 

                              Մհերի հողերն ու նրա ձին, 

                              Մհերի զորքերը ցրեցին 

                              Եվ կալվածները բաժանեցին:- 

                              Եվ տիրանալով երկրին այսպես՝ 

                              Ձենով Օհանին բերին հանդես, 

                              Որ իբրև հմուտ ու հեռատես. 

                              Այր հավատարիմ,  իշխան ու մեծ- 

                              Կառավարե և իշխե իրենց (388): 

Ե. Չարենցը Ձենով Օհանին ներկայացնում է որպես ժլատ, օտար 

նվաճողների կամակատար:  Մեծ Մհերի մահից հետո նա մի քարանձավում 

պահում է բոլոր զենքերն ու զրահները, տիրանում նրա ծով հարստությանը: 

Նա սարսափով  է լցվում, երբ Մըսրա Մելիքը պաշարում է Սասունը. 

                              Օհանը մի օր բարձրացավ վեր. 

                             Պաշարված տեսավ երկիրն հայոց, 

                             Տեսավ զրահներ, ու հուր, ու բոց, 

                             Սարսափեց, սարսեց էությամբ  ողջ. 

                             Եվ գնաց  հայցի աղիողորմ 

                           Փրկության չարից այդ  անողոք (390): 

Ե. Չարենցի մշակման մեջ Ձենով Օհանը հանուն իր  շահի ու 

բարեկեցության պատրաստ է ամեն ինչի՝ նվաստացման, ստորացման, իր և 

իր ժողովրդի  արժանապատվության  տրորման. 

                           Գնաց մեր Օհանն ահուդողով 

                           Արքայի առջև այն անողոք 

                           Գլուխ խոնարհեց ազգով-ցեղով,  

                          «Քոնն է, - աղերսեց, - Երկիր ու հող» 

                         Ընծայեց նրան ոսկի շողշող 
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                          Գերության հանձնեց Սասունը ողջ: 

Նա ցանկանում է ողջ Սասունն անցկացնել Մելիքի թրի տակով, 

փորձում է համոզել նաև Դավթին. 

                      «Գնանք, ով Դավիթ, գնանք», - ասաց 

                       Իրեն տանք հարկը իր ուզած 

                       Գնանք, ով Դավիթ, ոսկի տանենք, 

                       Փրկություն հայցենք  արքայից  նենգ, 

                       Որ վրեժն իր չար նա չհանե 

                      Սասմա երկիրը չկործանե5: 

Ե. Չարենցը ժխտում է բոլոր գրառումների  ու գրական մշակումների  

այն դրվագը, որ երբ Մելիքը խաբեությամբ  հորն է նետում Դավթին, 

Դավիթն այնտեղից դուրս է ելնում լսելով  Ձենով Օհանի որոտընդոստ 

խորհուրդը. 

                        Եվ զուր է ասում զրույցը հար, 

                        Թե պահին այդ սև, այս ժամին չար 

                        Օգնության եկավ խորհրդով վառ 

                        Ձենով Օհանը, իշխանն այդ մառ: 

Ընդհակառակը՝ 

                      Նա չեկավ, Ձենով իշխանն  հայոց 

                     Սև սրտումն՝ սարսափ ու ահ մահու՝ 

                     Նա Մելիքին էր նվաստ նայում 

                     Եվ ժողովրդին հրամայում 

                     Հավաքեն, տանեն նրա համար 

                     Քառասուն կաղ կին՝ կորեկ աղան, 

                     Քառասուն այլ կին, որ ուղտ բառնան,  

                     Քառասուն աղջիկ՝ նման գարնան՝ 

                    Գնան Մելիքին  վարձկան դառնան… (402): 

Չարը միշտ պատժվում է, Ե. Չարենցը «պատժում է» նաև Ձենով 

Օհանին. 

                     Ասում է ապա զրույցը մեզ, 

                    Որ Դավիթը հետո դաշտից քշեց 

                    Ձենով Օհանին, իշխանին նենգ, 

                   Հավաքեց ապա զրահ ու զենք 

                   Եվ դարձավ  ռամիկ երկիրն ուժեղ 

                   Եվ կրկին հնչեց ամենուրեք 

                   Սասմա երկրում ծիծաղ ու երգ(403): 

                                                           

5 Նույն տեղում, էջ 395: 
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Ձենով Օհանի կյանքը շարունակվում է այնքան, մինչև քարանձավից 

ելնում է Մհերը. 

                Մինչև օրն եկավ - և դեմքով վառ, 

                Ելավ  քարայրից Մհերն արդար, 

                Եվ բերեց զարմին Օհանի չար 

                Անկում վերջնական և մահվան ճառ (408): 

Հովհ. Թումանյանի մշակումը, անկասկած, կոթողային ստեղծաործու-

թյուն է, բարձրարժեք գրական ստեղծագործություն է նաև Ե. Չարենցի 

մշակումը՝ կերպարների տարբեր բնութագրումներով հանդերձ: 

 

 

Վարդան Գևորգյան 

«Սասունցի Դավիթ» էպոսի գրական մշակումների  

ընդհանրություններն ու տարբերությունները 

(Հովհ. Թումանյանի  ու Ե. Չարենցի մշակումները) 

Ամփոփում 

 Հոդվածում ներկայացված են Հովհաննես Թումանյանի և Եղիշե 

Չարենցի «Սասունցի Դավիթ» էպոսի գրական մշակումների ընդհանրու-

թյուններին և տարբերություններին վերաբերող հարցեր: Նշվում է, որ 

Հովհաննես Թումանյանը, հավատարիմ մնալով մասնավորապես Մ. 

Աբեգյանի նկարագրած սյուժետային զարգացումներին, ստեղծեց մի 

վիթխարի գործ, որը լավագույնն է էպոսի գրական մշակումների շարքում: 

Չարենցը հավատարիմ մնաց «ժամանակների ոգուն» և, համապատաս-

խանաբար, ստեղծեց մի շարք պատկերներ: Երկու դեպքում էլ գործ ունենք 

էպոսի բարձրորակ գրական մշակումների հետ: 

 

Вардан  Геворгян 

Сходства и различия в литературных разработках эпоса ―Давид Сасунский‖  

Резюме 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с общностями и 

различиями литературных обработок эпоса «Давид Сасунский» Ованнеса 

Туманяна и Егише Чаренца. В частности, отмечается, что Ованнес Туманян, 

оставаясь верным в особенности сюжетным развитиям, описанным М. 

Абегяном, создал колоссальную работу, которая является лучшей среди 

литературных обработок эпоса. Чаренц же остался верным «духу времени» и, 

соответственно этому, создал ряд образов. В обоих случаях мы имеем дело с 

высококачественными литературными обработками эпоса. 
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Vardan Gevorgyan 

Similarities and differences in the literary works of epos ―David Sasunsky‖ 

Summary 

 The article deals with issues related to the commonality and differences in 

literary adaptations of the epic "David of Sasun" by Hovhannes Tumanyan and 

Yeghishe Charents. In particular, it is noted that Hovhannes Tumanyan, 

remaining faithful in particular to the plot developments described by M. 

Abegyan, had created a colossal work, which is the best among the literary 

adaptations of the epic. Charents remained true to the "spirit of the times" and, 

accordingly,  had created a number of characters. In both cases we are dealing 

with high quality literary adaptations of the epic. 

 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  10.12.2020թ. 
Հանձնարարվել է գրախոսության  08.01.2021թ. 
Տպագրության է հանձնարարվել  03. 02. 2021թ. 
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                                                    Խաչատուր  Աբովյանի անվան  ՀՊՄՀ 

Արվեստի պատմության,  տեսության և 

                                        Մշակութաբանության ամբիոնի դասախոս 

Մանկ. գիտ. թեկն. 
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ՎԵՐԱԾՆՆԴԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ ՀԱՅ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԵՐԵԼՔԸ 

ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. Վերածնունդ, 

մանրանկարչական արվեստ, մշակույթ, զարգացում, կրթության բովան-

դակություն, գեղարվեստական ձևավորում, ավանդույթ, փոխազդեցություն, 

առանձնահատկություններ, գործոններ: 

      Ключевые слова и выражения: Ренессанс, факторы, миниатюрная 

исскуства,  культура, развития, содержание образонаия, художественная  

оформления, традиция, взаимовлияния, особенности. 

Key words and expressions: Renaissance, factors, miniature art, culture, 

development, content of education, decoration, tradition, mutual influences, 

peculiarities. 

 

       Վերածնունդը Հայաստանում՝ այդ թվում նաև Կիլիկիայում, 

համընկավ երկրի անկախության վերականգնման հետ, ինչը պայմանա-

վորեց գիտության, արվեստի, կրթության  և ընդհանրապես մշակույթի  

բուռն զարգացումը:  

           Հայ մանրանկարչությունը և գրչության արվեստը՝ որպես կերպար-

վեստի առաջնակարգ ճյուղեր,  իրենց  զարգացմանը բուռն վերելքին հասան 

10-14-րդ դարերում: Անշուշտ արվեստի տարբեր ճյուղերի, այդ թվում նաև 

մանրանկարչության և գրչության արվեստի զարգացումը Վերածննդի 

դարաշրջանում պայմանավորված էր երկրում կրթության համակարգի և 

նրա բովանդակության բարելավման, ինչպես նաև մատյանների, 

Ավետարանների, Տոնացույցերի, Մաշտոցների և ձեռագիր այլ գործերի նոր 

բովանդակության և դրանց համապատասխան գեղարվեստական ձևավոր-

ման հետ: Այդ են փաստում ժամանակագիրների վկայությունները: 

Հայտնի է, որ մանրանկարչությունը` որպես կերպարվեստի 

առանձին բնագավառ, Հայաստանում սկզբնավորվել է վաղ ժամանակ-

mailto:iskoyanlilit20@aspu.am
https://www.google.com/search?q=%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,+%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F,+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj5kaiIv-ntAhXRy6QKHdk6CekQBSgAegQIAhAy
https://www.google.com/search?q=%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,+%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F,+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj5kaiIv-ntAhXRy6QKHdk6CekQBSgAegQIAhAy
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ներից: Մեզ են  հասել 862 թվականին ընդօրինակած Մլքե թագուհու և 

Լազարյան ճեմարանի (887թվական)  պատկերազարդված Ավետարանները 

(չմոռանանք նաև Էջմիածնի ավետարանում զետեղված (6-7-րդ դարեր) 

պատկերազարված էջերը): Հետևաբար մանրանկարչական ավանդույթները 

արդեն իսկ մինչև 10-րդ դարը խոր արմատներ են ունեցել: Ինչպես հայտնի է 

ակադեմիկոս Վ. Բարխուդարյանի վկայությամբ. «10-րդ դարից սկսած 

պատկերազարդ ձեռագրերի քանակը մեծանում է: Դրանց գերակշիռ մասը 

պաշտամունքային նշանակություն ունեցող ավետարաններ են, ավելի 

պակաս՝ Ճաշոցներ, Շարակնոցներ, Տոնացույցեր, Մաշտոցներ»1ֈ  

         Մանրանկարչական արվեստը ծաղկում էր ինչպես Հայաստանի 

արևելյան, այնպես էլ արևմտյան հատվածներում: Հատկապես 

Բագրատունյաց ժամանակաշրջանում բավականին բարենպաստ պայման-

ներ են ստեղծվում ձեռագրական արվեստի և դրա հետ կապված 

մանրանկարչության զարգացման համար, անգամ հայ իշխանական տների 

կանայք էին զբաղվում ձեռագրական արվեստով: Օրինակ, Կիլիկիայի 

ժամանակագիրներից մեկի վկայությամբ Սսի Բարձրաբերդի Կոստանդնի 

աղջիկ Զապելը «պաշտեր զմանրուսմունս, և էր հմուտ  ընթերցանության և 

արվեստին գրչության»:  

            Վանքերը դառնում էին գրչության և մանրանկարչական արվեստ-

ների կենտրոններ: Այդ տեսանկյունից առանձնապես հռչակված էին 

Հոռոմոսի, Հաղպատի, Արցախ-Ուտիքի տարածքում՝ Գանձասարի, 

Թարգմանչաց վանքի, Խորանաշատի, Շուշիի, Կիլիկիայում՝ Հռոմկլայի, 

Դրազարկի, Սկևռայի, Գռների, Ակների վանքերը: Առավել առանձնա-

հատուկը և հետաքրքրականն այն էր, որ Հայաստանում, այդ թվում նաև 

Կիլիկիայում գրչության և մանրանկարչության արվեստի զարգացումը 

հավանավորում և աջակցում էին ինչպես եկեղեցին, այնպես էլ 

թագավորական ու իշխանական տները: Այսպես, օրինակ, Գարեգին 

արքեպիսկոպոս Հովսեփյանի վկայությամբ. «Կիլիկիայում յառաջ են գալիս 

գիտութեան եւ արուեստի երեք մեծ կենտրոններ՝ Դրազարկը, Հռոմկլան եւ 

Սկեւռան հայ իշխանութիւնների ուռճացման եւ քաղաքական ու 

եկեղեցական ազատ կեանքի տիրապետութեան հետ: Դրազարկը 

իշխանական եւ թագավորական տան, Սկեւռան Լամբրոնացիների, իսկ 

Հռոմկլան Հայրապետական աթոռի: Դրազարկի հետ պէտք է մի համարել 

Գռների, Ակների վանքերը, որ ԺԳ. դարում ծաղկեցան, յատկապէս, 

Յովհաննէս արքաեղբօր առաջնորդութեամբ, բայց ազդուած Հռոմկլայի 

                                                           

1 Բարխուդարյան Վ. Ուրվագիծ միջնադարյան հայկական մշակույթի պատմութեան, 

Երևան, 2016, էջ160ֈ 
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դպրոցի կողմից»2: Այս փաստարկումը վկայում է, որ Հռոմկլայում 

զարգացման բարձր մակարդակի էին հասել գրչության և մանրա-

նկարչության արվեստները, որոնք ջանադրաբար հովանավորում էին և՛ 

Ներսես Շնորհալին, և՛ Կոստանդին Կաթողիկոսը, որը դեռևս 1243 

թվականին Սսի ժողովում, որին ներկա էր նաև Վարդան Արևելցին, ի թիվս 

եկեղեցական կյանքի բարեկարգման հարցերի, քննարկեց նաև կրթական 

գործի  և դպրոցների զարգացման հարցերը և որոշակի  կանոններ 

սահմանեց, որոնցում ասվում է. «Գրոց դասասացք բազմաց վկայութեամբ 

լիցի, որ լինին գիտունք եւ ամենայն գրոց վարժք եւ տեղեակք եւ փորձ 

ամենայնիւ, նոյնպէս եւ գրոց աշակերտքն ընտրութեամբ նորին եւ առաւել 

փորձիւ, եւ վկայութեամբ կատարելոց»: Կոստանտին Կաթողիկոսը 

այնուհետև զարգացնում է իր միտքը, որն առանձնակի վերաբերում է 

ձեռագրարվեստի և պատկերարվեստի հմտությունների կարևորությանը. 

«Եւ հրամայէ եպիսկոպոսն զսուրբ գիրս եկեղեցւոյ գրել արուեստաւորաց, եւ 

գիտնոց եւ վկայութեամբ կատարելոց»3:  

        Հարկ է նշել, որ գրչության և մանրանկարչության արվեստները 

Կիլիկիայում հովանավորում էր ոչ միայն Կոստանդին Կաթողիկոսը, այլև 

Հեթում Ա թագավորը և նրա եղբայրները, որոնց օրոք, ժամանակագիրների 

վկայությամբ. «մեր գեղագրական և մանրանկարչական արվեստներն իրենց 

ոսկեդարն են ապրում»4ֈ  

         Իհարկե, Կիլիկիայում գրչության և մանրանկարչության արվեստների 

զարգացումը միայն եկեղեցու և թագավորական տան հովանավորչությամբ 

չէր ապահովվում, այն պայմանավորված էր նաև մեկ այլ հանգամանքով. 

սելջուկների անընդհատ արշավանքների և Բյուզանդիայի հայակործան 

քաղաքականության պատճառով ուժեղացավ բնակչության արտագաղթը 

Հայաստանից դեպի բյուզանդական նահանգներ, Կիլիկիա, Փոքր Ասիա: 

Արտագաղթողներն իրենց հետ այս տարածքներ բերեցին նաև իրենց  բարձր 

զարգացած մշակույթն ու արվեստը՝ ճարտարապետությունը, կերպար-

վեստը, մանրանկարչությունն ու գրչության արվեստը, որն իր հերթին 

նպաստեց այդ տարածքներում, մասնավորապես Կիլիկիայում այդ 

արվեստների զարգացմանը:  

                                                           

2 Գարեգին արքեպիսկոպոս Յովսէփեան, Նյութեր եւ ուսումնասիրութիիննէր  հայ 

արուեստի եւ մշակոյթի պատմութեան, պրակ Բ, ՆԻԻ Եորք, 1943, էջ 5ֈ 
3  Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն Հայոց,  աշխատասիրութեամբ Կ. Մելիք-

Օհանջանեանի, Երեւան, 1961, էջ 162-174ֈ 
4  Գարեգին արքեպիսկոպոս Յովսէփեան,նշվ. աշխ., էջ 13ֈ 
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           Կիլիկյան մանրանկարչական դպրոցի զարգացմանը նպաստող 

կարևոր գործոններց էին նաև Խաչակրաց արշավանքները, Բյուզանդիայի 

հետ վաղնջական կապերը, շփումը արաբների հետ, առևտրական ակտիվ 

կապերը արևելքի և արևմուտքի հետ: Այս ամենը որոշակիորեն ազդել են 

Հռոմկլայի, Դրազարկի,  Սկևռայի, Գռների, Ակների մանրանկարների, 

զարդարվեստի բովանդակության վրա: Դրա վառ ապացույցն են, օրինակ, 

Հեթում  Բ  Թագավորի Ճաշոցի մանրանկարները, որոնցում նկատելի  են  

ֆրանսիական  և չինական  պատկերազարդային մոտիվները: Մինչդեռ 

Հայաստանի արևելյան կողմում ստեղծված Ավետարաններում, Ճաշոց-

ներում և ձեռագրական արվեստի այլ նմուշներում, մանավանդ զարդա-

գրության մեջ նկատելի է արևելյան ոճը, քանի որ այն կրում էր մերձավոր 

հարևանների  մանրանկարչական ավանդույթների ազդեցությունը: 

         Այդ շրջանի մանրանկարչական դպրոցներից մեզ հատկապես հասել  

են պատկերազարդ Ավետարանները, որոնցից առաջինը Հոռոմոսի 

Ավետարանն է: Մանրանկարչության այդ գլուխգործոցի հեղինակը 

Իգնատիոսն է: Նրա արվեստի հետազոտող Գարեգին արքեպիսկոպոս 

Հովսեփյանը այն կարծիքին է, որ «Իգնատիոսի արուեստը զուտ արեւելեան 

բնույթ ունի, ազատ բիւզանդական ազդեցութիւնից, եւ աւելի մօտ է 

սասանեան եւ միջագետեան-արաբական աւանդների», իսկ մեկ այլ 

հետազոտող, բանասեր Պ. Հ. Քյուրտեյանը նշում է, որ, Իգնատիոսը 

«բիւզանդական ազդեցութենէն ազատ  չէր բոլորովին»5ֈ     

       Իհարկե, կան նաև ձեռագրային և մանրանկարչական արվեստի այլ 

նմուշներ, որոնք վկայում են, որ մինչև 12-րդ դարի երկրորդ կեսը դեռևս  

առանձնակի զգալի չէր արևմտյան երկրների մանրանկարչական արվեստի 

ազդեցությունը հայ մանրանկարչության ձևի ու բովանդակության վրա. 

դրանք երկաթագիր էին, նույնիսկ «Կիլիկյան շրջանի հնագույն ձեռագրերն 

էին երկաթագիր»6ֈ Այդ են վկայում մեզ հասած երկաթագիր 

ավետարանները: Օրինակ, 1066 թվականին գրված Սեբաստիայի 

ավետարանը, որի գրիչն ու նկարազարդողը Ակոռեցի Գրիգոր երեցն է, 

նույնպես 1165-66 թվականներին գրված Հռոմկլայի ավետարանը,  Ներսես 

Շնորհալու համար գրված ու նկարազարդված Նարեկը, որի հեղինակը 

դարձյալ  շնորհաշատ Ակոռեցի Գրիգոր երեցն է: Այդ կարգի ձեռագրերի 

շարքին  կարելի է դասել նաև 1244  թվականին Հռոմկլայում Կիրակոս 

քահանայի ձեռքով գրված ավետարանը, որն, ըստ էության, գրվել է 

Կոստանդին Կաթողիկոսի պատվերով և որը, ըստ Ղ.Ալիշանի, նա նվիրել է 

                                                           

5  Քիւրտեան Պ. Յ., «Անահիտ» ամսագիր, թ. 3, Ե., 1939, էջ 32ֈ  
6  Գարեգին արքեպիսկոպոս Յովսէփեան, նշվ. աշխ., էջ 16: 
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Անդրեասենց ուխտին հետևյալ նվիրագրությամբ. «զաւետարանս մեր զոր 

գրել ենք ծախիւք եւ ծաղկերանգ զարդարել ոսկով եւ երփներփն գունիւք: եւ 

կազմեալ ոսկւով եւ արծաթով: Տուաք ի սր. ուխտս Անդրիասեանց եւ 

յառաքելաշնորհ եպիսկոպոսն տր. Պողոս կամաւ եղբաւրորդոյն մերոյ 

Թորոսի քահանայի, յիշատակ մեզ եւ ծնողաց մերոց»7ֈ Այս ավետարանների 

շարքում հիշատակության են արժանի նաև Բարձրբերդի Ավետարանը, որը 

գրված է 1248 թվականին, Երուսաղեմի, Նոր Նախիջևանի ավետարանները,  

որոնք  հայ միջնադարյան  ոսկերչական արվեստի մեզ հասած հազվագյուտ 

նմուշներից  են:  

       Բարձրբերդի Ավետարանի առաջին երեսին պատկերված է 

խաչելիությունը, Հիսուսի աջից Մարիամի անդրին է՝ նշված «Մայր այ», 

ձախից սուրբ Հովաննեսի անդրին: Խաչի գլխին մի հրեշտակի անդրի՝ 

խաչագլուխ գավազան և մի գունդ բռնած ձեռքին: Նման հրեշտակ նկարված 

է նաև ներքևում: Խաչի հորիզոնական թևերից վերև նկարված են արևն ու 

լուսինը, իսկ չորս անկյուններում չորս ավետարանիչներն են, որոնք 

խաչակնքում են, իսկ նրանց կողքին իրենց թևավոր նշանակները: 

Հորիզոնական թևերից վերև և ներքև չորս անկյուններում  խաչեր են:  

            Վերը նշված ավետարանների խորանազարդերը, զարդագրերն ու 

լուսանցքների զարդերը չափազանց նուրբ ու գեղեցիկ են, դրանցում 

նույնիսկ նկատելի են զարդանախշերի կրկնություններ, օրինակ, Հռոմկլայի 

ավետարանի խորանազարդերի երկգլխանի և չորքոտանի արծիվը, 

սկզբնատառերի գրությունը նույն են, ինչ 1066 թվականին գրված 

Սեբաստիայի ավետարանինը: Չնայած որոշ փոխազդեցություններին, հայ 

մանրանկարչական արվեստն իր ինքնատիպությամբ տարբերվում էր և՛ 

բյուզանդականից, և՛ Առաջավոր Ասիայի երկրների մանրանկարչական 

դպրոցներին պատկանող արվեստի նմուշներից իրական կյանքի 

պատկերների արտահայտմամբ,  իր ուրույն գունային լուծումներով, 

դասական համաչափությամբ, «լուսանցազարդերի զուսպ կանոնա-

վորությամբ, խորանների ներդաշնակ գույներով»8ֈ  

          Հայկական մանրանկարչական արվեստի ինքնատիպության վկայու-

թյունն են նաև այնպիսի բարձրարվեստ ձեռագրեր և մանրանկարչական 

գործեր, ինչպիսիք են՝ Մշո ճառընտիրը և Երզնկայի Աստվածաշունչը, 

որոնք նկարազարդված են բազմապիսի կենդանիների պատկերներով և 

ըստ  Վ. Բաղդասարյանի՝ «հիշեցնում են 13-րդ դարի հյուսքազարդերի 

                                                           

7  Ղեւոնդ Ալիշան, Հայապատում. Պատմիչք եւ Պատմութիւնք Հայոց, Հտ. Ա, 

Վենետիկ-Սբ. Ղազար, 1901,ֈէջ 443: 
8  Գարեգին արքեպիսկոպոս Յովսէփեան, նշվ. աշխ., էջ 151:   

https://archive.org/details/hayapatumpatmut00alisgoog
https://archive.org/details/hayapatumpatmut00alisgoog
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թեթևությունն ու ազատությունը: Թեև տեղ-տեղ գույները խունացած են, 

բայց ամբողջ խորանը ճոխ տպավորություն է թողնում»9ֈ Իր նրբագեղ 

գույներով, պատկերների կանոնավորությամբ չափազանց դիտարժան, 

խորհրդավոր և տպավորիչ են Արցախի մանրանկարչության լավագույն 

նմուշներից մեկի՝ Ավետարանի մանրանկարները, մասնավորապես 

«Խորհրդավոր ընթրիք»-ի պատկերները, որոնք միջնադարյան հայ 

մանրանկարչության մեջ հազվադեպ են հանդիպում:  

          Հետագա 13-14-րդ դարերում հայ մանրանկարչության մեջ նկատելի 

են դառնում  արևմտաեվրոպական, մասնավորապես կիլիկյան մոտիվների 

ազդեցությունը, ինչը թերևս նկատելի չէր Վասպուրականի մանրա-

նկարչական արվեստում, որը չնայած որոշակի արևելյան երանգ է կրում, 

բայց դա, ըստ  Ն. Մառի, ոչ այնքան փոխազդեցության հետևանք է, որքան 

աղբյուրների ընդհանրության, միևնույն աղբյուրից սնվելու: 

          Այսպիսով` հայկական վերածննդի ժամանակաշրջանի մանրա-

նկարչական արվեստը, որը տրամաբանորեն ընդգրկում է 10-14-րդ դարերը, 

արդյունք է  հայոց աշխարհի տարբեր հատվածների սոցիալ-քաղաքական 

մշակութային վերելքի: Միևնույն ժամանակ նշված վերելքի համար 

նպաստավոր պայմաններ էին մշակութային փոխազդեցությունները և 

փոխառնչությունները, ինչպես արևելքի այնպես էլ արևմուտքի հետ: 

Լինելով արևելք-արևմուտք հատման ոլորտների կիզակետում՝ Հայաստանը 

իր պատմության թերևս բոլոր հատվածներում կարողացել է ներ-

դաշնակորեն համակցել իր մեջ բևեռայնորեն տարբեր մշակութային 

դրսևորումները,  միևնույն ժամանակ փոխադարձաբար ներազդել է հայ 

մշակույթի հետ շփման մեջ գտնվող բոլոր ազգությունների արվեստների և 

մշակույթի   վրա: 

  

                                                                      

Լիլիթ Իսկոյան 

Վերածննդի դարաշրջանի հայ մանրանկարչական դպրոցի  

առանձնահատկությունները և նրա զարգացման վերելքը  

պայմանավորող գործոնները  

Ամփոփում 

         Հոդվածում դիտարկված են Վերածննդի դարաշրջանի հայ մանրա-

նկարչական դպրոցի առանձնահատկությունները և նրա զարգացումը 

պայմանավորող գործոնները: Մասնավորապես Պատմական փաստերով 

հիմնավորվել  են Հայաստանի տարբեր հատվածների մանրանկարչական 

                                                           

9  Նույն տեղում, էջ 161-162ֈ      
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դպրոցների ընդհանրություններն ու տարբերությունները, նրա առնչակ-

ցությունները հարևան երկրների մանրանկարչական արվեստների հետ:  

 

 

 

Лилит  Искоян                                                                                                                                        

Особенности миниатюрной школы живописи армянского 

Ренассанса и факторы, определяющие ее развитие 

Резюме 

В статье рассматриваются особенности миниатюрной школы живописи 

армянского ренессанса и факторы, определяющие ее развитие. В частности, 

на основе исторических фактов обоснованы и сходства и различия  школ 

миниатюры разных уголков Армении, подтвержены ее связи с искусствамы  

миниатюры соседних стран. 

                                                              

                               

                                                       

Lilit Iskoyan 

Peculiarities of the Armenian Renaissance School of Miniature Painting և Factors 

of Determining Its Development Uplift 

Summary 

The article examines the features of the miniature school of Armenian 

Renaissance painting and the factors that determine its development. In particular, 

on the basis of historical facts, it substantiates the similarities and differences of 

miniature schools in different corners of Armenia and confirms   its connections 

with the miniature arts of neighboring countries. 
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Երևանի պետական համալսարան 

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

albert.makaryan@ysu.am 

 

ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ. «ԱՎԵԼՈՐԴԸ» 

(ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐ) 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. կրթության նոր 

չափանիշներ, դասավանդման մեթոդիկա, դասագիրք, 7-րդ դասարան, հայ 

գրականություն, արվեստի վերժամանակյա երկեր, ազգայինի և համա-

մարդկայինի հարաբերակցություն, Դերենիկ Դեմիրճյան, «Ավելորդը», 

պատմվածք, հոգեվերլուծություն, արդիականությունֈ 

Ключевые слова и выражения: новые критерии образования, методика 

преподавания, учебник, 7-й класс, армянская литература, вневременные 

произведения искусства, соотношение национального и общечеловеческого, 

Дереник Демирчян, «Лишний», рассказ, психоанализ, актуальность. 

Key words and expressions: new standards of education; method of 

teaching; text-book; 7th form;, Armenian literature; overtime works of art; national 

and universal correlation; Derenik Demirchyan; ―The Superfluous‖; story; 

psychological analysis; modernity.            

 

Չարաբաստիկ 2020 թվականի ընթացքում մեծ աղմուկ հանեցին 

դպրոցական նոր դասագրքերի ստեղծման, այսպես կոչված, նոր 

չափորոշիչների ներմուծման խնդիրների քննարկումներըֈ Նկատի 

ունենալով Արցախյան վերջին պատերազմից հետո ստեղծված ներկա 

տխուր ու վհատ իրավիճակը` առայժմ անհարմար եմ համարում մի նոր 

բանավեճ սկսելը, բայց և այնպես կյանքը շարունակվում է, և մենք դեռ մեծ 

պարտք ունենք հայ սերունդների առջևֈ Առաջնորդվելով Դերենիկ 

Դեմիրճյանի հետևյալ սկզբունքով` «ես ևս եղա այն հացահատիկը, որ, ընկ-

նելով հողին, մեռնում է, որպեսզի գա հացը կենդանի», և բնավ հա-

վակնություն չունենալով հարցին տալու սպառիչ լուծում` ստորև 

ներկայացնում եմ 7-րդ դասարանի հայ գրականության դասագրքում տեղ 

գտած կոնկրետ մի թեմայի («Դերենիկ Դեմիրճյան. «Ավելորդը» պատմված-

քը») դասավանդման իմ սեփական մոդելըֈ 

mailto:albert.makaryan@ysu.am
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 Կարծում եմ` 7-րդ դասարանցու համար հետաքրքիր կլինի Դերենիկ 

Դեմիրճյանի հետևյալ լուսանկարի տեղադրումը թեմայի առաջին էջում` 

դասագրքի հեղինակի հարցմամբ` 

 
Սիրելի՛ բարեկամ, դու գիտե՞ս արդյոք, որ լուսանկարում 

պատկերված այս գրողը Դերենիկ Դեմիրճյանն է, որի ուսին նստած է 

Էլեոնորա անունով իր սիրելի փիսիկը: Այդ բարի մարդը շատ է սիրել 

կենդանիներ, հատկապես կատուներ և իր բնակարանում մշտապես պահել 

է բազմաթիվ փիսիկներ, որոնք կրում էին իրենց բակի երեխաների ա-

նունները՝ Շառլոտա, Լուիզա, Մարան... 

Եվ ահա այդ առիթով ինչ-որ տեղ` թերևս թեմայի վերջում, կարելի է 

տեղադրել հետևյալ հուշը. 

«Դեմիրճյանին այցելողը իսկույն կնկատեր, որ նա կատու պահելու մի 
առանձին սեր ունի: Մեկի տեղ՝ մի քանիսը: Սրանք մեծ մասամբ գրքի 
պահարանի գլխին էին, հավաքված միմյանց շուրջ, խաղում, գզվռտում էին՝ 
մեծ բավականություն պատճառելով թախտի ծայրին նստած տիրոջը: Նա 
այնպես էր խոսում կատուների մասին, ասես մարդիկ լինեին. սրտացավ 
հոգածությամբ: Պատմում էր, թե այս մեկը քանի օր է՝ իրեն վատ է զգում, 
անտրամադիր է, մյուսը, չգիտես թե ինչու, չի ուտում: 

- Մի տե՛ս, է՜, ի՜նչ սիրուն են անիրավները: 
Գալիս, խնդրում էին, որ կատուներից մեկը զիջի իրենց: Չէր մերժում, 

բայց անմիջապես չէր տալիս: Մի քանի օր հարցուփորձ էր անում և երբ 
համոզվում էր, որ ուզողը խնամքով կվերաբերվի կենդանուն, տալիս էր: 

Մի անգամ սխալվել էր հաշիվների մեջ: Պարզվել էր, որ խնդրատուն 
դաստիարակչական նկատառումներով կատվի նկատմամբ խստություններ 
է գործ դնում, նույնիսկ ծեծի է դիմում: Եվ անձամբ գնում է կատվի հետևից, 
ընդհարվում, որ կատվի հետ վարվելու ձևը չգիտեն, բերում տուն ու, որպես 
տուժածի, մի քանի օր առանձնահատուկ խնամք և հոգատարություն ցույց 
տալիս նրան» (Ռուբեն Զարյան): 

Դասագրքի հեղինակն առհասարակ պիտի զրուցի երեխայի հետ, 

կոտրի տեքստ-ընթերցող անջրպետը, և այդ զրույցն այնպես մտերմիկ 

կազմակերպի, որ աշակերտը հենց սկզբից տարվի խնդրո առարկա գրողով, 
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հետո աստիճանաբար, առանց նույնիսկ ուսուցչի միջամտության, սկսի 

մտածել ինքնուրույն և վերջնահաշվում գա սեփական եզրահանգումներիֈ    

Թեմայի սկզբնամասում, ի դեպ, խիստ պարտադիր են մտերմիկ ոճը, 

երեխայի հիշողության մեջ մանկության օրերին լսած ինչ-ինչ պատմու-

թյունների հիշեցումըֈ Եվ ահա փիսիկներից հետո կարելի է կատարել 

հաջորդ հարցումըֈ 

Իսկ հիշո՞ւմ ես այն մկնիկին, որն ապրում էր Հնդկաստանի անտառ-

ներից մեկում՝ կոկոս ծառի փչակում, բայց մի օր, չբավարարվելով իր 

սովորական ուտելիքներով, կոկոսի անցքից ներս է սողոսկում և 

ագահաբար ուտում-խմում համեղ պտղի ամբողջ միջուկն ու ընկնում փոր-

ձանքի մեջ. չափից ավելի տռզում է և այլևս չի կարողանում դուրս ելնել այն-

տեղից: Շատակերը հուսահատությունից այնքա՜ն է լացուկոծ անում, 

այնքա՜ն է ողբում, մինչև որ նիհարում է, կոկոսի միջից դուրս է պրծնում ու 

փրկվում: Դա երեխաների և կենդանիների լավ բարեկամ Դերենիկ 

Դեմիրճյանի «Պույպույ մուկիկը» բանաստեղծության չարաճճին է, որի 

մասին ստեղծվել է նաև գեղեցիկ մուլտֆիլմ: (Հղում կայքին, «Պույպույ 

մուկիկը» մուլտֆիլմը) 

Դու արդեն այնքան էլ փոքր չես, և ժամանակն է, որ այս գրողի մասին 

աստիճանաբար իմանաս ավելին, քանի որ նա հայ ժողովրդի արժանավոր, 

ազնիվ ու տաղանդավոր զավակներից է: Դ. Դեմիրճյանն ունեցել է նուրբ 

միտք ու խորաթափանց հայացք, իր երկերում ճշգրտորեն ներկայացրել է ոչ 

միայն ժամանակակից կյանքը, այլև թափանցել ամենահեռավոր դարերի 

խորքերը և հարստացրել հայ գրականությունը: 

Սիրելի՛ բարեկամ, թեմայի ուսումնասիրության ընթացքում 

դու կիմանաս՝     
տեղեկություններ Դեմիրճյանի կենսագրության և ապրած 

ժամանակաշրջանի  

մասին. 

Դեմիրճյանի մասին պատմող հուշեր. 

Դեմիրճյանի խրատների ու կատակների մասին. 

Դեմիրճյանի մի շատ ազդեցիկ պատմվածքի՝ «Ավելորդ»-ի մասին, 

որտեղ ներկայացվում են մարդու բարոյական և հոգեբանական հատկանիշ-

ներ, ու կատարվում են նուրբ հարցադրումներ: Վստահ եմ՝ այդ 

պատմվածքը դու կհավանես. այն  կհուզի քեզ և կօգնի ճիշտ ապրելու 

կյանքում: 
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ԴԱՍ 1                       ՄԱՐԴԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ 

    

 
1. Ընդհանրապես ի՞նչ գիտես Դերենիկ Դեմիրճյանի մասին:  
2. Տեղյա՞կ ես, որ մեր մայրաքաղաքի գեղեցիկ փողոցներից մեկը և 
մի դպրոց կոչվում են նրա անունով: 
3. Նայելով Դ. Դեմիրճյանի տուն-թանգարանի առանձնասենյակին՝ 
ի՞նչը հատկապես գրավեց քեզ և ինչո՞ւ:  

   
Դերենիկ Դեմիրճյանը (Դեմիրճօղլյան) ծնվել է 1877 թ. Ջավախքի 

կենտրոն Ախալքալաք քաղաքում: Նրանց ընտանիքը բազմանդամ էր, 

սկզբնապես՝ բարեկեցիկ: Ապագա գրողը, սակայն, մեկ տարեկան էր, երբ 

ընտանիքն ընկնում է աղքատության գիրկը, քանի որ հորեղբորորդին 

անարդար դատով խլում է նրանց խանութը, և հայրը՝ Կարապետ աղան, 

ունեզրկվում է ու ստիպված է լինում իր երեխաներին պահել ապրուստի 

պատահական միջոցներով. երբեմն սենյակ էր վարձով տալիս, երբեմն 

տնամերձ հողամասից կտոր-կտոր վաճառում, անգամ ստիպված ծախում 

էր տան իրերն ու կնոջ՝ Նատալյայի օժիտի մնացորդները: 
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Փոքրիկ Դերենիկը սկզբնապես սովորում է տեղի ծխական, այսինքն՝ 

եկեղեցուն կից, հետո՝ ռուսական տարրական դպրոցներում: Ինը 

տարեկանում ընտանիքի հետ տեղափոխվում է պատմական Հայաստանի 

Արդահան քաղաք, քանի որ հայրը բախտ էր որոնում: Երեխան ուսումը 

շարունակում է այնտեղի ծխական դպրոցում, որտեղ էլ կատարում է գրա-

կան նախափորձերը: Դպրոցի վերջին դասարանում նա գերվում է հայ նշա-

նավոր գրող Րաֆֆու հայրենասիրական երկերով, ամենուր որոնում նրա ա-

զատատենչ հերոսներին և ընկերների հետ երազում է գնալ նրանց 

ճանապարհով, իր խոսքով ասած՝ «կռվելու սուլթանի դեմ»: 

4. Դու երբևէ լսե՞լ ես Րաֆֆու մասին, գիտե՞ս արդյոք, որ նա հայ 
ամենանշանավոր գրողներից է:    

Ուսումնատենչ պատանին 1892 թվականին ընդունվում է Էջմիածնի 

Գևորգյան ճեմարան: Այնտեղ նա ուսումնասիրում է համաշխարհային 

գրականության մեծերին, կարդում Վիլյամ Շեքսպիրի, Ջորջ Բայրոնի, 

Ալեքսանդր Պուշկինի, Միխայիլ Լերմոնտովի և ուրիշների ստեղծա-

գործությունները՝ խորացնելով գիտելիքները:  

Դասագրքի մի անկյունում կարելի է տեղադրել հեղինակի 5 

ամենասիրելի գրողները  

Րաֆֆի (1835-1888) – հայ արձակագիր  

Վիլյամ Շեքսպիր (1564-1616) – անգլիացի բանաստեղծ և թատերագիր 

Ջորջ Բայրոն (1788-1824) –  անգլիացի բանաստեղծ 

Ալեքսանդր Պուշկին (1799-1837) – ռուս բանաստեղծ 

Միխայիլ Լերմոնտով (1814-1841)- ռուս բանաստեղծ  

5. Դու ունե՞ս սիրելի գրող, նրա ո՞ր ստեղծագործությունն ես 
հատկապես հավանում: 

1893 թվականին «Տարազ» լրագրում լույս է տեսնում Դեմիրճյանի 

տպագիր առաջին գործը՝ «Ապագան» վերնագրով բանաստեղծությունը: Այն 

դեպի ծովը վազող առվակի մասին պատմող մի փոքրիկ պատկեր է, որը 

պատանի բանաստեղծի խոհն է գուցեև հենց իր գալիքի մասին. 

Մանուկ առվակը առաջ է հոսում, 
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Դեպ ծովն է վազում անուշ խոխոջով, 

Եվ ճանապարհին նա կյանք է սփռում՝ 

Դալար խոտերին գրկախառնվելով: 

Բայց... երբ որ դառնա ալիք կատաղած, 

Նա կխորտակե ահեղ նավերին 

Եվ ամեն րոպե մրրկով բռնված՝ 

Կբախե կուրծքը կարծր ժայռերին...   

6. Իսկ ո՞րն է գալիքի քո երազանքը: 
7. 16-ամյա բանաստեղծի՝ առվակի՝ հսկա ալիք դառնալու 

այլաբանության փոխարեն գեղարվեստական ուրիշ ի՞նչ արտահայտչամի-
ջոցներով կներկայացնես այն: 

Պատանի Դերենիկը, սակայն, չդիմանալով Գևորգյան ճեմարանում 

տիրող խիստ կարգ ու կանոնին, ընդհատում է ուսումնառությունը և 2 

տարի անց մեկնում է Թիֆլիս, սովորում համբավավոր Ներսիսյան 

դպրոցում, որն էլ ավարտում է 1897 թվականին:  

Թիֆլիսը գրական-մշակութային կյանքի լուրջ կենտրոն էր, ուր 

հավաքված էին հայ գրականության մեծերը: Դ. Դեմիրճյանն այնտեղ 

դառնում է գրական հռչակավոր խմբակի՝ «Վերնատան» անդամ. նա 

ծանոթանում և մտերմանում է շատ գրողների հետ ու եռանդագին մաս-

նակցում խմբակի գրական աշխատանքներին: 

7-րդ դասարանցու մտահորիզոնը զարգացնելու համար այստեղ 

կարելի է տեղադրել «Վերնատուն» գրական խմբակի նկարը և տակը գրել. 

«Վերնատուն» գրական խմբակի հանդիպումները տեղի էին ունենում 

Հովհ. Թումանյանի բնակարանում, որը գտնվում էր շինության վերին 

հարկում: 1899 թվականից սկսած՝ այդ խմբակի մշտական անդամներն էին 

գրողներ Հովհաննես Թումանյանը, Ղազարոս Աղայանը, Ավետիք 

Իսահակյանը, Լևոն Շանթը, Դերենիկ Դեմիրճյանը և գրաքննադատ Նիկոլ 

Աղբալյանը: «Վերնատանը» թե՛ ուսումնասիրվում էին համաշխարհային 

գրական մեծերի ստեղծագործությունները և թե՛ քննարկվում էին հայ գրող-

ների անելիքները: 

8. Երբևէ լսե՞լ էիր գրական այդ խմբակի մասին, ի՞նչ գիտես նրա 
անդամների  մասին: 

9. Դու հաճախո՞ւմ ես որևէ խմբակ, ո՞րն է այնտեղ քո սիրելի 
զբաղմունքը:      

Դեմիրճյանին գրավում էր ոչ միայն գեղեցիկ գրականությունը, այլև ե-

րաժշտությունը. նա շատ էր սիրում ջութակ նվագել և 1903-ին մեկնում է 

Մոսկվա՝ երաժշտության դասեր առնելու համար: «Ջութակը նրբություն է, 

սեր է»,- հաճախ էր կրկնում նա: Եվ այդ սիրո լավագույն 

արտահայտություններից մեկը հետագայում պիտի դառնար 1909 թվակա-
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նին գրված «Ջութակ և սրինգ» գեղեցիկ պատմվածքը, ուր զուգահեռի մեջ 

ներկայացվում են մարդկանց ուրախություն պատճառող սրնգի և 

մարդկային տառապանքը ողբացող ջութակի մեղեդիները: Իսկ այդ 

համեմատության մեջ հեղինակն առաջնությունը տալիս է ջութակին, 

այսինքն՝ կյանքի ցավերն արտացոլող արվեստին: 

Այստեղ տեղադրել Դեմիրճյանի՝ թանգարանում պահպանվող ջութա-

կի նկարը և զետեղել հետևյալ հուշը.   

«Ուներ մի հին ջութակ: Աշխատանքի ընդմիջումներին կամ երկար 

զրույցներից հետո պատից առնում էր ջութակը և որևէ փոքրիկ մինիատյուր 

նվագում Բրամսից, Լալոյից, Կոմիտասից... Ոսկրոտ ծնոտը սեղմում էր 

ջութակին, ոսկրոտ մատները շարժում լարերի վրա և այդ պահերին նա 

նմանվում էր Պագանինիին» (Հրաչյա Հովհաննիսյան): 

  
Տեղադրե՛լ մի անկյունում 

Յոհաննես Բրամս (1833-1897) – գերմանացի երգահան  

Էդուարդ Լալո (1823-1892) – ֆրանսիացի երգահան  

Կոմիտաս (1869-1935) – հայ երգահան 

Նիկոլո Պագանինի (1782-1840) - իտալացի ջութակահար  

Մոսկովյան ուսումնառությունը շատ կարճ է տևում, քանի որ 

Դեմիրճյանը հիվանդանում է, և բժիշկները խորհուրդ են տալիս մի կողմ 

դնել ջութակը: Ուսման նկատմամբ սերը, սակայն, նրա մեջ չափազանց մեծ 

էր, և երկու տարվա ընդմիջումից հետո՝ 1905-ին, նա մեկնում է Շվեյցարիա 

ու սովորում Ժնև քաղաքի համալսարանի բնագիտության, մանկա-

վարժության և գրականության բաժիններում: Ուշարժան է, որ այնտեղ դար-

ձյալ չի մոռանում ջութակը և հաճախում է կոնսերվատորիա: Ուսանողա-

կան տարիները կարևոր դեր են խաղում Դեմիրճյանի իմացական կյանքում, 

և նա 1910-ին վերադառնում է Թիֆլիս՝ իր հետ բերելով ամենատարբեր 

գիտելիքների հսկայական պաշար: Այնուհետև երկար տարիներ նա հայոց 

լեզվի և գրականության ուսուցիչ է աշխատում Թիֆլիսի Հովնանյան 

օրիորդական դպրոցում ու նվիրվում գրականությանը:  
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Դեմիրճյանը Թիֆլիսից 1925 թվականին տեղափոխվում է Երևան, 

որտեղ էլ ապրում և ստեղծագործում է մինչև իր իմաստալից կյանքի վերջը՝ 

1956-ը: 

Դեմիրճյան մարդու մասին այստեղ կարելի տեղադրել հետևյալ հուշը.  

«Դեմիրճյանի պրոֆիլն ինձ վրա միշտ թողնում էր հնադարյան 

մարդու՝ բյուզանդացու տպավորություն, որին ծանոթ էինք մանկուց, հին 

աշխարհի պատմության դասագրքերից: Իսկ երբ նայում էր դեմից, ...մեծ 

մասամբ խոժոռ ու մտածկոտ, այն տպավորությունն էի ստանում, թե այդ 

մագաղաթյա դեմքը հայտնվել է հայկական ձեռագրերի միջից: Դալուկ դեմք: 

Բարակ, շատ բարակ դիմագծեր: Շրթունքներն էլ չափազանց բարակ էին և 

անկյուններում սեղմված: Երբ նայում էի դեմքին, մանավանդ շրթանկյուն-

ներին, ինձ թվում էր, թե այդտեղ է ամբողջ Դեմիրճյանը: Նրա շրթունքները 

մշտապես պրկված էին ու գաղտնապահ» (Ռուբեն Զարյան):  

Դեմիրճյանը փիլիսոփայող և բազմաձիրք անձնավորություն էր, ուներ 

բարձր ճաշակ, օժտված էր նուրբ հումորով, շատ հետաքրքրասեր էր ու 

ճիշտ կողմնորոշվող: Նա եղել է անհունորեն բարի, սիրել է շրջապատի 

մարդկանց և իրավացիորեն կարծել, որ աշխարհի երեսին «ավելորդ» 

մարդիկ չկան. բոլորն էլ հավասար են: Գիտակցել է, որ ամենուր 

անհրաժեշտ է պահպանել կարգ ու կանոն, և պահանջել է հատուկ 

հարգանք օրենքի ներկայացուցիչների՝ միլիցիայի՝ այն ժամանակվա ոստի-

կանության նկատմամբ և նույնը ակնկալել նրանցից: Նաև չափազանց 

հայրենասեր էր. Հայրենական մեծ պատերազմի (1941-1945) շրջանում 

արդեն պատկառելի տարիքում գտնվող գրողը հագել է զինվորական հա-

մազգեստ (պահպանվել է Դեմիրճյանի՝ զինվորական համազգեստով այդ 

լուսանկարը՝ Ն. Զարյանի հետ միասին. դասագրքում կարելի է տեղադրել 

այն), խնդրել իրեն ուղարկել ռազմաճակատ, որպեսզի լինի մարտիկների 

հետ կողք կողքի, ոգևորի, բարձրացնի նրանց հայրենասիրական ոգին: 

Երկրի ղեկավարությունը, սակայն, նրան նրբորեն մերժել է, համոզել մնալ 

թիկունքում և գերմանական ֆաշիզմի դեմ կռվել գրչով. չէ՞ որ գրիչը ևս ոչ 

պակաս զենք է, պարզապես՝ հոգևոր պայքարի զենք:     

Ինչպես տաղանդավոր շատ մարդիկ, Դեմիրճյանը ևս ուներ որոշ 

տարօրինակություններ: Հիշենք դրանցից մեկը: Չափազանց ուշադիր էր իր 

առողջության նկատմամբ, որը երբեմն հասնում էր ծայրահեղության: 

Ժամանակակիցները պատմում են, որ ամեն անգամ՝ տնից դուրս գալիս, նա 

իր բնակարանի պատուհանից դուրս էր հանում սպիտակ մի դրոշակ՝ քամու 

ուղղությունը որոշելու նպատակով. «Եթե փչում էր հյուսիսային քամին, 

պետք էր դուրս գալ վերարկուով և հովանոցով, եթե երկնքում ամպի նշույլ 

անգամ չլինի, և առավոտը խոստանա շոգ օր. դրոշակը Դեմիրճյանին հու-

շում էր, թե ինչ է սպասվում առաջիկայում: Իսկ եթե, ընդհակառակը, փչում 
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էր հարավային քամի, Դեմիրճյանը տնից դուրս էր գալիս առանց վերարկուի 

և հովանոցի, եթե նույնիսկ երկնքում արդեն իրար գային տխուր, մռայլ 

ամպեր. Դեմիրճյանը շատ էր հավատում իր դրոշակին»: 

 

ԴԱՍ 2                                             ԳՐՈՂԸ 

 

Դեմիրճյանն ապրել է երկար ու բազմաբովանդակ կյանք, շատ բարձր 

գնահատվել հայրենի ժողովրդի կողմից, սակայն ունեցել է անձնական խոր 

ցավ՝ կապված սիրելի որդու՝ Վիգենի հետ, որն անբուժելի հիվանդ էր: 

Գուցեև հենց այդ հանգամանքն ավելի է սրել բնատուր զգայուն գրողի 

ներքին տառապանքները՝ ստեղծելու խորապես մարդասիրական երկեր. չէ՞ 

որ յուրաքանչյուր հեղինակի ապրած կյանքը միշտ խոր կնիք է թողնում իր 

ստեղծագործության ներքին շերտերի վրա:       

Այստեղ տեղադրել հետևյալ հուշը. 

«Նա գրեթե միշտ իր հիվանդ տղայի հետ դուրս էր գալիս, զբոսնում: 

Կեպին գլխին, ձեռնափայտը ձեռքին, բարակ, երկարավուն փողկապը ներս 

ընկած կրծքին, կարճ ու նեղ տաբատի մեջ՝ իր կորացած ողնաշարի 

պատճառով նա նմանվում էր փակագծի» (Հրաչյա Հովհանիսյան): 

Դեմիրճյանի խրատներից. 

«Ինչի մասին էլ ուզում ես, գրի՛ր, մեկ է, պետք է ասելիք ունենաս: 

Հավաքածդ նյութը դրան է ծառայելու, որ ասես այն, ինչ անհանգստացնում, 

զբաղեցնում է քեզ, և դու պահանջ ես զգում դրա մասին խոսելու»: 

«Լեզուն կատարելագործում են գրողները և ոչ լեզվաբանները: 

Նրանցը գիտություն է լեզվի ծագման, զարգացման օրենքների մասին, իսկ 

գրողի տվածը հյութն է, համ ու հոտը: Մի բան է, երբ մարդ խաշած ցորեն է 

ուտում, ուտում է ու կշտանում, մի ուրիշ բան, երբ այդ ցորենը ձավար են 

դարձնում, ձավարն էլ՝ հարիսա: Գրողինը հարիսան է»:  

Դեմիրճյանի կատակներից. 

«Ինչպիսի՜ անարդարություն. տրոհության նշաններից բութն է լեզվի 

ամենանուրբ փոխանցումներն արտահայտում, իսկ անունը հանիրավի դրել 

են այդքան կոպիտ»: 

«Բութ» բառը նշանակում է ոչ սուր (օրինակ՝ բութ դանակ), 

ընդհանրության մեջ էլ ունի ոչ սրամիտ իմաստը, իսկ ինչո՞ւ է հայերենի 

տրոհության նշաններից մեկն այդպես կոչվում: Համեմատության համար 

գուցե դիմես առոգանության նշաններից մեկի՝ շեշտի ( ՛ ) օգնությանը. այն 

սուր է, կտրող, վերևից ներքև իջնող, իսկ բութը ( ՝ ) կարծես մեղմացնում է 

այդ շեշտակի սրությունը, իր վրա կրում հարվածն ու թեքվում: 
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1. Ի՞նչ ես մտածում այդ մասին, ունե՞ս սեփական բացատրությունդ: 
Բացի այդ՝ առոգանության նշաններից համանման ի՞նչ զուգորդումներ 
կարող ես կատարել հարցականի ( ՞ ) կամ բացականչականի ( ՜ ) միջև:    

Դ. Դեմիրճյանի գրական գործունեությունն սկսվել է 1890-ականներին: 

1899 թ. Թիֆլիսում լույս է տեսնում «Բանաստեղծություններ» վերնագրով 

նրա առաջին ժողովածուն, 1912-ին՝ նույն վերնագրով երկրորդը, 1920-ին՝ 

«Գարուն» քառյակների գիրքը: Երիտասարդ գրողը երկու տասնամյակ 

շարունակ գրում էր զանազան բանաստեղծություններ ու պոեմներ, 

ստեղծագործում էր Հովհ. Թումանյանի, Ավ. Իսահակյանի, այնուհետև Վ. 

Տերյանի հետ միասին: Բայց և այնպես նա չդարձավ մեծ բանաստեղծ: 

Պատճա՞ռը: Դեմիրճյանի քնարերգությունն իրականությունից փոքր-ինչ 

կտրված էր, ուներ խոհափիլիսոփայական ուղղվածություն և այնքան էլ չէր 

գրավում ժամանակակիցներին: Բացի այդ՝ գրական ասպարեզում էին 

հանճարեղ երեք բանաստեղծներ, որոնց միացավ նաև չորրորդը՝ Եղիշե 

Չարենցը: Ահա վերջինիս մի առիթով ինչ է խոստովանել Դեմիրճյանը.  

«- Երբ առաջին անգամ իբրև բանաստեղծ հանդես եկա, Հովհաննես 

Թումանյանն էր հրապարակի վրա ու սիրված պոետը: Ես մնացի ստվերի 

մեջ: Թումանյանից հետո, հը, ուզում էի գլուխս հանել, Իսահակյանը առաջս 

կտրեց: Ես նորից մնացի ստվերում: Նոր ուժերով ուզեցի հանդես գալ, այս 

անգամ էլ Վահան Տերյանը կանգնեց ճանապարհիս: Տերյանն էլ գնաց, 

ուժերս հավաքած ուզում եմ ասպարեզ իջնել, հիմա էլ դու ես դեմս ելել: Ե՞րբ 

պետք է գա իմ օրը: 

- Համեցե՜ք, բարի ճանապարհ,- ասել է Չարենցը՝ մի քայլ հետ գնալով: 

Եվ երկուսն էլ ժպտացել են»:  

Ի՞նչ էր պատահել: Բանն այն է, որ կան գրողներ, որոնց բնատուր 

շնորհքը քնարերգության մեջ է, կան գրողներ էլ, որոնք առավել 

հաջողության են հասնում արձակի ասպարեզում, և Դեմիրճյանի իսկական 

տաղանդը թաքնված էր գրական մյուս սեռերի՝ թատերգության ու արձակի 

բնագավառներում: «Քանի տարի ես բանաստեղծություններ էի գրում, ինձ 

թվում էր, որ բանաստեղծ եմ ծնվել, այնինչ իսկական ծնունդս արձակով ե-

ղավ»,- տարիներ հետո խոստովանում է Դեմիրճյանը: 

2. Դու երբևէ փորձե՞լ ես բանաստեղծություն կամ պատմվածք գրել: 
Եթե այո՛, ապա ե՞րբ և ինչի՞ մասին էր այն: 

Նրան առաջին անգամ բացառիկ համբավ բերեց «Քաջ Նազար» 

կատակերգությունը (1923-1924), որի հիմքում դրված է արևելյան 

ժողովրդական հեքիաթը: Դեմիրճյանի այս պիեսի (դրամատիկական 

ստեղծագործություն) հիման վրա հետագայում նկարահանվել է հետա-

քրքրական ֆիլմ (1940), ստեղծվել է նաև օպերա (1953): «Քաջ Նազարը» 
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պատմում է մի ծույլ ու վախկոտ մարդու մասին, որը բախտի բերմամբ հաս-

նում է հաջողությունների և բազմում անգամ թագավորի աթոռին:  

Կատակերգությունը բեմադրվելուց անմիջապես հետո Քաջ Նազարի 

կերպարը բեմից իջավ կյանք, մտավ մարդկանց կենցաղն ու առօրյան և 

դարձավ հասարակ անուն. չէ՞ որ քաջնազարությունը հավերժական երևույթ 

է. այն հանդիպում է նաև այսօր, և մենք պատահաբար հաջողության հասած 

անարժան մեկին անվանում ենք Քաջ Նազար: 

3. Դու դիտե՞լ ես Դեմիրճյանի «Քաջ Նազար» կատակերգության 
հիման վրա ստեղծված ներկայացումը կամ ֆիլմը: Երբևէ պատահե՞լ է, որ 
շրջապատի մարդկանցից որևէ մեկի մասին մտածես, որ նա Քաջ Նազարն է: 
Եթե այո՛, ապա ինչո՞ւ: 

(Հղում կայքին, «Քաջ Նազար» ֆիլմը, օպերան կամ ներկայացումը) 

Դեմիրճյանը ստեղծագործական սլացք ապրեց հատկապես Հայրենա-

կան մեծ պատերազմի (1941-1945) տարիներին և արդեն բավական հասուն՝ 

66 տարեկանում (1943), գրեց իր գլուխգործոց երկը՝ «Վարդանանք» 

պատմավեպը, որը նվիրված է հայ ժողովրդի՝ 5-րդ դարում մղած 

գոյամարտին:   

Իսկ այժմ, սիրելի՛ բարեկամ, անցնենք բուն խնդրին՝ մեր խոստացած 

«Ավելորդը» պատմվածքին, և զրույց բացենք նրա շուրջ: 

Տեսական անհրաժեշտ գիտելիք 
Պատմվածքը գեղարվեստական գրականության պատմողական 

ժանրերից մեկն է՝ փոքր ծավալի գեղարվեստական գործ, որտեղ դեպքերի 

նկարագրությունը շատ սեղմ է: Պատմվածքում սովորաբար պատկերվում է 

միայն մի քանի դրվագ հերոսի կյանքից, նրանում գործողությունները չեն 

ճյուղավորվում, իսկ հերոսներն էլ քիչ են: Պատմվածքի դիպաշարը՝ սյուժեն, 

զարգանում է սովորական, հանդարտ ընթացքով և հակված չէ 

արտասովորի ներկայացման: Չնայած կյանքի պատկերման իր սահմանա-

փակ հնարավորություններին՝ այս ժանրը, սակայն, կարող է ստեղծել 

գեղարվեստական չափազանց ազդեցիկ պատկերներ և լիարժեք կերպար-

ներ, մարդկանց մղել լավ ու բարի գործեր կատարելու, գնահատելու 

կյանքում տեղ գտած գեղեցիկն ու մարդկայինը և հարստացնելու նրանց 

հոգեկան աշխարհը: Մեր գրականությունն ստեղծել է բարձրարժեք 

բազմաթիվ պատմվածքներ, որոնցից են, օրինակ, Հովհ. Թումանյանի «Գիքո-

րը», Ավ. Իսահակյանի «Համբերանքի չիբուխը», Ա. Բակունցի «Սպիտակ 

ձին» և, իհարկե, Դ. Դեմիրճյանի «Ավելորդը»: 

Ի դեպ, պատմվածքի ժանրին բավական մոտ է նորավեպը (նովել), 

որտեղ, սակայն, դեպքերն ունենում են սուր ընթացք և անսպասելի ավարտ:      

Խորհուրդ գրական երկը վերլուծելու մասին 
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Ինչպե՞ս պետք է վերլուծել գեղարվեստական ստեղծագործությունը, 

որտեղի՞ց սկսել և ո՞ւր հասնել: Ենթադրենք՝ քո առջև դրված է գեղեցիկ մի 

արձանիկ: Նրան կարելի է նայել տարբեր կողմերից ու դիրքերից և 

կատարել զանազան դիտարկումներ: Այստեղ էականը գեղեցիկի զգ-

ացողությունն է. մեկը կարող է ամբողջության մեջ որսալ էականը, մյուսը՝ 

առաջին հայացքից աննշանի, մանրուքի: Արդյունքի հասնելու համար պետք 

է լինել համարձակ ու ինքնուրույն, հավատալ ներքին զգացողություններին: 

Նախ՝ անհրաժեշտ է շատ ուշադիր կարդալ ստեղծագործությունը՝ այդ ըն-

թացքում կատարելով նշումներ: Լավ արդյունքի հասնելու համար ցանկալի 

է տեքստ-բնագրի վերընթերցումը և մանրուքների վրա ուշադրություն 

դարձնելը: 

Գրական ստեղծագործությունը կարդալուց հետո վերհիշում ես 

այնտեղ պատկերված դեպքերը, գործողությունները, մարդկային կապերը, և 

արդյունքում ստանում ես մի ամբողջություն, որը կոչվում է դիպաշար (սյու-

ժե): Գրողը կերպարների հասարակական ու անհատական գծերի 

բացահայտման համար նրանց դնում է զարգացող որոշակի դեպքերի և 

հարաբերությունների մեջ, քանի որ հենց կենդանի գործի ու արարքների 

մեջ է դրսևորվում մարդու բուն էությունը: Հատկապես արձակ երկերում 

մենք գրեթե միշտ գործ ունենք դեպքերի և արարքների որոշակի ընթացքի 

հետ, որն աստիճանաբար բացահայտում է հերոսների բնավորությունն ու 

նրանց հարաբերությունները:  

Դիպաշարը չպետք է շփոթել բովանդակության հետ: Անհրաժեշտ է 

հիշել, որ դիպաշարը բովանդակությունը չէ. բովանդակությունը գրական 

երկի թեմատիկ-գաղափարական հիմքն է, իսկ դիպաշարը՝ դրա 

պատկերավոր մարմնավորման կարևորագույն միջոցներից մեկը: Դիպա-

շարն ինքը պայմանավորված է թեմայով ու գաղափարով: «Ավելորդ»-ի 

դիպաշարը կազմված է այն բոլոր դեպքերից, որոնք պատմվում են 

ստեղծագործության մեջ (Հաճի աղայի շփոթմունքը, սարսափը սեփակա-

նության կորստի համար, անդամալույծ քրոջը մահացու վտանգի մեջ 

թողնելը և հնարավորինս արժեքավոր իրեր վերցնելով՝ փախուստը, 

այնուհետև՝ արթնացած խղճի՝ հոգին հոշոտող ձայներն ու, վերջապես, ա-

պաշխարանքը): Այս բոլորը Դեմիրճյանն ընտրել ու որոշակի սկզբունքով 

դասավորել է, որպեսզի գեղարվեստական ազդեցիկ պատկերներով քննի 

մարդու խղճի և սեփականության, մարդու և միջավայրի հավերժական 

խնդիրները, որոնք այսօր էլ հուզում են մեզ:   

ԴԱՍ    3      «ԱՎԵԼՈՐԴԸ»   ՊԱՏՄՎԱԾՔԸ 
«Ավելորդը» պատմվածքը (1916) նվիրված է Առաջին աշ-

խարհամարտի (1914-1918) շրջանում հայկական սահմանամերձ մի փոքրիկ 

քաղաքում ծավալվող գործողություններին: Թուրքերը ռուսական բանակին 
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նեղում էին Կարսի նահանգի Սարիղամիշ քաղաքի ուղղությամբ մինչև 

1914-ի դեկտեմբերի 14-ը: Դրանից հետո, սակայն, ռուսները դեկտեմբերի 22-

ին ջախջախիչ հարված են հասցնում՝ գերեվարելով մեծաքանակ թուրք 

սպաների: Ասել է թե՝ Դեմիրճյանն իր պատմվածքի սկզբնաղբյուր է դարձրել 

այդ կարճ ժամանակահատվածի պատմական իրադարձությունները՝ ստեղ-

ծագործական ուշադրությունը դարձնելով ոչ թե ռազմական 

գործողությունների, այլ հոգեբանական ու մարդկային մեծ խորք ունեցող 

հատկանիշների վրա:       

Դասագրքում այստեղ պետք է տեղադրել հատվածներ պատմվածքից 

և անծանոթ բառերի բացատրություններ, ասենք` հաճի (հաջի) – 

Երուսաղեմ՝ Քրիստոսի գերեզմանին այցելած ուխտավոր, ֆես – 

սովորաբար կարմիր կտորից պատրաստված գլխարկ, տաճկական – թուր-

քական, զելվել – վարժվել, ընտելանալ...  

Պահպանելով թեմայի սկզբնամասում ընտրված մտերմիկ ոճը` 

կարելի է այսպես դիմել աշակերտինֈ 

Բարեկա՛մ, «Ավելորդը» պատմվածքի՝ վերը բերված հատվածից դու, 

անշուշտ, հասկացար, որ այն դիպաշարի սկզբնամասն է: Հեղինակը 

գլխավոր հերոսին՝ Հաճի աղային, համակած խուճապային 

տրամադրությամբ ներկայացնում է վաճառականի հոգեկան ապրումները. 

այդ ինչպե՞ս պատահեց, որ կյանքում առաջին անգամ սխալվեց և այն էլ 

ճակատագրական մի պահի. չէ՞ որ ինքը միշտ եղել է զգաստ, ճանաչել 

շրջապատը, կշռադատել յուրաքանչյուր քայլը, անվրեպ զգացել է վտանգը: 

Ինչո՞ւ վրիպեց, ինչպե՞ս պատահեց, որ թշնամին մոտենում է իրենց 

քաղաքին, իսկ ինքը դրա մասին այդքան ուշ է իմանում:  

1. Ըստ քեզ՝ ինչպիսի՞ն է Հաճի աղան, արդյոք գրողին հաջողվե՞լ է հա-
մոզչորեն ներկայացնել նրա կերպարը տագնապի պահին: Իսկ մտովի, 
ինչպես շարժանկարում, տեսա՞ր նրան:  

2. Քեզ դուր եկա՞վ հեղինակի՝ Հաճի աղայի հարևան վաճառականի 
դեմքի մասին արված՝ «բահի մորուքով և ընկույզի խոշոր աչքերով» արտա-
հայտչամիջոցը: Քո շրջապատում հանդիպե՞լ ես նման արտաքինով մեկին: 

Հետաքրքրականը, սակայն, դեռ առջևում է. ուրեմն հետևի՛ր դիպաշա-

րի հաջորդ հատվածին:  

 

ԴԱՍ   4 

Դասագրքում այստեղ պետք է տեղադրել հատվածներ պատմվածքից` 

դարձյալ անծանոթ բառերի անհրաժեշտ բացատրություններովֈ 

 Հատվածի վերջում դասագրքի հեղինակը, ասես աշակերտի հետ 

ընթերցելով տեքստը, վերստին մտերմաբար զրուցում է նրա հետֈ 
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Բարեկա՛մ, ինչպես տեսնում ես, արձակագիրը հետաքրքիր ու 

տպավորիչ պատմող է. նա հմտորեն է առաջ տանում դիպաշարը՝ դեպքերի 

հաջորդականությունը: Թվում է՝ դատապարտելի ոչինչ չկա. մեծ 

գերդաստանի հայրը տարիների քրտնաջան աշխատանքով ու մեծ դժվա-

րությամբ տուն ու տեղ է դրել, շեն օջախ ստեղծել, բայց ահա նա «ուղտի 

տխուր կերպարանքով» և «տխրատեսիլ արձանի պես» կանգնել է այն կորց-

նելու հանկարծահաս վտանգի առջև և իր տունն է ազատում: Այստեղ կան, 

սակայն, գեղարվեստական թաքուն շերտեր, որոնց շուրջ էլ հետագայում 

ծավալվելու է պատումը:  

1. Հեղինակը հատո՞ւկ, թե՞ իմիջիայլոց է ներկայացնում Հաճի աղայի 
անդամալույծ քրոջը՝ Սրբունին, ընտանիքի մյուս անդամների հետ միասին:  

2. Ինչպե՞ս կմեկնաբանես «մանրուք» թվացող հետևյալ 
նախադասությունը. «Հաճին նայեց անդամալույծին, բայց չտեսավ նրան»:  

3. Նկատեցի՞ր այդ տանն աղախնություն անող չքավոր, անօգնական 
հարևանուհուն, Հաճի աղան ինչպե՞ս վարվեց նրա հետ: 

4. Ի՞նչ են նշանակում անընդհատ շեշտադրվող «ամենապետքական 
իրերը», իսկ ո՞րն է «անպետքը»:  

 
ԴԱՍ   5 

Այստեղ պետք է տեղադրել պատմվածքի հաջորդ հատվածները` 

դարձյալ անծանոթ բառերի անհրաժեշտ բացատրություններովֈ 

 Այս դասաժամին աշակերտին ուղղվող հարցումները հետևյալներն 

են. 

1. Ինչո՞վ կբացատրես անդամալույծի ցնցող անձնազոհությունը: 
2. Ըստ քեզ՝ Սրբուն մամին վտանգի մեջ թողնելու պատճառով ինչո՞ւ 

են հատկապես հուզվում Հաճի մարը, հարսները, երեխաները. երբևէ 
մտածե՞լ ես, որ երեխաների, կանանց ու տղամարդկանց 
հոգեկերտվածքները բավական տարբեր են: 

3. Դու սիրո՞ւմ ես հորաքրոջդ. եթե նա հանկարծ հայտնվի վտանգի 
մեջ, նրա հետ ինչպե՞ս կվարվեն հայրդ կամ մայրդ:  

4. Ինչպե՞ս կբացատրես «Քաղաքը տեղից վեր կացել, գնում էր» 
փոխաբերությունը, ինքնուրույն կարո՞ղ ես նման պատկերներ ստեղծել: 

 

ԴԱՍ   6 

Այստեղ պետք է տեղադրել պատմվածքի հաջորդ հատվածները` 

դարձյալ անծանոթ բառերի անհրաժեշտ բացատրություններովֈ 

 Իսկ այս դասաժամին աշակերտին ուղղվող հարցումները պետք է 

լինեն հետևյալները. 

1. Ինչո՞ւ է անդամալույծի ճակատագիրը մնում անհայտ:  
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2. Քեզ հուզե՞ց պատմվածքի վերջնամասը: Հեղինակը հոգեբանորեն 
պատճառաբանո՞ւմ է Հաճի աղայի վարվելակերպի փոփոխությունը: 

3. Ո՞րն է Հաճի աղայի զղջման պատճառը, և ի՞նչ է նշանակում 
«Ավելորդ մարդ չկա. աստծու առջև հոգին հոգի է» նախադասությունը: 

4. Հավանեցի՞ր «Ահա արևի ծիրանի սյուները պատուհաններից 
կախվեցին ներս» գեղարվեստական պատկերը:   

 

Կառուցվածքային ինքնուրույն աշխատանք 

«Ավելորդը» պատմվածքը կարելի է պայմանականորեն բաժանել մի 

քանի հատվածների և դրանք ինքնուրույն վերնագրել, ասենք՝ «Խուճապ», 

«Վտանգի պահին», «Կյանքի ու մահվան սահմանագծին», «Իրարանցում», 

«Դաժան սեփականատերը», «Ագահը», «Անձնազոհություն», «Զոհաբերու-

թյուն», «Մարդկայինն ու անմարդկայինը», «Անդամալույծ հորաքույրը», 

«Խղճի ձայները», «Արթնացած խիղճը», «Զղջում»... 

Դու համաձա՞յն ես արդյոք նման վերնագրումներին, դրանցից որո՞նք 

կընտրեիր աստղիկների փոխարեն: Իսկ եթե չես հավանում և ոչ մեկը, ապա 

փորձի՛ր մտածել ինքնուրույն վերնագրեր ու բացատրել՝ ինչու ես 

հատկապես դրանք նախընտրում: 

1. Ինչպե՞ս կվարվեիր դու բացառիկ, արտակարգ իրավիճակներում, 
ենթադրենք՝ հանկարծահաս հրդեհի, երկրաշարժի, ջրհեղեղի կամ 
զանազան այլ աղետների ժամանակ, երբ մենակ չես, և քո կողքին կա մեկը, 
որն օգնության կարիք ունի. այդ մեկը կարող է լինել անծանոթ մի փոքրիկ 
երեխա կամ քո կրտսեր քույրիկն ու եղբայրը, հիվանդ մի տատիկ կամ 
պարզապես անդամալույծ որևէ մարդ: Արդյոք կթողնեիր ու անմիջապես 
կփախչեի՞ր, թե՞ օգնության ձեռք կմեկնեիր:  

2. Մտածի՛ր դրա մասին և գրի՛ր մի փոքրիկ շարադրություն՝ 
«Անակնկալ իրավիճակ» վերնագրով, բայց աշխատի՛ր չկեղծել, որ լավ 
տպավորություն թողնես շրջապատի վրա, շարադրի՛ր ազնվորեն՝ զրուցելով 
քո ներքին ձայնի հետ:       

3. Դու իմացար այս պատմվածքի դիպաշարի, գաղափարական 
բովանդակության ու ավարտի մասին: Կարո՞ղ ես այն դարձնել նորավեպ, 
այսինքն՝ անսպասելի, հանկարծակի ավարտ հորինել:  

Ինչպես տեսնում ենք, «Ավելորդը» պատմվածքում Դերենիկ 

Դեմիրճյանը կյանքի երևույթներն ընկալում է նոր լույսով. նա պրպտում է 

մարդու հոգին և այնտեղ մի կողմից տեսնում է եսասիրություն, ամոթալի 

ագահություն, որոնք մեծ տառապանքներ ու վիշտ են բերում շրջապատի 

մարդկանց, բայց մյուս կողմից՝ մարդուն մարդ պահող և գեղեցկացնող 

հատկանիշներ՝ անհուն բարություն ու ցնցող անձնազոհություն: 
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Սիրելի՛ բարեկամ, հավանեցի՞ր Դերենիկ Դեմիրճյանի կյանքի ու 

ստեղծագործության ուրվագրումը, սիրեցի՞ր արդյոք «Ավելորդը» 

պատմվածքը, այն քեզ ինչ-որ չափով օգնե՞ց մտորելու լավ ու վատ արարքի, 

անօգնականին կարեկցելու և օգնելու մասին, հասկացա՞ր, որ կյանքում 

ավելորդ մարդիկ չկան, և մենք՝ բոլոր ադամորդիներս, Աստծու առջև 

հավասար ենք...  

Ասույթներ «Ավելորդը» պատմվածքի մասին 

 ««Ավելորդը» պատմվածքը եզակի է մեր գրականության մեջ՝ 

անկորնչելի, մեծարժեք: Զանազան անկյուններից կարելի է նայել այդ երկին, 

և միշտ ընդունել այն գեղեցիկ ու կատարյալ: Բայց ինձ զարմացնում են 

հոգեբանական այն խորունկ, ճշմարիտ վերլուծումները, որ անում է 

հեղինակը խղճմտանքի անպարտելի ուժի, խղճի խայթերի և ներքին ահեղ 

ու արդար դատաստանի վերաբերյալ: Սրանք համաշխարհային 

գրականությունը զարդարող էջեր են» (Ավ. Իսահակյան): 

 «Մանկությանս օրերին շատ եմ հուզվել Դերենիկ Դեմիրճյանի 

«Ավելորդը» պատմվածքով: Ամեն անգամ, երբ կարդում էի Սրբունի 

«պատմությունը», աչքերս լցվում էին այդ բարի, բայց աստծու և մարդկանց 

կողմից լքված, «ավելորդ» հոգու համար: Ապա տեսնում էի ահեղ Հաճի 

աղային՝ գաղթի ճանապարհից մինչև մահվան անկողինը, մինչև ծանր 

զղջման պահը... 

Հաճի աղան զղջում էր իր անմարդկային արարքի համար, քրոջ՝ 

Սրբունի նկատմամբ: «Եվ խլելով տերտերի փեշը՝ համբուրեց և մղկտաց. 

- Ավելորդին հոգուն համար»» (Սերո Խանզադյան): 

* * * 

Այսպես, ահա, վերոբերյալ 6 դասերի համապատկերում մեր առջև 

հիմնականում հառնում է, այսպես կոչված, «ՀԻՆԸ»` ավանդական դասա-
գիրքը` իր անհրաժեշտ սկզբունքներով, որոնք, խորապես համոզված եմ, 

անխաթար պիտի պահպանել բոլոր ժամանակներումֈ Այդ դասագրքերով 

ենք սովորել ու կրթվել բոլորս` ավագ, միջին և նոր սերնդի հայորդիները, 

նաև մատաղ սերունդը, որի լավագույն ներկայացուցիչները մարտիրոս-

վեցին Արցախյան վերջին հերոսամարտերում, սերունդ, որը կրթվել ու 

հասակ էր առել հայրենասիրության, մարդասիրության, գեղեցիկի ու 

բարոյական արժեքների խոր զգացողությունների ու ընկալման մթնոլոր-

տում...     

Իսկ ո՞ւր մնացին նորը, նոր մտածողությունը, համամարդկայինը` 

կանհանգստանան ավերումներին հակամետ «նորարարները»` կարծես 

կրկնելով տխրահռչակ պրոլետկուլտի սպեկուլյատիվ կարգախոսը. 

«Հանուն մեր վաղվան այրենք Ռաֆայելին, տրորենք ծաղիկները արվեստի»ֈ 

Փորձը, սակայն, ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ չեն ո՛չ այրումներ, ո՛չ էլ 
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տրորումներ. պարզապես «հնից» պետք է վերցնել և փայփայելով 

առանձնացնել ու պահպանել լավագույնը` թարմ հայացքի անհրաժեշտ 

հավելադրումներով և նոր ժամանակներին համահունչֈ 

Այժմ ես կփորձեմ խնդրո առարկա պատմվածքի մի հատված, թեկուզև 

սկզբնամասը, վերլուծել նոր հայացքով, որը թերևս շահեկան կարող է լինել 

նոր-նոր բարձրացող մեր ուսուցիչների համարֈ 

Եթե պատմվածքը պայմանականորեն բաժանենք մասերի, ապա 

առաջինը փողոցն ու շուկան են. այն կարելի է վերնագրել՝ «Կարծես մարդ 

էր մեռել»: Այս արտահայտությունը համատեքստում բազմիմաստ է և 

դառնում է բանալի. իրականում առայժմ ոչ ոք չէր մեռել, բայց մոտ է աղետը.  

«Շմավոնը, հորը տեսնելով, ավելի մռայլվեց և մեղավորի պես, կարծես 
ինքը լիներ աղետի պատճառը, չպատասխանեց և աչքերը գետնին գցեց: 
Իբրև թե՝ «հա՜, իմացի՛ր, մեռել է»: 

Եվ իսկապես, կարծես մարդ էր մեռել»: 
Առաջին հատվածում նկատելի է նաև հանգուցային երկրորդ 

բանալին՝ «ծուղակն ընկած մկան պես» դարձվածք-համեմատությունը, որն 

ընդհանրացնում է Հաճի աղայի տագնապալից հոգեվիճակը. 

«Հաճի աղան չնստեց. ծուղակն ընկած մկան պես կարծես ելք 
որոնելով՝ նայեց չորս կողմը և դուրս եկավ, որ դուրսն էլ նայի»:  

Առաջին հատվածը՝ փողոց, շուկա, ըստ էության կենդանի պատկեր է, 

որտեղ գերակշռողը տագնապն է: Վտանգն օդից զգացող Հաճին, սակայն, 

շրջապատում ամենասթափն է. տեղանքի անգամ դարուփոսերին քաջա-

ծանոթ մարդը արծվենի հայացքով չափում է հրապարակը և բացառիկ 

բնազդով զգում անորոշ անկարգությունը: Իսկ շուկայում տարբեր մարդիկ 

են՝ գուցեև փոքր-ինչ անհանգիստ, բայց ոչ Հաճիի պես խռովահույզ. 

«Երբ մտավ շուկա, փորձված աչքերով չափեց հրապարակը և 
զինվորների ու խանութպանների եռուզեռում մի անկարգություն նկատեց, 
որ նրան դուր չեկավ»:   

Գլխավոր կերպարի պատկերը պատմվածքի սկզբնամասում. 

Նախ՝ արտաքինը. նման է ուղտի. ունի կուզ, ուղտի վիզ, նաև քիթն է 

սապատավոր.  

 «Միշտ հաստ շալը վաթսուն-յոթանասուն տարեկան կուզի վրայով 
փաթաթած, երկար իրանը բերանքսիվայր ընկնելու պես առաջ թեքած, 
ուղտի վիզը առջև երկարած, սև ակնոցների արանքից սապատավոր քիթը 
օդի մեջ խրած, հայացքը հառած հեռուն՝ մի կետի՝ ընթանում էր նա»:  

Բայց ինչո՞ւ ուղտի: Ժողովրդի խոսքով ասած՝ ուղտը համառ աշխա-

տանքից կքած, բայց դանդաղ հաջողությամբ հարստացած մարդու 

խորհրդանիշն է: Եվ իսկապես. չափազանց հավասարակշիռ, զգուշավոր և 

ամեն ինչում կարգ ու կանոնի սովոր Հաճին ուղտի համառությամբ ու 
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ջանադրությամբ է ստեղծել իր հարստությունը. կոփվել է ոչ այնքան 

հեռավոր ռուս-թուրքական պատերազմական բովում, վարժվել ավազակ-

ների միջավայրին, հաճախ վտանգել կյանքը, բայց նրան միշտ էլ ուղեկցել 

են բնատուր խելքը, առողջ մտածողությունն ու կենսափորձը. 

«Փորձված, կյանքի չար ու բարուն տեղյակ՝ Հաճի աղան, որ տեսել էր 
1877 թվի ռուս-տաճկական պատերազմը, երբ թուրքը կարծես բնականորեն 
հաղթվում էր, այն Հաճի աղան, որ «քրդանոցներում ու թուրքանոցներում» 
զելվել, առևտուր էր արել և շատ անգամ էր ավազակների ձեռքից աղվեսի 
պես պոչը պրծացրել, նա լավ գիտեր, որ երբեք չեն սպասի՝ վտանգը գա ու 
փեշիցդ բռնի. պետք է ժամանակին որսալ խուսափելու անկրկնելի 
վայրկյանը»: 

Հաճին, սակայն, այս անգամ չարաչար վրիպել է և կարծես չի ներում 

ինքն իրեն:  

Վաստակած մարդու խուճապը երկար ու ձիգ տարիներ ձեռք բերված 

պատկառելի հարստության հնարավոր կամ հանկարծակի կորստի առիթով 

պարզորոշ զգացվում է նաև շփոթ խոսքում. 

«Հաճու աչքերը մթնեցին: Ածիլած կզակը հաստ բեղերի տակ դողաց, և 
նա, բառերը լփռտելով, մրմնջաց. 

- Շմավո՜են... ի՜ի՞նչ կենիս...»: 
Բավական ուշարժան ու նուրբ դիտողականության արգասիք են 

ինչպես այստեղ, այնպես էլ հետագայում նաև մյուս որդուն դիմելու 

ժամանակ արտասանված կոչականները: Եթե բարձրաձայն արտասանենք 

նախ՝ «Շմավո՜ն», «Հակո՞բ», ապա՝ տեքստում տեղ գտած հեղինակային՝ է (ե) 

ձայնավորի հավելադրմամբ «Շմավո՜են», «Հակոե՞բ» կոչականները և այդ 

ընթացքում հետևենք մեր բերանի բնականորեն առաջացած թեքությանը, 

ապա կնկատենք, որ հեղինակն ընդամենը մեկ հնչյունի փոփոխությամբ 

հասել է գրական հերոսի գրեթե քանդակի ուժ ունեցող տագնապահար 

դեմքի պատկերմանը: Սա, ինչ խոսք, լեզվական տպավորիչ հնարք է, ի դեպ, 

ոչ բարբառային: 

Պատմվածքի առաջին հատվածում հանդես եկող գլխավոր կերպարը 

ներկայացված է կենդանի միջավայրում, համառոտ, բայց խոսուն 

երկխոսություններով: Պատումում երկրորդական կերպարներից առաջին 

երևացողը Հաճի աղայի 40-ամյա որդին է՝ Շմավոնը: Նրա նկարագրից ևս 

զգացվում են տագնապ ու շփոթմունք. «փուքսի պես հևող» «կլոր 

տղամարդը» հոր պես, բայց ոչ նույն ուժով, զգում է մոտալուտ աղետը.   

«Իր քառասնամյա որդին շտապով ապրանքը դարակներից թափում 
էր մի տոպրակի վրա: Գեր ու կլոր տղամարդ էր նա և հևում էր փուքսի պես. 
քրտնքի կաթիլները շարվել էին նրա չեչոտ, կարմիր երեսին»: 
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Որդու լուռ տագնապները գնալով ահագնանում են իմաստուն հոր 

սուր կշտամբանքներից. շուկայում միայն ինքն է հասկանում հորը, ինքն 

իսկապես հապաղել է, չի ըմբռնել պահի ճակատագրական լինելը: 

Հեղինակն ստեղծում է դրամատիկ, լարված մթնոլորտ. Շմավոնը հոր 

կարճառոտ, բայց իմաստաբանորեն հագեցած մի քանի հարց-բացական-

չումներին պատասխանում է միայն մի անգամ՝ ճիշտ է, սրտնեղած, բայց 

ներքուստ համոզված իր ապաշնորհության մեջ.   

«Հաճի աղան շտապեց իր խանութը և դողդողալով վրա պրծավ իր 
որդուն. 
- Ի՜նչ էս էրիր... Ֆուրղունները ձեռից բա՜ց ես թողիր... գերդաստա՜նս 
մնաց... 
Շմավոնի կարճ ու գնդլիկ մարմինը շտկվեց: Նա իր քրտնած, չեչոտ 

դեմքը բարձրացրեց և ապրանքը գոգնոցի մեջ՝ նայեց հորը: Հայացքներն 
իրար հանդիպեցին, և նրանք իրար հասկացան: Հաճի աղան չարագուշակ 
ժպիտով գլուխը հանդիմանորեն շարժեց. 

- Ֆուրղո՜ւն գտի... տղա՜քս ձեռքե կերթան... տո՜ւնս...  
Շմավոնը դեմքը կնճռոտեց: 
- Ջանըմ, ֆուրղուն ինչո՞ւ պիտի չըլի,- բարկացավ նա և ապրանքը 

թափելով՝ յուղոտ գոգնոցով քրտինքը սրբեց ու գլորվող տակառի պես 
կողքեկողք ընկնելով՝ դուրս գնաց»: 

Նկատելի է, որ շուկայի խանութպանները հիմնականում հանգիստ 

էին երևում, չէին հասկանում վտանգի լրջությունը: «Եպիսկոպոսական 

արժանապատվությամբ» շարունակում էր անվրդով առևտուր անել, 

օրինակ, Հաճիի անմիջական խանութպան հարևանը՝ ութ երեխաների տեր 

Կորկոտենց Եղիշը: Այդ մարդու ներաշխարհի անխռովությունը համահունչ 

էր արտաքինին: Գրողը նրա դեմքի դիպուկ ու պատկերավոր 

նկարագրությամբ ամբողջացնում է կերպարը. 

«Իրենց հարևանը՝ Կորկոտենց Եղիշը, լուրջ և անխռով, ինչպես ամեն 
օր, ահա բան է կշռում կազակների համար: Հանգիստ է նա իր բահի 
մորուքով և ընկույզի խոշոր աչքերով: Ութ երեխայի տեր է. եթե «նահանջ» 
լիներ, նա ավելի շուտ պիտի անհանգստանար: Եվ Հաճի աղան, մոտենալով 
նրա խանութին, հարցրեց նրան. 

- Եղի՛շ, աս ի՞նչ կըսեն, թուրքը զոռի՞ր է: 
- Այդպես բան կա՞, չիտե՜մ... մեր բակի ֆետպեպիլը ըսավ՝ ահ չկա,- 

պատասխանեց Եղիշը և շարունակեց իր առուտուրը եպիսկոպոսական 
արժանապատվությամբ»:     

Ինչպես իրական կյանքում, այնպես էլ այստեղ հանդիպում են 

անտարբեր զվարճասերներ: Նրանցից մեկը, օրինակ, երբ փողոցով անցնող 

դուրգար Պողոսի հասցեին սրամտում է, թե պարետը՝ «կամենդանթը, քեզի 
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համար կառեթ պիտի ղրկե, որ փախչիս», ստանում է հետևյալ 

պատասխանը. 

«- Կառեթը զանգիններուն համար է, սաղ ըլին ոտքերս,- հանգիստ 
պատասխանեց առողջ արհեստավորը և շուռ տվեց ուրիշ փողոց»: 

Չարագուշակ զվարճախոսությունները զայրացնում են Հաճիին, 

խորացնում նրա հոգեկան ցավը անհասկացող ու անհոգ մարդկանց անմիտ 

վերաբերմունքից: Եվ դա կենդանացնում ու շոշափելի է դարձնում 

գեղարվեստական պատկերը: Իրավիճակն ավելի է սրում և կրակի վրա յուղ 

է լցնում Եղիշի խանութի աշակերտի հաղորդումը. 

«- Խանը ինչ ֆուրղուն կա, հատը հարուր, հարուր իցցուն մանեթով 
բռներ են»: 
Պատմվածքում այնքան բնականորեն կառուցված երկխոսությունները 

շիկացնում են մթնոլորտը. դրանք կարծես ստեղծվում են Հաճիի հոգեկան 

աշխարհն է՛լ ավելի վրդովելու համար: Հիրավի՝ 

«Հաճին զգաց, որ բերնի թուքը ցամաքում է»: 
Այս ամենը վկայում է, որ հեղինակն օժտված է հոգեվերլուծական 

նուրբ ձիրքով և գեղարվեստական համոզիչ պատկեր ստեղծելու 

տաղանդով: 

Պատմվածքի առաջին մասը հարստացնում են նաև ժողովրդական 

արտահայտություններն ու դարձվածք-համեմատությունները («աղվեսի 
պես պոչը պրծացնել», «ծուղակն ընկած մուկ», «ինչ որ ուրիշներու գըլի՝ ան 
ա թող մեզի ըլի. աշխըրովի չէ՞») կամ պարզապես համեմատությունները 

(«երկար իրանը բերանքսիվայր ընկնելու պես առաջ թեքած», «զգույշ աքլորի 
պես ոտքերը գետնից պոկելով ու վար դնելով», «փուքսի պես հևող կլոր 
տղամարդ», «գլորվող տակառի պես կողքեկողք ընկնելով»): 

Լեզվաոճական տեսակետից հետաքրքրական են բարբառային 

բառերն  ու օտարաբանությունները՝ զելվել, իցցուն (հիսուն), զոռել («թուրքը 
զոռի՞ր է»), աշել, ատամ (մարդ), ֆետպեպիլ, կամենդանթ… Դրանք մի կող-

մից բնականություն և կենդանություն են հաղորդում կերպարներին, օգնում՝ 

շոշափելի տեսնելու և զգալու կերպարը, մյուս կողմից՝ հասկանալու հար-

յուրամյա հնություն ունեցող ժամանակաշրջանի լեզվամտածողությունը: 

Այսպես կարելի է անվերջ շարունակել, կատարել մեծ ու փոքր 

գյուտեր, հայտնաբերել հեղինակային արտաքուստ չերևացող հրավառու-

թյուններ... չէ՞ որ արվեստի ճշմարիտ երկերը վերժամանակյա են, և 

յուրաքանչյուր նոր սերունդ յուրովի է ընկալում ու վեր հանում գեղեցիկըֈ 
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Ալբերտ  Մակարյան 

Դերենիկ Դեմիրճյան. «Ավելորդը». 

(դասավանդման մի քանի խնդիրներ) 

Ամփոփում 

Հոդվածը նվիրված է վերջին տարվա ընթացքում վիճահարույց և մեծ 

աղմուկ հանած նոր դասագրքերի ստեղծման, այսպես կոչված, նոր 

չափորոշիչների ներմուծմանը հայոց դպրոցումֈ Հեղինակը, ներկա 

պայմաններում միանգամայն անիմաստ համարելով բանավեճը և բնավ հա-

վակնություն չունենալով հարցին տալու սպառիչ լուծում, ներկայացնում է 

7-րդ դասարանի հայ գրականության դասագրքում տեղ գտած կոնկրետ մի 

թեմայի («Դերենիկ Դեմիրճյան. «Ավելորդը» պատմվածքը») դասավանդման 

սեփական մոդելըֈ 

Հոդվածագրի եզրահանգումն այն է, որ նախ` դպրոցական «Հայ գրա-

կանության» դասագրքերի մատուցվող նյութերում ազգայինի ու համա-

մարդկայինի հարաբերակցության մեջ ամենից առաջ պետք է գերակայեն 

ազգային ճակատագիրն ու հոգեբանությունը, սեփական ժողովրդի ինքն-

օրինակությունը, ապա նոր դրանք աղերսվեն համամարդկային արժեքա-

բանությանը, և հետո`գրական նյութի վերլուծությունը պիտի կատարվի 

միանգամայն թարմ՝ 21-րդ դարի ոգուն ու հոգեբանությանը համարժեք` 

լայն հուն բացելով աշակերտի ինքնուրույն մտածողությունը խթանելու 

համարֈ 

 

       Алберт  Макарян 

Дереник Демирчян. «Лишний» (некоторые вопросы преподавания) 

Резюме 

Статья посвящена нашумевшему и спорному за последний год вопросу 

создания новых учебников и внедрения так называемых новых критериев в 

армянской школе. Считая эту дискуссию совершенно бессмысленной в 

современных условиях и вовсе не претендуя на исчерпывающее решение 

вопроса, автор статьи представляет собственную модель преподавания одной 

из конкретных тем, представленных в учебнике по армянской литературе для 

7-го класса – рассказу Дереника Демирчяна «Лишний». 

Основным выводом статьи является то, что в предлагаемых в школьных 

учебниках по армянской литературе материалах в соотношении 

национального и общечеловеческого прежде всего должны доминировать 

национальная судьба и психология, самобытность собственного народа, и 

только потом они должны пересекаться с общечеловеческой системой 

ценностей. Помимо этого, анализ литературного материала должен 

проводиться в соответствии с совершенно свежим духом и психологией 21-го 
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века, открывая тем самым широкое русло для стимулирования 

самостоятельного мышления учащихся. 

 

 

Albert  Makaryan 

Derenik Demirchyan. ―The Superfluous‖ 

(some issues on teaching) 

Summary 

The article is dedicated  to the creation of new text-books and the  

introduction of  so-called new standards into the Armenian schools that in recent 

year was so controversial and arose so much noise. The author, who under such 

circumstances considers the dispute totally senseless and has no intention at all to 

give comprehensive solution to the issue, presents his own model of teaching a 

lesson of Armenian literature at the 7th form devoted to the concrete theme 

(Derenik Demirchyan. ―The Superfluous‖). 

The author of the article concludes that in the materials presented in text-

books on Armenian literature at schools alongside with national and universal 

correlation, first, national destiny and psychology, the uniqueness of one‘s own 

people  must prevail and then they must relate to universal valuation and at last 

the analysis of the literary material must be carried out in completely fresh terms 

in equivalence to the spirit and psychology of the 21st century paving a new path 

for promoting the pupil‘s individual thinking. 

            

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  20.12.2020թ. 
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Տպագրության է հանձնարարվ   03. 02. 2021թ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

----------------------------------------------------------------------------- 

176 

 

ԷԼԵՆ  ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ  
Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

 Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

avetisyan.elen@inbox.ru 

 

ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐԱԼԵԶՎԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

 ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԴԱՍԻՆ   ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ 

 ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

 

 Բանալի բառեր և արտահայտություններ.  ուսուցիչ, հարալեզվական 

միջոցներ, մանկավարժական, խոսքի մշակույթ, կոմպետենցիա, 

հաղորդակցում, սովորող, հարացույց, ուսուցման գործընթաց, գործառույթ: 

Ключевые слова и выражения: учитель, многоязычные средства, 

педагогический, культура речи, компетенция, общение, ученик, парадигма, 

процесс обучения, функция 

Key words and expressions: teacher, multilingual means, pedagogical, 

speech culture, competence, communication, learner, paradigm, learning process, 

function. 

 

Մարդիկ  հաղորդակցվում են հնչյունների լեզվով, բանավոր և 

գրավոր խոսքի միջոցովֈ Բայց կան նաև մարդկային հաղորդակցման այլ 

միջոցներ՝ հարալեզվական նշաններ, տեղեկատվական–հաղորդակցական 

տեխնոլոգիաներ, որոնք անհրաժեշտաբար արդյունավետ են դարձնում ոչ 

միայն գիտելիքների յուրացման գործընթացը, այլև խթանում են սովորող-

ների դրդապատճառային և էքզիստենցիալ ոլորտները:  

             Հարալեզվական միջոցներ են ժեստերը (շարժանշանները) և դիմա-

խաղըֈ Դրանք լինում են պայմանական և ոչ պայմանականֈ Ըստ Ա. 

Խաչատրյանի և Ռ. Թոխմախյանի «Պայմանական են այն շարժանշանները, 

որոնք գործածվում են այս կամ այն մշակութային շրջաններում և 

հասկանալի են տվյալ հանրության անդամներին, իսկ «ոչ պայմանական՝ 

մարմնի և հատկապես դեմքի զանազան շարժումները, որոնք հանդես են 

գալիս որպես մարդկային զանազան հույզերի ակամա արտահայտու-

թյուն։ներ»1ֈ  

          Հարալեզվական միջոցները ինչպես հայերի, այնպես էլ ցանկացած 

ազգի լեզվական մշակույթում հանդես են գալիս որպես մարդու կողմից 

                                                           

1 Խաչատրյան Ա., Թոխմախյան Ռ. Հարալեզվական միջոցները հայկական 

միջավայրում: Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7, 1978, էջ 60: 

mailto:avetisyan.elen@inbox.ru
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օգտագործվող կարգավորված պայմանական նշանների համակարգֈ 

Հարալեզվական միջոցներ են՝ ծիծաղը, լացը, թատերական շշուկը, խոս-

քային արտահայտությանը ուղեկցող հիմնական տոնի կտրուկ անցումները, 

ինչպես նաև ձայնարկությունները, հազը, փռշտոցն ու ձայնի տեմբրըֈ 

Յուրաքանչյուր լեզվում դրանք արտահայտման տարբեր ձևեր և հնչերանգ-

ներ ունեն՝ կախված տվյալ ազգին բնորոշ առանձնահատկություններից: 

        Ըստ Դ. Թրեյգերի՝ հնչյունային խոսքին ուղեկցող զգացական լեզվում 

պետք է տարբերել հարալեզվական երկու կարգի միջոցներ՝ ձայն պարու-

նակող (ծիծաղ, լաց, շշուկ, հազ և այլն) և ձայնային (տեմբր, հիմնական 

տոն)2ֈ  

      Այս տեսանկյունից ելնելով՝ հարալեզվական միջոցները կարելի է 

սահմանել   որպես պայմանական նշանների մի այնպիսի համակարգ, որն 

օգտագործվում է հաղորդակցության ընթացքում որպես խոսքային լեզվի, 

հաղորդակցման և մարդկանց վրա ներազդելու օժանդակ միջոց: Ինչպես 

նշում են Ա. Խաչատրյանը և Ռ. Թոխմախյանը. «Դրանց օգտագործումը 

պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով մարդու խառնվածքով, 

դաստիարակությամբ, կրթության աստիճանով, զգացմունքայնությամբ, 

խոսքային իրավիճակով և այլնֈ Տարիներ շարունակ երեխաներին 

սովորեցնում են մտքերն արտահայտել առանց ավելորդ շարժումներիֈ 

Դպրոցներում արգելվում են հատկապես ցուցական շարժանշանները, կիրթ 

մարդիկ խոսելու ժամանակ աշխատում են խուսափել նման 

շարժումներից»3ֈ  

          Հարալեզվական միջոցների օգտադործումր կապված է ազգային 

մտածողության, խառնվածքի և յուրաքանչյուր ազգային հանրության մեջ 

ընդունված  են տարբեր հարալեզվական ժեստեր (շարժանշաններ): 

Օրինակ հայերենում բավականին շատ են խոսքին ուղեկցող ժեստերը 

(շարժանշանները), որոնք արտահայտիչ, հուզական են դարձնում խոսքը:             

          Վերջին շրջանում ուսուցչի կողմից խոսքի հարալեզվական 

միջոցների տիրապետման կոմպետենցիայի ձևավորման հիմնախնդիրը 

դարձել է հոգեբանների և մանկավարժների գիտական ուսումնասիրման 

առարկա (Օ. Ս. Ախմանովա, Ի. Ն. Գորելով, Ն. Ի. Ժինկին, Ի. Ա. Զիմնյայա, 

Ա. Ա.Լեոնտև, Ն. Տ. Երկաչ. Բ.Ա.Կան Կալիկ, Ա. Կ. Մարկովա, Վ. Ա. 

                                                           

2 Колшанский  Г. В., Соотношение субъективных и объективных факторов в языке, М., 

1975, с.  213ֈ 
3 Խաչատրյան Ա., Թոխմախյան Ռ. Հարալեզվական միջոցները հայկական 

միջավայրում: Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7, 1978, էջ 70: 
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Սլաստենին, Բ. Ի. Լաբունսկայ,  Ր. Կ. Պոտապով, Զ. Զ. Չանիշևա, Դ. Թրեյգեր 

Ն. Կ. Գարբովսկի, Մ. Վ. Կոլտունով, Մ. Գ, Աստվածատրյան, Ի. Կ. 

Կարապետյան և այլք):  

        Ժամանակակից մանկավարժական հարացույցի հիմնական 

պահանջներից մեկը ուսուցչի մասնագիտական պատրաստությանը 

կոմպետենտային մոտեցում ցուցաբերելն է,  որը հիմք կդառնա  նրա 

հաղորդակցական-խոսքային և հարալեզվական կոպետենցիաների 

արդյունավետ ձևավորման համար: Ակներև է այն փաստը, որ ուսուցչի 

խոսքի մշակույթը,  որը ներառում է նաև հարալեզվական միջոցները, որոնք 

ավելի ցայտուն ու արտահայտիչ են դարձնում խոսքը, նրա իմաստը, 

համարվում են նրա մանկավարժական գործունեության հիմնական 

հռետորական գործիքներ, որոնց միջոցով ուսուցիչը ազդում է սովորողների 

ներաշխարհի,  նրա էքզիստենցիալ ոլորտի վրա՝ առավել արդյունավետ 

դարձնելով ուսուցման գործընթացը: Իհարկե, ուսուցչի կողմից 

սովորողների հետ հաղորդակցման, կրթական գործընթացում խոսքի 

հարալեզվական միջոցների ձևավորման,   դրանց դերի, գործառույթների  և 

կիրառման մեթոդիկայի հարցը դեռևս լիարժեքորեն ուսումնասիրված չէ և 

ելնելով  այդ տեսանկյունից՝ մենք օտար լեզվի ուսուցչի մանկավարժական-

մասնագիտական հիմնական կոմպետենցիաներից մեկը համարում ենք  

նրա կողմից խոսքի հարալեզվական միջոցների տիրապետումը, որը պետք 

է իրականացվի մասնագիտական պատրատության ընթացքում՝ որպես 

ուսուցչի մանկավարժական իմիջի բարոյաէթիկական կարևորագույն 

բաղադրիչ :  

       Խոսքի հարալեզվական միջոցների կիրառումը ավելի հուզական և 

ոգևորիչ է դարձում դասագործընթացը, խթանում է սովորողների դրդպատ-

ճառային ոլորտը, նպաստում ուսումնական  գործընթացի սուբյեկտների 

ակտիվ հաղորդակցմանը:  

            Տարբեր հոգեբանամանկավարժական հետազոտություններով 

հիմնավորված է, որ ուսուցչի մանկավարժական գործունեության 

արդյունավետությունը պայմանավորված է ինչպես խոսքային, այնպես էլ 

արտախոսքային և հարալեզվական միջոցների ու հաղորդակցման տարբեր 

ոճերի կիրառմամբ, քանի որ ցանկացած մանկավարժական 

գործունեության հիմքում,  ըստ ռուս մանկավարժ Կան-Կալիկի, «ընկած է 

հաղորդակցական գործունեությունը, որի օգնությամբ ուսուցիչը 

գիտելիքներ է հաղորդում, կազմակերպում տեղեկատվության փոխան-

ցումը, կառավարում սովորողների ճանաչողական-պրակտիկ  գործունեու-
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թյունը, կարգավորում սովորողների միջանձնային հարաբերությունները»4ֈ 

Կան-Կլիկի այս դիտարկումը ևս հիմք է տալիս մեզ ասելու, որ 

մանկավարժական բուհում օտար լեզվի ապագա ուսուցչի մասնագիտական 

պատրաստության մեջ պետք է ներառել խոսքի հարալեզվական միջոցների 

ուսուցումը որպես ուսուցչի խոսքի արտահայտչականության շեշտադրման 

և մասնագիտական-մանկավարժական իմիջի կարևորագույն բաղադրիչ : 

           Խոսքի հարալեզվական միջոցների կիրառման հմտությունը օտար 

լեզվի ապագա ուսուցչին (այդ թվում նաև հայոց լեզվի ուսուցչին) 

անհրաժեշտ են դասի բոլոր փուլերում, ուսուցման տարբեր մեթոդների և 

տեխնոլոգիաների՝ մասնավորապես ուսուցման համագործակցային և 

կոլեկտիվ տեխնոլոգիաների կիրառման, դասի ամփոփման և սովորողների 

ուսուցման արդյունքների գնահատման փուլերում: Դրանք անհրաժեշտ են 

ուսուցչին իր խոսքը, գիտելիքների գնահատումը համոզիչ դարձնելու, դասի 

բովանդակության նշանակալիությունը հաստատելու և ամփոփելու համար, 

որն էլ իր հերթին նպաստում է սովորողների կողմից հասկացման 

մակարդակում ուսումնասիրվող թեմայից գիտելիքների  յուրացմանը:  

          Ինչ խոսք, թե՛ հայերենի, թե՛ օտար լեզվի ուսուցչի կողմից դասերին 

խոսքի հարալեզվական միջոցների կիրառումն ինքնանպատակ չպետք է 

լինի: Դրանց կիրառման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել ուսուցման 

այնպիսի սկզբունքները, ինչպիսիք են մատչելիության, հաջորդականության 

և համակարգվածության, գիտականության և, հատկապես, սովորողների 

տարիքային առանձնահատկությունների հաշվառման սկզբունքները՝ 

ելնելով նաև հետագայում սովորողների կողմից տարբեր սոցիալական 

դերերի ստանձման նկատառումից:  

           Օտար լեզվի ուսուցչի կողմից խոսքի հարալեզվական միջոցների 

տիրապետումը անմիջականորեն ազդում է մանկավարժական գործընթացի 

կառավարման ոճի  վրա՝ դարձնելով այն ճկուն  և արդյունավետ:  Ուստի 

կարծում ենք, որ օտար լեզվի ուսուցչի կողմից խոսքի հարալեզվական 

միջոցների կիրառումը կարելի է համարել ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի կառավարման  նորագույն տեխնոլոգիա: 

          Oտար լեզվի ապագա ուսուցչի պատրաստումը դասին հարալեզ-

վական միջոցների կիրառմանը  պետք է իրականացնել հատուկ մշակված 

համակարգով, որը կմղի նրան ստեղծագործաբար  կառուցելու իր խոսքը 

դասի տարբեր փուլերում: 

                                                           

4 Кан-Калик В.А., Учителю о педагогическом общении / В.А. Кан-Калик. М., 

Просвещение, 1987, с. 12ֈ  
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        Խոսքի հարալեզվական միջոցների կիրառմամբ դասի ձևավորման 

արդյունավետությունը պայմանավորված է ուսուցչի հաղորդակցական 

կոմպետենցիաների և ծրագրային նյութի վերաբերյալ տեղեկատվության 

տիրապետման աստիճանով, աշակերտների ակտիվությամբ, ուսուցչի և 

աշակերտի շփման նպատակով և պայմաններով: 

        Ուսուցչի հարալեզվական կոմպետենցիաների ձևավորումը աոաջին 

հերթին պայմանավորված է ուսուցչի խոսքային գործունեության առանձնա-

հատկությունների իմացությամբ և հաղորդակցական տարբեր իրավիճակ-

ներում ծագած դիդակտիկական և հաղորդակցական խնդիրների լուծման 

կարողությամբ. այն նրա մանկավարժական տեխնիկայի կարևորագույն 

բաղադրիչներից մեկն է: Ուստի կարծում ենք, որ օտար լեզվի ապագա 

ուսուցչի պատրաստությունը մանկավարժական բուհում պետք է ներառի ոչ 

միայն նրան անհրաժեշտ առարկայական գիտելիքներն ու կարողություն-

ները, այլև մասնագիտական տեսանկյունից անչափ նշանակալի այնպիսի 

հատկանիշների ձևավորումը, ինչպիսիք  են խոսքի հարալեզվական 

միջոցների՝ ժեստերի լեզվի, մանկավարժական տեխնիկայի տիրապետումը, 

որոնք արդի պայմաններում աշակերտների վրա ներազդելու, շփման 

կարևորագույն միջոցներ են: 

 

 

Էլեն Ավետիսյան     

Օտար լեզվի ուսուցչի կողմից հարալեզվական միջոցների կիրառումը 

որպես դասին լեզվական գիտելիքների արդյունավետ յուրացման միջոց 

Ամփոփում 

 Հոդվածում  դիտարկված է օտար լեզվի ուսուցչի՝ հարալեզվական 

միջոցների տիրապետման և դասին դրանց   կիրառման դերն ու  

նշանակությունը սովորողների լեզվական գիտելիքների  արդյունավետ 

յուրացման  համար: 

         Հիմնավորվում է, որ խոսքի հարալեզվական միջոցների կիրառման 

հմտությունը օտար լեզվի ուսուցչին անհրաժեշտ են դասի բոլոր փուլերում, 

ուսուցման տարբեր մեթոդների և տեխնոլոգիաների՝ մասնավորապես 

ուսուցման համագործակցային և կոլեկտիվ   տեխնոլոգիաների կիրառման, 

դասի ամփոփման և սովորողների ուսուցման արդյունքների գնահատման 

փուլերում: 
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Элен  Аветисян 

Использование многоязычных средств учителем 

иносртанного языка как эффективное средство восприятия 

языковых знаний 

Резюме 

 В статье рассматривается использование многоязычных средств 

учителем иностранного языка, а так же их роль и значение для эффективного 

восприятия языковых знаний. 

            Утверждается, что использование многоязычных средств учителем 

иностранного языка необходимо на всех этапах урока, различных методов 

обучения и технологий, в частности, использования технологий совместного 

обучения, коллективных технологий на этапе обобщения и проведения 

итогов обучения. 

 

 

 

Elen  Avetisyan 

The use of multilingual means by a foreigh language teacher as a means of 

effective mastering of language knowledge in the classroom 

Summary 

The article discusses the role and significance of a use of multilingual means 

by foreign language teachers in teaching process for the effective assimilation of 

learners' language knowledge. 

         It is substantiated that the skill of using multilingual means of speech is 

necessary for a foreign language teacher at all stages of a teaching process, in 

particular while using collaborative teaching technologies, lesson summarization 

and in assessing students‘ learning outcomes. 

 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  15.12.2020թ. 
Հանձնարարվել է գրախոսության  11.01.2021թ. 
Տպագրության է հանձնարարվել  03. 02. 2021թ. 
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դատաստանամատյան-պոեմը 

(Նոր, ամբողջական վերահրատարակության առթիվ) 30 
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59 

  

ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ  ՇԱՐՈՒՐՅԱՆ 
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